
ג  34גיליון      5ּגַ

  זיוה שמיר

  כעבד ישאף צל
  מאת עמוס עוז הבשורה על פי יהודה על תשתיתו האיֵדאית של הרומן

  א. המרד באב והמשיכה לדמות הסב

קפת  בתולדות האנושות מּוּכרת התופעה של מרד בדמות האב וחזרה אל דמות הסב. חזרה זו מׁשַ
ספרותית, שּכן גם בחיים ה"אִמתיים" ניתן לראות שילד המורד בהוריו, תוך -נושית חוץאמת א

סבתא המבינים -שהוא פורש כנף ופורח מן ה"קן", עשוי למצוא מנוח לכף רגלו בבית סבא
ג'ון סטיינבק "הּפֹוני האדום",  זמני, בסיפורו הנודע של-תוקף על לרוחו. אמת אנושית זו קיבלה

הּ  המסתיים בסצנה הנכד ג'ֹודי מגיש לסבו האהוב כוס לימונדה כדי לפוגג את  מכמירת לב שּבָ
ר את סבו על פני -בין האווירה העכורה שנשתררה בבית לאחר ריב דורי קשה, תוך שהוא מבּכֵ

 ביאליק, למשל, אביו. העדפת "דמות הסב" במובן המָטפורי מּוּכרת היטב גם בתולדות הספרות:
בעת שערך  לו, משוררי דור "חיבת ציון" שּפעלו ב"קריית ספר" העבריתָמרד בבני הדור שקדם 

בה את צעדיו הראשונים. הוא בחר ללגלג על הפואטיקה הֶסנטימנטלית הנאיבית שלהם ולחזור 
אל יל"ג שהלך אז לעולמו. גם משוררי "דור המדינה" דילגו על הדור שלפניהם,  –אל דמות הסב 

   אל עגנון. –לאורך שנים, וחזרו אל דמות הסב  שנציגיו הבולטים המשיכו לכתוב

לא אחת להבחין בתשתית  ביצירותיו של עמוס עוז, שהתכתב עם אלתרמן והתווכח ִעמו, ניתן
אלתרמנית רבת משמעות, אך בעיקרו של דבר, גם עמוס עוז, כמו א"ב יהושע מזה וחיים באר 

יותר  –דד עם חידות יצירתו. עגנון מזה, היטה אוזן קשבת לדברי עגנון וניסה כל השנים להתמו
שימש לבני "דור המדינה" דגם להתנצחות ולחיקוי, מתוך  –מכל סופר אחר, עברי או ָנכרי 

 The Anxiety of( ֶחרדת ההשפעה הזדהות או מתוך התנגדות. ספרו של הרולד בלום
Influence( מתאר נאמנה את יחסם של סופרי "דור בארץ" אל ה-meister ימש להם הגדול שש

  מקור השראה וָקָטליזטור. 

), העלה "Tradition and the Individual Talent"במסתו "מסורת והכשרון האישי" (
ָרדוקסים שלפיה רק -אמריקני ת"ס אליוט את הטענה טעונת-המשורר והמבקר האנגלו הּפָ

יח או "התכתבּות" עם יצירת הדורות הקודמים יכול סופר לחתור קדימה . לשון באמצעות ׂשִ
לחדש חידושים ולבטא את אישיותו  סופר אחר: רק באמצעות הישענות על המקורות, יכול

המקורית והייחודית. לעומת ת"ס אליוט שִהמליץ לעמיתיו המודרניסטים שלא להירתע משיבוץ 
האמריקני ֶהרולד בלום לסופר -קנייני התרבות המסורתיים ביצירותיהם, ִהמליץ החוקר היהודי

להיפרד ִמקניינים אלה  –) The Anxiety of Influence( ֶחרדת ההשפעהבספרו כ –הצעיר 
  לפי בלום, שאיפתו של כל אמן ראוי לשמו לַחדש ולהבקיע לצורכי התחדשות ואינדיווידואציה.
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כתב־עת לספרות
 ביטאון איגוד כללי של סופרים בישראל
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   מסך , צילוםYNET-עמוס עוז קורא מתוך ספרו החדש, ב

 , תוך כדי שיבושו ועיוּות דמותו.של דגם ההשפעה מן הדרך דרכים משלו מחייבת את סילוקו
מעשה האמנות כמוהו כמאבק עם המסורת, הגורם לו לאמן להתמודד עם אביו הרוחני, לקרוא 

), ואגב כך להתכחש אליו כדי להשתחרר מכבליו ולבסס את "misreading"אותו קריאה שגויה (
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ב הייחודית. דומה תיאורו של בלום את מעשה האמנות עצמיותו של "רצח  טיים קדומיםלִטקסי ׁשִ
שבהם ניסה בן לסלק את אביו מדרכו כדי לרשת את קנייניו ולשלוט על נשות השבט ועל  אב",

