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דביר צור

א

העת  בכתב  העברית.  הספרות  פני  את  ששינתה  מהפכה  התחוללה   1938 בשנת 

'גליונות' פורסם טקסט קצר, פרי עטו של צעיר בן עשרים ושתיים, וכותרתו 'אפרים 

חוזר לאספסת'. פרסום זה מסמן בעיני רבים את המעבר לפרק חדש בקורות הספרות 

העברית החדשה, פרק של ספרות ארץ ישראלית.1 מאז הפך אותו צעיר יליד הארץ, ס' 

יזהר )שם העט של יזהר סמילנסקי(, לאחד הקולות הראשיים והבולטים בספרות הארץ 

ישראלית ובין השאר זכה בפרס ישראל בשנת תשי"ט )1959(, שנה לאחר שפרסם את 

הרומן עב הכרס 'ימי צקלג'. 

יזהר נולד בשנת 1916 לאב ולאם חלוצים שהגיעו לארץ ישראל בשנת 1890 )האב(   

)האם(. כצפוי לבן להורים כאלה הוא קיבל חינוך עברי־ציוני מובהק,   1908 ובשנת 

ועד גיל שלושים ושתיים לא עזב את תחומי המקום שבו גדל והתחנך.2 זכייתו בפרס 

לסיכום על התקבלות הסיפור בשנים הראשונות לאחר פרסומו ראו: ח' נגיד, 'מבוא', הנ"ל )עורך(,   1

7–11. לטענה ש'אפרים חוזר  ס' יזהר: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל אביב תשל"ב, עמ' 

ויזהר הסופר הארץ ישראלי הראשון –  לאספסת' היה הטקסט הסיפורי הארץ ישראלי הראשון – 

ראו: ג' שקד, 'אחד פייטן ומשתדל לא לצאת דופן', הסיפורת העברית 1880–1980, ד, תל אביב 

תשנ"ג, עמ' 9–23, 189–195; ד' מירון, 'על סיפורי ס' יזהר', הנ"ל, ארבע פנים בספרות העברית 

'הסיפורת של "דור בארץ"',  276–284; א' הולצמן,  בת זמננו, ירושלים ותל אביב תשל"ה, עמ' 

ברטוב,  ח'   ;319 עמ'  תשס"ה,  ירושלים  החדשה,  העברית  בספרות  פנים  ציון:  אהבות  הנ"ל, 

 'מ"אפרים חוזר לאספסת" עד The Marker', הנ"ל, לגדול ולכתוב בארץ ישראל, תל אביב תשס"ח, 

עמ' 33–46 ובעיקר עמ' 35–37. 

נ' בן־ארי, 'ס' יזהר )אנטי( גיבור תרבות', קשת החדשה, 21 )תשס"ז(, עמ' 169–178.  2
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ישראל – בהיותו בן ארבעים ושלוש, מצעירי הזוכים ַּבפרס אי פעם – העניקה ליצירתו 

תו של איכות ושל אשרור לאומי, סימנה אותו כסופר מרכזי וחיזקה את מעמדו, שהיה 

קנוני עוד קודם לכן. 

זו או אחרת  יזהר עסק בכתביו הספרותיים בנושאים רבים, כולם קשורים בצורה   

למרחב המקומי: היחס לערבי בן הארץ, מלחמת העצמאות והשפעתה על דור הצברים, 

הקשר  לה,  שקדמו  מלחמתיות  ובפעולות  במלחמה  הכרוכות  המוסריות  השאלות 

המורכב שנוצר בין היהודי היליד למרחב שבו הוא חי, היחסים בין פרט לחברה, היחס 

בין ייצוג למציאות, ההצלחות והכישלונות של מפעל ההתיישבות החלוצית, כוחה של 

האמנות ומגבלותיה ועוד. 

אחד הנושאים המרכזיים שעולים בספריו הוא המתח שמתרקם בין הורים חלוצים   

לילדיהם הילידים. לעתים התמקד יזהר בעולמם של החלוצים בלבד,3 לעתים הציג את 

המתח במלוא עוזו, ולפעמים הסתפק בהבלחים קצרים של אזכור הנושא או בהצגתו 

עולם  על  דקות  ורמיזות  הצעירים,  הצברים  הארץ,  ילידי  בעולם  התמקדות  מתוך 

הוריהם.4 המתח מצביע הן על דמות היליד היהודי הן על דמות הוריו החלוצים: מערכת 

מאחדת  לעתים   – הללו  הזהויות  שתי  את  ומפרקת  ַמבנה  והדהודים  השתקפויות  של 

אותן ולעתים מפרידה, לעתים יוצרת קרע של ממש ולעתים מצביעה על סדק דק מן 

הדק.

מבין הספרים והסיפורים העוסקים בנושא בולטים שלושה: 'בוקרו של חלוץ זקן',   

'ארבעים  1947 בספר  ו'צלהבים'. הראשון הוא סיפור קצר שפורסם בשנת  'מקדמות' 

שנה: קובץ למלאות ארבעים שנה להופעת "הפועל הצעיר"'. השני ראה אור כרומן 

בשנת 1992, והשלישי ראה אור אף הוא כרומן שנה אחת לאחר מכן.5 אף שהמתח בין 

הורים לילדיהם מופיע גם בסיפורים אחרים של יזהר, ואף שהוא מהווה מרכז פואטי 

מרכזי במקרים רבים אחרים, דומה שסיפורים אלה מעניקים מבט מזוקק על הנושא 

ואולי אף אפשרות להצגתו בהקשר נוסף, מרחבי. 

לא מקרה הוא שמערכת היחסים האנושית בשלושת המקרים נקשרת אל המרחב.   

למשל בסיפורים 'בפאתי נגב' ו'החורשה בגבעה'.   3

הנושא מוצג במובלע או במופגן בין היתר ביצירותיו 'ימי צקלג', 'הכרכרה של הדוד משה', 'סיפורי   4

מישור', 'שיירה של חצות', 'בטרם יציאה', 'מקדמות', 'צלהבים' ו'בוקרו של חלוץ זקן'. דוגמאות 

המשיך  הוא  וכי  הספרותית,  דרכו  בתחילת  כבר  הורים–ילדים  ביחסי  נגע  יזהר  כי  מלמדות  אלה 

'מקדמות'  1992, עם צאת  גם בגל הכתיבה הספרותי המאוחר שלו, שהחל בשנת  לכתוב על כך 

לאור. 

שנה  ארבעים  למלאות  קובץ  שנה:  ארבעים  )עורך(,  לופבן  י'  זקן',  חלוץ  של  'בוקרו  יזהר,  ס'   5

ַצלָהבים,  הנ"ל,  תשנ"ב;  אביב  תל  מקדמות,  הנ"ל,  תש"ז;  אביב  תל  הצעיר',  "הפועל   להופעת 

תל אביב תשנ"ג.
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אחד המאפיינים העיקריים של הפואטיקה של יזהר הוא ההתעמקות בתיאורי מרחב 

