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 מבוא: ספרות והתאבדות

 "גדולה כיצירה כמוהו, הלב בדממת מבשיל כזה מעשה"

 (סיזיפוס של המיתוס, קאמי אלבר)

 א. הקדמה

התאבדות היא תופעה אנושית שחוצה תרבויות ותקופות ומהותה סותרת את תפיסותינו המקובלות על תשוקת האדם לחיים. 

"התאבדות", הגדרת התופעה אינה פשוטה כלל וכלל: קיימים מקרים רבים למרות שלכאורה אין צורך להגדיר את המונח 

אני מתייחסת במחקרי למונח "התאבדות" ככולל בתוכו כל מקרה בו אדם, במתכוון  1המצביעים על בעייתיות בהעמדת תחומיה.

לכך אשר תהיינה. המושג  ידי אדם אחר שפעל כשלוחו, תהיינה הנסיבות והסיבות-וביודעין, שם קץ לחייו, במו ידיו או על

שמוגדר בנסיבות מסוימות, ומנקודת מבט  מה, מעבודה זו"התאבדות" כולל בתוכו ממד של הבנייה תרבותית,  וכפי שיתברר 

מסוימת, כהתאבדות, עשוי לקבל, מנקודת מבט אחרת, המתבססת על תפישות תרבותיות, חברתיות ופוליטיות שונות, הגדרות 

  (.הכנעל תהנתפש המוות על קידוש השם ואקט של הקרבה עצמית למען מטראלטרנטיביות )כדוגמת 

למרות השינויים בהתייחסות לתופעה זו בתקופות שונות ובתרבויות שונות, לרוב נתפס אקט ההתאבדות כהתנהגות הסוטה 

רה האמנותית )והספרות . עולם היצישיגעוןבאופן חמור מהמצב הנורמטיבי, כפי שנתפסות התנהגויות אנושיות נוספות דוגמת 

בכללו( נמשך מאז ומעולם כבחבלי קסם אחר התנהגויות אנושיות קיצוניות, דרמטיות ואינטנסיביות )דוגמת שיגעון 

והתאבדות( שחורגות מהסדר החברתי התקין ומאירות את החיים ברגעיהם הקיצוניים והלימינאליים. רבים מהתיאורטיקנים 

ות ספרותיים בניסיון לפענח את צפונותיה של נפש האדם המייצרת תופעות קיצוניות דוגמת מציעים אפוא לפנות דווקא למקור

  2אלו.

תופעת ההתאבדות נחקרה ועודנה נחקרת במסגרת דיסציפלינות רבות ומגוונות, בין היתר בפסיכיאטריה, במדעי החברה 

והאינטנסיבי, לפענח את התופעה, היא נותרת תחומי, הענף -והרוח ובעולם היצירה האמנותית. ואולם, למרות המאמץ הרב

ספק, בדומה לתופעות אנושיות נוספות הנוגעות בנפשו של האדם ובדילמות במובנים רבים חידתית ונטולת הסבר מ  

                                                           
( דן במקרים "גבוליים" של התאבדויות ממשיות בהן קיימת התלבטות האם מקרה המוות הנדון מקורו ברצון להתאבד, למשל 1996קולין פריצ'ארד ) 1

רים ר מקתאונות דרכים בהן לא ברור לחלוטין האם כוונת הנפגע הייתה לשים קץ לחייו. יתרה מזאת, קיימות התאבדויות "כרוניות" ולא אקוטיות, כלומ

רחב בהם אדם מאבד את האחיזה בחיים באופן איטי. לקבוצה זו ניתן למשל לייחס את מחלת האנורקסיה, המתאפיינת בהרעבה עצמית עד מוות )לדיון נ

ים" של (, וכן אלכוהוליזם. בהקשר הספציפי של  התאבדויות בספרות, ניתן לדבר על מקרים "גבולי2006בייצוגיה של התופעה בספרות, ראו: אמיתי, 

כך  התאבדויות מטפוריות,  היינו כאלה שבהם אדם לא שם קץ לחייו באופן ממשי אך במעשיו ובהתנהגותו מצהיר למעשה  על רצונו לפרוש מן החיים,

( ושל 1953)עגנון,  והיה העקוב למישור"שהתנהלותו ממחישה יצר הרס המכוון כלפי העצמי. דוגמאות בולטות לכך הן מותו של מנשה חיים בסיפור "

 [(.1851] 2009)מלוויל,  מובי דיקאחאב ברומן 
[( המציע לחקור דווקא מקורות ספרותיים בניסיון להגיע 1971] 2011) דוגמה אחת מיני רבות לגישה זו ניתן למצוא אצל חוקר הספרות אל אלברז 2

 להבנה עמוקה של ההתאבדות.    
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יסטנציאליסטיות שלו, אשר נותרות במידה רבה, ולמרות הממצאים המדעיים המתגלים בעניינן, חומקות ממשמוע. זהאק

אורטיקנים מגדירים את ההתאבדות כעולם חתום וסגור שלא ניתן לחדור אל נבכיו הסמויים והאפלים. אחת רבים מהתיואמנם, 

מהם המעסיקה תדיר את הנותרים מאחור: הבעיות המרכזיות שמעוררת ההתאבדות, כתופעה עקרונית וכמקרה פרטי, היא זו 

 החיים.   המקור והמהות של השיבוש וה"סטייה" המביאים לידי החלטה לוותר על

לאורך ההיסטוריה של הספרות, כפי שאראה להלן, זה.  יאניגמאט לממדעיסוקה של הספרות בהתאבדות קשור ללא ספק    

התאבדות היא תופעה נפוצה ביותר בקרב דמויות ספרותיות: בז'אנרים שונים, בתרבויות שונות, בתקופות שונות ובקרב  

 1990ומהיבטים רבים ומגוונים. אחד ההסברים שמציעים פרשנים שונים, ביניהם קאמי )יוצרים שונים היא נידונה מכיוונים 

, לעיסוק רחב ההיקף של היצירה האמנותית בכלל, ושל הספרות בפרט, בתופעת ([1971] 2011[(  ואלברז )1942]

מתגלמת בהתאבדות מסדריו ההתאבדות, הוא שאכן מדובר בביטוי נוסף של הניסיון הבלתי נלאה לפענח ולמשמע את החריגה ה

לעתים קרובות הספרות  3של קיום זה. מושכת שלה אל ה"חור השחור"-הנורמטיביים של הקיום האנושי והקרבה המסוכנת

טיזציה של עצם הבעייתיות הזאת, ומעמידה במרכזה את חוסר הנגישות של הרגעים האפלים שבהם כרוכה אמבצעת תמ

טים ספרותיים הופכים את חוסר האפשרות לדובב את המתאבד ברגעיו האחרונים הכרעתו של הפרט לשים קץ לחייו. טקס

( העוסקת בפרשת התאבדותה של אישה [1876] 1980 ,ידוסטוייבסק) נפש כנועהלתמה מרכזית. כך, בין השאר, הנובלה 

התאבדותה של צעירה כפי שהיא מתוארת על ידי בעלה, שעות ספורות לאחר התרחשותה: הניסיון להעניק פשר למעשה 

של ההתאבדות  הומהות י מהימן(, ממחיש ומעצים את תמציתההאישה לאחר מותה, דווקא על ידי בעלה )שהוא מספר בלת

   4כאקט "נטול מילוליות" ואת הניסיון הנואש של מעשה היצירה האמנותי לדובבו.

מיוצגת ביצירות ספרות עשויה להניב  התאבדות כפי שהיאבנטוע בתוך מסגרת חשיבה זו, ומניח כי ההתבוננות  זהמחקר 

מחד גיסא,  ובנוגע למעשה היצירה )כהתנהגות אנושית החורגת מהסדר המקובל( תובנות בנוגע לתהליכים נפשיים מורכבים 

של ביצוע  תמיקותופעת ההתאבדות עשויה להאיר דינ הקריאה הצמודה שלאלו מאידך גיסא.  תהספרותי הנותן ביטוי לדינמיקו

סתירה פנימית: ייצור של טקסט הכרוך ב)פרפורמנס( ולחדד סוגיות תיאורטיות רלוונטיות לכתיבת ההתאבדות שהינה אקט 

-ייצוגה הפואטי –בהתאם לכך, שני אספקטים ייבחנו במחקר לכל אורכו: האחד חיסול עצמי.  /שלעל, כלומר כתמלול כסיפור

                                                           
מתענג, שהוא אכן האניגמטי והבלתי נתפש מדחפיו של האדם. פרויד עוסק בסוגיה זו -במונחיו של פרויד, מדובר בקרבה אל דחף המוות המכלה 3

, ההתענגות  jouisance[(. וראו על כך בהמשך. לאקאן טבע בהקשר זה את המושג 1920] 1999בהרחבה במאמרו "מעבר לעקרון העונג" )פרויד, 

 (.2005אה שהיא למעשה "הנתיב אל המוות" )וראו: אוונס, שמעבר להנ
( המשייכת את הנובלה לז'אנר סיפורת הווידוי, ומגדירה את הגיבור המספר את סיפורה של אשתו כמספר בלתי מהימן, כלומר 1988וראו חנה נוה ) 4

היא שדחפה אותה אל מותה. חוסר מהימנות זה הוא מקורו  כמי שלא מבין עד תום את הסיבה להתאבדות רעייתו ולמעשה את העובדה שהתנהגותו שלו

של דיסוננס או קונפליקט שהקורא חש בו בשעת קריאת הנובלה, המדגיש את העובדה שההתאבדות נותרת למעשה בלתי נגישה ולא מוסברת )שם, 

 (.59-58למשל עמ' 
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ת שייצוג זה עשוי לייצר לגבי תופעה פסיכולוגית אנושית שעל פניה נתפסת כחורגת תמטי של תמת ההתאבדות והתובנו-צורני

האופנים שבהם מייצג הטקסט הספרותי את אקט ההתאבדות ומה שכרוך בו, והתובנות  –מכל סדר אנושי אפשרי; השני 

 ת לרשותה.  הביצוע העומדוהיצירה הספרותית עצמה ואפשרויות הפואטיות שעשויות להתברר  מתוך כך לגבי 

גישה "אירועים" לכאורה הפוכים וסותרים.  –משיקה לשאלות עקרוניות בדבר הקשר בין כתיבה למוות  הנידונההסוגיה    

סדר מסגרת הבשליטה המייצרות המכוננים פונקציות תפקוד לכוחות חיים תהליך הכתיבה נותן ביטוי  גורסת כי נפוצה

 ףדח וליצר המוות, אות כניגודמתגלם והוא , חייםפירושו , על פי השקפה זוהאקט הקומוניקטיבי של הכתיבה, סימבולי. ה

גישה פרשנית זו נעוצה כמובן ברעיונות הנפוצים על יצירת האמנות, שנועדה כביכול להעניק . מוות והרסהמגלה תשוקת  תנטי

שם, [(, "לכתוב כדי לא למות, להסתמך על הישרדות היצירות" )1955] 2011) חיי נצח לאמן, או בלשונו של מוריס בלאנשו

נותנת ביטוי לדחפים לכוחות החיים בכך שהיא הפוכה  כתיבה טומנת בחובה אופציהי הכ השקפה אלטרנטיבית מציעה(. 29

ירות שמייצרות במסתו "היצירה ומרחב המוות" )שם( מתייחס בלאנשו אל יצ "כתיבת המוות".מכונה לעתים מה שהתנטיים, 

מהותה "כינון קשר של חירות  מרחב של מוות. אותה כתיבה, להשקפתו,שימוש ב שהוא מכנהבאמצעות מה  התקרבות למוות

(. כתיבת המוות מאפשרת ליוצר לחקור את אפשרות המוות, להתמודד עמו, להתפייס עמו, ולקבלו בשלווה. 30עם המוות" )

(, טוען בלאנשו, ובכך מייצר זיקה בין הכתיבה למוות, לכאורה שני 28יכול למות" ) "הסופר הוא אפוא מי שכותב כדי להיות

, שכן "איבוד עצמי לדעת הוא מממשת את אותו דחף של כתיבת מוותמונחים דיכוטומיים. ואמנם, כתיבת אקט ההתאבדות 

אחת האופציות שתידון בעבודה זו היא  5(.32 עמ' המעשה הראוי מכל ; דרכו אנו כמעט משיגים את הזכות לחיות" )בלאנשו,

 מקורו בדחף לכתיבת המוות שמניע את יוצרי כתיבת ההתאבדות. כי ריבוי תופעת ההתאבדות בספרות 

  

 ההתאבדות מגמות בתיאוריה של . ב

מתחומים במקביל לריבוי מקרי האובדנות המופיעים בספרות, קיימות גישות תיאורטיות מורכבות לתופעה.  ריבוי המחקרים 

שונים מלמד כי התאבדות איננה תחום מיוחד של מחקר אקדמי חברתי, פסיכולוגי או פסיכיאטרי, אלא הוא רלוונטי לכל 

העוסקים בחקר האדם ונפשו. במהלך השנים השתנו הגישות הפילוסופיות, החברתיות והחוקיות כלפי ההתאבדות, כשגישות 

למפות את העיסוק התיאורטי בשאלת האובדנות לשלושה תחומים מרכזיים:  קודמות ממשיכות להדהד בגישות החדשות. ניתן

והפסיכואנליטי. המחקר התיאורטי בנוגע לתופעת ההתאבדות בכללה מזין את המחקר העוסק במופעיה  הפילוסופי, הסוציולוגי

                                                           
[(, שבמעשה התאבדותו לכאורה קורא תיגר 1872] 2003וסטוייבסקי )לד שדיםבלאנשו מדברר באמירות אלו את קירילוב, המהנדס האתאיסט ברומן  5

על גורלו של האדם שנגזר עליו למות מוות טבעי, ובכך מתקרב אל האלוהים )דיון נרחב בגישה שמייצג קירילוב יובא בהמשך בדיון באסכולת 

 יסטנציאליסטית(. זהפילוסופיה האק
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על תופעת ההתאבדות תוך של תופעת ההתאבדות בספרות. הרציונל העומד מאחורי גישה מחקרית זו הוא לרוב ניסיון ללמוד 

לשפוך אור הן על ההתאבדות , כאמור, הארת ממדיה הפסיכולוגיים, הפילוסופיים והחברתיים במסגרת היצירה, מה שעשוי

גם את ביקורת הספרות המנתחת יצירות דרך פריזמת ההתאבדות ניתן למיין ולוגית והן על היצירה הספרותית. כתופעה פסיכ

לם בהתייחס לספרות, המחקר הוא הרבה פחות תחום, והתייחסות להיבט אחד בדרך כלל מביאה לנתיבי מחקר מרכזיים ואו

 בחשבון גם את האחרים. שלושת הכיוונים התיאורטיים מזינים גם את עבודתי וידונו כעת בקצרה. 

 

 ותפילוסופיעמדות 

עם החיים, חרות האדם, הזכות למרוד, המחקר התיאורטי ביחס להתאבדות מנתח את התופעה כבעלת ממד פילוסופי הנוגע לט 

מושג המוות, שאף הוא נדון עוד. הדיון בתופעת ההתאבדות מתקיים לרוב במסגרת דיון רחב יותר בוהיחס לדת ולמוסר 

[( כי "בעיה פילוסופית 1942] 1990)המיתוס של סיזיפוס . קאמי טוען בספרו בהרחבה במסגרת ההגות הפילוסופית המערבית

יש רק אחת: ההתאבדות. לפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה, או לא כדאי, פירושו לענות על שאלת היסוד רצינית באמת 

לידי ביטוי לא רק בהגות פילוסופית  באות(. חלק מן העמדות הפילוסופיות בנוגע להתאבדות 13 עמ' של הפילוסופיה..." )שם,

התאבדות כתופעה אנושית נחקרה במסגרת הפילוסופיה המערבית  6.מקבלות ביטוי עז ביצירות ספרות שונותהן "טהורה" אלא 

בכל דיון פילוסופי בסוגיה קיימת התמודדות עם רעיונותיהם של הוגים י הספירה ועד לימינו אנו. כבר מהמאה החמישית לפנ

מהדהדות את הגישות ת ויום, שופנהאואר, קאמי ואחרים, כך שהגישות המודרני ן,אר, ג'ון דאפלטון, וולטי –מן העבר 

 הקלאסיות כלפי התופעה.

בהתאבדות בשניים מכתביו  דןראשון שדן בתופעה מנקודת מבט פילוסופית. אפלטון הוגה הכ אפלטוןמקובל לציין את    

, , נכתב בתקופה המאוחרת ליצירתוLaws  (Plato ,1926) –ו  , נכתב בתקופה האמצעית ליצירתו(2005) פיידון :המרכזיים

 התאבדות, להשקפתוההתאבדות מתוך התפיסה כי בלקיחת אדם את חייו הוא מערער על עליונותו של האל.  הוא מגנה את בהם

 התאבדות שבהם דופן יוצאי מקרים מתאר הוא, זאת עם. מסומנים בלתי בקברים המתאבדים את לקבור ויש חטא מעשה היא

, לאפלטון בניגוד. סוקרטס של המקרה למשל כמו, המדינה חוקי במסגרת נעשית ההתאבדות בהם מקרים היתר בין, מותרת

 מוסרי חטאבה  רואהו התאבדות על גורף באופן אוסרלפנה"ס[(  323] 1973)  אתיקה: מהדורת ניקומאכוס ביצירתו אריסטו

 והחברה המדינה כלפי ידחהי של המוסריים לחובות ביחס בעיקר ההתאבדות בתופעת דנים ואריסטו אפלטון. המדינה כלפי

                                                           
[( שבה דן וולטיר בנושא ההתאבדות מנקודת מבט פילוסופית, כשאת טיעוניו הוא שם 1759] 2006ר, )וולטי קנדידדוגמה מובהקת לכך היא היצירה  6

[(, שבו מצדיק מונטסקייה איבוד עצמי לדעת 1721] 1991)מונטסקייה,  מכתבים פרסייםבפיהן של דמויות ספרותיות. דוגמה קלאסית נוספת היא הרומן 

 בהמשך(.ומציג טענה דומה לזו של ג'ון דאן )וראו 
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 בעיקר, הרומאית בפילוסופיה גם קיימת לתופעה נרחבת התייחסות. הפרט של האוטונומיה לנושא כלל מתייחסים ואינם

 להיות ליחיד מאפשרים אינם החיים כשתנאי ההתאבדות תופעת את להצדיק ניתן כי שסברו הסטואיקנים הפילוסופים בהשפעת

 למען החיים בחיוב אוחז זאת ועם יתואר בל סבל של במקרים מקובל פתרון היא התאבדות כי הדגיש ,למשל ,סנקה. מאושר

  7.הרומית הפילוסופיה על עמוקות שהשפיעה גישה, משמעותיים אחרים

טו המוחלט שהטילה הנצרות ועקבות אפלטון קיימת במסורת הפילוסופיה המערבית התייחסות לשאלת האובדנות, כשהוב   

 בהתאבדות הרואה הנוצרית העמדה. בהתאבדותהעוסקת של הפילוסופיה המאורע החשוב ביותר בהיסטוריה  הואתופעה העל 

 על גורף באופן אוסר הוא שבו Augustine, 1998 [410])) האלוהים עיר הקדוש אוגוסטוס של ספרו על מבוססת חטא

גם הפילוסופיה בתקופת הרנסנס החזיקה בחוזקה בדעות המקובלות שתבעה הגישה הנוצרית כלפי תופעה זו, אם . התאבדות

באופן גורף. הגישות הקלאסיות המקובלות כלפי התופעה עד  ההתאבדותכי היו מספר כותבים יוצאי דופן שלא שללו את 

  Biathanatos ן בספרוחש בין היחיד לאלוהיו. ג'ון דאמתרבמונחים תיאולוגיים כמאורע ה בהתאבדותלמאה השבע עשרה דנו 

(Donne, 1930 [1647])  הוא שיצר את המפנה המרכזי ביחס לתופעה כשבעקבותיו התפתחו גישות מודרניות כלפי

התאבדות כבר לא הוצגה  8ההתאבדות אשר בחנו את משמעותה בכלים חילוניים, דרך "משקפיים" מדעיות ופסיכולוגיות.

 את שהנהיג המרכזיים הפילוסופים אחדכחטא מוסרי, אלא נבחנה כנובעת מהפסיכולוגיה של היחיד, ומרקע חברתי ספציפי. 

 עד המקובלת לדעה התנגד On Suicide   (Hume, 2005 [1755])בחיבורו אשר, יום הוא התופעה כלפי המודרנית הגישה

 איננה התאבדות מדוע, ומעניין מורכב בדיון, מראה יום. הטבעי הסדר של ובחוקים באל מרד כמגלמת ההתאבדות לגבי אז

 את מציגהוא ו הטבעי הסדר בחוקי שמשתלבת אנושית התנהגות של נוסף סוג אלא אלוהים שתבע הסדר כנגד מחאהבגדר 

ממוסריות הבנויה על אמונה באלוהים יום משקפת את המעבר עמדתו של . סבל של חיים פני על כעדיף מבחירה החיים סיום

 אינן ההשכלה בתקופת התאבדות כלפי הדעותואולם בניגוד לדעתו של יום,  אל מוסריות המונעת על ידי טעמים חברתיים.

 9שכן באיבוד לדעת נוטש האדם את הייעוד שהוטל עליו על ידי אלוהים. פסולה תופעה רואה בהתאבדות, למשל קאנט,: אחידות

תוך טיעון שהחיים הם מתנגד לתופעה  [(1755] 1988) מכתבים על אודות התחושותהדן באיבוד לדעת בספרו  גם מנדלסון,

 מתנה מידי אלוהים, ועל כן פשע הוא לגזול אותם.

                                                           
בן הסטואיקנים מתבססים על טענת אפלטון כי הנפש היא בת אלמוות בעוד הגוף נדון להתפוררות. הנפש, בהיותה בת אלמוות, שולטת על הגוף שהוא  7

ד עצמי לדעת תמותה. נגזר מכך כי הגוף עלול להיעשות מכשול להתבוננות, שהוא ייעודה האמיתי של הנפש, ואז יש לסלקו כמכשול חסר תועלת, ואיבו

 (. 2008הופך אז למעשה רצוי מבחינה מוסרית )וראו לוי, 
הציע למרות שנהוג להצביע על ג'ון דאן כמייצר המפנה המרכזי ביחס לתופעה, מונטיין הוא הראשון שבחן את יחסה המגנה של הנצרות כלפי התופעה ו 8

פילוסופים נוספים מאותה תקופה המצטרפים לעמדה זו כוללים את מונטסקייה מספר צידוקים להתאבדות, בין היתר כאב ופחד ממוות מלא ייסורים. 

 וולטיר. 
[( דוחה קאנט את האיבוד העצמי לדעת, מפני שאין לאדם זכות להתייחס לחייו כאל 1785] 1950)הנחת יסוד למטאפיסיקה של המידות בחיבורו  9

מטיעון הדומה לנימוקו של אפלטון וגורס כי האדם הוא צמית הנמצא ברשות אדוניו, אמצעי לתכלית. בכתבים אחרים פוסל קאנט את תופעת ההתאבדות 

 לדיון נרחב בעניין זה(.    2008ובהתאבדותו מתנגד לרצונו של אדונו )וראו לוי 
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 השמה, ומסוכסכת קרועה נפש של הרומנטי האידיאלבאופן חד הגישה המרכזית כלפי התופעה:  משתנהבתקופה הרומנטית    

 הפילוסופיות בגישות גם אותותיו תןונ( תהיג של רומניםב למשל) התקופה של בספרות ביטוי לידי שבא,  סבל מלאי לחיים קץ

 וכדימוי כרצון העולם אחד מההוגים המרכזיים בתקופה הרומנטית, מתייחס להתאבדות בספרו  ,ואראהשופנ. האובדנות כלפי

 שנתן ביותר החשובות המתנות מן היא להתאבד האפשרות. לדבריו, האדם של לחירותו ביטוי בה ורואה [(1818] 2004)

 יכול לא, נצחי שהוא כיוון, האל ואילו, להם קץ לשים הוא יכול, לחייו טעם יותר מוצא האדם שאין ברגעם, שכן לאד האל

ההתאבדות לדידו משמעה מנוסה ולמרות עמדה נחרצת זו, באופן פרדוקסלי, מסתייג שופנהאואר מהתופעה שכן  10כן. לעשות

מדומה ולא אמיתית מסבלו של האדם. איבוד עצמי לדעת מונע כביכול מן האדם להשיג את המטרה המוסרית העליונה, דהיינו 

 צון לחיים. ראת ה

מאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים חלה מהפכה בגישה כלפי תופעת האובדנות שהושפעה ממספר גורמים סוף הב   

שעיצבו את המחשבה הפילוסופית כלפי התופעה: ראשית, התבססות הפסיכיאטריה כמדע המסוגל לרפא תחלואות נפשיות 

פעה כסוג של תחלואה נפשית תוך  התעלמות הינם גורמי סיכון לאובדנות הביא לראיית התושדוגמת היסטריה ומלנכוליה 

. במקביל, התפתחות התיאוריות הסוציולוגיות )דורקהיים, למשל( אשר המגולמים בהתרבותיים -יחסית מההיבטים החברתיים

. את הגישה של האובדנותראו באובדנות תופעה חברתית המבטאת חולי נפשי הביאה דווקא להדגשת האלמנטים החברתיים 

תשובות מורכבות    המציעה, תיסטנציאליסטימייצגת הפילוסופיה האקז האובדנותהבולטת במאה העשרים כלפי  הפילוסופית

דנים בשאלת משמעות הקיום בעולם אבסורדי. שהרי אם  האקזיסטנציאליסטייםלשאלת טעם הקיום ומשמעותו.  הפילוסופים 

יסטנציאליזם האקזחסר המשמעות או לסיים את חייו.  אם להמשיך את הקיום הוא שנאלץ לבחורלקיום אין משמעות, האדם 

, אלא דוגל דווקא בחיוב החיים: האפשרות היחידה לקיום בעולם אבסורדי היא על ידי יצירת אינו רואה בהתאבדות מרד רצוי

וד משמעות במסלול הקיום המפרך והיומיומי, ודווקא עמידה בקיום החשוף היא עדות להרואיות של האדם. כלומר: בניג

על  והצהרהשל שופנהאואר, שראו באקט ההתאבדות ניסיון למרד של האדם  זולגישות הפילוסופיות הרומנטיות, דוגמת 

יסטנציאליזם רואה דווקא בדבקות בקיום ובערך החיים, על כל האבסורדיות שבהם, את המרד זהאולטימטיבית, האק וחירות

 האבסורד לבין בינה והיחס ההתאבדות בשאלת קאמי עסוק [(1942] 1990) סיזיפוס של המיתוס בספרושל האדם המודרני. 

 ואי האבסורדיות על, החיים קידוש היא תשובתו(. 16 עמ' ,שם" )לאבסורד פתרון היא ההתאבדות מידה באיזו" ושואל

 האדם של המרד את מדגים בקיומו אשר, האולטימטיבי האבסורדי הגיבור, לסיזיפוס זרקור מפנה והוא, שבהם המשמעות

 מגורל להיחלץ סיכוי כל לו ואין מראש נחתם גורלו כי ידיעתו למרות ההר במעלה האבן את לגלגל ממשיך סיזיפוס: המודרני

                                                           
 וראו הרחבה נוספת בנוגע לתפיסתו של שופנהאואר את ההתאבדות בתת הפרק העוסק בספרות הרומנטית, בהמשך. 10
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 הוא המוות כי ידיעתו למרות באבן המשמעות חסר קיומו את שחוצב, המודרני האדם גם כך". לגורלו אדון" הופך ובכך, זה

 .גדולתו ובכך, ייעודו

 רשבעיקר בק, האקזיסטנציאליסטייםאחד מן הפילוסופים , בכתביו של עמנואל לוינסגם  מרכזיתופסת מקום  המוותסוגיית    

ית ראיה ומזו התאבדותבלוינס הושפע מהשקפת היידגר על המוות, ודן . [(1976] 2007זיקתה לבעיית הזמן )לוינס, ל

פילו "ריצה אל א"הוויה אל המוות" )וכידגר, לוינס שולל את הרעיון כי הווית האדם מתגלמת יד להובניג ואולם 11מטפיזית.

"; ישותו של האדם מתאפיינת דווקא בכך החיים האנושיים הם דווקא "הוויה נגד המוותוות", כפי שטוען היידגר(. לטענתו, המ

יך, מאורע בלתי הפיחד עם זאת, המוות הוא האדם. והצעד האחרון אל המוות נעשה בעל כורחו של  שהמוות "עדיין איננו",

ועם זאת, לוינס, ששולל התאבדות בכתביו, מוטרד על ידי הבעייתיות הכרוכה בה, שבו כל אחד צריך להתנסות בבוא הזמן. 

וזאת כחלק מן ההשקפה האתית  ,ומתייחס לאפשרות שבמצבים מסוימים חובתו המוסרית של אדם להקריב עצמו למען הזולת

 ית המוותיוודרידה, שהרבה לעסוק בפילוסופיה של לוינס, דן אף הוא בח. ל האני להתמסר לאחרל לוינס הגורסת כי עש

 נתפסת המיתה כחציית גבול, חדירה לרשות אחרת  Aporias (Derrida, 1993). בחיבורו לכוליות הקיום הוהקשר של

לצמצם את המוות למעין חציית קו, להפלגה, לפרידה, לצעד,  : "הניתןדרידה שואל/מצהירהקיום האנושי לשלם.  ההופכת את

האין המוות, כמו המיתה, חציית גבול, חדירה לרשות  :הכחשה-קרא שאלהיולבסוף, הנה טענה, שיכולה לה  ?ולכן למיתה

  12.אחרת?"

מחד גיסא האפשרות  –התנדנדות של קיום בין שני קטבים מבטאת אפוא תופעת ההתאבדות העוסקת בהפילוסופיה    

התופסת מוחלטת( ומאידך גיסא האפשרות האקזיסטנציאליסטית רומנטית )האדרת רעיון ההתאבדות כחרות ה-האסתטית

ורואה בהתאבדות תבוסה ואי עמידה בקשיי הקיום. כערך עליון בפני הקיום החשוף בבחינת היות האדם אדון לגורלו  עמידה

פעמים רבות ערך מוסף לדמות האובדנית הספרותית ועיסוקה הפילוסופי בשאלת התלבטות זו בין שני הקטבים מעניקה 

האובדנות. ביקורת ספרותית המוזנת מתפיסות פילוסופיות בוחנת את הטקסט הספרותי כאתר של רפלקסיה פילוסופית שייצוג 

 ההתאבדות שבה מודרנית טרגדיהלטולסטוי  קרנינה אנהב רואה (1992) תורלבי . כך למשל,ההתאבדות הוא אחד ממבעיה

                                                           
(. להשקפתו, המוות הוא מרכיב חשוב של החיים באשר Heidegger, 1996 [1927]המוות ותודעת המוות תופסים מקום חשוב בהגותו של היידגר ) 11

 Seinמוות" )-לקראת-הוא קובע את האמת הקיומית שחיי אדם מוגבלים בזמן, שהזמניות היא חלק אינטגרלי של הקיום, ושכל החיים הם בעצם "היות

zum Tode ההוויה על פי לוינס היא אפוא הליכה תמידית לקראת המוות. וודאות המוות עולה על כל וודאות אחרת, וזאת למרות שצפייה במותם של .)

אחרים אינה מלמדת את האדם דבר על מותו שלו. ללא תודעת סופיותנו המוחלטת, לא תתכן שום אמת, ואלה המנסים להשכיח אמת זו מנכרים את 

חיים ומסלפים אותם. אירוע המוות לטענתו הוא לעולם אקט אישי במובהק, ותובע כי כשם שאנו מתים את מותנו כך נחייה את חיינו. כך האדם מן ה

 הופך המוות מעין מדריך לחיים ולא רק שאינו מחליש את כוחנו לחיות אלא מגביר אותו. 
 .6 עמ' ,2008מצוטט מתוך זאב לוי,  12
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 להתאבדותושהוא מעניק  פרשנותב יסטנציאליסטיתהאקז גישהאת  מייצגקאמי, לעומתו, . הגיבורה להאדרת מוסף ערך מקנה

 . ילדוסטוייבסק שדיםרומן השם קץ לחייו בהאתאיסט  , המהנדסקירילוב של

 

 המחקר הסוציולוגי 

מחלוקת כללית יותר הנוגעת ביחס ההדדי שבין היחיד והקונטקסט שאלת ההתאבדות במחקר הסוציולוגי מגלמת בתוכה 

החברתי שלתוכו הוא נולד, בו הוא עובר סוציאליזציה ועל פי תכתיביו הוא מתפקד. התיאורטיקנים המנתחים את התופעה 

בי הסוציולוגיה מנקודת מבט סוציולוגית לרוב מייחסים חשיבות לנימוקים חברתיים בהכרעה על התאבדות. אמיל דורקהיים, א

המודרנית, הוא הראשון שעמד על חשיבותו של המרכיב החברתי בהתאבדות, והצביע על התופעה כדוגמה לאופן שבו החברה 

יוצרת אינטראקציה עם יחידים, וכפרדיגמה לצורה שבה פעולות אנושיות אינדיבידואליות משקפות את אופיין של חברות 

 2002) ההתאבדותיח דורקהיים בסיס לתיאוריה סוציולוגית על התאבדות בספרו הנ 1897בשנת  13אנושיות ואת מבניהן.

[(, שהשפעתה ויישומה להבנת התופעה ניכרים עד היום. הוא מתאר מודל חברתי, שעקרונותיו ישימים לתופעות 1897]

ית מצביעה על עוצמת חברתיות שונות, וההתאבדות היא רק דוגמה אחת להמחשת המודל. דורקהיים טוען כי התנהגות אובדנ

השליטה של החברה בפרט ועל איכות הקשר שבין הפרט לסביבה; צורות מסוימות של בקרה ושליטת יתר או היעדר בקרה 

ושליטה עלולות להוביל להתאבדות. הוא מציג ארבעה סוגים שונים של שליטה ויחסים שעלולים ליצור סוגי התאבדות שונים. 

; מומשו שלא נרקיסיסטיים מצרכים הנובעת, אגואיסטית התאבדות: הם דורקהיים תייחסמ אליהם ההתאבדויות סוגי ארבע

 בדידות מתחושות הנובעת אנומית התאבדות ;חי הוא שבקרבה החברה למען חייו את מקריב האדם בה אלטרואיסטית התאבדות

תרומתו המרכזית של דורקהיים היא אינדיבידואליסטית.  זהות חוסר מתחושת הנובעת פטליסטית והתאבדות; חברתי וניכור

בהדגשת המרכיב החברתי כלפי התופעה בעוד שעד לביסוסה של התיאוריה שלו נתפסה ההתאבדות כפעולה 

   אינדיבידואליסטית המונעת משיקולי היחיד ללא יחסי הגומלין עם החברה.

וחנות שיקולים חברתיים המשפיעים על תופעת בעקבות התיאוריה שהעמיד דורקהיים נפוצו מגוון תיאוריות סוציולוגיות הב   

 המרקם על תית כגורם מכריע בתופעת ההתאבדות ושמים דגשבאינטגרציה חבר דניםממשיכיו של דורקהיים  14ההתאבדות.

החל משנות החמישים נפוצו שלושה זרמים . לחייו קץ לשים להחלטתו רבים במקרים והתורם המתאבד צומח שבתוכו החברתי

                                                           
התאבדות כתופעת המונים בי הדיון הסוציולוגי בהתאבדות, ואולם יש המציינים כי את דורקהיים הקדים מסריק, אשר בספרו דורקהיים נחשב אמנם כא 13

( ניסה להתמודד עם נושא ההתאבדות בכלים סוציולוגיים. ספרו של מסריק אמנם נחשב מיושן בהשוואה לספרו Masaryk, 1970 [1879])חברתית 

 (.2008הראשון שניסה לתת הסבר חברתי לתופעה )וראו לוי, של דורקהיים ואולם הוא 
 Amitai. וראו גם במאמרי: et al 2011  Wrayלסקירה מקיפה של התיאוריות החברתיות בנוגע להתאבדות, בעיקר בעשורים האחרונים, ראו 14

2012. 
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תסכול -: מודל התוקפנותדורקהייםשל  ה, שחלקם קוראים תגר על התיאוריבתיאוריות החברתיות בנוגע לתופעהמרכזיים 

(Aggression-Frustration Model) נות אלימה קפתו –ורצח הם צדדים הפוכים של אותה תופעה  התאבדותכי  מציע– 

טוענת כי  status integration –(; תיאוריית ה Henry and Short, 1954פסיכולוגיים )מגורמים חברתיים ו שנובעת

חברתיים שונים )גיל, מין, מקצוע ומצב משפחתי( הוא הגורם המכריע בהחלטה על התאבדות  (roles)קונפליקט בין תפקידים 

,Gibbs and Martin, 1964)).  ואילו( דוגלסDouglas, 1967)  שם דגש על המשמעות התרבותית והחברתית של מעשה

לדבריו, במקום טיפולוגיה של סוגי התאבדויות, יש צורך  דות ובכך דוחה את הגישות הקודמות כלפי התופעה.ההתאב

 בטיפולוגיה של אקטים אובדניים כפעולות בעלות משמעות חברתית.

ריבוד באים כמשפיעים על ההחלטה להתאבד: התיאוריות החברתיות בשני העשורים האחרונים מתמקדות בגורמים ה   

חברתי, הבדליים גזעיים, מגדריים ודתיים, מידת האינטגרציה והרגולציה של הפרט בחברה בה הוא גדל, ותופעות של חיקוי 

הסביבה החברתית שבה צומח המתאבד מתגלמת במספר אפשרויות: השפעה ישירה, שבה למשל  תהשפע. תרבותיתוהשפעה 

של התאבדות; או השפעה עקיפה, למשל חברה המעמידה כמודל חיקוי  דיכוי או דחייה  בידי החברה עשויה להוביל לאקט

 . התיאורטיקנית קרול גיליגןגורם הרסני ותוקפני. אספקטים מגדריים שונים אף הם משפיעים על התנהגות אובדנית

(Gilligan, 2004)  נוטות להשתמש בהתנהגות  נשיםכי משמעות האקט האובדני משתנה בהתאם למגדר: בעוד מציעה

מעידה התנהגות אובדנית על מצוקה וחוסר אונים. בהתאם להבדלים אלו, גברים אובדנית כדרך ליצירת קשר בין אישי, אצל 

 מגדר שנועדו למנוע התנהגויות אובדניות.-מציעה גיליגן אסטרטגיות מבוססות

מתרכז בדרך כלל בהבנת תפיסות חברתיות מקובלות חקר הספרות מן הכיוון הסוציולוגי בהקשר לתופעת ההתאבדות    

דוקומנט תיעודי המספק צוהר להבנת ערכי התקופה. כהיצירה הספרותית  נתפסתבתקופות שונות ביחס לתופעה. בהקשר זה 

כך, למשל, קיימים מחקרים המתעמקים בתופעת ההתאבדות בתקופת יוון הקלאסית דרך ביטויה הפואטי בטרגדיות היוונית 

(, וכן מציעים ניתוח דומה להתאבדויות Garrison,1995התכתבות עם הגישות התרבותיות כלפי התופעה מן אותה תקופה )תוך 

(. מחקר דומה קיים גם ביחס להתאבדויות מקראיות 1996פריצ'ארד, וכן  ,Faber, 1967מפורסמות בטרגדיות של שייקספיר )

-ספרות העברית של ראשית המאה תוך התרכזות  בהיבטים החברתיים(, וכן בהקשר לדמות התלוש האופייני ל2003)שמש, 

  (. 1976תרבותיים המאפיינים תקופה זו )קאופמן, 
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   המחקר הפסיכואנליטי

מיים דינ-נפשייםהסברים  העל כתביו של פרויד וממשיכיו )מנינגר, קליין, ויניקוט ואחרים(, מציע ת, המבוססהפסיכואנליזה

קיומי את המושג "דחף המוות", -פילוסופי-לתופעת ההתאבדות. בין היתר, החדירה החשיבה הפסיכואנליטית  לשיח הפסיכולוגי

המתאר תשוקת מוות אינהרנטית לקיום האנושי, תשוקה הקובעת את הדינמיקה הפסיכית יחד עם, ובהשלמה, לתשוקת החיים. 

הפסיכולוגית הפרקטית של תופעת ההתאבדות: במקום בעיה מוסרית או חוקית  במקביל לכך חל שינוי משמעותי גם בתפיסה

 רפואית. -היא החלה להיות מוגדרת כבעיה נפשית

התאבדות. פרויד היה הראשון שסיפק בכבר מראשית התבססותה כמדע החוקר את נפש האדם התעניינה הפסיכואנליזה    

, שבו הדגיש כי מעשה ההתאבדות איננו [(1917] 2002ומלנכוליה" ) זו במאמרו "אבלתובנות פסיכולוגיות באשר לתופעה 

מהווה צורה הומוגנית ואחידה של התנהגות אנושית, אלא נשען על אינטראקציה בין כמה מוטיבציות ומהווה מכלול של 

לגבי ההתאבדות בצורה  אספקטים רבים: היסטורי, חוקי, חברתי, פילוסופי וכן פסיכולוגי ורפואי. פרויד לא ארגן את רעיונותיו

מסודרת, בניגוד לתזות אחרות שפיתח באופן מאורגן וקוהרנטי. עם זאת, התייחסותו לתופעה מופיעה בכתבים שונים שמהם 

בשלב ראשון טוען פרויד שהתאבדות  15ניתן לחלץ את השקפתו, שהשתנתה במקביל להתפתחות שחלה בתיאוריה שהעמיד.

נגרמת עקב שבר במנגנוני ההגנה של האגו ושחרור של אנרגיה דחפית הרסנית המופנית כלפי העצמי. ההתאבדות בשלב זה 

מעשה בתשוקה מודחקת לחסל את האובייקט המייצגת הפניה של תוקפנות כלפי אובייקט מופנם המוטען בליבידו, ומקורו של 

ערכית ואמביוולנטית של -ובדנות היא תהליך מורכב הקשור גם לדיכאון ולאבל פתולוגי, ומתחיל בעמדה דוהא שעבר הפנמה.

מוות, פרידה או דחייה. רגשות הזדהות עמוקים עם דמות כזו והתלות בה מונעים  בשלאהבה ושנאה כלפי דמות אהובה שאבדה 

ה של הענשה עצמית סדיסטית.  אובדן האובייקט האהוב מגביר ביטויי כעס גלויים כלפיה, במקום זאת הכעס מופנם ולובש צור

את האמביוולנטיות, האובייקט מופנם והופך לחלק מהאגו ואז הסדיזם המופנה כלפי חלק זה של האגו הופך למופנה כלפי 

כביכול אגו -(.  מנקודת מבט מבנית, הסופר15עמ'  [,1917] 2002העצמי: "צלו של האובייקט נפל ]...[ על האני" )פרויד, 

על מנת לדחוף את האגו בכל האנרגיה הסדיסטית שלו "מעניש" את האגו באופן בלתי מודע על ידי רגשי אשמה ומשתמש 

 ומממשתת כלפי פנים, משמשת בעת ובעונה אחת פורקן לרגשות האשם הכבדים י. תוקפנות כזו, המופנלכיוון של התאבדות

בה שאבדה. לטענתו של פרויד, אם כן, סדיזם הוא המונח בשורש מעשה דש עם הדמות האהומחוכמיהה ליצירת איחוד 

 מייצרה ,אגו משתמש לצורך כך בשני "בעלי ברית": האיד-אגו רודפני ונוקשה מופנה כלפי האגו. הסופר-ההתאבדות, כשסופר

ותו. לדידו של פרויד, את הסיפוק הליבידינלי להרס העצמי, והאגו, הזקוק לענישה כדי להקל על תחושות האשמה המציפות א

                                                           
  ( להתפתחות התיאוריה של פרויד בנוגע לתופעת האובדנות.Faber, 1967וראו פאבר ) 15
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ו והמזוכיזם של האגו מזינים זה את זה על מנת לייצר את אותו אפקט. ההתאבדות נתפסת כמעין פשרה: גא-הסדיזם של הסופר

  16המתאבד לא רק נמנע מחוסר עונג אלא מחפש סיפוק דרך מעשה ההתאבדות.

דחפית לתיאורית הדחף הכפול כשהוסיף על יצר הליבידו את דחף המוות. ואמנם, החל משנת -בהדרגה עבר פרויד מתזה חד   

. לפי השקפתו, קיימים מספר מרכיבים כלליים של תיאוריה זושלו בנושא האובדנות על ההמשגות ואילך התבססו  1920

 לשיח שהחדיר  האובדנות, ובראשם דחף המוות, מונח חושפים כל אדם לסכנתההמצב האנושי בתרבות המערבית 

טוען פרויד כי לצד יצר החיים ניצב כל [( 1920] 1999) מעבר לעקרון העונגב. האובדנות בחקר למרכזי והפך הפסיכואנליטי

 החיים דחפי 17העת דחף המוות, התשוקה להרס עצמי, או במילותיו של פרויד, התשוקה לחזור למצב הבסיסי האנאורגני.

. העצמי שימור לטובת המוות דחף של ההרסנית נטייתו את להפחית העת כל נאבק כשהארוס, הפרד לפי מעורבבים והמוות

" מתדלק" בכך. מיניותב המתבטאים, הקיום יצרי שימור לצורך הדרושים וסדיסטיים תוקפניים מרכיבים מכיל הוא אף הארוס

 . הליבידינליים בו לצרכיו פעיל ומשתמש במצב אותו מתמיד, משמר באופן המוות דחף את הליבידו

 של המשמעות ונטול העצום ההרס  עם פגישתו בעקבות המוות דחף בדבר קיומו של הטענה את פרויד העלה לראשונה   

 כפיותופעת כפיית החזרה שהתגלמה בה ) למלחמה זוהתיאוריה שהציע  מבוססת על תגובתו . הראשונה העולם מלחמת

אותו תהליך בלתי ניתן לריסון וממקור לא מודע,  – (טראומתיים של ניצולי הקרבות-הפוסט בסימפטומים שהתגלתה

שבאמצעותו הסובייקט מזמן את עצמו באופן אקטיבי למצבים קשים וכואבים, ובכך חוזר באופן מתמשך ורציף על חווית 

דחפית של עקרון העונג. אותה כפיית -תופעה שלדידו נותרת מחוסרת הסבר באם מתבססים על התיאוריה החד –הטראומה 

 רויד את קיומו של דחף המוות שקשור עמוקות לאירוע הטראומה.חזרה המחישה עבור פ

זה. כמו תיאוריות ממשיכי דרכו של פרויד עסקו אף הם רבות בשאלת האובדנות כאחת הבעיות המרכזיות של הפסיכואנלי   

)פרויד, קליין(  גנטיים-מולדיםפסיכואנליטיות נוספות, נעים ההסברים להתאבדות על ציר מרכזי שבקצהו האחד הסברים 

 דחף מונח את אימצה קליין מלאניובקצהו השני תיאוריות הרואות את התופעה כנובעת מכשל הסביבה )ויניקוט, קוהוט(. 

שהיא  הלידה מן מתחילה המוות דחף של הפעילות, להשקפתה. הפנומנולוגית ברמה בו והשתמשה בהגותה מרכזי כמונח המוות

. כגורם פנימי ולא רק חיצוני הנחווה המוות באימת נתקל דוהיל הראשון מהרגע כבר כלומר .וכואבת טראומתית חוויהעצמה 

 דחף ואולם, רדיפה כחרדת נחווה שהוא כך החוצה המוות דחף את משליך תינוקהעד ש, מתמאיי כה העצמי ההרסתחושת 

                                                           
( אימץ את רעיונותיו של פרויד בנוגע לאובדנות והרחיבם כך שראה בהתאבדות "רצח מהופך" כלומר תוקפנות Menninger, 1938קארל מנינגר ) 16

שנוא המופנית פנימה. תופעה הרסנית זו נגרמת עקב שבר במנגנוני ההגנה של האגו ושחרור של אנרגיה דחפית הרסנית המופנית -כלפי אובייקט אהוב

 כלפי העצמי במקום כלפי האובייקט. דרך ההזדהות עם האובייקט, הורג המתאבד לא רק את עצמו אלא גם הורס את האובייקט המופנם.
: "עבור זיגמונד פרויד עצמו, יצר ההרס אינו עוד היפותזה (2006) ספרו מחלת ארכיבהעצמי ב-דרידה עורך שחזור מעניין לשיח של פרויד על ביטול 17

לוקת ]...[. כאילו שפרויד לא יכול היה להתנגד יותר, מכאן ואילך, לרשעות הבלתי מצטמצמת והקדמונית של היצר הזה, שהוא מכנה כאן שנויה במח

  (.18 עמ' לעתים יצר מוות, לעיתים תוקפנות, לעתים יצר הרס, כאילו שלוש המלים הללו היו במקרה הזה נרדפות" )שם,
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 מחזירות מסוימות חיים וסיטואציות, העת כל קיים עצמי בהרס האיום. ומבפנים מבחוץ, החיים לאורך לפעפע ממשיך המוות

 נוקשות הן המופנמות ההורים כשדמויות: נקמני מצפון המבטאת תופעהגם  באובדנות רואה קליין. חדשה אינטנסיביות עם אותו

 לאובדנות להוביל עשוי אף דבר של ובסופו ולאומללות לדאגה שגורם מדי מחמיר מצפון מתפתח, המידה על יתר ומחמירות

     18.(1940, קליין) הרס ודחפי עצמית שנאה לעורר עשויה כראוי עובדה שלא אובדן של טראומה גם(. 1937, קליין)

 2010) ויניקוטכמקור להתאבדות כשל של הסביבה. ואולם במקביל לתיאוריות אלו נפוצו תיאוריות אחרות הרואות    

 המשכיות של לחוויה כמיהה עם התינוק נולד לדבריו. עצמי להרס דחף עם נולד האנושי שהתינוק לרעיון מתנגד( [1960]

(continuity of being .)אלא אלטרנטיבה האנושי ליצור אין, לביטוי לבוא יכולת אין' האמיתי עצמי'ול מופרעת כשההוויה 

 שבמעשה כך', האמיתי עצמי'ה של רוחנית הכחדה פני על גופני עצמי בהרס בחירה היא להשקפתו התאבדות. להתאבד

 מהווה', האמיתי עצמי'ה שימור למען שמבוצעת, ההתאבדות. שלו האותנטי הפנימי לגרעין נאמן המתאבד נשאר ההתאבדות

 קשור ההתאבדות רעיון (Kohut, 1984) קוהוט עבור. הנסיבות תחת ברורים פנימי והגיון מטרה בעל משמעותי אקט לכן

 שמוביל מה 19.אמפתי "זולתעצמי" חסר עצמי בצל רעוע מקיום אלא פנימי מקונפליקט נובעים אינם  שייסוריו, הטרגי לאדם

 "זולתיעצמי" מהעדר הנובע, ואינטגרטיבי קוהסיבי עצמי מבנה בבניית התפתחותי כשל הוא לאובדנות פגיע להיות אדם

 מהרס יותר כקשה שנחווה עצמי הרס למנוע כדי להתאבדות להוביל שעלולה, התפרקות לחרדת מוביל זה העדר. אמפתיים

 את לשמר נואש ניסיון היא  קוהוט של לדידו, כן אם, התאבדות. אמפתיה נטולת בסביבה האנושי הפוטנציאל הרס – פיזי

 . אמפתית מטריצה בהעדר העצמי שחווה החיות העדר תחושת את למנועו האנושיות של האחרון האנושי השריד

ספציפית או מבנה אישיות אחיד  תכיום חוקרי האובדנות מהכיוון הפסיכולוגי אינם משוכנעים כי תיאוריה פסיכודינמי   

ניתן ללמוד על הגורם למעשה ההתאבדות מהפנטזיות של המטופלים לגבי "מה יקרה  . לדידם,התופעהסביר את עשויים לה

כיום נפוצות בשיח  20לאחר מותם" וקיימים גורמים דינאמיים רבים ומגוונים העשויים להסביר את הגורמים להתאבדות.

המחקרי הפסיכולוגי גישות קוגניטיביות לאובדנות, המבוססות על תורתו של אהרון בק, הגורס כי חוסר תקווה היא המנבא 

                                                           
( דנה קליין בתופעת ההתאבדות. וראו המבוא של יהושע 1940דפרסיביים" )-( ו"אבל ביחס למצבים מאניים1937במסותיה "אהבה אשמה ותיקון" ) 18

 ( שבו הוא דן בתיאוריה הנפשית שמעמידה קליין כאחת מממשיכות דרכו של פרויד. 2002דורבן לכתביה של קליין )דורבן, 
( שבה מהווה מונח זה יסוד מרכזי.  "זולתיעצמי" הינם כל הייצוגים 2005קוהוט )קוהוט, במונח "זולתעצמי" אני מתבססת על פסיכולוגית העצמי של  19

יו הפנימיים של היבטים של הזולת, המשרתים מטרות פסיכולוגיות משמעותיות עבור העצמי. כל האובייקטים של ה"זולתעצמי" שאוסף האדם לאורך חי

את הערך העצמי שלו ולווסת תחושות של מתח ואי נוחות. האובייקטים הראשונים המהווים  מהווים מעין איברים פסיכולוגיים, המסייעים לו לשמר

"זולתעצמי" עבור הילד הם הוריו, שבאמצעות אמפטיה וכיוונון לרגשותיו ולצרכיו יוצרים את המבנה של העצמי, מחזקים ומשמרים אותו. צרכי 

 ם ומגוונים, ומשפיעים במידה רבה על תחושת העצמי של היחיד.ה"זולתעצמי" ממשיכים לאורך כל החיים דרך אובייקטים רבי
אדווין שניידמן, חוקר תנתולוגיה )מדעי המוות והמיתה( ממקד את מחקרו בכתבים שהשאירו מתאבדים ובכך מבצע מעין "נתיחה" פסיכולוגית  20

 (.Shneidman, 1980שלאחר המוות, כדי לברר מה הוביל לאקט האובדני )
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הסבר נוספות בעולם -מלבד התיאוריות הפסיכולוגיות, קיימות מערכות(. 1995ותר למעשה האובדנות )בק, החזק בי

 21גנטיים וביולוגיים. מבניםהמבוססות על  הפסיכיאטריה לגבי תופעת האובדנות,

 שהמחקר לפיכך מפתיע לאוחוקרת את תופעת ההתאבדות ביצירות ספרות.  –הפסיכואנליזה מערבבת תחומים     

 בסיפור מדובר כמו ממש ספרותיות דמויות של התאבדויות בו נידונות לעיתים: ספרותיות לדמויות בעצמו נדרש הפסיכואנליטי

גישה  .פסיכואנליטי ניתוח המאפשר קליני( case-study) מקרה תיאור כאל הספרותיות לדמויות התייחסות תוך, ממשי מקרה

זו מבוססת על תפיסתו של פרויד שסבר כי "המשוררים והפילוסופים" נותנים ביטוי פואטי להתנהגויות אנושיות מגוונות 

-הריאליתבגישה  ישה הפסיכואנליטית נוקטגמן ה מחקר ספרותי 22וביסס רבות מהתיאוריות שלו על יצירות מעולם האמנות.

 )וראו על כך בהמשך(. מימטית

 

 ומחקרה . מופעיה של התאבדות בספרות ג 

הוא על היחס להתאבדות שמבטאות היצירות בתקופות שונות, כלומר על ה"התקבלות" של שתובא כאן  הדגש בסקירה

חלון הצצה . הספרות במובן זה מספקת משתנותו דינמיות  חברתיות ותרבותיותההתאבדות על ידי הספרות כגילום של עמדות 

המיפוי העקרוני שמוצע להלן הוא כוללני, .  של ההתאבדות העמדות המשתנות הללו, באמצעות הייצוגיים הספרותייםאל 

 בתחום שהוא רחב היקף כהיקפה של הספרות שנכתבה מאז ומעולם.בולטים ומרפרר רק לצמתים 

 אלא, מהם ומושפעת קיימים פסיכולוגיים דגמים משקפת רק לא היא וככזו האדם נפש של לצפונותיה ביטוי נותנת הספרות   

ואמנם, לאורך ההיסטוריה האנושית ניתן למצוא ייצוגים ספרותיים של התאבדויות החל . משלה מקוריים דגמים מעצבת גם

אבדות עוברת כחוט השני בספרות במגוון ז'אנרים ודרכי הבעה, אולם מהמסורות הקדומות ביותר ועד לימינו אנו. תמת ההת

שדה הפרוזה, על רפרטואר הנושאים הרחב והמגוון שבו, והאפשרות להעמקת הממד הפסיכולוגי המוקנה בו לדמויות, הוא 

דות. זוהי המחווה השדה העיקרי שבו היא מקבלת ביטוי. נתן זך טוען כי "הפרוזה, הרומן והסיפור הקצר נוטים חסד להתאב

הגדולה, הסופית, אמירת לאו לחיים שנתרוקנו מכל תוכן ודמות, או, בלשונו של יעקב שבתאי, המפלט האחרון. הרומן והנובלה 

 אנרים'ז-תת (. קיימים14 עמ' ,1983אוהבים את ההתאבדות ממש כמו שהסרט, בעיקר זה הריאליסטי, מתעב אותה" )זך, 

                                                           
(, בעיקר הפרק הדן בתופעת Kaplan, 2007בתיאוריות השונות המתייחסות לתופעת האובדנות בשדה השיח הפסיכיאטרי, ראו קפלן )לדיון כללי  21

 ההתאבדות. 
זה פרויד עצמו מתייחס לעתים קרובות לדמות הספרותית כאל אנליזנד בקליניקה. עם הניתוחים המפורסמים  מסוג זה של פרויד נמנית פרשנותו למח 22

לסופוקלס, וכן כתיבתו, בין היתר,  היתר, על הפסל "דויד" של לאונרדו דה וינצ'י ועל דמויות ספרותיות פרי עטם של דוסטוייבסקי  פוס המלךאדי

( המבטא ביקורת נוקבת כלפי גישתו של פרויד במתן פרשנות אנליטית ליצירות אמנות, אותה הוא רואה Brooks, 1994ואחרים. וראו ברוקס  )

 כ"השטחה" של הדיון הפסיכואנליטי בספרות והפיכת הטקסט הספרותי לעוד תוצר פסיכופתולוגי של הנפש.
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 במחצית שהתגבש( Bildungsroman-ה) החניכה רומן אנר'בז למשל כמו, במיוחד בולטת תההתאבדו במסגרת הפרוזה בהם

 מתפקדתהיא  למשל,, בטרגדיה: אנרים נוספים'ז קיימת כמובן גם במגוון התופעהואולם .  עשרה השמונה המאה של השנייה

 . לפנה"ס[( 330] 2002) אנר'הז מן אריסטו של כדרישתו, ורחמים אימה  רגשות לעורר המובהקים הדרמטיים האמצעים כאחד

 עצמת. זה אקט כלפי בגינוי החברה של יחסה אופיין התקופות בכל ולא ותרבות תקופה תלוי הוא להתאבדות החברה יחס   

 הקבורה בהליכי, השאר בין, מתבטאת, הנושא את שאפפה והסטיגמה,  מסוימות בתקופות בתרבות המתאבדים כלפי הגינוי

(. הקדומה הרומאית בחברה למשל) גופותיהם את מחללים אף כשלעתים, שונות בחברות המתאבדים זוכים להם המיוחדים

(. הרומנטית בתקופה למשל) להערצה זכתה אף ולעתים זו תופעה גונתה לא האנושית בהיסטוריה אחרות בתקופות אולם

 ההתאבדות תופעת כלפי השונות תרבותיות-החברתיות הגישות של התגלמותן אופן הואהספרות  מחקרשל  מרכזי עיסוק

 למציאות הספרות שבין גומלין יחסי על לעמוד מאפשרת ההתאבדות פריזמת דרך היצירות כשקריאת, הספרות ביצירות

. שאת ביתר אלו גומלין יחסי לחדד מאפשר תקופות פי על בנושא העוסקות הספרות יצירות של המיפוי. מיוצרת היא שממנה

עניין עקרוני ששופך אור על ה"התקבלות"  ,בעיקר מההיבט של קבלה או גינוי אקט ההתאבדות היא המוצעת כאן סקירה ה

 של ההתאבדות בתרבויות הנידונות.

ההתאבדויות הספרותיות המוקדמות ביותר מצויות כבר בכתבי הנצרות העתיקים. בברית החדשה קיימות מספר התאבדויות    

בדותו של יהודה איש קריות, לאחר הסגירו את ישו. בשונה מן היחס המגנה של הנצרות כלפי שהמפורסמת שבהן היא התא

האובדנות בתקופות מאוחרות יותר, בברית החדשה אין התאבדותו של יהודה איש קריות נחשבת כחטא ויש  אף הטוענים כי 

 נוצרית-המערבית החברה של והמגנה המחמיר יחסה לגיטימית ואף רצויה על חטא ההסגרה.ניתן לראות בה סוג של כפרה 

, Augustine) האלוהים בעיר שבספרו הקדוש אוגוסטוס של עמדתו בעקבות לספירה 400 בשנת רק התגבש ההתאבדות כלפי

 של עמדתו. המתאבדים כלפי יותר מתירנית עמדה התקיימה. עד אז רצח מעשה כאל להתאבדות מתייחס ([410] 1998

 דאן ון'ג האנגלי והמשורר הכומר פרסם אז, 1647 בשנת רק ואותגרה למעשה התרבות יחס על עמוקות השפיעה אוגוסטוס

 במקרים הצדיקה ואף שיפוטי-בלתי באופן ההתאבדות את חקר שבו, Biathanatos (Donne, 1930 [1647]) חיבורו את

 .אנו לימינו עד לאובדנות המערבית התרבות יחס על להשפיע ממשיכה אוגוסטוס של עמדתו ואולם. מסוימים

אופיינית במיוחד לטרגדיה היוונית: שלוש והיא אריסטו וב שאלת ההתאבדות מעסיקה את הספרות היוונית החל בהומרוס   

עשרה מתוך שלושים ושתיים הטרגדיות שנכתבו ביוון הקלאסית מתארות התנהגות אובדנית, בין אם ממומשת או מתוכננת, 
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הבולטים של התקופה משתמשים במוטיב  םשלושת הטרגיקוני  23יותר ממקרה התאבדות בודד.ובחלק מן המחזות קיים 

 ,Garrison) ההתאבדות לצורך חקירת יחסי הגומלין של הדמויות הטרגיות עם המשפחה, המערכת הפוליטית והאלים. גריסון 

מויות להתאבד: הימנעות מחרפה ובושה, מזהה  מספר מערכות מוטיבציה עיקריות בטרגדיות היווניות המניעות את הד( 1995

והקרבה עצמית לצורך מטרה נעלה. התאבדויות מבוצעות גם לצורך  נקמה אך  ,סיום של חיים הצופנים בחובם המשך סבל

על תופעות חברתיות, מוסריות ואתיות שרצו  ם. באמצעות תופעת ההתאבדות הצביעו הטרגיקונימשניתמוטיבציה  זוהילרוב 

:  היוונים זיהו תלוי נסיבות ספציפיות שהואיחס , יחס מורכב ורב משמעי כלפי תופעה זוויצירותיהם מגלות להאיר בתקופתם 

 הבדל ברור בין התאבדות לצורך מטרה נעלה שאותה הוקירו והעריצו לבין התאבדות כתוצאה מפחדנות שאותה גינו. ייצוגה

של ההתאבדות בדרמה חידדה והאירה שאלות פוליטיות, חברתיות ואתיות עבור הצופה היווני בן הזמן כשפעמים רבות 

פתרון קיצוני לקונפליקט: קונפליקט בין המשפחה למדינה, בין שני עקרונות מוסריים מתנגשים, או בין שני  ייצגהההתאבדות 

חברתית, ולרוב איננה קשורה למניעים  ובדרך כללהיווניות היא חיצונית  רצונות מנוגדים. המוטיבציה להתאבדות בטרגדיות

נפשיים עמוקים; פעמים רבות התאבדות בטרגדיות היא תגובה ללחץ חברתי, ביטוי לתשוקה לכבוד, חשש מפני השמה ללעג 

. שאר לאהבהמוסרית כרוכה תמיד גם בהיבטים רגשיים, ונקשרת בין ה-ערכית-וכדומה.  ועם זאת הדרמה החברתית

התאבדויות בטרגדיות היווניות במחקר המודרני נבחנות מהיבטים מורכבים,  כשהפן המגדרי הולך ונעשה דומיננטי בקריאת 

טוענת בטלר כי  ו, שב(2010) טענת אנטיגונהבטלר, ספרה של ג'ודית מהווה  לכך דוגמה מובהקתההתאבדויות הללו. 

בידי  מנוהלתהתאבדותה של אנטיגונה, שלכאורה נוקטת באקט של מרד כנגד יחסי הכוחות המופעלים עליה, בסופו של דבר 

 לחיותם.  וראוי שאפשר ככאלה ייחשבו חיים סוגי הקובעים איזה הנורמטיבית עקרונות השארות

תאבדויות מסוימות נחשבו , והתופעת ההתאבדות שלגינוי מוחלט בדומה לעולם היווני הקדום, גם בעולם הרומאי לא היה     

מקרה ההתאבדות המפורסם ביותר בספרות הרומית הקלאסית הוא התאבדותה  24כמוצדקות ואף בוצעו כחלק מטקס ציבורי.

לחמלה מצד הזוכה אכזרי (, אקט 1962)ורגיליוס,  איניאסשל דידו, מלכת קרתגו, בעקבות נטישתה על ידי אהובה באפוס 

 הסובבים.

לביטוי עז ביצירתו של , הבאה גישה הרואה בהתאבדות חטא מוסריהכתיבה ההגמוניה של הכניסיה הנוצרית בימי הביניים    

קנטו השלושה עשר, אחד הפרקים הקודרים ביותר ב"תופת", מוקדש ה. [(1305] 2007)דנטה,  הקומדיה האלוהיתדנטה, 

לנשמות המתאבדים השוכנות לנצח במעגל השלישי ומתייסרות שם בייסורי גיהינום. כפי שהעידו חוקרים אחדים, ניתן לזהות 

                                                           
 באנטיגונהלסופוקלס, אנטיגונה, היימון ואורידיקה  באיאסלאוריפידס, איאס בהיפוליטוס דוגמאות בולטות לכך כוללות את פדרה והיפוליטוס  23

 לאוריפידס. במדיאהלסופוקלס ומדיאה 
( מתאר התאבדויות שנתפסו כמקובלות בעולם הרומאי, למשל התאבדותו של פטרוניוס שבמעשהו המיר את גזר דין Friedman 1995ן פרידמן )אל 24

 המוות שהטיל עליו נרו. 
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טא מוסרי חבמקביל להשקפתו שמדובר בבתיאור המתאבדים אצל דנטה את האמביוולנטיות שלו כלפי תופעת ההתאבדות: 

  25.לוותר על החייםעומק הזדהותו עם הייסורים שמביאים להחלטה  הטקסט חושף אתיכופר, -בל

בתוך מאתיים שנה מיצירתו של דנטה, התאבדות נעשתה שוב מקובלת בתנאים מסוימים, כפי שמתברר מיצירתו של מור,    

אים מסוימים ברפובליקה האידיאלית. עבור שבה מתקבל אקט ההתאבדות כמוצדק בתנ ,[(1516] 2008)מור,  אוטופיה

משוררים בתקופה האליזבתנית, התאבדות עקב אהבה נכזבת נתפסה כלגיטימית, אך התאבדות עקב ייאוש עדיין נחשבת כחטא 

" שמנסה הדמות האלגורית "ייאו הב  (1977Spencer ,) מלכת הפיותביטוי לכך ניתן למצוא ביצירתו של ספנסר,   26מוסרי.

את אחד האבירים להתאבד, חטא בל יכופר שנמנע לבסוף בזכות הצלת נפשו בידי דמות אלגורית אחרת, אונו, נציגת לפתות 

, יצרה את המהפך המרכזי בגישה של העולם הנוצרי לאובדנות. Biathanatos. כאמור, יצירתו של ג'ון דאן, ההאמת והכנסיי

מנגישות למקורות  נובערנסנס לא ספרות הל ימי הבינייםספרות  התאבדות ביןלההבדל ביחס ש( עומד על כך 2011רז )באל

וגמישה מחודשת מרעיונות של אינדיבידואליזם וחירות בתקופת הרנסנס, שיצרה ראיה מורכבת  תידע חדשים, אלא מהיקסמו

 הנאור ליחס בניגוד כי מדגיש רזבאל, זאת עם יותר של בעיות מוסריות של חיים, מוות, אחריות ושליטה של האדם בגורלו.

 כלפי סבלני ביחס דגלה לא  תקופה אותה של החברתית המציאות, אובדנות כלפי הרנסנס בתקופת אמנות ביצירות שבלט יותר

 .ממשיות התאבדויות של תופעות

 וקליאופטרה באנטוניוס, הנאהבים (2004) המלך לירתופעת ההתאבדות בולטת במיוחד במחזותיו של שקספיר: גלוסטר ב   

 המלטאופליה ב (1989) במקבת,ליידי מקבת  (,1999) ביוליוס קיסר, ברוטוס וקסיוס (2013) וברומיאו ויוליה( 1988)

אצל שקספיר מתגלם יחס אמביוולנטי כלפי תופעת ההתאבדות: מבין כל  27ועוד רבים.( 1991) אותלואותלו ב (,1990)

במחזה על בחירתה ליטול את נפשה בכפה )והביטוי לכך ה זוכה לגינוי גמור יו, רק אופליההתאבדויות המופיעות ביצירות

ובדנות של שייקספיר, בדומה למקרי האבמחזותיו  יותבמחזה הוא הניסיון למנוע ממנה לוויה מכובדת(. למעשה, ההתאבדו

האקט האובדני: כך, למשל, ליחס חיובי או שלילי במסגרת המחזה על פי המוטיבציה שמניעה את בספרות העת העתיקה, זוכות 

בעוד התאבדות ( זוכות לחמלה ורחמים מצד הקהל, דמויות המתאבדות עקב אהבה נכזבת )כמו במקרה של רומיאו ויוליה

כתוצאה מייאוש או שיגעון )כמו המקרה של אופליה( זוכה לגנאי. שקספיר "משתמש" בהתנהגות אובדנית במחזותיו כמשרתת 

                                                           
השערה כי דנטה  [( מתאר זיקה הנוצרת בין תיאורי הגיהינום שבו נמצאים המתאבדים לבין הדימוי הפותח את היצירה, ומביע1971] 2011אלברז ) 25

, ומכאן הזדהותו עם סבלם של אלו שמחליטים לשים את נפשם 37החל את כתיבת היצירה בהיותו שרוי במצוקה נפשית בעקבות גירושו מפירנצה בגיל 

 בכפם.
באנגליה, עקב  (, נחשבת לתור הזהב מבחינת הרנסנס1603-1558התקופה האליזבתנית, בשנות שלטונה של המלכה אליזבת הראשונה באנגליה ) 26

הפריחה שחלה באמנויות באנגליה ובראשן השירה האנגלית )פריחה שאחד מנציגיה הבולטים הוא וויליאם שייקספיר(. בתקופה זו החלה להתבסס 

 הרפורמציה הפרוטסטנטית שחוללה שינוי קיצוני בערכי התקופה, שהתבטא גם באמנויות השונות, וכן ביחס כלפי תופעת האובדנות.
( מונה שלושים וחמישה מחזות ושני שירים נרטיביים בהם קיימים מקרים ברורים של התאבדות הממלאת תפקיד חשוב 1996ן פריצ'ראד )קולי 27

חת בסיפור, וזאת מעבר להתייחסויות רבות במחזות רבים נוספים להתאבדות וסכנותיה. לטענת פריצ'ארד, במחזותיו של שייקספיר בולטת ראיה מפוכ

 דרמטית.-התופעה שנובעת מכתיבה "פרגמטית" ו"פונקציונלית", המחפשת באופן מתמיד אחר כלים למיצוי האפקטיביות הטרגיתונאורה כלפי 
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רגשות האימה והרחמים בקהל הצופים )ובכך הולך בעקבותיו של אריסטו המנתח את מהות  את מטרת הטרגדיה לעורר את

של האפקט שהיא יוצרת על קהל הצופים(. כיוון שהדמויות במחזותיו מונעות על ידי מספר  םהטרגדיה במונחים פונקציונאליי

לנטית ולכן מעוררות את רגשות האימה מוטיבציות ולא מתאבדות מסיבה אחת ויחידה, ההתאבדויות מוצגות בצורה אמביוו

 נובעת וקליאופטרה יוסאנתונ של ההתאבדות, למשל, כךוהרחמים של הצופים בו זמנית, ובכך יוצרות את האפקט הטרגי. 

. פוליטית משמעותהיא מגלמת  גיסא מאידך, המוות בעולם להתאחד תשוקההיא מבטאת  גיסא מחד: זמנית בו מניעים ממספר

 ממצה המחזות מן בחלק ההתאבדות כי הטוענים פרשנים יש, זאת עם. מוטיבציות כמה ידי על מונעת אותלו של התאבדותו גם

 התאבדותה, למשל כך. מוטיבציה אותה גילום של" תמצית" מעין מהווה ובכך זו להתנהגות הדמות של המוטיבציה את במהותה

 מהווה ובכך ולצניעות לטוהרה הרצון את מגלמתThe Rape of Lucrece (Shakespeare, 1601 ) בסונטה לוקרציה של

 (.Faber, 1967: ראוו) במחזה זו תכונה של מיצוי

בכתבי הרנסנס מצויים שורשיהן של הגישות הרומנטיות כלפי תופעת האובדנות, שיפרצו במלוא עוצמתן בספרות הרומנטית    

טיפוס לדמות האמן הגאון -עשרה. דמותו המלנכולית של המלט היא דמות אליזבתנית המהווה אב-של המאה התשע

ו מהווה מפתח להבנת הגישה הרומנטית כלפי האובדנות: הדימוי שהמלנכוליות שלו טומנת בחובה גם את ניצוץ גאונותו. דמות

הרומנטי של האמן הגאון, המתבודד, המופרע נפשית, והמקדש את ההתאבדות מבוסס על דמות רנסנסית הזו, שהמקורות 

  28למלנכוליות שלה נתפסו באותה תקופה כ"מרה שחורה" במערכת.

-נקודת מפנה ביחס להתאבדות וייצוגה בספרות: מגינוי גמור כלפי התופעה והוקעתה החברתית מתרחשתקופה הרומנטית ב   

רומנטיות שיצרו קישור -מוסרית בתרבות הנוצרית של ימי הביניים, חל שינוי בתפיסתה, בין היתר בעקבות גישות אסתטיות

מעוררת הערצה, כמייצגת את החופש  בין מוות בטרם עת לדמות האמן. אובדנות בתקופה הרומנטית נתפסה כהתנהגות

 שופנהאואר הפילוסוף של בכתביו עז ביטוי קיבלה זו גישההאולטימטיבי, וכממצה את חירותו של האדם לבחור את גורלו. 

 לבין התאבדות בין משווה כשהוא, מתאבדים כלפי רבה סימפתיה מביע[( 1818] 2004) וכדימוי כרצון העולם בחיבורו אשר

, מוסרי חטא בה רואה ואינו שונים מטעמים התאבדותאמנם את ה מצדיקה ,שופנהאואר, זאת ועם. בלהות מחלום התעוררות

 מגדיר שופנהאואר שאותה, עתידית לתובנה להגיע יכולת כל מונעת שהיא מכיוון היתר בין, טעות בהתאבדות בחירהרואה ב

 אינה ונפשית רוחנית מחיקה אך, הפיזי הגוף להעלמות גורמת אמנם שהתאבדות העובדה מפאת וכן, עליונה אנושית כמטרה

ואמנם, השילוב הרנסנסי בין גאונות ומלנכוליה מייצר בתקופה הרומנטית משוואה  (.Hecht, 2013: ראו להרחבה) אפשרית

                                                           
(, שיצר נקודת מפנה מרכזית Burton [1621] 2001) The Anatomy of Melancholy, דמותו של המלט מבוססת על ספרו של רוברט ברטון  28

ענה רפואית שמקורה של מלנכוליה בעודף מרה שחורה. בספר מבוטאת גישה אמפתית כלפי המתאבדים תוך הדגשת נוספת ביחס לתופעה תוך העלאת ט

 חוסר המוצא שבו שרויים חייהם בהגיעם להחלטה על התאבדות, תוך ניסיון לעצב מודל מדעי המסביר את התופעה.
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סיביים ומלאי מבוססת על התפיסה הרומנטית לפיה חיים אינטנ. הקבלה זו גאונותו של האמן היוצר למוות מוקדם אתהמקבילה 

ייסורי תה, יגישה זו היא שסללה את הדרך לספרו של ג 29רגשות "אמיתיים" אינם יכולים להימשך מעבר לגיל אמצע החיים.

שבו וורתר, צעיר הסובל מעודף רגישות ומאהבה נכזבת מאבד עצמו לדעת ובכך יוצר סגנון  [(1774] 1994) וורתר הצעיר

תפיסה לפיה האמן האמיתי צריך לחיות חיים דרמטיים ואינטנסיביים ובהתאם לכך  כונןתה ישל סבל האמן. ג יחדש ופופולאר

נגזר גם אופן מותו. בשיא התקופה הרומנטית התגבשה גישה הגורסת כי החיים והאמנות הם בלתי נפרדים,  כך שדמותו של 

ם )ובעיקר ייאוש( הם המנתבים את וורתר נתפסה כמודל ממשי שמעמיד סף חדש )וגבוה( של סגנון לחיים, שבו רגשות עזי

פי -היוצר. בשיאה של הרומנטיקה, החיים עצמם נחוו כאילו היו ספרות בדיונית ומעשי אובדנות בוצעו על האמן דרכו  של

  – המודל של דגמים ספרותיים. תופעה זו נפוצה עד לכדי גל של התאבדויות שפקד את אירופה בתחילת המאה התשע עשרה

מטיבי וכמעניק השראה לאמן הגאון. רים שאיבדו עצמם לדעת, מתוך תשוקה אל המוות כאל המנחם האולטי"מגיפה" של צעי

את החופש האולטימטיבי ואת חוסר  מציגה לפי תפיסתם התאבדותושדמות לוורתר, האמן המיוסר, ילהצעירים אלו שאפו 

נוצרה תפיסה ברומנטיקה הרואה בהתאבדות את המחיר  30להיכנע לדרישות החברה, ובראשן הצו לחיות.של הפרט נכונותו 

 שאמן צריך לשלם על גאוניותו, ולמרות שתפיסה זו נחלשה בהדרגה לקראת התקופה המודרנית, היא לא נעלמה כליל. 

עשרה, בולטת תופעת ההתאבדות. -בז'אנר החניכה, שהתגבש בסוף המאה השמונה עשרה וקיבל ביטוי מרכזי במאה התשע   

תוך מערכת יחסים מורכבת בין האינדיבידואל לבין החברה, הניסיון בברבים מסיפורי החניכה, שמהותם כינון הסובייקטיביות 

, שלעתים קרובות הקא בהטמעת ערכי הכלל והפנמתם, אלא בדיסאינטגרצילהסתגל לנסיבות חברתיות מסתיים לעתים לאו דוו

טגרציה והתאבדות כתוצאה של נקריאה מגדרית של ז'אנר החניכה מלמדת שדיסאי ביטויה ביצירה הוא שיגעון ואף התאבדות.

הסביר התאבדות של הליך החניכה )סירוב לחניכה, התנגדות לנורמות של עולם המבוגרים שאליהן צריך להיחנך( עשויות ל

ז'אנר ייחודי במסגרת רומן החניכה והוא ז'אנר ההתעוררות, הקרוי על שם יצירתה של -תתואמנם,  גיבורות ספרותיות נשים.  

שעיקר עיסוקו חניכה שניונית של נשים )שמתרחשת בשלב השני של חייהן, לאחר  [(1899] 2010)שופן,  היקיצהקיית שופן, 

ז'אנר זה, שקורא תיגר על המוסכמות שמייעדת החברה -שכבר חוו את החניכה המיועדת להן של חיי משפחה בורגניים(. בתת

של הגיבורה  בקריסתהבות הבורגנית לאישה, כאדם שייעודו חיים במסגרת המשפחה הבורגנית, מסתיימת העלילה פעמים ר

דוגמה לסיפורי חניכה שסיומם  הואהז'אנר של רומן הבגידה, המאוחר יותר, -. גם תתהיקיצהכפי שאכן קורה ב ואף בהתאבדותה

                                                           
)ברלין,  שורשי הרומנטיקהתקופה הרומנטית מציע גם ישעיהו ברלין בספרו . דיון בדמותו של האמן המיוסר ב2011וראו על גישה זו אצל אלברז,  29

2001 .) 
תופעה זו כונתה "אפקט וורתר", מושג שנפוץ עד ימינו כמציין התנהגות אובדנית המהווה מודל לחיקוי. תופעה זו זכתה למחקר רב בעולם  30

 (.Amitai, 2012ו )להרחבה בנושא, ראו במאמרי: הפסיכיאטריה, בעיקר בקרב בני נוער, שבהם נפוצה במיוחד תופעה ז
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, הגיבורה של בהתאבדותה ומסתיימות, זה אנר'לז המשתייכות מובהקות יצירות שתי הגיבורה. –ויותר מכך בהתאבדות הגיבור 

 .[(1856] 1991, פלובר) בובארי ומאדאם [(1877] 1976, טולסטוי) קרנינה אנה הן

זרם "התבססות זרם הפסיכואנליזה בתחילת המאה העשרים הוסיפה ממד פסיכולוגי לתמת ההתאבדות בספרות. בד בבד יצר    

התודעה" שנפוץ בכתיבה באותה תקופה טכניקת ביצוע נוספת המאפשרת "להיכנס למוחן" של הדמויות טרם התאבדותן 

 לראות ניתן לכך מובהקת דוגמהולנסות לתאר, כביכול דרך עולמן הפנימי, את הסיבות שהובילו להחלטתן לשים קץ לחייהן. 

 הנפשי הרקע למרות ואולם. טראומתית-פוסט הפרעה רקע על ההתאבדות מוצגת שם, [(1925] 2008, וולף) דאלוואי מרתב

 הגיבור שבו, הראשונה העולם מלחמת-פוסט הקטסטרופלי העולם מול אל מחאה של סוגגם כאן  מייצגת התאבדותה, הספציפי

 במהותה מגלמת אלא לדמותו רק הייחודי נפשי חולי מבטאת איננה הגיבור של הנפש מחלת כי הוא ברי. לחיות עוד מסוגל איננו

 באמצעות, מבטאת גם וולף.  הרומן של הבדיוני בעולם מתבטאת שהיא כפי הלונדונית בתרבות וולף שמזהה יותר כללי חולי

 מצוקות ולאבחן להבין אמור שלכאורה, הפסיכיאטריה" מדע" על נוקבת ביקורת, הרומן את המאכלסות הרופאים דמויות

עיסוקה של הספרות בניסיון לדובב רגעים  .להתאבדותו ספטימוס את הדוחפים הגורמים מן מצויים חלקדווקא בו  אך נפשיות

המתאר  השני,. הפרק [(1929] 1987)פוקנר,  הקול והזעםברומן מודרני נוסף הכתוב כזרם תודעה,  מובהקאלו בא לביטוי 

את היום האחרון בחייו של הגיבור, בשעות שקודמות להתאבדותו, מתאר את התפרקותו הנפשית של הגיבור ברגעים 

גם בכתיבתו של ארנסט המינגווי בולטת היקסמות  31האחרונים לחייו ובכך מנסה לתת ביטוי פואטי לאותם רגעים בלתי נגישים.

" הפותח את קובץ סיפוריו Indian Campמיצירותיו, בין היתר בסיפור "מתופעת האובדנות, המקבלת במה מרכזית ברבות 

ברומן זה הדילמה בה . [(1940] 2009)המינגווי,  למי צלצלו הפעמוניםן וכן ברומ (Hemingway [1925] 1958הראשון )

ברצון לסיים את חייו ניצבת דמות בהתלבטותה האם לשים קץ לחייה מוצגת בחריפות מתוך עולמו הפנימי של הגיבור הנאבק 

אופציה נוספת לדיון בהתאבדות מספק הז'אנר האוטוביוגרפי, שנפוץ בתקופה המודרנית ובמסגרתו חושף  32ברגעיו האחרונים.

                                                           
( הדנה בתמת ההתאבדות ביצירתו של פוקנר וטוענת כי התאבדותו של הגיבור מגלמת את הקול והזעםוראו רנה ליטווין )באחרית הדבר לרומן  31

אבשלום המשפחה המתוארת ברומן. ברומן  החורבן של עולם הערכים המסורתי ומהווה אחת מהתופעות המבטאות את ההתפרקות המוסרית והערכית של

, ממשיכה להדהד תמת הקול והזעם[( שבו מתוארות קורותיה של המשפחה בשנים שקדמו להתאבדות המתוארת ב1936] 1983)פוקנר,  אבשלום

מבנות המשפחה, שמביאה ההתאבדות כאחד הביטויים להתפרקותה של המשפחה וערכי הדרום המסורתיים. גם רומן זה מסתיים בהתאבדותה של אחת 

 לחורבן הגמור של בית המשפחה.
( טוען Berman, 1999עיסוק פרשני נרחב הוקדש לתופעת ההתאבדות ביצירתו של המינגווי, בייחוד לאור הביוגרפיה האישית שלו. ג'פרי ברמן )  32

, למשל, נרתע מהאפשרות לסיים את חייו צלצלו הפעמוניםלמי כי רבות מדמויותיו הבדיוניות של המינגווי מציגות "פוביה" מפני התאבדות. גיבור 

וי, בהתאבדות בעיקר לנוכח התאבדותו של אביו, שאותו הוא תופס כפחדן. ברמן מציין כי פוביה זו מייצגת היבטים מהביוגרפיה האישית של המינגו

( המציין כי רבים מבין 2011אביו לפניו. וראו גם אלברז )אשר נאבק כל חייו בדילמה האם להתאבד, ולבסוף שם קץ לחייו בירייה בראשו, ממש כמו 

ף, דילן האמנים המודרניים שמו קץ לחייהם או ניהלו את חייהם עם נטייה עמוקה להרס עצמי )מבין הדוגמאות הבולטות מציין אלברז את וירג'יניה וול

 תומס, ג'ון ברימן וסילביה פלאת'(.
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פלאת', באופן  מגלה, מהווה דוגמה מובהקת לז'אנר זה, ובו [(1963] 2006)פלאת',  פעמון הזכוכיתהכותב את עולמו הפנימי. 

 33פוכות הנפש שפקדוה בנעוריה ואת ההתלבטות האם לשים קץ לחייה.עז וחושפני, את תה

המעבר מהתקופה הרומנטית למאה העשרים יצר שינוי משמעותי בתפיסת העצמי: התיאוריות שפיתח פרויד בנוגע לתת    

מקביל לכך מודע והשפעותיו על התנהגות האנושית מוטטו את התפיסות המקובלות והערכים שעליהם נשענה החברה עד אז. ב

רפואית. אך -חל שינוי משמעותי גם בתפיסת ההתאבדות כשהמוקד הוסט מתפיסתה כבעיה מוסרית או חוקית לבעיה נפשית

בניגוד לגישה הפסיכואנליטית שניסתה להבנות התייחסות מדעית למחלות נפשיות ובתוכן התאבדות )ולמעשה ייצרה שיח 

ציפית(, מייצרת הספרות גישה שונה כלפי תופעת ההתאבדות תוך הארה שרואה בהתאבדות תוצאה של פתולוגיה נפשית ספ

  34חברתיים בה.-של ממדים פוליטיים

יסטנציאליסטית ניסיון התמודדות עם בעיית האבסורד בקיום האנושי תוך דיון זבמאה העשרים מציעה  הפילוסופיה האק   

יסטנציאליסטים השפיעו עמוקות על ספרות זהפילוסופים האקבשאלת טעם הקיום ומשמעותו. התפיסות החדשות שהחדירו 

יסטנציאליזם התבסס בראשית זבתופעת ההתאבדות לאור הלכי הרוח של הזמן. למרות שזרם האק דיוןהמאה העשרים ואפשרו 

וק , למשל, היה עסוק באופן עמיעשרה. דוסטוייבסק המאה העשרים, ניתן לומר כי מבשריו פעלו כבר בשלהי המאה התשע

אותו לעיסוק ניכר בתופעת האובדנות,  הו הובילז היסטנציאליסטית, ושאלזבשאלת משמעות הקיום מתוך נקודת מבט אק

לסיים את חייו בהתאבדות עקב החלטתו כי  [(1872] 2003)שדים כך למשל בוחר קירילוב ב  35שמופיעה באחדים מכתביו.

ילוב גורס כי ההתאבדות מייצגת את החרות המוחלטת של האדם החיים הם חסר משמעות ולכן אינם ראויים לחיותם. קיר

מתי לסיים את קיומו חסר המשמעות ונטול הפשר. לתפיסתו של הגיבור, שמשקף למעשה הלכי רוח  לבחור

 36אקזיסטנציאליסטיים, בעצם נטילת החרות האולטימטיבית, הופך המתאבד לאלוהים.

                                                           
סילביה פלאת' אכן שמה קץ לחייה באותה שנה בה יצא הרומן לאור, וזאת לאחר מספר ניסיונות אובדניים קודמים. בשיר "ליידי לאזארוס" היא  33

, 2006מאירה באור עז ומקורי את שאלת ההתאבדות במילים: "מיתה / היא אמנות, כמו כל דבר אחר / אני עושה זאת טוב במיוחד" )ראו: פלאת', 

 ת הדבר לרומן מאת יואב הלוי(. לתמת ההתאבדות ביצירתה של פלאת' מתייחס בהרחבה אלברז, שהיה בקשר עם פלאת' בסוף חייה.אחרי
[( הטוען כי  עידן התבונה כונן עצמו על יסוד ההדרה של ה"משוגע", גישה אשר השתנתה במאה העשרים 1960] 1986וראו לעניין זה פוקו ) 34

 במה. כשהמשוגעים קיבלו קול ו
, שנה בה פקד את רוסיה גל של התאבדויות. בנובמבר של אותה שנה הקדיש 1876עיסוקו של דוסטוייבסקי בנושא האובדנות בלט בעיקר בשנת  35

[( שפורסם בשלמותו באותו 1876] 1980דוסטוייבסקי גיליון שלם של כתב העת "יומנו של סופר" לנושא ההתאבדות, דרך הסיפור "נפש כנועה" )

יון, ומבוסס על סיפור אמיתי שפורסם בעיתון כחודש לפני כן על תופרת שמחמת מצוקה כלכלית קשה השליכה עצמה מהחלון באמצה את איקונת גיל

האם הקדושה אל ליבה. הסיפור, שכתוב מנקודת מבט של בעלה של אותה אישה,  עוסק בניסיון להעניק פשר לאקט ההתאבדות. תמת ההתאבדות 

 .[(1866] 1995)והחטא ועונשו  [(1880] 2011)האחים קרמזוב כזי ברבות מיצירותיו, בהן ממלאת תפקיד מר
[( המנתח את דמותו של קירילוב כגיבור אבסורדי, המצטרף לרבים מגיבוריו של דוסטוייבסקי העסוקים במשמעות הקיום. 1942] 1990וראו קאמי ) 36

רבים. קירילוב שם קץ לחייו כדי להוכיח במותו את אי קיומו של אלוהים. לגרסתו, מותו מתוך דמותו של קירילוב הפכה מוקד להתייחסויות של הוגים 

אפשרי חירות יחנוך עידן ויהווה נקודת מפנה בהיסטוריה האנושית, שאחריו לא יצטרכו עוד בני האדם ליטול את חייהם, שכן מותו יהפוך את המוות ל

שיים כליל )וראו למשל דיונו של מוריס בלאנשו בדמותו של קירילוב במסתו "היצירה ומרחב המוות", ובכך עתיד לשחרר את החיים ולהפוך אותם לאנו

. התזה הפילוסופית של קירילוב היא רק אחת המוטיבציות שדים(. ההתאבדות מהווה אחת התמות המרכזיות הנשזרות כחוט השני לאורך הרומן 2011

ה, מה שמגלם את עיסוקו האינטנסיבי של דוסטוייבסקי בתופעה. כך למשל גיבור נוסף מתאבד בסופו של המניעות את הדמויות לסיים את חייהן ברומן ז

 הרומן כיוון שאיננו יכול לשאת את רגשות האשמה המציפים אותו על מעשי פשע שביצע בנעוריו.
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 מחקר: מופעים ו. התאבדות בספרות העבריתד

: בתנ"ך קיימות מספר דמויות ששמות קץ העיסוק בסוגיית ההתאבדות קיים במקורות ובמחשבת היהדות החל מראשיתם

, קריאה לדעת עצמי האיסור היהודי על איבודלגבי בניגוד לסברה הרווחת  37לחייהן, ביניהן אבימלך, שמשון, שאול ואחיתופל.

 שמש יעל לגינוי ולעתים קרובות אף התקבלה בהבנה. לטענת בדמויות המתאבדים בתנ"ך מלמדת כי התופעה לא זכתה

 התאבדות המקראית בספרות ,"(לגדר מחוץ" בקבורה המתבטאיחס ) התופעה כלפי היהדות של המגנה ליחס בניגוד(, 2003)

 זוכים  מתאבדים המקראייםמה שלושה שמש מזכירה כי . במיוחד וקשים חריגים  במקרים לגיטימית אופציה בהחלט היא

( לספירה[ 78] 2009) מתתיהו בן יוסף של בכתביו מצוי היהודית במחשבה התאבדות על הראשון האיסור. מכובדת לקבורה

-הפרה היהודית בתרבות נוכחת ההתאבדות .מהאל שהוענק פיקדון היא הנשמה שכן פשע היא התאבדות כי טוען הוא שבו

בספר מקבים, בתלמוד כפי שזה מתואר השונים, בין היתר  לסוגיו השם קידוש  על מוות של תופעות בעיקר דרך מודרנית

 38ובמדרש.

במקביל למקומה המרכזי בספרות הכללית, חדרה תופעת ההתאבדות גם לספרות העברית המודרנית החל מרגע כינונה, 

של התאבדויות,  וזאת כתוצאה מההשפעות שספגה מן הספרות העולמית. כבר בשלביה הראשונים קיימים בה מופעים רבים

פילוסופים בספרות -של הספרות העברית אל מגמות החילון, ותוך זיקה אל קני המידה האסתטיים הכחלק מתהליך היפתחות

. "המהלך החדש" המיוחס לבן אביגדור בשלהי המאה התשע עשרה הוביל למגמה של ריאליזם בספרות תהאוניברסאלי

ית והפסיכולוגית כפי שהיא. זרם הריאליזם, כפי שהשתקף לראשונה ב"ספרי העברית, תוך ניסיון לשיקוף המציאות החיצונ

האגורה" הידועים, הביא לניסיון לתיאור מציאות אנושית תוך הצגת דמויות אנושיות בשר ודם שמתמודדות עם מצוקות 

סף ברדיצ'בסקי, נפשיות וקיומיות שונות, שלעתים סופן בהתאבדות. מגמה זו התבטאה בין היתר בכתיבתו של מיכה יו

שבסיפורים רבים משתמש באקט ההתאבדות כדי להעצים את הדרמה הפנימית ואת מערבולת היצרים שהוא מתאר. כך למשל 

                                                           
נית, החל מספרו של ז'בוטינסקי, שמשון )ז'בוטינסקי, דמותו של שמשון התנכ"י ובעיקר אקט התאבדותו זכו למגוון שחזורים בספרות העברית המודר 37

)להרחבה נוספת בעניין גלגולי דמותו של שמשון המקראי, ארצות התן [( מתוך הקובץ 1965] 1975[( ועד לסיפור "דרך הרוח" )עוז, 1927] 2007

ההקרבה העצמית עבר תהפוכות לאורך התפתחותה של (, השימוש בדמותו במיתוס Harris, 2012(. כפי שמציינת רחל הריס )2000ראו פישלוב, 

התרבות העברית, החל מתיאורו כאקט הרואי )המתגלגל בעיקר לדמות הצבר המקריב את חייו( ועד לביקורת חתרנית כנגד הדרישה להקרבה עצמית 

 (.Feldman, 2010על בניין הארץ, המתבטאת בין השאר  בדור המדינה. וראו על כך גם אצל יעל פלדמן )
אחת הדוגמאות הבולטות להתאבדות כמוות על קידוש השם הוא מיתוס מצדה שזכה לייצוגים רבים בתרבות העברית, בין היתר בספרות המאה  38

ע העשרים. פרשה זו תוארה כמעשה ראוי לכל שבח של גבורה לאומית על פי בן מתתיהו, וזאת בניגוד לעמדה הנחרצת כנגד אקט ההתאבדות שהוא מבי

)למשל  20-הלפרשת ההתאבדות במבצר יודפת. בספרות העברית המודרנית עובר המיתוס תהפוכות, החל מהתגלמותו כאקט הרואי בשנות  בנוגע

הרואי -, ועד לייצוגו כאקט חתרני ואנטי40-ה[(, דרך ייצוגו כאקט אמביוולנטי במהלך אירועי השואה בשנות 1926] 1951בפואמה "מסדה" ללמדן, 

 (. Feldman, 2010, 118ראו: )ו 70-הבשנות 
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בסיפור "השמועה" מתאר ברדיצ'בסקי את התאבדותו של צעיר יהודי הסובל מאהבה נכזבת, שאקט ההתאבדות שלו חותם את 

  39תוארת לאורך העלילה.הסיפור ובכך מעצים את הדרמה הפנימית המ

הספרות הכללית בת הזמן   אלשל התקרבות היא אפוא אחד ההיבטים בראשיתה ההתאבדות בספרות העברית המודרנית    

חיי מצויה ברומן על ייצוגי ההתאבדות  הדקדנטיותהתפיסות להשפעת . דוגמה מובהקת שבה הדקדנטייםובעיקר אל הזרמים 

בסופו של  התאבדותאקט השל נערה צעירה המטרימה את  ההתאבדותב. היצירה נפתחת [(1929] 2000 )פוגל, נישואים

מעבר להתאבדויות גם  הלא ממומשת. ה תקץ לחייה כתוצאה מאהב לוטי, צעירה המאוהבת בגיבור הראשי,בו שמה  הרומן

וכיליון,  יצרי הרס עצמי לראות סוג של קיום "התאבדותי", עתירניתן של הגיבור הראשי מהלך חייו עצם ב ממשיות אלו,

 עשרים ולקראת מלחמת העולם הראשונה. -אפיינו את אירופה במפנה המאה התשע עשרההמהדהד את תחושות אובדן הדרך ש

"תלוש", הצעיר היהודי המנותק הדמות  בעיקר את בספרות העברית המודרנית המוקדמת מאפיינתתופעת ההתאבדות    

יננו מוצא את מקומו גם בעולם המודרנה החילוני, כך שהוא נשאר קירח מכאן ומכאן. ממקורות המסורות היהודיים, אך א

דמויות אלו, שמאכלסות רבים מהסיפורים של ראשית המאה, מגיעות פעמים רבות לידי התאבדות כהקצנה של חווית התלישות 

התלושים המתלבטים והנבוכים לעתים קרובות מאבדים תקווה, לא המשולבת בתחושת האבסורדיות של הקיום האנושי. 

, בקפיצה לנהר )"תלוי" לשופמן( תלייה, ב)"החרישי" לנומברג( רעלשתיית בושמים קץ לחייהם מוצאים את מקומם, 

רתיות הן תמיד גם חבההתאבדות של דמויות התלושים נסיבות . וכדומהם לפוגל( חיי נישואי)ההתאבדות הפותחת את הרומן 

פן לחלופין פן חברתי או כמגלמות אלו להתאבדויות  בהתייחסותהואולם קיימת דיכוטומיה בספרות הביקורתית וגם נפשיות, 

  40ההתאבדות. לאקטומידת הרלוונטיות שלהם הפרדה בין שני המישורים  שנוצרת, כך נפשי

בסיפורת העלייה מופיעים  התאבדותייצוגים רבים של ההתאבדות מתגלגלת גם לדורות הבאים של הספרות העברית.    

תוך הזדהות בסיסית עם צדקת נהוג לקרוא כמשקפת את המעשה הציוני החלוצי ההתיישבותי  ותהא, והשלישית השנייה

ועם זאת, ברבות מיצירותיהם של סופרים אלו, המכונות "רומני ההתיישבות", קיימות התאבדויות העומדות על  41המעשה.

בהמשך  שבה אדון, ובין היתר ביצירה ים והמחיר שמשלמים החלוצים למען החזון הציוני. כך למשל, ביצירות שונותהמשבר

                                                           
סתר התאבדויות מופיעות ברבים מסיפוריו של ברדיצ'בסקי, ובהם, בין היתר, "דור הולך", "קיץ וחורף", " את קורבני", "בעמק", "עשיר ועני", ב 39

 .מריםרעם", והרומן 
ב להתאבדותו של דוידובסקי ב"מסביב לנקודה" לברנר דוגמה מובהקת לניתוח של מצוקה נפשית כמובילה להתאבדות ניתן למצוא בניתוח של טורו 40

( הטוען כי תפקיד התלוש בספרות העברית 1958(. תפיסה חברתית מובהקת של התאבדויות התלושים מציע שמעון הלקין )הלקין, 1953)טורוב, 

גיה זו תעמוד במרכז הדיון של הפרקים הראשונים בתקופה זו הוא לייצג את "בעיית השעה" של הצעיר היהודי, עקב מציאות החיים המורכבת בגולה. סו

 של עבודה זו. 
הטוען כי הרומן ההתיישבותי הוא בעיקרו רומן דוקומנטרי השואב את רוב חומריו מהמציאות. וזאת לא כתוצאה מהעדר יכולת  1977וראו שקד,  41

ד שאין צורך להמציא מציאות חלופית. לטענת שקד, סופרי הדור אמנותית לברוא עולמות אחרים, אלא מתוך התפיסה שהמציאות כה  נשגבת ומופלאה ע

היו חדורי תחושה שהם שותפים לדרמה עצומה, תחיית העם היהודי בארץ ישראל, ומטרתם העיקרית ביצירתם היא להאדיר ולפאר, ולא לבקר או 

 לפקפק.
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 את משורותיה שפולטת, השמרנית הקיבוצית החברה כלפי נוקבת ביקורת התאבדותה מגלמת ,למלץ( השער נעול) העבודה

כמו קודמיהם באירופה,  כלומר, .שגלגול של תמת מות התלו היא במידה רבהבתקופה זו התרחשות ההתאבדות . החריג והשונה

ואינם מאבדים את דרכם בין עולמות מנוגדים, לא מעט מהמתיישבים החדשים אינם מוצאים את מקומם בארץ ישראל ה

מוצאים לנכון לשים קץ לחייהם. גם במהלכה של תקופה זו ממשיכות דמויות המתאבדים מסוגלים לשוב על עקבותיהם ועל כן 

את המגמה הפורמלית שהחלה בספרות התלושים, כממלאות פונקציה חברתית שמהותה לספר את סיפור ההתיישבות 

של הדמות  ואולם לצד ה"הסבר החברתי" להתאבדות קיים תמיד גם ממד אישי הקשור למצוקה נפשיתוכישלונותיה, 

 .המתאבדת

 ובתקופות אנרים'בז ההתאבדות תמת מופיעה ורעיונות סגנונית מבחינה ומתפתחת משתכללת העברית שהספרות ככל     

 הרחבת. עכשוויים סופריםועד ל המדינה דור סופרי של יצירותיהם דרך, ח"תש דור של הריאליסטיות מהיצירות החל, נוספים

 טבעי באופן שימרו העברית לספרות" אחרות"ה והחדרת לדמויות המוקנה הפסיכולוגי  הממד העמקת, הנושאים רפרטואר

 הדגשת עם יחד, העברית הספרות של המרכזיים העיסוקים כאחד, ההתאבדות תמת את גם הספרותית הבימה במרכז ומתבקש

, ישראל בארץ הלאומי הקיום שאלת) העברית לספרות הייחודית היבטיה שלל על הקיום משמעות שאלת של הייחודי הממד

 (. וכדומה "החדש "היהודי  דמות

וזאת    אחד ההקשרים הבולטים בהם מופיעה ההתאבדות בדור תש"ח היא כאקט של הקרבה עצמית למטרות לאומיות,   

"דור דור תש"ח" או "סופרי הנפוץ בספרות העברית, המתכתב לרוב עם נרטיב העל הציוני.  ימהממד הקולקטיביסט כחלק

מתוארת לעיתים כספרות "מגויסת", שבה  ספרות זו, לפחות על פני השטח,  לאידיאולוגיית בניין האומה. יםח" כפופ'הפלמ

 בהרחבה בתופעת ( דנהFeldman, 2010פלדמן ) יעלמגלמת ההתאבדות הקרבה עצמית המשרתת את האתוס הלאומי. 

, לתופעה נוצרית-היהודית המסורת של היחס על הנשען הקולקטיביסטי המסר בשרות עצמית הקרבה של כאקט ההתאבדות

 ההתאבדות לדבריה, הופעת. המודרני ולגלגולה המרטירית הדתית למסורתשל המסורת היהודית  המולדת קרבתה בשל וזאת

 מורכב יחס קיים העברית השם. בהיסטוריוגרפיה קידוש תופעת את לחלן בניסיון מלווה הייתה המודרנית העברית בספרות

דה. יהעק מיתוס של גלגוליו דרךהן דרך מיתוס שמשון הגיבור, כמוזכר לעיל, והן  המתגלם, החברה בשרות ההתאבדות לאקט

 שאליומוטיב  ,הישראלית בספרות מרכזי מוטיב והפך עצמו משל קיום פיתח מקראי הבתר העקידה מיתוס כי טוענת פלדמן

 הקשורים המתחים כל את העקידה מסמלת הישראלי שבאתוס כך, שלהם הפנימית הרגשות סערת כל את הישראלים תיעלו

 במובנו ההקרבה אקט את המייצגים מופעים  של רחב טווח מקבל העקידה מיתוס הדורות.  ובפערי הציונית באידיאולוגיה

 סיוןינ החל מסוים בשלב .ועוד קנאית תוקפנות, אידיאולוגית מרטיריות, סטואי הרואיזם, פסיבית הקרבה: ביותר המקיף 
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, למדיי איטי תהליך היה פלדמן יעל לפי אשר ניסיון, הציוני השיח של באתוס מכוננת הרואית כפיגורה דהיהעק של חילונה

 נרחב שימוש נעשה תחילה. והנוצרית היהודית בדת מופיעים שהם כפי ההתאבדות מדימויי ההשתחררות בתחום במיוחד

 הציוני האתוס בשרות ופעלהההקרבה  . אקט)ולא כקורבנו של אביו( מרצון עצמואת  עוקדהמקראי, כ יצחק של בדמותו

 הלאומי לנרטיב המתאבד של הטוטאלית המסירות את וגילם(, מן מצטטתד, שפלכצנלסון ברל של במילותיו" דהיעק אושר)"

את עלילת העל הציונית ומאששת את האתוס  ההתאבדות בהקשר זה מממשת(. הדתית המרטירולוגית המסורת על נשען ובכך)

דה מהווה מטפורה לאקט של הקרבה, שנפוץ בעיקר בתקופת דור יהישראלי של כינון הלאומיות החדשה בארץ ישראל. העק

מעורבב ה יאקט ההתאבדותבממד אישי קיים תמיד ה להוכיח בעבודתי, ואולם גם בתקופת דור תש"ח, כפי שארצ 42 הפלמ"ח.

 הממד הקולקטיביסטי. לבלי הפרד עם

הדרישה  כנגד מחאה , ותוך ביטוי של האדיפלי לכיווןדה יהעק מיתוס של משמעותי היפוך נעשה "המדינה "דור של בספרות   

 נרטיב משלב זה ואילך מופיע(. גורי חיים של כניסוחו" בליבם ומאכלת נולדים הם)" המוצבת בפני הבנים להקרבה עצמית

 הקולקטיב בשרות ההקרבה אקט הופך זו גישה תחת. השם קידוש מיתוס את לחלן בניסיון הבעייתיות על המצביע חתרני

 פלדמן שמכנה מה או, הלאומי האתוס בשרות עצמם את להקריב הבנים כלפי האבות של לדרישה חתרנית התנגדות של לאתר

 (. ואילך 132עמ' בעיקר , Feldman ,2010) "העקדה של האדיפליזציה"

 אנרים'ז של תכתיבים על נשען, הכללית בספרות התופעה של למופעים בהמשך, העברית בספרות ההתאבדות של עיצובה   

 לראות ניתן העברית בספרות שונות ביצירות, למשל, כך. שונות" ספרותיות" התאבדויות תפיסת של נורמות על וכן ספרותיים

הטוענים לשכיחותה הגבוהה יותר של . יש או של הספרות הרומנטית החניכה אנר'ז של בהקשרו התופעה של עיצובה את

התופעה בספרות העברית המודרנית בהשוואה לספרות המערבית. נתן זך, למשל, טוען כי "לנו, בספרות העברית, יש 'רומן' 

נסין, ברדיצ'בסקי, ממושך עם ההתאבדות, הטירוף והמוות בנסיבות טראגיות. חישבו על ברנר, ג –כאן בהוראה של פלירט  –

כפי  43(.14, עמ' 1983ועוד ועוד" )זך,  –שופמן, שניאור, עגנון, דוד שמעוני, שלמה צמח, יהודה בורלא, משה סמילנסקי 

, הספרות העברית נולדה בד בבד עם התפוררות החברה היהודית המסורתית , כרך ה'(1977-1998) שמציין גרשון שקד

כלומר, מתחילתה "תפקדה" הספרות העברית כאחד מערוצי המימוש של הרעיון הציוני ובניית דיוקנו  44.ציוניוהולדת הרעיון ה

                                                           
ם והשלושים. פלדמן טוענת לקיומם של שלושה צמתים לדברי פלדמן ההתאבדות כאקט של הקרבה מרצון מופיעה כבר בשירת שנות העשרי 42

בהתפתחות אתוס הגבורה והקורבן בשיח הלאומי העברי, המתפרסים על פני המחצית הראשונה של המאה העשרים. עמדת המיעוט היא שלילה נמרצת 

'חיוב הקורבן': גרסת מות קדושים )כפי  של בני הדור כקורבנות )למשל עמדתה של רחל המשוררת(, בעוד עמדות הרוב מתגלמות בשתי עמדות של

 שמתבטאת ביצירתו של פייארברג, "לאן"(, וגרסת 'אושר עקידה' )במילותיו של ברל כצנלסון( שהופיע בהגדת הקיבוצים במלחמת העצמאות )וראו:

 שם(.
ת העברית בעיקר ב"דור המדינה". שקד ( מתייחס לשכיחותה של תופעת ההתאבדות בספרו102-104, כרך ה', עמ'  1977-1988גם גרשון שקד ) 43

( שבו מוצאת עצמה הפרוזה 24מייחס את ריבוי התופעה לאכזבה של כותבי הדור מעלילת העל הציונית, בעוד זך גורס ל"מילכוד הרומנטי" )שם, 

 העברית מאז ראשיתה, המוביל לדבריו למשיכה אל ההתאבדות.
 (.1995ניסטי והתגלמותו בתקופות שונות בסיפורת העברית המודרנית בין השאר גם אצל שוורץ )מודר-ראו דיון בעלילת העל של הנרטיב הציוני  44



25 

 

תרבותיים -של היהודי המודרני בהקשר הלאומי החדש. כתוצאה מכך היא התמודדה מרגע כינונה עם רעיונות חברתיים

הגמונים -ת" האנטיל אלה עם כוחות ה"אחרּושעיקרם כינון הבית הלאומי בארץ ישראל ודמות היהודי המודרני ועם מאבקם ש

והאנטי נורמטיביים, שסירבו לקבל את תכתיביהם. אקט ההתאבדות בספרות העברית, כאתר של מפגש בין מגמות סותרות 

ומובחנות לכאורה, הן בהיבט הקולקטיבי והן בהיבט הפרטי, מאיר מאפיין ייחודי זה של הספרות העברית הנוטה תמיד, 

 , אל  השבטי/לאומי. ובהקצנת יתר

 בתופעת העוסק שיטתי מחקר שאין כמעט, ההתאבדות לתופעת בנוגע רב חומר קיים הכללית הספרות שבמחקר בעוד   

 ספרותיות דמויות של בהתאבדויות העוסקים מחקרים מספר קיימיםבקורפוס המחקרי  העברית. בספרות ההתאבדות

 העוסק בודד מחקר וכן, קנזשל  התגנבות יחידיםואלון בשל שבתאי  דברים בזכרון גולדמן של התאבדותו דוגמת, ספציפיות

-מדעית גישה" המנסח טורוב ניסן של ספרו(.  1976, קאופמן) , ספרות דור התלושיםספציפית ספרותית בתקופה בתופעה

 ההתאבדות לייצוגי המתייחס היחיד המקיף הספר הנראה ככל הוא(, 31' עמ, 1953, טורוב" )ההתאבדות בעיית אל ספרותית

 .זה חסר למלא היא המוצע המחקר מטרת. המודרנית העברית בספרות

 

 השערותיווו הנחות היסוד שלמטרות המחקר, ה. 

ייצוגים של התאבדות במבחר יצירות בפרוזה מן הספרות העברית המודרנית תוך הפניית מבט סינכרוני אחר מתחקה  זה מחקר

ודיאכרוני אל ייצוגיה של התופעה בהקשרים פסיכולוגיים, חברתיים ופוליטיים, וכן אל תפקידה התמטי והאסתטי בטקסט 

קודת מפגש בין כוחות מנוגדים חברתיים, פוליטיים הספרותי. המחקר יבחן  את מעשה ההתאבדות כפי שהוא מיוצג בספרות כנ

מחקר עוסק בריבוי הופסיכולוגיים, וכהתרחשות המגלמת את הגבולות המעורערים ממילא שבין הספירה הפרטית לציבורית. 

 הפנים של תופעת ההתאבדות המיוצגת בספרות וביחסי הגומלין בין המגמות השונות כפי שהן מתגלמות בייצוגיה הפואטיים

 של תופעת ההתאבדות, באופן שהן מדבררות זו את זו בטקסט הספרותי, ובמרכזיות שהן תופסות ביצירה הספרותית. 

 של המחקר הן כדלקמן:   יסודההנחות 

ניתוח מופעיה של ההתאבדות הספרותית כתופעה פסיכולוגית המאפיינת דמויות ספרותיות נשען על מחקר ענף בתחום ביקורת  .1

ת הטקסט הספרותי ככלי להבנת נפשו של  האדם. הגישה המכונה "הגישה הריאליסטית", הרואה בדמויות הספרות התופס א

השערות בדבר מניעיהן  להעמידהספרותיות חיקוי לבני אדם ונוטה להתייחס אליהן כאילו היו בני אנוש "ממשיים", נוטה 

ע הנמסר אודותיהן בטקסט. עמדה מסוג זה נשענת על הבלתי מודעים של הדמויות, ואפילו לבנות להן עבר ועתיד מעבר למיד

העתקת תיאוריות פסיכולוגיות או פסיכואנליטיות מן המוכן לספרות, ובכך מאפשרת בנייה של היסטוריה לדמות הספרותית. 
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הגישה ההפוכה היא "הגישה הסמיוטית", המניחה כי לדמויות הספרותיות אין כל קיום מעבר להיות מארג מילים, כחלק 

. גישה זו מניחה כי ה"דיפרנצה ספציפיקה" של הדמות טמונה בממד משובצות ומהאירועים המניעים אותן מהדימויים שבהם הן

 וחד ישירות העברות ינקטו לא קריאותיי אך, הריאליסטית הגישה העל נשען ימחקר 45הלשוני, ולא בממד של ייצוג המציאות.

 הדמות בהבניית המשתתפים אנריות'ז ונורמות פואטיים רכיבים בחשבון ייקחו אלא, לספרותית האנושית מהדמות ממדיות

  .ומאפייניה

הספרות העברית המודרנית, כפי שמקובל לטעון, נותנת ביטוי לקונפליקט המתגלה לכל אורכה והוא המתח בין צרכיה של  .2

 הניזונים , אותו ניגוד בין יצרי לב היחיד חברה אידיאולוגית מגויסת לבין כמיהתו של הפרט לממש את השונות והנבדלות שלו.

נורמות של החברה והמפעל הציוני מתגלם דרך תמת ההתאבדות ברמות שונות, הלבין ידן,  על ונבנים חברתיות נורמות ידי על

ת הדמויות המתאבדו. ום והזהות היהודית על שלל היבטיהבמישורים שונים ובתקופות שונות ודרכו ניתן ללמוד על שאלת הקי

בספרות העברית המודרנית "מייבאות" אל הזירה הספרותית בעייתיות וקושי קיצוניים הקשורים לשני היבטים  של חיי 

עשרים: היבט אחד -עשרה-העברי המודרני כפי שהוא מיוצג בספרות העברית החל ממפנה המאה התשע-הסובייקט היהודי

ההיבט השני הוא  ;ויים מתמידים, רובם משמעותיים והרי גורלפוליטי שנמצא בתזוזה ובשינ-הוא יחסיו עם המרחב החברתי

ככל שיצירותיה  הפנימית כפי שהספרות העברית מבינה אות-פסיכולוגית קהעות מדינמיבמצוקות הקיום הפרטיות שלו, הנו

התיאוריות בהקשר האישי, יש בייצוגי ההתאבדות בכדי ללמד על השפעת פסיכולוגיסטי.  בעת-מקבלות אופי מודרניסטי ובה

  46הפסיכואנליטיות שהופיעו במקביל להתפתחותה של הספרות העברית המודרנית.

התאבדות, כהתרחשות קיצונית שעל פי התיאוריה הקיימת יש לה בדרך כלל נגיעה ליחסי הפרט והקולקטיב, היא בעלת  .3

",  י"היסוד הקולקטיביסטי הפונקציונאלמחד גיסא, היא עשויה לבטא את היסוד שניתן לכנותו פונקציה כפולה: פוטנציאל לגלם 

תרבותיות שונות. ההתאבדות בהקשר זה מגלמת -המתייחס  לתופעה כבעלת ממד חברתי מובהק, המבהיר סוגיות חברתיות

הקולקטיביסטי -שני פנים מנוגדים ואף סותרים: היא מופיעה כאקט של הקרבה עצמית, ובכך משרתת את המסר החברתי

-אנטיו שירותו של מסר חתרניל היא מתייצבת במקבילשל הטקסט הספרותי;   מגוייסותוו ומעצימה את ההגמוני ואת תביעותי

. חברתיותהסכמות או את אי התאמתה לדרישות והדמות הספרותית במשל מרד המבטאת את והגמוני של הטקסט הספרותי, 

                                                           
(. לעיתים מגלה המחקר הנוקט בגישה הריאליסטית ערנות לבעייתיות שלו ודן 37-39, עמ' 1984קינן )-לדיון בהבדלים בין שתי הגישות, ראו: רמון 45

( המנתחת את תופעת האובדנות בספרות יידיש ודנה בבעיות שמתעוררות בניתוח דמות ספרותית Hadda, 1987בתוקפו. ראו, למשל, מחקרה של הדה )

 .Brooks 1994כמקרה קליני המאפשר ניתוח פסיכואנליטי. לעניין זה ראו גם 
רבותית. את המעבר פרטי לנוכח ההשפעה שהושפעה מהתיאוריות הפסיכואנליטיות שרחשו בזירה הת-הספרות העברית הבליטה את הממד הנפשי 46

ית מהתקופה הרומנטית למאה העשרים ליווה שינוי משמעותי בתפיסת האדם: התיאוריות שפיתח פרויד בנוגע לתת מודע והשפעותיו על התנהגות האנוש

זאת, כמובן שגם  מוטטו את התפיסות המקובלות והערכים שעליהם נשענה החברה עד אז, והשפיעו גם על תהליכי החילון שעברה הספרות העברית. עם

ת הספרות העוסקת בהתאבדות שנכתבה טרם הופעת התיאוריות הפסיכואנליטיות נתנה ביטוי ליסודות נפשיים עמוקים, מעצם העובדה כי הספרות נותנ

 ביטוי לצפונות הנפש ולרחשי הלב האנושיים.  
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אירוע נפשי פנימי, המבטא את מורכבות היא מהווה "היסוד הפרטי הנפשי", כלומר עשויה ההתאבדות לגלם את  בה בעת

ההתאבדות לעתים קרובות מבטאת שבר בעולמה של דמות  הנפש הפרטית ואת ההכרה של הספרות במורכבות הזאת.

 . אקטבוויתור על החייםאישיותיים המביאים לבחירה -משפחתיים-ספרותית, תוך הדגשת האלמנטים הפסיכולוגיים

 ארוס, המוות ודחף החיים דחף – עוצמה רבי סותרים כוחות בין עימות של אתר לעצמוכש הוא" הפרטי" בהקשרו ההתאבדות

 המתבטא החיים ליצר הנוגע בכל עמוקות משמעויות כבעל גם להיקרא עשוי והוא, וכאב התענגות, וחורבן בנייה, נטוסתו

 שהוא העצמי ההרס דחף על, הפרטי בהקשרו הספרותית ההתאבדות מעשה קריאת.  בפרט ובכתיבה בכלל האמנותית ביצירה

אותם.  ולפענח מילים להם להעניק עשויה הספרות שבו האופן ועל האדם בנפש אפלים אתרים על  אור לשפוך העשוי, כולל

 של עולמה קריסת ועל, נפשיות מצוקות על, שהשתבש חיים מהלך על מצביעה פרטי אנושי כאקט הספרותית ההתאבדות

 הדמויות לבין בינה המשמעות ובעלת הנהירה, הנורמטיבית הסימבולית התקשורת ברשת המיוצג עולם, הספרותית הדמות

 . אותה הסובבות

 ברתיח-הציבורי לממד האישי הממד בין הדיכוטומיה את קרובות לעיתים בוחנות העברית בספרות המקובלות ריאותקה .4

תיאורטי לשרטט את יחסי הגומלין -ניסיון מחקרי קיים. אלה ממדים שבין הקשר ואת שונים ספרותיים טקסטים שמייצגים

המשתנים בין הקולקטיבי לאינדיווידואלי בתרבות העברית המתחדשת. זאת כחלק מהמאמץ המחקרי של העשורים האחרונים 

לבחון מחדש את המיפויים המקובלים של שדה הפרוזה העברית, לעקוב אחר ההשתנות המתמדת של טקסטים ולהציגם 

לאבחן את דגשיה, את יחסי היא לדון בדיכוטומיה זו, נטיית המחקר בספרות העברית  47ונית עשירה ומורכבת.כמערכת פוליפ

  את האיזונים בין התחומים המתקיימים בה בתקופות שונות.והגומלין שהיא מייצרת, את המתח שהיא מניבה, 

במציאות, המיובאת לספרות, היא מגלמת את .  נורמטיבית-אנטי דינמיקה ומהודק דחוס באופן הספרותית מגלמת ההתאבדות .5

השונה, החריג, התמוה, הלא מובן, המעורר שאלות, האניגמטי, את החור השחור של מנעד ההתנהגויות האנושיות. בייצוג 

לתופעות  נקשרבהקשר זה, ייצוג ההתאבדות הספרותי, היא מגלמת בהתאם לכך את הבלתי ניתן לייצוג והמתנגד למשמוע. 

המחקרי כאירוע אשר איננו  בשיחשיג משמקובל לתארן כחומקות מייצוג, דוגמת תופעת הטראומה, אותה נהוג לה נוספות

יכול להיות מיוצג באמצעות השפה. כל ניסיון של השפה )והספרות( לתאר את האירוע טראומתי, לפי קו פרשני זה, נדון 

באמצעות מערכת בלתי ניתנת  לייצוג בלתי נגישה, בלתי ניתנת לתיאור ו לאקונהטראומה היא מעצם הגדרתה לכישלון, שכן 

                                                           
(, אברהם בלבן 2005שר לציין, בין היתר, את יוסף אורן )בין החוקרים שסימנו שלבי צמיחה והתפתחות במפת הספרות העברית המודרנית אפ 47

( ואחרים. דיון נרחב בנושא מציע אבנר הולצמן 1995ב(, יגאל שוורץ ) 1987( דן מירון )1994(, אבנר הולצמן )1996ב( נורית גרץ ) 1995)

 .1994בסקירתו: 'ספרות עברית: מחקר וביקורת', 
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מאפשר הכנסת תופעות אלו, הטראומה  הספרותית היצירה מעשהאחת התפיסות המקובלות היא כי  48סימבולית כל שהיא.

 . האמנותי הנרטיבי הקונטקסט אל, סימבולי סדר מכל וההתאבדות, שבמהותן חורגות

 :השערות המחקר הן על בסיס הנחות אלה,

פקעת שבתוכה שזורים  מהווה בהיותה קשורה לתהליכי הרס המחבלים בכוחות חיים ותקומה, , ההתאבדותכי המחקר משער  .1

מתגלמות במעשה , )הלאומית והפרטית( לספרות העברית תהאופייניושתי הפונקציות  כלומר,הציבורי והפרטי לבלי הפרד. 

ספוגות זו בזו וזולגות זו אל זו כך שבין שתי המערכות המעורבות ההתאבדות בחיבורן ההדוק: הן 

 יםיחסים  המבטאמת דינאמיקה רבת פנים ו"נזילה", והציבורית/קולקטיבית/חברתית( מתקיי ת)הפנימית/נפשית/אינדיווידואלי

ה דיכוטומית המחקר יבדוק אפוא את האפשרות שבמעשה ההתאבדות לא ניתן להצביע על חלוקקשרי גומלין מורכבים. 

  .ד בין שני יסודות אלוימתמ כאוסנפשי אלא דווקא על -טיוברורה בין הממד הקולקטיביסטי המגויס לבין הממד הפר

את העובדה למעשה חושף ה הוא אירועמעשה ההתאבדות הספרותית לפיכך, השערה נוספת שהמחקר מעמיד לבדיקה היא ש .2

פיהם הוא שעל האבחנה בין ה"פרטי" ל"ציבורי" היא הבניה מלאכותית, שכן ה"פרטי" תמיד חדור בצווים חברתיים  שעצם

 פרטים המכוננים אותו.המובנה ופועל, אפילו ברמות הפנימיות ביותר, ואילו ה"ציבורי"מוזן ונבנה על ידי דינמיקה פנימית של 

ות שכבר ערערו על המיפוי הקטגוריאלי והדיכוטומי של הספרות העברית. מצטרפת כמובן לתזות  ההיסטוריוגרפי זו ההשער

)הולצמן,  סיפורת ישראלית כיום –מפת דרכים ת כזו הוא אבנר הולצמן בספרו בולט בין החוקרים הנוקטים עמדה מערער

(. לטענתו של הולצמן, לדורות השונים של הסיפורת הישראלית מכנה משותף מובהק, והוא "ההתנגשות בין דחף 2005

ועל ייחודו לטובת צרכי המפעל המשותף"  והחירות של היחיד לבין עריצותו של הקולקטיב הכופה עליו לוותר על מאוויי

ן שאיפתו של היחיד לבצר לו מרחב קיום פרטי לבין חוקיו וערכיו של המרחב (. עוד טוען הולצמן: "המתח הקבוע בי17)שם, 

(. הולצמן רואה 19הקולקטיבי הוא אחד החוטים המקשרים ]...[ בין הדורות השונים שיצרו את הסיפורת הישראלית" )שם, 

שראלית בין הטריטוריה במתח בין האישי לקולקטיבי ציר תמטי מרכזי הנותן ביטוי להתלבטותה הקבועה של הסיפורת הי

הפרטית לטריטוריה הציבורית ולעמידתו של היחיד בתוך הדיכוטומיה הזו. הולצמן מתכתב כמובן עם מפת הספרות העברית 

-שהציע גרשון שקד במחקרו ההיסטוריוגראפי הכולל ועם עקרון ה"התקדמות" שבתשתית מפה זו מדינמיקות חברתיות

וטוען כי מעבר מסוג  הולצמן מציג את המורכבות המאפיינת את המפה הספרותית יות. פנימ-נפשיות לדינמיקותקולקטיביות 

                                                           
(. 2006(, ולה קפרה )Caruth 1996(, קאתי קארות' )1999מבין התיאורטיקנים המרכזיים שדנים בתופעת הטראומה ניתן למנות את פרויד ) 48

. כבר מראשיתו ineffableתיאורטיקנים אלו דנים, בין היתר, באי האפשרות לייצוג החוויה הטראומתית באמצעות המילים, ומכנים את הלא ניתן לביטוי 

הדיון בחקר הטראומה דן פרויד באי האפשרות לייצוג החוויה הטראומתית במודע ובעקבות כך במורכבות ובפרובלמאטיות שנוצרת בכל ניסיון  של

 לתארה במילים וליצור נרטיב קוהרנטי. 
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פרטיות התקיים לכל אורך התהוותה -קולקטיביות ונפשיות-חברתיות :תכזה למעשה לא התרחש, שכן המתח בין שתי דינמיקו

  49של הספרות העברית המודרנית.

ההבחנה בין "פרטי" ו"ציבורי" ומזהה מערכת  עלברמה העקרונית למגמה הביקורתית המערערת גם בתוך כך מצטרף מחקרי 

 עשוי לחזק את הערעור המחקר הנוכחי אישושן של השערות . של הבניות הדדיות בין שני תחומים לכאורה נפרדים ושונים אלו

 פישותמת עקרונית משחררת כעמדה – הפמיניסטית העמדה שמקדמת הערעור ברוח וזאת, בין השאר,הזה,  עקרוניה

 "(.ציבורי הוא הפרטי)"  דיכוטומיות

מקבילות המגדירות ת בין השאר דינמיקות ומחקר משער כי בבסיס ההתמזגות בין שני מרחבים לכאורה נפרדים אלו עומדה .3

לאורך כל התקופה הנידונה זירת מאבק והתמודדות על מה שמוגדר כ"תחייה" לאומית  הוא : המרחב הציבוריכל אחד מהם

מלחמות( ומבפנים )תשוקות אלטרנטיביות של היהודים האמורים להיגאל ו מגמות הרסניות מבחוץ )בעיקר אויביםכנגד 

מרחב של  הנפשי כפי שמייצגות אותו היצירות העוסקות בהתאבדות הוא-המרחב הפרטיבאותו אופן, (. גלותיותלולנדודים 

סובייקטיביות ההבקעת בתהליך של של אנשים צעירים הנמצאים  םטייתננטוס, בין יצרי חיים לדחפים תמאבק בין ארוס ל

המרות והתקות  עד שנוצרת בין שני המרחבים הללו, הפרטי והציבורי, קיימת שרשרת של  והינתקות מדור ההורים.שלהם 

 פקעת שאת טבורה מייצגת ההתאבדות. אותה 

לעתים קרובות בהקשר של מאבקים אדיפליים הן  פוליטיות בספרות העברית נקראות-דינמיקות פסיכולוגיות וחברתיות .4

בהקשר הפרטי, נאבק הבן בעולו של האב כדי . (בהקשר המשפחתי הפרטי )לכאורה( והן בהקשר הציבורי )אבות מייסדים

פרטית. בהקשר הלאומי, מפורשים התכנים הלאומיים בקונטקסט אדיפלי שבו נאבק דור הבנים  תסובייקטיביולכונן לעצמו 

ממציאה מחדש את כזו ה)או לחילופין  מעולו של דור האבות ולהקים זהות לאומית חדשה נטולת תחלואי גולה להשתחרר

הדינמיקה אדיפלית איננה מתפקדת   –ואולי גם מעבר לכך  –המחקר משער שבכל הנוגע להתאבדות  המהלך הציוני המהפכני(.

, אגו "אבהי"-הפנמה של סופרה ,של ההתאבדות בגנזיסרכיב קריטי אמנם בין דורית היא  שדרמהאף כגורם מרכזי.  כלומר, 

)שבהתאם לנאמר לעיל  אחרות נסיבותבשל ההתאבדות הספרותיים  במקרי נוצרת , שהוא תובעני, דכאני והרסני במידה רבה

 במקביל או, אדיפלי מאבק שבמקום האפשרות את יבחן המחקר .פרטיות וקולקטיביות בעת בעונה אחת( שהן משערת אני

בדמויות  של ריק וחסרדווקא הוא  ,תובעניאגו אלים ו-, כתוצר של אימוץ סופר, המערך שמתוכו מתהווה ההתאבדותאליו

ההתאבדות,  ממזגת שאותם שני המישורים את השערת המחקר היא כיות או אימהיות או שניהם גם יחד. אבהי –הוריות 

                                                           
ב(. לטענתו של הולצמן כי  2005שקד עצמו חזר בו בשלב מסוים מהתזה שהציע, בנוגע למעבר החד אל הדינאמיקה הפנימית )וראו אצל הולצמן,  49

 (.6, הערת שוליים מספר 19"שקד חוזר ודן בסיפורת זו מזווית הראייה ההיסטוריוגרפית, ובשינויים מסוימים של ההערכות והמסקנות..." )שם, 
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יתמות מאב ממשי, שתפקידו מתמלא, בדינמיקה הרסנית, באב קולקטיבי גדיר למעשה חווית מצב ההעדר הזה, הממקשר 

חווית יתמות זו, "גברות חסר אב", כניסוחו  סימבולי, מיתולוגי, ב"שם אב" )במונחי לאקאן( המטיל את אימתו על דור הבנים.

 הקשורהמודרנית ו ובשכפולים רבים בספרות העבריתבתקופות שונות  מתמתגל, (277, הוא הלך בשדותמשה שמיר )של 

 מחוללתה , אבהות נעדר קיום דרמת אותה מגלמות את  המחקר משער כי הגרסאות השונות הללו .עמוקות לאקט ההתאבדות

ר הציר המקשאפוא היא  דרמת העדר האבאקט אובדני. ב בהרס העצמי, כלומר מתבטאתופנים  כלפי המופנית אגרסיה בתורה

 אקט ההתאבדות.  דרךבין הרובד החברתי לרובד האישי, 

 

 הנדון הקורפוס. ו

 לאורך העברית בספרות ההתאבדות לסוגיית הדוק באופן הקשורות כדינמיקות מציע שמחקרי במה מתמקד זו בעבודה הדיון

-היסוד הקולקטיביסטיהשיח בין -דו. העשרים המאה של השמונים שנות ועד עשרה התשע המאה מסוף, שלה מרכזיות תקופות

 הבחירה. לאורך ציר כרונולוגי ביצירות מרכזיות שבמרכזן תמת ההתאבדות יוצגהנפשי -לבין היסוד הפרטי פונקציונאלי

 .בעלילה ומארגן מרכזי, קריטי כמרכיב ההתאבדות נוכחות של הקריטריון בסיס נעשה על תקופה בכל הספציפיות ביצירות

בספרות ונבדלות לקוחות מתוך תקופות אותן מקובל להציג כתקופות מרכזיות הלקריאה צמודה של יצירות  מוקדשהמחקר 

עשרה למאה העשרים(,  ספרות "דור בארץ" וספרות "דור -: ספרות מפנה המאה )בין המאה התשעהעברית החדשה

מידת  תידגים דווקא א השערות המחקר  אישוש שהיא בעלת ערך מתודולוגי ומארגן, למרות הבחירה הזאת,  50המדינה".

הדמיון בין התקופות השונות מבחינת תפקודה של תמת ההתאבדות כפקעת המאגדת מרחבים פרטיים וציבוריים. היסוד 

 הבהיסטוריוגרפיה במחקר ענף העוסק תכבר נעש, מאחר שזו הוא לפיכך לא הבלטת השונות ביצירות על פי תקופות לבחירה 

ות הרדיקלית של אקט ההתאבדות והגורמים שהתאבדות המתחייבת מהמ ישל הספרות, אלא התמקדות בקרבה שלפי השקפת

לאתר את כדי חלוקה זו לתקופות באמצעות תמת ההתאבדות אלא דווקא תמוך בל לא המטרה היא אם כן עשויה לאגד. 

  בין היסודות השונים, הדיכוטומיים לכאורה. והמעברים הדינמיים בתוך כל יצירה, בכל אחת מן התקופות, 

 

 

 

                                                           
 ץ, בלבן ואחרים.חלוקה זו מבוססת על החלוקה המקובלת של הספרות העברית לתקופות, כפי שמופיעה בספריהם של הולצמן, שקד, גר 50
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 ורצף הדיון גיהומתודולז. 

על רקע תובנות תיאורטיות מתחום המחקר הפסיכואנליטי, הסוציולוגי המחקר מוקדש לקריאה צמודה של היצירות שצוינו 

מחקר הוהפילוסופי הקיים על תופעת ההתאבדות, ומתחום מחקר הספרות הקיים העוסק באופני הייצוג של תופעת ההתאבדות. 

או קבוצת  –ה הפואטיים תוך התייחסות להקשרים פוליטיים וחברתיים שבתוכם נוצרה היצירה עוסק בהתאבדות וייצוגי

ייצוגים אלה תוך בחינת הז'אנר הפואטי הספציפי אליו הן אבחן יצירות ספציפית. אקרא את יצירות הספרות שבאמצעותן 

-למשל( והרבדים וההשלכות החברתייםמתייחסות, התקופה ההיסטורית, הקונבנציות הספרותיות )ביחס לעיצוב דמויות, 

 פסיכולוגיים העולים מן הדיון באקט ההתאבדות. -פילוסופיים

 new), כפי שהוצעה בידי ה"ביקורת החדשה" גיה של "קריאה צמודה"ומתודולאשתמש בהדיון ביצירות לצורך    

criticism) .מכל תחומי מחקר האדם והתרבות המחקר ישען על תובנות תיאורטיות , דהיינו פרשנות צמודה לטקסט הספרותי

-נשענת על המודל המימטיא זו היההאחת פסיכואנליטית בשתי מסורות שלה: הספרות ה שנסקרו לעיל, בדגש על ביקורת

המתייחסת  השנייה היא גישה, הקורא מצבי נפש של הגיבור בתוך קונטקסט משפחתי וחברתי. )שכבר הוזכר לעיל( ריאליסטי

 לטקסט כמתפעל דינמיקות ואסטרטגיות כמו הנפש האנושית )מה שקרוי "הטקסט כפסיכה"(. 

המתודולוגיה של הפרשנות הספרותית הפסיכואנליטית מתבססת בין השאר על  תפיסה אשר למסורת/גישה הראשונה: 

 ,Schafer) (, רוי שייפרBernstein, 1966נרטיבית של האקט הפסיכואנליטי ושל הסיפור כאחד. חוקרים כברנשטיין )

( רואים 1997וחיים עמר )עמר ואלון,  (Brooks, 1984, 1994(, פיטר ברוקס )Spence, 1982(, דונלד ספנס )1980

בתהליך הקריאה רצף של פענוח סימנים והשלמת פערים לצורך בניית נרטיב קוהרנטי, ממש כמו הטיפול הפסיכואנליטי 

וך פרגמנטים קטועים נרטיב שלם ומסביר. בהקשר של ההתאבדות הספרותית, פיענוח הנרטיב חושף את שמטרתו להבנות מת

 מהלך החיים שאקט ההתאבדות נובע ממנו. ניתוח כזה של דמויות ספרותיות מתייחס אפוא למאפיינים האישיותיים של הדמות,

וכדומה. השימוש בכלים הפסיכואנליטיים מאפשר ליחסיה במסגרת המשפחה, לקונפליקטים הלא פתורים עמם היא מתמודדת 

מתייחס  ו,מעצם טיבדיון מסוג כזה, דיון ביצירות ספרות כמקור לתובנות על נפש האדם בכלל ועל תופעת ההתאבדות בפרט. 

תמיד להתאבדות כסופו של מהלך חיים שהשתבש, ומבצע "קריאה לאחור" שמטרתה לברר מה בסיפור החיים הביא 

"יתרונה" בהבדל בין ההתאבדות כתופעה ריאלית לבין ההתאבדות כתופעה שבספרות. גם בין היתר  הדנ שה זו גילהתאבדות. 

אפשרות  לתאר את המתרחש בליבם של הגיבורים המתאבדים עד לרגע בו הם של ההתאבדות בספרות הוא, בהקשר זה, ה

שהוא כה אניגמטי עד שכל ריאת אקט ההתאבדות, כאמור לעיל, חשיבותה של גישה זו מרכזית דווקא בק. שמים קץ לחייהן

לעקוב אין בכוונתי הגותיות )סוציולוגיה, פילוסופיה, פסיכולוגיה( מחפשות לו פתרונים גם בספרות. -הדיסציפלינות המחקריות
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 אצורף שמדי פעם א, [(1907] 1967אחר הדינמיקה הפסיכולוגית של היוצר ברוח מאמרו של פרויד "המשורר וההזיה" )

 קישורים לביוגרפיה של הכותבים, אלא אחר הדמות כמייצגת סובייקטים ממשיים בזמן ובנסיבות מסוימות. 

דנים ה ,שהוזכרו לעיל(התיאורטיקנים הנרטיביים  )הגישה הנוספת לביקורת פסיכואנליטית היא בין היתר מבית מדרשם של    

הדינמיקות של על פי השקפה זו, ממש כמו הנפש האנושית. המאפשר קריאה פרשנית  סויבייקט "מתנהג"בטקסט הספרותי כ

על הפתולוגיה שעומדת  ות, סימפטומים שניתנים לפענוח ובכך מרמזבדומה לנפש האדםהטקסט הספרותי מייצרות, 

 (,Wrightניתן לציין את אליזבת רייטכפי שמקובל לכנות גישה זו, מאחוריהם. מבין הפרשנים שדנו ב"טקסט כפסיכה", 

טורוק מריה ו (Abraham) םאברהניקולס של  כן רלוונטית לכך עמדתם הפרשנית (. Brooks, 1984רוקס )ב( ופיטר 1984

(Torokלמשל ב ,)פרוידמאת "איש הזאבים" בסיפור המקרה  דיונם (1994 Abraham and Torok,שב ,)הם  מסגרתו

 הטקסט הספרותי כמסתיר סודות מודחקים. המתארת את  –יגים את תיאוריית ה"קריפטונימיה" מצ

)אופני ייצוג של ההתאבדות כאירוע בלתי נגיש למילים( יידונו מפרספקטיבה של של היצירות פואטיים -ההיבטים הארס   

אירוע רבים מן העוסקים בכתיבה על הטראומה.  מחקריות לייצוג הבלתי אפשרי לדיבוב, הנשענות בעיקר על טגישות תיאור

לצורות המקובלות של  ולבין היכולת להעביר אירוע ההתאבדותגורסים כי קיים פער בלתי ניתן לגישור בין ההתאבדות 

מטרתי לעמוד על האופן שבו מאפשר מעשה היצירה הספרותית את הכנסת אקט ההתאבדות, אקט . קומוניקציה והבעה

האמנותי. זאת לנוכח הנחת המוצא לפיה  מהווה אקט הכתיבה, שבמהותו חורג מכל סדר סימבולי, אל הקונטקסט הנרטיבי 

  כלומר הניסיון האנושי לייצר נרטיב קומוניקטיבי ככוח של ארוס, היפוך מוחלט לתופעת החיסול העצמי.

בחטיבה הראשונה של העבודה, הכוללת שלושה פרקים, נידונה ספרות מפנה המאה התשע עשרה עשרים, שאליה מקובל    

)אהרן אברהם קבק,  דניאל שפרנובכאל "ספרות התלושים". הקורפוס שייבחן בפרקים אלה מורכב משלוש יצירות: להתייחס 

האפשרות כי את חטיבה זו מציגה (. 1904 ,( ו"בינֹתיים" )אורי ניסן גנסין1904(, "מסביב לנקודה" )יוסף חיים ברנר, 1911

הרחקה אקטיבית  –יתמות קיומית, כשמדובר על יתמות "מרצון"  תביצירות מתקופת מפנה המאה קשורה ההתאבדות לחוויי

מוצגת " הפרטי" בעיקר ציונות מודרנית המנותקת מתחלואי הגולה. בהקשר –של דמות האב תוך מטרה לכונן הוויה מודרנית 

 יוקדים, ודחף המפעם בצעירים בעלי ליבידו וארוס החיים דחף – עוצמה רבי סותרים כוחות בין עימות של ההתאבדות כאתר

היתמות הקיומית. הדיון יעקוב אחר שרשרת התקות והמרות המקבילות את העימות הזה למישור  תהמוות, הקשור לחוויי

)"האומה הגוועת"( לצד כוחות תחיה לאומיים, וניזון מתחושה  ןהלאומי, המוצף באותן שנים בתחושות אובדן וכיליו

 יבורי.מישור הצת של קיום נעדר אבהות בקולקטיבי
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בחטיבה השנייה ידונו שלוש יצירות שנכתבו בשנים שמקובל לזהות בהן את הדומיננטיות של "דור בארץ",  ובהן עולה 

 לראשונה קולו של דור חדש של סופרים ילידי הארץ שעברית היא שפת אמם וכתיבתם עומדת בסימן המאבק לעצמאות

(, סופר שמבחינה 1959) דוד מלץמאת  השער נעולהרומן  הציוני בארץ:ונתפסת באופן מסורתי כמשקפת את התגשמות החזון 

יוסף, -)יוסף בר וחייו ומותו של יונתן ארגמן( 1948)משה שמיר,  הוא הלך בשדות ביוגרפית שייך  לעלייה השנייה, והרומנים

עדר האב, ואולם כאן מתגלגל (. הדיון בחטיבה זו יבחן האפשרות כי גם בתקופה זו קשורה ההתאבדות עמוקות למוטיב ה1959

מוטיב זה לאב שנוכח פיזית אך נעדר נפשית. האב נוכח רק כאב קולקטיבי שתובע דרישות לאומיות בלתי מתפשרות מדור 

אגו רודני ואגרסיבי שבסופו של דבר -הבנים. אצל הבן, הצבר, שחי בהוויה קיומית של חסר אב, מופנם האב התובעני לסופר

פנים כלפי העצמי. המאבק בין יצרי הארוס והתנטוס, המתגלם בדמויות הפרטיות הבוחרות לשים קץ מייצר יצרי הרס המו

לחייהן, מהדהד את הזירה הלאומית הסוערת, שבה כוחות חיצוניים נתפסים כמאיימים על המדינה הצעירה שנמצאת בשלבי 

ההרס המאיים להכחידו, מבחוץ ומבפנים. תיבדק הקמתה. דחף החיים, המגולם השאיפה לכינון האומה, ניצב כל העת מול דחף 

האפשרות כי דרך שרשרת ההמרות וההתקות, מתחיל להיווצר בתקופה זו דיון המחדד את האבחנה שבין התאבדות להקרבה 

 ביצירות אלו ההתאבדות בתופעת בולטות פניו עצמית, ובכך למעשה ניתן  ביטוי לנרטיב חתרני שקולו יתעצם בהמשך. על

 ולמעשה, המולדת למען הקרבה של אתוס במהותם ההתאבדות מעשי מגלמים, גיסא מחד: מנוגדות תמות שתי ובהקמ באופן

 ההתאבדות מעשה משקף, גיסא מאידך". דהיאושר עק"ל הקוראים השנייה העלייה ודור כצנלסון ברל של חזונם את מממשים

 כשתופעת(, 2007) גלוזמן מיכאל של בניסוחו", הציוני גוף"ה דרישת כנגד הגמוני-אנטי חתרני פן התקופה בספרות

 .והנוקשה התובעני הציוני התכתיב בדרישות לעמוד מצליחים שאינם צעירים בקרב בעיקר מופיעה ההתאבדות

החטיבה השלישית, המתייחסת אף היא לשלוש יצירות בשלושה פרקים, עוסקת בספרות שנכתבה ממשנות השישים ועד 

(. ספרות זו נמצאת בסימן 1971והמכונה "ספרות דור המדינה", או "גל חדש" בלשונו של גרשון שקד )לשנות השמונים, 

התנגדות כוללת לסיפורת של דור תש"ח בתכנים ובצורות. אל הבמה עולים סופרים שמביאים עמם רגישויות חדשות ופותחים 

)אברהם ב.  מר מאנירחבה בפרקי חטיבה זו הן: במתקפה על ההתנדבות "להתאבד" בשרות המדינה. היצירות בהן אדון בה

 (.1977)יעקב שבתאי,  וזיכרון דברים( 1986)יהושע קנז,  התגנבות יחידים( 1990יהושע, 

תיבדק האופציה כי בדור זה מתעצמת חווית העדר האב ומתחזק הקשר שבין טראומת העדר האב להתאבדות: בדומה  כאן    

מוביל לאימוץ אב "לאומי", שנוכח רק כאב קולקטיבי המציב בפני הבנים דרישות בלתי לדור הקודם, העדר האב הפרטי 

חוויה קיומית של יתמות במישור האישי. כל אלו בד בבד עם לניסיון לעמידה בתכתיבים הלאומיים  ותאפשריות, המוביל

 למעשה ומישור הלאומי ל האישי ת גם כאן בין המישורומתרחשהתקות המרות ויצר הרס עז המופנה כלפי העצמי. מייצרים 
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דה יבתרבות העק שינוייםעל רקע  וזאת דור הבנים, כלפי המוצבת   עצמית להקרבה מייצרות את החתירה תחת הדרישה 

הדיון  . גיסא וההשתלטות הדכאנית של דור ההנהגה על הדור הצעיר מאידך גיסא במסורת היהודית: עקידת הבנים מחד

הבולט שמציגות הקשר  בנות התקופה יכלול התייחסות מעמיקה אל הפואטיקה של ייצוג הטראומה, וזאת על רקע  ביצירות

 . להתאבדות טראומתית יהבין חוו יצירות אלו
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 חטיבה ראשונה

 51"תקופת התחייה והתהייה" –התאבדותו של ה"תלוש" 

 

 52התלוש ההוזה  – קבק לאהרן אברהם  דניאל שפרנוב פרק א:

 . התלוש האובדני 1א.