 קנייניו ומקנהו (לרעיון זה של "רצח אב" נודע מקום חשוב בתפיסתו של פרויד לגבי התפתחות
סופרי הדתות המונותאיסטיות). בעולם הספרות הערצה לדמות אב יכולה להתבטא בהוַמז' ל

היא יכולה להתבטא במרידת הבן באביו ובניסיון להטיל בו מום ודופי, עד כדי  הדור החולף, אך
 ביצועו של כעין רצח מטפורי. חיבורו של הרולד בלום מציג אפוא תבנית התנהגות מן הסוג

ליות שעיצבו את פני האנושות. שֵספר בראשית    מציגּה בין תבניות ההתנהגות הארכיטיּפָ

  רה לשנותיה הראשונות של המדינהבחזב. 

תבניות ארכיטפליות אלה, שהעסיקו את סופרי "דור המדינה" בסוף שנות החמישים ובראשית 
שגם בו הגיבור מורד באביו  1הבשורה על פי יהודהשנות השישים, חוזרות בִספרו של עמוס עוז 

, שעה 1959של חורף  מחזירנו לירושלים ומתקרב לזֵקן ירושלמי הזקוק ל"משרת אישי". הרומן
שהמדינה הצעירה עדיין קיפלה את מֹוטות הבמות והדגלים של אירועי שנת העשור להקמתה. 
ם סימנים של רווחה כלכלית, אך  מדיניות הֶצנע ֵהחלה אמנם להתפוגג וברחבי הארץ ניּכרו ּפׂ ה וׁשָ

הומות שכונת אקונומיים: בחיפה פרצו מ-אלה העמיקו עד מאוד את השסעים העדתיים והסוציו
שבבתיָה הנטושים שּוּכנו אז עולים חדשים מצפון אפריקה, חדורי תחושת קיפוח  ואדי סאליּב,

לא בלתי מוצדקת. בארצותיהם של עולים אלה עדיין התחוללה אז מלחמה עקּוּבה ִמדם נגד 
ד שִהציתו מרי אלים נג צרפת, וסיסמאותיה של מלחמה זו ִהדֲהדּו בדבריהם של מנהיגי המחאה

(ואגב, בשנות השישים ערך ביקור הזדהות  מדיניּות האפליה של קברניטי מפא"י כלפיהם
במרוקו ובאלג'יר המהפכן צ'ה גווארה שאת תמונתו תולה שמואל אש, גיבור ספרו של עמוס 

  עוז, על קירותיו המשופעים של חדרו הסטודנטיאלי הדל ביחד עם תמונתו של פיֶדל קסטרֹו). 

, שּבה השתלט קסטרו על 1959רעת אפוא על פני חודשים אחדים של שנת עלילת הספר משת 
מחליט אף הוא לגדל ָזָקן של מהפכן  –סטודנט מן הקריות שליד חיפה  –קּוּבה, ו"גיבורנו" 

שמואל אש שרוי בעיצומו של חיבור עבודת התואר השני שלו באוניברסיטה העברית  מרקסיסטי.
טוב אייֶזנשלוס, שדמותו יכולה הייתה להשתלב על -יום בירושלים בהדרכת הפרופסור גוסטב

נקלה בין דמויותיהם של מלומדי האוניברסיטה העברית שעליהן הלעיג עגנון בסיפוריו וברומן 
. אילו השלים את עבודתו ייתכן שצפויה הייתה לו משרה של עוזר הוראה, שהייתה שירה

נת זו מתמוטטים עסקיו של אביו, קריירה אקדמית. ואולם, בש מאפשרת לו עם הזמן לבסס
ושמואל נאלץ לקטוע את מהלך לימודיו ואת עבודת המ"א שלו על ישו מזווית ראייה יהודית. 

ֶהרואי אף נאלץ לחפש לעצמו מקום לינה ומקור - משנפסקת תמיכת הוריו, "גיבורנו" האנטי
המודעות ִמשהוא נתקל במודעה שהודבקה על לוח  מקרה-ומבוקשו ניתן לו בדרך מחיה,

שליד חיפה מתעניין בדמותו של יהודה איש  הקריותבאוניברסיטה (מעניין להיווכח שאיש 
ושאותיותיה של המילה "שמאל" בהוראתה הפוליטית משולבת בשמו הפרטי). ללא דיחוי  קריות

שיחו של זקן וּכחן ומר נפש, -מַטּפלו האישי ואיש הוא התקבל לִמׂשרה שנתפנתה, ונעשה

                     
 .2014 כתר, צאת, הוהבשורה על פי יהודהעמוס עוז,  1
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ן במחיצה אחת עם אישה נאה כבת המתגורר בבי , הנושאת את השם הנדיר 45ת אבן ירושלמי יׁשָ
"עתליה". מיהו הזֵקן? מה טיב יחסיו עם האישה? מה טיב יחסיה של האישה עם מטפליו של 

רותם של הזֵקן והאישה? מה הם מעשיה של  הזֵקן, שאינם מחזיקים מעמד זמן רב בעבודתם בׁשֵ
יןהאישה וממה היא מוצאת את  ין, ואין טעם -פרנסתה? המידע מתגלה לקורא בהדרגה, ִטּפִ ִטּפִ

  לפגום בהנאת הקריאה ולפגוע בה.