דקדקניים7  תיאוריו  הווייתו.  ואל  האדם  אל  ושוב  שוב  נקשרים  ואלה  ומקום,6 

האדמה  פני  על  הנעה  נמלים  שורת  מתיאור  נעה  שלהם  )פרספקטיבה(  והתשקופת 

ועד האופק הרחב הנפרש לעיני אדם בשעת שקיעה. ייחודו של יזהר לא רק ביכולת 

התיאור שלו רבת הָעצמה, ולעתים נדמה שהמרחב איננו רק מצע להתרחשויות אלא 

שהוא הוא הגיבור האִמתי של הכתיבה: הדמויות קשורות אליו באופן הדוק והוא מניע 

את התנהלותן.8 

בו בזמן הדמויות חוזרות ומשפיעות על האופן שבו נתפס המרחב, על ידי הפיכת   

מרחבים למקומות וריקון מקומות שונים ממשמעות, הכול בהתאם להלך רוחם הפרטי 

מתאפיינת  יזהר  של  האדם–מרחב  מערכת  ביניהם.  הנרקמים  וליחסים  הגיבורים  של 

המרחב  לעתים  וסגורה:  ברורה  פואטיקה  לכלל  לצמצמה  ניתן  ולא  רבה  במורכבות 

והמקום הם המכתיבים את התנהלות האדם, לעתים האדם והמקום משפיעים זה על זה 

הדדית, ולעתים האדם הוא זה שקיומו ורגשותיו קובעים את אופי המרחב והמקומות 

כי  הקובעת  ההומניסטית,  הגאוגרפיה  על  נסמכת   )Place( למקום   )Space( מרחב  בין  ההבחנה   6

המרחב הוא רכיב עיוני המנותק מעולם החושים והחוויות האנושיים וקודם להם; הוא אחיד ושלם, 

)אקזיסטנציאלי(  קיומי  רובד  נתפס כבעל  נקודה אחת לאחרת. לעומתו מקום  בין  בו הבדל  ואין 

והוא  נוטה להתעלם מהם(,  יסודות פוליטיים שהגאוגרפיה האנושית  לו גם  ורובד תרבותי )שיש 

פי הגישה הגאוגרפית האנושית כל הענקת משמעות לאתר מסוים  תלוי בפרשנות אנושית. על 

מבטלת מניה וביה את הניטרליות שלו והופכת אותו ממרחב למקום; על כן יש להתמקד בערכים 

 Y.-F. Tuan, Space and Place: ראו:  מקומות.  של  לאוסף  אותו  והופכים  למרחב  המוענקים 

על  ויותר  מילה   1500' פורטוגלי,  י'   ;The Perspective of Experience, Minneapolis 1977
הגיאוגרפיה של האדם: מסע אל תוך הדיסציפלינה', י' שנהב )עורך(, מרחב, אדמה, בית, תל אביב 

תשס"ג, עמ' 232–240. 

'ימי צקלג' מבוסס על  כי   – – במידה רבה של צדק  יזהר הביאה את מעפיל לטעון  פרטנותו של   7

הקרב בח'רבת מאחז שבנגב. ראו: א' מעפיל, '"ימי צקלג": בין מציאות לבדיון', מ' בר־און )עורך(, 

יזהר   .428–408 עמ'  תשנ"ט,  ירושלים  למדינה,  הראשון  בעשור  והגות  יצירה  הריבונות:  אתגר 

 H. Halkin, ‘Ziklag Revisited’, The Jerusalem :עצמו אישר לטענת חלקין את הדברים. ראו

באירועים  מעוגנת  יזהר  של  כתיבתו  כי  וטען  זו  נקודה  פיתח  נבו   .Report, 21.3.1991, p. 42
היסטוריים, ומתוקף כך פואטיקת המרחב שלו מעוגנת בשאיפה אובססיווית כמעט לדיוק בפרטים. 

ראו: ג' נבו, שבעה ימים בנגב: על 'ימי צקלג' לס' יזהר, תל אביב תשס"ה, עמ' 165–190. 

עסיס,  שהראה  כפי  והייחודית.  העשירה  העברית  גם  יזהר  של  בכתיבתו  בולטת  המרחב  לצד   8

זהותו  ומחזקת את  ומכמניה  כיליד השולט ברזי השפה  יזהר עצמו  יזהר מסמנת את  העברית של 

הצברית, זהות שנקשרת אל מעמדו ככותב וכיצרן תרבותי. ראו: ע' עסיס, 'ספרות, זהות והזדהות 

ביצירתו של ס' יזהר ובהתקבלותה', עיונים בתקומת ישראל, 22 )תשע"ג(, עמ' 260–289. מעניין 

לציין שלצד תיוגו של יזהר כצבר וכמייצג של ילידיות, בקריאה המוצעת להלן הילידיות והצבריות 

מוצגות דווקא על מורכבות הקשר עם המרחב. כלומר יש פער בין המסר הספרותי, המובע בעלילה, 

למסר התרבותי, המובע באמצעות הלשון והשליטה בה. 
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שבהם הוא פועל וחי.9 אולם בכל המקרים האדם הוא חלק מהמרחב, והמרחב הוא חלק 

מהאדם, ואין לתאר את האחד ללא האחר.10 

ככובש  אותו  ראו  אף  מהם  ורבים  יזהר,  של  לייחודו  לבם  שמו  ומבקרים  חוקרים   

הספרותי הגדול של המרחב הישראלי.11 אולם הקישור של יחסי אדם–מרחב אל יחסים 

אנושיים באשר הם מעניק איכות מיוחדת לשאלות העולות כאן. הוא חושף את היסוד 

זה. הפער שבין  וילדים, ומעניק נקודת מבט חדשה על נושא  העמוק של יחסי הורים 

החלוץ ליליד, שמוצג ברגיל כמתח בין־דורי שיש לו השלכות ערכיות ופוליטיות, מוצג 

אצל יזהר בראש ובראשונה באמצעות המרחב והיחס למרחב, ואלה השפיעו בתורם על 

האופן שבו כתב יזהר את עולמם של שני דורות החיים ופועלים במקום אחד. 

מאחר שהקשר אצל יזהר בין אדם למרחב איננו ניתן לניתוק, הפערים הבין־דוריים   

משליכים על אופיים של הבית החלוצי והבית של בן הדור הבא. כאמור מקובל לראות 

את יזהר ככובש הגדול של המרחב הישראלי, וכמי שעיצב באמצעות עט ומילים את 

לבית  למקום,  הפיכתו  ואת  הישראלי  המרחב  אל  אמצעית  הבלתי  השייכות  תחושת 

ילידי שהאחיזה בו היא אחיזתו של בן המקום. הקריאה המוצעת להלן חושפת את הבית 

הילידי כמרובה פנים, כאתר שמשקף לעתים תחושת התבטלות לעומת החלוצים בכל 

והיחסים המורכבים בין אדם למרחב ומקום ראו למשל: א' שהם,  יזהר  על פואטיקת המרחב של   9

'הערבה הפתוחה, הפרדס הסגור והכפר הערבי', סימן קריאה, 3–4 )תשל"ד(, עמ' 333–346 מירון 

)לעיל הערה 1(, עמ' 264, 267, 273; ב' קורצווייל, 'הערות לפרק מרומאן חדש לס' יזהר', הנ"ל, 

כחלוץ  האמן  של  'דיוקנו  שקד,  ג'   ;131–128 עמ'  תשמ"ב,  גן  רמת  הישראלית,  הספרות  חיפוש 

'הפלאי  הנ"ל,   ;182  ,180  ,174  ,168–167 עמ'  )תשמ"ז(,   54–51 עכשיו,  יזהר(',  ס'  )על  צעיר 

והשיירה: על "שיירה של חצות"', נגיד )לעיל הערה 1(, עמ' 101–106; י' שוורץ, 'מ"מקום אחר" 

עיונים  צקלג:  ועד  מפלשת  בן־דוד,  מ'   ;1995 ביוני   16 וספרות  תרבות  הארץ:  סיטי"',  ל"דולי 

ברומן מלחמת העצמאות, תל אביב תש"ן, עמ' 278–279; י' כלב, 'עיון מחודש בעיצוב הנוף ב"ימי 

צקלג" של ס' יזהר', החינוך וסביבו, י )תשמ"ז(, עמ' 139–152; נבו )לעיל הערה 7(, עמ' 198–230; 

חזעה  חירבת  גרץ,  נ'   ;92–78 עמ'  תשכ"ז,  אביב  תל  סופרים,  בנתיב  היחיד',  'בנתיב  בלאט,  א' 

והבוקר שלמחרת, תל אביב תשמ"ט, עמ' 31–52. 