התאבדות היא אירוע עלילתי אופייני לספרות העידן החדש, שאחת מדמויותיה האופייניות היא זו של  ה"תלוש". דמות זו 

בהדרגה של דגמים שאיפיינו את הסיפורת המשכילית, ובהם  ונות של המאה העשרים, עם העלמותםנפוצה בשנים הראש

ה"תלוש",  53של דגמים תימאטיים, פואטיים ואידיאולוגיים חדשים.ת המשכיל הצעיר והנלהב והופעתם ומרכזיותה של דמ

  54,"התלושים ספרות" בשם התקופה ספרות כל את המכנים שיש שנעשה לסימן ההיכר המובהק ביותר של ספרות התקופה עד

עצמי קרעה אותו לנצח מעולם אבותיו המסורתי, הוא צעיר יהודי בודד ונודד שנעקר משורשו, ששאיפתו להשכלה ולמימוש 

אבל הוא אינו מצליח למצוא לו אחיזה בעולם המודרני. "עיקר קיומו של הגיבור הזה מתמצה בחיטוט אובססיבי בנפשו, הוא 

בוד שרוי דרך כלל באווירה של שקיעה והתנוונות, בנדודים חסרי תכלית, בהוויה של מבוי סתום שסופה ייאוש, פאסיביות, אי

(. ואמנם, מוטיב ההתאבדות נפוץ מאוד בספרות "המהלך 76, עמ' 1992קשר עם המציאות ולעתים גם התאבדות" )הולצמן, 

                                                           
ה" כותרת משנה זו מושאלת מספרו של שמעון הלקין, שעניינו הדור הספרותי שצמח סביב השנים בהן אני דנה, אותו הוא מכנה "דור התחייה והתהיי 51

 (. 103-93, 1979)וראו: הלקין, 
, כרך א'(, וטוען כי "סיבת התאבדותו של ההוזה נעוצה במאבקו עם ֶחברתו 1977-1998גרשון שקד מכנה את דניאל שפרנוב "התלוש ההוזה" ) 52

וי הקרובה, שבתוכה הוא רוצה לממש את עצמו. כשלונו מביא אותו לידי אובדן כל זיקה אל סביבתו, והוא תולש עצמו, כיוון שאינו רואה שום סיכ

 (. 310ם את הזיותיו" )שם, להגשי
(. מאה השנים שקדמו לתהליכים של ה"מהלך החדש" 76-90, בעיקר 2011)מופיע ב: הרציג,  2011לאיפיון תקופות ספרותיות אלו ראו: הולצמן,  53

לא יהודי ולא ניסיון היו שנים של סיפורת ההשכלה, שמטרתה המרכזית היתה לשמש כלי נשק במאבק האידיאולוגי של השתלבות היהודים במרחב ה

נפשית כלשהי.  בסיפורת ה"מהלך החדש", בניגוד לסיפורת הההשכלה, בולטות שתי מגמות: -לשקף באופן אובייקטיבי מציאות חיצונית או פנימית

ת הסופרים הנחשבים עיצוב מהימן של תודעת האדם היחיד. קבוצ –שאיפה לריאליזם חברתי )הצגת סביבה אנושית רחבה( ובד בבד ריאליזם פסיכולוגי 

יבתם, כשייכים למהלך החדש, ובהם גם קבק, הינה בעלת קווים ביוגרפיים דומים מאוד. לדיון נרחב בביוגרפיה של סופרי ראשית המאה והשפעתה על כת

 )ב( בעיקר פרק ז. 1987ראו מירון, 
, 1984, גוברין, 1992תר, וכוללת, בין היתר, את הולצמן, קולקטיבי היא רחבה ביו-מחקרית על דמות התלוש בהיבט הלאומי-הכתיבה הביקורתית 54

. הופעותיה המגוונות ביצירותיהם של סופרים שונים מייצגות את הפרובלמטיקה של הצעיר היהודי במקומו ובזמנו. הכינוי 1958, הלקין, 1963סדן, 

ורותיו של ד"ר ויניק, צעיר יהודי שנקרע מעולמו התרבותי , אשר מתאר את ק1904"תלוש" מבוסס על סיפורו של י.ד. ברקוביץ' באותו שם משנת 

מעמדית יוצא את עיירתו, רוכש לו מעמד -הקודם אך אינו מצליח למצוא לו אחיזה במקום חדש. קיימים מספר סוגי תלושים: התלוש מבחינה חברתית

רוחנית, המתייחסת לאדם בעל רקע רוחני תרבותי עמוק  ומקצוע, ושב לעיירה ואולם אינו יכול להשתלב בה. אפשרות נוספת היא תלישות מבחינה

פוריה שעוזב עולם אחד, אולם לא מגיע למקום השני שכן אין לו אפשרות לחזור וגם לא להיקלט במקומות החדשים. מופעים אלו בולטים בין השאר  בסי

ו"בוץ" )כל סיפוריה המוקדמים מופיעים בספרה של  המוקדמים של דבורה בארון, למשל בסיפורים "עגמת נפש" "בסקירה אחת", "עקיבקה נחש"

(. לגיבור הגנסיני יועד סעיף מיוחד במיון טיפוסי התלושים בספרות העברית של ראשית 1910(, וכן בסיפור "מלפפונים" לברקוביץ' )1988גוברין, 

האבסורדיות של הקיום, בעיקר בהרגשה של ניתוק הזמן, (, התלוש הגנסיני הוא האדם המודרני האירופי, החי את 346-344, 1958המאה. לפי הלקין )

ניין זה המובילה בהכרח גם לניתוק הקשרים עם בני האנוש הסובבים. הלקין סבור כי תלישות מעין זו מצויה גם ביצירת פרוסט, קפקא וג'ויס )וראו לע

 (.26, 1977גם רתוק, 
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החדש". כחלק מהיפתחותה של הספרות העברית לספרויות הלאומיות ויניקתה מהן, מאמצים סופרי התקופה את תמת 

מטבע הדברים, רבות מדמויות התלושים, העסוקות בחיבוטים  ההתאבדות כמוטיב ספרותי המייצר ממד עומק לדמות התלוש.

נפשיים ומתמודדות עם מצוקות קיומיות, מהרהרות באפשרות ההתאבדות כאפשרות ריאלית ולעתים אף מסיימות את חייהן 

 ההורים מבית ההתנתקות הושלמה שכבר לאחר, כאמור נעשתה התלוש דמות על הספרותית הכתיבה מרבית 55בהתאבדות.

 מחקרית-הביקורתית הכתיבה גם מרבית, (1992הולצמן ) אבנר לטענת. זה ניתוק של השלכותיו עם הדמות מתמודדדת עתוכ

 ליבה תשומת את לתת ומיעטה קיימת כעובדה התלישות ובמצב" מוגמר"ה בתלוש ליבה תשומת את מיקדה התלוש דמות על

  56זה. טיפוסי גיבור של בביוגרפיה יותר המוקדמים לשלבים

אחת מהסיבות המרכזיות לתלישות של דמויות התקופה היא העובדה כי ליבן נקרע בין נאמנותן לעולם האמונה לבין עולם    

הכמיהה להתאבדות מבטאת לא רק ייאוש אישי, אלא גם ייאוש  קולקטיבי ולאומי, של צעירים רבים בעלי  57הכפירה והחופש.

כולים להתנתק ממנו אך גם אינם חשים שייכות אליו, ולכן קרועים בין שני זהות לאומית מורכבת, המשתייכים לעם שאינם י

הסערה הנפשית שעברו צעירים אלו בתהליך הניתוק שלהם  קטבים, בעמדת "בינֹתיים" שאינה מאפשרת הכרעה לשום כיוון.

ל אורחות חייהם, אך מעולם המסורת ומעברם לעולם החילוני, אותו "קרע שבלב" שבנפש צעירים אלו שביקשו לשנות את כ

תמונת הנפש הקרועה והחצויה של התלוש מקבילה  58אינם מצליחים להתנתק כליל מן העבר, בולט בסיפורת התלושים.

לאומית של צעירים רבים, שדוחים את דור האבות המסורתי, אך אינם מוצאים אחיזה בשום מקום -לתמונת הנפש הקולקטיבית

ה סוג של עוגן עבור אותם צעירים, ורבים מהם אמנם המירו את הדת בלאומיות. ועם זאת, אחר. הרעיון הלאומי היווה במובן ז

החוויה הקיומית של תלישות כה עוצמתית בקרב רבים מצעירים אלו עד שפעמים רבות גם התחושות הלאומיות נצבעות בגווני 

                                                           
אשון בחשיבותו בכל הסיפורת העברית של ראשית המאה. עשרות סיפורים מוקדשים , הטוען כי "]ההתאבדות[ ממלאת תפקיד ר1997וראו מירון,  55

(. מבין היצירות העוסקות בתמת ההתאבדות ניתן למנות את יצירותיהם של אורי ניסן גנסין 21, הערת שוליים 180לתיאורה מצדדים שונים" )שם, עמ' 

שופמן )"בשרב", "תלוי"(, יוסף חיים ברנר )"מא' עד מ", "בחורף", "מסביב לנקודה"(, )"בינֹתיים" שתידון בהרחבה בהמשך, "בטרם", "אצל"(, גרשון 

( הירש בין ים ובין מדבר, דניאל שפרנובדבורה בארון )"כעלה נידף"(, יצחק דב ברקוביץ )"מלפפונים", "מאריאשקה", "תלוש"(, אהרן אברהם קבק )

"(, ומיכה יוסף ברדיצ'בסקי )"דור הולך", "קיץ וחורף", " את קורבני", "בעמק", "עשיר ועני", דויד נומברג )""החרישי!"(, יעקב שטיינברג )"בת הרב

 (. מרים"השמועה", בסתר רעם", 
(, הדן בילדותו של התלוש, הוא יוצא מן הכלל בהיבט זה. במאמר דן הולצמן 1992מאמרו של הולצמן, "השיבו לנו את הילדות: התלוש כילד" ) 56

ם של הביוגרפיה של דמות ה"תלוש", וטוען כי עיצוב תמונת הילדות בביוגרפיה זו נעשית מתוך פרספקטיבה כפולה: האחת, "העמדה בשלבים המוקדמי

יחס הרומנטית", מציגה את תמונת הילדות כעידן של תום, אושר וביטחון, והשנייה היא "העמדה המשכילית", שעיקרה תפיסה ביקורתית ומוקיעה של ה

 לילד.
[ )בתוך: כל כתבי 1906[ ו"סעודה מפסקת" ]1904משל גיבוריהם של פיירברג, ברדיצ'בסקי וכן סיפוריו המוקדמים של גנסין: "בבית סבא" ]ראו ל 57

 , כרך א'(.1946א.נ.גנסין, 
כותב גנסין, במכתב  1900[. בשנת 1899ה"קרע שבלב" הוא צירוף הלקוח מכתביו של ברדיצ'בסקי, ובעיקר מתאר את המתרחש בסיפור "מחניים" ] 58

בהוצאת "תושיה": "בנפשו של הגיבור מבוכה נוראה; אבל זוהי הנקודה הנפלאה,  1899 –לחברו ניביליוב, על סיפורו של ברדיצ'בסקי, שהופיע ב 

בנפשותיהם, הקסמים, שמרגישים אנחנו בנפשותינו מדי קראנו בו...הוא מראה לנו את הקרע הגדול ש-שמרתקת אותנו אל הספר באותן שלשלאות

השוקקות לשנות את ערכי חייהן מהחל ועד כלה, אפס התנאים שהם נתונים בהם לא יניחום לעשות כזאת, ולהחלץ מהם אי אפשר אחר אשר מרגישים 

שות , הדג18אחרי כל העתיקות ואי ההתאמה לצרכי ההתפתחות הכללית" )גנסין, כרך ג,  –, המרתקת אותם לצור מחצבתם העניבה העולמיתהם את 

( שבו הוא מתאר את הדינמיקה של 12, 1995) אל הקרע שבלבשלי. העניבה מהדהדת כמובן את המשיכה להתאבדות(. וראו ספרו של אבנר הולצמן, 

סא יצירתו של ברדיצ'בסקי כהיטלטלות בין שני דחפים סותרים: מחד גיסא הדחף לפרוץ את גבולותיה של מסורת האבות הרבנית העיירתית ומאידך גי

 הדחף לשמר את עולם המסורת, טלטלה שמייצרת את אותו "קרע שבלב".
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ועם זאת, ההשלכה היא דו (. 264, עמ' ", )"מסביב לנקודה"הייאוש והחידלון, המתבטא בצירופים כגון  "האומה הגוועת

כיוונית, שכן המישור האישי אף הוא מהדהד את המישור הלאומי. חוויה קולקטיבית אופיינית לצעירי הדור היא הסלידה מדור 

האבות המייצג את "תחלואי הגולה", מה שמוביל להסטה הצידה של דור זה במטרה ליצור סובייקט לאומי חדש. ואולם אותה 

ת" קולקטיבית מבחירה עשויה לייצר גם חוויה אישית ופרטית של חסר דמות האב. ואמנם, חוויה זו, כפי שמתברר מן "יתמו

היצירות שידונו כאן, מחלחלת אל המישור הפרטי ומתייצגת כחוויה אישית של גדילה והתפתחות בנסיבות טרגיות של חסר 

פרטיות ומעלים את תמת ההתאבדות אל פני השטח, -נמיקות אישיותאבהי. במילים אחרות: כל הגורמים הללו, שמתפרשים כדי

קולקטיביות. במקביל ובהמשך לכך, גם מה שנתפס כדינמיקות לאומיות מהווה למעשה -מתפקדים גם כדינמיקות לאומיות

 קולקטיבי.-אישי אל המישור הלאומי-השלכה מן המישור הנפשי

הרלוונטיות, גיל שמקשה את הגיל הצעיר של מרבית הדמויות קפת במידה רבה תמת ההתאבדות בספרות התלושים מש   

שהם מקבלים על עצמם: התלוש  בשל המשימה הלאומית כבדת המשקל שבה הם נתונים הרגשית עליהם את העמידה בתסבוכת

ץ  הוא נתון במאמת והדרישות שלה מהפרט, ובה בעת מתגלם  כדמות של צעיר שעל כתפיו מונח כובד הדרמות הלאומיו

להתבגר ולעצב סובייקטיביות. הכוחות והיצרים בהם מתחבט התלוש מאפיינים מעצם טיבם את תקופת ההתבגרות, תקופה 

סוערת ועזת יצרים שבה מתרחשים שינויים פיזיולוגיים, רגשיים וחברתיים המהדהדים את מערבולת היצרים הגועשים 

מיניות. בד בבד עם מאבק ההתבגרות והניסיון להבקעה כסובייקט, וגורמים לבלבול ברמות שונות, למשל  בהבניית הזהות וב

מפגינים מתבגרים נורמטיביים לעתים קרובות היקסמות מן המוות, ובתקופה זו מתגברת  לפיכך לעתים הסכנה למחשבות 

וחות התנטיים אובדניות. ואמנם, הדמויות הספרותיות שלפנינו, כדמויות של מתבגרים "קלאסיים", מגלות משיכה עזה אל הכ

בנפש, המעורבבים עם יצרים ארוטיים סוערים. כך, תמת ההתאבדות ממחישה מערכת יחסים "מפלרטטת" עם המוות שאליה 

 פורנוגרפית והיקסמות ילדותית. -מתנקזים שלל יצרים, כוחות ארוטיים, משיכה מציצנית

לאומיות שמעסיקות את הצעירים באותה עת, לתוך מערבולת יצרים זו של דמות התלוש מתנקז כאמור בליל של סוגיות 

ואמנם מערכת ההשלכות וההפנמות מן הפנים אל החוץ  שהרי מדובר בתקופה סוערת ורבת תהפוכות גם במישור הלאומי.

וחוזר חלילה מאפיינת תקופה זו בייצוגיה הספרותיים, שבה עסוקות הדמויות  בניסיון לייצר משמעות למציאות הכאוטית שהם 

וערות חווים, בעולם הפנימי והחיצוני כאחד. מתוך מערבולת זו של יצרים, כוחות ארוס ותנטוס ושלל סוגיות לאומיות ב

 מבקיעה ההתאבדות כאופציה ריאלית כשנדמה שהייאוש מתגבר. 

הסיפורת של סוף המאה התשע עשרה וראשית המאה העשרים הושפעה עמוקות מהזרמים הדקדאנטיים שנפוצו בתרבות    

)ובראשם  ובאמנות האירופיות,  למרות שעובדה זו נראית סותרת את היותה של ספרות זו "ספרות התחייה". סופרי התחייה
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ברנר, גנסין ואחרים( ספגו וקלטו השפעות מזרמים אלו, בין היתר תחושות של פסימיזם, ייאוש והתנוונות שבחלק מהמקרים 

כהמשך ישיר להשפעה מן הספרות הכללית, מתגלמת ההתאבדות בספרות התקופה במגוון מופעים,  59מובילים להתאבדות.

תים קרובות גם כתוצאה של ייאוש על רקע מצוקה כלכלית. סיבה נפוצה ומופיעה על רקע מגוון רחב של גורמים, ולע

 בבית: "בארון דבורה של המוקדמים להתאבדויות התלושים היא אהבה נכזבת ואכזבה אירוטית: תופעה זו בולטת בסיפורים

בעלות מאפיינים מגוונים הדמויות שבוחרות לשים קץ לחייהן הינן  (.1988, גוברין" )הניך", "זיו סנדר של קצו", "המשוגעים

מבחינת מגדר, מעמד סוציואקונומי, רקע דתי והשתייכות לאומית אידיאולוגית. שיטות ההתאבדות של התלושים מרובות: 

מראש הר  קפיצה, לנומברג(" החרישי" גיבורת) רעל בליעת, לשופמן(" תלוי" הסיפור גיבור, למשל) תליה שבהן הן הנפוצות

 לעתים(. לנהר בקפיצה חייו את לסיים שוקל לברנר" לנקודה מסביב"ב, אברמזון) טביעה או( לבארון" זיו סנדר של מותו)"

רבה כפי שיומחש בהמשך עבודתי. בחלק מן  משמעות בעלת בסיפור, עובדה מפורט אינו לחייו קץ שם הגיבור בו האופן

אפשרות ההתאבדות ונפרש מהלך החיים הסיפורים )למשל ברבים מסיפוריו של ברנר( מתואר עיסוק ניכר של הדמות ב

המשובש המוביל להחלטה על ההתאבדות. בסיפורים אחרים ההודעה על ההתאבדות היא פתאומית ולא צפויה, ולרוב גם נמסר 

הנסיבות שהובילו להתאבדות הן במקרים אלה  60מיעוט פרטים באשר למהלך המוביל להחלטה הדרמטית לשים קץ לחיים.

 סמויות יותר. 

יל להיקף הרחב של סיפורי התאבדות בפועל, ברבות מיצירות התקופה התאבדות מופיעה כענין שהגיבור מרבה במקב

 גיבור, פיירמן(, 1899) בסקי'לברדיצ" מחניים" בנובלה מיכאל לעסוק בו, אך נמלך בדעתו רגע לפני המעשה. כך למשל

" בינֹתיים" הנובלה גיבור, ברגר נפתלי, (1904לברנר )" לנקודה מסביב" גיבור, אברמזון(, 1904) לברנר" בחורף" הרומאן

 מבוצע לא המעשה אך לחייה קץ לשים מחליטה הראשית הדמות כי היא נוספת אפשרות. נוספים ורבים, (1906לגנסין )

קבק שפרנוב, גיבור הרומן של  דניאל כמו במקרה של) בהמשך יבוצע המעשה כי להבין ניתן ואולם, העלילה במהלך בפועל

פרות בחייה. אחת מסצנות המפתח של ס לשינוי תיקווה כל על וויתרה גמור לייאוש הגיעה , משום שברור שהדמות(באותו שם

מטאפורי המגלם את הצורך בהכרעה בין הבחירה  גשר, רגע לפני ביצוע המעשה, כרגעההתקופה היא סצנת העמידה על 

                                                           
יוסף, יצירות ספרות התחיה -( להשפעות הזרמים הדקדאנטיים בספרות העברית. להשקפתה של בר13-40, בעיקר עמ' 1997יוסף )-וראו חמוטל בר 59

לוגית ורגשית לדקדנס לבין ספיגתו הנפשית והאמנותית, ומבטאות )ובראשן יצירותיו של ברנר( מביאות לביטוי עז את הסתירה בין התנגדות אידיאו

 עשרים.-עשרה-התנדנדות בין שאיפה ליצור ספרות תחייה לאומית לבין המשכות בלתי נמנעת לאווירה הדקדאנטית של מפנה המאה התשע
(. כמובן שעובדה זו קשורה  גם 268 -262)שם,  ( ו"בשרב"151-147, כרך א', עמ' כל כתבי שופמןדוגמאות מובהקות לכך הן הסיפור "תלוי" ) 60

 לבחירת הז'אנר ולהיקף שהז'אנר מכתיב.
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סתיים לעתים קרובות בחיוב החיים, ומי שמתאבד בפועל הוא גיבור סצינת העמידה על הגשר מ 61בהתאבדות להמשך הקיום.

   62או גיבורה משניים, הקרובים לדמות הראשית אך אינם זהים לה.

העובדה שלא כל המחשבות האובדניות מתממשות היא כשלעצמה אופיינית לבני הנעורים, ומלמדת על הקרב בין כוחות    

קיומם איתנים להבניית  ם האינדיבידואליות וגם האומה בכללותה נמצאות במאבקגם דמויות התלושי החיים והמוות. שהרי

 "דמויות האינדיבידואליות, שעוברות בדרכים ובדרגות עוצמה שונות את התחנות העיקריות ב"ביוגרפיה הקלאסיתה: וזהותם

עלילת העל ; וגם יזת המסורתלכינון סובייקטיביות בעולם מודרני שנשמט מאח מחפשות דרך של הצעיר היהודי בן הדור, 

"דור התחיה הכינוי שניתן לתקופה, . בכוחות מתנגדים פנימיים וחיצונייםהציונית, שמטרתה כינון אומה, מתהווה תוך מאבק 

חיבוטי נפש, התלבטויות שכל כולה תחיית הסובייקט היהודי הלאומי כרוכה  בה ש מעיד כשלעצמו על הסתירתיות ,והתהיה"

כי למרות הקשיים והתהיות שבדרך, מצליחים התלושים, והאומה,  תמבשרהכותרת  עם זאת ואמביוולנטיות סוערת.קשות 

אותו , כסובייקטים. בדור ייחודי זה, שבו המטרות האישיות והלאומיות מתאחדותכונן את עצמם ואת הגדרתם העצמית, ל

הכוחות ברמה האישית  .ניתן לגישורעדיין והמפעל הציוני  נורמות של החברההניגוד, או פער,  בין יצרי לב היחיד לבין 

יצר החיים מתגבר על הייאוש ותחושת העדר התכלית.  , במקרים רביםוהלאומית מגוייסים למטרה זהה ועל כן, בסופו של דבר

 דנאיל שפרבנוב הוא כמובן מקרה המסתיים אחרת, ולא לטובה. 

 

 63המקרה של דניאל שפרנוב –( 58בין "היגון העברי" )( ל94. בין "תהום נשמת האדם הדואבת" )2א.

(, כמו עלילות רבות נוספות ביצירות מן הספרות העברית של מפנה המאה, מסתיימת 1912)קבק, דניאל שפרנוב עלילת הרומן 

הסיבה הגלויה לאי השקט הפנימי שבו נתון דניאל  64בהחלטתו של הגיבור הראשי, דניאל שפרנוב, ליטול את נפשו בכפו.

דין מוות: "יהדות של ששת מליוני יהודים -שפרנוב היא יאושו הגובר והולך  מן היהדות בגולה, שלכאורה הוטל עליה גזר

ריח הרקבון ]...[ באו ימים שהנשמה הערטילאית הזאת תתחיל מפחדת מעצמה, מההויה המשונה שלה, נרגיש את גוססת 

                                                           
גיבורת "מלפפונים" לברקוביץ', למשל, מחליטה, כשהיא ניצבת על הגשר, שלא לסיים את חייה. גם שרה, אשתו של דניאל שפרנוב )וראו על כך  61

 " )וראו בפרק זה, בהמשך( מתוארים בסיטואציה דומה.בהמשך( ואברמזון, גיבור הנובלה של ברנר "מסביב לנקודה
למשל התאבדותו של ראטנר, ידידו של הגיבור הראשי בנובלה "בינֹתיים" )ראו בהמשך הפרק(, דוידובסקי ברומן "מסביב לנקודה" )ראו בהמשך  62

 (.1929)פוגל,  חיי נישואין ל, גיבור(, ולוטי, ידידתו של גורדויי1913הפרק(, דינה, ידידתו של אפרים  בנובלה "אצל" לגנסין )
, ורשה, ספרות. מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים המצוטטים מן הרומן דניאל שפרנוב: 1912כל הציטוטים המובאים בפרק זה לקוחים מ: קבק, א.א.  63

 בסוגריים בגוף הטקסט.
רה וננעלת עם סיום מלחמת העולם הראשונה. קבק נתפס כמחבר הרומן משתייך לטטרלוגיה הראשונה שכתב קבק, שנפתחת בשלהי המאה התשע עש 64

שהתפיסה הסיפורית שלו היא רחבת יריעה, וכנמשך ליצירות אפיות המקיפות מרחב יהודי גדול. הרומנים השונים בטטרלוגיה מתארים את החברה 

(. מעטים הפרשנים שהתייחסו 1932, בין ים ובין מדברשראל )( ובארץ י1923, נצחון(, בגרמניה )1912, דניאל שפרנוב(, ברוסיה )1904, לבדהבליטא )

( המנתח 1976, כרך א'( וכן את עבודת המאסטר של עזריאל קאופמן )1998-1977לטטרלוגיה של קבק, ומביניהם ניתן לציין את גרשון שקד )

ות ה"תלוש" היהודי תרבותיים המאפיינים תקופה זו )בעיקר סביב דמ-התאבדויות בסיפור העברי של ראשית המאה ומתרכז בהיבטים החברתיים

 . בין ים ובין מדברומצוקותיו כמרכזי לתופעת ההתאבדות בספרות התקופה(. תמת ההתאבדות משמעותית בכל חלקי הטטרלוגיה ובעיקר ברומן 
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, הדגשות שלי(. את מצוקתו תולה דניאל 77, כמטורפי דעת נרוץ ומנוס לא יהיה לנו מעצמנו ובשרנו..." )לה מבשרנוהעו

ב"יגון העברי" ש"כל כך עמוק הוא ]...[ ואיזו מילה ימצא היהודי בשביל ידידו הנוצרי או אהובתו הנוצרית בשביל למסור 

( של דניאל מיוחסת, אם כן, למצוקת הקיום הלאומית. 121השחורה" ) (. ה"מרה58להם משהו, נטף אחד מן היגון הזה?" )

גם ההחלטה על התאבדות בסופו של הרומן מצטיירת על פניו כנובעת מייאוש בשל גורל האומה, הניצבת אל מול פוגרומים 

מתבולל,  המאיימים להשמידה; הפרט שמביא להחלטה הסופית להתאבד הוא מכתב המבשר על התנצרותו של צעיר יהודי

(. שפרנוב מנמק את ההחלטה על ההתאבדות בטיעון בעל גוון לאומי כשהוא משווה את גורלו לגורל 198ממכריו של שפרנוב )

"כולנו סובבים במעגל קסמים. לדלג אי אפשר. להנצל צריך! היכן היא  65(:170נצורי מצדה שבחרו בהתאבדות ההמונית )

עם? ]...[ צריך להזדרז ולעבור אל הנתיב הצר, שמוביל אל חרותך אתה ]...[ הדרך הרחבה והנאורה המובילה אל חרות ה

(. בקריאה צמודה לתודעתו של הגיבור חסר המודעות העצמית, מקבלת אפוא 200חרות מחייך הפעוטים והכבדים..." )

בגולה, אקט חסר קולקטיביסטית, כנובעת ישירות מהגורל הלאומי העגום של עמו -התאבדותו של שפרנוב הנמקה לאומית

 מוצא המהדהד את גורל האומה הגוועת.

ואולם מהר מאוד מתברר כי המצוקה הלאומית היא רציונליזציה למצוקה הנפשית הפרטית, כלומר לקוטב שבו מתגלמת    

, מצוקתו של היחיד. ואמנם, במקביל להיבט הלאומיכאירוע נפשי פנימי, המבטא את מורכבות הנפש הפרטית ואת ההתאבדות 

מציב הרומן באופן עקבי נימוק נוסף, מרכזי לא פחות, להתאבדותו של שפרנוב,  וזהו ההיבט הפסיכולוגי, האישי, הנשען על 

אישיותו המורכבת. במהרה מתברר כי הניסיון להציג את הגורמים הלאומיים כסיבה המרכזית להתאבדות )גישה שנוקטים בה 

בהשלכה של העולם הפסיכולוגי רווי המצוקות על המציאות החיצונית. המישור המספר הבלתי מהימן ושפרנוב עצמו( מקורם 

הלאומי מהווה אם כן מקור בלתי אכזב לרציונליזציות המסבירות לכאורה את הקריסה הנפשית, כך שהחוץ צבוע כולו בהשלכה 

ות מן החוץ כך שבסופו של דבר בעת, ובכיוון הנגדי, העולם הפנימי מהווה אתר להפנמות בלתי פוסק-מן העולם הפנימי. בה

 לא ניתן להפריד בין האישי ללאומי והם מתמזגים. 

ואמנם, ככל שמתקדמת העלילה מקבלת הפסיכופתולוגיה הנפשית של שפרנוב מקום מרכזי ובולט. שפרנוב מוצג כגיבור     

ון תסביכים נפשיים המביאים הלוקה בדיסטימיה, ש"בנפשו נעדרה המנוחה", הסובל מאימפוטנטיות, משנאה עצמית וממגו

למחשבות אובססיביות חסרות תכלית. מוקדם מאוד ברומן מתגלה זיכרון ילדות של שפרנוב, של חוויה שחווה  במהלך ערב 

פסח, בעיירה קטנה בביתו של אביו הרב.  מן הזכרון הזה מצטייר דניאל, כבר כילד צעיר, כנוטה לתחושות עזות של בדידות 

                                                           
א הערצתו של שפרנוב כלפי מיתוס מצדה תואמת את הגישה שנפוצה בטקסטים שנכתבו בשנות העשרים של המאה כלפי המיתוס, וראו המבו  65

 לעבודתי. 
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צבות ששוכנת באופן כרוני בקרבו, הופכת לבת לוויה קבועה, וסיבתה נותרת חסרת פשר: "אל לבו של וניכור וכסובל מע

מחווירה, גפפה אותו בנשימתה ולחצה היטב...זאת היתה עצבותו הידועה לו משכבר הימים, כעין -שפרנוב קרבה עצבות לא

אולם בבואה היא מרעילה אותך בפניה השוממים אישה עצובה וטורדת, שכבר הסכנת אליה, שאי אתה יכול לחיות בלעדיה, 

(. בבגרותו שפרנוב מתואר כגבר מושך, שנשים רבות נכבשות בקסמו, אך הוא אינו מסופק 7ואנקותיה המוצצות נשמתך" )

מהארוטיקה בחיי נישואיו, שמצטיירים כיחסים רווי קנאה וזעם, השלכות של העולם הפנימי על רעייתו וחוסר בטחון שלו 

-ותו. נדמה כי האנרגיה הליבידינלית של שפרנוב הופכת להיקסמות מן המוות, כשלאורך הרומן מובלטת משיכה ארוטיתבגברי

ואף מעט פרברטית לאקט האובדנות. משיכה ארוטית זו אל הכוחות התנטיים מהווה את אחת הסיבות להתאבדותו -מציצנית

-עת מגורמים לאומיים אך ברור כי מקורה בדינמיקה נפשיתשל הגיבור בסופו של הרומן, התאבדות שכאמור מוצגת כנוב

 פרטית מורכבת, של אדם צעיר הלכוד בפקעת תסבוכות נפשיות. -אישית

לאורך העלילה מובלטים חיבוטי הנפש וההרהורים הקיומיים של הגיבור הראשי, המובילים אותו בסופו של הרומן להחלטה 

אופציית ההתאבדות כרלוונטית לא רק בעבור הגיבור המרכזי, אלא מעסיקה מצטיירת על ההתאבדות. ואולם במהלך הרומן 

דמויות נוספות ברומן שרבות מהן ניצבות במהלך העלילה בפני ההכרעה בשאלת ההתאבדות. מעבר למשיכה של הדמויות 

בתופעה, בעיקר מן השונות לאפשרות ההתאבדות, בין אם היא ממומשת בפועל ובין אם לאו, מופיע לאורך הרומן דיון עשיר 

פילוסופית. תמת ההתאבדות מצטיירת כתבנית יסוד, שלאורה נבחנים רבים מהרעיונות שמועלים לאורך -הזווית המוסרית

"פעמים  מכריזה בראשית הרומן:ריה אברונין, אחת מן הדמויות המרכזיות, שאף היא מסיימת את חייה בהתאבדות, אהרומן.  מ

נפש עזים )עמדתה של מאריה( או -. משפט זה מעורר דיון: האם ההתאבדות מגלמת כוחות(38שאני חושקת מאוד במוות" )

; האם הבחירה בהתאבדות היא עמדה מוסרית פסולה ?שדווקא האחיזה בחיים דורשת תעצומות נפש )עמדתו של דניאל(

יות אישית על גורלו ( או שאדם נושא אחרבאפשרות ההתאבדותשאף היא עסוקה  ,)עמדתה של שרה, רעייתו של שפרנוב

ובכך רשאי לבחור האם לסיים את חייו  בטרם עת )עמדתו של מרגולין, הדמות שנושאת עמדה פילוסופית רומנטית לגבי 

ויכוח זה מהדהד, כמובן, את הגישות הפילוסופיות שנפוצו לאורך השנים בהקשר לתופעת  ?ההתאבדות לאורך הרומן(

 ההתאבדות.

פוליטי. עם המוות מומחש  דרך זכרון, שבו מופיע מאורע מעברו הרחוק כפעיל  הגיבור הראשי הפלירטוט התמידי שמנהל   

. ערה צעירה ויפה מקרב אגודת האנרכיסטים ששמה קץ לחייה בתלייה, וסיבת התאבדותה נותרת חסרת פשרזהו זיכרון על נ

משיכה , אך נכשל. בה בעת, ניכרת אצלו ובעיקר את פשר התאבדותה שפרנוב מנסה בעקשנות להבין את דמותה של הנערה,

"זה לא ישכח  בעת הצפייה בגופתה לאחר ההתאבדות: תחתוניההמומחשת בהצצה אל  אל מות הנערה פרברטית, מציצנית,



42 

 

(. 37אני רואה אותה עכשיו. מכנסיים קטנים ולבנים לבנים כשלג נשמטו במקצת מתחת לשמלתה" ) –הוסיף חרש  –לעולם 

היא המובלטת בתיאור זה, אלא החשיפה המציצנית אל חלקיה המוצנעים של אותה נערה, הנותרים כזיכרון  המוותלא זוועת 

מפעפע המעורבב ללא הפרד  כדחף תנטיאת עוצמת ההיקסמות מן המוות,  אין כתמונה הזו להמחישחזותי שאינו נותן מנוח. 

" הקיר אל מגוללה תמונה"כ לנוכחים שפרנוב מתאר תושאו, מותה ברגע הנערה של הפלסטי הזיכרון עם יצרי ארוס יוקדים.

המסופר מפיו של שפרנוב , הזיכרון. ההתאבדות לזוועת עדים עצמם שהם תחושה בעבורם ומייצר בנוכחים זעזוע מעורר(, 37)

 66.באופן פלסטי וספרותי, מצליח לעורר בנוכחים חמלה ואמפתיה

 .שפרנוב משתמש במישור הלאומי כרציונליזציה למצוקתו האישית, וכך צבוע המישור הלאומי בהשלכות מעולמו הפנימי   

, אלא גם כלפי שאר הדמויות. כשניקה, נערה צעירה שזה הזה ואולם לא רק כלפי עצמו משתמש שפרנוב במנגנון ההשלכה

(. 121ל ואומר לה: "לא אותך אני מנשק אלא את צערנו הלאומי!" )עתה נפרדה מאהוב ליבה, בוכה בזרועותיו, מנשקה דניא

קשור הדוקות למצוקה שהיא הוא שברור כי  ףגם את התאבדותה של מאריה אברונין, אקט שמפורש כהקרבה לטובת הכלל א

לה חווה במחיצת בעל אטום לצרכיה, הוא מפרש כתגובה למאורעות הלאומיים הקשים ומגיב ב"ארורים הם החיים הא

ומדגימה  במיוחד להשלכות הנוח מטרה(. דמותה של שרה, רעייתו של שפרנוב, מהווה בהקשר זה 131שדורשים כפרה כזו!" )

: סיבת התאהבותו של דניאל באשתו נעוצה לדבריו בפעילותה הציונית של כיצד ארוס מוסב אצלו בקלות לסוגיות לאומיות

(. גם את דעיכת אהבתם 182עם חותמה של התוגה הלאומית על המצח" ) שרה, שאותה הוא מתאר בעת הכרותם כ"עבריה כזו

: "חשב אותה לאישה אמיצה, והוא מהרהרהוא תולה בהסטת שאיפותיה הלאומיות של שרה  הצידה עם הולדת בנם הצעיר, 

וחלשה שוטה בעלת מרץ וכקטר. חשב כך וטעה. אולי היתה כזו, אלא שגם היא עיפה כמו אחרים עכשיו. היא אך יהודיה פ

מתבהרת באשתו זה  ו. דרך מבט, ההדגשה שלי(182כורעת נופלת תחת משא חוב קטן ואינה יכולה קום..." ) ...ככל היהודיות

 למקור זהותו כיהודי. יוקדתעצמית ההשלכה מהעולם הפנימי, הרווי בשנאה 

כי הסיבה המרכזית להעדר ברור . ואולם את המצוקה של שרה תולה דניאל בעובדה שזנחה את שאיפותיה הלאומיותאם כן,    

מצוקתה האמיתית של שרה מתגלה בעיקר בסצנת עמידה על גשר, ארכיטיפוס של  העדר האהבה בחיי נישואיה. האושר היא

סצנת ה"עמידה על הגשר" האופיינית לספרות התקופה, כשהיא שוקלת לסיים את חייה. בסופו של דבר שרה בוחרת בחיים: 

גשר, כאילו איזה כוח טמיר חטפה בזרועותיו ונשאה. רצה ורצה זמן רב, מבלי הרגש שום לאות...לא נרגעה "נרתעה ממעקה ה

עד שנכנסה אל חדר המטות. ראתה שדניאל איננו עדיין, ובנימין ישן לו במנוחה, התנפלה בבגדיה על מיטתה, עיפה, נלאה, 

                                                           
במובן זה, האמנות מתבררת כמדיום שדרכו ניתן להתקרב אל הזוועה. מעשה האמנות מייצר חמלה, אמפתיה והבנה של התשוקה אל המוות, שאין כל  66

קר בדיון נגישות אליה בדרך אחרת, ובכך מייצר המספר אמירה ארס פואטית משמעותית בנוגע למהותה של האמנות )וראו גם המבוא לעבודתי, ובעי

 שם בנוגע ל"כתיבת המוות"(. 
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ירור שחייה כבר נפתרו גם בלי עזרתה, הלאה הלאה תמשך ובשכבה ככה הבינה בב נפשה...-מדוכדכה ומבולבלה מחמת זועת

המחשבה על ההתאבדות אינה זוכה ל"מילים  67(.145רצועת חייה האבלים, ולמצוא פתרון אחר אין כוח ואין יכולת..." )

 בסצנה זו, אלא מתבררת מתוך הבריחה ומזרם התודעה המופיע בעקבותיה.

של  זוא ילמצוקה נפשית ה הכקשור תלמעשה מובהר אךד הקולקטיביסטי את היסו תכמבטא תשמפורש פתהתאבדות נוס   

למען הפרולטריון הרוסי )היא מנסה במהלך התאבדותה לכאורה מאריה אברונין, ידידתו של שפרנוב שמקריבה את חייה 

אירוע  68העיר(.עשר שמתעלל באסירים הפוליטיים ואף מתכנן פוגרום ביהודי -ליטול עמה את חייו של שר גדוד הארבעה

ההתאבדות מבוים על ידה כאקט בעל משמעויות פוליטיות, כביכול מתוך רצונה לקפח את חייה למען אידיאלים פוליטיים 

כתוצאה מהעדר נשגבים, ואולם בקריאה מדוקדקת מתבהר כי גם במקרה שלה נובעת ההתאבדות ממצוקה נפשית, פרטית, 

היחיד שאמנם רואה את סבלה מעבר להצהרותיה הפוליטיות  ,פורשת בפני מרגולין(. את מצוקתה היא 38) אושר בחיי נישואיה

ואף מאיר את עיניו של שפרנוב: "...מאריה מיכאילובנה פנתה אל הדימוקראטיה והתחננה לפניהם שימלאו את ידיה לעשות 

ם מראות, הרי היו צריכים להרתע אילו לא טחו עיניה... דחוה באופן מעליב איזו עלילת טרור מסוכנה...והגיבורים שלנו...

(. מרגולין מודע לעובדה כי מעבר להצהרותיה הפוליטיות, 94בחרדה וביראת התרוממות מפני תהום נשמת האדם הדואבת...")

מדובר באישה מיוסרת הנושאת עמה סבל נפשי כבד מנשוא, ושבסופו של דבר אכן מקפחת את חייה, כביכול בשם תיאוריה 

  פוליטית נשגבת.  

את נטייתו לשימוש מסיבי בהשלכה תוך הפניית הזרקור אל  לומתפקד כתמונת תשליל של שפרנוב ומנסה לשקף  מרגולין   

(. כבר בראשית הרומן מציין מרגולין כי הנימוק היחיד העשוי להסביר 94) חשיבות העולם הפנימי ומצוקותיו בתשוקת המוות

מפנה את  הוא(. 38עירה )זו שמתאר שפרנוב בסיפורו( הוא מחלה נפשית )אירוע כה חסר פשר דוגמת התאבדות של נערה צ

הגורם האישי או הלאומי, אוחז מרגולין  ,של הפרט. בדיון בשאלה מה משפיע על התאבדותו של אדם סבלו האישיהזרקור אל 

תובע את גורל האדם, גיבור, שהפן הלאומי הוא שה שבה מחזיקבקוטב ה"אישי" ועמדתו מובלטת בבירור: בניגוד לתפיסה 

מתעקש מרגולין על חשיבות הפרט, אישיותו, נימי נפשו בקביעת גורלו. באמצעות דמותו של מרגולין מתבהר כי הנימוקים 

 תוך ניסיון נואש להבין את החיבוטיםרציונליזציות והשלכות  הםהלאומיים בהם משתמש שרפנוב כהסברים למצבו הנפשי 

 ו. מילדות והנפשיים המלווים אות

                                                           
סצנה זו מהדהדת את זו שבה שוקל אברמזון, גיבור היצירה "מסביב לנקודה", לסיים את חייו בקפיצה מגשר, וממש כמו שרה נמלך בדעתו בסופו  67

 נע את מעשה ההתאבדות.של דבר. בשתי הסצנות מופיע יצר החיים כמעין דחף בלתי מוסבר ש"משתלט" על הדמות באופן ממש פיזי ומו
התאבדותה של מאריה אברונין מהדהדת את התאבדותו של שמשון התנ"כי הנתפס בספרות המקראית כאקט הקרבה הרואי  )וראו המבוא לעבודתי.  68

 (.Harris 2012להרחבה בעניין גלגולי דמותו של שמשון בספרות העברית המודרנית ראו גם מאמרה של רחל הריס, 
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הדיכוטומיה . מאפילה על הכוחות הבריאים שבנפשה "תחלואה הנפשיתהממד של "ה ככל שמתקדמת העלילה, מובלט   

דניאל עצמו: "לכל בן אדם יש זוג נשמות, לבנה  שמעמידהנפשית בין הכוחות הבריאים לכוחות החולים מבוטאת כמטאפורה 

רעה ומסוכנה. וקרני משוש יש לה כמלקחי הסרטן...קרני משוש  ושחורה...הנשימה השחורה היא איזו בריה גדולה, גסה,

כאלה, ששולחתם לכל צד, לכל עבר ]...[ והנשמה הלבנה שבו זעירה היא ושולחת קוים זיקים דקים. הנה, רואה את, קוים 

"מרה ה (.28לבנים ודקים אלו חייב אדם לבקש ולמצוא סביבו, לאחוז ולהחזיק בהם. אלמלא כך, אין לו תקומה בחברה" )

טמון מוקדם בעלילה: לאחר שיחה עם ידידתו )שנסובה  לכךלשיגעון. רמז ראשון ו השחורה" מביאה לאובדן בוחן המציאות

אודות הגורל העגום שצפון לעם היהודי בגולה(, עוקב שפרנוב במבטו אחר דמותה המתרחקת וברגע מסוים המציאות והדמיון 

 מתערבבים ללא הפרד:

 

התעטפה בצללי הערב להסתר מפחד פנימי ]...[ סחור סחור התעופפו כתות עורבים שחורים שנשרו נשמתו ... 

מהם בחלל האויר צריחות שכול ואלמון ]...[ כניעור משינה שפשף את עיניו והביט מסביבו. מה זה? דמיון? 

. אח, מציאות? כיצד עורבים האידנא? בן רגע חלפה התמונה ואינה ]...[ משונה! מעשה העצבים

 (.84העצבים!...)

 

, ההחרפה המשמעותית במצבו הנפשי של דניאל מופיעה לאחר שהוא צופה באירוע ההתאבדות האלים של מאריהואולם 

התפיסה של התנהגות אובדנית כהתנהגות "מדבקת"  שמתברר כי יש בו ממד "מדבק", המשפיע על התנהלותו של הגיבור.

ואמנם, אירוע התאבדותה של מאריה מביא  69.תהי"אפקט וורתר", על שם ספרו של ג, וקרויה מזה שנים רבותכמובן ידועה 

 : להתנהגות חסרת שיפוט ואף פסיכוטית

 

אף לשפרנוב היו ימים שהתרכז והתכנס לתוכו. היה סוגר את עצמו בחדרו ומתלבט שם כארי בסבכו...בגימנסיה 

דברים לא ברורים, עושה תנועות מצחיקות  התנהג באופן משונה. היה באמצע השיעור מדבר אל עצמו איזו

בידיו. במחלקה היה שולט תוהו ובוהו, ומנהל הגימנסיה שהיה צריך להכנס אל המחלקה פעמים אחדות לקול 

השאון והצחוק ששרר שם, הוכרח לבקש את דניאל שפרנוב להישאר בביתו איזה זמן עד שישקמו עצביו 

 (.186ושישאל ברופאים )

                                                           
 . השער נעולוראו המבוא לעבודתי. הרחבה נוספת ראו בפרק השני לעבודתי, ובעיקר בדיון ברומן  69



45 

 

 

כסובל מ"מניה של רדיפה" בידי אחת הדמויות )ניקולאי( מתואר  את שפרנוב ערות למצבו הפסיכוטי. הוא הדמויות הסובבות

( וידידתו אניוטה טוענת כי "עצביו נתקלקלו באופן מבהיל" )שם(, עקב 187(, רעייתו מתייחסת ל"עצביו המרוגזים" )115)

אירוע הבגידה אף הוא צבוע בכך יש ביטוי למצבו הרעוע. בהמשך שפרנוב בוגד באשתו עם גויה, וגם הפוגרומים ביהודים. 

אך  ,ה"אומה בעלת המום" שבה הוא חיאומתו, בשל רצונו להרגיז את  "גויה" על פניו שפרנוב שוכב עםבכפל משמעות: 

 שפרנוב, כהרגלו, נסוג להסבר "לאומי". בהתנהגותה המוחצנת רעייתושונה מהמדובר במשיכה ארוטית אל אישה במקביל 

השנאה אבל אמירה זו מהדהדת את התסמונת הנפשית שלו: (, 190: "אני חולה ]...[ יהודי חולה אני..." )כסיבה לבגידה

העצמית השולטת בעולמו הפנימי ושבסופו של דבר אכן מובילה להתאבדות. קריסת מצבו הנפשי של דניאל על רקע אישיותו 

 לטתו לסיים את חייו בסופו של הרומן.המורכבת והמסוכסכת היא, אם כן, נימוק מרכזי להח

לסיכום, ברומן מתגלם שפרנוב כאב הטיפוס של דמויות התלושים: גבר צעיר, עתיר יצרי ארוס והרס עצמי, שעל כתפיו    

. ושיאם בהתאבדותללא הפרד  ותהמתערבב ותופרטי ותלאומי מצוקותלבליל של  המונח כובד הדרמה הלאומית, שמוביל

שפרנוב מוצף בדחפים מסוגים שונים, וככזה הוא אב טיפוס של הדמות המסוכסכת עם עצמה והמערבבת בין מישורי קיום, 

כבר ברומן מוקדם זה, שנכתב בראשית תקופת דור ה"תלושים", מתייצגת כניסיון התמודדות עם חיים שהופכים בלתי נסבלים. 

תמות שמתגלמות בספרות התקופה: דמות התלוש ומצוקותיו הקיומיות  ההתאבדות כאינדקס דחוס ומהודק המכיל בתוכו שלל

המובילות להתאבדות. ההיקסמות מאקט ההתאבדות, העובדה כי האבחנה בין ה"פרטי" ל"ציבורי" היא הבניה מלאכותית 

ר הפרטי הקורסת לאורך הרומן, האופן שבו המישור הלאומי רווי בהשלכות מן הנפש הפרטית, וההפך: האופן שבו המישו

ברומן, כמכיל בזעיר אנפין רבות מהתמות של ספרות התקופה. ברומן הבא  קיימיםכל אלו  ,מוסבר במונחים קולקטיביסטיים

 ראומתית של גדילה בהעדר דמות אב.ט-כתסמונת פוסטומתייצגת שיוצג, ממשיכה הדרמה האובדנית של התלוש, 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

 החיים" טראומה, שיבושים אבהיים ו"חידת –ברנר יוסף חיים "מסביב לנקודה" ל :בפרק 

 . מוטיב ההתאבדות ביצירתו של ברנר1ב.

 ...גדולה מחידת המוות..." חידת החיים"אויה לי...אין צורך למות...גדולה היא 

 70, הדגשה שלי(267, עמ' "מסביב לנקודה")

 

יצירות רבות מן הקורפוס של ברנר שנכתבו בתקופות שונות בחייו מציבות את תמת ההתאבדות בחזית היצירה )"בחורף", 

א' עד מ'", "עצבים", "שכול וכישלון"(.  –, "בין מים למים"( או בשוליה )"רשמי דרך", "מ "מסביב לנקודה""בינו לבינו", 

ת בפועל, אם כי במרבית היצירות הדמות שמתאבדת היא לא ולהתאבד או שמתאבדת ות ששוקליויצירות אלו מאוכלסות בדמו

הדמות המרכזית. לרוב נמנעת הדמות השוקלת התאבדות מלבצע את האקט עד תומו, אך התהליך שהיא עוברת עד להחלטה 

ומשמעותי בשאלת  מאפשר לברנר להעמיד דיון עמוק 71,(1978 בקון,הסופית, שבקון מכנה אותו "מות הגיבור ולידתו" )

 ההתאבדות וערך הקיום. 

(, שבמרכזו דמותו 1905גילום מובהק ותמציתי של העיסוק של ברנר בשאלת ההתאבדות מצוי בסיפור הקצר "בינו לבינו" )   

הסיפור מעלה כבר במשפט הראשון את החלטתו של הגיבור להתאבד,  72של קיטין, אינטיליגנט רוסי צעיר החי כמהגר בלונדון.

הגיבור רואה בההתאבדות את הצעד ההגיוני היחיד בחיים מחוסרי משמעות,  .תאר לאורכו את ההכנות לביצוע אותו מעשהומ

 לקראתאת כל ההכנות  סייםביותר. ואולם, בסופו של הסיפור, לאחר ש תומתבקש תטבעי היאועל כן לדידו הבחירה במוות 

בכך מאשש הסיפור את הבחירה  .הוא מחליט לוותר וחוזר לחדרו גיע לסיפו של הנהר במטרה לשים קץ לחייו,הבמוות, ו

 73זהו מימוש אירוני וגרוטסקי של מוטיב ה"אף על פי כן" הברנרי. בקיום, למרות ועל אף הכל.

דוגמה מובהקת נוספת לעיסוק האינטנסיבי בתופעת ההתאבדות מופיעה ביצירה הנחשבת כאוטוביוגרפית ביותר מבין    

לכל אורך הרומן עומדת  74.קיומיותת וירמיה פיירמן מתחבט עמוקות בשאל ה(, שגיבור1904) בחורףנר, יצירותיו של בר

                                                           
,  תל אביב, הוצאת דביר. מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים בחורף; מסביב לנקודה. 2007כל הציטוטים המובאים בפרק זה לקוחים מ: י"ח ברנר,  70

 המצוטטים מן הרומן בסוגריים בגוף הטקסט.
 . 85-90, בעיקר הפרק הנקרא "מוטיב 'מות הגיבור ולידתו' אחרי 'מסביב לנקודה' )סקירה(", עמ' 1978למוטיב "מות הגיבור ולידתו", ראו בקון,  71
 . ברנר תרגם את הסיפור ליידישלא כלוםופורסם בחוברת שכללה שני סיפורים וכותרתה  1905הסיפור נכתב בעת שהותו של ברנר לונדון בשנת  72

, 15, עמ' 1986(. וראו בקון ,86, עמ' 2008, כך שקיימים לו שני נוסחים )לעניין נסיבות הולדת החוברת וכתיבת הסיפור, ראו: שפירא, 1908בשנת 

סיק בעיקר סביב מוטיב "מות הגיבור ולידתו". ניכר כי נושא ההתאבדות הע ,המצביע על קישורים פנימיים בין סיפור זה לנובלה "מסביב לנקודה"

 עמוקות את ברנר בעת שהייתו בלונדון, תקופה בה נכתבו שתי יצירות מרכזיות העוסקות בהתאבדות )ובהן גם "מסביב לנקודה"(. 
 .20, עמ' 1986 ,וראו על כך אצל בקון 73
כי את הקווים העיקריים לתאר את עברו ברשימות אוטוביוגרפיות. הוא התחמק מכך וטען  1909-ב(, ברנר התבקש 8, עמ' 2008לדברי שפירא ) 74

, "מסביב לנקודה", "מא. עד מ", "מעבר לגבולין", "שנה אחת", "מן המיצר", "רשמי דרך", "לא כלום", בחורףבחייו העלה ביצירותיו, בהן היצירות 

 .בחורףיוגרפיות, ובעיקר הרומן "ערב ובוקר". ואמנם, את מרבית הידיעות על חייו המוקדמים של ברנר שואבים החוקרים מיצירותיו הנחשבות אוטוב -ו
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עדיף  והרגשתו כי, המיוסר מקיומו א ייאושו של הצעירוה לכךההתאבדות כאופציה ריאלית ואף מועדפת על הגיבור. הנימוק 

הילדות הקשה שחווה  זה, ובהםתקווה לשינוי. הרומן מספק נימוקים שונים לייאושו ללא  ארוכות של סבל לו להתחמק משנים

הקשר הקרוב והמיוחד שחש שפירושה ויתור על עזיבת הדת, ; מסבירה את העדר שלוות הנפש שמאפיינת את המשך חייוש

ה ממוטטים את עולמו ההתפקרות והפנייה אל ההשכל ;הגיבור אל אלוהיו ותחושת הריקנות ואובדן הדרך כתוצאה מכך

הנער כל; האהבה הנכזבת, שאינה מתממשת; השיגעון, שנדמה ברגע מסוים שהגיבור לוקה בו. -ומותירים אותו גלמוד וחסר

היא שאין בו את האומץ לכך. בסופו  עושה זאת שהסיבה היחידה לכך שאינו  פיירמן מתקרב אפוא לביצוע ההתאבדות ומצהיר

ואולם בהדרגה מתברר רע על פני הקרקע תחת השלג הכבד. מוות על פני החיים, כשהוא משתשל הרומן אף נדמה כי בחר ב

כי הגיבור לא רק שלא שם  רומןשל ה והתאבדות אינה לחלוטין כנה. לכך מתלווה ההכרה בסופההצהרה ההחלטית על הכי 

שמשתרע על פני מעל מאה  טקסטגיבור" שלו, ולא בקצרה, אלא על פני -בחר לכתוב את חיי ה"אישהוא קץ לחייו, אלא 

, אמנם: איננה דיכוטומיה אמיתית שבין ההתאבדות לכתיבהלכאורה הדיכוטומיה עם זאת עולה האפשרות כי כך  75עמודים.

, בעולם "ממשי" םקיוכרוכה למעשה בויתור על אולם הבחירה בכתיבה והכתיבה היא שמונעת מן הגיבור את התאבדותו. 

הבחירה בהתאבדות כביכול נמנעת, אולם גם מתחייבת, מעצם הבחירה בכתיבה.  .ת קץ לחייםשניתן לראות בו מעין שימ

 76.האמנות הופכת לסוג של חיים אלטרנטיביים, ובכך מגלמת את תמת "הכתיבה של המוות"

( 1911התאבדות(.  ב"בין מים למים" )-בתמת ההתאבדות )או הכמעט משתנותסיפורים נוספים של ברנר עסוקים במידות    

, ושוקל הגיבור הראשי שאול גמזו להתאבד בעקבות אהבה נכזבת ולקראת סופו של הסיפור אף מופיעה סצנת התאבדות

ו רכ"מתניעה" התאבדותה של דמות שולית שפוגש הגיבור בד (1910ב"עצבים" ) 77.מדומיינתשלאחר מכן מסתבר שהיא 

, אבל ניסיונו לממש את הפתרון ההגיוני הזה לדעתו להתאבד( שוקל הגיבור 1906א עד מ" )-לארץ ישראל את העלילה. ב"מ

אינו מסוגל להתגבר עליו או הוא וכי הרצון לחיות הוא דחף ש "החיים חזקים מהכל"נכשל ובמהלך הסיפור מתברר לו כי 

                                                           
אפשרי, לטענתו, המתקיים בין אקט ההתאבדות מחד גיסא והכתיבה הספרותית מאידך גיסא. -( מתייחס לניגוד הבלתי227-229ב',  1987דן מירון ) 75

המוצהרות של כתיבתו. שהרי אדם בדיונו ברומן גורס מירון כי ראוי להתייחס בספקנות רבה להצהרותיו של המספר בתחילת הנובלה לגבי מטרותיה 

גיבור, שעומד להעלות על הכתב את הגיגיו טרם ההתאבדות ב"פנקס קטן" איננו תואם את התוצר הסופי של הכתיבה כפי שהוא מונח לפנינו. -שהוא אנטי

רור שכוח הכתיבה ניצח את כוח המוות, עוד מדגיש מירון כי למרות העובדה שהמספר מצהיר לקראת סופו של הרומן על בחירתו במוות על פני החיים, ב

 שהרי "רשמיו" של המספר מונחים לפנינו. כלומר, הוא בחר באקט הקומוניקטיבי של הכתיבה, שפירושו חיים, על פני הפרישה מן החיים )מירון,

1987.) 
מוות ב"מסביב לנקודה" כניגוד בלתי אפשרי ( מתייחסת  אל הניגוד שבין החיים והFeldman, 1979ראו על "כתיבת המוות" במבוא. יעל פלדמן ) 76

של שאינו מייצר כל אפשרות לפשרה. לדבריה של פלדמן )הנשענת בנקודה זו על התיאוריה של קלוד לוי שטראוס( המתח שבין שני הכוחות המנוגדים 

כנהוג במקרה של ניגודים בלתי אפשריים, חיים ומוות הוא מסוג הניגודים הבלתי אפשריים שאדם פוגש בחייו, ושאותם מנסים ליישב המיתוסים. 

יף ברנר מחליפים המיתוסים את הניגוד בזוג אחר של ניגודים, שעשויים להיות מיושבים. לטענתה, את הניגוד הבלתי ניתן לגישור בין חיים למוות מחל

 בניגוד הפשוט יותר שבין כתיבה למוות. 
ל רעיון ההתאבדות: "המרפסת היא גבוהה... מתחתיה חודי אבנים... אבל להפסיק את החיים כך מתבטא הגיבור בשלב מסוים ביצירה, לאחר שויתר ע 77

יתה אין כל חשבון אפילו מצד ההגיון. היה הגיוני להפסיק חיים, שאין בהם תכלית עליונה, אלמלא היתה התכלית העליונה הזאת במציאות. אלמלי ה

היש הגיון בזה  –הכי, תמיד ותדיר נעדר שכל ונעדר תכלית בעיקרו -שהדבר ארעי הוא גם בלאומתגלית במקום אחר, באיזו חיים אחרים; אבל מכיוון 

אלא חיי איזה אנוואליד, כמו שקורין לזה, באפס רצון, באפס כל תקוה,  –שמה היו הם?...  –כוכבא -להפסיקו מפני שאינו חי חייו של איזה שמעון בר

 (.103, תרצ"ו, כרך רביעי, הוצאת שטיבל, תל אביב, עמ' כל כתבי ברנרן מים למים", בתוך: במושבה רחוקה, שיושביה יצאוה?" )ברנר, "בי
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 שיצירתם משופעת בהתאבדות, )דוגמת דוסטוייבסקי(נר הושפע מהם גם ביחס לכותבים הריאליסטיים שברלחמוק ממנו. 

אובססיבי. ברבות מיצירותיו מצטיירת ההתאבדות, לפחות בשלבים מסוימים בעלילה,  של ברנר בנושא הוא עיסוקונדמה כי 

צטייר כפתרון מי שהתפכח מאשליותיו על טיבו של המצב האנושי ועל הסיכוי לשנותו, והמוות מהיחיד לכפתרון ההגיוני 

הגיוני למצוקה ולחוסר המשמעות שהחיים מזמנים לאדם המודע למצבו. ועם זאת, ברנר מנסה לספק הסבר, גם אם חלקי, 

המתגברת על חידת  , "הסוד הגדול" של "משמרת החיים" )"מכאן ומכאן"(לאותה חידת החיים ,לדחף החיים המפעם בכל

 על פי כן" של חיוב החיים, למרות ועל אף הכל. -המוות. בכתיבתו מציב ברנר צוהר לאותו "אף

 

 טראומת האב הנעדר –טראומתי -. התלוש הפוסט2ב.

 78את התשוקה אל המוות. הבחזית השל ברנר המעמיד ותהמוקדמ נובלותה תא אחי[( ה1904] 2007)ברנר,  "מסביב לנקודה"

-מאבק פילוסופיהגיבור בשאלת ההתאבדות , ובראשם בועז ערפלי, ראו בהתחבטות של ביצירהפרשנים שדנו 

המאבק  . אל מול בחירה בקיום שהוא מעצם טיבו פגום וחלקי ויתור על החיים  :בין שתי אופציותעקרוני יסטנציאליסטי זאק

לא רק דמויות ריאליות בעולם  יסטנציאליסטי מתגלם באופנים שונים: כך, למשל, הדמויות המרכזיות בעלילה מייצגותזהאק

, ובכך מהווות ייצוגים של מוקדים רוחניים הגיבוראלא החצנות של נטיות פנימיות סותרות בנפשו של  הנובלהוני של הבדי

ואת אוריאל דוידובסקי, כמובן את האופציה של בחירה בהתאבדות כפתרון יחיד למצוקת הקיום מייצג  79קיומיים פילוסופיים.

אל עיסוק  80, אשר מגלמת עבורו את הכמיהה לחיים שהיה חפץ לחיותם.יצר הקיום מייצגת חוה, מושא אהבתו של אברמזון

-לאומי, שכן העלילה מעלה את סוגיית ההתאבדות לא רק מן ההבט הפילוסופי-ביקורתי זה נארג גם עיסוק אידיאולוגי

חרים, עסוק לא רק ערפלי ומבקרים אאבי שגיא, בועז אברמזון, כך טוענים  יהודי.-האוניברסלי אלא גם מהיבט הקיום הלאומי

לטענתו של ערפלי, היהודיות של אברמזון איננה מוצגת כאידיאולוגיה,   81במשמעות קיומו כאדם, אלא בעיקר כאדם יהודי.

                                                           
שיצא באותה השנה  השילוחבעת שהותו של ברנר בלונדון והודפסה בהמשכים בעיתון  1904הנובלה, שנקראה בתחילה "האחרונים", נכתבה בשנת  78

בעריכתו של ביאליק. יצירה זו נחשבת לאחת המגובשות שכתב ברנר בחייו, וזאת למרות התנאים הקשים שבהם נוצרה. באחת מאיגרותיו לביאליק 

יבוץ המאוחד, כרך , הוצאת הק1967, כל כתבי ברנרכותב ברנר: "ירא אנוכי, שאני יוצא מדעתי יחד עם אברמזון גיבורי" )ראו: איגרות ברנר, בתוך: 

(, אריאל 1977(, יוסף אבן )Feldman 1979(, יעל פלדמן )2008(. דיונים מרכזיים ב"מסביב לנקודה" מציעים בועז ערפלי )234שלישי, עמ' 

 , כרך א'(. 1998-1977( וגרשון שקד )1978(, יצחק בקון )2007הירשפלד )
ימיות בנפשו של הגיבור אל דמויות ממשיות בעולם הבדיוני של העלילה כדוגמה ל"ריאליזם , הדן בהחצנה של נטיות פנ95, עמ' 2008וראו ערפלי,  79

כלומר כדוגמה לסיטואציה שאמורה לייצג מציאות כפשוטה, אבל יש לה גם מעמד סמלי כולל. פרשנות דומה לעניין הדמויות  –הסימבולי הברנרי" 

 (.1986יצחק בקון )( ו2008(, אניטה שפירא )1990מציעים גם מנחם ברינקר )
[(, רומן מרכזי 1866] 1995לדוסטוייבסקי )דוסטוייבסקי,  בהחטא ועונשויעל פלדמן דנה בשני קצוות אלה כמקבילים לשני צירי העלילה הנוצרים  80

סווידריגלוב. עם  ורב השפעה שהתאבדות היא אחד המוקדים שלו, כך שדמותה של חוה מקבילה לדמותה של סוניה, בעוד אוריאל מקביל לדמותו של

אליזם זאת, לדבריה, התכנים שיוצק ברנר בכל קוטב שונים מתכניו של דוסטוייבסקי: הנחמה המטפיזית שמציעה סוניה מוחלפת ב"מסביב לנקודה" בסוצי

 (. Feldman 1979, 93האנושי שמציעה חוה )ראו:  
שך למציאת פשר ומובן לקיום היהודי, כשתפיסתו את משמעות הקיום , הגורס כי יצירתו הספרותית של ברנר היא מסע מתמ2007וראו שגיא,  81

 סטנציאליסטית הכוללת.זייסטנציאליסטית ברורה, הנובעת מהשקפתו האקזהיהודי משקפת עמדה אק
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החופפת את אישיותו ומשולבת ללא הפרד בכל ההיבטים של קיומו. ניסיון  ,אלא יש להבין אותה בחלק כלתי נפרד מזהותו

ההתאבדות הכושל של אברמזון והניסיון הכושל שלו לוותר על יהדותו נתפסים כאנלוגיים זה לזה: בדיוק כפי שאינו יכול 

אלא זהה עמו. נפשו משקפת רק מייצג הציבור  לאלוותר על חייו, הוא אינו יכול לוותר על זהותו היהודית. כך, אברמזון 

 באינטנסיביות טרגית את המציאות הקרועה והבעייתית שה"ציבור" נתון בה. 

סיפור התבגרותו של התלוש, גיבור  דיוקן עלביצירה  מזהה הובתמת ההתאבדות שבמרכז בנובלההקריאה שאני מציעה    

כך אני מציעה להמשיג את דמות התלוש כדמות  . מתוךמודרני בן התקופה שעליו ניכרות השלכותיה של חוויה טראומתית

, שהרי האב הוא דמות ממשית המתקיימת מתגלם כאן בהעדרו הפיזיהעדר דמות האב, חשוב לציין, מקורה אינו נעדרת אב. 

. החסר מקורו בסילוק של האב, בעקירתו והזזתו הצידה, עקירה שמעוגנת במאבק הבין דורי של היצירהבעולם הבדיוני של 

אבקש לטעון כי קריאה כזאת מאפשרת זיהוי של ממד שלא נדון עד כה בהקשר של ספרות גרות והבנית זהות עצמאית. ההתב

התלושים, ושהוא, כפי שיתברר כאן ובפרקים הבאים, בעל כוח להסביר את דרמת ההתאבדות בספרות שבה אני דנה ואת 

 השלכותיה. 

מה אדיפלית, המתקיימת הן במרחב הפרטי של התלוש )בתוך המסגרת בניגוד לקריאות קודמות, המתמקדות בדרך כלל בדר

הביתית שלו, שבה הוא מתפקד ככופר הממרה את "ציווי האב"(, והן במרחב הציבורי )בהקשר של הקהילה ומסורותיה, שבהן 

דיפלי מזהה דמות הוא בוגד(, הקריאה שלי מזהה היעדר של דמות הורית כל שהיא, ובמיוחד דמות אב. במקום שבו התיאור הא

הקריאה שלי מזהה חלל וריק. חלל זה על פי פרשנותי מדרבן את האנרגיות השליליות,  –אגו המכתיב את הסדר( -שכזו  )סופר

ותורם תרומה מכרעת להוצאתן אל הפועל. קריאה זו מתמקדת למעשה בשלב הבא שלאחר "מחיקת" דמות האב, סילוקה 

אב הנוצרות עקב כך, ואת הטרגדיה -תחלנות, מרד והיא עוסקת בנסיבות של העדרהצידה, הסטתה לצורך מחאה, מהפכה, ה

של הקיום בנסיבות כאלה. לא עצם חיסולו של האב הוא העניין כאן )כפי שהוא בפרשנות המדגישה את ההבט האדיפלי(, אלא 

 התוצאות של העדרו, הגעגועים עליו, הכמיהה לדמותו העשויה להכיל, להתוות דרך, לנחם. 

הגיבור של ברנר בו אדון כאן כבר מצוי בעצם הסיטואציה הזאת, והיא שקובעת את התנהלותו ואת גורלו. ועם זאת, מאפייניו    

אחד הבולטים כ מתברר במחקרימוטיב העדר האב אינם ייחודיים רק ליצירה שלפנינו. כאמור בפרק הקודם בחטיבה זו, 

ובדנות. המשימה הלאומית, הציבורית והקולקטיבית שמטרתה התנתקות דינמיקת האבמוביל וכגורם  ,בספרות התלושים

מעולם המסורת והבניית סובייקט לאומי חדש מזינה את הנפש של הפרט ומעצבת את הדרמה הפרטית. הסטת האב המתרחשת 

ר כתוצאה מנתק דורי של המודרניזם היהודי, שבו סילוק האב נוצ-מאפיינת את דור ה"תלושים", ומעוגנת בשבר הבין ביצירה

לאומי שאיפיין ציבור שלם של צעירים יהודים. התשוקה אל שינוי ברמה הלאומית הולידה למעשה את דמות -תרבותי
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של ברנר מקבלת מימוש קונקרטי של תמונת מצב משפחתית. בתקופות מאוחרות יותר בספרות העברית,  שביצירתוה"תלוש", 

 קיומית.פיזית והורים והוויה של יתמות ממשי של ב למוטיב של העדר כפי שאמחיש בפרקים הבאים, יתגלגל העדר הא

יעקב אברמזון, צעיר יליד העיר נבוכה, בן למשפחה יהודית מסורתית ש"התפקר"  את דמות התלוש מייצגשלפנינו  בנובלה   

שמו של : בות ובניםוהפנה עורף ללימודי הקודש. כבר בשמו של אברמזון אנו מקבלים רמז לדרמה הפנימית סביב יחסי א

כנער צעיר ורך הוא מגיע לעיירה א' במטרה   82כולל את שמות שלושת אבות האומה )יעקב אברמזון בן יצחק(. אברמזון

"התענה ]...[ והתייגע לפרוק מעליו סבל  והוא( 204) "נלחמה במסורת בית המדרש הישן ]...[ללמוד בישיבה ושם "נפשו 

מכאן ואילך הוא  .." )שם(. בהדרגה הוא מתוודע למשכילי א', מתפקר ועוזב את הישיבה.היהדות הישנה ולנתק את אזיקיה.

אחר נתיב חדש לחייו: הוא מצטרף בתחילה לחבורת הסוציאליסטים בביתו של קאצמן, בהמשך נוטש את  בחיפוש עסוק 

הקבוצה ועובר לחבורת הציונים בעיר, אך במהרה נוטש גם קבוצה זו, ומתוודע אל אוריאל דוידובסקי, צעיר יהודי שהתפקר 

בהמשך חייו. נטישת אברמזון את הקבוצות השונות יותר בהכרות שעתידה להיות משמעותית . זוהי אף הוא ועזב את בית הוריו

ן, תוך חיפוש אחר ורוואובדן הדרך, מעין גישוש בעי שאליהן הוא מצטרף בהתלהבות גדולה מלווה באכזבה קשה ותחושת

בכך א'  מתבהרת התחושה כי לאברמזון אין בית, ו – לנווט את דרכו. במהלך שהותו ב "מנטור" ראוי, אב רוחני שיעזור לו

, "אותו ארון הספרים הקטן, שמצא לבסוף מנוחה מקוםשלא נמצא לו ארון הספרים פריט חשוב בסיפור, נוצרת הקבלה ל

גם ארון ספרים זה הוא בעל (, שגם הוא "מחפש" אחר מקום קבוע שבו ימצא את מנוחה והשלווה. 196בבית יצחק רבקה'ש" )

נוסע לקונדיציה, שם הוא הוא בעיר א',  ון שאברמזון אינו מוצא מקוםמשמעויות לאומיות )ארון הספרים "היהודי"(. כיו

גם מתוודע לתלמידו פרנקל. אולם בעיירה זו חל סכסוך בינו לבין הורי הוא משמש כמורה אקסטרני מספר חודשים, ושם 

התמוטטותו הנפשית  בתקופה זו חלה 83התלמידים, ולכן כעבור מספר חודשים הוא חוזר לעיר א', ומשתכן בחדרו של אוריאל.

 ההדרגתית.

כאב הראש התמידי שלו: "אברמזון מצביע על הצד האפל שניצב כל העת לצידו של יצר החיים המפעם בנפשו של אברמזון    

רגשותיו, היה לו לסתרה -עמד בפינתו, וכל אשר מסביב זר היה לו. כאב ראשו התמידי, שהתגבר בו באותה שעה, בתקוף בו ים

(. לאורך הרומן מהווה כאב הראש ביטוי פיזי ומוחשי למצוקה הנפשית, שהולכת 177שבלבבו מפני הטומאה" ) והגן על הקודש

ועם זאת, מהווה סמפטום זה שבוחר אברמזון אמצעי, גם אם זמני, לשמירה  84ותופסת בהדרגה מקום מרכזי בעולמו של הגיבור.

                                                           
 ביידיש "זון" משמעו "בן". כלומר, שמו של אברמזון משמעו "בנו של אבי האומה", רמז עתיר משמעות לגבי המשך העלילה.  82
 יסטוריה של אברמזון מקבילה במובנים מסוימים להיסטוריה של ארון הספרים: "אברמזון ידע וזכר גם את דברי ימיו של ארון הספרים, הנוגעיםהה 83

(. האנלוגיה על העדר המקום, שמיוחס גם לארון הספרים היהודי וגם לאברמזון עצמו, היא אחד האמצעים החשובים ליצירת 196גם ב'עברו' שלו" )

 לה בין סיפורו האישי של אברמזון לסיפור הלאומי, ואשוב לכך בהמשך.הקב
 (.161, עמ' 2008וראו על כך אצל ערפלי, הרואה בכאבי הראש של אברמזון סימנים פסיכוסומאטיים שניתן לראות בהם מבשרי טירוף )ערפלי,  84
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ים היא אחד הביטויים להעדר התודעה של הגיבור, שאין ההחצנה של מצוקה נפשית לסמפטומים גופני , שכןעל השפיות

כששיווי  בכוחותיו לחתור ולהבין  את נפשו. כל זמן שנפשו נותרת לא מודעת לעצמה, שיווי המשקל הנפשי הרעוע נשמר.

 המשקל מופר )בין היתר בעקבות אירועים חיצוניים קשים(, חלה התפרצות של השיגעון.

. הקוראים ידוע על עברו של אברמזון, קיימות מספר התייחסויות משמעותיות לתקופת ילדותו וחניכתו הרבהלמרות שלא    

 עלהמהולה בעצב וכאב, ביקורת ביקורת סמויה של המחבר המובלע, עולה מתוודעים לילדותו כתלמיד בחדר, ומן הפרטים 

 המודל החינוכי לפיו גודל אברמזון הצעיר: 

 

הסכין לחקור במופלא  –אולי משנת החמש לחייו  –טעם ילדות מימיו, שמקטנותו  יעקב אברמזון, שלא טעם

חברות ולא משחקים -ממנו ולנתח הכל ב'סכינא חריפא' ומעולם לא היה לו בקטנותו לא מיני צעצועים, לא ילדות

דלים, אברמזון זה היה בבגרותו מסוג 'ילדים גדולים' אלו, שבטבעם הם פיקחים ומגו –ושאר מעשי ילדות 

 (. 224) מגודלים עוד יותר מן המידה, אלא משהגיעו לנקודת גובה ידועה שב ליבם ויהי ללב ילדים

 

"חדר": "כאברמזון שהיא ביקורת על החינוך בבהמשך מתייחס המחבר לקווי הדמיון באווירת גידולם של אברמזון ואוריאל, 

יו עזובים לנפשם השואפת וכל דיסיפלינה לא ידעה מחשבתם, שניהם גודלו וחונכו בלי כל הדרגה, שניהם ה –כדווידובסקי 

(. למרות שאין פרטים על תקופת התחנכותו של אברמזון 204שניהם התפתחו מוקדם בזמן מוקדם מאוד, באביב נעוריהם" )

אולוגים הילד עצמו, מעט ממה שהיה שם יכול הקורא לשוות לנפשו כשהוא מתוודע לחדרו של יצחק רבקה'ש, אחד משני האידי

העיקריים של החינוך העברי בעיר, שבביתו לומדים מרבית ילדי העיירה. רבקה'ש לוחם כביכול למען חינוך יהודי מודרני 

בדמות "החדר המתוקן", אבל בסתר ליבו הוא יודע כי החדר החדש ה"מתוקן" שלו אינו עולה על החדר ה"ישן" של אחרים, 

על מה שמתרחש בחדרו של הנ"ל אנו לומדים בעיקר מ"שלושה   85מזון כילד.מן הסתם "חדר ישן" כמו זה שבו למד אבר

קולות שיוצאים מביתו בבת אחת", כשהקול השלישי הוא "נהי מר ובכי תמרורים של לומדי התורה הקטנים על פרי כעסו של 

המרווחה ופיארו את הרבי, הרמת ידו הקשה ונפנוף אגרופיו הכחושים, סמוך לעמודים השחורים והצרים, שעמדו בביאה 

, שהעמודים עם ה'קלמרים' שבראשיהם, בצירוף ]לרבקה'ש[ "האמת המרה הלוחשת לואם כך, (. 193החדר המתוקן" )

בשביל תינוקות בני שבע ושמונה רפויים, הספסלים המתוקנים שאצלם, אינם מתקנים עדיין במשהו את החומש הישן 

                                                           
החדר בספרות הזיכרונות ובספרות העברית" שבו הוא טוען לתנודה בין  –(, "בין הוקעה להתרפקות 2010וראו לעניין זה מאמרו של אבנר הולצמן ) 85

התרפקות להוקעה, המאפיינת את עיסוקה של הספרות היפה של ראשית שנות העשרים בתיאורי החדר היהודי המסורתי. אין ספק כי החדר ב"מסביב 

קלים בחדר, שבנקודה מסוימת במאמר אף מכונים "חדרי גיהנום" לנקודה" שייך למגמה השנייה של הוקעה וביקורת הנמתחת על סדרי הלימוד המקול

 (.77, עמ' 2010)הולצמן, 
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ל הוריהם לכסוס בשיניהם הדקות את הפסוקים הקשים והמוזרים, האנוסים על פי החפץ הישן והדרישה המוחלטת ש

, מובעת ו, הדגשה שלי(. במבע המשולב בו  משתמש המספר, של יצחק רבקה'ש יחד עם קולו של192תרגום מילה במילה" )

ו שולט ביקורת חריפה על הפעילות החינוכית הנהוגה בקהילה היהודית שבה ילדים רכים בשנים מובאים אל חדר שבאפוא 

לעניינינו חשובה בעיקר העובדה שבצל הנסיבות הללו בולט ביד רמה אדם שמניעיו אינם טהורים, שכן כל דאגתו לפרנסה. 

העדרה של דמות אבהית מגוננת. כל תפקידו של האב הביולוגי הוא למסור את ילדו, להוציאו מחזקתו, להעבירו לידי מישהו 

ליהושע, וראו על כך בהמשך עבודתי(. אב ממשי  מר מאניממש כמו שמתרחש ברומן אחר, בלתי ראוי, מתוך אטימות לסבלו )

 הורית מכל סוג שהוא.דמות  תפקיד שללמלא אין כאן, רק אב סימבולי )המלמד(: אב קשוח, תובעני, מעניש, שאינו כשיר 

האב  הנוצר במקומו שלהטראומתי  ללומגלם במהותו את חווית הח הנובלה כולהמוטיב האב החלופי, יש לציין, חוזר לאורך 

שאינו מצליח להתמלא. דמותו של האב, שאמור להגן על ילדיו הרכים מפני התעמרויות ומכות, בולטת בחסרונה.  , חללהנעדר

התחושה המרכזית העולה  .דוגמת אוריאלכ"אילנות סרק" ו"צומחים" כגון זה שבו מתחנך אברמזון אין תימה אם כן שבחדרים 

ילדים רכים בשנים המופקרים לגורלם בהעדר דמות אב ראויה ונתונים לחסדי דמויות  של דר היא של נטישהמתיאורי הח

עולה מכאן תשוקה לקיומו של אב שמוכן להקריב, שאכפת לו, שרוצה שאינן ראויות לגידולן, דוגמת יצחק רבקה'ש וחבריו. 

 לתמוך, ואולם אב שכזה אינו בנמצא.

גם מבחינת המרחב הטקסטואלי המוענק לו. הוא כמעט איננו נוכח. מעט מאוד מסופר עליו, והמעט  אביו של אברמזון נעדר   

. כבר בתחילתו של שמייצר העדרו הטראומה: הבוז המהול באשמה, ובעיקר תחושות הכמיההשמסופר חושף את עוצמת 

יו, השוחט והבודק של העיירה הטקסט מעורר הקבצן "לבוש הקרעים" שבו נתקל אברמזון בעגלת הרכבת את זכרון אב

היהודית: "ואולם זקנו המגודל הזכיר לאברמזון את ר' יצחק שו"ב אביו ואת זמר הדבקות שלו בתפילת השחרית של שבת..." 

(. דמות האב בנקודה זו מעוררת חמלה רבה בקרבו של אברמזון, אולם כבר בתיאור זה, שמהווה מבע משולב של 177)

ת גם תחושות מיאוס ודחייה כלפי דמותו של הקבצן עלוב הנפש, שבדיעבד מהדהדות את התייחסותו אברמזון והמספר, מתגלו

של אברמזון לאביו שלו.  לא מקרי הדבר שאותו קבצן, שמעורר תחושות דחייה קשות בכל הסובבים )הסוחרים, שלמה 

 פרנקל(, הוא הדמות שמעוררת באברמזון את זכרונו של אביו.

פיעים מספר איזכורים נוספים לאביו של אברמזון, הממחישים את השבושים הבין דוריים במשפחתו של הטקסט מו לאורך   

מתברר כי אברמזון שולח למשפחתו כסף, "אבל יודע הוא,  היצירהאברמזון ואת עליבותו של האב. כך, למשל, במהלך 

ישת הדרך המסורתית והתפקרותו, אולם מהר (. לכאורה עוונו של הגיבור הוא נט174שפרוטות אלו אינן ממרקות עוונו" )
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ומקבלות הולכות  הנובלהתחושות הדחייה והמיאוס שכה בולטות לאורך  .הבוז הנורא כלפי האבהוא מאוד מתבהר כי העוון 

 ביטוי מובהק ככל שמתבהר עולמו הפנימי של אברמזון.

מורו", שבו הוא מבשר לו על -ון איגרת מ"אביואביו של אברמזון מופיע בשתי סיטואציות נוספות: באחת, מקבל אברמז   

התמנות אחד מקרובי משפחתו להיות שוחט ובודק. במכתב מדווח אביו של אברמזון לבנו על מצבה הכלכלי הקשה של 

משפחתו. האיגרת  מצטרפת לשאר הידיעות שמקבל אברמזון על מצבה הקשה של  יהדות רוסיה, שנקלעה לצוק העתים, ובכך 

ה נימוק למצוקה הנפשית כנובעת מגורמים "לאומיים". נוסחו ואווירתו של המכתב, הכתוב בלשון חסידית ועמוס לכאורה מהוו

בקיצורים חסידיים, ממחישים את הפער בין קיומו הנוכחי של אברמזון כיהודי חילוני לבין הבית המסורתי שבו צמח. האיגרת 

 excessברצף של הטקסט כמעין "גוף זר", שלא ניתן לעכלו, מין (, וממוקמת 255מופיעה ללא תגובה של אברמזון עליה )

ין כמותה, מתרחשת בחלומו של אברמזון, אהופעתו השנייה של האב, בסצנה משמעותית מ 86שקוטע את הרציפות של הטקסט.

לום חל ממש טרם ההתמוטטות הנפשית. בניגוד למתואר מהאיגרת ששולח האב, שבו הוא מדווח לבנו על קשיי המשפחה, בח

שיפור במעמדו של האב, לאחר שהתמנה לממלא מקומו של הרב הראשי בעייירת הולדתו של אברמזון )כך שאינו זקוק עוד 

(. בשיחה שנערכת בין האב ה"משופר" לבין אברמזון, בעיצומה של שבת שמשית בעיירת הולדתו,  בנולעזרתו הכלכלית של 

עבורו את השבת ולנסוע עמו אל הרב "מטעמי פיקוח נפש" על מנת לתמוך  מפציר האב בבנו לחזור בתשובה ואף מוכן לחלל

בו בכך. בחלום מתאר האב את אכזבתו מאובדן הדרך של אברמזון: "אבל אני חפץ לקבל נחת ממך, בני. ראה, כמה מאושר 

ונורא על כל  הוא שלמה פרנקל, ששב אל אבותיו ]...[ אך הרבי לא יקבלך עד שתשוב בתשובה שלמה: הרבי גדול הוא

מתחת למדיך. אם תעשה זאת, אסע  'התחיה' 'ביכל'סביביו...הסירה, אפוא, בני, את אלוהי הנכר מתוך חיקך, הסירה את ה

גם האב עצמו משתוקק בחלום לדמות סמכותית ואבהית מתברר אם כן כי (. 289 -288, תיכף ומייד..." )'רבי'כף אל היאיתך ת

ליתמות מאב  מחבר בכך רומז אפוא  ה ;אליה בעתות מצוקה ועל כן פונה אל רב העיירה שממנה ניתן לקבל אישור ולפנות

שעוברת כמעין קללה "גנטית" מדור לדור. החלום ממשיך כחלום ביעותים, כשהרב דולק בעקבותיו של אברמזון, לאחר שתפס 

, עקב האכזבה הקשה שהסב לו כלפי אביובבן הוא רגשות האשם העזים שמתעוררים  ואותו בקלקלתו. היסוד הבולט ב

אין מדובר ברגשות שבהתפקרותו עד כדי כך שהאב האדוק מוכן לחלל שבת כדי להחזירו בתשובה. ואולם, מן החלום מתגלה 

. בחלום, שעל פי התיאוריה והבוז כלפיו הדחייה המוחלטת של האבעצם האשם אדיפליים קלאסיים, אלא בתחושת אשם על 

של הלא מודע ובו מובעות משאלות בצורה מוסויית, הופך האב הממשי של אברמזון, השוחט הבזוי  הפסיכואנליטית הוא תוצר

                                                           
שחומק מכל ייצוג ומותיר בתוך מערכת התודעה  (excess)איזה יתר  –, בלב ההתנסות הטראומתית ישנו "משהו" (2006קפרה ) שטוען להכפי  86

שלא ניתן לייצוג אחר פרט להבאת האיגרת כלשונה, ללא כל  excessכאן יוצרת האיגרת מן האב מעין "יתר" או  (.15)וראו שם, עמ'  לאקונה ריקה

 התייחסות אליה. 
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המהווה מימוש  כך מתבהרת בחלום,והמאוס שאינו מסוגל לפרנס את משפחתו, לרב העיירה, אישיות רבת מעלה ונישאת. 

אב שאברמזון ת בו, לרצות להדמות אליו, להתגאועל פי פרויד, התשוקה לאב, כזה שאפשר  family romance-קונקרטי של ה

. ניתן היה כמובן מעצימות, לכאורה באופן פרדוקסלי, את תחושת החסרהופעותיו של האב, אם כן,   87כה חסר בחייו שלו.

לקרוא את הסצנה הזו קריאה אדיפלית קלאסית ולטעון כי רגשות האשם והחרדה כלפי האב שחווה אברמזון מקורם בתסביך 

כידוע, בפתרון התסביך האדיפלי אמור הבן להתיר את רגשות החרדה והאשם תוך  88לא פתור ש"תקוע" באיבו.האדיפלי ה

עם קריאה  עולה בקנה אחדהזדהות עם האב והתקת רגשותיו אל בנות המין השני. ואולם נדמה כי המודל המוצג ברומן אינו 

מדובר בתחושות של שיוט שמזמנת מאבק ראוי. למעשה, , שכן לאורך כל העלילה מובלט העדרה של דמות אב אדיפלית כזו

 בחלל ריק ללא דמות  המקרינה רגשות אבהיים שהם בסיס להזדהות איתה.

. אברמזון שרוי בשיא הסערה הרגשית, ממש מייד לאחר בנקודה מסוימת ברומן מופיעים בבירור כאב וכעס על הנטישה   

 ר לאיש, גם אם ישים קץ לחייו. במוחו עולה זכר האב:מהרהר בעובדה  שלא יחסהוא ניסיון ההתאבדות. 

 

והעולם אינו חסר כלום. הילברג   ואיננו. –אז הסב את פניו שנית אל מימי הנהר ויצחק בקול. היֹה היה איש 

ר' יצחק יוסיף לו לשבת מגחך ומפהק ; שנייסר נותן משקפיו על אפו, ואיש לא יעלנו על לב. ואביו? ]...[ 

]...[ שניים מקרא ואחד תרגום, שניים מקרא ואחד תרגום: ויאמר ותפילין ולעסוק ב'חוק לישראל'בטללית 

, ההדגשה 265יהוה לה שני גויים בבטנך ובני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר )

 . שלי(

 

יך בעיסוקיו הרגילים. "חוק ישראל" שבו כלל רגש אצל אביו, אשר ימשאפוא בתודעתו של אברמזון, אובדנו לא יעורר    

, בנו שלויהיה לכאורה עסוק האב הוא פסוק מספר בראשית שמתייחס ליעקב ועשיו בבטן רבקה. כלומר גם לנוכח אובדן 

ימשיך האב את עיסוקו ההלכתי בבן התנ"כי. אותו "חוק מישראל" מייצר המשך ישיר בזרם התודעה של אברמזון לקיומו 

ם היהודי בגולה ולאנטישמיות המכוונת נגדו. כפי שממחישה היטב סצנה זו, ה"שימוש" בנושאים הלאומיים השברירי של הע

אישי: המחשבה הכואבת על העדר ההתייחסות של האב לאובדנו של בנו מומרת -מאפשר לגיבור שלא לעסוק בכאבו הפרטי

                                                           
עותן פרויד מגדיר פנטזיה על הורים אחרים הנוצרת אצל הילד הצעיר. ה"רומן המשפחתי" הוא ביטוי שנוצר על ידי פרויד כדי לציין פנטזיות שבאמצ 87

שנה באופן דמיוני את קשריו עם הוריו )כך, למשל, הילד עשוי לדמיין שלא נולד להוריו האמיתיים, אלא להורים רמי מעלה(. וראו לעניין הסובייקט מ

 זה במאמרו של פרויד:

 "Family Romances": (Freud, 1909, SE 9: 235-242) 
 The"ל תפקיד האב במשולש האדיפלי הקלאסי ראו מאמרו של פרויד: על פי הסכמה האדיפלית הקלאסית אב אמור לתקוע טריז בין האם לבן. ע 88

Dissolution of The Oedipus Complex" (Freud, 1966, SE 19:171-179). 
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עוצמת הטראומה, ואת העניין הספציפי של העדר  לכאב לאומי לנוכח מצב היהודים בגולה. הרטוריקה הלאומית מוכיחה את

היכולת להתמודדות עם כאב ההעדר והחסר. ברגעי הייאוש הקיומי, תמונת האב העולה במוחו ממחישה את פגימות הקשר 

ותחושת ההעדר, ואולם תחושת החסר הקיומי מושלכת מייד אל זירת הקיום הלאומי, שכן היא מאיימת וכואבת מידיי 

 האישי. -מישור הפסיכולוגילהתמודדות ב

למעשה, לשימוש המאסיבי במנגנון ההשלכה ולבסוף לפרץ השיגעון.  ההנמקההעדר דמות האב בחייו של אברמזון הוא גם    

מזהה את עצמו כיעקב הוא הזיות הטירוף, שבהן בניתן של אברמזון תחושות החסר וההעדר שקורעות את נפשו עיקר הביטוי ל

הקבלה בין ההיסטוריה הפרטית שלו לבין תולדות האומה, ובמיוחד לתולדות חיי יעקב,  מייצר הללו הוא  בחיר האבות. בהזיות

השלישי שבאבות שהוא, אברמזון, אמור להיות גלגול דמותו בדורו. ההזדהות עם דמויות מופת של ההיסטוריה היהודית 

כפשוטה: אברמזון מגלם, כיעקב אבינו, יחיד שהוא אב  והמעמד המטפורי של "יחיד הציבור" הופכים בחזיונות הטירוף לזהות

וגואל בחזון המשיחי הלאומי. בהמשך, לאחר ששומע אברמזון על התאבדותו של דוידובסקי, מתוך הרהורי הטירוף מתגבשת 

לט! האבן הראשה' נמ –תחושתו על עצמו כ"אחרון" העם היהודי, שיהיה בסופו של דבר גם הראשון לתחייתו: "'...האחרון 

(. אברמזון, בשגעונו, 294בחיר האבות...." ) –עתה יגלה. הכל מצפים לישועה ]...[ הנה לפניו נחל המים, הגן והיום. יעקב 

תופס עצמו כאב האולטימיבי. העדר דמות האב )הממשית והמופנמת( עובר היפוך בחזיונות הטירוף, ולובש קונקרטיזציה של 

ק שהוא לא יזדקק עוד לדמות אב, אלא שהוא עצמו ימלא את התפקיד האולטימטיבי דמות אב נוכחת. במילים אחרות: לא ר

שתי תמות מרכזיות והן העיסוק בדמות האב וגם הבלבול בין הפנים על ידי כך בהזיות הטירוף מתערבבות . של האב האידיאלי

קונדנסציה  מתקבלתב(, ובמובן זה אברמזון אינו הופך לסתם אב אלא לאב הלאומי )יעק  .לחוץ, כלומר בין האישי ללאומי

בין כל מרכיבי ההמרה: אברמזון )הבן חסר האב(, האב הממשי והאב הלאומי )יעקב(. עוד ראוי לציין כי חזיון הטירוף מאפשר 

פיצוי על קטסטרופה אישית נוספת של אברמזון והיא העדר יכולת ההולדה שלו, שהרי אברמזון מבכה, ברגעים בהם נפשו 

ה, את אי יכולתו לממש את גבריותו אל מול חוה. כך, בחזיון הטירוף, לא רק שהגבר האימפוטנט נהיה לאב, אלא מודעת לעצמ

 לאב קולקטיבי בעל יכולת הולדה  אינסופית.

כך, ביצירה מוצג צבר אבות המצטיירים בצבעים לא מחמיאים.  ברומן: דמות האב היחידה דמות אביו של אברמזון אינה   

טה' ]...[ -טה-"היה יהודי בן כרכים, נמוך וחלוש ועשוי לדבר ב'טה ,וידובסקי הנגר, אביהם של אוריאל ושמואלמשה אהרון ד

כל אלו סימני  –עיגולי התכלת מתחת לעיניו, הגניחה התמידית בחלל חזהו, יחד עם דלות שמלתה של אשתו העצובה ]...[ 

תלונותיו. מראהו -, שהיה עושה בקינותיוהתיעוב והבוז הנאלחרושם הפיגו קצת את  –הדלות והחולשה היהודית, הטבעית 

, הדגשות 203" )זבוב לח, המתדפק בקרקעיתה של צנצנת מלאה נוזלים עכוריםבשעת דיבורו היה דומה מאוד לזה של 
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הוא יוצא חלציו  , דמות נשגבת לכאורה,אוריאלייתכן ששלי(.  ואמנם, במוחו של אברמזון מנקרת השאלה המטרידה, כיצד 

של אב "זבובי" זה, אשר ברנר יוצא מגדרו על מנת לתארו בצבעים קודרים ועלובים: "וכשהיה אברמזון מתבונן אל זבוב 

מולדת אלה, היה המון הגיונות  –אוריאל  –מוליד זה ואל כל האוויר, שבו הוא מזמזם את זמזומו, ונזכר בנשר היחיד והיפה 

מה המקובלת, שהיה רגיל תמיד לשים לה לב, ואשר בין אמיתותיה ייחשבו גם הפתגמים מעין וספקות מתגורר בו על החוכ

(. אביו של אוריאל מתואר כאיש חלש בעיקר בהתייחסו 203'כעץ כן פריו', 'ברא כרעא דאבוה', 'כאמה כבתה' וכיוצא בהם" )

יו ואין כל קרבה ביניהם )על כך אנו למדים לאוריאל: הוא ממלא באדיקות כל מוצא פיו, וזאת למרות שאוריאל מזלזל באב

מפיו של שמואל, המספר לאברמזון על חזרתו הקצרה של אוריאל לבית הוריו. שמואל מספר שאוריאל מתרחק מהוריו ובעיקר 

(. שמואל אף 184מאביו בעת האחרונה, ושגם כשחזר לגור בבית לתקופה קצרה הוא "אינו יכול לדבר את אביו לשלום", 

(. 248אברמזון להשתמש בהשפעתו של אוריאל על אביו שכן לדבריו, האב מבצע כל מה שאוריאל מצווה עליו )מייעץ ל

שהרי אב "זבובי" זה הוא  ילום נוסף )או שכפול נוסף( למוטיב האב הנעדראם כן גמערכת היחסים בין אוריאל לאביו מהווה 

מזון עם דמותו של דוידובסקי היא חווית הגדילה במחיצתו אחד הגורמים להזדהות העמוקה של אברדומה ש אב במהותו.-לא

נפש, המצטייר בצבעים כה פאתטיים עד שאין יכולת להרגיש דבר כלפיו פרט לתחושות בוז ומיאוס, ואמנם, -של אב עלוב

לאברמזון, שמגלה אברמזון כלפי אביו שלו )אם כי בניגוד  ההתייחסותיחסו של דוידובסקי אל אביו מגלם, בשכפול נוסף, את 

 אלו(. בוז דוידובסקי אינו מגלה רגשות אשם על תחושות 

גם אבותיהם של שלמה פרנקל וחוה בלומין מצטיירים כאנשים קרים, חסרי סנטימנטים, שדואגים רק לענייניהם הכלכליים.    

, ובעצת קרוביה של כאדם תכליתי ואב לא מכיל לבתו, אשר נושא אישה שנייה שכנראה מתעמרת בחוה תואראביה של חוה מ

(. ואילו 242האם החורגת אף מחליט לנדוד לאמריקה או לקנדה, מה שמרחיק עוד יותר את חוה ממנו וממשפחתה הגרעינית )

בחירתו של שלמה ללכת אחרי אברמזון לעיר א', מאיים האב לנתק עקב מן המעט שידוע על אביו של פרנקל מגלה הקורא כי 

וכך גם יצחק רבקה'ש, דמות מפוקפקת המשמשת כאב בפועל למאות  89ולהשאירו בחוסר כל.את בנו ממקורותיו הכלכליים 

לומר כי ברומן זה אין כל מודל אפוא צמן, המהווה דמות אב עלובה לבנותיו ולבאי ביתו. ניתן אהילדים הפוקדים את חדרו, וק

הודים הגדלים ומתעצבים במחיצת אבות של דמות אב שראוי להדמות אליה. הרומן מעצב לכל אורכו קהילה של צעירים י

 , ברמה האישית וכן ברמה הקולקטיבית. לכל אורכומוחלשים, ותחושת העדר האב בולטת 

                                                           
, בדיונם של חוה ואבמרזון לגבי בואו של שלמה לעיר. אם כי כמובן שמבחינות אחרות מעורר אב זה יצר תחרות ורגשות קנאה של 230וראו עמ'  89

 זון, שכן  מדובר באדם בעל השפעה ואמצעים, יחסית לאביו העלוב שלו, שמשפיע על בנו, ומהווה אובייקט לתחרות.אברמ
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.  טראומתיים-פוסט בתסמינים הוא אף הרווי, הלאומי למישור גם  מהדהד פסיכולוגי-האישי במישור הטראומה של האפקט   

 לאומי בממד המעוגנת חוויה אלא, אישית חוויה רק לא היא ממנו והושלכה נעקרה האב שדמות בעולם התבגרות של החוויה

 תקופת שלאחר היהודי בעולם לאומי-תרבותי קונטקסט בעלת חוויה היא  היא העדרה של דמות האב שהרי, קולקטיבי

 גם היא הזדהות אמוש מהווה שאינו האישי האב כלפי והבוז הביקורת. מודרני יהודי לאום לייצר ברצון המעוגנת, ההשכלה

 כדי להתנתק צריך שממנה ומוחלשת כבזויה הנתפסת מסורתית יהדות של דור, האבות דור כלפי, הלאומית ברמה ביקורת

 ברנר של דורו בני לטענתו. לחווויה נוסף ממד של לקיומו ( טועןMintz 1989מינץ ) אלן. חדש יהודי-לאומי מהלך ליצור

: כפול הוא כשהגירוש ,"מגורש" דור בפיו כולו נקרא זה דור. האמונה התמוטטות אחרי חיים של המטפיזי הכאב את חוו

 המשבר את שוב  שעורר הוא, מינץ של לדידו, בהשכלה האמונה אובדן. ההשכלה מרוחות והאכזבה האמונה מעולם הגירוש

 קולקטיביים מהלכים שבה טראומתית-פוסט מטוטלת מין נוצרת.  טראומטיזציה-רה היווה ובכך האמונה בתחום שחוו הראשוני

 הפסיכולוגי הממד.  הלאומיות הנסיבות אל חזרה המושלכת, אב העדר של אישית טראומה מייצרים האבות מדור התנתקות של

 מאבק על מדובר אין, כאמור. השניים בין להפריד ניתן ולא, האישית בחוויה מעוגן הלאומי והממד, לאומית משמעות מקבל

 כחווית המאופיינת טראומתית הוויה היא הקולקטיבית ההוויה. ולחיקוי להזדהות ראוי כמודל נתפס אינו האב שכן, אדיפלי

 .מתמלאת שאינה קיומית יתמות חלל, ריק, העדר

דמות אב מופנמת גם בעולמו הפנימי של אברמזון. העדר זה, בד בבד עם הכמיהה וההזדקקות מניב חסר בהעדר דמות האב    

י הדמויות הגבריות המשמעותיות בחייו: תאב, מתגלמים ומשתכפלים בשתי מערכות היחסים שיוצר אברמזון עם ש לדמות

הקשר המורכב שהוא יוצר עם תלמידו שלמה פרנקל ומערכת היחסים הסבוכה עם אוריאל דוידובסקי. מערכות יחסים אלו 

 ובהן אפנה לדון כעת. ם הפגומים עם האב הממשי( של היחסיrepetition compulsionsמהוות שחזורים כואבים )או 

 

 כפיית החזרה – מערכות היחסים בחייו של אברמזון. הטראומה ב3ב.

 (188, "בנו של העשיר בכל בעלי הבתים" )שלמה פרנקל: בן הנגידים המפונק

ניסיון תיקון של אברמזון, שמנסה להיכנס לנעלי האב האידיאלי  היאמערכת היחסים הנרקמת בין אברמזון לתלמידו הצעיר 

צעיר בגיל ההתבגרות, פארודיה מכמירת לב על ההשלכות ההרסניות של העדר אב. שלמה הוא ושכה חסר בחייו שלו עצמו, 

משותפת בעיר א', אברמזון מבטיח לצרף אותו אליו לעבודה ציבורית . אחד מתלמידיו הבולטים של אברמזון בעיירה צוהר

בתחנת הרכבת, מלא אברמזון בתקוות  משלמההרוחני ולממשיך דרכו. בשעת הפרידה  "יורשו"ולעשותו, כך הוא מקווה, ל

להגשים את חלומו ולייסד בעיר א', סביבו וסביב תלמידו הצעיר שעתיד להצטרף אליו בהמשך, קהילת תלמידים שתפיץ 
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עיצוב של חיים לאומים יהודיים חדשים המשלבים רוח יהודית חופשית עם מיטב  –ותגשים את האידיאלים שהוא מאמין בהם 

רוחני שיהווה בסיס איתן לתחיית השפה העברית. את המשימה להביא את שלמה אליו הוא רואה -תרבות המערב, גרעין אנושי

וקים. התקווות שתולה אברמזון כ"מצוות פדיון שבויים ושילוח הקן", הוא מכנה אותו "בני" ומגלה אליו רגשי חמימות עמ

בשלמה כממשיך דרכו והאיכויות המיוחדות שהוא מייחס לו מתבהרות מפורשות עת הוא מתאר לאוריאל דוידובסקי את 

ידיאליציה ולעוורונו לנקודות התורפה ולפגמים של סובביו, ובכל זאת, לגבי א(. אמנם אברמזון מודע לנטייתו ל188תלמידו )

 דקתו: פרנקל הוא בטוח בצ

 

לא, דוידובסקי, עלם לא רע. אכן, הוא יודע. הוא יודע, שאחד מחסרונותיו שלו, של אברמזון, הוא להגדיל 

 –בהכרתו את מעלותיו של מאן דהוא, מפני שהוא מביט על כל הבא לפניו בעיני 'שליח'; ואולם בנוגע לשלמה 

אין לשכוח  –, יש בפרנקל צדדים לא חיוביים בטוח הוא, שאינו טועה. בוודאי! אין שום ספק, שעתה, כמו שהוא

אבל גם זה לא מוטל בספק, שיש בו טוב ויש אפשרות להגבירו בו. ומה נקל יהיה למות  –את הסביבה והחינוך 

 (. 188מתוך הכרה, שנשאר אחריו 'קדיש' טוב )

 

אחריו "קדיש", ממש כמו בן שמספיד רואה בפרנקל לא סתם תלמיד, אלא ממשיך דרכו ומי שעתיד להגיד  , אם כן,אברמזון   

את אביו. עיסוקו הניכר של אברמזון, כזכור עלם צעיר בעצמו, בניסיון למצוא לו יורש שאף ישא עליו "קדיש" ממחיש 

בנים, שנובעת  -למעשה עסוק כל כולו בדרמה של יחסי אבות , ילד יתום בנפשו,את העובדה כי אברמזוןגרוטסקית  בהקצנה

ובניסיון לגלם דמות אב אלטרנטיבית לאב שחווה בחייו.  במילים אחרות: העיסוק במציאת ממשיך דרכו  מהעדר האב שלו,

אותה מהווה ביטוי מובהק לעובדה כי גם מערכת היחסים בין שלמה לאברמזון מגלמת שכפול נוסף )או ניסיון לתיקון( של 

 יתמות.

להופיע בשלב  יםלחלוטין, ושעתיד הם, שאבמרזון מתעלם מייםמימדים בעיית ים כבר בהצגתו הראשונה של פרנקל מודגש   

מאוחר יותר ולהשפיע על מערכת היחסים: שלמה, כך מתבהר, הוא נער צעיר ולא בשל, כפו "מעונגת ורכה, ככף עלמה" 

אברמזון  מעשיו. בעודגדול מבמילותיו, שנמצאות בפער של שלמה עיקר כוחו  .( והוא חוסה בצל סינורו של אביו בצוהר171)

, מניעיו )בעת שטרם הגיע להישגים המצריכים יורש כל שהוא( וממשיך דרך "יורש"למציאת )הפתטי, כאמור( עסוק בניסיון 

משיכה שהוא חש כלפי חוה. ברצון למרוד באביו ומדובר ב בין היתר :א' מתבהרים כשונים לחלוטין – של פרנקל בנסיעתו ל

הולך ומתבהר ככל שהעלילה מתקדמת: שלמה  , הנער המתבגר,הממשית של פרנקל הפער בין הפנטזיה של אברמזון לדמות
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העדר הרגישות לזולת,   90מתגלה כ"בן נגידים מפונק", המציג פערים בין יומרות אידיאולוגיות פומפוזיות לבין מעשיו בפועל.

כולת לממש את תקוותיו של אברמזון עצלנותו, כפיות הטובה שהוא מגלה כלפי אברמזון ולמעשה העובדה שהוא לחלוטין חסר י

אברמזון שכל כולה ניסיון  שלשלמה לא משתף פעולה עם הפנטזיה  למעשה,  91כל אלו מתגלים לאברמזון בהדרגה. –  עבורו

. קרעים דומיננטי שאותו אין הוא שש "להחליף" יש אב , בניגוד לאברמזון,לייצר מעצמו דמות אב, בין היתר מכיוון שלשלמה

עד מהרה: כעסו של פרנקל, והתחושות שאברמזון רימהו,  ניכריםיחסים בין אברמזון לפרנקל, ואכזבתם ההדדית במערכת ה

הרוחני, עובדה המצטרפת לשלל  "ממשיכו"בתפקיד  שמש ון כי שלמה לא מסוגל לזמובלטים בד בבד עם הגילוי של אברמ

 דמיונורי מדובר במערכת יחסים שכולה השלכה, פרי הנפשית. האכזבה אינה מפתיעה, שה והגורמים המביאים להתמוטטות

של אבמרזון המגלה עיוורון מוחלט באשר לדמותו הממשית של הנער. על עיוורונו של אברמזון כלפי שלמה אנו למדים בעיקר 

קבלת אברמזון תמונה מציאותית יותר. שיחה זו נערכת לאחר שחוה מלהציג למשיחה שנערכת בינו לבין חוה, שבה מנסה חוה 

היא מנסה להבהיר לאברמזון שמדובר בנער מפונק שהורגל בחיים הטובים ושלא בקלות יתנתק מסינורו את מכתבו של שלמה. 

 מודיע שיכתוב לשלמה וחוה מתאמצת להחזירו למציאות: אברמזון של אביו. 

 

העירה לאחרונה חוה, שהסתכלה בו כל העת במין סקרנות  –לדעתי, אין לך להיחפז כל כך, יאקוב איסאקוביץ'! 

הרי יודעת אני את הנער. מה יעשה פה? גם את אביו אני יודעת  –ובצל של בת צחוק על שפתיה המכונסות 

ק שהוא יניחהו, ורק תמוך לא וחוששת אני שגיבורנו מגזם קצת באומרו, כי אבא לא יניחהו לנסוע. אין ספ

 (. 230שב ואכול, אבל לתמוך עוד...' )עמ'  –זה אמת: 'רוצה אתה לשבת בית ולאכול מן המוכן  –יתמוך בידו 

 

, ושמקורן יוכי בעומק ליבו יודע אברמזון שפרנקל אינו מסוגל לעמוד בציפיות ההשהייה במשלוח המכתב לשלמה מעידה   

מציאותית וחסרת ביקורת מציאות הצבועה כולה בצבעי הצורך הפנימי הנובע מהעדר האב שלו. בהשלכה לא של ציפיות אלו 

מה שברור הוא, כי תחושות האשמה, שמאפיינות גם את מערכת היחסים של אברמזון עם אביו, משתחזרות באופן כואב גם 

 במערכת היחסים החדשה שהוא מנסה ליצור. 

הוא "בנו של העשיר בכל  כאמור, שלמה. לקנאתו בוועם זאת, העיוורון של אברמזון הוא לא רק לפגמיו של שלמה אלא גם    

בניגוד לדמות האב העלובה והבזויה של כאמור,  העיר צוהר.(, ואביו הוא שגרם לסילוקו של אברמזון מ188בעלי הבתים" )

                                                           
הפער בין המילים למעשים מתגלה בעיקר כשפרנקל מחליט לפתוח בשביתה נגד משה אהרון, אביו העלוב של דוידובסקי, אותו הוא מכנה "שממית",  90

 דבר במונחים אידיאולוגיים גבוהים שאין להם כל מגע עם המציאות לאמיתה.ו"אקספלורטור", כשברור שהוא מ
כל אלו מתגלים בעוצמה רבה בפרק י"ט, בו מתאר שלמה לחוה את מצבו הנפשי של אברמזון. כפיות הטובה של שלמה בולטת בעיקר לאור העובדה  91

 ו מגלה כל חמלה כלפי אותו אדם שעד לפני זמן קצר דאג לכל מחסורו.שאברמזון שרוי במצב נפשי רעוע, כפי שגם חוה מבינה, ואילו פרנקל אינ
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דמות חזקה, סמכותית, אב שנחלץ להגן על בנו כשהוא סבור שאברמזון יסיטו  אברמזון, מתברר כי אביו של שלמה הוא דווקא

מדרך הישר. הניצחון על אביו של שלמה היה מהווה עבור אברמזון פיצוי לא מודע על העדר דמות להזדהות עמה בחייו שלו 

אם אינו אביו שלו(. אולם, במהרה )וכך, כניסיון ליצירת סובייקטיביות בוגרת, הפצעה כסובייקט אל מול דמות אב ראויה, גם 

במערכה הראשונה )ושלמה עוזב את בית אביו  זה קורהגם אם  .מתבהר כי אברמזון אינו מסוגל לנצח את אביו של שלמה

א'(  ברור לחלוטין כי הניצחון הוא זמני, וכי שלמה, כפי שמעירה גם חווה, לא יוכל למשך זמן  –והולך בעקבות אברמזון ל 

 .פיקוחולא תמיכתו של האב, ובמהרה יחזור לחסות תחת רב להסתדר ל

ניסיונו של אברמזון ליצור מערכת יחסים חלופית שבה הוא משמש דמות אב, מערכת יחסים דמויית זו שאליה הוא כה    

מזון אברביקורת מציאות, ואין תימה כי נכשל כשלון חרוץ וכואב.  נטולמשתוקק בחייו שלו, היא ניסיון פארודי, פאתטי, 

כמובן שקיים עיוות  –מעבר לכך אינו רגיש לבנו, ובכך הופך לנעדר. את האופן שבו אב אל מול שלמה משחזר באופן כואב 

שהרי שניהם מאוהבים באותה אישה )חוה(, עם תחושות הקנאה והשנאה הנלוות לכך. כשלונו  –אל מול שלמה  נוסף ביחסים

 ה.כול ירההיצלאורך אם כן של ניסיון השחזור  מהדהד 

 

 (203) 92אוריאל דוידובסקי: "אילן הסרק" ה'אובלומובי'

זון אחר משיחזור דומה באופיו, אך הפוך בכיוונו, מצוי במערכת היחסים בין אברזמון לאוריאל דוידובסקי, שבה מחפש אבר

היחסים עם שלמה, גם זאת, כמו מערכת  93דמות אב, מנטור, מי שיעזור לו לנוט את דרכו בפרשת הדרכים בה הוא מצוי.

מהווה דוגמה למערכת השלכתית שמביאה לידי ביטוי לא מודע את הדינמיקה המזוהה כמרכזית בדרמה הפנימית של אברמזון, 

הקשורה בהעדר האב. ניכר כי בטחונו של אוריאל בדרכו הוא שמעורר את הכמיהה בנפשו של אברמזון לאמצו כדמות אבהית. 

אוריאל. הפרשנויות המקובלות  ןעוצמה שמפגילשם ערפלי, מתייחסים בביקורתם לנחישות וואמנם, רבים מן הפרשנים, וברא

אוריאל דוידובסקי, האיש שנושא את ב רואהיסטנציאליסטי: ערפלי, למשל, זאק-לדמותו של אוריאל הן מן ההבט הפילוסופי

  94מש בסופו של דבר את השקפת עולמו.פילוסוף, אדם בעל השקפת עולם מגובשת ואותנטית, שגם ממ המסר של המוות ברומן,

                                                           
[(, העוסק באציל רוסי שירד מנכסיו ומהרהר במשמעות החיים וסיבת הקיום. 1859] 2012אובלומוב הוא גיבור הרומן של גונצ'רוב באותו שם ) 92

 ל חייו בפילוסופיות עקרות ללא תכלית. חוה היא שמייחסת לאוריאל דוידובסקי את הדימיון לאובלומוב, כאדם שעסוק כ
, הטוענת כי דמותו של דוידובסקי מבוססת על סנדר באום, מכר של ברנר שהתאבד בעת שהותו בלונדון )טענה דומה מעלה גם 2008וראו שפירא,  93

נר כלפי באום, שמערכת היחסים ביניהם (. ייתכן כי דמותו של אוריאל מהדהדת  את יחסו המורכב של בר32, הערת שוליים 252א', עמ'  1977אבן, 

החלה בהערצה גדולה והסתיימה בדממה רועמת. על אכזבתו של ברנר מבאום ניתן אולי ללמוד מן העובדה שבאגרותיו הוא לא מזכיר את מעשה 

נר לבאום, שהחלה בקרבת לבבות (. כך, גם מערכת היחסים בין בר51וכן עמוד  27, עמ' 2008ההתאבדות של באום, למרות שידע עליו )וראו שפירא, 

נים גדולה ובהערצה עצומה של ברנר כלפיו, מסתיימת בכאב גדול של ברנר ובהתפכחות כואבת, ומהדהדת גם את היחסים בין ברנר לגנסין. פרשנים שו

, 1992ן מאמרו של הירשפלד, וכ Milner ,2012דנו בהקשר זה בסוגייה ההומוסקסואלית העולה מכתביו של ברנר )וראו על כך מאמרה של מילנר, 

 העוסק בהרחבה במערכת היחסים בין ברנר לגנסין(.
לבסוף וזאת בניגוד לאברמזון שאינו מצליח לבחור מבין שתי האופציות הקיומיות שעומדות בפניו, חיים חלקיים ולא מספקים אל מול בחירה במוות, ו 94

 (.1999בוחר מעין "פתרון ביניים" שהוא השיגעון )וראו ערפלי, 



61 

 

ניטשאנית שחירותו של אדם -ערפלי, בעולמו של אוריאל הוודאות היחידה היא המוות, והוא מממש במהותו עמדה סטואית לפי

מתגלמת ביכולתו לבחור במוות כשחייו נעשים בלתי רצויים לו. לטענתו, התאבדותו לא נעשית מתוך ייאוש אלא כתוצאה של 

, אף טוענים כי דמותו של אוריאל היא כולה (66-68, עמ' 2008) חלק מן המבקרים, דוגמת שפירא  95רונית.מחשבה עק

החצנה של התשוקה למוות בנפשו של אברמזון, וזאת דרך רשת של קשרים ספרותיים ודמויי מציאות בין אברמזון לדוידובסקי 

וידובסקי דמות המממשת באופן קונקרטי את אחת מבין שתי שיוצר המחבר. כלומר  הפרשנויות המקובלות רואות באוריאל ד

יסטנציאליסטיות העומדות בפני אברמזון, והיא הבחירה בהתאבדות. ואולם, לפי הקריאה שאני זאק-האופציות הקיומיות

 workingעיבוד )מציעה, התייחסותו של אברמזון אל אוריאל מהווה שיכפול נוסף של מוטיב העדר האב, כלומר ניסיון נוסף ל

through ).של הטראומה, שגם הוא, כמובן, עתיד להיכשל 

בניגוד לשאר בני האדם, שמעוררים בו לפרקים תחושות של התנשאות ו"הבטה מגבוה", "אוריאל דוידובסקי היה האחד    

ה על אילן ששאפה תמיד לפעול ולעשות, אמנם דאב  והמיוחד, שעורר בו כבוד עמוק והתקשרות עמוקה. נפשו של אברמזון,

יפה וענף זה שהוא סרק, ואולם זה לא מנעהו מראות רום קומתו ויפי ענפיו, ומאז בא לשכון על אותו השטח הקטן שגידל 

(. 203עלה בו סימן שאלה גדול בנוגע לערך הסביבה, הירושה והחינוך ביצירת האדם החשוב" ) –וטיפח את שורש האילן 

על דוידובסקי, שהיא משמיעה דברים שהוא אומר לחוה בעקבות דברי ביקורת הערצתו של אברמזון אל אוריאל מתבטאת ב

אנשים כאלה הנם פרי מצב התעשיה ברוסיה: ה'טמפ' של התעשיה הקאפיטליסטית ברוסיה אינו עוד בכל סערתו ובכל לפיהם "

(. אברמזון, 233שלים" )הדרו, כבמערב אירופה, ועל כן מרובה כאן ה'פרוצנט' של 'אובלומובים', של אנשים עצלים ומתר

מצידו, מנסה בכל כוחו לסנגר על אוריאל: "ואברמזון דיבר ברגש על דוידובסקי 'האדם היפה', ששווה הוא, כי תתוודע אליו 

ייוה איסאקובנה ביותר, על 'מבטו של אוריאל, שמכיוון שהוא ניתן באיזה דבר, הרי מיד הולך אותו הדבר הולך ונמס ומתבטל 

)שם(. חוה אינה הדמות היחידה שמשמיעה דברי  על אופן הבנתו ועומק ראייתו את כל הטרגיות שבכל דבר..."וערכו אובד', 

ביקורת כלפי אוריאל: דמותו מעוררת רגשות עוצמתיים וסותרים ברבות מדמויות הרומן, הנעים בין הערצה גמורה )התייחסות 

תו( ועד לזלזול, קנאה ואף שנאה. כך, למשל, מתואר יחסו של אליו כאל מעין "גורו", נזיר מתבודד שבאים להתחכך בחוכמ

שנייסר, אחד מצעירי העיירה כלפיו: "]היה[ טורח ומבטל לחלוטין את ה'אליל האולימפי', המדמה, כי הוא ואפסו עוד, ואז היה 

ם, קל שבקלים, כי שנייסר מגלה, 'רז ידוע לכל אוזן שאינה חוששת שבכוויה', כי באמת דוידובסקי הנהו פשוט שבפשוטי

                                                           
(. לטענת 48, הערת שוליים 139, עמ' 2008לעניין זה, ראו דיונו של ערפלי בזיקתו של ברנר לפילוסופיה הניטשאנית ביחס להתאבדות )ערפלי,  95

פיסות ערפלי, מייצג דוידובסקי את המוות החופשי, כלומר את המוות שאדם בוחר בו מרצונו, כשבשלו לדעתו התנאים לכך בחייו, ובכך מממש את הת

[(. עמדה דומה משמיע גם ברינקר, המתייחס להשפעות ניטשה על כתיבתו של ברנר )ברינקר, 1884] 2010)כה אמר זרטוסטרא  שמציג ניטשה במסה

ואילך(. ברנר מושפע גם מעמדותיו של שופנהאואר בנושא ההתאבדות ודוידובסקי בהקשר זה, לטענתו של ערפלי, מגלם את  139, בעיקר עמ' 1990

השקפת העולם של שופנהאואר בעיקר בפסימיזם הכולל והעקרוני שלו, בהתנזרותו, בהתנערותו מן הרצון לחיות, בויתור על הישרדות והתעצמות, 

 (.2007רציונלי )וראו ערפלי, -ברגש הרחמים המפעם בו ובדחף החיים שמגולם כרצון עיוור וא
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באמת דוידובסקי אינו מצטיין במאומה, יש בו רק אהבת עצמו ואהבת כבוד במידה נפרזה, וכדי להוליך שולל את הבריות 

הוא מתבודד, שוכן בתוך הדממה, מקיף את עצמו בחבורה של מקורבים כ'רבי בקהל  –ולהיראות כיוצא מן הכלל במנהגיו 

)שם,  , כביכול' )כלומר דוידובסקי( לא פחות משנייסר"ה'פאטריצי'(. איידלמן, צעיר נוסף מתואר כ"עוין את 209) " חסידיו'

 מכל אלו מתבהר כי האדרתו של אברמזון את דוידובסקי מונעת כולה מהשלכות של עולמו הפנימי.  96הדגשה שלי(.

בה. כבר בהגעתו לעיר א', בעודו מתלבט היכן ללון את יחסו של אברמזון אל אוריאל הוא יחס של הערצה וכמיהה לקר   

הלילה הראשון, הוא מחליט ללכת לבית הוריו של אוריאל. כשמתגלה לו העובדה שאוריאל עזב את בית ההורים ומתגורר 

כי  ואולם ברור והיא לכאורה מיקרית.ברור  ובגפו, הוא מחליט מייד לעבור להתגורר בחדרו הריק. טיבה של החלטה זו אינ

. החלטה זו מסעירה גם את בין השניים היצירהבהמשך  בררתהיא בעלת משמעות עמוקה, בייחוד לאור מערכת היחסים שמת

אוריאל עצמו: "בעיניו הכהות של אוריאל התחולל ודעך פתאום ובאופן פלא איזה אש מוזר, כששמע כי אברמזון שכר את 

 (. 189חדרו בבית אבותיו" )

 , ובין היתר בסיבה שבגינה עזב את בית הוריושלו בושל אברמזון באוריאל מתבטא בעניין העצום  עיסוקו האובססיבי   

. אברמזון מרבה להעלות תהיות בנוגע לאופן גידולו של אוריאל וכיצד גדל להיות מה שנהיה. הוא מקיים ביקורים כאמור

אף והתנהגותו  רומז כי הביקורים רצויים עליו תכופים, גם בשעות לא שגרתיות, בביתו של אוריאל, כשהאחרון כלל אינו

הראשונה של השניים, זמן רב לאחר שלא  בפגישההקירבה שמנסה אברמזון לכפות עליו אינה נוחה לו. כך, למשל, שמלמדת 

אוריאל דוחה את הצעת הקרבה של  ואילו ,התראו, מתוארת אהבתו של אברמזון לרעו וכמיהתו לחוש קרבה  גופנית אליו

 (. 186ון וברגע שהוא קרב אליו על מנת לחבקו, הוא זז הצידה )אברמז

באכזבה קשה  היצירהשל אוריאל, הזדקקותו למבט ער לצרכיו ולמצוקותיו, נתקלת לאורך  תוהכמיהה של אברמזון לקרב   

בוקר אל ביתו  פעם אחר פעם. אחרי ניסיון ההתאבדות הכושל של אברמזון, באחד הרגעים הקשים בחייו, כשהוא מגיע לפנות

של אוריאל וקוטע אותו בעיצומו של ניסיון ההתאבדות שלו עצמו, מתוארת הקרירות של אוריאל למצוקתו של אברמזון 

(". 266) האיש הזה גם שאול לא ישאלהו: 'מה לו כאן במעונו בשעה זו, אחרי חצות לילה?' ואטימותו לסבל של חברו: "לא...

אידילית והמעריצה של אברמזון את דמותו של אוריאל ותפיסתו אותו כדמות מיטיבה מעבר לכך, קיים פער בין הראיה ה

מסתתרת קיימת אך על ידי המחבר המובלע. דרך מבטו של אברמזון נדמה כי  החמלה של אוריאל  הצגתוואישיות נערצת, לבין 

"זה האיש, אשר כל דבר לא נכחד תחת התנהלות פסיבית ואדישה, קרירות המופגנת כלפי חוץ כדרך להגן על נפשו הרכה: 

                                                           
כי הבחירה בו כדמות אבהית חלופית אינה מקרית, ויש דמיות נוספות ברומן, דוגמת איידלמן, הכינוי "פאטריצי" המופיע בהקשר לדוידובסקי מלמד  96

 המזהות את התכונות ה"אבהיות" )=פאטריצי( בדמותו.
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ממנו, אשר ברור יראה עמל ואוון, ורק נדמה נדמה לו, כי יש לאל ידו לבלי לשים להם לב, אשר רק במו פיו יבוז לרחמנות, 

שהוא למעלה ממנה, ולבו מלא חמלה כים, אשר עינו ראתה אותו העולם שאמר ליצור לעצמו ויקרב אל ריקות אין סוף" 

של המחבר, לעומת זאת, מתקבלת תמונה של אוריאל כאדם שאטום לסבל של הזולת, בין מפאת מצוקתו  (. מתיאוריו260)

שלו עצמו ובין מפאת ליקוי אישיותי, שחלק מן הדמויות ברומן )למשל חוה( עומדות עליו בבירור. כך, למשל, ברגע היחיד 

בדה כי אטימותו של אוריאל  ומתבהרת הע ,המספרשבו נשמע קולו של אוריאל עצמו במסגרת מבע משולב יחד עם קולו של 

 גו": למ"והעדר החמלה כלפי סבל הזולת אינה רק "מלבר", אלא גם 

 

בצחוק סארקסטי קצר והבערת לעג שנונה כיבד וקיבל אוריאל דוידובסקי את פני אורחיו. ואולם בהתייחסותו 

האמיתית אליהם היתה קרירות, קרירות שנבעה מעומק נפשו, אשר גחלתה שלה לחשה בה תמיד והאירה רק 

בעצמו. ישבו הנערים ועסוק היה רק באותו הדבר ו –לה לעצמה. דובר היה את אחרים, לועג היה לאחרים 

 –וישחקו לפניו. כשיהא צורך בכך, ישלחם מעל פניו. ואגב, אם אינם עניין להסתכלות, אם כל חדש אין איתם 

 (. 210הרי לפחות, מתנועעים הם, משמיעים קול... )

 

דני. דוידובסקי את האקט האוב יצירה הוא מממש סופיתשל ה הבשלב מסוים מנסה אוריאל לשים קץ לחייו, ובסופואמנם,    

 97כאדם אגוצנטרי, סואיסידלי, שאין  לו כל  יכולת לראיית האחר, ובכלל זה אברמזון, כאדם נפרד בעולם.אם כן מתגלה 

למעשה, הפרט היחיד שמעיד על התחשבות של אוריאל בסביבתו היא החלטתו שלא לסיים את חייו בעיר א', אלא לנסוע לעיר 

ואולם, אין התחשבותו מרחיקה לכת עד כדי  98(.267חוק. לא לפניה" )כלומר לפני אמו, רחוקה, כי "מוטב שיבוא הדבר מר

, ואת המשך הדאגה למשפחה הוא מטיל על אחיו בברכת הפרידה שלו: "חיה, דאג מעשה האיבוד לדעתכך שימנע מלבצע את 

י דוגמת אוריאל, אדם שבעצמו חווה משיכתו של אברמזון דווקא לדמותו של אדם אובדנ (.272לאמנו ולבני ביתנו הקטנים" )

שהרי לצד שיעור  שוב מדובר בהכפלה, בשכפול: .אישי הזה-מסתברת מתוך המערך הבין עדר דמות אב ראויה להזדהותה

                                                           
קיים רמז לאחת הסיבות למצוקה הנפשית של דוידובסקי. בפגישתם הראשונה מספר אוריאל לאברמזון כי "קשה לו ההליכה", וכי "טרגדיה גדולה  97

(. אוריאל אמור לקנות תרופות שונות אך לא התפנה לכך. כשמשוחחים השנים בעקבות הניסיון האובדני הכושל של אברמזון, סח 189הוא בחייו" )

(. אחת האפשרויות היא שאוריאל מדבר בחלק זה על קשיי ההליכה 267אוריאל לאבמרזון כי הוא השתמש בתרופה ימים רבים, אך "היא אינה גאולה" )

שהה  ו )עם זאת, זהו טקסט סתום וקיימות אפשרויות רבות לפרשו(. ייתכן שיש כאן הידהוד לתסמינים הגופניים שזיהה ברנר בחברו גנסין, שכזכור,של

ני, אבלונדון בעת כתיבה הנובלה. ברנר התייחס בהספד שכתב על גנסין שנים מאוחר יותר לעובדה שלא ידע דבר על מחלתו של חברו: "בייחוד הייתי 

 (.76, עמ' 2006לבושתי ולכלימתי, עיוור בנוגע לזה. ממחלתו הפיזית, אשר מת בה, לא ידעתי, כי הוא לא הגיד לי" )ביילין, 
הדיווח על ההתאבדות של דוידובסקי מופקד לקראת סוף הרומן בידי אחת הדמויות השוליות המאכלסות את ביתו של קאצמן, כאירוע איזוטרי  98

קאתארטי", וטוען כי היא משמשת את ברנר -( מכנה טכניקה זו "דרך המבשר האנטי106ב', עמ'  1977ליו כלאחר יד. יוסף אבן )ומרוחק, שמסופר ע

להנמכת חווית המוות ולרידודה. בשורת המוות על ידי שליח, שאינו אלא היפוכו של המבשר במחזה הקלסי, מגמדת את בשורת המוות ובכך ניכרת 

 י קתרזיס".  הנטייה של ברנר ל"אנט
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אמפתי, ואת אותה אדישות לצרכיו, כפי -הקומה והביטחון בדמותו, מפגין אוריאל כלפי אברמזון את אותו מבט מבטל ולא

שיכפול כאמור, ה  אדם עקר, לא פורה שאינו כשיר להיות אב(. –)אוריאל הוא הרי "אילן סרק"  הממשי חווה מצד אביוהוא ש

אב בדמות אובדנית בעלת -אברמזון בוחר כתחליף .ה"זבובי" העלוב אינו מסוגל לדאוג למשפחה יואבמתברר גם מתוך כך ש

, למלא תפקיד אבהי ו, וגם אין ברצונושאין בכוח ו,, או לפחות מי ששקוע עד צוואר בקשייו שלפגמים אישיותיים ניכרים

מקווה אברמזון להציל את אוריאל מכוונותיו האובדניות, וכך לנסות ולגאול את דמות האב  עבורו. האם באופן לא מודע

האם אברמזון מקווה בסתר ליבו, שאם אכן יצליח לעורר את רגשותיו האבהיים של  ?מעליבותה ו"להציל" אותה החלופית

תיקון לשיבוש שחל במערכת היחסים עם אביו שלו, שבה האב כל כך נעדר? מה שברור בכל מקרה  יתרחשאוריאל כלפיו, 

 הוא, שגם שיכפול זה דינו, כמו שאר השיכפולים הטראומתיים, להיכשל בצורה טראגית וכואבת.

והעיוורון. בהקשר זה מוטיב  במקביל לראייתו המעוותת את פרנקל, כך גם בראייתו של אברמזון את אוריאל יש מן הליקוי   

/חושך חוזר בפגישותיהם של אברמזון ואוריאל ומהותי מאוד: כבר בפגישתם הראשונה, מתואר כי בחדרו של אוריאל האור

(. נושא האור והראייה חוזר גם בניסיון ההתאבדות של 186מלאה" ) "בערה מנורת מתכת לא גדולה ושלהבתה לא היתה

, בעוד הוא, אברמזון, ניסה להתאבד בחושך: לאור מנורהאוריאל, כשאברמזון עסוק בעובדה שאוריאל ניסה להתאבד 

יט את "וכשניגש אוריאל עד השולחן ויעל את הלהבה הכהה של המנורה, עלתה עוד בליבו מחשבה צלולה: ובכן, רק המע

(. נושא הראיה, באור ובחשיכה, הוא מוטיב מרכזי, אם כן, 266האור בשעת הכנותיו, רק המעיט, וכבה לא כיבה לגמרי..." )

 נקודות העיוורון של אברמזון כלפי אוריאל וליקוייו הממשיים.את בפגישות של שני הרעים, ובכך מהדהד 

 

 ר, ניסיון ההתאבדות והשיגעוןמאבק היצרים בנפשו של הגיבו – השלכות הטראומה 4ב.

 מאבק היצרים – כפיית החזרה

מתגלה אברמזון כדמות עתירת יצרי חיים: כל הדימויים המתלווים לדמותו מלאי חיות, שמחה  היצירהבסצנה הפותחת של 

 . "בעלי ערך" ושיהיומלא תקווה שחייו החדשים יאירו לו פנים, הוא וכוח. אברמזון נמצא על סף חיים חדשים, בדרכו לעיר א', 

, עיניו "מאירות וצוהלות", ו"צהלת הרוח של המורה" עוברת י"עור פניו "קורן בהביעו דרך צחוק ודרך חיבה את המילה בנ

במהרה גם אל התלמיד. כולו אפוף  "ששון, חיל, חוסן, עולם יצירה של אור", והוא מקביל את הסיטואציה לעליית נשמתו של 

)כל הציטוטים לקוחים מן הפרק הראשון(. למרות שסולק ממשרתו המכניסה בצוהר,  מחה גדולה"הבעש"ט שהסתיימה ב"ש

הליבידו מפעם בו בכל כוחו, ממחיש את שליטת יצר החיים  א, רוחו לא נופלת:  –והוא נאלץ לחזור אל חיי העוני והמחסור ב 

של  חירותועל  בעוזסקה הקצרה, ושפתיו לוחשות ...והוא שב עתה לרעבון ולמחסור אחרי ההפ"בנפשו באותו שלב, ונאמר: 
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חדוות בעיר הגדולה, על חייו העתידים לבוא באותה העיר, על מצב נפשו עתה ועל  להיות חופשי לנפשועכשיו, על שובו 

 , הדגשות שלי(.178בכלל" ) ההווייה

בשלב זה, אל תוך השמחה, שנדמית  כברהממד החי, הויטלי הזה באישיותו של אברמזון ניצב מול עיסוק מרובה במוות.    

כשעומד אברמזון לעלות לקרון הרכבת הוא נתקל משהו מנימת המוות והאבדון. מעט לא מותאמת לסצנת הפרידה, מתגנב 

המספר מתאמץ לאפיין סוחרים אלו כאנשים גסי  99בזוג סוחרים שתופסים מקום רב בקרון, ומפטמים את כרסם בנקניקים.

ולת, וזאת בעיקר דרך האינטראקציה עם קבצן זקן, שעולה לקרון ומגורש מעל פניהם בבוז. החמלה רוח, חסרי התחשבות בז

זוג הסוחרים,  מצדשמגלה אברמזון כלפי הקבצן, שלו הוא מפנה את מקומו, בולטת בייחוד לנוכח העדר החמלה והאנושיות 

של שני הסוחרים  גודל מטענםרגישותו. לנוכח -איוגם לנוכח ההתרעמות הפומפוזית של פרנקל על הסוחרים, המבליטה את 

מנצנצת מחשבה במוחו של אברמזון: "ניכר שאין אלו נוסעים ארעיים", ומייד הוא מסלק מחשבה זאת ממוחו. נדמה כי בעומקה 

את המונח "נוסעים זו טמון רמז למשיכה של אברמזון אל המוות, נושא שמעסיקו לאורך הרומן.  בלתי מובנת של מחשבה

נדמה כי שני הסוחרים מציבים בפני אברמזון את יים" ניתן לפרש כרמז לבני אדם ששהותם בעולם החיים זמנית וקצרה. ארע

אימת המוות. זיכרון האב )שמעורר  לווההקיום האנושי מ את העובדה שהמין האנושי כולו מורכב מ"נוסעים ארעיים", וש

ראשונה אוריאל דוידובסקי, המייצג לדמות הקבצן העלוב( הוא שמעורר את המודעות למוות. ואמנם מייד בהמשך מוזכר 

 . ברומן המובהק של יצר המוות

צן לשיחות מתחולל לאורך כל הנובלה בנפשו של אברמזון, ולפרקים מוח המאבק בין כוחות החיים למשיכה אל המוות   

(. אחת הדוגמאות הבולטות לכך מופיעה עת 216שמנהל אברמזון עם עצמו עד שבני הבית סבורים כי מטורף שוכן בביתם )

עמל אברמזון על כתיבת מאמרו: בתחילה מתוארת "חדוות לבו" ש"עולה על גדותיה". המחשבה שהוא ממלא את ייעודו כסופר 

ם עמדתו ומתחיל להסתובב בחדר דרך רקידה. כנפי דמיונו נושאות אותו והוא עברי ממלאת אותו אושר והוא "קופץ ממקו

בבת אחת תחושות עליו (. אולם באמצע המחול משתלטות 215דואה. כולו נושם ונוהר וצחוק רענן ורם משתפך מפיו" )

בק המחשבה המעיקה, מנער את בלוריתו, "כאילו מתכוון להסיר מעליו א והואהדיכאון, "תולעי הייאוש מתגנבים לנפשו" 

 (. 216שהתגנבה לתוכו ועשתה חתירה בנשמתו" )

אברמזון מנסה להצמד בכל כוחו אל כוחות הליבידו, ואולם בהדרגה משתלטת על נפשו הכמיהה אל המוות, שניתן לייחסה    

בשל  את אהבתו אליההכרה שלא יוכל לממש והלמספר מאורעות חיצוניים קונקרטיים: חילוקי הדעות האידיאולוגיים עם חוה 

עיתון "התחייה".  על ידיודחיית מאמרו  ביהודיםהפרעות המתגברות  לעיר;; אכזבתו מתלמידו שלמה המגיע תסביכיו הארוטיים

                                                           
 מעין קיום שכולו התבהמות, "אכול ושתה כי מחר נמות".  –הסוחרים גסי הרוח מגלמים בדמותם של ההקצנה של יצרי החיים  99
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ונדמה כי הנטייה לאחד  ,התשוקה לחיים הנטייה הדפרסיבית הגוררת אותו לעיסוק במוות לביןאברמזון נקרע כל העת בין 

בעיקר במפגשיו עם דוידובסקי,  מופיעותאישית: המחשבות האובדניות -קבות אינטראקציה ביןהקטבים מתחזקת בעיקר בע

קולה  100להתחזקות יצרי הליבידו והחיות.אצלו המחזיק לאורך הרומן בעמדה עקבית לגבי אפסיות החיים, בעוד חוה גורמת 

לקיום פשוט, ררת באברמזון את התשוקה (, היא מעו273הוא "קול החיים הקורא למרחב" )של אישה זו, שהוא מאוהב בה, 

בהן  ביצירהחוה בולטת באחת הסצנות המרגשות  בחברת, נעדר תסביכים ומלא אהבה. התחזקות יצרי הליבידו והחיות בריא

מסדרת את צווארונו של אברמזון: "ואז ציוותה עליו להרכין את ראשו ובידיה החמות והחלקות, הנוגעות ואינן נוגעות,  היא

(. אל מול אדישותו וקרירותו של אוריאל, בולט חומה 228חזהו המכוסה, כשהיא מתכוונת לתקן את רביד צווארונו" )נגעה ב

)מגע נשי, בעל גוון אירוטי, לפחות באופן שהוא חווה  של חוה אשר מעניקה לאברמזון את אותו מגע אנושי שלו הוא כה כמה

עם חוה. לכאורה כל אלו מהווים האירוטי כי לא יוכל לממש את הקשר  . ואולם עם התקדמות העלילה מתבהר לאברמזוןאותו(

בהכרח . אולם במהרה מתברר כי הכוחות התנטיים ששולטים בנפשו אינם "זקוקים" בוהסבר מספק לסיבה לייאוש שאוחז 

ע אוריאל ולפנות . לפרקים מתפתה אברמזון לבחור בדרך שמצישכן הייאוש מתגבר ללא כל טריגר חיצוני למאורעות חיצוניים

הנורמטיבי, אל המוות )מה שמוביל את אברמזון באישון הלילה אל סיפו של הגשר, במטרה לשים קץ לחייו(. ואולם דחף החיים 

, זו זהדחף ההעוצמתו הבלתי רציונלית של ( לא נכנע. "חפץ הקיום על אף ההגיון", "החיים כחידה"), לכאורה הבלתי מוסבר

לאורך  מתנהלהמניעה את אברמזון לנסות ולהאבק בכל כוחו ביצר המוות, מנוגדת לאורך העלילה לתשוקת החידלון, והמאבק 

 כל הרומן. 

ת וון בשאלזהעיסוק של אברמהמאבק בין היצרים אינו מתחולל רק בנפשו של אברמזון אלא מושלך אל המישור הלאומי.    

. אברמזון מבטא מעולמו הנפשיומתחזק לקראת סופו, וצבוע כולו במונחים הלקוחים  הלכו הנובלהלאומיות בולט לאורך 

על דבקותה ביהדות, מוצגת   במפורש את הזדהותו עם גורל האומה, כך שנפשו מקבילה לנפש האומה. דמותו של אברמזון

ת לתשוקה להמשך הקיום.  בנקודה מסוימת כיצר החיים המפעם באומה הגוועת, כצלע במאבק האימתנים בין יצר המוו

ההקבלה של המאבק המתחולל בנפשו של אברמזון למאבק המתקיים במישור הלאומי מובא לביטוי עז בראייתו את האומה 

וכאמור לעתים נדמה כי  101כלומר אומה שדווקא בעידן התחייה שלה נמצאת בסכנת כניעה ליצרי המוות,, (264" )וועתכ"ג

חושתו הנבואית באשר לגורל עמו, תחושת ה"מוהיקנים האחרונים" וה"עומדים מזון הן תהסיבות למצוקתו הנפשית של אבר

                                                           
, הטוענת כי דמותה של חוה בלומין מבוססת על דמותה של חווה וולפסון אותה הכיר ברנר בעת שהותו בהומל. 66, עמ' 2008וראו על כך שפירא,  100

 קרה, ראוי לשים לב לשמה של חוה בלומין, המבשר פריחה, התעוררות והתחדשות.בכל מ
(. על משחק המילים עקד/עקידה 256כמטונימיה לאומה הגוועת ניתן לראות את בית העקד הציוני ש"מוות, שעמום, ריח בית הקברות" עולה ממנו ) 101

 2007)וראו: הירשפלד, אחרית הדבר לרומן, מופיע בברנר,  מסביב לנקודהשל עומד הירשפלד באחרית הדבר שלו המופיעה בסוף המהדורה המחודשת 

 (.343-301, עמ' [1904]
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לכאורה מהווים הגורמים האידיאולוגיים הסבר מספק עבור הגיבור עצמו )וחלק מן הפרשנים( למשבר ". האחרונים על החומה

התפיסה של אברמזון לגבי "גוויעת שפוקד את חייו והם המהות של חווית החורבן שתוקפת אותו. ואמנם חשוב לציין כי 

האומה" אינה ייחודית לו ומופיעה בכתבים שונים מאותה תקופה הנותנים ביטוי לשבר שפקד את העם היהודי. דן מירון 

( מתייחס לשבר בקיום הלאומי בשנות ראשית המאה שבהן מתרחשות תמורות גדולות בחיי העם היהודי המובילות 1987)

עמוק בחיי הציונות: עיתונים עבריים פוסקים מלצאת, והפוגרומים הגדולים ביהדות רוסיה מובילים לתחושה כי קיים משבר 

   102לגלי הגירה גדולים ולתפוצת היהודים לכל עבר.

לאומי שבחזיתו -רומן אידיאולוגי לאומית מביא רבים מן הפרשנים לראות ביצירה-המאבק המוחצן אל הרמה האידאולוגית   

(. האידיאולוגיה הברנרית המובלעת , ברנר עצמולאומיים אידיאולוגיים עמם מתמודד הגיבור )וגם המחבר-מוצבים רעיונות

על פי הפרשנות המקובלת, מהווה העלילה   103יסטנציאליסטית.ז, כך טוענים הפרשנים, היא אידיאולוגיה לאומית אקבנובלה

ומה ש"מתאבקת עם מר המוות". אברמזון, לפי גישה ניסיון התמודדות של ברנר עם יצר המוות המפעפע באותה תקופה בא

עתיד התקומה של העם היהודי הגווע. בזו, הוא אחד מאותם "יהודים אחרונים", "המחנה שנשאר" שעל כתפיו הצרות תלוי 

חיים שעוד נותר באומה האובדת, ומשא זה כבד מידי עבור כתפיו הצרות, עד שבסופו  לכאורה אברמזון נושא את אותו כוח

חלק מזהותו של ואמנם, חשוב לציין כי אין זו התקה הגנתית בלבד: של התהליך הוא מאבד את עולמו ואת שפיות דעתו. 

ממלא תפקיד  רוחנית ייחודית-תאברמזון הוא קיומו כיהודי הנטוע עמוק בתוך אומתו. קיומו של עם יהודי כישות תרבותי

 , ובעיקרכיחיד בפני עצמו, אלא גםרק , אינו רואה עצמו (2008) אברמזון, כפי שטוען גם ערפלימכריע לגביו, כשהוא לעצמו. 

 כ"יחיד הציבור", כלומר יחיד המגלם בחייו ובעולמו הפנימי את מצוקותיו ומאוויו של הציבור כולו. 

עות הקונקרטיים, אין בהם די להסביר את המאבק המתחולל במציאות החיצונית, הצבוע כולו ועם זאת, ברור כי המאור   

, אין די בגורמים הלאומיים בכדי להסביר את מצוקתו של הגיבור, הקריאה המוצעת כאןלפי בצבעי עולמו הפנימי של הגיבור. 

וה מודל ראוי להזדהות, היא גורם המצוקה, שכן מדובר בהשלכה של המרחב הפנימי למרחב הלאומי. העדר דמות האב, המהו

וקיים ניסיון לרציונליזציה של המצוקה דרך פנייה אל המישור הלאומי. המחבר מציע כי הזדהותו המוחלטת של אברמזון עם 

                                                           
, בעיקר 1984לעניין המשבר שפוקד את יהדות רוסיה באותה תקופה, והשפעת אירועים אלו על ברנר, היושב בלונדון באותה עת, ראו גם: צמח,  102

, בעיקר פרק א': "תהייה ומבוכה בלב 1987ת" שפקדה את העם היהודי באותה תקופה. וראו גם מירון, , המתייחסת ל"קטסטרופה הגיאולוגי54-39עמ' 

 . 56-23ה'תחייה' ", עמ' 
תרבותית קיומית -( הטוען כי לדידו של ברנר העם היהודי הוא קיבוץ של אנשים שמאחדת אותם תודעת שייכות גזעית121, עמ' 2008וראו ערפלי ) 103

בדן, אך היהודים מדחיקים זאת ובכך מקרבים את הקץ. למעשה, יצר המוות המפעם בעם היהודי חזק מיצר החיים. עם זאת, "יחידי שאורב לקיומו או

נת הציבור" שאברמזון מייצג אותם  לא מרפים מן המאבק, גם אם זה מביא לטירוף. בכך מייצג אברמזון את יצר החיים הפועם באומה היהודית. לטע

ם הבלתי רציונלי המניע את אותם יחידי ציבור מתגלה, ממש כמו היהדות, כמין כוח טבע אי רציונלי שלא ניתן להשתחרר ממנו. ערפלי, דחף החיי

 האידיאולוגיה הלאומית של ברנר נשענת על מושגים אי רציונליים כמו דחף החיים ובכך הוא מהווה את ממשיכו המובהק של ברדיצ'בסקי. ראו גם

ברנר, כרך כל כתבי (. בתוך: 1912ה זו במאמרו של ברנר עצמו: "מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: דברים אחדים על אישיותו ויצירתו" )סיכום מפורש של גיש

 , הוצאת הקיבוץ המאוחד.55-35ג', עמ' 
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 אין בה בכדי האומה הגוועת, ראייתו את עצמו כנציג האומה וכו' הם בבחינת ניסיון בריחה מן השבר האישי אבל השלכה זו

 הטראומתית הלקונה שיוצרת העיוורון את ממחישה זו השלכה – להפך ואף, הטראומה בעקבות  שנפער השבר את אחותל

-פוסט סמפטום מהווה( עצמו שלו גם ואולי) הגיבור של הלאומי העיסוק כי מציע המחבר. השפיות אובדן את מחישה ואף

, המובלע המחבר גורס, הלאומי המישור אל" בריחה"ה. הגיבור שחווה הנפשיים הסמפטומים לשלל המתלווה נוסף טראומתי

 נוסף כושל באמצעי מדובר.  עצמה החוייה של נוספת חזרה כפיית מהווה אלא, הטראומתי הפצע של החלמה מאפשרת אינה

 שהרומן המרכזית הטענה. הדעת לטירוף דבר של בסופו המוביל, הטראומה של( working throughלעיבוד ) הניסיון של

. והקולקטיבית האישית ברמה טראומתיות-פוסט השלכות בעלת היא ההשכלה תקופת שלאחר בעולם גדילה כי אם כן היא מציב

 הלאומיים האספקטים אל הבריחה כלומר. ומילוט מיסוך כדרך הלאומי בנושא" להשתמש" אלא מאפשר אינו האישי הכאב

 . השבר את לרפא בכוחה ואין, בלבד זמנית הינה

המגמה  של השלכת הדינמיקה הפנימית אל המרחב הלאומי באופן שהוא נתפס כרווי בכל הסמפטומים של הנפש הסובלת    

"עיקר נושא מחשבותי : , שם מסביר הגיבור את נהייתו אחר התמה הלאומיתבחורףבבולט גם ביצירות נוספות של ברנר, למשל 

אין כמוני ראוי, או, יותר נכון,  לאישבי, כי חיי הפרטיים אינם כלום וכי היה היחס שביני לבין החברה. אני דיברתי אז אל ל

, 71, עמ' 2007 ,בחורף , אלא להקריב את עצמי כולי לטובת הכלל. בזה יכולה אינדיבידואליותי להתגלם" )ברנר,דרך אחרת

עצמו אדם כל כך בזוי שאינו  הדגשה שלי(. הגיבור מצהיר במפורש כי חייו הפרטיים מסבים לו סבל נפשי, ואולם הוא חש

פיצוי, "מקריב" עצמו לטובת הכלל. ועם זאת, כבר בהצהרה זו קיימת המרה, שהרי כראוי לעסוק בחייו הפרטיים ועל כן, 

ם גהגיבור מצהיר במפורש כי ההקרבה לטובת הכלל תאפשר ל"אינדיבידואליותו", כלומר לגורמים הפרטיים, להתגלם. 

 ואולם אצלו בולט חוסר המודעות למנגנון ההגנה. כזה השלכתי  אברמזון מצהיר על  מהלך

. הזדהותו עם האומה היהודית אברמזון חווה אם כן בגלוי ובמוצהר את אותה דינמיקה של חיים ומוות גם במישור הלאומי   

ים עליו לאחר בולטת בעיקר בשני המשברים החמורים שעוברים עליו ברומן: בשעה שהוא שוקל להתאבד ובהרהורים שעובר

(. בשתי הזדמנויות אלו גם בולטת הרטוריקה ואילך 288(, ובעת התפרצות השגעון )ואילך 260שהוא חוזר בו מרעיון זה )

של אברמזון שמתיקה את המאבק בין יצרי החיים והמוות שמתרחש בנפשו שלו אל עבר "נפשה" של האומה. המשברים 

ן הפנים אל החוץ, וברגע מסוים מבטא אברמזון במפורש את ההקבלה בין יצרי הנפשיים מביאים לשיאו את מנגנון ההשלכה מ

המוות שלו ושל האומה כולה: "או אולי, בן יהודי ארור, עוון עמי דבק בי? אולי כמותו, יש בי חפץ הקיום על אף ההגיון? 