  ג. תקופת מרד הנעורים 

מוואדי סאליּב, אלא של כל  היו שעתם היפה לא רק של המורדים סוף שנות החמישים
ֶרּפּוּבליקה הָאַנרכיסטים הצעירים שנשאו אז את ֵנס המרי נגד דור האבות, לרבות צעירי "ה

הספרותית" שלנו. בעולם היו אלה, כאמור בפרק הראשון, שנותיה של מלחמת אלג'יר, שעל 
וחבריו לתנועת "מן  גול (באותן שנים עצמן מרדו עמוס עוז-ִרקעה מרד ז'ן פול ַסרטר בשרל דה

"מרד היו אלה שנותיו של  גוריון על רקע מלחמת סיני ועל רקע פרשת לבון).-היסוד", בדויד בן
פולחן" שהביע את -"סרט –על שם סרט בכיּכּובו של ג'יימס דין שנשא שם זה  –הנעורים" 

תחושת המיאוס של בני הדור הצעיר מעולמם המאכזב והחומרני של הוריהם. צעירים ברחבי 
העולם הושפעו מתורתו הֶאקזיסֶטנציאליסטית של ז'ן פול ַסרטר, ִמזה, ושל אלּבר קאמי, ִמזה 

 , נזכר בספר שלפנינו) והביעו את התיעוב שלהם מן1951משנת  האדם המורדקאמי, של  (ספרו
ומן ההשלָמה עם הקיים. באנגליה כתב המחזאי הבריטי הצעיר והזועם ג'ון  ההליכה בתלם

), 1956( הבט אחורה בזעםאת מחזהו  ,"Angry Young Menאוסבורן, חבר בתנועת המחאה "
שעוררו רושם  כתב מחזות אּבסּורד "מּוזרים" –ינטר המחזאי הרולד פ –וחברו לתנועה 

ציפיזם, התרחקות מבית ההורים, ניהול אוַרח חיים מתירני  מיזנתרֹוּפי. הֶמרי לבש צורות שונות: ּפָ
התפרסם מאמרו הראשון של נתן זך (שהעריץ את המשורר  1959-והצטרפות לתנועות מחאה. ב

הושפע ממנו), בגנות שירת נתן אלתרמן, גדול אמריקני אלן גינסברג ו-האנרכיסטי היהודי
  גוריון.-משוררי הדור וחביבו של ראש הממשלה, דויד בן

דעת שעשו אז את צעדיהם -בני "דור המדינה", סטודנטים תאבי גם הסופרים הצעירים
מרדו כידוע בדור המאבק על עצמאות ישראל (המכּונה  הראשונים ב"קריית ספר" העברית,

דורם של לפעמים גם בשם  "דור הֵרעים", או "דור הפלמ"ח", או "דור תש"ח"), שאותו תיארו ּכְ
אנשים אּוניפֹורמיים, צייתניים והולכי בתלם. הם שאפו להוריד מעל במת ההיסטוריה את 

-(את משה שמיר, יגאל מוסנזון, אהרן מגד, נתן שחם, חנוך ברטוב וסופרים ארץ קודמיהם
סיפורים מיֶמטיים עם "צבע לֹוַקלי" של המתרחש לנגד  ישראליים אחרים שִהרּבו בכתיבת

מיֶמטיים -אוניברסליים ואָ  –בשמם של ערכים ֶאתיים וֶאסתטיים חדשים ועדכניים  עיניהם)
סופרים ואמנים בני "דור המדינה", רבים מהם אנשי שמאל, הושפעו במישרין או  בטיבם.

תנגדות המרקסיסטית "סוציאליזם בעקיפין מתורתו של ז'ן פול ַסרטר ממייסדי קבוצת הה
שגרס כי "סו ׁפר חייב לסרב להשתייך לִממסד" וש"אינטלקטואל הוא מי שנאמן לחברה,  וֵחרּות",

  אך אינו חדל למחות כנגדה". 
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כל סממני התקופה ניּכרים היטב בספרו החדש של עוז: גיבורו שמואל אש משתייך לתא פוליטי  
-שּבֹו הוא מרבה להשמיע את נאומיו הנון ששמו "החוג להתחדשות סוציאליסטית"

קונפורמיסטיים. הוא ממעט לבקר בבית ההורים, ספק מתוך מחסור בדמי כיס ואכזבה 
מכשלונותיו הפיננסיים של אביו, ספק מתוך מיאוס מדרך חייו של דור ההורים. כמו צעירי 