יזהר למעשה מתיכה את האדם  נבו שפואטיקת המרחב של  זה מקובלת עלי טענתו של  בהקשר   10

והמרחב לכדי הוויה אחת שאין לפרקה למרכיביה, מאחר שהאדם משפיע על אופי המרחב, והמרחב 

 .)7 משפיע על אופיו של האדם בתהליך בלתי פוסק ובלתי ניתן לחלוקה. ראו נבו )לעיל הערה 

ניתוחו של נבו אמנם מוגבל ל'ימי צקלג' אך דומה כי הוא נכון למרבית ספריו וסיפוריו של יזהר אם 

לא לכולם. 

מירון אף טען כי הכרונוטופ של יזהר מעמיד במרכז את המרחב ומשטח את הזמן כביטוי לקשר   11

עם המקום ולניסיון לניתוק מההיסטוריה ארוכת הזמן. ראו: ד' מירון, 'זמנמרחב ביצירות ס' יזהר 

ויהודה עמיחי: שני מודלים קוגניטיביים בספרות הישראלית המוקדמת', מ' חזן וא' כהן )עורכים(, 

תרבות, זיכרון והיסטוריה: בהוקרה לאניטה שפירא, ב, תל אביב וירושלים תשע"ב, עמ' 383–419 

ובעיקר עמ' 383–399. 
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הנוגע לקשר אל המרחב, לעתים קשר עמוק למקום )ולמרחב(, ולעתים תחושה דו־

ערכית שאין בה הכרעה לצד זה או אחר. ריבוי פנים זה מציע קריאה שמציבה במרכז 

תפיסת  את  מכך  יוצא  וכפועל  יזהר,  של  והמקום  המרחב  תפיסת  של  המורכבות  את 

המרחב והמקום הילידית. 

ריבוי פניו של הבית חושף תפיסת מרחב צברית שמתאפיינת במורכבות רבה. זוהי   

במרחב  הילידית־היהודית  הזהות  של  מקורה  את  ההתמקמות  במפעל  שרואה  תפיסה 

הארץ ישראלי. החיפוש אחר הבית וכינונו הם גם הבסיס לחיפוש ולכינון של הזהות 

הילידית. אולם כפי שאפשר יהיה לראות להלן, הבית הילידי איננו מקום של שלווה 

ושל קשר בלתי אמצעי בין אדם למרחב בלבד, כי אם מקום של סתירות פנימיות, של 

כפל פנים מתמיד, של אחיזה ושחרור, בעלנות ותלישות, שייכות וניכור. ואם הבית 

כך, הרי גם הזהות הצברית מתגלה כזהות מורכבת שיש בה תנועות מנוגדות, ושאין 

בה הכרעה לכיוון זה או אחר. זוהי זהות שילידיותה אינה מוחלטת אך גם אינה נדחית. 

זוהי זהות שיש בה תחושה של עצמיות ושל אחרות, של זרות, זהות שמרגישה 'בבית' 

מפני  אימה  אף  ואולי  ניכור  של  אלֵּביתיות,12  של  תחושות  מביעה  בזמן  בו  אך  בבית 

המקום שמכונן אותה. 

אתר  זהו  אחרת.  או  זו  במידה  מעורערים  תמיד  שיסודותיו  לאתר  הבית  הופך  כך   

שמזמין  שאלה,  בסימן  לעתים  עומדת  בו  שהשייכות  שלמה,  איננה  בו  שהשלווה 

התכנסות אך גם יציאה, התערסלות ואימה. הילידיות, תחושת הקשר הישיר והלא־

מתווך אל המרחב, מאושררת אך גם מוטלת בספק. והדבר אולי מסביר דבר או שניים 

מאחריות  בבריחה  להאשימו  חוקרים  שהביאה  עצמו,  יזהר  של  המרחב  בפואטיקת 

באמצעות ערפול וטשטוש מכוונים, שמקורם בדרך כלל בתיאורי המרחב המורכבים 

שלו.13 

גם אם ההקשר המרחבי, בעיקר זה הביתי, שב ועולה בשלושת הסיפורים שבמרכז   

הדיון הנוכחי, חשוב לציין כי יש הבדלים עקרוניים בין 'בוקרו של חלוץ זקן' ל'מקדמות' 

החלוץ  של  הפנימי  בעולמו  עוסק  הראשון  שהסיפור  בעוד  ל'צלהבים'.  שניהם  ובין 

)האב( והמספר מתמקד אך ורק בו, ב'מקדמות' קולו של המספר הוא קולו של גיבור 

דומה שאין צורך להרחיב על האלביתיות )Unheimlich(, מונח שטבע פרויד, והמצביע על משיכה   12

קרובות  לעתים  דבר  של  שבסופו  טען  שפרויד  בעוד  אולם  בבית.  שמקורן  בו־זמניות  ודחייה 

האלביתיות מובילה לדחייה של האובייקט על הסף )ראו: ז' פרויד, האלביתי, תרגמה ר' גינזבורג, 

2012(, יזהר הותיר את הבית כמקום שהוא בו בזמן ביתי ואלביתי, קרוב ורחוק, מקור  תל אביב 

לנחמה ולדחייה. 

ראו למשל: שהם )לעיל הערה 9(, עמ' 336–346; ח' חבר, 'אחריות ומרחב ב"השבוי" מאת ס' יזהר',   13

מחקרי ירושלים בספרות עברית, כג )תש"ע(, עמ' 273–278. 
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מבוגר צבר, המביט על חייו בדיעבד. ההתמקדות בצבריות ובעלילות המספר מציגה 

גם את קולו של החלוץ־האב, אך זה מתּווך על יד הבן ומשועבד לו. ב'צלהבים' המספר 

מאחד את תודעתו עם זו של נער השוכב עם חבריו בצל עצי המנדרינות ומנכיח לעתים 

רחוקות בלבד את פערי התשקופת שבין הגיבור הצעיר למספר המבוגר. במקרה זה 

האב ומעשיו מתוארים ממבטם של הנער ושל חבריו בלבד. 

בהערת אגב אציין כי התמקדותו של יזהר בתודעת האב אומרת דרשני. ההתעלמות   

מהאם ב'בוקרו של חלוץ זקן' וב'צלהבים' בולטת במיוחד מפני שהיא שותפה במפעל 

החלוצי, כמו האב. גם כאשר המספר מתייחס בהרחבה אל האם ב'מקדמות', היא מוצגת 

אוריינטליסטיות מובהקות  או מביעה עמדות  בנה  ומרחמת על  חומלת  כמי שבעיקר 

כלפי הערבים14 תושבי הארץ. ניכר כי הצמדתו של האב אל המעשה החלוצי קושרת 

והפוליטי, בעוד שקישורה של האם אל החמלה  היסוד התרבותי, המהפכני  אותו אל 

מותיר אותה בעיקר בתחומי הבית פנימה ובמשתמע בתחומי העולם הטבעי.15 

אחד  מאפיין  אך  הספרים,  בין  נוספים  פואטיים  הבדלים  יש  המגדרי  העניין  לצד   

שחוזר ושב הוא התייחסות המספר אל מחשבותיו ומעשיו של האב החלוץ. התייחסות 

זו יוצרת מערכת חוזרת ונשנית שבה התודעה הפעילה או הנסתרת של הבן מגיבה על 

האב ואף שופטת אותו. האב הוא מושא להערצה ולביקורת המשולבות זו בזו, ומאחר 

כי חלק עיקרי  זה כמרכיב מהותי בזהותו, אפשר לטעון  שחלוציותו נתפסת בהקשר 

מהאמפתיה ומהביקורת סובב את הפער שבין חלוציות ההורה לילידיות הילד־הבן. 