כבר 'תמה ונשלמה השירה'? סחורה אולי אני מחזיק בזה רק מיראה מפני הרמז? אולי הנני פה רק מפחדי הנבזה להודות, כי 

 (. 276בנפשי" )
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הארוכה כבר נזדעזע. -"הנה הקרח של הגלות השחורה כך למשל נטען:לפי אברמזון, ללאום יש ארוס, כוח חיים המפעם בו.    

השמש בגאונה יצאה להאיר לארץ ולדרים עליה. עת הזמיר הגיע וקול הגאולה נשמע בארץ. התאספו, הבונים! העם מתעורר, 

עוד  , עוד ישוב להתייצב קוממיות, בן חורין על ארצו ועל אדמתו. ולא יוסיף עוד כל עוול לענותו, ולא יוסיףהעם עוד חי

הירדן ובנווה הלבנון, והוא,  החושך לכסות את שמיו. האח! הריסותיו תעלינה ארוכה ומבניו ישובו ויצאו נביאים על גדות

עובר לפניהם בראש!  –, האיש אשר קסת הסופר במותניו להוכיח ולנחם, לייסר ולעודד, לעורר ישנים ולהרעיד הלבננות הוא

פסקה זו, המנוסחת בלשון מקראית ומלאה מליצות   , הדגשה שלי(.206לשונו..." )רוח ישעיהו השני דובר בו ומילתו על 

 קוטב החיים.  –של הקיום הלאומי  קוטב אחדאופטימיות ותקווה לעתיד, מהווה 

בוחר אברמזון הוא סופר ה כוחות הקיום הלאומיים לבין אלו הפנימיים מתרחשת בעיקר במומנט הכתיבה:ההתמזגות בין    

גם . 104(232)"עברי אני ואני כותב לעברים",  התחייה הלאומיים באותה עת בתהליכירית, עובדה שממלאת תפקיד עב לכתוב

מקבל על עצמו כדי להגשים את חלומו לחינוך דור יהודי צעיר לקראת תחייה  הואאת תפקיד הספרן בבית ה"עקד הציוני" 

שו העדינה והנעימה לאין סוף וגם מתי מספר ממכריו 'הגידו "הוא ידע את תקוות נפוכך מתאר זאת הטקסט:תרבותית עברית. 

היש אושר אחר בעולם? היש נעלה ונשגב מכגון  –לו ולא כיחדו', כי הוא 'יהיה לסופר בישראל'. לסופר עברי, לסופר בישראל 

פרות! קולו (. ובהמשך: "ובכן באה משאת נפשו הגדולה של כל ימי שחרותו: הוא כבר מכהן פאר במקדש הס206זה?!" )

אשרי העברי הנולד בדורות הללו, דור התחיה! רק עתה יש  תחיה!כל קרביו ירונו בו.  סופרי התחיה! תחיה!מתהלך בין 

, בשעה מתעורר ומתחדש, בתקופה שהרוח העברי המקורי והפורה בתקופת התחיהערך גדול לחיי בן ישראל צעיר, עתה, 

 שלי(.  הדגשותה, 215ררת ומתמלאה תוכן חדש" )שהמלחמה הכבדה נטושה והיהדות הולכת ומשתח

כתיבה בעברית, יצירתה של יצירה עברית, הן כוח חיים פרטי וקולקטיבי. הבקעת הסובייקטיביות, ברמה האישית והלאומית,    

מויות היא דרך העיסוק ביצירה. אין זו דיכוטומיה בין אישי ללאומי, אלא פעפוע הדדי: ברמה האישית, אברמזון, כנציג ד

התלושים, מממש את דחפי החיים באקט היצירה האמנותית, מעצם היותו סופר העוסק בכתיבה. במקביל, ברמה הלאומית, 

היצירות הנכתבות כ"ספרות העברית החדשה", בעצם כתיבתן בעברית, מגלמות דחף חיים חזק כנגד אותם דחפי מוות 

, "הספרות העברית החדשה ]...[ היא פרי ב'(  1987ן מירון )המפעמים לכאורה בנפשה של ה"אומה הגוועת". כפי שמציי

יצירתם של יהודים חניכי ההומניזם האירופי, שחרגו מתרבות ישראל המסורתית אך הביעו את מחויבותם להמשך קיומה של 

(.  הרגעים בהם אברמזון מוצף בארוס הם הרגעים 94בעצם זיקתם אל הלשון העברית" )שם, עמ'  –תרבות יהודית ייחודית 

                                                           
ה שלי(, כלומר סופר , הדגש258" )חיהועם זאת, לעתים קרובות עולים הרהורים במוחו של אברמזון, מה טוב היה גורלו לו היה "סופר בלשון  104

 בשפה הרוסית.
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שבהם הוא מצליח לייצר כתיבה ענפה כסופר עברי. לעומת זאת, ברגעים בהם משתלטים על נפשו יצרי הכיליון, הוא אינו 

 מסוגל לכתוב, לא בעברית ולא בשפות אחרות. 

 טקסטואלי: הטקסטורה של הטקסט היא דרך-הפואטי מתגלם מאבק היצרים הוא רובד הייצוג בהתאם לכך, רובד נוסף בו   

 אירופאי חניכה רומן רבים מן המבקרים מזהים ביצירה סגנון של .המוות ליצרי החיים יצרי בין המאבק סיפור את לספר נוספת

רים, המקיף תקופה קצרה ומספר מצומצם של ורציפה, וסדר כרונולוגי וסיבתי ברורים ומוגד קוהרנטית עלילה בעל קלאסי

וזאת בניגוד לטקסטים רבים אחרים של ברנר שמאופיינים לעתים במבנה פרגמנטרי ודיפוזי. ואולם   105היבטים בחיי הגיבור,

תפיסה זו של הטקסט היא חלקית: לצד המבנה הליניארי יש בטקסט רגעים שונים בתכלית, של סטגנציה וקיפאון. מדובר בשתי 

אטיקות: פואטיקה של "חיים" )סדר( אל מול פואטיקה של "מוות" )פירוק(, שהמאבק ביניהן מממש, ברובד הצורני, את פו

העימות התמטי בין כוחות תחייה ודעיכה: פואטיקת ה"חיים" שואפת לסדר, לשליטה, לקוהרנטיות, להתקדמות לינארית 

לות, תוך חתירה לסיום סגור וליצירת משמעות. פואטיקה זו היא ומסודרת של הטקסט, ולריבוי התרחשויות בו זמניות ומקבי

ביטוי לדחף החיים עצמו, שהרי הטקסט הספרותי מעצם טיבו אמור להיות נושא משמעות, ניתן לפענוח, חי ופועם. אל מול 

לאיטיות  פואטיקה זו ניצבת כל העת פואטיקת ה"מוות", השואפת לשיבוש הסדר הקוהרנטי של העלילה, חותרת לשקיעה,

ולסטגנציה )מעין כתיבה "מסביב לנקודה", המתבטאת בעיקר ברגעים בהם אברמזון עסוק בייסורים נפשיים ומתקשה בכתיבה 

וראו, כדוגמה אחת, פרק ט"ז(. פואטיקה זו מגלמת את יצר המוות, את השאיפה המתמדת של הטקסט אל האנאורגניות, אל 

למוות( ואל אובדן המשמעות )הדממה שבה מסתיים הסיפור(. הטקסטורה מספרת  הנירוואנה )שבמונחים פרוידיאנים מקבילה

באופן נוסף, אם כן, את אותו מאבק יצרים שמתחולל בנפש הפרטית ובמישור הלאומי, ושמוביל את אברמזון ברגע מסוים, 

 אל סיפו של הגשר במטרה לשים קץ לחייו.

 

  "המעמד על הגשר" –ניסיון ההתאבדות 

ה מבקרים שונים וצנת ה"מעמד על הגשר", כמו שכינניסיון המתרחש בסרבות נכתב על ניסיונו של אברמזון לשים קץ לחייו, 

על פי הנרטיב הגלוי )שהוא  לנהרכשאברמזון ניצב על הגשר ושוקל האם לסיים את חייו, מה שדוחק בו לקפוץ  106)פרק יז(.

מדוע  –גורל האומה היהודית, שאף היא גוועת: "עמה ייספה. היא גוועת  הרמה המודעת של הגיבור ושל הטקסט עצמו( הוא

                                                           
(, הטוען כי סיומו של הסיפור מהווה סיום טבעי המשלים מעגל שלם, למרות ההתמקדות בפרק זמן קצר יחסית: 67-68, עמ' 1990וראו ברינקר ) 105

 הסיפור נפתח עם אוסף תקוות של אברמזון ומסתיים בכישלון כל התקוות האלו.  
 .2007, הירשפלד, Feldman ,1979, 1975, בקון, 2008התאבדות, ראו בעיקר: ערפלי, -לדיון בסצנת ההתאבדות, או האי 106
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מאוחר יותר )בחדרו  107(.264יחיה הוא? היא מתה ]...[ והוא, כירמיהו הענתותי, כיהודה הלוי הלא הנהו רק אחד מבניה..." )

של האומה ה"גוועת" נעשה של דוידובסקי( מתייחס אברמזון שוב לסיבה הלאומית כשהמהלך האסוציאטיבי מתהפך וגורלה 

דווקא נימוק שכנגד ההחלטה ליטול את חייו )ההזדהות עם האומה שעדיין לא מתה מחייבת את הגיבור להמשיך בחייו. הוא 

לתודעתו של  בה ימות רק עם מותה ממש(. הטקסט המתאר סצנה זו הוא עתיר משמעויות, וניכר כי ברנר מתאמץ להצמד

וק רב את המהלכים שמביאים אותו להחלטה ליטול את נפשו בכפו ולאחר מכן להמלך בדעתו. אברמזון, כמו מנסה לבאר בדי

נדמה כי ברנר מנסה, במהימנות ובאותנטיות ככל האפשר, לתאר את המתרחש בתודעתו של גיבור הניצב בעיצומו של משבר 

האומה  תסופו של דבר, למרות רטוריקבעדו ליטול את חייו. מה שברור הוא, כי ב ותשמונע סיבותוכן לבאר את ה 108קיומי,

כאנטיתזה למחשבת המוות, אלא מעין פרץ יצרי חסר פשר,  בטקסטלא נימוק הגיוני משמש  .יצרי החיים גובריםהגוועת, 

 –התקוממות של אברמזון ומחאה נגד רעיון ההתאבדות כשלעצמו: "הוא התפרץ ממקומו, כאילו ניתק מתוך כבלי הברזל 

והוא  –ו בגומץ, באבנים, והוא לא חש דבר. לא, לא, לא. הוא לא יהיה עוד וכל זה יישאר ; כל זה יישאר וירוץ. רגליו נתקל

והחידה עומדת ]...[ לא,  –גוש עפר בלתי מרגיש לנצח נצחים ; לסתום חזון לעולמים, לדורות, דורות חולפים ]...[ הוא איננו 

נועה הגופנית וגם החזרה המשולשת על "לא", מדגישים את הספונטניות (, הת2008(. כפי שטוען גם ערפלי )264לא, לא..." )

בניגוד לכל הסבר ולכאורה והעוצמה של תגובת הנגד, שהיא גופנית ומחשבתית כאחד. אברמזון נותר דבק בחיים, למרות כל 

 ון הדחף לקיום.הגיון. כלומר בניגוד גמור לטקסט הגלוי מה שמסופר בסצנה זו הוא לא שליטת דחף המוות אלא ניצח

לדחף החיים  "כניעהמתבררת יותר כ"שלילת המוות : אופטימי ממדבבחירה בחיים  לזהותקשה  ואולם עד מהרה מתברר כי   

לא מחזקת את אברמזון ולא מעניקה משמעות לקיומו, ואף ניתן לטעון שההפך : ההתנסות ב"מעמד הגשר" מאשר חיוב החיים

מהר  אבללעקרון המציאות ולשליטה העצמית.   מתרחשת חזרהבו מן ההחלטה להתאבד,  חוזר, שאברמזוןאצל  109נכון.הוא ה

                                                           
-( הטוען, כי דמות האישה בסצנה זו, על משמעותה המיתית381-452עמ'  1975האומה מדומה בנקודה זו דווקא לאם גוועת. וראו יצחק בקון ) 107

הווית סמלית, מגלמת את השכינה, כנסת ישראל, או ההוויה העברית, שאברמזון הוא אחד מבניה. כיוון שהאם גוועת ומתה, גם עליו למות וכך מעוצבת 

 ידלון בה נתון אברמזון, כמשולבת עם האספקט הלאומי. הח
הצמדות בפירוט כה רב לתודעתו המופגנת  של אברמזון בולטת בייחוד לנוכח הדיווח בגוף שלישי, הכמעט סתמי, על התאבדותו של דוידובסקי,  108

תופעות החומקות מייצוג, דוגמת התאבדות ושיגעון (, טקסטים המייצגים 164, עמ' 2008שאין אנו יודעים כמעט דבר על פרטיה. לטענת ערפלי )

מוות, בספרות, הם אמביוולנטיים מעצם טיבם. מצד אחד, הם אמורים להיות הגיוניים, ניתנים לפירוש. מצד שני, התופעה שהם מייצגים )השאיפה אל ה

, המגלם את שאיפתו של המתאבד אל המוות, יהיה התאבדות( היא מעצם טיבה תופעה חסרת פשר, קשה  לייצוג, אי רציונלית. ככל שהטקסט עצמו

של קשה יותר לאינטגרציה ולהבנה, כך ייקלט כחיקוי מהימן יותר של מבע המתאבד. ככל שיקל להבינו, כך ייתפס כתחבולה ספרותית שעיקרה מסירה 

הניסיון להבין את חווית התשוקה אל המוות כדרך משמעויות שמבעים "נורמליים" אינם מסוגלים למסור. הטקסט משקף את סירובו של ברנר לוותר על 

ט עמוקה להבנת העולם, ולמעשה את כוחה של הכתיבה גם אל מול תופעות שהינן נטולות ייצוג. סירובו של ברנר לוותר על המהימנות של המבע בול

 בעיקר ברגעי המצוקה הקשים של הגיבור ובכך מתקשר אל "כתיבת המוות" )וראו המבוא לעבודתי(.
( ובועז ערפלי Feldman, 1979קיימים חילוקי דעות בין המבקרים בנוגע להשלכות ניסיון ההתאבדות על הלך רוחו של אברמזון. יעל פלדמן ) 109

( גורסים כי הייאוש מתגבר בעקבות הניסיון שלא הצליח. נתינת המטבע לזונה בסיומה של סצנת ההתאבדות מעידה על הזדהותו של 139, עמ' 2008)

(, לעומת זאת, 1975זון עם דרגת הקיום הנמוכה ביותר, כלומר גם אם מוות פיזי לא התרחש כאן, מוות נפשי בוודאי שהתרחש. לדידו של בקון )אברמ

 גיבורהניסיון שלא צלח מוביל לקיום אופטימי יותר ומלא תקווה. בקון גורס כי רגש החמלה המתעורר כלפי הזונה כלפי הוא פיתוח של מיתוס "מות ה

. להרחבה נוספת בעניין מוטיב זה ראו 439, עמ' 1975ולידתו" והוא מייצג קיום מחודש של הגיבור שרגע קודם לכן כמעט שם קץ לחייו )ראו: בקון, 

 (.1986בקון 
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. רגעית, והתפרצויות ההרס העצמי, שמושלכות כל העת אל הלאום, נמשכות ואף מתגברותגם זו היא ר כי המתבגם מאוד 

נמשכים, והם באים לידי ביטוי  ההתלבטות והמאבק הפנימילא מובילות לניסיון התאבדות נוסף אלא לטירוף הדעת. הן הפעם 

בעברית )פרק , )ברוסית( לבין הכתיבה הפרטית, האינטימית ביומן הפובליציסטיתכתיבה במאבקים שונים: בין היתר בין ה

משקף מציאות פנימית סותרת, ומתוכו עולה הפיצול הנורא שלתוכו נקלע. היומן מוצב כטקסט של אברמזון כ(. יומנו העברי 

הקונפליקט הפנימי והשלכותיו. הפיצול בין המאמר לבין היומן מהווה מסופר ט הגלוי )הרומן עצמו( ודרכו נוסף לצד הטקס

תחבולה ספרותית מתוחכמת של המחבר להצביע על מנגנון ההשלכה שמביא לפיצול בין הפנים לחוץ. בנרטיב העלילתי אפוא 

מרית ברוסית בנושאי הלאומיות. ואולם מפרקי היומן עולה ממשיך אברמזון את עיסוקו בענייניו הלאומיים דרך הכתיבה המא

המצוקה האישית, בעיקר סביב חוסר היכולת להענות ארוטית לחוה: "אבל מה לו לאיש דכא, לזקן עייף, אשר שבר נפשו גדול 

 (.276כים, ולה, אשר גם הרכבתה פשוטה היא, פשוטה, פשוטה ואשר כולה קרקע בתולה, בתולה?" )

מוטלת שוב ושוב בספק. גם בעת ניסיונות ההמרה  היאחלטית )בחירה בחיים(, ההכרעה  נפלהכאורה למרות של   

האידיאולוגית של אברמזון, עת הוא יושב בבית קאצמן ומנסה בכל כוחו להשתלב בחבורת הסוציאליסטים )לכאורה ערך חדש 

היסח הדעת הוא מדקלם חרוזים אחדים הלקוחים ממשה לחייו לאחר הניסיון האובדני(, חוזר ומופיע יצר המוות וכביכול מתוך 

/  ובפניה   –בן עזרא, המרמזים שוב על המוצא האחרון: ההתאבדות: "...חציר ינתן תוך גן ירק... /  ונצורת לב יחשוב תבל 

שבה לטירוף הדעת. הסצנה  המאבק הנמשך הזה, מתברר, הוא למעלה מכוחותיו, והוא שמוביל 110(.282ירוק ירק!" )עמ' 

ההיבט  מתאחדיםמתפרץ הטירוף בגלוי, היא הסצנה שבה מגלה אברמזון את דבר הפרעות שפרצו בעיירה הסמוכה, ובכך 

אומה היהודית(. הפוגרומים המתחוללים ההאישי )המצוקה הפרטית( וההיבט הלאומי )העדות הממשית לכליון שנגזר על 

שוב בהמרה של הגיבור )ושל הטקסט הגלוי( לגבי הסיבות לטירוף, מהווים לכאורה נימוק ראוי לשיגעון. ועם זאת, מדובר 

ההיבט הפסיכולוגי של העלילה )אי היכולת להכריע בין יצרי החיים ויצרי הבלעדי. וברור כי סיבה חיצונית זו אינה הגורם 

של אברמזון מדעתו עם המשבר אליה מגיעה העלילה הלאומית. הנובלה מסתיימת ביציאתו המוות( מגיע לשיאו בד בבד 

 אמון על טיפול ב"משוגעים".ובהמתנה להגעתו של השכן ש

 

 

 

                                                           
 יא גם הירשפלד.. טיעון דומה מב153, עמ' 2008לניתוח הציטוט שמביא אברמזון כמבטא בחירה במוות כאלטרנטיבה הנרמזת בשיר, ראו: ערפלי,  110
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 111"?"למה אתה חי: גנסיןאורי ניסן "בינֹתיים" לפרק ג: 

 ריאליזם פסיכולוגי וההתאבדות ביצירתו של גנסין  .1ג.

ורבים מגיבוריו מבטאים  הרסני המקננת בנפשו של האורגניזם האנושי מהותית גם לכלל יצירתו של גנסיןההמשיכה אל היצר 

זיקה מתמדת לרעיון האיבוד העצמי לדעת. ההצבעה על דינמיקה זו ביצירתו נטועה בגישה הפרשנית הרואה ביצירתו של גנסין 

כמייצגת ריאליזם פסיכולוגי במיטבו. בהקשר זה, ראוי להזכיר כי גנסין עצמו התייחס באחד ממאמריו הביקורתיים לשאלת 

במאמר בו הוא דן ביצירתו של ברשדסקי, מגדיר גנסין מהי לדידו נקודת התורפה בצורת העיצוב   112גי.הריאליזם הפסיכולו

)בין היתר בסיפור שלו עצמו המאוחרים  םמצהיר על המהלך הפואטי שיתרחש בסיפורי ואגב כךהפסיכולוגי של ברשדסקי 

 לעיצוב חיי הנפש של גיבוריו. וכך כותב גנסין:חיצונית "בינֹתיים"(, בהם הוא  מסיט את מרכז הכובד מתיאור מציאות 

 

...הפסיכולוגיה שלו, עם כל דקותה הנפלאה, חסרה את תבניתה הראויה לה. מר ברשדסקי מציגה לפנינו ערומה, 

בשעה שכבודה הוא 'הסתר דבר'; כוונתי, הוא מספר לנו פסיכולוגיה, אם אפשר לומר כך, אבל איננו מראה 

וחו של הגיבור היה צריך להיגלות לפנינו ממעשיו ומתנועותיו, הנה המנהג בידי מר אותה לנו; בשעה שמצב ר

יוצא לנו איפוא, [ ...] ברשדסקי לספר לנו בעצמו את המצב ההוא מבלי הכריח את גיבוריו להטריח את עצמם

ומן, ציור, שרומניו וציוריו של מר ברשדסקי מקבלים צורת 'פרקים בתורת הנפש' וכדומה, הרבה יותר מצורת ר

 113.סיפור והלאה

 

כנוכחות חיונית ביותר ליצירה האמנותית: הצגת תמונה של חיי הנפש של  תופסגנסין מתמקד בביקורת זו במה שהוא    

את אותן אסטרטגיות ייצוג  פות, כאמור,משק הערות אלו  .םומבעיה םהתנהלותר מעקב אח, על בסיס ההגיבורים, על מורכבות

 , בין היתר דרך תמת ההתאבדות. גנסין ש שמתממשות בפרוזה המאוחרת שלועיצוב של מצבי נפ

כפי שטוענים פרשניו הרבים של גנסין ובראשם דן מירון, הסיפורים המרכזיים בקורפוס של גנסין בוחנים את זיקותיהם    

ום וערכו. דן מירון אף של הגיבורים לעצמם, לזולתם ולעולם המקיף אותם על רקע השאלה המוסרית העקרונית של טעם הקי

רואה בארבע הנובלות מהלך פילוסופי שמייצר גנסין שמצביע על "התרוקנותם של החיים ממשמעות מלכדת, התפוררותם 

                                                           
. מכאן ואילך יסומנו מספרי הקיבוץ המאוחד. תל אביב, הוצאת אצל וסיפורים אחרים. 2011כל הציטוטים המובאים בפרק זה לקוחים מ: גנסין, א.ג.  111

 עמודים המצוטטים מן הרומן בסוגריים בגוף הטקסט.
 א. 8619לסקירה מקיפה של יצירותיו של גנסין כמבקר ספרותי, ראו: לאור,  112
, הוצאת 1946. מאמרי הביקורת של גנסין נכללים במהדורה של כל כתביו )גנסין,  91מתוך מאמרו של גנסין שנדפס ב"מגיד" בשנת תרס"א, עמ'  113

 (.65-101פועלים, כרך ב, עמ' 
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מהלך שאינו מאפשר התחמקות משאלת ההתאבדות. לדבריו של מירון, כל אחד מארבעת הסיפורים המרכזיים  114והתנוונותם",

יסטנציאליסטית. ב"הצדה" זאק-באופן עקיף או ישיר, בעיקר מנקודת המבט הפילוסופיתשל גנסין נוגע בשאלת ההתאבדות 

( שאלת ההתאבדות אמנם אינה מובאת במפורש אל קדמת הבמה, שכן חגזר, גיבורו של הסיפור, עדיין נתון, 1905)גנסין, 

כחשה. על כן מתוארים בסיפור לטענת מירון, באשליה שקיומו חסר המשמעות עשוי להשתנות ומשתמש היטב במנגנון של ה

זה השלבים הלא מודעים של תהליך איבוד הקשר בין חטיבות הקיום, בלא התייחסות משמעותית לאופציית ההתאבדות. 

(, הסיפור שבו אעסוק בהרחבה בפרק זה, המצב של אפסות הקיום נעשה מודע באופן כה דרמטי, 1906ב"בינֹתיים" )גנסין, 

הגיבור לדעת כל דבר זולתו, ומכאן כותרת הסיפור: מציאות של מצב ביניים, של ערב הכרעה. עד כדי ביטול יכולתו של 

לכאורה ניצב הגיבור בפני הכרעה בין הסתגלות לעולם חסר משמעות ובין איבוד עצמי לדעת. ברגר מודע באופן חריף לאמת 

של הזמן החולף המקרב את האדם אל סופו, ואין בו כמעט ניסיון להתיק את מבטו לעבר נושאים אחרים מלבד   המאיימת

המוות המתקרב. ואולם משום רתיעתו מאיבוד עצמו לדעת הוא נדחף, לדברי מירון, לעבר התמסרות לקיום כאוטי 

אבדות: אוריאל אפרת שוקל שאלה זו מנקודות ( נמצא הגיבור מעבר להכרעה על ההת1909ב"בטרם" )גנסין,   115ואבסורדי.

אבל לעולם אין היא נתפסת לו כפעולה אפשרית, ולכן מתממשת  –רחמים עצמיים, סרקזם עצמי  –מוצא רגשיות שונות  

אפשרות ההתאבדות בסיפור זה רק בתוצאות עקיפות של מעשיו של הגיבור, שמירון מכנהו "קיום חסר כבוד". הגיבור מוקף 

יכולתה לעורר את -אבדות שיש לו במידה זו או אחרת חלק בהם )ניסיון הטביעה של מילי שמנסה להתאבד בשל איבמעשי הת

פרשת מותה העגום של בת'קה שמהותו לא ברורה אך לאורך הטקסט נשתלים רמזים שונים וכן  116אהבתו של אוריאל אליה,

, למרות שהוא "משחק" עם מו אינו מסוגל למעשה זהעד שמסתמנת האפשרות שמותה נגרם כתוצאה מהתאבדות(, אך הוא עצ

(. , בין היתר בסצנת קשירת העניבה של אוריאל )המהדהדת אפשרות של התאבדות בתליהרעיון ההתאבדות לאורך כל הרומן

רצוני. שאלת -מוות הלאהוכך מצטייר הקיום שלאחר עקיפת דרמת ההתאבדות כהוויה סתמית ארוכה ומתארכת, עד לבואו של 

                                                           
, 1977. לעניין זה ראו גם רתוק, 9971. לדיון בסוגיה הפילוסופית של ההתאבדות בארבע הנובלות המרכזיות ראו מירון, 188, עמ' 1997מירון,  114

, המתארת את הויכוח הקיים בביקורת גנסין לגבי הקשר בין ארבע הנובלות המרכזיות. גישה מרכזית אחת רואה בהן "פואמה בת ארבעה פרקים", 9עמ' 

עצמו. לפי תפיסה זו, נחום, נפתלי, אוריאל בלשונו של זלמן שניאור. גישה זו אף תופסת את הגיבור הגנסיני כגילום ישיר, ללא מחיצות, של הסופר 

פורטרטים של גנסין עצמו. גישה אחרת המתנגדת לגישה זו רואה כל אחת מהנובלות כעומדת כפני עצמה, כשבין הנובלות -ואפרים הם ארבעה אוטו

בדות. דן מירון היה הראשון שהצביע על מקשרים מוטיבים תמטיים מרכזיים החוזרים ביצירות השונות, דוגמת היחס בין ארוס למוות או תמת ההתא

ירון, ההגזמה בנטיית הביקורת להדגיש את הסגנון והאווירה על חשבון המבנה ועיצוב העלילה. לדיון בתפיסה המסורתית של ביקורת גנסין ראו גם: מ

 , שם.1997
אבסורד" שבה עסוק גנסין. לאחר שנפתלי אינו מוצא את , הרואה במילים החותמות את הסיפור את שיאה של "קדחת ה1997וראו לעניין זה מירון,  115

העוז להתאבד כמו חברו ראטנר, הוא יוצא לרחוב ומספר לאחד ממכריו שהוא עומד לעזוב את העיר בקרוב. השומע מניח שהיציאה של ברגר היא 

ן מצבו הנפשי של ברגר לבין השיחה התפלה לצורך רכישת מקצוע ומספר לו שאחיה של אשתו עומד לקבל "סמיכה של דנטיסטים". חוסר הקשר בי

הוא כה בולט, עד שיש בסיום משום "שיא של העדר משמעות ואבסורד. כך גנסין מצליח לסיים את סיפורו בחתימה נוקבת אך גם סתמית וארעית, 

 (.316, עמ' 1997ומשאיר את הדברים ב'אמצע' " )מירון, 
י לבין המפגש בין המלט לאופליה, כולל ניסיון ההתאבדות של מילי בטביעה בנהר המהדהד על ההקבלה בין תמונת המפגש בין אוריאל למיל 116

-447וכן עמ'  397, עמ' 212, עמ' 1997להתאבדותה של אופליה )אם כי מילי, בניגוד לאופליה, אינה מצליחה בניסיון ההתאבדות שלה( ראו מירון, 

[( שאף הוא עסוק בשאלת ההתאבדות 1880] 2011)דוסטויבסקי,  האחים קראמאזוברומן . מירון גם מתייחס להקבלות בין הסיפור "בטרם" ל446

 )שם(.
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(, הן דרך ניסיון ההתאבדות של אפרים, הגיבור 1912תאבדות כשאלה פילוסופית תופסת מקום מרכזי גם ב"אצל" )גנסין, הה

ר כי מדי פעם רמתב 117בעקבות ניסיון זה, והן בעקבות התאבדותה של ידידתו דינה ברבש. שלוהראשי, ושחזור זרם התודעה 

למעשה, נעזר אפרים מדי פעם בנחמה שברעיון הבריחה  118חייו הכושלים.מגיע אפרים לניסיון התאבדות כושל, ואז חוזר אל 

אל האיבוד העצמי לדעת, שברור הוא שאינו יכול לממשה. לטענת מירון, דרך דמותו של אפרים מצהיר גנסין כי חוץ מן 

מרכזי בארבע ההתאבדות אין כל דרך לפרישה משמעותית מן החיים. אליבא דמירון, אם כן, תמת ההתאבדות מהווה ציר 

-הנובלות המרכזיות של גנסין וקריאה של היצירות לאורה של תמה זו מאפשרת לעמוד על הזיקה הפילוסופית

 אקסיטנציאליסטית של הנובלות. 

להלן יידון אחד מסיפוריו של גנסין ותמת ההתאבדות שבמרכזו כסיפור נוסף המגלם את הפקעת הסבוכה של "רגשות    

ינית לדמות התלוש בן הזמן ומצוקותיו. הסיפור "בינֹתיים", שיהווה מוקד לדיון ידרמות פנימיות האופלאומיים" המתערבבים ב

בתת פרק זה, מהווה דוגמה נוספת לאופן שפרשת האובדנות נמצאת במרכזו של אותו בליל, ושניתוחה מאפשר לחשוף את 

 מרכיביה של אותה פקעת סבוכה ומפותלת.

 

 : "התרחקות-מטוטלת ההתקרבות"דרמת ההתבגרות או "בצת הקיום" הברגרית ו 2ג.

 ( 37"ישנם עלומים בחיים ואותם יחיה האדם רק אחת בחלד ואליהם כל חלומותיו")     

על אף עיסוקו האינטנסיבי של גנסין בתופעת איבוד העצמי לדעת, כפי שנדונה קודם לכן, בשום סיפור אין אפשרות ההתאבדות 

רוב הקריאות הפרשניות  119ומיידית ומשמשת כציר עלילתי ורעיוני כמו בסיפור "בינֹתיים".נדונה כאפשרות אקטואלית 

והן רואות בו מבחינה זו "תאום" יסטנציאליסטית, זאק-בסיפור, ובראשן קריאתו של מירון, נעשו מן העמדה הפילוסופית

 ,היחסים הנרקמת בין שני הזוגות ואמנם, מספר פרשנים עמדו על הדימיון במערכת 120."מסביב לנקודה" לברנר לנובלה

                                                           
איזכורים נוספים לנושא זה מופיעים הן בסיפורה של העלמה מצ'יריקוב, שזכרונה עולה במוחו של אפרים כסיפור על איום באובדן עצמי לדעת  117

 אף היא תתאבד כמו דינה. שהסתיים ב"סוף טוב", והן בדאגתו של אפרים לרוחמה שמא
, הדנה בזיקתו של גנסין ליצירתו של צ'כוב, וטוענת כי בין היתר שניהם מעצבים ביצירותיהם ניסיונות התאבדות 2012וראו לעניין זה לפידוס,  118

 כושלים ומעוררי גיחוך של הגיבורים בשל כישלון יחסיהם עם נשים.
הותקן כתב היד לשם כינוסו בספר, ואז שינה גנסין את כותרת הסיפור  1910בלונדון, ובשנת  בהוצאת "ניסיונות" 1906הסיפור פורסם בשנת  119

 , עמ' מ"ד. 1934מ"בינתיים" לבינֹתיים )מנוקד בחולם(. לרקע לכתיבת הסיפור, ראו: בנשלום, 
177-, בעיקר עמ' 1997נושא זה ראו גם מירון, . ול183-186, עמ' 1964לניתוח מפורט של נקודות המגע בין שני זוגות הגיבורים, ראו ברנדוין,  120

יסטנציאליסטית של דוסטוייבסקי, שהיה זאק-. לדידם של מירון ופרשנים נוספים, שני הסיפורים מושפעים עמוקות מהשקפת העולם הפילוסופית176

וסף שהציג את יצירת גנסין לאורה של התזה , כמבקר נ144-139, עמ' 1941אחד המשפיעים העיקריים על כתיבתם של ברנר וגנסין. וראו גם, בקר, 

יסטנציאליסטית, וראה ביצירה "אנטומיה של גסיסה איטית של החיוניות הפנימית" ובגיבוריה גיבורים "ניהיליסטיים" המשקפים את זהפילוסופית האק

שנה שבה עמל גנסין על כתיבת "בינֹתיים", התהליך של ההתפוררות האישית וההתפצלות הנפשית על כל צורותיה. "מסביב לנקודה" התפרסם באותה 

 ושני הסיפורים אמנם משיקים בנקודות רבות, שידונו בהמשך.
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דוידובסקי, ובעיקר על הדמיון בחתירת שני הגיבורים אברמזון וברגר במאבקם הנואש והמתמיד אחר -ראטנר ואברמזון-ברגר

 מציאת משמעות לקיום וכשלונם בכך. 

ימי, המסייע במאבק הקיום מירון, נפתלי ברגר אינו ניחן, בניגוד למרבית בני המין האנושי, במנגנון ההכחשה הפנלפי    

היומיומי. "חשבון חייו של ברגר גלוי וידוע לפניו, והוא מסכמו כבר בראשית הסיפור בנוסחה תמציתית ונחרצת: 'הוא נולד 

לאורך כל הסיפור הוא עומד פנים מול פנים מול  (.163, עמ' 1997)מירון,  ברפש וברפש הוא חי תמיד וברפש גם ימות'"

של הזמן החולף המקרב את האדם אל סופו, ואין   שאלת הערך והמשמעות של חייו. הוא מודע באופן חריף לאמת המאיימת

ת . בניגוד לגיבורים אחרים של גנסין, שמרגישים שייכות לפחוזהבו כמעט ניסיון להתיק את מבטו לעבר נושאים אחרים מלבד 

, והוא חש עצמו ככישלון, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה ארוטית. שייכות וייעודלמשהו, נפתלי כבר מזמן ויתר על 

. להסתלק מן העולםאפשרויות המוצא הכוזבות שמועלות לאורך הסיפור מופרכות בזו אחר זו עד שלא נותרת אפשרות אלא 

מתאפיין ברגישות מודרנית, בהשוואה למשל, לחגזר, המייצג את מירון מייצג את העיסוק של ברגר בנושא ההתאבדות כ

בהתבסס על דיונו של קאמי בגיבוריו המודרניים של דוסטוייבסקי, טוען מירון כי ברגר עומד מעבר  121העמדה הקלסית.

יים במלוא לשאלות מוסריות, השאלות הניצבות בפניו הן קיומיות ומטפיזיות, ובכך הוא מתאפיין כגיבור החי חיים מודרנ

-משמעותם. התשוקה אל המוות מתממשת בנובלה במותו של ראטנר, אשר לדברי מירון לאורך הסיפור כולו מתפקד כאלטר

כפי שטוען מירון, הליכתו של ראטנר לעבר ההתאבדות  122אגו של נפתלי, ומייצג במהותו את יצר המוות שבדמותו של נפתלי.

. העובדה שנפתלי עצמו נותר חי אינה מעידה על הבדל עקרוני בין שני מהדהדת את הכמיהה של נפתלי לחיסול העצמי

  123הגיבורים, אלא על חולשתו של נפתלי לממש את ההתאבדות.

מאפשר גם קריאה של תמונת מצב ריאליסטית, שבה מתפקדים  הטקסטיסטנציאליסטית, זבמקביל לקריאה הפילוסופית אק   

אחד שמתאבד ואחר שנסוג מאופציית ההתאבדות בסופו  –ים נפשיים מורכבים במקביל שני גברים צעירים העוברים תהליכ

בדרמה הנפשית של הדמות המרכזית, דרמה על  תמתמקדו ,רומן פסיכולוגיהקריאה שתוצג כאן עוסקת ביצירה כבשל דבר. 

מקשר עם ההורים. יה( להיפרדות )אינדיבידואציה וספרצהתבגרות המציבה תמונת דיוקן מורכבת של אדם צעיר הנתון במאבק 

אל מניעים פסיכולוגים עמוקים הקשורים בתהליך ההתבגרות והחרדה גם על פי קריאה זו, התשוקה למוות של הגיבור נקשרת 

                                                           
ות, וראו על כך מירון, הטוען כי קאמי קובע אבחנה בין "הרגישות המודרנית" לבין "הרגישות הקלאסית", כשהאחרונה ניזונה בעיקר מבעיות מוסרי 121

"מודרני"  והראשונה מבעיות מטאפיזיות. חגזר הוא גיבור "קלאסי" שכן התנהגותו לדידו של מירון נבחנת לפי אידיאלים מוסריים, בעוד ברגר הוא גיבור

 (.165-164, עמ' 1997שכן תשומת ליבו מרוכזת לא בבעיות של התנהגות, במידות וכדומה אלא במשמעות החיים )מירון, 
, שאף טוען כי דמותו של ראטנר משמשת דמות של כפיל סמלי, המייצר מישור התרחשות מיוחד, החורג מן המסגרת המציאותית, 1997וראו מירון,    122

 את דמויותיהם של נפתלי וראטנר כפיצול של דמות אחת, כשראטנר מהווה חלק מתוכו של נפתלי, אותו חלק השואף אל המוות.  כך שניתן לראות
גיבור אבסורדי: הוא נישאר בחיים רק משום שחסר בו האומץ -מירון גורס כי במונחיו של קאמי, ראטנר הוא גיבור "אבסורדי", ונפתלי הוא אנטי 123

ום האבסורדית שלו באקט ה"הגיוני" של חיסול עצמי. למעשה, ראטנר מעמיד ברירה בפני נפתלי: השתעבדות לחיים, שקיעה לממש את תחושת הקי

 (. 177,עמ' 1997כלומר אישור אי התלות של האדם בקיום על ידי חיסולו )מירון,  –לתוך האבסורד של הקיום, או חיסול החיים 
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צה, מוטיב השיבה ביניהם מוטיב הּב –ל בכינון סובייקט עצמאי ונפרד. מוטיבים שונים בסיפור שמפני כישלונו, מה שיתבטא בכ

כל אלו אלמנטים דומיננטיים השולטים בסיפור ומובילים אל הקונפליקט  – שידונו להלןהתרחקות -רבותהביתה, מוטיב ההתק

החרדה המציפה מפני ההתבגרות, על כל מה שהיא טומנת בחובה. מחד גיסא מתארת הנובלה שאיפה  :של הדמות המרכזית

כל אלו לצורך הבניית סובייקט מודרני בן הזמן, עזה להתנתקות, לעקירה מבית הגידול, להשלכת ההיסטוריה האישית הצידה, 

החף מכל סממני העבר. מאידך גיסא, מתוארת אי ההיתכנות של מהלך כזה, שכן העבר "מושך" פנימה, ממש כמו בצה טובענית 

 שאינה מאפשרת להמלט ממנה. 

צעיר בן   תמונת פורטרט של גם כאן ההיבט האישי של קונפליקט ההתבגרות כרוך במימדים קולקטיביים: גנסין מצייר   

תקופת ההשכלה, דוגמת הצעירים בני דורו שראה מסביבו, הנקרע בין הרצון להתבגר ולהפציע  התקופה המודרנית פוסט

כסובייקט ממשי בעולם לבין התחושה שאינו מסוגל להתנתק ולהשתחרר מבית גידולו. הייאוש שפוקד את נפתלי ברגר עת 

כזו בלא רק בדרמה פנימית אלא גם אם כן מדובר . למבוי סתום מקורו באותו קונפליקט בו הוא מצויהוא חש כי חייו הגיעו 

המשקפת את התמונה הקולקטיבית הלאומית של נפש הצעירים היהודים בני התקופה המודרנית, שנאבקים להשתחרר מאזיקי 

כשולים רבים, פנימיים וחיצוניים כאחד. ואולם בית גידולם ולעצב סובייקטיביות במציאות מודרנית חדשה, תוך התקלות במ

 . הדרמה הפנימית לא רק נוצרת בגין הרגשות הלאומיים אלא גם מזינה אותם

כאמור, הדיון ברומן של גנסין כהמשך לדיון ברומן של ברנר עולה בקנה אחד עם השקפת המבקרים הרואים בסיפור 

 התקופה רומנים עסוקים בכישלון של הצעיר היהודי המודרני בן של ברנר, שכן שני ה ליצירתו"בינֹתיים" המשך ישיר 

בהתבגרות והבניית הסובייקטיביות. אולם בעוד ברנר עסוק בסיפורו בעיקר בגנזיס של המצוקה הנפשית ומנסה להתקרב אל 

קט ההתנתקות המקור הטראומתי של השבר הנפשי, גנסין מעוניין באיפיון התהליכים הנפשיים שמתחוללים בעת הניסיון לא

עצמו. רגישותו העמוקה של גנסין לנפש האנושית וכישוריו בעיצוב הגוונים הדקים והעדינים בחיי הנפש של הגיבור מתגלים 

במלוא עוצמתם בסיפור זה, המתאר את הקונפליקט הפנימי בעת התרחשותו ממש. לצורך כך מייצר גנסין פואטיקה יחודית 

. כן טיות וסגנוניות שונות, ובהן, בין היתר, שימוש במטפוריקה ציורית )מוטיב הּבִּצה(של התנועה הנפשית, דרך בחירות תמ

, ריתמוס שאיפה עזה להתרחקות בד בבד עם כמיהה לקרבה, המגלמת תנועת הנפש הפנימית של הגיבורמתפעל גנסין, בתיאור 

ה מתממש במספר מישורים בנובלה: כפי זריתמוס התרחקות. והתקרבות  שאלה הם כיווניה המנוגדים: תנועת מטוטלת  של 

 אל המישור הלאומי, וכן מגולמת בפואטיקה של הטקסט הספרותי עצמו.  מהמישור הנפשי מטוטלת  מותקת השאראה, תנועת 

עניינה של הקריאה שאציג הוא איפוא האופן שבו גנסין נותן ביטוי מורכב לדרמת ה"היתלשות" כסיפורה של נפש המצויה    

תחילה אציג את פרשנותי לסמפטום של ההתאבדות, ל מאבק להתבגרות, שתמת ההתאבדות שזורה בו לבלי הפרד. בעיצומו ש
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התרחקות –מוטיב ההתקרבותמתוך כך אעבור לדיון במאבק להתבגרות בשמקורו בקונפליקט הפנימי של המאבק להתבגרות. 

קטים הפסיכואנליטיים של הסיפור, כשמושא שמתממש במספר מישורים בטקסט: במישור האישיותי הדיון יתמקד באספ

התיאור הוא עולמן הפנימי של הנפשות הפועלות בסיפור, ובראשן נפתלי ברגר, על משיכתו אל המוות וכמיהתו לחיסול 

העצמי, והגורמים הפסיכולוגיים העמוקים המובילים אותו אל עבר קוטב זה. במישור הלאומי אדון בהשלכות מתחום הנפש 

מתממשת אותה תנועה מורכבת בין ההתקרבות להתרחקות. במישור הפואטי  אדון  בזיקה אליוהקולקטיבי שגם אל המישור 

באסטרטגיית ייצוג ייחודית בה משתמש גנסין השאובה מתחום האימפרסיוניזם באמנות הפלסטית, ובעיקר זרם הפוינטליזם, 

 על מנת להמחיש את אותה תנועה פנימית של  הנפש.  

סיפור "בינֹתיים" סובבת סביב דמותו של נפתלי ברגר, צעיר יהודי המתגורר בעיירה פרובנציאלית, והמתייצג עלילת ה   

הרחק מכור כונן את זהותו מנסה ל, ועתה הוא כדמות התלוש, אותה דמות של צעיר יהודי שעזב את בית ההורים, התפקר

מהלך העלילתי הרציף, וזאת בניגוד לטענה שאצל גנסין קשה מחצבתו. "בינֹתיים" הוא אחד מסיפוריו של גנסין שבהם בולט ה

למערכת היחסים  הבאמצעות החצנת למצוא עלילות מובהקות. העלילה, דמויית מחזה, מגלמת את דרמת ההתבגרות של נפתלי

של התאבדותו  . שיאה של הדרמה הואראטנר, וכן לחלום של נפתלי )ראו: בהמשך(-ברגר –בין שתי הדמויות המרכזיות 

המושהית של הסיפור, דרכה אנו מתוודעים לדמותו של נפתלי,  האקספוזיציהקליימקס. -האנטי, ולאחריו היא דועכת אל ראטנר

"תוסס" שמונה ירחים רצופים ב"חדרה הצהוב" של מרת עליו מסופר שהוא מספקת רקע נרחב לגבי מצבו הנפשי של הצעיר, 

יום אחר יום עת הוא מלמד את ילדיה לבחינות הגימנסיה, כמו הרבה צעירים  חשקיס, החדר ה"שולק והמסריח" שבו הוא יושב

יהודים בני הזמן שעזבו את מסלול ההתלמדות המסורתי ומנסים להרוויח את לחמם בניסיון להבנות כאינדיבידואלים בוגרים. 

ליבה", היא למעשה עיירת רק לקראת סוף הסיפור מתגלה העובדה כי העיר שבה מתגורר נפתלי, המכונה בסיפור "יהודי

יצא מעירו לנדודים במה שהטקסט נפתלי   124הולדתו, שבה נולד וגדל, ובית הוריו נמצא במרחק הליכה מהחדר שהוא שוכר.

בניכר פגש בחברו ראטנר,  בהיותומסיבה לא ברורה. קודם לתחילת הסיפור חזר מהשהות שם שנתיים ו 125מכנה "כרכי הים",

לא רב ידוע נודד כמוהו, וחלק מהזמן איתו. סיבת שיבתו של ראטנר גם היא אינה ברורה עד תום. אותה עיירה, בן שגם הוא 

ראטנר בסיפור גדולה,  שכן מעבר לעובדה שהוא מהווה את ו של על היסטוריית הידידות בין נפתלי לראטנר, אך חשיבות

ו ובה אף שם קץ לחייו. מן המעט שמגלה הקשר המשמעותי של נפתלי בסיפור, גם הוא חוזר בשלב מסוים לעיירת הולדת

                                                           
פרט אינפורמטיבי חשוב כל כך מופיע בסיפור רק לקראת סיומו, וכבדרך אגב, מלמדת על טכניקת הכתיבה וראו על כך מירון, הטוען כי העובדה ש 124

סית המיוחדת של גנסין, ועל סדר העדיפויות החדש שנקבע באמנות הסיפורית שלו. מירון טוען כי הריחוק של נפתלי מהוריו מובלט פי כמה וכמה יח

ממשפחתם, שכן הגיבור לא רק שאינו מרוחק פיזית ממשפחתו, אלא שהיא כאילו איננה קיימת לגביו )ראו:  לשאר גיבוריו של גנסין, שכולם מנותקים

 (. פרשנותי שונה מזו.310עמ' , 2011מופיע בגנסין בהערותיו של מירון להוצאה המחודשת של כתבי גנסין, 
לשוויצריה בה שהו יחדיו נפתלי וראטנר, ובה כנראה חשף לראשונה  על פי חלומו של נפתלי המופיע בהמשך הסיפור, ידוע כי הכוונה בסיפור זה 125

 ראטנר את יצר האובדנות שלו.



79 

 

"היתה עליו שם כל שעה ושעה יתירה למעמסה רובצת,  וכיכי השהות בניכר לא עלתה יפה עבור נפתלי,  עולההאקספוזיציה, 

 126(.44ואפילו את הטובים שבמכריו דהתם היה מרגיש תמיד כאת דברים שבדיקוראציה לחוד" )

, או וא תנועת מטוטלת בין התקרבות להתרחקותאת הדינמיקה הפנימית של הגיבור ה כאמור, ניתן לראות כי מה שמכתיב   

מאפיינת את כל יחסיו הבין אישיים של  . תנועה זובין כמיהה לקרבה לבין החרדה שהיא מעוררת והרצון להתנתקנכון יותר 

מינה, שהוא מנשק לשפתיה יו עם ביחס ,ארוטיקה-אנטיו ארוטיקה ,בעיקר בהתנדנדות בין שני קטבים היא מתגלמתברגר. 

מוטיב זה כמובן מתגלם  גם בעצם קיומו של  ומייד לאחר מכן פונה אליה בלשון נסתר, אך גם אל שאר הדמויות, ובהן ראטנר.

נפתלי בעיירת הולדתו, שבה הוא כל כך מואס אך אינו מסוגל להתנתק ממנה, ומשקף את הקונפליקט סביב הבית: מחד גיסא 

. דינמיקה מוצהלכך המלווה בחרדה שתהליך הניתוק לעולם לא י מסוגלותק ולהשליך את העבר, מאידך גיסא אי ההרצון להתנת

שתיארו הוגים פסיכואנליטיים דוגמת פרויד ומרגרט מאהלר,  כפיזו משקפת מעצם טיבה את הדרמה של תהליך ההתבגרות. 

פרנציאציה ותחושת זהות מובחנת, , דיתנתק, לפתח גבולותתהליך ההתבגרות הטבעי מלווה בקונפליקט פנימי בין הרצון לה

[( היה הראשון שהצביע על הקונפליקט בין רצון להתרחקות 1920] 1999לבין הכמיהה להתאחד ולהתמזג עם האם. פרויד )

 .fort-da –לרצון להתקרבות בתהליך ההתבגרות, כפי שחזה בו במשחק של נכדו, שאח"כ זכה לכינוי המפורסם משחק ה 

( את הקונפקליקט הקיים בכל תהליך התבגרות מעצם טיבו. בשלבי Mahler, 1975בהמשך תיארה מארגרט מאהלר )

אינדיבידואציה", נפרד התינוק בהדרגה מהאם ומפתח אגו וזהות עצמית -ההתפתחות הנפשית שהיא מכנה "תהליך הספרציה

לביו הראשונים, בקונפליקט סביב הרצון לחזור אחורה מלווה, לפחות בש מנהמובחנים משלו. עם זאת, תהליך ההתרחקות מ

דינמיקה זו, על פי התיאוריה הפסיכואנליטית, מתממשת לראשונה במאבק העצמאות של (. Rapprochement-)שלב ה

התבגרות של נפתלי, שהטקסט תהליך ההפעוט, ומועתקת אל קונפליקט ההתבגרות בשנים המכונות "גיל ההתבגרות". ואכן, 

 התרחקות.-דרך מוטיב ההתקרבות ומתממש ב, מייצג

 

 התרחקות-תנועת ההתקרבותגילומיה של . 3ג.

 פרצי השמחה אל מול האובדנות: חילופי מצב הרוח

אחד האמצעים המרכזיים בהם מומחשת תנועת המטוטלת של הנפש היא מצבי הרוח הלביליים של ברגר. גנסין משתמש, 

שונים על מנת ליצור תמונה סוערת ועשירה של נפשו של נפתלי, המטלטלת בחילופי בעיקר בפרק הראשון, באמצעים פואטיים 

                                                           
, הערות למהדורה 2011מופיע בגנסין על פי מירון, הכוונה ב"דקוראציה לחוד" ב"קישוט חיצוני, שאינו קשור בדבר שהוא מקשטו" )מירון,  126

 טובים שבמכריו". (. כלומר נפתלי חש בזרות עם ה"305המחודשת, עמ' 
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לבין הרגשת תקווה וחיוניות, צבעוניות עזה, מלאות  אוניםייאוש וחוסר  ים וקיצוניים בין תחושות שיממון,מצב רוח מהיר

ההויה, אינטנסיביות של משמעות ורוממות רוח. ברגעים בהם נמצאת נפשו של נפתלי בתהומות הייאוש, מצטיירת אפשרות 

ה ההתאבדות כאופציה קוסמת וממשית, ואולם ברגעים אחרים, בהם מוצפת הנפש בשמחה וחיוניות, מלא הגיבור תחושות תקוו

)רגשית( מעולמות שונים, הנותנים ביטוי פואטי עשיר לקוטביות הׇאפקטיבית  יםלעתיד. הפרק עמוס דימויים ומטאפורות חושני

שבה ׅמטלטל נפתלי. דיאלקטיקה זו מתגלמת בביטויים רבים לאורך הפרק: למשל זו  שבין הצהוב העכור ובין הצבעוניות 

השמנוני ומפיץ הצחנה לעומת הרווחה הרגעית שמתוך גילוי פתאומי של עולם הרעננה של העולם האביבי, וזו שבין החדר 

 טהור. 

של המתרחש בנפשו של נפתלי על המציאות מאסיבית ואינטנסיבית  מצבי הרוח הקיצוניים והמשתנים מייצרים השלכה   

מהווים ניסיון הסבר לייאוש ש ודרמטייםגנסין משתמש בתחבולות שונות, בהן עומס של משפטים מלאי פאתוס   127החיצונית.

תחושה של  בשלסיבה. ואולם התיאורים הפומפוזיים והדרמטיים ממחישים את הגיחוך שבסיטואציה -שהוא לכאורה נטול

נפש בוסרית של נער בשיא תקופת ההתבגרות, תקופה שבה קיימת נטייה בראיית העולם של נפתלי מקורה המבהירה ש הגזמה

 וקיצוניים.  משתניםצבי רוח לדרמטיזציה והקצנה, וכן למ

זמני. מלמד על כי האושר הוא  ידוע בשלב זה ואולם כבר הסיפור נפתח ב"חדוות החיים", שיש בה משום תקווה לעתיד.    

מילה "בתחילה", המרמזת על כך שבהמשך ישתנו פני הדברים: "בתחילה היתה רוח אחרת מסביב ובשטח ב כך השימוש 

רוקדים בלבבות אז התחילו  ברננה.ופלגים השתובבו  הרינהחירו זמורות האילנות ובמרום עברה התחילו מהלכים כתמים והש

מבשרת  128,, הדגשות שלי(. הפתיחה, ברוח שירו של ביאליק35" )חדוות חיים חצופה ושובבה וזורמתנצנוצי אורה הוללים 

(. ברגר חולם על "חיים חדשים וצעירים 35על כמיהה ל"הרהורים יפים שבילדות תמה", על "מאווים אמיצים שבאביב צוהל" )

האומנם לא די? או אולי אינו כדאי? באים בני אדם ונוטלים את החיים ועושים אותם  –שיש בהם כדי סיפוקה של נפש. כי מה 

ובשלמה?" )שם(. כלומר הפתיחה רוויה בתחושות של תקוה לעתיד, עד כדי תמיהה  –ויתורים ויתורים כבר בשחר אביבם 

של הגיבור על אותם "ויתורים" שעושים אנשים צעירים כשכל חייהם עוד לפניהם )כך שאפשרות של התאבדות נדמית בשלב 

                                                           
(, הטוען כי "כל הנחשף והמתגלם בסיפור אינו נחשף ואינו מתגלם אלא בדרך שהגיבור הראשי תופס את הדברים 1964וראו על כך ברנדויין ) 127

ניו, אלא מצטרפים ובמראה המשתקף דרך עיניו. משום כך קווי דמותו ופרצופו של ברגר אינם עולים רק מן המסופר על מעשיו ומחדליו, המיותיו וריטו

( גורס כי המטפוריקה הסימבוליסטית העשירה שבה משתמש גנסין, בעיקר בפרק הפתיחה 1997(. מירון )172מכל המסופר והמתואר" )ברנדויין, עמ' 

ית של הגיבור של הסיפור, מהווה "דרך פיגורטיבית מהפכנית שדרכה מכניס גנסין לספרות העברית את התיאור המבטל את החיץ שבין ההוויה נפש

, הדנה בלשון הפיגוראטיבית ביצירתו של גנסין, בין היתר בסיפור 1987(. לעניין זה ראו גם חמוטל בר יוסף, 172לבין העולם המקיף אותה" )עמ' 

עיקרון צלילי בסיפור,  (. בר יוסף, הדנה בלייטמוטיבים המאורגנים על פי214-207"בינֹתיים", כמוסיפה נדבך נוסף למצבו הנפשי של הגיבור )שם, עמ' 

רמז( משמשים רמז מטרים למצבו הנפשי של הגיבור, שאידיאל  –זמר  –זרם  –טוענת כי הדמיון הצלילי בין אברי הלייטמוטיב )בעיקר דרך האות ז' 

סיפור זה כמייצר ביטוי האביב שבקרבו מסתיים מהר מאוד בעליבות טרגית ותחושת ייאוש. במילים אחרות: הלייטמוטיב הצלילי חשיבותו מרכזית ב

 מטאפורי נוסף למצבו הנפשי של הגיבור.
(, ומציין כי בסיפור כולו 302, עמ' 2011במהדורה המחודשת מזכיר מירון כי שורות אלו מייצרות אלוזיה לשירו של ביאליק "פעמי אביב" )מירון,  128

 ובעיקר בפרק הראשון נעשה שימוש רב ועקיב ברמיזות לשירי ביאליק. 



81 

 

במלוא עוצמתם:  מתפרציםת זה לחלוטין לא ריאלית(. ואולם, בבת אחת מתנפצות תחושות התקווה, והייאוש והעדר התכלי

, ואותה "רוח מדוייק א ומילה "בתחילה" ההרמז הטמון בוהוא כיחש בבני אדם". מהר מאוד מתברר כי  –"אולם זה היה חלום 

למזג הפנימי שעתיד להשתנות  ים נוספים רמז מים למעשה, כבר משפט הפתיחה קיי. אחרת" שבה לסרוגין אל נפשו של הגיבור

אוש, שכן התיאור הצבעוני ומלא האור מכיל גם "השחרה" של האילנות ו"כתמים מהלכים" שמבשרים על בקרוב משמחה ליי

 2011האפלולית שעתידה לכסות על נפשו של נפתלי. בכך מהדהד המשפט הראשון למשפט הפתיחה של "בגנים" )גנסין, 

א השינוי שחל לפתע בטיבו של האור [(, סיפור נוסף של גנסין שגם בו ההתרחשות העיקרית במשפט הראשון הי1909]

כשעננה קטנה מכסה את שמש הבוקר. "בגנים", כזכור, גם הוא סיפור שעוסק בשיבה מאוחרת ולכאורה לא רצונית של גיבור 

 129לבית ילדותו.

למרות שבתחילתו של הסיפור נדמה כי נפתלי נמצא בפתחה של תקופה וואמנם, הכתמים השחורים לא מאחרים להופיע,    

(. 35ובה ומלאת תקווה )"בתחילה היתה רוח אחרת..."(, "מיד אחר הפסח כבר היתה תלויה כגיגית עופרת קהה וכבדה" )ט

לאיזכור חג הפסח,  130כידוע, אחרי חג הפסח האביב עדיין בעיצומו, אבל הבשורה שהוא מכיל כבר מתפוגגת בעבור נפתלי.

ם משמעות ספציפית אצל נפתלי, שהוא כזכור נער יהודי מבית מסורתי. מעבר לסימון חילופי העונות שהוא מייצר, יש אולי ג

רמז מטרים לכך כי ניסיונותיו של נפתלי להשתחרר מעברו, כולל עברו היהודי,  הואציון הזמן באמצעות חג יהודי משמעותי 

 כושלים.  

בה ות שטיפח, על ה"הרהורים" שהרעל פניו סיבת ייאושו של נפתלי אינה ברורה. נפתלי מביע במפורש קינה על החלומ   

"ללא שביב אחד של שמחה, ונמקים הם אפילו בנגוהות האביב הצוהל, ותמיד המה אובדים בהם, על חייו שהולכים ונמקים 

, הדגשה 37) כאילו לא אתה, האדם, שיצא כבר מכלל ילדותו הוא אדונם"דווקא כה לא יפה ובאפס כל יסוד ונימוק לזה, 

(. 42"מאי הווה עלה" )ראו, למשל עמ' ו( 37המשפט "השד יודע מה האי..." ) באמירות חוזרות כגון טאמתבשלי(. הייאוש 

לסוגיות בעלות בפיו של נפתלי  ות"מה הוחלט בגמר בסוגיה הנדונה", הופכ ןאלו, שבלשון הדיון התלמודי פירוש אמירות

ביטוי למצבו הפסיבי וחסר האונים  ותנותנהן בכך . מאוד ספציפית בחייו שלו: מי מחליט, איך יקח שליטה על חייו משמעות

 על חייו.קבועה שליטה  ננו מצליח להשיג נדמה לו כי איששל נפתלי, 

                                                           
 ( המתייחס לשינויי מזג האוויר בסיפור "בגנים" כמגלמים את מאפייניו האימפרסיוניסטיים. 291, עמ' 1999וראו הולצמן ) 129
קא כקוריוז מעניין ניתן לציין כי בניגוד לתפיסה המקובלת כי מרבית ההתאבדויות מתבצעות בתקופת החורף, ידוע כיום כי הדחף להתאבד עולה דו 130

טוען:  האל הפראיפעה שהפסיכולוגיה מתקשה להסביר. אחד ההסברים לתופעה מעניינת זו ניתנים על ידי אל אלוורז, אשר בספרו בתקופת האביב, תו

שאי "ככל שנעשה הטבע עשיר, מתון ומרנין יותר, כן מתקדרים שמיו של החורף הפנימי ומעמיקה התהום המפרידה בין העולם הפנימי לחיצוני, תהום 

 (.97, עמ' 2011בתנאים אלה נעשית ההתאבדות לתגובה טבעית על מצב בלתי טבעי" )אלברז, אפשר לעמוד בה. 



82 

 

חש שייעודו  בעבר .אחד הנימוקים שמספק נפתלי לייאוש ולתחושת החידלון שאוחזת בו לפרקים היא אובדן ייעודו בחיים   

, החלום להיות סופר(. 58כתיבת ספרות, אולם ייעוד זה אבד לו כשגילה "כי אין לו אפילו ניצוץ כל שהוא של כישרון לדבר" )

בתהום שאין ממנה שיבה. כשחוזר נפתלי אל חדרו, עייף משיטוטיו, אפוא שאולי היה העילה בעבר ליציאה למדינות הים, שקע 

שהגיעה זה לא כבר, והוא משתטח על הספה ונרדם  אמתכתב העת ל לידיו את החבורת האחרונה של אין הוא מסוגל ליטו

: הוא מהווה סימפטום של תחושת אי נדמה כי חלום הכתיבה שנגוז הוא תוצר של הייאוש ולא בהכרח הסיבה לו  131בבגדיו.

(, שבהמשך הסיפור 22בבחור צעיר )בן כן  אםמדובר . הזדקקות למבוגר אחראי שיגדל וינחההשליטה בעצמי. זו מתבררת כ

החרדה מפני הצורך להתבגר, שכרוכה  שבעצם עדיין לא הצליח להתרחק מעיירת הולדתו, ומה שמעסיק אותו היאמתגלה 

הייאוש, שמוצג  132במימוש הייעוד, בחתירה לכיוון תכלית, בתחושה שאדם הוא "אדונם של חייו" והוא מנתבם כראות עיניו.

בחרדה מפני  אם כן חושה של "גורלות שאבדו בחיים, וחלומות שקמלו באיבם, וחיים שספו במשגה", מקורוכתוצר של ת

ההורים. ניתן לשער כי הניסיון הראשון של נפתלי  להתרחק מןההתבגרות, בכמיהה לשוב לילדות, ובאי היכולת  תביעות

הוא כה רוצה להתנתק. נסיעתו ל"כרכי הים" וחזרתו "להיות אדונם של חייו" היה הניסיון לעזוב את עיר ההולדת שממנה 

 כישלון ראשון לאותו ניסיון.   מסמניםלעיירת ההולדת, אם כן, 

 

 השיבה לבית ההורים, תנוחת העובר והאפלה

הפעם  .על אף פרצי השמחה שמאירים לרגעים את נפשו של נפתלי, בשלב מסוים נדמה כי התשוקה למוות חזקה מהכל

מבוטאת במפורש מלווה בהתכנסות של נפתלי לתנוחה עוברית, כלומר תנוחה המרמזת על ניסיון לחזור היא הראשונה בה 

לתנוחת מת( קשורה אם כן בסיפור למצב שבו גם למצב הרגרסיבי של תקופת הינקות. התנוחה העוברית )שניתן לדמותה 

יו היו חובקות את ברכיו והיה יושב לו דומם מפעפע יצר המוות: "אז התנפל אל פינתה של הסופה וראשו נפל אל חזהו ויד

ומהרהר וחולם וגונח. נמלא החדר אפלה, ובאפלה האפירו החלונות והחווירו צלליהם על הרצפה ובכירה הלבנה, והוא היה 

הטובה שבסגולות:  –יושב ומתכווץ מרגע לרגע יותר ונדחק אל הפינה, כאילו בכוונה תחילה להיבטל בה ולפנות את מקומו 

באפלה שיורדת על הבית, ומהדהדת את עטויה  – החלונותוהספה  –(. התפאורה בסצנה זו  55) ן כאן נפתלי; וסוף לכל..."אי

                                                           
( הגורס כי "שקיעה מוחלטת זו של ההתעניינות בספרות ובעשייה הספרותית מלמדת על מצבו הנואש של 472, עמ' 1997וראו על כך מירון ) 131

זר( אשר נושאים בקרבם שאיפות ספרותיות רמות, גם אם בפועל אינם מצליחים לממש את הגיבור", וזאת בניגוד לגיבורים אחרים של גנסין )דוגמת חג

 ייעודם.  
" את הניסוח המחודד ביותר בהקשר לייעוד המצופה מאנשים צעירים בתהליך ההתבגרות תורם אביו של שמואל'יק, גיבור סיפורו של ביאליק, "ספיח 132

געגועים לעולם הילדות וקשיי ההתבגרות. אביו של שמואליק מנסח את מה שהוא רואה כייעודו של  [(, סיפור נוסף שבמרכזו1908] 1939)ביאליק, 

 !" )הדגשה שלי(. תכליתבקש לך,  תכליתבנו: "שתהא יהודי רוצה אני, בריה ככל הבריות, 
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 ותהתחדשות והתחלה הופכ ;האפלה שמשתלטת על נפשו של נפתלי. "בתחילה היתה רוח אחרת" הופכת מהר מאוד לשעת ערב

 באחת לזמן של שקיעה וסיום.

מתכנס נפתלי לתנוחת עובר היא סצנת השיבה הביתה, אחת מסצנות המפתח בסיפור המופיעה מייד נוספת שבה  הזדמנות   

למרות מרכזיותה, מעטים  133התרחקות.-לאחר מותו של ראטנר. סצנה זו מהותית על מנת להבין את אותה תנועת התקרבות

מתגלה העובדה המרעישה כי העיר  כאמור, רק לאחר התאבדותו של ראטנר, 134הפרשנים שהתייחסו אליה בהרחבה בסיפור.

, וזאת שבה מתגורר נפתלי, ושממנה הוא רוצה לברוח בכל מאודו, היא עיר ילדותו, ושבית הוריו נמצא לא הרחק מדירתו

מתוך המהלך שעושה נפתלי לאחר הלוויתו של ראטנר: הליכה לבית הוריו שנמצא בקרבת מקום. הליכה זו אינה מתוארת 

הרואית של אוריאל, גיבור -אודיסאית והכמעט-דעת, פונקציה של החלטה מודעת דוגמת החזרה הכמוכפעולה רצונית או מו

לא אל דירתו הוא,  מה-משום"רגלי נפתלי הובילוהו הפעם  כפעולה פאסיבית ואוטומטית: הסיפור "בטרם" לבית הוריו, אלא

מילים אלו מהדהדהות את כפי שאראה בהמשך,  ., הדגשה שלי60כי אם אל בית אביו, אשר היה גר גם כן באותה עיירה" )

התרחקות ומבהיר את המקור -שיבתו של ראטנר לעיירת ילדותו(. הביקור בבית ההורים מביא לשיאו את מוטיב ההתקרבות

 לאותה תנועה פנימית. 

מחישה באופן . קשה לדמיין סצנה נוגה יותר המחברו, נכנס לבית בשעת ערב, באפילהנפתלי, המיואש לאחר התאבדות    

: "וכאשר בא נדכא ונלאה ונכנס אל האולם הבלתי גדול, התנפל " זושיבה"עמוק יותר את ייאושו של הגיבור מאשר סצנת 

אונים על הסופה, כשפניו נכבשו בזרועות ידיו ועקבי נעליו המבהיקים היו בולטים כלפי מעלה. עת רבה היה שוכב ככה -באפס

חזהו. באולם התחילו תועים דמדומי ערב והגתה דממה חרדה, ולפרקים היה נכנס ויוצא ואפילו גניחה חלשה לא התפרצה מ

מיד אחד מבני הבית, והיה צועד על בהונות רגליו, ולבו היה מלא חרדה כמוסה, ופניו הפיקו איזו הכרת אשמה, ששוב אין לה 

מת מוות המאפיינת את הסצנה, נדמה כי כאבו (. על אף הדממה המוחלטת וחוסר התנועה, דמ60נסתתמו טענותיי..." ) -תקנה: 

של נפתלי זועק. האופן שבו הוא שרוע על בטנו על הספה, פניו כבושות בכפות ידיו, מבהיר את הייאוש. תמונה זו עומדת 

                                                           
ב כולו כאנלוגיה "הומרית" על חזרתו של מוטיב השיבה הביתה הוא אחד מן המוטיבים החשובים בפרוזה של גנסין, ובולט בעיקר ב"בטרם" שנכת 133 

(. מירון טוען להקשרים אוטוביוגרפיים בין הסיפור "בטרם" לבין שיבתו של 1977אודיסאוס לבית אבותיו. לעניין זה ראו מאמרו של עדי צמח )צמח, 

ת ההורים עשויים להיות קשורים לכך שגנסין היה (. מוטיב השיבה הביתה והזיקה לבי185, עמ' 1997)מירון,  1909גנסין אל בית הוריו בפוצ'פ בשנת 

בית קשור מאוד לבית הוריו ובעיקר לאביו. על הקשר ההדוק לאב ניתן ללמוד מן האגרות הרבות ששלח אליו גנסין, ובעיקר מהשיבות המרובות שלו ל

ל מחלתו, ודווקא את חודשי חייו האחרונים עשה האב בפוצ'פ, בתקופות שונות בחייו. גנסין היה כה קשור להוריו עד שלא רצה לצערם בפרטים ע

בפרק  ב', 2002בהפתעה גמורה )וראו הולצמן  בורשה, רחוק מהוריו, בלי לדווח להם על כך שהוא נוטה למות, כך שאת הידיעה על מותו קיבלו ההורים

 (.103, ובעיקר עמ' 133-93"מצבתו של גנסין", עמ' 
טיב זה בשם "הבן החוזר", בהשראת הברית החדשה, וקושר את החזרה אל שני מובנים גם יחד: חזרה אל יוצא מכלל אלו הוא זמורה, שמכנה מו 134

-נתבית האבות וחזרה בתשובה. בספרו מציין זמורה כי כי "ראוי וגם ראוי שנשים לבנו גם אל תמונה קטנה אחת, אל תמונה מיניאטורית, מעין תמו

זמורה מתייחס  (.82, עמ' 1951ארת את נפתלי הסר, לאחר ההלויה, אל בית אביו" )וראו: זמורה, פנינה, עשויה, דק דק, הלא היא התמונה המת

בפרשנותו בעיקר לאמפתיה שמגלה האב לכאב של בנו ומפרש את המנעותו של האב ממגע עם בנו כדרך לכבד את כאבו. אני קוראת סצנה זו באופן 

 שונה.
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: "והשתטח פרקדן על הסופה ושם את בנינוחות כניגוד מוחלט לתנוחה שבה מופיע נפתלי כשהוא שוכב בביתו שלו על הספה

(. תנוחת השכיבה שבה מכונס נפתלי 53ותיו למראשותיו ואת רגליו הניח על דופנה ושכב כה עת רבה ונרדם בבגדיו" )זרוע

תנוחת העובר, אינה מאפשרת יצירת קשר וקרבה. בני הבית נכנסים ויוצאים, אך אינם שוברים את גם הפעם בבתוך עצמו, 

יה אפלה שבה "באולם התחילו תועים דמדומי ערב". השיבה הביתה, סיטואצזוהי דממת הבדידות הנוראית שבה נתון נפתלי. 

כמיהה עזה לרגרסיה, לחזרה למצב הינקותי הראשוני שמופיעה כמובן מבטאת לאבא ואמא, לאותו מקום סגור, מוכר ועטוף 

מהדהדת את . האפלה משמעותית שכן אף היא קשורה לחוסר היכולת להתנתק מהילדות )ואולי האירוע הטראומתיבעקבות 

 אך היא גם מובילה לאפלה הפנימית, כלומר להתגברות הכמיהה אל המוות. ,הסיטואציה האפלה והמגנה שברחם(

בשלב מסוים מתגלה דמותו של האב, "יהודי רזה מהסוחרים הקטנים, הנכנס לפרקים אל הרב וקורא גם ב'גאזטים' ומבקש    

מבני הדור הישן, שאין בכוחו לסייע לבנו להתמודד עם האובדן, למרות אדם חלש ומוחלש, זהו (. 60הכרעה את מי הצדק" )

אולי על  תהתייעצות עם  הרב, מרמז חולשתו של אב זה, שמסופר עליו שאין בכוחו לבצע שום החלטה בלירצונו הטוב. 

יגוד לברנר, אך גנסין, בנ 135,טראומה שעליה מצביע ברנר ב"מסביב לנקודה"אותה אל  תהמקור לקושי להתבגר, ומרפרר

אינו עסוק בגנזיס של הטראומה, אלא בהשלכותיה. האב, ש"זאת הפעם נכנס משום מה בגילוי הראש הגזוז והאפור משהו", 

ראש, מנסה ליצור קשר עם נפתלי, אך  ניסיונו אינו עולה יפה, ובהתנהלותו -אינו מסתובב גלוי רך כללמה שמלמד על כך שבד

"ומדי גלגלו פאפירוסה מאוושת, ניצב בטבורו של החדר והתאנח בתחילה חרישית וקרא קירוב: -שלו בולט המוטיב ריחוק

נו, נפתלי...' אבל מיד הפסיק משום מה את דבריו, ומדי התחילו מתקרב אל הפתח, כשהוא שב ולא שב, –'בקול נופל ותוהה 

אבל נשתתק באמצע; ובהיותו אחורי הדלת,  טו, ריבונו של עולם, כי זה כל האדם; אלא...'-טו-לחש באנחה ארוכה: 'אוח טו טו

(. תנועת המטוטלת בין התקרבות להתרחקות מובלטת לא רק דרך אופן 61שימי לחם, רבקה, הוא לא יאכל...'" )-לחש: '

נכנס  הואדיבורו של האב, שדבריו מקוטעים, נלחשים, כמעט חסרי פשר, אלא גם דרך התנועתיות המוטורית שלו בחדר: 

כשהוא כבר מחוץ לחדר. כל אלו מבליטים את הניתוק בין האב  משמיעאל הפתח, "שב ולא שב", ואת דבריו  בהיסוס, חוזר

לבין הבן, ואת העובדה שאין בכוחו לספק נחמה, דווקא בשעה שנפתלי כה זקוק לה. לגבי האם אין למדים כמעט דבר פרט 

נה לערוך את השולחן ללא מקום לנפתלי, שכן "הוא לעובדה ששמה רבקה, ונוכחותה מתגלה רק דרך דברי האב, המבקש ממ

בתחילת , לא יאכל". האם בולטת בהעדרותה, וזאת דווקא לנוכח השאלה החותכת של הילדה הצעירה, תלמידתו של נפתלי

הסיפור "אם יש לו אם ואיה אחיותיו". מסצנה זו ברור לחלוטין, שגם אם קיימת נוכחות פיזית של אם, הרי נוכחות ממשית 

                                                           
העדר מודל לחיקוי ולהזדהות יוצר קשיים רבים בתהליך ההתבגרות התקין, שבו הזדהות עם האב אמורה להוביל להבניית סובייקטיביות ולהפצעה  135

 כסובייקט בוגר, כפי שמתואר ב"מסביב לנקודה" שבו העדר דמות להזדהות יוצרת קשיים ניכרים בתהליך הפיכתו לסובייקט של אברמזון. 
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ין לה כלל בעולמו של הגיבור, ובכך מצטרף העדר האם למוטיב העדר האב. דווקא בסצנה זו הקרבה הפיזית מבליטה את א

המרחק הנפשי הפעור ואת העובדה כי לנפתלי למעשה אין בית ילדות לחזור אליו עקב הדחייה בעולם הפנימי של בית ההורים 

בבית ההורים נכשל, וברור לחלוטין שאין דרך חזרה: הגיבור "תקוע"  המסורתי על כל מה שהוא מסמל. הניסיון לקבל נחמה

  136בין הילדות לבין הבגרות, במצב "בינֹתיים" שאינו מצליח להחלץ ממנו.

רצונית והכמעט לא -לתיבסצנת החזרה הביתה לאחר התאבדותו של ראטנר, אם כן, ממחישה מחד גיסא את המשיכה ה   

ם הרגרסיבי שלכאורה עשוי לספק מקום מפלט, חמלה ומנוחה, בוודאי אל מול סיטואציית מודעת אל בית ההורים, אל המקו

אובדן נוראית, ומאידך גיסא את הכישלון המוחלט של הבית לספק את מה שלו זקוק הגיבור. בסצנה זו מבליט גנסין לא רק 

תנוחת העובר והאפלה   137רם קרתה.טהנפשית  הפרידהריחוק בין נפתלי למשפחתו, אלא מבהיר עד כמה -את מוטיב הקרבה

אינו נטול פשר   ותוהייאוש שפוקד א ;מייצרים חיבור אסוציאטיבי לסוגיה שאפשר לזהות כמרכזית בקונפליקט של נפתלי

וסיבה, אלא קשור עמוקות לאותו קונפליקט. תנוחת העובר, האפלה, כל אלו מהווים רמזים  לסיבה האמיתית שבגינה משתלט 

 למילויים של צרכים שרק נוכחותם המכילה, התומכת, המנחמת של ההורים עשויה למלא.: הכמיהה העמוקה הייאוש על נפשו

 

 החלום והחרדה

סצנה מרכזית נוספת בסיפור, שעשויה לשפוך אור על הדינמיקה הנפשית של נפתלי, היא סצנת החלום המופיעה בטבורו של 

חלום בסיפור המעיד על חשיבותו: החלום מופיע מייד לאחר שיחה משמעותית בין ראטנר למיקום ההסיפור. ראוי לשים לב 

כי בלילה כמו הלילה הנוכחי בני האדם "או שהם מתלחשים עם  אומר ראטנרלנפתלי במהלך שיטוטי הלילה שלהם, שבה 

פרידתם, ל סמוךהוא עתיד לנקוט. מז לנפתלי על הצעד שבו ורובכך (, 52עלמות בגנים. יש גם מי שמאבדים את עצמם לדעת" )

 .אופציית ההתאבדות בפניוזוהי הצבה ברורה של  . "?"למה אתה חי ראטנר מעלה את הסוגייה באופן בוטה ושואל את נפתלי:

דיאלוג רצוץ זה  נפתלי, בתגובה, "יורק ברחישה", תגובה שממחישה את הכעס שמעוררת בו השאלה התוקפנית של ראטנר.

מייד לאחר   138.ר מספר, ללא מילים, על החרדה שמעוררת אצל נפתלי חזרתו של ראטנר לעיירת הילדותבין נפתלי לראטנ

                                                           
ראוי לציין את הביקורת הנוקבת שהשמיע ברנר על גנסין, שלדבריו הוא בעל "נפש קרה", המסוגלת להתרשמות דקדקנית אך לא בהקשר זה  136

זה,  לאמפתיה, ומשום כך "לקויה יצירתו במעין עקרות, המוצאת את תיקונה בסיבוכים סיגנוניים ומבניים, הבאים לחפות על מערומי הנפש" )לעניין

(. דומני כי דווקא על רקע ביקורת זו, מצטיינת 306-304: "דפים מפנקס ספרותי", הוצאת הקיבוץ המאוחד, כרך ב', עמ' 1956רנר", ראו: "כתבי י.ח. ב

ון סצנת ה"בן האובד" ברגישות פסיכולוגית עמוקה למצוקתו ולבדידותו של הגיבור, שמובלטת דרך ניואנסים דקים ועדינים. בסצנה זו ניכר הכישר

 ל גנסין ביכולת ההעמדה של מצבים  של ריאליזם פסיכולוגי. הריאליסטי ש
איבוד עצמי לדעת לבין  –הוויה -וראו הפרשנויות המקובלות לכותרת הסיפור, המתארת לפי הפרשנים השונים כמצב של ברירה בין שני מצבי 137

לבות שם הסיפור בין שאר שמות סיפוריו של גנסין, ראו (. לעניין השת170, בעיקר עמ' 1964שקיעה בחיי אינרציה חסרי משמעות )למשל ברנדוין, 

 . אני מציעה אלטרנטיבה הגורסת כי שם הסיפור מצביע על אותה עמדה בין הילדות לבגרות שבה מצוי הגיבור.301, עמ' 1997דיונו של מירון, 
טעי משפטים רצוצים, אמירות קטועות וחסרות פשר, פרשנים שונים, בין היתר מירון וזמורה, דנו בעובדה כי הדיאלוגים בסיפור בנויים על ק 138

ר המלאות רחישות, גניחות, יריקות והברות סתומות. לדידם של פרשנים אלו נעשות שיחות מרוסקות אלו ביטוי מוחשי לחורבן חייו של ברגר והעד

ם נפשיים שנפתלי מתקשה לבטא ואשר ראטנר הקשר האנושי המאפיין אותן. אני קוראת את קטעי הדיאלוגים בסיפור כהמחשה נוספת לאותם תכני
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החלום מחליט נפתלי "לברוח" לאודיסה, כמו מבשר החלום את הקטסטרופה הצפויה לו באם לא יעזוב את העיר. כיאה לחלום, 

ע קודם לכן נזף בה נפתלי על שלא מיהרה לפתוח לו בולטים בו שרידי היום )ובעיקר מאורעות הלילה האחרון(: שפחה, שרג

את הדלת, מרת חשקיס, "שוטר הרחוב המפהק" בו פגשו נפתלי וראטנר בשיטוטם הלילי בשובם מביתה של מינה,  ה"שמלה 

הצורחת" )שמגלמת את שמלת אישה ה"שואנת" ששומעים נפתלי ורטנר כשהם עוברים בדרכם ליד זוג האוהבים המתעלסים 

 וכמובן ראטנר ומינה, מהם נפרד נפתלי דקות ספורות קודם לכן. בחשכה(

בעלילת החלום הגלויה, עסוקים נפתלי ומינה בניסיונות להניא את ראטנר ממעשה ההתאבדות שהוא מתכנן, כל אחד       

רית לאובדן מנימוקיו הוא. נפתלי מנסה להניא את ראטנר מהפסקת אכילה עד מוות מתוך נימוק כי בחירה בשיטה כה אכז

דוגמת חנק או ירייה(. לכאורה מאמציו צולחים, לכאורה, )בניגוד לשיטות הגיוניות יותר  "הגיונית"העצמי אינה נראית לו 

, הוא מוצא אותו כשהוא מכין את וו התליה לקראת )עדיין בחלום( ואולם כעבור ימים מספר, כשמגיע נפתלי לחדרו של ראטנר

התאבדות. לדבריה, אין שבאבסורדיות על הזה בחלום מתגייסת דווקא מינה וטוענת בפני ראטנר ניסיון התאבדות נוסף. בשלב 

ותו לא מידי. תלויות ידיים ארוכות  –הרואי )"אין בזה כל תעלומות וסתרים"(, אלא "פשוט, דבר שבחרפה  בה שום

(. 54אומרת היא, תלוי בהרגשה" ) פנים אחור, פנים אחור. ממש אין הדבר כדאי. אלא שדבר זה, –ומתכשכשות מישרים 

בנוסף לפרטים אלו בולטות בעלילת החלום הגלויה שתי סצנות של מרדפים: השפחה בעקבות מרת חשקיס והשוטר בעקבות 

טוען כי "חלום הזוועה של ברגר מביא את המתח המתפתח ( 1997)שמלה. חוקרים מעטים התייחסו לפשר החלום: מירון 

ההתאבדות נעשה בו מוחשי ובלתי נמנע. החלום הוא המלמד יותר מכול על הדרך הרבה שנעשתה  במחזור זה לשיאו. עניין

, לעומתו, גורס כי "בחלום זה בא לידי ביטוי מאבקו הנפשי (1964) ברנדוין(. 182)שם, עמ'  לעבר מעשה ההתאבדות הצפוי"

מוות, להשתחרר מן הדמות השחורה שבתוכו, של ברגר להשתחרר מצילו השחור של חברו, כלומר: להתגבר על משיכתו אל ה

כלומר שני הפרשנים מתייחסים אל החלום כמבטא מחד גיסא את משיכתו של  (.179)שם, עמ'  הדוחפת אותו אל ההתאבדות"

 נפתלי אל ההתאבדות, ומאידך גיסא את ניסיונותיו לדבוק באחיזתו בחיים.

על פניו נדמה כי החלום נותן ביטוי לכך כי נפתלי מודע לכוונתו של ראטנר לשים קץ לחייו, כוונה שהתגלתה לו שנים קודם    

עובדה זו הופכת למשמעותית במיוחד לאור הדיאלוג שמתנהל בין נפתלי למינה לאחר התאבדותו . לכן בשבתם ב"מדינות הים"

(. 61ה? מה תאמרי לחוצפה אשר כזאת, אה? הלא גם את פינו לא שאל..." )של ראטנר במהלכו שואל נפתלי: "אה! מינ

תגובתה של מינה )אשר "נשכה את שפתיה והחרישה חיוורת"( לכאורה מבהירה לנפתלי כי האחרונה דווקא היתה מודעת 

                                                           
מעמיד בפניו בגסות. למעשה, הדברים החשובים באמת לא נאמרים במהלך הסיפור במפורש אלא נרמזים באמצעים שונים )כדוגמת הקושי להתנתק 

 מבית ההורים, שמומחש ולא נאמר במפורש, או העדר היכולת להתבגר(. 
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גם נפתלי עצמו  (. למעשה, החלום מבהיר כי62לכוונתו של ראטנר לשים קץ לחייו: "או אפשר שאל? למה אפוא החרשת?" )

עשוי היה לנחש כי פניו של ראטנר לעבר ההתאבדות. עובדה זו היא שמסבירה את ההחלטה האימפולסיבית לכאורה של נפתלי 

לנסוע לאודסה, החלטה שמופיעה מייד לאחר ההתעוררות משנת הלילה. החלום מבשר על האיום הטמון בחזרה לבית העיירה, 

ולמעשה מבהיר לנפתלי כי הקרבה לבית  היפרדות,בהעדר היכולת לורה של ראטנר( בכישלון להתנתק )כפי שמוכיח המק

 ההורים עשויה להיות  הרסנית עבורו, והוא חייב להמלט בהקדם. 

תמונות מומחשת בחרדת ההתבגרות של נפתלי  139חלום מתבהרת החרדה של נפתלי, שמוסווית היטב באמצעים שונים.ב   

סמלים מפוצלים של חלקי הנפש השואפים לקרבה ולריחוק בו זמנית. תמונת מהווים ים הרדיפה שבולטות בחלום. המרדפ

הרדיפה הכפולה )של המשרתת אחר מרת חשקיס, ושל השוטר אחר השמלה הצורחת( הופכת לגילום ממשי וקונקרטי של 

הוא  –דף ונרדף. הרודף תמונות בהן מפוצלים מרכיבי הקונפליקט לשתי דמויות: רומתגלמת בהחרדה. הדינמיקה הפנימית 

אותו יסוד נפשי ששואף לקירבה )אותו חלק נפשי של נפתלי ששואף לשיבה לילדות( והנרדף הוא אותו יסוד שמאוים מהרצון 

(. סצנת הרדיפה מגלמת את החרדה הטמונה בניסיון לקירבה, שכן לפרידהלקרבה )אותו חלק נפשי של נפתלי ששואף ליכולת 

צרחה(. וזו הרי גם מהות ישיבתו של נפתלי ביהודיליבה: המשיכה ליים ומעורר אימה )למרדף, הרצון להתקרב הופך למא

 לקרבה הפיזית אל המשפחה, בד בבד עם הרצון העז להתנתק. 

חרדה במובנה  –פעמים, במובנים שונים  22נגזרות המילה "חרדה" מופיעות בסיפור  :א מרכזי בסיפורומוטיב החרדה ה   

בחדווה כמוסה  חרדוכן חרדה המציינת נרגשות, תנועה וכדומה )דוגמאות אחדות לכך: "בימים ההם  (angst) פסיכואנליטיה

ליבו ויחם" ועוד ועוד(. החרדה מיוחסת  ויחרד", "בחרדה", "הנשמה שנאלמה חרדותגם לבו של נפתלי", "ונפשות כמהות היו 

נפתלי, לאביו, לראטנר, למינה ועוד. הרושם הוא כי החרדה לא רק לנפתלי אלא גם לדממה, ללילה, לאולם בבית הוריו של 

במובן השני מייצרת . המציפה את נפתלי, בעיקר לקראת ההתאבדות הצפויה של ראטנר, גולשת על גדותיה אל העולם כולו

)מירון,  החרדה עולם רוטט, תנועתי מאוד, המשקף בכביכול את "מערכת העצבים המעורטלת, הרוטטת, וה'גרויה' של הגיבור"

התנועתיות הרבה, החרדה שבה רוטט העולם כולו, משקפת את המתרחש בנפשו של נפתלי, שבה   140(.173, עמ' 1997

 החרדה המציפה מושלכת אל העולם כולו.

                                                           
מוסווים התכנים הלא מודעים באמצעות עיבוי )מיזוג(, התקה וסימול. בעבודת החלום הגלוי מתמזגות כמה  , בחלום[(1900] 2007) על פי פרויד 139

יון דמויות לדמות אחת. אלמנט הסוואה זה מקבל ביטוי באופן שבו מתמזגים דמותו של ראטנר ודמות השוטר שהוא פוגש לילה טרם הופעת החלום. הדמ

ניהם שפם מסתלסל וכן כי שניהם מצהירים בפני נפתלי על אפסיות קיום והאפשרות של בחירה במוות )ראטנר בין שתי הדמויות ניכר בעובדה כי לש

חי!", -דווקא שבכל...הא, כיצד, חי-אותו הלאו –רקיקה! אצלנו העיקר הוא  –מדבר על ה"אידך גיסא", השוטר מצהיר בפני נפתלי כי "אצלנו אנשים 

53.) 
( 2012נועתיות התזזיתית שמאפיינת את הסיפור "בינֹתיים" והמגלמת את אי השקט הנפשי של הגיבור. איל בסן )גם בסיפור "בטרם" בולטת הת 140

נות מתייחס לניגוד הנוצר בסיפור "בטרם". לטענתו, מחד גיסא קיימת נטייה לתנועה בלתי פוסקת היוצרת עולם שחדור "איזו תזזית מוזרה של התאב

( ומאידך גיסא נטייה לקיפאון ולחוסר תנועה, מה שמייצר כפילות בין "פרצי תנועה תזזיתית מול שאיפה לשינה 73)פתאומית או של האצה אינסופית" 
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 . "יהודוליבה" ואנשיה4ג.

 מינה: החשש מפני המיניות

הסוגייה הארוטית. אחת הסיבות הגלויות  כצפוי, לשאלת ה"יעוד" וה"שליטה" שעומדת במרכז הדינמיקה הנפשית מצטרפת 

שמהווה ציר מרכזי לאורך הסיפור. ואמנם, פרשנים , שמעלה הטקסט לייאושו של נפתלי היא התשוקה הלא ממומשת אל מינה

שונים התייחסו למתחים הארוטיים שבסיפור, וחלקם אף קראו את הסיפור כולו כסובב על ציר החולשה הארוטית שביחסים 

סובבות סביב האימפוטנציה של נפתלי, שחש כי אינו מסוגל להענות למינה הענות  קריאותיהם 141ראטנר.-רגרב-בין מינה

דחייה אל דמותה -המשיכה בקריאה המוצעת כאן,  142גברית אמיתית, בעיקר כי הוא עסוק בשאלות פילוסופיות הרות גורל.

 בסיפור כולו. המתקיים התרחקות-התקרבותמצד נפתלי הוא חלק מהמערך של של מינה 

החיבה והחמימות שהוא חש כלפיה: "שמה, על הספסל הפשוט  מתגלה גםכשנגלית מינה לראשונה דרך מבטו של נפתלי,    

בהירה, ומסבירה פנים חביבים תכלת אשר אצל השער המצויר יושבת עלמה אחת בודדה, שאטנית לא גבוהה, אשר עיניים לה 

נה!")ראו, -: "מיבהגייה הייחודית של שמהבין השאר  מתבטאתנפתלי אל מינה  , הדגשה שלי(. הכמיהה של46לקראתם" )

כש"שפתיו מילטו מבלי רשותו" את שמה לאחר שכביכול  :ללא כוונה תחילה, כמו למשלהשם לעתים נפלט  (.47למשל, עמ' 

(. ועם זאת, ברור גם כי מינה מציפה אצל נפתלי חרדה רבה, שכן היא מעוררת מחשבות 50) הוא מחליט שאינו זקוק ל"מאומה"

נפתלי מוצף בהרהורים הסצנות, והתלבטויות באשר למימוש יצרי הארוס. כך, למשל, כשראטנר מפלרטט עם מינה באחת 

משיכה בד בבד עם חרדה הארוטיקה  מעוררתבדומה לנער מתבגר המגלה את המיניות,  איתן.קשר ארוטי על נשים ועל   שונים

 עצומה:

 

מקפיאים היו שרויים בטשטושה של בת צחוק -נפתלי היה יושב אצלם ומביט, כביכול, נכחו, ופניו הממוזמזים

מתלבטת, והיה מהרהר הרהורים מטושטשים וחלקלקים, אבל כווים ועוקצים, על עיניים יורות זיקים גוזרים 

את הלב, אותה שרק נשים מסוגלות לה, ועל קלות דעת ביחסים, שאינה לא  ועל הסברת פנים מיוחדה, השורטת

                                                           
(. כפילות זו, לטענתו של בסן, הקורא את הסיפור בהשפעת המחשבה התיאורטית של דלז וגואטרי, מאפשרת להציג את הסיפור 75ולסטטיות גופנית" )

 טריטוריאליזציה יצירתית.-ת אלא כסיפור של תנועה מתמדת של דהלא כסיפור של תלישות ותקיעו
( 1997, הגורס כי הסיפור כולו בנוי על חיפושו של ברגר את מהות הארוס בעולם אבסורדי. ראו גם מירון )186, עמ' 1964וראו, למשל, ברנדוין,  141

אי היכולת להיענות אירוטית הוא אחד הנושאים המרכזיים בפרוזה  ברגר לזוג אוהבים המתעלסים בחשכה.-המייצר הקבלות בסיפור בין הצמד רטנר

אשית של גנסין, המופיע בכל סיפוריו המרכזיים. מוטיב זה מתקשר לנושא הנחיתות האירוטית האופיינית לרוב הגיבורים של סיפורי ה"תלושים" של ר

, בעיקר 1979לאסיים בנושא מימוש התשוקה הגברית )וראו על כך מירון, המאה, אם כי גיבוריו של גנסין מובדלים באופן מובהק מגיבורי התלושים הק

 .2007(. לדיון מפורט בנושא הנחיתות הארוטית של הגיבור היהודי בספרות העברית המודרנית בראשיתה, ראו: גלוזמן, 176עמ'  62הערת שוליים 
ל מינה כצללית בהירה ומרוחקת מעבר לקיר זכוכית כבד, תיאור שמבטא (, שטוען כי זוהי הסיבה לתיאורה ש176, עמ' 1997וראו על כך מירון ) 142

 את אופי קיומה בעולמו של נפתלי.
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לפי כוחותיו ולא לפי חלומותיו כלל והיה איזה עיקר, כפי שנראה, שאם באמת ככה הוא, אז אין נפשו כלל וכלל, 

ו כה פשוט, לא את זה הוא מבקש לו, לגמרי לא את זה, ובכלל הלא הנהו עכשי –שלגבי דידיה הוא לאו דווקא 

 (.50) נלאה, כה נלאה וחסר אונים ומאומה לא דרוש לו, מאומה, מאומה...

 

ואולם ברגעים אחרים, ובעיקר לאחר הלוויתו של ( ורצון להתרחק. "מאומה"תחושת ריק )החרדה סביב המיניות מעוררת    

יד נבהל מתעוזתו, ופונה אליה ראטנר, מעוררת דמותה תחושות קרבה ונחמה, עד שנפתלי אף מעז ונושק לשפתיה, ואולם מי

(. יש לציין, כי בדומה לנושאים רגישים אחרים אצל נפתלי, ראטנר מזהה את החולשה של נפתלי כלפי 62בלשון "נסתר" )

מינה ומשתמש בה לצרכיו כשהוא מקניטו בעניין זה. פגישותיהם של נפתלי ומינה תמיד מלוות בראטנר, שמפלרטט בגלוי עם 

ר לו שנפתלי נמשך אליה. בשלב מסוים מבטא ראטנר את הנושא בגלוי, כשהוא מפציר בנפתלי "שא אישה, מינה, למרות שברו

נחוצה פסיכיקה כי לו "(, אך נפתלי, שהחרדות שלו מונעות ממנו מלממש את תשוקתו למינה, מסביר לראטנר, 52שוטה" )

פסיכיקה בדיוק דרושה לשם מימוש יחסיו עם מינה,  ט בנוגע לאיזובאחרת לגמרי" )שם(. ברור לחלוטין כי נפתלי עצמו מתל

ונושא זה, בדומה לנושאים נוספים הקשורים להתבגרות, מעורר קונפליקט וחרדה עצומה. הנדנדה הפנימית בין הכמיהה 

 , אם כן, את אותה דינמיקה פנימית.  מתלקרבה למינה לחרדה שהיא מעוררת מגל

 

 143: תוקפנות סאדיסטיתראטנר

עיקר הפרשנויות סביב דמותו   144במערכת היחסים עם ראטנר מובאת לשיאה תנועת הנדנדה הפנימית של נפתלי.נדמה כי 

של ראטנר נעות, כאמור, על הציר הפילוסופי כמממש את הבחירה הקיומית שנפתלי אינו מסוגל לה. ואולם לדידי פרשנות זו 

מנות בסיפור ומגלות כי ראטנר הוא חבר ילדות של נפתלי, העובדות המוטמדגישה באופן מספק את לדמותו של ראטנר אינה 

כי אף הוא חוזר לעיירת ילדותו לאחר ניסיון עזיבה לא מוצלח, וכי בסופו של הסיפור הוא מתאבד בעיירת הולדתו. מתבהר כי 

של ראטנר החזרה  הקשר הקרוב בין השניים, המתבטא עת שניהם בעיירת מולדתם, לא התקיים עת נפגשו ב"ארצות הים".

לעיירת ההולדת מהווה נחמה עבור נפתלי, בבחינת "צרת רבים חצי נחמה". למעשה, שובו של ראטנר לעיירה משכפל את 

 את הכשל לגדול ולהתבגר. כלומר כשלונו של נפתלי לעזוב את עיירת הולדתו, את ה"ּבִּצה המנוולת" יהודוליבה, 

                                                           
דוידובסקי. כפי שכבר צוין, קיימים קווי דמיון בין דמותו של -דחייה כלפי דמותו של ראטנר מהדהד גם למערכת היחסים אברמזון-מוטיב המשיכה 143

 לנקודה". ראטנר לדמותו של דוידובסקי ב"מסביב 
, 1997וראו אצל מירון, שמצביע על "מהלך היחסים בין השניים, הנע תמיד במשעולו הקבוע: מקרבה מהותית אל ארס ומשטמה גלויה" )מירון,  144

 (.181עמ' 
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שיבת המודחק", ומממש בהופעתו את ה"מאוים", אותה תופעה אליה פרויד בכך מהווה ראטנר עבור נפתלי מעין סימון של "   

ראטנר הוא מעין צל אפל  (:[1920] 1999מתייחס כאל " סוג של תופעה מפחידה שיסודה במוכר, בנהיר משכבר" )פרויד, 

ישלונו להיות "אדונם העובדה כי  הוא אינו מסוגל התנתק מבית גידולו, את כאת שמזכיר כל העת לנפתלי את מקור המצוקה: 

ולסלק את שורשי עברו. עובדה זו מתחזקת ומתבהרת כאשר שיבתו של ראטנר לעיירת הולדתו מתוארת  (37) של חייו"

במילים דומות לחזרה של נפתלי לבית הוריו בסופו של הסיפור: "זה היה דויד ראטנר, חברו של נפתלי משכבר הימים, אשר 

, הדגשה שלי(. נפתלי מנסה להיות "אדונם 43דינת הים, אחרי שבתו שם ימים רבים" )פתאום ממ משום מהזה לא כבר שב 

מזכירה לו מעברו ומשורשיו, ואולם הניתוק הוא אשלייה בלבד. חזרתו של ראטנר לעיירת הילדות  " באמצעות ניתוקשל חייו

עוזב ומתנתק, אך זוהי התנתקות  דווקא בסופו של דבר ראטנר מבחינתו. העובדה שכה מאיימת עליו, שהניתוק אינו אפשרי את

שהתאבדותו של ראטנר ממחישה את האסון הטמון בהעדר היכולת להתנתק  אפואהתאבדות. אין תימה   –סופית ומוחלטת 

אירוע קטסטרופלי עבור נפתלי, המביא לרגרסיה, מחזירו אחורה שנים רבות, ומובילו, כמו באופן לא רצוני,  זהוולהתבגר. 

  יו.ואב ואמבית חזרה לו, ושלא לטובת

החרדה שמעוררת דמותו של ראטנר אמנם מובאת לשיאה באירוע ההתאבדות, אך קיימים ביטויים לה לאורכו של הסיפור    

כולו. ניכר כי ראטנר מציב בפניו של נפתלי, באופן בוטה ולעיתים אף סדיסטי, תכנים נפשיים שנפתלי מתקשה להתמודד עמם. 

התלבטותו  ; בגסות: "למה אתה חי?"כשראטנר מפטיר לו נפתלי מתואר כעסוק בניסיון למצוא משמעות לחייו, כך, למשל, 

התכנון המהוסס  (;46אמירה גסה של ראטנר "יש לך תשוקה אל מינה; אמור בהדיא" ) על ידילגבי יחסיו עם מינה נקטעת 

(. 59טיר: "טוב. אבל מה אתה אומר לעשות באודסה?" )ראטנר שמפ ל ידינקטע בגסות ע, צוהר של תקוהלעזוב לאודסה, כ

בשלב מסוים מתואר ראטנר, מבעד לפריזמת מבטו של נפתלי, כדמות מלאת ארס שאף מתעללת בו: "ואולם מידה אחת מגונה 

וד בניג ראטנר מציף אפוא, כמעט בכוונת מכוון ובמודע, את תחושות הכישלון של נפתלי.(. 47)]...["  יש לו לראטנר זה

לפרשנויות המקובלות הגורסות כי ראטנר מהווה החצנה של יצר המוות בקרבו של נפתלי, לעתים נדמה כי יצר המוות המפעם 

בראטנר, דמות מורכבת ומסוכסכת בפני עצמה, מושלך באופן אכזרי כלפי נפתלי, שכן הוא מזהה באחרון את הילדותיות וחוסר 

צרכיו הסדיסטיים. ראטנר מתגלם כדמות בעלת יצרים תוקפניים ואף סאדיסטיים הבשלות שכה מקשות עליו להתנתק ומנצלם ל

המושלכים החוצה, לפרקים אל מינה ולרוב אל המטרה שהוא רואה כנוחה ביותר עקב חולשותיה שלה, והיא נפתלי. ראטנר 

 ומביאים לאירוע ההתאבדות. גם מממש בסופו של הסיפור את יצר המוות, כך שדחפי התוקפנות וההרסנות מופנים כלפי העצמי 
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 געגועים לילדותהילדים: 

מאוסות שנוכחותן של נפתלי כדמויות מנקודת מבטו  הנובלהורה ואחיה הבכור, שני ילדיה של מרת חשקיס, מוצגים בראשית 

מקשיבות את קולו הילד הצעיר המשנן את פרקי ההיסטוריה מעורר תחושות ריקנות ושעמום: "ואוזניו היו מכבידה על קיומו: 

ורה, אשר "היתה  ;(36הרופס והשווה של תלמידו, אשר היה קולח ושונה לפניו את פרקו גם באותו יום כבכל יום ויום" )

' מעוררות תחושות מיאוס. הקוטביות בין רגשות אלו לרווחה יושבת אל ספרה הפתוח ומטפלת בזבוב שקיצצה לו את כנפיו"

את הלביליות הׇאפקטיבית בנפשו של נפתלי ומקבילה לתנודת הנדנדה הפנימית שבנפש.  מהדהדת והנחמה שהילדים מספקים

ברגעים בהם דועך ייאושו של ברגר, הוא מצליח להתפנות אל הילדים: "וכשהיתה משובת הילדים פורצת את גבולה ומפסיקה 

רגיש להם חיבה חמימה, והיה מפסיק פתאום את הרהוריו, היה פונה אליהם ורואה שני ילדים יפים ומלאים משובה, והיה מ

תחושת רווחה אצל נפתלי, אלא  יםהקרבה אל הילדים לא רק שמייצר רגעי(. 41את משנתם, ומתחיל משוחח בהם, ומלגלג" )

אם יש ושואלת,  [...] אותו אל זכרונות ילדותו שלו, שכן "...היתה, לאחרונה, ורה מטפסת ויושבת לו על ברכיו יםגם מחזיר

, והילד אחיה היה יושב ישיבת גדולים בקצה השולחן שאצלו, והיו מפטפטים וצוחקים". נפתלי מספר יה אחיותיולו אם וא

נפתלי מספר לילדים (.  , הדגשות שלי41לילדים אגדות וסיפורים, והם "היו שואלים, וחולמים ושותים בצמא את דבריו" )

ה מספר להם לפרקים מסיפורי התורה, היתה ורה מרימה לו את מסורתי: "כשהי-ילדותו בבית יהודיסיפורים שמהדהדים את 

פתיה. היא מתפלאה. לו ראית כיצד הרים  -עיניה השחורות והלוהטות והיתה שואלת בקדחת, והילד היה מפסיקה בתשוקה: 

אחר שהפסח וטרררח!" )שם(. גנסין מייצר כאן דיאלקטיקה נוספת סביב חג הפסח וסיפוריו: כזכור, התקופה של –את המצרי 

היא זו שמביאה ל"גיגית העופרת הקהה" שנוחתת על ראשו של נפתלי, כלומר לייאוש שמציף אותו. אולם החיות והתשוקה 

לחיים שמעוררים הילדים גם מביאים את נפתלי לחיבור לילדותו שלו, דווקא דרך סביב סיפורי ילדות מתקופת חג הפסח. 

ה לילדות של הגיבור עצמו, ובכך נקשר אל אותו קונפליקט הקורע את נפשו של הקשר אל הילדים, אם כן, מעורר את הכמיה

 הגיבור. 

הלקאתו ואולם געגועים אלה עומדים בניגוד חמור לתחושה ההפוכה, המוקצנת של תיעוב ומיאוס שמעוררת עיירת הילדות.    

צה העצמית של נפתלי נסובה לאורך הנובלה על שהייתו במה שהוא מגדיר כ" זוהמה, כזאת שביהודיליבה, ]עיירה שבה[ מ בִּ

הפרק הראשון זרוע   145, הדגשה שלי(.39אדם שיש לו נפש יפה, הרי לא כדאי לו כלל וכלל שיושיב את עצמו ]בה[" )

בביטויים שונים שתפקידם ליצור אפקט של בחילה פיזית עזה, הנוצרת ממילים כמו "זוהמה", "רפש", "שמנונית", חדר "שולק 

                                                           
ה שבה הוא יושב )מירון, וראו מירון, המצביע על העובדה כי גנסין מגיע "עד סף האובססיה" בניסיונו לסמן את הווית חייו המזוהמת של ברגר בעייר 145

 (.168, עמ' 1997
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בהתאם למגמת טשטוש הגבולות בין החיצוני והפנימי, (. 37מדיף "הבל חם ושמנוני" ו"ריח משחות שונות" )ומסריח" ה

משל כאילו  –"והיה מתחיל פתאום מרגיש את גופו כה מזוהם ומלא חלאה ממש הזוהמה נחווית כחיצונית וכנפשית כאחד: 

ותיו הצהובים דבוקים בכל ימות השנה ברצועות של היה גופו חטיבה אחת שאינה נפרדת של זה של חדר הרפש, אשר חלונ

גאזטים מפני הצינה, והשמנונית הנאלחת הזאת אוכלת אותו מימים ימימה וכבר הרקיבה אותו במפולש מהמסד ועד הטפחות. 

 והיתה אפילו נשמת אפו שלו נעשית לו לזרא" )שם(.

. המילה ּבִּצה מופיעה שש פעמים במהלך הסיפור, עקביפן דימוי עיירת הפרובינציה לּבִּצה הוא מוטיב החוזר בסיפור באו   

ציורי ומוחשי של העיירה כמקום מסריח, מזוהם, קופא על שמריו, אך גם כמקום שמושך פנימה ללא יכולת  ייצוגומייצרת 

קבונם לברוח. ּבִּצה היא שטח של אדמה מכוסה מים רדודים ועומדים במרבית ימות השנה. המים, שלרוב צבעם חום בשל רי

ההתייחסות  146.למרות רדידותם, יש בהם סכנת טביעה, עכורים ואף מתעתעים במראם, שכן הגדלים בהםשל הצמחים 

מתוארות בספרות כמקומות מגוריהם או מקלטם , והן המסורתית בתרבות האנושית אל הביצות היא כאל מקומות של מוות ורוע

והמחלות הבקטריאליות האופייניות  הצמחייהשל רשעים וכגורמות מחלות לשוהים בהן. ואמנם, הבוץ הטובעני, בעלי החיים, 

יצות לבלתי נוחות להתיישבות האדםלהן   לפיכך נמשכים אליהם האנשים המנודים ומרחיקות מהן תושבי קבע. הופכים את הּבִּ

 147שבשולי החברה.

נאלח הקיומו מאופיין כ"ּבִּצתי", , ו(38ּבִּצה שקפאה" ), שהיא כ"לא רק העיירה מדומה לּבִּצה אלא גם נפשו של נפתלי   

. השנאה העצמית העזה מופיעה בצמידות להאשמה העצמית החריפה שמאשים עצמו נפתלי על גם הוא, להרגשתו מבחילהו

גרוי, כי הוא נולד ברפש -"והיה מתחיל פתאום מאשים את עצמו במרירות וחושב בארס שהוא חי בעיירה זו, עיירת הולדתו:

וברפש הוא חי תמיד וברפש גם ימות" )שם(. כלומר אחת הסיבות המרכזיות לשנאה העצמית של נפתלי היא השהייה בעיירה 

ת למעשה את הקושי להתבגר ומשקפ פרובנציאלית זו, שהייה שנתפסת בשלב זה של חייו כגזירת גורל תמידית ונצחית

בהמשך הסיפור, כאמור, נפתח צוהר של תקווה כשנפתלי מחליט לנסוע לאודסה, תקווה קלושה שמביאה שוב לפרץ ולהיפרד. 

של תקווה וחיוניות. ההחלטה על המעבר אינה נתפסת כרצון פשוט לשנות מקום מגורים, אלא ממש כניסיון בריחה מאותו 

ברח! -נפתלי שומע בצריחות ציפור ה"חודרות אל נפשו הסופגת" את המילים "ברח .בלתי נראים מקום שכובל אותו באזיקים

                                                           
יוסף, -ואולי מכאן חיבורו של הצבע הצהוב בסיפור כמתחבר לדימויים שליליים. לעניין השימוש הפיגורטיבי בציוני צבע בסיפורי גנסין, ראו בר 146

 (. 17מהויות מופשטות )שם, עמ'  , המתייחסת למשמעותו של הצבע ב"בינֹתיים", כעובר בהדרגה מאיוך אובייקטים מוחשיים לאיוך2005
[( שפוגש את פיפ הנער כשהוא מסתתר 1860] 1983) תקוות גדולותדוגמא בולטת לכך היא דמותו של מאגוויץ', האסיר הנמלט מספרו של דיקנס  147

ת לחדש את הארץ ולהתיישב בה מפני רודפיו בביצות הסמוכות לביתו של פיפ. בתרבות העברית המודרנית הביצות הן מקור הרע, שיש לייבשן על מנ

 )ביצת החולה, ביצות חדרה(.



93 

 

אבל, כמו בבצה, שככל שמנסים לברוח ממנה שוקעים בה יותר ויותר, כך נפתלי שוקע ומתקבע בבית ( 56ברח!" )-ברח

  148גידולו, מבלי יכולת להשתחרר.

 נפתלימאפשר הצצה אל הדינמיקה הנפשית של  –ילדים, העיר ויהודיה מינה, ראטנר, ה –הקשר אל הדמויות בסביבה    

ייאוש שפוקד לפרקים את חייו ואת הכמיהה לחיסול העצמי. לפי פרשנותי אין מדובר באדם שנואש ל וחושף את המניעים

ר המוצף חרדות  צעי באדםקיום חסר תכלית, אלא מדובר  אל מולהבחירה בהתאבדות  – מחייו, שנותרו לו שתי ברירות קיום

שניסיונו להתבגר לא יצלח, שהוא לעולם לא יצליח להתנתק מבית הוריו ומשורשיו, ושלעד ישאר "תקוע" בעמדה של 

"בינֹתיים". תנועת המטוטלת הפנימית בין קרבה לריחוק, העדר היכולת למצוא נחמה בבית ההורים גם ברגעים הנואשים 

לא ייפתר, כל אלו מביאים לתחושות של חוסר אונים וחידלון, שמובילות,  ביותר, והחרדה האיומה שהקונפליקט לעולם

 ם מסוימים, להשתוקקות אל המוות. ברגעי

 

 149. השאלה הלאומית: "ובכן הנני ציוני! ובכן עלינו להיות ציונים!"5ג.

למעורבותו מייד עם תום חג הפסח, חג משמעותי בדת היהודית, מתעורר הייאוש של הגיבור. פרט זה מהווה תזכורת ראשונה 

. יהודיים-על פניו נראה כי הסיפור "בינֹתיים" רחוק מנושאים לאומייםשל נפתלי בסוגיות אידיאולוגיות ולאומיות, למרות ש

ניסיונו להתנתק מבית גידולו כרוך בניסון נואש  כאלה. יתרה מכך:, בנושאים הגיבור אינו עסוק, דוגמת גיבורו של ברנר

ה"אוניברסליות" של  אמורה להבליט את  –מלאומיות ומיהדות  –שרשרת התנתקויות זאת . היהודיתלהתנתק מזהותו 

ואמנם, גנסין, המצהיר על כוונתו לכתוב "ספרות למען ספרות, אסטתיקה טהורה" מעורר עליו את חמתו של ברנר  150הסיפור.

 אשר במכתבו לחברו מוחה על כוונתו זו: 

 

                                                           
ושגנסין תירגם לעברית. הסיפור  1886[( שנכתב בשנת 1886] 1912קיים יחס אינטרטקסטואלי בין הסיפור "בינֹתיים" לסיפורו של צ'כוב, "ּבִּצה" ) 148

רחשת באמצעות החרדה ממיניות ומארוס מפעם המהווה תמה מרכזית עוסק בפיתויים של שני אחים בידי אישה יהודיה, והזיקה לסיפור "בינֹתיים" מת

( הדנה בזיקתו של גנסין ליצירתו של צ'כוב, ובין היתר טוענת כי כבר בתרגום הסיפור "בצה", 2012גם סיפורו של צ'כוב. וראו מאמרה של לפידוס )

 ת גיבוש סגנון משלו. שהקדים את תרגום שאר הסיפורים, ניתן לראות את חיפוש הדרך של גנסין לקרא
 (.18, הוצאת הקיבוץ המאוחד, כרך ג', עמ' 1982)אגרות גנסין, בתוך: כתבי גנסין,  1900גנסין לניביליוב,  149
הרעיון של ספרות "מגוייסת" לעומת ספרות "אוניברסלית" הוא רעיון העובר כחוט השני בספרות העברית המודרנית לכל אורכה כשגנסין נחשב  150

שבין הסופרים בני התקופה. הביקורת על יצירתו, החל מלאה גולדברג ואילך, הצביעה על קשריו לספרות העולמית )בין היתר השפעות  לאוניברסלי

ורת שספג מדוסטוייבסקי וצ'כוב( והיותו אחד המבשרים המוקדמים של הזרם המרכזי בספרות המודרנית. גולדברג היא שהכניסה לראשונה לתודעת הביק

בין גנסין לזרם התודעה של פרוסט, ובכך מיקמה את גנסין בתוך הקונטקסט של הספרות האירופית. מכל מקום, הביקורת מדגישה את  את ההשוואה

 המשמעות הבינלאומית של יצירת גנסין, שעולמה אינו עולם העיירה היהודית, אלא ה"עולם של הרומן החדש האירופי, העוקב אחר הגוונים הדקים

(. ואמנם, הקו המרכזי בביקורת גנסין מדגיש את 17.3.1944, משמרבריה של לאה גולדברג מופיעים ב"עולמו של א.נ.גנסין", שבנשמת האדם" )ד

יהודיים ביצירתו. מן הראוי להזכיר בהקשר זה את סילוקו של גנסין מן הנוף הספרותי שפרש המבקר הנודע דב סדן, שמשנתו -העדר הנושאים הלאומיים

ין מסורת יהודית לבין הספרות החדשה. לטענת רתוק, גנסין הוא דמות זרה במשנתו של סדן, שכן הוא מטה את הספרות מדרכה חותרת לסינתזה ב

 , בעיקר בפרק "אגדת גנסין ונזקיה"(. 1997, וראו על כך גם מירון, 18, עמ' 1977ה"היסטורית" ה"נכונה" לעבר אפיקים זרים )רתוק, 
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להתיאוריה שלך במכתבך ההוא על דבר 'הספרות למען הספרות', תכלית האדם וכו' אין אני מסכים כלל. 

לגמרי. ובקיצור: עלינו להקריב את נפשותינו ולהמעיט את הרע שבעולם ]...[ השקפתי על החיים היא שונה 

ודבר זה אינני מבין. האומנם  –נחוץ לתקן את חיי עם ישראל כי יהיו נורמליים ]...[ אתה כותב פואמה היסטורית 

יקנים אנחנו יכולים להסיח דעתנו אף רגע מההווה? היודע אתה מצב צעירינו? היודע אתה כי הננו המוה

האחרונים? היודע אתה, כי עמנו הולך למות? היודע אתה כי העולם חולה? היודע אתה, כי היאוש מכלה נפשות? 

 151היש לך עיניים?! אורי ניסן!!!

 

מצוי רובו ככולו בהוויה חברתית חדשה, שהתנתקה סופית מעולם המסורת, מכל סממן של חיים  ואכן, נפתלי לכאורה   

מענייני אמונה ומחיים בעדה מסורתית. הוא אמנם יושב ביהודיליבה )כינוי ז'אנרי לעיר יהודית  יהודייים "מסורתים",

פרובנציאלית, שכמובן מחבר את הסיפור לעניין היהדות( ומשמש כמורה לשני ילדיה של מרת חשקיס, אך ברור לו שישיבה 

יהודיים -ן, אין לנפתלי אפילו עניין בחיים קהילתייםבניגוד לדמויות ביצירות אחרות של גנסי . ישיבת שעה"היא זמנית, "זו 

  152."חדשים" וביהדות מסוג חדש ו"עדכני"

היא אווירה  מגוריומתנהל בעיירת הוא . לכאורה ההוייה שבה זהמנגנון ההכחשה המסיבי של נפתלי מתבטא גם בהקשר    

ות רוסיות: סמיונים", "איסקים" ו"נסטיות" הזרועים אוניברסלית שאין לה דבר וחצי דבר עם מוצאו היהודי. נפתלי מוקף בדמוי

 ילדותו לאורך הסיפור, עגלונים הצועקים ברוסית, וגברות קרתניות דוברות רוסית העטויות בשמלות עטויות פנינים. זכרונות

יא מה'יטים אף הם רווים דמויות רוסיות ללא שמץ השתייכות יהודית דוגמת פאשקה אוגניוק ו"בנדיט אחד, סנדלר צהוב ובר

כנסיות וגדרות שעליהם ציירו "שקצים" כתובות מורכב ממבטו,  מנקודת(. גם הנוף שבו מוקף נפתלי, והמתואר 39כהלכה'" )

  153גרפיטי.

הקשר הנפשי של נפתלי אבל עצם המילה "שקצים" מחדירה פנימה קיום יהודי שלמעשה לא נעלם ולא חדל לרגע. ואכן,    

מתיש עבודה מתגלה במספר רמזים לאורך הטקסט: כשהוא חוזר לחדרו לאחר יום שיבה ציונית היהודיים וגם לחלשורשיו 

                                                           
 (.222, הוצאת הקיבוץ המאוחד, כרך ג', עמ' 1967)אגרות ברנר, בתוך: כל כתבי ברנר,  1900סין, הומל ברנר לגרשון גינצבורג ולגנ 151
[( שבו אנו נתקלים בחבורה של ציונים נלהבים, שוחרי עבודה ציבורית. פרשנים 1904] 1946ראו, למשל, סיפורו המוקדם של גנסין, "ג'ניה" ) 152

 אפייןשונים דוגמת מירון התייחסו לעובדה כי הניתוק של נפתלי ברגר ממקורותיו הוא חריף יותר משאר דמויות התלושים, ומתלווה לניתוק החריף המ

ל אותו מכל סביבתו. דן מירון טוען כי בסיפור מתוארת סביבה אנושית אנונימית, מחוקת פנים וערטילאית וכך ממחישה את הניתוק של נפתלי מכל

אלא ן, סביבתו האנושית. דמויות המשנה, לדברי מירון, פרט למינה ולאביו של נפתלי, אינן מאופיינות דוגמת דמויות משנה בסיפורים אחרים של גנסי

מוצגות כצללי אנשים, הפועלים בדרך כלל בקבוצות. לדברי מירון, הסביבה האנושית מעורפלת לא מחמת חולשת כוח התיאור, כפי שגרסו מספר 

 מבקרים של גנסין, אלא על פי צורכי הדרמה הפנימית העזה של ברגר, שחייבה סתמיות  וערפול בתיאור העולם האנושי המקיף אותה, ולא השאירה

 (.214, עמ' 1997ם למכרים ממשיים )מירון, מקו
ני, המילה "שקצים" טעונה במשמעות רבה, ומשמשת בספרות התקופה ככינוי גנאי לגויים )ראו, למשל, סיפוריו של ברקוביץ'(. על פי המינוח המילו 153

 ר.פירוש המילה הוא "דבר טמא". כך, כבר במילה זו, מסמן גנסין את ההשתייכות היהודית של הגיבו
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לילדים הוא מספר, ברגעים בהם הוא חש בקרבת לבבות, את סיפורי  154;אמתו השילוחהילדים, הוא קורא בחוברות  עם

כיסוי ראש ומתייעץ בהתורה, וברגע המצוקה המשמעותי בחייו, הוא חוזר לבית הוריו, בית יהודי מסורתי, שבו האב מסתובב 

 עם הרב בעניינים שונים. 

וא מצוי, גם בהקשר זה, בעיצומה של התלבטות בעצם אין הוא מנותק כלל ועיקר אלא ה"שאלת היהודים", כך מתבהר, מ   

ברגעים משמעותיים בטקסט אנו מגלים לא רק את המשיכה אל העולם ממנו צמח, אלא גם את הסלידה, בין קירבה לריחוק: 

סביבו הוא רואה, בסלידה ובבוז, בחורי . שעדיין מציקים לו, בבחינת "עניין לא גמור" כלל השנאה, הייאוש מן העולם הזה

רואה "יהודים  . הוא(43"אותו בחור מישראל שאוזניו בולטות תמיד משום שהוא מגלח את ראשו" )יבה גלוחי ראש, כגון יש

פרודי נוסף הצבוע בגוון של בוז -גבוהים וחבושים בקרטוזים משתחווים ומכים את ילדיהם השואנים" )שם(, תיאור גרוטסקי

ם לאלוהיהם )כאן לכאורה מומרת התנוחה אל מישור ארצי של הכאת וממחיש את גינוני התפילה של היהודים שמשתחווי

; (57: "אחוז ביהודי!" )ואומרמבחין בראטנר, הוא רודף אחריו במהירות ואז מתנפל עליו , כשהוא הילדים(. באחד הלילות

על יהודי או אמירה סרקסטית המשחזרת את קריאת האיבה האנטישמית של אוקראינים ורוסים כשהם מתנפלים לפתע  זוהי

משסים בו את כלבם. בפגישתם הראשונה של דויד ונפתלי, מייד לאחר שמזכיר נפתלי לראטנר מכרה משותפת, נערה רוסיה 

, הדגשה שלי(. מייד לאחר 45!" )איתם"גויה" שאותה הוא מחקה תוך לגלוג, אומר נפתלי בעצב ו"חולשה": "א, האלוהים 

, הדגשה שלי(. 45היא?" ) משלנולא  –י פונה אל חברו בשאלה: "ראה נא, דויד מכן רואים השניים אישה מתרחקת, ונפתל

יתרה בין שני העולמות. מתקיימת הפרדה מוחלטת הלא יהודים הוא עולם של "שקצים" וכלומר היהדות "שלנו" היא ועולם 

. דינמיקת יו הוא נמשך למעשהשאל הודי תרבותי משגשגהיא בעת ההיא מרכז יאודסה, , העיר אליה מתעתד לברוח נפתלי מכך,

של הזהות הקולקטיבית התרחקות, הניסיון להתנתקות בד בבד עם העדר האפשרות לכך, משמעותי מאוד גם בהבט -ההתקרבות

 . והלאומית

ולכתבי ביאליק, ממשיכות את הדינמיקה הזאת  לטקסטים רבים מן המסורת היהודית, רמיזות עשירות בהן משתמש גנסין   

באופן נוסף: הגיבור מנותק לכאורה, לפחות על פי הכרזותיו והרהוריו, מהמרחב התרבותי היהודי, ואילו המספר האוקטורלי 

כבר המשפט הראשון מייצר רמיזה מייצר מרחב אינטרטקסטואלי שכל כולו מקורות יהודיים, שבהם הסיפור מעוגן. כאמור, 

לאורך הטקסט קיימות אלוזיות רבות נוספות, לשירים רבים נוספים של ביאליק  155"פעמי אביב". רורה לשירו של ביאליק,ב

                                                           
המייסד -העת מרשותו של העורך-, מיסודו של אחד העם, נחשב באותה תקופה לחשוב בכתבי העת העבריים. בתקופה המתוארת עבר כתבשילוחה 154

, (. אביו של גנסין, הרב יהושע נתן גנסין304, עמ' 1997לרשותם של העורכים קלוזנר וביאליק, וקיבל אופי אוניברסלי יותר מבתחילתו )ראו: מירון, 

מתואר כאדם בעל שאר רוח שלא התנגד לרוחות השכלה שנשבו בתקופתו. בתקופה שבה ברנר וגנסין למדו בישיבה בפוצ'פ שם שימש כרב הראשי, 

 (. 18, עמ' 2008שפירא  :, היו מגיעים לביתו ואחרי שקרא בהם, העמיד אותם לרשות תלמידיו )ראוהמליץו השילוחכתבי עת עבריים שונים, דוגמת 
וראו על כך מירון, המדגים דרך משפט זה והאלוזיה לשירו של ביאליק את השימוש המתוחכם והעשיר שעושה גנסין בפרודיה הספרותית )מירון,  155

(. לטענת מירון, בניגוד לכותבים אחרים בני דורו ששהמישקעים הביאליקאיים משמשים ביצירותיהם "חומר לשוני ציורי ממילאי, 400, עמ' 1997
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כך, . עם המקורות היהודיים נמנים המקרא וספרות חז"ל: )למשל "צפרירים", "בעיר ההרגה", "שירתי, "לא תימח" וכדומה(

ון חז"ל שבה "כפה הקדוש ברוך הוא עליהם הר כגיגית" )שבת פ"ח, ( מרפררת ללש35למשל, העופרת ש"תלויה כגיגית" )

ע"א(; הימים ש"רבצו יחד כבדים ואפורים" )שם( מהווים ניגוד אירוני לחזון אחרית הימים של ישעיהו, שבו "פרה ודוב 

איוב: "רוח היא באנוש ( מהווה פרפרזה על פסוק מספר 39(; "רוח היא באדם" )7פרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן" )ישעיהו, י"א, 

 מרטוריקתלקוח  ,(42ו"מאי הווה עלה", הפסוק עליו חוזר נפתלי ללא הרף )למשל עמ'  ;(8ונשמת שדי תבינם" )איוב, ל"ב, 

תרבותית, מעין ּבִּצה ש"לוכדת" את הגיבור ואינה -בכך מייצר המחבר המובלע רשת השתייכות לאומית 156הדיון התלמודי.

תרבותית, גם אם לפרקים נדמה כי הסיפור וגיבורו מנותקים -לאומית-אותה הוויה יהודיתמו לרגע, , וללהינתק באמתמאפשרת 

הטקסטורה של התרחקות קיימת לא רק בעולמו הפנימי של הגיבור אלא מאפיינת גם -ממנה לחלוטין. כך חווית ההתקרבות

 157.היצירה

 

 (43שהיא שומרת את החיים" )התרחקות כאסטרטגיית ייצוג: "הגסות -. דינמיקת ההתקרבות6ג.

על מנת להמחיש את אותה תנועה פנימית המתחוללת בנפשו של הגיבור, משתמש גנסין באמצעי פואטי סגנוני ייחודי, בעל 

אימפרסיוניסטית: טכניקה ציורית זו מתבססת על משיכות מכחול -זיקה לטכניקה הפוינטליסטית מן האמנות הפלסטית הפוסט

צרות כתמי צבע ונקודות הנראים כאלמנטים חסרי משמעות במבט מקרוב, והמצטרפים לקומפוזיציה מקוטעות וחשופות היו

גנסין מאמץ ביצירתו את הטכניקה הפוינטליסטית כאמצעי סיגנוני פואטי  158אחת בעלת משמעות בעין המתבונן מרחוק.

על הספרות הוא נושא סבוך ומורכב שנדון המדגיש את התנועה הנפשית של הגיבור. יש לציין כי החלת מושג האימפרסיוניזם 

התפיסה של אמנותו  :סגנונו האימפרסיוניסטי של גנסין זכה להתייחסות ביקורתית נרחבת 159בהרחבה בספרות הביקורתית.

                                                           
היפנוטי', ואינו 'עונה אמן'" על יצירת ביאליק, כהגדרת מירון, אלא עושה בחומר שימוש -אינו משתמש ברמיזות לשירי ביאליק באופן 'פסיבי גנסין

התרחקות(. וראו שם גם דיון נרחב בהקשר הספרותי -פארודי )שימוש שלמעשה אפשר לראות בו, כשלעצמו, עוד מימוש של דינמיקת ההתקרבות-אירוני

 (.501-375ירת גנסין בכלל, ובנובלה "בינֹתיים" בפרט )שם, עמ' ביצ
 (.2011כל ההפניות למקורות לקוחות מהערותיו של דן מירון למהדורה המחודשת )גנסין,  156
בחייו. על  נדמה כי יחסו המורכב של הגיבור ליהדותו מהדהד את יחסו של גנסין עצמו ליהדות וללאומיות, שעבר שינויים שונים בשלבים שונים 157

לאביו יחסו המורכב והאמביוונלטי של גנסין לציונות ניתן ללמוד בעיקר מהאגרות שנשתמרו אחריו. לעניין זה, ראו איגרות גנסין, ובעיקר האיגרת 

(. על השפעות 144 כרך ג', עמ' כתבי גנסין,. בתוך: 1907שבה הוא מדווח לו על אכזבתו מביקורו בארץ ישראל )גנסין לאביו, פ"ת, שבט  1907משנת 

 19 –הלך רוחו של גנסין מרוח התקופה, ובייחוד הרעיונות סביב מחויבותו של הסופר למען טובת עמו שהזינו את הספרות הרוסית מאז אמצע המאה ה 

 .2008גם  שפירא, וממנה זלגו את הספרות העברית ראו 
, עמ' 1982יזלס העוסק בהשפעות טכנולוגיות על אמני המאה התשע עשרה )מי-לעניין זרם הפוינטליזם באמנות ראו תת הפרק בספרו של עמישי 158

אימפרסיוניזם, התפתחה בצרפת על ידי מספר אמנים צרפתים כשהבולט מביניהם הוא ז'ורז' סרה, -(. אסכולת הפוינטליזם, המכונה גם ניאו54-51

נקודות. סרה הושפע מתיאורית הניגוד הסימולטני של הצבעים שטבע וקרויה כך בשל השימוש במשיכות מכחול כה זעירות עד שהן מצטיירות ממש כ

פעה מישל איז'ן שברוי, מדען צרפתי שהוזמן לנהל את מעבדת הצביעה של בית חרושת לשטיחי קיר ופרסם ספר על ניגודי הצבעים שזכה להיות בעל הש

בים בהולכו בדקדקנות אחר התיאוריות של שברוי, במטרה לקבל את מכרעת על הציור. סרה הושפע עמוקות מהתיאוריה של שברוי וביצע ניסיונות ר

המידה הנכונה של צבע האובייקט, צבעו המשלים, וכדומה. לשם כך השתמש במשיכות מכחול קטנטנות, כל אחת מצבע אחר, שתפקידן כפול: להורות 

 Henri-Edmondם לזרם זה הם פול סיגנאק, הנרי אדמונד קרוס )על ההשפעות ההדדיות ולהתמזג מיזוג אופטי בעיני הצופה. אמנים נוספים שמשתייכי

Cross( ותאו ואן רייסלברג )Théo van Rysselberghe '50( )שם, עמ.) 
 מושג האימפרסיוניזם בתחום האמנות הפלסטית נדון בהרחבה במקורות רבים, וראו לעניין זה  האנציקלופדיה של פרמינג'ר: 159
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הפואטית של גנסין כ"אימפרסיוניסטית" הופיעה לראשונה בדבריו של ברנר, שראה בגנסין ה"אימפרסיוניסטן האמיתי" היחיד 

)ברנר,  כמעט לקליטת רשמי החושים ולשחזורם במילה להתמסר באופן פסיביהעברית והצביע על יכולתו של גנסין בספרות 

בכושר התרשמות שגנסין אמנם ניחן, על פי ברנר, גנסין לוותה בביקורת על כך ביחס לתפיסה זו  של ברנר  (.747תשמ"ה, ג', 

בחום רגש. המושג "אימפרסיוניזם" הוזכר גם אחרי ברנר כמושג מפתח גדול, אך זה אינו מלווה בזיקה נפשית חזקה לחיים ו

בכתיבתו של גנסין, בין היתר אצל פישל לחובר, יעקב בקר, אבידר ליפסקר ודן מירון. על פי מיכאל גלוזמן, הסגנון 

וויות אישיות ומתנגד אחר ח פוליטי הלהוט-טעם, סגנון א-האימפרסיוניסטי בספרות נתפס כ"סגנון אריסטוקרטי" אלגנטי, אנין

, ואף , מה שהולם את תפיסתו של גנסין כסופר "אוניברסלי"(93, עמ' 2005)גלוזמן,  פוליטיות-לאומיות לתמות

חלק מן מהמבקרים התייחסו לאימפרסיוניזם של גנסין כאחת מנקודות החולשה של הפרוזה שלו, שכן לדידם  "אריסטוקרטי".

הווירטואוזיות הסגנונית והבלטת חשיבות האווירה בסיפוריו על חשבון המבנה הנרטיבי, אולם כפי שגורס מירון,  ותבא

המציאות התיאורית ודרכי הציור החדשות, שנוצלו על ידי גנסין, לא נוצרו על פי צרכים "אימפרסיוניסטיים" גרידא, וגם לא 

יצירת אפקט תיאורי הנחוץ להשגתן של מטרות ו רת צרכים סיפורייםלש כדיבגלל חתירה לחידושים צורניים, אלא תמיד 

בסיפור "בינֹתיים" בין סגנונות ניתן כמובן להרחיב את הדיון בהבדלים המורכבים  (.1997)מירון,  אמנותיות מקומיות

וגייה החשובה הס 160.דיון זה אינו רלוונטי לכאןהמבוססים על האסכולה האימפרסיוניסטית או האקספרסיונסטית, ואולם 

מנותית של המבט המתקרב אל מול המבט המתרחק כמימוש אסתטי בהקשר הנוכחי היא הסגנון הפוינטליסטי וההמחשה הא

 התקרבות הנפשית שהסיפור מגלם.-דינמיקת ההתרחקותשל 

הקליטה החושית , נקודות מבט אלו  מתחלפות זו בזופוינטליזם מתבסס, כאמור, על הפער בין מה שנראה מרחוק ומקרוב. כש   

חק מתאפיין כמבט האימפרסיוניסטי ה"קלאסי", כלומר כמבט המתעניין ורמהמבט הכאמור, של המציאות משתנה מרגע לרגע: 

החזותיים, כפי שהם נקלטים ברשתית העין של הגיבור -בלכידת רצף של רשמי החושים וחותר לייצוג של הרשמים החושיים

                                                           
 Michael Winkler, "Impressionism", in: Alex Preminger and T.V.F. Borgan (co-Eds.), the New Princeton Encyclopedia of 

Poetry and Poetics, Princeton, 1993, pp. 579-580. 

סיוניזם' . בפרק "לשאלת השימוש במונח 'אימפר1999הולצמן,  ההקשר הספרותי של מושג האימפרסיוניזם נדון במקומות רבים, וראו לעניין זה:

במחשבת הספרות העברית" דן הולצמן בבעייתיות בהחלת מונח מתחום האמנות הפלסטית על ההקשר הספרותי  שכן מונח זה תמיד מביא בחשבון מתח 

תודעה בין שני יסודות מנוגדים: מחד גיסא שאיפה לקולטנות חזותית דקה ומדויקת, ומאידך גיסא הכרה בעובדה שהקליטה החושית נעשית תמיד דרך 

(. הולצמן ממקד את העמימויות לגבי תחולתו של המושג במספר 284-280סובייקטיבית אידיוסינקרטית, דבר שבולט בעיקר בתחום הספרות )שם, עמ' 

 תחומים עיקריים: בין היתר נזילות בין אסכולת האימפרסיוניזם לבין אסכולות אחרות בספרות, עמימות לגבי מהות התכנים והסגנון של טקסט

 אימפרסיוניסטי, ובעיקר השאלה האם המבע האימפרסיוניסטי בספרות הוא בייסודו אובייקטיבי או סובייקטיבי. 
מבחינת העיצוב האמנותי מייצר גנסין בסיפור תמונה מרוכזת של ההתרחשות הרוחנית בעולמו הפנימי של ברגר דרך משזר צבעוני של תמונות  160

חושניות עזות המובאות דרך הפריזמה של עיני הגיבור. העולם המתגלה לעיני הקורא משתקף מבעד לעיניו של ברגר, כך שהעולם קיים רק במידה 

קף בתודעת הגיבור, לפי הממדים המיוחדים שזה משווה לו, לפי מצבו הנפשי של הגיבור. גנסין ממחיש התרחשות נפשית שלמה מתוך שהוא משת

העולם המימטי שנגלה לעיני הקורא. לפרקים הבהירות המימטית אף קורסת תחת שפע מטפורי. השתקפות העולם הפנימי במציאות החיצונית עשויה 

סיוניסטית דווקא. עם זאת, לפרקים מחזיר גנסין את דרך התיאור המסורתית המבחינה בין עולם התודעה ובין המציאות שהוא להיתפש כגישה אקספר

ין נתון בה. נקודת המבט מוחלפת לזו של של המחבר והמוקד התיאורי מוסט מן העולם הפנימי אל ההתרחשות בעולם החיצון )ובעיקר האינטראקציה ב

לם גם כשנקודת המבט מופקעת מן הגיבור אל המספר האוקטורלי, משתמש גנסין באמצעים פיגורטיבייים השלכתיים, בעלי אופי שלושת הגיבורים(. או

 אקספריוניסטי, על מנת להמחיש את המתרחש בעולמו הרוחני של ברגר. כך ניתן לראות את הטכניקות הפואטיות כמתחלפות לסרוגין. 
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בה מרוחקת: משיכות המכחול הקצרות , זהו האפקט שיוצרת פרספקטיונת נוף פוינטליסטיתולפני עיבודם הרגשי והמושגי. בתמ

יוצרות קומפוזיציה שמתארגנת לתמונה בעלת משמעות עקב האשליה האופטית שנוצרת, כך שהתמונה נראית נהירה ורוטטת 

נקודות המכלול: מה שנראה הוא  מקרוב, קשה לזהות אתכשמביטים באותו ציור פוינטליסטי  ואילו בשלל צורות וגוונים.

 לא ניתן להבחין עוד בפרטים המתוארים. שמהן  שיחות מכחול חסרות משמעותמו

: לרגע מופיע התיאור מרחוק, ומייד אחריו, המבט בין שתי נקודות תצפית כאלהבסיפור נדמה כי המספר מחליף ללא הרף    

רוחני של הגיבור: המבט מרחוק, שמופיע בעיקר בהבטה על את התנועה הנפשית בעולמו ה מעברים אלו מבטאיםמקרוב. 

שליטה, בעוד הבנה והתקווה, המתאפיין בתחושות של רווחה נפשית, חופש, תחושת  רוויהטבע והנוף הסובב, הוא המבט 

, (43מייצר תחושות של כיעור, "גסות" )והוא משמעות,  החוסר האמת של עמידה מול האמת החשופה,  משקףהמבט המתקרב 

מהדהדים את התנועה הפנימית של הנפש, בין הכמיהה למשמעות, "לאותה היניקה החיונית של  המעבריםנמיכות רוח ואימה. 

הנפש החיה והחפצה לחיות", ל"ילדות שואפת" ו"חלומות טהורים", לתשוקה "שיהיה גם הוא משתטח בפסגות וטובל בחלומות 

(, לבין העדר המשמעות, תחושת רפש, "שמנונית נאלחת" 51והחוגגת" ) אשר בשדות ואובד באורה המושלת, באורה השאננה

 ייאוש וכליון. 

המעבר החד בין המבט מרחוק למבט מקרוב מופיע כבר בתחילת הסיפור. נפתלי, שיושב "דומם אל חלונו", רואה מבעד    

והיו נוצצות בבצה, ובגגות הפזורים לחלון כי "התחילו השמים מיטהרים ואלומות אורה טהורות היו משתחררות מהכא ומהתם 

  161האור.שמייצרת השתנות (. המבט המתבונן אל המרחבים קולט את ההתרחשות 36התחילו מבהירים כתמים יבשים" )

ועושר הצבעים  חזותי של האור המרצד על פני קטעי הנוף הפתוחים המתגלה לנגד עיניו של נפתלי-התיאור החושי

רא פתאום נפתלי מפנה את עיניו ו"י    , אושר ושלווה.תחושות רווחה ושיחרורוההשתקפויות המתמזג לתמונה אחידה משרים 

והם גבוהים ועמוקים, ואת צמרת הפרדס ראה, אשר מעבר לגגות  משוחרריםאת השנים, אשר מעבר לשמשות, והנה הם 

ורוחצת באורה. אז נאחזו עיניו אגב במרחקי השמים ויחרד  מלבלבתוהיא מתחילה  מוריקהוהיא  עשירהוהנה היא שליווים ה

, הדגשות 36לבו ויחם, וירא והנה הם נוהרים הלאה הלאה אל אפסיים, ושמה הם רומזים וקורצים ואובדים ללב הכמה" )

א שנופל בחדר מסב את כיסיש להחלפה זו הנמקה ריאליסטית בסיפורת: הלתקריב.  כתהופ התמונהשלי(. אך כהרף עין 

תשומת לבו של נפתלי למתרחש בחדר עצמו: "ופתאום נפל דבר מוזר למדיי. הכיסא שתחתיו הוטל בהמולה רבה לאחור ונפל, 

קונקרטית, של החדר עמוס הפרטים, ה תמונמומר לורחשה תלונת יסורים ואבדה" )שם(. תיאור הנוף האמפרסיוניסטי והרגוע 

                                                           
שינויים החלים במראה הנוף במצבי אור שונים הם מן הנושאים המובהקים של הציור האימפרסיוניסטי )עמ' (, המזכיר כי 1999וראו הולצמן ) 161

291.) 
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קות", זבוב שבמעופו מתנגש בזגוגית, ורצועות גאזטים הדבוקים לאדן החלון.  ניתן אפילו לראות המוצף ב"מיטות ילדים ירו

הרף ובאת הצל ש"חרד על מצחו הצחור" של הילד, ואת "זרמי הדם הסולדים על פניו ורקותיו" של הגיבור. כך, בתנועה חדה, 

, עות, בצבעים ובריצודי אורות, לעבר מבט קונקרטיעין, מוחלפת נקודת המבט המתארת את העולם: ממבט מרוחק עשיר במשמ

 והעדר תכלית., סטאטיות תחושת ייאוש, נטולי משמעות המייצרים עמוס פרטים, נקודות וכתמים זעירים מבודדים

המבט מתקרב עד לכדי אובדן הפרטים את משמעותם ועיוות כשלכל אורכו של הטקסט.  , כאמור,מופיעים אלוכ מעברים   

קמים ודומים לאומצת בשר ממוזמזה, שיש לה סימנים של צורת אדם -: "פניו היו משולקים והיו נובליםנראה כך , זההמראה

הצבעים מתמזגים ו(. ברגעים אחרים, מתרחק המבט המתבונן 38ובא אחד הליצנים וחבש לה גם משקפיים של זהב" )

ות היו שליווים ואיתנים, ומאחוריהם היתה מלבלבת : "והגגקוהרנטיות ומשמעותיות ותת תמונולקומפוזיציה עשירה ונוצר

צמרת הפרדס המופזה, והיה בוקע אל מרומי התכלת הצוואר הכוחל של המסגד, המסתתר כולו בירקרקת העבותה של הפרדס. 

היה נפתלי נושא את עיניו עוד משהו והיא רואה כיפת שמים טהורה ורווה ואלונטית כחולה תחרה לה במורדה ופס של זהב 

טהור מתפתל בשפתה של האלונטית, כתחרה לתחרה. השמש גולשת לטבילה. הנה משחירה בים התכלת ציפור מרחפת. שמה, 

 במרחקים, מתרפדת וזוחלת חשרה צחוה וזנבה גדל וגדל: רכבת נישאת. יש חירות תחת השמים ומרחביה לנפש השואפת

עומד בניגוד למבט מקרוב שמייצר תמונה סטטית ה( לחייםהמבט מרחוק, המייצר אשליית תנועה )שקשורה  כך,(.  41) "[...]

עולמו הפנימי של נפתלי: הקירבה מייצגת את אי היכולת להתנתק מהילדות, מה מייצגים את )שמייצגת פסיביות ומוות(, 

קשור בנפשו של נפתלי לאפשרות להמלט,  המרחק שקשור בנפשו של נפתלי לתחושת מוות, רגרסיה למצב ההיולי הפסיבי.

  162להתרחק, להבקיע כסובייקט, להתבגר, להיות "אדונם של חייו".

: מרחוק, המבט מבחין ביופי, מקבילה לשינויים באופיה של התחושה הפנימיתהתרחקות -תנועת ההתקרבות יתרה מכך,   

מה שנדמה כמלא יופי מרחוק, מתגלה כמכוער, מאיים ונטול בעושר הצבעים המתמזגים שהופכים לתמונה מלאת משמעות. אך 

משמעות מקרוב. עם התקרבות המבט, מתגלות תחושות של אימה וכיעור בשל קרבת האחר: "כשהיה נפתלי רואה את הכנופיה 

תוכם, (. אולם כש"היה מפלס לו נתיב ב43הרוחשת מרחוק, היה לבו מכביד משהו ופניו שומרים על נפשו ורכושה הטמיר" )

היה מקשיב הלצה מופקרת מפה וצווחה תאונית משם ורואה פנים מלאים ולוהטים" )שם(. הקרבה מפריעה, שכן "האבק היה 

ה"גימאנזיסטיות שרצות שלובות יד" ונראות  :מאיימת ים המתקרביםנוכחות האחרגם חודר ומדגדג לו בגרונו ובנחיריו" )שם(. 

הגרון כשמתקרבים אליהן. קרבת הזולת אינה ממלאת את החיים בתוכן ובמשמעות  כה מפתות מרחוק, מעלות אבק שמחניק את

                                                           
(.ראו גם 56, עמ' 2012, לניגודים הנוצרים בסיפורי גנסין בין הנטייה לתנועה בלתי פוסקת לבין לקיפאון )בסן, 2012וראו על כך מאמרו של בסן,  162

   , כאן.90הערת שוליים מס' 
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 תאימרפסיוניסטי שביצירהכפי , שלווה יותר. אלא מפריעה ומאיימת, והמבט תמיד כמה לחזור אל אותה תמונה מרוחקת

ה מאיימת, ובכלל זה גם המרחק מן הציור הוא שמאפשר את ההנאה המרבית ממנו, כך גם בעולמו הנפשי של נפתלי, כל קירב

 הקרבה )הפיזית והרוחנית( אל הזולת. 

: המבט המרוחק אמנם מאפשר ריחוק נפשי, שלווה והרמוניה ואולם הקרבה היא  מהות החיים אלא שהמצב מורכב עוד יותר   

הגסות שהוא על  כשהאבק שמעלות הצעירות מחניק את הגרון, הוא חושב "בגירוי כל אעצמם. גם נפתלי יודע זאת. שכן דווק

דווקא משום  –אפשר פשוט, משום שזאת היא מהותם, ואפשר  , אלא שהיה מפקפק בטעמו של דבר;שהיא שומרת את החיים

אל התמונה האימפרסיוניסטית, המרוחקת, שאינה מאיימת,  לנדוד(. הנפש הדוויה, הכמהה 43שמהותם היא לגמרי אחרת...")