רצח אב" התקופה בארץ ובעולם, שמרדו בדמות האב וביצעו בה טקסים מטפוריים של "
)patricide ,גם "גיבורנו" עוזב את אביו הביולוגי, את אביו הרוחני הַמנחה אותו באוניברסיטה ,(

"צעירי מפאי", וכן בדמותו של  אביהם של –גוריון -אף מתבונן באירוניה בדמותו של המנהיג בן
ל ביתו אביהם של משוררי דור תש"ח. שמואל אש גם עוזב גם את הזֵקן המר שא –נתן אלתרמן 

נקלע לאחר שבמשך חודשים אחדים הוא הצליח להתקרב אליו ולהבקיע נתיבים ללב האבן שלו 
ּכּול, בעל הדעות  ידי של הזקן הׁשַ (בשהותו של שמואל, איש השמאל הצעיר, בבית האבן המֹורּבִ

יש הד רחוק מהתנסותו של שמואל הנער במקדשו של עלי  הלאומיות הקפואות והקבועות,
  הזקן). 

ה והשפופה כאחת, המניעה את מהלכיו האיֵדאולוגיים של   ציפיסטית, הַעּזָ בהתאם לרוח הֶמרי הּפָ
רוב באור ביקורתי עד -פי-שמואל אש, הרמיזות לאלתרמן הפזורות בין דפי הספר מוארות על

גוריון מתואר -אירוני: הבית האפוף צללי מוות שלתוכו נקלע גיבורנו מתואר כבית אלתרמני, בן
שידע שדבר לא יינתן לנו על מגש של כסף ובסוף הספר מתוארות צמרות העצים הנמלאות כמי 

של אלתרמן. עמוס עוז הוא אחרון הסופרים בני "דור המדינה" חגיגת קיץ צעקת ציפורים כב
(הלקוחה  מורדות הלבנוןהמַנהל עדיין דיאלוג מתמשך עם אלתרמן, אך כבכותרת ספר מסותיו מ

אלתרמן "שיר בוקר", המכריז הכרזות פטריוטיות רמות כדוגמת "ָאנּו  מפזמונו המז'ורי של
מה או השָלָמה  אֹוֲהִבים אֹוָתְך, מֹוֶלֶדת"), מערכת ערכיו של אלתרמן אינה מעוררת אצל עוז הסּכָ

המוטו מתוך "שיר הבוגד" (מתוך "שמחת עניים") מּואר בספרו  גלויה או לֶטנטית. להפך, אפילו
  חדש ומפתיע, הרחוק ת"ק פרסה מן המקור האלתרמני. של עמוס עוז באור

גוריון נזכר בו עשרות פעמים, מתוך ֶעמדה אמביוולנטית - , דויד בן1959כיאה לספר המתרחש בשנת  
שַהֲעָרָכה וביקורת משמשים בה בערבוביה. כך, למשל, מּוּבעת בספר תמיהה אירונית בעניינים סמנטיים 

גוריון - ע אזהרותיו של נאצר נקראות תמיד "ִאיּומים" ואילו ִאיּומיו של בןשל "גילוי וכיסוי בלשון": מדו
גוריון יריב פוליטי בדיוני בשם שאלתיאל - נקראים תמיד "אזהרות". עמוס עוז ברא כאן לדויד בן

אברבנאל (הלוא הוא אביה של עתליה המסתורית שאל דל"ת אמותיה נקלע שמואל אש), אידאולוג 
ּה אין כל גבולות ודרכונים, - אמין בכל מאודו במציאּות גאושהקדים את זמנו, וה פוליטית חדשה שּבָ

כמו ב"שוק האירופי המאוחד" ובמדיניות "הכפר הגלובלי" של ימינו אנו. "שוק מאוחד" זה נוסד, אגב, 
בנקודת ההֹווה של הרומן שלפנינו, ואין לדעת מה היה חושב אברבנאל על חזונו האּוטֹוּפי אילו נקלע 

ניים ל מציאּות ימינו, כשישים שנה לאחר הגשמת החזון באירופה, שעה שתושבי גרמניה חורקים ׁשִ
ומשלמים בֵלית בֵרירה את חובותיהן של מדינות כושלות וחסרות ִמשמעת כלכלית כמו יוון, איטליה 
וספרד. מכל מקום, ניּכר שהמחּבר המובלע מחּבב את האּוטֹוּפיסט הקוסמופוליטי בעל הדעות 
הרדיקליות, ורואה בו אח רחוק, ולא "בוגד" כפי שראו בו אחרים. דון יצחק אברבנאל, שחי כחמש 
מאות שנה לפני האוטופיסט הירושלמי סלד אף הוא מרעיון המדינה, וִמשנתו הכילה גם רעיונות 