השאלה  והדגשת  האחר  בצדו  והיליד  המתרס  של  האחד  בצדו  החלוץ  העמדת   

המרחבית אינן ייחודיות לסיפוריו של יזהר והן שייכות למערכת דימויים שכוננה חוויה 

דורית, חוויה המשתקפת בתרבות על שדותיה השונים. יזהר תואר בצדק או שלא בצדק 

בפלשתינה־א"י,  היה  גידולם  שבית  סופרים  קבוצת  תש"ח,  מדור  נפרד  בלתי  כחלק 

הן  פעיל  חלק  לקחו  תש"ח  מדור  והסופרות  הסופרים  זה.  במרחב  החיים  על  ושכתבו 

ואף  דימוי(,16  גם בפירוקו של אותו  )ולאחר מכן  הן בשיקופו  ביצירת הדימוי הצברי 

בחרתי להשתמש במונח זה מאחר שכך כינה יזהר בספרים אלה את יושבי הארץ הלא־יהודים.   14

קישור זה מלווה לעתים בהבחנה מגדרית נוספת, בין האדמה, המתוארת כמקום של הנשי, לשמים,   15

תשי"ח,  אביב  תל  צקלג,  ימי  יזהר,  ס'  בולטות:  דוגמאות  שתי  ראו  גברי.  באופן   שמתוארים 

עמ' 191–192, 333; הנ"ל, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 95–96. כך הנשים נקשרות לטבע הראשוני, 

והגברים נקשרים לתרבות ולמה שמצוי מחוץ לתחום הביתי. בהקשר זה טענה פוקס כי יזהר תיאר 

ראו: הביתית.  לסֵפרה  בעיקר  נוכחותן  ממוגבלות  הנובעת  תשוקה,  של  כאובייקט  הנשים   את 

 E. Fuchs, ‘The Enemy as Woman: Fictional Women in the Literature of the Palmach’,
 Israel Studies, 4, 1 (1999), p. 213

זאת  עם  כולם.  את  לציין  המקום  זה  ואין  רבים  ומאמרים  ספרים  נכתבו  וספרותו  תש"ח  דור  על   16

הציבורי,  לדימוי  בניגוד  כי  וניכר  ושוב,  שוב  עלה  הספרותי  וייצוגו  הצבר  זהות  סביב  הפולמוס 
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כוננו  מהם  רבים  כי  ניכר  לקבוצה,  המשתייכים  סופרים  בין  מהותיים  הבדלים  שיש 

את כתיבתם על בסיס כפול: הילידיות במרחב הגאוגרפי של פלשתינה־א"י ומלחמת 

העצמאות.17 

בני  של  בכתיבה  מרכזי  מקום  תופסת  החלוץ–היליד  מערכת  זה  מהלך  במסגרת   

ותפיסות  החלוצים  ועל  החלוצי  המפעל  על  נוקבת  ביקורת  בה  שנמתחת  יש  הדור. 

עולמם. ומנגד יש שנדמה כי דווקא הצבר ניצב בעמדת נחיתות ביחס לאביו ולאמו. 

העמדה המורכבת כלפי היליד ואביו יכולה אף להביא לתיאור של החלוץ כמעין אברהם 

המעלה את בנו לעולה. גם כאן לעתים ניכרת הבנה למעשיו, לעתים מובעת עמדה 

מורכבת, ולעתים ההקרבה הסמלית נתקלת בביקורת קשה מצדו של הסופר.18 

ִהרבה  הוא  שלא,  ובין  הדור19  בני  הסופרים  משאר  כנפרד  עצמו  ראה  שיזהר  בין   

לכתוב הן על מלחמת העצמאות הן על החוויה הילידית. נוסף על כך ובדומה למרבית 

הסופרים והסופרות שהשתייכו לקבוצה, הוא עימת שוב ושוב את החוויה וההוויה של 

הצבר עם הוויית הוריו20 – והדבר בולט בעיקר בסיפורים שנכתבו לאחר הקמת מדינת 

ישראל. ועדיין, בשלושת הסיפורים שבמוקד דיון זה דמותו של האב נוכחת, ולעתים 

היא אף עומדת במרכז ודוחקת את דמות הבן. 

תוקף  משנה  מקבלת  זו  מול  זו  הללו  הזהויות  שתי  בהעמדת  שנוצרת  המורכבות   

בסיפורים  האב  הנכחת  האדם.  על  השפעתו  ואת  המרחב  את  אליהן  מצרפים  כאשר 

)לעיל  שקד  למשל:  ראו  פנים.  ורבת  מורכבת  דמות  בראו  תש"ח  דור  בני  והסופרות   הסופרים 

הערה 1(, ג, תל אביב וירושלים 1988, עמ' 181–243; מירון )לעיל הערה 1(; א' הולצמן, 'הסיפורת של 

 "דור בארץ"' )לעיל הערה 1(; הנ"ל, 'דימויו הספרותי של הצבר: הפולמוס שאינו נגמר', עם וספר, י 

)תשנ"ח(, עמ' 99–110; ג' שקד, 'מן הים? על דמות הגיבור בסיפורת העברית משנות הארבעים 

המשתנה  'דיוקנו  פוקס,  ל'   ;22–7 עמ'  )תשמ"ו(,  ט  עברית,  בספרות  ירושלים  מחקרי  ואילך', 

14–16; ע' אלמוג,  יג, עמ'   ;19–18 יב )תשנ"ח(, עמ'   ,77 של הצבר בתרבות ובספרות', הֹדאר, 

 .57 ,47–40 333 )תשנ"ד(, עמ'  'המיתוסים הציוניים של הצבר־הלוחם בן דור תש"ח', מערכות, 

של  השימוש  על  נסמך  העצמאות  מלחמת  במונח  כאן  השימוש  ערבים,  במונח  לשימוש  בדומה   17

הצברים במונח זה כשמה של המלחמה שפרצה בעקבות ההכרזה על הקמתה של מדינת ישראל. 

שלוש דוגמאות בולטות לכך הן משה שמיר, שעסק בנושא בכמה מסיפוריו וספריו, יגאל מוסינזון   18

במחזהו 'בערבות נגב' וס' יזהר ב'ימי צקלג' ושנים לאחר מכן ב'צלהבים'. הם עסקו בנושא באופנים 

שונים ולעתים הביעו עמדות שהשתנו מסיפור לסיפור. השימוש במטפורת העקדה כמובן לא נולד 

אצלם והוא נשען על מסורת יהודית ארוכת שנים. ראו: י' פלדמן, 'של מי הקרבן הזה, לעזאזל? 

עלייתו ונפילתו של אברהם העוקד בשנות החמישים', מכאן, ט )תשס"ח(, עמ' 125–157 ובעיקר 

עמ' 131–157.

בן־ארי )לעיל הערה 2(. וראו גם: מירון )לעיל הערה 11(   19

אב.  דמות  וחסרי  כילדותיים  גיבוריו  את  לעתים  תיאר  אחרים,  וסופרות  לסופרים  בדומה  יזהר,   20

הצבר  של  ושקיעתו  'עלייתו  רובינשטיין,  א'  ראו:  הספרותיות  ותכונותיו  המיתולוגי  הצבר  על 

המיתולוגי', הנ"ל, להיות עם חפשי, ירושלים תשל"ז, עמ' 101–139 ובעיקר עמ' 101–107.
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חדה  לביקורת  גדולה  מהערכה  כאמור  הנעה  פואטיקה  של  פרישתה  את  מאפשרת 

ונוקבת. בשלושת הסיפורים של יזהר מאפייני החלוציות משתנים בכל פעם בהתאם 

לעמדת המספר )הגלוי או המובלע( ובהתאם לפואטיקת המרחב. על כן יש לראות מהו 

יחס המספר לאב בכל אחד מהמקרים, כיצד הדבר משתקף במילותיו, כיצד היחסים 

על  משפיעים  אדם–מרחב  יחסי  וכיצד  אדם–מרחב,  ליחסי  מתורגמים  הבין־דוריים 
האופן שבו כתב יזהר את החלוץ ואת היליד.21

ב

'בוקרו של חלוץ זקן' פורסם כאמור בשנת 1947 בספר שכותרתו 'ארבעים שנה: קובץ 

ציטטות  הגות,  דברי  כולל  הקובץ  הצעיר"'.  "הפועל  להופעת  שנה  ארבעים  למלאות 

מדברי פעילים בכנסים, מאמרים, שירים וסיפורים. יש בטקסטים שבקובץ דברי הלל 

ושבח לתנועת 'הפועל הצעיר' ומועלית בו על נס העשייה החלוצית על פניה השונות. 