ומורכבותם. וזוהי גם הנפש שכמהה לאובדן העצמי. נפש  ם"גסות"ים כשלעצמם, על היא נפש שאינה מוכנה להתמודד עם החי

האמביוולנטיות שבין הרצון בדה את התשוקה לחיים. ישאינה יכולה לשאת את קרבתו של הזולת, אומר גנסין, היא נפש שא

לבית ההורים, ליהדות, לשורשים( הכמיהה לחזור )לקושי שבו הבית, מההורים, מהלאומיות, מתמונת הנוף( ן )מלהתרחק 

ולרצון אובדני. הקונפליקט בין שני מבטים אלה וחוסר היכולת להכריע ביניהם, לתחושת העדר מוצא מביאה לאכזבה, לייאוש, 

פואטיים שבשימוש גנסין ביצירה, -שניכרים באישיותו של גיבור היצירה, ביחס לרעיון הלאומי ביצירה, ובאמצעים האסטטיים

 את תוגת המוות ואת הכמיהה אל החידלון.מנמקים 
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 חטיבה שנייה

 עידן כינון האומה: התאבדות העברי החדש

 

 ההתאבדות הכפולה –לדוד מלץ  השער נעולפרק ד: 

 תמת ההתאבדות בספרות התקופה ובספרות הקיבוץ –. הקדמה 1ד.

ההגנה על  –המאורעות הסוערים של השנים שטרם הקמת המדינה ולאחריה, שנות השלושים והארבעים של המאה העשרים 

כל אלה היוו רקע לקורפוס ספרותי עשיר  –ההתיישבות, המאורעות, מבצעי הפלמ"ח, מלחמת השחרור, קליטת שרידי השואה 

שנתן ביטוי למציאות רווית מתחים זו, פרוזה רבת היקף שדנה בנושאים שמעסיקים את האומה הצעירה באותה עת: אופי 

המדינה המתהווה, תהליכי הקולקטיביזציה המגלמים ניסיון הבדלות מתחלואי העבר הגלותי, התהוות כאומה שוות ערך לאומות 

האלימות במרחב הציבורי, כור ההיתוך המתהווה והשלכותיו ועוד. יש אפוא בפרוזה שנכתבה באותן שנים משום אחרות, 

 Nation Building Era.163  –ניסיון התמודדות עם תהליכים לאומיים מורכבים אלו שמאפיינים את עידן כינון האומה  

לראשונה  164יון להופעתה של תקופה חדשה ומכוננת.כנקודת צ 1938בתולדות הספרות העברית מקובל לציין את שנת    

בתולדותיה, קם דור של סופרים שחוויות היסוד שלו נטועות בקרקע הצמיחה הארץ הישראלית. הנושאים המעסיקים את בני 

דור זה )המכונה "דור בארץ"( משקפים את הדינמיקה  הקולקטיבית הסוערת ורבת תהפוכות של אותה תקופה. מדובר לרוב 

פורת ריאליסטית, הנצמדת בתכניה אל ההוויה החברתית המקומית ומשקפת את מעורבותם הנפשית של כותביה בחוויות בסי

ההיסטוריות המלוות את המעבר מיישוב למדינה. הביקורת נוטה להגדיר  סיפורת זו "מגוייסת", כלומר מפגינה את המחויבות 

, כרך ד'(: "הריאליזם של ספרות 1998-1977כפי שטוען גרשון שקד ) בני הדור לאתוס הגאולה הציוני. הטבעית של הסופרים

 (.    16]זו...[ מזוהה מעיקרו עם עלילת העל הציונית" )שם, עמ' 

                                                           
(. מונח זה היה נפוץ בעיקר בשנות Watson 2004מתייחס לשאיפה להקמת מדינה שבה יש משטר דמוקרטי ויציב )וראו:  Nation buildingהמונח  163

קולוניזציה שאירעו בעיקר באפריקה. בשנים האחרונות התרחב השימוש במונח והוא -השישים של המאה הקודמת, והוא בעל זיקה עמוקה לתהליכי הדה

ה מתאר תהליכים פוליטיים והיסטוריים המתרחשים במדינות נוספות. אני שואלת מונח זה בכדי לתאר את התקופה הספרותית שבה שאני עוסקת בחטיב

 השניה של עבודתי, המתארת את השנים שבהן הונחו יסודותיה של המדינה שבדרך והוכרע מאבק בדרך לכינון האומה.
(. וראו אצל דן מירון 1938של "דור בארץ" פרצה לתודעה עם פרסום סיפורו של ס' יזהר, "אפרים חוזר לאספסת" )כפי שמציינים רבים, הסיפורת  164

, הדנים במאפייניה 322-319, בעיקר עמ' 2006, אבנר הולצמן, 195-193, כרך ד', עמ' 1998-1977, גרשון שקד 277-276[(, עמ' 1962] 1975)

 של תקופה ספרותית זו.
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הדמות הספרותית הרווחת ביצירות התקופה היא דמות הצבר יפה הבלורית והתואר שמחקר התקופה מזהה כדמות מפתח.     

תם של חוקרים שונים, סופרי "דור בארץ" הם שעיצבו את הצבר הארכיטיפי והם שתרמו בתודעה הישראלית, וגם על פי עמד

ניתן לראות את מיתוס התקומה תרבות הישראלית. בדמותו של הצבר את התרומה המשמעותית לביסוסו של מיתוס הצבר ב

 במוסכמה ניכר עיוות קיים ( מציין כי321, עמ' 2006קורם עור וגידים באופן המובהק ביותר. עם זאת, אבנר הולצמן )

שברובה היא  בשעה,  הזה הדור סיפורת של הראשי גיבורה את, התואר יפה החדש העברי, הצבר בדמות הרואה, המקובלת

בתכלית. אף על פי כן, העמדה הרווחת היא כי הדמות המרכזית בסיפורת דור תש"ח היא  שונות בדמויות מאוכלסת למעשה 

 של הצבר הגיבור, התש"חי, המגלם בגופו ובנפשו את המיתוס הציוני המכונן. 

הבוחרות דמויות פרטיות שמציגה ספרות התקופה, לעיתים היא עוסקת ב הנושאים הקולקטיביים דמבחינה תמטית, לצ   

תוך ההקשר של מיתוס התקומה, ההתאבדויות הספרותיות הללו נתפסות בדרך כלל כתוצר של  עלילת העל להתאבד. ב

התובענית, כלומר כשיקוף של   מחויבותה של הדמות הספרותית ה"צברית" לתביעה להקרבה עצמית על בניין הארץ. קיימים 

( מתייחסת למיתוס Feldman, 2010ת: יעל פלדמן )ההתאבדויות הספרותיוים שלאורם מעצבים כותבי הדור את מיתוסים שונ

" עקידה אושר)" הציוני האתוס בשרות ההקרבה מופעל (: אקט20את הדרישה להקרבה עצמית )עמ' מקודד העקידה כ

 המסורת על נשען ובכך) הלאומי לנרטיב המתאבד של הטוטאלית המסירות את ומגלם(, כצנלסון ברל של במילותיו

תומכת במאמץ לכינון הלאומיות החדשה בארץ ישראל. מיתוס נוסף הוא ההתאבדות בהקשר זה (. הדתית המרטירולוגית

מיתוס ההתאבדות של שמשון התנ"כי כעוד ביטוי להקרבה עצמית למען וכמילוי התביעה הקולקטיבית של הצבר שנועד 

  165להקדיש את חייו למען הארץ.

שטש, מטבע הדברים, את המורכבות שקיימת בכל ספרות מעצם מהותה. ספרותיות הללו כמובן שנוטות לט-ההכללות הסוציו  

הביקורת שמזהה את היסודות ה"מגוייסים" בספרות התקופה, כולל אלו הקשורים לאקט ההתאבדות, נוטה להתעלם מאלמנטים 

א בהיבטים ביקורתית שמתרכזת דווק-בשנים האחרונות רווחת  מגמה מחקרית. נוספים שבאים לביטוי בספרות דורית זו

העברית. כך מוצגת  הספרות של והדיכוטומי הקטגוריאלי המיפוי על החתרניים של ספרות דור תש"ח, כהמשך לנטייה לערער

טענה כי כבר בסיפורת המוקדמת של "דור בארץ" נעשתה שבירה של מיתוס הצבר עד לריסוקו והליכה לקוטב האחר המוחלט. 

תלוש" )שייט, -דמות הצבר, כבר בסיפורת המוקדמת של "דור בארץ" כדמות "הצברכך למשל נעשה ניסיון מחקרי להציג את 

( דנה בסיפור קצר 2006(, לכאורה צירוף אוקסימורוני המייצר חיבור בין שתי מהויות המנוגדות זו לזו. יעל פלדמן )2008

                                                           
( הטוענת כי השימוש בדמותו של שמשון בתרבות העברית נעשה כבר בגלגוליה הראשונים של Harris, 2012מאמרה של רחל הריס ) וראו למשל 165

 דמות הצבר, המהווה סמל של האומה החדשה הנכון להקריב את גופו למען הארץ.  מיתוס זה מתגלם בשיאו בדמות "הצבר לוחם" ולכאורה הושם תחת

ת הימים. ועם זאת, למעשה, טוענת הריס, כבר בשירי דור תש"ח מתבטא קול חתרני כנגד הדרישה להקרבה עצמית. וקול זה ביקורת רק במלחמת שש

 מתעצם בתקופה הספרותית הבאה. 
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ם שבו נכתב ביקורת נוקבת שמבטא לדבריה, כבר בשלב המוקד  ([1953] 1993)שמיר, של משה שמיר, "פתיחה לסיפור" 

כנגד הדרישה להקרבה עצמית המוטלת על  דור הבנים. בהקשר זה, קיים ניסיון להצביע על ההתאבדויות בספרות התקופה 

כמגלמות פן נוסף של היסוד הקולקטיביסטי, אבל  חתרני דווקא: מרד כנגד התובענות החברתית וכנגד הדרישה להקרבה 

 עצמית.. 

ל ספרות הזו, המנוגדת ממדים הפסיכולוגיים הפרטיים שכחלק ממגמה פרשנית זו, מתמקדת הביקורת בשנים האחרונות ב   

( טוען כי השורש החוויתי וההגותי המשותף לסיפורת דור 2001במידה רבה להצגתה כספרות "מגוייסת". אבנר הולצמן )

הרעיונית, המעורבות הנפשית והנכונות להתגייס למבחנים הלאומיים תש"ח הוא "מתיחות פנימית קבועה בין תחושת ההזדהות 

הנגזרים מאירועי הזמן, לבין התהייה על מקומו של האדם היחיד ועל הלגיטימיות של המרחב האישי והקול הפרטי תחת כנפי 

השנים האחרונות  (. ואמנם, הגישות הפרשניות של278האידיאולוגיות הגדולות ובתוך שאון הזמן ההיסטורי" )שם, עמ' 

בהמשך למגמה זו, גם אקט ההתאבדות נקרא בהקשרו הפרטי: לא עוד פרטיים של הספרות הזו. -מתמקדות בהיבטיה האישיים

מעשה חברתי המבטא מוכנות להקרבה עצמית אלא אקט אנושי שנעשה על רקע מצוקות נפשיות, פרטיות, של דמויות 

 אינדיבידואליות שקורסות תחת הדרישות של הכלל. קריאות מסוג זה, בהן אגע  בהרחבה בהמשך הפרק, מתייחסות למשל

כאל התאבדות מודעת חלקית על רקע מצוקות נפשיות פרטיות של נער הוא הלך בשדות למותו של אורי כהנא, גיבור הרומן  

 במאבק לכינון זהותו.  

אישי, -ועם זאת, המאפיין את הקריאות הפרשניות הללו הוא הדיכוטומיה שהן יוצרות בין הממד הלאומי לממד הפרטי   

קריאה של פרשות ההתאבדות על רקע הגישות אציע  וז היבטים הללו  של האקט האובדני. בחטיבה  וניסיונן להתמקד באחד מן

יחסי הגומלין בין הציבורי לפרטי הבאים לידי ביטוי בהתאבדות, ולבחון גם כאן את האפשרות, להביט בהשונות הקיימות, כדי 

עומק עתיר משמעות  ממדמישורים הללו ומעניקה שהיא השערת המחקר הכוללת, שההתאבדות היא צומת שמפגישה את שני ה

" ציבורי"ל" פרטי"ה בין האבחנה שבו האופן ההתאבדות את תמת מגלמת . כפי שאנסה לטעון, גם בתקופה זולכל אחד מהם

, ביותר הפנימיות ברמות אפילו, ופועל מובנה הוא לפיהם חברתיים בצווים חדור תמיד" פרטי"ה שכן, מלאכותית הבניה היא

 אותו. המכוננים פרטים של פנימית דינמיקה ידי על ונבנה מוזן, לעומתם", ציבורי"ה ואילו

 חווית בין הנוצרת הזיקה על אור השופכות התקופה מספרות יצירות שלוש בחטיבה זו יידונו בחטיבה הקודמת, גם כמו   

בידי שלושה סופרים המלווים את שנות הקמתה של האומה הצעירה: דוד  חוברו הרומנים שלושה.  האב להתאבדות העדר

של "דור בארץ",  מלץ, מראשי העלייה השלישית ואחד מבכירי ספרות הקיבוץ, משה שמיר, שנחשב לאחד מעמודי התווך 
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 הוא, ולוכמו לאורך המחקר כ, אלו ביצירות לבחירה יוסף, שיצירתו מופיעה בשלהי שנות החמישים. הבסיס-ויוסף בר

  .מישמוע הדורשת מרכזית כתמה ביצירות ההתאבדות של הדומיננטיות

מאת דוד מלץ, מתרחש בקיבוץ. ההתאבדויות העומדות במרכזו הן חלק ממופעי תמת השער הנעול הרומן הנידון בפרק זה, 

המתאר את עלייתה ונפילתה (, 1926, אגמון) ימים ולילותהרומן  166.ומראשיתההתאבדות ביצירות המתארות את הקיבוץ כבר 

של קבוצת "ביתניה עלית", המוקמת בידי קומץ מתיישבים צעירים, נחשב כאחת היצירות הבדיוניות המוקדמות המתארות 

שמתרחשת ב"גבעת אריה", הגבעה בסדרת מפגשים, בהתכנסות הלילית הרביעית  167את ההוויה הקיבוצית הקולקטיבית.

הקרויה על שם חברם שנרצח, מתאבד פרנץ ריינש, אחד החלוצים שלא וצעירים חבורת המתיישבים ה מתמקמיםשעליה 

הוא היחיד שנענה לזעקתה לעזרה שמצליח לחדור אל מעגל החברים ונשאר מחוצה לו. התאבדותו של ריינש מתרחשת לאחר 

 פעל ההגשמה החלוציבוגד במהוא של אישה ערבייה צעירה, בעוד שאר החברים עסוקים בענייני הקולקטיב, ובכך לכאורה 

ולוותר על אישיותו  הקבוצהאינו מוכן לשאת את המחיר שתובעת , שריינשהקולקטיבי. ההתאבדות מלמדת כי 

ואמנם, הקריאה המקובלת של התאבדות זו היא לאור התפיסה כי  168האינדיבידואלית, קורס תחת דרישותיו של הקולקטיב.

לכלל שאינו מוכן להתיך את אישיותו הייחודית  כיוון שמיאדם, -קורבנותתהליך יצירת האורגניזם הקולקטיבי החדש רצוף 

מהווה ערוץ עדיין  כבר בשלב מוקדם זה של הופעתה, כשספרות הקיבוץ כך,. מאבד את טעם הקיום ה"נפש הקולקטיבית"

בחזית היצירה, כמו  ציונית תוך חיזוק והכרה בעקרונותיו, מוצבת תמת ההתאבדות-מימוש מרכזי של האידיאולוגיה החלוצית

 על הסכנות הטמונות בפרקטיקת חיים זו. תמאותת

שכושלים ים, סטצעירים בעלי אופי ייחודי, אינדיבידואלי גם בהמשך דרכה רצופה ספרות הקיבוץ בדמויות מתאבדים.   

לדעת באקט בדרישות המחמירות של הקולקטיב הקיבוצי ומוצאים עצמם בשולי החברה הקיבוצית מאבדים עצמם  בעמידה

                                                           
עשרים ( במשך שלושים שנות שגשוגו של ז'אנר זה )בין שנות ה1986התמאטיקה הקיבוצית היא מן הפופולריות בספרות העברית. לפי דוד כנעני ) 166

לשנות השישים של המאה העשרים(, נכתבו אלפי יצירות שנושאן הוא הקיבוץ, כך שמבחינת היקפה מתחרה תמאטיקה זו רק בעיסוק במלחמות ישראל 

ייני (. קיימת ספרות ביקורתית ענפה שנכתבה על ספרות הקיבוץ, וכן מספר דיסרטציות שנכתבו בנושא,  העוסקות במאפ126-117)ראו שם, בעיקר עמ' 

 .1991, שולה קשת, 1974הז'אנר הזה וייחודיותו. וראו לאה הדומי, 
 1940, שנה שבה ההתיישבות הקיבוצית מנתה מספר זעום של קיבוצים בתחילת דרכם. בשנת 1926 –היצירה יצאה לאור בנוסחה הראשון כבר ב  167

)יהודה  כאור יהלמהווה חומר גלם למספר יצירות ספרות נוספות, ובהן יצא נוסח שני ומקוצר של הרומן. פרשת ביתניה עלית, שעליה מבוסס הרומן, 

 קהילייתנו(. האירוע ההיסטורי של הקמת הקהילה הוליד תחילה טקסט קולקטיבי בשם 1980)יהושע סובול,  ליל העשרים[( והמחזה 1937] 1969יערי, 

. לטענתה של 140-100, עמ' 1995מן לאור, על נוסחיו השונים, ראו קשת, . לתיאור מפורט של נסיבות יציאת הרוימים ולילותששימש כתשתית לרומן 

קשת, שייכת היצירה לתקופה השנייה של היצירה הקיבוצית, כלומר לאינוונטר הספרותי המטרים שישפיע על המבע של הסובייקט הקולקטיבי. כבר 

של קהל קוראים קיבוצי, נענית היצירה של ביסטריצקי במידה זו או אחרת  בשלב המוקדם שבו יצא הרומן לאור, למרות שלא היו עדיין ציפיות מנוסחות

עמ' ב', , 1996על היווצרותו, ראו: אופז, אביבה,  קהילייתנו, בעיקר השפעת הקובץ ימים ולילותלציפיות של הסובייקט הקולקטיבי. להתייחסות נוספת ל

197-148. 
ת מוטיב המוות המופיע לכל אורכו של הרומן. לדבריה, רעיון ההתאבדות שב ועולה במהלך ( א165-169, ב, עמ' 1996וראו ניתוחה של אופז ) 168

את  העלילה אצל דמויות שונות כמשאלת לב עמומה ואף כניסיון שכבר נחווה, כמו יש בניסיונות התאבדות מעין התגרות בוטה בכוחות הטבע העוינים

רים יביסו את המוות. ואולם הירייה ששמה קץ לחייו של פרנץ ריינש פורצת את מעגל התמימות המעשה החלוצי. הצעירים האמינו כי בכוח החיים והנעו

 ומהווה בסופו של דבר את אחד האירועים התורמים לפירוק הקבוצה.
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האידיאולוגיה הקיבוצית כחזון וכפרקטיקה מעסיקה יצירות ספרות רבות הנותנות ביטוי לעובדה  169שמהותו וויתור וייאוש.

מימוש  מהוויםהגילום המושלם של העברי החדש בארץ ישראל ובכך  הםכי חיי הצוותא והשיתופיות במבנה החיים הקיבוצי 

כידוע, כבר בראשיתו ראה עצמו הקיבוץ כמגשים אידיאה של ייסוד חברה חדשה  170של עלילת העל הציונית. אולטימטיבי

חברה  ותייצרמהחוליים, העוולות והעיוותים של החברה היהודית בגולה  האדם היהודי המודרניואידיאלית אשר תגאל את 

הקמת הקיבוץ הראשון בארץ  , עוד טרם1909-חדשה המצטיינת בטיפוח יסודות של עזרה הדדית, אחריות ציבורית ושוויון. ב

העוסק בהתגבשות קומונה של חלוצים העושים את [( 1909] 1967)ברנר, א" ח"אגב אור ישראל, הופיע סיפורו של ברנר

פתרונות להמציא היה ניסיון  ישראל, כור ההיתוך הקיבוצי, שביקש לבנות תרבות חיים חדשה בארץ 171דרכם לארץ ישראל.

 Agitated orders: early“במאמרה  כפי שטוענת איריס מילנרספרות הקיבוץ, ועם זאת,  ספציפיים לכל בעיות האנוש.

Kibbutz literature as a site of turmoil” (Milner, 2011מילאה כבר ) הגמונית-מראשיתה פונקציה חתרנית ואנטי 

בהם, למתחים ולקונפליקטים הטמונים  , בכך שנתנה ביטוי, בד בבד עם חיוב הרעיון הקולקטיבי,שהעמידה רעיונות אלו בספק

ההשתייכות לחברה סגורה ואחידה היא לא רק חוויה מיטיבה ומכילה, הספרות מצביעה על כך ש 172.ובחנה את גבולותיהם

זרם המרכזי )ובעיקר הרגישים, האלא עשויה ליצור גם תחושת מחנק, ולדכא את אותם אלמנטים שאינם מתיישבים עם 

היא קובץ  מגמות אלו בולטות גם בסיפורת שנות השישים. דוגמה מובהקת לכך 173שביניהם(. ליסטיםוהאינדיבידואהפגיעים 

[( ובתוכו הסיפור "דרך הרוח", המתאר את מותו, במה שעשוי להיתפס 1965] 1975) ארצות התן הסיפורים של עמוס עוז

כהתאבדות, של גדעון שנהב, נער צעיר שקורס תחת תביעות הקולקטיב המתווכות על ידי אביו. כך ממלאת הספרות, גם 

ת ביקורת ותהיות על הסדר יה ולהעלוסאת יעודה כמדיום שבו ניתן לבצע רפלקבתקופה זו, ומוטיב ההתאבדות הרווח בה, 

  . ההגמוני

דיכוי של היחיד על ידי הכלל, אותו הנטייה הפרשנית הרווחת היא לקרוא את ההתאבדויות בספרות הקיבוץ כמגלמות את    

המתייחס  לתופעת ההתאבדות וד הקולקטיביסטי הפונקציונאלי", "היס שאני מציעה לכנותוהיסוד  פן אחד שלכלומר כמבטאות 

                                                           
המוות  (, בו הוא דן בהרחבה בתלושי העליות השנייה והשלישית, שרבים מהם )לדבריו כעשרה אחוז ממקרי1976וראו ספרו של מוקי צור ) 169

ובעיקר אי היכולת להסתגל לתנאי  –שנרשמו בעיתונות הפועלים( סיימו את חייהם בהתאבדות, תוצאה של תנאי הדלות, הגעגועים לבית שנשאר מאחור 

 (.34הקבוצה. צור מצביע על הממד הריאליסטי המאפיין את היצירות הספרותיות של התקופה הדנות בהתאבדות )עמ' 
 .351-359, עמ' 9719וראו אצל אלמוג,  170
-ישראליים של ברנר חוקרים את שאלת כינון הישות הלאומית-ב( הדן בעובדה שרבים מסיפוריו הארץ 2000לעניין זה ראו מאמרה של חנה נוה ) 171

 ציונית דרך ההתבוננות בכינונן של קבוצות ספציפיות.
המאפיינים את ספרות הקיבוץ כבר מראשיתה. לטענתה, בטקסטים רבים  מילנר מצביעה על הכוחות הצנטריפטליים אל מול הכוחות הצנטריפוגליים 172

(. Milner 2011בסופו של דבר הכוחות המושכים למרכז גוברים על הכוחות המתמרדים, מה שבולט בעיקר בסיגור ה"חיובי" של מרבית הסיפורים )

מה שמתרחש הוא סילוק אותם אלמנטים "שליליים" לטובת חיזוק גם כשטקסטים מסוימים מסתיימים בעזיבת הקיבוץ או בהתאבדות, ניתן לטעון כי 

 הקולקטיב.
און במאמרה "המשפחה בקיבוץ" על הניסיון של האידיאולוגיה הקיבוצית לערער על מוסד -לעניין זה, ראו הביקורת הנוקבת שמבטאת יערה בר 173

(. סוגיה זו עומדת במרכז קורפוס רחב של יצירות 2004און, -המשפחה המסורתי ועל החוויה הטראומתית של גדילת ילדים בהוויה הקיבוצית )בר

 ולנוע )וראו על כך בהמשך הפרק(. ספרות וק
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, אבי הסוציולוגיה המודרנית שהתייחס לתופעת האובדנות בספרו דורקהייםאמיל ממד חברתי מובהק. במונחיו של כבעלת 

ניתן לטעון כי מדובר בהתאבדות "אגואיסטית", כלומר התאבדות כתוצאה מהעדר , ([1897] 2002דורקהיים, )  ההתאבדות

קורבן שקורס תחת הדרישות הבלתי אפשריות של הכלל. במובן זה המתאבד הוא  174.אינטגרציה עם קבוצה חברתית כלשהי

את המרד  ומבטאותהגמוני של הטקסט הספרותי, -מתייצבות ההתאבדויות הספרותיות לשירותו של מסר חתרני ואנטיבמקביל 

של הדמות הספרותית במוסכמות. מילנר, למשל, טוענת כי כבר בטקסטים המוקדמים של ספרות הקיבוץ המסתיימים 

הגמוניים המפעפעים תחת הזרם המרכזי -סית( את הזרמים החתרניים והאנטית או בעזיבה, מגלם אירוע זה )הנדיר יחבהתאבדו

שני פנים אלו של היסוד הקולקטיביסטי מתגלמים . סוציאליסטי-והאחיד של הטקסט המגויס המבטא את עקרונות החזון הציוני

סוגיה  זו  מותנית כמובן באופייה של ההתאבדות בכל מקרה ומקרה,   – דרך אקטים אובדניים שונים. איזה מהם יובלט ויתבחן

 כפי שהספרות מציגה אותו.

כאירוע נפשי פנימי, המבטא את מורכבות הנפש הפרטית ואת בד בבד עם ממד זה, תופעת ההתאבדות מיוצגת תמיד גם    

ילת העל הציונית על –המדגישה את ההקשר החיצוני גם כשמדובר ביצירה , וזאת, ההכרה של הספרות במורכבות הזאת

גלוי )דוגמת יצירתם של סופרי דור העלייה השלישית בכלל ויצירתו של דוד מלץ בפרט( וגם כשמדובר ביצירה שנותנת קול 

פרטי הממד ה הגמוניים )ספרות הקיבוץ בדורות מאוחרים יותר, למשל יצירתו של עמוס עוז(.-ליסודות חתרניים ואנטיוחשוף 

. בדיון שיובא קשור באופן הדוק הן לדינמיקות נפשיות מורכבות של הרס עצמי, והן למערכות יחסים משפחתיות וחברתיות

כאן תיבחן שאלת הקשר בין שני היבטים עיקריים אלה, ותיבדק הזליגה בין הממד הקולקטיביסטי והאישי. כך תיבחן גם בקשר 

ין הפרטי לציבורי היא למעשה הבנייה מלאכותית, וכי בין שני הקטבים הללו לספרות הקיבוץ ההשערה כי הדיכוטומיה ב

הממחיש את  הקיבוץ,ברומן מז'אנר  ספציפיותבשתי התאבדויות מתקיימת רשת סבוכה של העברות והמרות. פרק זה מתמקד 

מסגרות הקיום האנושיות.  הביקורת הנוקבת כנגד ההיבריס של הקיבוץ ויומרתו לרפא את כל תחלואי האדם ולספק תחליף לכל

ביקורת זו תהפוך נוקבת עוד יותר ביצירות שיידונו בפרקים הבאים, שגם ההתאבדויות הנידונות בהם עשויות להתפרש 

כתוצאה טרגית של אותה יומרה, ושל מצבם הבעייתי, ולעתים הטראגי, של הילדים, שגודלו לתוך מה שחלק מהם הגדירו 

 היינו גידולם במרחק מסביבה הורית פרטית, אינטימית ומכילה.בדיעבד כ"ניסוי בבני אדם", 

 

 

 

                                                           
 וראו המבוא לעבודתי. 174



107 

 

 אנשי השוליים וההתאבדות –לדוד מלץ  השער נעול. 2ד.

דוד מלץ, מאנשי  175ביקורת חריפה כנגד הקולקטיב הקיבוצי.מזהה ברומן  (1959)מלץ,  השער נעולהקריאה המקובלת ב

היה מן הראשונים שבטאו ביצירתם תפיסה ביקורתית של היבטים שונים בחיי  176,העלייה השלישית וממקימי קיבוץ עין חרוד

אשר עורר בזמנו פולמוס נרחב סביב הביקורת הנוקבת שמשמיע הרומן כנגד  (1945)מלץ,  מעגלותבעיקר ב 177הקיבוץ,

. שבצדואנשי השוליים "ביקורת זו מכוונת כנגד אדישותו של הכלל למצוקתם  של  טוען כיאבנר הולצמן  178ההוויה הקיבוצית.

; הם נדחים מתוך המעגל החברתי ועומדים םהחלשים, המכוערים, החולים והמתאבדים אינם מוצאים בקיבוץ תיקון לעצמ

הרומן השני של , השער נעוללגם (. דברים אלה הם רלוונטיים ביותר 581, עמ' 2006)הולצמן,  לגורלם בבדידות גמורה"

: אחת, אליהו הסניטר, חבר המתגלמות כאנשי שולייםבוץ, תוך התמקדות בשתי דמויות מלץ. הרומן מתאר הווי חיים בקי

קיבוץ ותיק אך נחות במעמדו עקב חירשותו, והשנייה, משה מאוחד, גיבור הרומן, צעיר תימהוני המגיע אל הקיבוץ בתקווה 

מויות הללו לאחר שניסיון השתלבותן למצוא בו מענה לחיפושיו אחר מורה רוחני. היצירה מסתיימת בהתאבדותן של שתי הד

היא כתב פלסתר חריף כנגד הקולקטיב הקיבוצי, שמסלק  ואמנם, האמירה העולה מן המישור הגלוי של הטקסט בקיבוץ נכשל.

בהוויה הקיבוצית,  גיבור הרומןחורג מהקו ההגמוני השליט. על פי תפיסה זו, אי השתלבותו של שהחוצה כל אלמנט זר 

 179(,207עמ'  ,השער נעולש"מן החוץ בא. זר. תלוי על בלימה" )תוצאה של העובדה של דבר להתאבדותו, היא שמביאה בסופו 

כאמור, להתאבדותו.  המידיתעל ידי חברי הקיבוץ היא הסיבה  ,אליהו הסניטר הגיבור המשני, גם דחייתו הבולטת שלכך ו

, הגישה הרווחת בביקורת יצירתו השער נעולבובייחוד  מעגלותלמרות עיסוקו האינטנסיבי של מלץ בדמויות שוליים ברומן 

ה"זרם המרכזי", ושל כל חייו,  מחויבהיא כי מלץ לא מטיל ספק בתקפותה הבסיסית של הנורמה הקולקטיבית, שלה היה 

                                                           
 (.2011( ומוטי זעירא )2006ראו, למשל, קריאותיהם של אבנר הולצמן ) 175
ישראליים בתקופה שבין שתי מלחמות עולם. לתהודה ספרותית ניכרת זכה בעיקר -( הוא אחד הבולטים מבין היוצרים הארץ1899-1981דוד מלץ ) 176

(, 2011) עף בכנפיים שבורות(. לסקירה נרחבת של תולדות חייו של הסופר ראו הביוגרפיה של מוטי זעירא, 1945)מלץ,  מעגלותהרומן הראשון שכתב, 

ות. שר מבליטה את הזדהותו המתמשכת וארוכת השנים של מלץ עם ערכי הקיבוץ והסוציאליזם הקיבוצי, על אף הכרתו בפערים שבין החזון למציאא

, הטוענת כי חריגותו של מלץ מבחינת העמדות שביטא )בין היתר שאלת מעמדו של הפרט בקבוצה, הזיקה לעולם א'( 1996לעניין זה ראו גם אופז )

וכדומה( ובו בזמן שייכותו העמוקה למרקם החברתי ולאתוס הקיבוצי, יצרה מורכבות שהזינה את יצירתו, וכי עמדתו הביקורתית והספקנית של  האבות

 (.1947)מלץ,  חתחתים בדרךמלץ כלפי מציאות ההגשמה החלוצית מתגלה כבר בקובץ סיפוריו הראשונים, 
כלפי החברה החלוצית שבה הוא חי לשלושה נושאים עיקריים: א. שאיפה לכונן סדר חברתי חדש, ( מחלקת את ביקורתו של מלץ א' 1996אופז ) 177

, עמ' צודק והומני יותר. ב. עבודת האדמה כדרך לגאולת האדם והחברה היהודית. ג. תביעתו של הסוציאליזם הציוני מהפכני להחרבת העולם הישן )שם

250-249.) 
. כפי שמציינת קשת, עיקר הפולמוס היה חוץ ספרותי 231-240, עמ' 1995ראו בפירוט שולמית קשת,  לותמעגלעניין הפולמוס שעורר בשעתו  178

, כרך ב', עמ' 1998-1977בעיקרו, ובמרכזו עמדה שאלת נאמנותו של העולם המתואר למציאות ולא שאלת איכותו האמנותית. ראו לעניין זה גם שקד, 

. לדיון בפרטי הוצאתו לאור, ותגובותיו 158-150, עמ' 1986לדיון פרשני ברומן, ראו, בין היתר, כנעני, . 1996ואופז,  1990; קריספין, 293-292

 .228-207, עמ' 2011של מלץ לפולמוס שהתעורר בעקבות יציאתו לאור, ראו: זעירא, 
בד. מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים המצוטטים תל אביב, הוצאת עם עו ,השער נעול: 1959כל הציטוטים המובאים בפרק זה לקוחים מ: מלץ, דוד.  179

 מן הרומן בסוגריים בגוף הטקסט.
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 נעולהשער ועם זאת, הטענה הרווחת היא כי ההתאבדות הכפולה החותמת את  180מחייב מבחינה ערכית.בה כמוצדק ושנתפס 

של מלץ כנגד החברה הקיבוצית, ש"אין בה כגוף קולקטיבי די רגישות, סובלנות, גמישות או פתיחות  ביקורתוממחישה את 

חיזוק נוסף לטיעון זה מוצאים הפרשנים בשמו של הרומן, שמרמז  181.(584, עמ' 2006)הולצמן,  כלפי יחידים יוצאי דופן"

את שערי הקולקטיב  ת, שנועלתהקיבוצי החברהעל ידי  םקבלת באי מתהגיבורים מתגלהמצוקה העיקרית של כך שעל 

בקיבוץ, כפי שעולה מיצירתו של מלץ, לא נתבטלו מחיצות של זרות וניכור, לא נפתרה הבדידות ולא נפתרה  182.בפניהם

אוטופיסטית מצוקתם של היחידים, החלשים והדחויים, ובכך מבטאת יצירתו ביקורת נוקבת כלפי הקיבוץ כמגשים אידיאה 

 .של ייסוד חברה חדשה ואידיאלית

המציאות דמותו, ובעיקר דרך מותו הטרגי, מביע המחבר ביקורת חריפה כנגד  . באמצעותאליהוכך באופן בולט גם לגבי    

צבר בקיבוץ, שבניגוד לאתוס השוויון והקבלה למעשה דוחה מקרבו גורמים שאינם נענים לדרישה לעבור מטמורפוזה לדמות ה

הדרישה לשלמות גופנית ונפשית  , כלומר לזיוף שבאידיאולוגיית השוויון של החברה הקיבוצית.העברי החדש בארץ ישראל

התאבדותם מבטאת  183(.2007אותו מכנה מיכאל גלוזמן בשם "הגוף הציוני" )היא כמובן מאושיות האתוס הציוני המודרני, 

 למת חוסר סובלנות קיצוני כלפי השונה והחריג.ביקורת נוקבת כנגד אותה תפיסה אכזרית במהותה שמג

חתרני אני מבקשת להוסיף היבט שנזנח במידה רבה בביקורת, והוא הרגישות -לעיסוק הפרשני הנרחב ביסוד הביקורתי   

העמוקה שמגלה המחבר לפסיכולוגיה של הפרט, דווקא דרך הבחירה של מלץ לגעת במצב נפשי קיצוני דוגמת התאבדות. 

ומגלמות את הצומת בין  אופיו ובעיותיו של הקולקטיב הקיבוצימתמזגות ל, מאוחד ואליהו, יםהחריג יםל הגיבורש םמצוקת

הקיבוץ משמש האישי ללאומי, צומת שאחריו עוקבת עבודה זו. למעשה, הרומן מאפשר קריאה בו כיצירה פסיכולוגית שבה 

. המחבר מגלה רגישות רבה לעולמן הפנימי של שתי דמויות ביםפסיכולוגיים מורכ-נבחנים מצבים אנושיים שלעומתורקע רק כ

                                                           
(, הטוען כי בעובדה שמלץ מעולם לא הטיל ספק בחיוביותה של הנורמה הקולקטיבית, הוא מהווה 294, כרך ב', עמ' 1977-1988וראו גרשון שקד ) 180

גוד משמעותי לעמוס עוז, שהופך את השולי למרכזי ודוחק את המרכז לשוליים. וראו גם: נציג אופייני של דורו, בני העלייה השלישית, ובכך מהוה ני

 .582-581, עמ' 2006הולצמן, 
בהקשר זה מקביל סיפורו של משה מאוחד לסיפורים מאוחרים יותר הדנים בדמויות שוליים של הקיבוץ שמפאת האינדיבידואליות שלהן נדחות מן  181

(. וראו נורית גרץ 1975)עוז,  ארצות התן( ו"תיקון עולם" מתוך 1979בין השאר את "עתליה" ליצחק בן נר )בן נר,  הכלל. סיפורים אלו כוללים,

 ( הדנה בסיפור "עתליה" כאחד המקרים המעלים את שאלת מעמדו של החריג ויוצא הדופן בחברה הקיבוצית.1990)
ר אירוני על רקע ההקשר ממנו הוא לקוח: תפילת "אל מלא רחמים", תפילה שמטרתה ( גורס כי שמו של הרומן מואר באו584, עמ' 2006הולצמן  ) 182

 לעורר חמלה וקבלה בפני כל הברואים, ללא כל הבדל ביניהם. השער הנעול הוא מוטיב חשוב בסיפורת העברית והוא ששאול מתפילת נעילה של יום

פנה היום. / היום יפנה, / השמש יבוא ויפנה / נבואה שעריך". ביסוד פיוט זה עומדת הכיפורים שבה שזור הפיוט "פתח לנו שער / בעת נעילת שער / כי 

יִּם נפתחים ביום הכיפורים, ועם צאת היום הם חוזרים ונסגרים. את מוטיב השער הנעול או הדלת הנעולה ניתן למצוא ג מ  ם  בשיר האמונה כי שערי שָׁ

(. הגן הנעול הוא מטאפורה למושא כמיהה והשתוקקות 12ותי כלה מעיין חתום" )שיר השירים ד השירים, שם מתוארת אהבה בלתי מושגת: "גן נעול אח

שאלה שעם חלוף הזמן לובשת צורה של ייאוש. מוטי ב בלתי מושג אשר ניתן לראותו, אך אין אפשרות לגעת בו. הוא נעול בפני המשתוקק והופך למִּ

, ירושלים ותל בדמי ימיה ועוד סיפורים: "פרנהיים", בתוך: 1991ן היתר "פרנהיים" )עגנון, השער הנעול חוזר במספר יצירות בספרות העברית, בי

(. אצל מלץ מהווה מוטיב השער הנעול ביטוי לניסיונו של משה מאוחד, כמו חלכאים ונדכאים נוספים ברומן, להתקבל 83-71אביב, הוצאת שוקן, עמ' 

 כשווה בין שווים לתלכיד הקיבוצי, ללא הצלחה. 
א בעוצמה רבה בדור הספרותי הבא, דור המדינה, שיידון בחטיבה ביקורת נוקבת על הדרישה לגוף מושלם, נטול פגמים פיזיים ונפשיים, תבוט 183

 ( שנכתבה עשרות שנים מאוחר יותר )להלן(.1986) התגנבות יחידיםהשלישית של עבודה זו. דוגמה בולטת לכך היא יצירתו של קנז 
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ואליהו של מאוחד  דמויותיהןכך, יתרה מ עליהן את חורבנן. הקיבוצית מביאההחברה של מהגרים, שהעימות עם היומרה של 

. גרוטסקית המובא לרמהמקרה הקיצון, הן מגלמות את , אלא הפגמים והמצוקות שהן מציגותת ברומן מבחינת וייחודי ןאינ

 מייצגות, בחברה הקיבוציתכל הדמויות המאכלסות את הרומן, במובן זה או אחר, וללא כל קשר למידת השתלבותן  למעשה,

, ותאו נפשי ות, בין אם פיזימצוקות אנושיותבשלל  ותמגלות חולשות ומוגבלויות שונות, לוק ,בודדוה הפגום במהותן את

 184.כדמויות זרות ומנוכרות, מוכות גורל ואומללות ותומתגלמ

כפי שאבקש להראות, הרומן למעשה מייצר תמונת דיוקן מפורטת של פסיכופתולוגיה אנושית, הנמסכת לתוך הפתולוגיה    

החברתית. הקיבוץ התיימר להציע הבראה של נפשות על סף כיליון בתקופה לאומית סוערת של כינון האומה. האידיאל 

מנגנון של  יצמיחוומי וגיוס כוחות משותפים לבניית עתיד משותף דווקא התלכדות סביב חזון לאהקיבוצי הציג אמונה לפיה 

ברומן של מלץ, קיים פער עצום בין החזון לאידיאל ומתבררת . ואולם, הפרטים להיגאל יצליחו שבאמצעותותמיכה וסיוע הדדי 

מי, מאפשר התבוננות אוזלת ידה של האידיאה הקיבוצית לרפא. אקט ההתאבדות, כגילום של מצב נפשי קיצוני רווי הרס עצ

עמוקה באותה צומת בין המצוקה האישית לכשל הקולקטיבי, ומצביע בחריפות על הטרגיות הטמונה באמונה היומרנית שניתן 

לרפא באמצעות האידיאל הקיבוצי מצוקות נפשיות כל כך עמוקות, בייחוד בתקופה לאומית כה סוערת. לימים כתב על כך 

"בשם איזה עקרונות אלכימיים ציפה לבון שבני העניים שגייס לתנועתו ]גורדוניה[ (: 2000) שבעהאברהם בלבן ברומן 

ישקמו כאן את פגעי ילדותם ואת עלבון נעוריהם? דווקא כאן? סגורים זה עם עלבונו של זה ביישוב קטן ומבודד, מוקף כפרים 

ל ייצרי כוח ותאוות חומר. האם באמת ערביים? דרך החיים הזאת נועדה למלאכים, לקדושים שהסירו מליבם כל שריד ש

מלץ למעשה (. 203, עמ' שבעהבלבן, ובתמים האמין לבון שהמגע עם אדמת הארץ יצרוף את הסיגים האלה לאדמת זהב?" )

מתריע על הסכנה הטמונה בהיבריס היהיר שהחזון הקיבוצי יהווה מזור מוחלט למצוקה עמוקה שפורצת בשיא עוצמתה באותה 

 ל של בניין האומה.תקופה הרת גור

 

 

 

 

                                                           
מביע מלץ תפיסה הרואה את חיי החלוצים  (330-349, עמ' 1925במסה "יסודות לאיחוד התנועה הקיבוצית" שפורסמה על ידי ברל כצנלסון ) 184

כנושאים ממד טראגי, של צבר אנשים שנקרעו מבית גידולם, הוטלו אל קרקע ציה, ובה עליהם לחפור את גורלם. דברים אלו עולים בקנה אחד עם 

בחינת מכתב התאבדות: "לא קומדיה. המילים החותמות את הרומן, מילותיו של משה מאוחד אותן הוא כותב על פתק ממש טרם הוא נופח את נשמתו ב

 (.234לא קומדיה" )
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 185אליהו הסניטר –אקט המחאה  –ההתאבדות הראשונה 

 186.הקיבוץ מוותיקיאחד הוא  שכינויו "הסניטר" בא לו בגין תפקידו כמנקה המחראות, הבזויה מבין העבודות במשק, ,אליהו

אדם מעלובי החיים, איש בודד וגלמוד, ה"נכסף כל הימים לקרבת אדם. לבו יצא לנפש קרובה, להפיג בדידותו החרשת"  זהו

חומה גבוהה בינו לבין לשאר חברי הקיבוץ, ובדידותו מביאה אותו לנסות להתקרב אל כל  מקים(. מצבו הגופני המיוחד 42)

הוא מנסה לפרוץ  דוד שמקיפה אותו(. את חומת הבי41סלול הרבים" )אדם חדש בקיבוץ שהוא מבחין שאינו "נכנס ישר למ

בהתנהגות חסרת רסן עם נשים. וכן, באופן מוזר ותמוה, גם קשר עם ילדי הקיבוץ, שאכן מחזירים לו אהבה,  באמצעות

סירוס עצמי  לשמועה שנפוצה בקיבוץ בדברבסופו של דבר , ומביאה לתלונות של נשים בפני מוסדות הקיבוץזו התנהגותו 

הרומן לא נותן תשובה חד משמעית לשאלה האם אכן התרחש המעשה האכזרי במציאות, אך אין ספק שאליהו ביצע לכאורה. 

מעשה הסירוס הוא גילום  והרצון להכחידם. יצרי הליבידושל הסכנה הטמונה עבור אליהו ב שהאפשרות הזו מותירה רושם עז

 סה של חיסול עצמי המהדהדת לאורך הרומן, כעדות לאסון שממיט יצר ארוס מפעפע. ברור של דחפי הרס עצמי קיצוניים, גר

, פרט שהופך למשמעותי באקט היא ריח הליזול החריף שעולה מחפציו ובגדיו אחת הסיבות לדחייתו של אליהו על ידי הכלל   

הרה הגעתה של אישה  זו שלשל אליהו היא  דחייתומלמדת על ההפרשה המרכזית  ההתאבדות שלו באמצעות שתיית ליזול.

מסרב  ואולם הקיבוץבקיבוץ, לקבלה כחברה מן המניין מבקש ומלא חמלה. אליהו  אימהי, כלפיה מגלה אליהו יחס לקיבוץ

, אמירה שיש בה ממד אירוני מצד המחבר )שהרי הקיבוץ פועל תחת עקרונות (163"אנחנו לא מוסד סוציאלי" )בנימוק ש

שרשרת אירועים ופותחת את הקיבוץ מערערת את שיווי המשקל הנפשי של אליהו,  האישהעזיבתה של  ים(.סוציאליסטי

על פי הנרטיב הגלוי, הזדהותו  בפרשה גורם להתערערותו הנפשית.שמובילה בסופו של דבר להתאבדותו. לא ברור עד תום מה 

אולם לטענתי, גורם מרכזי אפשרי הוא דווקא עובדת וחווה היא שמעוררת את הזעם והניכור. שהאישה עם חווית הדחייה 

 עשויות להיות לכוחות ארוס, יחד עם התוצאות הטרגיות שכוח החיות ויכולת ההולדההיותה אישה הרה, כזו המגלמת את 

 מומו הגופני של אליהו חוסם בפניו את שער הארוס. כך, כאלה, שהרי מדובר באישה שננטשה על ידי בן זוגה לאחר שהרתה.

  עתיר זעם ותוקפנות. מתגלמים כדיכאון נפשיארוס ותנטוס מתערבבים כך אצל אליהו, ומובילים לייאוש ולמשבר, שאכן 

                                                           
(.  גם 1959דמותו של אליהו הסניטר מבוססת ככל הנראה על אדם אמיתי בשם אליהו פלישר, מראשוני קיבוץ עין חרוד. וראו על כך שלמה לביא ) 185

ל האיש. דן כותב: "בדמותו של אליהו הסניטר גנז והנציח מאותה שנה אם כי אינו מציין את שמו ש דברחיים דן מתייחס לעובדה זו במאמרו בעיתון 

(. 8, עמ' 1959הסופר דמות ידועה במשקו, בעין חרוד, והציב מצבת זיכרון לאיש אומלל, מסור ונאמן, מראשוני החברים במקום" )וראו: חיים דן, 

דמויות ממשיות ואירועים אמתיים שהתרחשו בקיבוץ עין  הוא רומן מפתח מובהק, הנסמך על השער נעול( טוען כי 584, עמ' 2006אבנר הולצמן )

ייו חרוד. דמותו של משה מאוחד מבוססת על משה שפי, פילוסוף ששהה תקופה מסוימת בעין חרוד, קיבוצו של מלץ, וקורות חייו תואמים את קורות ח

הקשר זה, דמותו של אברהם חן מבוססת על מלץ עצמו של משה מאוחד, ובכך מהווה הדמות מעין "מצבה חיה" לשפי, שהתאבד בשתיית רעל. עוד ב

 ויוספה מאסטרו, ידידתו אצילת הנפש של משה מאוחד, היא בת דמותה של המשוררת ישע סמפטר. כקוריוז ניתן לציין כי משה שמיר אף הוא השתמש

 ת ההתאבדות.אף הוא עסוק באופן אינטנסיבי בשאלש(, 1991)שמיר,  עד הסוף ברומן בדמותה של אותה משוררת 
נדמה כי דרך עבודתו של אליהו מפנה מלץ ביקורת נוקבת כלפי המימוש של האידיאל הקיבוצי, שבו יש אדם שנאלץ לבצע עבודה כה בזויה דוגמת  186

רתת על דגלה ניקוי המחראות, שגם גורמת לבגדיו להדיף ריח חריף של ליזול. כך מסתבר שגם בחברה שוויונית לכאורה דוגמת החברה הקיבוצית, החו

 את עקרון השוויון, יש עבודות שוות יותר ופחות.
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ברגע המשבר מתגלות פניה ה"אמיתיות" של החברה הקיבוצית, ומבחינה זו מהווה היחס כלפי אליהו התגלמות הבגידה    

חברי המשק.  בקרב בידודו ת השבר הנפשי שלו, מה שמוביל להעצמת הרעיונית שלה. הקיבוץ איננו מסוגל להכיל ולקבל א

דווקא אחרי הסתלקותה של האישה ההרה מרכזי בשרשרת האירועים שמובילה למותו. התנהלותם של החברים היא גורם 

הריח הדוחה נעלמת הפסיביות הכנועה של אליהו ומוחלפת בתובענות אגרסיבית: הוא עומד על זכותו לדיור )שנמנע ממנו בשל 

ישיבתו באסיפה אילמת, זועמת אך גם אלימה מאוד, פלגי זיעה מתגלגלים על לחיו, והוא כמו מתריס בפני הכלל העולה ממנו(, 

הוא סובל שבר מעט לאחר מכן  בלא שאיש מושיט לעברו יד. –בחירשות בודדה להיות נתון  –על הגורל הנורא שנגזר עליו 

 הפגומה גופניותומדגיש את דיש את הסאה מבחינתו )ואולי אף ג, המתווסף לכאב הנפשי, מהכאב הגופני שהוא חווהבידו, ו

להתאבדות אכזרית,  . אירועים אלו מובילים(ואת אי ההיענות ליד המושטת, שעתה היא יד שבורה שהיא בעיניו מקור הרע

אמצעותו ניקה את בתי השימוש של את הנוזל שבאליהו שותה : אקט תוקפני ואלים, כלפי העצמי אך גם כלפי הקולקטיב

דמותו מתייצגת (. 224נשימה קלה של רוח" )שמתואר כי אין בו "בבוקרו של יום שרב כבד  עצמו, הקיבוץ, בתוך בית השימוש

תמונת גופתו של אליהו,  כגוף פגום, שבור, מסורס, עתיר תשוקה ארוטית אותה הוא מחריב דרך תוקפנות כלפי חוץ ופנים.

מעוררת זעזוע עז ומובנת היטב כהתרסה וככתב אישום, במיוחד על ידי הדמות המקבילה לו, משה רי הקיבוץ, שמתגלה לחב

 מאוחד:

 

אליהו הסניטר ישב על הכסא בלא רוח חיים. ומתוך שתא בית הכסא קטן וצר, לא נשמטה גופתו ונפלה אלא 

נשענה על הכותל. לכן נשאר יושב ישיבה זקופה, ראשו משורבב קמעה לצדו וידיו שמוטות. מוזרה ביותר היתה 

ר, פניו חיוורים, עיניו עצומות, שישב שותק אל השולחן ליד בן יעקב המזכיכהבעת פניו: כמו באסיפה הכללית, 

. לא אזוז מכאן עד שתעשו רצוני ותחזירו לי את זכותי במלואהוקמט עקשני חמור מסביב לפיו, כאומר: 

נתרפרף במוחו של משה אלא שחיוורון פניו עתה שונה היה, מבעית. זה בוודאי מה שאומרים חוורון מוות, 

שהזדקר מחודד. הקמט העקשני מסביב לשפתי פיו היה מעוקם . מבעית היה חיוורון זה מסביב לחוטם, מאוחד

שחורות וצרובות. לרגליו של אליהו הסניטר, שנדחקו אל הכותל עם פריצת הדלת, נתגלגל  –במקצת. השפתים 

 ., ההדגשות שלי(225בקבוק שעלה ממנו ריח חריף של ליזול )
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( תנטוסדחף מוות )  –דותו של אליהו מעין "מוות במהופך" , ניתן לראות בהתאבהתפיסה הפסיכואנליטית הקלאסיתעל פי    

במובן זה הבחירה בהתאבדות דווקא  187המופנה כלפי העצמי במקום כלפי האובייקט השנוא, כלומר הקולקטיב הקיבוצי.

באמצעות ליזול משמעותית מאוד: הליזול מגלם בעיני אליהו את הדרתו ואת הצביעות של הקולקטיב הקיבוצי, שמתהדר 

חברי על ועם זאת, ברור כי הכעס המושלך  באידיאולוגיה שוויונית נשגבת אך מפלה את אנשיו ואינו מושיט יד למי שזקוק לה.

כמו מנסה אליהו באמצעות  מומו הפרטי, וכן אקט של שנאה עזה והרסנית המופנה פנימה,הקיבוץ הוא בחלקו הגדול כעס על 

עשוי האקט התוקפני והאלים כלפי העצמי לפיכך, הארוס שמסב לו סבל כה רב.  את (ולהכחיד, לנקות ולטהר )הליזול למחוק

  שמסבים מצוקה כה גדולה כשאינם ממומשים. ואת האימה מפניהם ניסיון אחרון להשמיד את דחפי הארוסלהתפרש כ

( שופך אור [1965] 1975)עוז,  ארצות התןמתוך קובץ הסיפורים  מאת עמוס עוז "תיקון העולם"גיבור הסיפור    

השער קובץ סיפורים זה, למרות שהתפרסם שש שנים בלבד לאחר יציאתו לאור של   188רטרוספקטיבי על דמותו של אליהו.

, בתליה המתאבד בסופו של הסיפוראדם חסר שם גיבור סיפורו של עוז,   189עברית.הנחשב כמבשר דור חדש בסיפורת  נעול

 וכמועבודתו, ממש כמו זו של אליהו הסניטר, נעשית בבדידות  ערירי, מופנם ונוקשה המתנהל בשולי הקיבוץ. אישמתואר כ

שמופנה לאורך הסיפור אל הקולקטיב הקיבוצי )ובעיקר אל החזון  ,זעמו .אליהו  הוא מסור לעבודתו ורואה בה שליחות וייעוד

סניטר, שנאתו של הגיבור ניכרת על פניו, והזעם מתבטא בפיזיות . כמו אליהו ה.הקיבוצי(, מופנה בסופו של דבר פנימה

. ההשוואה בין שני הסיבות לשנאה העצמית המופנית פנימה היא כוחות הארוס אחת זה, גם אצל גיבור .המתגלמת בגופו

עות בחברה הגיבורים מלמדת על אותו פער בין החזון למציאות, בין אידיאל השוויון לבין מה שמתרחש בפועל, ועל הצבי

 הקיבוצית.

                                                           
 על המוות המהופך ראו בפרק המבוא לעבודה זו.  187
(, אשר בפרק "ודאי כבר היו דברים מעולם" דן בקווי הדמיון בין הרומן לבין יצירתו של עמוס עוז תוך בחינת הזיקות, 2006וראו אבנר הולצמן )  188

היוצרים. הולצמן מתייחס לדמיון בין שני הטקסטים בנושאים ובאווירה, ומפנה את תשומת הלב לדמיון בין שני הגיבורים  ובעיקר ההבדלים בין שני

(. לטענת הולצמן, דווקא הזיקה בין כתיבתו של עוז ליצירתו של מלץ בפרט וליצירתם של יוצרי הסיפורת 582-581שאליהם אני מתייחסת כאן )עמ' 

[( עשויה ללמד על ההבדלים 1982] 2009)עוז,  מנוחה נכונהמלחמות עולם בכלל, שעוז עצמו מצביע עליה בסיום הרומן  ישראלית בין שתי-הארץ

תית, המהותיים בין שני דורות ספרותיים שונים בכל הנוגע לתפיסתו של המעשה הסיפורי. הולצמן מתייחס גם לשאלת מקומו של הקיבוץ ביצירה הספרו

לץ ובני דורו נתפס הקיבוץ כמסגרת חיים שעדיין איננה מובנת מאליה, ועל כן יש לבחון אותה ללא הרף מבפנים, ומכאן ריבוי וטוען כי בסיפורת של מ

-( מוסיפה להבדלים בין שני היוצרים ממד פואטי1990יסודות תיעודיים או מסאיים ביצירותיהם בעוד אצל עוז הקיבוץ נסוג אל הרקע. מיכל קריספין )

כי בעוד מלץ שייך לדור שהפאתוס היה חלק מהשפה המדוברת שלו ומסגנון החיים שלו, עוז אימץ לו את האירוניה כ"חומת מגן" כנגד  לשוני וטוענת

( טוען כי למרות העיסוק בחומרים דומים, ניכר הבדל בולט בין מלץ לעוז המתבטא בעובדה 300-287, כרך ב', עמ' 1998-1977הפאתוס. גרשון שקד )

 לשוליים –לא הטיל ספק בתקפותה הבסיסית של הנורמה הקולקטיבית, בעוד אצל עוז השולי הופך למרכז והמרכז  שמלץ מעולם
ועל היותו מבשר דור חדש בסיפורת העברית )מה שנהוג לכנות "דור המדינה"( נכתב רבות. וראו, בין השאר, גם   ארצות התןעל קובץ הסיפורים  189

, הדיון בסיפור "תיקון העולם" הוא יחסית דל למבחר ארצות התןא(. מבין סיפורי  1987(, ויוסף אורן )1986(, אברהם בלבן )1996נורית גרץ )

וצפע", "ארצות התן", "מנזר השתקנים" ו"דרך הרוח"(. יוסף אורן מתייחס ספציפית לסיפור  יםהפרשני בנוגע לסיפורים אחרים בקובץ )בעיקר "נווד

ל דמות המתמודדת עם כוחות מנוגדים: "התכונות החיוביות של הגיבור, כפי שהן מתגלות לסובבים אותו, שבזכותן ומציע כי הפאבולה שלו מבוססת ע

ס האלה הוא נחשב ל'נסתר' ולאיש 'הדבק באמונתו', פשוט מעלימות את האמת הגלויה לו בלבד: כי 'כל ימיו היה מתפרנס מן השנאה', וסופו שיצרי ההר

 (. 135א, עמ'  1987דות" )אורן, מוליכים אותו למעשה ההתאב
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את התאבדותו הוא פשר.  יחסר יםכמו חייו, נותרועם זאת, קיימים גם הבדלים בין שני הגיבורים. מותו של הגיבור של עוז,    

שאינם חברי הקיבוץ, אצל התאבדותו אינה מעוררת הד גופתו נמצאת רק לאחר שלושה ימים והרחק מעיני כל, בחשכה, מבצע 

: "הספדנו אותו ודיברנו על מסירותו , ממש כמו בחייו. גם בהתאבדותו הוא נותר בודד וחסר זהותהפרשהמנסים להתמודד עם 

הצנועה לאידיאל שאנחנו מחזיקים בו. קבורתו של איש שהקדיש את עצמו לתיקון העולם אינה שונה מקבורה אחרת, ואין לנו 

אדם נטול , כאמור, . לכך מתווספת העובדה שהגיבור הוא(169מה להוסיף. איש ערירי היה. תהי נשמתו צרורה" )שם, עמ' 

ל"תיקון , אלא נתון כל כולו ההוויהאינו חי את גיבורו של עוז  .אין לו מקום בליבם של החבריםשם: בחייו, כמו גם במותו, 

 . אינו מנסה, אף לו לרגע, להשתלב בהוויה הקיבוצית שבה הוא חיו, עולם"

גם המסירות שהוא מגלה לעבודתו אינה מלווה . להשתלב בחברה הקיבוציתבכל כוחו מנסה אליהו הסניטר  אליו,בניגוד    

 שנותרבניגוד להתאבדות גיבורו חסר השם של עוז, . באותה חמת זעם של גיבורו של עוז, אלא נדמה כי מדובר בחדוות עשייה

וע בחברה הקיבוצית. הבחירה באקט אובדני  פומבי, , התאבדותו של אליהו הסניטר מייצרת גלי זעזהשפעהכמעשה חסר 

שונה לחלוטין מהמעשה שנעשה כמעט באמצעות הליזול שכה מזוהה עם דמותו של אליהו, שייחשף באכזריותו לעיני כל, 

בהיחבא במקרה של גיבורו של עוז. חברי הקיבוץ המומים, כמו "לא העזו לפרש בניב אנוש אותו מעשה בלתי מובן, בלתי 

המעשה של אליהו מעורר כעס (. 226ן עד היסוד, מעשה המביא את האדם אל גבולו האחרון של סוד עולם מטיל אימה" )מוב

, תוך לקיחת אחריות )גם ניסיון להבין מדוע בוצע המעשהוקיים  190עז, שמהדהד את הכעס של אליהו עצמו כלפי הקולקטיב,

"ואני אומר לכם, כי סטירת לחי היא שנתן לנו אליהו. סטירת לחי אחד החברים: טוען אם חלקית( לסיבות לו. כך, למשל, 

ויריקה שירק בנו, בכל החברה כולה, בקיבוץ כולו ובכל אחד מאיתנו. לא. משהו לא כשורה כאן. כדאי היה שנחשוב קצת 

דחף אותו  מהותו של האיש ומה להבין אתמעוררת רצון באנשי הקיבוץ גם בדבר. קיבוץ!" )שם(. התאבדותו של אליהו 

 למותו.

אירוע מטלטל  היאעגומה, אין ספק כי התאבדותו הפרשה הואמנם, למרות שאליהו נקבר בו ביום על מנת להשכיח מהר את    

מגלם  גיבורו של עוז. בעוד  עבור החברה הקיבוצית, וזאת בניגוד להתאבדותו המנוכרת, הבודדה, של גיבורו של עוז

 , אליהו ממשיך בהתאבדותו להתריס כנגד החברה את כאבוהתריע כנגד הצביעות הקיבוציתבמאבקו ל וויתורבהתאבדות מעין 

, המתואר ברומן בהרחבה, מייצר ניסיון "להאיר את המאורע ההלוויהואמנם אירוע  ., בציפייה אחרונה להכלההבלתי נסבל

 (: 226)ויש בו ממד של הכלה כזאת  מנקודות ראות שונות ומשונות"

                                                           
מותו של אליהו הסניטר מלמד על האופן שבו אקט אובדני מעורר בסביבה רגשות עזים, הנעים בין רחמים וקבלה של המעשה ועד לזעם ואיבה.  190

וי גמור )וראו דיון בעניין זה רגשות אלו מהדהדים כמובן את הגישה לאקט האובדנות שנעה לאורך ההיסטוריה האנושית בין קבלה מוחלטת לבין גינ

 בפרק המבוא(. 
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ויות, עמום ונוגה. נתאספו החברים והוציאו את ושל ל צלצולשלא כדרכו,  צלצולבפעמון הקיבוץ,  צילצלו

עמדו לפני  דוממים צעדו אחרי הארון. דוממיםאליהו הסניטר לדרכו האחרונה. מכאן ואילך שוב לא נחפזו. 

לא אמירה של חול.  , לא בשעת הקבורה ולא אחריה, לא הגה ולא אנחה. לא 'קדיש' ואףנשמע הגה לאהקבר. 

של כלי העבודה שהעוסקים בקבורה העלום על כתפיהם והתרחקו ראשונים מן הקבר.  קול נקישתםרק  נשמע

 191, הדגשות שלי(.228, איש לביתו )דוממיםגם השאר,  –ואחריהם 

 

מלמד כי חברי הקיבוץ מנסים, דרך הדממה, ובפעם הראשונה, לשמוע  של חוש השמיעה מהשדה הסמנטימילים ריבוי    

עד כמה ולהפנים  "להאזין"וגם המספר, דרך הדממה, מנסה לפחות מעט ממה שליווה את אליהו בחייו במהלך דרכו האחרונה. 

ת השנאה ומופנעם זאת, הרגשות הם גם שליליים. ברגע המוות  שליווה את אליהו הסניטר. הוא פגם החירשותמשמעותי 

ילד צעיר שבעת מצוקה נפשית מפנה את כעסו אל הוריו בהתקף  אצל והתוקפנות של אליהו כלפי אנשי הקיבוץ, ממש כמו

)ואמנם, קיימים אלמנטים ילדיים בדמותו של אליהו, המתבטאים בין היתר במשיכה העזה שלון לילדי הקיבוץ; גם בנהייתו  זעם

ההשלכה היא כפולה: בעוד הוא משליך את זעמו אליהם, משליכים  הה לדמות אם חסרה(.אחר האישה ההרה ניתן לראות כמי

הם, בתגובה למותו, את זעמם אליו )חלק מן החברים מבטאים את הזעם על המעשה שביצע בפומבי(, כך שהאינטראקציה בין 

תאבדות מבטא מלץ ביקורת נוקבת אליהו לחברי הקיבוץ ממשיכה להתקיים במלוא העוצמה, גם לאחר מותו. ברור כי דרך הה

כנגד ההיבריס של הקיבוץ, הסבור שבכוחו לגאול את האדם מתחלואיו אך לא מתאמץ לעשות זאת ונכשל בכך. ההיבריס 

והשפלה ולמוות אכזרי  חרפה של לחיים אותו דנו, אליו הקיבוץ אנשי של קורס אל מול מחאת מותו של אליהו,  שבהתנכרותם

 ואלים.

עוצמתו של הרומן של מלץ מקורה לא רק בהתאבדותו של אליהו הסניטר, דרמטית ואכזרית ככל שתהיה, אלא  ועם זאת,   

הגיבור, או   192רתר".וותיאוריות בנוגע לאובדנות כ"אפקט בכך שהסיפור מספר פרשה של התאבדות כפולה, מה שמוכר ב

, וקורותיו הם הציר המרכזי הקושר התימהוניתמותו בנוי על דשהרומן כולו  ,גיבור המרכזי הוא משה מאוחד-למעשה האנטי

כפי שאראה, דמותו מוסיפה נופך נוסף לביקורת הנוקבת שמבטא המחבר כלפי אליו בצורות שונות את כל הדמויות האחרות. 

                                                           
, מצוטט 11וראו יומנו של מלץ שבו הוא מתאר אירוע מוות של אחד מחברי קיבוץ עין חרוד, שהתרחש מעט לאחר הגעתו לקיבוץ )מלץ, יומן, עמ'  191

ולת הרגלים תרבותיים חברתיים מוכנים למצבים [(. מלץ מתייחס במילים "הלוויה דמומה" להלוויה בחברה הקיבוצית הצעירה, נט2011אצל זעירא ]

(. לטענת 54כאלה, או מסגרת של משפחה או קהילה מסורתית העשויה לרכך את הרגע. לפיכך טעונים רגעי הלוויה  שתיקה קולקטיבית )שם, עמ' 

פת עולמו ואורח חייו של החלוץ לבין מצבו זעירא, מלץ התייחס לשתיקה אל מול הקבר כביטוי לחוסר אונים משתק שנולד כתוצאה מהתנגשות בין השק

 הקיומי בעולם נטול אמונה באלוהים )שם, כל הציטוטים מיומניו של מלץ לקוחים מספרו של זעירא(.
 , בעיקר פרק שישי.Hecht ,2013רתר" ראו בפרק המבוא לעיל. וראו גם ולעניין ההתאבדות כחיקוי, מה שקרוי "אפקט ו 192
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שמדגיש , וכן גם ממד נוסף לפסיכולוגיה המורכבת של הפרטים המרכיבים את הקיבוץ, באופן הוקעת החריג בהוויה הקיבוצית

את הקשר לדמויות הוריות, קשר הנבחן בעבודה זו לכל אורכה בהקשר של התאבדות הגיבורים. מאוחד מתגלה כנציג של 

שרשרת דמויות בודדות שנטשו דרך אחת למען אחרת, הותירו מאחור את משפחותיהן ועלו לארץ, מתוך מטרה להגשים את 

הוא מנסה למלא את החלל  193ושים", בודדים וריקים מקרבה "הורית".עלילת העל הציונית. בעקבות כך מתהווים חיים "תל

באמצעות החברה בקיבוץ שאמורה לשמש תחליף למשפחה ולמסורת אך ניסיון זה נוחל כישלון חרוץ. מאוחד, בדמותו הפגומה, 

והיא המחיר הטרגי תינוקית, מהווה הקצנה גרוטסקית של חוויה אשר מלץ רואה כקולקטיבית לבני דורו -המתבררת כילדותית

 שמשלמים החלוצים על הגשמת החזון הלאומי.

  

 (38) "קריקטורה של עבודת הגוף": משה מאוחדההתאבדות השנייה: 

, איש תימהוניתכדמות ד את ההפך הגמור מבעל ה"גוף הציוני": הוא מצטייר משה מאוחכבר בהגעתו אל הקיבוץ מגלם 

הסובבים  .(10)ועוד "קטן קומה", "דקיק גו" בעל "אברים דקיקים" "גמד", הוא מתואר כ; רפה גוף וסעור נפששברירי, 

לאורך  194מצטיין בכישורים פיזיים ונפשיים ההופכים אותו לחבר ראוי לקבוצה.מכנים אותו "תינוק", מה שמבהיר כי הוא לא 

 הוא בה וקהילה חברה מכל והוא מוקע(, משמו הגמור ההפך) פערים ורבת מורכבת, מסוכסכתדמות הרומן מצטייר מאוחד כ

אדם מעורר צטייר , מהמשולב בקולו של המספר האוקטורליהמבט הקולקטיבי של אנשי הקיבוץ,  באמצעות .להתערות מנסה

המבקשים תיקון "כל מיני תמהונים ואנשים מוזרים, אפילו יחסית לחסר מודעות עצמית, כמעט גרוטסקי, וזאת נלעג, גיחוך, 

 (.35)" ועל כן החברים מורגלים בהם ירוולשאוף מאו" לקיבוץ " הבאיםלנשמתם האבודה

איש מאנשי הקיבוץ : ימיו הראשונים של משה מאוחד בקרב החברה הסגורה של הקיבוץ מתוארים כחוויה עתירת בדידות   

באמצעות מבע  195( אינו פונה אליו ומנסה ליצור עמו קשר., שמחפש את קרבתו במעין אחוות דחויים)פרט לאליהו הסניטר

ביקורת כלפי התנהלות חברי הקיבוץ, שאינם מתאמצים לשבור  מושמעת גם כאן, בזה של המספר של הגיבורהמשלב את קולו 

שהתיימר אותה מסגרת חיים תומכת ויציבה  ומגלים אדישות לצרכיו. מתברר שהקיבוץ לא יצר את את בדידותו של האיש הזר

                                                           
תלוש בסיפורת העלייה השנייה והשלישית הוא כמובן תפיסה מוכרת בביקורת הפרשנית. וראו: שייט, -גלגולה של דמות התלוש לדמויות החלוץ 193

תלוש" )בין היתר, דמותו -, הטוענת כי דמות התלוש ממלאת תפקיד מרכזי גם בסיפורת של "דור בארץ", ואת גלגולה שם היא  מכנה דמות ה"צבר2008

 שתידון בהרחבה בהמשך הפרק(. בהוא הלך בשדותורי של א
ב(, הקבוצה החלוצית, כמכשיר להגשמת החזון הסוציאליסטי, הייתה אמורה להצטיין בכושרו הפיזי והנפשי של כל  2000כפי שמציינת חנה נוה ) 194

 יחיד בתוכה כדי למלא את ייעודה. 
ם אליהו הוא הראשון שמקבל את פניו של משה מאוחד בסבר פנים יפות, מתייחס אליו באנושיות, דואג לסדרו בעבודה ואף מסדר עבורו מקום מגורי 195

(, ומהווה את הקשר האנושי היחיד בימיו הראשונים והקשים של משה מאוחד 44קבוע. אליהו מטפל במשה ברוך כמעט אימהי, סועד אותו בחוליו )

(. בזכות עזרתו  של אליהו הסניטר "חש ]מאוחד[ כמי שנעגן שוב 41 –בוץ )מה שמודגש בעיקר לנוכח אי מילוים של צרכים אלו ע"י אברהם חן בקי

(. אחוות הדחויים הזו היא שתוביל בסופו של הרומן לחיקוי התאבדותו של אליהו בידי 44באיזה חוף, והיה רוחש בכל ליבו תודה לשכנו החדש" )

 ד.מאוח
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צרכי השעה הבוערים, עומס העבודה רפת לביקורת זו, מאחר שההתעלמות מנומקת ביש מידה של סלחנות המצט. ואולם, לה

המוטל על הכלל והאנרגיות האנושיות המוגבלות. פתיחתו של הרומן ממחישה כי ההתעלמות ממשה מאוחד אינה מכוונת, אלא 

נות ערב. השמש השוקעת "לפ :הישרדותיתהתנהלות של החיים כסוג של רבים נוספים  מהיבטיםדומה במהותה להתעלמות 

פז על כנפי רוח קלילה ומיטיבה לחלל העמק, ומשרה ריצוי ופיוס בעולם. העובדים במספוא, -חומה פג והיא שולחת אורה

. הם שקועים בשיחם, מנצלים המתפשט בחלל העולם אינם חשים בכל טוב זההשבים מן השדה בעגלתם המתנהלת לאיטה, 

הביקורת מופנית אפוא לא כלפי האנשים המרכיבים את החברה . , ההדגשה שלי(5חר" )שעת הנסיעה לסידור עבודת יום המ

הקיבוצית אלא כלפי עצם  האידיאל, שיש בו ממד של היבריס, ולכן הוא מייצר סיטואציית קיום כמעט בלתי אפשרי מעצם 

ומאמינים בכל מאודם שמבנה  במרחב עוין ואלים, הישרדותםעל  יםל אנשים פגועי גוף ונפש נאבקמהותו, שבו ציבור ש

 חברתי עשוי להבריא פתולוגיות ומצוקות נפשיות.

 את תורתו להשמיע המושם בפי מאוחד עצמו, הוא רצונוהנימוק הגלוי בו אוחז הטקסט להגעתו של משה מאוחד לקיבוץ,    

אנשים שהוא עצמו מזהה בהם מאוחד מנסה להביא בשורה לקהל לכאורה  .)המבוססת על כתבי שפינוזה( בפני אנשי הקיבוץ

על אידיאלים טהורים, צדק , למרות הנסיבות הללו, כי הקיבוץ הוא המפלט האחרון השומר מתוך אמונהבודדים, ו תועים

ולהציל באותה  את עצמו הוא רואה כסוג של משיח, מעין "ישו מודרני" שתפקידו להביא את הבשורה למאמיניו 196ויושר.

רוחך  חֵשלעצמך,  חֵסןבאת! צא, צא ממיצר יחידותך. לך אליהם. דבר אליהם. התמזג בתוכם. "אליהם  הזדמנות את עצמו:

, מטרתו 197., ההדגשות שלי(78גם אותם. הֵתר סבכיהם, חבוש פצעיהם ומֵחה דמעה מעיניהם. הורה לתועים דרך!" ) ותחֵשל

מוקד עולמו הרוחני:  שהיאחנית של שפינוזה ליצור חיי שיתוף המעוגנים בתורתו הרוהיא  המתוארת בצורה גרוטסקית למדי,

ייתכן והבית המשותף ערכו גדול ומכריע ]...[  "עלינו לבנות משק משותף לא רק לענפי הכלכלה אלא גם לענפים שבנפש

מאוחד מגיע מהפקולטה לפילוסופיה בירושלים,  (.82" ).רק במגע ובשיתוף –מערך הנשק המשותף לכלכלת הגוף. חיי הנפש 

, הכנות והאמונה שלוהלהט , לאחר שהתאכזב מהזיוף לכאורה שבעיסוק בפילוסופיה במעוז האקדמי. סטודנט מן החוץ שם היה

מבטאים את תחושתו העצמית  ,פילוסופים שפגשההפנימית שהוא מבטא, ובעיקר טיעוניו כנגד הצביעות וחוסר הכנות של 

הוא בטוח בצדקת דרכו וזאת למרות  ."תועהור הוא תופס כ"שכאמהאדם המתאים להביא את הבשורה לחברה הקיבוצית שהוא 

                                                           
תורתו של שפינוזה קוסמת למאוחד משום שהיא מציעה דרך אל האושר. ב"מאמר על תיקון השכל", עסוק שפינוזה בגאולת הנפש ומשווה את מצבו  196

(. אין תמיהה אם כן בכך שאדם אבוד דוגמת משה מאוחד מוצא נחמה 1972לאדם חולה המחפש מתוך ייאוש את הרפואה למחלתו הקיומית )שפינוזה, 

, גם ביבליוגרפיה רחבה 102, עמ' 1983ביו של שפינוזה המציעים פתרון למצוקות נפשיות )לדיון תמציתי בתורתו של שפינוזה, ראו: בן שלמה, בכת

 שנכתבה בעברית על תורתו של שפינוזה(.
( כשבשני המקרים 2009)עוז,  וחה נכונהמנ, הגורס כי דמותו של משה מאוחד מהווה בסיס לדמותו של עזריה גיטלין מן הרומן 2006וראו הולצמן,  197

מדובר בהגעתו של צעיר חדור תחושת שליחות בצירוף הכרה בערך עצמו, המשתוקק לחולל בקיבוץ התעוררות רוחנית בכוח רעיונותיו )שם, עמ' 

583.) 
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כל אחד מטלטל צרור עייפותו על שכן ", הניסיונות של חברי הקיבוץ להניאו מתוכניתו מאחר שאינם פנויים ללימוד פילוסופי

  198(.25שכמו שלו" )

מהר מאוד נחשפת האירוניה הטמונה בעובדה ש"איש הבשורה" הוא בעצמו אדם תלוש, מבולבל וחסר עוגן המחפש אחר    

המספר האוקטורלי ל המשולב בקולו ש ,מתבטא היטב בזרם התודעה של משה מאוחדדמות הורית שתדריכו בחיים. חיפוש זה 

 :חן למצוא עוגן "אבהי" בחבר הקיבוץ אברהםתיו בנוגע לתקוו

 

והוא יקבל אותו ואת דריכותו ]של חן[ יהיו קרובים לרוחו ]של מאוחד[ , כי חיפושיו שלו ]מאוחד[ לכן קיווה

לכעין כתפיים מוצקות להישען לפעולה בסבר פנים יפות. ואף זקוק היה משה מאוחד לסבר זה ולעידוד זה. 

התלהבות, שבהן ראה את עצמו כובש עולמות. . כי רבים היו בו ההיסוסים וכבדות התהיות. היו לו שעות של בהן

מעיינות שפורצים בו משתפכים ומפרים לבבות של בני אדם תועים ונבוכים. אך מרובות מהן היו לו שעות 

ההיסוסים והתעיות. שעות של חולשה, שבהן כל אותה התלהבות שלו כמו ניגרת ואוזלת מתוך איזה סדק שהוטל 

יו. וכל אותם כיבושים שלו והשראת רוחו ונפשו על בני אדם תועים אינם בו ונספגת בבור שנתהווה תחת רגל

 . , ההדגשה שלי(30אלא דברים בטלים. סופו של דבר, נמצא עומד בעולמו כקבצן מחזר על הפתחים )

 

סבר מספק ה , המתבהר בהדרגה, הנימוק ה"רשמי", הגלוי, להגעתו של משה מאוחד לקיבוץ הוא חלקי בלבד והרקעואמנם,    

אכזבה שחווה מצד דמות "אבהית" כושלת נוספת שאימץ לעצמו והדחייה שחווה מאשתו של אותו  :מלא יותר לסיבת בואו

ם "אב" חלופי. מלץ מייצר גם במאוחד תמונת דיוקן פסיכולוגית של מהגר תלוש, הנכסף לעוגן ומשפחה. הוא מתגלה כאד

סייע לו להכיל שה"כתפיים המוצקות" שהוא נזקק להן אמורות לבשלה, בעל אישיות לא עתיר שנאה עצמית, מורכב ומסוכסך, 

בעל מתגלה כאדם הוא השתלבותו בחברה הקיבוצית, לפני הכישלון הסופי של . עוד אותואת פרצי השנאה העצמית שתוקפים 

לראות את צרכיו של הזולת, וכל מסוגל  הוא, אין מפאת מצוקתו 199תסביכים נרקיסיסטיים וארוטיים.בנתון נפש ילדותית, ה

למעשה, כישלון התערותו בקיבוץ הוא שחזור נוסף  200מאכזבים וחלקיים. "זולתיעצמי"עבורו  מהוויםהאובייקטים בעולמו 

                                                           
חרוד התישוהו לעתים עד לכדי ייאוש  העייפות המתוארת ברומן מהדהדת את חוויותיו של מלץ עצמו, אשר חיי העבודה הפרוזאיים בקיבוץ עין 198

)מלץ, יומן, עמ' ין כוח להעביר את העט על הנייר" ואפיסת כוחות. ביומנו כותב מלץ, כחודש לאחר הגעתו לקיבוץ: "אני עייף. עצמותיי מתפרקות וא

 תים מילה במילה, ביצירותיו הספרותיות.( המציין כי רבות מחוויותיו של מלץ, להן נתן ביטוי ביומניו, משוקעות, לע2011(. וראו זעירא )11
 דמותו של משה מאוחד מזכירה במובנים שונים דמות נוספת מיצירתו של מלץ המצטיירת כילדית ולא בשלה וזוהי דמותו של מנחמקה ברומן המוקדם 199

מאמץ המתמיד הנדרש במשק הקיבוצי, בשל ( הטוען כי תכונותיו הילדיות של מנחמקה בולטות בעיקר לנוכח ה153, עמ' 1986. וראו כנעני )מעגלות

 כורח המציאות של ארץ ישראל החלוצית וההרואית. אמירות אלו נכונות גם לגבי מאוחד.
 .19לעבודתי, הערת שוליים להגדרת "זולתעצמי" ראו המבוא  200
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של מאוחד היא העובדה שעולמו  ההיטמעותאחת הסיבות לכישלון הגיע בעבר. השתלבותו בכל מקום אליו הוא  כישלונותשל 

  201ולות בינו לבין זולתו אינם ברורים עבורו והוא אינו מבדיל בין עולמו הפנימי לעולמו של הזולת.צבוע בהשלכות, הגב

 כפיית חזרה הם אפוא בבחינתוהאכזבה שהוא חווה פעם אחר פעם  דמויות אבהיותחיפושיו של משה מאוחד אחר    

(repetition compulsion) יפור פסיכולוגי על השלכותיה הפוסטעל אירועים טראומתיים. כך, דרך דמותו מסופר ס-

טראומתיות של חווית הגירה והכישלון הקולוסאלי של הקיבוץ במילוי חסך זה. הכישלון במימוש צרכים אלו מעצים דחפים 

 תנטיים המניעים את מאוחד לעבר התאבדותו. 

 

 . מקור הטראומה3ד.

 האב דמות אחר הטראומה וכפיית החזרה: חווית העדר ההורים והחיפוש

המלמדים על הגעגועים לילדות ועל הכמיהה ל"החזקה" והכלה ילדות של משה מאוחד,  זיכרונותבמהלך הרומן מופיעים שני 

הורית. זיכרונות אלו מבליטים את היהודי החדש כתלוש, שחי בהווה חסר וריק, נטול משפחה, ששום דבר לא מזין את רעבונו 

הזיכרון הראשון מתעורר בעקבות החוויה העוצמתית כרעתו לעזוב את הבית. לקרבה של אם ואב, הנמנעת ממנו בעקבות ה

 כרון ילדותו, שהודחק היטב:יריח השדות מעורר במוחו את ז, כשביציאתו הראשונה אל השדות כרועה שחווה משה מאוחד

  

וך תוכו היו הימים והשעות הללו מעוררים בו זכר ימים רחוקים של ילדות, שנדחקו לפינה שבלב ורדמו בת

עם הריח הספוג  –והמתינו עד שתבוא שעת כושר ויציצו שוב בחללו של עולם. ומשצצו, צצו בכל חריפותם  

, ואחר הריח באה השחת עצמה, אותו תל שחת בשדה, בתחומה של ריחה החריף של שחתבהם. עלה בנחיריו 

רט זה, שהיה אוהב לנבור לו בראשו העיירה, שהיה לו למחבוא ולמקלט. מפני מה? מפני מי? אין זכור לו אלא פ

ולהסתתר בה באפלולית הריחנית. ומשעלה משם ספוג ריח השחת וממצמץ בעיניו  מחילה בתוך השחתכעין 

ויר הזך מטיל צינה נעימה בעורפו. נעמה למשה מאוחד ההתייחדות עם דממת השדה, שלא ולאור היום, היה הא

 .שלי. מוטיב הריח יחזור בהמשך(, הדגשה 60ידעה מאז ימי נערותו בעיירה... )

                                                           
מירושלים. את התלהבותה של אשתו של אחת הדוגמאות להעדר הגבולות בין עצמי לאחר היא פרשת התאהבותו של מאוחד באשתו של הפרופסור  201

 הפרופסור הוא מפרש כמשיכה ארוטית אליו, ואולם במבע המשולב של המספר ומשה מאוחד מובהר עד כמה בלתי הגיוניים השיגיונות בהם הוא שוגה

שלא מן המניין, העני, קטן הקומה, בנוגע לאותה אישה, ולכן לא מפתיע שהפרשה הסתיימה בכי רע: "הוא לא חש בתהום המרחק הרב שבינו, הסטודנט 

האישה ההדורה, אשת הפרופסור הפילוסוף המכובד. שאין כלל להעלות על הדעת טשטוש התחום ופריצה אל מעבר לגבול ]...["  –המגוחך, ובינה 

בפרשה טראומתית מבחינתו,  (. בהמשך מתברר, כאמור, כי התאהבותו הכושלת באשת הפרופסור היא הסיבה המרכזית להגעתו לקיבוץ שכן מדובר32)

 שבה חש שהושפל עד עפר.
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פרומה, שריח שדיה מזכיר לו אחת מחברות הקיבוץ, אישה בשם הזיכרון השני מופיע בעקבות המפגש המיני הראשון עם    

  :את ריחות בית ילדותו

 

ברי היה לו, כי ידע לשעבר את הריח הזה, ולא נזכר מתי והיכן. הוגיע מוחו, עד שנזכר ורוחו נצטהלה עליו: 

לחם של שיפון, עגולה, חומה, מבהיקה, זרועה -זהו. זה הריח מימי ילדותו, ריח כיכר הלחם החמה, הטריה, כיכר

 (. 109ן )נקודות כמון, שהיה ריחה הולך בחלל הבית ומעורר גירוי של תיאבו

 

היא תחושת המלאות שאפיינה את הילדות והומרה, עקב חווית ההגירה, בהוויה של ריק, חסר, בזיכרונות אלו  תהבולט   

לאהבה  ,גורר חיפוש מתמיד ונואש אחר דמויות חלופיות וצימאון בלתי ניתן לסיפוקוהעדר יכולת למלא את החלל שנפער, ש

רווים תכנים ארוטיים מרומזים, ריחות הילדות מעורבבים עם יצרי הארוס ומלמדים כי ואולם מעבר לכך, הזיכרונות  והכלה.

המקור לתסביכיו הארוטיים של מאוחד מצוי בתקופת הילדות, וכי המשיכה המינית שמגלה מאוחד אינה משיכה בוגרת אלא 

דמות אב מכוונת ומדריכה שנדמה כי  עוררות ארוטית ילדותית. במקביל, הצורך שלו בדמות אבהית הוא כה ראשוני ובסיסי עד

התסביכים שמתרגמים כביכול לתסביכים ארוטיים מקורם בחוויה עמוקה של הופנמה, וכי הייתה לו, ועל כן לא מעולם לא 

מאוחד, מפאת ליקוייו האישיותיים, מהווה הקצנה של חוויה קולקטיבית שמתאר מלץ, של דור מהגרים שבורי גוף  חסר וחסך.

 אינו מצליח למלא את הריק שנפער בעולמם ולהזין את הרעב לקרבה של דמויות מדריכות, הוריות.ונפש שדבר 

את ואכן, לאורך הרומן מאוחד עסוק למעשה בניסיון עקבי ומתמשך למצוא תחליפי אב, ניסיון שנכשל פעם אחר פעם.     

תולה  בנשותיהן של הגברים, שאותן הוא מנסה, ללא הצלחה הוא את הפונקציה האבהית לו לספק  שהוא בוחרכישלון הדמויות 

(. ואולם, ברור לחלוטין כי לא הנשים הן 14מרובה, לכבוש: "'שוב יהא כישלון?' ]...[ 'שוב תהא אישה עומדת בתווך?'" )

יף אבהי באוסף של פרטים מדולדלים בעצמם, שאינם מסוגלים להציע תחלהסיבה לכישלון המסע למציאת האב, אלא מדובר 

 ושעל כן אין זה תסביך אדיפלי קלסי שבו מצויה דמות אב איתנה. ראוי,

מאוחד פונה בחיפושיו למספר דמויות שכולן אכן לוקות בעצמן בשלל חולשות אנושיות. כך מתברר שוב שהקיבוץ מאכלס    

ן אינן עשויות להוות גורם מרפא שמפאת חולשותיהן שלה 202"ברנריות" במהותן, ,מגוון רב של דמויות פגומות פיזית ונפשית

 ך את מאוחדועה הראשון שמדריאחת הדוגמאות לכך היא חיימקה, הר שום זולת נזקק, למרות כוונותיהן הטובות.עבור 

                                                           
, המתייחס לנאום שנשא מלץ בשנת 62מלץ הושפע עמוקות מכתיבתו של ברנר, שאותו הוא מציין כאחד מאבותיו הספרותיים )וראו זעירא, עמ'  202

ובו הוא מתייחס להשפעותיו של ברנר עליו( ולבתו הבכורה אף קרא על שם גיבורו של ברנר אוריאל דוידובסקי )אוריאלה(. לטענתו של זעירא,  1962

ם מלץ דיאלוג פנימי עם האופציות הרוחניות שהעמיד ברנר באמצעות גיבוריו, והזדהה עמוקות עם ההכרעה בבחירה בחיים המתחדשים בארץ, קיי

 למרות ועל אף הכל.
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, ובהמשך מסתבר כי הוא אלכוהוליסט. דוגמה נוספת, והמרכזית ברומן, היא אברהם חן, שלכבודו, לכאורה, בעבודת השדה

היא שעליה מצהיר הרומן כמקור משיכה של מאוחד מתברר כי לא הנטייה הפילוסופית של אברהם חן מגיע מאוחד לקיבוץ. 

הווה עבורו מעין מצפן יומזהה בחן דמות "אבהית" ומשתוקק כי ייטול אותו תחת כנפיו, הרושם הוא כי מאוחד העיקר, אלא 

העברי החדש, בן הארץ, את אברהם חן מייצג רה, לכאוואולם גם כאן נכונה לו אכזבה:  בעולמו הרגשי המבולבל והכאוטי.

עצמו. ואולם אברהם חן הוא בעצמו גילום מובהק לעובדה כי גם החלוץ  של משה מאוחד בעיקר בהשוואה לדמותו השברירית

 לעוגן של משפחה, ועל כן הוא משענת קנה רצוץ. האיתן והחסון לכאורה כמהׇ 

שות דיאגנוזה רפואית. הוא סובל מתחובעקבות מו, נתון בחרדות מוות קשות חן, כפי שמסתבר כבר מהפגישה הראשונה ע   

משפחה שאותם בו מצויים הבית והכפי שמתברר, בגעגועים לעולם האחר, מלכתחילה, זרּות, ניכור וחוסר שייכות, שמקורם, 

למרות היותו שנפשו שסועה, מתבהר כי גם חן הוא מעין תלוש, , כמו שאר חבריו הקיבוצניקים שהגיעו לבנות את הארץ. עזב

 מוחמרת דווקא לנוכח תחושת ה"ביחד"של חן הבדידות  . ממש כמו אצל אליהו הסניטר, חווייתמוערךמרכזי חבר קיבוץ 

שהוא רואה בדרכו חזרה מן  כי מבין נוסעי הקרונות בשעה של מצוקה נפשית גדולה מדמיין חןשל שאר החברים.  לכאורה

בבה י: "נתינפשושל הילדותית חן בשיא כמיהתה  נחשףשל אמו, שבה לא הגה זמן רב. וברגע זה  מתגלית אליו דמותה המספוא

אמא, אמא. אך מיד נדמה היבבה והוא נתמלא פליאה. ידוע ידע שאינו נוטה להזות הזיות ולחזות חזיונות  - יתו:יבו כל הוו

מנוגד לדמותו החיצונית של חן כפי שהיא מיוצגת  ,הרוך נפשי, געגועים וכמיה, המלווה חוויות של תיאור זה (.8בהקיץ" )

 קשורה בכל נימי נפשו למוסד הקיבוץ.  הווייתונוקשה, שואדם קשוח ברומן: של 

ואולם מתברר כי אברהם חן דווקא מסוגל לקשר הורי, שאותו הוא מפגין ביחסיו עם בנו. יחסו למאוחד מצוי בפער ניכר    

אתו של מאוחד מתבררת מתוך תיאורה של סצנה הורית מלאת חמלה וחסד, לפחות כפי לחום שהוא מפגין כלפי בן זה. קנ

"ראה משה מאוחד והנה פניו של אברהם חן רגועים יותר ]...[, ומשגחן אל  שמאוחד, המשתוקק לקשר דומה, מבין אותה: 

 (. 19בנו הקטן לנשק לו, היו פניו רכים ואור של רחמים ואהבה נגה מהם" )

 

 הארוטיים והשנאה העצמיתהתסביכים 

החלל שנפער כתוצאה מחוויית התלישות מומר בשלל תסביכים ההופכים את משה מאוחד, הפילוסוף המבשר לכאורה, למעין 

אותו, כך מתברר, הרבה לפני ניסיון ההתערות שנאה העצמית העזה שמאפיינת פעוט בעל צרכים ראשוניים, ואף מתגלגל ל

ד בקשיים שאמנם מוצגים כקשורים לארוטיקה כושלת אך למעשה אינם מגלמים כמיהה לאישה בקיבוץ. בין היתר לוקה מאוח

פיית חזרה, ככ עשויים להיתפסהיחסים שהוא יוצר עם הדמויות הנשיות בחייו ארוטית כי אם לדמות אם שופעת רוך וחמלה. 
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כהד לתשוקה  משתחזרת שוב ושוב ,יםלילד אימהותשבה משיכתו לנשים נשואות )אשת הפרופסור, רות, פרומה הרפתנית(, 

 ועל גבריותו הרופפת להשפלה עצמית. על בוסריותו של משה מאוחד –לכישלון ובעיניו  שהיא נדונהשברור לדמויות הוריות, 

( אנו 104בהתייחדות של קרבה, של מגע גוף בגוף עם אישה", שידו "עדינה יותר מידה של אישה" ) ]ה[ש"לא ]...[ רגיל

כילד פסיבי אישה שמחפשת תחליף לבעלה אצל מאוחד. מאוחד מתפקד בקשר הזה עם פרומה,  מיחסיו המינייםר למדים בעיק

היה לה משה מאוחד באותה שעת לילה, לפרוש כנפיה עליו,  כילד רך" : וחסר ניסיון הלמד להכיר את גופה של אישה בוגרת

מערכת יחסים זו   , הדגשות שלי(.139) [...] בחיק אמו כילדלהיות לו למחסה. ואף משה מאוחד נכנף בחיקה של פרומה, 

אינו בשל לקשר בוגר עם אישה, הוא , שמקובע בתוך כמיהה ינקותית בעלת ממד ראשונימבליטה את העובדה כי מאוחד 

כה  שהואלשווא, אחר דמות אם מכילה ואמפתית, הוא מחפש, שכמיהה לדמות אם מעורבבת בנפשו עם מיניות ותשוקה, וש

המיניות היא קונפליקטואלית ומעוררת תחושות חרדה עמוקות: "אך זו  שעל ערימת התערובת ממילא מובן ש .מאז ומעולםר חס

(. האישה בדמיונו של מאוחד שםבמחסן הרפת? זו שמערומיה מסלידים, מעוררים בחילה? טוהר ופיגול באישה אחת?" )

המשובשת מייצרת אימה וביעות, ומובילה להתעצמות השנאה . הארוטיקה קדשהוימוי מעורבב של קדושה מתייצגת כד

העצמית. חלק מפרצי השנאה העצמית מהולים בשאלות על זהות יהודית, ונדמה כי חלק מרגשי הנחיתות מקורם בזהות 

הלאומית המבולבלת, בעיקר לאור הדלדול הגופני שמציג מאוחד יחסית למה שנדרש מ"הגוף הציוני". אחת מנשות הקיבוץ 

 עוררת במאוחד זיכרונות של הנשים שפגש בנערותו ועוררו בו רגשות נחיתות עמוקים:מ

 

אותן  –תו יופי, אותו קלסתר פנים, אותו מעטה העוטה את הדמות כולה מימי נערותו ואין תימה בדבר. הרי זה א

די, זרות, רחוקות, בנות של בעלי האחוזות ההונגרים אשר בהילוכן האצילי, הגא, היו עוברות על פני הנער היהו

ות צביטה בלבו המפרפר. כך נראית לו עתה אישה זו, שאין הוא יודע עליה אלא שרות שמה ניחבלתי מושגות ומ

(15). 

 

 התסביכים ייסורי את הבלבול הרגשי ולרכך את לאחות מתברר אם כן כניסיון ורוחניים פילוסופיים בתכנים העיסוק   

קשור לגבריות הפגומה של מאוחד, לעובדה שאינו מסוגל לעבודת כפיים ולכך שכל  פתורים. בה בעת הוא הלא הארוטיים

כי עצמי כה פרגמנטרי ומיוסר זקוק להרבה יותר ממה בהדרגה מתברר  הווייתו הפיזית אינה מותאמת לאידיאל הקיבוצי.

כתב האשמה מעבר לכן, , מסוגלים להעניק. הסיבה להתאבדות, אם כאוסף של פרטים מדולדלים בעצמםשחברי הקיבוץ, 

, ואף משה מאוחד מודה, לקראת סופו של הרומן, בחולשה מהולה בשנאה העצמית היוקדת, נעוצה החריף שמוטח בקיבוץ
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 פילוסופיה חוג ארגון (.177שמצוקתו נובעת מהעובדה שעולם הארוס הוא "עולם רחוק, אשר לנצח יישאר נעול בפניו" )

 לאחר אובססיבי הקולקטיבית, והופך לעיסוק כמעט העשייה עבר אל האישית מהמצוקה לטשלו להימ נואש ניסיון בקיבוץ הוא

 אין יתמוטט שאם, אחרון קפיצה קרש, לו היא אחרונה אחיזה זו: "פרומה עם הארוטיים היחסים סביב למצוקה שמאוחד נקלע

, היצר כיבוש בנושא שפינוזה של עמדותיו עקב היתר בין, בחום מאוחד מאמץ שפינוזה של תורתו את(. 131" )כלום אחריו

, במרכז להיות הרצון אלא, מעייניו בראש היא עליו הנערץ הפילוסוף תורת השמעת לא כי ברור ואולם.  עמוק באופן שמטרידו

 . אליו נשואות כל עיני בה נרקיסיסטית המצוי בעמדה צעיר בילד מדובר כמו ממש, החברים של הלב לזכות בתשומת

בחייו הן שכפולים ת היחסים ולעובדה שמערכוכן לעובדה כי הוא מוצף תסביכים ארוטיים,  ותמאוחד מודעהטקסט מייחס ל   

המודעות שמגלה מאוחד לעובדה שחייו מתנהלים בשכפולים ושחזורים של אותו מוטיב של חיפוש אחר דמויות הוריות. ואולם, 

. הרסניתשנאה עצמית לבעקבותיה, ולהאשמה עצמית  , אלא היא גורמתמשכפולים אלומנע יכואבים אינה מספיקה על מנת לה

 :תהזאשנאה הלאחר ניסיונו )הבלתי מוצלח( לשים קץ לקשר עם פרומה מתואר זרם התודעה שלו, המשקף היטב את 

 

חס צדיק גדול אתה, משה מאוחד. מזהיר ברוב חרדה את האישה הסוטה מפני האסון שהיא עלולה להביא, 

וחלילה, על עצמה ועל משפחתה. מוסיף ומושך במוקיונות שלך. 'שנחדל מזה, פרומה. שנחדל מזה'. חדלת מזה, 

הנה הצדקנות  –רוי של בחילה ימשה מאוחד, חדל אישים שכמוך. הריח החמצמץ העולה לך מבשרה שלה, ג

ו שלו. מה וכיצד הוא עשוי, סר עצמו כך, החל לתהות על קנקנישבך. רקב שבך. שקר וצביעות שבך. מתוך שי

התדפקותו  .בפניו נעוליםשערים הנראים לו מוליכים לעולמות של יופי, אצילות וחסד, הוא מתדפק עליהם והם 

מהלומה על הראש ובסטירת לחי מבישה, ומה שניתן לו ומוגש לו ביד נדיבה, מוליכו לשלולית מעופשת  בנענית 

  כוון כאן לשער הארוטי הנעול בפניו, ממש כמו בפני אליהו הסניטר(.השער הנעול כמובן מ ., ההדגשה שלי147)

 

כלבלב פרצי התוקפנות והשנאה העצמית בולטים לכל אורך הרומן. מאוחד מכנה עצמו בשלל כינויים משפילים, בין היתר "   

 ההאשמהאת ים המחמירים הוא חווה רגשות קנאה עז(. 153( ו"שרץ" )77" )תחת השמים העשנים ]...[מתפלש כאן ]ה[מוכה, 

  מעגל קסמים של הרסנות.וגוררים עוד קנאה ואשמה. כך נוצר  השנאה העצמית , מעצימים אתהעצמית

הפרטי. אין אמנם אזכורים רחבים לאירועים  המרחב אל התוקפנות העצמית מהדהדת את האלימות במרחב הציבורי הגולשת   

ומתואר תח בארץ ישראל של התקופה הנדונה אווירה רווית הממובלטת הפוליטיים וצבאיים אך בחלקים מסוימים ברומן 
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כל אלו מהווים  203הכיבוש "בדם" של הארץ בידי החלוצים החדשים כפי שעולה מתוך הרהוריו של מאוחד על עמיתיו בקיבוץ.

 תום את הרומן.תזכורת לעובדה שהקיבוץ מתנהל במרחב רווי אלימות, ולכל אלו יש כמובן קשר לסיום האלים שעתיד לח

, בעיקר בתקופה סוערת זו של ראשית שוצפים וקוצפים בנפשות הצעירים המממשים את החזון הציוניהחיים והמוות  יצרי

, וקיימת מודעות של הטקסט כינון האומה שבה חזון התחייה והקוממיות מתנגש עם יצרי ההרסנות והתוקפנות במרחב הפוליטי

 204.המוות אורב כל העתמרחב רווי אלימות ויצרים, שבו לכך שמלאכת כינון האומה מייצרת 

 

 (231"מעולם לא העלה בדעתו כי יש ריקות כזאת בחלל עולמנו" )אקט ההתאבדות: 

 עליו חמלה ומבקש, לב מכמירת אלוהים, פנייה, האולטימטיבית האבהית הדמות אל מאוחד משה פונה הנפשית המצוקה בגבור

 על כה נאבקים, כה נענים, כה בודדים בראתם אשר ברואיך אל הגדולה חסדך רוח נא שלח, אלוהים אל"הברואים:  שאר ועל

, את עדת הנדכאים והחלכאים הזקוקים לחסד אלוהיהוא בגוף ראשון רבים, כמו מייצג פנייתו (. 77...")המבורכת נשימתך

עולם מודרני, סוג של חסך הנוצר במבליטה את ההמרה ההגנתית שהוא מבצע: מקטסטרופה אנושית הופך מאוחד את קשייו ל

עמדת האב הרוחני שלו מתבררת כהיפוך למצבו האמיתי של נטולי השגחה אלוהית, אובדים לגורלם.  משייטים בני אדםשבו 

מי שזקוק בעולמו לאב "גדול" מכוון. השער נעול בפני מאוחד, ולמעשה כל שערי הגאולה האישית נעולים, כתוצאה מכישלון 

הבדידות וכן לקשר, הבלתי מסופק מאון יברור לחלוטין כי הצתחליף לכל סמכות והשגחה אלוהית. למרות ש הקיבוץ להוות

, נדמה כי דמותו מלמדת על הכלל. הערעור , שאותן הוא משליך גם על דמויות נוספותשל מאוחד עצמוהן מצוקותיו  ,וההעדר

הנפשי מביא להתעצמות מנגנון ההשלכה על אחרים בעיקר במרחב הקיבוצי, שבו כל בית פרטי וחיים פרטיים של אחרים 

נותן לו רמזים כולו היקום פרוצים להצצה. התעצמות ההשלכה מביאה לאובדן בוחן המציאות ובשלב מסוים חש מאוחד כי 

 . (231שעליו לבצע: "תמרורי דרך הם שמציבים לי לסמן דרכי?" ) ובדנילאקט האבאשר 

 קודם ספורים חודשים משחזרת את הגעתו עזיבתו. לחייו קץ לשים במטרה הקיבוץ את מאוחד משה עוזב הרומן של בסופו   

 מודיע אינו הוא, בואו על לאיש הודיע שלא כמו וממש. הגיע שבה דרך באותה בגפו יוצא הוא, כתפו על תרמילו עם: לכן

מאוחד, המסתלק  משה של גורלו היא שקובעת, כאמור, את אליהו של התאבדותו, הגלוי הנרטיב פי על. הליכתו על לאיש

                                                           
אימה של רמז לאלימות המפעפעת במרחב הפוליטי והפיזי העוטף את הקיבוץ קיים בהקשר הספציפי של העימות עם הערבים, דרך פגישתו רווית ה 203

משה מאוחד עם ערבי בעת מרעה הצאן. החרדה המתעוררת בו מעצימה את התוקפנות בקרבו, ומאוחד, איש עדין שלאורך הרומן אינו מרים קולו על 

כך: (, מחשבותיו בנוגע לאותו אירוע רווי אימה מתוארות 71איש, מתנפל בכעס על חיימקה, "בשטף של זעם, שחיימקה לא פילל שהוא מסוגל לו" )

היכן  "פוגע אדם באדם, הריהו כחיה טורפת הקמה עליו לבלעו. ואותו ערבי המשחק בפגיונו, מה הייתה כוונתו, לפגוע בו או לשטות בו? ]...[ למה?

למים ובמי כאן הפגם? האומנם רק באותו ערבי? ובו, במשה מאוחד, בחיימקה, באברהם חן, בכל אלה שבאו לכאן לעשות חייהם מתוקנים, חדשים, ש

 (74כחיה בהרים?" ) –בכולנו אין פגם, אין חטא, אין עילה לאותה פגישה  –
, אחרי שמלץ חזה על בשרו את המאבק לשחרור המדינה, ואף שכל את בנו היחיד, רפי, במלחמת העצמאות. וראו 1959כזכור, הרומן נכתב בשנת  204

, וזאת 1933-1932וע בוודאות כי הרומן עוסק בהתרחשויות בעין חרוד בשנים ( הטוען כי על פי רמזים שונים ניתן לקב584, עמ' 2006הולצמן )

 למרות שברומן קיימות תזכורות עקיפות בלבד למאורעות החיצוניים שסובבים את הקיבוץ.
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 שהבין שברגע אליהו את כמודל לו מעמיד הוא עצמו לקראת המעשה שהוא עומד לבצע, את לדרבן כדי באותו יום עצמו. 

 משנסגרו, אטום לקצה בבדידותו, בקיפוחו, בעלבונו משהגיע: "העצמי הסירוס בדרך בחר בשבילו אבוד עדן גן הן שהנשים

מעשה ההתאבדות עצמו מתואר בפרטנות, והמספר  (.232?" )מה, ואתה. המוכרחת האחת בדרך בחר, הדברים כל עליו

הוא בקבוק ליזול, שהוא מוצא לאחר  :ו ברגעיו האחרונים, כמו מנסה להבהיר את פשר המעשההאוקטורלי חודר לנבכי נפש

חברי הקיבוץ: "אדרבה, באופן שבו יצטייר בעיני הוא עסוק במהלך ההכנות לקראת המעשה, ניכר כי  מתאים. אחר מקום  תר

הרי בשלווה גמורה אסתלק לי. כאן, בצד הדרך. אשכב לי ולא אפריע יש. ככלב מודח. ואותה מרשעת, אותה מרשעת 

(.  גם 233השמועה, אפילו צד של הומור לא תמצא בי. אפילו לא מה שמצאה באליהו הסניטר" )שבאצילות, אם תגיע אליה 

( 234הפתק שהוא מותיר בכיס מכנסיו, "גליון נייר ממוערך" שעליו נכתב כמה פעמים ישר והפוך: "לא קומדיה, לא קומדיה" )

 מאוחד לעורר. ורגשי האשמה שלו מעוניין תשומת ליבואת מיועד לאותו נמען קולקטיבי ש

, )בין היתר באמצעות השימוש בליזול(אליהו הסניטר  שלו לזו שלבין התאבדותו  מפורשותמייצר הקבלות אף  מאוחד

באקט האובדני, וכן הדמיון למעשה ההתאבדות  הרבריבוי הפרטים והעיסוק  של אליהו. ובכך מבטא את הזדהותו עם מניעיו

, כמו . גם אצל מאוחדוישלח מסר כואב לחברי הקיבוץ אקט מותו, כך שייטען במשמעות הוא מביים אתשל אליהו מלמדים כי 

מתפתל, מתעוות, חש את מאוחד : לאחר שתיית הליזול, יש במסר הזה ממד אלים מודגש ובולט, אף שאין לו קהל אצל אליהו,

גם במקרה הזה אמורה החברה להבין . והבעירה במעיו וזועק זעקה שאיש לא שומע, בסצנה מזעזעת שחותמת את חיי

 ווץ, שאינולהיחשף לביקורת שהיא מגלמת כנגד הקיבהקולקטיב הקיבוצי, שההתאבדות היא תוצאה של דחיית הפרט על ידי 

חוסר המודעות שלו מלמדים שיעור נוסף על  של  מאוחד בבימוי אקט מותו ואולם מאמציומאפשר קבלה של השונה והחריג. 

שכן במותו, ממש כמו בחייו, הוא עסוק למעשה בצרכים ראשוניים של ילד הזקוק נואשות לתשומת לב.  יםלפגמיו האישיותי

. ץאנשי הקיבו ההוגה בעיקר בחרטה שתתעורר בקרבאקט ההתאבדות הוא אירוע נוסף המרמז על אישיותו הנרקיסיסטית, 

תשומת לב ואולי לא מבין עד הסוף את  למעשה מדובר בדרמת התאבדות התבגרותית כשל נער שמטרתו להעניש ולקבל

בכך דומה התאבדותו במובנים רבים סופיותו של המהלך ואת העובדה שלאחר מותו לא "ייהנה" מתשומת הלב שתורעף עליו. 

שאכזבוהו להתאבדותו של אורי, גיבור ספרו של משה שמיר, אשר מקווה במותו לעורר את חרטת הקרובים אליו על כך 

במותו, כמו גם בחייו, מובלטים בדמותו של מאוחד אותם יסודות פגועים המביאים לצמא הבלתי כך  שך(.)וראו על כך בהמ

, נלאה לאהבה ולתשומת לב. ואולם, בניגוד להתאבדותו של אליהו הסניטר, שזוכה לתגובה משמעותית מצד חברי הקיבוץ

, לא מיד אדם וגם לא מ"אוזן אלוהים, אשר אל יווןשאליו כחסד אינה זוכה להתאבדותו של מאוחד המוות משכפל את זרותו. 

 (. כך נסתם הגולל על אותה דמות מיוסרת. 234חסדו שלח ידיו ברגעיו האחרונים" )
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הרומן של מלץ מבקר אפוא בחריפות, מתוך עמדה של צניעות והכרה במגבלות, את היוהרה שבחזון הקיבוצי להבריא את 

א הקיבוצי אין בכוחו להציל אנשים פגועים נפשית דוגמת משה מאוחד ואליהו הסניטר, צוותתחלואי האדם.  מעמדה זו עולה שה

מה  אתבכאב  מאבחןמלץ אינו מציע פתרון, ואינו מצביע על אשמים, אלא  .במערך שהוא מציעולא כל אדם מסוגל להשתלב 

יד לייצר ברומן גם נקודות אור. ה"אף מקפו אינו מאבד תקווה הואאנושית נוגעת ללב. ואולם -שהוא רואה כסיטואציה קיומית

המבטיחה, גם אם לא תמיד מקיימת, להתמסר חווית ה"ביחד", אולי הקיבוץ הוא הרע במיעוטו, וכי  מציע על פי כן" המלצי

פרטיים -היכולת להשתלב בזרם החיים הקיבוצי, להסיט את הצרכים הנפשייםלערכי הכלל, עשויה בכל זאת להיות מיטיבה. 

בבד עם הביקורת -בדלשלווה ולאיזון, ערכים שאותם חיפש מלץ האיש כל חייו.  , בחלק מן המקרים,י הכלל מביאלטובת צרכ

הוויה הקיבוצית הנוקבת שמוטחת ברומן, מבטא מלץ ביומנו גם אמונה אופטימית בכוחו של הקיבוץ. בחייו האישיים ראה מלץ ב

כשהוא שומע על פלישת  ,בשעה של מצוקה גדולה בחייו האישיים האופציה הטובה ביותר מבין האופציות הקיימות. גם את

גרמניה הנאצית לעירו והמציאות החיצונית אינה נותנת כל תקוה, הוא אינו מאבד את אמונתו באדם ובכוחו של הקולקטיב, 

האפסו החיים "אולם בדעוך כל המאורות הגדולים, האמנם תשתרר אפלה מוחלטת בעולם?  וביומנו מופיעות השורות הבאות:

מליבנו? ובכל זאת, ובכל זאת הן לא אפס הכל. יש, יש האדם. ובדעוך המאורות הגדולים, בגבור החשכה יעלה האור הצנוע 

לא יחדל האדם  –ואם תגדל הרשעות לאין שיעור ועד לארץ תדכא ותשפיל כבוד האדם  הנר האנושי. ]...[ של הנר הקטן.

 205.מקדשם, מהעלותם, מתקנם", ייו, לא נפסיק מלחתור אליהםמקרב הארץ. לא יחדלו המסתורין של ח

, ובעיקר את אי יכולתו כישלון הקיבוץ במימוש האידיאה החברתית חושפת אם כן אתפנייתו של מלץ אל החריג לסיכום,    

לספק את אותה הכלה הורית שלה כמהים החלוצים. ביצירה הבאה שתידון, הופכת הביקורת על הקיבוץ, ובעיקר הנזק שהוא 

 מסב בתרומתו לדרמת העדר האב, לחתרנית ונוקבת עוד יותר. 

 

 

 

 

                                                           
ייה, כשמלץ היה . הרומן נכתב מעל לעשרים שנה אחרי תום מלחמת העולם השנ196. מצוטט בספרו של מוטי זעירא, עמ' 52-53מלץ, יומן, עמ'  205

יו, מודע היטב לגורל העגום של משפחתו בשואה, ואת זיכרונותיו הכואבים )כולל חלומות בלהה המופיעים מאז רצח משפחתו( הוא מרבה לגולל ביומנ

(. כמה 1946שיצא בהוצאת גרשון שופמן )שופמן,  עט מהרבה, שנקראה "בהקיץ ובחלום", בתוך הקובץ 1947וגם ברשימה גדולה שפרסם בשנת 

, והייתה למצבה הספרותית המרכזית של מלץ על אובדן נופי ילדותו ועל משפחתו הקרובה פנקס בנדיןשנים לאחר מכן התפרסמה הרשימה בספר העיר 

 (.196)וראו לעניין זה זעירא, עמ' 



126 

 

 206(277מעשה ב"גברות חסרת  אב" ) –למשה שמיר  הוא הלך בשדותפרק ה. 

 לבכות על הציוויליזציה של ילדותי ששרידיה היו מוטלים, סדוקים ומחלידים, בכל פינה""יכולתי 

 (7, עמ' שבעה)אברהם בלבן, 

  אקט הרואי של הקרבה עצמית? –. התאבדות הצבר 1ה.

 ,2001נחשב על ידי פרשנים רבים ל"רומן האולטימטיבי של דור תש"ח" )הלפרין,  [(1948] 1972)שמיר,  הוא הלך בשדות

יצירתו של שמיר, שמסתיימת במותו הטרגי של אורי בפעולה צבאית, זכתה לתפוצה רחבה ונקלטה, בעיקר על  207(.395עמ' 

 208ידי קוראים בני הזמן אך גם מאוחר יותר, כטקסט מכונן שמשקף שלב מכריע בתהליך הגיבוש של הקהילה הישראלית.

צירה כמעמידה אספקלריה משקפת ומעצבת כאחת של דמות הצבר רבים מן הפרשנים בני הדור וגם מאוחר יותר התייחסו לי

האולטימטיבי, וראו בדמותו של אורי גילום מובהק של דור הבנים, גיבור הנושא את הדגל האידיאולוגי ומקריב עצמו למען 

אידיאולוגי ספרות דור תש"ח, שמשה שמיר הוא אחד מבכיריה, מעמידה במרכזה  דמויות ספרותיות שהן תוצר  209העם והארץ.

כפי  210(, ובכך מייצרת סוג חדש של גיבור: הצבר כסמל של החברה החדשה.2007של "הנדסת אנוש חדשה" )שוורץ, 

שמציין גרשון שקד, ספרות זו הרבתה לתאר גיבורים כאלה ואף נטתה לסוג מסוים של עלילות, שמסתיימות לעתים קרובות 

(, טקסי ההקרבה ההרואיים שאפיינו את גיבורי דור תש"ח יצרו 0072לדברי מיכאל גלוזמן ) 211בטקסי הקרבה הרואיים.

                                                           
וחים ממהדורה זו, מכאן ואילך יסומנו מספרי . כל הציטוטים לק277, הוצאת עם עובד, תל אביב, עמ' הוא הלך בשדות[: 1948] 1972שמיר, משה,  206

 עמודים בסוגריים בגוף הטקסט.
(, מיכל ארבל 1975(, דן מירון )2007ביקורות רבות נכתבו על הרומן בשישים השנים מאז פורסם ויצא לאור, וראו בין השאר יגאל שוורץ ) 207

(. מרבית הפרשנים מתייחסים ליצירה כאחד הרומנים המכוננים 2008שייט ) ד'( והדי, כרך 1998-1977(, גרשון שקד )2007(, מיכאל גלוזמן )1999)

 בתולדות הספרות העברית המודרנית בכלל, ובדור תש"ח בפרט. 
( שאף מציין  כי רומן זה 393, כרך ד', עמ' 1977-1998על פרשת ההתקבלות הנלהבת של הרומן באותה תקופה שיצא לאור, ראו גרשון שקד ) 208

העברי הראשון. הרומן יצא לאור בעיכוב מסוים, עקב הכעס שעורר בקרב מנהיגי ה"שומר הצעיר" על החלטתו של שמיר לעזוב את היה רב המכר 

(, התקבלותו 2007(. כפי שמציין יגאל שוורץ )2001קיבוצו באותה תקופה, וכן על העובדה כי שמיר כתב רומן "לא ייצוגי" ו"לא חינוכי" )וראו הלפרין, 

" של הרומן של שמיר נבעה הן ממאפייניו הספרותיים והלשוניים והן מהעובדה כי הוא נתפס כמייצג באורח מהימן את ההתיישבות העובדת, ה"היסטרית

 (. 248-239את בני הדור הראשון שנולדו והתחנכו בארץ ואת ארגון הפלמ"ח )שם, עמ' 
, כרך ד', 7719-1998ואילך(. וראו גם:  שקד,  240, עמ' 2007ראו, שוורץ ) לסקירה מקיפה של רשימות הביקורת שליוו את הוצאת הרומן לאור, 209

 .2007, גלוזמן, 1975מירון, 
אורי מתאפיין בסגנונו, בהופעתו, בשפה בה הוא משתמש, בחוצפתו הצברית ובגופניותו כצבר האולטימטיבי. לאפיוניה של דמות הצבר, הצעיר  210

, כרך ד',  עמ' 1998-1977(, ראו שקד, במו ידיומן הים" )כמו אליק, גיבורו המפורסם של שמיר, מן הרומן  הילידי בן הזמן, ה"עברי החדש" ש"נולד

ח"( הם ")המכונה לחילופין "דור תשואילך. בתודדעה הישראלית, וגם על פי עמדתם של חוקרים שונים, סופרי "דור בארץ"  230וכן עמ'  20-18

( המצביע על הקשר 1991תרומה משמעותית לביסוסו של מיתוס הצבר בספרות ובתרבות. וראו יעקב סיון ) שעיצבו את הצבר הארכיטיפי והם שתרמו

( שטוען כי "דור בארץ" מילא תפקיד 1997(. לעניין זה ראו גם עוז אלמוג )56נופל כדימוי מרכזי בתקופה )עמ' -לוחם-שבין צבר ולוחם ובין צבר

(. יצירות רבות מן התקופה מעמידות 24-21כביוגרפיה דורית של הצבר )עמ' הוא הלך בשדות יחס לרומן מכריע בעיצוב הסטראוטיפ והמיתוס, ומתי

 (.1949)מוסינזון,  אפורים כשקבמרכזן מוות של הגיבור המקריב עצמו למען חבריו, וראו למשל הסיפור "קולונל זוננברג" מתוך הקובץ 
א ציפה רק לדיוקן חדש של דמות הגיבור, אלא גם לסוג מסוים של עלילה, שביסודה טקס הקרבה , כרך ג'( טוען כי "קהל היעד ל1977-1998שקד ) 211

הרואי. הספרות הצעירה נולדה בעת שהיישוב התכונן נפשית למלחמת השחרור, נאבק נגד האנגלים ונגד כל הכוחות שקמו עליו להשמידו. הספרות 

שיאפשרו את הקרבת הקורבן. חלק גדול מעלילות הסיפורים והרומנים היה מסתיים במותו של והתיאטרון יצרו אצל קהל הנמענים מצבים קאתארטיים, 

מעין מוות המצווה את החיים, מוות משמעותי של היחיד שיאפשר לכלל להמשיך ולהתקיים. חלק גדול מן העלילות הסיפוריות של התקופה  –גיבור 

 (.197ת ואת המחזאות העברית עוד שנים רבות" )שם, עמ' קורבן ילוו את הסיפור-אינן אלא הענות לצורך זה. טקסי
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מיתוס ההקרבה למען המולדת,  212החי כסמל מרכזי של התקומה הלאומית.-אנטומיה פוליטית חדשה שבמרכזה הגוף המת

פלים, וכן הנכונות למות למען המדינה כמאפיין מרכזי של "העברי החדש", באה לביטוי, כפי שמציין גלוזמן, בשיח על הנו

 יעל 213בשבועת המתגייסים לצה"ל שניסח בן גוריון, המציבה את הנכונות להקרבה עצמית כתכונה הנאצלת ביותר של הצבר.

 היחס על הנשען הקולקטיביסטי המסר בשרות עצמית הקרבה של כאקט בהתאבדות בהרחבה דנה( Feldman, 2010)פלדמן 

 המודרני. ולגלגולה המרטירית הדתית למסורת המולדת קרבתה בשל וזאת, לתופעה נוצרית-היהודית המסורת של

ואמנם, ביקורת התקופה תפסה את מותו של אורי כגילום הרואי של טקס ההקרבה הנדרש מהצבר הנאצל, ותיארה את אורי    

ותו של אורי כמי שמייצג בחייו, ובעיקר במותו הטרגי, את הערכים ההרואיים של גבורת הדור. הקריאות הפרשניות שדנו במ

 214כלומר בניגוד ל"הוראות הקריאה" שהטקסט כביכול מספק. –נסמכו לעתים על מה שיגאל שוורץ מכנה "קריאה לעומתית" 

רבים מפרשניו של הרומן, בעיקר אלו שכתבו בתקופת צאתו לאור, קראו אותו קריאה סלקטיבית ומגבילה והתעלמו מן 

ריאה לעומתית כזו, טוען שוורץ, היא העובדה כי הכותבים התעלמו מהצלילים הרדיקליות הטמונה בו. אחד הביטויים  של ק

כפי שהוא נקרא ושב ונקרא  –הצורמים שסיפח שמיר לאירוע מותו של אורי, המעוצב לדבריו כ"התאבדות מודעת למחצה ולא 

 215(.245, עמ' 2007כמוות הרואי בקרב" )שוורץ,  –

בעשרים השנים האחרונות נערכו מספר קריאות חדשות ברומן המנתצות את המיתוס סביב דמותו של אורי כ"צבר    

מעשה פרסם שמיר כבר בשלב ( מציינת אגב כך כי ל2006יעל פלדמן )  216האולטימטיבי" ומפרקות את מיתוס הצבר ההרואי.

 1953בשנת  אור שראה" לסיפור פתיחה" – להקרבה עצמית סיפור, קצרצר אמנם, המבטא ביקורת חתרנית על הדרישהמוקדם 

בין הקריאות החדשות ברומן בולטת קריאתה של מיכל ארבל, המצביעה על  217.בנו מות את המבכה שכול אב של מונולוג והכולל

                                                           
החי אפשר להציג את המוות האישי כגילום התקווה לחיים לאומיים, ורואה כנציג מובהק של -( הטוען כי מיתוס המת2007וראו מיכאל גלוזמן ) 212

(. 1986(. וראו על כך גם חבר )184החי )עמ' -אנטומיה פוליטית זו את שירו של אלתרמן "מגש הכסף", שמייצר אסתטיזציה של המוות ושל גוף המת

(. לטענתה, נע גלגולו של מוטיב ה"חי המת" 1987החי בספרות העברית נכתבה ספרות רבה: ראו, בין היתר, דיסטרציה של תמי גיל )-מוטיב המתעל 

 בספרות העברית בציר כרונולוגי כמעט ישר: מהמקורות הקדומים, דרך ימי הביניים, ועד למקורות המאוחרים )ומתגלם, למשל בשירו של אלתרמן,

המורשת התרבותית  –עניים"(. לטענתה של גיל, נע המוטיב גם במישור הקולקטיבי: אבלו של היחיד מזין את הזיכרון הקולקטיבי ולהפך  "שמחת

 מעצימה את כאבו של היחיד, הנטען במשמעות אוניברסלית.
האתוס הראוי של החייל הבוחר להקריב את חייו, ( הדן בפיגורה התרבותית שנפוצה באותן שנים המייצגת את 2014וראו מאמרו של אורי ש. כהן ) 213

רי ומתייחס ל"נוסח הביטחוני" שהיה נפוץ באותן שנים, כביטוי לתרבות הצבאית של השנים הראשונות לקום המדינה. כהן מתייחס להתאבדותו של או

וה משה דיין למותו של אילן באמצעות נוסח ההספד אילן בשבי הסורי, כמגלמת את אותו אתוס שעליו חונכו דורות של לוחמים, ובעיקר למשמעות ששיו

 שנשא על קברו, ובראשו המילים "לא בגדתי" שהפכו לגילום מובהק של אותו נוסח בטחוני נוקשה ותובעני. 
( טוען כי "קריאה לעומתית" כזו היא ביטוי לתופעה של צמצום הרוחק האסתטי של נמעניו ההיסטוריים של הרומן, אשר התעלמו 2007שוורץ ) 214

(. 245בקריאותיהם מפרטים חשובים בו, וכך למשל קראו אותו כנכתב על רקע מלחמת השחרור שעה שהוא נכתב על רקע סוף תקופת המנדט )עמ' 

(, הדן בקריאות הפרשניות המקובלות של הטקסט כאופייניות לתהליך הקנוניזציה שנוטה "לביית" טקסטים וכך למחוק או 2007זמן )וראו גם גלו

 (. 186לטשטש את הפוטנציאל החתרני הקיים בהם )עמ' 
רי, וטוענת כי שמיר, שהיה מודע לדרישה (, שעומדת על ההבדלים בין הרומן למחזה בעניין מותו של או1998וראו על כך דיונה של דבורה גילולה ) 215

(, 1993של נמעניו למוות הרואי, נענה לה במחזה, שבו אורי מת בפעולה צבאית חשובה ולא בתאונת אימונים מיותרת. וראו מאמרה של נורית גרץ )

 שעומדת על הזיקות ובעיקר ההבדלים בין הרומן לבין הסרט שנעשה על פיו.
 . 2007, שוורץ, 2007, גלוזמן, 1999, ארבל, 1975( לסקירה מקיפה של קריאות אלו. להלן רשימה חלקית: מירון, 8200וראו מאמרה של שייט ) 216
. לדברי פלדמן, הסיפור מתבסס על דברים שכתב אביו של שמיר )ליובה שמיר( על בנו שלו, אליהו, שנפל 27, עמ' 2006וראו אצל יעל פלדמן,   217

אותך במו ידינו. הבאנו אותך לעולם בו אבות מקריבים את בניהם למען החיים של עצמם ]...[". לטענת פלדמן, אם  במלחמת השחרור: "כאילו רצחנו

 . כן, בה בשעה ששמיר כבר היה סמל תרבות מוכר כמציב אנדרטה לצבר המוכן להקריב את חייו, הוא כותב טקסט חתרני כנגד הדרישה להקרבה עצמית
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הכורח אורי כעל צעיר מבולבל הנכשל בניסיונו לעצב לעצמו זהות גברית שלמה ובוגרת, בין היתר בשל החרדה שמעורר "

(. גם מיכאל גלוזמן 54, עמ' 1999החברתי, ובמובן מסוים גם הכורח ההיסטורי לאומי, לוותר על הנעורים ולהתבגר" )ארבל, 

חושף את הנרטיב הפסיכולוגי של הרומן. גלוזמן מנמק את מותו של אורי במונחים אדיפליים ומאזוכיסטיים. לטענתו, מממש 

של הרומן באופן לא מודע פנטזיות אדיפליות ומאזוכיסטיות ובכך מקעקע את הנרטיב אורי באמצעות אקט ההתאבדות בסופו 

גברי המוצג ברומן: "הרומן חושף במפתיע גם את הצד האפל של הנדסת האנוש הזו, את קריסת הצבר לנוכח -הרואי-הלאומי

של גבריות לזהות גברית שבירה  דרישת המבט ההגמוני, את הפער המעיק בין דימוי הגוף לגוף הממשי, בין אידיאל לאומי

(. יגאל שוורץ גורס כי שמיר מנפץ ומפריך את מיתוס הצבר ומציג בטקסט "כפירה נועזת 188, עמ' 2007ומהוססת" )גלוזמן, 

באוטנטיות של הפרויקט הציוני, לפחות כפי שזו באה לידי ביטוי ב'צבר', המוצג כאן כקונסטרוקט תרבותי מזויף" )שוורץ, 

(. על פי שוורץ, את הגרסה המועדפת בהנדסת האדם רואה שמיר דווקא בדור ההורים, דור החלוצים אליו 248 , עמ'2007

התאבדותו של אורי הוא הדרך היחידה שבה יכול אורי, על פי הבנתו, לתרום את חלקו -משתייכים הוריו של אורי, ומותו

שותף לרבות מהקריאות הללו הוא הממד האדיפלי שהן לפרויקט הלאומי, שמומש לפניו על ידי דור ההורים החלוצי. המ

מזהות: ניסיונו של אורי להדמות לאביו. כישלון התערותו של אורי בקיבוץ ובחיים, יחסיו הבעייתיים עם אביו ועם מיקה 

של  ופרשת התאבדותו בסופו של הרומן מוצגים כנובעים ממאבק אדיפלי עם דור ענקים, דור החלוצים שהקדים את בני דורו

 אורי ולא הותיר לדור הבנים אפשרויות רבות להתבלט.

הקריאה המוצעת כאן עניינה גם הוא חתרנות מהנוסח הנ"ל. ואולם עיקרה שונה: אין היא מתארת קרב ענקים עם דמות    

ן האב הממשית והסימבולית במסגרת העימות האדיפלי, אלא התאבדות דווקא כתוצאה מקיום שאותו אגדיר, בהמשך לדיו

בפרקים הקודמים, "קיום נטול דמות אב". את השתטחותו מרצון של אורי על הרימון בעת פעולת האימונים, שכתוצאה ממנה 

הוא נהרג, אבקש להציג כאקט אובדני שנובע ממצוקה נפשית שמקורה דווקא בחסך אבהי. בהמשך אטען כי לדרמה נפשית זו 

בה נפגש הפרטי עם הקולקטיבי. לטענתי, כישלונו של הנער המתבגר אורי יש גם היבט לאומי וכי מדובר בצומת משמעותית ש

כהנא לכונן סובייקטיביות עצמית נובע לא מצילו המאיים של אב דומיננטי, אלא מחסרונו של אב כזה. התרסקות המאמץ 

גיעה עמוקה, טראומתית, להבניית סובייקטיביות בוגרת, והפניית תוקפנות הרסנית כלפי העצמי, מקורם, על פי קריאה זו, בפ

מוקדמת, שנובעת מנסיבות גידולו בתוך המערך הקיבוצי שבה הקולקטיב אמור לתפקד בתור משפחה. הרומן מודע לדרמת 

(. הטקסט של שמיר 277" )"בנו חסר האב של ויליהעדר האב ומכריז עליה בפירוש לקראת סופו כשהוא מכנה את אורי 

כלפי הקיבוץ של מלץ, שנידונה בפרק הקודם, ומטרים בעשרות שנים טקסטים רבים  למעשה ממשיך במובן זה את הביקורת
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שמיר   218ומאוחרים יותר שדנים בפגיעה הטראומתית שהסבה לילדי  הקיבוצים גדילה בשיטת ה"גידול" הקולקטיבית בקיבוץ.

ל הקיבוץ בהיבט של ניסיון מבטא, אגב כך, כבר בשלב מוקדם זה של הספרות העברית, ביקורת נוקבת, גם אם סמויה, ע

החיסול של המשפחה וההורות הפרטית. האידיאולוגיה הקיבוצית המהפכנית התיימרה להציע מסגרת חלופית לכל המוסדות 

הבורגניים, כולל מוסד המשפחה. אך מימושה של האידאולוגיה גרר, לפי הרומן של שמיר, פגיעה אנושה בילדי הקיבוץ, שנכוו 

את הפגיעה שחווה הבן, יחד עם ההכרה ה הילדים מהווים "שפני ניסיון". כונן מעין "מעבדה אנושית" שבברותחין מהניסיון ל

בה והמודעות אליה, והמחיר שהיא גובה, ניתן לזהות לאורך הרומן כולו. הפגיעה האישית שחווה אורי מעוגנת, אם כן, 

פרויקט ההתיישבות בארץ ישראל(. במובן זה מתגלמת קולקטיביסטיות שהקיבוץ מגלם )כחוד החנית של -בתביעות הלאומיות

הפגיעה הטראומתית כפגיעה קולקטיבית. לפי הקריאה שאני מציעה, שמיר מציג את הפגיעה הנפשית שנושא אורי, "הילד 

התאבדותו, שנתפסת בדרך כלל . הראשון של הקיבוץ" שנגזר עליו לגדול ולהתבגר בתנאי מעבדה של אידיאולוגיה מהפכנית

כאקט של הקרבה עצמית, כ"עקידה" מרצון בניסוחה של יעל פלדמן, כהפנמה של הצו "טוב למות בעד ארצנו", היא למעשה 

תוצאה של חדירת הצווים הקולקטיביים לחייו בשלב מוקדם הרבה יותר, מלידתו ואילך, ושל כישלון משפחתו, בגין הצווים 

מהווה ההתאבדות בדיוק את אותה צומת בין האישי ללאומי שעליה אני הללו, למלא את התפקיד הקריטי שלה בגידולו. בכך 

 מצביעה לאורך עבודתי.

( כפי שאורי מכנה זאת בעצמו במודעות עצמית גבוהה לסוגיה זו, 277חווית החסר של אורי, אותה "גברות חסרת אב" )   

ובכך למעשה מייצרת זיקה לדיון שהוצע מודעות של עצמו כדמות ברומן ושל הרומן בכללו, מעוגנת בהעברה בין דורית 

בחטיבה הראשונה  של עבודה זו: חווית העדר האב של דור ה"תלושים" מתגלגלת לדור החלוצים ומשם ממשיכה גם לדור 

ה"צברים". הקושי בכינון סובייקטיביות בוגרת והמצוקה הנפשית שנלווים אליו, שמובילים במקרה של אורי להתאבדות, הוא 

-י, קולקטיבי, הנובע מאי ההתכנות הטמונה מעצם מהותה בניסיון לשלב חיים אישים מלאים עם פרויקט לאומידור-קושי רב

ציוני תובעני. גדילה טראומתית במצב של העדר אב ממשי, קרוב, מכיל, נחווית באופן אישי ולאומי כאחד, ופגיעתה -קולקטיבי

ת אסון, טרגית ובלתי ניתנת לתיקון, ומתגלה אצל וילי, ובהמשך מתחוורת במלוא עוצמתה ברומן. "גברות חסרת אב" היא הר

גם אצל אורי, בנו נטול האב של וילי )גם אם באופן שונה(, ובהמשך אצל ילדו של אורי, שעתיד לגדול בלי שיזכה להכיר את 

                                                           
 הגבעות השחורות של דקוטהחרונות על ילדות טראומתית בבית הילדים בקיבוץ, וראו, כדוגמאות אחדות מיני רבות, ספרות רבה נכתבה בשנים הא 218

(, יצירות אלו מצטרפות ליצירות קולנועיות רבות שאף הן דנות בחוויה הקיבוצית 2011)נאמן,  היינו העתיד(, 2000)בלבן,  שבעה(, 1987)אגסי, 

, במאי: דרור שאול(. יצירתו של שמיר מקדימה יצירות אלו בעשרות שנים באופי החתרני של הביקורת שנושא הרומן 2006)למשל: "אדמה משוגעת", 

 על הקיבוץ. 
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בשל המורכבות (, שניהם פגועים עד עומק נפשם 235ווילי  ש"עשוי מחתיכת אדמה" ) 219אביו. אורי ש"נולד מן הים",

הטמונה בניסיון לכונן סובייקטיביות אינדיבידואלית בעידן של כינון אומה. ההעברה הבין דורית של מצב קיומי זה חותרת 

תחת התפיסות המקובלות שנהוג לזהות בסיפורת דור הפלמ"ח, כמעלה על נס את ההרמוניה בשילוב האידיאלי בין הפרטי 

בעצבות ובאומץ רב, את הפגיעה הנפשית הרב דורית שנושאים בניה הפגועים של שמיר מבטא אפוא ברומן,  220ללאומי.

 האומה, שנגזר עליהם לכונן את חייהם בתקופה לאומית הרת גורל ואינטנסיבית, על סיפו של הגשמת החזון הציוני.

 

 (95"כוויה מסוימת, אולי..." ). הטראומה: 2ה.

 (33הלך" ) –"בן יוחיד דמותו של אורי: 

( של הקיבוץ, בנו בכורו של וילי 80(, "ילד טיפוחים" )7כבר מן הפתיחה מוצג אורי כבנו של הקולקטיב: "אורי שלנו" )

החלוץ ההרואי, והילד הראשון שנולד בקיבוץ לאחר שעלה על אדמתו. באחת הסצנות המרכזיות ברומן, שזכתה להתייחסויות 

בות המגלמות נקודות תצפית שונות, כך שדמותו מתהווה לא רק כדמות פרשניות רבות, מתואר  אורי באמצעות אנפורות ר

פרטית, אלא כדמות קולקטיבית, המייצגת "צברים" רבים באשר הם: "הוא היה נער שאפשר היה אולי להצליח -אינדיבידואלית

, 227ם לא יותר" ), אך הוא היה, לאמיתו של דבר, מאה נערים, אעוולות ושגיאותיותר בחינוכו, וודאי שנעשו בו כמה 

הדגשה שלי(. ואולם, ברמיזה קלה, מגניב המחבר מעט מהנימה החתרנית שעתידה לתת את אותותיה לאורך הרומן כולו, והיא 

 –ה"עוולות ושגיאות" שנעשו בגידולו של אורי, ושעתידות להתוות את חייו, ובעיקר את מותו הטרגי בפעולת ההקרבה 

ותו של אורי הפגיעה הנפשית, שמקורה אישי )ההורות הפרטית הכושלת( וקולקטיבי התאבדות. מן ההתחלה מובלטת בדמ

 )המבנה החברתי של הקיבוץ התובע למעשה  ביטול "פורמלי" של ההורות הפרטית ושכישלונה נובע ממנו( כאחד. 

י: לינה בבית הילדים מימושה של האידיאולוגיה הקולקטיבית מתבטאת בפרקטיקות חיים שמתבררות כטראומתיות עבור אור   

שפירושה העדר בית פרטי; החלפת האם הביולוגית במטפלת ונסיגה של האב מנוכחות עקבית בחיי בנו הביולוגי בהיותו 

מוקדש כולו לענייני הכלל. לכך מתווספות נסיבות ספציפיות, המתגלמות באישיותם של הוריו הביולוגיים של אורי, המקצינים 

                                                           
( שנכתב על אחיו אליק, שנהרג במלחמת תש"ח במהלך התקופה שבה נכתב הרומן 1951)שמיר, במו ידיו הציטוט הידוע הפותח את ספרו של שמיר  219

להרחבה נוספת בנושא נפילת  2006, לעניין השפעת מותו הטרגי של האח על נסיבות פרסום הרומן(. וראו פלדמן 2002ו הלפרין, ורא) הוא הלך בשדות

 האח והשפעתה על עיצובו של שמיר כסופר.
בחיי כל הגיבורים, וכי  התמה המרכזית ברומן היא הניסיון המתמיד לשלב את תחום הכלל ותחום הפרט באופן הרמוני ( טוענת כי1982נורית גרץ ) 220

שילוב נכסף זה מתקיים לאורך הרומן כולו באמצעים רבים המשקפים את האמונה של המחבר המובלע באפשרות השגתו של ניצחון כזה. לדבריה, 

להגשים את עצמו ברבות מיצירות דור הפלמ"ח קיימת אמונה בהרמוניה בין ערכי הכלל לערכי הפרט והגיבור הספרותי של דור זה מאמין באפשרות 

ם וכו'( ולחיות חיים מלאים. "חיים מלאים אלה ייתכנו רק על ידי שילוב ערכי העולם הפרטי )המגולם בחיי אהבה, משפחה, ביטוי אמנותי, גידול ילדי

(. קריאתי 3ם, עמ' בערכי העולם החברתי )המגולמים בעבודה בקיבוץ, בהתנדבות לצבא וכו'( אלא שבשילוב המוצלח של שני אלו טמון הקושי" )ש

 כמובן שונה לחלוטין.
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אחר שאינם מסוגלים, בכוחותיהם הדלים, להתנגד לתביעות הקולקטיביות שדורשות מהם לוותר את חווית העדר ההורות מ

על ההורות הפרטית, כל אחד מסיבותיו הוא.  ניתן לומר כי לשיבוש בתפקוד הדמויות ההוריות שגוזר הממסד הקיבוצי מצטרפת 

וכן של רותקה, "ראשת המטפלות" שתפקידה האטימות של וילי, שמקצין, עד כדי גרוטסקה, את האבהות הכללית החסרה, 

כ"אם קולקטיבית" בהכרח בא על חשבון הנטיות האימהיות הפרטיות שלה. הפגיעה שחווה אורי תידון כעת בהרחבה תוך 

הפרדתה לשני חלקים: הטראומה הקולקטיבית )המבנה הקיבוצי( והטראומה האישית )דמויות ההורים(. ואולם הפרדה זו, כפי 

 , היא לצרכים מתודולוגיים ולמעשה לאורך הרומן ברור כי שני ההיבטים מעורבבים ללא הפרד.שיובהר מיד

( ופירושו שהוא נער שכל חייו 9אורי מתואר כ"גולגולת ריקה", אפיון המתפרש כחיובי )"אני אומר, משמע, לטובה",      

( טוען כי 2007מה שמוצע לו. מיכאל גלוזמן )לפניו, שעדיין לא נחשף לכאב שהעולם מציב בפניו והוא עתיד לספוג מכל 

הגולגולת הבולטת של אורי נועדה להדגיש את ההבדל שבינו לבין  היהודי הגלותי, שתואר באופן מסורתי כאדם נטול גוף, 

 221שכולו ראש המלא בתכנים יהודיים: ראשו של אורי, ה"גולגולת הריקה", ריק מתכנים יהודיים ו"מכיל עולם ומלואו".

ם בה בעת הגולגולת כאן מטרימה את הגולגולת העתידה להופיע בסוף הרומן, עם מותו של אורי: "איך באת וסיפרת לנו, ואול

, הדגשה שלי(. בכך 295ואיך החזה? החזה שלך, אורי, נשאר שלם?" ) –וכל הגוף? והחזה? ואיך החזה  ?בגולגולתאורי? 

יר בתחכום לאורך הרומן והמעידים על הפגיעה הנפשית האנושה, מצטרפת הגולגולת לשאר הרמזים המקאבריים ששותל שמ

כפי שאראה בהמשך, ה"גולגולת הריקה" של אורי, כבר  222שמביאה למשיכה התנטית, ולמותו מתוך רצון וכוונה של אורי.

 מכילה את השבר הנפשי, שעתיד להסתיים בהתאבדותו.

צרת עולה ברומן במפורש בעצם הגדרתו של אורי כ"בנו בכורו"  סוגיית ההורות הפרטית בקיבוץ והקונפליקט שהיא מיי    

( היא כמובן מרכזית, שכן  בקיבוץ, כגוף שחרת על דגלו חזון 263השאלה "של מי הוא, איפוא?" ) 223(.14של הקיבוץ")

קים נדמה יומרני לספק תחליף לכל המוסדות החברתיים הבורגניים )כולל מוסד המשפחה(, אין לכאורה הורים פרטיים. לפר

שאורי עצמו מאמץ בחום את הוויתור על האבהות הפרטית, מה שמתבטא בעובדה שהוא אינו קורא לאביו "אבא" אלא משתמש 

(. יציאתה של רותקה מהקיבוץ עם אורי לתקופה 63על פי הנוהל שאכן הונהג בקרב ילדי הקיבוץ )ראו למשל  –בשמו הפרטי 

המשך( מציבה את הסוגיה הזאת בחזית הסיפור. בשלב מסוים ברומן גם וילי נשאל ארוכה, שנתפסה כבגידה )יציאה שתידון ב

                                                           
( גורס כי ההתמקדות בגופו הפיזי של אורי, ההפיכה של הגוף הגברי למושא התבוננות, יוצרת בסופו של דבר פרט הקורס תחת המבט 2007גלוזמן ) 221

למשה שמיר,  בהוא הלך בשדותהגוף המרוטש  על האסטתיקה של –ההגמוני שעושה ארוטיזציה של גופו )ראו בעיקר הפרק "לסבול יותר, להיות קורבן 

 (.208-182עמ' 
, הדן בשלל הרמזים 2007(, וראו גם שוורץ, 43וראו, למשל, הסצנה שבה פוגש אורי את יאירי, הכורה קבר לבן דמותו המבוגר, בחצר הילדים ) 222

 (. 317החי של התקופה )עמ' -המקאבריים השתולים במהלך הרומן כאחד האמצעים בהם משתמש שמיר לקעקע את מיתוס המת
מיד  –במהלך הרומן מתואר הקיבוץ כגוף אחד, עוצמתי, שבו כל הפרטים אוחזים באותם רעיונות: "ראה פלא: מתארע משהו בקיבוץ, דבר נופל  223

כל מקום שתגע –חשים בו הכל. מיד מעבירים אותו אל תוך חייהם עד כי אין לך איש שאחת דפיקה בלבו לא נשתהתה בשל המאורע. כמוהם כגוף הכאוב

(. יתרה מזאת, קיימת האנשה של הקיבוץ, כך שבמהלך הרומן הוא מדומה לישות אנושית המקבלת פנים שונות, לעתים אדם מבוגר, 36כאב הכאב" )בו י

 לעתים כילד, אך תמיד מגולם כאינדיבידואל בעל דעות אחידות ומגובשות. 
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(, שאלה המעוררת בו גיחוך. שהרי גם וילי ביטל לכאורה את "שייכותו" להוריו ולמשפחתו הפרטיים על 263"של מי אתה" )

 ידי ההצטרפות לקיבוץ )אך בניגוד לאורי עשה זאת מבחירה אישית(. 

י שב לקיבוצו לכאורה כאדם לכאורה בוגר, מיושב, שעבר תקופת חניכה משמעותית במוסד שאליו נשלח בפתח הרומן אור   

(.  שיבה זו  כרוכה בציפייה לקבלת פנים חמה. 12על ידי הקיבוץ: "שוב אינו ילד ]...[ היום ייכנס חבר חדש בשערי המשק" )

כלומר כאל  –(, "בן יוחיד", "די זעלבע כהנא" )שם( 80" )חששו העיקרי של אורי הוא כי יתייחסו אליו כאל "ילד טיפוחים

ילד שזכאי לזכויות מיוחדות, שראוי ליחס מיוחד מפאת היותו בן בכור לאצולת המשק. הסיבה לסלידה  –הרפליקה של אביו 

, אינו בן של אורי מ"מעמד האצולה" שמוקנה לו מקורה בעובדה שאורי מזהה את הזיוף שבכך, שהרי אורי, כפי שאראה מיד

טיפוחיו של ווילי, אלא ילד בודד ונעדר אב. הוא אינו רוצה בסטטוס המיתולוגי הזה אלא באבהות ממשית. ואולם מאידך גיסא 

מתקשה אורי לוותר על היחס אליו כאל "בן יוחיד", כפי שמסתבר בנסיבות אחרות. מכל מקום חששו מתבדה: כפי שמציין 

(. ותיקי הקיבוץ לא מתרשמים מכך 255, עמ' 2007שקוף' בבחינת 'נוכח נעדר'" )שוורץ,  יגאל שוורץ, אורי מתברר  כ"'יצור

שהוא סיים את בית הספר החקלאי "כדורי": מרבית חברי המשק אדישים לשובו הביתה, ולראיה, אפילו חדר "לחוד" לא 

ית, בנו בכורו של הקיבוץ. הנה נתן לך אין אלה מצלתיים ותופים. סבור הי –נמצא לו. האכזבה ניכרת היטב: "אם כך ואם כך 

 (. 14אילנה שיעור ראשון" )

"אילנה" זה הוא דמות בעלת משמעות, המלמדת כי האכזבה מקושרת היטב לביטול המובנה של הדמויות ההוריות, המוכתב    

פר החקלאי  לקיבוץ ע"י המערך החברתי בקיבוץ וגם לכשלים ספציפיים להוריו הביולוגיים של אורי: את  הטרמפ מבית הס

ממדים זה, שגם לו גולגולת בולטת המובילה "אל הכתפיים, הגופייה, החזה השעיר -מקבל אורי לא מאביו אלא מגבר גדול

(. מדובר אם כן באב "מחליף", שמהדהד את המטפלת שהחליפה את אמו בטיפול בו בילדותו. אילנה הוא הכינוי 10והכרס" )

ילדה בשם זה, והוא מעיד על רגישותו הלא מקובלת בקיבוץ לאבהותו הפרטית. הטקסט  המוקנה לו בשל היותו אביה של

מצהיר על חריגותו זו במפורש, ומספר "אילנה היה אביה האוהב של אילנה. ומשום כך היו קבועים בו חושים עדינים ביותר" 

נים, הנעה קדימה ושולטת בתנועתה, (. מיכל ארבל מתייחסת לדמותו של אילנה המסמל את "הגבריות הפיזית רבת האו12)

על יכולותיו האבהיות הטבעיות של אילנה, ה"זולגות" גם לשאר ילדי  224ומצד אחר, ]...[ דמות אימהית וביתית מובהקת".