ציפיסטיות של שאלת- פרוטו יאל קומוניסטיים בדבר חברה שוויונית הבזה לצבירת נכסים. שאיפותיו הּפָ
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אברבנאל, הנושא את שמו של המדינאי והוגה הדעות הספרדי, כמו גם התקרבותו לערביי ירושלים 
גורמים לשכניו ולאנשי מפלגתו לראות בו "בוגד" (גם דון יצחק אברבנאל שהיה שר האוצר של 

 וזאלפונסו החמישי, מלך פורטוגל, הואשם בבגידה ונאלץ לברוח מארצו). הבגידה בסיפורת של עמוס ע
היא לייטמוטיב פי יהודה, - הבשורה עלהיא לייטמוטיב חשוב, ובספר  – פנתר במרתף  כמו בספר –

  2מרכזי (ועוד נחזור אליה).

ּה חֹומה   ג. עיר ובִלּבָ

הבית אפוף הצללים שאליו נקלע שמואל אש מעלה את ֵזכר תיאורו של המרד של בני "דור המדינה" 
של א"ב יהושע ושל עמוס עוז. שקד כינה את הסיפורת של  ב"דור תש"ח" בידי גרשון שקד, מֹוָרם

תלמידיו, בני "דור המדינה", בשם ספרות המאירה את "צד הצל של חיינו". אין זו הסיפורת 
שדות תרתי שדות הְקרב ("ימי ִצקלג" של  –משמע - הקונסטרוקטיבית של בני "דור תש"ח", שהלכה ּבַ ּבִ

ׂשק" של יגאל מ דות" של משה ס' יזהר, "אפורים ּכַ ָ שדות הקמה של הקיבוץ ("הוא הלך בׂשּ וסינזון) או ּבִ
שמיר, "חדווה ואני" של אהרן מגד), כי אם סיפורת חתרנית, המבקשת (כדברי פרידריך ניטשה 
וברדיצ'בסקי) להרוס "ִמקדש ישן" כדי ִלבנות תחתיו את הָחָדׂש ושאינה מקבלת את הנחות היסוד של 

יפורת של "דור המדינה" הדגישה הדגשה יֵתרה את הניתוץ והסתירה, כבסיפוריו העל הציוני (הס- ָנָרטיב
המוקדמים של א"ב יהושע "מול היערות" ו"מסע הערב של יתיר", שבהם המפעל הציוני עולה באש או 

הנחה ַאְרס פואטית  באור התכלת העזהמּוֶטה מן המסילה). עמוס עוז אפילו פיתח בספר מסותיו 
של ספרות אמת. אילו תיאר שקספיר במחזותיו עניינים קונסטרוקטיביים כגון שלפיה זהו טיבה 

במסה שנכתבה בשנות  התרחבות הצי והתפתחות דרכי התחבורה באנגליה האליזבתנית, שאל עמוס עוז
  השבעים, מי היה קורא כיום את מחזותיו?! 

לעיר ירושלים,  של הסיפור שלפנינו נודע מקום חשוב dramatis personae- בתוך רשימת ה 
שמקבלת כאן ֶנפח ומשמעות שאינם פחותים מאלה של דמות בשר ודם. לפנינו ירושלים הקטנה 

ּה חֹומה והיא עטורה גדרות תיל, שערי מתכת  –והאינטימית שלפני מלחמת ששת הימים  עיר שבִלּבָ
שזור חוטי  יהודהפי - הבשורה עלחלודים וחורקים, ִמכסים של בורות מים ובתי אבן אפלוליים. הרומן 

משמעי של הפרופסור ה"ֶיקה" הזֵקן אייֶזנשלוס ושמו של - מתכת מתחילתו ועד לסופו: למן שמו הדו
המשורר הצעיר הזועם חירם נחושתן, דרך שער הברזל ומדרגות הברזל הלולייניות שבביתו של גרשון 

שדות המוקשים ושטח ואלד הזֵקן, סלילי התיל הדוקרני החלוד שבראש חומות האבן המשקיפות על 
ההפקר שבין העיר לבין ירדן, ֵאזורים שבהם "מפעם לפעם היו צלפים ירדנים פוגעים בעוברים ושבים, 
או אש בלי תכלית הייתה מוחלפת במשך חצי שעה או שעה בין הֲעמדות המבוצרות שבשני ִצדי הקו". 

וִספרו של עמוס עוז  –זמרות בחרבות ובחניתות, בִאתים ובַמ  –חזון אחרית הימים הן עוסק בברזל 
עוסק אף הוא באפשרות לכונן חיים על עקרונות שלום, אחווה, שוויון, כבוד  פי יהודה- הבשורה על

  האדם וֵחרותו.

                     
במסתו "על ימין ועל שמאל" הכלולה בספר מסותיו כל התקוות: מחשבות על זהות ישראלית,  2

, סיפר עוז שלא רק מתנגדיו מן הימין, אלא גם ידידיו מן השמאל, ראו בו לא פעם 1998ת"א, 
  ).31"בוגד" (שם, עמ' 
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  ד. מיהו הבוגד?