החלוציות  מפעל  כלפי  הביקורתית  בעמדה  דווקא  ניכר  יזהר  של  סיפורו  זאת  לעומת 

בכלל וכלפי החלוץ ותפיסת עולמו בפרט. הסיפור בולט גם מפני שגיבורו נוצק בדמותו 

של זאב סמילנסקי, אביו של יזהר, שנפטר ארבע שנים קודם להוצאת הקובץ לאור. 

העמדה המובחנת היטב של יזהר מופיעה כבר בכותרת, המציגה את החלוץ כאדם   

שמוקדש  בקובץ  בזקנתו  הצעיר'  ל'הפועל  שהשתייך  מי  אל  ההתייחסות  דווקא.  זקן 

החזון  את  שמפרק  בדיעבד  מבט  בהיותו  במובהק,  אירוני  הוא  התנועה  של  לעיתונה 

החלוצי ומציג אותו ככלי ישן ועייף, כלי שאין בו עלומים או זוהר. ולא רק החזון כך, 

גם החלוץ עצמו איננו עוד אותו אדם מלא עזוז וכוח. את מקום בחרותו תופס הזמן הרב 

שחלף, ואת השאיפה לעתיד טוב יותר מחליף הווה אטי ותחום היטב של חשבון נפש, 

שיש בו מרירות לא מעטה. 

מסגרת הזמן והמרחב של הסיפור מצומצמת יחסית ומזכירה את מבנה הכרונוטופ22   

מבחינה זו הרעיון המובע להלן מתווסף לעבודות אחרות שעסקו באופן מובהק בשאלות של מרחב   21

י' שוורץ,  וביחסים בין־דוריים, כמו הקריאה של שוורץ ב'הוא הלך בשדות' למשה שמיר. ראו: 

'1948 – הוא הלך בשדות, משה שמיר', הנ"ל, הידעת את הארץ שם הלימון פורח: הנדסת האדם 

2007, עמ' 239–366. על פי קריאתו של  ומחשבת המרחב בספרות העברית החדשה, אור יהודה 

שוורץ, אורי, גיבור הרומן 'הוא הלך בשדות', הוא דווקא סמן של כישלון הצבריות ומציאת הבית. 

ראו למשל: שם, עמ' 256–257, 288–289. יזהר כונן את הבית ובו־זמנית סתר אותו, והצביע על 

מהלך מורכב של דו־ערכיות חריפה המלווה את הצבר, בניגוד למהלך של שמיר, שביכר את מיקה 

ולהבדיל את וילי ורותק'ה על פני אורי.

זמן– פירושו,  בהזכרת  די  כרונוטופ.  המונח  משמעות  על  מילים  להכביר  טעם  אין  שכיום  דומה   22

אמנותיים  באמצעים  שנכבשת  למרחב,  זמן  בין  זיקה  מהווה  שהכרונוטופ  הטענה  ובציון  מרחב, 
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ההדוק שמאפיין רבים מסיפוריו המוקדמים של יזהר וכמה מסיפוריו המאוחרים.23 עלילת 

הסיפור מתחילה בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר ומגיעה עד שעות הבוקר המוקדמות. גם 

המרחב הממשי שבו מתנהל החלוץ מצומצם – הוא כולל את הבית, את הגינה, את הלול 

נוגעים  בקצרה  המאוזכרים  נוספים  מקומות  בבית.  הגובל  לגדר  שמעבר  הפרדס  ואת 

לעברו של החלוץ והם כוללים את חדרה, פתח תקווה, רחובות וחולדה. 

הצעיר',  'הפועל  תנועת  הלאומי.  אל  מהפרטי  משליכה  החלוץ  בבית  ההתמקדות   

שזאב סמילנסקי נמנה עם חבריה, דגלה בכיבוש העבודה, בעליית היהודים ובקידום 

התנועה  חברי  פלשתינה־א"י.  מכן  ולאחר  פלשתינה  של  במרחב  הלאומי  הרעיון 

כלי להגשמת הרעיון הלאומי־הציוני־ ובעבודת האדמה  )הפרטי(  ראו בהקמת הבית 

ההתיישבותי יחד עם ההגשמה האישית של היחיד.24 לפיכך ברור כי גם אם האמירות 

הן  וסביבתו,  הזקן  החלוץ  בית  את  שכולל  המצומצם  המרחב  אל  נקשרות  שבסיפור 

משליכות על היחס למרחב הכללי, החברתי והלאומי – וראוי לזכור שהסיפור פורסם 

עוד קודם להקמתה של מדינת ישראל.

במשפטים  מתואר  החלוץ  של  עברו  הכלל.  אל  מהפרט  משליכה  הזמן  מסגרת  גם   

אחדים. לעומת זאת ההווה מתואר לפרטי פרטיו ובהדגשה של כל רגע ורגע. בניגוד 

של  בפועלם  להתמקדות  ובניגוד  הקובץ  את  שמאפיינת  השנים  ארבעים  לחגיגת 

החלוצים הצעירים, הפנה יזהר את הזרקור אל פרק זמן של כמה שעות, ללא כל עבר, 

פרק זמן שכמעט אין בו התרחשות. ההווה המתמשך הופך את החזון הקיבוצי לחשבון 

בדיעבד, ומכנס את מעשי העבר הגדולים אל המסגרת של כאן ועכשיו שאין בה זוהר 

או האדרה. 

רעועה.  ובריאותו  שבעים,25  בן  הוא  חייו;  בדמדומי  אדם  על  כן  אם  כתב  יזהר   

בראש  המספר.  של  מפיו  לתיאורים  אלה  ובין  למעשיו  מחשבותיו  בין  נעה  העלילה 

ואין איש שם על לב ואנשי  'הצדיק אבד  הסיפור מופיעה ציטטה מתוך ספר ישעיה: 

חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק'. התייחסות זו ממסגרת את 'בוקרו 

הספרותי,  האדם  דמות  את  רבה  במידה  וקובעת  משמעות  מייצרת  הזמן–מרחב  שלמות  שונים. 

שמשתנה לאורך ההיסטוריה בהתאם אליה. ראו: מ' בכטין, צורות הזמן והכרונוטופ ברומן: מסה 

על פואטיקה היסטורית, תרגמה ד' מרקון, אור יהודה תשס"ז.

ראו על מבנה זה: מירון )לעיל הערה 11(   23

'הגאולה ברטוריקה הציונית', ר' קרק )עורכת(, גאולת הקרקע בארץ ישראל: רעיון  ש' אלמוג,   24

ומעשה, ירושלים תש"ן, עמ' 13–32; ה' ניר, 'גאולת הקרקע, גאולת האדם והחלוציות במחשה של 

תנועת העבודה הציונית – מהעלייה השנייה ועד לחמישית )1904–1935(', שם, עמ' 33–47.