סילו, טקס החניכה הקולקטיבי שבו  אילנה -המשק, ועל השתוקקותו של אורי לאב שכזה, אנו למדים מסצנת הילולת הדבי

רב בין רגישותו המיוחדת לבתו לבין מחויבותו לכלל: "]אילנה[ נוטל ילד אחר ילד על זרועותיו, מכרכר וקופץ מנווט בכישרון 

                                                           
מות שיש בה מהמאיים אך גם מהמגוחך, ומתייחס בעיקר לסירוס שעובר , הרואה בדמותו של אילנה ד2007. וראו גם שוורץ 64, עמ' 1999ארבל,  224

 (.282אורי אל מול אילנה )עמ' 
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עמו כהנה וכהנה ומרגיז אותו מפעם לפעם אל מתחת לצינור השופכני ]...[ ומה אהבו בו, באילנה, יותר מכל? שלא היה מחבב 

י לא ידעו שאוהב הוא אותה עד כלות נשמתו? דווקא משום כך אהבוהו אף אחד מהם על פני משנהו, ואילנה בתו בכלל זה. וכ

קנאתו של אורי גלויה ומפורשת:  (.61שבגללה היה מטפל ומצוי עם הגן יותר מכל אב אחר, ועדיין אינו מפלה אותה לטובה" ) –

שכשרואה אורי את מכוניתו הריקה של אילנה לאחר שזה הורידו במשק, הוא שואל את עצמו "אם אין אילנה מבלה עתה עם 

 (, כביטוי לקנאתו בה, על שלה יש דמות אבהית נוכחת. 18אילנה הקטנית" )

( וחדר משלו, כאמור, טרם סודר 17ה בחדר מהפכה" )יתרה מכך, אורי, השב לקיבוץ, הוא גם נטול בית: "אצל רותק  

בית הילדים של הקיבוץ. זמן קצר לאחר  –אבל למעשה אורי תמיד היה חסר בית, שהרי גדל במין "בית יתומים"  225עבורו.

שהוא שב לקיבוץ מסתבר לו שהזוגיות של הוריו הביולוגיים התפרקה, ולכן אין עוד סיכוי ולו לשמץ של משפחה פרטית 

 הוא מוחזר אל "יתמותו" משכבר הימים, המולדת, המובנית.  –הורות שלהם כלפיו  ו

במקביל מתברר כי למרות תקופת החניכות בת השנתיים שעבר, ולמרות ציפייתו להתקבל כאדם בוגר, אורי הוא עדיין    

ות פתוחות. סצנת החזרה של אורי לדמויות הוריות שיקבלו אותו בזרוע (, בעל איכויות נפשיות ילדיות הכמהׇ 191"אפרוח" )

לקיבוץ עתירת תזכורות לכך: אורי נתקל בכניסתו לקיבוץ באטל, המטפלת הראשונה שלו, שמזכירה לו מייד שהוא "אוריק", 

(, מטופלה הראשון, כמו תזכורת כואבת לעובדה שעיקר גידולו של אורי כילד נעשה בידי אישה זרה. 16ה"מנטשנסקינד" )

ותקה אינם ממתינים לאורי, הוא אף מוזמן לנוח בחדרה של אטל. כלומר מבחינות רבות אורי הוא עדיין מאחר שווילי ור

מטופלה של אטל, כמו לא השתנה דבר מאז היה ילד. אין תיקון לסיטואציית המוצא. תזכורת נוספת לעובדה שאורי עדיין ילד 

(: אורי מתאמץ "לעשות עליו רושם" 12בכלל לא ילד )מתבטאת בניסיונו להתגלם בפני אילנה כאדם בוגר, שווה ערך, "

 (. 12ולנהל עמו שיחה של "גדולים". ואולם "ניסיון ההתקרבות נתקל בסרבנות" )

ואכן, ניסיונו של אורי לתפקד כאדם בוגר הוא בסופו של דבר ניסיון עקר. את העדר היכולת להתהוות בעולם כסובייקט    

של  אותו חסך הורי, ובעיקר חסך באב. אחד הביטויים לכך הוא תגובתו של אורי לשמע  בוגר מאפשר הרומן לקרוא כתוצאה

(, ושהוא עתיד להעלם לתקופה מסוימת מחייו, היעלמות שכמובן מהדהדת את 13הידיעה כי וילי "עומד לצאת בכל רגע" )

(. כלומר 13נתן לו?" ) הקיבוץ"למה  היעדרויותיו הקודמות. לאחר התדהמה הראשונית, אורי מגיב בקריאת מחאה נוגעת ללב:

ממש כילד חסר אונים לנוכח עזיבתו הקרובה של האב הביולוגי, הוא פונה בטרוניה מכמירת לב כלפי ההורה הסמכותי הנוסף, 

                                                           
טוען כי  העובדה שאורי מנושל מביתו והופך בהדרגה לחסר בית מבססת את אחד המתחים הבולטים ברומן בין "הנווד" ל"חסר  (2007שוורץ ) 225

ור "נווד", "זר", "אחר", אשר מאבד את כל החוטים הקושרים אותו לקולקטיב שלו והופך בודד הבית" ומדגישה את הפיכתו של אורי בהדרגה לגיב

ת יותר ויותר. לדידו של שוורץ, המתח בין "הנווד" ל"יושב הבית" מזין את הספרות העברית הארץ הישראלית החדשה כבר מראשיתה. הקריאה שלי א

המוקדמת שחווה אורי, כילד שצרכיו הראשוניים ביותר לא סופקו כראוי, עקב הגדילה בבית מוטיב העדר הבית שונה קושרת אותו בעיקר לטראומה 

 (.255הילדים )שם, עמ' 
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ואולי היחיד שהוא מכיר  בעצם: כלומר ל"קיבוץ", ככתובת אנונימית למעשה.  עוצמת הפגיעה הנפשית ברורה ומפורשת, 

טראומטיזציה, המהדהדת את אי הנוכחות העקבית של -(. ברור שהעוצמה נובעת מכך שמדובר ברה95ה "כוויה" )והיא מכונ

וילי בעבר. אורי, כך מתברר, נטוש אם כן מכל עבר: את הוריו הביולוגיים החליפו משחר ילדותו מטפלות קולקטיביות; אביו 

לשנתיים מחוץ לקיבוץ לחניכה "לאומית" בבית הספר החקלאי,   הביולוגי נעדר מהקיבוץ לתקופות ארוכות;  בנעוריו נשלח

ועם שובו ממנו מתברר שהאב עומד לצאת מן הקיבוץ למיני שליחויות ומשימות, למשך זמן רב; אמו מנהלת רומן עם חבר 

-ים הביןקיבוץ אחר כך שהמשפחה הגרעינית, ולו במתכונתה הנרמזת שהקיבוץ מתיר, למעשה לא קיימת עוד. השיבוש ביחס

משפחתיים בתוך המשפחה הגרעינית, הציפייה כי הקיבוץ, בניגוד לאב הממשי, יגן על אורי בתפקודו האבהי הממשי בחייו 

 וימנע מאביו, האב הביולוגי, מלבצע החלטה פזיזה וכואבת, מובלטים באופן מכמיר לב. ואולם הקריאה שנותרת ללא מענה.  

לד הכמה לדמויות הוריות הוא דמותה של מיקה, יתומת מלחמה שווילי מביא לארץ אלמנט נוסף המבליט את התמה של י   

ישראל, יחד עם שאר "ילדי טהרן". מיקה היא  נערה פגועה ולמודת סבל ובעצמה יתומה מהורים. יגאל שוורץ ופרשנים 

ו של הבן להיכנס לנעליו אחרים מתייחסים למערכת היחסים הנרקמת בין אורי למיקה כמהדורה אדיפלית נוספת של ניסיונ

הגדולות של אביו. יגאל שוורץ מציין כי "על אורי נגזר לנסות ולהתמודד גם עם אדמה 'בעולה' משכבר וגם עם אישה בעולה 

(.  ואמנם, על פי המישור הגלוי של הטקסט 291, עמ' 2007משכבר, אשר נוסף על כך, ליבה נתון לאחר, לאביו" )שוורץ, 

ין אורי, הצבר בן המקום, לבין מיקה, המהגרת ניצולת השואה כמובילים לסיומו הטרגי של הרומן, וכן מודגשים הניגודים ב

בקריאה שלי ברצוני להדגיש דווקא את נקודות הדמיון בין  אורי למיקה, כשני  226הדמיון בין אורי לאביו בזיקתם למיקה.

. קווי הדמיון הללו מתבררים מתוך כך שאורי מנסה ילדים פגועים בעלי הזדקקות עצומה לנוכחות הורית שאינה מתמלאת

לכבוש את מיקה כדרך להתגבר על כאב הנטישה של וילי. מיקה ממירה את וילי, שאליו השתוקקותה כמין אב חלופי, באורי. 

השניים אינם רואים זה את צרכיו של זה אלא מרוכזים בנפשם הפגועה, והקשר שנוצר ביניהם בנוי על שברי עברם של  

  227השניים.

הכיבוש של מיקה הוא ניסיון להתגבר על החולשה הנפשית שפוקדת את אורי לאחר נטישת האב במעין תצורת תגובה    

:(reaction formation)228  ,הוא, המרגיש חלש ועזוב יצליח לכבוש את הנערה שמתברר שגם היא פגועה, ובכך יוכיח לעצמו

                                                           
כך, למשל, וילי ואורי נתקפים בייסורי מצפון לאחר שהם חשים שכבשו את מיקה. מיקה עצמה מתמלאת ריגוש אל מול שני הגברים ואף מעידה  226

 יף להתאהבותה בווילי.שאינה בטוחה האם אורי מהווה תחל
הדמיון בין השניים מתבהר, למשל, דרך המילים המתארות את משיכתם ההדדית, המתגלמת באדישות שמפגין כל אחד כלפי רעהו: מיקה מתפעלת  227

להתערטל  –אית? מורגלת או אקר –לבושיו על גבי מערומיו. הנטיה הזאת  אדישותמאורי העגלון, היהיר, הבטוח בעצמו והלכאורה אדיש למראהו: "

, הדגשה שלי(. גם אורי נמשך לאדישות שמפגין גופה של מיקה: ""דווקא בפשטותה, בהיותה על פני 100עם כל תנועה ותנועה של הגוף הבוטח!" )

 , הדגשה שלי(.128, בזכותה למתוח עצמה ולקמר עצמה, להתעלם ולהתבלט ]...[ " )האדישיםהשטח, בחיים 
או התנהלות פסיכולוגית שכיוונן מנוגד לזה של משאלה מודחקת, ואשר מתהווה כתגובת נגד, ובה בעת מילוי עקיף, תצורת תגובה היא גישה  228

 .762, עמ' 2011ופונטאליס,  שלמשאלה זו. וראו לעניין זה: לפלאנ
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ביו. הרומן מהווה ניסיון כושל של אורי לכונן עצמו כסובייקט, ניסיון של המרה ולקיבוץ כולו, את היותו "גבר", ממש כמו א

של הכאב על המשפחה הנעדרת ביצרי ארוס יוקדים ואף תוקפניים שמופנים דווקא כלפי נערה כה פגועה, ואחר כך כלפי 

דמת: אורי מגלם במערכת עצמו. במהרה מתבהר כי מערכת היחסים היא שיחזור )ולמעשה כפיית חזרה( של הטראומה המוק

היחסים את ה"כובש" הנוטש את החלש, ממש כמו שאביו נטש אותו. כיוון שמקור התשוקה בשבר של הילדות, גם הבחירה 

במיקה אינה אקראית, אלא נובעת מהעובדה שאף היא חוותה פגיעה קשה בילדות. וכיוון שמדובר בכפיית חזרה, בהדהודה של 

ם בנטישה: ממש כמו שאורי חווה נטישה מצד אביו, הוא עתיד לנטוש את מיקה, ואת ילדו הטראומה, עתיד הקשר להסתיי

 שהיא הרה ללדת. 

לאחר שהוא מתבשר על פרידת אורי ורותקה עושה אורי את דרכו לאוהל שבו הוא עתיד לישון את שנת הלילה, ואולם הוא    

ה של וילי אכן מעוררת רצף זיכרונות מוקדמים, ובהם זיכרון אינו מצליח להימלט מהזיכרונות האופפים אותו: עזיבתו הצפוי

של חלום, דרכם נחשף מקור השבר הנפשי, הגנזיס של הטראומה, שנדמה כי היא מצויה בתקופה המוקדמת שעולה 

זיכרונות אלו מלמדים על השיבוש שחל בתקופה המוקדמת בחייו של אורי, שעתיד לתת את אותותיו בחייו  229בתודעתו.

 הבוגרים, במערכת יחסיו עם מיקה וגם בהתאבדותו בסופו של הרומן. 

הילדי  ורבלית. הזיכרון-התיאור הוא מבולבל ועמוס בפרטים חושיים המשקפים רטוריקה של זיכרון האופייני לתקופה הפרה   

מייצר תמונת עולם של אורי כפעוט בקיבוץ הצעיר בראשית הקמתו. בזיכרון מופיעות גם דמויות ההורים, הצצות מרחוק, 

בלילה, "מאחורי חלון", כמקובל בשיטת הלינה המשותפת בקיבוץ שבה ההורים לא באים אלא להשכיב את הילד לישון, 

הלילה" ולעמים מציצים בו לפני לכתם מעבר לחלון: "ובלילה באים אבא ומשאירים אותו במיטתו בחסות ה"מטפלת" ו"שומר 

(. מהחלום עולים כמה עולמות תוכן 83ואמא, ואבא עומד מאחורי החלון ואחר כך אמא עומדת מאחורי החלון ומעשה בדוב" )

מתרחשים בבית הילדים, ברורים המלמדים על הטראומה, ובראש ובראשונה עניין הלינה המשותפת. הזיכרונות )ובהם החלום( 

כשהמטפלת אטל באה להרגיע את אורי המתעורר משנתו: "ופתאום היא מדליקה אור ואומרת: "'אורירי, למה אתה צועק? 

חלמת?' / ופתאום זה לא רותקה אלא דווקא אטל ויש לה מנורה ביד והיא בבגדים לא כמו ביום: /  'תישן, תישן. אתה מעיר 

כך מופיע זיכרון מותו של אחד מילדי הקיבוץ, האירוע שבגינו כביכול מחליטה רותקה לנטוש את (. בתוך 83את הילדים!'" )

(. ואמנם, בסמוך לכך מופיע זיכרון הנסיעה 45הקיבוץ לשנתיים ולעבור עם אורי לתל אביב, מה שיכונה "החטא הקדמון" )

רי איפה שהפרדסים נגמרים? מאיפה אני נולדתי לתל אביב: "נוסעים לקיבוץ? נוסעים למושבה אמא? זה אחרי הפסים גם אח

                                                           
היסטורי" -ומספקים הסבר "פרהמגדריים הבלתי פתורים שמקורם בילדות המוקדמת -גם מיכאל גלוזמן מתייחס במאמרו לקונפליקטים הנפשיים 229

(. גלוזמן רואה בקשר האדיפלי המועצם עם האם, כתוצאה מהשהות של אורי עם אמו בתל אביב ללא נוכחות 198, עמ' 2007למשבר הנפשי )גלוזמן, 

 האב כגורם השבר. כלומר גם הוא מתייחס לאירוע העזיבה בגיל מוקדם כמקור הטראומה.
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(. יש אפוא אפיזודת 83ואבא?" ) –אמא? נכון שילדים נולדים מהבטן? מתי נולדת אמא? ומתי את תמותי? את לא תמותי? 

ילד נורמטיבית בחיי אורי הילד, והיא אכן מעוררת בו מחשבות על שייכותו הביולוגית ל"ראשת מטפלות" זו שעל -קרבת אם

וולדו מבטנה הוא מתחקר אותה. השהות מחוץ לקיבוץ, שמזמנת לאורי הצצה יוצאת דופן לחיי משפחה מסוג אחר, הכוללים הי

רק מעצימה את הריק שעוטף את הזיכרון הזה בשנים שלפני ואחרי אפיזודת תל אביב.  –הורות אינטימית, קרובה, זמינה 

על רקע העובדה שרותקה מניחה שאורי לא יבין ולא יזכור דבר, וייתכן  שאלותיו של אורי אינן זוכות למענה, ניתן לשער כי

 –גם כי על רקע ייסורי המצפון שלה על העזיבה והבגידה בווילי. ואולם השאלות שנותרות ללא מענה מהדהדות כטראומה, כ 

excess .חווית  –המוקדמת  מעבר לכך, לראשונה נקשר נושא הטראומה  230, גוף זר ש"תקוע" בלא מודע ומסרב להרפות

 עם תמת המוות, נושא שכמובן יתגלם בהתאבדותו של אורי בסופו של הרומן.  –הנטישה 

מיד לאחר מכן מופיע זיכרון מוקדם עוד יותר, "הרפתקה ראשונה נועזת של החיים התינוקיים": ניסיון של אורי הפעוט    

אותו כעונש. מכאן נובע זיכרון נוסף, מרכזי ברצף החלומות  להתגנב ללול התרנגולות ובעקבות כך כעסה של אמו אשר אף מכה

 הינקותיים, והוא חלום ילדות של אורי:

 

לוקחים את אמא סוחבים אותה בשערות כמו שסיפרו בערב לילדים הסיפור כמו שהיה והיא צועקת ויש לה פה 

את הקציצות נהיה כמו של חומה בעד זה שעשו מהבשר שלה קציצות ושחטו אותה אז הפה של כל אלה שאכלו 

פה של פרה של 'חומה' ואמא דווקא אמרה: 'אורי, אל תהיה טיפש, תאכל את הקציצה, והנה אני אוכלת' אז בעד 

והיא צועקת וילי אבל היא לא צועקת וילי שיבוא   –זה סוחבים אותה עם השערות על הרצפה כמו שהסמרטוט 

ו ואם יש אוטו אז זה רחוק ולא יכולים אבל היא צועקת לעזור לה בעד זה שלא יכולים מפני שבאמצע יש אוט

וילי שיקח את אורי אז אורי לוקח באמת את וילי וזה אותו דבר וילי ואורי אז אורי רוצה ללכת אז אמא צועקת 

 (. 83לא אתה רק וילי איפה וילי? )

 

הוא מכיל סמלים  והתקות צוהר לעולמו הלא מודע של החולם, זיכרון החלום הוא משמעותי ביותר: כיאה לחלומות הפותחים    

שמהם ניתן ללמוד על נפשו של אורי. ברקע החלום מצויה סצנת העזיבה לתל אביב )"יש אוטו ואם יש אוטו אז זה רחוק"( 

על פי החלום, ותכני החלום סובבים סביב עזיבת הקיבוץ, הכעס של אורי על ההורים ותחושת הנטישה. עזיבת הקיבוץ רוויה, 

ובניגוד לצפוי )נסיעה לזמן אחר, של אימהות אפשרית וקיימת(, באלימות ובבלבול זהויות. בחלום מופיעים מספר פרטי בלהה 

                                                           
  .86כאן, הערת שוליים וראו  230
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שמתערבבים בזיכרונו של אורי: האם הנגררת בשערות והפרה "חומה" שנשחטה" לשם אכילה. מתוכנו הגלוי של החלום ניתן 

כך שאכלה את בשרה של חומה ואף הכריחה את אורי לעשות כן )פיה מדומה לפה של להניח כי האם נענשת בחלום על 

הפרה(. הנימוק להופעתו של החלום דווקא אחרי הניסיון להתגנב ללול קשור לכעס על אמא: אורי הפעוט כועס על אמו 

האם בשערותיה )כלומר  המענישה אותו על שהמרה את פיה, והכעס מבוטא בחלום דרך סצנה אכזרית ותוקפנית שבה נגררת

הכעס של האם על אורי עובר היפוך בחלום לכעס של אורי על אמו, ובכך מהווה דוגמה למנגנון של התקה שאופייני לחלומות(. 

ואולם הכעס על האם מהול בכעס על סצנת העזיבה לתל אביב )"יש אוטו ואם יש אוטו אז זה רחוק"(: הכעס על האם מתערבב 

האב, ולא ברור מי עוזב את מי. מה שבולט מן החלום הוא ההעדר של האב: האם קוראת לאב לעזרה,  עם התחושה של נטישת

אך האב לא נמצא )"היא צועקת וילי אבל היא לא צועקת וילי שיבוא לעזור לה בעד זה שלא יכולים"(, ועל כן אורי הוא 

ורי לוקח באמת את וילי וזה אותו דבר וילי ואורי"( הממלא בחלום את תפקיד האב )"אבל היא צועקת וילי שיקח את אורי אז א

ואולם מיד לאחר מכן התחושה היא כי אורי עצמו ננטש והאם רוצה לעזוב רק עם וילי )"אז אורי רוצה ללכת אז אמא צועקת 

ה, העדר לא אתה רק וילי איפה וילי?"( טראומת הילדות נמצא בזיכרון החלום על כל מרכיביה: הכעס על האם, תחושת הנטיש

ורבלי, שבו הערבובים וההמרות מבהירים את -האב ושיבוש היחסים המשפחתיים. כל אלו מופיעים דרך זיכרון של חלום פרה

עוצמת הכאב והשבר הנפשי שנפער בילדות. ברור שבהווה, ברגעי ה"אין בית", עולמו של אורי התמוטט והוא נותר עזוב 

תגלמת בשני המישורים: האישי )ההורים הקונקרטיים( והקולקטיבי )בית לנפשו. הטראומה, שמקורה בהעדר ההורים, מ

 הילדים( כאחד, ולא ברור איזה מהם הוא המשמעותי יותר. 

 

 (62נפקד ו"ראשת המטפלות" )-האב הנוכח –. ההורים הממשיים 3ה.

כאמור, גם ההורות הפרטית, שחברי וחברות הקיבוץ נטלו לעצמם לעתים חירות להציל מתוך המבנה השולל משפחה פרטית 

היא במקרה של וילי ורותקה שלומיאלית, לא מחויבת, ולא עשויה למלא חסרים.  –כדוגמת אילנה ברומן זה  –של הקיבוץ 

למרות ניסיונה העיקש, המתגלה כ"גניבת" הילד לתל אביב,  –ה לא וילי, למרות מעמדו הרם והאיתן בקיבוץ, ולא רותק

מצליחים במשימה חתרנית שכזו, ושניהם מגלמים, בסופו של דבר, הקצנה של נאמנות קיבוצית, ומשרתים באופן מוחלט את 

 האינדוקטרינציה השלטת, וכך מעצימים את הפגיעה של אורי. 

שרון צעיר, רענן ומבטיח של גזבר המשק, של מזכיר חוץ, של מנהל עניינים, אביו של אורי, החלוץ ההרואי, המתואר כ"כ   

( בולט בעשייתו הקולקטיבית. במהלך הרומן מתוארת פעילותו למען הכלל, שדרכה 25של מרכז עובדי הענף במשקים" )

תושייה, ער לצרכיו של מתגלה עוצמתו )מסעו לצורך העלאת ילדי טהרן, כדוגמה אחת(. בענייני הקיבוץ וילי הוא אדם מלא 
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הכלל. הוא זה שמפאת הצרכים הבוערים מתכנן את הקמת הגשר המפורסם של הקיבוץ, ה"ממזר של וילי", שהופך להיות 

מבנה כל כך מרכזי בחיי הקיבוץ עד שהוא מהווה חלק מרכזי בטקס החניכה של כל ילדי הקיבוץ. הכינוי "ממזר" מלמד 

מעמד כמעט שווה בחייו: שניהם "ילדיו", מה שממעיט בערכו של אורי. על פי הפרשנות  שהמפעל הציבורי הזה ובנו הם בעלי

האדיפלית המקובלת )שמציע, בין השאר שוורץ(, הקושי של אורי נובע מן התחושה שלעולם לא יוכל להגיע לקרסולי אביו, 

י נובע בין השאר מהפער העצום ואולם בקריאה שאני מציעה השבר הנפשי של אור 231שלזכותו עומד כבר המעשה החלוצי.

בין נוכחותו של האב כמודל קולקטיבי המציב "נורמות" לחיקוי, ובין היעדרותו המוחלטת מחייו של בנו כדמות ממשית, 

העשויה לאזן את התובענות הזאת בתמיכה, בעיבוד ובהכלה, וזאת בשל התמכרותו לפרויקט הלאומי. וילי למעשה מוותר על 

בור הפרויקט הלאומי וזונח את תפקיד האבהות. ואולם גם הוא, החלוץ ההרואי והנערץ, משלם מחיר המסגרת המשפחתית ע

כבד על הבחירות שביצע בעל כורחו ומחמיץ את חייו ואת בנו בניסיונו למלא אחר התכתיבים הלאומיים הקשוחים. בהצגת 

ימטיבי, אלא מצביע על עצם היסוד הטרגי הטמון הכפילות הזאת חותר המחבר לא רק נגד דמותו המיתולוגית של הצבר האולט

בהתמודדות עם דרישות בלתי אפשריות לשלב בין מחויבות אידיאולוגית קיצונית לבין מרחב אישי מספק. התמודדות זו, מציע 

אביו.  שמיר, נידונה תמיד לכישלון מהדהד ואף מתגלגלת  לדורות הבאים. לאורי, כידוע, עתיד להיוולד בן שלא יכיר כלל את

כמו וילי, זה יהיה אב מיתולוגי, בעל נוכחות מיתולוגית, המציב סטנדרטים בלתי אפשריים של נאמנות והקרבה עצמית למען 

 232בלתי קיים לחלוטין. -הקולקטיב, ובפועל 

רבה: (, גם וילי חי "ללא אב", אם כי בווריאציה שונה במידה 266בדומה לאורי שהטקסט מדגיש ש"היה גדל ללא אב" )   

הרחקת האב היא אצלו מעשה של בחירה, כחלק מהפרויקט על הגדרתו העצמית כציוני, ובהתאם לביוגרפיה המשותפת של 

שסילקו את דמויות האב מעליהן. במקרה שלו זה מלווה, כמצופה, ברגשות אשם קשים. אני מבקשת להציע כי  –בני דורו 

של הימלטות ממצוקות פרטיות )רגשות אשם למשל( לעבר המישור  "התמכרותו" של וילי והתמסרותו לקולקטיב הן מסלול

 הלאומי, כמנגנון הגנה שבהמשך משתחזר גם אצל אורי.

                                                           
 עילית ללא ממשיכים(, והיא עולה בקנה אחד עם התיזה של יונתן שפירא, בספרו, 60, עמ' 1999קריאה כזו מציעה, בין השאר, גם מיכל ארבל, ) 231

ת (, המנתח את הסיבות לכישלונו של דור הפלמ"ח אל מול הדורות שקדמו לו. שפירא תולה את הכישלון בתהליך סוציאליזציה לקוי, שיצר תלו1984)

בין דור האבות לדור הבנים וכתוצאה מכך מנע את השתחררות הבנים מאפוטרופסות דור האבות, מה שהביא בסופו של דבר לכך שדור המייסדים לא 

( שבתגובה ליונתן 154, עמ' 1997(. וראו גם אניטה שפירא )154גידל יורשים הראויים לו, וכך נשאר בבחינת "עילית ללא ממשיכים" )שם, עמ' 

רא מנתחת את האתגרים שניצבו לנוכח דור הבנים ואת האכזבה מ"דור בארץ", שמשקפת את התקוות הגדולות שנתלו ב"עובר הציוני" שנוצר שפי

 ביישוב, והתנקזו לאותו "דור בארץ", ושנותנת ביטוי לאכזבה מן  הכיוון שאליו צעדה מדינת היהודים.
ו ככפיית חזרה נוספת ניתן לציין את העובדה כי גם מיקה מתכננת להודיע לאורי על ההיריון כשהיא בחודש שלישי, ממש כמו שרותקה בישרה בשעת 232

ר לוילי על הריונה שלה עם אורי. רותקה עצמה מהרהרת בעובדה שאורי חוזר על אותן טעויות שבצעו הוריו: "הרי לך מיקה ואורי. כמה טפשי הדב

בטים בנה האהוב של אשה ישוב ויהיה גבר עם כל אותן טעויות, וגסות רוח ואכזריות לגבי אישה. הוא, שהנהו פרי כאבים, ובגרות שבאה במאוחר, ולש

 , ההדגשה במקור(.243]...[" ) לאחרתבטרם נולד ולאחר שנולד. הוא, שהנהו פרי חייה של אישה אחת, חוזר ומעולל, 
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אורי כה מתלבט בדרמה של האב המיתולוגי הזה ונוכחותו הממשית עד שהוא לא מסוגל כלל לנצל רגעי קרבה ממשית: בעת    

אלא נתון לזיכרונות ילדות שעוצמת החסר עולה מהם )דוגמה לכך, ראו שיחה די נדירה עם אביו, למשל, הוא איננו קשוב, 

: אורי עסוק בהרהוריו הילדיים:"אבא, איפה אתה עובד היום? אתה עובד על טרקטור? אבא, קח אותי על 20למשל בעמ' 

ילה? אבא, תן לי הטרקטור. אבא, נכון שאתה רוכב יותר טוב מאבא של נורית? אז למה אבא של נורית רוכב כל היום על אצ

קצת  את הכובע שלך ]...[", בעוד וילי מנסה להסב את תשומת ליבו להווה(.  בניגוד לווילי, החלוץ, פורץ הדרך, הגיבור, 

שתמיד מתווה את הדרך, אורי זקוק לאב ארצי יותר, פשוט יותר, נוכח יותר, לא אב עמוס תביעות אידיאולוגיות, אלא כזה 

 הם מקום. ובזאת נכשל וילי כישלון חרוץ.שיראה את צרכיו וייתן ל

נפקדות זו היא הרסנית בעבור אורי כפי שמלמד המשך הרומן, שכן, -האב הביולוגי נוכח אם כן כאב אידיאולוגי, ונוכחות   

 אורי מפנים את התביעות של האב האידיאולוגי אך הוא נטול אפשרות לממשן. אורי, ממש כמו וילי, מאמץ על פניו את המודל

של העמדת הכלל לפני האישי בכל משימה לאומית. השפעה זו מובילה את אורי להתגייסות לפלמ"ח, לנטישה של מיקה, 

הפער ההרסני בין האב האידיאולוגי,  ובסופו של דבר גם לאקט האובדני. האידיאולוגיה  היא בעת ובעונה אחת בריחה והכחשה.

שיש חובה לענות לתביעותיו, לעומת האב הממשי, מוצג אם כן כמחבל אנושות בכוחות החיים של הגיבור. מודל זה, כפי 

 , שגם לו יש מודל אב אך אין לו אב ממשי.בהתגנבות יחידיםשאראה בהמשך, עתיד להשתכפל בדמותו של אלון 

י היא חורצת את גורלו, לפער הזה, והוא אף מטיח באביו בשלב מסוים כי עזיבתו היא "בריחה" לאורי יש מודעות, שאול   

וזאת לעומת וילי העיוור לו. למעשה, זהותו של וילי בנויה בתוך מערך אידיאולוגי מסוים שמונע ממנו לזהות את   233(.77)

עשה, כבר מפרק הפתיחה, שבו חוזר וילי לבסיסו הפגיעה בבנו. על אי היכולת לשנות את ההרגלים הישנים אנו למדים, למ

הצבאי כאב שכול, כמו ממשיך את המעגל ההרסני של נדודים שאפיין את חייו עד כה, וזאת למרות ההחלטה שקיבל ימים 

  234מועטים קודם לכן "להפסיק את הטלטלות".

                                                           
שבה מנסה הראשון לשכנעו לסגת מרעיון הגיוס, מקבלת דמות החלוץ של וילי משנה תוקף, אל מול אורי שמדומה לשתיל, בשיחה בין אורי לוילי  233

(. אורי מכנה את עזיבתו של וילי "בריחה", ואילו וילי מנגד טוען כי השקפת עולמו של אורי מצומצמת מפאת זווית ראיה 28ובהמשך ל"סברה" )

את כל ענייני החיים והקיבוץ רק מצד אחד. בכמה דברים הבחנה יותר טובה ויותר מדוקדקת, ובכל זאת הבחנה של ילד, מוגבלת: "עד היום אתה רואה 

(. וילי משתמש במשל זה כדי להצדיק את עזיבתו, שמהותו האמירה שהוא, האב, בעל ראיה מקפת יותר של צרכי הכלל, בעוד  28הבחנה של שתיל..." )

 ראות את התמונה בכללותה. ואולם באופן אירוני דווקא אורי הוא הרואה את המציאות נכוחה וראייה זו חורצת את גורלו.הבן, אורי, אינו מסוגל ל
(, הרומן נפתח בשתי שיבות שכיוונן מנוגד. הפרולוג מתאר את שיבתו של וילי, האב השכול, לבסיסו 62, עמ' 1999כפי שמציינת מיכל ארבל ) 234

ן נפתח בשיבתו אל אורי מכדורי. ארבל טוענת כי הרומן מסוגר בשתי חזרות כפולות הביתה, ששתיהן כאובות מאוד, במצרים, בעוד הפרק הראשו

 ולמעשה מרמזות על כך שהשיבה הביתה אינה אפשרית, שכן משמעותה צמיחה מתוך נערות והפיכה לגבר, שאינה ניתנת לביצוע ברומן "משום שבאורח

(, הטוען כי השיבות הכפולות 2007(.לעניין זה ראו גם שוורץ )62אחר מאשר ויתור על הגבריות עצמה" )שם, עמ'  פרדוקסלי ההפיכה לגבר משמעה לא

ל של וילי ואורי מעידות על עליונותו של דור האבות על דור הבנים, שכן שיבתו של וילי כרוכה בבחירה בחיים ומקבילה במובנים רבים לשיבה ש

( כושלת, ולמעשה הוא מוותר על המחויבות לנערה ההרה ועל זיקתו 286, ה"מהדורה החיוורת" של וילי )שם, עמ' אודיסאוס, בעוד השיבה של אורי

 (. 298לחיים ולעתיד, נכנע למשיכתו למוות ונענה לאופציה של "היבלעות מרצון באפילה הנצחית" )שם, עמ' 
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וי של הטקסט רותקה היא אישה המקריבה על פי המישור הגלנפקד, גם אמו של אורי מאכזבת בדרכה. -במקביל לאב הנוכח   

(, 49את כל כולה לחייו של בנה. בהשתייכותה לדור החלוצים, שעלה בגפו לארץ תוך שהוא מותיר את משפחתו מאחור )

מצטיירת רותקה כאישה דומיננטית וחזקה המחוברת בכל נימי נפשה לבנה. מיכאל גלוזמן מתייחס ל"קשר האדיפלי הדיאדי 

רותקה לאורי, שאמור היה להסתיים בילדות המוקדמת ולא מגיע לסיום מספק בגלל היעדרו של האב" )גלוזמן,  והסימביוטי בין

 (, קשר שבו הוא רואה מכשול לגבריותו הבוגרת של אורי. 199, עמ' 2007

עז של הפגיעה האנושה שמסבה רותקה לאורי מקורה בעובדה שרותקה, למרות המעשה הנו ואולם בקריאה שאני מציעה   

הברחת הבן מן הקיבוץ, היא נעדרת כדמות אם ממשית, שכן לאורך תקופות ארוכות ומשמעותיות היא מותירה את בנה נטוש. 

בדומה לאביו, שמתפקד כ"אב קולקטיבי" ובסופו של דבר חסר בחוויה הממשית של אורי, גם רותקה היא אם קולקטיבית, 

ראשת כל  –לדים יצאו מדעתם למראה... רותקה, רותקה החביבה של כולנו ממש באופן פורמלי, לאור תפקידה בקיבוץ: "הי

, ההדגשה שלי(. בהדרגה מתברר כי 62, הנערצת בגננות, רותקה רוקדת עמנו. כל כך אוהבת אותנו!" )ראשות המטפלות

מסוגלת לטפל  רותקה, "ראשת המטפלות בקיבוץ", שלכאורה מתנגדת לשיטה הקיבוצית ונלחמת על האימהות הפרטית, אינה

בבנה, היא אינה רואה את צרכיו ומשתמשת בו כאובייקט נרקיסיסטי המכוון לצרכיה, וזאת בהתאם לתיאורה ברומן כאישה 

 תכליתית ונרקיסיסטית שפועלת בנחרצות למען צרכיה שלה וממעטת לראות את צרכי הזולת. 

התנהלות כזו בולטת דווקא בפרשת ה"חטא הקדמון", אותה עזיבה לתל אביב בשנות חייו המוקדמות של אורי שכביכול    

(, כך שאת עצמה 60גוזרת את גורלו כבר בשלב מוקדם של חייו. החלטתה של רותקה מנומקת ברצונה "להציל את אורי" )

ואת ערכיה כדי להציל את בנה. ואולם מעשה זה של רותקה גובה היא תופסת כאם אולטימטיבית, שמוכנה להקריב את חייה 

לא רק הכעס של וילי והקיבוץ )שבערכיו היא בוגדת( אלא גם העובדה שרותקה מנתקת את אורי מאביו, עד  –מחיר כבד 

ורי אלא (.  למעשה, ברור לחלוטין כי הסיבה האמיתית לעזיבה אינה הדאגה לא63שבסופו של דבר הוא הופך ל"אדם זר" )

שיקולי הנוחיות של רותקה עצמה, כשבולטת נטייתה להשתמש תדיר במנגנון ההשלכה על מנת להצדיק את מעשיה. השנים 

השקטות והבורגניות שהיא חווה בתל אביב מלמדות על תשוקתה הנסתרת לחיים בורגניים שהבריחה באה לממש. לרותקה 

על מנת להצדיק את התנהגותה. כך למשל, היא מסבירה לעצמה, בגיוס  יש נטייה להשתמש בסוגיות לאומיות ככר השלכה נוח

כל שכנוע פנימי אפשרי, את נסיעותיו התכופות של וילי, את התגייסותו למטרה הקולקטיבית: "אנחנו יראנו את האושר. 

וץ כנגד כל מה שחטאנו באסוציאציות שלנו הוא היה קשור עם בגידה בקיבוץ, עם הסתגרות, ונדמה היה לנו כי כדי לפרוע לקיב

 –חייבים אנו להקריב את כל רכושנו הפרטי הפנימי. כך הטיל וילי את חייו לכל העסקנות המטורפת שלו  –שחטאתי אני  –

ממשימה למשימה, מתפקיד תפקיד, ולא נמצא מי שיאמר לקיבוץ: הרף! וכך שקעתי אני בעבודה ובשתיקה, בלי שהעזתי 
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להוסיף משקל לאלמנט המשפחה שבהם. כך לא בא בן נוסף אחרי אורי, כך נותנת הייתי  לתבוע את תביעתם של חיינו או

ובורגניות  –שלוש שנים שקטות -, מתוך הרגשת גמול על שתיםעקידהלווילי להרחיק נדוד במשך שנים מתוך הרגשה של 

וילי הוא "מקריב" עצמו למען , הדגשה שלי(. על פי הסבריה של רותקה, בנסיעותיו התכופות של 178בתל אביב ]...[" )

צורכי הכלל בעוד שבהמשך מתברר כי מדובר בבריחה מן המערכת המשפחתית הרעועה. רותקה מייצרת זילות של המונח 

"עקידה" ומסבירה התנהגויות הנשענות על חולשות אנושיות פשוטות במונחים הלקוחים ממערכת מוסרית מן המישור 

ות האב, אורי מפנים את אותה דמגוגיה שבה משתמשת רותקה, שכן לתחושתו הדרך בדומה להפנמה של עקרונ 235הלאומי.

 היא באמצעות הקרבה עצמית.  –היחידה שבה הוא עשוי לכונן עצמו כסובייקט בוגר 

לאורך הרומן בולט חוסר המודעות של רותקה לגבי מניעיה: "]אורי[ היה זיכרון אשם בלבה של אישה בת ארבעים שניסתה    

, הדגשה שלי(. להרף 228כי היא בורחת מפני החיים" ) ולא הבינה –עמו, פעם, מפני המוות, בהיותו בן שלוש שנים  לברוח

עין נדמה כי היא מבינה קצת יותר מאותן "עוולות" שעוללה לאורי. בשלב מסוים מופיע חלום של רותקה שבו היא חוזה את 

ואולם (. 173, בטרם יהיה מאוחר מידיי )ה על האסון שעתיד להתרחשמותו של אורי, ונדמה כי הלא מודע "מנסה לרמוז" ל

ת  היא אינה מצליחה לבצע עבודת פרשנות של החלום. הרהוריה בהמשך מבהירים עד כמה היא אינה רואה את אורי באמ

צבועה בראיה במידה רבה ניתן לטעון כי רותקה מוצגת לאורך הרומן באופן שלילי כיוון שדמותה  ואינה מודעת למצוקתו. 

גברית של מספר השייך ל"דור בארץ", כחלק מקולקטיב גברי המייחס נרקיסיזם או לחלופין חוסר הבנה לכל -שוביניסטית

פעולה של אישה למען עצמה או למען בנה. ואולם לעניינינו, הבנייה זו של דמותה מחזקת את ההיבט של הורות נעדרת 

 החורצת את גורלו של הבן. 

גומה של וילי ורותקה, שאינם מסוגלים לחלץ קצת הורות ממשית במבנה התובעני של הקיבוץ, מובילה לשורה ההורות הפ   

של תחליפים שבהם מנסה אורי למצוא מענה לצרכיו.  אחת מהדמויות הללו הוא פסח, אביו של דני, "אפרוח" נוסף מהילדים, 

אורי, העולים עת הוא פוגש בפסח במקלחת, עולה אירוע בו פסח  "אפרוחי" הקיבוץ. דני נפטר בדמי ימיו. דרך זיכרונותיו של

לקח  ילדי הקיבוץ למשימה חקלאית: דילול תירס. את אורי, הבכור, הוא הכתיר כ"אלוף הדילול". האינטימיות שנוצרת באותה 

אחור. כשהחשיך נפלו סיטואציה בין אורי לפסח מתוארת בעדינות ורגישות רבה: "פסח 'לקח' אותו כל הזמן. החברה נשארו מ

שניהם הרוגים על רגבי האדמה המקולטרת וכבשו פניהם בשתילים רעננים של תירס. בדרך הביתה חייכו זה את זה כל העת 

ובחדר האוכל. בלילה, העביר פסח את הרינה כי אורי 'לקח' אותו בדילול. הילדים היו מסיחים בתחרות יומיים שלושה ]...[" 

                                                           
צביעה על שני דימויים שונים של יצחק ושתי הזדהויות שונות עמו: באחת ( שבו היא מ2006וראו לעניין זה מאמרה של פלדמן, "במו ידינו" ) 235

[( מובאת 1953] 1993. פלדמן מציינת כי בסיפור המוקדם "פתיחה לסיפור" )שמיר, (victim)ובשנייה כקורבן פסיבי  (sacrifice)כקורבן אקטיבי 

 לביטוי התייחסותו המורכבת של שמיר לאותה דיאלקטיקה.
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אברהם, מאהבה הצעיר של אמו. כניגוד להזנחתו של וילי, מובלטת ההתעניינות שמפגין אברהם  (. דוגמה נוספת היא38)

 (. 18באורי ובחייו עד שבשלב מסוים שואל אורי את עצמו : "מנין לו המשפחתיות הזאת?" )

ליפי האב. שנות "עריקתה" של רותקה מזמנות לאורי מודל משפחה אלטרנטיבי, שבה מצטרפת דמות נוספת לשרשרת תח   

יוסל ברומברג, החלוץ הרוסי שפוגשים אורי ואמו בתל אביב מציע את עצמו כתחליף כזה. יוסל מראה לאורי את ציוריו 

יוסל נכנס למקומו של  236(.183ו"הקטן היה כרוך אחרי הציורים הללו עד כדי שגעון, בן ארבע היה ואולי פחות מכן ]...[" )

וצאות דופן. לפרקים הוא אף חסר סבלנות כלפי אורי הפעוט, שכן הוא מעוניין בעיקר האב הנעדר לא בשל יכולות אבהיות י

אב ועל כן מקבל בשמחה כל מה שמוצע לו. את ליבו של אורי קונה יוסל במתנות שונות -באמו. ואולם אורי חסר מאוד דמות

ם עוצרי הנשימה שהיה יוסל מקיף אותו ו"אורי אהב אותו אהבה עזה, תלויה בדבר, כמובן, תלויה בהרבה דברים, בכל הדברי

(. נדמה כי יתרונו העיקרי של יוסל על פני וילי היא עצם נוכחותו הפיזית, המוצבת כניגוד לווילי הנעדר 185בהם ]...[" )

כמעט כליל מעולמו של אורי. כך מוצגת לאורך הרומן שורת תחליפי אב אליהם פונה אורי לאור החסר שנפער במקומו של 

 משי.האב המ

בסיכומו של דבר אורי חווה אכזבה משני הוריו הביולוגיים גם יחד, וזאת,  בנוסף לעובדה שהוא נולד לתוך מבנה חברתי    

של הקיבוץ שבו הוא מהווה "שפן ניסיונות" לפרקטיקות חברתיות חדשניות: הוא סובל מנוכחות אב אידיאולוגי שהיא גם 

ה רואה את צרכיו של בנה. לאחר השיחה הקשה עם רותקה שבה היא מבשרת לו העדר אב, ויש לו גם אם קולקטיבית שאינ

על התמוטטות הקשר שלה עם וילי, הוא מגיב בכעס, כמו ילד שנותר לבד בעולם ומטיח בה: "אין לי על מי לסמוך יותר מידי" 

מ[חליט במודע להחליף מהלך" (, ו"]82(. אורי, אמנם, מתואר כמי שמנסה להתגבר על אותה "התמוטטות בלתי חשובה" )80)

( כדרך להתגבר על הכאב הנפשי. ואולם זרם התודעה שלו, המובא בהמשך, מבהיר היטב את חומרת הפגיעה. מתוארות 80)

מחשבותיו של אורי, מחשבות של ילד שעדיין לא נגמל מהצורך בנוכחות אבהית מגינה שכה חסרה לו וכמה למסגרת משפחתית 

 נורמטיבית:

 

...התנגשו זה בזה כסירות במעגן של לילה הדים ובני הדים מהרגלי ילדות: / היכן אבא? / ומתי אבא ישוב? / 

נכון אמא שאנו רוצים שאבא לא תמיד יסע ויהיה בחוץ לארץ...ואיפה זה חוץ לארץ?../ ובגיל יותר מאוחר: 

יטה שני סייחים אבל אחד... השני זאת אבי, אני כותב לך שוב ומבקש ממך למהר ולחזור אלינו. ו"'אפורה' המל

                                                           
יוסל ברומברג הוא המייצג המובהק של דמות האמן ברומן, ודמותו מתגלה כמשמעותית מאוד כבר מהופעתו בעמוד הראשון במודעת האבל שהוא  236

(. ברומברג מהווה ניגוד לדמותו של וילי ולערכי הקולקטיב. דרך דמותו של ברומברג נותן שמיר ביטוי לקונפליקט שמעסיק 7מפרסם על מותו של אורי )

ה ת בני דורו והוא שאלת נחיצותה של אמנות שאינה מגויסת לצרכי הכלל, אמנות לשם אמנות, בתקופה כה סוערת בחיי האומה בכלל, ובמסגרת החברא

 הקיבוצית בפרט. 
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מת.../ ואחר כך ההרגל, המצווה המלומדה, שמן הראוי לשמוח על בואו של אבא, וכשהוא מהלך  –אומרת 

 (.14הרי זו עונה של שמחה... כל זה קצת יותר עמוק ) –בבגדי עבודה ועובד עונה במשק ללא זעזועים 

 

 ובהמשך: 

 

מצוא את וילי, לאחוז בידו, למשוך אותו אל חדרה של רותקה, שיהיו יושבים רצון פתאומי לקפוץ מן המקום, ל

שלשתם יחד. תסלק רותקה אמא את המזוודות אל מתחת למיטה, וילי ישב על סף החדר ויחלוץ את נעלי עבודתו, 

נו חה. הבלים, לעזאזל, אבל העיקר עודו מלחץ בין צלעותיך כמכבש: פעם אחת שלושתי-אורי ישחק בצעצ...חה

 (.18אמא! )—יחד. בוא, וילי, בוא.

 

למרות שאורי אמור להיות צבר אמיתי, בריא בגופו ובנפשו, השורד כל פגיעה ללא סדקים נפשיים שעשויים לערער את    

עולמו, המספר לא מכחיש לרגע את החסר הנפשי העמוק שמתעצם בהמשך הרומן, דרך שילוב המבעים של המספר וקולו של 

ה המוקדמת של ילד צעיר שלתחושתו ננטש על ידי הוריו מובילה לניסיון לעיבוד הטראומה, שמופיע ככפיית הטראומ 237אורי.

 חזרה, ומתגלם ב"חיפוש הנערות", ברומן עם מיקה ובהמשך בהתמוטטות הנפשית ששיאה בהתאבדות. 

 

 (134אבל לבדו" ) –"לבדו, זהו העניין! אפילו בקבר . ההתאבדות: 4ה.

של אורי זכה להתייחסויות פרשנויות נרחבות ונקרא באופנים שונים, החל מאקט של הקרבה עצמית  התאבדותו-מותו

מוות זה, עליו כאמור אנו מתבשרים כבר בפרק  239היטב עקב חוסר איזון נפשי.-ועד להתאבדות מתוכננת 238הרואית

משלב בתוכו אלמנטים מן המישור הלאומי והאישי גם יחד: מחד גיסא, ההתאבדות מתגלמת כשיאה של מצוקה  240הפתיחה,

                                                           
המספר שולט ( במספר הכל יודע בסיפורת דור הפלמ"ח. לטענת גרץ, ברומן זה, כמו ביצירות רבות בדור הפלמ"ח "1982וראו דיונה של גרץ ) 237

, ברומן שלפנינו שלטון מוחלט. הוא עובר מנקודת תצפית אחת לאחרת, מוסר דברים בשילוב עם דמות זו או אחרת, לרצונו חודר לתודעה של גיבור

( הטוענת כי 2008(. לעניין זה ראו גם דיונה של שייט )22ולרצונו מתרחק ממנה, נוקט עמדה של מתבונן מן הצד או של סמכות כל יודעת" )שם, עמ' 

ר ברומן מתקיים מאבק בין המחבר המובלע לבין המספר בנוגע לאופן הצגתו של אורי ולאופן הצגתו בפני הקורא, "עד שבסופו של דבר מסכין המספ

ואינו מוצא את  לא הצבר המיתולוגי, אלא דווקא היפוכו: בחור צעיר שאינו מרגיש שייך –עם האופן שבו ראה המחבר בעיני רוחו את אורי מלכתחילה 

( בעניין המונוליטיות של המספר בסיפורת דור הפלמ"ח, לעומת הרב קוליות האמביוולנטית 2007(. וראו גם שוורץ )170מקומו בעולם" )שם, עמ' 

 (.351, עמ' 149של המספרים בני "דור המדינה" )הערת שוליים 
. פרשנויות אלו מתכתבות 2007, וכן שוורץ 2007, לסקירה מקיפה ראו גלוזמן, פרשנויות אלו נפוצו בעיקר בשנים הראשונות לאחר פרסום הרומן 238

שיאם, עם התפיסה ההרואית שניסח מאוחר יותר משה דיין שעניינה מקומו של המוות ביחס לחיים. כפי שגרס דיין, המוות הוא לא סופם של החיים אלא 

 (. Feldman, 2010וכן אצל פלדמן ) .2014 ו על כך במאמרו של אורי ש. כהן,תפיסה הרואית שמניחה שאין גבול בין החיים ובין המתים. ורא
 (.2007(, שוורץ )1999( להתאבדות של אורי, וכן ראו: ארבל )2007ראו למשל פרשנותו של מיכאל גלוזמן ) 239
ף והפרולוג. לטענת גלוזמן, ההיפוך ( מציין כי הרומן מסמן עצמו כטקסט מרטירולוגי דרך הכותרת, האפיגר190, עמ' 2007מיכאל גלוזמן ) 240

ים הכרונולוגי שבפרק הפתיחה החושף את מותו של הבן כבר בהתחלה מייצר מעמד כפול של דמותו של אורי: מחד גיסא מייצגת דמותו דינמיות, נעור
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ההתאבדות אישית, כתוקפנות עזה המופנית כלפי העצמי תוך גילום יסודות נרקיסיסטיים בולטים. מאידך גיסא, מתגלמת 

הכלל. השילוב העדין והמאוזן בין שני יסודות אלו הכולל בתוכו לכאורה אקט של הקרבה למען  כבעלת ממד חברתי מובהק

 הופך את ההתאבדות לאירוע משמעותי, שסופח אליו תמות רבות של הרומן.

מוטיב המוות מופיע לאורך הרומן כולו בתזכורות שונות, ובולט בעיקר בפרק "אינטרמצו של סתיו", המטרים את מותו של    

הפרק הוא כולו המחשה לתהליך התנוונותו של הטבע במעבר  241גייס לפלמ"ח.אורי ומופיע מיד לאחר תיאור החלטתו להת

של כמישה, נבילה, וכיליון,  –מעונת הקיץ לסתו, ונותן ביטוי לזמניות שמאפיינת את חיי האדם. התהליך שמתרחש בטבע 

ריאה מחדש, היו עייפי מקביל למתרחש אצל בני האדם: "בני האדם, אשר עם כל אחד מהם מוכן תמיד אלוהים להתחיל את הב

מוטיב המוות, המופיע  242, הדגשה שלי(.205" )לספור את החלליםקיץ והלומי שמשו. הגיעה העת לבוא חשבון. הגיעה העת 

בין השאר ברמזים מקאבריים שונים לאורך העלילה, מהדהד את היצרים התנטיים המתגברים של אורי. אלו מובאים לביטוי 

אפשרות ההתאבדות, אופציה המועלית פעמיים במהלך הרומן: הפעם הראשונה מתרחשת מוקדם בעיקר דרך הרהוריו בנוגע ל

בעלילה, כאשר תוך כדי הרהוריו של אורי במיקה גולשות מחשבותיו אל הקשר בין הוריו ומסתברת לו ההכרה המלווה באימה 

 כי וילי ייהרג בצבא: 

 

ודע אותם. נותנים לצבאות לטבוח זה בזה ומפרסמים הבלים! הנה ימות וילי. צבא, חזית, השד י –]...[ דם 

אופטימיות, ייהרג ויהיה מונח בצדי הדרך ]...[ לא הבחין אורי איך  –איך אתם אומרים  –הודעות צבאיות 

אל הכרתו ותוך כדי כך נרתע ונלפת. איך...ובכן...הן הוא חייב לו  –וילי ימות  –הגיעה אליו ידיעה ברורה זו 

                                                           
(, הטוען כי 316עמ'  ,2007ראו גם שוורץ )חי, של גיבור שקהל הקוראים מזהה אותו כ"איש מת מהלך". לעניין זה -וחיוניות, ומאידך גיסא זהו גוף מת

חי, וכך מצהיר הסופר כי -החי, ומבטא התכחשות בוטה למעמדו המיתי והנצחי כביכול של המת-הרומן מייצר מהלך פרשני חתרני נגד מיתוס המת

 הנרטיב הזה אינו רלוונטי עוד.
הגופן שבו הוא מופיע. גם שמו: "אינטרמצו" מבדילו משאר הפרקים, הפרק קוטע את רצף העלילה, ומובדל משאר פרקי הרומן באורכו ובגודל  241

( מתייחס לפרק זה כמבטא נהייה של שמיר אחר הסממן 155-153, עמ' 1974כמעין אתנחתא לירית המאפשרת הזדמנות להרהור במוות. הלל ברזל )

למחזוריות כוללת, הנשענת על מוטיב העקידה. חילופי העונות  ריאליסטי ברומן. לטענתו, מגמת הפרק היא העתקת האירועים שבין אורי למיקה-המטא

 המתרחשים בפרקון זה נקשרים למחזוריות של חיים ומוות. כך, לפי ברזל, מרמז שמיר לעובדה כי הקיבוץ הוא בבואה מוקטנת של זירת ההתרחשות

דו נולד  לחיים. כך מעמיד שמיר את המחזוריות של כליה וצמיחה האנושית כולה, ואורי, בנו בכורו של הקיבוץ, הוא קורבן עולה של החברה, בעוד יל

 (.Feldman, 2010על התשתית של מעשי האלוהים והטבע. וראו סוגיית העקידה בהקשר זה גם אצל יעל פלדמן )
עות אמצעים פואטיים הפרק "אינטרמצו של סתו" הוא אחד מחלקי הרומן המצטרף לחלקים רבים נוספים בהם מובלט הגרעין הארס פואטי באמצ 242

שונים ש"שותל" שמיר להדגשת הממד הספרותי. כך, למשל, באחד הוויכוחים בין אורי למיקה מספק שמיר הנחיות קריאה: "הכל איטי, הכל נשום 

של אורי:  , ההדגשה שלי(, ובהמשך, בתיאורו195, כך יש לשמוע את שיחם של שני האנשים על הספסל" )כך יש לקרוא כאןהפסקות, הכל עצור. 

, הדגשה 226"אין צריך להיות מופתע כאן בהתגלות אורי והנה אין הוא לבדו, כפי שנסתבר לראשונה מדרך החירות והזריזות שנהג בהליכתו ]...[")

דמותו שלי(. ארס פואטיקה מובלטת גם בחלקים הפיוטיים של הרומן: אחד החלקים הבולטים בהקשר זה הוא קטע האנאפורות המפורסם המתאר את 

( ושזכה להתייחסויות פרשנויות רבות. קטע פיוטי זה, המטרים את מותו של אורי, מצהיר על עצמו במופגן כעל 227של אורי מזוויות ראיה שונות )

תיחת הפרקים יוצאי הדופן המובלטים בנוכחותם )באמצעות הגודל השונה של הגופן(: פ ליריקה הנשענת על עודפות רטורית. מצטרפים לכך גם שני

טרף הרומן )"פתיחה בקנטרה"( המהווה מעין קינה על מותו של אורי וכאמור, "אינטרמצו של סתיו" המופיע במרכז הרומן. לאמצעים רטוריים אלו מצ

מן, גם שמו של הרומן, שלקוח מתוך שורה בשירו של נתן אלתרמן )"האם השלישית"( שגם מובא כמוטו לרומן. בהפניה הכפולה הזו לשירו של אלתר

מייצר שמיר תזכורת נוספת לרשת האינטרטקסטואלית שבה לכודה היצירה. כל האמצעים הפואטיים  –שמרבית נמעניו היסטוריים של הרומן הכירו 

 משמשים תזכורת לקורא כי מדובר ביצירה אמנותית, גם אם כזו העוסקת בתכנים לאומיים, ואשר מתפרסמת בתקופה לאומית סוערת ובכך מבטאים את

 ונפליקט שבו מתחבט שמיר לגבי תפקידה של האמנות בתקופה של כינון זהותה של אומה.הק
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וימות. אבל מתי יקבל את כל מה שעשוי וחייב אורי  –, לאביו. נזדקן הבחור, וילי. נזדקן והלך עוד כל כך הרבה

 –להעניק לו בחזרה? את לילות השמירה בעתות הגשמים? את השעות של רביצה בבוץ  המבחיל, בפחדים 

הכאב, כי  שעה שהחרדה נתונה לאפרוחים המנמנמים מאחורי הגב? אורי הבין עתה בבהירות שנתחדדה מחמת

מה שהיה מיסרו, אולי, יותר מכל בהליכתו של וילי, הרי זה שאבא נשמט מכל מה שאורי חייב ועומד להעניק 

 (.130לו, מכך שאורי יעשה עצמו ראוי למה שניתן לו על ידי שיחזיר קצתו )

 

רי לקונפליקט. בנקודה זו החרדה שמעוררת אפשרות מותו של וילי מציפה מחשבות על מוות של אורי עצמו כפתרון האפש   

 בולטת אצל אורי ההפנמה של התכתיבים הלאומיים, הדורשים מן הצבר הצעיר להקריב את חייו על אדמת הארץ: 

 

]...[ בפעם הראשונה והאחרונה בחייו יהיה אבא זקוק לך מאוד, ועשוי תהיה להחזיר לו מעט מן המעט ממה 

שהעניק לך, אך אתה באותה שעה תדליק טרקטורים בסככת המכונות, והוא, אז, גם ימות לפניך ולמענך, כשם 

ק לפניו. להשאיר את העולם עם אבל אתה יכול להסתל –שעד עתה חי לפניך ]...[ לחיות לפניו לא היית יכול 

ובלי אורי. להרוס את מה שהיית סבור שהוא הוא עצם ההוייה: שלשתכם. העולם היה יוצא –וילי, עם רותקה 

מאורי, חובק את וילי ואת רותקה, מתרחב על הקיבוץ ודרך מרחקים גדולים והולכים של זרות מתעלם עד אין 

ת לפניהם. להטיל עליהם את כל משקל הכאב אשר נועד בשביל סוף. עכשיו לשמוט את אורי מן התמונה, למו

להחזיר להם בבת אחת את הכל: לשכב  – להיות קורבןמשפחתנו. להיות נעלה וקדוש משניהם, לסבול יותר, 

ולצחוק ולראות איך הם מוקירים ומטפחים כל מה שנשמר בו מגע ידך או חייך: נערה, ספרים, עט נובע, נעלי 

 –חבבים את הצרות שהיית גורם להם, איך מדמדמת לה איזו נערה מטורפת: 'אם כבר מת ספורט. איך הם מ

בוזבזו והלכו! ]...[ היה מדמה את המוות צורה של שכיבה  אברים גברייםבי?' איזה  בועללמה לא מוטב היה 

ה בליבו את שהיא נוחה ומרגעת יותר, וסבור שיודע לראשונה מהיכן נוטלים אנשים שאינם יראים אותו, וצופ

גדלות הרוח של מי שנפרד בשלווה ומעז מחשבה המפעמת בו כמו סכנות: אולי מה שחשוב הוא לא כיצד האדם 

 , ההדגשה שלי, מודגשים אלמנטים של ארוס המחלחלים למחשבות המוות(.131חי אלא כיצד האדם מת? )
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ו מספר אלמנטים המרכזיים לשיח התקופה של "דור פתרון האולטימטיבי, ומרכז בתוכבהרהוריו של אורי מצטייר המוות כ   

רגשות  243.גווילי אשבארץ" ובראשם התביעה להקרבה עצמית על אדמת המולדת בגיל העלומים, המגולמת בשיאה בקובץ 

החובה הלאומיים בולטים היטב מהרהורים אלו ומסתבר כי האינדוקטרינציה לתוכה גדל אורי הופנמה היטב. מהרהוריו של 

טיירת תמונה אידילית של המוות: לכאורה, רק במוות יוכל אורי להרגיש ראוי ובעל ערך. ההתאבדות כאן מהדהדת אורי מצ

את אותה תפיסה שהפגין משה מאוחד בהתאבדותו: כמיהה ילדותית לתשומת לב שתושג דרך האקט האובדני. בהרהוריו 

סה זו של המוות ושל פתרון ההתאבדות תואמת במהותה מצטייר המוות גם כסיטואציה מרגיעה, מעין שינה נטולת כאב. תפי

את התפיסות הפסיכואנליטיות של ההתאבדות כאירוע בעל יסודות נרקיסיסטיים בולטים. לפי גישה זו, אדם בעל מבנה אישיות 

ת נרקיסיסטי רואה בהתאבדות דרך להתמודד עם דחפים תוקפניים, והתאבדות מהווה הגנה במצבים שבהם מתגברת ההרסנו

המוות עובר אידיאליזציה וכך מהווה ההתאבדות פתרון מושלם: מחד גיסא מוות כהקרבה עצמית למען המולדת,   244הפנימית.

מאידך גיסא, אידיאליזציה של חווית המוות לחוויה מרגיעה ושלמה. מעבר לכך, המוות מגולם כאן לא כאירוע של חידלון, 

יסת המוות של אורי מבליטה את טענתו של פרויד לגבי הערבוב המתמיד בין אלא ככוח ארוטי המייצר פעולה, ובמובן זה תפ

 יצרי הארוס והתנטוס.

לעומת זאת, הרטוריקה של האדיפליות המובהקת בה משתמש אורי )שהרי כביכול האב הקדים אותו בכל דבר( עשויה 

ד נטוש, נעדר הורים. נדמה כי העדר להיתפס כתרמית עצמית, שהרי לאורך הרומן כולו, כפי שכבר המחשתי, אורי חש כיל

האב עובר בדבריו של אורי היפוך דרמטי: אורי למעשה מייצר בהרהוריו "העדר בן" וחוב מעיק של הבן הזה כהיפוך תגובה 

על העדר האב ועל חוב בלתי ניתן עוד לתיקון של אב לבנו. את החובות שהוא מרגיש שאביו חייו לו, הוא מקבל על עצמו, 

, כאקט הגנה מפני הזעם על האב, ועל ידי כך מפנה את הזעם לעצמו. בנוסף לכך, במקום התחושות המשפילות כלפי אביו

שמעוררת בו ההזדקקות לאביו, מתהפך מוקד ההשתוקקות ואורי הוא זה שאליו ישתוקקו לאחר מותו. מעבר לכך, ההתאבדות 

ד בדרישות הקשות שמעמידה בפניו חובת ההתבגרות כיוון מהווה אופציה נוחה מעוד סיבות: אורי חש כי אינו מסוגל לעמו

שבמידה רבה הוא עדיין ילד )מה שבולט בעיקר באופן הילדותי שבו הוא תופס את המוות(. לנוכח אי האפשרות לעמוד במה 

 שנדרש ממנו, מצטייר המוות כאפשרות שעמה הוא יכול להתמודד. כך מיוצג המוות בדמיונו של אורי כפתרון קוסם. 

                                                           
אוצרים מבחר מעיזבונם של חללי מלחמת העצמאות, כשבתשתית הדברים ניכרת ההזדהות הנפשית המלאה שהובילה  גוילי אשהכרכים הרבים של  243

 ת. אותם אל המלחמה, ונכונות לתת את נפשם על מזבח העצמאות הלאומי
(,  אחד ממשיכיה של מלאני קליין, שאף היא התייחסה בהרחבה לתופעת ההתאבדות (Rosenfeld, 1971רוזנפלד  מאמרו של הרברט לגישה זו ראו  244

 ,ובעיקר למרכיב התוקפנות שבתוכה. רוזנפלד מרחיב את משמעות המונח נרקיסיזם כך שהוא כולל בתוכו גם אלמנטים תוקפניים והרסניים. לטענתו

רוס מבנה אישיות נרקיסיסטי מהווה הגנה בפני קנאה וצרכי תלות, כשתלות יוצרת רגשות קנאה והרסנות. כשהקנאה וההרסנות מתגברות, יש שאיפה לה

 האת האחר אך גם את העצמי. המוות עובר אידיאליזציה כך שהוא נדמה כפתרון מושלם לכל הבעיות, וכך מהווה ההתאבדות מנגנון הגנה כנגד מצוק

 נפשית בלתי נסבלת.
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אין תמה אם כך שלאחר הרהורים אלו החיים מצטיירים כחסרי משמעות, דחפי המוות מתגלים בכל עוצמתם ומביאים    

להתגייסות לפלמ"ח, באותו יום עצמו, בלי להקדיש ולו רגע של מחשבה לאפשרות אחרת, למקומה של מיקה סביב החלטה זו 

ת של אורי אל מול ניסיונותיה הנוגעים ללב לשכנעו להישאר עמה ולמשמעויותיה. בוויכוח בין אורי למיקה  בולטת האטימו

(, נימוק אירוני משהו שהרי אחת הסיבות 199בקיבוץ. מיקה משתמשת בתירוץ שווילי גויס  ולכן "אתה צריך לקבל שחרור" )

ן לו כלל שיקול דעת ו"זו המרכזיות שבגינן בוחר אורי בפתרון זה היא עובדה זו ממש, היינו שווילי התגייס. אורי טוען כי אי

 –(. ובהמשך: "אפילו אם הייתי בטוח שיבוא הסוף על שנינו 201לא שאלה של רצון בכלל. הולכים מפני שצריך ללכת" )

, הדגשה שלי(. אורי משתמש 202" )ויתן את חייו במקומיהייתי מוכרח ללכת. אני לא אסכים שמישהו אחר יגן עלי, ועליך, 

ד מהוריו כדרך להצדיק את בחירתו: כזכור, האב עצמו אומר בשלב מסוים, כשהוא מטיח ביוסל בדמגוגיה הלאומית שלמ

התופס  – אינני מניח לאחרים שימותו במקומיברומברג את זעמו על גזלת אשתו: "לי אין לא אישה ולא בן ולא חופש, אבל 

ים כדי להסביר את העובדה שאין לו אפשרות , הדגשה שלי(. לכאורה, נשען אורי על הגורמים הלאומיים הנעל191אתה?!" )

בחירה. השריון שהעטה על עצמו, שריון הצבר שאין לו התלבטויות, שהולך כי קוראים, שחייב ללכת כי אין לו שום ברירה 

השריון הזה אינו יכול להיסדק, כי כל סדק עשוי להיות הרסני עבור נפשו הפצועה. מה שמתבהר מאמירה זו של  –אחרת 

 בכל מקרה, היא כי ההכרעה לעבר ההתאבדות התקבלה.  אורי, 

בהמשך מרמז המספר לכך כי גם אורי מודע לכך שמניעים נפשיים עמוקים יותר מאשר הנימוק הקולקטיבי הם שדוחקים    

כזכור, גם עזיבתה של  ; (. מוטיב הבריחה הוא מרכזי ברומן238) בו לנטוש את מיקה כשהוא מכנה את עזיבתו "בריחה"

(. גם מיקה מתוארת 27(, וכן גם הצטרפותו  של וילי לבריגדה היהודית )266, 65רותקה לתל אביב מתוארת כ"בריחה" )

(. ניכר כי הדמויות, ובעיקר אורי, עסוקות 290בסופו של הרומן כבורחת עם העובר שברחמה, כביכול לצורך ביצוע ההפלה )

 כל העת במנוסה מהמצוקות הנפשיות.

ייה בה מופיעות מחשבות על התאבדות מתרחשת לקראת סוף הרומן, ממש לפני מותו של אורי. בשלב מסוים הסצנה השנ   

מכיר אורי בעוול שלו כלפי מיקה. לאחר שהוא מגלה את דבר הריונה מצבו הנפשי מתערער. בנסיעתו בג'יפ לקראת האימון, 

 נטית: הוא מתואר כאדם במצוקה נפשית גדולה, שמאבד בהדרגה חשיבה קוהר

 

המחשבה כי וילי כבר בבית, והנה כי כן גם בו בגד, השלימה תהליך נפשי אשר נתחולל במהירות שרק תהליכי 

נער אשר איבד לאחרונה את  בנו חסר האב של וילי,הריסה נהנו בה: על גבי הטנדר השועט, מאחור, ישב 
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כל הגבורה, הבטחון העצמי, הכל, הכל . הגברות חסרת האבהאמון בעצמו לחלוטין, נסתבר שהכל היה זיוף, כל 

 , הדגשות שלי(. 277היה זיוף! )

 

אורי מהרהר בעובדה שמיקה עלולה למות בגללו, מה שמעורר רגשות אשם נוספים: "חייב הוא לקחת חלק בייסוריה. אי    

להיות קורבן למשהו  –נה ממיותר אפשר שהיא לבדה תענה. חייב הוא לסבול, חייב, באיזו צורה שהיא, להיות אומלל כמותה, 

אורי  –אבל אורי, הביטו  –טוב, מיקה מסכנה  –יאמרו:  –מי יאמר  –נורא, למשהו שישכיח את כל ענייניה שלה. שיאמרו 

(. הנפילה בקרב, שהוא עתיד "להביא" על עצמו ככניעה לתכתיב ההקרבה העצמית ולמעשה כהתאבדות לכל דבר, 278נפל" )

מתבררת כפתרון קוסם עוד יותר כי הוא כביכול מאפשר מוצא גם מייסורי המצפון וגם מהכאב הנפשי הנורא. אורי מדמיין 

 מתרחש בהמשך, לאחר המוות שהוא מביים:את ההלוויה, בצורה שמאוד דומה כמובן למה ש

 

הלוויה תהיה עצובה ונפלאה. ג'ינג'י יתרוצץ בין ה'גדולים', וודאי שיהיו גם הגדולים. ובחצר למטה יעמדו 

טנדרים של הפלוגות. ומכוניות דה פוקס של הגדולים. ומלים כבדות, ויפות, ועצובות ייאמרו. ועל מיקה יתבוננו 

יברמן, ואברהם גורן יאמר מילים כבושות ויצביעו ברב עניין והיא תהיה כל כך אבלה וגאה. ופסח יהיה, וב

הנה לכם, כיצד נופל בחור כארז! ]...[ ברי היה לו שיתרסק מתחת ללסתות  –לרותקה ולחש יעבור חגיגי וזקוף: 

תחילה ומשם ייקרע ויעבור בו הריסוק על כל גופו ]...[ ומשמר של נוטרים יעמוד, יהפוך רוביו מעלה ויתקתק 

יר העשן, התכול, של החורשה, וזוג פרדות אשר הוביל את הארון יתבהל וירגז בתוך קליעה עגומה אל תוך האו

מוסרותיו ]...[ ופתאום התרוקן בבת אחת מדמו ואיזה רגש מוזר מתוק ולא מתוק התאבך בחזהו וגדשו עד 

 (.279וזה היה גרוע מן הגרוע בפחדים ) –להתפקע 

 

את הסצנה הראשונה הנוגעת בהרהורי המוות: המוות מצטייר כאירוע  במחשבות אלו בולטים כל אותם יסודות שאפיינו   

אידיאלי, כשאורי יזכה לכבוד שלו זוכים הנופלים למען המולדת.  לצורך כך חייבת ההתאבדות להיות מומרת לאקט של 

היסוד  יתר )לא "סתם" התאבדות עקב חולשה אלא אקט הרואי של הקרבה(. בולט כאן-הקרבה עצמית המקנה לה משמעות

לצד אלו  245הנרקיסיסטי שהודגש קודם לכן: נפילת הבן תעניק להוריו של אורי את הכבוד שבו זוכים "הורים שכולים".

                                                           
( על מקומן של יצירות ספרות בהפרכה של מוסכמות תרבותיות הנוגעות 1993וראו דיונה של חנה נוה בפרק "רווח שולי וזכויות סמויות" )נוה,  245

שכולים עשויים להוות לעיבוד האבל, כאשר אל המצוקה הנפשית הנגזרת מאירוע מוות מצטרפים הנאה ורווח משני. הזכויות והמעמד המוקנים להורים 

 1975כר פורה לערעורים מעין אלו תוך הצגת ביקורת חתרנית על האתוס התובע מבנים להקריב את חייהם. וראו למשל "דרך הרוח" לעמוס עוז )

 [( כדוגמה מובהקת לסיפור שבו התאבדות הבן מקנה לשמשון שיינבוים, האב השכול, רווח משני ניכר. 1965]



149 

 

קיימים יתרונות נוספים לאקט האובדני: האפשרות לברוח מרגשות האשם הכבדים )כעת לא רק כלפי הוריו אלא גם כלפי 

ה זקוק, והתוקפנות שמבוטאת כלפי ההורים בעצם אקט ההרס העצמי מיקה(, האפשרות לעורר את תשומת הלב שלה הוא כ

עקב הכעס על תחושות הנטישה הילדיות. ובראש כל אלו, עולה מסצנה זו, דרך השילוב  עם קולו של המספר, הסיבה המרכזית 

ת הטראומה כלומר חווי –( 277" )בנו חסר האב של וילי" של "גברות חסרת אבלדחפי המוות העולים בכל עוצמתם: "

הילדית ששבה ומהדהדת. בדינמיקה הנפשית מתבצעת התקה נוספת )מעבר להתקה אל המישור הלאומי(: הדחפים התוקפניים, 

 שמגולמים בכעס כלפי ההורים מופנים פנימה והופכים לאקט הרסני ומלא שנאה כלפי העצמי.

(. כמובן 281ים ללא הצדקה ואז חש בחילה על כך )הוא מתנפל על הטירונאורי את היכולת לחשוב נכוחה: בהדרגה מאבד    

שבתנאים אלו הוא אינו יכול לתכנן כראוי תרגול צבאי. את זריקת הרימון הוא מטיל על חניך שברור שאינו מסוגל לעמוד 

 הקרבה עצמית הרואית במטרה להציל את חיי –במשימה, ואז מזנק על הרימון הבוער כדי להציל את חיי חניכיו. לכאורה 

מוות שאורי גוזר אל עצמו, מתוך מצבו הנפשי הרעוע. הכאב הנפשי, הילדות הפגומה, תחושת הנטישה,  –חבריו. בפועל 

הניסיון הנואש של נער פגוע ומעורער, כל אלו מתכנסים אל מעשה ההתאבדות שמביא את סופו של אורי, סוף שמאגד בתוכו 

 על ידי נסיבות לאומיות. את מלוא כובד המשקל של אתגר פרטי המוכתב ומובנה
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 הלוחם-התאבדות הצבר –יוסף -ליוסף בר חייו ומותו של יונתן ארגמןפרק ו.  

 . תמת ההתאבדות ברומן1ו.

 246לכל אורכו. א מלחמת העצמאות, רצוף אירועי מוותושהרקע לעלילתו הרומן  ,(1959יוסף, -בר) חייו ומותו של יונתן ארגמן

 של הלוחם-הצבר דמות של מגלם נוסף הוא המרכזי שבהם הוא התאבדותו של יונתן ארגמן, המתפקד כדמות המרכזית. יונתן

גבורה, כריזמה, דבקות במטרה ודוגמה אישית  היתר בין, זה לתפקיד הדרושים הממלא רבים מן הקריטריונים, ח"תש דור

א גם אחרים ביצירה וכן את המחבר המובלע. בתוך כך מנהל הרומן ללוחמים. אופציית ההתאבדות מעסיקה לא רק אותו אל

דו שיח עם גישות פילוסופיות וחברתיות מרכזיות הנוגעות להתאבדות. העיסוק הניכר באקט ההתאבדות של יונתן והדיונים 

שווים לאירוע זה משמעות ניכרת. בראיון שנערך עם בר וסף סביב פרסום י-לאורך הרומן בסוגיית ההתאבדות ומוסריותה מ 

 הספר, אמר המחבר: 

 

לא רק לגבי צבר אלא לגבי כל אדם. אם  –הדמות שנקבעה לצבר בספרות העברית היא דמות שטוחה ועלובה 

אמנם כזו הייתה דמות הצבר, איך יתקבל על הדעת שעשה מה שעשה? איני מאמין שהיה סתם מכונה לוחמת, 

נתי לתת ממוצע, אלא דווקא גיבור מעל לממוצע. תפקידה של סתם 'פייטר' ]...[. ביונתן ארגמן לא התכוו

הספרות היא לגלות את ערבותו של איש לרעהו, כפי שעושה זאת קאמי ב'הנפילה' שלו. אפשר שהטרגדיה של 

יונתן ארגמן אינה אופיינית לגבי בני הארץ בכלל, אך נדמה לי שהיא טיפוסית לגבי אליטה מסוימת, דור שאינו 

ביחס לשואה, ביחס למלחמה שהייתה כאן  –אך מצד שני אינו כולו רוח, דור שחש ברגש אשמה  כולו שרירים,

בכך  –בארץ. אני סבור שרגש אשמה זה קיים בתוכנו, אם כי הוא נמצא במצב רדום, אך הוא עתיד להתעורר 

 (.1959יוסף,  -אני בטוח" )בר

 

ואמנם, הפרשנות המקובלת להתאבדותו של יונתן ארגמן היא שזהו מהלך של חתירה תחת הפרדיגמה של "עלילת העל    

הציונית" על ערכיה הדומיננטיים, ושל חשיפת הכשלים שעומדים בתשתית העשייה הציונית כפי שהיא מוצגת לאורך 

                                                           
בירושלים. ההתייחסויות הפרשנויות לרומן זה מועטות יחסית וכוללות,  1933יוסף, אשר נולד בשנת -השלישי של הסופר יוסף ברהרומן הוא ספרו  246

(, אשר מתייחס לממד הרליגיוזי ברומן, 1971בין השאר, מספר כתבות בעיתונות שהתפרסמו סביב הוצאת לספר לאור, וכן דבריו של גרשון שקד )

יוסף הורס ברומן את מיתוס השלמות של הצבר כשהוא -ינטרטקסטואליים עם פרשת דוד המלך ואוריה החיתי, וטוען כי ברבעיקר דרך היחסים הא

( מתייחסת 2008(. גם איריס מילנר )54-53מחזיר אותו ל"כלל ישראל", דרך תשתית מיתית ורליגיוזית שפורצת את גבולות הריאליזם )שם, עמ' 

את הרומן כגרסה נוספת של הפרכת נרטיב הגאולה "שואה ותקומה" שהייתה נפוצה בספרות שהתפרסמה בשנים לממד החתרני שביצירה וקוראת 

 (. 134הראשונות לאחר מלחמת העולם השנייה )שם, עמ' 
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ע, מה שמעמידו כאדם רגיש ומוסרי שלא חדל להעמיד יונתן למעשה גוזר על עצמו עונש מוות על פשעים שביצ 247הרומן.

במבחן את הערכים עליהם גדל והתחנך, ומנסה לשקם את האידיאלים המוסריים שהתערערו בעקבות התנהגותו, בעיקר סביב 

סמוך לצאת הרומן לאור  חרותאירועים מכוננים דוגמת מלחמת השחרור וקליטת ניצולי השואה. בכתבה שהתפרסמה  בעיתון 

של ארגמן חייבת לסמל את פשיטת הרגל טען כי "המעיין בקפדנות בספר זה, יגלה כי לאמיתו של דבר התאבדותו של יונתן נ

(. בכתבה נטען כי יונתן עסוק ב"חיטוטים נפשיים חולניים" שמונעים מבעדו 1959חיים, -תורת אנשי השמאל בארץ" )בן

הרומן  נתפס אם כן כמקים קול חתרני כנגד הקול ההגמוני והשליט  יליו.למלא את תפקידו הלאומי להגן על אדמת הארץ ועל חי

 248שבלט בדור תש"ח בנוגע לאתוס הציוני.

התאבדותו של יונתן מאפשרת דיון לאורכו של הרומן בסוגיות לאומיות שונות, שהן במרכז השיח הפוליטי ובפובליציסטיקה    

דימויי יסוד תרבותיים ולאומיים, שהם מאושיותיה של הספרות העברית של התקופה. בכך משתתף הרומן באופן פעיל בעיצוב 

תופעה מיוחדת במינה היא הספרות העברית החדשה בתולדות העם בדורות האחרונים, "החדשה, או בלשונו של שמעון הלקין: 

ל הישר שבה בלבד על כ שבכל תאי גופה היא משקפת את הבבואות, הרבות מספור, של ההיסטוריה היהודית החדשה לא מפני

(. במובן זה, ניתן לראות בהתאבדותו של יונתן אירוע שבמרכזו מרכיבים 165' עמ, 1970, )הלקין "אלא אף על הנפתל שבה

פונקציונליים המתכתבים באופן הדוק עם סוגיות לאומיות, שניתן לפרשם באופן דו כיווני: מצד אחד -קולקטיביים-לאומיים

קרבה עצמית הרואית על בניין הארץ כמימוש אולטימטיבי של האינדוקטרינציה הלאומית מתגלמת ההתאבדות כאקט של ה

-המתבטא בייחוד בדור הפלמ"ח. משמעות זו מתכתבת עם "הנוסח הביטחוני" שעוצב במלחמת תש"ח ושלט בשיח התרבותי

שטבע מושג זה, שיאה של התפיסה  קולקטיבי עוד עשרות שנים )עד ניפוצו במלחמת יום הכיפורים(. כפי שמציין אורי ש. כהן,

הוא באתוס של חייל הבוחר להקריב את עצמו, מופת שעליו חונכו דורות של לוחמים ושבהקצנתה מתגלמת כתשוקה פרוורטית 

הגמוני של הטקסט -שירותו של מסר אנטיל מצד שני, עשויה ההתאבדות להתפרש כמחאה חתרנית המתייצבת 249למוות.

. פן זה משקף ביקורת נוקבת של המחבר כנגד ערכים מוסריים סכמותוהדמות הספרותית במכלומר כביטוי למרד של הספרותי, 

ערכיות:  תפיסה -בעייתיים המופיעים תחת המסווה של הנרטיב הלאומי. שני פנים אלו מגלמים למעשה שתי עמדות מוסריות

                                                           
 כדוגמאות מייצגות לגישה פרשנית זו. 1959יעקב, -, בר1959, אברהם שאנן, 2008ראו, למשל, מילנר,  247
לפי חלק מהמבקרים הפגינה, בעיקר בשנים הללו, קול אחיד המגויס למשימות הלאומיות. הטענה המקובלת היא שהספרות  כידוע, הספרות העברית, 248

, כרך 1998-1977שנוצרה על ידי השיח הציוני נענית לדרישות האידיאולוגיות של אותם מודלים שמיוצרים על ידי עלילת העל הציונית. גרשון שקד )

לה ספרותית בלבד: היא מטביעה את חותמה על היוצרים ועל נמעניהם ועל הציפיות החברתיות והאמנותיות שלהם" )שם, עמ' ד'( טוען: "אין זאת עלי

משום מרד נתפסו די עמל, עד שגם יצירות שהיה בהן לאשר מה שהושג ב –( ובהמשך: "המציאות תבעה והספרות נענתה  לצורך הפנימי והחיצוני 16

 .2014(. וראו גם הולצמן, 21השלטת בהתאם לציפיות של הקוראים" )שם, עמ' דיאולוגיה ות את האיכיצירות המחייב
( שהיה לאחד הטקסטים המשפיעים ביותר על הפלמ"ח ותרבותו 1949( טוען כי שירו של חיים גורי, "הנה מוטלות גופותינו" )גורי, 2014כהן ) 249

 ילן, המהווה הדגמה אולטימטיבית לאתוס זה.הצבאית, חושף פרוורטיות זו, כמו גם התאבדותו של אורי א
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ההתאבדות כמעשה פשע, החמור אף  –ת למען הכלל(, ומנגד של ההתאבדות כנעלה מבחינה מוסרית )הנכונות להקרבה עצמי

 יותר ממעשה רצח.

למרות הניגוד המצטייר בין שתי משמעויות אלו, הקרבה לעומת מחאה, קיים ברומן ערבוב ביניהן, כך שלמעשה מתרחשת    

יוסף והוא מתגלם ביצירות -רמזיגה בין מה שנראה על פניו כשתי דיכוטומיות מנוגדות. ערבוב זה אינו ייחודי לרומן של ב

מתקופות שונות. כפי שהראיתי בפרק הקודם, ערבוב דומה מתרחש גם בספרו של שמיר,  כמו גם באירוע מותו של גידי, 

[( אשר בהתאבדותו מבטא סירוב להסכין עם התביעות הקולקטיביות הנוקשות 1965] 1975הצנחן מ"דרך הרוח" )עוז, 

ון שיינבוים. המעמד המוקנה לאב בזכות ההתאבדות, מעמד של אב שכול שאפוף ב"הילה של שאותן מתווך עבורו אביו, שמש

 (, מהפך אמנם את המסר החתרני ולמעשה מייצר מזיגה בין שתי הדיכוטומיות.  62יסורים קדושים" )

רשנות זו, שהיא כאמור ואולם כמו בנוגע לכל הטקסטים הנידונים בעבודה זו, אבחנות אלו מתבררות כחלקיות בלבד. לתוך פ   

הקריאה המקובלת ברומן, נמסכת אפשרות נוספת, שמתאפשרת לצד "הקריאה הלאומית". על פי קריאה זו, מהווים הנימוקים 

הגלויים להתאבדות של יונתן ארגמן מוקדי הסחה, או השלכה, שאליהם נצמד, בנוסף לטקסט הספרותי, גם הגיבור עצמו. על 

תו של יונתן היא תוצאה של שיבוש נפשי שמקורו במערכת משפחתית מורכבת, שגם בה האב פי הקריאה שאציע, התאבדו

נעדר. הפעם ממלאת  את מקומו ממלאת אם דומיננטית, שתופסת את ייעודו של הבן כקורבן הכרחי למעשה החלוצי )עקב 

של האם והמסרים התובעניים שהיא מצוקות פרטיות שלה( ויוצרת סימביוזה הרסנית עמו. העדר דמות האב לצד הדומיננטיות 

מעבירה, בעיקר בתקופה היסטורית עמוסת התרחשויות ואירועים קשים דוגמת מלחמת העצמאות, מביאים למצוקות נפשיות 

של הגיבור שהן בעלות גוון של אלימות כנגד העצמי, שההתאבדות היא סופן המתבקש. מעשה ההתאבדות של הבן מוביל 

: את מותה של האם ניתן לראות במהותו כאקט של ויתור על החיים, ובכך התאבדות של אישה לאחר בתורו לאקט אובדני נוסף

קריסת היחסים הסימביוטיים בינה לבין בנה. בכך מהווה סיפור החיים של יונתן ארגמן תזכורת נוספת לפרובלמטיקה הטרגית 

קריסה הנפשית שעלילה זו עלולה להוביל לה. גם כאן, של הניסיון לכונן חיים אישיים פרטיים בצל הנרטיב הציוני השליט וה

 כמו ברומנים הקודמים, סיפורו של הבן הוא סיפור של חסך הורי, שמוביל להתאבדות.

-גם בפרק זה מוצעת קריאה של ההתאבדות בשני מישורים מרכזיים: ראשית, ההתאבדות מבטאת את היסוד הקולקטיביסטי   

חברתיות שונות. דרך עיסוקו של הגיבור ומחברו בפשעים שמבצע יונתן מאפשר הרומן -תיותפונקציונלי המבהיר סוגיות תרבו

תרבותי בשני נושאים מרכזיים המהווים נקודות מוקד עיקריות בפרויקט לכינון הזהות הלאומית: מוסריותה של -דיון פילוסופי

השואה. על פי הקריאה שתוצג כאן, היצירה מלחמת השחרור והיחס של הצברים ילידי הארץ כלפי שארית הפליטה, ניצולי 

מנהלת דיאלוג עם מספר דגמים מרכזיים המאפיינים את הספרות העוסקת בשני נושאים אלו, בוחנת את תקפותם, בודקת 
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אותם ביחסיהם זה עם זה ובתוך כך מנסה לחשוף את האמת שמעבר לאידיאולוגיות. שנית, וכתוצאה של חלחול הנרטיב 

ים הפרטיים, מגלמת ההתאבדות את היסוד הנפשי הפרטי של הגיבור הראשי. אקט ההתאבדות מבטא בהקשר הלאומי לתוך החי

זה את העובדה שהלאומי והפרטי שזורים זה בזה ולא ניתן להפרידם כך שהדיון בכל אחד מהם בנפרד הוא מלאכותי ומתבצע 

נפליקטואלי על סוגיות לאומיות ופרטיות כאחד. בפרק לצרכים דידקטיים בלבד. הדיון בשני המישורים מאפשר מבט חתרני וקו

 זה אציג את שתי הגישות השזורות זו בזו כמנמקות את  ההתאבדות של יונתן ארגמן.

 

 . ההתאבדות כהקרבה עצמית2ו.

יונתן ארגמן הוא מפקד יחידה צבאית שמשתתפת בקרבות להסרת המצור על ירושלים במלחמת השחרור. כצבר צעיר, בנם 

דור של אנשים שנולדו וגדלו בארץ, שהתחנכו  –ג חלוצים שעלו בגפם לארץ, הוא המגלם האולטימטיבי של "דור הבנים" של זו

תכונותיו של יונתן, לפחות ברובד מסוים שמציג הרומן,  250על ברכי הציונות ושמחויבים לעלילת העל הציונית בכל מהותם.

"ח בעל הגוף הציוני: הכוח הפיזי שהוא מגלם כבר מילדותו משמש משתלבות באופיו של הגיבור הסטראוטיפי מספרות תש

אותו לשם השתלטות אלימה על ערבי בו הוא נתקל בראשית הרומן במהלך פעולה צבאית. הגבורה והגבריות שהוא מפגין  

להיות מוסרי  מועמדים בניגוד לחולשה ולפסיביות המיוחסת באופן סטראוטיפי ליהודים הגלותיים. יונתן הוא נער שמתיימר

סוציאליסטיים של  הוריו החלוצים. את חייו הוא מתכוון להקדיש -ועשוי ללא חת, וניכר כי ספג והפנים את הערכים הציונים

לפרויקט בניית הארץ )שאיפתו היא  ללמוד הנדסת מכונות(. ועם זאת, לצד ערכים אלו מפגין יונתן עולם רוחני עשיר בעל 

ק כבר מצעירותו בהתחבטויות נפשיות בנושאים הרי גורל הנוגעים בגורל העם והארץ. התאבדותו גוון "גלותי" לכאורה, שעסו

בסוף הרומן נובעת על פי הקריאה המקובלת מרגש אשמה שבו הוא מתייסר בגלל שרשרת אירועים שונים בעלי עניין לאומי: 

שימוש  –מלחמת העצמאות, ובראש כל אלו  הרג חפים מפשע בעת מלחמה, גירוש ערביי ארץ ישראל מכפרם במסגרת אירועי

ציני בניצול שואה, איש גח"ל )גיוס חוץ לארץ(, בקרבות מלחמת העצמאות, באקט שנתפס כדרך לסלקו מהזירה ולזכות 

תזה מובהקת לתכונות -באהובתו. לפשעים אלו מתווסף גם פיתויה של ניצולת שואה באמצעות תכונות צבריות שהן אנטי

צול שואה בעצמו, וכן ייסורי מצפון עזים על הפקרת יהודי אירופה לגורלם על ידי השוהים בארץ ישראל אהובה הקודם, ני

 בתקופת השואה. 

                                                           
, המתייחסת במאמרה להבדלים בין 1997לאפיוניו של "דור הבנים", בעיקר בהשוואה ל"דור האבות" אותו מגלמים הוריו של יונתן, ראו: שפירא,  250

ל הפוטנציאל הדורי שהיה טבוע ב"דור בארץ", דור האבות לדור הבנים, ובין היתר לסוגיה שאליה מתייחסים היסטוריונים רבים באשר לאי המימוש ש

 בעיקר לנוכח הציפיות האדירות שנתלו בו.
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הדיון בשאלת ההתאבדות מקבל משנה חשיבות בעיקר לנוכח הרקע ההיסטורי של העלילה, המתנהלת בעיצומם של קרבות     

ן חיים למוות מטשטשים באופן טבעי. הקרבה הנוצרת בעת אירועי מלחמת השחרור, תקופה הרת משמעות שבה הגבולות בי

מלחמה אל אירועי מוות לא טבעיים עשויה לעורר חשיבה אינטנסיבית סביב שאלות של חיים ומוות, ובהן, כמובן, סוגיית 

 המוות הרוחש כל העת מסביב לדמויות במהלך הקרבות מובלט היטב בקטע הבא:  251ההתאבדות.

 

כדורי העופרת בקרב מכוונים או אינם מכוונים ואם פגיעתם היא מקרית או אינה מקרית, היה  דיון בשאלה אם

רווח בין הלוחמים. האנשים שאלו מדוע נהרג זה ולא אחר, ואם יש סיבות כלשהם למותו של זה ולא של אחר, 

לחיות. כל אדם היה האנשים חסרו חוקים, להוציא את כללי דרכי הקרב הרגילים, על פיהם ילכו כדי שיוסיפו 

יודע, כי אנשים צריכים להיהרג בקרב, אלא שהיה מבקש, כי לא הוא יהיה בין הנהרגים, ופירושו של דבר, 

  252(.149, עמ' 1959יוסף, -ברשהיה מבקש בעקיפין מותו של חברו, במקומו ובשבילו )

 

שואה שאת ליבה הוא כובש בזכות תכונותיו סוגיית ההתאבדות מופיעה לראשונה בשיחה שמנהל יונתן עם מרים, ניצולת    

(, ומציג את 103הצבריות. יונתן מספר לה על לוחמים ששומרים בתיקם רימון בו ישתמשו למקרה שיפלו בידי האויב )

ההתאבדות כמעודדת את יצר החיים של הלוחמים ומגבירה את המאמץ המלחמתי. בתגובה לתמיהתה של מרים לסתירה 

נתן, הוא משיב לה כי הלוחמים מעדיפים להיהרג, גם בידי עצמם, מאשר ליפול בשבי. לדבריו, "אדם לכאורה בדבריו של יו

רוצה לאבד עצמו לדעת פחות משהוא רוצה להיהרג, ומשום כך יאבק במלוא כוחו כדי לא להגיע למצב בו ייאלץ לאבד עצמו 

ן למרים, ואולם לו עצמו אין כל היסוס בדבר הגיונם.  לדעת" )שם(. דבריו של יונתן הנאמרים בביטחון רב נשמעים חסרי הגיו

בהדרגה מתבהר כי הקונפליקט בדבריו של יונתן מהדהד לכל אורכו של הרומן שבו תשוקת המוות ויצרי החיים סמוכים כל 

יכול, העת. מכל מקום, מרים מייחסת הסבר חתרני לדבריו של יונתן: "כעבור זמן הכירה כי פירוש מעשים כאלה הוא שאדם 

אם ירצה בכך בתנאים מסוימים, להמשיך ולחיות. המוות אינו כוח בעל עליונות מוחלטת, שעתו אינה קבועה וקיימת אפשרות 

בתנאים מסוימים, ובכך מצדיק את אופציית  למות(. יונתן מנסה להסביר כי אדם יכול לבחור 103להזיז שעה זו ולאחרה" )

ובכך עושה היפוך חתרני לדבריו, היפוך  לבחור לחיותינה מדבריו שאדם יכול ההתאבדות בתנאי מלחמה. ואולם מרים מב

                                                           
 בוא.כזכור, קיימת זיקה עמוקה בין אירועי מלחמה לבין יצר המוות, שעליה הצביעו בעיקר ההוגים הפסיכואנליטיים ובראשם פרויד, וראו על כך במ 251
 הרומן בסוגריים בגוף הטקסט.מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים המצוטטים מן  252
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שכמובן מקבל משמעות מיוחדת לאור חוויותיה כניצולת שואה שבחרה להמשיך לחיות למרות טראומת העבר, ובייחוד לנוכח 

 אקט ההתאבדות שחותם את הרומן.

בר החליט לשים קץ לחייו, נתפסת ההתאבדות באופן שונה. אלא שבדברים שאומר יונתן למרים בנקודה אחרת, לאחר שכ   

מדבריו הפעם מתבהר כי התאבדות היא "פשע גמור", הגרוע יותר מרצח מבחינה מוסרית: "אף אחד מן הלוקחים בו חלק אינו 

ת (. בשתי שיחות אלו מתממשות שתי האופציו179נשאר בחיים משום שהכל נעשה בידי אדם אחד והרוצח הוא הנרצח" )

להבנת אירוע ההתאבדות: מחד גיסא, אירוע נעלה מבחינה מוסרית המייצג את היותו של האדם אדון לגורלו. מאידך גיסא, 

 חטא מוסרי, ניסיון בריחה של אדם מלקיחת אחריות על מעשיו.

של יונתן, אלה שיח שמנהלים שני רעיו -דיון נוסף בסוגיית ההתאבדות, הנותן ביטוי לשתי הגישות הללו, מתקיים בדו   

שמצאו את גופתו. הם דנים בנושא מנקודת מבט פילוסופית )ההנמקה הספרותית הריאליסטית להופעת דיון זה היא הגילוי של 

מרים שיונתן התאבד( ומבחינים בין התאבדות כאקט מוסרי לעומת אקט בלתי מוסרי. בהתאבדות מוסרית, כך לדברי הרעים, 

דו על קידוש השם, דוגמת לוחמי מצדה, והמאפיין אותה הוא הביצוע של המעשה בצוותא. נכללים מקרים של יהודים שהתאב

(. למרות 215התאבדות בלתי מוסרית נעשית בבדידות, לרוב כתוצאה מחטא שקדם לה  ובגינו המתאבד מעניש את עצמו )

ים שני הרעים את שתי הקריאות מייצג –המשוחחים שיכורים כלוט ואינם שולטים על לשונם  –התנאים שבהם נערכת השיחה 

 האפשריות למעשה ההתאבדות של יונתן, לפחות כפי שהיא עולה מן הטקסט הגלוי. 

מעשה ההתאבדות, שמוטרם לאורך החלק השני של הרומן דרך זרם התודעה של יונתן, מתוכנן בקפידה רבה, לאורך כשבוע.    

השואה, בקרב על הדרך לירושלים, מחליט יונתן לשים קץ לחייו למעשה כבר בימים הראשונים לאחר מותו של חיים, ניצול 

אך דוחה זאת בכמה ימים, כביכול על מנת להיפרד מהוריו וממרים. בפגישות איתם מתברר התהליך הנפשי הכרוך בהחלטה. 

עניק להתאבדות לאחר פגישות אלו יונתן שב לבסיסו בהרים ופורש בבדידות למקום מרוחק בו הוא נתון לנפשו. מטרתו היא לה

קולקטיבי )החזרה -ממד של כפרה ובכך להפוך אותה לאקט של הקרבה עצמית לשם מילוי מטרה מקודשת בעלת ממד לאומי

על כנם של ערכי עלילת העל הציונית(.  לצורך כך נוקט יונתן בכמה אמצעים: צום )"מותו אינו מידת העונש המלאה ועליו 

( ותפילת מחילה לאל הלקוחה ממחזור התפילות של הימים הנוראים: "פתח בזעקות. 194להתייחס קודם לזה ולהיטהר עד דק", 

למה לא מרד בזעקותיו. לא התריס ולא תבע, אלא היה זועק סתם על חייו המסתלקים. ודומה שכך היה קורא, במלות הגסיסה, 

מי יחוס עלי חוץ ממך, לכן אם תקטלני אמור למלאך המשחית די. ואחר כך היה מוסיף,  אמות כי תאכלני האש הגדולה הזאת,

אליך איחל, אם תבקש עווני אברח ממך אליך אתכסה מחמתך בצילך. ולבסוף, היה זועק בשתיקתו, רצוני שתרפאני אבל אם 

 , ההדגשה שלי(. 195לא תרפאני תהי מיתתי כפרה על חטאתי. התפילה הביאה בו מרגוע" )
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כמו כדי להדגיש את העובדה שידיו של  –אורך הרומן כולו דרך מוטיב הידיים האשמה והניסיון לכפרה עליה מודגשים ל   

יונתן הן שביצעו את מעשה הפשע, וידיים אלו הן גם שיבצעו את מעשה הכפרה )ההתאבדות(. הידיים מופיעות לראשונה 

ב העבודה הקשה של בניין כמוטיב נושא משמעות בדמות אמו של יונתן, החלוצה הסוציאליסטית, שידיה מיובלות ופצועות עק

(. בכך מרמז המספר לקשר הבין דורי הנרקם סביב נושא האשמה )שכן גם אמו של יונתן סובלת מרגשות אשם על 35הארץ )

המשפחה שהותירה מאחור, וראו בהמשך(. בהמשך מופיע המוטיב דרך קישור אינטרטקסטואלי לפואמה "עמל" )שלונסקי, 

עבודה המבוסס על כמי שמובילים את העם היהודי ואת היהדות לשלב חדש, את עצמם ם חלוצי( המבטאת את תפיסת ה1971

ם: "כף יד לנו קטנה ואצבעות חמש לה, אצבעות שעווה דקות להישבר פיזית של החלוצים, כעבודת הקודש של תקופת

מגשים במו ידיו את החזון (. ידיו של יונתן, הצבר ש36בראשיתן הולם דופק ובקצותן ציפורניים אנו הולכים אלי עמל" )

סוציאליסטי, הן גם אלו שרוצחות את הערבי ואת ניצול השואה, ובסופו של הרומן גם מבצעות את האקט האובדני -הציוני

  253בירי.

גם הלווייתו הצבאית של יונתן, שמתוארת באריכות ניכרת, על התפילות שנאמרות בבית העלמין, סידורי הורדת הגופה אל    

הקבר ומטח הכבוד בתום ההלוויה, מבליטה את יסוד ההקרבה העצמית שבמוות. רעיו של יונתן מבקשים מאנשי חברת קדישא 

(, שכן "הוא צריך קבורה מלאה" )שם(.  גינוני הקבורה  המכובדים 203" )"שיאמרו את כל התפילות ולא יפסחו על אחת מהן

משווים למותו של יונתן משמעות לאומית, כביכול מדובר בחייל שנפל על קידוש המולדת. משמעות זו מודגשת בייחוד 

יעת המון המתים, בהשוואה למותם של קורבנות השואה, שמוזכר באמצעות מרים הניצבת אל מול הקבר הפתוח ו"שותקת ביד

(. בהלווייתו של יונתן מובלטות אפוא שתי העמדות הנפשיות המייצגות את 206שאפילו צידוק הדין לא נאמר עליהם" )

  254ההתמודדות הישראלית עם קרבנות מלחמה בהקשר לאומי: ההשגבה )גלוריפיקציה( וההלאמה של המוות ושל המת.

רוא את מעשה ההתאבדות, לא כמעשה כפרה שנעשה מתוך הבחירה החופשית ואולם בה בעת קיימת גם אופציה נוספת לק   

של האדם, אלא כאקט חתרני, הן בהקשר הלאומי והן בהקשר הפרטי. בהקשר הלאומי: ביטוי של כפירה במגמות הלאומיות 

גיות אישיות הנורמטיביות. ובהקשר האישי: אקט רווי אלימות כלפי העצמי, שנעשה מתוך מצוקה נפשית, על רקע פתולו

 ומשפחתיות. אדון כעת בהרחבה בשתי קריאות אפשריות נוספות אלו להתאבדותו של יונתן. 

                                                           
הידיים החוזרות לאורך הרומן מרפררות למוטיב "היד הענוגה" המתבטא לאורכה של הספרות העברית, החל משירו של זלמן שניאור בשם זה, "היד  253

לי אירופה להשתלב במזרח. [(, המבטא תמימות רומנטית וחלוצית, עם מאפיינים  של פאתוס ציוני שהדהד את חלומם של עו1916] 1960הענוגה" )

[(, שבו מוחלפת היד הענוגה ב"יד חזקה, גסה, מיובלת", ידו של החלוץ 1925] 1955המוטיב מתגלגל לשירו של שמואל לייב גורדון "לא ליד הענוגה" )

 הינה "ענוגה". הציונות של ידה כי פעם שדימה מי התמימות והתום של לאבדן שעמל על בניין הארץ. נדמה כי ברומן המוטיב מתפרש כביטוי
, א(, המציינת כי שתי עמדות נפשיות מנטליות אלו, שבאמצעותן מתנסחת החוויה הישראלית של התמודדות עם קורבנות 2000וראו חנה נוה ) 254

פרטי והציבורי המלחמה, מקבלות לבוש רטורי ופואטי מובהק בספרות העברית מראשית קיומה בארץ, והן מתקיימות הן בשיח הספרותי והן בשיח ה

 שמחוץ לספרות, ובמיוחד בטקסים המסוגננים של הנצחה וזיכרון. 
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 255החטא ועונשו: "פשע מיוחד ועונש מיוחד" –. המישור הלאומי 3ו.

 מלחמת השחרור

רבה מלחמת השחרור היא רקע לאירועים שנפרסים ברומן, ולמרות שאינה מתפקדת כנושא מרכזי בעלילה, משמעותה 

קיימת ספרות רבה העוסקת במלחמה, שנכתבה בעיקר סביב התקופה בה נערכה, אך גם בשנים אחריה, דוגמת  256בעיצובם.

(, מרבית הספרות שנכתבה סביב תקופת 1983כפי שמציינת נורית גרץ ) 257הרומן שלפנינו, שנכתב בסוף שנות החמישים.

הציוניים, בעוד הספרות של שנות החמישים נתנה ביטוי -ייםהמלחמה היא הרואית, מגויסת, המאששת את הערכים הלאומ

לרוחות החדשות שהחלו מנשבות בארץ, ובעיקר לבחינה מחודשת ולהתמודדות ביקורתית עם ערכי דור מלחמת השחרור. 

לרשותה של הספרות העוסקת במלחמה עמד רפרטואר של דגמים מוסכמים שהיה קיים בתרבות העברית והבחירה מתוכו 

ה על ידי אילוצים שונים דוגמת הצורך לבטא את האמונה בצדקת המאבק הלאומי ואת הביטחון בכוחה של ישראל לנצח הותנת

לטענתה של גרץ, גם כשנוצר ביצירה הספרותית של דור מלחמת השחרור רושם של מאבק בין הדגמים הספרותיים  258בו.

שם של האחרונים. עם זאת, כבר בתקופת זו   השפיעו על ללאומיים, בסופו של דבר במרבית המקרים תורמת היצירה לאישו

הספרות גם ערכים נוספים, בעיקר בנוגע לייעודה של הספרות ככלי ביטוי מרכזי המשמש במה להבעת עמדות ספקניות 

יוסף מצטרף למכלול היצירות שנכתבו בשנות החמישים, המביעות עמדות ספקניות ואף -הרומן של בר 259ואמביוולנטיות.

ניות בנוגע לצדקת המעשה הלאומי של כיבוש הארץ והיחס ליושביה הערבים, ואף מגלם בהקצנה עמדה זאת, וזאת דרך חתר

 דמותו המתייסרת, ובעיקר מעשה התאבדותו, של יונתן ארגמן.

ומר בנקודה ההרג של ערבי, שעמו פותח הרומן, איננו, למרות הנסיבות הלאומיות הסוערות, מחויב המציאות, ויונתן עצמו א   

(. נדמה כי המספר יוצא מגדרו 181מסוימת: "]...[ הרגתי את הערבי אם כי לא הייתי חייב להרוג אותו מתוך צורך מלחמתי" )

על מנת לאפיין את האירוע כאמביוולנטי: יונתן וחבריו יוצאים לפעולה כדי לפוצץ בית בלב הפרדסים, ולפי הוראותיו של 

                                                           
 .17.7.1959, דבריוסף כפי שהופיעו במאמר "סיפורו של מצפון" שהופיע בעיתון -מתוך דבריו של בר 255
יוסף, בו הוא טוען כי למרות שאין מדובר ב"רומן מלחמה" במובנו הקלאסי, מהווה המלחמה "רקע מאוד -וראו לעניין זה הריאיון שנערך עם בר 256

ח י פותספציפי לעלילה המיוחדת של יונתן ארגמן, שהיא פשע מיוחד ועונש מיוחד, לפי אישיותו המיוחדת. אילו ביקשתי לכתוב רומן על המלחמה, היית

כך"  באופן קרבי: מתאר חבורה גדולה שמתוכה מתפתחת קבוצת דמויות  וביניהן, לבסוף, הגיבור. הייתי מצמיד את החיים למלחמה. אך אני לא נהגתי

 (.1959, יולי דבריוסף, -)בר
יפטליות ברורות, בניגוד לדור הביקורת נוהגת לציין כמפת דרכים גסה כי דור מלחמת השחרור שמר מבחינה תרבותית על מגמות חברתיות צנטר 257

(. לעניין 1971שנות החמישים, שביטא מגמות צנטיריפוגליות ולמעשה בישר את הדור הספרותי הבא שנהוג לכנות כ"דור המדינה" )וראו גרשון שקד, 

 .2014ההיבטים הפוליטיים של ספרות מלחמת העצמאות, ראו הולצמן 
זיים שהיא רואה כמרכיבים את הרפרטואר התרבותי המתמודד עם המלחמה, שהם הדגם ההומניסטי, ( דנה בהרחבה בשלושה דגמים מרכ1989גרץ ) 258

 הדגם של מעטים מול רבים והדגם הקולוניאליסטי המציג את המלחמה בערבים כמלחמתו של העולם המערבי הנאור במזרח פרימיטיבי ואכזר.
הבולט בהקשר זה הוא ס.יזהר, אשר מעורר ביצירותיו ויכוח נוקב עם הדגמים הלאומיים המקובלים ומערער אותם, בין היתר בסיפורו "חרבת  259

( שנכתב סמוך מאוד לתום המלחמה. לדיון בפולמוס הציבורי שעורר סיפורו של יזהר, ראו את מאמרה של אניטה שפירא "חברת חזעה 1949חזעה" )

(, המשחזר שני גלים מרכזיים בפולמוס, גלים שנתנו ביטוי ליחסי הגומלין המורכבים בין ההווה לבין הזיכרון הקולקטיבי 2000ושכחה" ) זיכרון –

 (.39, עמ' 1983)וראו גם גרץ, 
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(. בדרכה חזרה נתקלת חבורת הלוחמים בערבי קשיש חמוש 10המטרה היחידה לפעולה" ) המפקד, "פיצוץ הבית הזה הוא

 ברובה, ולמרות שהרובה אינו מכוון כנגדם, יונתן דוקר אותו בפגיונו ומביא עליו מוות בייסורים: 

 

ורכב על נפל על גופו של הערבי, צנח עמו ארצה אל הבוץ ושם היו מתגלגלים, עולים ויורדים, עד שיונתן עלה 

חזהו של הערבי. גהר עליו והניף את ידו לתקיעת הסכין. אותו רגע עלה אל נחיריו ריח גופו של הערבי, ניחוח 

ונשימתו ותאוות כבד של זיעה ושל עשן מדורות ושל צמר כבשים ושל גללי עיזים ושל בשר אדם ושל דמו 

איש חי. קול לחש בתוך גופו, זה ריחו של  , פקעת חיי אדם. הופתע, כאילו לא ידע קודם שיש לו עסק עםחייו

 (. 16. אלא שהקול איחר )להמיתוואינך יכול  חי, חי, חיאדם 

 

סצנת ההרג מערבת אם כן התגוששות בין גופים, דם, בוץ, ריחות בשר חי ואנקות, כך שלתוך תמונת המוות נמסכים    

", האחד "רוכב" על השני, "תאוות חייו" של אדם מפיצה אלמנטים בעלי גוון פיזי הגובל בארוטי )גופים "עולים ויורדים

( השימוש בפגיון 10בעת, למרות הנימוק הגלוי לשימוש בנשק קר )הוראת המפקד היא "להימנע מכל מגע אש", -ריחה(. בה

לכך מייצר קרבת גופים ומדרדר את גילויי האלימות והאכזריות עד לכדי לאובדן צלם האנוש של יונתן )רמזים מטרימים 

שהפעולה תהיה אכזרית מצויה כבר בדבריו של המפקד, שבה  הוא מצווה על יונתן וחבריו להתגנב לבית הערבי "כמו חיות 

ביער", שם(. הפגיון הוא כמובן בעל ממד פאלי. הקטע מדגיש, כאמור, את גופניותו של הערבי: זיעתו, ריחו, כאבו וקולו 

מוצא, כך שמדובר בסצנה של יחיד מול רבים, רק שהרבים הם לוחמיו של יונתן הקורא לאמו. הערבי הוא בודד ומכותר ללא 

מעשה ההרג מתבהר כנובע מתשוקה חריפה אל  260והיחיד הוא הערבי, מה שמחדד את התגלמותו של המעשה כבלתי מוסרי.

 תוקפנות והרס המפעפעת אצל יונתן, ושימוש בפעולה הצבאית כדי לתת להם מוצא.

אל הגוף  צנח וגהרמחלחלים ספקות והרהורי חרטה אל ליבו של יונתן: "עייפות רבה נכנסה בו וגופו  מיד לאחר הרצח   

בו. אחווה נוראה אל החי אשר המית מילאה את ליבו. ידע כי לא הרג אויב אלא המית איש  נתלחלחהגווע למוות, נצמד אליו, 

, ההדגשות שלי ממחישות את הממד 181מתי אותו" ), בהתרגשות, בשנאה. הוא שאל את עצמו, למה הבמלוא ידיובדמו 

 והידייםהארוטי שבמעשה הרצח(. בדיעבד מתווסף גם אלמנט הידיים המוכתמות במעשה הפשע: "כשהוא גסס רבצתי עליו 

שאני לא מכיר אותו, ואולי אני  יצר אכזרי. ולמה רבצתי עליו ככה, אולי מתוך צער וחרטה, ואולי מתוך איזה נתלכלכושלי 

                                                           
מעטים אל מול הערבים כזכור, במרבית היצירות המגויסות העוסקות במלחמת השחרור מוטיב היחיד מול רבים הוא הפוך בכיוונו: היהודים הם  260

 (.1989העולים עליהם במספרם ובציודם )וראו גרץ, 
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, הדגשות שלי(. מיד לאחר הרצח צפים ייסורי המצפון ואיתם גם תחושת 182לא יודע, אבל עובדה היא שהרגתי אז אדם" )

תוקפני שמוביל לאונס של מרים.  זוהי אפוא שרשרת של אירועים שבהם הארוס מעורבב בהרס -כוח המביאה לפרץ ארוטי

ר ברגעי ההכרות הראשונים בין יונתן למרים מופגנת ארוטיקה גברית אלימה )המתבטאת בפגיון ותוקפנות. למעשה, כב

 המטלטל על ירכו של יונתן והמבטא תוקפנות גברית, מעין סמל לערבול היצרים בין דחפי התוקפנות והליבידו(: 

 

, וכל מה שהביא לקיומה דומה היה למי שנולד בשנית והוא בן עשרים וארבע שנים. חיותו יקרה בעיניו מאוד

היה ראוי לשבח. הפגיון קשקש על ירכו שעה שהרקיד את גופו, והוא אמר לעצמו בשמחה, משום שהפגיון תלוי 

על ירכי ואינו תקוע בבטני הרי אני חי ]...[. הוא דימה לשמוע את עצמותיו אומרות לו, אנחנו חיות ואנחנו שלך, 

בידי  לפידים נישאים, כמו היה הדם שוטף ורץ בעורקי גופוצמותיו אנחנו מכונסות בך וטוב לנו בך. ובין ע

ילדים מרקדים ברחובות קריה ]...[. ביטא בדמיונו במפורש את ההברות חי, חי, חי, אהב את צורתן ואת צלילן, 

בהן ]...[, צעק בליבו, אני חי משום שהוא מת. ולא שמע עוד את הקול שהכריז, הוא חי משום שהוא  התעלס

 , הדגשות שלי(. 27-26והיה מוסיף ומתלהב וכל איברי גופו ורוחו מחוללים בריקוד המעגל סביבו ) מת.

 

הליבידו והחיות המתעוררים תוך כדי ובעקבות הרצח מגיעים לכדי אקסטזה. הרג הערבי, ובעיקר האכזריות שבה נוהג יונתן    

התאפיין במוסריות ובערכיות( יוצרים בקיעים בתדמית במהלכו, לעומת מיצובו של יונתן כדמות הלוחם הצבר )שאמור ל

, כממד חתרני 24המושלמת של יונתן, ומצטרפים לכפות ידיו המגואלות בדם, שבולטות לעיניה של מרים בפגישתם הראשונה )

ביכול נוסף למוטיב ה"יד הענוגה"(. כך מייצר הרומן נימה ביקורתית וחתרנית קיצונית כלפי התנהלותו של הצבר הנעלה כ

 מבחינה מוסרית. 

להרג הערבי מצטרף גירוש הערבים מכפרם, אירוע בו מועמדים החיילים הכובשים לעומת תושבי הכפר חסרי האונים    

שנאלצים לעזוב את ביתם בחוסר כל. גם לכאן מתלווה נימה חתרנית קיצונית באופן יוצא דופן, המתמקדת בפרטים פיזיים של 

שתיק, בעיקר אמירות בדבר ההפקרות בה נוהגים הלוחמים ברכושם של הערבים: "הלוחמים מה ששיח התקופה הבליע וה

שוטטו בסמטאות כמו ברחובות עריהם ומושבותיהם, נכנסו לכל מקום שרצו להיכנס אליו, בעטו בכל דלת שחשקו לבעוט בה, 

ועים בחגורותיהם, הכפיות היו עטויות כבר היו תק הפגיונותישבו על כל גדר שעייפו אצלה, ונטלו כל מלקוח שנראה להם. 

 , הדגשה שלי(. הפגיון118שרתה עליהם ]...[" ) חירות מופקרתעל ראשיהם והמחרוזות מיועדות לנערותיהם. אווירה של 

והתוקפנות.  הארוס, המופקרות בין כמגלם של המיזוג, יונתן של ירכו על קודם שהטלטל לפגיון כמובן מתקשר זה בתיאור
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( והתנהלותם היא של 117הלוחמים נוהגים בבתי הכפר כבשלם, הורגים בבעלי החיים החפים מפשע של הערבים הבורחים )

כובשים חסרי חמלה. גם הבאת גופות הערבים לקבורה, במהלכה מתייחסים הלוחמים בבדיחות הדעת לכישורי ה"קברנות" 

לט בהתייחסותו חסרת הרגישות אל האחר הנכבש הוא יונתן עצמו, ש"היה של אחד מחבריהם, מתוארת בטון ביקורתי. הבו

שמח כאנשיו, ואולי יותר מהם. בלא שיתן דין וחשבון לעצמו התהלך בכפר כמו כובש ]...[ יונתן השתלט זו הפעם הראשונה 

רות רבים על ידי אנשים הכפר נוחה לגופו משום שנשתחקה במשך דו האבן בכיכרעל יישוב, והוא לא ידע לתת אל ליבו, כי 

. היה סובב והולך הנה והנה מאמין לאוזניו ששמעו את הסמטאות מלחשות לו, נכנעות אנחנו לך ושלך אנחנו ואתה טוב אחרים

, הדגשה שלי(. האבן שמותאמת למידותיו  של יונתן מהדהדת את האבן בסיומו של הפרק השני, שעליה שרוע יונתן 118לנו" )

 (, כמו תואם העונש את מידת החטא.192ו )"מצא את הסלע תואם את אברי גופו, כמיועד לו מכבר", עת הוא שם קץ לחיי

(. כפי שמציינת גרץ 1949גירוש הערבים מכפרם דומה במאפייניו לגירוש תושבי חרבת חזעה, כפי שמתאר אותו ס. יזהר )   

ת, וממנה נדונות העמדות הלאומיות המכוונות את (, הזווית ממנה מתואר האירוע אצל יזהר היא הומניסטית מובהק1983)

יוסף מתבססת במהלך סצנת הגירוש עמדה הומניסטית -מעשה הגירוש, ומגולמות כבלתי מוסריות במובהק. גם ברומן של בר

הסצנה שבה יורים הלוחמים בעז  –המרפררת לסיפורו של יזהר, ומתבטאת, בין היתר,  בתיאור מנוסת הכפריים המבוהלים 

חכת עשב בשלווה כביטוי להעדר החמלה כלפי בעלי חיים חפים מפשע והצגת הכפר כמורכב ברובו מזקנים, נשים וילדים המל

( ובולטות תחושות חוסר האונים של תושביו, שבמנוסתם מנסים לקחת עמם 116חסרי ישע. הכפר מתואר כ"ילד  מבוהל" )

כל זה  261רקים העמדות הלאומיות המקובלות סביב המלחמה,את ילדיהם ובעלי החיים שלהם. גם בסצנה זו מתגלעות לפ

מטעמו של מספר כל יודע, שבה בעת מנכיח ומבליט את האחריות המוטלת על כתפי הלוחמים ובראשם יונתן, תוך הבעת עמדה 

ים ביקורתית מובהקת על רמיסת ערכי המוסר, האנושיות והחמלה. ואמנם, אירוע הגירוש אף הוא מצטרף לשרשרת האירוע

 שבסופם מביאים את קצו של יונתן, עקב ייסורי האשמה שהוא נושא בקרבו. 

העמדה הנורמטיבית של ספרות דוח הפלמ"ח לגבי אתוס מלחמת השחרור יוסף, אם כן, שוב נסדקת -ן של ברברומ   

הארוס המשתולל ומתערערת צדקת המעשה. הרומן מבטא בגלוי את יצרי ההרס והתוקפנות, תאוות ההשתלטות של הלוחמים ו

של הכיבוש. מערבולת היצרים של הרס, תנטוס וארוס כפי שהיא מתגלמת באירועים אלו תמשיך להדהד ברומן ותתבטא 

בסופו של דבר בתוקפנות המכוונת כלפי העצמי. בקיעים מוסריים נוצרים בדמותו של יונתן ארגמן, שלא חדל מלפשפש 

-דבר מכריז עליהם כעל "פשעים" וגוזר על עצמו דין מוות. הרומן של בר במעשיו ולנסות למצוא להם צידוק, ובסופו של

                                                           
כך למשל, מאופיינים בתי הערבים כשורצים פשפשים, מה שמצטרף לדימוי המקובל בספרות התקופה של הערבי כ"אחר" המזרחי החייתי והמזוהם  261

 (.1989)וראו גרץ, 
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, אם כן, מבטא ביקורת חריגה בקיצוניותה שמבשרת את הדור הבא של כותבים )שיוצגו בפרק הבא(, שעמדותיהם יוסף

 החתרניות אף יוצגו בבוטות רבה יותר.

 

 היחס לניצולי השואה

הגיבור הוא היחס לניצולי לשואה, אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקות את הספרות נושא נוסף שמיוצג דרך חיבוטי הנפש של 

כפי שמציינת איריס מילנר, "המלחמה שאחרי" )אחרי השואה( היא תמה  262הישראלית החל מדור תש"ח ועד לימינו.

הניצולים במרחב דומיננטית המעסיקה באופן אינטנסיבי יוצרים רבים, שבמרכז השיח שלהם שאלת מעמדם והתקבלותם של 

ספרות נכתבה, בין היתר, על שיתופם  263הישראלי ותהליכי ההסתגלות שלהם לתביעות האידיאולוגיות של החברה הישראלית.

של ניצולי השואה במלחמת העצמאות בסמוך להגיעם ארצה, שלטענת רבים שיקף את כישלון הקליטה שלהם בארץ, על היחס 

לטענת מילנר, הייצוג האופייני לסיפורת  264ניסיון הטרגי למחיקת זהותם הקודמת.המתנשא והמזלזל מצד בני הארץ ועל ה

השואה שנכתבה בעברית בשנות החמישים כולל את זיהויו של שיבוש טרגי בתהליך השיקום, למרות האמונה בכוחות הטמונים 

"הוטמעה השואה לתוך סיפור  בניצולי השואה לשקם עצמם ולהיגאל בארץ. ביצירות רבות בשנות החמישים, כותבת מילנר,

(, כשהיא מהווה כוח מניע להכרה בצדקת 123בניין האומה ותפקדה במסגרת שייעד לה נרטיב 'השואה והתקומה'" )עמ' 

המאבק על הריבונות היהודית ארץ ישראל. הכפפת השואה לחזון בניין האומה התבטאה בעיקר בסיגור העלילתי של מרבית 

כור, הזרות והבדידות תופסים, בנקודת הסיום, תחושה של שייכות ושל מימוש עצמי. הכרעה זו היצירות שבהן את מקום הני

כרוכה במחיר מודע ומכוון של הדחקת העבר, וכפי שטוענת מילנר, התבטאה ביצירת דיכוטומיה בין "כאן" ל"שם", בין 

הגולה המהווה נציגה האולטימטיבי של  "עכשיו" ל"אז", בין הצבר הישראלי העשוי ללא חת לבין האוד המוצל מאש, יליד

מחלת הגלות. למרות הגישה האמפתית שמאפיינת את מרבית טקסטים אלו כלפי ניצולי השואה, אין ספק כי השיח הדומיננטי 

בטקסטים המוקדמים הוא חניכת הניצולים אל ההוויה החדשה, החלמה מן השואה בזכות תקומה שפירושה כינון עבריות חדשה 

                                                           
. א' 2002 , הולצמן,1998, גרץ, 2008ספרים ומאמרים רבים, וראו, בין השאר, מילנר, על ייצוגם של ניצולי השואה בספרות העברית נכתבו  262

 יצירות רבות דנות בקשיי חייהם של ניצולי השואה ובעיקר ביחס המורכב של ה"צברים" כלפיהם ותביעתם שיכנסו לכור ההיתוך הישראלי. במרבית

, 1998הביוגרפיה של היהודי שהפך ישראלי" )גרץ,  –ניצולים אל "הביוגרפיה האחת היצירות שנכתבו בתקופת דור תש"ח ניכרת מגמה של נירמול ה

(. רק בשלב מאוחר יותר נכתבים טקסטים שבהם מוצג סיפורם של ניצולי השואה כסיפור אוטונומי, שאינו משועבד לעלילת העל הציונית, 500עמ' 

 החברה הישראלית עם מצוקתם.באופן המבטא ביקורת על תהליך התקבלותם ועל אופן ההתמודדות 
, בעיקר בפרק הרביעי שבו היא דנה באופני הייצוג הספרותי של "המלחמה שאחרי" בספרות העברית שנכתבה לאחר מלחמת 2008וראו מילנר,  263

לאחר השחרור, העולם השנייה. "המלחמה שאחרי" היא ביטוי שבו מכנה הסופרת הבריטית אן קארפ את קרב ההישרדות שניהלו הוריה השורדים 

ובכינוי זה משתמשת מילנר על מנת לאפיין את התמה המרכזית המאפיינת את הספרות שנכתבה לאחר השואה ודנה בתוצאותיה ארוכות הטווח )שם, 

 (.161-114עמ' 
מלחמת העצמאות, שלטענתה יצר מיתוס מרכזי בקורותיהם של ניצולי שואה שהשתתפו ב 1948(, הדנה בקרב לטרון במאי 1997וראו שפירא ) 264

כשהטענה הרווחת סביב כישלון הקרב היא שניצולים רבים נשלחו באופן בלתי אחראי למלחמה. מבין היצירות שנכתבו בנושא זה ראוי לציון הוא 

 ( שעוסק באופן ישיר בתוצאות הטרגיות של שליחת ניצול שואה לקרב בלטרון.1949סיפורה של יהודית הנדל, "אנשים אחרים הם" )
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ל. ועם זאת, כבר בשלב מוקדם נתנה הזירה האומנותית קול ובמה לעמדה ביקורתית שהתנגדה לאופן שבו התקבעה בארץ ישרא

 .שלפנינודמותם של הניצולים בתודעה הקולקטיבית וחתרה תחת ייצוגם בשיח הציבורי, בדומה למוצג ברומן 

 חייו ומותו של יונתן ארגמןולטת נידונה ברומן שאלת מעמדם וגורלם של ניצולי השואה ויחסיהם עם החברה הישראלית הק   

דרך היחסים שרוקם יונתן עם מרים ועם אהובה לשעבר חיים, שני ניצולי שואה שבהם הוא פוגש בעת הלחימה. בפגישתם 

הראשונה, שבה יונתן אונס את מרים, הוא אינו מודע לעובדה שמרים היא ניצולת שואה )במספר על זרועה הוא מבחין רק 

שתם השנייה(, ושהיא מאורסת. צבריותו המובהקת של יונתן היא שמושכת את מרים, והיא מגלמת עבורה את ה"אתוס בפגי

הלוחמני" שאתו, מתברר, היא משתוקקת להתאחד, אפילו במחיר אונס. בנוסף, התנהלותו הבטוחה והתוקפנית של יונתן 

קום הוא בכל מאודו ולוחם בשביל מקומו, וכזאת ביקשה במרחב הביתי שלו מקסימה אותה: "ויותר מכל ידעה, כי איש המ

(. יונתן מגלם בעבור מרים, ילידת הגולה שהגיעה לארץ כאוד מוצל של שארית הפליטה, את החיות שאבדה 71היא להיות" )

עצמו, לה בעקבות זוועות השואה. המפגש אתו מאפשר לה להימלט מזיכרונות העבר, וזאת בניגוד לקשר עם ארוסה, הניצול ב

ההצמדות אל יונתן מאפשרת לה להאמין שגם היא תוכל להשתלב בהוויית הארץ  265שמחזירה כל העת אחורה, אל החורבן.

הוא בן הארץ הזאת, לוחם  .לחשה בו –ולהחזיר את כל מה שאבד מפאת האירועים הטראומתיים שחוותה: "הלוואי, הלוואי 

כך אמרה לעצמה במפורש, גאה ושתקני ועיניו חכמות למראה והוא יחזיר לה את עדנתה ואת  –וחזק, אציל איש המעלה 

(. ועם זאת מדובר, מבחינת מרים, גם בכפיית חזרה שבה היא מגלמת שוב את הקורבן, בעת שיונתן ממלא את 71ילדותה" )

 תפקיד המקרבן.

אחד הפשעים שלהם חש יונתן אחראי. חיים, למרות מרים מתאהבת, אפוא, ביונתן, וגזלתה מארוסה חיים מצטרפת ל   

את –בסגנון, בהתנהגות ובמראה  –הטראומות שלו עצמו, גויס לצבא והוא משרת תחת פיקודו של יונתן. כלפי חוץ הוא מגלם 

הדימוי של ניצולי השואה כפי שנצרב בתודעה הקולקטיבית. הוא אינו שולט בשפה העברית, לעתים עובר לדבר ביידיש 

עיקר בסיטואציות עמוסות עבורו מבחינה רגשית(, וגם מראהו החיצוני מתואר באופן סטראוטיפי )"רגליו היו דקות מאוד, )ב

(. בסצנת מותו של חיים, הוא נדמה ליונתן כמו "עז הרים מטורפת" בגלל רגליו הדקות 67משופות כמו עצמות נוגות למראה", 

לם חיים בגופו, דווקא במותו בקרב, את הסטראוטיפ על קורבנות השואה והארוכות המקרטעות במעגלים שבורים. כך מג

גלותית, בעיקר בתכונות -(. גם סגנון התנהגותו של חיים מתואר כתואם את זהותו היהודית171ש"הלכו כצאן לטבח" )

למשימה שיונתן היהודיות השליליות הסטראוטיפיות שהוא מפגין: הפסיביות )במאבק על מרים(, הפחדנות )הססנותו לצאת 

                                                           
היטלטלות בין חורבן לגאולה היא מבין המאפיינים הבולטים ביותר של סיפורת השואה בשנים הראשונות לאחר המלחמה )וראו למשל סיפורה של ה 265

(. אצל מרים, הטלטלות זו מבוטאת באופן קונקרטי בין שתי הדמויות שבהן היא בוחרת לקשור את חייה: חיים המסמל 1950הנדל "אנשים אחרים הם", 

 ה את חורבן עברה אל מול יונתן שמגלם בעבורה )באופן מעוות ופרדוקסלי, כמובן( את התקווה לעתיד חדש.עבור
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מטיל עליו(, הזרות למקום ולנוף )עובדת היותו קיפח מודגשת שוב ושוב, כמו להדגיש את העובדה שהוא מוצב בנוף שאינו 

מתאים למידותיו(. למרות שחלק מתכונותיו דווקא מותאמות למודל הצברי האידיאלי )היותו שורד למרות הקשיים, מוכנותו 

ותו להילחם למען הארץ(, נדמה כי אלו אינם נובעים מהתגייסות למען הכלל אלא מיצר לעבוד בעבודת כפיים קשה ומוכנ

הישרדות שפועם בו כניצול שואה שהזוועות שחווה עדיין ניכרות על בשרו: חיים רדוף על ידי זיכרונות עבר טראומתיים 

ניגוד לנרטיב המקובל בספרות התקופה ולמעשה רואה בחיים בארץ גרסה נוספת של מחנות הריכוז, שבה ייעודו הוא לשרוד. ב

כפי שהודגם קודם לכן, הוא אינו עובר את תהליך החניכה האמור להפוך יהודי לישראלי ועד מותו, בקרב אמנם, הוא יהודי 

 גלותי. בכל מהותו, ובעיקר במותו, הוא מייצג את כישלון כור ההיתוך.  

הפגישה עם מרים, כמו מרמז על אותם יצרים תנטיים/תוקפניים בנפשו,  העיסוק האובססיבי בשואה אופייני ליונתן עוד טרם   

לשמוע את סיפוריה של מרים על  תאווה מוזרהונדמה כי חלק ממשיכתו למרים נובע מהיותה ניצולת שואה )"גילה בנפשו 

פורים אלה, ו"מאזין ( למשמע סי92, הדגשה שלי(. יונתן חש "התעלות רוחנית מוזרה" )91מחנות המוות, על חטאות עולם", 

, הדגשה שלי(. פרוורסיה זו, המרמזת לתוקפנות ארוטית, ניכרת גם ברעיון שהוגה יונתן 92" )התרגשות חריפהמתוך 

(: "את 93שהמלחמה בה משתתפים הוא וחבריו היא המחיר שעליהם לשלם על כך שלא חוו את חוויות השואה על בשרם )

כן, רק עכשיו אני חושב על כך שחשתי  –י שם והזרוע שלי נקייה, ויכול מאוד להיות וחיים הייתם במחנה הסגר ואני לא היית

(. יונתן אכן מוצף תכנים של פשעים ורדיפה עצמית בלתי 182אשמה על שחייתי בריא ושלם ותמים בעולם של מחנות מוות" )

פון הם חלק בלתי נפרד מהמערך פוסקת בעקבותיהם בסוג של כפיית חזרה אובססיבית המגלמת תשוקת סבל. ייסורי המצ

 טראומתיים בעקבות מלחמת העולם הראשונה:-הנפשי הזה, העולה בקנה אחד עם המצב שמייחס פרויד לגברים פוסט

 

היה חושב כי הוא, כמרבית אנשי הארץ, היו מיועדים להשמדה גם הם, ורק בדרך מקרה ונס נמלטו הוריהם 

הרי גם חיי השלווה, או חיי היושר והגאווה שבאו בעקבותיה, הנם משם לכאן. מאחר ומנוסה זאת היתה מקרית 

מקריים, והמנוסה היא מגרעת, מאחר שלא הייתה זו עליית כל העם היהודי מאירופה, אלא של חלק קטן ונטישת 

כל העם לגורלם. מחשבותיו המבולבלות הובילוהו ואמרו לו, שלמלחמה הנוכחית בארץ ישראל יש, מלבד 

ילים של מלחמת יישוב על קיומו, גם צידוק אחר שאין לאיש שליטה עליו, צידוק המחייב סתם, הצידוקים הרג

מכוחו של אבסורד, מלחמה ומיתה. הוא וחבריו, הצברים, אינם עוסקים עתה אלא בטבילה בדת זרה, בדת 

 (.93אירופה )
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מה הצודקת על הארץ, הופכת ברומן ועם זאת, השואה, שבאופן מסורתי משמשת בספרות דור הפלמ"ח כהנמקה למלח   

( מייצרת יצירה זו בכללה הפרכת נרטיב 2008למניפולציה זולה, שיונתן עצמו חש בה, ונעשה בה שימוש ציני. לטענת מילנר )

הגאולה באמצעות הצגת הסוגיה "שואה ותקומה" כמניפולציה של זיכרון השואה, שכן יונתן משתמש בזיכרון השואה כהצדקה 

 מה, באירופה היהודים לרצח הערבי הריגת בין הקבלה פעולה בלתי מוסרית בעליל )הרג הערבי(. למעשה נוצרתוכנימוק ל

  .החתרנית הביקורת את ומחדד האשמה את שמרחיב

(. חיים 169כאמור, שיאו של הסיבוך הפרוורטי הזה הוא החלטתו של יונתן לשלוח את חיים למותו )"דין מוות בטוח",    

אמנם נהרג במשימה, בפרשה המרפררת לפרשת דוד ואוריה החיתי, ומייצרת זיקה אינטרטקסטואלית שמוסיפה נדבך נוסף 

רשות להרג הערבי שביצע שבועות אחדים קודם לכן: "בלילה בו יונתן אף קושר מעשה זה מפו 266לעומק החטא של יונתן.

הרגתי את הערבי בפרדס עשקתי את חיים; וחיים היה האיש העשוק ששרד בחיים והוא היה נושא בליבו, בליבי, את נקמת כל 

תי בחיים שיהא חטאי הלילה ההוא. נמלטתי על נפשי מן הלילה ההוא, וכל מי שנמלט צריך שיהא מי שיהיה רודף אחריו. בחר

(. הריגת חיים בקרב אינה מקילה כמובן על ייסוריו של יונתן, אלא להפך: היא מגבירה את רגשות האשם 172רודפי" )

 שבסופם מביאים למעשה ההתאבדות. דבריו של יונתן למרים הם גיליון אישום עצמי מפורש:  

 

יכול לברוח מן הדין. וכי מעצמי אברח? אם  עכשיו הכל גלוי כמו בבית משפט. אני גם אקבל את הדין. אני לא

ארצה להוסיף לחיות, את מי אחיה אם לא את עצמי? אני מוכרח לקבל את הדין. אני רוצה לקבל את הדין. 

לפנים היו מטילים על חוטא מין פסק דין שאמר, חיי האדם הזה הם הפקר. כל איש מהוגן וישר היה שמח למלא 

שר ומאמין בסמכות עליונה, ולמה לא אהיה הממושמע הראשון, אמרי לי, למה אחרי פסק הדין הזה. אני איש י

 (. 184לא אמלא אחרי גזר הדין ואקח במו ידי את חייו של זה שדמו הפקר, דמו הפקר, דמו הפקר )

 

היא  החלטתו של יונתן ליטול את חייו מהדהדת את הגישה כלפי האובדנות שהייתה נפוצה בעולם העתיק, בעיקר באופן שבו

מבטאת פתרון חיצוני לקונפליקט שעמו הוא מתמודד. במובנים רבים ניתן לטעון כי התאבדותו מהדהדת את המסורת 

ואולם בניגוד להתאבדויות  267המרטירולוגית הנוצרית דרך הדמיון להתאבדותו של יהודה איש קריות, לאחר הסגרתו את ישו.

יוסף בכל זאת מדגיש את היות -ה של הנצרות לתופעה, הרומן של ברבברית החדשה, שאינן מאופיינות על ידי היחס המגנ

                                                           
 . 53, עמ' 1971וראו על כך אצל שקד,  266
 . כן ראו סיכום טיעוניה המופיעים בהרחבה במבוא לעבודתי.58(, בעיקר עמ' Feldman, 2010וראו על כך דבריה של יעל פלדמן ) 267
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מעשה ההתאבדות חטא, כפי שעולה משיחתם של שני חבריו של יונתן, וכן מכך שהסיבה האמתית למותו של יונתן מוסתרת 

 מעין כל.

ם ערכים שרופפו חטאיו, על פניו ניסיונו של יונתן לשוות להתאבדותו ממד של הקרבה עצמית מחזיר על כנו את כל אות   

ואת תקפותה של העמדה הציונית המוסרית לכאורה, ומאשש מחדש את הערכים שכה התערערו לאורך הרומן ושאמורים היו 

ערכים אלו נובעים מהתפיסה המקובלת  268לאפיין את התנהגותו כצבר הלוחם: ערכים של ניקיון כפיים ומוסריות ללא רבב.

הלוחם כמגלם האולטימטיבי של ערכים אלו, בעיקר דרך מה -מייצג מופת מוסרי, ושל הצברשל העם היהודי כ"עם נבחר", ה

( מיתוס "חרב ועלי הזית": הלוחם הישראלי כאיש מוסר נעלה ורודף שלום שמוסריותו ואנושיותו 1993שמכנה עוז אלמוג )

מרגשות האשם המעיקים בד בבד עם  עומדת במבחן גם ברגעים קשים. כך מהווה ההתאבדות מעין פתרון קסמים: השתחררות

לכאורה מוות על קידוש הארץ בשם ערכי הציונות. ואולם הנימה החתרנית נשארת  –הפיכת האירוע למטרה בפני עצמה 

תקפה, שכן בסופו של דבר מהווה המוות של יונתן ניסיון השתקה נוסף, הדחקה והתעלמות מן הפשעים שבוצעו והחזרה על 

. הרומן מסתיים במראית עין של ערכי האתוס של הצבר יפה הבלורית והתואר וטוהר הנשק שלכאורה כנו של ה"סטטוס קוו"

 כוננו מחדש בהתאבדותו של יונתן. ואולם, ברור לחלוטין כי מעשה ההתאבדות אין בכוחו לתקן את מה שהשתבש.

גם לאחר מעשה ההתאבדות: כך, למשל, אם כן, מעשה ההתאבדות של יונתן אינו ממלא את ייעודו. הקול החתרני מתקיים    

של הרומן עולה כי משימתה של   השתלבותם של ניצולי השואה בארץ, שאותם מייצגת מרים, מתבררת ככישלון. מסיומו

מרים לא צלחה והפרויקט להשלת הדימוי הגלותי לשם תחייתו של העברי החדש לא הושלם. בשונה מטקסטים אחרים 

ברומן שלפנינו, מרים,   269(,1998ולה, הולדה שמגלמת את המעבר "ממוות לתחיה" )גרץ, שמסתיימים בהולדת ילד לניצ

השואפת להיות אם, נותרת בבדידותה ובאחרותה, ללא בן זוג וללא ילד. יתרה מכך: התאבדותו של יונתן מבטלת את תקפותו 

הניצול אין כפרה. נדמה כי אלו הם פשעים של הייצוג הלאומי הנשגב של הצבר, בין השאר בנוגע ליחס לניצולים. לפשע כנגד 

קולקטיביים, שמגולמים דרך דמותו של יונתן, כנציג של דור הבנים בארץ. מותו משאיר את אותם פשעים מודחקים לנצח, 

אך נוכחים, כך שתוצאותיהן הרות הגורל ימשיכו להתקיים. כך, בסופו של דבר, הרומן מפקיע את תקפותם של מושגים 

כמו טוהר הנשק ומוסריות הצבר ומציע שיח מנוגד וחתרני המאיים לפרום את קשר השתיקה סביב ההתמודדות נורמטיביים 

 עם אירועי מלחמת השחרור והיחס לניצולי השואה.  

 

                                                           
מה שמהווה כפירה  –דוגמת חווית החטא, כיסופי האלוהים ועוד  –( הטוען כי "תשובתו" של יונתן רוויה מוטיבים וחוויות דתיות 1971) וראו שקד 268

 (.54-53בערכי החברה הצברית ומייצר תשתית מיתית ביצירה )שם, עמ' 
לאופה ניצול השואה, מה שמסמל את תחילתם של חיים  [( המסתיים בלידת בת1953] 2014) שש כנפיים לאחדראו, למשל, ספרו של ברטוב,  269

 [(, שנדון בהרחבה בפרק זה.1948] 1972)שמיר,  הוא הלך בשדותבחדשים. דוגמא נוספת כוללת את הריונה של מיקה 
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 ה ואחד אפל ועמוק שםהיר כאן למעלב"יש שני יונתנים בעולם ואחד מהם . המישור האישי: 4ו.

 (12אדמה" )ב      

 (15המוות: "דגים הם יצורים מופלאים המאחדים בתוכם חיים עם מוות" )יצר החיים ויצר 

עד כה הוצגה ההתאבדות של יונתן מאספקטים לאומיים. אני מציעה להפנות את תשומת הלב לקריאה נוספת מנקודת מבט 

ם בנפש האדם בו פנימית. מהיבט זה אתמקד במופעיה וביצועיה של דינמיקה מורכבת של ארוס ותנטוס הפועלי-פסיכולוגית

זמנית. אקט האובדנות, כפי שאראה, מתברר בדיון זה כנובע ממערכת היחסים המשפחתית המורכבת שחווה יונתן, בעיקר 

סביב הקשר הסימביוטי עם אמו, שרה. לפי קריאה זו, התאבדותו של יונתן מהווה ניסיון להחזיר את האיחוד עם דמות האם, 

. ההתאבדות מהווה במובן זה אקט של הקרבה עצמית למען הארץ הממלא את שאבד בעקבות שרשרת הפשעים שביצע

הבן מונע על ידי רגשות אשמה לא מודעים המועברים אליו בדיפוזיה על ידי האם יחד עם העדר  270ציפיותיה של אמו ממנו.

לאחר שהיא מתוודעת  דמות אבהית מאזנת. לפי קריאה זו, מותה של האם שרה אף הוא סוג של התאבדות )בחלקה לא מודעת(

לאופן שבו מת בנה. המישור הלכאורה אישי רווי בלאומי, שכן היחסים עם האם צבועים בצבעי התביעה הלאומית המגדירים 

 באופן טוטאלי את הפרטי. 

ענקים ביניהם. במהלך -מוקדם מאוד ברומן מתבהר כי יצרי החיים והמוות מעורבבים בנפשו של יונתן ומנהלים קרב

הצבאית הראשונה, נזכר יונתן באמירה שהשמיעה באוזניו נערה שעמה שהה באותו מקום בעבר: "יש שני יונתנים הפעולה 

(. אמירה זו ממחישה את המתרחש בנפשו של הגיבור, 12בעולם ואחד מהם בהיר כאן למעלה ואחד אפל ועמוק שם באדמה" )

היא שילוב בין יצרי ארוס ותנטוס, אמנם מובלטת בעיקר שבה יש ניסיון לפיצול בין יצרי הארוס לתנטוס. התוקפנות, ש

בסיטואציות "קצה": כשיונתן שיכור )סצנת האונס של מרים( או במהלך הקרבות )רציחות הערבי וחיים(. ואולם, ביטוי מרכזי 

ת זאת (. במהלך ביקור בשוק עם אמו צופה הילד בשחיטת יונים, ואחר כך מנסה לחקו49לה מתרחש בילדות של יונתן )

בעצמו. יש לאירוע ייצוג אופייני לגילום טקסטואלי של טראומה: בשלב הראשון הוא מוזכר מבלי שפרטיו מובהרים עד תום,  

ורק בהמשך הוא מתבהר, דרך זרם התודעה של יונתן הבוגר. אותו "סוד" שמוטמן באדמה, בדמות סכין מטבח שבאמצעותה 

כלומר יצר המוות, יותר, לפגיון המשמש ברצח הערבי. גל כמובן שנים מאוחר תכנן יונתן לשחוט את היונים, הוא  שמתגל

                                                           
-. בניגוד לרומן של בר2011לעניין מקומה של שרה התנ"כית במסגרת סיפור העקידה, מה שמכונה לעתים "עקידת שרה", ראו: רז, ארד ושיש,  270

יוסף, שמציב את דמות האם במרכז העלילה, סיפור העקידה המקראי אינו עוסק בקשר בין האם לבנה, ונקודת הראיה של האם נעדרת לחלוטין מן 

ראי. הנרטיב הנעדר של שרה מן הסיפור המקראי זכה להתייחסויות פרשניות מגוונות מתחומים שונים, ככזה השופך אור על קולן הנאלם הטקסט המק

ר של אימהות לבנים בישראל, והזמין מדרשים שונים שניסו לתת פשר לשתיקתה של שרה. מנקודת מבט פסיכולוגית נטען כי היעדרותה של שרה מסיפו

הקר, -ל במובנים מסוימים להעדרה של חווית האם מהתיאוריות המרכזיות של ההתפתחות הנפשית, ובראשן הסיפור האדיפלי )ראו: פלגיהעקידה מקבי

 אישה בורחת מבשורה (. המוטיב של מה שניתן לכנות "עקידת שרה" זכה למגוון התייחסויות בספרות העברית בשנים האחרונות, בין היתר ברומן2008

 ,Feldman) 317-315( שבו בתפקיד שרה מצויה אורה, אם המעלה את בנה עופר כקורבן במלחמה. וראו על כך גם אצל פלדמן, עמ' 2008)גרוסמן, 

2010.) 



167 

 

התוקפנות וההרסנות טמונים בנפשו של הנער הצעיר כבר בשלב מוקדם זה, ואינם זוכים לעיבוד והכלה, כך שהם נותרים 

להכיל את אירועי התוקפנות רוחשים מתחת לפני השטח. ונדמה כי גם הטקסט הספרותי, בדומה לנפשו של יונתן, אינו מסוגל 

 והם נותרים בלא מודע הטקסטואלי עד לגילויים בשלב מאוחר יותר.

מוטיב הדגים שחוזר בעקביות לאורך הרומן מגלם באופן מטאפורי את המאבק בין הארוס לתנטוס: הערבים בבית שבו עומד    

(, 100ק על חייו מדומים ל"מבטי דג ביבשה" )(, מבטיו של פצוע הנאב13יונתן לפגוע מדומים ל"דגים משכשכים במים" )

(, והיא עצמה בנקודה מסוימת משווה את עצמה ואת שאר ניצולי 24בפגישה הראשונה עם מרים היא נדמית ליונתן כדג )

(. יונתן עצמו מדומה לדג מפרפר, בעיקר ברגעי המלחמה 74השואה ל"סרדינים בתוך המים ]...[ השטים במי הים האפלים" )

(. בסצנת התאבדותו מופיע דימוי הדג פעמיים: בתחילה בהקשר לתקווה שיוכל להימנע 154, 148שקפת סכנה לחייו )בהם נ

מהמעשה: "תכף ראה עצמו כמי שדנוהו להיות לדג, ובשחותו במים אחרי שנסתלקו ממנו דייניו בקש לחזור ולחיות כאדם על 

לצווארו הוא חש "כמי שחכה מושלכת אליו להעלותו מן האדמה" (. כשתקוותו נגוזה והוא מכוון את האקדח 195היבשה" )

(196.) 