עבודת המ"א הזנוחה של שמואל אש ִאפשרה לעמוס עוז לכלול בספרו קטעי הגות ועיון לא 
 ושבגללו שהסיפור הנוצרי תולה ביהודה איש קריותמעטים, המעלים את נושא הבגידה בישו, 

נרדף לבוגד. שורשיה הקמאיים של האנטישמיות מׂשתרגים ונכרכים לא -שם Judasהפך השם 
נרדף לבוגדנותם של -רק בסיפור צליבתו של ישו, אלא גם בבוגדנותו של יהודה, שהפכה שם

עשרה -הוא היחיד מבין שניםיהודים באשר הם. בל נשכח: שמו של "הבוגד" הוא "יהודה", ו
השליחים שהגיע מיהודה (השאר באו מן הגליל). ברקע הדברים עומד לא רק שירו של אלתרמן 
"הבוגד", המשמש לספר מוטו, אלא גם טורו "אלמנת הבוגד" המלמד איך טעות בשיקול דעת 

שע  כ"בוגד" מול כיתת יורים, ורק אחרי מותו נמצא העמידה את מאיר טוביאנסקי בטעות חף מּפֶ
  ושמו טוהר. 

ֶגד" ו"מעיל" הן מאותם שורשים שמהם נגזרו המילים "בגידה" הבשפה   עברית המילים "ּבֶ
גד  ו"מעילה", שהרי הבוגד והמועל מחביאים את דמי המעל בכיס בגדם או בכנף מעילם. הּבֶ

הבגד בשירו זה טיבו של  מסכות וכיסויים, המחביאים כל ְדבר עוולה ואיוולת. והמעיל הם אפוא
ִמים ָנֶאה / חגיגת קיץבקובץ  37של אלתרמן "בגד חמודות" (שיר  ), המציג את הגוף כ"ְמִעיל ּדָ

ַהּנֹוֵגַע ּבֹו ֶעיָניו ָקמֹות". "מעיל דמים" בכפל משמעיה של המילה "דמים", גורלו של הבגד הוא  ׁשֶ
בעל אלף הפרצופים, התהילה של השחקן העוטה אותו וכגורלו של היהודי -הבזוי ורב כגורלו

ית.   המחליף את עורו כִזּקִ

עמוס עוז מעניק לנו פרשנות חדשה בנושא הבגידה. לפיה, יש שהבוגד הוא האדם הנאמן ביותר, 
אדם שאינם מוכנים לכוון את נפשם לקלוט -ואת תווית הבוגד מדביקים לבגדו רק אותם בני

י השינויים לא הדביקו "שומרי שינויים וחידושים. למי מן המנהיגים פורצי הדרך ומחולל
את הסכם החלוקה,  1947גוריון שהיה מוכן לקבל בשנת -לבן החומות" את התווית "בוגד"?

על הסכם  1983-את חצי האי סיני לידי המצרים, לרבין שחתם ב 1982לבגין שהחזיר בשנת 
יותר של ישו , היה תלמידו הנאמן בפי יהודה-הבשורה עלאוסלו. יהודה איש קריות, לפי הרומן 

קשה להאמין  הנוצרי הראשון והאחרון. לפי עמוס עוז, השם את דבריו בפי גיבורו שמואל אש, –
סכום זעום  –שאדם אמיד כמו יהודה איש קריות היה מֹוכר את משיחו בעבור שלושים שקל כסף 

ית מן הקונצפציה המוטע ואם היה עושה כן, הוא לא היה מתאבד לאחר הצליבה. –באותם ימים 
טעונה עד מאוד כשאנו עוסקים  misconceptionיהודה (המילה האנגלית  בהבנת דמותו של

בסיפור חייו של ישו), נובעת שנאת היהודים בכל הדורות וכן תיאורם הכעור והמעּוות באמנות 
ובכוחו של  –הצליבה  –הפלסטית. ספרו של עוז מראה איך היה בכוחו של אירוע לא גדול 

ותו של יהודה איש קריות לשנות את פני כל ההיסטוריה האנושית. כמה נחלי סילוף בהבנת דמ
  דם נשפכו בגלל קוצו של יוד! 