וכך כתב יזהר: 'שוכב לו אדם מקץ הלילה, מקץ חמשים ושלש שנות גלגולים בארץ, מקץ שבעים   25

ימי שני חיים' )יזהר, בוקרו ]לעיל הערה 5[, עמ' 110(. 
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ומעמידה אותו כדמות מופתית  ואיש חסד,  זקן' כקינה על מותו של צדיק  של חלוץ 

שהמספר נושא עיניו אליה. 

אולם בו בזמן התשישות והעייפות מלוות כמעט כל משפט בסיפור והן חותרות –   

נוסף על הכותרת – תחת הדימוי המוכר של החלוץ. לא זו בלבד אלא שהסיפור הקצר 

מעמיד את התשוקה החלוצית26 לנוכח קריסת החזון ועייפות החומר. למול יצר החיים 

)הארוס( של החלוץ הצעיר מועמד המוות )התנטוס( שמידפק על שערי החלוץ הזקן, 

או  בדו־ערכיות  מדובר  אין  ודוק,  והכיליון.  הכימשון  ניצבים  והעמל  הפריחה  ולמול 

וקצרה שבסופה שביב  כי אם באלגיה בוטה  בין שתי המגמות,  ביצירת שיווי משקל 

תקווה עמום. 

עייפותו של האב שלובה בבדידות ובתהיות על מפעל חייו. כבר בתחילת הסיפור   

הגיבור חסר השם מאזין לשעון ש'מכה מבית ואומר: יעבור, יעבור, יעבור – ועוד הוא 

עולמו  תפיסת  ואת  מעשיו  את  ומתאר  ממשיך  המספר  מזה'.27  יצא  לא  וכלום  אומר: 

הוא מעניק דגש  ומעמת אותם עם ההווה האכזרי.  האידאליסטית של החלוץ בעבר, 

מיוחד לטענות האב בזכות הבעלות על הטריטוריה )הבית הלאומי( ומיד מציב למולן 

 את התוצאה המאכזבת: 'חזור והוכח כי לנו הארץ, וכי יכול נוכל, וכי יש מוצא ויש אור – 

אכן, עד כה, בינתים, אתה איש זקן ומחכה דומם לבוקר שיאור, וזה בושש כל כך'.28 

העתקת האור מהארץ כולה ומהחברה אל הפרט משנה את מוקד ההתעניינות של   

החלוץ המבוגר. הוא אינו מתואר עוד כמי שמתמקד בהישגים של תנועת הפועל או של 

הלאום. במקום זאת יש התכנסות אל הבית הפרטי ואל מעשי היום־יום בו, מעשים שאין 

בהם גאולה. הפעולה החקלאית של האב, שהייתה חלק מתפיסה רחבה של החלוציות 

היום־יומית  לעבודה  מתנגד  שגופו  ולאה  עייף  פרט  של  לפעולה  הופכת  הלאומית,29 

ואולי אף מנוכר אליה )בהיפוך כמעט מושלם להגותו של אהרן דוד גורדון(. 

בראש  כמונעת  החלוצית  ההוויה  את  שראה  נוימן,  של  חיבורו  על  נסמך  חלוצית  תשוקה  המונח   26

היא  תשוקה  אותה  פוסקת.  בלתי  להתפשטות  הנוטה  כול,  חובקת  קיומית  מתשוקה  ובראשונה 

כמהפכנים  הקבוצה  בני  של  העצמית  תפיסתם  ואת  החלוצית  ההתיישבות  מפעל  את  שאפשרה 

צעירים שמהפכתם מתמדת ועוברת הלאה אל ילדיהם הצברים. ראו: ב' נוימן, תשוקת החלוצים, 

תל אביב תשס"ט. 

יזהר, בוקרו )לעיל הערה 5(, עמ' 108.  27

שם, עמ' 109.  28

אחד הייצוגים הברורים והמובהקים לגישה זו מופיע בחיבורו של אהרן דוד גורדון 'האדם והטבע',   29

שקטעים ממנו מצוטטים ב'צלהבים'. בחיבור זה טען גורדון כי האדם מכיר את הטבע אך זה איננו 

חלק מהווייתו. עבודת האדמה מאפשרת לאדם לחוש את הטבע בהווייתו ולא באמצעות ההכרה. 

ואף שעבודת האדמה היא אישית ופרטית, היא גם משמשת ככלי לרוח הלאום ולחידושה, באמצעות 

יצירת קשר קיבוצי אל הטבע ואל המרחב. ראו: א"ד גורדון, 'האדם והטבע', הנ"ל, מבחר כתבים, 

ירושלים תשמ"ב, עמ' 49–171. 
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והתכלית  התשוקה  לשיבת  אפשרות  או  ברורה  נחמה  מספק  אינו  הסיפור  המשך   

החלוציות. הסיפר מגמד את הקמת הבית וסביבתו ומתאר את החלוץ ככלי שבור שאינו 

מסוגל לעבד את האדמה לפרק זמן העולה על דקות ספורות. לא רק החלוץ מצבו כה 

ירוד אלא גם הבית והחצר, או כפי שכותב המספר: 'קשה לראות אדמה מוזנחה, מצמיחה 

קמשונים ומתיבשת'.30 רק בסופו של הסיפור עולה רמז של תקווה, כאשר האיש הזקן 

מפזר לפני התרנגולות מעט ירק שאסף בפרדס ומבין כי העופות תלויים בו למחייתם. 

זהו רגע של 'איזו הכרה כי אולי אין זה באמת כה עצוב, איזה אור של שמש, שמתגלה 
לאדם בסוף הלבטים, אור, באמונה, ואולי, אולי באמת, איננו אור מתעה?'.31

המשפט החותם מציג מבט חומל של הבן על אביו. שאר הסיפור מטיל אפלה על   

סופו, ועל כן ניתן לקראו לא רק כקינה אלא גם כהעמדת החלוץ למשפט הזמן והבן.32 

אך כאמור יחד עם היסוד הקשה יזהר כתב ברוך על האב. המהפכה העתידית שבעטייה 

בא למרחב החדש לא הושלמה ולא הוגשמה. הבית וסביבתו משמשים עדות לכך, ואם 

בבית פנימה יש מקום לחשבון נפש, הרי במרחב שמחוצה לו הדבר נכון על אחת כמה 

ומבקש  בו  המביט  המספר,  של  אם  כי  דווקא,  החלוץ  של  נפש  חשבון  זה  אין  וכמה. 

להאיר את כישלונו ואת הצלחתו הקטנה והמסויגת אף על פי כן. 

בהקשר הרחב של פרסום הטקסט, קרי הקובץ שבו נכלל, אפשר לראות את הסיפור   

בנו היליד כאיש שמעולם לא  כתביעת חרפה שלאחר מות האב. החלוץ מתואר בפי 

ִיקום  'מי  הביע בקול את עלבונו. המספר כותב, וברור שהדברים נכתבים בדם לבו: 

חרפת עניו, מעונה שדרסוהו חצופים? מי ָיקום ויעכב את העולם ויכה באגרוף וישווע: 

עוול!]...[ לא, לא. אין בלבו דבר מן הדברים הקשים הללו. חרף־מה שפרשת חייו אינה 

אלא כתב אשמה כבד'.33 

למרות  כך  האב.  עם  מאוחר  צדק  לעשות  כדי  החגיגית  הבמה  את  מנצל  המספר   

יזהר, בוקרו )לעיל הערה 5(, עמ' 112.  30

שם, עמ' 113.  31

גוברין השוותה בין 'בוקרו של חלוץ זקן' ל'סיפור שלא התחיל' ול'מקדמות' ובחנה את יחסי האב   32

והבן בסיפורים אלה. לדבריה 'בוקרו של חלוץ זקן' מתאר את החלוץ כאיש מושפל וכושל. תיאור 

כתב  ההרסנית,  עולמו  ותפיסת  אביו  כנגד  היליד  הבן  של  האשמה  ככתב  הסיפור  את  מעמיד  זה 

 האשמה שרוכך לאחר מכן ב'מקדמות'. ראו: נ' גוברין, '"איך אבא מושיב ילד על קן צרעות?" – 

)תשס"ט(,   17–16 בספרות,  למחקר  דפים  יזהר',  ס'  בכתבי  מחודשת  קריאה  להוריו:  בן   בין 

עמ' 251–293. להערכתי דברים אלה אינם מתייחסים אל חתימת הסיפור, אל תיאורים מחמיאים 

של דמות האב ואל הרגעים שבהם הציג יזהר כתב אישום נוקב וחריף כנגד הרעים והידידים של 

יסודות ברורים  יש בסיפור  זאת  109–112. עם  יזהר, בוקרו )שם(, עמ'  אביו שנטשו אותו. ראו: 

ששופטים לא רק את סביבת האב אלא גם את האב עצמו. 