 הקישור בין מאבק היצרים לעולם הדגה מעניין ודורש הבהרה. פשר הדימוי מוסבר בתחילת הרומן:    

 

מייד זכר מחשבה שחשב פעם על מהותם של הדגים, שהיה מרבה לעסוק בדגים בילדותו ובנערותו. היה דג 

אותם הרבה בחוף ימה של תל אביב ומשתעשע בהם ומפחד מפניהם וחולם על אודותם. אז אמר לעצמו, כי דגים 

ם בו אין אדם יכול . הם מתקיימים מתחת למים במקוהמאחדים בתוכם חיים עם מוותהם יצורים מופלאים 

לחיות. ומשום שהם מתקיימים שם, פרים ורבים, הרי זה כאילו יש במהותם גם עולם הזה וגם העולם האחר, 

 , ההדגשה שלי(. 15חייהם אינם אלא מותם ומותם אינם אלא חייהם )

 

את שבריריות הגבול שבין  הדגים מהווים אפוא מוקד עניין עבור יונתן כבר מילדותו בעיקר בגלל שהם מסמלים  בעבורו   

יצרי החיים ויצרי המוות. נדמה כי יונתן עסוק באופן בו מתקרבים החיים והמוות ובעובדה שהם שוכנים בצמידות זה לצד 

 271זה.

                                                           
ורים כקוריוז מעניין ניתן לציין כי גם בסיפור של יזהר, "חרבת חזעה", שהוזכר קודם לכן, קשור דימוי הדגים ליצר הקיום השברירי ולעובדה שיצ 271

רגישים מאוד להוצאה מבית גידולם הטבעי, מה שיכול להביא עליהם במהירות את מותם. לאחר שמרכזים החיילים את תושבי הכפר הערבי לפני  אלו

ם הבאתם ל"מקום ריכוז" )ברפרור אכזרי במיוחד לזיכרון קורבנות השואה( מדומים הערבים, שאבד עליהם עולמם, לדגים: "אותו קהל קטן שניצב ש

 (. 80הכותל, נשים לבד וגברים לבד, היה דומם כקופה של דגים משויים מן המים זה עתה ועודם מזכירים את הים" )יזהר, "חרבת חזעה", עמ'  על יד 
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(. סיפורו של ענגון, "מזל דגים", 1989סמל הדגים הוא מן הסמלים הטעונים ביותר בכל הספרויות והתרבויות )שקד,    

סיפור זה  272ם בלבד לפני פרסום הרומן הוא אחד המוכרים מן הספרות העברית העוסק בהרחבה בסמל זה.שנכתב שלוש שני

קשור בקשרים אינטרטקסטואליים הדוקים לקאנון של המסורת היהודית ומעלה דרך אלו קונוטציות שונות לסמל הדגים כפי 

קד, בהקשרים ובמנהגים עממיים שונים, בראש שהוא מופיע במקורות המדרש והאגדה. הדג מופיע, כפי שמציין גרשון ש

דגיגון קרפיון(  –ובראשונה כסמל של פריון, ומהווה בסיפור "מזל דגים" כפילו של  הגיבור הראשי, פישל קארפ )מילולית 

את שאף הוא סמל של פרייה ורבייה, כשהדג, כמו גם פישל, מאופיינים בקיום חייתי ויצרי, ובעובדה שיצרי הקיום  מעצימים 

כמו הדג בסיפור גם הגיבור הראשי מצטיין בכושר אכילה יוצא דופן, המהווה סמל לכוחות יצר וחיות.  273יצרי ההרס העצמי.

גם הדג וגם הגיבור הראשי נידונים למיתה משום התמכרותם לתאוות האכילה כך שבסופו של דבר הוויטליות מכלה את עצמה. 

ויטאליות לבין תשוקה להרס עצמי וממקד את תשומת הלב ב"אותו ניגוד דיאלקטי   הסיפור, אם כן, מבליט את הזיקה בין עודף

המופעלים בנפש האדם בבת אחת והמביאים לידי כך  שככל שגובר יצר הקיום מתגבר  –בין כוחות החיים לכוחות המוות 

מגלם את אותה מזיגה בין רצון  (. סמל הדגים ברומן, כמו בסיפור של עגנון,152, עמ' 1989והולך יצר ההרס העצמי" )שקד, 

 יוסף.-חיים נרקיסיסטי לבין תשוקת ההרס הבולטת אצל גיבורו של בר

הדגים מייצרים משמעות נוספת: כפי שמציין גם שקד, הם מהווים סמל לבליעה ולהבלעות, שכן הדג המיתי מעוצב בסיפור    

צרת השוואה נסתרת בין הדג לבין מקבילו האנושי, טוען דרך מוטיב הבליעה וההבלעות נו 274של עגנון כמעין בית בליעה חי.

אוכלת בניה. התשוקה האורלית  –שקד: "פישל מוצא מקומו לבסוף בכרסה של האדמה הגדולה שהיא הגדולה מכל הכרסים 

הופכת את הגיבור לפה או לחיק עד שהאדמה פוצה פיה ובולעת אותו ומשיבה אותו לחיקה. שתי המטאפורות שנזקקנו להן 

(. 144-143, עמ' 1989הן מטאפורות אימהיות ולשתיהם קרובה המטאפורה של הקבר" )שקד,  –פה וחיק  –ביחס לאדמה 

ואמנם, ברומן שלפנינו סמל הדגים נקשר למוטיב נוסף, והוא התשוקה להבלעות בחיק האם, שהרי יחסיהם של יונתן ואמו  

מסתמנת האפשרות שבהתאבדותו מנסה יונתן לחזור לאותה סימביוזה  מאופיינים כיחסים סימביוטיים עד לכדי אובדן גבולות.

וששיאה הוא ברחמה של האם, אליו הוא משתוקק להיאסף. למעשה, לא רק אצל יונתן קיימים געגועים  –ראשונית שאבדה לו 

לאותה אחדות ראשונית, אלא גם אצל אמו, והיא מממשת אותה במותה ובהיקברה לצד בנו. תשוקה זו היא מאותו מין המייצר 

 וזה וגם בין חיים למוות. בלבול בגבולות הפנימיים, בין ינקות להתבגרות, בין נפרדות לסימבי

                                                           
שיצא לאחר מותו של  ומלואה עיר, וזהו אחד מסיפוריו הבולטים בקובץ 1956בשנת  מולדהסיפור הודפס לראשונה בחייו של עגנון בכתב העת  272

 (. 1966-1945)עגנון,  1973בשנת המחבר 
תשוקתו של פישל קארפ לאכול את דג הקרפיון מביאה עליו בסופו של הסיפור את מותו. הסיפור רצוף הקשרים ואנלוגיות בין דמותו של הגיבור  273

 הראשי לדמותו של הדג, שלהן אחראי בין השאר, דמות האמן בסיפור.
גים כפי שהוא מופיע באחד מן המקורות מן המסורת היהודית: " מה דגים שבים כל הגדול מחברו בולע לטענת שקד, ההיבלעות מזכירה את סמל הד 274

 (.140, עמ' 1989את חברו אף בני אדם אלמלא מוראה של מלכות כל הגדול מחברו בולע את חברו" )עבודה זרה ד ; א, וראו אצל שקד, 
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בהוא היחסים בין יונתן לאמו מגלמים באופן המובהק ביותר את התמה שכבר נידונה בהקשר של אורי, גיבורו של שמיר    

: החדירה המאסיבית של התביעות הלאומיות לכל רובד בחייו של הבן, כולל האינטימיות ביותר. מי שחונכת את הלך בשדות

נפקד מעולמו: האב נפקד משום אישיותו -הגברי ותביעותיו היא דווקא האם, כך שגם כאן האב נוכח יונתן לסדר הסימבולי

הפסיבית והכנועה, והוא נוכח דרך התביעות הגבריות שמציבה האם כמתווכת הסדר הגברי. ממילא מובן שאימהותה, היינו 

יבי בחייו של בנה. לתפקיד של יונתן מצטרף ברומן תפקידה האישי והאינטימי ביותר, איננו אלא גילום המערך האינדוקטרינט

זה, מלבד התביעה להקרבה עצמית למען הארץ, גם הייעוד שלו להיות פיצוי על קורבנות השואה: הכישלון לעמוד באותן 

תביעות בלתי אפשריות, ממש כמו במקרה של אורי, מוביל לקריסה הנפשית, ובמקרה הספציפי של יונתן, לעיסוק אובססיבי 

 בתכנים פרוורטיים, להאשמה עצמית אובססיבית ובסופו של דבר לאקט של הרסנות כלפי העצמי. 

ואכן, הדינמיקה הנפשית הנחשפת כמובילה למעשה ההתאבדות מתבהרת גם במקרה הספציפי הזה כחסך הורי מוקדם המביא    

י חדרה, באו לארץ ישראל ללא תמיכת לשיבוש הנפשי. הוריו של יונתן, כאמור זוג חלוצים שנפגשו בצעירותם בפרדס

משפחתם וחוו בדידות וקשיי התאקלמות בעקבות הניתוק מהמשפחה. משפחתה של שרה הושמדה בשואה שנים אחדות לאחר 

עלייתה, מה שגרם לה לייסורי מצפון כבדים. ההתקשרות בין האב והאם הייתה חיבור של פליטים, ללא אהבה, ובמטרה 

שרה[ חוזרת ומשננת לעצמה שלא אכפת לה כלום, ולא אכפת לה שלא הגתה במשה אפילו פעם אחת להוליד צאצא: "והיתה ]

(. הם מתחתנים לאחר ששרה כבר הרה, 39עד הרגע הזה ומה שאיכפת לה, שהיא אינה רוצה להיות לבדה והיא רוצה בילד" )

הם גרים מבקשים לשמוח ביילוד החדש  ולאחר הלידה האם מנכסת את הבן לעצמה ומפרידה אותו מהאב: חברי הקיבוץ שבו

בחדר האוכל הקיבוצי, אך שרה מתעקשת לקחת אותו עמה לאוהלה ולהניקו, בעוד משה נגרר לחדר האוכל על ידי החברים, 

(, דימוי עוצמתי שמרמז על השיבוש העתידי בקשר 40ושם  "מניק" שק ממולא בסמרטוטים שאמור לגלם את הבן הילוד )

ם בהמשך שרה דומיננטית ומכתיבה את התנהלות המשפחה: לפי החלטתה עוזבת המשפחה את הקיבוץ ועוברת בינו לבין בנו. ג

, וכן 42לתל אביב, ומשה ממלא באופן מודע את תפקיד משרתה )"]הוא[ הידיים בשבילה, והיה שמח לשמש בתפקידו זה", 

(. משה יודע כי התפקיד היחיד שהוא ממלא 43ל שרה", כי "ידע כי אין הוא מקיים את רצונותיו, אלא אך ורק את רצונותיה ש

בעולמה של שרה הוא היותו מקור הזרע, או בלשונו: "והיה יודע כי לא היתה צריכה לו אלא בשביל שיהיה אביו של יונתן 

יחדות (. הסיטואציה היחידה בה משה עומד על דעתו היא בעניין רצונו בילד נוסף בניגוד לרצונה של שרה. ההתי42בנה" )

של השנים, המתוארת במילים ספורות, מתבהרת כאקט בעילה תוקפני, המהדהד את התוקפנות שבאקט המיני הראשון בין 

 מרים ליונתן.
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ואמנם, יונתן גדל בסימביוזה עם אמו, כמעין תחליף גברי לבעלה. על כך אנו למדים בעיקר מפי שרה עצמה, שלאחר מותו    

בחייה: "כאשר ילדתי את יונתן דימיתי, כי שנינו עולם ומלואו ואין לאחרים כלום בנו ואין של יונתן מתארת כך את מהותו 

(.  את עולמה הרוחני העשיר של שרה היא אינה יכולה לחלוק עם משה, המתואר כאיש עמל פשוט ללא 226לנו כלום בהם" )

פשיים לעבר בנה הצעיר, שמתואר כנער נבון חיי רוח יתרים.  החלל שהיא חווה בחברתו של בעלה מוביל להפניית צרכיה הנ

וסקרן. בסצנות רבות מנהלים האם ובנה דיונים בנושאים שונים )שלא תמיד תואמים את גילו של הבן(, ובהם רדיפת היהודים 

 לאורך הדורות ועקרונות הסוציאליזם. העדר הגבולות בין האם לבן  ניכר היטב כך שנמנעת ממנו נפרדות מחשבתית: "הסבירה

, הדגשה שלי(. לתוך היחסים 47" )כאילו היתה מתדיינת עם עצמהלו יסודות הסוציאליזם והצדק החברתי בהנאה יתרה, 

נכנס אלמנט לאומי: האם למעשה מתווכת אתוס ציוני גברי ומכתיבה תביעות לאומיות נוקשות שלאור הסימביוזה אין ליונתן 

גברית, שופע יצירות ספרות ובעיקר -ה, המבטא אינדוקטרינציה לאומיתיכולת להתנגד אליהן. עולמה הרוחני העשיר של שר

שירה, החל מאברהם שלונסקי, דרך שיריה של רחל וכלה באורי צבי גרינברג. באמצעות יצירות אלו היא מעבירה ליונתן את 

 התביעות המופנות כלפיו. 

ואר ביחסים של גיבורים מתאבדים אחרים עם נפקדים שכבר ת-תובענות נוקשה זו מהדהדת את מודל ההורים הנוכחים   

אגו תובעני ונוקשה המפנה -הוריהם: האב והאם קיימים רק בדמות מסרים לאומיים ודרישות לאומיות וככאלה, הופכים לסופר

 ענישה תוקפנית כלפי האני. אב ואם קשובים, מכילים, מותאמים לצרכיו של הילד, נעדרים כליל מעולמו של יונתן. בעוד האם

מתווכת סדר פטריארכלי המועבר לבנה, אין לו מקור להזדהות גברית והאם היא שלמעשה מתפקדת כדמות הגברית היחידה 

 בבית.

[( מסבירה  שרה ליונתן 1927] 1971תביעה אחת היא להקרבה עצמית על בניין הארץ. דרך הפואמה "עמל" )שלונסקי,    

ידיים שהוזכר כבר קודם לכן. שיר זה מרמז לשתי דמויות מקראיות שמהותן הקרבה עצמית מהי, וזאת בזיקה נוספת למוטיב ה

פסים לתפארת / ועם שחרית -אמא כשרה כתונת יוסף ויצחק: "הלבישיני –מרפררת לאתוס תוקפני הרסני בדת היהודית 

 275בישים סללו כפים".תפילין גולשים כ-הוביליני אלי עמל. // עוטפה ארצי אור כטלית / בתים ניצבו כטוטפות / וכרצועות

יצחק נעקד ויוסף נמכר  –הן במקרה של יוסף והן במקרה של יצחק, מדובר בבן המובחר. בשני המקרים, הבן מוקרב קורבן 

ראשית, מטרות שנחשבות נעלות עשויות להצדיק שני מסרים: מבוטאים שלונסקי אל שתי הדמויות הללו פרור של לעבדות. בר

                                                           
, היה תושב קיבוץ עין חרוד למשך כשנה וקובצי שיריו 1921לה ארצה כחלוץ בשנת ( ע1900-1973. אברהם שלונסקי )1971וראו: שלונסקי,  275

, היוו סמל לתפיסת ההתיישבות החלוצית של בני העלייה שלישית בעמק יזרעאל. הדמות העומדת עמלשתיארו תקופה זו, בין היתר קובץ השירים 

מגשים בעבודת כפיים את יצירתו של היהודי החדש המתיישב בארץ ישראל. במרכז השיר היא החלוץ, המגלם את האוונגרד של התנועה הציונית, ו

השיר מתאר את סלילת הכבישים, מסימני ההיכר המובהקים של העבודה החלוצית, כאקט של סלילת התפילין, ובכך הוא מדבר על העבודה החלוצית 

 (.2011אידיאולוגית )וראו: חבר, במונחי הפולחן הדתי היהודי. השיר נחשב כמגבש תודעה ציונית סוציאליסטית 
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בנים נבחרים, נדרשים להקרבת קורבן, שאותו הם מוכנים לשלם, גם במחיר בניהם. מסר זה הינו כל מחיר. שנית, החלוצים, כ

מעין פיצוי של שרה על ייסורי המצפון שהיא חשה בעקבות השמדת משפחתה בשואה, והוא מועבר ליונתן כבר בגיל צעיר 

ה מספר יונתן למרים על גורלו של חיים מאוד. מוטיב העקידה חוזר ומופיע במספר מקומות נוספים. כך למשל, בשיחה שב

(. מעבר לכך, שמה של אמו מרמז על היפוך מיתוס העקידה: לא האב הוא 184היא מדומה ל"איל שקרניו נאחזו בסבך" )

האחראי להקרבת הבן, אלא האם. בשלב מסוים מבטאת שרה באופן גלוי את ציפייתה מיונתן: "אתה צריך לקבל מלכתחילה 

(. ואמנם מסר זה מופנם היטב אצל יונתן ומגולם בהתנהלותו ללא 57שהארץ צריכה הרי זה טוב גם לך" ) את הדין, שכל מה

 חת כלוחם וגם במעשה ההתאבדות.

מסר נוסף שמתווכת שרה ליונתן הוא ייעודו כמעין פיצוי על השמדת משפחתה בשואה. במובן זה, יונתן הוא בבחינת דור    

האובדנים שנגרמו לקורבנות, וכן לנקום את דמם. שרה מבהירה לו כי העם היהודי הוא בעל  שני לשואה, שייעודו לפצות על

ייעוד רוחני ושהוא סובל מרדיפה מתמדת: "אתה חי בארץ ישראל ואינך מרגיש זאת, אבל היהודים נרדפו תמיד על ידי העמים 

רתם מתוך התנגדות מתמדת לכל עמים, עלייך האחרים, כמעט על ידי כל העמים, ובמשך אלפיים שנה הצליחו לקיים את מסו

(. בהמשך משתפת האם את יונתן, בזמן אמת, בידיעות על השמדת 47לזכור את זה ולדעת את כוחו המיוחד של עמנו" )

היהודים באירופה, כולל הידיעה על כיבוש עיירת הולדתה. ייסורי המצפון של שרה מועברים אליו במעין דיפוזיה, ודבריה 

אופן בולט את הדינמיקה הפנימית המובילה לדרישתה שיתפקד כפיצוי למשפחתה: "אני ביקשתי למעשה ליצור בי חושפים ב

הרמוניה ]...[ קשה לי להסביר זאת, משום שזה קשור בך ]...[ אתה חי והורי מתים, ואני באמצע, זה דבר מכריע" )שם(. 

של דבר להריגתו של ניצול שואה, במין היפוך מעוות של יצר  תכנים אלו מובילים כמובן לעיסוק האובססיבי בשואה ובסופו

 הנקמה.

(, המקדש את הקיום האנושי 1928ואולם אל מול מסרים אלו מועמד שירו של אורי צבי גרינברג, "אסימון לכם" )גרינברג,    

וד בין השיר הזה לשירו של (.  הניג56הבסיסי ביותר בכל מחיר: "אסימון לכם, פילוסופי הנצח, לחיי הרוח לאחר המוות" )

שלונסקי, "עמל", נדמה כעצום מידיי עבור יונתן, שאינו מסוגל לסגור את הפער במסרים המבלבלים שהוא מקבל, והוא אומר: 

"קודם, כשקראת לפני את שירו של שלונסקי על העמל, אמרת והסברת שאדם מקריב עצמו לעמל, וגם אני חשבתי שאנשים 

רעיון ועל ידי זה לחיות חיי נצח ]...[ אבל הנה נדמה לי שהכל לא נכון, שאנשים אוהבים את הצפורן יכולים להקריב עצמם ל

(. את החיבוטים סביב האירועים הקשים, העדר היכולת להתמודד עמם ובעיקר את רגשות 56שלהם יותר מאשר את הנצח" )

 האשם הכבדים שהם מעוררים, הוא מבטא בדבריו לאמו: 
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לרגלי המצדה, שכבנו על גבי גחלים כבויות וחמות ]...[ כשחום הגחלים היה ממש בתוך בלילה כשישנו 

העצמות, זכרתי את אירופה ואת המשרפות ]...[ האנשים לא מתו, לא חלו, לא לחמו, הם פשוט נטבחו בלא 

ירדה כף  , ועכשיו אחרי הטבח הזהמאזניים ושתי כפות, אחת חיים ואחת מוותשום צידוק. נדמה לי כאילו יש 

המאזניים של מוות למטה, למטה בלי שום אפשרות להגביה אותה בחזרה. ואם מישהו יאמר שהגענו לימים 

שבהם טיבחה כזאת היא טבעית, כי אז צריך להשמיד את כל העולם ]...[ אני לא יודע מה לעשות, אני רק 

 (. 58ו ממשיכים וחיים כרגיל )מרגיש שהידיעה בדבר החטא הזה אוכלת בי מבפנים, והנורא מכל הוא שאנחנ

 

החסך שחווה יונתן הוא כאמור חסך אבהי בעיקרו, שהרי בניגוד לקשר הסימביוטי ומחוסר הגבולות עם האם, שמשמעותו    

נוכחות אימהית פיזית אך גם העדר אם מכילה וקשובה, האב מורחק, נפשית וגם פיזית, מהזירה, עד שדמותו כמעט נעדרת 

ובנים, מעולמו של הבן. הוא מתקיים בעולמו של יונתן כאובייקט שולי ופסיבי הממלא את רצונות האם. כך לחלוטין, בכל המ

נוצרת דינמיקה שכבר תוארה בנוגע ליצירות אחרות: סדר סימבולי גברי קולקטיביסטי נוכח )כאן בתיווכה של האם(, ובה 

ה, קירבה והכלה. גם בנוכחותו המועטה  מוצג האב כדמות בעת היעדרות של אב ממשי  מכל בחינה ממשית: השפעה, כוח, עמד

חלשה, חסרת ביטחון, מעט נשית בסממניה, וברור לחלוטין כי אינו מהווה מקור הזדהות גברי עבור יונתן הצמא לתשובות 

הפוטנציאל גם כאן, חולשת האב כפי שהיא מגולמת לאורך הרומן מבטלת למעשה את ת ולמקור הזדהות בעולמו הכאוטי. ברורו

אדיפליים, עם האם. -של דינמיקה קלאסית המתוארת בתיאוריית ההתבגרות האדיפלית, וזאת למרות היחסים ההדוקים, הכמו

ברור שהאב, כפי שהוא מיוצג, אינו מסוגל ליטול חלק בתפקיד השמור לו המסגרת הפרויקט האדיפלי ומונע מראש אפשרות 

השלבים האדיפליים( להתרחש בתהליך ההתבגרות וההגעה לגבריות. יונתן  למאבק שאמור )בהתפתחות הנורמלית על פי

( מכנה "תסביך יעקב" )או אדיפוס השלילי(: תסביך שמתאים לטענתה לרוחו של 2001למעשה לכוד במה שיעל פלדמן )

אחד שתלטנות קיימת מצד זה תסביך מיתוס העקידה כפי שהוא מופיע במסורת היהודית יותר מהתסביך האדיפלי הקלאסי. ב

דמות נאותה להזדהות )או שהוא נעדר  ,ואילו האב אינו מהווה, במקרים רבים עמהגדולה של האם ומצד שני אינטימיות גדולה 

, מה שמוביל ליצירת דמות גברית פסיבית. ומאיים(. בקומבינציה הזו הילד רואה באם דמות הזדהות עויןלחלוטין או שהוא 

פנות שכן מעולם לא חווה דמות להזדהות כלפיה יכול היה לבטא תוקפנות באופן תואם גיל. ועם אין ליונתן יכולת להכיל תוק

זאת, העדר דמות גברית ממשית אין משמעה שמרכיב התוקפנות נעלם, וכפי שאציע מנקודת מבט פסיכולוגית, תוקפנות שאינה 

פחות מקובלים, בהם היא מוצאת לעצמה נתיב מממשת את ביטויה בערוצים המקובלים, תחלחל ותפרוץ דרך ערוצים אחרים, 

 וכלפי העצמי(.  –מילוט )דוגמת התוקפנות כלפי הערבי, כלפי מרים, כלפי חיים 
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הערכים שמועברים ליונתן על ידי אמו, יחד עם רגשות האשם הכבדים המועברים אליו בדיפוזיה, והעדר מודל גברי להזדהות    

מכיל קונפליקט עמוק שיונתן מתקשה להכיל. מחד גיסא מעבירה האם מסר לגבי התביעה יוצרים עולם פנימי מבולבל וכאוטי  ה

להקרבה על אדמת הארץ, ואולם מאידך גיסא היא גם משדרת לו מסרים סותרים והפוכים, בעלי אופי סימביוטי ותלותי, 

( וש"יש לשמור על 44עים" )שמקורם בפן אימהי אותנטי, בנוגע לכך שעליו לשמור על חייו, ש"אסור לשחק משחקים פרו

צלילות הדעת". הכאוס הפנימי מייצר ניסיון נואש לייצר סדר ושליטה, בעיקר עקב השאיפה של יונתן ל"הרמוניה ושלמות" 

(, מה שמביא אותו לניסיון ליצור דיכוטומיה ברורה אך מלאכותית בין החיים והמוות, בין יצרי התוקפנות ליצרי הארוס. 55)

וא עסוק בכך, בין היתר דרך ניסיון ליצור שיווי משקל בין כוחותיו הפיזיים )המגולמים בשריריו( לבין לאורך הרומן ה

התפתחותו הרוחנית. הכאוס הפנימי מוביל לעיסוק אובססיבי בניסיון למצוא תשובות, עד שיונתן מתואר כ"גור כלבים מתבגר 

ומקהה שיניו ופוצע שפתותיו כדי  נושך וקורערעב קיבה בלבד, ועז פנים הנושך בכל נתח בשר הנקרה לפניו ברעבון שאיננו 

, הדגשות שלי המבליטות את הארוס ההופך לתוקפנות(. המאמץ האובססיבי של יונתן 56לטרוף ולאכול הכל, בשלמות" )

שבה לסדר את העולם שמסביבו נדון לכישלון, וכשהדיכוטומיה לכאורה  מעורערת בהמשך חייו )בייחוד לנוכח המלחמה 

מיטשטשים באופן טבעי הגבולות בין טוב לרע(, גורם הדבר להתפרצות בלתי מבוקרת של יצרי תוקפנות. רצח הערבי וחיים 

והאונס של מרים הם ההתפרצות הזאת שהיא היפוך מוחלט לאובססיות הסדר והעיסוק המוסרי. ההיתלות בערכים הלאומיים 

  מתבהרת כניסיון )כושל( לשליטה בכאוס הפנימי.

הרומן ממחיש את קריסתו הנפשית של יונתן בעיקר אל מול האירועים הקשים שהוא חווה במלחמה. עולמו הפנימי הכאוטי,    

הכולל התנגשויות קשות בין חטא למוסר, בין יצרי החיים ליצרי המוות, אינו ערוך להתמודד עם כל אלה. הדרמה החיצונית 

רים בין ארוס ותנטוס וקשורה עמוקות להתרחשויות בקרבות. יונתן עצמו חש מהדהדת את הדרמה הפנימית של התנגשות היצ

את הפער בין יכולותיו הרגשיות, הילדותיות במידה רבה, לבין מה שמצופה ממנו כלוחם ללא חת האחראי על חיילים, והדבר 

לאחר גילוי העובדה שחיים מגביר את הקונפליקט הפנימי שלו, מעצים את המצוקה ומתבטא ביצר ההרסנות המושלך החוצה. 

הוא ארוסה של מרים, שאותו זנחה לטובת יונתן, מפתח יונתן מחשבות רדיפה כלפיו וסבור שחיים מתכנן להורגו כנקמה על 

גזלת מרים מידו. לאורך כל היכרותו עם חיים, חשוב לציין, אין כל רמז לכך שחיים אכן חורש רע כנגד יונתן והמספר מבהיר 

חייל ממושמע  –אלו מקורן  במוחו הקודח של יונתן. יונתן עצמו תוהה לפרקים מה גורם לו למחשבה שחיים  היטב כי מחשבות

עתיד לנקום בו על גזלת מרים. רמז לכך שמדובר בהשלכה של מחשבות  –וצייתן שלא מגלה שמץ של התרעמות כלפי יונתן 

שני לשואה לנקום את רצח הקורבנות החפים מפשע נמצא  תוקפניות של יונתן עצמו, שקשורות  באופן מעוות לייעודו כדור
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בחלום, בורחים מרים וחיים מפניו בעוד הוריה של מרים   276 בחלום של יונתן שמופיע בלילה הראשון לאחר כיבוש הכפר.

 (. בסופו של דבר מובילה חרדת הרדיפה של יונתן122מוטלים ירויים במרבץ הבקר, כמו יונתן עצמו הוא שהרג אותם )

לפעולה שבה הוא שולח את חיים אל מותו הוודאי,  ולמעשה רוצח אותו )כך מפרש יונתן עצמו את המעשה כפי שאנו למדים 

 [(, אקט שהמשכו הישיר הוא התאבדותו שלו עצמו.182מהדברים שהוא אומר למרים ]

נים, משמשת פורקן לרגשות האשם ההתאבדות היא עבור יונתן פתרון מושלם: מחד גיסא  התוקפנות, המופנית כלפי פ      

הכבדים. מאידך גיסא, המוות בדמיונו של יונתן עובר אידיאליזציה ומגלם איחוד עם אמו, הדמות האהובה שאבדה לו בעולמו 

אידיאליזציה זו מתבטאת בעיקר בהזיותיו טרם ההתאבדות, בהן הוא מתמזג עם  277הפנימי, עקב החטאים הנוראים שביצע.

 שה של שלווה המתחזקת בעקבות הצום שהוא גוזר על עצמו:איתני הטבע בתחו

 

לא הרגיש עוד שהוא שוב על סלע, אלא היה כמי שטובל בלא תנועה, בשלווה ובנוחות, בתוך הים בלי שום 

חשש ופחד, שהרי הים הוא מקומו. עיניו היו עצומות חצין מתוך השלמה מלאה. נדמה היה לו שהוא הולך ומת 

יר, שהוא הולך ומתמעט ונבלע בתוכם. לחש לעצמו חרש חרש, כי אולי זאת היא מיתת אל ההרים ואל האוו

נשיקה, שהכל מנשק אותו והוא משיב לכל באהבה. נתרצה על שיוכל לצאת מן העולם בלא ייסורים ועל הדין 

 (. 193שייעשה בו מלמעלה בלא שיצטרך לנקוף אצבע )

 

היותו יצור מימי, כעוד ביטוי לתשוקת הסימביוזה המתרגמת לתשוקת מוות. ממש לפני ההתאבדות חוזרת גם המחשבה על 

בשלב זה נדמה לו כי הדרך היחידה לחזור לרחם היא במותו: "אלא שמיד הבין בצער כי ברגע שייצא מן המים ימות, שאין 

גם מצידה של האם  להחזיר את הגלגל" )שם(. התשוקה לאיחוד היא בעלת ממד תוקפני הכולל את חיסול האני, שמתבטא

לחיות. היא נתקפת כאב  הרצון את מותו היא מאבדת דבר על הגילוי שלאחר התאבדותו של יונתן מוצאת את מותה; בעקבות

 פיזי בבטנה המדומה לצירים, וכאב זה בסופו של דבר מביא למותה. 

נעדרת, למרות נוכחותה הפיזית, מה  התאבדותו של יונתן קשורה אפוא גם היא, כמו במקרים שכבר נידונו כאן, להורות   

. האב הוא דמות מיתית, המתווכת על ידי האם החונכת לסדר סימבולי, נפקדת-נוכחת הורותשאני מציעה בעבודה זו לכנות 

                                                           
(: העמדה הסכיזופרנואידית מאופיינת על ידי נטייה Klein, 1948רלוונטית לעניין זה היא התיאוריה של מלאני קליין לגבי העמדות הנפשיות ) 276

אובייקט הרע כדי להגן על עצמו מפני להשליך שנאה לעבר האובייקט, מה שצובעו בצבעים מאיימים ורודפניים ומעורר חרדת כיליון. הילד מתקיף את ה

 כיליון וכן כדי להגן על האובייקטים הטובים. לדעת קליין, הפעילות של דחף המוות מופיעה כבר ברגע הלידה ומעוררת חרדה עמוקה כבר מהרגע

המוות החוצה כך שהוא נחווה כחרדת הראשון לחיים, בו הילד נתקל באימת המוות. כיוון שרעיון ההרס העצמי הוא כה מאיים, הילד משליך את דחף 

 רדיפה. אין ספק כי חרדות הרדיפה של יונתן כלפי חיים מאופיינות כעמדה נפשית סכיזופרנואידית.
 תפיסה זו מהדהדת את גישתו המוקדמת של פרויד כלפי ההתאבדות, וראו המבוא לעבודתי.  277
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-מבליט את האופן בו הממד האישי מוכתב בידי הממד הלאומי  חייו ומותו של יונתן ארגמןללא "גיבוי" מצד אב ממשי. הרומן 

י. המצוקה של יונתן, ששיאה באירוע ההתאבדות, מגלמת במובנים רבים את המצוקה הקולקטיבית של חברה בעצם קולקטיב

התהוותה. דור ההורים, שבמידה רבה יצר את המציאות החדשה בארץ והציב את האידיאל שאליו אמורים לשאוף דור הבנים, 

גשות אשם כבדים על המשפחה שהושארה מאחור. דור זה, הוא דור המתייסר בייסורי הגירה קשים מנשוא, ובעיקר אכול ר

שסובל מחסך הורי )כפי שהודגם בסיפורת התלושים( מוריש את אותה מורכבות נפשית לדור הבנים, שאמור היה להיות שונה 

ם תסביכים, ש"נולד מן הים" ושבורך ביכולת להשתחרר מתסביכי הגלות.  ואול-במהותו מדור אבותיו: דור לכאורה נטול

יוסף באופן מובהק ואף רדיקלי, אינה רק סיפור של תקומה וגאולה אלא גם -עלילת העל הציונית, כפי שמראה סיפורו של בר

 של הרס וסבל. ואת המחיר על הגשמתה משלמים הבנים, אותם בנים שגדלים ל"גברות חסרת אב".
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 שלישיתחטיבה 

 טראומתי-והמתאבד הפוסטנפקד -האב הנוכח  –"היהודי החדש" 

 ממושך עם ההתאבדות..." –כאן בהוראה של פלירט  –"לנו בספרות העברית יש 'רומן' 

 14, עמ' קווי אווירנתן זך,   

 

 (295"כי אין מי שיחליף את האב" )לאברהם ב. יהושע: מר מאני  פרק ז.

 278 (32). "פסיכולוגיית היתומים"1ז.

הספרות העברית במחצית השנייה של המאה העשרים, משנות השישים חל בה שינוי על פי המיפוי הרווח של התפתחות 

משמעותי: את מקומם של סופרי "דור בארץ" תפסה קבוצה של סופרים ילידי שנות העשרים והשלושים, שהעלו על נס, לאחר 

של הפרט. בעבור סופרים  שנים של הסטת המבט לכאורה אל סוגיות קולקטיביסטיות,  את ההיבט האישי המתמקד בחיי הנפש

אלה, ילידי הארץ, נתפסו האתוס הציוני ועצם קיום המדינה כמובנים מאליהם ולא כבעיה מתמדת, ועל כן יכולים היו לכאורה 

ביצירתה של קבוצה זו,   279"לסגת" לרקע  ולפנות מקום לבחינתם של מצבים אנושיים מורכבים בעלי השתמעויות רחבות.

( מהווה ההתאבדות תמה מרכזית וכפי שעולה 1971)או "הגל החדש" בלשונו של גרשון שקד, המכונה "דור המדינה" 

לאומית שהטקסטים -מהיצירות בהן אדון כאן, היא מייצגת, כמו בדורות הקודמים, את טבורה של אותה פקעת אישית

 הספרותיים מסובכים בה.

התקופה: "מה שמשתמע מחלק גדול מן היצירות של הסופרים גרשון שקד מצביע על הגילום הנפוץ של יצר המוות ביצירות    

ריאליסטיים או המודרניים הוא שיצר ההרס העצמי, מה שפרויד כינה בשם תנטוס, הוא גורם דומיננטי. במאזן שבינו -הפוסט

גיבוריהם(, לבין יצר החיים, שהיה דומיננטי ביצירותיהם של חלק גדול מן הסופרים הריאליסטיים )למרות מות הגבורה של 

(. לטענת שקד, נוטים סופרי הדור לתיאור חוויות שקיעה ודמויות 102, כרך ה', עמ' 1998-1977גובר יצר המוות" )שקד, 

רבות מגלמות בווריאציות רבות תשוקת מוות, וזאת כתגובה אפשרית של היוצרים לאירועים היסטוריים שעיצבו את פני 

                                                           
 ואילך יסומנו מספרי עמודים בסוגריים בגוף הטקסט. [(. מכאן1990] 2009)יהושע,  ממר מאניכל הציטוטים לקוחים  278
( מציין כאחת התמות המרכזיות בסיפורת דור המדינה את "ההימשכות אל המוות ככוח פועל מרכזי בעולמן של הדמויות" 2001גם אבנר הולצמן )  279

רת דור המדינה, היא תוצאה של התנגדות למודל הסיפורי (. הולצמן סבור כי תבנית יסוד זו, שהיא אחת מתבניות היסוד שמאפיינות את סיפו271)עמ' 

 הריאליסטי האופייני ל"דור בארץ", פרי השפעות ספרותיות שקלטו יוצרי הדור מן הסיפורת העברית הקלאסית והסיפורת העולמית: "לאחר שסיימה

ינה, נפתחה הדרך בעשור השני לחדירתם של קולות הספרות העברית על כל אגפיה לעכל, לסכם ולבטא את הפרשה ההיסטורית הכבירה של הקמת המד

עמ'  חדשים ]...[ שביקשו להציג את ההוויה הישראלית בפרספקטיבה 'נורמלית' שקטה. בתמונת עולם זו יש מקום לחריג, לסוטה ולמוזר ]...[" )שם,

278.) 
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המתח בין הליבידו והתנטוס, הטומן  ת ששת הימים ובעיקר מלחמת יום הכיפורים.הדור: מלחמת סיני, משפט אייכמן, מלחמ

בחובו אנרגיה רבה, מתקיים,  לטענתו, ברבים מהרומנים שנכתבו בתקופה זו. שקד מציין כי מה שמייחד את היצירות הללו, 

ניגוד  –התדרדרות לעלילת תחיה  מבחינת הביטוי שהן נותנות ליצר המוות, הוא הניגוד הפנימי שהן מייצגות  בין עלילת

שבפרקים הקודמים הראיתי שהוא רלוונטי למעשה גם ליצירות מוקדמות יותר.  כלומר, אופייני לטקסטים של דור ספרותי 

זה, על פי שקד, הוא מתח מתמיד בין העלילה שבחזית, שמצביעה על הכמיהה אל המוות, לבין עלילת רקע, שמרמזת על 

ל יצר שם נתן זך  מתייחס לשכיחותו הרבה ג  280מות המידה שלהם שאובות מעלילת העל הציונית.אנשים שוקקי חיים שא

, כלומר בנהייה אחר (24' עמ ,1983זך, " )הרומנטי אך את הסיבה להופעתו הוא תולה ב"מלכודהמוות בתקופה ספרותית זו, 

 לטענתו גם לתקופה זו. ראשיתה, ושאופייני מאז העברית הפרוזה עצמה מוצאת שבו תמות רומנטיות,

 -הקונפליקט התמידי בין תחייה לקמילה המתקיים בהשפעה הדדית במישור הנפשי הפרטי לכאורה ובמישור הציבורי  

של העבודה בוחנים את ספרות העברית. הפרקים בחטיבה זו קולקטיבי, ממשיך אם כן להופיע גם בעידן לכאורה חדש זה ב

-ביחסי הגומלין בין הדינמיקה הנפשיתקדים, בהמשך לדיון שנערך עד כה, ומתמ מקומה של תמת האובדנות בהקשר זה

גם הם מבררים ומדגימים את תקפותה נה אחת. פסיכולוגית לדינמיקה הלאומית, המעוצבת על ידה ומעצבת אותה בעת ובעו

ליזציה של הדמויות של השערת המחקר שהאתוס הציוני והמחויבות אליו הם רכיבי זהות פרטית וקולקטיבית שהסוציא

הספרותיות )ושל מחבריהן(, שגדלו בעיצומה של דרמה היסטורית של הגשמת הציונית, הושתתה עליהם. לפיכך הנחת המוצא, 

גם בדיון זה, היא קיומה ברקע, למרות נסיגתה לכאורה של הסוגיה הלאומית, של תובענות אידיאולוגית, של "שם האב" 

טים של התרבות, במונחים לאקאניניים( המתבטא בתכתיבים קונקרטיים מטעמו של המרכז )הסדר הסימבולי ההגמוני, הטקס

קולקטיבי תובעני המציב צווים ודרישות נוקשים. פרקי -אב סימבולי. זוהי אפוא הנחה בדבר קיומו של החברתי ההגמוני

-לאור הנסיבות החברתיות –, חניכה התבגרות, קשר עם דמויות הוריות ממשיות –החטיבה  בוחנים את נסיבות הקיום האישי 

אידיאולוגיות הללו, של הדמויות הספרותיות המתאבדות ביצירות שנבחרו לדיון, את מקורותיהם ואת אופן ייצוגם של הדחפים 

התנטיים המכריעים אותן. ההשערה הנבדקת היא שגם כאן הנוכחות החזקה והתובענית במיוחד של דמות האב המיתולוגי 

האימהות המתפקדות כנציגות ומתווכות הסדר החברתי אף הן אינן מספקות הורות  –בהורות ממשית איתנה איננה נתמכת 

נפקדת. הדינמיקה -ולפיכך נסיבות הגדילה וההתבגרות שהיצירות מתארות הן של הורות, ובמיוחד אבהות, נוכחת –כזאת 

מאחר שלמעשה  היא מובנית על פי התכתיב הנפשית הפרטית, שעל פי הנטען בעבודה זו היא "פרטית" רק לכאורה, 

                                                           
שקד טוען כי עלילות הנוטות לתאר דמויות המשתוקקות למות או מתדרדרות לקראת מותן אינן אופייניות לספרות העברית בלבד אלא רווחות  280

מערבית, ואולם המייחד את הספרות העברית בהקשר זה הוא עלילת התחייה שברקע השאובה מאמות המידה של עלילת העל הציונית -בספרות המודרנית

 (. 104, כרך ה', עמ'  1998-1977רכים הומניסטי חיובי, המאפשרת לחוש ביתר שאת את מה שמכנה שקד "עלילת הירידה" )ומעולם ע
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הקולקטיבי, נבחנת  בהקשר של התמודדות עם המצב הטראומטי שעשויה הורות נעדרת שכזו לייצר. הטראומה המשוערת 

ילדות טראומתיות. טראומה מתמשכת ומצטברת כגון זו מכונה בעגה -איננה אירוע קטסטרופלי יחיד, אלא מצבור של חוויות

כאמור, הקשר בין התאבדות לטראומה בתקופה זו נעשה  281(.cumulative trauma"טראומה מצטברת" ) הפסיכואנליטית

 פנימית שתוארה  בפרקים הקודמים. -ברור ומובהק ביותר ושופך אור רטרוספקטיבי על אותה דינמיקה חיצונית

[(, הראשון מבין שלוש היצירות שידונו בשלושה פרקי חטיבה זו, זכה לפרשנויות רבות מיד 1990] 2009) הרומן מר מאני   

הרומן, כפי שמציינים רבים   282עם צאתו לאור, ובמהלך השנים מאז פורסם המשיך לעורר עיסוק מחקרי כמעט אובססיבי.

, הכרוכים לבלי הפרד בתשוקת חיים, המתגלגלים מן הפרשנים, מתאר גנאלוגיה פרטית ושבטית של יצר מוות והרס עצמי

ספרדית, מאמצע -בחמש השיחות מתוודע הקורא לתולדותיה של משפחה יהודית 283מדור לדור כ"מתת מוות" משפחתית.

עשרה ועד לשנות השמונים של המאה העשרים. קורות המשפחה מסופרים על ידי חמישה דוברים מנקודת -המאה השמונה

, למעט אחרון הדוברים שהוא אחד מאבות המשפחה. בכל אחת מן השיחות מגוללים הדוברים בפני משפחתית-תצפית חוץ

בני משפחת מאני, לכאורה תאבי  284דמות שדבריה חסרים בטקסט את קורות פגישתם עם אחד או יותר מבני משפחת מאני.

למצבי סיכון שהם בבחינת התאבדות: חיים, הם כולם שבט של מתאבדים, שגם אם אינם שמים קץ לחייהם מביאים את עצמם 

אברהם מאני, אבי אבות המשפחה הבדיונית, מהשיחה החמישית, בא לשאול את מורו ורבו, שמצוי על ערש הדווי שלו, אם 

                                                           
( הרואה בה תוצאה של התפתחות Kahn, 1963, 1964מבוסס על כתביו של מסעוד חאן ) (cumulative trauma)מושג הטראומה המצטברת  281

רצף  טראומתי. לטענתו של  ( מותאם, ופגיעותיה יוצרות  (protective shieldנה מהווה "שריון מגונן"מוקדמת בצל כשלים מתמשכים של אם שאי

 חאן: 

"…cumulative trauma has its beginnings in that period of development where the child needs and uses the mother (and her 

surrogates) as his protective shield […] It is only when these failures of the mother as protective shield are significantly 

frequent and have the rhythm of a pattern, and lead to impingements on the infant's psyche-soma integration, impingements 

which he has no means of eliminating, that they set up a nucleus of pathogenic reactions […]. It is important to re-emphasize 

that none of the type of failure in or impingement from the mother's role as protective shield is singly traumatic in any 

identifiable sense for the infant-child at this period […]. Cumulative trauma, therefore, builds up silently and invisibly 

throughout childhood right up to adolescence, and leaves its mark on all crucial phases of psychosexual development, which 

become clinically observable later on…" (Khan, 1964, pg. 272-273). 

 המושג "טראומה מצטברת" מתאים לחוויות הילדות של רבות מהדמויות שיתוארו בפרק זה.
, מלווה בהסבר לגבי פוליטיקההתפרסמה השיחה השלישית בכתב העת  1986כתיבתו ופרסומו של הרומן היו מורכבים וכרוכים בקשיים: בשנת  282

(, הרומן  40, עמ' 1995ז את הרומן ורק כעבור שנים השלימו. כפי שמציין דן מירון )תכנית האב של הרומן השלם. ואולם בשלב זה החליט יהושע לגנו

( סבור 1995מהווה לא רק את היצירה הדחוסה, העשירה והמרתקת ביותר של יהושע, אלא במובן מסוים גם סיכום כלל יצירתו עד אז. גם עמוס עוז )

(. 350ן הזה הוא הים שאליו נשפכים כמעט כל הנהרות של יצירותיו הקודמות" )שם, עמ' כי "מאני מבצבץ בעצם מכל מה שכתב יהושע לפני כן; הרומ

)בעיקר סביב  מר מאני( שיהושע כתב לאחר שהחליט לגנוז את הרומן 1987)יהושע,  מולכובין היתר מציינים המבקרים את זיקתו הבולטת לרומן 

ואשר פרקו החמישי כתוב אף הוא במעין דיאלוג חד צדדי שמופיע כמאפיין פואטי מרכזי  למולכו(, שקדם 1982) לגירושים מאוחריםהנושא הספרדי(, ו

( שיצא 2014(. וראו גם ספרו של גלעד מורג )1995דב )-בעריכת ניצה בן בכיוון הנגדי. רבים מן המאמרים שנכתבו על הרומן נאספו לקובץ במר מאני

 מן זה. לאחרונה לאור, הדן ביצירתו של יהושע ובין היתר ברו
[(, אשר מציג ניסיון התמודדות מחודשת עם סיפור העקידה. בספרו נטען 1999] 2008) באותו שםאת המושג "מתת מוות" טבע ז'אק דרידה בספרו  283

באחריות כי היענות אברהם לתביעה האלוהית ממחישה את העובדה כי כל אקט של אחריות כלפי האחר האבסולוטי )אלוהים( כרוך תמיד בבגידה וכפירה 

של הסובייקט האתי לאחר ייחודי אחר, ומתרחש בכל רגע שבו הסובייקט האתי נוטל אחריות אתית כלפי הזולת. במילים אחרות, האחריות לאחר 

בהקשר לשיחה החמישית, ביקורות שנכתבו על הרומן, בעיקר האבסולוטי תובעת את הקרבתה של האתיקה. סיפור העקידה מהווה מוקד מרכזי במספר 

(. ראו גם את קריאתו האלטרנטיבית של יעקב פרי, הדן דווקא בשיחה השנייה בהקשר למוטיב העקידה לאור 1995וראו פרשנותו של יהושע עצמו )

 (.2010קריאתו של דרידה )פרי, 
ודמיון בשלל מוטיבים ותמות, לצד פרישת הזמן הליניארית ההפוכה, מההווה לעבר, נבנה ברומן היבט סינכרוני המתבטא בזיקות בין חמש השיחות  284

 דורית )וראו בהמשך(. -מה שממחיש את האינטראקציה הבין דורית, המבליטה, כפי שארצה לטעון, את מנגנון ההעברה הבין
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ראוי לו לאבד את עצמו לדעת לאחר שחטא; יוסף מאני )השני(, בנו של אברהם, נרצח ברחובות ירושלים עת הוא עמל על 

(, תוך שהוא מפגין התנהגות  158יקס שלו" לפיה ערביי הארץ "אינם אלא יהודים ששכחו כי הם יהודים" )הנחלת ה"אידיאה פ

עצמי; משה מאני, הרופא הירושלמי יליד הארץ, שם קץ לחייו בקפיצה אל פסי הרכבת בבירות בגלל -חסרת שיפוט ומסכנת

יה, השלישית והרביעית, מסכן את עצמו כשהוא נשאר אהבה נכזבת לצעירה אירופאית; יוסף מאני )השלישי( מהשיחות השני

לבדו עם חייל גרמני בחורבות הלבירינת בקנוסוס ולאחר מכן ממית את עצמו, לאחר שהכין את נפשו לירידה אל ה"שאול" 

יל (; אפרים מאני, אביו של השופט גבריאל מאני המופיע בשיחה השנייה, מסגיר את עצמו לידי החייל הגרמני כדי להצ113)

את אשתו ובנו, מה שגוזר עליו את אובדנו; גבריאל מאני, השופט הירושלמי מהשיחה הראשונה מנסה מספר פעמים לשים קץ 

חברתו של בנו מונעת ממנו לבצע זאת. נדמה כי כל המאנים נשלטים באופן תורשתי ובלתי מודע על ידי  –לחייו בתלייה 

תם להמשכיות השושלת. גם מופעים נוספים של תנטוס  מתקיימים לאורך תשוקת אבדון ששקולה כנגד דחף החיים המניע או

העלילה: יצר המוות מאפיין מספר דמויות שאינן משתייכות לשבט המאנים. כך בין השאר אפרים שפירו, הרופא האירופאי 

צמו מרצונו לידי שיוצר קשר עם משה מאני ואף מגיע בעקבותיו לארץ, המתאבד בסופו של דבר על ידי כך  שהוא מסגיר ע

הנאצים לאחר שהתברר לו שאחייניתו האהובה נרצחה באושוויץ. תמת ההתאבדות מופיעה גם בהקשר הלאומי: גרמניה 

הנאצית, כך טוען אגון ברונר )שהוא הקצין הנאצי המגיע עם גדודו לכרתים ושם מתוודע לבני משפחת מאני(, לוקה בדחף 

ראווה  קרבות שנדונו מראש לכישלון; והצניחה הגרמנית לכרתים היא "מעשהל 1944"התאבדותי" כשהיא יוצאת בשלהי 

במובן מסוים ניתן לטעון כי גם הרומן עצמו נתקף ב"יצר אובדני" כשיהושע החליט בשלב מסוים (. 94של התאבדות למופת" )

יבים המרכזיים ברומן. בהקשר (. מופעי תמת  ההתאבדות, אם כן, מהווים את אחד המוט1995לגנוז אותו )וראו: מרדכי שלו, 

לבין הסיפור "דרך הרוח" של עמוס מר מאני טקסטואלי חזק בין -(, יהושע מייצר קישור בין245, עמ' 2014זה, טוען מורג )

 עוז, שאף הוא מסתיים בהתאבדות הגיבור.

חייו, אלא כמופע  גנטי, במהלך הרומן מוצג אינסטינקט המוות של בני משפחת מאני לא כאקט בחירה של הפרט שנואש מ   

נטייה תורשתית שמכתיבה את גורלו של הפרט בהיותו שייך לשבט הגנאלוגי, לעתים גם כנגד רצונו. הדחף התנטי הוא למעשה, 

אם כי כל מאני,  285על פי הרומן, גזירת גורל המשוקעת בכל נפש אנושית מעצם בריאתה, והוא כפוי להתממש בגורל האישי,

                                                           
התרחש ( מציעה קריאה יונגיאנית ברומן וטוענת כי הדחף האובדני נובע מאירוע ארכיטיפי כפי שמגדירו יונג: אירוע מיתולוגי ש1995רות נצר ) 285

ומופיע בשחר הקיום האנושי )ברומן מדובר על מימוש גילוי העריות שמתואר  בשיחה החמישית כגילום של דחף אובדני ודחף תחייה בו זמניים(, וחוזר 

מויות לפי בחיי הנפש של  כל יחיד. לטענת נצר, כל האירועים ברומן הם תחליפים המשמשים כתואנה למימוש גורל ידוע מראש. חיפוש הזהות של הד

 פרשנותה של נצר הוא הניסיון לפרוץ את המעגל הסגור. 
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כך, למשל, לטענתה של הגר, הנערה בפרק הראשון של הרומן, השופט  286ת ההתאבדות באופן שונה.בדרכו, בוחר לממש א

גבריאל מאני מנסה לתלות את עצמו שוב ושוב לא כתוצאה מרצון חופשי אלא "]מאחר[ שאין לו בכלל שליטה על הדחף הזה 

וען אגון ברונר, מסכן את חייו לא מתוך יצר (. יוסף מאני השני, כפי שט72שדוחף אותו לנסות להשמיד כל ערב את עצמו" )

(. משה מאני מתאבד, לטענתו של אפרים 112גבורה להציל את משפחתו  אלא "כדי לכפר על איזו אשמה ישנה בתוכו" )

שפירו, אותו רופא אירופאי שנוסע בעקבותיו לירושלים, כתוצאה מ מ"תאווה שהייתה מרחפת בתוכו משכבר הימים, שאולי 

(. כלומר, יצר המוות בשושלת מאני הוא מולד, ואפילו תינוק בן יומו דוגמת יוסף מאני השלישי 234מרחם אמו" )שלף אותה 

(. יהושע מציע 166"מתאווה למות מיד" עם לידתו, "אבל לא נתנו לו, ונאבקו על חייו יומם ולילה, והכריחו אותו לחיות" )

האנושי כזירת קרב בין רצון הקיום הביולוגי ליצר המוות, בין ארוס תפיסה דטרמיניסטית מאוד של המצב  במר מאניאפוא  

 לתנטוס, ונדמה כי מאבק איתנים בין שני הכוחות הללו מורש מדור לדור.

זכה אף הוא למגוון פרשנויות: מופעי ההתאבדות הוארו מנקודות מבט העובר בתורשה בין הדמויות ברומן יצר המוות    

פואטיות )מירון, -צורניות 288(,1995משפחתיות )שקד,  287(,1995, הופ, 1995דב, -, בן5199פסיכואנליטיות )בלבן, 

וזאת בנוסף לפרשנויות רבות נוספות  291(,1995תמאטיות )מזור, -מוטיביות 290(,1995היסטוריות )גרץ,  289(,1995

( 1995גיאוגרפיים )ליפשיץ, (, 1995ארי, -(, בלשניים )בן1995(, פמיניסטיים )זירלר, 1995מאספקטים מיתולוגיים )נצר, 

                                                           
( מציינת, כי למרות המעגל הדטרמיניסטי שתובע את התאבדותו של כל מאני, פורצת כל דמות בדרכה את המבנה הקבוע: שהרי 1995נורית גרץ ) 286

(. 316כלומר "הכל צפוי ועם זאת הרשות נתונה" )שם, עמ' כל דמות המגלגלת את רעיון ההתאבדות מממשת אותו או נלחמת בו בהתאם אופייה; 

 פרדוקס זה, לטענתה של גרץ, מצטרף לשאר הפרדוקסים והניגודים המפרקים את אחדותו של הרומן.
יכיו והן ( טוען כי ברומן מייצר יהושע הנמקה פסיכולוגית כפולה, הנשענת הן על התיאוריות הפסיכולוגיות של פרויד וממש1995אברהם בלבן ) 287

אישיים. כך כל מאני מצד אחד משכפל תבנית יחסיו עם הוריו, ומצד שני יורש את כל -על התיאוריה היונגיאנית, שעניינה טופסי התנהגות חוזרים, על

האידיאי של  ( יוצרת הקבלה בין הפרשנות הפסיכואנליטית לדמותו של אפרים שפירו לבין המישור1995דב )-המסורת ה"מאנית" מאבותיו.  ניצה בן

ל הרומן וטוענת כי כישלונו של אפרים להישאר בארץ והתקבעותו במושאי הבחירה הליבידינאליים הראשוניים )אחותו לינקה( מקבילים לכישלונו ש

יץ( כתוצאה העם היהודי באותה תקופה להגיע להתבגרות בעצם העלייה לארץ. חזרתו של אפרים שפירו "ישר אל התנור" בבית הוריו )ולמעשה לאושוו

 מתשוקתו האינפנטילית לאחותו ולמעשה העדר יכולתו להתבגר, מקבילים לעמדת יהדות הגולה באותה תקופה נגד הניתוק מן העמים שבתוכם התקיים

צירה של הי( טוענת כי כוחה הסינתטי 1995פ )לא צלחה, כפי שלימדה השואה. דורית הו הקולקטיב היהודי, אף שההיטמעות בקרב במשפחת העמים

 טמון בהעמדה זה מול זה של שני יסודות הקשורים ליכולת לתת מבע ופרשנות מילולית אל מול תהליכים לא מודעים שאין להם ביטוי מילולי.  
היסטורית )שכן הרומן מתקדם מן ההווה אל העבר( -( טוען כי הרומן הוא סאגה משפחתית והיסטורית המבוססת על טכניקה אנטי1995גרשון שקד ) 288

משפחתית )שכן זרים חודרים לעולמה של המשפחה ומוסרים דין וחשבון עליה(. לפי שקד, יהושע מתבסס ברומן על ז'אנרים מסורתיים -וטכניקה אנטי

ותם הוא מחדש. לדבריו, הרומן כמסע של התבוננות בשושלת האבות הספרדים, המאופיינת הן בתשוקת המוות, והן בכוח ההישרדות שלה, חושף שא

כל את הקשרים המורכבים שבין רצון החיים לרצון המוות: "כיצד שני הכוחות הללו קרובים זה לזה, נובעים מאותם שורשים ועוברים מדור לדור, ו

 (.138מודד עמם לפי כוחו ולפי דרכו" )עמ' דור מת
( טוען כי תמת ההתאבדות, בדומה לתמות נוספות ברומן, משקפת את המציאות הדו משמעית שמייצר המחבר, שדרכה עשוי כל 1995דן מירון ) 289

טיב ההתאבדות הוא אכן חלק אינטגרלי אלמנט בסיפור להתפרש בו זמנית משני היבטים מנוגדים ואף סותרים. "לאמיתו של דבר, לא ברור כלל אם מו

(. בכך משרתת תמת ההתאבדות את 57מעולמם הנפשי של המאנים, או שמא הוא נובע דווקא מעולמם של המתבוננים והמשיחים בהם" )שם, עמ' 

 ה"פלפול הספרותי" שיוצר יהושע, שבו לא ברור מה מציאות ומה דמיון. 
מפנה בתפיסת ההיסטוריה בספרות העברית כשהוא מחפש בהיסטוריה אפשרויות שלא הוגשמו בה ופותח  ( טוענת כי הרומן מסמן1995נורית גרץ ) 290

ה את ההווה והעבר כאחד לשלל אופציות ריאליות ופנטסטיות. עניין זה מתממש במרד של כל הגיבורים במעגל ההיסטורי הדטרמיניסטי שלהם )כדוגמ

נות הנאציזם( אך המרד לרוב נכשל ומחזיר את הגיבורים אל המקום ממנו ברחו. מרד זה, לדבריה, בולטת מתייחסת גרץ למרד של אגון ברונר ברעיו

 מבטא  את המרד של יהושע בתפיסה ההיסטורית הדטרמיניסטית שמעוצבת בכל ספריו.
אידיאיות,  טלטלה המתגלמת בין  ( מנתח מוטיבים שונים המופיעים ברומן שלדעתו מטלטל לכל אורכו בין שתי מערכות תמאטיות1995יאיר מזור ) 291

 היתר דרך מוטיב האובדנות. 
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ועם זאת ברור כי כל פרשנות המוצעת היא חלקית בלבד, ואינה  292פרט ברומן שלא נדון מאספקט זה או אחר.ועוד. אין שום 

 יכולה לתפוס את כלל מהותו של רומן מורכב זה.

ראשית, ייחודו של הפירוש ואמנם הרומן מזמין פרשנות כזו:  חלק ניכר מהפרשנות הוא בזיקה פסיכואנליטית מובהקת.   

הפסיכואנליטי שאין הוא צריך להתחשב בקונטקסט ההיסטורי, עניין שרלוונטי במיוחד לרומן שמסופר מנקודת מבט של 

אחד משוחחים בני תקופות שונות, שעקב הרצף הטקסטואלי ונקודות ההשקה בין השיחות, נדמה כי הם שייכים לבני דור 

שנית,  הכיוון "הנגדי" שבו  293)וזאת למרות שכל שיחה מתנהלת בנקודות צומת היסטוריות משמעותיות בתולדות הציונות(.

מוצבות השיחות ברומן זו לצד זו )מן ההווה אל העבר( הוא חיקוי צורני של הטיפול הפסיכואנליטי שבו הבנת מצבו של 

דב, שזהו רומן שיחות, כעוד גילום של העתקה מבנית ותכנית  של -מציינת בןהמטופל דורשת נסיגה אל עברו. מה עוד, כפי ש

מטופל. כל שיחה מתרחשת, כמו באנליזה, בזמן מצומצם, ובשעת השיחה מספרים הגיבורים על אירועים -יחסי מטפל

כן נבחנים הגיבורים משמעותיים וקובעים שהתחוללו בחייהם. שלישית, תכני הרומן עוסקים בתבנית יחסו של אדם עם הוריו ו

במסגרת משפחתית רחבה יותר, מתחומי העיסוק המובהקים של הפסיכואנליזה )בשיחה הראשונה מרמזת הבת הגר לכך 

שאימה, שעברה קורסים בפסיכולוגיה, תיתן פירוש פסיכואנליטי לווידויה, ובכך מגלה הטקסט מודעות לתבנית האנליטית 

נה רבות בזיקה של כלל יצירתו של יהושע למסורת הפסיכואנליטית, בעיקר המכתיבה אותו(. מעבר לכך, הביקורת ד

  294התיאוריות הפסיכולוגיות של פרויד ושל יונג.

ועם זאת, המחבר מקשה על הקוראים בייחוס הסברים פסיכואנליטיים ליצר האובדנות של הדמויות, שכן )למעט במקרה 

אחר שאלה כאמור אינם מובאים בידי הדמויות בעצמן. לרוב הדמויות אחד( אין לקורא נגישות ישירה לתכניהן הנפשיים, מ

המשוחחות מתייחסות לבני משפחת המאנים ומביאות את סיפורן, מתוך אינטרסים ברורים למדי לעשות זאת  בדרך מסוימת. 

מבעיותיהם. מושאי השיחה, בני משפחת מאני, מוארים אפוא בשיחות מנקודת הראות של הדוברים המשליכים עליהם חלק 

דוגמה אחת לכך היא האופן שבו מגולל אפרים שפירו את סיפור ההתאבדות של משה מאני בפני אביו שלו )של אפרים( 

)בשיחה הרביעית(. אפרים שפירו, שחש אחראי למותו הטרגי של מאני, מנסה לעשות לעצמו בסיפור תעמולה עצמית, שכן 

ותו של מאני, אלא אותה "תואנה", אותה גזירת גורל "גנטית" מימים הוא מבקש לשכנע את אביו שלא הוא אשם בהתאבד

                                                           
בהקשר זה מעניין לציין את ההתייחסות של המחבר עצמו לדחף הפרשנות שמעורר הרומן, שייחודיותו מתגלמת בעצם העמידה שלו עצמו מולו לא  292

רך אמיתי ללמוד עליו מפי אחרים ואפילו לפעמים להצטרף לדיון רק כמחבר אלא גם כקורא: "עדיין נותרו בספר דברים הסתומים גם לי, ואני מרגיש צו

 (.394, עמ' 1995של פרשנים אחרים ולתרום את חלקי שלי בפרשנות, דבר שמעולם לא רציתי ולא העזתי לעשות לגבי יצירות קודמות שלי" )יהושע, 
יחות נמתחת על פני חלק מיממה )למשל השיחה הראשונה נערכת (, המתייחסת לעובדה כי כל אחת מהש1995דב, -דב )בן-לעניין זה ראו ניצה בן 293

 בערב, השנייה בשעות אחר הצהריים וכן הלאה( כך שהשיחות כולן נמשכות לאורך יממה אחת ובכך מבטלות את עיקרון המוקדם והמאוחר בספר.
 כואנליטית.כמייצגים השקפת עולם פסי ומר מאני מולכו( שדן ברומנים 1991וראו למשל אברהם בלבן ) 294
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ימימה. אין אפוא ספק שהסיפור המובא מפיו של אפרים שפירו מוטה לטובת צרכיו של המספר עצמו. כך נוצר קושי ממשי 

 לעמוד על מניעיהן העמוקים של הדמויות האובדניות. 

הקריאה המוצגת כאן, המתבססת גם היא על אוריינטציה פסיכואנליטית, מציעה כי לצד הנימוק התורשתי/ גנאלוגי/ ליצר 

דינאמית בכל שיחה ושיחה לכיסופי המוות של גיבורים. הדיון שיובא כאן יתבצע -האובדנות, מציב המחבר הנמקה פסיכולוגית

אסטרטגיה זו  295בסדר ההפוך לסדר הקריאה של הרומן. –חה הראשונה כלומר מן השיחה האחרונה לשי –לכיוון  הנגדי 

מאפשרת לי להתחקות )בכיוון ההפוך לאסטרטגיה הפואטית( אחר  תהליכי התבגרות והבניית סובייקטיביות של הדמויות 

הן. הדיון לבית מאני, כפי שהן בתיווכן של דמויות אחרות, כנשאיות של טראומה  המשליטה הרס אובדני בחיי הנפש של

בשושלת בני מאני שיובא כאן יתמקד באפשרות שהעדר דמות האב הוא גורם מרכזי ליצר ההתאבדות שתוקף את מרבית בני 

סיפורו של הבן  –וזאת בניגוד למודל הפסיכולוגי המקובל בעידן הפרוידיאני והמבוסס על המיתוס של אדיפוס  296המאנים,

ימוש גבריותו.  בחינת כיסופי המוות של הדמויות תעשה בהתייחס למודל המורד באביו ומתחרה עמו על האם בדרך למ

 297, הדגשה שלי(.32) "היתומים פסיכולוגיית"פסיכולוגי אלטרנטיבי, שניתן לכנותו, כפי שמנסח זאת הרומן עצמו, מודל 

שית, היא אינה מספקת הרוב המכריע של המאנים גדל בהעדר דמות אבהית המהווה מקור הזדהות, וגם אם קיימת דמות אב ממ

תמת העדר האב מתגלה כך כדומיננטית לאורך  298את הפונקציות הנדרשות לסייע לבן בתהליך יצירת הזהות וההתפתחות.

                                                           
-דב )בן-המוטיב של "הכיוון הנגדי" הוא אחד מן המוטיבים החשובים ברומן ועל שמו גם נקרא קובץ המאמרים המרכזי הדן ברומן בעריכת ניצה בן 295

דמות "בכיוון (. מוטיב זה בא כאמור לידי ביטוי במבנה הרומן )המתחיל מן ההווה ונע לאחור(, בעלילה )דמויות רבות מוצאות עצמן מתק1995דב, 

( ובמערכת הכוחות הפועלת על הגיבורים. פרשנים שונים נותנים משמעויות שונות למוטיב זה: אברהם 46הנגדי", וראו  למשל הגר בשיחה הראשונה, 

המאנים בין  ( רואה בו ביטוי  למשיכה אל העבר, אל הרחם, שפירושה משיכה אל המוות, וסבור שהוא  מגלם את המאבק שבו מיטלטלים1995בלבן )

( תופסת את ההליכה בכיוון הנגדי כמשקפת עמדה פסיכואנליטית, אשר על פיה הבנת 1995(. דורית הופ )161תשוקת החיים לתאוות המוות )שם, עמ' 

היפוך ( רואה במבנה ההפוך 1995משמעותם של דפוסי התנהגות חוזרים ונשנים מחייבת חקירת עומק של העבר המוכל בהווה. אריאל הירשפלד )

ין )תמונת ראי( של תהליך הקריאה, המשקף היפוכים נוספים בכל ממדיו של הטקסט והקשור לדעתו למגע המתקיים בדיאלוגים של הרומן בין דובר לב

צויים ( מתייחס למוטיב זה כביטוי מובהק להיעדר האוריינטציה נפשית של מרבית גיבורי הרומן, המ1995ישות סמכותית הנתפסת כהעדר. אבי גיל )

 ברמת דיפרנציאציה נמוכה של האגו, ואינם יודעים היכן הגבולות שעליהם לחצות על מנת לחלץ את עצמם מהמצב אליו נקלעו. 
וזאת כמובן תוך התחשבות בעובדה כי הפסיכולוגיה של הדמויות היא רכיב מטאפורי אחד במבנה הממשמע של היצירה. לעניין זה, מזהיר המחבר  296

ון של הרומן, דרך דמותה של הגר, מפני הנטייה לייחס בלעדיות למנגנונים פסיכולוגיים בפרשנות: "ואני באמת מחפשת כל הזמן עצמו בפרק הראש

, שמחפשת רק את התת מודע הקטן, השטחי, הפשוט והטיפש, שאפשר גם המחשבה הקלה הפסיכולוגית הטכניתאבא, כמו שלימדו אותך לחשוב את 

. באמירה זו ה"מנמיכה" את 144-143, עמ'  2014, ההדגשה שלי(. וראו גם: מורג, 45פלים שלו כדי להוקיע אותם" )לחשוף מיד את המניעים הש

 הפרשנות הפסיכואנליטית, ניתן לראות גם הכחשה של מה שהגר יודעת אבל מעדיפה להסיט. 
אסי, אותו היא מכנה "האדיפוס החיובי". לטענתה, משרת ( אף היא טוענת כי ברומן מועמד מודל חלופי למודל האדיפלי הקל1995יעל פלדמן ) 297

המיתוס של אדיפוס את המהפכה הציונית, וההתמרדות האידיאולוגית במורשת האבות על סמליה המרכזיים מתממשת כאקט אדיפלי טיפוסי. פלדמן 

פוליטי אותו היא מכנה "אדיפוס -במקומו נרטיב פסיכומותח יהושע ביקורת סמויה על הנרטיב הציוני / האדיפלי המקובל ומעמיד  מר מאניטוענת כי ב

מה שמייצר דימוי עצמי חלש וטשטוש  –שלילי" )הזדהות של הבן עם תפקיד האם, ורכישת לב האב כאובייקט מיני במקום למרוד בו או להתחרות בו 

מן הסיבה לבחירה של יהושע בספר "בראשית" כמודל שמאפיינים לטענתה של פלדמן את בני המאנים השונים(. זוהי לטענתה של פלד –גבולות האני 

המעניקה הגלוי של הסאגה המאנית, שכן בסיפורי האבות, הקונפליקט הדומיננטי אינו מצוי ביחסי אבות ובנים, וזאת בשל נקודת המוצא המונותיאיסטית 

לצד האופציה שמציעה פלדמן, הנשען, כאמור, על הרמז את מלוא הסמכות הפטרנליסטית לאב האלוהי. בפרשנותי אני מציבה הסבר פסיכולוגי נוסף 

 שמספק יהושע עצמו ברומן דרך "פסיכולוגיית היתומים" של הגר שילה.
פונקציית האב הנעדר אינה אופיינית רק לבני משפחת מאני: אגון ברונר, למשל, גדל ללא אב, ואת הפונקציה האבהית מממשת, במקרה שלו, אם  298

(. בהקשר זה, מהדהדת אמו של 2010ל דפוסים חברתיים, המייצגים צומת של אימהות וקנאות לאומנית נשית )וראו פרי, המגלמת סמכות מעצבת ש

 אגון את אמו של יונתן ארגמן )וראו: פרק שני, כאן(.
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יתרה מזאת, כפי שאראה, הסיפור האישי בכל דור מגלגל את הטראומה לפתחו של הדור הבא בתהליך מובהק   299 הרומן כולו.

  300דורית.-של העברה בין

 

 גילומי האב הנעדר. 2ז.

 (295אברהם מאני: "כי אין מי שיחליף את האב" )

הראשון בשושלת המאנים )והמאני היחיד אליו מתוודע הקורא בקולו שלו( הוא אברהם מאני, אשר מופיע בשיחה החמישית 

יים  ד הרבנים המקורחנניה, שבמציאות הבדיונית של הרומן ידוע כאח-דיאלוג עם רבו הנערץ, הרב  שבתאי--כשהוא מנהל מונו

אברהם הוא הראשון בשושלת המאנים אשר מגלה נטייה להרס עצמי: בשיחה בינו לבין הרב, (. 280שבממלכה העות'מאנית )

שמתנהלת לאחר שאברהם שומע על מחלתו של הרב וממהר להגיע מירושלים אל האכסניה שבה הוא מתגורר, הוא מבקש 

הרב ורוצה לשמוע מפיו פסק הלכה: הרצון להתאבד נובע מהכרה בחטאים שביצע, ממנו  אישור להתאבד. אברהם מעריץ את 

דיאלוג, שאלה שאינה זוכה -(. שאלתו האחרונה, המסיימת את המונו328ועם זאת הוא חושש לאבד את חלקו בעולם הבא )

חייו ממחישים את מופעיו (. אברהם אמנם אינו מתאבד, אך אין ספק שתולדות 342למענה, הינה "להשמיד את עצמי לדעת?" )

של תנטוס שמעורבב ללא הפרד עם ליבידו המתבטא בתשוקה בעלת גוון פתולוגי לשמר את שמו עלי אדמות. אברהם בועל 

להיעלם את כלתו כדי להמשיך את שושלת המאנים, )ספק( רוצח את בנו, ומסיים את חייו בנדודים חסרי מנוח תוך ניסיון "

 , ההדגשה במקור(.344)" בהיעלמות שלא התממשה

כפי שמתברר מהפרולוג לשיחה, אברהם מאני הוא בן למשפחת סוחרים מתורכיה אשר נשלח לבית המדרש של הרב שבתאי    

בקושטא על ידי אביו, יוסף מאני, כדי לרכוש השכלה. למרות שאברהם לא ניחן בכישרון מיוחד ללימודים )כינויו לאורך 

הרב מטפחו כתלמיד מיוחד והוא עצמו נקשר לרב בקשרים עזים ותלותיים עד שהרב הופך השיחה הוא "ראש הקלאבסה"(, 

אב עבורו. על אף שהערצה זו איננה דו סטרית )הרב מכנה את אברהם הצעיר בינו לבינו "הפיסגאדו -למעין תחליף

                                                           
ו של יהושע, יעקב יהושע, בן המתגלים כתמה דומיננטית המניעה את הרומן ניתן לציין את העובדה כי הרומן מוקדש לאבי-עוד בהקשר ליחסי אב 299

והעניק לה את השם "בחיפוש אחר הזמן הספרדי  1987חוקר שהקדיש חלק ניכר מחייו לחקר ירושלים. יהושע כתב הקדמה לספרו של אביו בשנת 

על הקשיים הושעתה. בהקדמה מספר יהושע  מר מאניוכתיבת  מולכו(. כתיבת ההקדמה נעשתה בשלב שבו כבר יצא לאור 1988האבוד, קצת" )יהושע, 

( הדן במערכת היחסים המורכבת הנוצרת בין יצירותיהם של 1995שחווה סביב עניין הספרדיות של אביו. וראו לעניין זה מאמרו של ארנולד באנד )

לעובדה שחומרי המציאות של הרומן קשורים ( מתייחס 1995יהושע ואביו, הנקשרת להתמודדות של יהושע עם עניין הספרדיות שלו. גם גבריאל צורן )

( טוענת, בהסתמכה על וידויו האוטוביוגרפי של יהושע עצמו כפי שהוא מופיע באותה הקדמה,  1995בדיאלוג מתמשך בין יהושע לאביו. יעל פלדמן )

 שיות פסיפס של ירושלים כראות עיניו. כי מותו של אביו של יהושע יצר אצל הסופר שחרור מעמדתו הנוסטלגית של אביו ואפשר לו ליצור בחופ
העברה בין דורית היא הנטייה של ההורים לשחזר ביחסיהם עם ילדיהם דפוסים מוכרים שהם עצמם חוו. נטייה זו נובעת מכך ששנות הילדות  300

(. לפי תפיסה זו, אנשים 1987המוקדמות מטביעות חותם עמוק שמשפיע על הדפוסים הראשוניים שבהמשך מופעלים על הדור הבא )וראו גמפל, 

מוקדם עם טראומות, חווים אגו לא בשל שמתווה גם הורות לא בשלה לשלב הבא. לטענת גמפל, מאורע טראומתי חיצוני שובר את  שהתמודדו בגיל

ההתפתחות הרגילה ופותח פתח לחזרתיות ולהעברה לדורות הבאים. הענקת השם הפרטי מהווה אחד האמצעים המובהקים להעברת הפתולוגיה הבין 

 כפי שמדגים השם יוסף(. –קף במובהק ברומן )רבים מבני המאנים נקראים על שם אבותיהם דורית, נושא שאף הוא משת
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יש" על קברו של הרב (, הממד האבהי של היחסים ברור, ומעידה על כך העובדה שאברהם הוא שאומר "קד301[286הקטן"]

 לאחר מותו. 

שהרב מתברר כאדם שאיננו ראוי במיוחד לשמש בתפקיד שאברהם מייחד לו: הוא עצמו, כך מתברר, יתום משני הוריו אלא    

בהיותו ילד צעיר   302(.285אשר נפטרו ממחלת הדבר מיד לאחר לידתו עד שיש אף הטוענים כי הוא "נולד מן הים עצמו" )

ן משפחות מאמצות לבתי יתומים ולבסוף השתלב בבית מדרש במרסי, אך גם בהמשך הוא מצטייר כאדם לא הוא התגלגל בי

יציב, המרבה בשיטוטים בין קהילות. למעשה הוא לא מוצא את מקומו, מרבה בנדודים, וגם כשאברהם מגיע מרחוק על מנת 

. יתרה מזאת, הוא אינו מקיים כל קשר עם נשים מאחר שיצא למסעותיו  להתראות עמו, לעתים הוא אינו מוצא אותו בבית

(, כך ש"אף שהיה בן למעלה מחמישים עדיין היה שרוי בלא 286ומנמק את רווקותו ב"אי יכולת להוליד בגלל פגם מילדות" )

תפקודו הכושל כאב חלופי לאברהם היא החלטתו לשאת לאשה את פלורה דאיה, (. גולת הכותרת של 280וילדים" ) אישה

 של אברהם אליו  צעירה ממנו בשנים רבות, שבה אברהם עצמו מאוהב והאמורה להיות כלתו. למרבה הטרגדיה, החיבור אישה

מכילה, המכוונת כלפי אדם  אב לדמות ממומשת ובלתי עצומה כמיהה של( בשושלת )ראשון מבחינה כרונולוגית מופע הוא

המכזיב את הציפיות המופנות אליו משום שאינו כשיר לעמוד בהן. ואמנם, כפי שמצוין בשיחה החמישית, מפיו של אברהם 

אל  במקביל, זהו גם מופע ראשון של פנייה (.295" )האב את שיחליף מי אין"נכדו שאביו כביכול נרצח: -עצמו, בנוגע לבנו

 303נחמה. של כסוג אידיאולוגיה לאומית

אברהם הוא אם כן יתום, הן מאביו הביולוגי ששילח אותו מעל פניו והן מהאב החליפי שאימץ לעצמו. היתמות יוצרת בחייו    

מגוון פתולוגיות, החל מיחסי המין שהוא מנהל עם כלתו וכלה בספק רציחתו את בנו שלו, יוסף, שאותו הוא מעדיף להקריב 

ובלבד שבן זה  הבטיח, לכאורה, את המשך השושלת המאנית  )אברהם סבור שכלתו, אשת יוסף,  באקט המדמה את העקידה,

השיחה החמישית,  היחידה שבה מתאחד הגיבור המרכזי עם הדובר, מאפשרת אפוא ללמוד באופן בלתי אמצעי על  304הרה(.

                                                           
משמעות המילה "פיסגאדו" בלדינו היא "נודניק". השיחה החמישית מתנהלת כביכול בשפת הלדינו, כשכל שיחה מתנהלת בשפה אחרת )עברית,  301

יהושע בלשונות בשיחות השונות ועל האופן שבו מייצרות הלשונות השונות את גרמנית, אנגלית ויידיש(. על המקורות הספרותיים ששימשו את 

 .1995ספרותיותו הרבה של הרומן, ראו: יצחקי, 
, אשר "נולד מן הים" ובכך מגלם את כל הטוב שבדמות הצבר, בלי לרשת במו ידיוזהו רמז אינטרטקסטואלי לאליק, גיבור ספרו של משה שמיר,  302

 רמיזה זו מצטרפת לשלל הקשרים וזיקות ספרותיות שמייצר יהושע ברומן.את "תחלואי" הגולה. 
 דוגמאות לדמויות המהוות אב חלופי הן הקונסול הבריטי המהווה אב למשה מאני, אב בית הדין המשמש בתפקיד להורוביץ, והמפקד הנאצי שטנצלר 303

 ילופי התפקידים המתרחשים לאורכו של הרומן )וראו על כך בהמשך(. הממלא דמות אב חלופית לאגון הקצין הנאצי. מוטיב האב החלופי נקשר לח
לעניין זה חשוב להזכיר את פרשנותו של יהושע עצמו לשיחה החמישית, שבה הוא גורס כי החטא הנורא העומד בבסיס שושלת המאנים הוא מימוש  304

בן הזה. לדברי יהושע, רצה ברומן לספר סיפור עקידה אמיתי כדרך סצנת העקידה, שבה רוצח האב את בנו לאור האידיאולוגיה החתרנית שבה אוחז ה

להפוך אותו לממשות וכך ליטול את קיסמו של הסיפור שהוא אחד מסיפורי המפתח הנוראים של עם ישראל, שלדבריו "מרח]ף[ על ההיסטוריה שלנו 

חף תמיד דרך מיתוס העקידה על האומה, "משתחרר" אברהם (: במימוש אקט העקידה ברומן, שהוא למעשה מימוש האיום שמר396כציפור שחורה" )

( כי מוטיב העקידה אינו מתממש ברומן, ודווקא הצלת הבן היא 1995מן הסכנה הטמונה לעד במיתוס מסוכן זה. בניגוד ליהושע, טוען מרדכי שלו )

ף את סיפור העקידה המקראית, כשהקורבן המקורי תמורה מחלי-בשורתה הגדולה של כל אחת מחמש השיחות ברומן. לטענת שלו, המודל של קרבן

 בתבנית העקידה )במקרה זה משה מאני( נועד להינצל, בעוד קרבן התמורה )במקרה של יוסף מאני( נולד להתממש. 
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דרה המוחלט של  דמות אב ראויה חלל זה, כך מתברר, קשור באופן מובהק  להע 305הטראומה המכוננת ועל החלל שפערה.

וכשירה.  מחד גיסא מגלה אברהם הערצה עצומה לרבו; מאידך גיסא, הוא עצמו מביע )אם כי בעדינות מרובה כמובן( את 

האכזבה מאבהותו  ואת חרדת הנטישה שהוא נתון בה עקב התנהלותו של הרב. הוא מספר לרב כיצד מאז ומעולם דימה שהוא, 

ום אחד: "וכך מדמה הייתי את ההסתלקות, הטבק על השולחן, הנרגילה הקטנה אצלו הנוצה עם קסת הדיו הרב, פשוט ייעלם י

, ההדגשה במקור(.  דבריו של 327") איננובמקומן, הספר פתוח, והגלימה מתנועעת אצל האספקלריה שבפתח, אבל כבודו 

במיוחד על המאומץ על האב המאמץ הכושל,  ו אברהם לרב אכן רווים במתחים רבים: לאורך השיחה מובלט הכעס של הבן

על כך שהרב לא התיר לפלורה להצטרף לאברהם במסעו לארץ   306גילוי עריות,של אקט מביש ואסור גזלת כלתו, שהיא מעין 

(, ועל כך שתרם בעקיפין למות בנו )של אברהם( באמצעות הרעיונות הכנעניים שהכניס לראשו, שהובילו אותו 302הקודש )

(. אברהם למעשה מאשים את בני הזוג, הרב הדאיה ואשתו פלורה, בגרימה 302-301ות ירושלים שבה מצא את מותו )לסמטא

ישירה של מות הבן, בעצם שידוכו לתמרה )שכן שידוך זה מביאו  לירושלים(, וכן הוא מאשים את אשת הרב  בעוד גרסה של 

(. הוא גם מגלה מודעות לאי הערכתו של הרב 301כבודו עצמו" ) גילוי עריות, שכן "הייתה משכיבה את הבן לצידה, במיטת

כלפיו ומתייחס שוב ושוב לכינויי הגנאי והזלזול שבהם כינה אותו הרב כל השנים )"ראש הקלאבאסה", "פיסגאדו", 

של "פוסטמה"(, לכאורה מתוך הפנמה וקבלה שלהם אך גם תוך בחינתם ומרידה נגדם. התוקפנות הרבה )גם אם סמויה( 

אברהם כלפי הרב בסצנת המפגש על ערש הדווי של הרב, שהיא סצנת השיחה, מומחשת בעיקר לאחר שהוא מאלץ את פלורה 

לצאת מן החדר: אברהם לועג לחולשתו של הרב, מדמהו לתינוק ומפשיטו כשהוא יודע שלרב אין כל יכולת להתנגד לו. יש 

ידי אברהם, אשר ידע שסיפורו הדרמטי יביא את הרב החולה להתרגשות  אף הטוענים כי מותו של הרב נגרם בכוונה תחילה על

 שהחישה עמוקה ריגשה בישיש לבטח שעוררו הם, ובכיו התלהבותו, העקשנית הטרדתו"עזה: בנקודה מסוימת נאמר ישירות ש

ברגע מסוים חושף אברהם את הסיבה לגילויי הכעס כלפי האב ה"מאמץ", הלא היא  החסך העצום שהותיר  (.343" )מותו את

, ההדגשה שלי(. 327, ]...[" )יתעייף מאיתנובו, שמקורו באי מילוי תפקידו בילדות: "והרי גם אני ידעתי, שיבוא יום וכבודו 

א  נקמתו על חסך זה. ואולי זו הסיבה שאברהם אינו מתאבד: את נדמה כי התוקפנות של הבן, המופנית כלפי האב המאומץ, הי

 התוקפנות הוא משליך החוצה, כלפי האב החלופי, וכך הוא ניצל מהפנייתה כלפי פנים באקט אובדני. 

                                                           
יות המהווה תשתית (, הטוענת כי האחדות בין המספר לגיבור בשיחה זו יוצרת  תחושת ביטול מחיצות ועירוב זהו1995וראו לעניין זה דורית הופ ) 305

קורא ליסוד החלומי המלווה אותה. ביסוד זה, סבורה הופ, ניתן לראות שיקוף של התפיסה הפרוידיאנית על מהות עבודת החלום הגלוי, שדרכה נחשף ה

 לעומק תהומותיו של תוכני הלא מודע של אברהם מאני.
ורכו של הרומן, ועל ידי כך  מבליט את החטא שנתפש תכופות כנקודת המוצא כפי שטוענת הביקורת בדרך כלל, מוטיב גילוי העריות מופיע לכל א 306

כך, למשל, כדוגמה אחת, מתממש מוטיב זה במערכת היחסים הנרקמת בין הגר לאביו של בן זוגה לת המאנית והמביא ליצר האובדני. של בסיס השוש

 )השופט גבריאל מאני(. 
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יתמות מאב היא אפוא רכיב קריטי של הדינמיקה הנפשית של אברהם, אבי שושלת בני המאני ברומן, והיא המייצרת  חיפוש    

ואש אחר מקורות חלופיים להפנמה ולהזדהות. את החלל שנפער בעקבות היעדרות האב תופסות שתי אידיאות שניתן לכנותן נ

"לאומיות" ואשר הופכות לאובססיה אצל אברהם: המשך השושלת המאנית והדבקות ביהדות. מילוי התביעה הבלתי מתפשרת 

שני החטאים של האב, שמתהווים כתסביך אדיפוס המהופך )רצח שמציבות שתי האובססיות הללו מביא לאסון המשפחתי ול

בנו ובעילת כלתו(. לפי המסופר בשיחה החמישית, אברהם מחליט להישאר בירושלים במחיצתם של בנו וכלתו כדי להבטיח 

ים לערבים שבנו יקים לו זרע, ואולם מגלה כי יוסף טיפח לו "אידאה פיקס" בדבר הצורך בהתמזגות בנוסח כנעני בין יהוד

(, אידיאה שחשובה עבורו יותר מנישואיו, ושבעטיה הוא אובד למשפחה ולמורשת היהודית.  זוהי הקטסטרופה שבשלה 308)

הוא )ספק( נוטל את חיי בנו )כאמור, בסברו בטעות שאשת הבן הרה(, שכן הוא "מעדיף בן  יהודי מת על פני בן ישמעאלי 

אגו תובעני וחסר פשרות, מובילה אותו -ה להמשך השושלת, שמתפקדת כמעין סופר(. האובססי158, עמ' 1995חי" )בלבן, 

לבצע את חטא גילוי העריות שבעקבותיו מתעוררים בו כיסופי המוות. אברהם עצמו מקשר בין ילדותו בחסות אב כושל ונעדר 

שונה היא מיטתו של הרב שאליה לבין החטא שהוא מבצע בבגרותו, והחוט המקשר הוא כניסה לשתי מיטות שנאסרו עליו: הרא

שאף להיכנס, בעודו ילד רך בשנים, כשחיפש הגנה ותמיכה, והשנייה, מיטתה של תמרה כלתו שהיא לכאורה מיטתו של הרב 

 )בשל דמיונה של תמרה לפלורה, רעייתו של הרב, וכן בשל העובדה שזו המיטה בה ישנה דונה פלורה עצמה בילדותה(: 

 

, בקשת הנמתחת בין שני קצוות של אסיה קטנה, נכנסתי אף אני למיטתך, אדוני, מיטה וכך גם אני, בעקיפין

הארוך בבלוזון שלי, מלא אימה  שמעולם לא העזתי לעלות עליה, גם שהייתי נער בודד, רץ אלייך בפרוזדור

שלך, צעירה מקול התותח המכה על הבוספורוס. והנה עתה, בירושלים, נכנסתי למיטתך, ושכבתי עם דונה פלורה 

בשלושים שנה ובעיר מולדתה, בבית נעוריה, במיטת הוריה, מריח ממרחקים את ריח הטבק החריף שלך, נותן 

אהבה ומקבל אהבה על מנת להמתיק את המצווה הגדולה שבאה בעבירה גדולה. ועם שחר, כשדפק קרסו הזקן 

היה יכול לשער שהאב השכול שהניח  בדלת ליטול אותי לבית הכנסת  האמצעי להגיד שחרית וקדיש יתום, לא

 (.335אמש, הפך עם שחר לסב עבריין )

 

ניתן היה כמובן לקרוא סצנה זאת מזווית אדיפלית ולטעון כי אברהם שוכב עם כלתו )תחליף לפלורה הדאיה( מתוך רצון 

להתחרות באביו המאמץ )הרב(, או מזווית "אדיפלית מהופכת" שבה העדר האב גורם להשלכת האדיפליות על הבן. ואולם 

ות הטראומטית: שהרי סיפורו הכאוב הוא על  היותו ילד צעיר נדמה כי דבריו של אברהם מכוונים בעיקר לתחושת היתמ
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אגו -הנמלט בלילה אל מיטת האב בשל אימתו  מקולות נפץ ומלחמה. יתמות זו  היא אם כן החוויה שמובילה לאימוץ סופר

ל דמות שמקורו באידיאלים לאומיים תובעניים )דבקות ביהדות, המשך השושלת בכל מחיר(, וזאת דווקא מפאת חסרונה ש

 אגו מאוזן ופשרן יותר. -אב ממשית שאותה ניתן להפנים כסופר

דמותו של אברהם, המונע באנרגיה של הרס עצמי ובה בעת בטירוף של תשוקה לשימור זרעו ולהגנה על הזהות היהודית    

קות האובססיבית של של זרע זה, טירוף המוביל  אותו לחטאיו,  מגלם ערבוב בין כוחות החיים והמשיכה התנטית שכן הדב

אברהם באותן תביעות קולקטיביות היא אכן זו שמאפשרת את הישרדות השושלת. כך ממחישה דמותו של אברהם, כמאני 

אגו קולקטיבי ובלתי מתפשר -הראשון בשושלת, את ההשלכות ההרסניות של יתמות מאב, יתמות המובילה לאימוץ סופר

צמי, לא רק במקרה הנדון אלא בשושלת כולה. מכאן ואילך נגועים המאנים כולם המשליט יצרי הרסנות המכוונים גם כלפי הע

 באותו יצר תנטי שמביא עליהם את חורבנם, ושמעורבב ללא הפרד עם כוחות החיים.

 

 ( 294הבן נטול האב: "כמין דורון הגשתי לכם ]...[ כמו שנתן אותי אבי האומלל בשעתו" ) –יוסף מאני השני 

אסון, העדר האב שחווה אברהם מצד אביו שלו מתגלם גם בהתנהגותו שלו כלפי בניו. למרות כישלון  באופן טרגי והרה

, יוסף השני, כבכפיית חזרה, אל אותו מקום עצמו, 13האבהות של הרב דאיה, בוחר אברהם לשלוח את בנו היחיד, בהיותו בן 

ך בנו מה שנמנע ממנו עצמו, וגם כדי לחזק את קשריו אל בית אותו הרב, "כפי שנהג אביו עמו, על מנת לנסות להשלים דר

(. שנים לאחר מכן הוא הורג כאמור במו ידיו את בנו באקט שמדמה 281עם הרב הדאיה, שהערצתו אליו רק הלכה וגברה" )

 את העקידה )לפי פרשנות אחת, לפי פרשנות אחרת האב צופה מן הצד ברציחת בנו(. עקידת הבן משמעה כאן, כמו בסיפור

העקידה המקורי,  בגידה של האב וויתורו על אבהותו בתמורה לאבהותו הנכספת של אלוהים. בהמשך הוא אף נוטש את בנו 

שנולד לו מאשת הבן הזה, ממש כמו שנהג כלפי בנו יוסף. בסופה של השיחה החמישית מתבהרת הסיבה האמתית בגינה שלח 

גרמה לכך אלא רצונו להבין את "סוד אלו הנישואים המפתיעים" אברהם את יוסף השני אל הרב דאיה: לא הערצתו לרב 

( בין הרב לרעייתו פלורה שהייתה מיועדת להינשא לו עצמו. כלומר, הפצע הנרקיסיסטי של אברהם ממשיך לפעפע 333)

כהרסנית, ומשפיע על התנהלותו כלפי בנו, במעין העברה בין דורית טראגית. ואמנם, שליחת הבן אל הרב ורעייתו מתבררת 

גבולות: יוסף -שכן היחסים הנוצרים בין הרעיה הצעירה פלורה הדאיה לנער המתחנך בביתה יוסף מאני הם פתולוגיים ופרוצי

ממלא בעבור פלורה  את החלל שנפער בהעדרו של בעלה, המרבה כאמור בנסיעות, במה שמצטייר כגילוי עריות המורכב 

ית מולכו התמסרה מאוד לילד הזה, שהיה חביב עליה ביותר, והיה מסייע לה מאוסף חילופי תפקידים: "פלורה הדאיה לב

(. אברהם 284בעבודות הבית, ולפעמים, בלילות, הייתה משכיבה אותו לידה במיטת הרב הישיש, כשזה היה נעדר מן הבית" )
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( ואף 333ו ה"מאומץ" )עצמו מביע במהלך השיחה החמישית ביקורת כלפי הרב על שאפשר קשר פתולוגי זה בין אשתו לבנ

במידה רבה מאשים  307(.303שואל את פלורה בהתרסה: "האם רק כעין אם היית לו, מאדאם, או שמא גם כעין אחות ]...[" )

אברהם את הרב ורעייתו במותו של הבן, ואולם ברור כי מדובר בהשלכה של רגשות האשם הכבדים עקב הגשת בנו "כמין 

(. כך ממשיכה הטראומה להתגלגל לפתחו של בנו של אברהם: לא 294בי האומלל בשעתו" )דורון", ממש "כמו שנתן אותי א

", הוא לךׇ -רק שהוא  מאולץ להתנתק בגיל צעיר מהוריו ונשלח )כמו אביו לפניו( רחוק מהבית במעין גלגול של המוטיב "לְך

גם תופס את מקום אביו ה"מאמץ" במיטת הכלולות שהייתה מיועדת לאביו הביולוגי, בשרשרת הרסנית שמייצרת בסופו של 

 דבר הרסנות המופנית כלפי העצמי. 

היתמות הכפויה גורמת גם אצל יוסף השני לפתולוגיות נפשיות, בעיקר בכל הקשור להבניית זהות מובחנת.  נדמה כי גבולות   

אחד השיבושים בחייו של יוסף הוא בתחום הזהות   308גו של יוסף מאני מטושטשים במיוחד בהשוואה לשאר גיבורי הרומן.הא

המינית: הוא אינו מעוניין ביחסי אישות ואף לא בהולדת ילדים, כשבמספר מקומות בטקסט אף נרמזת  נטייתו ההומוסקסואלית, 

רים ולנשים בו זמנית. גם הגבול בין הפרטי ללאומי מתערער כאן: לפרקים כך שהזהות המינית הנזילה מתבטאת כמשיכה לגב

את מקום  309נדמה כי דבקותו של יוסף ברעיון המרת הזהויות הלאומי מהווה התקה של פתרון בעיית הזהות המינית שלו.

רבים הם "יהודים שאינם ה פיקס" לפיה העאהמימוש הארוטי ממיר יוסף ב"הולדה" של "ילדי רוח" רעיוניים: הוא אוחז ב"איד

(, ואת חייו הוא מקדיש לניסיון להזכיר לישמעאלים בכל דרך אפשרית את מה שהם "שכחו", 305יודעים עדיין שהם יהודים" )

אין תימה אם כן שהמצע האידיאי שבו תומך יוסף  310(.308ולהכין אותם ל"מהלומת הזכירה והפיכחון שתרד עליהם בקרוב" )

  311גות ה"כנענית" במזרח, וניסיון לטשטוש זהויות, במה שמתגלם כטשטוש גבולות גם במישור הלאומי.מאני השני הוא ההתמז

                                                           
הכניסיני", וראו לעניין זה דן מירון, אשר מתייחס ל"לפלפול הספרותי", כדבריו, של יהושע וגורס כי אמירה זו מכילה רמיזה לשירו של ביאליק, " 307

, לצטט את 'הכניסיני' של ביאליק...". עניין זה לדבריו  1848ברומן "יכול יהודי ספרדי מסלוניקי, המדבר כביכול מנהמת ליבו בפונדק באתונה בשנת 

 (.52, עמ' 1995צנה של מצוקה נפשית אלא גם ל"שעשוע אינטלקטואלי" )מירון, הופך את המתרחש ברומן לא רק להח
( טוען כי גיבורי הרומן כולם מתאפיינים ברמת גיבוש נמוכה של האני המובילה לחוסר מובחנות אישית ולטשטוש גבולות. 1995אבי גיל )גיל,  308

המתאפיינת ברמת דיפרנציאציה נמוכה שכן היחיד נשאב לתוך המערכת המשפחתית לטענתו, תהליך ההעברה הבין דורי יהיה דומיננטי במיוחד במשפחה 

ומאמץ את דפוסי התנהגותה תוך שהוא מאבד את עצמיותו ואת גבולות הנפש שלו. גיל מנתח לאורכו של הרומן את האלמנטים של אי הסדר, העדר 

שונות של היצירה )בין היתר, טשטוש גבולות בין מציאות לבדיון( וטוען כי הזהות וחוסר הגיבוש שמוצבים לצד היסודות המארגנים ומתבטאים ברמות 

נת המתח שנוצר בין הסדר והכאוס ברומן מדגימים את העובדה שהעולם הוא כאוטי ומבולבל, מה שמובלט בעיקר לאור הניגוד למלאכת העשייה המתוכנ

 והמכולכלת היטב של הסופר.
 .200, עמ' 5199וראו לעניין זה, גם דורית הופ,  309
( טוען כי יוסף הוא הומו הבורח אל קיטוני השינה של ערביי 1995קיימות פרשנויות שונות לאותה "אידאה פיקס" של יוסף השני. דן מירון ) 310

בקיבעונו  ( גורסת כי "חדירות אלו של יוסף לקודש הקודשים הנוצרי והמוסלמי" מקורן1995ירושלים כדרך לממש את תשוקתו המינית. דורית הופ )

של יוסף הנובע מהתפתחות רגשית לא תקינה, שבעקבותיה מחד גיסא אינו יכול לעבור על הטאבו של גילוי עריות משום דמיונה של אשתו לאמו 

יון המאמצת, ומאידך גיסא מוטלת עליו מצוות 'פרו ורבו' השולחת אותו למיטה האסורה. הניסיון לחדור אם כן למיטותיהם של הערבים מהווה ניס

 (.199להתבטל בעצמו וכך להעניש את עצמו על מימושה של 'המצווה הבאה בעבירה'" )שם, עמ' 
טלתי תיאוריה זו כמובן מהדהדת את האמירה של נכדו, יוסף מאני השלישי, שמודיע לקצין הגרמני כי "הייתי יהודי אבל גמרתי להיות ]...[ כבר בי 311

רה לניסוי שעורך הקצין הנאצי )ולמעשה המחבר עצמו( כדי לבחון אם קיימת אפשרות לביטול זהות )וראו (, כשדמותו מהווה מטאפו126את זה ]...[")

(  טוען כי מוטיב מרכזי ברומן הוא התשוקה להבנות זהות וכי כל הדמויות מנסות למלא את קיומן 1995(. דן מירון )166, עמ' 2014על כך  מורג, 

בתוך הקשרים תרבותיים לאומיים ושבטים. יוסף מאני השני הוא אחת הדוגמאות המובהקות לטענתי כי נושא  בתוכן עד ידי קביעת זהותו של ה"אני"

 (.58הזהות קשור עמוקות להזדהות עם האב, כך שהעדר אב יוצר בעיה עמוקה בהבניית הזהות )שם, עמ' 
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במהלך הרומן מנסה יוסף להינתק מהתא המשפחתי הפגום, עוזב את אמו המאמצת ונוסע להתחיל חיים חדשים בירושלים.    

ואולם, כמו נגזר גם עליו לחזור על הטראומה במעין כפיית חזרה אין סופית, הוא בוחר לו לאישה את מי שדומה מאוד לאם 

ת בדיוק בשל דמיון זה. במהלך חייו הקצרים בירושלים הוא בורח  ממיטת המאמצת, ושעמה אין הוא מסוגל לקיים יחסי אישו

אשתו ומשוטט ברחובות ירושלים בחיפושים נואשים אחר דמויות גבריות שימלאו את החסך. בשיטוטיו הוא מסכן את חייו, 

לבטל )כאמור, לפי במעין משיכה ליצר הרס עצמי, ובסופו של דבר אמנם נרצח/נעקד בידי הישמעאלים, שאת זהותם רצה 

אחת הפרשנויות האפשריות. אופציה אפשרית נוספת היא הירצחו בידי אביו. את מותו בידי ערביי ירושלים ניתן לראות כנקמה 

 של הישמעאלי הנוקם את נקמת היותו הבן המושלך של אברהם(. 

אורטי בנושא הזהות, מתמודד יוסף עם באמצעות עיסוק תייוסף קשור אם כן להעדר דמות אב. הקושי בהבניית הזהות של     

המצוקה האישית הבלתי נסבלת של העדר מקור הזדהות. היאחזותו הנואשת ב"אידאה פיקס" מהווה ניסיון למלא את החלל 

קולקטיביים. כיוון שאין דמות ממשית שאליה ניתן לפנות לצורך הבניית -שנפער כתוצאה מתחושת יתמותו בתכנים לאומיים

אגו חלופי. ואולם אין ספק כי ההיאחזות -הסובייקטיביות, הוא פונה לערכים קולקטיביים שמגלמים מעין סופרהזהות ויצירת 

בתיאוריות אידיאולוגיות מביאה לחיים עקרים, ובסופו של דבר גם להרס עצמי. יוסף מאני אמנם נרצח, ספק בידי המוסלמים 

 במה שמהווה גילום של התגברות היצר התנטי על כוחות החיים.ספק בידי אביו, אך במידה רבה הוא עצמו אחראי למותו, 

 

 (268משה מאני: "אני מתגעגע אל אב שמעולם לא היה לי" )

משה מאני, תולדת גילוי העריות בין אברהם וכלתו תמרה, הוא השלישי בשושלת המאנים שגדל ללא אב, והוא גם המאני 

משליך עצמו אל מול הרכבת הנוסעת בביירות לאחר שהוא מבין שאהבתו היחיד ששם קץ לחייו באקט אובדני ראוותני כשהוא 

הטרגדיה של משה מאני כפולה ומכופלת: לא רק  312ללינקה, הנערה הצעירה שבה התאהב עד עמקי נשמתו, נידונה לכישלון.

כביכול )יוסף השני( מת טרם לידתו, אלא שאביו הממשי )אברהם מאני(, האכול רגשות אשם קשים מנשוא על החטאים -שאביו

שביצע בעצם הנסיבות של הבאתו לעולם, נוטש אותו ואת אמו זמן קצר לאחר לידתו ושב לנדוד בארצות המזרח. כך גדל עוד 

 ן לבית מאני ללא אב, הפעם מכל סוג שהוא: לא אב ביולוגי ולא אב מאמץ. ב

                                                           
בהן, מעבר להתאבדותו הטרגית. הוא הראשון מבני המאנים  משה מאני הוא דמות מפתח בהקשר של כמה סוגיות חשובות שהפרשנים מרבים לעסוק 312

(, "תווי היכר 1995שנולד בארץ ישראל, והוא כאמור יליד חטא גילוי העריות בין אמו תמרה לסבו אביו אברהם מאני. כפי שמציין אבידב ליפסקר )

ב במקום האב(, לידה מאינססט כתוצאה מזיקות משובשות של "זיקה ילידית לארץ ישראל, התייחסות לאבות שושלתיים רחוקים )הס –ביוגרפיים אלה 

(. גם עיסוקו של 250כל אלה הם מוטיבים מדריכים ליסודות עלילתיים בולטים ברומן" )שם, עמ'  –גברים במשפחה לנשותיהם ולנשים קרובות להן 

 ורה לפרשנויות שונות. משה מאני כרופא מיילד, שעסוק כל כולו ביצירת דור חדש בירושלים, מהווה כמובן כר פ
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שלו לגבי דמויות -העדר האב בחייו של משה מאני מתבהר במפורש מדבריו של אפרים שפירו, שבתגובה לשאלתו של אביו   

ד בטרם נולד אבד בקטטה ההורים של משה מאני, משיב: "את אביו לא הכיר מאני מעולם, גם תמונה ממנו לא הייתה לו, עו

אביו, שבא במיוחד מסלוניקי להיות עם הצעירים בעת הלידה, הוא שסעד את -באחת מסמטאות העיר העתיקה, וסבו, אבי

האלמנה הצעירה, אבל במקום שייטול אותה ואת נכדו הרך עמו, ביכר להשאירם כאן לבדם, והוא עצמו חזר לעירו ומאז לא 

לא בני משפחה אחרים, אמו היא הנפש היחידה שעמה גדל, בן בודד ומפונק ואהוב למאוד"  שב, ומאני לא הכיר אותו, גם

(. אף על פי כן  מתגלגלת גם לכאן פרשת "אימוץ האב": הפעם מדובר באיש זר, הקונסול הבריטי בירושלים, "שגר 250)

ילד גלגול רפאים קטן של משה בשכנות אליהם, ]וש[אימץ אותו אליו, ומשום שהיה חובב תנ"ך מושבע, אפשר שראה ב

ביולוגית -(. כך גדל משה מאני בכאוס של זהויות לא רק מבחינה תורשתית165המקורי, והחליט לעשות את משה בריטי" )

אלא גם מבחינה לאומית: מחד גיסא, כאזרח בריטי הנושא בכיסו דרך קבע את דרכונו  הבריטי, הוא מבקר בבית הספר של 

( ובהגיעו לפרקו אף נושא לאשה )כמצוות הקונסול(, עלמה בריטית 166ות את שירי ביירון ושלי" )המיסיון, "מדקלם לברי

(. מאידך גיסא, הוא  נותר קשור עד אין קץ לאדמת הארץ ולשפה העברית )שהיא השפה בה דיבר 166שיולדת לו שני ילדים )

 לשוחח מאני מציע, ביניהם לתקשר יוכלו מצעותהשבא שפה מחפשים כשהם, שפירו אפרים עם פגישתו אביו שנטש(. כך, בעת

 אותה מהגה והוא, טווסים לשון כמין בפיו ]האנגלית[ מונחת שהיא לב שמתי כבר" כי מציין שפירו אפרים ואולם באנגלית

. למרות שנשלח לביירות ללמוד רפואה, הוא מתקשה מאוד לתפקד כשהוא (222" )בפיו שלוקה ביצה נתנו כאילו, בקפדנות

רחוק מארץ ישראל, ובעיקר מאמו, ומשלים את לימודיו בקושי רב )שם(. לאחר חזרתו לירושלים כרופא, משה מאני הופך 

לדמות ציבורית, מקים את בית היולדות בכרם אברהם, והופך לציוני נלהב, שכל עתותיו מוקדשות לניסיון לאכלס את ירושלים 

תוודע לאפרים שפירו, הרופא הפולני, ועל פי הסיפור הגלוי מתאהב  באחותו בצאצאים חדשים. בקונגרס הציוני השלישי הוא מ

הצעירה לינקה. מאני משכנע את שני האחים לבוא לביקור בירושלים, וכשהם חוזרים  כעבור חודש לפולין, מאני, שליבו 

התאבדות כתוצאה של אהבה  נשבר מאובדן אהובתו, מתאבד. על פי  אפרים שפירו, שהוא הדובר בשיחה הרלוונטית, זוהי אכן

נכזבת. ואולם כפי שאבקש להראות, כישלון האהבה הוא לא רק, ולא בעיקר, הסיבה להתאבדות, אלא לכל היותר הטריגר 

להצפה הגורמת לכך. הגורם המכריע, על פי הקריאה שלי, הוא אותה "גברות ללא אב" שמשה מאני הוא השלישי לבית מאני 

אגו קולקטיבי ואידיאלים נשגבים, האמורים -קורבנה, והגוררת אותו לדבקות הרסנית בסופרשעליו נגזרת הקללה להיות 

למלא את החלל שפער הפצע הנרקיסיסטי, בניסיון להשלים בכל זאת  תהליך אינדיבידואציה ולפתח סובייקטיביות. הפעם 

בירושלים )דרך עידוד עלייה לארץ, תרומות מדובר בתכנים ציוניים: משה מאני עסוק בניסיון להפיח רוח חיים בקליניקה שלו 

וכדומה(, וכן בניסיון לארגן סיוע להפרחת חיים חדשים בפלשתינה. התכנים הלאומיים שבהם הוא עסוק טבועים בטקסט, עד 
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אגו: הטקסט מצביע באמצעות רמזים שונים על ההשלכות -שנדמה כי גם הוא מהדהד, גם אם בסמוי,  את תביעותיו של  הסופר

שריות של אי עמידה בדרישות  מחמירות אלו ומאשרר את צדקת המפעל הציוני של הגיבור באמצעות רמיזות שונות האפ

נדמה כי המחבר המובלע מצדיק את האשמה שחש  313לטרגדיה הצפויה שנים מאוחר יותר ליהודי אירופה שסירבו לקריאה.

אגו קולקטיבי תובעני -נים לאומיים וההיענות לסופרמשה מאני על כך שכשל במשימתו הלאומית. מכל מקום, הדבקות בתכ

הבה וחסר פשרות, הם שמובילים למותו של משה מאני באקט של הרס עצמי, שהמניע לו אם כן איננו רק, ואיננו בעיקר, א

 בעמידה בתביעות אלו. נכזבת, אלא תחושה של כישלון 

ת, בה מספר הקולונל הורוביץ לאב בית הדין על קורותיו עיקר הפרטים על ילדותו של משה מאני נמסרים בשיחה השלישי   

של יוסף מאני השלישי, ובתוך כך את  סיפורו של אביו, בעיקר כפי שליקט  אותו מפיו של בנו. אפרים שפירו הוא מקור נוסף 

שכבר הודגש,  לתולדותיו.  לשני המקורות הללו יש אינטרסים מובהקים לגולל נרטיב שיתאים לצרכיהם: אפרים שפירו, כפי

מספר את הסיפור  בעיקר על מנת לשכנע את אביו )ואולי את עצמו( שאין הוא אשם בהתאבדותו של מאני. הבן, לעומת זאת, 

מלא ברגשות כעס ואיבה על אביו, שנטש אותו בטרם עת וסיפורו להורוביץ צבוע ברגשות אלו )הוא אף לא מתייחס 

[, כמו מתקשה לקבל את העובדה שאביו 167הרג ]בביירות[ בתאונה מחרידה" ]להתאבדותו של אביו  אלא טוען כי הוא "נ

שם קץ לחייו(. מעבר לכך, הוא מספר את סיפור חייו של אביו עת הוא עצמו מואשם בבגידה ונידון למוות. גם להורוביץ עצמו 

וסף מאני, שנשקף לו גזר דין אינטרס ברור באופן שבו הוא מדווח על הפרטים לאב בית הדין: מטרתו להקל בעונשו של י

מוות. כלומר הסיפור על משה מאני עובר לפחות שני מתווכים )במקרה של השיחה השלישית( ומתווך אחד )במקרה של 

השיחה הרביעית( שכל אחד מהם נגוע  באינטרסים שונים. יתרה מכך: כל אחד מהמספרים הכיר למעשה את מאני במהלך זמן 

רחוקות אפוא מלאפשר שחזור אמין ומהימן של עולם הפנימי של האדם שסיבת התאבדותו היא קצר בלבד.  הגרסאות הללו 

שעומדת על הפרק. ועם זאת, קיימת ברומן נקודה שבה אנו שומעים את קולו של משה מאני וממנה מתוודעים לכאבו על מות 

ו, שמתייחס לכמיהה העזה  של יוסף אביו ובעקיפין על הסיבה ה"אמיתית" להתאבדותו. בתגובה לדבריו של אפרים שפיר

מאני השלישי לאביו, אומר משה מאני )ואת זה אנו שומעים בתיווך אפרים שפירו(: "הוא לפחות יידע אל מי הוא עתיד 

, שאיני יודע כלל אם היה קיים, וכשאני מבקש לדמות בפניו של אני מתגעגע אל אב שמעולם לא היה לילהתגעגע, ואילו 

                                                           
המחבר מבליט לאורך השיחה הרביעית את העובדה שחזרתו של אפרים שפירו לאחוזה ילני סאד דנים אותו ואת אחותו  לקצם בשואה. מעבר לכך  313

רות שונות שנרמז שאחוזת ההורים נמצאת בקרבת מקום למה שעשרות שנים מאוחר יותר יהיה מחנה ההשמדה אושוויץ, אפרים שפירו מבטא אמי

תו שמהדהדות שוב ושוב, בעיקר עבור הקורא הישראלי העכשווי, את חוויות השואה. כך למשל הוא חוזר על האמירה שלאורך כל הנסיעה תכנן את חזר

את  (. במידה רבה מבטא משה מאני244(, ולסופה של מסילת הברזל בירושלים הוא מתייחס כאל "תחנה אחרונה" )201הביתה "ישר אל התנור" )

(. ואולם באופן פרדוקסלי, 1980הפתרון הנברוטי" )יהושע,  –דעותיו של יהושע עצמו בנוגע להוויה החולה של הגולה, כפי שביטא במסה "הגולה 

 במקרה של גיבורו של יהושע, משה מאני, דווקא הדבקות ברעיונות אלו באופן אובססיבי וחסר פשרות מביאה עליו את מותו.
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אבי, אין אני  רואה את הצעיר שנהרג בקטטה ליד ביתנו הישן בעיר העתיקה קודם שנולדתי, אלא דווקא  יוסף את פניו של

 , ההדגשה שלי(. 268את פניו הזקנות והערמומיות של סבי, העומד מולי בבגדי הרב השחורים שלו" )

ה ההתאבדותית, דחף המוות שעובר על הגנטיקבסס את המניע להתאבדותו של מאני במקביל, אפרים שפירו מנסה כל העת ל   

מדור לדור. לאביו הוא מסביר כי "בעמקי לבי היטב אני יודע, שלא היינו שנינו, לינקה ואני, אלא תואנה ]...[ לחשבון אחר" 

(, ובמקום אחר הוא אומר: "לא יתכן שהמחשבה על כך ]על ההתאבדות[ לא הייתה זרועה בו, ואפילו כזרע יבש שמונח 221)

אפרים שפירו מודע  314(.234"שלף ]...[ מרחם אמו" )(. את זרע המוות הזה 225א זרע" )ץ האדמה ואינו יודע שהולו בחרי

)שלגביה הוא שואל בזעזוע: "אבל מדוע אנחנו? מדוע עשה לכך שההתאהבות בלינקה אחותו הייתה "רק תואנה" אפוא למ

 ם. כך הוא אומר, בין השאר: [(, והוא עוסק ללא הרף בשאלת הנימוקים האמתיי226אנחנו?" ]

 

בלי ספק כבר אז גמר בדעתו שיטרוף את נפשו בגללה, ולפיכך נעשתה יקרה מאוד, בעלת ערך, לא בשל עצמה, 

אלא בשל האסון הנורא שיביא על עצמו בגללה ]...[ וגם מצד זה באה לה תוספת חשיבות, אלא כבר לא אישית, 

, או שלוחה, של נשים אחרות, כי אם חשיבות שמרחפת עליה, כמו אינה ניצבת סתם לעצמה, ]...[ אלא צירה

רבות לאין שיעור, הרות ושאינן הרות, אלו שכבר ילדו ואלו שמבקשות ללדת, בשלות ויפות לאין שיעור מלינקה, 

ארוכה של נשים שעומדות כביכול מאחוריה, ורופא נשים עגלגל וטוב לב זה מבקש בכל כולו -שורה ארוכה

ות והגרוטסקיות שהעמיד בחדריו, הוא נחוש לגאול אותן, לשאוב להכיל את כולן בתוכו, ובאספקלריות הטראגי

 (. 259אותן דרך הנערה האדמונית שהתגלגלה לקונגרס השלישי ]...[ )

 

כך נעשה הדחף התורשתי ששפירו מייחס למאני גם ביטוי לסוגיות לאומיות והכישלון להגשימן:  הכישלון  להעלות אותו ואת 

הוא כתירוץ להתאבדות. לינקה במובן זה מייצגת בעבור מאני את כל אותן נשים שהוא רואה אחותו  לארץ ישראל מוצג  גם 

כבעלות פוטנציאל הולדה, ובכך עשויות להגדיל את מאגר האוכלוסייה בירושלים, וכן נציגה ליהדות הגולה שנמצאת לדידו 

לאורך השיחה הרביעית כולה הוא   ישראליותו:-בסכנה. כבר בהתוודעות הראשונה של שפירו למשה מאני מודגשת ארץ

(, 225מכונה "הירושלמי" או "הרופא הירושלמי". מאני טורח בעצמו להדגיש כי "נולד בירושלים לאם שנולדה בירושלים" )

                                                           
כדוגמאות אחדות. הוכחה נוספת לעובדה שדחף המוות מושתל אצל כל המאנים מרגע היוולדם מספק אפרים שפירו  257, 253ראו, למשל, עמ'  314

בדימוי של מאני לסופר/במאי שכבר השלים את הטקסט על התאבדותו: "לא יכולנו לשער שכבר כילה המאני הזה את חיבור הטקסט, וכבר ליטש את 

(. משה מאני מביים לא רק את 270ן את הקהל, ורק היה מחפש את המקום שבו יעמיד את התיאטרון ויפתח בהצגה" )הבימוי, ובחר את השחקן, והכי

ייתם מותו שלו, אלא גם את חייו/מותו של בנו אחריו, שכן גם את יוסף, בנו של משה, מדמה אפרים שפירו ל"מילה יחידה בתחתית העמוד, שממתינה ש

(. כלומר גם עבור יוסף טקסט חייו כבר נכתב )לכאורה בידי אביו( והוא רק מצפה להזדמנות לתפעלו. 258עמוד הבא" )העמוד כדי לקפוץ ולפתוח את ה

 כל אלו הם כמובן נימוקים בהם משתמש אפרים שפירו לשכנע את אביו בעובדה שלא הוא האחראי למותו הטרגי של מאני. 
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והוא שייך לה. מטרת נסיעתו לאירופה היא גיוס תרומות לקליניקה שלו בירושלים  והגדלת  היקף האוכלוסייה בירושלים, 

(. כשהוא שומע שאפרים שפירו הוא רופא ילדים וגם בן לבעלי 224אנרגיות שלו מושקעות באותו אידיאל )ולמעשה כל ה

(, הוא נתקף בדחף עז לכבוש אותו ולשכנעו לעלות לארץ ולתרום לשגשוג הקליניקה הירושלמית. 226אחוזה עשירים )

המונית לירושלים. הדבקות באידיאלים  ( הופך לאובססיה בעלת גוון לאומי, שמהותה עליה239ה"רעב" של מאני )

על אף שלמאני יש אישה וילדים,  :קולקטיביים, עד לדחיקת כל צורך נפשי אחר, מתבהרת גם מיחסו הצונן של מאני למשפחתו

(. אשתו של מאני מתוארת 248ברור שאין זו "משפחה חזקה שתבטל את ההתאהבות החדשה, אלא להיפך, תלבה אותה" )

(, והילדים הכמהים כמובן בעצמם  לאביהם אינם מהווים 248"כנועה, חולת עיניים, ומדברת לדינו בלבד" )כאישה מבוגרת, 

 נימוק מספק להמשך הקיום עבורו, ולא "מגנים" עליו מפני יצר ההרס העצמי.

ומדים בבסיס באופן כזה מתברר, גם אם בעקיפין, שגם במקרה זה הקשיים בהבניית זהות בהעדר דמות אב ממשית הם שע    

בין הפרטי ללאומי  –קולקטיביים והמייצרים את אותה פקעת של המרות ותחליפים -הדבקות חסרת הפשרות בתכנים לאומיים

שההתאבדות ניצבת בטבורה. כשמאני מבין בהדרגה כי הרופא ואחותו, שתחילה נשבו בקסמיו, אינם מתכוונים  –ובחזרה 

שפירו משחזר כיצד "]ו[פניו של מאני נפלו, ובכרכרה בדרך חזרה בפעם הראשונה להישאר בעיר, הוא חווה כישלון ממוטט. 

 חשתי את חרדתו מפני עזיבתנו הקרובה, ולפתע לחש לי, אפשר בכל זאת תמתינו עד אחרי החגים, ותראו, לכל הפחות, איך

תובעני -אגו הקולקטיבי-סופרוה –כישלון אהבה מתערבב בכישלון פרויקט יישוב הארץ (. 262הסתיו נכנס לארץ ישראל" )

מתפרקת באחת, ומשה מאני   –אינו סלחני לכישלונות. הזהות, שבהעדר אב ממשי נבנתה על הזדהויות עם אתוס קולקטיביסטי 

  315נוטל את חייו.

 

 (248אל אביו" ) ה  ( ש"כמֵ 253"הילד הירושלמי הישיש" )ישי: יוסף מאני השל

מקום מרכזי בין בני משפחת מאני כאחת הדמויות המייצרות זיקה בולטת בין העדר ליוסף השלישי, בנו של משה מאני, שמור 

נדמה כי דמותו מאירה ומחדדת ביתר שאת את המזיגה  316אב לניסיון למילוי החלל של הפצע הנרקיסיסטי בתכנים לאומיים.

 מסכים אלה באלה. בין האישי ללאומי, שכן התכנים הלאומיים המופנמים והתכנים הנפשיים המושלכים החוצה נ

                                                           
( בדרך שבה בוחר משה מאני לבצע את ההתאבדות. לדבריו, משה מאני בוחר 205עמ'  ,2014קישור נוסף למישור הלאומי רואה גלעד מורג ) 315

להטיל את עצמו על פסים שיהפכו סמל לטרנספורטים של השואה, וכך נוצרת הקבלה בין הדחף האישי להרס עצמי, לבין אותו דחף שמתגלם במישור 

 ית, ההרסנית( להישאר  בגולה. הלאומי, שאותו מייצגת, על פי יהושע, הבחירה )השגויה, הפתולוג
עדות לחשיבותה של דמותו אנו מוצאים בעובדה שהשיחה שמתארת את קורותיו היא השלישית והמרכזית מבין חמש השיחות המרכיבות את הרומן  316

ופן בו תולדות כתיבתו של ( המתייחס למרכזיותו של יוסף השלישי, ולא1995והוא המאני היחיד שקורותיו נסקרים בשלוש מן השיחות. וראו בלבן )

 הספר ממחישות זאת. 
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יוסף השלישי מאבד את אביו בעודו ילד צעיר, מה שמביא, על פי הטקסט, ל"הזדקנותו" בטרם עת )רבות מהדמויות    

בניגוד למאנים שהוצגו עד כה, יוסף דווקא כן מעביר את שנות   317[(.262, 248מתייחסות ל"פניו הזקנות" כבר בצעירותו ]

וזיקתו העיקרית היא אליו )אמו מתוארת כדמות "מובסת", "מותשת מן הפנטזיות של בעלה",  ילדותו המוקדמות בנוכחות אביו,

(. ואולם גם במצב עניינים זה דמותו של האב מתבררת כחסרה: כבר בהופעתו הראשונה של יוסף ברומן, כילד, מובלטים 251

ברור לחלוטין שהאב אינו פנוי לילד ואיננו  ניסיונותיו הנואשים והכושלים לזכות בתשומת ליבו של אב נוכח לכאורה זה. 

מתעניין בו. דוגמא מובהקת לכך היא המפגש עם האב עם שובו ממסע ארוך באירופה, בחברת הרופא ואחותו. במקום לסור 

לביתו  הולך האב אל הקליניקה יחד עם האח והאחות מקראקוב כדי לחזות בלידה של אישה זרה. שני ילדיו, שלא ראו את 

 חודשים ארוכים, ממהרים לשם כדי להסתופף בקרבתו:אביהם 

 

וכשהוא ]יוסף[ רואה את אביו בא, אין הוא יכול לעצור ברוחו, ותיכף מתנפל עליו, מפריד אותו ממני ומושכו אל 

מאחורי הפרגוד שלו, מחבק אותו ומתרפק עליו, נוזף בו, מפטפט בספניולית שלו, שהיא כגון לטינית חלושה, 

, אבל לא לבדו, אלא עם אורחים זרים והרי כבר חודשים אחדים הוא ממתין לאביו בכליון לב, והנה זה בא

ותובעניים. והרופא, חש אני, מאזין לבנו בלא סבלנות, עונה בקוצר רוח רב, נמשך לעלות למעלה, אל הקיטון 

ששם שוכבת הילדה החדשה. ואז, בלא אזהרה, פורץ הילד בבכי תמרורים, בכי יבש ומר, המחריד את דממת 

 . (252-253הקליניקה, בכי חשוך מרגוע )

 

עוד לפני כן מתואר יוסף הילד כ"מאני קטן, שונה לגמרי, רזה, קודר, בחליפה שחורה ומצנפת קטנה, פניו זקנות, והוא בוחן 

, הדגשה שלי(. אפרים שפירו, המבחין בכך, מנסה להבהיר זאת למאני עצמו 248" )אל אביו כמה  את הזרים בקפדנות, 

מתנות לילדים ואומר "עד כמה ]יוסף[ כרוך אחר אביו ומתגעגע אליו, ומה טוב כשבפרידתם הוא נותן לאחרון כסף לקניית 

(. ואולם ברור שהאב אינו פנוי לילדיו גם כעת. בכסף שנותן לו אפרים לקניית מתנות 268שיוכל האב עכשיו להתפנות אליו" )

סיעה שכזכור מסתיימת בהתאבדותו. (, נ268ליוסף הוא קונה כרטיס נסיעה על מנת להתלוות לנסיעתם של האחים לביירות )

לימים תייצר דחייה זו הפרעות ושיבושים שונים: ככל הגברים לבית מאני, יוסף אינו חש תשוקה ארוטית כלפי  נשים ולהמשך 

השושלת הוא דואג באמצעות יחסיו עם יהודייה רוסיה שאותה הוא פוגש בביירות, היולדת לו תינוק ומתה למחרת ללידה. 

                                                           
 וראו, למשל, כאחת הדוגמאות הבולטות את תיאור פגישתו הראשונה של קולונל הורוביץ עם יוסף המתוארת כך: "בן שלושים ואחת ]...[ והוא דל 317

וליד את סבי, פניו קמוטות כאילו שרידי המחשבות בשר ושחור שיער, וקומתו ממוצעת, ואף שאין הוא בוגר ממני אלא בעשר שנים, נדמה כאילו הוא ה

תו" המפותלות והערמומיות פרצו מגולגולתו ונשפכו על פניו. בן שלושים ואחת, אבל נראה נוקשה כבן חמישים, מבוגר ורציני בהליכותיו ובהתנהגו

(157.) 
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גם התמסרותו של   318רור האם מדובר בבנו הביולוגי של יוסף או שהאישה פגשה אותו כשהיא כבר בהריון.למעשה לא ב

יוסף לפוליטיקה )הוא פועל למען חלוקת הארץ בין תושביה היהודים והערבים( קשורה ליתמותו.  הוא הופך למה שמכונה 

ממלא את החלל הנוצר במותו המוקדם של אביו ובהעדרו  ( בגיל צעיר מאד, ונדמה כי  כך הוא168ברומן "הומו פוליטיקוס" )

ממש כמו אביו לפניו, רק שכאן מדובר בתכנים לאומיים מסוג שונה. וגם כאן התמסרות זו היא הגורם הישיר   –עוד טרם מותו 

כרתים כמקום לחורבנו: על בגידתו בבריטים הוא ומשפחתו משלמים מחיר כבד, של ניתוק סופי מארץ ישראל. יוסף בוחר באי 

 המוות שלו.  דחף גלותו ובו גם מוצא את מותו, באקט שמסמן את ניצחון

קולונל הורוביץ מבין כי הדחף האידיאולוגי של יוסף מאני קשור עמוקות לביוגרפיה האישית שלו ומסביר לאב בית הדין    

ואת  1914בריטים לפלשתינה בשנת את הקשר בין הבחירה לבגוד בבריטים לבין טראומת אובדן האב. בתארו את הגעת ה

( הוא אומר: "האם אין זה עדיין הנער הממתין לאביו שיחזור 177הפתעתו של יוסף לגלות "שבריטניה נוגעת בדרום" )

הביתה?" )שם(, ובהמשך: "הוא נרעד, כאילו הקיף אביו בחשאי את פלשתינה וחזר מן הדרום" )שם(.  הורוביץ מפרש את 

סף בבריטים בכעס כלפי אביו )בעל האזרחות הבריטית( שנטש אותו בטרם עת. גם אם נימוק הסיבה לבגידתו של יו

פסיכולוגיסטי זה אינו סביר, ברור שגם הקטגור הבריטי מבין כי גורמים נפשיים מסתתרים מאחורי פעילותו הפוליטית 

יבי, שיש כאן סיפור אחר, והוא רוצה האובססיבית של יוסף: "אבל אני יודע, אדוני, והידיעה הזאת מזעזעת וצורבת את ל

(. את האידיאלים הלאומיים הוא מסביר כ"תואנה", 153להתנקם במישהו רחוק, וכל הפוליטיקה כמין אובססיה שקפצה עליו" )

ממש כמו הסברו של אפרים שפירו להתאבדותו של האב משה, שכן "השורש יונק כל מה שמזדמן לו באפילת האדמה כדי 

 (. 184ול" )להצמיח את הגבע

, אז  נאלץ לסייע 12עוד מוסבר הדחף של יוסף לפעילות פוליטית כקשור לסצנת לידה שבה הוא צופה בהיותו ילד כבן    

"וכך, הוא אומר על עצמו, באותם רגעים, בחדר   319לצעירה יהודייה מהגולה שמגיעה לקליניקה )כבר לאחר מותו של האב(:

(. הקשר בין הצפייה הטראומטית  בלידה )של האישה שזה 168עתו הפוליטית בעוצמה" )הקר, והסכין מונף בידו, נקבעה תוד

עתה הגיעה לארץ ישראל( לבין תודעה פוליטית מוסבר בהבנתו לכאורה  של יוסף את האסון שבהצפת הארץ בהמוני עולים 

ובדה שאת גורלו של אביו חרצה מהגולה, מה שישבש את יחסי הכוחות בין היהודים לערבים )כמובן שאסון זה קשור גם לע

לתפיסתו נערה מהגולה(. ההשלכה מן הביוגרפיה האישית אל הלאומי מובלטת בדימוי של הארץ בעיניו של יוסף, אותה הוא 

                                                           
( 189, עמ' 1995( ובאנד )1995דב )-(, בן54-55, עמ' 1995קיימות גרסאות שונות לכך ברומן וחוקרים שונים מעלים אפשרויות שונות: מירון ) 318

 ( סבור כי מדובר באב ביולוגי.176, עמ' 2014טוענים כי יוסף אינו אביו הביולוגי של אפרים מאני, בעוד מורג )
צנה זו. הרומן עוסק  לטענתה  (, שדנה באריכות בסצנה שבה מסייע יוסף הנער לאישה ללדת ומבססת את פירושה לרומן על ס1990וראו מלכה שקד ) 319

דחקתה. באופן שבו נטיות פוליטיות מהוות מפלט מן הדחפים הליבידינליים המופיעים בחיי הפרט ומהוות בריחה נוירוטית מן הטראומה הליבידינלית וה

 כלומר גם שקד מפנה את שימת הלב לזיקה העמוקה המתקיימת בין הפרטי ללאומי.
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(. האסון שמתרחש בלידה, בעצם הצטרפותו של עוד ילד יהודי 191מתאר "כמין שדה קרב גדול ונצחי, שאסון נבקע מתוכו" )

 האסון" )כבלידה(. נבקעדית בארץ ישראל, מועתק למראה פני ארץ שממנה "לאוכלוסייה היהו

(, כפי שמגדירו הורוביץ, כל עתותיו של יוסף מוקדשים למשימתו הפוליטית: הוא "מסתער על 169בהפכו ל"יצור מדיני" )

ב היה את החשיכה הלשונית, (,  וזאת כיוון ש"עדיין כוא172לימוד השפות" "כמכין לו צרור מפתחות לבית של הרבה דלתות" )

(, והוא "משוטט בין הזהויות בירושלים" 169שהיה נתון בה כאשר אביו היה מפטפט עם אורחיו הצעירים שבאו מאירופה" )

(. בהמשך הוא משתקע בביירות, אותו מקום שאליו הגיע אביו בעקבות אהבתו הנכזבת, "כאילו המקום, שאליו הגיע 172)

(, תוך החלטה ללמוד משפטים ולהגיע לפרלמנט של תורכיה, 173אחז אותו בצבת של ברזל" )אביו בתחנת רכבת זאת, 

תרבותית. ברור אפוא שכל פעולותיו של יוסף מוצגות כקשורות לעברו הכואב. -לאומית ורב-שבאותה עת נחשבת רב

ידיאולוגיה שלו, שהיא וריאציה כשמגיעים הבריטים לארץ ישראל, ויוסף שומע על הצהרת בלפור, הוא מחליט לפעול למען הא

של אידיאולוגיה כנענית, הגורסת כי הארץ שייכת לילידיה בלבד. לאחר היוודעותו לערביי הארץ והכרתו בעובדה שהם נעדרי 

זהות פוליטית או צורך במודעות כזו, הוא נתקף ברגשות רחמים כלפיהם: הוא עובר את קווי האנגלים ומוסר ידיעות לתורכים 

גם  320פשרות להטיף לכפרים הערביים בניסיון לשכנעם לחלק את הארץ בין ילידי הארץ, היהודים והערבים.תמורת הא

התכנים הלאומיים מהדהדים את  הביוגרפיה האישית, ביוגרפיית היתמות: השנאה לבריטים )אביו היה בריטי(; הצורך לדאוג 

ת אב שילמד אותם להגן על זכויותיהם; הניסיון למנוע גלי לילידי הארץ, ממש כמו מדובר בילדים חסרי הגנה הזקוקים להגנ

הגירה המוניים של יהדות הגולה ותפיסת הארץ כשייכת לילידיה בלבד )וזאת עקב הפגיעה שחווה מ"יהדות הגולה" בדמות 

מות של והעיסוק בת  321שני האחים שגזלו את אביו(; הצורך העמוק ביצירת זהות מובחנת וזאת דרך הצבת גבולות תוקפנית

כל אלו מגלמים התקה של נושאים מעולמו האישי של יוסף  אל המישור הלאומי. למרות שנדמה כי האידיאולוגיה  –בגידה  

של יוסף מאני השלישי שונה לחלוטין מזו של יוסף מאני השני, למעשה מדובר בשני פנים של אותו דבר: העדר הזהות שמוביל 

חרת עד כדי ערבוב זהויות, ובמקרה השני לניסיון להצבת גבולות חדים בין שתי במקרה אחד לניסיון להיטמעות בזהות א

 הזהויות. בשני המקרים אידיאולוגיה זו מקורה בקשיי נפרדות ויצירת אינדיבידואציה.

הנטייה הפוליטית שממלאת את כל ישותו של יוסף מאני חזקה עד כדי כך שהוא מוכן להקריב את חייו למען המטרות 

, ונדמה כי התנהגותו גובלת בחוסר היגיון מוחלט )כך למשל, כשהוא נמצא בסכנת עונש מוות, הוא מסרב להיענות הלאומיות

                                                           
. פרשנותו דומה לפרשנותי את 1995לניתוח מפורט של פעילותו הפוליטית של יוסף השלישי והקשר שלה למותו המוקדם של אביו, ראו בלבן,  320

טא בכך דמותו של יוסף. ועם זאת, בלבן טוען כי המרד של יוסף באביו, המוזן על ידי כעסו הרב על האב שנטש אותו והלך אחרי יהודייה פולניה, מתב

 וא הופך לאידיאולוג, בניגוד גמור לאב שלא היה אידיאולוג, ובנקודה זו הפרשנויות שלנו נפרדות.  שה
( הטוענת 1995פלדמן )הודים לערבים באופן סכמתי. וראו בולטת הסצנה בה יוסף גוזר את מפת ארץ ישראל לשניים, כמו מייצר את החלוקה בין הי 321

יך של העצמה מוגזמת של מנגנוני האינדיבידואציה מומחשת ברומן דרך האקט של יוסף השלישי, המהווה כי ההתאכזרות הפוטנציאלית הגלומה בתהל

 פרודיה על משפט שלמה, שבו גוזר יוסף מאני את מפת ארץ ישראל ומחלקה לשניים, כתוצאה מהתייחסותו הנוקשה אל גבולות האני.
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להפצרותיו של הורוביץ, שמתריס בו "הנח לזה, קח לך סניגור שיספר על ילדותך, על אביך המת, בסוף הרי יתלו אותך" 

להקל את דינו ובלבד שיוכל לשאת נאום ש"יזעזע את ירושלים" [; הוא מסרב לחפש הצדקות למעשים שביצע כדי לנסות 191]

[(. התקת האנרגיות הליבידינליות אל המישור הלאומי מובלטת כך שהאישי נצבע לחלוטין בלאומי ולהפך. ואמנם 191]

את כבוד הפוליטיקה תופסת את כל עולמו של יוסף עד שנאמר כי "הוא רואה את תכליתו במדיניות, ומתייחס לפוליטיקה ביר

(. בסופו של דבר, הדבקות 175רבה, ורואה אותה כמין תורה שלמה, שיש בה היגיון פנימי עמוק וסיבה ותכלית לכל דבר" )

אגו לאומי מביאה על יוסף את חורבנו, שכן מעשה הבגידה גורר בעקבותיו ענישה שלו ושל כל -חסרת הפשרות באותו סופר

 משפחתו.

חר שמאמציו של הורוביץ להמתיק את גזר דינו ממוות לגירוש צלחו( הוא בעל גוון מובהק מותו בכרתים )לשם הוגלה לא   

של התאבדות, גם אם פאסיבית. תחילה הוא מתנדב להישאר בגפו עם הקצין הנאצי )ולמעשה "להשאיר את עצמו כבן ערובה", 

יצבים מאחורי התנהלותו: הקצין הנאצי (  למען שחרורו של בנו. במהרה  מתברר כי נימוקים נוספים, אפלים יותר, נ105

כובלו ומניחו בכד גדול, והוא מתכווץ בתוך הכד כמו "מכין עצמו לירידה לשאול" ובהמשך מוציא את נשמתו במה שמתואר 

(. הקצין הגרמני עצמו מחדד נקודה זאת כשהוא מציין שהפגישה ביניהם "לא הייתה בשביל 114-113כתוצאה של בחירה )

תואנה, כדי להגשים גחמה  כמוסה ופתאומית להיות שבוי או בן ערובה לפני מותו, קשור ועקוד בידיו וברגליו, אזרח זה אלא 

הטקסט מכוון בשלב זה בבהירות למקור לדחף התנטי של יוסף מאני (. 112זו אשמה ישנה בתוכו" )אולי כדי לכפר על אי

העדר אביו, שכן רגע הבחירה במוות מתואר כך:"]...[ עדיין לא ידעתי שהיה זה רק אופן להודיע על הסתלקות  –בהתאבדות 

מעיקול רחוק"  כנצנוץ עין הקטרגמורה ומתן רשות למוות להתקרב אליו, מוות שסימן ראשון שלו אולי כבר היבהב בתוכו 

ך את עצמו אביו של יוסף מאני בביירות. לכאורה מותו של יוסף, , ההדגשה שלי(. אין זה אלא אותו קטר שלגלגליו השלי113)

כמו של המאנים לפניו, מתרחש כתוצאה ממימוש כיסופי המוות שמורשים במשפחה. ואולם בד בבד מתבהר מעשה המוות 

ובעניים כתוצאה טרגית של חיים נעדרי אב, שבסופם בחירה בהתאבדות עקב ניסיון כושל למלא את החסך בתכנים לאומיים ת

ובלתי מתפשרים שמובילים באופן בלתי נמנע להרסנות עצמית.  למעשה מה שעובר כאן בירושה הם לא "כיסופי מוות" בלתי 

אגו נוקשה, תובעני ומעניש, -"המצאת" סופר –מבוארים, אלא דינמיקה מורשת של נטישת אב שיוצרת את אותו תהליך עצמו 

 וכמקור להרס עצמי.   המתבטא בתכנים קולקטיביים, כתחליף לאב

עם זאת, למרות הדמיון לשאר המאנים, יש בכל זאת נקודה אחת בה נבדל יוסף משאר אבותיו, והיא הזיקה העמוקה לבנו    

הקטן. אדון כעת בדמותו של הבן הזה המגלמת בעיני את היוצא מן הכלל המעיד על הכלל: בן המאנים היחיד שזוכה לחוויה 
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ייו, וגם המאני היחיד שאינו מונע על ידי דחפים תנטיים הרסניים. המאני הזה הוא אפרים מאני, אבהית מיטיבה בראשית ח

 אביו של השופט גבריאל, שאף הוא מעניק חווית אבהות שונה לבנו.

 

 (175אפרים וגבריאל מאני: "נופל לו תינוק ]...[ ללא אם" )

"בנו הקטן, שכבר שלושה ימים לא ראה אותו והוא מתגעגע כבר בשיחתו הראשונה עם הקצין הורוביץ מספר יוסף מאני על 

(. נסיבות הולדתו של הבן אינן ברורות לחלוטין: מסופר  כי בתקופת שהותו של מאני בביירות "נופל לו 164אליו מאוד" )

פעמים במהלך (. כאמור, לא לחלוטין ברור האם התינוק הוא אכן בנו הביולוגי של מאני, ומספר 175תינוק ]...[ ללא אם" )

הטקסט מודגש השוני במראה החיצוני בין האב לבנו כביכול: בניגוד לאביו כהה העור, אפרים מאני הוא "יפה, בהיר, בעל 

(. גם הורוביץ טוען: "אפרים שמו, הוא שלו ]של יוסף מאני[ לטענתו, 164שיער צהבהב, שנראה חולני ואולי קצת רפה שכל" )

(. ואגון, 192כי על פי תווי הפנים הדמיון רחוק, כי הקטן נוטה לבהירות, ועיניו תכולות ") ואין סיבה שלא להאמין לו, אף

(. התינוק אפרים מאני 105הקצין הנאצי, מציין כי הילדון הקטן "נראה כמו אחד משלנו, חסון ובהיר, ופניו אפילו נעימים" )

ת מותו בטביעה )בשנות העשרים לחייו( יחד עם שאר מועבר יחד עם אביו לכרתים בהיותו בן ארבע שנים, ושם גם מוצא א

יהודי האי המובלים להשמדה. דווקא המאני היחיד שיש ספק לגבי יהדותו )עקב נסיבות הולדתו(, וכן היחיד המכריז על וויתור 

פירו בידי על יהדותו, מוצא את מותו בידי הנאצים. עניין זה מתקשר כמובן לשיחה הרביעית, שבה מתואר מותה של לינקה ש

הנאצים, למרות התנצרותה. נדמה כי המחבר המובלע מציע כי בניגוד לכוחות אחרים המונחלים מדור לדור )דוגמת דחף 

המוות( אך ניתן להתנגד להם )כמו שעושה למשל השופט גבריאל מאני(, ההשתייכות ליהדות היא משהו שלא ניתן להילחם 

 בו. 

ני שהוצגו עד כה, אפרים מאני זוכה לדמות אב אמתית ומשמעותית לפחות עד שנות כאמור, בניגוד לשאר בני משפחת מא   

העשרים שלו, ולאורך הטקסט מובלט שוב ושוב הקשר החזק בין האב לבנו. כך למשל, מתוארת תגובת  הבן למראה אביו 

התנפל לחבק את אביו, פורץ  ה"עקוד" בתוככי הלבירינת בידי החייל הנאצי: "]כי[ אותו צעיר שוב לא יכול להתאפק, ומיד

לפני בלא בושה בבכי קטוע ומוזר, כמין סערת רגשות של רפה שכל, וצריכים היו גם אשתו וגם אביו לתפוס אותו ולחזקו 

בחוזקה, להסיר מעט מן הייאוש והחרדה, שנפלו עליו בעוצמה מאז ראה אותי כובל את אביו ומניח אותו בתוך כד למשמרת" 

פתיע, אפרים מאני הוא גם היחיד מבין הגברים לבית מאני שרוצה ומצליח לממש יחסי משפחה תקינים. (. באופן לא מ110)

גם הוא מגדל  את בנו הצעיר גבריאל בצמוד אליו ואף מציל את חייו )הוא דואג למחבוא לו ולאמו טרם מאסרו בידי הנאצים(. 

יהודיים ואף מגלם את הגישה -אידיאלים קולקטיבייםמעבר לכך, אפרים מאני הוא היחיד מבני המאנים שאינו מתמכר ל
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ההופכית לכך: לקצין הנאצי הוא מדווח על כך שביטל את זהותו היהודית, ונדמה כי אין לו עקרונות עליהם אין הוא מוכן 

 לוותר בתמורה להצלת בנו. ואמנם נדמה כי החוויה של נוכחות אבהית לה זכה )בשנים בהן הורחק האב יוסף מפעילותו

הפוליטית( טבעה בו את  חותמה ומנעה ממנו את ההצפה של יצר המוות. את מותו הוא  מוצא לא מידיו שלו, אלא בנסיבות 

שאין לו כלל שליטה עליהן, ולמעשה תוך הצלה הרואית של משפחתו, לאחר שהוא מובל יחד עם שאר יהודי האי להשמדה 

ן, גבריאל מאני, הבא בתור שלא זכה להכיר את אביו, גדל בהעדר אב )הספינה מושמדת דווקא בידי מפציץ בריטי(. בנו הקט

 אך נוצר את דמותו, כפי שהוא מספר להגר, כאב שהציל את חייו. 

השופט הירושלמי מן השיחה הראשונה הוא הראשון בשושלת המאנים )מבחינת סדר הופעתו ברומן( שמפגין את יצר המוות     

וגיה של דחף המוות המתגלגל במשפחת המאנים. הגר, חברתו של בנו אפי, פוגשת את ולמעשה מעמיד בחזית הרומן את הס

גם הניסיונות השופט לראשונה בימי השבעה על אמו, ומספר שבועות לאחר מכן מונעת ממנו לממש את דחפיו האובדניים. 

הסבר אפשריות. מחד גיסא, וכפי האובדניים החוזרים של גבריאל מאני, בתלייה בדירתו הירושלמית, מנומקים בשתי מערכות 

(, ו"אין לו 72שטוענת הגר, הסיבות להתנהגותו האובדנית של גבריאל אינן נעוצות בו, כי אם ב"מישהו אחר, ממקום אחר" )

בכלל שליטה על הדחף הזה שדוחף אותו לנסות להשמיד כל ערב את עצמו" )שם(. כלומר ההסבר להתנהגותו התמוהה של 

המשפחתי הרחוק, וטמון באבות הבראשיתיים. מאידך גיסא מוצג ניסיון ההתאבדות כמעוגן בעולמו  גבריאל מקורו בעבר

הנפשי הספציפי של גבריאל: הניסיון האובדני מתרחש לאחר שגבריאל מאני מאבד את אמו, ובכך למעשה נותר נטול הורים, 

-עיר מאוד בהיותו ילד בכרתים. אובדן האם הוא רהמה שמביא למצב של דיכאון והעדר תקווה. את אביו, כזכור, איבד בגיל צ

טראומטיזציה המעוררת מחדש דחפי מוות. כך גם ילדותו של גבריאל מאני מאופיינת באותו העדר דמות אבהית ומשקפת את 

 ההעברה הבין דורית של הטראומה. 

 ש"משהו מוזר בהתנהגותה"שהגר,  ים, ובתחילה עולה האפשרותניסיונות ההתאבדות של השופט מתוארים כאירועים תמוה   

(, מדמיינת אותם. העדויות על כוונתו של מאני להתאבד הן נסיבתיות בלבד )הגר רואה חבל משתלשל מהתריס בחדרו 80)

של מאני ונוטה לחשוב שמדובר בחבל תליה שהכין(, וישנם פרטים תמוהים באותה סצנה שאינם מובהרים )כך, למשל, לא 

סבתא, בו מתכונן השופט כביכול לתלות את עצמו, מצוי ב"בלאגן היסטרי" טרם ניסיון ההתאבדות, ברור מדוע חדרה של ה

[(. מאני עצמו אינו מודה בכוונותיו האובדניות ושנים לאחר מעשה משיב תשובה לא ברורה לשאלה ישירה של אמה של 35]

ל השופט מאני, והפרטים נמסרים מפיה של הגר, (. ואולם, אף שאין גישה ישירה בשיחה הראשונה לעולמו הפנימי ש80הגר )

גרסה זו שלה איננה בלתי אמינה, בוודאי בקריאה לאחור, לאחר שמתבררת הדומיננטיות של תשוקת המוות והקשר שלה 

 העצמי )מה שניתן לפרש בקריאה שנייה של הרומן(.  וההרס האובדני הדחף ליתמות כפויה מאב, המביאה להשתלטות
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 הפנייה אל המישור הלאומי כתחליף לאב הנעדר . 3ז.