יד קופטי עתיק הקרוי - הרעיון שלפיו יהודה לא היה בוגד, כי אם תלמיד נאמן של ישו מצוי כבר בכתב 
 National Geographic- פי יהודה", שזכה לסיקור טלוויזיוני מרתק שהופק בתמיכת ה- "הבשורה על



12  ג  34גליון  ּגַ

Magazine.3  שלפיו יהודה יהודה איש קריותאגב, גם יגאל מוסינזון, בן "דור תש"ח, כתב רומן בשם ,
ַגד. גם אצל מוסינזון מוצג אפוא יהודה כדמות אנושית, ולא כדמות של בוגד  איש קריות כלל לא ּבָ

הודה איש קריות כאדם נקלה כלל נתפסה דמותו של י- נקלה כפי שתואר באיקונוגרפיה הנוצרית. בדרך
ומכוער, וברוח זו עוצבה דמותו של שיילוק, הסוחר מוונציה, וכן דמותו של פייגין חונך הגנבים היהודי, 

  . אוליבר טוויסטהכעור והמשוקץ, מספרו של צ'רלס דיקנס 

ִיידי שמואל ַאׁש, גיבורו של עמוס עוז, אמנם טורח להסביר לבני שיחו שאין הוא קרוב של הסופר ה 
חּוט סמוי בכל זאת קושר ביניהם: לאחר פרסום ספרו של ַאׁש  ) 1939( האיש מנצרתשלום ַאׁש, אלא ׁשֶ

הואשם ַאׁש כבוגד, כמסית וכמדיח. היו מערכות עיתונים שסגרו בפניו את דלתותיהן בטענה שיחסו 
ו מכלל ישראל, וכל לֵיׁשּו הוא יחס אוהד הגובל בהטפה לנצרות. החרדים ראו בו "משומד", והוציאוה

כמי שנשאר ביסודו ובשורשיו יהודי. זאת הייתה, דרך אגב,  –זאת משום שתיאר את ישו בדמות עבד ה' 
, אברהם גייגר וצבי 19- גם נקודת המוָצא של המלומדים היהודים וההיסטוריונים והפרשנים במאה ה

האיש רומן של שלום אש וה במשעול הצרהיינריך גרץ, וברוח זו נכתבו גם הרומן של א"א קבק 
. גם דודו של עמוס עוז, החוקר יוסף קלוזנר, לא זכה בִמׂשרת ראש החוג לתולדות עם ישראל מנצרת

), שהציג את ישו באור אוהד כמי שמימש את ערכיה הנעלים של 1922( ישו הנוצריבשל חיבורו 
  היהדות. 

  ה. כיצד לכונן חיים של צדק וחמלה?

הסטודנט  –ורכבת הולכת ונרקמת בין שלוש הדמויות המרכזיות של הרומן מערכת היחסים מעניינת ומ
הצעיר שמואל אש, הזקן הפאוסטיאני גרשון ואלד, היושב כל הימים מוקף בספרים, והצעירה 

כעין מיקרוקוסמוס של הֶחברה האנושית. הזֵקן מסכם את מצבו של  –המסתורית עתליה אברבנאל 
: "הלוא בכלל אתה חי בין צללים. כעבד ישאף צל". לכאורה 18רק שמואל אש במילים: החותמות את פ

דמות איובית זו מצטטת את דברי איוב המתארים את קוצר ימיו של אדם ואת שאיפתו שהסבל יגיע 
ַאףלקצו והלילה, או המוות, יגאל אותו מייסוריו (" ֶעֶבד ִיׁשְ ִכיר ֵצל- ּכְ ה ּוְכׂשָ , ). ואולםב, ז איוב", ָפֳעלוֹ  ְיַקּוֶ

אין כאן רק אמירה על מצבו הקיומי של האדם, אלא גם תיאור מדויק של מצבו הקונקרטי של שמואל: 
רת (או  עשרה), - , אם נשאל מושג מן הרומן האנגלי הראליסטי בן המאה התשעbutler"עבד" או מׁשָ

השואף מדי פעם בַמשאף המונח בכיסו מפאת מחלת האסתמה שלו, והוא מחפש בבית הירושלמי 
  פלולי את ִצלּה של המציאּות, ולא את אור התכלת העזה שלה. הא

רת את הזֵקן בתמורה - הנוצרת בבית האבן הירושלמי על במערכת היחסים המורכבת פי רוב הצעיר מׁשָ
רת את הצעיר כשזה נפגע ברגלו, ולפעמים  לחדר, לכלכלה ולמשכורת צנועה; אך לפעמים הזֵקן מׁשָ

ואת יחסיו עם הגבר והאישה שניהם. כששמואל אש עוזב את הבית  עתליה נחלצת לעזרה ומשרתת את
שפרׂשו עליו את חסותם, עתליה אומרת לו: "הדוב צריך כבר להתעורר"; והוא, המדומה לאורך הרומן 

ישכח את הדבש". גם ביצירת הילדים הנודעת "ּפּו לכלב נאמן או לדוב צמרירי עונה לה: "הדוב לא 
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יה בין החיות, כי כל חיה יודעת שאם תיקלע אי פעם לקושי כלשהו, היא הדוב" מושגת אט אט הרמונ
  ויחלצוה מכל סכנה.  תוכל לסמוך על חבריה למאורה שיסייעו לה בעת צרה