יזהר, בוקרו )שם(, עמ' 111.  33
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הפער המובנה בין השניים ואף שרוב הסיפור מוקדש לדעיכת החלוץ, בסופו של דבר 

'בוקרו של חלוץ זקן' הוא סיפור שהיליד מעמיד בו את אביו במרכז התמונה ומביט עליו 

בהערכה. החלוץ אכן עומד למשפט, אך ַּביחס אליו יש אולי אפילו הערצה מסוימת. 

ואילו הביקורת נוגעת בעיקר לרמיסת הפרט בידי הרעיונות הקבוצתיים, רעיון שחוזר 

המחשבה  עם  מתאזן  כוחו  שתש  כזקן  האב  תיאור  גם  יזהר.34  של  סיפור  בכל  כמעט 

שאולי ככלות הכול עמלו לא היה לשווא, והוא הצליח להקים בית העומד על ִתלו גם 

לאחר מותו של האדם הפרטי, ומגשים כמעט באופן מושלם את החזון החלוצי. 

עמדה זו באה לידי ביטוי מרחבי מובהק. הטריטוריה שבה מתנהל הסיפור היא הבית   

החלוצי, הן זה של העבר )חדרה, פתח תקווה, רחובות וכו'( הן זה של ההווה. בדידותו 

של האב מודגשת, אך בד בבד הבית הוא ביתו ושייך לו ולו בלבד. הוא זה אשר בנה 

אותו מן המסד לטפחות והוא אשר ממשיך לפעול בו ולקיים אותו. אין בבית נוכחות 

אחרת, ועל כן המרחב )והמקום( מוכפף לאב ונתון לשליטתו הבלעדית כמעט )מלבד 

כזהות  נתפסת  החלוצית  הזהות  אחרות,  במילים  האב(.  את  רודף  שמותו  המת,  האח 

העיקרית שאוחזת בבית, והבית הוא חלק בלתי נפרד מהאני שלה.35 

כך לצד הכישלון העולה שוב ושוב מהעלילה, עולה וצומחת ההצלחה החלוצית –    

יזהר  ִאפשר  זו  מסיבה  אולי  בו.  החיים  את  שמלווה  השייכות  ותחושת  הבית  הקמת 

לסיפור להסתיים בנימה חיובית שברירית. אם הזמן והמרחב אינם של הפרט בלבד אלא 

הספרותיים  ניסיונותיו  על  חדשים  גילויים  ל"עבודה":  "שרטוטים"  בין  יזהר  'ס'  מהלו,  א'  ראו:   34

הראשונים של ס' יזהר', שאנן, יב )תשס"ז(, עמ' 181–208; י' קשת, 'על ס' יזהר', הנ"ל, משכיות: 

מסות ביקורת, תל אביב תשי"ג, עמ' 240–260; מירון )לעיל הערה 1(, עמ' 261–263; ר' בייזר־

 ;90–83 24–25 )תשמ"ה(, עמ'  יזהר', בצרון,  ומציאות בדרכי הצגת הדמויות אצל  'בדיון  בורר, 

על  כתובים:  חיים  הנ"ל,  יזהר',  ס'  של  מקדמות  על  ועולם:  עם  נבחר,  בן  על  'אפוס  בן־דב,  נ' 

אוטוביוגרפיות ספרותיות ישראליות, ירושלים ותל אביב תשע"א, עמ' 67–71; ע' זוסמן, '"בפאתי 

 L. I. Yudkin, ‘The Tormented Conscience ;46–44 'נגב" לס' יזהר', נגיד )לעיל הערה 1(, עמ

 of S. Yizhar’, idem, Escape into Siege: A Survey of Israeli Literature Today, London
and Boston 1974, pp. 71-89

'ביתנו הוא הפינה שלנו בעולם. כפי שנאמר  זה מאירים דבריו של ֶּבשלאר את הנושא:  בהקשר   35

 G. Bachelard, יקום ממשי בכל מובן המילה'. ראו:  זהו היקום הראשון שלנו,  לעתים תכופות, 

The Poetics of Space, trans. M. Jolas, Boston 1994, p. 4. בשלאר ראה את העולם כמצוי 
באדם ומשתקף בזהותו, ואת האדם כמצוי מחוץ לעצמו ולישותו, כמי שמוצא את קיומו ואת עצמו 

במרחב. ראו: שם, עמ' 8. בעקבות בשלאר קבע מלפס כי 'החומרים של חיינו ה"פנימיים" מצויים 

משולבים  ומקומות  מרחבים  שאותם  בעוד  שוכנים,  אנו  בהם  החיצוניים  במקומות  או  במרחבים 

 J. E. Malpas, Place and Experience: A Philosophical Topography, ראו:  "בתוכנו"'. 

והזהות העצמית קשורות קשר  וטען כי החוויה האנושית  Cambridge 1999, p. 6. הוא המשיך 
הדוק למרחב ולמקום. עם זאת המשמעות שאנו מעניקים למקומות אינה יציבה אלא בת שינוי. 

ראו: שם, עמ' 1–62, 194–198. 
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יש להם גם השתמעויות כלליות, הרי הבית החברתי נשען על החלוץ ועל פעולותיו. 

היליד חש חוב מוסרי ומרחבי לאביו, שגם אם כשל במעשיו הצליח במשימתו החשובה 

ביותר – להקים בית פרטי שהוא חלק מהבית הלאומי. 

הבית  בו.  והנוכחות  המרחב  באמצעות  כאן  נוצקת  לבן  האב  בין  היחסים  מערכת   

שייך לחלוץ )הזקן(, והמספר מתמקד כמעט אך ורק במה שעובר עליו. אולם לפרקים 

צומחת ועולה מבין המילים תודעתו של המספר, שכאמור מבקש להגיב על מה שנראה 

ובמקומו  בעלילה  בנוכחותו  נשזרת  בבית  האב  של  הנוכחות  ועלבון.  כחרפה  בעיניו 

בית חלוצי.  סיפור על  ובראשונה  הוא בראש  זקן'  'בוקרו של חלוץ  המרכזי בסיפור. 

ונמשכים  גדול  בחלום  מתחילים  שמעשיו  באב,  מתמקד  המספר  מכך  יוצא  כפועל 

בניסיונות בלתי פוסקים להוכחת צדקת הדרך. 