הגנזיס של שבט בני מאני הוא באברהם מאני, אשר הורחק מבית אביו בגיל צעיר ונשלח אל בית מדרשו של הרב דאיה. 

"גירוש" זה, של הילד אברהם מבית אביו בעודו ילד רך בשנים ולא  גילוי העריות שמבצע אברהם בכלתו, הוא החטא הקדמון 

ף בשיחה החמישית, המוביל לשרשרת הטראומות ולדחף אובדני גנאלוגי. שליחת הנער אברהם מהדהדת את הציווי שנחש

-מארצך וממולדתך ומבית אביך" )בראשית י"ב, א'( ובכך קושרת בין טראומה אישית לךׇ  "לְך –האלוהי לאברהם אבינו 

ל בסיס של זרות וניכור, הרחק מבית האב, עד לשיאה משפחתית לטראומה לאומית קולקטיבית של היווצרות העם היהודי ע

בבגידת האב )אברהם אבי יצחק( בעקידה: חטא קדמון זה, שילוחו של הילד אברהם לרעות בשדות זרים, מייצר המשך טרגי 

 של בני מאני שחווים ילדות נטולת דמויות אבהיות, מה שמקשה על יצירת הזהות, האינדיבידואציה והנפרדות שלהם. 

נפקד מתבטאת בין היתר בקומפוזיציה המיוחדת של הרומן, המתהווה כתבנית של עמידה -הדומיננטיות של  דמות האב הנוכח   

-וידויים שבהן פורק הדובר באוזני דמות מבוגרת-הרומן בנוי כחמש שיחות של הדוברים אל מול דמות סמכותית/אבהית חסרה.

בשלושה מקרים נמעני השיחות הם הורים ממש: בשיחה הראשונה מתוודה הגר  322הורית רשמים מהתנסות קשה.-סמכותית

באוזני אמה יעל על הריונה מאפרים מאני, בשיחה השנייה מנסה הקצין הגרמני אגון להצדיק את עריקתו מהצבא הנאצי 

ביקורו בארץ ישראל. אמו, ובשיחה הרביעית מוסר הרופא אפרים שפירו לאביו את רשמיו מ-בעיצומה של המלחמה בפני סבתו

גם בשני המקרים האחרים, מדובר בדמויות צעירות המתוודות בפני תחליפי הורים: בשיחה השלישית מנסה עורך הדין הצעיר 

בית הדין להמתיק את גזר דינו של יוסף מאני השלישי, ובשיחה החמישית מתייעץ אברהם מאני עם  אבהורוביץ לשכנע את 

שר לאפשרות לשים קץ לחייו. חלקו של המאזין חסר בשיחות, והקורא נתבע למלא את דבריה אביו החלופי, הרב דאיה, בא

של הדמות הסמכותית נעדרת הטקסט, תוך שהוא נעזר בשרטוט הביוגרפי שבפתיחת כל שיחה ובסיומה, ובתגובותיה של 

טקסט ספרותי, כקול חסר, כנוכח הדמות הנוכחת בטקסט. כלומר, חסרונה  של  דמות האב מקבל ביטוי באופני הביצוע של ה

  323נעדר.

מעבר לכך, השושלת של בני משפחת מאני חסרה נקודת התחלה, שהרי את יוסף, אביו של אברהם מאני מקדים אב נוסף, 

שנעדר ברומן ואין אליו התייחסות. מבנה הנחלת השמות גורר בהכרח אל דמות קודמת, שאיננה נוכחת, באופן שפורם את 

                                                           
(, 1995(, דן מירון )1995דיאלוגים", בין השאר גרשון שקד )-ורה של חמישה "מונופרשנים רבים מתייחסים למבנה המיוחד של הרומן שכתוב בצ 322

דיאלוג, המופיעה כבר בצורה מגובשת באחד מפרקי הרומן -( ועוד. טכניקת המונו1995(, הלל ברזל )1995(, אריאל הירשפלד )1995דב )-ניצה בן

ר של יהושע. אחת הפרשנויות הרווחות היא כי השימוש בטכניקת כתיבה זו  הוא אחד מופיעה בצורה עוברית בסיפורים מוקדמים יות גירושים מאוחרים

פואטיים המרכזיים ברומן -ספרותיים המרכזיים בהם משתמש יהושע להבלטה של תכונות המדיום ובכך מהווה אחד האמצעים הארס-האמצעים החוץ

 (.1995דן מירון ) (. לעניין התחכום והפלפול הספרותי של יהושע ראו1995)וראו גיל, 
( שבו היא דנה בקומפוזיציה של הרומן ובאופן השחזור של דברי המאזין בכל שיחה. לטענתה, 1995וראו לעניין זה מאמרה של עדינה עבאדי ) 323

ברומן קיימת התפתחות במורכבותן של השיחות משחזור חד משמעי לשחזור דו משמעי ואף לחוסר יכולת שיחזור, ולמעשה התפתחות ממפורשות 

 זאת אין ספק לדבריה כי הרומן מורכב מדיאלוגים אמיתיים ולא ממונולוגים מוסווים. לעמימות, ועם
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כך הפעם כמקור, כנקודת התחלה.  –אופן כזה את העדר האב נקודת ההתחלה, מערר את יציבותו של הגנזיס ומדגים גם ב

למעשה מתהווה דמות האב כאב שתמיד נעדר. למאזין )נעדר( מיוחסת לרוב חוסר סבלנות לסיפור והוא/היא תובעים במפגיע 

מדנו מן הבנייה של סיפור, כפי של 324מן הדובר קיצור ו"אינטגרציה", בעוד הדובר מתעקש להשמיע את סיפורו בדרכו הוא.

המסורת הפסיכואנליטית, היא הבניית זהות, ולמעשה בחמש השיחות עסוקים הדוברים בניסיון נואש ומרהיב בו זמנית להבנות 

 כתמונת ראי של המתרחש בעולמם של המאנים השונים.  –סובייקטיביות אל מול העדר 

פי שעולה מן הרומן, החסך בדמות האב מייצר הקישור בין העדר האב לכיסופי המוות מתבצע דרך הזיקה אל הלאומי. כ   

קושי בכינון זהות, ועל כן דמות האב שאמורה להוות מקור להפנמה מומרת לאידיאלים קולקטיביים לאומיים שהופכים למקור 

בין היתר כיוון שהוא רווי  –ואולם המישור הלאומי אף הוא רווי פתולוגיות  325המרכזי שלאורו נבנית הסובייקטיביות.

לכות מן הנפש הפרטית )וכן מפאת העובדה שהצמתים המרכזיים בהם פועלים המאנים השונים הם תקופות סוערות בהש

בהיסטוריה היהודית(. ברומן מתרחש אפוא תהליך אין סופי של השלכה והפנמה מן האישי אל הלאומי וחוזר חלילה עד לכדי 

אגו באמצעותה, מהווה המישור הלאומי מעין "תחליף אב" -הסופרמיזוג ביניהם. כיון שאין דמות אב ממשית להפנמה ולעיצוב 

שאליו משליכים וממנו מפנימים תכנים התפתחותיים. לכאורה מוכתבות עמדותיהם האידיאולוגיות של המאנים השונים 

יון למלא ממניעים נפשיים שונים והן שונות מאוד אלו מאלו. ואולם את  העמדות השונות מאחדת העובדה שכולן מגלמות ניס

את החלל הראשוני שנוצר כתוצאה מהעדר האב בתכנים לאומיים, וכן העובדה שהאישי צבוע כולו בלאומי וההפך: כך במקרה 

של יוסף מאני השלישי שתפיסותיו הלאומיות מאופיינות בהעצמה מוגזמת של מנגנוני הפרדה ואינדיבידואציה, עד כדי הגדרה 

וכך במקרה של יוסף מאני השני אשר רעיונותיו הלאומיים  326כמובן את זהותו הפרטית,עצמית נוקשה והרת אסון, מה שתואם 

נדמים ככאוס היולי ובלתי מופרד המהדהד שלבים ראשוניים ואינפנטיליים של העדר זהות ונפרדות, כתמונת ראי לאגו הלא 

 ההרסני. בשל שלו. היתמות, הממשית ו/או המטפורית, היא, אם כן, מקור נפשי לדחף האובדני 

את המאנים היתומים מאב מקיפה הווית יתמות וחיפוש אחרי אב המבטאת את עוצמתה של טראומה זו:  זוהי מהותה  של     

הגר, יתומת המלחמה שעסוקה כל חייה בחיפוש דמות אב, תוך שהיא בוחנת באירוניה אבל גם ברצינות רבה את מה שהיא 

                                                           
( מתייחס לניסיון של הגיבורים המדברים להשיג מן המאזינים להם לא רק קשב, אלא גם הסכמה או מחילה, ולמעשה פסק דין )מה 1995דן מירון ) 324

ן(: "חמש השיחות המרכיבות את מר מאני הן אפוא גילום קיצוני של תפיסת הסיפור שמובלט בעיקר בשיחה החמישית אך קיים לאורך השיחות כול

ריות כווידוי או כחשיפה אובססיבית של ה'אני' ומכאוביו לפני הזולת על מנת לקבל ממנו חנינה ואישור ובאותה שעה גם לפגוע בו ולהטיל עליו אח

ידי לחצים בלתי נשלטים, התובעים פורקן באמצעות החצנה והעתקת האלימות שבהם  למועקה הרועצת את המתוודה תחתיה. לפי זה מונע הסיפור על

( אף מכנה את הדמות המאזינה "אני עליון" וטוען 1995(. גרשון שקד )49, עמ' 1995מן הזירה הפנימית אל זירת היחסים עם הזולת הסמכותי" )מירון, 

ת פיסיים ורוחניים. הדוברים בחמש השיחות מתייחסים אל נמעניהם כאל אמות מידה, כי המאזינים בחמש השיחות לובשים צורת דיוקנאות של אבו

 (.134ולמעשה כל דמות דוברת באה להישפט בפני דמות שהיא מעלה לדרגת אמת מידה בחייה )שם, עמ' 
אל דמות חזקה ומנחמת בדיאלוג נכון" גם יאיר מזור טוען בהקשר זה כי "כולם מחפשים מחמת צורך דוחק להשביע איזה שהוא חסך נוכח, להתחבר  325

 (. 331, עמ' 1995)מזור, 
( המיישמות את המנגנונים הפסיכואנליטיים הפעילים ברומן אל המישור 1995דב )-( וניצה בין1995על כך ראו קריאותיהם של יעל פלדמן ) 326

 הלאומי.
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הגר היא כמובן הדמות הפותחת את הרומן )היינו את הרומן   327(.32" )היתומיםפסיכולוגיית מכנה ה"כללים השחוקים" של "

את הצאצא האחרון )לנגזרת הזמן כנתינתו, הסוז'ט( אבל גם זו הסוגרת אותו, מבחינת הרצף העלילתי. היא זו שמביאה לעולם 

בנו של גבריאל(. גם ילד זה, כיאה לשושלת בן יתום נוסף, רוני מאני, פרי יחסיה עם  אפי )אפרים מאני, (, מר מאנישל עלילת 

המאנים, לא יזכה לגדול בחיק אביו: הוא, שנקרא על שם אביה של הגר, כלומר סבו שנפל, אינו זוכה להכרה של אביו, שכועס 

ו( על הרמייה שרימתה אותו הגר בהכנסה להריון לא מתוכנן: "הוא הסכים להכיר רק באופן פורמלי )ולא באופן רגשי, כהגדרת

(. האב, כממשיך את מסורת המאנים, יוצא לנדודים 78באבהותו, והתחייב להפריש שליש ממשכורתו הרשמית לתמיכה בילד" )

[( והילד גדל עם אמו וסבתו.  אמנם, סבו יוצר עמו קשר כך שהוא בכל זאת זוכה 78)הוא נוסע להמשך לימודיו באנגליה, ]

הגר עצמה מבינה,   329אינו יכול להוות, בביקוריו המעטים, תחליף לאב החסר.ואולם כמובן שהסב   328לדמות גברית בעולמו,

עוד טרם לידת הילד, כי ילד זה, כמו אבותיו לפניו, לא יזכה לדמות אבהית ו"כש ]...[ ייצא אל העולם יקיפו אותו רק נשים 

ציאות לאומית ואישית מורכבת עתיד העדר (. כך נידון הבן, רוני מאני, לגורל דומה לאבותיו לפניו: כבן שנולד למ54]...[" )

 האב ללוות את התפתחותו, וכנראה להביא, גם במקרה שלו, לקיום אנושי המתגלם כזירת קרב בין רצון הקיום ליצר המוות.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(, ובכך מסבירה 32מוזרה, לדבריה, של הגר, אשר "מחפשת לה אבא" )יעל, אמה של הגר, מציעה פרשנות פסיכולוגית באשר למניעים להתנהגותה ה 327

את משיכתה לדמותו של גבריאל מאני. למרות שהגר מוכנה לקבל חלקית את פרשנותה של יעל באשר למניעיה הלא מודעים, היא טוענת לקיומה של 

 ineffable)ניתנת לתמלול, אינאפבילית )-שנותי, אותה חוויה בלתי"טיפת מסתורין" שאינה ניתנת לתמלול ובכל זאת לא ניתן להתכחש לקיומה. לפי פר

 היא החוויה טראומתית של גדילה בהעדר דמות אבהית.
אחת התמות החוזרות היא חילופי התפקידים בין דמות האב לדמות הסב. תמה זו מהדהדת כמובן את ראשיתה של השושלת, שמקורה בגילוי עריות  328

וסבור כל חייו שאביו הוא האב הביולוגי(. שכפולים נוספים לתמה זו הן אגון ברונר, ש"רשאי לכנות את אביו ]...[ סבא" )ילד שנולד לסבו ולכלתו, 

תה (. תמה זו מתקשרת לתמה כללית יותר והיא חילופי הזהויות והתפקידים ברומן, שבו בן מחליף את אביו )יוסף מאני השני מחליף את אביו במיט83)

אפרים שפירו מחליף את אביו בנסיעה לקונגרס הציוני(, אב מחליף את בנו )אברהם מאני מחליף את בנו במיטת הכלולות של כלתו, של הפלורה דאיה, 

ם( השופט גבריאל מאני מחליף את בנו אפי בגידול בנו(, בת מחליפה את אמה )לינקה מחליפה את אמה החולה בליווי אביה לאירועים חברתיים שוני

 חיו )אגון מהווה תחליף לאחיו שנפל במלחמת העולם הראשונה(. חילופי תפקידים אלה קשורים להעברה הבין דורית של הטראומה.ואח מחליף את א
ח למערב, בנקודה זו אני חולקת על עמוס עוז, הטוען כי הרומן מסתיים "באמירה מנחמת על העתיד" וכן טוען כי היוולדו של הבן רוני, מזיגה בין מזר 329

(. בעיניי מגלם סיום הרומן את המשך המעגל האינסופי 352, עמ' 1995ום הכי אופטימי בכל הספרות העברית: מתחילה שושלת חדשה" )עוז, הוא "הסי

 דורית של הטראומה ובכך מהווה הסוף )ובעצם ההתחלה שהרי מדובר בסוף השיחה הראשונה( סיום פסימי.-של ההעברה הבין
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 (95"אין שום תחיה מן המוות הזה" )ליהושע קנז:  התגנבות יחידיםפרק ח: 

 . התאבדות ביצירתו של יהושע קנז1ח.

 בר שייתן טעם לחיי"רק כעבור שנים רבות באה שעה וידעתי כי לא אמצא ד                                                                

 לזכור את התמונות החמקניות ההן, והמתחדש תמידיותר מן המאמץ הכושל                                                                 

 ללכוד אותן ואולי אף להשיבן, ולו לרגע, לחיים"                                                                 

 26330, עמ' התגנבות יחידיםיהושע קנז, 

 

כבר בסיפור המוקדם "מותו של קים"  331תמת ההתאבדות מופיעה ביצירתו של יהושע קנז כבר משלביה המוקדמים ביותר.

של דות. מדובר במותו המתרחש על רקע הווי הסטודנטים בפריז של שנות הששים, מתוארת פרשת התאב 332(,1962)קנז, 

סטודנט זר המתגורר בפריז, מוות המתואר מבעד לעיניו של המספר הגיבור, חברו ללימודים שצופה בו מבעד לחלון חדרו 

ון התמודדות של המספר הבדוי  עם רגש אשמה על תגובתו  כשהוא שם קץ לחייו, אך אינו נחלץ לעזרתו. הסיפור מבליט ניסי

הפסיבית ומעלה השערות בנוגע לסיבת ההתאבדות, אך בסיומו נותר המעשה חסרת פשר, כמו גם דמותו של הסטודנט 

 המתאבד, קים, עצמה. נדמה כי הניסיון הנואש להעניק פשר להתאבדות המסתורית, וכן ייסורי המצפון של המספר, הם בגדר 

להשיג שליטה  בתחושות של חוסר אונים שהאירוע מייצר, אבל גם הבעת עמדה לפיה ההתאבדות, אקט תוקפני ואלים  ניסיון

 333המופעל כנגד העצמי, היא בהכרח תמיד מסתורית ובלתי מובנת, וחוסר האונים שהיא מעוררת לא ניתן לתיקון.

של קנז בקנה אחד עם  התפיסה הביקורתית המצביעה על התפצלות מכאן ואילך עולים גלגוליה של תמת ההתאבדות בפרוזה     

( 1973) האישה הגדולה מן החלומות( ו1964) אחרי החגיםביצירותיו לשני ענפים שונים במובהק: שתי היצירות הראשונות, 

תייכים גם נתפסות כמציגות עולם אפל ומוקצן של התפוררות, הרס ושיגעון, בעוד הרומנים המאוחרים יותר, אליהם מש

( מציגים כתיבה ריאליסטית ומורכבת יותר בנושאיה ומרוככת בדרכי עיצובה. 1991)בדרך אל החתולים ו התגנבות יחידים

                                                           
 [(. מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים בסוגריים בגוף הטקסט.1986] 2008החדשה של ספרו של יהושע קנז )קנז, כל הציטוטים לקוחים מהמהדורה  330
, יצא לאור בשנות השישים, ובאותה עת התפרסמו גם סיפוריהם הראשונים של א. ב. יהושע ועמוס עוז. 1937הרומן הראשון של יהושע קנז, יליד  331

לו מיד לקאנון הספרותי ונתפסו כעמודי התווך של סיפורת "דור המדינה", תהליך התקבלותו של קנז היה ממושך אולם בעוד שני סופרים אלו התקב

ות יותר, וארך עד שנות השמונים, שרק אז זכה להכרה. לדיון נרחב ביצירתו של יהושע קנז, כולל ההתפתחות שחלה בריאליזם שלו מיצירות שהן פח

-10, עמ' 1997ות מלאות מימטית, וכן על פרשת התקבלותה של הפרוזה של קנז בשדה הספרות הישראלי, ראו: לוי, 'דמויות מציאות' ליצירות שמייצג

 . 213-212, עמ' 2007. לפרשנות נוספת על פרשת התקבלותו האיטית של קנז לקאנון העברי ראו: גלוזמן, 16-15וכן  9
, ובכתבי למרחבו הארץבעיתונים  1961-1963נים של יהושע קנז, שהתפרסמו בשנים "מותו של קים" הוא אחד מתוך ארבעה עשר מסיפוריו הראשו 332

, תחת שם העט 'אבי עתניאל'. בסיפורים אלה מופיעות לראשונה התמות שיהפכו למרכזיות בכתיבתו המאוחרת, ובהן, בין היתר, מוטיב גזיתו קשתהעת 

 ההתאבדות. קנז לא כינס את סיפוריו הראשונים הללו.
סיפור עולות תמות נוספות שיעסיקו את קנז במרבית יצירותיו הבאות והן  האחריות האנושית, אחריות של אדם לזולתו ושאלת ההתלבטות מן ה 333

 הנצחית של האמן בין התבדלות איסטניסית מהחברה לבין החובה להסתפח אל ההמון, כולל האחריות המוסרית שהסתפחות זו נושאת בקרבה )התלבטות

 (.התגנבות יחידים ותו של מלבס לכל אורכו של הרומןמשמהותית לד
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בהתאם לכך, בעוד ההתאבדות מעוצבת ביצירות הראשונות כאקט סתום הקשור במידה רבה לטירוף שלא ניתן להסבירו, 

בדינמיקה נפשית ספציפית של דמות פרטית, ומקבלת לפיכך הגיון פנימי, ביצירות המאוחרות היא מעוגנת בפסיכולוגיה ו

הקשור למצוקות נפשיות מסוימות. התמה המופיעה ברומן הראשון כאקט אקסצנטרי ותמוה  מתגבשת אפוא לכלל סוגיה 

 וגם אחריו. בהתגנבות יחידיםמרכזית 

ת המושבה הידועה לשמצה בהתנהגותה המינית המופקרת [(  מתאבדת מאשה, אחת מצעירו1964] 2005)קנז,  אחרי החגיםב   

לכאורה. לאחר שהיא  נכנסת להריון, ולאחר שבן זוגה נוטש אותה ועוזב את המושבה, היא מוחרמת על ידי בני משפחתה 

למרות שהרומן מעוגן כביכול במציאות ההיסטורית של  334ומוצאת את מותה, שמפורש כהתאבדות, בנפילה ממגדל המים.

בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי, הוא מאוכלס ברובו בדמויות פרוורטיות ומטורפות, המשתייכות לשוליים  מושבה

החברתיים. עולמן הנפשי  של הדמויות כמעט לא נחשף, וכתוצאה מכך נותרת התנהגותן במידה רבה לא מנומקת וחסרת פשר. 

של דמותה, ומסמנת בעיקר את כוחם ההרסני של יצרי הארוס כך גם התאבדותה של מאשה אינה מפורשת על ידי הפסיכולוגיה 

 335והליבידו.

( מתרחשת התאבדות כפולה: בני הזוג אלפרד ואילזה ש', זוג מהגרים מגרמניה 1973) האישה הגדולה מן החלומותב   

ם בשתיית רעל. מתאבדי –שהוא אחת הדמויות המרכזיות ברומן   –שמהווים את הקשר האנושי היחיד בחייו של "ההונגרי" 

בני הזוג   336בעקבות מותם מאבד ההונגרי את הרצון לחיות ואת מותו בסוף הרומן ניתן לפרש כקבלה והתמסרות למוות.

בניגוד להתאבדותה חסרת הפשר של מאשה,  337מתאבדים בגלל הזיות רדיפה שבהן הם לוקים אשר מתגברות במהלך העלילה.

ורט ומנמק. אף על פי כן נותרת גם ההתאבדות הזאת לא מוסברת מבחינה כאן מצורף לאקט ההתאבדות מכתב פרידה מפ

פסיכולוגית והיא מתפקדת ברומן בעיקר כסמל לטירוף עתיר תוקפנות הרסנית המופנה פנימה של בני הזוג ש', כמו גם של 

 חלק מהדמויות האחרות. 

בשני הרומנים הראשונים של קנז משתייכות כלל הדמויות לשולי החברה והשפיות, ועל כן אקט ההתאבדות אינו נתפס בהן    

כחריג )התאבדות נתפסת כהתנהגות אנושית קיצונית המשתייכת לקבוצת הפתולוגיות הנפשיות, ועל כן אין זה מפתיע שדמויות 

                                                           
, כרך ה', 1977-1998קנז מייצר אי בהירות ועמימות מסוימות סביב הסיבה למותה של מאשה, מוות שניתן לראות בו גם רצח )וראו, למשל: שקד,  334

הקורא כך את מות הנערה(. ככלל, ביצירותיו הראשונות של קנז קיימת עמימות באשר להתנהלותן של הדמויות, שנובעת בחלקה מהעובדה  278עמ' 

בדרך הגות הדמויות בהווה הסיפורי אינה מנומקת בחומרים אקספוזיציוניים. אפקט דומה מתרחש סביב מותה של בטי פולדי, מן הדמויות ברומן שהתנ

 , כשלא ברור אם מדובר בהתאבדות או ברצח.אל החתולים
י. זהו המקרה של ברוך, שאונס ילדה ערבייה ולאחר הגורר חלק מן הדמויות לטירוף ולהרס עצמים המרכזיים ברומן זה הוא הארוס אחד מן הנושא 335

התגנבות מכן נרצח על ידי בני משפחתה, וכן האקט המיני המתרחש בין בת שבע לפועל הערבי. הארוס ההרסני הוא נושא שיחזור בהרחבה ברומן 

 . יחידים
 ד, לשם נמלט מאימת ה"גימלאות" שנאלץ לפרוש אליהן. ההונגרי מת מסיבה לא ברורה, לאחר מחלה קצרה, על ערימת הזבל שמחוץ למפעל שבו עב 336
, שגעון בשניים, על פי התרגום מצרפתיתdeux-a-folie( "shared psychosis ,)הזוג ש' הם דוגמה קלאסית להפרעה פסיכיאטרית המכונה "  337

בכדי להדגיש את הטירוף הבלתי מוסבר הקיים כל הפרעה מסתורית שהאטיולוגיה שלה אינה ברורה. נדמה כי קנז בחר דווקא בהפרעה אקסצנטרית זו 

 העת מתחת למעטה הדק של השפיות. 
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)שיידון  בהתגנבות יחידיםמגמה זו משתנה ברומנים המאוחרים, בין היתר  מטורפות שמות קץ לחייהן בהתאבדות(. ואולם

עוברת תמת ההתאבדות כחוט השני לאורך הרומן כולו, התגנבות יחידים . בובבדרך אל החתוליםבהרחבה בהמשך הפרק( 

, והיא שזורה בדרך ומגיעה לשיאה בהתאבדותו הטרגית של אלון, אחד מחניכי הטירונות. ברומן בולטת רפלקסיה על הסוגיה

כלל  בדיונים שמנהלים הטירונים בינם לבין עצמם. לראשונה מעלה קיפוד, הטירון החוזר בתשובה, את שאלת ההרסנות 

העצמית כשהוא מתרעם על הדעות שמביע מיקי, אחד החסונים שבחבורת הטירונים, בנוגע למעמסה שמציבים החלשים על 

ו משאירים על קוטב ההר להמתין למותם. כשמיקי מתלונן על אחד החיילים החלשים כתפי החזקים, אותם חלשים שבספרטה הי

שמעכב את המחלקה כולה, מתריס נגדו קיפוד: "אולי הדרך היחידה שלו להיות בסדר בשבילך היא שהוא יתאבד ולא יפריע 

ה עצמית על מזבח (. בהמשך מועמדת תמת ההתאבדות לבחינה מזוויות שונות: החל משאלת ההקרב18לאף אחד?" )

[; הקרבה עצמית לטובת הכלל, בין אם 67האידיאולוגיה )התאבדותו של אורי אילן כדרך להימנע מלהסגיר סודות מדינה, ]

[(;  321לטובת חברים לנשק או למטרה לאומית, דוגמת כנופיות המתאבדים הערבים שכונו "פדאיון", שנפוצו באותה תקופה, ]

( וכ"פגיעה 71ואיסטי המשרת את צרכי האני, למשל כדרך להשתמט מהשרות הצבאי, )דרך שאלת ההתאבדות כאקט אג

(, ועד להתאבדות כשיאה של מצוקה נפשית )אבנר, הטירון יוצא עדות המזרח, מספר על נערה שניסתה 182ברכוש הצבא" )

[(. 215גיעה שספג ממשפחתו ][, ולאחר מכן מגלה שהוא עצמו ניסה להתאבד לאחר פ150להתאבד בגלל אהבה נכזבת  אליו  ]

נימה מעט מבודחת המרככת את האימה הסמויה שמטיל הנושא על הטירונים מבטאת אמירתו של קיפוד שבכל מחלקה בטירונות 

(, אמירה שמתגשמת במותו הטרגי של אלון, וכן איומו הספק היתולי של אבנר ש"אם 202יש "משתגע" אחד ומתאבד אחד )

 (.   496בשבת או בחג" ) אני אתאבד פעם, זה יהיה

[( שכנתה הלוקה בנפשה של גיבורת הרומן, בטי פולדי, שמה קץ לחייה בנפילה 1991] 2007)קנז,  בדרך אל החתוליםב   

ממרפסת דירתה )נפילה שפתוחה כאמור לפרשנות גם כרצח בידי בעלה(. מותה של גברת פולדי הוא סיום עגום  של חיים 

טירוף, שלקותה הנפשית מסבה מצוקה ניכרת לעצמה ולסביבתה. דמותה של בטי -וארת כמוכתרווי ייסורים של אישה המת

אנלוגית לדמותה של יולנדה מוסקוביץ', גיבורת הרומן שמבטאת תשוקה תנטית המתבטאת בכמיהה "להתמזג" עם הדשא, 

הוא, למעשה, מימושו של הטירוף שהיה אותו היא רואה מחלון חדרה בבית החולים. נילי לוי טוענת כי "טירופה של בטי פולדי 

קיים בפוטנציה ביולנדה. ]...[ בקפצה אל מותה בשמלת התשוקות הירוקה, מממשת בטי פולדי תשוקות ארוטיות ודחפי מוות 

(. ברומן זה מאירה ההתאבדות, אם כן, אספקטים בדמותה של הגיבורה 123' עמ, 1997, לוישפעלו גם בנפשה של יולנדה" )

 וסיפה לה ממד של עומק.הראשית ומ
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מתברר אם כן כי ככל שגיבש קנז את דרכו הספרותית והרומנים שלו הפכו ריאליסטיים יותר, נכנסה תמת ההתאבדות,    

כבר מראשית כתיבתו, לתוך מסגרת של הסברים פסיכולוגיים על  דינמיקה נפשית אנושית, וגם זכתה לעיון  שהעסיקה אותו

בעת, היא ממשיכה לשקף טירוף מבעית בהיותה חסרת פשר דווקא. טירוף -מפורטים. עם זאת, ובהולדיון עקרוניים נרחבים ו

זה אורב תמיד, על פי הרומנים הללו, מאחורי חזית דקה של השפיות, והוא קשור למצבו הקיומי האינהרנטי של האדם  כבודד 

תמודד עם סוגיות  אלו. כל אלו יידונו כאן ומנוכר, לכמיהת השווא שלו לחסד טרנסנדנטי ולשאלת כוחה של האמנות לה

 .התגנבות יחידיםבהרחבה דרך 

 

 (24"יצר החיים המשתולל" )הליבידו: . כוחות 2ח.

רואים בו רומן חניכה  338, הנחשב ליצירת המופת של קנז,התגנבות יחידיםהרבים של הרומן חלק מפרשניו 

(bildungsroman) 339את שלבי התבגרותו של האמן לקראת קיום בעולמו המיוחד., ואף רומן מז'אנר חניכת האמן, המייצג 

אחרים רואים בו יצירה חברתית ריאליסטית  המעצבת את החוויה הישראלית המובהקת של ההתחיילות, בעיקר לאור העובדה 

המום, (. 16שמדובר בטירונות של  חיילים בעלי כושר לקוי, שמומם הגופני הטביע בהם אות של "טמאים אסורים במגע" )

ועל רקע תפישה זו  מציג  –בהוויה הישראלית שהרומן מתאר, הוא לא רק  גופני, אלא נתפס כפגם מוסרי, כסוג של חטא 

  341יש הקוראים את  הרומן בדגש על יסודותיו הפסיכולוגיים, 340לאומי.-הרומן ביקורת חתרנית ונוקבת על האתוס הציוני

בשנים האחרונות נוספו לפרשנויות  342שמעויות סמליות למצבים אנושיים.דתי המעניק מ-ואחרים רואים בו רומן מטפיזי

באמצעות  תפיסת "הגוף  התגנבות יחידיםהרבות העוסקות ברומן קריאות מגדריות ופוליטיות: מיכאל גלוזמן, למשל, קורא את 

פוליטית הדומיננטית" -והציוני", וטוען כי "קנז מעמיד אנציקלופדיה של גופים על מנת לפרק ולבקר את ההיררכיה הבי

פוליטיזציה -(. דרור משעני מביע תמיהה על כך שהקריאה הקולקטיבית ברומן ביצעה לדבריו "דה233' עמ, 2007, )גלוזמן

( ומזהה את הגוף המזרחי ברומן כחזרתו של המודחק: 48' עמ, 2002 באחד הרומנים הפוליטיים ביותר שנכתבו כאן" )משעני,

 לאומי שהצבא הישראלי הוא הגילום האולטימטיבי שלו.-יהודי שהודר, לטענתו, על ידי האתוס הציוני-הגלותיחזרתו של הגוף 

                                                           
, הוא אחד מרומני ההתבגרות של קנז ונחשב ליצירתו המרכזית. הרומן אמור היה להיות הסיפור החמישי בקובץ הסיפורים 1986-הרומן, שפורסם ב 338

קבים בחייו של הגיבור המספר, אך גדל והתרחב תוך כדי כתיבתו. לזיקות המרובות  [( המתאר שלבי התבגרות עו1980] 2008)קנז,  מומנט מוסיקלי

. הרומן עורר הדים וזכה לקבלת פנים נלהבת של מבקרים 1986, ראו: עמית, מומנט מוסיקליבין הרומן לסיפור "בין לילה ובין שחר" מתוך הקובץ 

(. לסקירה חלקית, אם כי לא ממצה של הקריאות הפרשניות 1997נה שלו )וראו לוי, רבים, אך בצד השבחים נשמעו גם התקפות שברובן התייחסו למב

 (.  1992, טולצ'ינסקי, 1988. כמו כן נכתבו על הרומן מספר דיסרטציות )ירדני, 2002, משעני, 2007, גלוזמן, 1997של הרומן ראו: לוי, 
 (.1986, ב'(, דן מירון )1987סף אורן )(, יו1987לגישות פרשניות אלו ראו, בין השאר, שמעון זנדבנק ) 339
 (. 1994(, חנה הרציג )1986(, דן לאור )1986(, הדה בושס )1987לקריאות מסוג זה ראו, בין השאר: מלכה שקד ) 340
 .1986-1987גרין, -וראו, למשל, הגורני 341
כנית רדיו ששודרה ברשת א' כמה שבועות לאחר ( וקריאתו של אריאל הירשפלד )מופיעות בתמליל ת1987וראו למשל, קריאתה של מירסקי ) 342

 (. 1987", קנז, התגנבות יחידים: "שיחות על פרוזהשיצא לאור ספרו של קנז בכתב העת 
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בהתאם להשערות עבודה זו, הקריאה שתוצג כאן מפנה זרקור אל סוגיית ההרס העצמי, שהיא מן התמות המרכזיות    

נת לבחון את האופן בו המישורים הללו מהדהדים זה את המעוצבות ברומן, הן במישור הלאומי והן במישור האישי, והיא מכוו

גם כאן תיבחן האפשרות שההתאבדות היא  טבורה של הפקעת  343זה,  עד שחווית הקריאה דומה לכניסה לחדר מראות.

לאומית, שברומן של קנז הופכת להדוקה ודחוסה מתמיד.  אראה כיצד מעצב קנז את  הקונפליקט בין יצרי חיים -האישית

מקנה  4באמצעות סוגיית ההתאבדות, כמתח המרכזי של היצירה,  וכיצד מיקומו של קונפליקט זה במציאות של בה"ד  למוות

פסיכולוגיים. על פניו מעוצב -קונקרטיים כמו גם רבדים מטאפוריים/מטונימיים, פסיכולוגיים ומטה-לו ממדים ריאליסטיים

ים  לכיוונים הופכיים. אבל זוהי תפיסה מטעה,  מאחר שהמציאות על העימות בין שני היצרים כמשיכה של שני קטבים מנוגד

פי הרומן  היא מעורבת ומורכבת, והארוס הוא למעשה פניו האחרים של התנטוס, ולהיפך. על פניו נדמה אם כן כי היחס 

כי. ועם זאת, התמונה הנרקם בין הארוס והתנטוס הוא יחס דיכוטומי  בין  שני קטבים מנוגדים המושכים כל אחד לכיוון הופ

הקונקרטית שמעצב קנז, על פיתוחיה ומרקמה, מסבכת את הסכמה הדיכוטומית. ביטול הדיכוטומיות בין יצרי התנטוס והארוס 

מתהווה במהלך הרומן כתמונת ראי של זליגת הלאומי אל הפרטי והפרטי אל הלאומי. המרחב רווי אלימות, והתוקפנות 

ב האישי, ומכוננת את זהות הפרטים. ערבוב היצרים המומחש לאורך הרומן כולו, בנפש מחלחלת לכל חלקה, כולל למרח

האישית ובנפש הלאומית כאחד, מלמד עד כמה הניסיון לכינון זהות, אישית ולאומית כאחד, הוא ניסיון טרגי, שברירי, תלוי 

י של אומה הנמצאת בשלבי כינון זהותה, על בלימה, שלעד טמונה לפתחו סכנת הכיליון. כך מבצע קנז אבחון פסיכופתולוג

 ומזהה כוחות המאיצים תקומה המעורבבים עם כוחות אנרגטיים הפוכים. 

פן התשוקה לחיים מעוצב הן בהקשר הפרטי, של דמויות צעירות העוסקות בהווה שלהן ובעתידן, והן בהקשר של מדינת   

מויות ברומן: כאנשים שכל עתידם לפניהם, הטירונים חולמים הלאום הנמצאת בראשית דרכה. תשוקה לחיים מאפיינת רבות מד

ודנים בינם לבין עצמם בעתיד הצפוי להם, בקשרים עם בנות זוג,  בהקמת משפחה,  בלימודים ובעבודה. בראש וראשונה, 

החיים  יצר" וכצפוי, עיסוק במיניות הוא רווח מאד בקרב הטירונים: מיקי עסוק לאורך הרומן בבתוליו, ומאזכר במפורש את

. גם אצל אלון מערכת היחסים שהוא מנהל עם חברתו תופסת מקום משמעותי בהרהוריו. אבנר מונע (24) שלו" המשתולל

כפי שמומחש במערכת היחסים המינית הסוערת שהוא מנהל עם אישה נשואה,  ,סיפוקו על לעולם שאינו בא על ידי רעב מיני

נפגשים בסתר בכדי לממש את תשוקתם המינית, כולל בסיטואציות שכרוכות הכרוכה בסיכון עצמי רב )אבנר ואהובתו 

בהשפלה, דוגמת המפגש בחורבה הנטושה במהלך ה"אפטר" של אבנר מן הטירונות(. ואולם, את מערכת היחסים הזו, שכרוכה 

                                                           
( הגורסת כי מפאת המורכבות ורוחב היריעה של הרומן, הניסיון להתייחס אל מכלול ההיבטים 1987מונזון )-אני מצטרפת כאן לדעתה של וולף 343

ים לידי ביטוי ביצירה נידון מראש לכישלון, ועל כן אתמקד בניתוחי זה באלמנטים מסוימים הנשזרים ביצירה והנקשרים אל התמה שאני והנושאים הבא

 רואה כמרכזית בה.
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ונה מהטירונות. במחיר גבוה, ממיר אבנר בלא כל קושי בנערה אחרת בה הוא מתאהב בפגישה קצרה במהלך חופשתו הראש

אצל אבנר התשוקה לחיים מתוארת כרעב שהוא כמובן גם רעב מטאפורי: "תיאבון לחיים ]...[ גדול כל כך והעולם אולי לא 

(. ואמנם נדמה כי אבנר מונע לאורך הרומן על ידי ארוס יוקד המתווה קיום יצרי ומלא 172מסוגל בכלל לספק תיאבון כזה" )

 המוות על ברצינות חושב לא פעם גע מסוים )באופן מעורר חשד  כלשהו להיפך הגמור(: "אני אףתשוקה, והוא עצמו מעיר בר

שינה  –ואולם, למרות ההערה הזאת, רכיב של תשוקה למצב דמוי מוות   344(.307הזאת" ) הצרה מפני מחוסן אני כאילו]...[ 

 הוא מאד דומיננטי אצלו.    –שהוא מתקשה להתעורר ממנה  

חמו, הטירון ממוצא -גרסה נוספת של יצר קיום מגלמת התשוקה להתמזגות ולקבלת מבט מאשר מן הזולת של רחמים בן   

 עצמית ובשיתוף בהשפלה הכרוכים, בכלל להשתלב הנואשים בניסיונותיו מתגלה חמו-מרוקאי המושפל לאורך הטירונות. בן

(, 21) המזרחים חבריו לבקשת הרצפה מן סיגריות בדלי אוסף הוא כלפיו: במהלך הטירונות המופנות התעמרויות עם פעולה

 את מהווה הוא שלרוב למרות, הצחוק המחלקתית בהילולת ומשתלב המיניות לנטיותיו בנוגע ההקנטות עם פעולה משתף

(. 70) האמתייםכעונש, הוא אינו מסגיר את הנאשמים  לבסיס ומרותק בכפו עוול לא על גם כשהוא מואשם. הראשי קורבנה

ניסיון השתלבותו בקיבוץ אליו נשלח  שמדגים התשוקה העזה להשתלבות מלווה את רחמים עוד הרבה לפני הטירונות, כפי

וההשפלה, וככל  הדחיה גם מתגברת כילד צעיר. ואולם מדובר במעגל קסמים הרסני: נדמה כי ככל שהרצון להשתלב גובר, כך

ובאישור עד לכדי הפנמה של הדחיה וההשפלה שהופכים לחלק מן העצמי.  בקבלה הצורך גדל כך, מצד הסביבה הדחיה שגדלה

 אכן והוא ידו על המשפילות שספג מזולתו הופנמו האמירות, עצמו על רחמים של מדבריו בהמשך למדים שאנו כפי, ואמנם

 יותר אתה. בשבילי טוב יותר היה, שאני כמו זבל אחר, אחר מישהו נשאר היה אם"נחות: , מושפל, בזוי כאדם עצמו רואה

 המקום ואת שלי המקום את יודע לא שאני תחשוב אך. שלך הנעליים מתחת חרא כמו זה חמו-בן. איתי לדבר בשביל טוב מדי

 אדם בן לא אני ]...[ שלך כפרה אני: "ובהמשך(. 273?" )אליך נדבק אני למה. אחד בעולם לא, דבר אותו לא אנחנו. שלך

חמו באופן קונקרטי את אחת האמירות -בן מממש גם הרומן של בסופו(. 280" )שווה אני מה יודע לא שאני תחשוב אל. טוב

[( כשהוא שורף את הצריף של משפחתו. כלומר התשוקה 277שהוטחו בו )"אתה בשביל המעברה, בשביל הפושעים" ]

 להשתלבות, המגלמת יצר קיום עז, הופכת להרסנית.

 יעניק מה בשאלה ארוכות ודן, הקיום לטעם בנוגע בשאלות כולו, באופן גלוי ומפורש, הרומן לאורך עסוק המספר מלבס גם 

המתפקדות אף הן באופן בולט  פואטיות ארס לחייו. דרך הרהורים אלו מביא המחבר לחזית הרומן תמות ומשמעות טעם

                                                           
י שלו )הוא, היא בה בעת רכיב בולט של הרס עצמ . המיניות של אבנר1990: קלדרון, לקריאה של דמותו של אבנר כמעין דון ג'ואן, או קזנובה, ראו 344

 למשל, הראשון מבין הטירונים שנענש במאסר(. 
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קנז, מגלה לאורך הטירונות כי מה שיעניק  של דמותו בן את כשיקוף של רצון לקיום, וכגילום של ארוס פורה. מלבס, שמגלם

(, כלומר מעשה האמנות.  ואולם  מלבס אינו האמן היחיד ברומן. 11ערך לקיומו הוא שיחזור "יופיין של התמונות האבודות" )

המזרחית רסלר, המוסיקאי שרוצה להקדיש את חייו למוסיקה. גם המוסיקה  , ויוסי(צייר מחונן  שהוא) אלון גם מצטרפים אליו

חמו, כזכור, ברגע מסוים הופכת -חמו מגלמים תשוקת קיום עזה )אצל בן-של הטירונים ממוצא מזרחי, וכן ריקודיו של בן

, לקיום חזק מוטיבציוני מתבררת כגורם סצנת הריקוד לרגע של אקסטזה, שבו הופכת תשוקת הקיום לטירוף(. האמנות

 קיימת, הקשים. ואולם הטירונות בתנאי גם כוחות עמידה  ומשמרת הדמויות מן בחלק המפעמת ארוס כתשוקת ומתגלמת

 הכמיהה מגולמת לפרקים. העלילה במהלך שקורסות נוספות לדיכוטומיות בדומה, זו פשטנית לדיכוטומיה באשר מורכבות

 פואטיים מקורות באמצעות אביו עם להתמזג התנטית תשוקתו את מבטא, למשל, אלון. האמנות מעשה דרך דווקא למוות

 מפלט כמוצא מוצג, למשל, רסלר יוסי: עצמם לחיים כניגוד האמנות מועמדת לעתים(. אלתרמן של שירו, מצדה מיתוס) שונים

 החיים את לחוות היכולת ועל לכלל ההשתייכות על ויתור במחיר(, 154" )שלו העפר חומת מאחורי עיוור חולד" כמו באמנות

 מתפרץ ליבידו של חיוניותו בין המתח: תנטיים יצרים מעוררת עצמה האמנות, נוספת מורכבות המוסיפה, אחרת בנקודה. עצמם

. (113-109בתוכו )" עוינים כוחות"ל שנכנע" שד אחוז"כ שמתואר, חמו-בן של בריקוד מתגלה הרס ליצר מסוים ברגע ההופך

 היהודים כמו" ומרגיש מלודיה בראשו מזמזם, לחדר יושנשמעת מצד שכנ המזרחית המגלה התנגדות למוסיקה, רסלר יוסי וגם

 אל לכמיהה חלופה מייצרת האמנות, כלומר(. 148" )אליה אותם שזרקו האש מתוך ישראל שמע שצעקו האינקוויזיציה בימי

 ההרס. יצרי את מעצימה עצמה היא לעתים אך, התנטי וליצר המוות

במישור הלאומי יצר החיים מיוצג בתקווה לאיתנותה של המדינה הצעירה, ובהזדהות הסוחפת עם סדר היום הלאומי, המכוון    

לפרויקט בניית האומה, פרויקט המתגלם בין השאר בעצם קיומו של הצבא אליו הטירונים נחנכים. התחייה הלאומית, בעלת 

רמטי של הרומן, המתייחס כידוע לחזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל הגוון הפלאי, מקבלת ביטוי סמלי  בסיגור הד

חבורת ה"אינוולידים"  –(. "העצמות היבשות" הן בעת ובעונה אחת הטירונים ה"פגומים" 666)"התחיינה העצמות האלה", 

הממוקם בסופו של והאומה הישראלית בראשית דרכה. בקריאה לאחור, שופך החזון המיתולוגי הזה  – 4המקובצת בבה"ד 

 הרומן  אור על הדומיננטיות של רעיון התחייה הלאומית לאורך הרומן כולו, מחזק ומבליט אותו. 

 האצבעות חזון"ל והופך אותו, יחזקאל של היבשות העצמות לחזון פרפרזה אלון מבצע ברומן מאוד מוקדם בשלב כבר

 הנשען על איחוד כוחות:, כמגלם את שיח התחיה הלאומית של התקופה, שיח "הקמוצות
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 האצבעות כמו, בו ]...[ ככה להשתמש ולדעת נשק לקבל צריך אחד כל]...[  צבא להיות צריך העם כל זה 'בשביל

 כוח שום ואין. והחלשות החזקות. יותר הקטנות ואת יותר הגדולות את רואים. לחוד האצבעות ככה]...[  היד של

 את קמץ ככה', והוא אבל. בחורה ולמזמז. בפסנתר לנגן רק אולי. דבר שום איתה לעשות יכול לא אתה. ביד

 חיו האנשים ככה. לחיות צריכים בארץ האנשים כל ככה. הזה לאגרוף כוח יש. שוות כולם, יחד 'כולן, אגרופו

 (. 33) המדינה' לפני פה

 

מוצקות )מוצקות  מבטא דעות הוא . הגברתני, הקולקטיביסטי, ההרואי, הלאומי האתוס אם כן ברהיטות ובלהט את מייצג אלון

 היחידה התקווה"ו(, 31" )גברים של צבא"אותו הוא מכנה , הצבא של הדרך לצדקת בנוגע במידה מוגזמת ומעוררת חשד(

, והשיח שלו מכיל באופן מובהק אנרגיות של  תקומה, אנרגיות הרוויות, כמובן, כפי שאראה בהמשך, ביטויי (107" )שלנו

  התודעה המספרת של הרומן, שלא לכל אורכו היא מזוהה, חוברת לעתים לשיח זה, כלומר לתחושות  345והפגנת הכוח.אלימות 

דרך הגינונים הטקסיים שבטירונות ודרך התחברות לקולקטיב בעל מטרות משותפות, עד כי נדמה כי  ,וגאווה לאומית חדווה

 ני:חלו כאן הפנמה ואימוץ מוחלטים של הסדר החברתי ההגמו

 

, בליבי אמרתי, חיילים אנחנו הרי. זה מכל חלק היותי על וגאווה משונה שמחה אותי לופתת איך חשתי ואני

 נשימתם את לשמוע יכולתי, חרישית תופים הלמות לקול, הדגל הנפת עם שנפלה ובדממה. הכל למרות חיילים

 עד שהיה ומה, כמוני חשים הם אף כי וידעתי נשקם את מדגלים, וחגיגיים מתוחים, קפואים, לידי העומקים של

  (.80) יופי ומלא ומחשמל מדביק, חנוק בכי כמו בינינו זרם זה. לאהבה נהפך וכניעה ויתור כה

 

השימוש בכל אמצעי התיאור הללו הופך את המעמד לרווי ארוס  –הנפת דגל, הלמות תופים שהיא כהלמות לב, אהבה, זרימה 

גברי המתואר בפאתוס רב. לכך קשורה גם העובדה כי לחזון העצמות היבשות החותם את הרומן מצטרף אירוע הולדת בנו 

  346הארוס. משקף לפחות באופן חלקי את ניצחון –אפס, אירוע המרומם את גבריותו, מעניק לו תקווה להכרה, ובכלל -של אפס

אכן נתפשות כבעלות ממד כזה של התגברות  –מאת חנוך ברטוב(  שש כנפיים לאחדיצירות המסתיימות בלידת ילד )כגון 

                                                           
מיד לאחר דו שיח זה בין הטירונים עולה אחת השמיכות בצריף באש, כמו להדגים את האופן שבו רעיונות לאומיים יוקדים הופכים לאש ממשית,  345

לא עוול בכפו( והעצמי )הצתת הצריף של המשפחה בידי  חמו בהצתת השמיכה על-שבסופו של דבר מופנית כלפי הזולת )האשמת שווא של רחמים בן

 חמו(. מוטיב האש יידון בהמשך.-בן
הדעות הפרשניות לגבי סצנת הסיום חלוקות: בעוד חלק מן הפרשנים קוראים אותה  כמבטאת תקווה לעתיד ואופטימיות, אחרים רואים בה הארה  346

אפס, בעיקר על רקע צלילי ההרמוניה המזייפים של מחלקה ג' שנשמעת ברקע -אירונית של קנז על המילים הפאתטיות והגרוטסקיות שמבטא אפס

 (.1992את חזון העצמות היבשות של יחזקאל )וראו לעניין זה: טולצ'ינסקי, כשהיא שרה 
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נקודה זו מומחשת בייחוד, כפי שכבר הראיתי בפרק השני של עבודה זו, בטקסטים הדנים בניצולי השואה, כגון כוחות החיים. 

(. 505, עמ' 1998ילד ובכך מגלמים את המהלך שמכנה גרץ "ממוות לתחיה" )גרץ,  הרומן מאת ברטוב, שמסתיימים בהולדת

כפי שמציינת גרץ, מתגלם מוטיב זה בטקסטים רבים הדנים בניצולי השואה שבהם המהלך של חילופי הזהויות מוביל ממותו 

המסמל את תחילתם של חיים חדשים של היהודי הישן לתחייתו של העברי החדש ומסתיים בטקס של פריון ולידה, בו נולד ילד 

מסמל את כוחות התחייה הלאומיים המאפשרים לעולים  –בנו של מהגר  –בארץ החדשה. גם ברומן שלפנינו התינוק החדש 

 החדשים להשתלב בכור ההיתוך.

 

 (255אלימות חיצונית ופנימית: "אין מקום בטוח" ) –.  הכוח שמנגד 3ח.

 הטירונות כמרחב דיכוי

הנטייה לאלימות ולהרסנות.  –יצר החיים איננו מופיע ברומן אף פעם כשהוא לעצמו, ומתבהר רק על רקע ההפך הגמור ממנו 

כתמונת ראי מופגן אפוא גם התנטוס לאורך הרומן כולו: ברמה האישית, מתגלמת התשוקה אל הכיליון בדמויות השונות, החל 

דממה עליונה", כמיהה שמתגברת והולכת לאורך הטירונות עד להתאבדותו, מאלון, שמגלה בקביעות כמיהה עזה אל "איזו 

דרך איש הרוח מילר, שבסופה של הטירונות נופח את נשמתו מסיבה לא ברורה, אך במה שעשוי להיתפש במעין כוויתור 

שמייצר תרגיל וכניעה, וכלה במספר מלבס, שכבר בשורות הראשונות של הרומן נלכד באובססיביות ברגע המוות המדומה 

 "הורדת הזקיף" בחניקה ומשתוקק לשחזרו, או, למעשה, לשוב אליו. 

סצנת הזקיף הפותחת את הרומן היא מופע מרתק של התמסרות לחוויית מוות: החיילים מתבקשים לדמות מצב של התקפה    

 דרש להפעיל אלימות רבה; המותקףעל ידי אויב, בתרגיל חניקה, שבו הם מתחלפים לסירוגין בתפקידי התוקף/החונק: התוקף נ

מוי במצב דקות מספר נמצא ולמעשה הכרתו את בדרך כלל להרף עין  מאבד המספר מתאר את הסצנה הזאת   347.מוות-ד 

 חלפו חסר הכרה היה בהם הרגעים באריכות רבה. הוא כמעט מכושף לה. על פי שחזורו את עצמו בתפקיד המותקף, במהלך

 היה"ש", האבודות התמונות את יופיין"ל ומתייחס, לרצף ולחברן ולהעלותן לחזור מנסה הוא שבהמשך, תמונות במוחו קטעי

 בחיים עודו כי ההבנה, להכרתו הוא חוזר כאשר(. 11" )אחר מעולם סימנים כמו, כך כל וחמקני הלב את מושך משהו בהן

תוך כדי המוות  שחווה הלב את והמושכת העוצמתית לחוויה מוחלט וכניגוד(. 9" )התרגשות או בשורה שום" עמה מביאה אינה

 טלטולי, האיברים עוויתות, העיניים גלגולי אומללים כמה: "השפלה, אימה, כיעור בתחושות מלווה ההתעוררות המדומה, 

                                                           
 פתיחת הרומן בסצנה זו זכתה למגוון פרשנויות, וראו למשל עדה צמח, המשווה בין הפתיחה ביקיצה ממוות לבין יקיצתו של מרסל הקטן ברומן 347

(. ועם זאת, מציינת צמח את ייחודיותו של הקטע בהשוואה לפרוסט שכן ה"שיבה לחיים" היא תופעה 1988לפרוסט )צמח,  בעקבות הזמן האבוד

 קולקטיבית יזומה המתרחשת בפרהסיה ובכך, לטענתה, מתייחד קנז כסופר ישראלי המדגיש את חווית הקולקטיב.
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 יופיין לאחר. השכחה באימת הקפואים, האפורים הפנים, המבוהלות העיניים שהפיקו, המזוגגים, המטומטמים המבטים, הראש

זוהי הצהרת (. שלי, נושא ההשפלה יידון בהרחבה בהמשך הדגשה, שם" )הזה המראה היה משפיל כמה, האבודות התמונות של

עצמו  שהמספר עד ועוצמתית חזקה כתשוקה מתגלה מת להישאר פתיחה דרמטית בנוגע לכוח המשיכה של המוות: הרצון

נקודת המוצא הזאת מפגינה בהבלטה )בעמודים רבים המוקדשים (. 11" )להתעורר רציתי לא מדוע תמהתי: "תוהה על כך

"פלירט"  של עתיר גילומים ברוח זו, הרומן  348שהרומן לכל אורכו שואב ממנו ומונע על ידו. לכך( את המוות  כמקור אנרגיה, 

 למת התחפשות של למצבים דוגמאות שופע הטקסט. העוצמתי כוחו את הממחישים דחייה משיכה משחקי מעין, עם המוות

סצנות אלו . אמתיהיא מצילה אותם ממוות הינצלות, המעניקה למתחפשים תחושת רווחה, שכן  כתחבולת, הגנה כאמצעי

 המשתדל להתרחק בזיכרונו של מלבס,, למשל . כךחיים למוותמדגימות בצורה המובהקת ביותר את טשטוש הגבולות בין 

ססיית המוות של הגיבורים ואת משיכתם למצבים "דמויי מוות", המהדהדים אוב את המדגים עולה סיפור, ממוקדי האלימות

 את סצנת הפתיחה של הרומן: 

 

 עליו עטות הן, בהן שנתקל מי, קטלניות בר דבורי של סוג יש, פעם קראתי כך, אמריקה דרום של העד ביערות

 מאבדות הן אז. כמת, נוע בלי הארץ עד מיד להשתטח היא מהן להינצל היחידה הדרך. מוות עד אותו ועוקצות

 עניין להן אין אולי; סכנה עוד בו שאין לדעת שנוכחו מפני אולי. אחר למקום ועפות אותו עוזבות, בקורבנן עניין

 (. 215) דמותו את לרגע לו שהשאיל, למוות תודה חייב במתנה לו ניתנו שחייו והאיש. במתים

 

 המשחזרת את אותו מצב עצמו של הידמות למת, על מנת לשרוד, מצב המכיל את שני הקטבים בו זמנית,  נוספת אפיזודה   

 את שהצילו בחברון בשנות העשרים. מלבס מספר כי "היו בישיבה בהיותו תלמיד דודו בסיפור של מלבס על רצח מתרחשת

 ברית בן המוות מהווה, אלו בסצנות(. 475" )םעליה פסחו והטובחים, הגופות גל בתוך כמתים שהתחזו בכך, בחברון נפשם

 הגנה ומעין מנגנון , הוא בעל פוטנציאל הצלהמסצנות אלו מתברר, מוות . המבקשים להציל את נפשם צעירים חוברים אליו

 על פסיכולוגית כהגנה הרומן שיידון בהמשך, של בסופו בהתאבדות אלון של מותו תמצית אולי, מסוימיםוזוהי, במובנים )

 מתחזה הוא שבו הילדות מזיכרון שנרמז כפי, המוות של והמרגיע המנחם כוחו את המספר גילה כילד כבר 349הקורסת(. ישותו

                                                           
י המתייחסת לציור של מוסיקל מומנטל יצירתו של קנז )וראו למשל סצנת הפתיחה של הנושא של היופי הטמון במוות הוא כמובן סוגיה קריטית לכל 348

י טבע דומם שהוא כל כולו "ממנטו מורי" )זכור את המוות(. נושא המשיכה אל המוות, היופי שבכיליון )נקודת הרקב הפעוטה, חרק או זבוב מסמל

 ריקבון, בכל ציור טבע דומם( חורג ממסגרת דיוני כאן.
 ו לעניין זה המבוא לעבודה על פרשנותם של ויניקוט וקוהוט להתאבדות, כהגנה על העצמי מפני קריסה נפשית.ורא 349
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 המתחזים ופני גופי כל את המסתיר, ראשי את המכסה לסדין מתחת: "הערבים הפורעים מפני מיטתו על שומרים הוריו עת למת

 (. 476) "הפחד עם התפייסות ידעתי, כמתים

 כמובן תואמת הזו האידיאליזציה. ושלווה רוגע מלא נערץ אידיאל, רומנטית כמיהה כמושא המוות באפיזודות אחרות מעוצב   

הציווי המכונן, התוקפני . הארץ אדמת על להיעקד נכונות הביעו צעירים חיילים שבה, תקופה באותה הציבורי הרוח הלך את

 והתובעני הזה, "טוב למות בעד ארצנו", בדגש על הטוב המוצמד למוות, מתגלם בטקסטים ההגמוניים של התקופה דוגמת 

דוגמת הלוויות צבאיות מפוארות שפס הקול שלהן הוא ירי רובים,  שונים לאומיים ובטקסים", החי מת"ה באתוס, אש גווילי

מוות כאידיאל  של הרומנטית ל למעשה כעוד הדהוד ושיחזור של המשיכה אל האקט האלים. התפיסהלכאורה כמטחי כבוד, אב

, אלעזר את אלון מצטט. מצדה בהתייחסות הנלהבת והמעריצה של אלון למיתוסהתגנבות יחידים ברומן  לשיאה מובאת נערץ

 מזרם עולה המוות וחווית, בנפשם יש לשלוח בהם והפציר במצדה הנצורים היהודים בפני דבריו שנשא הרומאי המרד מפקד

 : אידילית כמעט, מרגיעה, מנחמת ]של אלון, מתוך הזדהות עם הדמות ההיסטורית אלעזר[ כחוויה שלו התודעה

 

 והשעה, הנשמה את אחריה מושכת הגווייה אין השינה בעת כי, דברינו צדקת על נאמן מופת לנו תהיה השינה

 וצופות בכל ומשוטטות, אליהן הקרוב, אלוהים בסוד באות והן, לנפשן העזובות לנשמות נעימה מנוחה עת היא

 בלבנו היא איוולת הלא? שנתנו בעת המרגוע את אוהבים אנו אשר תחת – מוות נירא זה ולמה. רבות עתידות

, מאבותינו למדנו אשר בדרכים נלך אם, והנה. נצחים בחירות צרה עינינו בעוד, בחיים החירות אחרי לרדוף

  350(.482) באהבה המוות את ולקבל לרבים מופת לתת עלינו

 

 ומואר שלווה רבת לשינה מדומה הממד ההגנתי של המוות, שכאמור מעסיק את אלון, מובלט בציטוט שהוא בוחר: המוות 

אופן מותו של תואמת את הגדרה זו  351נצחיים. נעורים כמקנה עת בטרם את ההליכה התופסת הרומנטית הערכים במערכת

ומרשים:   צעיר האחרונה בתמונתו אביו נראה, למיקי אלון שמספר כפי חבריו. למען בפעולה חייו את שהקריב, אלון של אביו

, אש גווילי הקובץ אלמוות. כצעיר לנצח, הוא שוכן עתה מוגן בין דפי  וחיי נצחיים לו במובהק נעורים מקנה עת בטרם מותו 

למתווך של ציוויים חברתיים, אלא לציווי החברתי עצמו, אחד עם הטקסט המכונן של הסדר ההגמוני,  ועל ידי כך הופך לא רק

                                                           
לספירה(. בדברים אלו משכנע אלעזר את היהודים הנצורים במצדה להתאבד התאבדות קולקטיבית ולא  73)שנת  1961מתוך: יוסף בן מתתיהו,  350

ג: "ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר -בריו של אלעזר יש השפעה מספר קהלת )כגון בפרק ד, בליפול לידי הרומאים. יש הטוענים כי בד

המה חיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש"(. לתפיסה כי המוות נותן דרור לנפשות 

, הערות שוליים 599, עמ' 2009ג( )להרחבה בעניין זה, ראו בן מתתיהו,  81) פיידוןהמופיעים למשל בניתן למצוא השפעות של רעיונות של אפלטון, 

343-344.) 
 בחטיבה השנייה של עבודה זו. נתן ארגמן את המוות, וראו על כך תפיסת המוות בנקודה זו מהדהדת את תפיסתם של אורי ויו 351
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הגברתני, הלוחמני. אלון ללא ספק נופל בפח, נכנס לתוך המלכודת שהמניפולציה המדינתית הזאת מייצרת ביודעין ובכוונה: 

גווילי דווקא ב  , אשר דפיהם המקוריים נמצאים בידו,של אביו, הפרטיים מכתביו את לקרוא מעדיף הוא מספר למיקי שהוא

לאחר שנוכסו על ידי ההגמוניה, הופקעו מפרטיותם, והוטמעו בטקסט המכונן חיילות  מופיעים שהם כלומר כפי – אש

 (.453" )רציני יותר, שייך יותר, אמיתי יותר לי נראה זה שם""אובדנית", במובן זה שהיא נכונה להקריב את עלומיה: 

 עצמו את ולהטמיע הפרטיים היחסים הפרטית ולזירת הנפש לתוך לחדור מדברים אלו מתבהרת הצלחתו המזהירה של המנגנון

 . באופן מוחלט בתוכה

מורה, שבעת לימודיו מבזה אותו. לימים נהרג הנער הזה , מיקי של אחד מתלמידיו של אביו', מ חיים של וכך גם במקרה   

 חייו את שהקריב האומה כגיבור הספר בבית הזיכרון יום בטקסי חבורת הנופלים שזכרם מונצח בקרב ומצורף אחר כבוד ל

מיקי מודע לפער בין  הכלל )וזאת למטרות של אינדוקטרינציית החיילים הבאים בתור, כעת עדיין תלמידי בית ספר(. למען

, הנער הגועלי שהתעלל באביו )ועל 'מ חיים בין שנוצר ההרואי. הוא מתקשה להתמודד עם הפער  הדמות הממשית ודימויה

 הטבע בחדר ותלויה שחורה ידי כך ייצר  ממד טראומתי ליחסיו של מיקי עצמו עם אביו(, לבין תמונתו המוקפת במסגרת

 זהו פער שלמיקי יש הזדמנות לחוות אותו לפני שהוא מוחלק ומוסתר בתוך הטקסט ההגמוני, בין ממשות . שמו על הנקרא

פער זה  מוות )ואף הגנה בדיעבד על אותו נער מפני כעסו של מיקי(. של אידיאליזציה  ונמלץ, שכל כולו תוס נפוחלבין מי

מתבטא היטב בזרם התודעה של מיקי בשובו לחופשה ראשונה מן הטירונות: "מיקי מחייך אל עצמו בחשיכה, לא במעט שמחה 

שם ללעג את אנדרטת הצביעות והמליצות שהקימו המורים והמנהל  לאיד, כשזכר הנער הפרוע מן השישית, השמור עמו היטב,

בטקסיהם ובנאומיהם, מפורר את הבלוף הגדול של הפרצופים הקודרים, מצוות אנשים מלומדה, המוחים דמעה בזווית העין 

 לתביעה נותהע של קונקרטי מימוש קנז של אם כן ברומן מקבלות הדור של המוות מרוממות הקלישאות (. שלל264]...[" )

 נכונות אגו הדורש-סופר –תובעני,  שהוא בהגדרתו חדירה של הלאומי אל תוך המערך הנפשי של הפרט  אגו-סופר של

 בתפיסת בשיאה מתגלמת פרטיים חיים של היבט כל המציפה הציבורית התביעה. כמודל בקרב מוות להקרבה עצמית ומציב

 ולנכונות חיים למסירת תביעה היא תקיף אגו-סופר המכתיבה ההורית התביעהאליו.  לשאוף שיש כאידאל עת בטרם המוות

 עצמי.  הרס של לאקט והופכת העצמי נגד היא מופנית הפנמתה להקרבה. בשיא

", המוות ריח. "והאימה המתח רווית הישראלית המציאות לנוכח קורסת המוות של האידיאליזציה כי מתברר מאוד מהר   

 רק אינו ברומן המוות כלומר", ויבש שהחמיץ דם כריח, ועבש מר" ריח הוא, לחיים השיבה ברגע המספר של באפו שמופיע

ומבזה ביזוי עמוק, שאפשר להגדיר את מופעיה ברומן במושגיה של  חוויה קשה, משפילה גם  אלא ושלווה חוויה אידילית

 ממש, המוות הבזות. ריח –ג'וליה קריסטבה המתארת חלקים מהגוף, חלקי עצמי, כמעוררי גועל המוקאים  אל מחוץ לגוף 
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פינאלה של סדרה שהיא כשלעצמה הגרנד  –הטירונות  ה"סדרה" שבה מסתיימת של בסופה אבנר של כמו צחנת כפות רגליו 

, המנגעת, הדביקה, המחניקה בקרבתו, בעוצמתו, בכיעורו מהמם ריח" הוא –מסכת ההתעללות האלימה והתוקפנית בטירונים 

גם  שהיא בין השאר הגנתית, המוות נתפס אפוא, והמרגיעה האידילית ( לצד התפיסה561" )מקום לכל ומחלחלת החודרת

 .  ה העצמית, שכן הוא  גופני, מסריח, כואב, כרוך בהפרשות, משפילהפוגע באגו, בתפיסה העצמית ובהכר כאירוע

 מחד גיסא הוא  האפילפסיה הוא הגילום המובהק של הצד הזה של המוות ברומן: במחלת שלוקה הגרמני השואה פליט, מילר   

(, 22" )סבל ולמודת ישנה קלף כמגילת כהים" ",גוויליים"ה פניו": היבשות העצמות חזון"היומרה לכינון  הביטוי המובהק של 

השואה, וכן על "רוחניותו" ועל כן "גלותיותו". איש הרוח הזה )שבדיעבד מתברר שפרסם  בשנות שעבר הסבל על מלמדים

ישראל, תוך כדי מטמורפוזה  בארץ הלאומית התחייה לחזון האולטימטיבי מאמרים מלומדים בכתב עת ספרותי( הוא המועמד

 את להשיל, הישראלי בצבא לחייל יועדת ה"טירונות": להפוך את הייצור הבזוי בתפיסה הציונית לכך בדיוק מ לצבריות.

הסדרה הוא נמצא  של במהלכה לילית ריצה ובסופה של  היומרה נכשלת כמובן . הארץ כבן ולהבנותו מעליו הגלותי המעטה

יש במוות הזה לא רק ביקורת על עיוורונו מת, ככל הנראה מסיבת מחלתו שאיש לא הקדיש לה את תשומת הלב המתבקשת. 

מותו מתואר  352מצד מילר, מעין סירוב לחניכה לגבריות הישראלית. וכניעה של המנגנון האלים אלא גם ממד של  ויתור

 מתוך. הקרבה בלי. רעיון שום בלי. גבורה שום בלי, צנוע, אלמוני כזה מוות"בהתאם לכך כמוות של חיה, משפיל ומבזה: 

 אני למה ]...[ אדם להיות יותר לי נראה זה ככה. הרעיונות מכל יותר ללב נוגע זה לי. חתול כמו. שקטה וכניעה זרותו בדידות

, הדגשות שלי(. גם מילר 553" )כבוד מעורר להיות צריך זה הרי? כך כל משפיל זה למה? לו קרה שזה כזאת בושה מרגיש

 הוא אם כן סוג של המתאבד ה"מחאתי" שנוטל את נפשו כמרי נגד תובענות שאין הוא יכול לעמוד בה. 

 

 המלחמה אלימות

זמן התרחשותו של הרומן הוא משלהי הקיץ של שנת תשט"ו לתחילת סתיו של שנת תשט"ז, תקופה בה הצבא הישראלי נמצא 

, מה שקרוי יםוספרטני יםהנהיג עקרונות קשוחדיין, ש משהזה עידן מנהיגותו של  היה  353ש.בתהליך קשה ובעייתי של גיבו

בצבא שרר גם מתח רב, ערב מבצע סיני. הרומן כולל התייחסויות רבות  354, בצבא."הביטחוני"הנוסח בפיו של אורי ש. כהן, 

                                                           
דמויות נוספות המופיעות בפרוזה של קנז, אשר מותן נתפס כסוג של ויתור, או כניעה. דוגמה אחת ניתן לראות אנלוגיה בין דמותו של מילר לבין  352

, נמצא כאמור מת בסופו של הרומן ליד המפעל שבו עבד וממנו יצא לפנסיה. מותו נדמה בהאישה הגדולה מן החלומותלכך היא דמותו של ההונגרי, אשר 

חסר טעם לאחר פרישתו. גם ההונגרי, כמו מילר, הוא במובן מסוים קורבן של החברה שנשלח ל"ערימת כוויתור על הקיום, שנתפס בעיניו כעלוב ו

אשר  בבדרך אל החתוליםהזבל של התעשייה הישראלית" ועל ערימת הזבל הזאת גם מת. דוגמה נוספת היא קלרה, אחת מן השוהות במוסד השיקום 

 ולבסוף מתה, במה שנתפס כמעין אקט של ויתור על חייה )ולמעשה סוג של התאבדות(.לאחר העברתה למוסד על ידי משפחתה מפסיקה לאכול 
השנים בהן מתרחשת הטירונות תואמות את הביוגרפיה הפרטית של קנז, ועם זאת, הבחירה בסיטואציה הספציפית של טירונות של חיילים בעלי  353

 (.1986ומן )וראו, כדוגמה אחת, בושס, כושר לקוי היא משמעותית במיוחד, כפי שמציינים רבים מפרשני הר
 ( שדן במאמרו בהתנהלות הצבאית שהנהיג דיין בדיוק באותה תקופה שבה מתנהלת העלילה.2014וראו כהן )354
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י המתוח, ל"מסתננים", ה"פדאיון", "פעולות לנסיבות אלה: הטירונים מתייחסים בשיחותיהם פעמים רבות אל המצב הביטחונ

התגמול". לפרקים מעוצבת התחושה כי גורל האומה כולה הוא על סף כיליון: "בינתיים הערבים נכנסים לגבול שלנו והורגים 

(. ובמקום אחר: "ייתכן 31יהודים בכל מקום ]...[ עד שהצבא שלך יהיה כל כך קרבי, כבר לא יישארו פה יהודים בארץ" )

שבאותה שעה עצמה הייתה כנופיית פדאיון מתאבדים מסתננת אל הארץ, צועדת בפרדסים שליד הגבול, יוצאת אל המושבים 

והכבישים לארוב לטרף, להשליך רימונים על אוטובוס, לרצוח נוסעים לחתונה, להתנפל על שומר בתחנת שאיבה. פניהם 

(. המתח והאלימות מודגשים גם מנימת תיאורו של המספר, שלאורך 71עטופים בכפיות שלהם, ריקים, לא דומים לשום דבר" )

ההיתקלויות הצבאיות  משפיעות  355עד ומספר כל יודע.-גיבור, מספר-הרומן נע  בין נקודות תצפית שונות, בין היתר של מספר

ת כשאחיה של יעל, באופן קונקרטי גם על החיים הפרטיים של הטירונים עצמם: פגישה ראשונה  של מיקי עם המוות מתרחש

(, וגם הטירון המכונה "פרץ סעיף עצבים" מספר על מכריו שנהרגו 248אהובת ליבו מן המושבה, עולה על מוקש ונהרג )

 (. 32בפעולת מסתננים )

, למרות שכאמור מדובר בטירונות של 4אם כן, אירועי השעה, המתח הלאומי, מורגשים היטב גם במרחב הצבאי של בה"ד 

לקוי. האלימות במרחב הציבורי מודגשת כקבועה, ולא זמנית, כפי שעולה מהתייחסויות רבות לתקופות נוספות בעלי כושר 

שבהן שרר איום קיומי על הציבור בארץ ישראל: למשל ימי מלחמת השחרור, וכן תקופת ילדותו של המספר, טרום הקמת 

לספרטה,  4ושם של אלימות קיומית היא הקבלת בה"ד המדינה, שבה התרחשו אירועי חברון.  אחד הדימויים שמחזק את הר

אותה עיר יוונית שטיפחה מורשת צבאית הרואית. ספרטה מהדהדת ברומן כסמל לאורח חיים צבאי קשוח, בלתי מתפשר, 

  356לערכים של גבורה, רוח לחימה ופטריוטיות, ומשמשת מודל הזדהות למרחב המתוח של ארץ ישראל בשנות החמישים.

  התגנבות יחידים. ים רבים השתמשו בדימוי ספרטה בהתייחסם לואכן מבקר

על פניה מהווה הסיטואציה הלאומית המתוחה נימוק לגישה הנוקשה, הקשוחה והמתעללת של המדריכים  כלפי הטירונים.    

הטירונים עוברים אימונים מפרכים, לעתים קשים מידיי ביחס ליכולותיהם הפיזיות )כפי שמעיד מותו של מילר במהלך הסדרה( 

המספר  357רבים לקלל אותם, ואף להתעלל בהם התעללות סדיסטית ממש.ובעיקר סופגים יחס משפיל מצד המדריכים, המ

אינו חוסך בדימויים שנועדו להעמיק את תחושת ההשפלה והרמיסה של הטירונים הצעירים: בין היתר דימויים מעולם החרקים 

                                                           
מעברים כאלה מתרחשים בעיקר בחלק השלישי של הרומן )"שאון תותחים"( שבו עובר המיקוד מנקודת תצפית של מספר כל יודע למספר זרמי  355

של דמויות שונות. פרשנים רבים התייחסו למבנה המורכב של הרומן ולחילופים התכופים של נקודות התצפית, ואף ציינו נקודה זו כאחת תודעה 

(, הטוען כי העובדה שהמספר יכול 2002(. אחת הפרשנויות המעניינות לפואטיקה מפוצלת זו היא ניתוחו של משעני )2008מחולשותיו )וראו שיפמן, 

 מהלך הרומן )לעתים כמספר עד ולעתים כמספר אוקטורלי( מגלמת את הניסיון להכחשת הגוף.להתפצל ב
העלילה  –( הדנה במטען הרגשי והערכי שמקנה קנז למרחב בפרוזה שלו. שתמיד כבולה להקשר מרחבי נתון 1993דב )-לעניין זה, ראו ניצה בן 356

 כך שהמקום צובר משמעות ביצירתו. – 4מתרחשת במוסד סגור בעל כללים וחוקים משלו דוגמת בה"ד 
נושאים אלו מתקשרים לשתי תמות מרכזיות נוספות המעוצבות בכלל הפרוזה של קנז, ואלו הן כוחה המשחית של השררה, וכן השפלת הזולת כדרך  357

וטוענת כי אלו מעידות על עמדתו המוסרית  ,12, הנותנת דוגמאות מפורטות לתמות אלו בספרה, בעיקר עמ' 1997למימוש ה"אני", וראו לעניין זה: לוי, 

 של המחבר המובלע המתקומם כנגד הפגיעה בזכויות הפרט ובחירויותיו. 
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ת אלו מדגימות את סצנו 359וכן התייחסויות רבות להוויית הטירונות כאל הוויה טמאה, מזוהמת, חולה. 358)רמשים, נמלים(,

אגו החברתי הנוקשה המגלם את הסדר הסימבולי המתווך על ידי המפקדים. אחד הביטויים המוקצנים ביותר -הפנמת הסופר

( בסצנה המהדהדת את העברת 512לאכזריות האגרסיבית המופגנת בטירונות הוא אולי הסעת הטירונים ב"רכבת של בהמות" )

לאורך הרומן קיימים דיונים פילוסופיים על מהות הרוע, המתגלם ביחס בין הטירונים   360היהודים בשואה למחנות ההשמדה.

למפקדים, וזאת בעיקר בשיחות בין מלבס לאריק, חברו הוותיק מן המושבה. אריק מדמה את יחסי הכוחות ל"יחסי אדונים 

עם השטן", על "רע הקיים למען עצמו", ( ומדבר על "גיהינום", "הרוע השולט", על "ברית 93ועבדים", "קורבנות ומענים" )

 ועל כך שרבים מן הטירונים לעולם לא יתאוששו מן האלימות המופעלת עליהם )מה שמתבהר כנכון במקרים של אלון ומילר(: 

 

המוח שלך כבר נשטף ]...[ אתה מאמין למה שהם מספרים לנו, שהם הופכים ילדים מושתנים לגברים, שכמו 

אין שום הנשל המחורבן שלך ויוצא אדם חדש, חזק ומוכשר לכבוש את העולם.  נחש אתה משאיר כאן את

. תסתכל בחברה שלך, כי אדם לא יכול לראות את עצמו. מה אתה רואה? את דור כובשי תחייה מן המוות הזה

כנען בסופה? אתה רואה חורבות אדם, חיות מוכות. יש כאלה שלא יתאוששו מזה כל החיים שלהם, שיישארו 

 , ההדגשה שלי(. 95ם מבחינה נפשית, פצועים לתמיד )נכי

 

לתוך היחסים בין הטירונים לבין עצמם. נדמה כי הטירונים מפנימים את המודלים הגברתנים הזאת מחלחלת  האלימות

אגו קיצוני ודורסני. האלימות הבין אישית משקפת את העובדה שהטירונים  הם -הקשוחים, הסדיסטיים והמענישים  לסופר

סיפס חברתי הטרוגני הכולל בני שכבות חברתיות ומעמדיות שונות, כחלק מן השיקוף הנאמן של המציאות החברתית בת פ

עדתיים. הבדלי המנטליות בין הקבוצות השונות גורמים למתחים רבים, -הזמן המתבטאת בבעיות חברתיות ובמתחים בין

מש המופעלת בעיקר כנגד החלשים )דוגמה מובהקת היא הלינץ' לוויכוחים נוקבים, לניכור ולעויינות ולפרקים לאלימות מ

בהתאם לכך, האלימות מופגנת בעיקר לנוכח שונות ואחרּות: הטירון  אחר שהוא נאשם על לא עוול בכפו(.חמו ל-שעובר בן

לדעותיהם. המכונה קיפוד, למשל, נוהג לחקות באופן מעליב ופוגעני את המבטא הזר של העולים החדשים בקבוצה וללעוג  

מילר, שהוא כזכור  ניצול שואה המבוגר מיתר הטירונים, זוכה להתעמרות משאר בני מחלקתו וגם נחום, החייל הדתי היחיד 

                                                           
כך למשל מתוארת הריצה המבוהלת של הטירונים לאחר שהמפקד בני הקציב לה שמונה דקות להכנה למסדר: "כמו תל נמלים שילד בעט בו"  358

 .15, עמ' 1987 מונזון,-(. וראו לעניין זה: וולף185)
, 1997(. וראו לעניין גם לוי )1987על הניגוד הנוצר ברומן בין טומאה לטוהרה המצטייר כניגוד מטאפיסי אוניברסלי, ראו מאמרה של מירסקי ) 359

 .התגנבות יחידים( הטוענת כי הדיכוטומיה בין טומאה לטהרה היא מאפיין של כלל יצירתו של קנז, ובעיקר של 190-187עמ' 
 זו אינה נקודת הדמיון היחידה שנוצרת ברומן בין המתרחש בטירונות לבין החוויות שעברו קורבנות השואה בגרמניה הנאצית. )לעניין זה ראו:ו 360

 למדים.-פוליטית המודגמת ברומן דרך טירונות הכף-(. עניין זה כמובן מתקשר לנושא השליטה הביו56, עמ' 1987-1986גרין, -הגורני
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חמו, -מקרה מיוחד של אגרסיביות מוקצנת הוא זה של   בן 361במחלקה, זוכה לקיתונות של רותחין על אמונותיו ודעותיו.

ית כאמור לא ברורה, ולפיכך מעוררת כמובן את הסקרנות המינית של הטירונים, הטירון ממוצא מרוקאי, שזהותו המגדר

חמו הוא  שק חבטות של המחלקה כולה, לכאורה תחת התואנה  של חניכתו על ידי חבריו לאותו -המהולה באגרסיות שלהם. בן

אגו הסדיסטי המופעל כלפיהם -פרסדר סימבולי אלים שאליו הם עצמם נחנכים. נדמה כי הטירונים מתרגלים את  עקרונות הסו

 על חבריהם, וכך מתורגמת האלימות של כור ההיתוך לאלימות חברתית ובין אישית.   

בדבר הממד האלים של מדיניות כור ההיתוך, המבקשת לחסל מאפיינים ייחודיים של בתוך כך מתבררת השקפת הרומן    

היבשות", כך מתגברת גם הבעירה הפנימית כתוצאה ממדיניות זו, עדות, ונדמה כי ככל שמתגבר האידיאל של "חזון העצמות 

בעירה שבסופו של דבר גורמת לכיליון, ל"עוד אחרים שיפלו בצידי הדרך, שישלמו בעד הכלל את מחיר התמורה וההיחלצות 

בין זרים, מן הנידוי ותחושת הלידה המחודשת, את מחיר ההתחסנות ושקיעת הנפש, את מחיר הרעות בת החלוף המתקשרת 

  362(.607את מחיר ההבטחות של קרבת הלבבות ושמחת היחד, שהתמלאו, שהכזיבו" )

האלימות הציבורית שמציפה כל חלקה במרחב הפרטי בולטת לא רק ביחסים הבין אישיים בין הטירונים אלא גם בבתיהם 

האב הסדיסט פעם נוספת:  כך משתכפל דימוי  363הפרטיים, כלומר ביחסיהם עם הורים וחברים עמם הם נפגשים בחופשות.

חמו מושפל על ידי דודו, ובתורו משפיל את אמו ואחותו באקט רווי תוקפנות כשהן באות לבקרו במחנה הטירונים; אבנר -בן

ר מיקי זוכה ליחס קרי ; מושפל על ידי אביו ואחיו, ובעקבות כך נוהג יחס משפיל כלפי זונה שהוא פוגש בשיטוטיו הליליים

ותוקפני מצד אביו, שאינו מסוגל לראות את צרכיו. האלימות הציבורית המתקיימת בשיא עוזה במרחב הצבאי, מציפה על ידי 

אישי, ובסופו של דבר, בחלק מהמקרים, גם מופנית בסופו של דבר פנימה, ותוקפת -כך גם את המרחב הפרטי, המשפחתי והבין

 את העצמי. 

אלימות זו, מתברר אם כן, עוברת מיד ליד בכעין שרשרת. הרומן מודע לכך ומצהיר: "כמו תמיד, התוקפנות מוצאת לה דרכי   

(. כל הדמויות ברומן, בצורה זו או 34איגוף מוזרות אל העורף החשוף, אל נקודות התורפה, הרחק מן המניע שעורר אותה" )

אגו הרסני, -מפנות אותן החוצה. דמות האב המשפילה והסדיסטית מופנמת לסופראחרת, סופגות אלימות ותוקפנות, ובתורן 

                                                           
פות בצריף הטירונים מוסיפים ליחסים הרווים מתיחות הקיימים ממילא. יש לציין כי ברבים מסיפוריו של קנז מתרחשת העלילה במרחב הדוחק והצפי 361

 (.בבדרך אל החתוליםסגור, בהם הגיבורים "כלואים", מה שמגביר את העוינות והבדידות )למשל בית החולים 
חמו. כך, -קונקרטי לאותו "כור היתוך המייצר את הבעירה", ומוצמד לרוב לדמותו של   רחמים בןמוטיב האש חוזר בעקביות לאורך הרומן כביטוי  362

(, והוא נאשם על לא עוון בכפו לאחר 41למשל, באחת הסיטואציות בה הוא מנסה להצחיק את שאר הטירונים, נאמר כי הוא "ליבה את האש הזאת" )

חמו באש את -חמו מתרחשת סביב למדורה, ובסיומו של הרומן מעלה בן-מסצנות הריקוד של בן שלכאורה הצית שמיכה של חניך אחר בטירונות. אחת

 הצריף של משפחתו. מוטיב האש, שמגלם את הניסיון להיטמע בכור ההיתוך, מביא לבעירה גדולה שמכלה גם את העצמי.
לעתים קרובות מוצגת המשפחה ביצירתו  .מוטיב זה נקשר לדיספונקציונליות של היחידה המשפחתית כתמה המאפיינת את כלל יצירתו של קנז 363

(. האישה הגדולה מן החלומות(, וכן שני הזוגות, שמוליק ומלכה וציון ולבנה )אחרי החגיםכגיהינום עלי אדמות. דוגמאות אחדות לכך הן  משפחת וייס )

דב טוענת: "מה שנוכח תמיד במשפחה המורחבת של קנז, על אף רגעי החסד הנפלאים שמיטיבים עמה לפרקים, זהו ניכור מחריד. כבכל משפחה -ניצה בן

דית מיביולוגית, למרות ההסתופפות ההדדית תחת קורת גג אחת ולמרות האינטרס המשותף, חווה כל פרט לעצמו זרות ובדידות ומונע על ידי השאיפה הת

 (.115, עמ' 1993דב, -להגיע למקום אחר" )בן
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אגו, כקונסטרוקט נפשי -שבהמשך "מתורגל" כלפי הקורבן הבא בשרשרת, מה שמייצר מעגל הרסני של רוע. גם כאן, הסופר

אגו  -ולקטיבי, שהרי סופרשעניינו העיקרי הענשת העצמי, מתברר על ידי כך באופן מובהק כצומת של מפגש בין  האישי לק

נוצר כתוצאה של הפנמת  צווים חברתיים, בתיווכה של דמות האב, והוא מפנה אותם, בתובענות ובגיבוי של אמצעי ענישה,  

זהו המנגנון המוביל את האלימות החיצונית שבה מוקפים הטירונים להרסנות עצמית, שבסופו של דבר תוביל   364כלפי האני.

 להתאבדות. 

ת רבות מדגימות את המרת התוקפנות שמקורה מבחוץ לתוקפנות של העצמי המכוונת החוצה ופנימה כאחד, ובהן מופעי סצנו  

האלימות של אבנר כלפי נערות  שהוא מנצל ומשפיל ללא הרף, ובעיקר כלפי זונה שהוא פוגש באישון לילה בירושלים, וגם 

ף. מי שמביא את הדינמיקה הזו לשיאה הקיצוני הוא  בני, ילד מושפל כלפי פנים: אבנר מרבה להכשיל את עצמו ונענש ללא הר

ודחוי שספג תוקפנות מצד ילדי השכונה וכן מידי אביו,  והפך בבגרותו למפקד הטירונים האימתני והסאדיסט. דרך זיכרונותיו 

כוח של אלימות כלפי החלשים, של מלבס, המכיר את בני מילדותו, מתברר כי האלימות שהופנתה כלפיו בילדותו הופכת למפגן 

אגו הצבאי הלאומי, להפוך את בעלי הכושר הלקוי ל"צבא של גברים", -שכעת הוא מפקדם. למוטיבציה שבני סופג מהסופר

מוטיבציה המסבירה לכאורה  את התנהלותו האגרסיבית של בני, מצטרפת אם כן הנמקה נוספת, משמעותית וקובעת: שיכרון 

שמופעל על הטירונים באופן אלים וסדיסטי, הוא "שרשור" של האלימות שהופנתה נגדו, ובה בעת הכוח שבני לוקה בו, ו

עובדה זו מתבהרת באירוע קריטי, שכן הוא מקרב את אלון אל התאבדותו, התאבדות   365התגוננות כנגדה, גם אם בדיעבד.

בניגוד להוראות במהלך תרגיל צבאי. בני חושף  שהיא עיקר עניינו של הדיון כאן: זהו אירוע  ענישתו של אלון, לאחר  שירה

 בפני אלון בהזדמנות זו את שכרון הכוח הזה כהתמכרות שקשה להיגמל ממנה:

 

אתה יודע מה זה להיות מדריך בבסיס הזה? אתה יודע איזה כוח זה? מקודם הראיתי לך מה זה, כששכבת בבוץ. 

שיתי את זה בשביל שתרגיש את ההבדל בינינו, את הכוח לא עשיתי את זה מתוך סדיזם. אין לי שום צורך בזה. ע

שנותנים למדריך פה. אם עוד היית צריך ללמוד את זה. למדריך בבסיס טירונים יש כוח שאין למפקדים בהרבה 

יחידות אחרות. אתה שולט על אנשים, אתה יכול לשחק בחיים שלהם כמו שמתחשק לך, אתה יכול לקבוע את 

 (. 491הגורל שלהם )

                                                           
אגו שלהם, כך שהוא נעשה מכשיר של -אגו לא רק לפי אופי ההורים אלא לפי אידיאל הסופר-כזכור, כפי שהגדיר זאת פרויד, מתעצב מבנה הסופר 364

לפלאנש  :רטי לציבורי. להרחבה בעניין זה, ראותרבותיים השליטים, ולמעשה מתפקד כנקודת מפגש או צומת בין הפ-המסורת ושל הערכים החברתיים

 . 552, עמ' 2011ופונטאליס, 
(. ואולם נדמה כי 1986רבים מבין הפרשנים עומדים על אותו ממד סדיסטי בדמותו של בני ומנסים להעניק לו פשר ומשמעות )וראו, למשל, לאור,  365

 פגוע שהופך למכה ופוגע, שמגלם באופן מובהק את מוטיב השרשרת.איש אינו מתייחס לרקע הקשה ממנו מגיע בני, בעצמו ילד מוכה ו



220 

 

 

גדולה, הן במישור הציבורי והן במישור הפרטי. החולשה היחסית של המדינה  חולשה מתחתיה גם מסתירה מובן שהתוקפנות   

המתהווה, אל מול הכוחות המאיימים מבחוץ, היא בעצם תמריץ להצגת חזות צבאית אלימה, תוקפנית ואף סדיסטית. בהיבט 

מוחלשות בדיוק משום שלנוכח האלימות הרבה אין לאבות הללו   –ת האישי, מסתתרות מאחוריה דמויות אבהיות מוחלשו

יכולת ממשית להגן על ילדיהם. מלבס, למשל, נזכר כי בילדותו עמדו הוריו ליד חלון חדרו עם משרוקיות כדי להבטיח את 

ע בפתח תקווה ששמ "הצילו"ה (. בנוסף, קריאת118שלומו מפני כנופיות שודדים המאיימות על תושבי המושבה הצעירה )

התימנים שהאיץ  בשכונת הכנסת שמש בית שהשמיע!" ו---תפיל"  בלילות אלול, אשר הייתה למעשה פרשנות שלו לקריאה

חוסר האונים והכמיהה להצלה של הורים וילדים כאחד. ואמנם, מרחב כל  בגברים הישנים להתעורר לסליחות, מבהירה את 

מוביל להבניית גבולות חזקים ונוקשים שמציבות הדמויות  ,ילדיהם על להגן אמתית יכולת אין להורים שבו, כך רווי אלימות

מאת יעקב שבתאי, בפרק  זכרון דבריםהאבהיות, כדרך להפגנת כוח, גם אם פיקטיבי )נושא זה יובלט בהרחבה בדיון ברומן 

ובר באבות ממשיים או בממלאי הבא(. ואולם ברור כי גם במקרה הזה מדובר בתרמית, שכן ה"אבות" ברומן )בין אם מד

תפקיד של אבות( הם מחד גיסא דמויות נוקשות ואף משפילות אך מאידך גיסא מתגלמים כדמויות חלשות שאינן עומדות 

אגו סדיסטי ואלים, הפנמה הכוללת בתוכה גם -דמויות נוקשות אלו מופנמות אצל הבנים לסופר 366בסטנדרטים של עצמן.

 מרכיב עז של ביזוי העצמי.

התאבדותו של אלון, שתידון כעת בהרחבה, מדגימה באופן המובהק ביותר את ההפנמה הטוטאלית של חוק האב המובילה    

לאימוץ סופר  אגו המופנה בסופו של דבר באכזריות כלפי העצמי. במקרה זה, ניתן לטעון כי ההפנמה של הדרישה הקולקטיבית 

אב ממשי שעמו ניתן להזדהות, וזאת בניגוד לדמויות אחרות שלהן יש אב היא טוטאלית, דווקא מפאת העובדה שלאלון אין 

ממשי, שלמרות תובענותו יש לו גם חולשות ניתנות לזיהוי, מה שאולי ממתן את הממד הכוחני הסימבולי שלו, כמו במקרה 

 של מיקי ואבנר.

 

 (454. התאבדותו של אלון, הנער היתום: "איש חרוך, שנצרב באיזה מבחן אש" )4ח.

אלון, החניך המצטיין של מחלקת הטירונים, בן קיבוץ מעמק בית שאן, הוא הייצוג האולטימטיבי של אתוס הצבר. בתוך 

מחלקת הטירונים בעלת הכושר הלקוי מציב קנז דגם מהמודל התש"חי, שמגלם בכל הווייתו )הפיזית והרוחנית( את המסורת 

למד, חלומו הגדול ביותר של אלון הוא להתגייס לצנחנים, והוא מבטא -י הכףהקיבוצית היומרנית. בניגוד לשאר טירונ-הצברית

                                                           
 חמו ובני המשמש בתפקיד אב לטירונים. -אגו תובעני אצל הבן, דודו הסדיסט של רחמים בן-דוגמאות מובהקות לכך הן אביו של מיקי, שמופנם לסופר 366
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לאורך הדרך סימביוזה מוחלטת עם האתוס הצה"לי, עד כדי הזדהות עם התוקפן )תוך קבלה של  הערכים של מפקדיו, גם 

אפס, -ון ששומט אפסכשאלו משפילים ומתעללים בו(. בשלב מסוים אלון מסכן את חייו למען חבריו כשהוא מזנק על רימ

. זוהי הוא הלך בשדות(, אקט שמזכיר את פעולת ההתאבדות של אורי ב414משליכו הרחק מהמחלקה וכך מונע פגיעה בנפש )

פעולה שהוא מבצע תוך סיכון חייו, והיא מעידה על גבורתו ועל נכונותו להקדיש את כל כולו לאידיאולוגיה בה הוא אוחז. 

בר לו שהוא משובץ למשטרה צבאית, שיבוץ הנתפש כמשפיל במיוחד, הוא שם קץ לחייו בירייה, בסופה של הטירונות, כשמסת

ובכך הופך באופן טרגי ל"מתאבד המחלקתי" )וראו לעניין זה אמירתו של קיפוד כי "ידוע שבכל מחלקה בטירונות יש אחד 

 (. 202חולה מין, אחד שמשתגע ואחד שמנסה להתאבד", 

זכתה לפרשנויות רבות, המתמקדות בעיקר בממד הלאומי של דמותו, ובביקורת שמבטא קנז דרך התאבדותו של אלון    

, כרך ה'( טוען כי 1998-1977ההתאבדות כלפי האתוס הלאומי של כור ההיתוך ודרישותיו הבלתי אפשריות: גרשון שקד )

, ציקלג ימילהתהוות כגיבור מגיבורי התאבדותו של אלון היא כתוצאה מהתנגשות שתי מערכות ערכים: מחד גיסא, הרצון 

( גורס כי אלון מהווה דוגמה לצד 2014למדים שאינם מסוגלים להילחם. אורי ש. כהן )-ומאידך גיסא היותו טירון במחנה כף

( 1997האפל של "הנוסח הביטחוני" ששלט בשנות החמישים, שמוחץ גברים רגישים במערכת לחצים מיליטריסטית. נילי לוי )

כי מותו של אלון, שנעקד על מזבח האתוס של החברה הישראלית, הוא מרידה טוטאלית במערכת הצבאית הסדיסטית טוענת 

שאליה כפופים הטירונים ואקט חתרני המתריס כנגד ההשפלה שחווים הטירונים ובכך מייצר מסר של קנז לגבי הכוח המשחית. 

ת כתוצאה מהחינוך הקיבוצי  הקיצוני הממוקד והמכוון רק למטרה ( טוענת כי התאבדותו של אלון נגרמ1993דב )-גם ניצה בן

אחת, שלא הכשיר את מבנה אישיותו לאפשרות אחרת, וכי דרך ההתאבדות מסמן קנז אות אזהרה לסכנה האורבת לאדם 

ובח", ( קובע כי התאבדותו של אלון, הצבר, ה"גזע הכי מש1987מהמקום אותו הוא מעריץ ועמו הוא מתמזג. יוסף אורן )

מעמידה באור אירוני את הנביבות הצברית, בעיקר לאורה של סיטואציה נלעגת אחרת שמוצבת בסמיכות לה: הולדת בנו של 

סמיכות זו מסמנת לטענתו  (.77אפס, שאותו י גדל המהגר "כמו הילדים שגודלים ]כך במקור[ פה מהתחלה" )שם, עמ' -אפס

( רואה באלון 1994קת מידי הצברים לידי ילידי הגלות וילדיהם. חנה הרציג )של אורן את העובדה כי הבכורה במדינה מועת

"גלגול פאתטי של 'הישראלי היפה', ]...[ חלום אבוד, מיתי ואנכרוניסטי, חלום דון קישוטי ששוב אין לו קיום במציאות 

אידיאלים( ועל כך "משלם את כל (, וטוענת כי הוא היחיד מבין הטירונים שאינו בוגד )בחבריו, ב78הישראלית" )שם, עמ' 

( טוענת כי באמצעות דמותו של אלון מביע קנז מעין קינה על דמותו האבודה של 1998(. חנה אוירא )76המחיר" )שם, עמ' 

הצבר כפי שעוצב בדור הפלמ"ח, ומותו מיצג את ניצחון רוח האדם, האידיאל של הקרבה למען הכלל על הסדיזם והרוע 

ני. פרשנויות אחרות גורסות כי מותו של אלון קשור לעובדה שוויתר על האמנות בחייו והמירה בניסיון שמייצגת דמותו של ב
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(. פרשנות נפוצה אחרת 1987, ואורן, 1997 לוי,) לזכות בתהילת הלוחם, מה שמביא בסופו של דבר למבוי סתום ולהתאבדות

כי התאבדותו של אלון מהווה שיא קיצוני של ניסיונו ( טוען 1986להתאבדות של אלון היא שמדובר בחולי נפשי: עמית )

)המאופיין כפתולוגיה נפשית( לברוח מהמציאות )כשדוגמה נוספת לכך היא התחפשותו לקצין צנחנים(. לטענת מיכאל גלוזמן 

דותית (, אלון המעורער בנפשו נראה כמי שחי בעבר, אמונתו בעליונות ערכים של הישראליות היא אנכרוניסטית ויל2007)

והתאבדותו לאחר שיבוצו למשטרה צבאית "ממחישה באופן טרגי את חוסר יכולתו להתאים את עצמו למציאות, כמו גם את 

(. לטענת גלוזמן, המום הגופני של אלון מייצר פער בלתי 225"האנכרוניזם שאידיאולוגי שבו הוא נתון כבצבת" )שם, עמ' 

ג הגוף של אביו, גיבור האופייני לסיפורת דור הפלמ"ח שמיוצג ברומן כ"גוף הנכון" ניתן לגישור בין גופו ה"נגוע", לבין ייצו

( טוענת כי מותו של אלון מתפרש במונחי הקיטוב הפרדוכסלי 1987(. נילי מירסקי )233פוליטית )שם, עמ' -מבחינה ביו

אידיאלים בהם הוא מאמין, כגון טובת )הנוצרי במהותו( השולט לאורך הרומן כולו בין קללה לחסד: אלון הדבק בכל מאודו ב

 הכלל, הוא כביכול היותר ראוי לחסד האלוהי, ודווקא הוא אינו זוכה בו.

 שבה מציאות אל נולד אלון ,בשדות הלך הוא גיבור, אורי כמו ממש. בן הקיבוץ היחיד בקרב הטירונים הוא כזכור, אלון   

 המעטים מהפרטים שמתבהר כפי. ביותר והאינטימי האישי כולל, הפרט בחיי אספקט כל ומנהל, לילדים קודם הלאומי האתוס

 לא אצלנו. "חסותם את עליו שיפרסו "פרטיים" הורים, פרטית משפחה בהעדר גדל אלון, ילדותו על הרומן לאורך שזרועים

 למשל אמורים היו שכאלה פרטיים הורים. ברומן מסוימת בנקודה למיקי מבהיר הוא(, 459" )ההורים עם הרבה נמצאים

 את ואולם, לציור מיוחד כישרון בעל הוא אלון, כזכור) בתחום כשרונו את למצות לו ולסייע האמנותיים כישוריו את לטפח

אביו של אלון, כפי שמתבהר, הוא אחד מהנופלים במלחמת השחרור, לאחר שהקריב עצמו למען (. כל מעין מסתיר הוא ציוריו

קולקטיביסטי. ואילו אמו, בעקבות נפילת האב, לקתה בדיכאון כך -טוטאלי של האתוס הקיבוציחייליו, במה שמוצג כמילוי 

גדל בקיבוץ כילד עזוב, ונאלץ להתמודד בכוחות עצמו עם בנה ולדאוג לצרכיו. אם כן, אלון שלא הייתה מסוגלת לטפל ב

תים אף בלתי אפשריות )למשל הדרישה החברה הקיבוצית הנוקשה והתובענית המציבה כל העת דרישות בלתי מתפשרות ולע

למד נתפס בעיני חברי -ה"נורמטיבית" לכאורה שאלון, כמו שאר בני הקיבוץ, ישרת ביחידה קרבית. שיבוץ בטירונות כף

ורת חברי הקיבוץ על "חולשה" הקיבוץ כהשפלה, עד לכדי בחירה של אלון לוותר על חופשת ראש השנה בכדי להימנע מביק

מובהר כי אלון, בעל נפש האמן, מתקשה להתמודד עם אותן נורמות קולקטיביות נוקשות, כפי שמתבהר יתרה מכך,  זו(.

 (. 452מדבריו למיקי: "אל תלמד ממני על הקיבוצניקים. אני לא טיפוסי. אל תחשוב שאין להם בעיות אתי. אני לא כמוהם" )

ות ההורית בחייהם של הגיבורים המתאבדים, עולה הסבר מהניתוח המוצע בעבודה זו, המתמקד בין השאר בטיבה של הנוכח   

נוסף להתאבדותו של אלון, הסבר המכיל את ממדי הארוס והתנטוס במישור הפרטי והלאומי, שכבר תוארו בפרק זה. הסבר 
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כאמור נפקד, ולתוצאותיה ההרסניות של גדילה כבן לאב כזה. יצר ההרס המוכוון כלפי העצמי הוא -זה קשור לתמת האב הנוכח

אגו רודפני. העדר אב ממשי מייצר אצל אלון -תוצאה של הפנמה טוטאלית של הדרישות הנוקשות והבלתי מתפשרות של סופר

אב מדומיין שנוכחותו הנפשית אדירה והוא מכתיב דרישות לאומיות וחברתיות בדיוק בעלות איכות זו, של נוקשות בלתי 

לון נבנית תוך הזדהות טוטאלית עם ערכי אותו אב נעדר, שמותו למען מתפשרת ובלתי אפשרית.  הסובייקטיביות של א

 התגנבות יחידיםהמולדת הוא שיאו של האתוס הלאומי, ובמובן זה התאבדותו היא מה שנדרש ממנו על פי חוק האב. גם ברומן 

עבודה זו ומתהווה אישית המתגלגלת לאורך הטקסטים הנידונים ב-מהווה אפוא ההתאבדות גילום של אותה פקעת לאומית

 פרטי. ת מחלחלת ומגדירה כל אתר )נפשי( כשיאה של  הדינמיקה שבה התובענות הלאומי

ההפנמה הטוטאלית של הדרישות החברתיות עד לכדי הזדהות מוחלטת עמן אינה ייחודית לדמותו של אלון, והיא מופיעה    

אגו -ת נוספת לאופן שבו הפנמה טוטאלית של הסופרחמו הוא דוגמה מובהק-בשכפולים נוספים לאורך הרומן. רחמים בן

כבן למשפחה שעלתה ממרוקו, ואשר  367הקולקטיבי מובילה ליצרי הרס ותוקפנות המופנים בסופו של דבר כלפי העצמי.

איבדה בארץ את כל נכסיה ומעמדה,  רחמים מגלה לאורך הטירונות תשוקה עזה להשתלב בכור ההיתוך הישראלי, תשוקה 

רחמים בכל מחיר, הופך,  המבט של הזולת, שאליו כמהׇ   368נמת המבט של הקולקטיב  עד לניסיון למחיקת הזהות.הכרוכה הפ

ברגע הפנמתו, למבט הרסני, שכן אובדן העצמיות ברגעים אלה מביא לטירוף הדעת, להתגברות יצרים חייתיים ורבי עוצמה 

 מאמץ את מבטו של הזולת, הדורש ואמנם, רחמים 369כאחד. שבסופו של התהליך מומרים לתוקפנות המופנית החוצה ופנימה

כינון הסובייקטיביות של רחמים, . את עברו לחסל כדי משפחתו של הקודמת, עד לכדי הצתת הצריף זהותו את למחוק ממנו

ממש כמו של אלון, מתבצע באמצעות אקט אלים ועתיר הרס עצמי, המתגלם כשיאה של ההפנמה של התביעות החברתיות. 

ואולם רק במקרה של אלון תמה זו ממצה את עצמה באופן מוחלט וסופי, שכן ההתאבדות, שמהדהדת את מותו  של אביו, היא 

לכאורה המילוי האולטימטיבי של מה שנדרש ממנו באתוס הלאומי, ובד בבד היא שיאה של מצוקה אישית ופרטית כתוצאה 

 מהעדר אב ממשי.

                                                           
-ונות יותר זו מזו, מתקיימים קווי אנלוגיה עדינים בין אלון לרחמים בןעל אף שבמבט ראשון נדמה כי לא ניתן למצוא לאורך הרומן שתי דמויות ש 367

 חמו המתחדדים בעיקר בפרק המתאר את חופשת ראש השנה שמבלים השניים בבסיס הטירונים: שניהם גדלים ללא דמויות הוריות )שני האבות נפטרו,

ופה מסוימת, את הדרישות הנוקשות של הקולקטיב הקיבוצי )אלון הוא בן שניהם חווים, לפחות לתקמהיות נתפסות כחלשות ופסיביות(; הדמויות האי

; קיבוץ, רחמים מבלה תקופה מסוימת בחייו בקיבוץ, שם הוא נוכח בקורטוב ממה שאלון חש כל חייו(; שניהם סופגים השפלה קשה במהלך הטירונות

גם מייצר הקבלה בתהליך ההתמוטטות הנפשית של שתי הדמויות: הפרק ושניהם מסיימים את דרכם בטירונות טרם הזמן באקט של הרס עצמי. המחבר 

שבו מחליט רחמים לשרוף את הצריף של דודו הוא גם הפרק שבו אלון מתחזה לחייל צנחנים, במה שנדמה כאקט ראשון של אובדן בוחן המציאות 

 וניסיון להתמזגות פתולוגית והרת אסון עם אביו המת.
מן בהקשר זה היא ביקורן של אמו ואחותו של רחמים בטירונות, המדגימה את ההפנמה הטוטאלית של מבטו של הזולת, אחת הסצנות הבולטות ברו 368

נות העתיר השפלה ותוקפנות עזה.  רחמים, כך נדמה, הפנים באופן טוטאלי את ההשפלה שהוא סופג מחבריו לטירונות, הבושה וההשפלה מומרים לתוקפ

למעשה גם פנימה, שכן הפגיעה באם מהווה גם פגיעה בעצמי. סצנה זו גם ממחישה את המוטיב שתואר קודם לכן בנוגע  ומופנים החוצה באכזריות, אך

 סוף.-להשתכפלות מעגל האלימות עד אין
הצורך העז ביצירת קשר בכל מחיר, המגלם את יצר החיים היוקד, הופך להרסני ולחייתי, ולמעשה מומר לטירוף, מה שבולט בעיקר בשתי סצנות  369

 הריקוד של רחמים. 
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ת עם האתוס הציוני, לו הוא נותן ביטוי באמצעות "חזון העצמות היבשות" של יחזקאל, אלון מגלה כאמור הזדהות טוטאלי   

כשהוא מבצע פרפרזה והופכו ל"חזון האצבעות הקמוצות". גרסה זו של החזון מערבבת כוחות חיות עם יצרי הרס  )הרס 

באמצעות דעות מוצקות אך מוגזמות  לאומי, -שמבטא האגרוף הקפוץ(. כן מבטא אלון באופן כמעט גרוטסקי את האתוס הציוני

(, ואידיאל הוויתור על החיים הפרטיים לטובת חיים לאומיים. 31בנוגע לצדקת הדרך של הצבא, הצורך ב"צבא של גברים" )

כוחות הארוס של אלון, הרווים אם כן יצרי הרס, מתגלים בעיקר באהבתו לאדמת הארץ: "אני נורא אוהב את הארץ הזאת. 

]...[ כשעלינו  את הדם, את החייםאהבה ממש. אלף פעמים. אלף פעמים אני מוכן לתת בשבילה את הכל,  –בה אוהב אותה אה

לפני כמה שנים לארבל, הייתי צריך ללכת הצידה בשביל להסתיר את הדמעות שעלו לי בעיניים מרוב התרגשות, מרוב אהבה, 

נתינה של דם וחיים עשויה  370, הדגשות שלי(.457" )כשהסתכלתי למטה, מסביב, בנוף הזה. קוראים לזה אהבת מולדת

להתפרש כבעילת האדמה לשם הפרייתה, אך באופן התיאור המובע כאן הבעילה הארוטית היא גם הרג. הליבידו של אלון 

מוכוון כולו אל המישור הלאומי ואל התכנים הצה"ליים: "]ברגעים אלה[ ראיתיו מתנער מכובדה העכור של הקרקע, מעצבותם 

(. הדימוי 65האלימה והמייגעת של הוויכוחים עם מיקי, חוזר וממריא אל שמי התכלת שלו, חוזר וממריא אל אופק האגדה" )

המוצמד לאלון כאן הוא של איקרוס, הגיבור המיתולוגי היווני, שכתוצאה מהתלהבותו מיכולתו לעוף, נמסות כנפיו בקרני 

קסטואלי מוסיף רובד נוסף למורכבות יחסי אבות ובנים שנרקמת ברומן, השמש והוא צונח אל הים ומת. הקישור האינטרט

שהרי איקרוס, כזכור, מנסה להתעלות מעל אביו דדאלוס, מה שמביא עליו את קיצו. ואולם בניגוד לאיקרוס, סבור מלבס 

שבה ידאגו הסובבים לשכך למדית, -)באופן מוטעה כמובן(, אין סכנה כי גורלו של אלון יהיה זהה, בשל נסיבות הטירונות הכף

את התלהבותו: "ולא היה חשש שאלון יגביה עוף וכאותו גיבור קדמון יקרב אל השמש, כנפיו ימסו והוא יפול למצולות. די 

היה להבחין בחיוכו האירוני של מיקי, היושב לידו, ולדעת כי גם הרוח הזאת, שחננה את אלון כחסד פתאום, תישחק בוויכוחים, 

 (. 65ום יום של הקטנות, החולי, הכיעור, ההמוניות, האנוכיות, הגלותיות, שמן הסתם נשקפו לו מכולנו" )תתבזה בהבל י

אלון מבטא בעקביות הערצה כלפי תופעות של הקרבה עצמית בעבור אידיאלים לאומיים )דוגמת אורי אילן, שמקריב עצמו    

, לוחם הצנחנים שמוכן להקריב את חייו על מנת להציל את חבריו [, וג'יבלי67בשבי הסורי על מנת לא להסגיר סודות מדינה ]

[(. הזדהותו של אלון עם ג'יבלי מובלטת בעיקר לנוכח העובדה שלאחר שהוא יורה בעצמו, ובטרם הוא נופח 463הלוחמים, ]

ותו שרוע בשטח את נשמתו, הוא מפזם בשארית כוחותיו את שירו של נתן יונתן, "שאון התותחים", כפי שעשה ג'יבלי בהי

                                                           
השיח של  אחד מאופני הייצוג המרכזיים של מבנה התשוקה הציוני עסק בהתקת התשוקה ארוטית אל המעשה החלוצי של עיבוד האדמה. כידוע, 370

העלייה השנייה והשלישית עסק בהתקה כזאת, כפי שמתבטא בשירו של אברהם שלונסקי "הרי את", שבו תיאר את מעשה החרישה כאקט מיני. לטענת 

 קשור להצגת מבנה התשוקה הציוני כסוג של אחרי החגים( אחד המהלכים הפרודיים המרכזיים שמבצע קנז ברומן 214, עמ' 2007מיכאל גלוזמן )

הארוטיקה המופנית כלפי אדמת  וצאות הרסניות. גם במקרה של אלוןמיניות שוליים, כשהתקת התשוקה אל האדמה מוצגת כמיניות פרברטית, בעלת ת

 הארץ היא בעלת תוצאות כאלה.
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מושאי הערצה נוספים הם לוחמי מצדה, שמסרו נפשם על מנת שלא ליפול לידי הרומאים, כפי שמתבהר מציטוט  371אויב.

(. ברגעים אלו קיימת תפיסה רומנטית של המוות, בעיקר כזה המתרחש בגיל 482נאומו של אלעזר טרם האקט האובדני )

 נצח.  העלומים ולמען האומה ועל כן מעניק "חיי" 

ני ואולם הדבקות באידיאלים הלאומיים, שבשיאה מגלמת כמיהה אל המוות, מהווה, כפי שמתברר, מנגנון הגנה שברירי בפ

(. 281בלי האידיאל הלאומי "הכל מתמלא עצבות וחוסר טעם שיכולים ממש לשתק" )מצוקה נפשית בלתי נסבלת, שכן 

ברגעים בהם נאחז אלון, כנגד כל הסיכויים, בחלום שממלא את חייו לשרת לצנחנים, הוא חש כמו "אחד שניצל ברגע האחרון 

ון לספר הוא על ניסיונו של גלגמש (. ואמנם, אחד הסיפורים שנוהג אל281מנפילה לתהום, נאחז במשהו והרוויח את חייו" )

למנוע מידידו אנקידו, השואף לזכות בחיי נצח באמצעות מוות בטרם עת, את מותו. הטריגר הגלוי לסיפור הוא הקשר ההדוק 

שחש אלון לאדמת הארץ, שצופנת בחובה אוצרות ארכיאולוגים כה נדירים ומופלאים. ואולם, התכנים של הסיפור מכוונים 

 עת והניסיון לזכות בחיי נצח, תכנים שמעסיקים עמוקות גם את אלון, כתוצאה מהזדהותו הטוטאלית עם אביו. למוות בטרם 

לרוע מזלו של אלון, כוחות הליבידו המוצמתים לתכנים לאומיים הם רק מנגנון הגנה שברירי, שצפוי להיסדק בשל התובענות    

של האתוס הלאומי, שבו אין מקום לשגיאות אנושיות ואין כפרה על טעויות.  על ה"אוטומטיות" שביצר חיים שמוצמד לתכנים 

של אלון מכושר הניווט של ציפורים נודדות:  "הן חיות את האידיאל שלהן באופן  הלאומיים אנו למדים באמצעות התפעלותו

(. כמו לציפורים, גם לאלון אין מנוס מהאתוס הלאומי, 219אוטומטי. כמו שאנחנו נושמים או ישנים. וזה מה שכל כך נפלא" )

 הוא לכוד בו, והוא שבסופו של דבר מביא למותו.

מתגלים כבר בשלבי הטירונות הראשונים ומרמזים על ההתמוטטות הנפשית שעתידה לבוא  בקיעים ראשונים לשבר הנפשי   

 בהמשך. כבר בתיאוריו הראשונים מופיעה כמיהה אל המוות, שבהמשך עתידה להביא עליו את קיצו הטרגי: 

 

ניצוץ של  קומתו הרמה וחוסן גופו, כפות ידיו החזקות ופניו הצרובים ונחושי הסבר לא יכלו להעיב על אותו

דאגה בעיניים המצומצמות תמיד, ואיזה קו מעודן בזווית השפתיים ומשהו רפוי, מרושל, אם לא נואש, ביציבה 

, אף על באנשים רדופי תשוקה לשמוע ולו פעם אחת את קול השקט המוחלטהכללית, שכמוהם תמצא אולי 

יבות המתאימות, גם אז עוד יעמדו בינם פי שהם יודעים כי אפילו יזדמנו להם, באיזה אופן שקשה לשערו, הנס

 , ההדגשה שלי(.30ובין משאת נפשם רחש נשימתם וקול פעימת דמם, כלהט החרב המתהפכת )

                                                           
תן יונתן ואלתרמן( מלמדות על , הטוענת כי ההתייחסויות האינטרטקסטואליות המיוחסות לאלון )בין היתר, שיריו של נ197, עמ' 1997וראו לוי,  371

 כאמן. רגישותו האמנותית. לטענת לוי, ריבוי ציטוטים אלו מעיד על כך כי אלמלא היה שבוי אלון בכבלי המיתוס של הלוחם, היה עשוי לממש את עצמו



226 

 

 

כבר כאן  מופיעים רמזים להרס העצמי שהארוס שלו והקיום שלו רווים בו, ושעתיד לגזור עליו את קיצו. במהרה מתברר כי  

ה הטוטאלית של הסדר החברתי, אכן מהווים ניסיון פיצוי על טראומת  מוקדמת: נפילת החיבור אל התכנים הלאומיים וההפנמ

העיסוק בתכנים הלאומיים, שבשיאם מתגלמים כהקרבה עצמית, ממלאים  372אביו, אותו לא זכה להכיר, במלחמת השחרור.

חסר של אב ממשי בעולמו. במשמעות את חייו של אלון ומאפשרים לו להעניק פשר למותו של אביו בטרם עת ולחוויית ה

סיפורי הנופלים, הכרוכים באתוס הלאומי, הם הדרך היחידה להתחבר האב הממשי החסר, שדמותו המדומיינת רוקמת עור 

 , בו אלון מרבה לקרוא בילדותו:גווילי אשוגידים מן הספר 

 

ספרים האלה על ההגנה אחרי שלקחו ממני את גווילי אש וסגרו אותו, חזרתי לקרוא שוב ושוב את ]...[ כל ה

והפלמ"ח ומלחמת השחרור, שהיו בספרייה במשק ולא יכלו לסגור את כולם ממני. אתה יכול לתאר לעצמך, כל 

הפרצוף שלו, שבקושי הצלחתי  –הדברים האלה נהפכו אצלי לדייסה שלמה. כל הנופלים קיבלו פרצוף אחד 

תי לך עכשיו. זה היה רק לפני כמה שנים. אף פעם לזכור. עד שראיתי בפעם הראשונה את התמונה הזאת, שהראי

לפני כן לא ראיתי אותה. זאת התמונה האחרונה שלו. הצטלם כמה שעות לפני הפעולה האחרונה. אני לא יודע 

למה הסתירו אותה ממני. אולי היא הייתה באיזה מקום ושכחו ממנה. אני לא יודע. בכלל, השתדלו לא לדבר איתי 

חשבו שזה גורם לי בעיות. אבל כשגיליתי במקרה בחדר של אמי את התמונה והסתכלתי עליה,  יותר מידיי על זה.

הבנתי שהלכתי יותר מידיי רחוק. כל הסיפורים והספרים על הנופלים, והמכתבים והיומנים שלהם לא התאימו 

לי ולא של אף פתאום לאיש המסוים הזה שבתמונה. הוא נראה פה כל כך שחצני. הוא נהיה אחד, פרטי, לא ש

אחד, גם לא של אמי. רק של עצמו. הייתי מסתכל שעות על שעות בתמונה הזאת. מתאמץ להבין מה הוא מנסה 

לומר לי. לא הצלחתי לשמוע שום דבר. הגעתי למסקנה שהוא בעצם לא מנסה לומר כי שום דבר. הוא לא מכיר 

בן עשר והוא גבר צעיר, חייל. הזמן טשטש את  אותי, כמו שאני לא מכיר אותו. הזמן שעבר מאז אני הייתי ילד

נהייתי בטוח שאם היה דבר שהוא לא חשב עליו, כשהוא עמד שם על הגבעה, הכל, ניתק את כל הקשרים. 

. אולי הוא חשב על אמי, עלי בטח לא. אבל בטוח שהוא חשב לפני היציאה לפעולה האחרונה, זה הייתי אני

                                                           
פוליטי ושל -טוטאליות של הציווי הביו( מתייחס לייצוג אביו של אלון דרך התמונה בכיסו של הבן, כממחישה את ה233, עמ' 2007מיכאל גלוזמן )  372

נו החובה להישמע לחוקי הנדסת הגוף. אלון אמנם נראה כלוחם אך ברגע שגופו מתגלה כ"נגוע", הוא אינו יכול להשתוות לאביו. ואולם גלוזמן אי

 מתייחס לחסר האב הממשי בחייו של אלון, נער פגוע שגדל בצל חסר דמויות הוריות. 
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ים איתו לקרב, מי יחזור ומי לא יחזור. האחריות שלו כמפקד שלהם, על החברים לנשק, על הבחורים שיוצא

 , הדגשה שלי(. 455והארץ הזאת, החלום של הארץ הזאת והברית העתיקה עם האדמה שלה, שהכל מתחיל בזה )

 

מהרהר בדבריו של אלון מובלט החסר הקיצוני שמלווה את חייו מראשיתם: הוא איננו מסוגל אפילו להעלות בדעתו את אביו 

בו לפני מותו. לאלון אין אב ממשי שעמו ניתן להזדהות וההזדהות היחידה האפשרית היא עם דמות האב המדומיינת,  הלוחם 

ההרואי שהקריב את חייו בטרם עת בשביל האומה. האב אינו אביו שלו, אלא אב קולקטיבי שהקדיש את חייו לחייליו, 

טישתו( למען דרישות לאומיות. למעשה, כל חייו של אלון הם מאמץ להתגבר ושלמעשה הקריב גם את בנו הביולוגי )בעצם נ

 על הכאב על אב שיוצא לפעולה בלי לחשוב על בנו. 

בהדרגה מתברר, כאמור, כי החסר  מתרחב וכולל גם את האם שלקתה בדיכאון לאחר נפילת האב, ולא הייתה  פנויה רגשית    

ן מתנהלים בצל כאב בלתי נסבל: אב שמקריב את חייו בלי לחשוב על בנו ואם (, כך שחייו של אלו458לצרכיו של בנה )

ששוקעת בדיכאון כתוצאה מאובדנו ולמעשה מתה בעודה בחיים, בעקיפין למען אותה מטרה קולקטיבית עצמה שבעבורה 

ווה גורם מוטיבציוני נהרג בעלה. אלון למעשה מאבד שני הורים על מזבח האתוס הציוני, ונאלץ להכיר בכך  שקיומו לא הי

מספק להמשך הקיום עבור שני הוריו. באופן דומה לניסיון הפיצוי על אובדן האב, לדיכאונה של האם הוא מעניק משמעות 

ציוני: לדבריו, אדם שעסוק רק בענייניו הפרטיים, בדומה לאמו, ואינו -"לאומית", בהמציאו לו רציונליזציה בעלת גוון לאומי

דון לדיכאון, לחיים ריקים וחסרי משמעות.  בכל מקרה, פרשת חייו הקצרים מסתכמת אולי באמירה נ –חי בעבור הכלל 

 (.483ש"הצורך להצטיין הוא מאבק נגד הייאוש, נגד חוסר הטעם" )

הקריסה הנפשית הסופית של אלון מתחילה לאחר תרגיל צבאי שבו הוא יורה בניגוד להוראות. לפני הירייה  הוא מתמכר     

שבה הכוזבת ששלושת חבריו תלויים בו, ולכאורה הוא חייב להצדיק את תלותם בו ולהגן עליהם, ממש כמו  שאביו דאג למח

"משהו לחץ לנסות. משהו פיתה ללכת עד הגבול, לעבור אותו, להרגיש את זה, להיכנס עד ששכח את עצמו ואת בנו:  לחייליו

(. 482לתפקיד, לחיות אותו, כאילו הכל נכון. לשחק בנדמה לי כמו תינוק. זאת החולשה שלך ואתה צריך לדעת את זה" )

, רגע ההזדהות עם האב, לו כמה כל ההזדהות היא טוטאלית עד לכדי אובדן בוחן המציאות, כפי שאלון עצמו מבין, ועם זאת

כל מה שיקרה לך עכשיו בשל  –חייו, הוא רגע ששווה להקריב עבורו את הכל: "לכאורה היה הכל כדאי למען הרגע ההוא 

(. ואולם רגע זה מקרב את סופו: בעקבות התנהלותו מוענש אלון בחומרה ובדיעבד אף מאבד את 485המעשה. כל מחיר" )
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ך מצטיין וכן להגשים את חלומו "להתקבל" לצנחנים. חווית ההשפלה משתכפלת שוב. מה שלכאורה הסיכוי להפוך לחני

  373מכריע את הכף לכיוון ההתאבדות הוא השיבוץ למשטרה הצבאית, וההשפלה הסדיסטית שהוא סופג מצד בני.

כינון הסובייקטיביות של אלון הרגע המכריע, רגע ההזדהות הטוטלית עם האב הוא מחד גיסא מיצוי פרויקט ההתבגרות ו   

ומאידך גיסא שיאה של אנרגיית ההרס העצמי שלו. ההזדהות הטוטאלית עם האב מהווה מעין קו שבר: נדמה כי ברגע זה חצה 

אלון את הסף, והכמיהה אל המוות, ובאמצעותה התאחדות עם דמות האב המת, מתחזקת לאין שיעור. בעוד בני מתעלל בו, 

ארוטית כלפי האדמה עליה הוא שרוע )למיקי הוא אומר: "הייתה לי פתאום הרגשה של התגרות מינית", אלון  חווה תשוקה 

(, וגם תשוקה למוות, המדומה לשינה: "נעלו של בני מהדקת את ראשו אל הבוץ, פניו צמודים אל הקרקע, עיניו עצומות, 495

ולכבוש את פניו בחיק הלח, החמים הזה, שטעמו טעם וכמו אנקת רווחה עולה בו הפיתוי שלא לפקוח אותן, אלא להוסיף 

 (. תשוקת מוות זו היא שמנהלת כעת את אלון: 489חלודה, ולהירדם" )

 

שוב אתה מתרחק מעצמך, אומר לו קול מוכר משלל קולותיו. שוב אתה יוצא לדרך ואחר כך תצטרך לעשות את 

גבר על הפחדים, עד שתשוב אל גבולך. למה כל המסלול בחזרה, לגלות את עקבותיך, להתחמק ממארבים, להת

אי אפשר להתגבר על הגעגועים , יש געגועים נוראים לפגישהאתה יוצא לדרך? האויב מסתתר בתוכך. 

על פני הקרקע, בצל הזית, מצע אדמה שאין טוב ממנו, לעת דמדומי שחר, וקול הרודפים עוד לא נשמע.  האלה.

ו, כמו תשלום חוב של אהבה. קשים, קשים האבות למות, כאלון הקשה הולך, הולך נוזל החיים, חוזר אל מקור

 , הדגשה שלי(. 624להיקרע )

 

התשוקה להתאחד עם האב )"געגועים נוראים לפגישה"( גוברת על כל מוטיבציה אחרת: "הכל מתכוון אל אינו דממה עליונה, 

משאת נפש שאין להגיע אליה. ]...[ בעלותו למיטתו, מתנפלים עליו געגועים עזים אליה, געגועים אל חלקת גופה, אל חמימות 

הבוטחת, הרוטטת בה בהיאספה אליו. כאב החסר הזה מתנגן בו כמו שיר, מגעה, אל ריח נשימתה, אל השמחה הכבושה, 

בתחילה נדמה כי אלון מתגעגע לחברתו, אך בעקבות חלום שמופיע מיד לאחר מכן, (. 626הביתה" ) –להשיבו ממקום גלותו 

התאבדות הוטלה: מסתבר כי אכן מדובר בגעגועים להתאחד עם האדמה, כלומר למוות. חלום זה מלמד כי ההכרעה לעבר ה

אלון מוטל שכוב על הקרקע בלי יכולת להניע איבר, בעוד הקומנדקר הצבאי מגיע לאוספו אל היחידה המובחרת, אך חוזר 

כלעומת שבא, כך שלכאורה הזדמנות המילוט מהמוות, אופציית החיים, אבדה. ואולם למרות האימוץ הסופי של אלון את 

                                                           
 (. 120, עמ' 1997ציינים את התעללותו של בני כסיבה המידית להתאבדות. וראו למשל לוי )חלק מן הפרשנים מ 373
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בהזדהותו  בקיעים מתגלים לראשונה. הזו התרמית של לקטסטרופה טרגית דעותמו גם מתגלה, עת התביעה למוות בטרם

(, הוא מסרב להתייצב לאחד 609כבר לא אכפת לו אם ייבחר לחניך מצטיין ) הטוטאלית של אלון עם האתוס הצה"לי:

 (.   628( , ואף מוותר על עקרונותיו כשאינו מדווח על פשע שבוצע למפקדיו )611המסדרים )

ההתאבדות עצמה מתרחשת במהלך שמירה אליה מתנדב אלון, בחשיכה, ולאחר מספר ימים בהם הוא נאבק על חייו בבית    

חולים הוא מת.  באופן טרגי, מותו לא מתפרש כאקט הקרבה הרואי, אלא כאקט בזוי, משפיל, בודד, מלא ייסורים, ובכך 

ההפנמה : ה דווקאהצלחתשל החניכה, אלא  ן אלון מקרה של כישלוןמהדהד את מותו של מילר.  אלא שלא כמו אצל מילר, אי

שלו למשפחת  האולטימטיביתשפסגת הקריירה שלו, ההתקבלות  להביןאלון הטוטאלית של האתוס הלאומי מביאה את 

של  . ההתאבדות היא לא רק מעשההלוחמים, תהיה במותו, ומאחר שלא ניתנת לו ההזדמנות למות בקרב, הוא הורג את עצמו

מטורף שאיבד את שפיותו, לא רק תוצאה של התעללות ספציפית, אלא אמירה כללית ונועזת של קנז, על הטרגיות הטמונה 

 בניסיון לכונן זהות במרחב בלתי שפוי שבו נידונים הילדים ל"גברות ללא אב". 
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 374(255ליעקב שבתאי: "המוות הוא תמצית מהותם של החיים" ) זכרון דבריםפרק ט: 

 דברים זכרוןב ותנטוס ארוס .1ט. 

וזה שפורסם לאחר מותו,  375 (1977) זכרון דברים –אווירת מוות וסוף שורה על שני הרומנים של שבתאי, זה שפרסם בחייו 

פותח במותן של שתיים מהדמויות המרכזיות: ישראל גולדמן,  דברים זכרון(. 1984) סוף דבר –ושעצם שמו מצביע על כך 

ששם קץ לחייו תשעה חודשים לאחר מותו של אביו, והאב עצמו, אפרים גולדמן, שמותו שעליו מסופר כבר בפסקאות הפתיחה 

 376ת נוספות.הוא האירוע הפותח של הרומן )אף כי לא של הפאבולה שלו(. בנוסף לכך זרוע הרומן מיתותיהן של דמויות רבו

זהו מותה של האם שאליה קשור הגיבור המרכזי בכל נימי נפשו, מה שמוביל לעיסוק ניכר שלו באפשרות מותו סוף דבר ב

   377 שלו.

 מהעיסוק . כחלקזכרון דבריםבעיקר ביצירה הנידונה כאן,  –גם אם לא בלעדית  –התאבדות היא צורת מוות רווחת    

 במישור והן הגיבורים של הפעולה במישור הן, הרומן במהלך דומיננטי כיסוד ההתאבדות תמת מופיעה, במוות האינטנסיבי

אביו.  של מותו לאחר חודשים תשעה, התאבדותו את" הרה" שהרומן, גולדמן של זו ובראשונה בראש,  ורפלקסיה הגות של

, גולדמן של אביו רוצח כלבה שאת, גולדמן של הוריו של בנפשה המעורערת שכנתם, קאמינסקאיה עם המתאבדים נמנים

 שמתאבדת, גולדמן של חברו, צזאר של דודתו, שלווה; דירתה ממרפסת בקפיצה יותר מאוחר שנים לחייה קץ שמה ואשר

 מעבר. בראשו בירייה שמתאבד הומוסקסואליות נטיות בעל דרך-אובד צעיר, צזאר של דודו בן, ואריה; כדורים בבליעת

, למשל, העצמי.  כך מהרס כתוצאה כמוות או כהתאבדות לפרשם שניתן מוות מקרי עוד קיימים, אלו ברורות להתאבדויות

 גרסאות פי שעל, דרכים בתאונת  בצעירותה שנהרגה, גולדמן של אחותו, נעמי של מותה סיבת לגבי שאלה סימן מציב המספר

 של יתר משתיית שמת, צזאר של אביו של חברו, וכך גם בש; בהתאבדות למעשה היה שמדובר כך, מכוונת הייתה אחדות

 כ"התאבדות התנהגות שאפשר לפרשה  – לחייו הסכנה לגבי הרופאים של ונשנות חוזרות אזהרות למרות וזאת אלכוהול,

 את להרוס רוצה הוא שבהם המועד ואת הדרך את לעצמו לבחור אדם כל של זכותו"ש בגלוי טוען אכן בש  378כרונית".

                                                           
 [(. מכאן ואילך יסומנו מספרי עמודים בסוגריים בגוף הטקסט.1977] 2008)שבתאי,  מזכרון דבריםכל הציטוטים לקוחים  374
( קבע שהרומן מצא את קהל הקוראים והמבקרים בלא כלים להתמודד 7819זכה מיד עם פרסומו לריבוי פרשנויות. דן מירון ) זכרון דבריםהרומן  375

כפי  בקשים למצוא עיקרון מאחד ומארגן.עם הייחודיות, העושר והמורכבות שלו, ואמנם אל מול עושרו המפתיע של הרומן נדמה כי המבקרים מ

למיקומו בלב הקאנון עוד בטרם הצליח קהל הקוראים  (, המאמר שפרסם מירון סמוך לצאת הרומן לאור תרם2007שווגר )-שמציינת חנה סוקר

ס להתמודד התמודדות של ממש עם היצירה התובענית, וסימן את תחילתו של תהליך קאנוניזציה מזורז של יצירת שבתאי. לדיון נרחב בבניית "מיתו

 .30-27, בעיקר עמ' 2007שווגר, -סוקר שבתאי" ובאופן שבו מייצר מיתוס זה מתח בין פירוק דמות הצבר לבין שכפולה וביצורה, ראו:
(, שמדגיש את הפן הרומנטי ביצירה, המשקפת לדעתו את 'הקללה הרומנטית' שהיא הגורם העיקרי למיתות רבות של גיבורי יצירות 1983נתן זך ) 376

 דמויות שמתות במהלך העלילה. 31רבות בפרוזה העברית, סופר 
, היה לא גמור סוף דברהמוות אפף גם את חייו של שבתאי בעת כתיבתו של הרומן. סביב השנים שבהן נכתבו שני הרומנים של שבתאי )האחרון,  377

( נפטרו שני הוריו של שבתאי. ואמנם נראה כי שבתאי היה טרוד בעת כתיבת הרומנים במאבק עם פחד המוות, 1981-בבעת מותו של שבתאי עצמו 

 .1989ריעו לאחר זמן קצר. וראו: סרנה, שאכן הכ
 להתאבדויות "כרוניות", כפי שהן מגולמות בספרות, ראו המבוא לעבודתי. 378
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 של ננקטת רטוריקה של התאבדות ]במילותיה, בפועל מתאבדות שאינן למרות, נוספות לגבי דמויות .(107" )ולמות בריאותו

 של בסופו מת שלא למרות, צזאר: [(96' עמ, שם" )בכוח" התאבדות לעומת" בפועל" מדובר על התאבדות(, 1992) עזר ננסי

, ישראל של קיומו גם(; שם" )דעיכתו של הנואש תהליך"ב שהיה עליו ונאמר( 7" )עליזה התאבדות" חייו את מכנה, הרומן

 לאחר ובעיקר, הרומן לאורך: החיים עם קשר על בוויתור המלווה התאבדותי כקיום מצטייר, וצזאר גולדמן של חברם

]...[  הימים שחלפו ככל בו והעמיקה שהלכה, התכלית וחוסר הבדידות תחושת" מתוארת לגביו, גולדמן של התאבדותו

 גייס[מ"]ו לזולת ומקרבה מתלות להימנע הזולת אל התנכרותו דרך מנסה ישראל(. 279" )בו שקיננה החסר שתלהרג והצטרפה

 יצרי כעתיר זה קיום מתבהר דבר של בסופו אך(, שם" )לכל עורף להפנות כדי בו שהיו ההתנכרות וכוח העיקשות כל את

 כסוג קיומו גם מאופיין כך. הרומן לאורך חווה שישראל המשמעותי היחיד הזוגי הקשר לאובדן מוביל הוא שכן, עצמי הרס

למעשה ניתן אפוא לטעון כי רבות מן הדמויות המשתייכות לדור הבנים מסיימות את חייהן . החיים עם קשר על ויתור של

 מתוך כוונה ורצון.

 אלה: החיים וערך הקיום עםט, התאבדות על והגות מחשבה קטעי ברומן  כלולים, בפועל ההתאבדות למקרי כאמור, בנוסף    

 שלו לשים המוטיבציה כהבהרת שנדמה במה, למשל, טוען גולדמן. אקזיסטנציאליסטי-פילוסופי גוון בעלות בשיחות מופיעים

 שהחיים הבחירה חופש של ביותר והשלם המלא המיצוי" ההתאבדות מהווה עבורו כי, המוות באמצעות המוות לפחד קץ

 האמיתית החירות גם והוא, במוות כלומר, כהיפוכם שנראה במה ולבחור עצמם החיים על לוותר החופש גם שהוא, מציעים

 אינו אדם אם]...[  המוות בכוח המוות משלטון משתחרר הוא המוות ידי על מוחלט באופן מוגבל בהיותו, שכן, לאדם הנתונה

" העקרונית מהבחינה לפחות, מנוס ממנו שאין להכרח ההתאבדות לגביו הופכת ובאלמוות באלוהים אמונה לידי להגיע יכול

(151 .) 

מוטיב המוות מופיע בהקשרים נוספים של כעין מצבי ביניים: כך, למשל, מתקיימות ברומן דמויות ש"קמות לתחייה" לאחר    

ששבו מעולם המתים, או כאלה שבוחרות בקיום המתואר כמוות נפשי: הדוד לזאר, שנחשב כמת במשך שמונה עשרה שנים, 

(.  שמואל, 131והוא מתואר ברומן כמי ש"כבר מת וקם לתחייה" )חוזר לארץ לאחר ששוחרר מהגלות הכפויה שבה שהה, 

דודו של גולדמן, שב לחיים לאחר התקף לב שחווה, ומתואר כי חש באותה רגעים של האירוע הלבבי "קירבה בלתי אמצעית 

ודש לאחר ח אשר שואה פליט, אלתר היא לחיים ש"חוזרת" לדמות נוספת (. דוגמה215למוות, כאילו ניצב מול המוות" )

כמו כן זרוע הרומן בייצוגים של מוות  (.223) הקרבות מן ושלם בריא שב הוא  השחרור במלחמת מותו על ידיעה שמגיעה

מטאפורי: כך למשל מוצג קיומה של רגינה, אמו של גולדמן, לאחר מות/התאבדות בתה כמוות נפשי: "מאז מותה של נעמי 

לאכול, חדלה ללכת לקולנוע ולתיאטרון או לשמחות משפחתיות ומיעטה מאוד  היא חדלה כמעט –עקרה עצמה ]...[ מהעולם 
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תהליך זה מחמיר לאחר מות האב, אז בוחרת רגינה לחיות את חייה בעולם של פנטזיה והמספר (. 48לצאת מהבית ]...[" )

פת היא מותו הרוחני של (. דוגמה נוס275מקביל את בחירתה לבחירתו של גולדמן ש"בחר במוות בעוד היא בחרה בפולין" )

פיליפ, דודו של צזאר, שלאחר בגידת אשתו מתואר כ"אדם כבוי אחרי שהפנה עורף לחיים וחיסל את עצמו מדעת, כמעט 

(. המוות מופיע גם כיסוד מטאפורי או מטונימי: עניין זה בולט בעיקר  בהקשר לעיר תל אביב, שבה 92מתוך שמחה לאיד" )

יר מתה ונופיה עד כדי כך שהיא נעשית עלפרקים כעיר שמאבדת את אופייה,  תאי עצמו( והמוצגתנולד וגדל גולדמן )וגם שב

 (. 197ללא תקנה )"נכחדים והולכים" 

הביקורת והמחקר רחבי ההיקף שהוקדשו לרומן מזהים למעשה את תמת המוות וההתאבדות כרכיב מרכזי, מארגן, של    

 הנמנות עם עשרות, פרשניות למגוון קריאות זכתה ברומן המוות תמת ית שלה.היצירה, וככזה המוליך את המשמעות העיקר

(, 1978) מירון דן של מאמריהם וביניהם, רבות והשתקפויות פרספקטיביות והפורשים הרומן על שנכתבו הביקורת מאמרי

 גרשון(, 1985) אורפז-אוורבוך יצחק(, 1979) ברזל הלל(, 1978)בלבן  אברהם(, 1977) אוריין יהודית(, 1977) פסח חיים

, ומתמשכת ארוכה גסיסה של סיפור היא היצירה כי גורסים מהפרשנים רבים ( ואחרים.2007שווגר )-חנה סוקר( 1997) שקד

 לאורו המוות בתמת הדנות הפרשנויות מבין. הרומן של במרכזו שעומד מעמדי-החברתי השבט של התפוררות תהליך שעניינה

 של שקיעתו את מגלם ברומן המוות מוטיב כי הטוען, א( 1980) קלדרון ניסים של זו בולטת, אידיאולוגי-הלאומי הממד של

. בניו על המייסדים דור שהמיט האסון את הממחיש, לאומית משמעות בעל אירוע כאל להתאבדות מתייחס קלדרון. האבות דור

 תנועת של שלטונה תקופת סיום את שסימן פוליטי מהפך התחולל בה, 1977, הרומן פורסם בה השנה על נשענת זו קריאה

מירון  דן של קריאתו וקריסתה. לפי בשקיעתה העובדת ישראל של שיקוף הוא הרומן כי וגורסת, ישראל במדינת העבודה

 על-כאידיאת האנושי הזיכרון של חשיבותו על מצביעה, המתוארת המציאות של הממשות מפרטי כאחד, ההתאבדות (1978)

 עליזה. והחברתית האישית ההתפוררות לתהליכי כפיצוי הכאוס על סדר להטלת בניסיון ומתפקדת המציאות מעל המרחפת

 , הכותבת מנקודת מבט (1992) עזר יסטנציאליסטית. ננסיזאק-פילוסופית מנקודת מבט מנתחת את ההתאבדות ( 1977) שנהר

 הזמן רצף את המבטל בתחביר, זו את זו המבטלות במילים מתגלה"ש, הרומן של" המתאבד סגנון"ל מבנית, מתייחסת-לשונית

 לביטול הנוטות, מנוגדות מילים של התופעה את היא מדגימה(. 75' עמ" )הנרטיב של קונבנציונלי הבלתי והסדר, הכרונולוגי

 הנורמות, המילוניים הכבלים מן להשתחרר חותר שהמחבר כשם, "לדבריה". סמנטית התאבדות" מכנה שהיא מה או, הדדי

 קריאה(. 81' עמ, שם" )הכרונולוגי הזמן של לעריצותו להתכחש מנסה הוא כך, הנרטיביות והקונבנציות התחביריות

 ניסיון של סוג אלא ייאוש של אקט דווקא לאו מהווה גולדמן של התאבדותו כי הטוענת ,(1980) כגן מציעה אלטרנטיבית
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, המוות של האפל בקסמו השבויה דקדנטית יצירה לא ברומן רואה זו קריאה. אחרת הוויה לצורת באמצעות מעבר, לגאולה

 .החיים לחיוב כולה ומגויסת, גאולה של באפשרות התומכת  כזו דווקא אלא

ואולם מעבר ליסוד הבולט של המוות וההתאבדות ברומן, קיים ממד בולט של תשוקה לחיים המאפיינת רבות מן הדמויות    

היא גילום מובהק של הגבול מן, שהוא כאמור המתאבד ה"ראשי", ברומן ומתערבבת ללא הרף עם יצרי המוות. דמותו של גולד

אווה לחיים, מפחד מהמוות, ונתון כל כולו בחיפוש אחר דרכים להאריך הפריך בין תשוקת חיים לתשוקת מוות. גולדמן מת

)באמצעות דיאטות שונות, וכן באמצעות  חייו את להאריך שונים בניסיונות אובססיבי באופן את החיים. כך למשל הוא עסוק

 שנים אלף לחיות כדי הכל את נותן היה" כי לזאר מתוודה בפני הדוד (, ואף155-153אימוני גופו באמצעות ה"בולוורקר", 

קיום )דוגמת הרכיבה -(. תשוקתו לחיים מתבטאת גם במשיכתו לפעולות קיצוניות, אינטנסיביות ועתירות יצרי153" )ויותר

על אופנועים והמפגשים התכופים שהוא מקיים עם זונות(. הוא שם קץ לחייו, באופן פרדוקסלי, כדי להינצל מאימת המוות, 

על אותו פלירט  –ם, ולהיות על ידי כך בעל שליטה. אבל הפחד הזה מכסה, בוודאי, על ההיפך הגמור כלומר מהתשוקה לחיי

 עם מוות שכבר היכרנו, על תשוקת מוות שייתכן שהיא זו הגורמת לחרדה הזאת. 

ות תשוקת הכפילות הזאת, של ארוס ותנטוס "מוגזמים" אצל גולדמן, מאפיינת את כל המרחב: רבות מדמויות הרומן מגל   

הזמן, לא רק אצל גולדמן  העיקש כנגד חיים עזה המעורבבת עם יצרי הרס עזים. תשוקת החיים מתבטאת, בין היתר, במאבק

ישראל, למשל,  מבטא  ניסיון עיקש כנגד הזמן )ובכך למעשה התנגדות למוות(, והוא מתבטא : אלא גם אצל דמויות אחרות

 ההדגשה, 65..." )הזמן ומן מהמציאות מכוונת התעלמות מתוך וחי, ברורה תכלית נעדרי, נזיריים חיים לעצמו סיגל"בכך ש

 באופן מתעלם, תמידי בהווה שחי כאדם הדמות המובהקת המייצגת את התשוקה לחיים היא זו של צזאר: הוא מתואר (.שלי

 שערו את להאריך הכושלים בניסיונות מטאפורי באופן שמומחש הזמן נגד במאבק העת כל ועסוק, העתיד ומן העבר מן מוחלט

הנושר )השיער הוא כמובן סמל ארוטי הנקשר לכוחות גברא וחיות(. את חייו הוא מקדיש לתענוגות חולפים תוך התעלמות 

מוחלטת מכל אחריות או מחויבות. לאורך הרומן הוא מפגין מאצו'איזם גברי ומנהל פרשיות אהבים בזו אחר זו, ללא שמץ 

 ם אותן הוא "כובש":התחשבות בנשי

 

צזאר רדף נשים ללא ליאות וללא הבחנה, וכל כיבוש, אפילו העלוב ביותר, מילא אותו הרגשת סיפוק וגאווה, 

ועם זאת דירבן אותו לכיבושים נוספים, שלעתים קרובות השקיע בהם הרבה זמן וכסף ומרץ ודמיון, ולא מיהר 

עבור אותם, משום שלא יכול היה להרשות לעצמו להיכשל לוותר ולסגת גם מפני מכשולים שנראה היה שאין ל

ומשום שהיה שותף להשקפה, אותה ירש בעיקר מארווין ומבש, שגבר חייב לשכב עם הרבה נשים ושאין אישה 
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שגבר לא יוכל להביא אותה למיטה, שכן, כל אישה רוצה את זה, אלא שכל אחת רוצה את זה בדרך אחרת, 

 (. 63וצזאר לא בחל בשום דרך )

 

 אחותו עם מיניים יחסים הארוס המציף את צזאר, כביטוי לתשוקת חיים בלתי נדלית, מביא להתנהגויות קיצוניות, עד כדי קיום

וכך גם אצל דמויות נוספות, המתוארות לפרקים כאחוזות יצרי ליבידו עצומים  (.78) עריות כגילוי שמתבהר במה, למחצה

[, וכן 216, 57תבגרות מינית "סטנדרטיים" )סצנות של אוננות משותפת של הבנים ]שלא ניתן להתנגד להם. לצד תיאורי ה

[( מוצגות סיטואציות ארוטיות כמעט מקאבריות, כגון 73אקט מיני שמבצע צזאר, בהיותו נער מתבגר, עם עוזרת הבית ]

של בעלה, המכה בה באמצעות המקרה של הגברת הרברט, אשתו של מהגר גרמני המנהלת רומן עם ערבי ומביאה לפרץ טירוף 

 (.   21אחד מהנקניקים )!( התלויים במסעדה שלהם )

קיומן של דמויות רבות נוספות מאופיין כקיום נהנתני, עתיר יצרים ותשוקות, רווי בגידות בחיי נישואים )גולדמן, צזאר,    

 של דודו בן, המוות הצפוי בסופו: אריה ישראל, ארווין, סבא דויד, רוחמה, זהרה ועוד(, שכמו מנסה להתעלם ולהדחיק את

עצמי, רווי  הרס יצרי ועתיר מופקר קיום לאחר הרומן במהלך מתאבד, להוריו קשה אכזבה מהווה אשר מתוסכל צייר, גולדמן

תענוגות הדוניסטיים ושימוש בסמים: "]ו[הוא התמכר לביליארד ולמשחקי קלפים וקובייה והתחיל לבזבז עליהם בלב קל 

ומתוך כוונה, את הרכוש העצום שצבר אביו בשנים רבות של עבודה קשה ]...[ וזאת נוסף כל הכספים שבזבז על  ומושחת,

 של אריה, תקווה,  אחותו של חייה (; גם98כל מיני חברים לשעה שניצלו אותו ללא רחם ושתו על חשבונו ואכלו ועישנו" )

ית ביותר לאותו ערבוב בין יצרי חיים ומוות מייצר חנוך לויתן, ומפוקר. את הדוגמה הקונקרט הדוניסטי כקיום מתאפיינים

חבר הילדות של ישראל וגולדמן ש"מת תוך ארבעים ושמונה שעות, באחד מימי הקיץ, כשהיה כבן שתים עשרה, כתוצאה 

גלת הקרח מדלקת ריאות קשה, שלקה בה, כך טענו השכנים והמורים, משום שהתרוצץ כחצי יום, לוהט מחום ומזיע, אחרי ע

(. מותו של הילד, שנובע מתשוקת חיים )הצמא לקרח( 41ואכל כמעט בלוק קרח שלם משברי הקרח שנפלו על הכביש" )

 בלתי ניתנת לסיפוק, מדגים אפוא את הסכנה שבאותו ממד חיים משתולל ובלתי ניתן לריסון.