הילדים מאשר לדוב טורף ביער), - ואם שמואל אש הוא הדוב (הדומה למען האמת יותר לדּוּבי של חדר
חור דומה אולי לינשוף או לאיה מסיפורו האלגוריסטי הרי שעתליה המשוטטת בלילות עטויה בצעיף ש

של א"א מילן המשרטט את מערכת היחסים הרצויה בין בני המין האנושי, וגם גרשון ואלד ("יער" 
בגרמנית) עם עינו האחת הפקוחה נראה כדמות ינשופית, או אפילו ֶדמונית. יש בו גם סימני הכר 

דמוני, - של גיהנֹם. יש בספרו של עוז גם יסוד ָמַקּברי מדמותו של הכלב ֶצרּברוס השומר על פתחו
הבית לחדריה. - ההופך את האישה לכעין אדונית טורפת מסיפורו של עגנון המכניסה את הנווד חסר

והגבר הדּוּבי, שחברתו ירדנה הזורמת כמי נהר עזבה אותו לטובת הידרולוג חסר לחלוחית, הופך לכעין 
 הפורשת עליו את חסותה דמות הִלילית הֵלילית של אישה מבוגרתלילה, הנחרך מיסוד האש שב- עש

  (משמעות שמו: "ֵאפר"). 

מודרניסטי, לפנינו ספר פמיניסטי על אישה דעתנית - אך גם ההפך הוא הנכון: כמצופה מרומן בתר
י וחזקה שיש בו סצנות רבות של חילוף סֶטראֹוטיּפים ִמגדריים: הגבר נגרר והאישה יוזמת, הגבר רומנט

והאישה ארצית ותכליתית. עתליה מקבלת את שמואל לעבודה, עוזרת לו להיחלץ ממעילו, מזמינה 
אותו לארוחה על חשבון משרד החקירות שּבֹו היא עובדת, יוזמת את היחסים שבינו לבינה ברכיבה על 

ניהלו את גופו, ואף יוזמת בסופו של דבר את הפֵרדה שלו ממנה ומן הבית. נרמז כאן כמדומה כי אילו 
העדן האּוטֹופי של - העולם נשים אוהבות וטובות שכל, ולא גברים וכחניים וכוחניים, הייתה הדרך לגן

הוא, בין  פי יהודה- הבשורה עלהשלום רצופה אמנם במכשולים לא מעטים, אך אפשרית בהחלט. 
רית" שלו את השאר, גם רומן של חניכה של גבר צעיר התועה בדרכי החיים, ומוצא באמצעות ה"ֶמנטו

דרכו מתוך המבוכה כדי לעמוד על רגליו בכוחו שלו. חוויותיו של הגיבור מלמדות בראשי פרקים על 
ספרותיים של המחבר: גרשון ואלד עם דעותיו הלאומיות מגלם את אקלים הדעות ה"ימני" - חייו החוץ

וז בקיבוץ את הקסם שבעולם הדעות הסוציאליסטי שמצא עמוס ע –של משפחת קלוזנר, עתליה 
ר לעזוב את הקיבוץ,  שבִצדה השני של המפה הפוליטית, והיציאה למצפה ָרמון: את בחירתו של המחּבֵ
שּבֹו כל אחד נותן כפי יכולתו ומקבל כפי צרכיו, ולנהל את חייו וחיי משפחתו בעיר הדרומית ערד 

גוריון שעה - ית שנתן בן(בירידתו של עמוס עוז לנגב ניתן כמדומה למצוא כעין הד רחוק לדוגמה האיש
בוקר, הגם שבנושאים פוליטיים גילה עמוס עוז - אביב ובחר להתגורר בשדה- שעזב את ביתו בתל

  האיש והשקפתו).  –גוריון - המסאי והמַסּפר התנגדות עזה לבן

עמוס עוז חזר כאן אל תקופת ההתרחשות של סיפוריו המוקדמים כדי לבחון את דרכו ואת דרכם של 
למן השלב של מרד הנעורים המריר והנמהר של סוף שנות החמישים ועד  –בחיים ובספרות  –בני דורו 

לגיל העמידה ומֵעבר לו. דומה שאין הוא מביט אחורה בזעם: אמנם את הנעשה אין להשיב. הצליבה 
ר, ולנצח נצחים. ורבים מוסיפים  והסילוף שּבא בעקבותיה שינו את פני ההיסטוריה האנושית לבלי הּכֵ

וסיפו לכנות בשם "בוגד" את כל מי שמערער את תמונת עולמם הסדורה מתוך כוונה להביא לשינוי. וי
כן, אין להיוואש מן הרצון לכונן חיים טובים יותר, וכל אחד מאיתנו יכול למצוא את חלקת - פי- על- אף

  אלוהים הקטנה שלו, ולָהפכה למקום שניתן להישיר ממנו מבט אל העתיד. 
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