פה של ארוס שאיננו יודע שבעה והוא תמיד ואמנם, הארוס המשתולל תמיד מעורבב עם הרסנות ואלימות. ברומן יש הצ   

מתוסכל. זהו ארוס טרגי שנידון כמובן להיכשל. התחושה הנוצרת היא של מועקת המוות בתוך הארוס, כחלק ממנו, כסוג של 

גורל.  נדמה כי התמה של ערבוב בין ארוס לתנטוס, שעברה כחוט השני ביצירות שנידונו בעבודה זו, מובלטת ומופגנת  ביתר 

 את ברומן הזה.  ש
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 אגו הנוקשה-לאומית והסופר-הפקעת האישית – בוריהפרטי הוא הצי .2ט.

אין זה שלא כמו הרומנים שנידונו עד כה, לכדי מיצוי מלא. לכאורה, ו זכרון דבריםציבורי באה ברומן -גם הפקעת של הפרטי

רומן על קולקטיביות ישראלית והאתוסים שלה, אלא על אנשים פרטיים שדרכיהם מצטלבות והם סוג של דמויות אנלוגיות 

שמתגברות זו את זו, כשכל אחת מדגישה היבטים באחרת. אבל למעשה הדמויות הללו בונות תצרף מסובך, הן מכפילות זו 

דיוקן שהוא יותר  –דור אבות ודור בנים  –יוקן מעובה וגדושה של שני דורות את זו ומשקפות זו את זו, עד שנוצרת תמונת ד

 מסך כל חלקיו, ושמשמעותו העיקרית היא בעצם המארג הזה. 

עצם התצרף הגדוש הזה הוא כשלעצמו הצהרה על הקולקטיביות המובהקת של ההוויה הישראלית, על כך שהפרטי איננו    

כתב על ידי הכלל, ועל כך שאכן נוצרה, כפי שביקש החזון, מעין "משפחה מורחבת" )מה מתקיים בה אלא בתוך הציבורי, מו

(, "המשפחה היא כאן אותה עיסה דחוסה 1980שהקיבוץ כחוד החנית של המהפכה התכוון להיות(. כפי שטוען נסים קלדרון )

(. ובהמשך: "לפני 431ה" )שם, עמ' ודביקה, שקובעת נורמות ותוקעת אותן לתוך פיך בכף שהיא הרבה יותר גדולה מן הפ

שאדם נושם נשימה אחת כאן הוא מוצא את עצמו בתוך מסגרת שאומרת לו איך לנשום, לפני שהוא משהו הוא כבר משהו 

או נציג של, כבר צפוי ממנו משהו וכבר הוא חייב משהו וכבר בושה וחרפה אם יהיה משהו אחר ויכזיב  -בתור או חלק מ

 אותנו" )שם(.

לתמונת הדיוקן הזאת יש שני פנים: הפן האחד הוא התובענות של דמויות ההורים, שאף שאינן מייצגות בהכרח אידיאולוגיות    

ספציפיות, הם מהווים יחידה דורית שהנוקשות היא ממאפייני היסוד שלה. הפן האחר הוא חווית היתמות המשותפת של דור 

ורים ובמידה רבה דווקא בשל הנוכחות הזאת, שאיננה באמת הורית בשום מובן הבנים, שמתקיימת גם כאן למרות נוכחות הה

 שהוא )חווית היתמות הקולקטיבית תתואר בהמשך(.

פרטית בה דנתי לאורך עבודתי, ונדמה שהיא דחוסה מתמיד, -מתהווה אותה פקעת לאומית פרטית ציבוריתגם ברומן זה    

ל"ציבורי" היא הבניה מלאכותית, שכן ה"פרטי" תמיד חדור בצווים חברתיים וממחישה שוב כי עצם האבחנה בין ה"פרטי" 

לפיהם הוא מובנה ופועל, אפילו ברמות הפנימיות ביותר, ואילו ה"ציבורי", לעומתם, מוזן ונבנה על ידי דינמיקה פנימית של 

 מכונן החברתי הסדר בו המקום, הפרטית– הקולקטיבית הפקעת כטבור אגו-הסופר מתהווה כאן גם פרטים המכוננים אותו.

 המופנמים, ופרטיים חברתיים ציוויים של כצבר המופנם מוצג אגו-הסופר. החברתי הסדר את מייצר הפרט – ולהיפך הפרט את

הדוגמה . מובחנים-ורעיונות בלתי אידיאות בשם, קיצוני לפרפקציוניזם משועבדים האבות ברומן זה שכן אבחנה, ללא

 אגו שכזה.-פרודיה על סופר כמעין ומוצג, בקרה ללא החברתיות התביעות את המפנים, גולדמן של אביוהמובהקת לכך היא 
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אגו העריץ, -חיבור שטבורו הוא הסופר, האישי לקולקטיבי את המיזוג בין  שמייצרת ההפנמות שרשרת הרומן מדגיש את   

 הפרטיים. בחיים מאסיביות שליטה כתבה של  פרקטיקותהבא, על ידי ה לדור, הלאה אותה ומגלגל ואכזריות לאלימות המוביל

 ייצוגו של דור האבות הוא תמונת דיוקן מפורטת של קבוצה המצטיירת כאגוצנטרית, מסורה לאג'נדות שלה, משועבדת

מתפקדת באופן קלוקל בזירה המשפחתית, ולמעשה מבוהלת וחסר אונים מתחת , ורעיונות אידיאות בשם קיצוני לפרפקציוניזם

-ציבורי אגו-סופר אותו את גרוטסקי,  בעקיפין, ובאופן המחבר מבליט האבות דור למעטה הנוקשות ההגנתית.  באמצעות

 גישה נוקשה ובלתי פשרנית בחריפות מייצגים ברומן האבות. ומוחלטת טוטלית הלאומיות לאידיאות שנאמנותו, קולקטיבי

והמעשים, ומובילות ברומן זה,  התחומים כל את מקיפות אשר, הפשר סובלות שלא להגשמה תביעות הבנים בפני ומציבים

   כמו ברומנים הקודמים שתיארתי, ליצר הרס עז המכוון כלפי העצמי.

נידונה על ידי מבקרים רבים בעיקר מהיבט אדיפלי,  הבנים של האבות המתוארים ברומן והקשר שלה להתאבדויות אלימותם  

 המדגישות  את הזיקה בינו לבין לקריאות זכה אפרים גולדמן של והסדיסטי האלים אופיוובעיקר בנוגע לגולדמן ואביו. 

 מופיע", מוות חודשי תשעת" מכנים הפרשנים מן שרבים מה, המיתות שתי בין הקישור. הרומן של בסופו הבן של התאבדותו

 אל התשוקה את לבנו" הוריש" גולדמן של אביו שכביכול העובדה את שונים פרשנים לטענת ומדגים, הרומן בתחילת כבר

 זו פרשנות  המופיע על גבי גלויה המונחת על פסנתר בדירתו של צזאר. גרקו אל של הציור גם מרמז שעליה עובדה, המוות

הראשון, במידה רבה  במשפט כבר מראש ידוע הסיפור של סופו שבה שבתאי של הייחודית הפואטיקה בין השאר על נסמכת

 מן הקריאה מונעת שבה) המסורתית הקריאה חותרת תחת טכניקת הסוף גם כאן, הטרמת אני של יהושע.מר מכמו ברומן 

 היא שלה ההמשגה מאפשרויות שאחת, אחר מסוג קריאה של אימוץ הקורא מן ודורשת( הסיפור סוף את לגלות התשוקה

קריאה " ומבצע, כלשהו סימפטום עם סובייקט בפני המטפל ניצב שבו פסיכואנליטי בטיפול כמו ממש. פסיכואנליטית קריאה

 המציגה, אנושית נפש כאל התייחסות הטקסט דורש, הנפשית למצוקה שגורמת הפתולוגיה מקור את לגלות מנת על" לאחור

 כי הטוען א, ב( 1995) אלון של קריאתו היא כזו לפרשנות דוגמה. ופענוח חקירה לצורך אחורה הליכה הדורשת פתולוגיה

 בין השניים, והתעסקותו האהבה חוסר על נשענת ביותר העצמית זהותו שכן, באביו בתלותו מקורה גולדמן של התאבדותו

 בעבותות קשורים ברומן הבנים כי טוענת זו אדיפלית קריאה. הזה האהבה חוסר של הכרחי יוצא פועל היא במוות האובססיבית

 מגלמת גולדמן של שהתאבדותו, ועקרים טרגיים חיים לחיות נדונו כן ועל, מכבליהם להשתחרר מסוגלים אינם, לאבותיהם

 באידיאלים קיצונית דבקות בין הקבלה המייצרת, "האב של לעריצותו מתייחס( 1978) בלבן גם. שבהם התכלית העדר את

בקריאתי, המצטרפת  (.402' עמ, שם" )האישיים היחסים בתחום, כפייתית, פרשות חסרת עיקשות ובין ומוסריים חברתיים
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אגו שמייצר הרומן של -לפרשנויות אלו, ברצוני להדגיש, דרך דמותו של אביו של גולדמן, את מהותו הטרגית  של אותו סופר

 שבתאי, ושמדגים את ההרס שזורעת גדילה בצל אבות שהם בהכרח  אטומים, מרוחקים ומנוכרים.  

, אחרים לחיים תקוותיו את. משפחתו את לפרנס יכולתו במיטב נסהשמ רצוץ אדם, בניין פועל הוא אביו של גולדמן   

 : ילדיו על משליך הוא, תרבותיים, אירופאיים

 

 משפטים לפעמים איתה החליף ובקושי, סבלנות בחוסר לרוב, נעמי על דעתו את נתן מאוד מעט שרק היתה האמת

 עבודתו בין לו שנותר זמן של שאריות אלא לה הקדיש ולא, חובה ידי לצאת וכדי סתמיים כלל בדרך, אחדים

 לנגן ללמוד אותה לאלץ כשניסה ותלאות מהומות רבת אבל קצרה מתקופה חוץ, פעילויותיו לשאר המפרכת

 קשה אבל, וצעקות עלובים פיתויים, איומים מיני כל, וחנופה שיכנוע דברי באמצעות זאת עשה והוא, בכינור

 את ורוצצו כוחותיו כל את מצצו והגאווה היושר, הקפדנות, שלו, השאפתנות, הבניין עבודת שכן, אותו להאשים

 הכינה שרגינה המאוחרת הצהריים ארוחת את בחטף אוכל, ונרגז סחוט ערב לפנות הביתה שב היה והוא, עצביו

 לפעמים, וכך, פניו על כשעיתון כבדה בשינה שוקע היה קלה שעה וכעבור', דבר'ה עם הספה על משתרע, לו

 (.  55) הערב עד ישן היה, העבודה בבגדי

 

המרחק הקיצוני בין האב לבתו )המשליך גם על יחסיו עם בנו(, בת שלמעשה אין לה קיום בחייו, למעט כגילום תשוקותיו 

 : כך המתוארות והנוקשות, המוצקות האגוצנטריות, מקושר ברומן באופן מפורש לעמדותיו ודעותיו

 

 מערכת מתוך כחלק זה וכל]...[  ביותר האלמנטרי במובנם תרבותיות]...[ו מוסריות ]...[, חריצות , ]...[פשטות

 ואשר, פשרה סבלו ולא והמעשים החיים תחומי כל את הקיפו אשר, וקבועים ברורים עקרונות של שלמה

 נכון מה ידע הוא. הנימה כמלוא אף מהם לסטות מקום ראה ולא בהם פקפק לא מעולם והקשיים התמורות למרות

 החל ,חטא היתה טעות וכל, חטא או טעות לשאת היה יכול לא והוא, לזולתו גם אלא, לעצמו רק ולא, טוב ומה

 הסנטימנטליות ואף הנדיבות ולמרות, בניאוף או בגניבה וכלה נעליים זוג של מוצלחת בלתי ובקניה כוס בשבירת

 גבל שלו היושר שכן, ידידיו או משפחתו מבני באחד מדובר היה אפילו, לאיש לסלוח נכון היה לא בו שהיו

, העולם כל על עקרונותיו את לכפות נכבש ובלתי עריץ רצון בו היה לכל ומעל, אפל היה שלו הצדק וחוש בטירוף
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, 17) לחימה אכזבה בין מיטלטל גולדמן של אביו את והשאיר, מופקרות, שונות בדרכים הלך לב שים שבלי

 (. שלי ההדגשות

 

האב הקולקטיבי,   דמות על טרגית טעויות. דמותו היא פארודיה על למחול מוכן ואינו, מדרכו חריגה כל מאפשר האב אינו

 ובאופן גמישות וללא אבחנה, ללא בקרה, ללא גדל ברכיו שעל חברתי-התרבותי אגו-הסופר את מפנים שהוא משום, המיתולוגי

, ברורים גבולות להבנות אפשריות. הניסיון בלתי קולקטיביות תביעות של גרוטסקית הקצנה כמעין ומתייצג בתכלית, מעוות

 מהשתתפותו כתוצאה חווה שהוא הכאוס בפני להתגונן גולדמן של אביו של נואש ניסיון מהווה, החיים תחומי כל את שמקיפים

במיוחד , הזולת לבין העצמי בין בעיקר, גבולות העדר מייצר זה ניסיון דווקא, האירוניה למרבה, ואולם. האומה בניין בפרויקט

לפיכך  מתאפיינים חייו. ותוקפני אלים באופן עליהם העצמי צרכי של לקבל, וכן השלכה האב מתקשה אחרותם ילדיו, שאת

 . הבן של בעולמו אב והעדר, העולם כלפי עיוורון שמייצר מה, ורצונותיו שונותו על, האחר את לקבל טרגי בכישלון

 הזדהות תוך החברתיים הצווים של בהפנמה שמקורה נוקשה תובענות אותה את מפגינות האבהיות הדמויות כל כאמור,   

 גברית עליונות עמדת שתובע גברי שובניזם של תביעה צזאר בפני מעמיד, למשל, צזאר של אביו, ארווין. עמם מוחלטת

 לפחות, ומסתיים עצמי הרס ביצרי רווי קיומם שגם גולדמן של דודיו בני של אביהם) נויפלד, נוסף אב. נשים על ודכאנית

(. לרצונה בניגוד להתחתן מכריח הוא, למשל, בתו את) הילדים כלפי מתפשרות בלתי דרישות מציב( בהתאבדות, אחד במקרה

 מאפיינת אלא, גולדמן של חלקו מנת רק אינה, רודפני אגו-לסופר הבנים אצל המופנמת, אבהית עריצות אותה כי מובהר כך

 . עצמי הרס יצרי כעתיר הבנים דור מתהווה מכך וכנגזר, בכללותו האבות דור את

האבות הללו אינם מזוהים בהכרח עם האבות המייסדים של המהפכה הציונית ונשאי האידיאולוגיה שלה, אבל הם כולם    

 ושנותן היהודית במשפחה שנפער שברמעצב למעשה  שבתאי  בעת קורבנותיו בעצמם.-גרסאות על הדור הזה, מוביליו ובה

 של כקורבנותיו – והבנים ההורים, הסבים – כולם מוצגים ברומן  ההרסניים בדור האבות כמו גם בדור הבנים. אותותיו את

 כי ברור ואולם, על הבנים חלות בעיקר השבר של החמורות ההשלכות. הגירה של בעיקר תוצר  שהוא נמנע בלתי  תהליך

, לשפה, לאקלים זרים הם שבה זרה בארץ עצמם ומצאו, גידולם מקרקע האבות נעקרו שבו היסטורי הליךת באותו מקורו

משתחזרת כאן טראומת ההגירה שתוארה בפרקים  רבה במידה מזה שהורגלו לו בארצות מוצאם.  שונה כך-הכל החיים ולאורח

 של גבולות) הרואית גבולות חציית תוך סוציאליסטי-החלוצי האידיאל את והגשים לארץ שעלה מייסדים הקודמים, של דור

 כינון של הלאומי הפרויקט בשל אליו נתבעו שהאבות, זה היסטורי תהליך(. אידיאולוגיה, אמונה, אקלים, תרבות, נוף, שפה

 חדש בעולם ההישרדות על מתמדת מלחמה  של תהליך באותו, האבות מן רבים שכן: האישי במישור כבד מחיר גבה, הארץ
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 הלך לב שים שבלי, "ומבולבל כאוטי בעולם סדר ליצור ניסיון תוך אידיאולוגים לערכים פראית בקנאות נצמדים, מוכר ולא

 דינמיקה אפוא ברומן מתאר שבתאי. סדיסטית ואף מתפשרת בלתי, קשוחה תובענות תוך(, 17" )מופקרות, שונות בדרכים לו

 יוצרים אגב כך אך  אחיזה,  הנתונים בכאוס מחפשים האבות  ההיסטוריים. התהליכים ידי על שמוחמרת, מורכבת נפשית

 או ממשית, התאבדות של למהלך חייהם נתיב את ומובילה הבוגרים בחייהם אותותיה שנותנת, הבנים בחיי מתמשכת טראומה

 . מטאפורית

 ושל החיים אורח של ההשלכות את חזו לא הארץ להקמת שבמאבקם, המייסדים דור של בקשיים מתמקד אינו שבתאי   

 להקמת בדרכם החלוצים האבות שעברו השלבים, ואמנם הבנים הללו דווקא. של אלא בטראומה , הבנים דור על בחירותיהם

, זאת ובכל. ברומן מוזכרים שאינם כמעט אלו כל, בארץ הקשים ההתאקלמות ושלבי מאירופה ההגירה, החילון תהליך–הארץ 

. הטרגיות שניסו לעבור ולתוצאותיהם המייסדים תוך כדי המטמורפוזה דור נתקל שבהם לקשיים רמזים מושתלים פעם מדי

 שמסביר מה, המדינה הקמת בעקבות( דורם ובני) גולדמן של הוריו שחוו וההשפלה הקשים הזמנים מומחשים, למשל, כך

 ולדעות( קאמינסקאיה דוגמת) שונות דמויות כלפי האב גולדמן שרוחש העזה לשנאה הסיבה את(  חלקי באופן לפחות)

 :מגלם שהוא מתפשרות ובלתי הנחרצות

 

 הבית דיירי רוב כמו, גולדמן של ואמו ואביו, השחרור מלחמת אחרי רב לא זמן היה זה, קשים היו שהזמנים לפי

 אין בעמידה, וגשומים קרים ולעתים שרב מוכי היו שלעתים, הלילות ואת הימים את בילו, העיר אזרחי ורוב

 אחרי הביתה לשוב כדי, הדגים וחנויות האטליזים ולפני והירקות המכולת חנויות לפני שהתמשכו, בתורים סופית

 אחרי רק פעם לא הושג זה וגם]...[  עלובה בשר חתיכת עם ומושפלים רצוצים והידחקות ציפייה של שעות

שלי. מוטיב ההשפלה משתחזר  ההדגשה, 17) קטטות לידי הגיעו שאף, עלבונות הטחת מלוות, קולניות שערוריות

  בהמשך אצל הבנים(.

 

 בעקבות לרוב, לארץ בהגיעם נתקלו שבהם הקשיים את המבהירים שונים רמזים מושתלים והסבתות הסבים דור לגבי גם 

 זאת שלא משום הארץ מן התאכזבה מאוד קצר זמן כעבור"ש( צזאר של סבתו) קלרה סבתא מתוארת, למשל כך. ילדיהם

 המאובק בחום, השמש של הקשה באור]...[  והחולות והלבנים המרובעים הבתים ובין, בדמיונה שהצטיירה הארץ הייתה

 וקיומם, האבות מדור( 218" )מתמיד מאמץ תובעים החיים(. "110" )ומרומה זרה]...[  עצמה את הרגישה, זבובים והמלא

 לבין בין הנוקשות של דור האבות  הקשר כך מתבהר .ונפש גוף כוחות שתובע, ויומיומי ממושך הישרדות כמאבק מתהווה
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פשרנית, ומומחש שוב הערבוב בין האישי ללאומי, והאופן שבו  לא אידיאולוגיה חדורות בהכרח שהן אומה בניין של הנסיבות

 התביעות הציבוריות חודרות לחיי הפרט ומכוננות אותם. 

 

 למחות היה אפשר אי אותו – חייו על והעיב גולדמן את שמילא האחר הצער". יתומים מזדקנים: 3ט.

 (57" )במילים

דור הבנים באמצעות ההתאבדות, שהיא, על פי הנורמות המקובלות, המהדהדות ברומן, עוסק בטראומה של  זכרון דברים

ממשיים, כמו חנוך לויתן, חבר התנהגות פתולוגית. הרומן אכן מכיל ממד של אבחון פתולוגיות ומחלות )ויש לא מעט חולים 

הילדות של גולדמן שמת מדלקת ריאות, ובנו של צזאר שמחלתו תופשת חלקים ניכרים ברומן לקראת סופו(. מסקנות 

ה"אבחנה" הזאת עולות בקנה אחד עם אלו שמחקר זה זיהה ביצירות שנידונו עד כה: ההתאבדות היא ברומן תוצר של חווית 

ומשתכפלת אצל חבריו ורבים מבני דורו. למעשה  –גולדמן  – אצל הדמות המתאבדת ה"ראשית"יתמות מתמשכת, שמתקיימת 

מציג הרומן תמונת דיוקן טרגית של גברים בתחילת תהליך ההזדקנות שלהם,  הנחשפים בבדידותם הקיומית הנוצרת בעיקר 

המאוחרת, לדמויות הוריות, ובעיקר  כתוצאה של כמיהה עקשנית, שאין לה מענה ומרפא, לא בילדות ובוודאי לא בבגרות

 לרומנים בדומה, מייצג שהרומן להתאבדות המובילה הפסיכולוגית אבהיות, ממשיות, מכילות, מאפשרות חיים. הדינמיקה

 ובלתי תובעני, נוקשה אגו-סופר תחת  גדילה של הרסנית לחוויה המובילה, נפקד-נוכח באב מקורה, דנתי שבהם הקודמים

 אב בדמויות" מגובה" ואיננו הבנים על שמשתלט האבות דור של הנוקשה אגו-הסופר. ממשי אב העדר עם בבד בד, מתפשר

 לתוך נחנכים שילדיה זה במובן" ספרטנית חברה" בתוך לקיום כביטוי מתהווה הזדהות לאפשר המסוגלות וקרובות אינטימיות

 בניגוד(. הראשונה של עבודה זו בחטיבה שהומחש כפי) ההורים דור בשעתו שחונך כפי ממש, ונוקשה תובענית אידאולוגיה

 ואולם. והאלימה האגוצנטרית ונוכחותו,  פיזית, עוזו במלוא נוכח האב כי, אב העדר ממשי של מצב אין כאן, האחרים לרומנים

 .נעדר כאב זאת בכל מתהווה כן ועל ולבנו לעולם ועיוור שחירש באב מדובר

שלוש הדמויות המרכזיות שמתאר שבתאי הן של גברים שלמעשה הם בלתי מתפקדים: לא מוצאים את מקומם, את ביתם,    

נטולי אחיזה בקריירה מסודרת וביחסי זוגיות. הם אינם מצליחים באותו קריטריון כפול שפרויד ניסח כמתאר הסתגלות תקינה 

וייניות רבות, מוצף בארוס והתנטוס שתוארו לעיל. וכולם מציגים קיום עבודה ואהבה. כל אחד מהשלושה, וגם דמויות לו –

מיוסר לאור אותה חוויה שבה דנתי לאורך עבודתי.  כאמור, כמו ברומנים שנידונו עד כה, יתמותם היא פרדוקסלית: היא 

יף, אגו תק-פעת סופרבהש –מתקיימת דווקא בנוכחות אבות נוקשים, תובעניים, ובשל הנוכחות הזאת. או, במילים אחרות 

 מודגשות וברומן התקופה בנסיבות שנוצר תובעני אגו-לסופר מופנמים ואמנם, האבותבלתי מתפשר, אלים עד רצחני. 
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כך   . שלהם הפרטי" המהפכה לילד, "ונוכחים קיימים הורים מצד גם, מוחלט פניות העדר עם בבד בד, ההרסניות השלכותיו

ית של דור הבנים כסובלים מפגיעה נרקיסיסטית הנגרמת מיתמותם: הם ילדותיים, מתקשים נוצרת ברומן תמונת דיוקן קבוצת

להתבגר ולהיפרד )כביטוי לפנטזיה לזכות אי פעם בהורות החסרה(;  הם מתגעגעים לאב, לעיתים באופן מודע; הם מאמצים 

לאבהות, ומהווים לפיכך, כמו הבנים  דמויות אב חלופיות, אף הן כושלות; הם מתקשים לתפקד כאבות בעצמם, בהעדר מודל

היתומים שכבר פגשנו, וכמיצוי שלהם, אבות לעוד דורות יתומים.  העובדה שמקומן של האימהות בהכלת ילדיהן נפקד כמעט 

היא כשלעצמה ביטוי  –האבות והבנים  –לחלוטין בסאגה הבין דורית הזאת, ושבזירה המשמעותית מתפקדים בעיקר הגברים 

 צנטרית. -ל האידיאולוגיה הגברתנית, הפאלולהשתלטות ש

 סיפקה שלא, הפגומה האבהות של כתוצאה מתבררת ברומן , הילדות במרחב ההישארות שפירושה, להיפרדות היכולת העדר   

 הם וגולדמן צזאר דבר של סופו"ב, אלון גם שמציין כפי. ונפרד יציב עצמי לכונן מנת על דרושים שהיו וההגנה הביטחון את

 בהורים מתלות להשתחררות הכושל הניסיון(. 65' א' עמ, 1995, אלון" )ילדותם של והמקום הזמן מתחומי יצאו שלא ילדים

במצב התלות שבו הם  חייהם כל נאבקים הרומן גיבורי שלושה. ההעדר לחוויית כמובן הקשור בעלילה  חוזר מוטיב היא

 בחדר, שנותיו מארבעים למעלה חרף, האחרון יומו עד נותר אך המשפחה מכבלי להשתחרר המנסה כך גולדמן, תקועים.

 רגשית לעצמאות" להיוולד" נואש הוא מנסה באופן הפאבולה של החודשים תשעת במהלך.  מתאבד גם הוא שבו ילדותו,

 ולא פניהם מראה את לשאת היה יכול שלא פי על אף ביניהם לחיות והמשיך ממקומו זז לא גולדמן אבל: "עצמו את ולנתק

 בורא הוא בדמיונו הוא חי, שבה למציאות מוחלט כניגוד(. 56" )טובה אחת מילה איתם להחליף או קולם את לשמוע היה יכול

 שנמשכת ככל ממנו ומתרחקת הולכת כזה לקיום היכולת(. 46" )לבוא שלעתיד החיות ורבי העזים, המשוחררים חייו" את

 הכישלון על. חייו מהלך את שמכתיבים העבר פגעי על להתגבר יצליח לא שלעולם יודע הוא שגם נדמה מסוים ובשלב העלילה

 שאינו כמעט גולדמן של אביו אפילו מהאופן שבו מאוזכרים שמות הגברים בבית גולדמן: ללמוד ניתן ההיפרדות ניסיון של

 של מאמציו של המקובלת אההקרי. כולו הרומן לאורך פרטי שם מחוסר הוא גולדמן ואילו(, אפרים) הפרטי בשמו מוזכר

 עצמו לשחרר נועדו הם כי היא( 7" )וההתכנסות ההינתקות כוח"ב" תיקון" לעצמו ולמצוא" חדש עידן" לפתוח גולדמן

  האפשרות היא שמולידה את אי-היא ממשי אב של ההעדר חווית, קריאתי לפי ואולם. אביו ציפורני של הטראומתית מהלפיתה

  הילדות. מחוזות את לעזוב

אישה )אולי כהדהוד של האם  באף תלוי להיות שלא משכפל את המאבק הזה, המתגלם אצלו בניסיון עיקש קיומו של צזאר

(, חוזר על 70אך לאורך הרומן מתגלה כתלוי לחלוטין באביו: "צזאר, ]ש[אהב את ארווין והעריץ אותו ללא סייג" ) הפעם(,

בהתנהגותו ונדמה כממשיך את דרכו )"גבר חייב לשכב עם הרבה נשים" לדבריו (, מחקה אותו 70האמירות שמשמיע אביו )
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 ואינו, צזאר של מחסדיו להשתחרר מסוגל שאינו, ישראל של חייו את המנחה הקו גם היא רגשית תלות (.63של ארווין, 

 פונקציה לספק מסוגל שאינו אדם) של ישראל בצזאר האובססיבית תלותו. ניסיונותיו למרות,  עצמאיים חיים לקיים מצליח

לאורך הרומן הוא מגייס את כל  מובלטת דרך התגוררות בביתו והישענות כלכלית עליו. (הביולוגיים לבניו לא גם, אבהית

מאמציו כדי לסגת לקיום מנוכר ומנותק שלכאורה אין בו כל צורך בזולת, אך מבהיר דרך ניסיונות אלו כי התלות, הצורך 

 דה עמוקה דווקא בשל העדר היכולת להשתחרר מהם. בזולת, מעוררים חר

 תוקנו בטרם הילדות על לוותר הגיבורים שלושת לסירוב הנואש של הוא אם כן במידה רבה ביטוי  להתבגר היכולת העדר   

זהו כראוי.  עובדה שלא, מוקדמת טראומה לאותה עקבות וחבריו גולדמן של האינפנטילי הקיום מהווה זה הפציעות. במובן

 מאפשרת הצמדות שכאמור איננה, המטורף ההורים לבית הצמדות כולל, שונות צורות הלובשת, ילדית שיכפול של תלות

 לספרציה היכולת העדר כי הטוענת, המקובלת האדיפלית לפרשנות כניגוד. בעצמם לאבות להפוך הללו, בין השאר, לגברים

 אל להיוולד היא חבריו שני ושל גולדמן של תשוקתו לפי קריאתי, נפרד כסובייקט לעצמאות להיוולד הניסיון בכישלון מקורה

-סוף, בו פעם למצוא תקווה מתוך חדרו את לעזוב גולדמן מתעקש לא כי נדמה. נוכח אב יש שבה, אלטרנטיבית קיומית מהות

 מותו, זה במובן כך בהמשך(. לים. וראו עלתו בעת הליכה )אב כגון זה שהפציע לרגע בילדו לו הוא כה כמהׇ  אב אותו את, סוף

, להניב אלא תוצאה שכזו היה יכול שלא הריון בתום, נפל וולד כלידת נדמה, האב של מותו לאחר חודשים תשעה, גולדמן של

  .ממשית אבהות של כליל וסופית האופציה התפוגגה האב מות שעם משום

 אחרי שתרים של מי, אדיפלית-פרה אינפנטילית כהתנהלות כן אם מאופיינת בעולם חבריו ושל גולדמן של התנהלותם

 החולף אף בזמן הגיבורים של מלחמתם כי נדמה .המוות של האינות חוויית מפני נחמה אצלה כדי למצוא ממשיות אב דמויות

הפסיכואנליטית הטראומה, שעל פי הגישה  ניצול של חווייתו את והיא מהדהדת, אחר ילדי לקיום המשאלה על לוותר סירוב היא

 כניסיון לראות ניתן זו פרשנות לפי הטראומה ניצול של החזרה כפיית את הזמן: כנגד מבטאים, בין השאר, מאבק תסמיניו

 .שהשתבש מה את לתקן על מנת, האירועים מהלך על שליטה לקבל וכך, לאחור הזמן את להשיב

 מבליטות העלילה לאורך רבות סצנות הגעגועים לאב, לעיתים באופן מודע, הם לפיכך ממד משותף של חיי דור הבנים.   

סצנות כאלה בולטות בעיקר בחייו של גולדמן. שיאן . לצרכיו מענה ומעניק בנו את כזה שרואה, מכיל, אמתי לאב השתוקקות

  הים: לחוף עם האב  משותפת הוא זיכרון ילדות,  על הליכה

 

, לים אותו לקח ואביו ילד היה כשעוד מזהירה אחת שבת זכרון, מעצמו ועולה לפעמים צף היה יחיד זיכרון ורק

, מאוד ומרווח חגיגי היה והכל, צלול היה והאוויר, ונעימה צהובה היתה והשמש, להפליא כחולים היו השמיים
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 ובברושים שבבוגנוויליה, אלפים אולי, והציפורים, השקט לרחוב מהבית כשיצאו מוקדמת היתה עוד והשעה

 שהשתרעו, הלבנים בחולות לבדם לאט להם פסעו והם החזקה בידו אותו החזיק ואביו, בשמחה רוננו ובפיקוסים

 ולהתגלגל עליהם להשתרע תשוקה ועוררו, שבתית, עמוקה בדומייה שרויים והיו השמיים לכיפת מתחת

 הם ובעוד, כלום בלא החולף ולזמן ולשמש הקלה לרוח מופקר קץ אין שעות נוע בלי לשכב כך ואחר ולהתגלגל

, המגבת ואת בגדיהם את והניחו לחוף ירדו והם – סופי ואין ושקט כחול – יופיו בכל הים לעיניו התגלה הולכים

 היתה שרוחו, ואביו, אוושה השמיעו ולא שכמעט הרוגעים המים שפת אל וניגשו, לים הלכה לא מעולם סטיפנה

, יפות ארצות נמצאות ששם ואמר, הים עם רבה בקלות שהתמזג, האופק כלפי השזופה בידו הצביע, עליו טובה

 מעט וצעדו לים נכנסו כך ואחר, אליהן מגיעים הזה הים את חוצים ושאם, והולנד ואנגליה וספרד וצרפת איטליה

 אביו נעמד למתניו עד הגיעו וכשהמים, מאוד לבנות רגליו היו הפלט ולמרבה שחור ים בגד לבש אביו, ובזהירות

 הרגיש ופתאום, מתוח עכשיו היה הוא, יתרחק שלא ושוב שוב בו והיתרה וחזר בחזקה בה והחזיק ידו את ולקח

 שיפעת נוכח אותו שמילא, הרודף, הגדול ובפחד אביו של האונים בחוסר, ולחייו לבריאותו הזאת הדאגה בתוך

 הכל את ולכלות להתפרץ עלולים סיבה כל וללא רגע בכל אשר בהם אצורים אפלים שכוחות, השקטים המים

 . שלי, המבליטה את חוסר האונים והחרדה של האב שהופכת לעריצות שלטת( ההדגשות, 156)

 

 לרגעים אם גם, בה זוכה אב לדמות המשתוקק הילד: ההעדר על מלמדת, אידילית פיוטית התפרצות מעין המהווה, זו סצנה

 מלווה, האב עם אינטימיות אחדים לרגעים מתממשת בסצנה. העצום החלל על בעיקר מלמד הצורך מילוי כי ונדמה, ספורים

 (. 47" )ביומיום השולטת אפלה אלימות" לאותה בולט כניגוד,   ורוך חמלה בתחושות

 שדמותה, אלינור, אמו של מאהבה של לבתו תשוקתו באמצעות גם מתבטאים בדמותו של גולדמן ונוכח ממשי לאב הגעגועים   

 האזוטרית בדמותה גולדמן את מושך מה תום עד ברור לא. הרומן לאורך ממומש בלתי משיכה גורם עבורו מהווה המסתורית

 קסם איזה, הקפוא וביופיה בה היה ומושך מרתיע משהו: "לשפיות שגעון שבין הגבול על, ככאוטי נדמה שקיומה, אלינור של

 של בעולם כלואה ימיה כל לחיות עליה שנגזר משום מושגת ובלתי רחוקה הייתה היא, כך ואם כך אם אבל, סהרורי, חולני

 התחושה או החרדה ושלטת והרצון הידיעה פוקעים שבו במקום, הנפש ותהומות והדמיון המציאות שבין בגבול שם אי, הזיות

 גולדמן של בחייו שנוכחותו שנדמה האם של מסתורי אהוב אותו(, מאנפרד) ממשי אב יש לאלינור(. 53" )החדלון של המענגת

 מאב אמו של הבן פלא בדרך להיות ותשוקה הזדהות הוא אליה גולדמן של משיכתו כי ונדמה, האב של מנוכחותו יותר גדולה

 .אמיתי
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 מתואר  המשפחה בית. ונוכח מכיל כאב מתפקד אינו אך, נוקשות תביעות שמציב, נפקד-נוכח אב הוא צזאר של אביו גם 

 האב(. 73" )קבועים חיים וסדרי מידות כל ומשולל לכאורה עליז, מקריות תנודות מיני לכל הרף בלי ונתון ומפורר פרוץ"כ

 להגשים מבנו הגבולות חסרת בבקשתו שמודגם כפי, מוסריים ערכים וחסר מופקר, אלים ממד יש שבאישיותו כאדם מתואר

אצל צזאר הגעגועים לאב מתבטאים באופן עקיף ולעתים  .(238" )עשרה שמונה בת נערה עם לשכב"ו האחרונה משאלתו את

מעוות, אך גם הם מדגימים את ההעדר המוחלט של פונקציית אב אמיתית: כך למשל מובעים געגועים  באופן מכמיר לב כאשר 

ד אובד דרך וחסר אונים, מתכנן "לפנות אל צזאר, שלאחר שמסתיימת פרשת יחסיו עם רוחמה, אחותו למחצה, מתואר כיל

ארווין, שרוחמה אהבה אותו יותר מכל אדם אחר, ולבקש ממנו שיתערב למענו וינסה להשפיע עליה שתשנה את החלטתה" 

 (. הכמיהה לדמות אב שעשוי לשנות עבורו מציאות קשה ולהיטיב עמו מובלטת דרך הסיטואציה הקיצונית הזו.80)

כן שגם הדמויות ה"יתומות" ברומן שלפנינו מבקשות  לאמץ דמויות אב חלופיות, ושאף הן מתבררות אין פלא אם       

הממשי, שגולדמן  לאב לזאר הדוד בין החיצוני הדמיון אחי אביו., לזאר אצל דודו ככושלות: כך למשל מחפש גולדמן מענה 

 הדוד של בפניו להסתכל המשיך[ וגולדמן: "...]זו דמות באמצעות ההעדר למילוי הניסיון על מרמז מנסה בכל מאודו לאתר

, ואמנם(. , הדגשה שלי155" )אותן לו הזכירו, התעקשות מתוך כאילו, כן פי על ואף אביו של מפניו כך כל שונות שהיו, לזאר

הסופי של  האובדן גולדמן: לאחר מותו של אביו שלו, מגלם המוות הזה את  של להתאבדות סופי טריגר מהווה הדוד של מותו

 והתרחק שהלך וככל"נפשי:  מוות של פנימית ולו אבא מאומץ, חלופי,  ומייצר חוויה, אבא לו שיש ילד להיות האופציה

 שנהפכה, ובדידות הסתיימות תחושת, לזאר הדוד של מותו תחושת, כמעט ענוג באופן, לאט לאט בתוכו התפשטה מהמקום

 נידחף הוא והנה מאחוריו נמצאים כבר שחייו לתחושה כך ואחר, ולגעגועים תקנה עוד לו שאין חסר של מדכאת לידיעה

-חי"כ עצמו מרגיש טראומה שעל פי הסיפור הפסיכואנליטי ניצול כמו ממש (., הדגשות שלי253" )מהכל ונפרד מותו אל

 צער כל חש לא שהוא לו היה ונידמה: "אותו אף שמפתיע מה, הדוד של מותו לנוכח, רגשי ניתוק כחווה גולדמן מתואר", מת

 נוכרי, ושתקן מכונס המזנון על ונישען השני החדר בפינת נעמד כך ואחר, עצמו על ופליאה נוחות אי בו שעורר מה, זעזוע או

 התעורר שוב הפתולוגי למכון אותן להעביר כדי הגופות את כשהוציאו ורק, לשיחות עניין בחוסר והקשיב, שמתרחש מה לכל

האב,  העדר חווית עקב הוכרעה, הנראה ככל, היא שגם, אחותו אל נפשית להתקרבות גורם הדוד של מותו(. 252" )משהו בו

 של מותו מאז: "מותה על מידע שבב כל באובססיביות לדלות כמו מרמז על ההתקרבות אל המוות. מות הדוד מוביל לניסיון

, אותו והכעיסה מנוח לו נתנה לא, אחר אדם כל של חסרונו מתחושת חזקה, חסרונה ותחושת אליה געגועיו גברו לזאר הדוד

 יראה לא ישתוקק שלא כמה וכל סופי הוא ושהמוות פעמיים חד הם שהחיים הידיעה עם להשלים סירב מתמיד יותר, שכן
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למעשה, מות האב  (.267" )מובן באיזה שהוא מוצדק בלתי לו נראה שמותה לכך נוסף, אחת לשעה גם ולו, לעולם עוד אותה

 טראומטיזציה במובן זה שהוא מחסל סופית את הסיכוי לדמות אב אחרת. -החלופי מהווה רה

מוטיב האב החלופי מאפיין גם את צזאר, אשר מאמץ את בש, חברו של האב, כאב בחלופי, ניסיון שמתברר כטרגי שכן גם    

אמץ כדמות אב חלופית את צזאר, אדם שכמובן אינו מסוגל יכולותיו האבהיות של בש מפוקפקות, ואת ישראל, שנדמה כי מ

 לספק פונקציה אבהית, אפילו לא לילדיו שלו. 

הכישלון בתפקוד ההורי של הגברים הללו עצמם הוא צפוי ומתבקש. הם מהווים לפיכך, כמו הבנים היתומים שבהם דנו    

דוגמא מובהקת לכך היא בנו ה"יתום" של צזאר, שאול, החולה הפרקים הקודמים, וכמיצוי שלהם, אבות לעוד דורות יתומים. 

במחלה אנושה. באופן דומה להתנהלות חסרת האחריות כלפי הנשים בחייו, גם לבניו צזאר מבטיח הבטחות ללא כיסוי, ונדמה 

דיו )על כך (, וזאת למרות שאין ספק שהוא חש אהבה ליל92כי יחסו אליהם איננו אלא הענות להכרח "למלא את חובתו" )

מעידה הסצנה המרגשת שבה מספר צזאר לישראל על כך שבנו לוקה בלוקמיה, "ודמעות התחילו לזלוג מעיניו, והן נזלו 

באיטיות על פניו הגדולות בלי שניסה לעצור בעדן וניכסנו לפיו ונשרו לתוך הצלחת ועל ידיו ועל כרע העוף, אשר שוב ושוב 

[(. באופן לא מפתיע, גם שאול, נציג הדור 267ותו היום לבית החולים. יש לו לוקמיה'" ]נגס בו ולעס וחזר ואמר 'הכנסתי א

לנוכחות אביו ושואל ברגע מסוים את צזאר "מדוע לא בא שלשום לקחת אותו לקולנוע כפי  הבא של ה"יתומים", כמהׇ 

אביו שלו שמוריש לבנו את  אותם (. כך, ממש כמו אביו של גולדמן שמוריש לבנו את הבחירה במוות, וכמו 87שהבטיח" )

דפוסים מופקרים שמביאים לקיום התאבדותי, מוריש צזאר לבנו את העדר היכולת לחיים. העדר היכולת שלו  להיות אב אחר 

מזה שהוא מכיר היא חזרה טרגית על אותם דפוסים טראומתיים. דוגמה מובהקת נוספת היא בנו ה"יתום" של ישראל, שנולד 

ן לחברתו אלה. מן הסצנה החותמת את הרומן ברור לחלוטין כי גם מנת חלקו של הבן הזה תהיה ילדות נעדרת בסופו של הרומ

דמויות הוריות מגנות: בסופו של הרומן, בחדר היולדות בבית החולים, אלה "הולכת ונפרמת ומתערפלת ונספגת לאיטה בכלי 

ך מתהווה גם ברומן זה התמה של ההעברה הבין דורית שבה ( ואילו ישראל נסוג ויוצא מן החדר. כ282המיטה הלבנים" )

דנתי במהלך עבודתי. ביצירה מתגלם האופן שבו  הטראומה של גדילה בהעדר אב משתחזרת מדוד לדור באופן הרסני והרה 

 גורל.

 

 ניצחון התנטוס –האב העריץ  חוק הפנמת .4ט.

בהעדר אב שמאפיינת את דור הבנים ומצביע בפסימיות על גם שבתאי מזהה אם כן את התוצאות ההרסניות של הגדילה 

מסוימים  במובנים המיתולוגי לאב שמקביל, הנוקשה, העריץ הפרוגנוזה של הבנים שגדלו מצד אחד תחת תובענותו של האב
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מובילה ומוחלטת, מצד גולדמן ושאר הבנים, והיא  טוטלית היא העריץ האב עקרונות וכמוהו נעדר במישור הממשי. הפנמת

לשרשרת אירועים הרסניים: ביזוי עצמי, יצרי הרס המופנים כלפי העצמי )המובלטים בין היתר דרך מנגנוני הגנה  

דמותו של גולדמן הוא הגילום העיקרי לאופן שבו הפנמה זו, תוצאה של . אובססיביים( ולבסוף התאבדות )בכוח או בפועל(

 ה הרת אסון, ואולם דינמיקה זו משתחזרת גם אצל חבריו. נעדר, מובילה לתוצא-הגדילה בנוכחות אב נוכח

 הם  , שנידון בפרק הקודם(.התגנבות יחידיםוביזוי עצמי הם אלמנט מרכזי בתהליך הנפשי המתואר הרומן )כמו ב השפלה    

, שהוא עצמו, כך זונות זוגו, ובהתנסויותיו, כתחליף, עם בת עם ביחסיו המיני של גולדמן כישלונו בתיאור  בולטים בעיקר 

 היחידה היתה היא אבל, בחטא ונגועה משפילה בעיניו שהיתה נחמה, הזונות אצל נחמה לו מצא[ גולדמן]": מתברר, מתעב

( 122" )והחטא החרפה הרגשת(. "שלי ההדגשות, 120" )עליה לוותר היה יכול לא החרפה כל עם ואשר, לה מסוגל שהיה

" כזנות בעיניו "מבישים גרושים שכזכור( נוקשה אגו-כסופר מופנם שכעת) בנו כלפי העריץ האב של יחסו את כמובן מהדהדת

(46 .) 

אצל אביו של גולדמן, . האב של העריצה השליטה את חזרה ככפיית המהדהדת שליטה, נטייה לאובססיית במקביל נוצרת    

 ברגע: לים ההליכה בסצנת מובלטת אונים,השליטה, על המקור לה, שבאופן לא מפתיע הוא חרדה וחוסר  אובססיית למשל,

)גלי הים ועומקו המבהיל, המשקפים מן הסתם  "הכל את ולכלות להתפרץ עלולים"ש הרסניים שהוא מאוים על ידי כוחות

הוא נתקף , השליטה שלו מתרופפים שגבולות תחושתו לנוכח. הילד של בידו באלימות האב אוחז כוחות מקבילים פנימיים(

 מתמסר גולדמן: האב של מותו לאחר בעיקר, גולדמן אצל גם וכך. כניסיון לחדש את השליטה עריצה לתוקפנות שמובילהאימה 

(, האמריקאית והדיאטה" בולוורקר"ה באמצעות) בריאים חיים לחיות לניסיון היתר בין, שונים לעיסוקים באובססיביות

כולם מבטאים את אובססיית השליטה שלו, הקשורה, "(. סומניום"ה תרגום דרך) האסטרולוגיה ולעולם לאופנועים לתשוקה

 משתדל והוא ובמתים במוות מהרהר הוא תמיד"ש עצמו על מעיד גולדמן הרומן מתחילת כבר כמו אצל אביו, לחרדת המוות:

  לפחוד המ שאין יודע והוא החיים של האמיתית הסובסטנציה הוא המוות הכל אחרי, שכן, ואושר שלווה מתוך בהם להרהר

באופן אופייני, בעיקר לגיל ההתבגרות )שגולדמן . שליטה לרכישת וילדותי אובססיבי כבר אז היה זה ניסיון(. 37" )מפניו

, אבל reaction formation))פילוסופיים, שהם מעין היפוך  בתכנים יתר לעיסוק מובילה כאמור מעולם איננו ממצה( החרדה

   ללא הועיל: 

 

 פי על אף, נכונות מתוך ואפילו, גמורה השלמה מתוך והוודאי האיטי מותו את לחיות עצמו את אימן לזה זה ובין

 והוא, עלובות תוצאות אלא הניבו לא והערמומיים המתמידים האימונים שכל אלא, שנים אלף לחיות שהשתוקק
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 בעיניו היה שקיומו למרות, עצמו המוות ואילו, לתמיד להתקיים יחדל אחד שיום העובדה עם להשלים הצליח לא

 סתום מה דבר הכל ככלות לאחר נשאר, שונים באופנים לעצמו אותו להמחיש שהרבה ולמרות ומתקרב ממשי

 למשהו אותו להשוות או בפועל אותו לחוות שניתן למשהו הפך לא הוא, שכן, ומייאש מפחיד ולכן, נתפש ובלתי

 (.47...)מאוד אותו וזיעזע כמהלומה עליו שניחת, נעמי של הפתאומי למותה אולי פרט, בו שהתנסה אחר

 

 לבחירה מוזר נימוק מציג הוא, המוות עם" פיוס"ל ולהגיע לנסות תשוקתו את מציג הוא בה, ישראל עם גולדמן שמנהל בשיחה

, ילדותיות רציונליזציות המייצגת, אינפנטילית תפיסה אותה את שמבהיר מה, במוות" נקמה" מעין על המבוסס, בהתאבדות

 :לתוקפנות חרדה ממיר  הוא שבהן

 

 כמות לא וגם, כלום בעצם משנות אינן יותר או פחות שנים ועשר, למות עתיד אחד כל הרי דבר של בסופו

 אותו ולקבל, אלינור כמו, כך לומר אפשר אם, אתו ולהתיידד המוות את להבין רוצה היה הוא אבל, ההוללות

 בלעדיו להתקיים ימשיך שהעולם כך על לחשוב לא גם וכן, מפניו לפחוד ולא, להגיע שצריך אלמוני לא כאורח

, יאכלו, ידברו, לים ילכו, בשמש, בחוץ אנשים יתהלכו בחושך באדמה ישכב שהוא ובזמן שנים ואלפי מאות עוד

, אומרת זאת, להתאבד אפשר אבל]...[  עיתונים יקראו, וסרטים ומכוניות עצים יראו, למשהו יחכו, יתאהבו

 די נצחון זה הכל ובסך, להתחרט אפשרות שום יותר אין זה שאחרי היא הצרה. שלו בנשק המוות את להכות

 (. 60) מפוקפק

 

, ובוהו תוהו הם]...[  החיים: "החרדה לביטול מוביל לא הכל ככלות שאחרי עקר כניסיון מתהווה השליטה אובססיית, ואמנם

, 274" )מסוגל היה לא שלכך אלא, להינצל האפשרות לו שתהיה כדי אבוד להיות להסכים ועליו, אבוד עצמו הוא ]...[ו

 של אמירותיו לנוכח שטוען מזוהה על ידי צזאר )אדם שבדרך כלל אטום לסביבתו(  מנגנון עקר ולא יעיל זה(. שלי הדגשות

וכשמנגנוני ההגנה שבהם נוקט גולדמן כדי להגן (. 255" )אימפוטנט של גדול אחד ביצים בלבול" זה כי למוות בנוגע גולדמן

בעיקר בשל העדר  חוויה של אב מכיל, מגן, דואג, שהופנם וסייע בהתמודדות יעילה עם חרדה  –על העצמי השברירי קורסים 

 התוקפנות העריצה של האב, שכעת מופנמת, תוקפת את העצמי ומובילה להתאבדות. –

, צזאר ה שבה מזהה שבתאי את הפרוגנוזה הקודרת הטמונה בדינמיקה המתוארת. גםכאמור, גולדמן אינו הדמות היחיד   

 שמכונה מה של בעיצומו (, נתון7שבסופו של הרומן )ולמעשה בתחילה של הפאבולה( נמצא ב"תהליך הנואש של דעיכתו" )
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 כלפי המופנים הרס דחפי לבין גדילה בהעדר אב בין הנוצר הקישור מומחש , וגם דרך דמותו(7" )עליזה התאבדות" ידו על

 המוטלת גם לפתחו  דורית משפחתית רב תמה, הנשי הכיבוש בנושא היא צזאר כלפי המופנית האבהית התובענות. העצמי

 של כיסוד גברי מפורשת לשובניזם זוהי תביעה(. האב של הטוב וחברו, סבו, אביו היתר, על לאחר שהיא משתלטת, בין)

אביו של גולדמן  כלפי נשים )ושגם ודכאנית גברית עליונות עמדת המושתתת בין השאר עלהישראלית, תרבות  התרבות

" אגו-סופר"ה ציווי צזאר מפנים את. גבולות מחוסרת מינית מבנו התנהלות תובע, והאלימה המופקרת בדרכומממש(. ארווין, 

אף שבניגוד לגולדמן . המיני בתחום ופרוץ גבולות כמחוסר מתאפיין וקיומו, זו אחר בזו אהבים פרשיות האבהי והזה מנהל

ואולם אין  379הוא איננו מוצף בשל כך  בחוויה של ביזוי עצמי,  וזאת עקב העובדה שלא כגולדמן הוא נטול מודעות עצמית.

 בעיקר המופגנים, עצמי הרס ספק כי גם לצזאר אורבת  אותה פרוגנוזה קודרת שמזהה שבתאי: גם קיומו מתברר כעתיר יצרי

אובססיית  בכך שמיניותו נעדרת השליטה פוגעת בו ובסובבים אותו פגיעה אנושה. גם אצלו, ממש כמו אצל גולדמן, משתחזרת

 והאובססיביות, ממאהבותיו אחת אף על לוותר מוכן נשותיו. צזאר אינו שהוא מפגין כלפי שליטה המתבטאת בעיקר ברכושנות

"כל דבר שגורם לו הנאה ושהוא מעוניין  ד שתלטן. כך למשל מתואר צזאר ששלו מתבהרת כחוסר יכולת לוותר, ממש כמו יל

(, וכן אינו מסוגל להעלות בדעתו ש"הדברים הטובים 12בו שייך לו ועל כן לא ייתכן ש ]...[ ישתייך פתאום למישהו אחר" )

החלטה הייתה כרוכה בוויתור  (. צזאר, בדומה לילד, "לא היה מסוגל לקבל החלטה משום שכל12עשויים להסתיים אי פעם" )

ואילו צזאר לא היה מוכן לוותר על כלום, והדבר השתקף בתודעתו שאין הוא רוצה ומסוגל לצער איש, אלא שלאמיתו של 

, גולדמן של במקרה כמו (. ואולם האובססיביות, ממש84דבר, לא רצה ולא היה מסוגל לצער בראש ובראשונה את עצמו" )

לפגיעה עצמית, במה שמתבהר כניצחון  דבר של בסופו ני אי עמידה בתכתיבי האב( ומובילהמקורה למעשה בחרדה )מפ

 התנטוס על הארוס. 

 התאבדותי קיום של בסוג נתון, ולגולדמן לצזאר "יתום מזדקן" נוסף שבדומה, ניצחון התנטוס בולט גם במקרה של ישראל   

 זוגי קשר מנהל הוא עמה עם ציירת שלו הקשר את ובראשונה ובראש לאושר, אפשרי מקור כל המשבש עצמי הרס ועתיר

 ועל, ישראל היא עלומה של המוקדמת ילדותו,  ברומן נכבד נפח תופסים שתולדות חייהם, ולצזאר לגולדמן בניגוד. קצר, אלה

 ניתן ישראל גדל בהם הנסיבות על, ואולם. המוקדמת ילדותו לבין הוא נתון שבו הקיומי המבוך בין קשר אין כי נדמה פניו

. להשלכותיו נוח כר המהווה, אלה עם בעיקר, מנהל שהוא היחסים וממערכות הפנימי בעולמו המופנמות מהדמויות ללמוד

 תובענית כהתאכזרות מתהווים המופנמים היחסים ההוריות: הדמויות שהורישו ההרסניים הדפוסים על מצביעות אלו השלכות

                                                           
לרוב מתהלכות הדמויות ברומן בתוך עולם מעורפל, הנתון בחוסר וודאות לגבי מה שמתרחש סביבם, ומגלות חוסר תודעה מוחלט לגבי עולמן  379

( טוענת בהקשר זה כי ניתוק זה של הגיבורים מגביר את אבסורדיות הקיום שלהם והם 1983ההתאבדותי. זאבי )הפנימי והסיבות למצוקה ולקיום 

נסוגים אל עולם חסר משמעות ומנוכר.  ועם זאת בולטת הפוטנטיות של המספר שמייצר עבור הקורא את הקישורים הדרושים בין הטראומה לקיום 

 המסתיים בהתאבדות.  
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 עצומים והזדקקות כמיהה בתחושות תדיר המוחלפת( עריץ אגו-לסופר המופנם התובעני האב את המגלמת) פשרות וחסרת

 (. וממשי מכיל בהורה החסר את המגלמים)

 במציאות להתאבדות כניגוד. האב העדר לטראומת הקשור התאבדותי כקיום המרכזיות הדמויות שלוש של קיומן מתאפיין כך   

 ההתאבדות מוצגת, להנגישה השפה של באפשרות מורכבות ומייצרת ממשמוע החומקת כחוויה נתפסת קרובות שלעתים

שונים )ואמנם הרומן מציין, כבר בראשיתו  כי  והקשרים פרשנות מייצרת, ממשמעת, מארגנת כתמה היצירה של במרכזה

משמע היצירה [, 7"צירוף התאריכים המוזר" שבין התאבדותו של גולדמן למותו של אביו הוא בעל משמעות "ספרותית" ]

 שעליו כנושא הרומן לאורך מתפקדת, שהראיתי כפי, ההתאבדות תמת. האמנותית היא שמייצרת פשר למעשה ההתאבדות(

 שאראה עתה. כפי, עצמו הטקסט של בפואטיקה גם אלא בתכנים רק לא זו ביצירה מתגלמת הטראומה. רבות וריאציות בנויות

 

 היבטים פואטיים .5ט.

עמודים ללא חלוקה  282, הבנוי כרצף טקסטואלי אחיד בן זכרון דבריםפרשנים רבים מתייחסים לפואטיקה המיוחדת של 

(, למשל, טוען כי הרומן מייצר "מין מדבר סהרה כזה, 1983משה רון ) 380לפסקאות, מה שמייצר חווית קריאה מכבידה.

שצריך לחצות אותו בלי אפשרות להתעכב ולפוש בשום חאן או נווה מדבר 'טבעי' מוכן מראש ]...[ לקורא נדמה שאין לו במה 

וראים רבים היה הספר ( מציינת כי לק2008(. בתיה גור )272להיאחז, והוא עלול להיתפס לחרדה או לייאוש" )שם, עמ' 

(, כן 343"למועקה מצטברת, לבליל עצום של תחושות וחוויות של התבגרות בארץ, שהתרוצצו בתוכם, בלי מילים" )עמ' 

 (. 344היא מתייחסת ל"קוצר הנשימה" שנוצר אצל הקורא מרגע שהוא עומד מול העמוד הראשון )שם, עמ' 

רבים הוא התחביר של הרומן, הבנוי ממשפטים ארוכים מאוד )בממוצע שני  מאפיין פואטי נוסף שאליו מתייחסים פרשנים   

משפטים לעמוד(, הנסמכים על שימוש מרובה  בו"ו החיבור ובמילות קישור שונות )דוגמת 'אבל' ו'אלא ש'(, ושאין בין 

ל גבול הפרדוקס או האי חלקיהם השונים שום קשר הגיוני או אורגני. המשפטים קשורים זה בזה, מסתבכים זה בזה, לעתים ע

מובנות, ונעשה בהם עירוב של אלמנטים מסוגים שונים, הנראים כבלתי מתיישבים זה עם זה, כגון עירוב אירועים ודמויות 

( 1990רינה בן שחר ) 381מזמנים שונים וממקומות שונים, עירוב התרחשויות חשובות עם התרחשויות "תפלות" וכדומה.

                                                           
( 1980(, ציפורה כגן )1990(. וראו, בין השאר, רינה בן שחר )272, עמ' 1983ם יציאתו לאור כ"חידוש צורני אמיתי" )רון, הרומן הצטייר ע 380

 (.1978ואברהם בלבן )
 סגנוניות המיוחדות של שבתאי בשני הרומנים שלו, ומדמה אותן ל"פקעת", שהיא מטאפורה-, המנתחת את הנורמות הלשוניות1990וראו בן שחר,  381

(. לטענתה "פקעת" זו מהדהדת את הצפיפות שבה חיים בני הבית, שבו אין מרווח נשימה, 83שגם חוזרת מספר פעמים בשני הרומנים שלו )שם, עמ' 

א (.  טרמינולוגיה זו עולה בקנה אחד עם המונח "פקעת" שבאמצעותו קור243ובאחד המקומות אף נאמר: "גם כך היה הכל צפוף מידיי וחשוף מידיי" )

 מחקר זה את הערבוב בין הפרטי לציבורי ובין יצרי החיים והמוות.  
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הדמויות ברומנים של שבתאי, וה'סדר' שבו נערכים הרשמים בתודעתן, הם שמכתיבים את טוענת כי "טיב התחושות של 

( מציין כי הפואטיקה הייחודית של הרומן מלמדת כי המחבר 1983(. רון )83המבנה התחבירי של המשפטים" )שם, עמ' 

ן חלקיו השונים קשר הגיוני או "מדבר אלינו כבר משם, מן המוות. והוא עושה את זה באמצעות אותו משפט ארוך, שאין בי

( 2010שושנה זאבי )  382(.278אורגאני, משפט שיכול לבוא לקיצו בנקודות רבות, אם רק ירצה בכך הכותב או העורך" )עמ' 

טוענת כי המשפט התחבירי המפותל מסמל את המערבולת האידיאית והתרבותית שבה עוסק הרומן. לדבריה, הצירוף האינסופי 

ט מחובר מרמז על שותפות גורל בין דמויות שאין ביניהן קרבה משפחתית או חברית, כך שהמערבולת של איברים במשפ

הרגשית של היחיד מתמזגת עם המערבולת הרגשית של חברה שאיבדה את האמונה בערכי העבר. זאבי גם מציינת את 

נעוריו, וכן טוענת כי הרומן מייצר הפואטיקה המונוטונית כמדמה את המיית מי הנחל השקטים של הירקון ששמע שבתאי ב

"ריתמוס טרגי", המאפיין את התנועה הסהרורית של כל הדמויות הפועלות, דמויות שמוטבעים בהן יסודות אלימים שהן 

( טוענת כי התחביר הלא שגרתי הולם את התמטיקה של 1980מתכחשות להם ולהשפעתם על מהלך חייהן. ציפורה כגן )

ההתפוררות של הגלאקסיות האנושיות בונה שבתאי גלאקסיה טקסטואלית מילולית, שבה כל חוליה  הרומן, שבו "כנגד סכנת

(. לטענתה, הזרימה הבלתי פוסקת מהווה מבע אמנותי לגלי 4משתלשלת מקודמתה, וממילא גם מתחייבת ממנה" )שם, עמ' 

את ההליכה קדימה ואחורה של זמני ( מדמה 2002ההגירה שהציפו את הארץ בתקופת המנדט הבריטי. דרור בורשטיין )

(, מציעה 2007שווגר )-ההתרחשות לתנועה הסהרורית של הגיבורים ברחובות תל אביב. קריאתה האלטרנטיבית של סוקר

כי המונוטוניות שהיא מזהה ברומן ממחישה את ניסיונו של שבתאי, המבכה את אובדן האוטופיה ואובדן הדרך של החזון 

 ט אחדותי חלופי וכנגד נרטיב השקיעה וניפוץ החלום הציוני. הציוני, לייצר סובייק

מאפיין ייחודי נוסף של הרומן הוא עומס הדמויות המקדמות את פניו של הקורא, שמרביתן "מוכנסות" לטקסט בלי אף אחד   

ויות כבר בשני (, למשל, סופר שמונה או תשע דמ1983משה רון )המעבר המסורתיים, מה שמכביד על חווית הקריאה.  מטקסי

  העמודים הראשונים.

של הטראומה המאפיינת את  (enactment)לפי הקריאה שאני מציעה, הפואטיקה המיוחדת של הטקסט מייצרת "הפגן"    

ילדותן של הדמויות, הגדלות בצל אבהות אלימה, תובענית וחסרת חמלה ויחד עם זאת נעדרת. קיימים מספר אמצעים פואטיים 

ההפגן הטראומתי, בראש ובראשונה חוויית הקריאה עצמה, המדמה במידת מה את הוויתו של ניצול  באמצעותן מתממש

הטראומה, המתאפיינת כקיום לא שקט, תזזיתי ועצבני. העומס הטקסטואלי מייצר תחושה פיזית של מחנק וקוצר נשימה, 

                                                           
מייצר השוואה מטפורית בין הרומן לציור של ברויגל שבו יש ריבוי עצום של דמויות וקבוצות של דמויות, שמפוזרות לכאורה ללא סדר על רון  382

ם שמאפשר לו "להסתכל על ההתרוצצות האנושית הזאת ולצלם הכל הבד. כאמור, לטענתו מחבר הטקסט מדבר אל קוראיו מן המוות, כלומר ממקו

(. לטענת רון, העובדה שהכל גלוי וידוע מראש, ולפיכך 277במבט שלא מחמיץ כלום, בלי להיעצר בפני השטח של התופעות ושל ההתנהגות" )שם, עמ' 

 וות", שנועד להזכיר לחיים, שכולם דינם למוות בסופו של דבר. מייצרת מצב של מעין  של "ריקוד המך הרומן תהליך גילוי והיוודעות, אין במהל



251 

 

שימה. הרומן מעצב פואטיקה של שטף דיבור חיים לאורה של תובענות נוקשה שאינה מותירה מרווח נוממחיש את החוויה של 

בלתי ניתן לעצירה, זרימה בלתי פוסקת של  משפטים, רעיונות ותכנים. השימוש בטכניקה הפואטית של "דיבור בלחץ" מתגלם 

בן בתכנים והן במבנה, שהוא כאמור  נעדר חלוקה לפסקאות, כך שהספר כתוב כולו כיחידה מבנית אחת, מה שיוצר "קוצר 

 " בעת הקריאה, ללא מקום להפסקה ולאתנחתא. נשימה

לאורך הטקסט כולו, מאפיין מעצם מהותו את חווית הטראומה, שבה קיימת קהות חושים מעבר לכך, ערבוב בין עיקר לתפל,    

והעדר יכולת אבחנה, בעיקר בעת האירוע הטראומתי עצמו, מה שמייצר העדר יכולת לתגובה תואמת לסיטואציה. תפיסה זו 

 באמצעות – שבתאי שמייצר הפאתוס וריסון המונוטוניות 383ל הטראומה מבוססת על התיאוריה שהעמידו פרויד וממשיכיו.ש

 אירועים, חשיבות חסרי לאירועים חשובים אירועים של ההצמדה, החיבור וו באמצעות קשורים בלתי מאורעות חיבורים בין

, הנמסרת האינפורמציה פרטי בין ניתוקים המייצרים התחביריים השיבושים, כביכול אגבית בצורה שנמסרים משמעותיים

 ניצול של הווייתו את מדמים אלו כל –  אזהרה כל ללא הנרטיב אל( טראומתיים לרוב) זיכרונות של צפויות לא התפרצויות

 קפואה" שנפשו תחושה בין שמאבד את היכולת להבחין בין פרטים חסרי משמעות לפרטים משמעותיים ומיטלטל, הטראומה

 התאבדותו לערבוב בין עיקר לתפל היא ביותר המובהקת הדוגמה קשים. זיכרונות של עוצמתיות התפרצויות לבין" מבפנים

 לא הוא: "מיוחדת משמעות חסר, אגבי כמעט האירוע המרכזי המתרחש ברומן, המתואר בעת התרחשותו כאירוע, גולדמן של

, ממכריו מישהו עם מלהיפגש נמנע זמן ובאותו, רותע   מרוב שיכור להיות לו גרם השינה חוסר, להפך, לישון צורך שום הרגיש

 או צזאר עם לא אפילו, איש עם התקשר לא וגם, בטלפון מלהשיב ונימנע', בולוורקר'ה את וזנח לים ללכת חדל כן לפני עוד

 כדורי שבלע אחרי שבחדרו המיטה על מת שרוע אותו וגילה לו קרה מה ולראות לבקר בא ערב לפנות הרביעי שביום, ישראל

  (.275" )מכן לאחר שנקבע כפי קוניאק ושתה שינה

טראומתית.  אחד -רצף הזמנים הייחודי ברומן הוא אלמנט טקסטואלי ייחודי נוסף המקשר את הפואטיקה אל ההוויה הפוסט   

ומן כאמור תחומה בתשעת החודשים בין מות עלילת הר 384מן הנושאים הבולטים בחקר הטראומה הוא ערעור תחושת הזמן.

[, ואילו גולדמן מתאבד באחד 8האב להתאבדות הבן )האב מת באחד באפריל, "סוג ההומור היחיד שאפשר היה לייחס לו" ]

[(.  בין שני התאריכים הללו מסתמן 7בינואר, ב"תחילת השנה החדשה" שבה הוא מבקש לפתוח ב"צורת הוויה האחרת", ]

                                                           
ממשיכיו של פרויד שעסקו בנושא הטראומה הרחיבו את הדיון בקהות החושית המאפיינת את תגובתו של ניצול הטראומה. בהקשר הספציפי של  383

טראומתיים הוא דווקא אי היכולת לחוות את -מים הפוסט( כי מה שמייצר את הסימפטוCaruth, 1996הייצוג הספרותי של הטראומה טוענת קרות' )

יצר החוויה במלואה ברגע התרחשותה. כיוון שהניצול לא היה מוכן לאיום על חייו, זוהה האירוע הטראומתי ככזה "רגע אחד מאוחר מידיי", מה שמי

 טראומתיים(.-פוסטאת אותה תקופה לטנטית שמשמרת את האירוע בקונקרטיות שלו )כפי שמבטאים הסימפטומים ה
טראומתית, מתאפיינים בהתערערות התחושה היסודית -רבים מן הסימפטומים המופיעים בתגובה לטראומה, ולמעשה המהווים את התסמונת הפוסט 384

בחקר הטראומה [( הוא הראשון מבין התיאורטיקנים שעוסקים 1920] 1999) מעבר לעיקרון העונגשל הזמן, ההמשכיות והקוהרנטיות. פרויד, בחיבורו 

טראומתיים.  התפיסה הרווחת היא שניצול הטראומה מתקיים -שהתייחס למורכבות הנוצרת סביב תחושת הזמן בחוויות הטראומה והסימפטומים הפוסט

להווה, וכן בהווה מתמשך של זמן הטראומה, המתגלם בחזרה כפייתית על סצנות טראומתיות ללא עיבוד  )שכן עיבוד כרוך ביכולת להבחין בין עבר 

 ביכולת לסמל את ההווה ולטפל בו באופן רפלקסיבי ונשלט באמצעות השפה(.  
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ם של עשרות שנים( וגי והתקדמות ליניארית. ואולם בתוך הרצף הזה קיימים דילוגים רבים בין זמנים, )לעתירצף כרונול

כך שנוצר מבנה טמפורלי בלתי שגרתי. לפרקים מייצר המספר דו משמעות תחבירית ולא ברור על איזה זמן  קדימה ואחורה,

על דילוגי הזמנים הנועזים ממסך התחביר של המשפטים, שלפרקים משטח שני רגעים זה על גבי זה, מבלי לטשטש  385מדובר.

את  נפרדותם. הדילוגים בין הזמנים מתרחשים לאורך הרומן כולו, לעבר או לעתיד הסיפורי )ביחס להווה של הרצף העלילתי 

וע המתואר, המופיע בצמידות להווה הסיפורי, התרחש למעשה המרכזי(, ללא כל התראה וסימון )כלומר ללא הסבר שהאיר

שנים רבות לפניו(. כך יוצר המחבר מעין דחיסות זמנים שבה עבר, הווה ועתיד מעורבבים ללא הפרד. אחת הדוגמאות הבולטות 

חש שנים רבות (, אירוע המתר14לערעור תחושת הזמן היא היזכרותו של ישראל בסצנת הריגת הכלב בידי אביו של גולדמן )

טרום ההווה הסיפורי. דוגמה נוספת היא הסצנה בה נזכרת אמו של גולדמן בגופתה של קאמינסקאיה המוטלת על המדרכה 

(, בלי הבהרה שמדובר באירוע שהתרחש עשרות שנים קודם לכן. הזיכרון מייצר קישור תחבירי 246לאחר ששמה קץ לחייה )

רומז על הקשר הסיבתי בין שני האירועים. כל אלו מייצרים התערערות התחושה  בין סצנת רצח הכלב להתאבדות ובכך כמו

 היסודית של הזמן, ההמשכיות והקוהרנטיות. 

עניין נוסף שמתקשר לרצף הזמנים המשובש הוא פריצה של זיכרונות לתודעתן של הדמויות באופן שהסצנה נדמית כמעט     

רחש בהווה הסיפורי ולא בזיכרון. הזיכרון הפורץ לתודעה מהדהד את ממשית, כך שנוצרת אשליה שמדובר באירוע המת

טראומתיים שמחרידים את עולמו של ניצול הטראומה עד כדי כך שהוא משוכנע שהוא נמצא שוב בעיצומו -הפלאשבקים הפוסט

ע "ראה את נעמי של האסון. דוגמה כזאת היא הסצנה בה גולדמן מטייל ברחובות, שנים רבות לאחר מותה של אחותו, ולפת

אחותו באה לקראתו, הוא הכיר אותה בעיקר על פי הקומה וההילוך, ולרגע תקפה אותו ההתרגשות, והוא לא גרע ממנה את 

(. אין אינדיקציה חיצונית לכך שלא מדובר 159עיניו עד שחלפה על ידו עם תרמיל על גבה ונראתה כתיירת מאמריקה" )

צר, לפחות להרף עין, הוא שמדובר בפגישה ממשית. רושם זה מדמה את המתרחש בהתרחשות אמיתית בהווה: הרושם הנו

 בתודעתו של ניצול הטראומה, לכשמתערערת באופן בסיסי התחושה הסובייקטיבית של הזמן והאבחנה בין מציאות לדמיון. 

נדמה שהטקסט לוקה בה. יתרה מזאת, אמצעי הביצוע הפואטי המובהק ביותר המתקשר אל הטראומה הוא "כפיית החזרה" ש  

אירועים שונים, שהטקסט חוזר אל חלקם שוב ושוב ממחישים את האפקט ההרסני של חוויות הילדות המוקדמות ואת הניסיון 

של הטקסט לשלוט בהן. רצח הכלב נואי סומברה והתאבדות קאמינסקאיה שמתרחשת בעקבותיו מוזכרים מספר פעמים במהלך 

שונות )ישראל, אמו של גולדמן(. הדוגמה המובהקת ביותר לכפיית החזרה של הטקסט היא  הטקסט דרך תודעתן של דמויות

                                                           
ינים הדילוגים המאפיינים את רצף העלילה, חשוב לציין, אינם רק בזמן אלא גם בין הדמויות, ולעתים הם נדמים אסוציאטיביים לחלוטין. כפי שמצי 385

ר ברומן בנוסח "זרם התודעה", שכן מן הרצף העלילתי סוטה המחבר לעתים קרובות ל"'דיגרסיות פרשנים שונים, בניגוד למה שניתן לחשוב אין מדוב

 (. 274, עמ' 1983יותר ויותר נועזות' ויותר ויותר שרירותיות, שאין להן הסבר על פי שום עיקרון של 'זרם התודעה'" )רון, 
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(, 273, 268אירוע מותה/התאבדותה של נעמי, אחותו של גולדמן, המופיע באריכות ובמדויק בהפרש עמודים ספורים בלבד )

ראומתי של הטקסט עצמו המנסה ט-בסימפטום פוסטשל טקסט, עד שנדמה כי מדובר  (redundancy)במה שנדמה כייתור 

 "לשלוט" באירוע זה.

הפגן נוסף של הטראומה מומחש בסיפור שבירת הסרוויס הצ'כי. הטראומה היא כה עוצמתית עד שהשלכותיה מהדהדות     

 הדוד פרץ ממריאלא רק ברומן עצמו, אלא, כידוע, גם בסיפור קצר נוסף של שבתאי, "סרוויס צ'כי" מתוך קובץ הסיפורים 

שנוצרת בין שני הסיפורים קשורה ב"ערבוב" טראומתי בין החזקה הורית להתאכזרות  הזיקה 386[(.1972] 1985)שבתאי, 

כמעט חייתית, המגולם גם ברומן שלפנינו. האכזריות וחמת הזעם של האב אל מול האימה וחוסר האונים של הילד, העדר 

שעליה לא ניתן לכפר, העדר האפשרות למחילה על כל שגיאה  ההגנה על הילד מצד שאר בני הבית, תחושת החטא הנוראית

 אנושית, פעוטה ככל שתהיה, כל אלו מובהרים היטב בסיפור הקצר, שמובא מנקודת מבטו של ילד ונקשר עמוקות גם לרומן.    

יבת חתונה אפיזודה טראומתית נוספת שחוזרת מספר פעמים היא פרשת נישואיו הכושלים של גולדמן, שמתחילים ב"מס   

( שלושה שבועות בלבד לאחר מכן. בניגוד להרגלו של המספר לספק 46( ומסתיימים ב"חרפה בלתי צפויה" )45מפוארת" )

פרטים רבים על כל אירוע, תפל או עיקרי, לאורך העלילה, פרשת הנישואים לא זוכה להסבר, פרט לעובדה כי שלושת 

(, אמירה שמרמזת  על משמעותה 45ה בחייו שבה "עזב גולדמן את חדרו" )השבועות בהם היה נשוי היו התקופה הכמעט יחיד

האפשרית של אותה פרשה )שכן כמיהתו של גולדמן לעזוב את בית ההורים מוזכרת פעמים רבות לאורך הרומן(. בניגוד 

ין היתר על למיעוט הפרטים על אותם שלושה שבועות, המספר מספק פרטים רבים על האירועים שסבבו את הנישואים, ב

המסיבה  המפוארת שערך אביו של גולדמן ועל מתנת חתונה שלא ניתן היה להחזירה, ושממשיכה לעמוד בחדרו של גולדמן 

לדיראון עולם. פרט נוסף ועתיר משמעות המלמד על התקוות הרבות שנתלו בנישואים הוא העובדה שבפגישת ההכרות עם 

)שבשאר שנות חייו של האב שוהה באפלולית המזנון(.  למרות כל אלה אין  הורי הכלה נעשה שימוש יחיד בסרוויס הצ'כי

ברומן התייחסות  לאופן שבו גולדמן חווה את הפרשה. חוסר האיזון בין עיקר לתפל והיותם של פרטים רבים באירוע בלתי 

מתייצגת כעניין כה נגישים, מבליטים אפוא את היסודות הטראומתיים שטמונים באירועים. פרשת הנישואים הכושלים 

 טראומתי עד שהיא הופכת לנטולת מילים עבור גולדמן )והמספר עצמו(, מה שמגלם את העדר האפשרות להתקרב אליה. 

ועם זאת, ניתן להבין כי גם כישלון הנישואים קשור לעריצותו של האב ולהעדר היכולת לעמוד בתביעותיו. החתונה  מוצגת  

ר מתבהרות הנסיבות הללו מתוך הטקסים שהאב עורך סביב החתונה ואשר גולדמן כלל לא כהיענות לתביעות אלו: בין הית

                                                           
, וסיפורים רבים מתוך הקובץ מכילים דפוסי ייצוג ורעיונות שיוסיפו 1972-ב[( פורסם 1972] 1985)שבתאי,  הדוד פרץ ממריאקובץ הסיפורים   386

להשתכלל ברומנים. כך למשל בסיפור הקצר "זכרון דברים" שובר שבתאי את הנרטיב הליניארי, את ההפרדה בין עיקר לתפל ובין נשגב לבנאלי, 

 (.93, בעיקר עמ' 2007שווגר, -)וראו: סוקר זכרון דבריםבהרחבה ברומן  וכורך אלו באלו סוגים שונים של זיכרון והיזכרות, מאפיינים שיפותחו
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[(. בעקיפין נרמז כי אחת 46נערכת "בלי להתחשב בהתנגדותו של גולדמן, שלא רצה בפאר הזה", ] מעוניין בהם )המסיבה

ות שלו )הטקסט מרמז בהמשך הסיבות לכישלון הנישואים היא האימפוטנטיות של גולדמן, שכמובן קשורה לאינפנטילי

שגולדמן מצליח לממש את כישוריו הגבריים רק עם זונות, ואף מכונה "אימפוטנט"(. הזעם שמתעורר באביו של גולדמן 

בעקבות הגירושים מלמד שיעור נוסף על האגוצנטריות, הנרקיסיזם והעדר החמלה שלו, שכן "הוא ראה במעשה הזה, שקיבל 

, בעיניו כזנות מבישים, מעשה שאין לו מחילה, ואמנם מעולם לא מחל עליו, גירושין היו נה נגדובמכוון בראש ובראשואותו 

, 46והוא עשה כל שביכולתו כדי למנוע את הגירושין הללו וכדי להסתיר את הדבר מעיני הקרובים והשכנים, אבל לשווא" )

מינית שהוא מצפה ממנו, אב הדורש מבנו לעמוד הדגשות שלי(. תובענותו של האב, שיש לה כאן קשר מובהק לגבריות 

בסטנדרטים שהבן כנראה אינו מסוגל לקיים, והעדר הסליחה על הכישלון לעמוד בדרישות נוקשות אלה מובהרים בסיפור זה, 

 כמו בסיפורים אחרים, כמייצרי הטראומה, שהטקסט נותן לה ביטוי.

אלא באמצעות אופני הביצוע שלו את ההשלכות של גדילה בצל הטקסט של שבתאי, אם כן, ממחיש לא רק דרך תכניו    

אגו נוקשה ותובעני בד בבד עם חווית החסר של אב ממשי. הכמיהה לאב אמיתי, מכיל, בתוך הנעדרות הגדולה של האב, -סופר

ת לאורך קולקטיבי האימתני, כל אלו מתבררים כטראומה המתגלגל-אגו הפרטי-יחד עם ההוויה הטראומתית שמייצר הסופר

הטקסטים שנידונו בפרקיה של עבודה זו,  וביצירתו של שבתאי היא מקבלת ביטוי מובהק, פואטי ותוכני כאחד. כך, טראומת 

נפקד", המובילה לקיום עתיר יצרי הרס עצמי, מתבררת, שוב, כגורם עיקרי לפרץ האלימות -הגדילה בצל האב ה"נוכח

ברומן של א.א. קבק כציון דרך עמום ומרומז מתגבש לכלל אמירה קונקרטית  המופנית כלפי העצמי ומחסלת אותו. מה שהחל

ומדויקת ברומן של שבתאי. ההתאבדות, מציעות היצירות שנידונו כאן,  אינה אקט מסתורי וחסר פשר אלא קשורה הדוקות 

על הדור הבא של התקומה  לתכנים אישיים ולאומיים המתכנסים לסוגיית העדר האב. שבתאי מייצר פרוגנוזה טרגית ופסימית

 ויצר ההרס שהוא מוצף בה, אולי אפילו נתיב ההתאבדות שהוא צועד בה, בואכה עד המצב דהיום. 
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 אחרית דבר

 

  ומהותה סותרת את תפיסותינו המקובלות על תשוקת האדם לחיים.ההתאבדות היא תופעה אנושית שחוצה תרבויות ותקופות 

מאז ומעולם כבחבלי קסם אחר התנהגויות אנושיות דרמטיות דוגמת ההתאבדות שחורגות  עולם היצירה הספרותית נמשך

. במובנים רבים, העיסוק הבלתי נלאה של מהסדר החברתי התקין ומאירות את החיים ברגעיהם הקיצוניים והאינטנסיביים

ת, וזאת בדומה למשיכתה של אותה תופעה אניגמטיעולם היצירה הספרותית בהתאבדות הוא ניסיון לפיענוח מהותה של 

הספרות לתופעות אנושיות נוספות הנוגעות בנפשו של האדם ונותרות חומקות ממשמוע. העיסוק בתופעת ההתאבדות הוא 

אפוא  ביטוי נוסף של הניסיון הבלתי נלאה לפענח ולמשמע את החריגה המתגלמת בהתאבדות מסדריו הנורמטיביים של הקיום 

מושכת שלה אל ה"חור השחור" של קיום זה. לעתים קרובות הספרות מבצעת תמאטיזציה של -האנושי והקרבה המסוכנת

עצם הבעייתיות הזאת, ומעמידה במרכזה את חוסר הנגישות של הרגעים האפלים שבהם כרוכה הכרעתו של הפרט לשים קץ 

 לחייו.

לאורך ההיסטוריה של הספרות, התאבדות ייצוגיה הספרותיים של תופעת ההתאבדות בולטים בספרות הכללית לדורותיה.    

היא תופעה נפוצה ביותר בקרב דמויות ספרותיות: בז'אנרים שונים, בתרבויות שונות, בתקופות שונות ובקרב  יוצרים שונים 

היא נידונה מכיוונים ומהיבטים רבים ומגוונים. המחקר הקיים של ספרות העוסקת בתופעה זו ניזון מגישות תיאורטיות 

ת  הלקוחות מעולמות שונים, בהם הסוציולוגיה, הפסיכואנליזה והפילוסופיה. ייצוגיה של ההתאבדות בולטים גם מורכבו

שונה, ל התאבדות מקושרתבמציאות, המיובאת לספרות, בספרות העברית לדורותיה, ובפרט בספרות העברית המודרנית. 

השחור של מנעד ההתנהגויות האנושיות. בייצוג הספרותי, היא החריג, התמוה, הלא מובן, המעורר שאלות, האניגמטי, החור 

. הספרות העברית, כמו הספרות הכללית, נמשכת לאותם אזורים מגלמת בהתאם לכך את הבלתי ניתן לייצוג והמתנגד למשמוע

 סיפיים, לימינאליים, ומנסה למשמע אותם, לדובב אותם ולהעניק להם משמעות. 

העברית המעמידות במרכזן את ההתאבדות העלתה את האפשרות כי קיימת גם מן הספרות ריאה ראשונית ביצירות ק   

ייחודיות לאופן הופעתה בספרות העברית. הביקורת נוטה בדרך כלל להדגיש את המאפיינים הייחודים של הספרות העברית 

המודרנית נולדה בד בבד עם  הספרות העבריתתרבותיות. כידוע, -חברתיות-כקשורים לזיקתה ההדוקה לסוגיות קהילתיות

התפוררות החברה היהודית המסורתית והולדת תהליך ה"תחייה" שהוביל לרעיון הציוני. כלומר, מתחילתה תפקדה הספרות 

העברית המודרנית כאחד מערוצי הכינון והמימוש של אידיאולוגיה של חידוש פניו של העם היהודי  ובניית דיוקנו של היהודי 

. ספרות זו מתקיימת אפוא  החל מראשית כינונה  כחלק מכוחות התחייה שבהקשרם נוצרה "עלילת לאומיהמודרני בהקשר ה
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אידיאולוגית ברורה, המטביעה חותמה על היצירות, והכרוכה -קולקטיבית-העל הציונית", כלומר עם תמונת עולם לאומית

יה כלשונה. "תפקידה של הספרות לא היה לקבל ביצרי חיים. אין זה אומר שכל היצירות מאמצות את התבנית האידיאולוג

עלילת על זאת כפשוטה" כותב על כך גרשון שקד. "היפוכם של דברים: כל כוחה יתבטא בהתמודדות מתמדת עמה ובסטייה 

(. 16, כרך ד', עמ' 1998-1977ממנה, עד להתעלמות מודעת או בלתי מודעת, שגם היא מעשה בעל משמעות רבה" )שקד, 

ביוולנטיות של  הספרות העברית המודרנית בנוגע לעלילת העל הציונית מתגלה בכל רבדיה, ובכלל זה באופני ואמנם, האמ

ההתאבדות בספרות זו, כאתר של מפגש בין מגמות הייצוג של תופעת ההתאבדות, שהיא עיקר עניינו של המחקר שהוצג כאן. 

פרטי, מאירה מאפיין ייחודי זה של הספרות העברית הנוטה סותרות ומובחנות לכאורה, הן בהיבט הקולקטיבי והן בהיבט ה

  תמיד, ובהקצנת יתר, אל  השבטי/לאומי. 

התאבדות היא תופעה הנתפסת כמגלמת כוחות הרס ודעיכה, ובכך מהווה ניגוד מובהק להיבט הוויטאלי  של הספרות העברית    

נגיעה של ברבדים הגלויים של הטקסטים קיימת אפוא המודרנית, מעצם היותה  קשורה באופן הדוק לרעיון התחייה הלאומי. 

-הגמונים ואנטי-ונים כל העת במאבק עז עם נרטיבים חלופיים, אנטיכוחות התחיה נת ההתאבדות בסוגיות לאומיות:

נורמטיביים, שסירבו לקבל את תכתיביהם. אלה  מתגלמים, כפי שהראה מחקר זה, כיצרי דעיכה וכיליון, הבאים לביטוי בין 

 היתר באקט ההתאבדות. 

-הציבורי לממד האישי הממד בין הדיכוטומיה את קרובות לעיתים המודרנית בוחנות העברית בספרות המקובלות הקריאות   

, תוך ניסיון לשרטט את יחסי הגומלין המשתנים בין אלה ממדים שבין הקשר ואת שונים ספרותיים טקסטים שמייצגים חברתי

הקולקטיבי לאינדיווידואלי בתרבות העברית המתחדשת. זאת כחלק מהמאמץ המחקרי של העשורים האחרונים לבחון מחדש 

את המיפויים המקובלים של שדה הפרוזה העברית, לעקוב אחר ההשתנות המתמדת של טקסטים ולהציגם כמערכת פוליפונית 

ה ומורכבת. נטיית המחקר בספרות העברית היא לדון בדיכוטומיה זו, לאבחן את דגשיה, את יחסי הגומלין שהיא מייצרת, עשיר

כהתרחשות את המתח שהיא מניבה ואת האיזונים בין התחומים המתקיימים בה בתקופות שונות. על בסיס הבנת ההתאבדות 

-לאומיותבין סוגיות  מרכזיתצומת כי ההתאבדות מהווה ההשערה  ביקש לבחון את מחקרישבהכרח מכילה רבדים מורכבים, 

יצירות בוקדש לקריאה צמודה ההמחקר קולקטיביסטיות לסוגיות פרטיות, המטשטשת את הדיכוטומיות הללו ומערערת עליהן. 

הנוגע להתאבדות, זו מזו. המחקר שיער כי היבטים דומים ביצירות אלו,  בכל תקופות אותן מקובל להציג כנבדלות שנכתבו ב

ה תהבחירה ביצירות הספציפיות בכל תקופה נעש יצטרפו גם לערעור הרווח כאמור בעשורים האחרונים על פריודיזציה זו. 

 על בסיס הקריטריון של נוכחות ההתאבדות כמרכיב קריטי, מרכזי ומארגן בעלילה. 
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 מסקנות המחקר

בדינמיקה נפשית פתולוגית, ונוגעת  בספרות העבריתבדומה למתרחש בספרות הכללית, קשורה ההתאבדות  ברובד אחד,

ברבדים נפשיים עמוקים של הפרט. ההתאבדות לעתים קרובות מבטאת שבר בעולמה של דמות ספרותית, תוך הדגשת 

ההתאבדות בהקשרו "הפרטי" הוא  אישיותיים המביאים לוויתור על החיים. אקט-משפחתיים-האלמנטים הפסיכולוגיים

ארוס ותנטוס.  קריאת מעשה ההתאבדות הספרותית בהקשרו  –כשלעצמו אתר של עימות בין כוחות סותרים רבי עוצמה 

אור  על אתרים אפלים בנפש האדם ועל האופן שבו הספרות עשויה להעניק  כתהפרטי, על דחף ההרס העצמי שהוא כולל, שופ

. ההתאבדות הספרותית כאקט אנושי פרטי מצביעה על מהלך חיים שהשתבש, על מצוקות נפשיות, להם מילים ולפענח אותם

ועל קריסת עולמה של הדמות הספרותית, עולם המיוצג ברשת התקשורת הסימבולית הנורמטיבית, הנהירה ובעלת המשמעות 

, כמו אלו מן הספרות הכללית, המתייחסות בינה לבין הדמויות הסובבות אותה. בכל אלו עסוקות היצירות מן הספרות העברית

 לתופעת ההתאבדות.

ברובד השני, ההתאבדות בספרות העברית המודרנית, כפי שהיא מופיעה בהקשר של  סוגיות לאומיות, מגלמת שני פנים    

ני ואת הקולקטיביסטי ההגמו-מנוגדים ואף סותרים: היא מופיעה כאקט של הקרבה עצמית, ובכך משרתת את המסר החברתי

הגמוני -אנטיו מסר חתרניאותו שירותו של ל במקביל היא מתייצבת את מגוייסותו של הטקסט הספרותי; תביעותיו ומעצימה

         .חברתיותהסכמות או את אי התאמתה לדרישות והדמות הספרותית במשל מרד המבטאת את ושל הטקסט הספרותי, 

ציבורי באמצעות תמת ההתאבדות אושרו במלואן במסגרת הדיון ביצירות ההשערות בדבר חציית הגבולות בין הפרטי ל   

פרטי ואף -הספציפיות. לגבי כל אחת מהן נמצא כי בניגוד לעמדות המזהות  דיכוטומיה ברורה  בין ממד לאומי לממד אישי

היותה קשורה מגלמת דווקא את ההיפך הגמור:  ב מעברים, מתקופה לתקופה, מהאישי לקולקטיבי ובחזרה, ההתאבדות

מחקרי פקעת שבתוכה שזורים הציבורי והפרטי לבלי הפרד.  היא מייצרתלתהליכי הרס המחבלים בכוחות חיים ותקומה, 

הראה כי מעשה ההתאבדות הספרותית למעשה חושף את העובדה כי האבחנה בין ה"פרטי" ל"ציבורי" היא הבניה מלאכותית, 

הם הוא מובנה ופועל, אפילו, ולמעשה בעיקר,  ברמות הפנימיות ביותר, ואילו שכן הפרטי תמיד חדור בצווים חברתיים לפי

הספרות העוסקת בתופעת ההתאבדות ה"ציבורי", לעומתם, מוזן ונבנה על ידי דינמיקה פנימית של פרטים המכוננים אותו. 

ברר במחקר, באמצעות אקט וכמתוהפרטי(,  קולקטיביהללו )היינו ה מישוריםי הנבש בעת -דנה בהתרחשויות המתקיימות בה

כך שבין שתי המערכות המעורבות זולגים זה אל זה ונספגים זה בזה, המישורים הללו ההתאבדות 

מערכות יחסים ו )הפנימית/נפשית/אינדיווידואלית והציבורית/קולקטיבית/חברתית( מתקיימת דינאמיקה רבת פנים ו"נזילה"

אפוא שבמעשה ההתאבדות לא ניתן להצביע על חלוקה דיכוטומית מחקרי הראה מעניינות המבטאות קשרי גומלין מורכבים. 
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מתמדת בין שני יסודות  התקרבותאלא דווקא על  ,נפשי-לבין הממד הפרטילכאורה וברורה בין הממד הקולקטיביסטי המגויס 

  אלו.

ביניהן, בין היתר, המאבק  בין , ודינמיקות דומות מספרבבסיס ההתמזגות בין שני מרחבים לכאורה נפרדים אלו עומדות 

לאורך כל התקופה הנידונה זירת מאבק והתמודדות על מה שמוגדר כ"תחייה" הוא  המרחב הציבוריכוחות חיים ודחפי מוות: 

לאומית כנגד מגמות הרסניות מבחוץ )בעיקר אויבים ומלחמות( ומבפנים )תשוקות אלטרנטיביות של היהודים האמורים 

המרחב הפרטי הנפשי כפי שמייצגות אותו היצירות העוסקות ; ותיות, אי היבדלות משכניהם וכו'(להיגאל לנדודים, גל

בתהליך כינון של מאבק בין ארוס לתנטוס, בין יצרי חיים לדחפים תנטיים של אנשים צעירים הנמצאים  זירה בהתאבדות הוא

של  כי ההתאבדות ביצירות רבות  היא מניפסטהמחקר הראה הינתקות מדור ההורים. זהותם העצמאית והנבדלת, המחייבת 

 . תוך כדי מלחמת קיום פרטית ולאומית כאחד ותהמתרחש עלילותשל ן מוות האוחזת בדמויות העומדות במרכז אובססיית

" )כפי שמכנה פרויד את טבורה"פקעת שאת  מייצרים לאומי-למאבק הקולקטיביפרטי -המאבק הפנימיהמרות והתקות  בין 

 .מייצגת ההתאבדות הבלתי ניתנת לפיענוח של החלום(ליבתו 

בין המישור זליגות וה מרותהה שרשתמצא  בניגוד לקריאות הנוטות להדגיש את ההבדלים בין התקופות הנדונות, המחקר    

 ותדור"של גבולות של זמן ולפיכך  ההחוצ ףמשות המכנהשונות, יצירות ה בין ף בולטמשות נהמכ הלאומי למישור הפרטי היא

מידת הדמיון בין התקופות השונות מבחינת החיבור בין מרחבים . בדיקת תמת ההתאבדות יצרה אפשרות לעמוד על "יםספרותי

  פרטיים וציבוריים.

דינמיקה נוספת שעלתה כממזגת בין שני המישורים, הלאומי ומה שהוא לכאורה הפרטי, היא זו המאפיינת ביצירות    

מאבקים אדיפליים הן בהקשר המשפחתי של   כייצוגלעתים קרובות  תספרות העברית נקראם. כידוע, הבני-שנידונו יחסי הורים

המיתוס שליווה את התפתחותה של הספרות העברית . "אבות מייסדיםה, ביחס אל "הפרטי )לכאורה( והן בהקשר הציבורי

הגלות ושהשיבה אליה תביא לתחיה נפשית המודרנית, כלומר המיתוס הציוני שגרס שארץ ישראל תגאל את היהודים מן 

בנים: החלוצים שנתבעו לפרויקט הציוני התובעני נטשו את מסורת -וחברתית של העם היהודי, צבוע במורכבות של יחסי אבות

דור האבות הגלותי והדתי במטרה להקים ישות לאומית מודרנית. אותם בנים חלוצים מנהלים אפוא לכאורה מאבק חורמה 

חילוני.  בהמשך לכך ילידי הארץ, הבנים של אותם -ת, ברובד האישי והלאומי, במטרה לממש את החזון הציוניבדור האבו

חלוצים, נדרשים להתמודד עם צלו של אותו דור אבות הרואי, שהקים  את הארץ. אלה הדינמיקות שאותן מקובל להציג 

שדרמה בין תומכים בטענה   מקומו. ממצאי המחקרבמונחים אדיפליים: סילוק צל האב והשתחררות מעולו לשם עמידה ב

ט בעולם הפרטי וקהסדר הסימבולי כקונסטר  –המהות האבהית ש היינו, דורית היא רכיב קריטי בגנזיס של ההתאבדות.
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הוא  מאבק אדיפלי ואולם הם גם מאשרים את השערותיו, לפיהן לא באופן הדוק.  לסוגיית ההתאבדותקשורה   –והציבורי 

הם המייצרים  – אבהיות או אימהיות או שניהם גם יחד, חסר בדמויות הוריות   – ריק וחסרל הדרמה הזאת, אלא דווקא ליבה ש

בהתאבדות,  גורם מכריעהוא העדר אב ממשי כלומר, ממצא חשוב וקריטי של המחקר הוא ש  .התאבדותל את המוטיבציה

 .מד מרכזי בספרות העברית המודרנית לתקופותיהוזאת בניגוד לעמדות הרווחות בדבר קרב אדיפלי המקבל מע

ואמנם, מוטיב העדר האב התגלה כמרכזי ומכריע בכל התקופות שנבדקו בעבודתי: בדור התלושים, שנבחן בחטיבה     

אחת הדינמיקות המרכזיות המובילות להתנהגות האובדנית. העדר האב ביצירות שנקראו מקורו העדר האב הוא  הראשונה,

המשימה הלאומית, הציבורית והקולקטיבית ונית: הסטת האבות הגלותיים במטרה להקים לאום יהודי חדש. בפעולה רצ

שמטרתה התנתקות מעולם המסורת והבניית סובייקט לאומי חדש מזינה את הנפש של הפרט ומעצבת את הדרמה הפרטית. 

-נתק תרבותישל תוצאה הוא שבו סילוק האב  דורי של המודרניזם היהודי,-הסטת האב המתרחשת ברומן מעוגנת בשבר הבין

 ביקורת גם היא הזדהות מושא מהווה שאינו האישי האב כלפי והבוז הביקורת לאומי שאפיין ציבור שלם של צעירים יהודים.

"יתמות" קולקטיבית זו, תוצר של   ומוחלשת. כבזויה הנתפסת מסורתית יהדות של דור, האבות דור כלפי, הלאומית ברמה

בחירה, מייצרת חוויה אישית ופרטית של חסר. וכך, חוויה זו, כפי שהתברר מן הדיון ביצירות, מחלחלת אל המישור הפרטי 

 והופכת בהכרח לטראומה אישית, של גדילה והתפתחות בנסיבות טרגיות של חסר אבהי המובילה לדינמיקה אובדנית. נוצרת

, אב העדר של אישית טראומה מייצרים האבות מדור התנתקות של בייםקולקטי מהלכים שבה טראומתית-פוסט מעין מטוטלת

, האישית בחוויה מעוגן הלאומי והממד, לאומית משמעות מקבל הפסיכולוגי הממד.  הלאומיות הנסיבות אל חזרה המושלכת

זיהוי . ולחיקוי להזדהות ראוי כמודל נתפס אינו האב שכן, אדיפלי מאבק על מדובר אין, כאמור. השניים בין להפריד ניתן ולא

ממד העדר האב, שלא נדון עד כה בהקשר של ספרות התלושים, נמצא כבעל כוח להסביר את דרמת ההתאבדות בספרות זו 

 )שנדונה רבות בספרות הביקורתית( ואת השלכותיה. 

התלושים: אותם צעירים בדור הספרותי הבא, חווית העדר האב מתגלמת אצל החלוצים כהמשך לחוויה שמזוהה אצל דמויות    

עזבו את הבית במטרה לייסד מדינה חדשה, ולמעשה גזרו על עצמם יתמות מבחירה, אך זו שוב מביאה לחוויה טראגית )ואף 

 ממנו והושלכה נעקרה האב שדמות בעולם התבגרות של טראומתית( של גדילה בהעדר אב. כך, גם אצל החלוצים החוויה

מפעפעת אפוא בהוויה הפרטית  הקולקטיבית ההוויה. ומייצרת העדר טראומטי במישור האישיקולקטיבי  לאומי בממד מעוגנת

  מתמלאת ומובילה לדינמיקה אובדנית. שאינה קיומית חלל, או במילים אחרות כיתמות, ריק, כהעדר

לוצים, שביצירות בהמשך מתגלה הדינמיקה של העדר האב בדור הצברים, כלומר אצל הצעירים ילידי הארץ, בניהם של הח   

הנידונות הם גדלים לרוב בקיבוץ, ושלעתים קרובות מוצאים את מותם באקט של הקרבה עצמית למען המולדת )מה שנתפס 
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בעבודתי כהתאבדות(. גם בדור זה הדינמיקה המכרעת היא גדילה בהעדר אב ממשי, הנתמכת בידי האתוס הקיבוצי הדוגל 

בתקופה זו מצטרף מוטיב נוסף כהסבר לנטייה ההתאבדותית, מוטיב שאותו כיניתי בהפקעת ההורים הפרטיים לטובת הכלל. 

נפקד": לחוויית האב הנעדר פיזית, כנוכחות חיה וממשית בחיי הבן, מתווספת נוכחות אידיאולוגית, הקובעת את -"האב הנוכח

ות חזקה של אבהות מיתולוגית התביעות הקולקטיביות שנתבעות מן הצברים. את הפגיעה הכרוכה בשילוב הזה, של נוכח

והעדר אבהות ממשית, נושאים הצברים על גבם, על רקע של תקופה לאומית הרת גורל ואינטנסיבית, על סיפו של הגשמת 

המחקר הראה שהתאבדותו של הצבר, שנתפסת בדרך כלל כאקט של הקרבה עצמית, כ"עקידה" מרצון בניסוחה  החזון הציוני.

ל הצו "טוב למות בעד ארצנו", היא למעשה תוצאה של חדירת הצווים הקולקטיביים לחייו של של יעל פלדמן, כהפנמה ש

הפרט בשלב מוקדם, מלידתו ואילך, ושל כישלון משפחתו, בגין הצווים הללו, למלא את התפקיד הקריטי שלה בגידולו. בכך 

 .מצביע המחקרתה צומת בין האישי ללאומי שעליה מהווה ההתאבדות בדיוק את או

נפקד. התובענות -בדור הספרותי הבא שנבדק, המכונה "דור המדינה", מתחדדת ומתעצמת תמה זו של האב הנוכח   

המתבטאת  –האידיאולוגית, של "שם האב" )הסדר הסימבולי ההגמוני, הטקסטים של התרבות, במונחים לאקאניניים( 

במקביל מתחדדת החוויה של העדר אב ממשי, חי, מכיל מתעצמת, ו –בתכתיבים קונקרטיים שהמרכז החברתי ההגמוני מציב 

קולקטיבי תובעני כזה המציב צווים ודרישות נוקשים מוביל לקיום אישי  טראומתי ועתיר יצרי -ותומך. קיומו של  אב סימבולי

אימהות הרס עצמי. הנוכחות החזקה והתובענית במיוחד של דמות האב המיתולוגי שאיננה נתמכת בהורות ממשית איתנה )ה

-היא ההורות, ובמיוחד האבהות, הנוכחת-המתפקדות כנציגות ומתווכות הסדר החברתי אף הן אינן מספקות הורות כזאת( היא

נפקדת. הדינמיקה הנפשית הפרטית, שעל פי הנטען בעבודה זו היא פרטית רק לכאורה, מאחר שלמעשה  היא מובנית על פי 

נפקדת שכזו לייצר, -של התמודדות עם המצב הטראומטי שעשויה הורות נוכחת התכתיב הקולקטיבי, מוסברת  אם כן בהקשר

 כמובילה להתאבדות. 

מכנה בפרוש "גברות חסרת אב",  הוא הלך בשדותמה שהרומן קו מחריף והולך של המחקר זיהה ברצף הטקסטים שנקראו    

וכך גם בנוגע  התדרדרות.קראו תוך אבחון שנרצף הטקסטים  שמייצראלימות חיצונית ופנימית של  –ובהקשר ישיר אליה 

, כציון דרך עמום בנוגע דניאל שפרנובלנסיבות הטראומטיות של הגדילה וכינון הזהות: מה שהחל ברומן של א.א. קבק, 

, לאמירה ברורה ונועזת בנוגע להרס העצמי  הנוצר כתוצאה זכרון דבריםלדינמיקה האובדנית הופך ביצירתו של שבתאי, 

נפקד. מעבר לכך, המחקר זיהה ברצף היצירות העברה בין דורית של הטראומה: הגדילה בחסר -מגדילה כבנו של האב הנוכח

ובדנית, הורי מייצרת פגמים מהותיים ביכולת להיות הורים, ומכאן נובעת העברה של חווית היתמות, ואיתה הדינמיקה הא

 לדורות הבאים. 
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בנים בספרות -בחינת תמת ההתאבדות מספקת אפוא מידע רב וחדשני בנוגע למורכבות הדרמה במערכות של יחסי אבות   

נפקדת, נמצאה תקפה, פרק אחר פרק, תקופה אחר תקופה. -ההשערה בדבר הורות נוכחתהעברית המודרנית. מחקרי הראה כי 

הציר המקשר בין הרובד החברתי לרובד  זק ודומיננטי, לעומת אב ממשי שאיננו קיים, היאהדרמה הזאת, של אב מיתי כה ח

המייצרת בשני הרבדים שאותם ממזגת ההתאבדות, הממד המקשר הוא תמת העדר האב,  האישי, דרך אקט ההתאבדות.

יסי של פער חריף בין קיומה למצב קיומי בסשונות המחקר מצא גרסאות "פסיכולוגיה של יתומים", כהגדרת היצירות עצמן. 

. פער זה, כפי שהראו פרקי העבודה, מוביל לאקט הרסני של "אבהות" מיתולוגית לבין חסר משמעותי ומכונן באבהות ממשית

-להפנמה של סופרממצאי מהחקר הראו כי  נוספת.  פרוגנוזה של התדרדרות אובדניתלושל תוקפנות המופנה כלפי העצמי, 

אה  הנורמטיבית שמכתיב הקונפליקט האדיפלי, מצטרפות במקרי ההתאבדות הספרותיים נסיבות אגו אבהי, שהיא התוצ

 .פרטי וקולקטיבי בעת בעונה אחתמישור בכאמור נמצאו תקפות ש, מחמירות

 אגו ממלא בטקסטים הנידונים באופן מובהק בדיוק את התפקיד ש"המציא" לו פרויד להיות המתווך )העוין, התובעני,-הסופר   

המצמית, הדכאני, אבל כנראה גם המאפשר חיים, במצבים נורמטיביים( בין ה"קולקטיבי" לבין הפרטי. ואולם בתוך 

אגו הזה נידון להיות מופנה -הקונסטלציה של העדר אב ממשי ובמקביל של נוכחות דומיננטית כל כך של אב מיתי, הסופר

בנה החדירה וההשתלטות של האתוס והאידאולוגיה על הנפש ההתאבדות מבהירה אפוא את מ כלפי העצמי, עד להתאבדות.

מבית אביך, היוולד מן הים, אבד את אביך בקרב לפני  לךׇ  של הסובייקט שנחנך לתוכה על פי הצו: היה נא סובייקט יתום, לך  

אמץ לך את דל כילד של הקיבוץ, היוולדך, וכן את אמך שתפקידה הציבורי להיות אלמנת מלחמה גוזל ממך גם אותה, ג  

למצוא כוחות חיים לעמוד  –ונסה )לשווא, כמתברר(  –עקרונותיו של אתוס אידיאולוגי קיצוני שתובע הקרבה עצמית מוחלטת 

  בכל זה.

-והיא הסופר –פרטית הקשורה בכוחות  החיים והמוות ביצירות הנידונות יש ליבה -מחקרי חשף אם כן שלפקעת הציבורית   

שמוכתב מבחוץ, באופן מלאכותי ולכן דכאני והרסני: לא כתוצר של יחסים מורכבים עם אב ממשי, אגו הקולקטיבי הנוקשה 

אלא דווקא בהעדרו של אב כזה, במצב של ניכור ונישול מהמרחב התומך והבונה שאב ממשי יכול לספק, כלומר כתוצר של 

פרטי באופן -נקשר היטב הממד של הלאומיכך  הזדהות מלאכותית, שאין בה מה שיאזן את ממד ההרס העצמי שהיא מכילה.

היבט זיקות בין הציבורי והפרטי התברר ספציפי לסוגיית ההתאבדות. וכך, מתוך העיון בהתאבדויות הספרותיות במקביל ל

 קריטי של תהליך כינון הסובייקט הלאומי הישראלי הציבורי והפרטי. 
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בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של צמית", בתוך: ניצה בן דב )עורכת(: : "ארכיאולוגיה של הונאה ע1995באנד, א. 

 .193-182 עמ' , תל אביב, הקיבוץ המאוחד,א"ב יהושע

 .33-61: 48, עלי שיח ",: "יעקב שבתאי: המדריך לתייר2002בורשטיין, ד. 

 .29.12.86, הארץ"ילדיה האבודים של ספרטה", : 1986 .בושס, ה

 , תל אביב, רסלינג )תרגום: ד. רז(.טענת אנטיגונה: יחסי שארות בין חיים למוות: 2010בטלר, ג'. 

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד., ברנר בלונדון :2006. ביילין, א

 נפתלי(.-. תל אביב, הקיבוץ המאוחד )תרגום: מ.בןהספר העתיד לבוא: אסופה[: 1955] 2011בלאנשו, מ. 

 .401-404: 8 סימן קריאה,", : "החיים בצל המוות1978בלבן, א. 

 תל אביב, עם עובד. ,עיון ביצירתו של עמוס עוז :בין אל לחיה: 1986בלבן, א. 

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד.  ,יהושעהכיוון הנגדי: עיון ברומנים מר מאני ומולכו מאת א.ב.  :מר מולכו: 1991. אבלבן, 

בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים דב )עורכת(: -ניצה בן ",מר מאני"האם היה החכם הדאיה יהודי? על שתי דמויות ב א: 1995בלבן, א. 

 .151-164עמ'  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,על מר מאני של א"ב יהושע

 , ירושלים, כתר.עברית פוסטמודרניסטיתגל אחר בסיפורת העברית: סיפורת : ב 1995בלבן, א. 

בכיוון : דב )עורכת(-לשוניות בלשון אחת", בתוך: ניצה בן-: "ייצוג עולמות זרים בבדיון: כניסיון לשחזור רב1995ארי, נ. -בן

 .362-354 עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

-113: 33 עלי שיח", ובהתגנבות יחידים: "ספרטה וילדיה האבודים: על מקומו של המקום בכתבי יהושע קנז 1993דב, נ. -בן

119. 

 אידיאי לשיחה הרביעית", בתוך: ניצה בן דב )עורכת(:-פסיכולוגי"האמנם 'קו ישר וטבעי לפלשתינה'? פירוש  :1995דב, נ. -בן

 .176-164 עמ'תל אביב, הקיבוץ המאוחד, , ר מאני של א"ב יהושעבכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מ

 .תל אביב, הקיבוץ המאוחד ,בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע: 1995 )עורכת(. דב, נ.-בן

     3.7.1959, חרות ,"חייו ומותו של יונתן ארגמן": 1959חיים, ב.ז. -בן

 נ. שמחוני(.  , גבעתיים, מסדה )תרגום: תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים לספירה[:  78] 1961מתתיהו, י. -בן

 אולמן(. .ירושלים, כרמל )תרגום: ל, תולדות מלחמת היהודים ברומאים לספירה[:   78] 2009. מתתיהו, י-בן

וסימני השפעתו על סגנונם של סופרים  –דברים' ו'סוף דבר'  סגנון הרומאנים 'זכרון -: "יעקב שבתאי 1990שחר, ר. -בן

 .83-90: 28-30, בלשנות עברית ",אחרים

 קרקוב, התאגדות הסופרים העבריים. אורי ניצן גנסין: ביוגרפיה, :1934בנשלום, ב. 

 תל אביב, האוניברסיטה המשודרת., פרקים בתורתו של ברוך שפינוזה: 1983בן שלמה, י. 

 .55-89, אביב: 2 אות גנסין", : "אלף המישורים של אורי ניסן2012בסן א. 

 קריית ביאליק, אח )תרגום: ב. מנס(. תרפיה קוגניטיבית: עקרונות והדגמות,: 1995בק, א. 

 , תל אביב, הקבוץ המאוחד.ברנר הצעיר: חייו ויצירתו של ברנר עד להופעת המעורר בלונדון: 1975בקון, י. 

תל אביב, בית ההוצאה אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל , 1908-1899הצעיר הבודד בסיפורת העברית. : 1978בקון, י. 

 אביב.

 , הקאתדרה ליידיש, אוניברסיטת בן גוריון.ברנר וגנסין כסופרים דו לשוניים: 1986בקון, י. 

 .139-144: יב-, חוברות ז4, כרך גזית"אורי ניסן גנסין",  :1941בקר, י. 

 מסדה, תל אביב., ריאליסטית-סיפורת עברית מטא: 1974ברזל, ה. 

 תל אביב, יחדיו., מגמות בסיפורת ההווה: 1979 ה.ברזל, 

בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב  דב )עורכת(:-ניצה בןבתוך:  ", : "בתר הריבוי וכתר האחדות1995ברזל, ה. 

 .114-132עמ'  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,יהושע
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, המשפחה על אחר מבט: אב מורא ועל אם אהבת על: 2004(, עורך. )א, קליינברג בתוך: ",: "המשפחה בקיבוץ2004. יאון, -בר

 .80-20עמ' : אביב תל אוניברסיטת הוצאת, אביב תל

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד., מטאפורות וסמלים ביצירתו של גנסין: 1987יוסף, ח. -בר

 , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון.ירושלים, מגעים של דקדאנס: ביאליק, ברדיצ'בסקי, ברנר: 1997יוסף, ח. -בר

 .7-28 :מחקרי ירושלים בספרות עברית ו ",: "צבעים סמליים בסיפורי גנסין2005יוסף, ח. -בר

 .17.7.1959, דבר, "סיפורו של מצפון": 1959יוסף, י. -בר

 , תל אביב, עם עובד.אמר על סיפור ומחשבה ביצירת ברנריינית: מרעד הסמטה הטב: 1990, מ. ברינקר

 . 5.6.1959, מעריב", חייו ומותו של יונתן ארגמןבר יוסף:  יוסף –: "עוד רומן על מלחמת השחרור 1959יעקב, מ. -בר

 , תל אביב, עם עובד.שורשי הרומנטיקה: 2001ברלין, י. 

 ירושלים, ראובן., משורר השקיעה: אורי ניצן גנסין ומסכת יצירתו :1964ברנדוין, ח. 

נורית גוברין. פרשיות מוקדמות / דבורה  תרפ"ג /-: תרמ"חויצירתה חייה –דבורה בארון  המחצית הראשונה:: 1988גוברין, נ. 

 ירושלים, מוסד ביאליק. ,בארון

 ביטחון., תל אביב, משרד הבגולה ובארץ ישראל 20 –בראשית המאה ה תלישות והתחדשות, הסיפורת העברית : 1984גוברין, נ. 

 מבחר: דף על דלג מבלי: 2008(. עורכים.)א והירשפלד. פ זינסקי'בזבתוך: ", : "המעשים שלא עשה הכריעו אותו2008גור, ב. 

 .350-343עמ' : כתר, אביב תל, ומאמרים מסות

, תל בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע דב )עורכת(:-בן בתוך: ניצה ",: "גבולות מטושטשים1995גיל, א. 

 .223-236עמ'  אביב, הקיבוץ המאוחד,

אוניברסיטת  ור המוגש כעבודת גמר לתואר מוסמך,חיב ,גלגולו של מוטיב "המת החי" בספרות העברית לדורותיה: 1987גיל, ת. 

 תל אביב.

 .84-88 :152, במה: "הוא הלך בשדות": במלאת חמישים שנה להצגה", 1998, ד. גילולה

 .89-99ה )תשסה(:  מכאן פלד והפוליטיקה של האימפרסיוניזם",זיכרון ועיוורון: אפל" :2005ן, מ. גלוזמ

 תל אביב, מגדרים. ,הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה: 2007גלוזמן, מ. 

 .27-30 :1, חוברת 2: כרך שיחות", : "היבטים על העברה בין דורית1987גמפל, י. 

 .תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה ,הסיפורת הישראלית בשנות השישים: 1982גרץ, נ. 

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד., חרבת חזעה והבוקר למחרת: 1983גרץ, נ. 

 .9-50 :, מאסף י"דהציונות", בספרות הישראלית: "מלחמת השחרור: מאבק בין דגמים 1989גרץ, נ. 

 : עמ'פועלים ספרית, אביב תל, הקיבוץ את לספר: 1990(. עורכים. )ל והדומי. ש שור : "הקיבוץ כנדבך", בתוך:1990גרץ, נ. 

216-205. 

 הפתוחה.האוניברסיטה תל אביב, , סיפור מהסרטים: סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע: 1993גרץ, נ. 

תל  ,בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע דב )עורכת(:-: "היסטוריה אחרת", בתוך: ניצה בן1995גרץ, נ. 

 . 324-309 עמ'אביב, הקיבוץ המאוחד, 

 ביטחון.משרד התל אביב, הוצאת  ,התחלפות דורות בהיסטוריה של הספרות: דור שנות השישים בפרוזה העברית: 1996גרץ, נ. 

", : "הציונות, הקיבוץ והעיירה: המאבק על נפשם של העולים החדשים בספרו של חיים ברטוב: שש כנפיים לאחד1998גרץ, נ. 

 .498-521 :8 כרך ,עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראלבתוך: 

, תל אביב, תולעת מלאני קליין, כתבים נבחרים", בתוך: מבוא לחשיבה הקלייניאנית –: "על אהבה, שנאה וחרדה 2002דורבן, י. 

 ספרים.

 ראובני(. .תל אביב, נמרוד )תרגום: י ,ההתאבדות[: 1897] 2002דורקהיים, א. 

 .7-8, עמ' 25.12.1959, דבר, "צוותא ומשעולי צדדין: "1959. דן, ח

 נפתלי(.-בן, תל אביב, רסלינג )תרגום: מ. מתת מוות[: 1999] 2008דרידה, ז'. 

 , תל אביב, רסלינג )תרגום: מ. בן נפתלי(.מחלת ארכיב: 2006דרידה, ז'. 

 .55-60: 35-36 בצרוןכמומנט מוסיקלי",  4: "בה"ד 1987-1986גרין, א. -הגורני

 ,הקצרהשתקפות ספרותית של דפוסי מעורבות: ניתוח תוכן של תמורות צורניות ותוכניות בסיפור הקיבוצי : 1974הדומי, ל. 

 האוניברסיטה העברית. ,דיסרטציה

 .76-83ז, תשנ"ב:  עם וספר ","השיבו לנו את הילדות: התלוש כילד :1992הולצמן, א. 
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, כרך מילואים ג, מהדורת ספריית פועלים, האנציקלופדיה העבריתבתוך:  ",: "ספרות עברית: מחקר וביקורת1994הולצמן, א. 

 .757-759טורים 

 , ירושלים, הוצאת ביאליק.אל הקרע שבלב: 1995הולצמן, א. 

חיפה, הוצאת הספרים של  ,מלאכת מחשבת: תחיית האומה. הספרות העברית לנוכח האמנות הפלסטית: 1999. הולצמן, א

 אוניברסיטת חיפה, זמורה ביתן.

 .278-162, עמ' תשכ"ח, ירושלים, יצחק בן צבי-: "הספרות העברית בעשור השני", העשור השני תשי"ח2001הולצמן, א. 

, מחקרים קובץ, ושם יד", ח"תש דור של בסיפורת הפליטה שארית של דיוקנה': הם אחרים אנשים" ':'א 2002. א, הולצמן

 .293-271'  עמ': ל גיליון, ב"תשס

 תל אביב, אופקים., תמונה לנגד עיני: 'ב 2002הולצמן, א. 

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,מפת דרכים: סיפורת עברית כיום :2005הולצמן א. 

 ירושלים, כרמל. ,אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה :2006. הולצמן, א

(: עורכים. )ד ואסף. ע אטקס החדר בספרות הזיכרונות ובספרות העברית", בתוך: –: "בין הוקעה להתרפקות 2010הולצמן, א. 

 . 113 -77עמ' : אביב תל' אונ הוצאת, אביב תל, וזכרונות ספרות פרקי, תעודות, מחקרים: החדר

: 2011. ח, הרציג , מבוא היסטורי ספרותי", בתוך:1יחידה  –: "הסיפור העברי בראשית המאה העשרים 2011הולצמן, א. 

 .97-5עמ'  :הפתוחה האוניברסיטה, אביב תל: העשרים המאה בראשית העברי הסיפור

 פוליטיקה: 2010(. עורכים. )מ וחזן. מ, בראון בתוך: ,"מלחמת העצמאות: "היבטים פוליטיים בספרות 2014הולצמן, א. 

 . 579-555 עמ': צבי-בן יצחק יד, ירושלים, העצמאות במלחמת האזרחית החברה על מחקרים קובץ: במלחמה

דב )עורכת(: -ניצה דבבתוך:  ,: "טיפה מים של מסתורין: מקומה של הפרשנות בשיחות הראשונה והחמישית"1995הופ, ד. 

 . 204-193 עמ' , תל אביב, הקיבוץ המאוחד,בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

 .30-54 :5)דיוקן עצמי: שיחות(, גיליון  הליקון: "דיוקן עצמי או דיוקן בדרך אל ה'עצמי', בתוך: 1992הירשפלד, א. 

בכיוון  דב )עורכת(:-ניצה בןבתוך:  ",: "מר מאני, הראי ואמנות הפוגה: עיון בקונטרפונקט באינברסיה1995, א. הירשפלד

 .90-80עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד,  ,הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

-316 , ירושלים תשמ"ח, עמ'לנקודהמסביב / בחורף "אחרית דבר: מסביב לנקודה", בתוך: י"ח ברנר,  :2007הירשפלד, א. 

343. 

ה סדן  ",והשתקפותו בסוסו בשבת למשה שמיר ''הוא הלך בשדות "ספרות, ביוגרפיה ופוליטיקה: החרם על :2001הלפרין, ח. 

 .378-400)תשב"ס(: 

 .האוניברסיטה העברית ירושלים, . מפעל השכפול,מבוא לסיפורת העברית: 1958הלקין, ש. 

ירושלים, , כרך א, בספרות דרכים וצדי דרכים: "היסטוריה והיסטוריזם בספרות העברית החדשה", 1970הלקין, שמעון. 

   .אקדמון

 .מוסד ביאליקירושלים, , מוסכמות ומשברים בספרותנו: 1979הלקין, ש. 

 .הקיבוץ המאוחד תל אביב,, השם הפרטי: מסות על יעקב שבתאי, יהושע קנז, יואל הופמן: 1994הרציג, ח. 

 הפתוחה.  האוניברסיטהתל אביב,  :הסיפור העברי בראשית המאה העשרים :2011הרציג, ח. 

 .16-15: 90 77 תוןיע ",יהושע קנז ת: "בין היחיד והיחד: על 'התגנבות יחידים' מא1987מונזון, ת. -וולף

 אראל(. .)תרגום: א תל אביב, עם עובדעצמי אמיתי עצמי כוזב, [: 1960] 2010ויניקוט, ד.ו. 

 .4.2.1983, דבר ',"האבן של סיזיפוס ב'זכרון דברים :1983. זאבי, ש

 .113-97: 1 פעימות ",הרומאן כתבנית של מקצביו: על 'זכרון דברים' ליעקב שבתאי": 2010זאבי, ש. 

הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני בכיוון  דב )עורכת(:-וכתיבה נשית", בתוך: ניצה בן מר מאני: "הגר ותמר: 1995וו. זירלר, 

 .300-286 עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,של א"ב יהושע

 ירושלים, כתר. ,קווי אוויר: 1983זך, נ. 

 תל אביב, מחברות לספרות. ,והמספר קו לק :1951זמורה, י. 

 24.7.87, הארץ"המספר מול העולם",  :1987 .זנדבנק, ש

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,שבורותעף בכנפיים : 2011זעירא, מ. 

 .192-188 :19 סימן קריאה, ": "החי חי ומת המת1986חבר, ח. 

 .240-219 :4 מפתח : "שיר פוליטי",2011. חבר, ח
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 לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב. דיסרטציה ",למהותו של הרעיון הציוני ברומאן "התגנבות יחידים: 1992טולצ'ינסקי, ח. 

 תל אביב, דביר. ,מחקר פסיכולוגי סוציולוגי בעיות ההתאבדות:: 1953טורוב, נ. 

 תל אביב, שוקן. ,בזכות הנורמליות: חמש מסות בשאלות הציונות: 1980יהושע, א.ב. 

על  בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים דב )עורכת(:-ה על ידי מימושה", בתוך: ניצה בןחתימה: לבטל את העקיד: "1995יהושע, א.ב. 

 .399-394 עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,מר מאני של א"ב יהושע

 , ירושלים, כתר.ירושלים הישנה בעין ובלב: 1988יהושע, י. 

בכיוון הנגדי: קובץ דב )עורכת(: -ניצה בןבתוך:  ",: "לשון כבדיה: משקעים ספרותיים בלשונותיו של מר מאני1995יצחקי, י. 

 .373-362מ' ע תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,יהושעמחקרים על מר מאני של א"ב 

 תל אביב. יברסיטתאונ, חיבור לתואר מוסמך, ריאליזם לירי וממד מטפיסי: על "התגנבות יחידים" ליהושע קנז: 1988ירדני, ר. 

 .61-74: 9 עלי שיח: "פקעת הקיום ברומאן 'זכרון דברים' ליעקב שבתאי", 1980. צכגן, 

 . 229-201 :4אות  פיסת השבי בתרבות המלחמה העברית",: "'לא בגדתי': אורי אילן, משה דיין ות2014 א.ש. כהן,

 ית פועלים.תל אביב, ספר ,הבתים שהיו: הקיבוץ בסיפורת העברית: 1986כנעני, ד. 

 .349-330 , הועד הפועל, עמ'תל אביב ,הקיבוץ והקבוצה: בירור לגבי שאלת האיחוד: 1925)עורך(.  .כצנלסון, ב

,  גנסין ניסן אורי: 1986(. עורכים. )ד, מירון, ד, לאור, בתוך: "הערות למאמרי הביקורת של א.נ.גנסין"א:  1986לאור, ד. 

 .205-175עמ'  :ביאליק מוסד, ירושלים

 .19.12.86, הארץ"פצצה בלב המיתוס",  :ב 1986. דלאור, 

 .19.9.1959, 34-35נב, גיליון , שנה הפועל הצעיר: "השער נעול", 1959לביא, ש. 

 רסלינג.הוצאת  ,תל אביב לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה.: 2006לה קפרה, ד. 

 , תל אביב, רסלינג.מחשבות על המוות בפילוסופיה ובהגות היהודית :2008לוי, ז. 

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,מרחוב האבן אל החתולים: 1997לוי, נ. 

  א.ג. שטרית(., תל אביב, רסלינג )תרגום: המוות והזמן [:1976] 2007לוינס, ע. 

דב -ניצה בןבתוך: ", : "מה נשתכח מהמאנים ובמה נזכר א"ב יהושע? למשמעותו של מדרש סמוי במר מאני1995ליפסקר, א. 

 .272-247עמ'  בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע, )עורכת(:

, בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושעדב )עורכת(: -", בתוך: ניצה בן"עיר מתנערת מעפרה: 1995ליפשיץ, נ. 

 .386-380 עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד,

 .283-261 :18 דפים למחקר בספרותכוב", ’א"נ גנסין ליצירתו של א"פ צ זיקתו של :אונים של הלב-"אין: 2012לפידוס, ר. 

 ברוך(. .: נ, תל אביב, תולעת ספרים )תרגוםאוצר המילים של הפסיכואנליזה: 2011ופונטאליס, ז'. . לפלאנש, ז'

 . ז, ושמיר. נ, דב-בן. א, י'בנבגבתוך: וכוחה הנורא של אובססיה גדולה",  "סיפור האבדון המתוק: מר מאני :2010. מורג, ג

 .23-10עמ' המאוחד:  הקיבוץ, אביב תל, יהושע.ב.א ביצירת עיונים: מצטלבים מבטים: 2010(. עורכים)

 באר שבע, כנרת זמורה ביתן. ,החמלה והזעם: על הסיפורת של א"ב יהושע: 2014מורג, ג. 

בכיוון הנגדי: קובץ דב )עורכת(: -ניצה בןבתוך:  ",: "האב, הבן, האביון והאובדן הבלתי נסבל של האביונה1995מזור, י. 

 .339-324עמ'  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,הנרטיבים של ספרות השואה: 2008מילנר, א. 

ירושלים ותל  ,ארבע פנים בסיפורת העברית בת ימינו: עיונים ביצירות אלתרמן, רטוש, יזהר, שמיר[: 1962] 1975מירון, ד. 

 .שוקן, אביב

 , תל אביב, ספרית פועלים.פנקס פתוח: שיחות על הסיפרות בתשל"ח, מתוך: "כאידאה )יעקב שבתאי(הזיכרון ": 1978 ד.מירון, 

 תל אביב, שוקן. ,כיוון אורות: תחנות בסיפורת העברית המודרנית :1979מירון, ד. 

 .14.3.86, הזה העולם"מן השוליים אל המרכז ובחזרה"",  :1986 .מירון, ד

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,פוליטי-מסות על הספרות העברית בהקשר תרבותי תהיה ירושלים:אם לא  א: 1987מירון, ד. 

 תל אביב, עם עובד. ,לדיוקנה של הרפובליקה הספרותית העברית בתחילת המאה העשרים ודדים במועדם:ב :ב 1987מירון, ד. 

בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על  )עורכת(: דב-בתוך: ניצה בן ",: "מאחורי כל מחשבה מסתתרת מחשבה נוספת1995מירון, ד. 

 .69-40עמ'  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, ,מר מאני של א"ב יהושע

 . חמישה מחזורי עיונים. ירושלים, מוסד ביאליק.חחים באפו של הנצח, יצירתו של אורי ניצן גנסין. 1997מירון, ד. 

 .20.2.87, הארץ"ענן של אבק ואגדה, ניסיון לקריאה אחת ב"התגנבות יחידים",  :1987. מירסקי, נ
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 , תל אביב, הקיבוץ המאוחד )תרגום: י. פלס(.מכתבים על אודות התחושות [:1755] 1988מנדלסון, מ. 

מכאן: כתב עת ", : "מולדת אבודה: על עיצוב המזרחיות ועל תפקידיה ברומאן 'התגנבות יחידים' ליהושע קנז2002משעני, ד. 

 .61-47 :(תשסג) ג ,לחקר הספרות העברית

 , תל אביב, פפירוס.סיפורת הווידוי: הז'אנר ובחינתו: 1988נוה, ח. 

 , תל אביב, הקיבוץ המאוחד.בשבי האבל: האבל בראי הספרות העברית החדשה: 1993נוה ח. 

 .76-49 עמ' תש"ס: דפוסים של הנצחה", "פה אני עובר, ניצב ליד האבן: פרטיות ואינטימיות באבל הלאומי א: 2000נוה, ח. 

 .100-82עמ'  :2000 ספרות וחברה בתרבות העברית החדשהב: "דיוקן הקבוצה אגב אורחא: היה או לא היה?",  2000נוה, ח. 

 , תל אביב, עם עובד )תרגום: אילנה המרמן(.כה אמר זרתוסטרא[: 1884] 2010ניטשה, פ. 

בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר  דב )עורכת(:-", בתוך: ניצה בן: "האינצסט הקדוש: מאניה של ארוס ומוות1995נצר, ר. 

 .247-236עמ'  תל אביב, הקיבוץ המאוחד, מאני של א"ב יהושע,

 , תל אביב, דביר.וספריםבין דין לחשבון: מסות על סופרים : 1963סדן, ד. 

 , תל אביב, הקיבוץ המאוחד.מכשף השבט ממעונות העובדים: יעקב שבתאי בספרות הישראלית: 2007שווגר, ח. -סוקר

 מערכות. הוצאת ,תל אביב ,דור תש"ח: מיתוס, דיוקן, זיכרון :1991סיון, ע. 

 .29.9.1989ימים,  7, ידיעות אחרונותשבתאי ממריא את אהובתו",  –"ההגדה לבית שבתאי  :1989י. סרנה, 

בכיוון הנגדי: קובץ  דב )עורכת(:-בתוך: ניצה בן ",: "חקר השיח במר מאני: ז'אנר דיאלוג המעלים פן מפניו1995עבאדי, ע. 

 .109-90עמ' תל אביב, הקיבוץ המאוחד,  ,מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

, תל בכיוון הנגדי: קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע :(עורכת) דב-ניצה בן :בתוך ",: "התנור והרחם1995עוז, ע. 

 .354-348 עמ' אביב, הקיבוץ המאוחד,

 ., תל אביב, פפירוסספרות ואידיאולוגיה :1992. עזר, נ

תל אביב, האוניברסיטה  (,1)מבוא ליחידה  טכנולוגיות-אמנות בעידן הטכנולוגי: גישות פרו: 1981-1982מייזלש, ז. -עמישי

 הפתוחה.

 .146-155: )תשמ"ז( 2מט,  מבפנים: "להתבגר זה לבגוד בחלום", 1986עמית, נ. 

 , תל אביב, מודן.מעשה הסיפור הטיפולי: 1997עמר, ח. ואלון, נ. 

ופסיכולוגיים סימטריים: בין אמת המוות לחיים של שקר )צמתים אידיאולוגיים, קיומיים -ניגודים לא: "1999. ערפלי, ב

 . 264-211 :4 סדן  ,"ב"מסביב לנקודה" לי"ח ברנר(

 .190-153 :12 שראלי ","הרמת מסך: ברנר ושופנהאואר :2007 ב. ,רפליע

 הקיבוץ המאוחד, תל אביב., מהתחלה:  קריאה חדשה ביצירות מרכזיות של יוסף חיים ברנר :2008ערפלי, ב. 

 אמיר(. ., ירושלים, כתר )תרגום: אתולדות השיגעון בעידן התבונה[: 1960] 1986פוקו, מ. 

 חיפה, זמורה ביתן.גלגולי דמותו של שמשון המקראי,  מחלפות שמשון :: 2000פישלוב, ד. 

 תל אביב, עם עובד. ,מהות לאימהות-מאי: 2008הקר, ע. -פלגי

בכיוון הנגדי: קובץ )עורכת(,  דב-ניצה בןתוך: המודחק ומעבר לו בזהות הישראלית", ב: "בחזרה בראשית: אך 1995פלדמן, י. 

 .223-204עמ'  , תל אביב, הקיבוץ המאוחד,מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

 .77-53 :22 אלפיים", פוליטיקה בגלגולי העקדה-יצחק או אדיפוס? מגדר ופסיכו": 2001פלדמן, י. 

 .30-26)תשס"ו(:  312-313 77עיתון : "במו ידינו", 2006פלדמן, י. 

 .23.9.77, הארץ ' ",: "חגיגה של גסיסה ושל התפוררות ב'זכרון דברים1977. פסח, ח

 גינצבורג(. . תל אביב, עם עובד )תרגום: ר.פירוש החלום :[1900] 2007פרויד, ז. 

 , תל אביב, דביר )תרגום: א. דביר(.הפסיכואנליזה ומסות אחרותמעשה היצירה בראי [: 1907] 1967פרויד, ז. 

 תל אביב, רסלינג )תרגום: א. טננבאום(. אבל ומלנכוליה / פעולות כפייתיות וטקסים דתיים, [: 1917] 2002פרויד, ז. 

 תל אביב, דביר )תרגום: ח. איזק(. מעבר לעקרון העונג ומסות אחרות,[: 1920] 1999פרויד, 

. ז, ושמיר. נ, דב-בן. א, י'בנבג בתוך:", מר מאני. "האם יצחק יכול לסרב לאמו? עקדה אחרת ברומאן 2010פרי, יעקב. 

 .235-251עמ' : המאוחד הקיבוץ, אביב תל, יהושע.ב.א ביצירת עיונים: מצטלבים מבטים: 2010(. עורכים)

 מנס(. ב., קרית ביאליק, אח )תרגום: פסיכוסוציאליהדחייה הסופית? מחקר  –התאבדות : 1996פריצ'ארד, ק. 

 , תל אביב, הוצאת עם עובד.פסים-ללא כתונת: 1976צור, מ. 
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בכיוון הנגדי:  )עורכת(: דב-: "זמן כמרחב ומרחב כזמן: מבנה ותפיסת מציאות במר מאני". בתוך: ניצה בן1995צורן, גבריאל. 

 .80-69עמ'  אביב, הקיבוץ המאוחד,, תל קובץ מחקרים על מר מאני של א"ב יהושע

 תל, יצירתו על ביקורת מאמרי מבחר: גנסין ניסן אורי :1977 )עורכת(. ל, רתוק : "בדרך ל'חורש מצל'", בתוך:1977צמח, ע. 

 .116-100עמ'  :עובד עם, אביב

 תל אביב, הקיבוץ המאוחד. ,תנועה בנקודה: 1984. צמח, ע

 .30-25 :103-104 פרוזה ",'התגנבות יחידים' ליהושע קנז: "בשלושה ראשים: על 1988צמח, ע. 

 , עבודת מאסטר, תל אביב, אונ' תל אביב.נושא ההתאבדות בסיפור העברי בראשית המאה: 1976קאופמן, ע. 

 ארד(. ., תל אביב, עם עובד )תרגום: צהמיתוס של סיזיפוס[: 1942] 1990קאמי, א. 

 ארד(.. אביב, עם עובד )תרגום: צ , תלהאדם המורד[: 1951] 1999קאמי, א. 

 שפי(. ירושלים, מאגנס )תרגום: ש. הנחת יסוד למטפיסיקה של המידות, [:1785] 1950. קאנט, ע

 אידן(. .תל אביב, עם עובד )תרגום: א ,כיצד מרפאת האנליזה: 2005קוהוט, ה. 

 .431-437: 10, לספרותסימן קריאה: רבעון מעורב  ",1977 במאי 17 –"עד ה  :א 1980. קלדרון, נ

 .393-389: 2סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות  ",: "אבנר גבאי, קזנובה1990קלדרון, נ. 

. א: תרגום) ספרים תולעת הוצאת, אביב תל, נבחרים כתבים: 2003. מ, קליין: "אהבה, אשמה ותיקון", בתוך: 1937קליין, מ. 

 .94-53עמ'  :יהושע דורבן(עורך: , זילברשטיין

 תולעת הוצאת, אביב תל, נבחרים כתבים: 2003. מ, קלייןדפרסיביים", בתוך: -: "אבל ביחס למצבים מאניים1940קליין, מ. 

 .122-94עמ' : עורך: יהושע דורבן(, זילברשטיין. א: תרגום) ספרים

 : כתבים נבחרים, תל אביב, הוצאת תולעת ספרים )תרגום: א. זילברשטיין(.2003קליין, מ. 

 .65-60 :94-93 פרוזה, תוכנית רדיו בערכית דליה עמית", התגנבות יחידים: "שיחות על 1987קנז, י. 

    והדומי. ש שור: "דמות המספר ועמדת התצפית: עיון משווה ביצירותיהם של דוד מלץ ועמוס עוז", בתוך: 1990קריספין, מ. 

 .175-156: עמ' פועלים ספרית, אביב תל, הקיבוץ את לספר: 1990(. עורכים. )ל         

 אוניברסיטת תל אביב. ,, דיסרטציהראשית הרומאן הקיבוצי, ספרות אידיאולוגית בין קוראים, יוצר ויצירה: 1991קשת, ש. 

 , תל אביב, הקיבוץ המאוחד.המחתרת הנפשית: על ראשית הרומן הקיבוצי: 1995קשת, ש. 

 .278-272 :16/17 קריאהסימן המשפט",  –: "זיכרון דברים 1983רון, מ. 
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Abstract 

Suicide is a human phenomenon that transcends cultures and epochs, and whose study transcends 

disciplines. Despite the interdisciplinary effort to understand suicide, it has remained enigmatic, 

devoid of a satisfactory explanation. The world of literature is widely occupied with suicide, 

viewing it as another expression of the never-ending effort to comprehend the deviation that 

suicide represents from the normative order of human existence and to give it meaning. Often 

suicide expresses a schism in the world of a literary figure, with an emphasis on the psychological 

and familial elements, and those elements of personality which lead a person to choose giving up 

on life. In its “private” context, the act of suicide is, in and of itself, a locus of confrontation 

between powerful contrasting forces – Eros and Thanatos – the urge to live versus the drive to die, 

and may also be construed as being profoundly significant to the urge to live as manifested in all 

artistic creation, particularly writing. The reading of the literary act of suicide could illuminate 

“dark” loci in the human soul and the way literature could imbue them with words and decipher 

them. Looking at the suicide theme as it is presented in literary works could yield insights into 

complex mental processes on the one hand, and into the act of literary creation that expresses these 

dynamics on the other hand.  

   Literary representations abound in generations of all literature, as they do in generations of 

Hebrew literature, especially modern Hebrew literature. As in general literature, suicide in Hebrew 

literature is related to a pathological mental dynamics, and touches upon individuals’ deep mental 

strata. The uniqueness of the suicide theme in Hebrew literature is that this literature is closely 

affiliated with social, communal, and cultural issues. As suicide is perceived as a manifestation of 

forces of destruction and decline, it is a sharp contrast to the vitality of modern Hebrew literature, 

which is closely associated with the ideal of national revival. Therefore, in the explicit levels of 
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the text, suicide touches upon national issues – the forces of revival are in a constant struggle with 

alternative, anti-hegemonic and anti-normative narratives, which refused to accept their dictates. 

These are manifested, as this study reveals, as drives of decay and termination, expressed, among 

other ways, by the act of suicide. 

   The study follows the representations of suicide in a selection of modern Hebrew prose, casting 

a synchronic and diachronic look at the representations of suicide in the psychological, social, and 

political contexts, and to its thematic and esthetic role in the literary text. The study aims to 

examine the act of suicide as it is represented in the literature as a powerful and distinctive junction 

of contrasting social, political, and psychological forces. In the specific context of Hebrew 

literature from which the research corpus had been selected, and whose ongoing interest is in the 

historical processes that the national revival movement has undergone from the end of the 

nineteenth century to the present day, this discussion joins the current research-theoretical attempt 

to delineate the changing relationships between the collective and the individual in the renewing 

Hebrew culture.   

   The study is devoted to a close reading of works written in periods that are customarily presented 

as distinct from each other, and the criterion for selecting the specific works from each period was 

the presence of suicide as a critical, central, and organizing component of the narrative. In the first 

section (The Suicide of the Talush: The Period of Revival and Pondering), suicide is examined in 

three works related to the Telushim (uprooted) Generation: Daniyel Shafranov (Kabak, 1911), 

“Around the Spot” (Brenner, 1904), and “Meanwhile” (Gnessin, 1906). The second section 

(Nation Building: The Suicide of the New Hebrew Individual) addresses three works written in 

the period known as “The Literature of a Generation in Its Land”:  The Locked Gate (Meletz, 

1959), He Walked through the Fields (Shamir, 1948), and The Life and Death of Yonatan Argaman 
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(Bar-Yosef, 1959). The third section (The New Jew: The Present-absent Father and the Post-

traumatic Suicide) is devoted to three works from the corpus that had been written from the 1960s 

to the 1980s and is known as “The Literature of the Statehood Generation”: Mr. Mani (Yehoshua, 

1990), Infiltration (Kenaz, 1986), and Past Continuous (Shabtai, 1977). 

   The study reveals that in Hebrew literature, suicide has a double function: On the one hand, it 

expresses what could be named the collectivist functional element, which treats suicide as having 

a clear social dimension. In this context, suicide embodies two contrasting, even contradictory 

aspect – as an act of self-sacrifice which serves the hegemonic social-collectivist message and its 

demands, intensifying its being littérature engagée. At the same time, it serves a subversive, anti-

hegemonic message, expressing the literary figures rebellion against conventions or the fact that it 

is ill matched to social demands. On the other hand, suicide in this literature embodies the private 

mental element, which views suicide as an internal mental event, one which expresses the 

complexity of the private soul and literature’s acknowledgement of this complexity. 

   Ostensibly, there seems to be a dichotomous division between these two dimensions of suicide, 

so that acts of suicide in a certain literary period emphasize, primarily, the collectivist dimension, 

whereas those of other periods primarily express the mental-private dimension. However, as the 

present study reveals, the act of suicide does not indicate a clear and dichotomous division between 

the enlisted collectivistic dimension and the private-mental dimension. Rather, it reveals a constant 

flow between these two elements, so that the division by periods into acts of suicide is arbitrary. 

Unlike readings that tend to emphasize the differences between the periods under discussion here, 

the present study shows that the network of conversions and flow between the national and the 

individual is a prominent common denominator to the works studies, and that this common 

denominator transcends temporal boundaries and literary generations. The present examination of 
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the suicide theme created the opportunity to see the similarities between the periods regarding the 

relationship between private and public spheres. The research in this study reveals that the act of 

suicide in literature actually exposes the fact that the distinction between “private” and “public” is 

an artificial construct, because the “private" is always packed with social commands which dictate 

his construction and actions, even at the innermost levels. Conversely, the “public” is constructed 

by the inner dynamics of individuals that build it and feed it. The act of suicide is represented in 

literature as the “core” of the knot that cannot be unraveled, a knot that binds the private and the 

national. 

   This main finding, which relates the two levels – the national and the seemingly private – is the 

attribute of parent-children relationships in the works discussed, and I have called it present-absent 

fatherhood. This dynamics proposes that it is the absence of a real father, leading to an experience 

of existential orphanhood, is a crucial factor of suicide. This contradicts the common notions about 

an oedipal battle that receives a central place in the various periods of modern Hebrew literature. 

As we know, Hebrew literature is often read as a representation of oedipal struggles both in the 

(so-called) familial-private context and the public context, in the attitude toward “Founding 

Fathers.” The findings here support the claim that inter-generational drama is a critical component 

in the genesis of suicide, namely, that the paternal essence – the symbolic order as construct in the 

private and public world – is strongly related to the suicide issue. However, it is not an oedipal 

struggle that is at the core of this drama. Instead, the core is the vacuum and the absence – the 

absence of parental figures, whether paternal, maternal, or both – which create the motivation to 

commit suicide. 

   Indeed, the missing father motif, leading to existential orphanhood, was found to be central and 

crucial in all periods examined in the present study. For the Telushim generation, examined in the 
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first section, the absence of a father is the result of a willful act of diverting the Diaspora fathers 

in order to build a new Jewish nationality. This “willing” orphanhood becomes, of necessity, a 

personal trauma of growth and development under tragic circumstances of lack of a father and 

leads to suicidal dynamics. For the Generation in Its Land, examined in the second section, the 

crucial dynamics is growth with the absence of a real father. This growth is supported by the 

kibbutz ethos which called for expropriating one’s private parents for the good of the collective. 

The experience of a physically absent father, one who is alive and real for his son, is compounded 

by a rigid, demanding ideological presence which determines the collective demands made upon 

native Israelis, thus creating the “present-absent father” who leads to the suicidal dynamics. The 

third section examines the Statehood Generation, and continues into the 1980s, the theme of the 

present-absent father grows and intensifies, with the increase of the ideological demands by “The 

Name of the Father,” manifested in concrete dictates presented by the social hegemonic center. At 

the same time, the experience of the absence of a real, live, containing, and supportive father comes 

into sharp focus. The existence drama of those with an absent father, demonstrated time and again 

throughout the literary generations, generates inner-directed aggression. It is manifested 

differently in the various literary periods, and its reflection varies, and it is the axis that links the 

social stratum to the personal one, through the act of suicide. Thus, the national-private dimension 

is strongly bonded specifically to suicide. And it is thus, through reading the literary suicides 

paralleling the affinity between the public and private, that a critical aspect of establishing a subject 

that is national, Israeli, public, and private is revealed.  
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