הוא  היליד.  של  לזהותו  רב  מרחב  מותירה  אינה  ההורה  כלפי  הברורה  האמפתיה   

במלוא  אב  דמות  של  בִצלה  הנמצא  מספר  של  עמדתו  חיצונית,  בעמדה  עצמו  מוצא 

מובן המילה.36 הבית ספוג כל כולו בהוויה החלוצית, בעבר המעומת עם ההווה. אך אין 

זה עימות בין־דורי כי אם עימות פנימי שהיליד משמש לו פה ותו לא. הבית ב'בוקרו 

של חלוץ זקן' הוא אתר ששורה בו רוחו של החלוץ )המת, שהרי הסיפור ראה אור ארבע 

שנים לאחר מות זאב סמילנסקי(, רוח של אדם בעל ערכים נעלים שנתן מעצמו לטובת 

הכלל, ושלא זכה להערכה על כך. במקרה זה ביתו של הבן חוסה כולו בצל בית האב, 

ובסופו של דבר הוא מקבל עליו את מאפייניו.

ג

גיבור  ב'מקדמות'  זקן',  חלוץ  של  ב'בוקרו  האב  של  החובקת־כול  הנוכחות  לעומת 

הרומן הוא המספר עצמו, בן דמותו של יזהר.37 המוקדים הפואטיים האחרים של הרומן 

והיליד  יחסי החלוץ  ואת  'הוא הלך בשדות'  יש להידרש שוב לניתוחו של שוורץ את  זה  בהקשר   36

תחושת  בשדות',  הלך  כב'הוא  שלא  זה,  במקרה  אך   .)21 הערה  )לעיל  שוורץ  ראו:  ברומן. 

ההתבטלות אינה מביאה למות היליד כי אם להכרה ולאמפתיה, למעין מצב של חסות מרצון. 

הבדיון  של  ושילובו  ב'מקדמות',  האוטוביוגרפיה  בסוגיית  עסקו  וחוקרות  חוקרים  כמה   37

הרומן.  שייך  שאליה  הסוגה  את  במדויק  להגדיר  שביקשו  מי  בפני  בעיה  הציב  באוטוביוגרפיה 

ולא  דווקא  )אומנות  האומנות  מעשה  את  במרכז  שמעמידה  כיצירה  הספר  את  הבין  שקד  למשל 

לסוגת  באשר  חד־משמעית  מקביעה  הסתייג  מירון  גם  שבורים.  מפרטים  פסיפס  שיוצר  אמנות( 

הספר וסבר שאין לתייגו כאוטוביוגרפיה רגילה, מאחר שהוא משלב אירועים מהעבר והתנסויות 

שהילל  ברזילי,  המחשבה.  אל  המעשה  מתחום  אותם  שמוציאות  שונות  הפשטות  עם  מהילדות 

ושיבח את הרומן, כתב כי הפרשה האוטוביוגרפית 'לקויה וחסרה'. פרייליך טענה כי 'מקדמות' נע 

בין האוטוביוגרפיה לבדיון, וכי יש יחס כפול וסתירה פנימית בכל הנוגע לזיכרון וליחס שלו אל 
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סובבים את האב ואת הבית, אותו מקום שהיה מרחב ָּתחום של התרחשות ומשמעות 

הוא  הבית  ב'מקדמות'  זקן',  חלוץ  של  כב'בוקרו  שלא  אולם  זקן'.  חלוץ  של  ב'בוקרו 

לא רק בית חלוצי אלא בראש ובראשונה מעונו של היליד־המספר, שמביט על חייו 

שלו. משולש הזהויות שמרכיב את הסיפור מצביע על פער בין החלוץ ליליד וחושף גם 

במקרה זה קשר ביניהם למרחב בכלל ולבית בפרט. 

הכרונוטופ ב'מקדמות' שונה מזה של 'בוקרו של חלוץ זקן'. העלילה נפרשת על פני   

שתים עשרה שנים, מרגע שהמספר־הגיבור בן שנתיים ועד הגיעו לגיל ארבע עשרה 

לערך. גם המרחב משתנה שוב ושוב, והוא כולל מעברים מחווה חקלאית באזור חולדה 

לאזורים שונים בעיר תל אביב ומשם לרחובות. שינוי המיקום במרחב בא לידי ביטוי 

חוט  יש  ועדיין  אחר.  אתר  מתאר  יזהר  של  המספר  פרק  שבכל  מאחר  הספר,  במבנה 

מקשר בין כל אותם אתרים: בכל פרק מדובר בבית חדש שאליו מגיעה המשפחה, וכל 

פרק עוסק בחיי הגיבור באותו בית ובמרחב שסביבו. 

תמונה זו הופכת מורכבת יותר מפני שהבית ב'מקדמות' הוא כפול פנים. מצד אחד   

זוהי עריסה שלתוכה נולד המספר, ושהיא עבורו עוגן קיומי ואתר התכנסות. מצד אחר 

והפריצה מקבילים  יחסי ההתכנסות  ולמרחב הלא־מסומן.  זוהי נקודת פריצה לעולם 

זאת  ולצד  בזמנים קשים  ונחמה  ביטחון  הבית מקום של  היותו של  נוספת:  למערכת 

הפיכתו לאתר של סכנה ושל חשש, מקום בעל פינות אפלות ויסודות מעורערים שיש 

להימלט מהם אל העולם שבחוץ. 

האפשרות של כפילות פנים של הבית מכוננת יחסים מורכבים וכפולי פנים גם בין   

האב לבן. בדומה לסיפור הקצר שפורסם בשנת 1947, ברומן שראה אור ארבעים וחמש 

זו בלבד  לא  והכישלון של האב החלוץ.38  שנים לאחר מכן הבן מתבונן על ההצלחה 

הזהות  ממרכיבי  לאחד  )שוב(  והופכת  בספר  מרכזי  מקום  מקבלת  שהחלוציות  אלא 

עובדות מהעבר. ראו: ג' שקד, 'ארץ ישראל יפהפייה של מלים', הנ"ל, ספרות אז, כאן ועכשיו, 

תל אביב תשנ"ג, עמ' 181–187; ד' מירון, 'אם הוא לא מת, הוא יחיה', ידיעות אחרונות: המוסף 

לשבת, 3 באפריל 1992, עמ' 26–27; י' ברזילי, 'שרשי ס' יזהר', הדאר, 72, ג )תשנ"ב(, עמ' 22; 

מכאן,  יזהר',  ס'  מאת  "מקדמות"  של  הסוגה  לשאלת  הזיכרון:  ומלאכת  הבן  'האב,  פרייליך,   ל' 

ד )תשס"ה(, עמ' 108–127.

תיקון  סיפור  מעין  הוא  'מקדמות'  כי  שטענה  גוברין,  של  מאמרה  את  כאן  להזכיר  ראוי  ושוב   38

ל'בוקרו של חלוץ זקן' – שלדעתה מציג את האב כאיש מושפל וכושל – ול'סיפור שלא התחיל'. 

לדברי גוברין העמדה המורכבת כלפי האב בספר מעמידה למבחן את הצלחותיו ואת כישלונותיו 

ובסופו של דבר מאשררת את מעשיו. השיפוטיות החלקית בלבד והעמדה חסרת ההחלטיות באשר 

 ליליד הערבי מביעה קרבה גדולה יותר לאב מאשר בשני הסיפורים האחרים. ראו: גוברין )לעיל 

חוזר  'יזהר  מירון,  ד'  ראו:  דומה.  והאב בספר באופן  הבן  יחס  ניתחו את  ומירון  32(. שקד  הערה 

לסיפורת', ידיעות אחרונות: המוסף לשבת, 20 במרס 1992, עמ' 22–23; הנ"ל )לעיל הערה 37(; 

שקד )שם(, עמ' 181–199 ובעיקר עמ' 197. 
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העיקריים של ההורה. יחד ִאתה הופכת ילידיות הבן לאמצעי העיקרי שמכונן את זהות 

המספר המביט על חייו. הבן והאב בוראים בתים שונים, והבתים הללו משקפים את 

התכונות השונות של החלוץ ושל היליד. 

לזה שב'בוקרו של חלוץ  דומה  ב'מקדמות' באופן  היסוד החלוצי של האב מתואר   

זקן'. גם כאן המספר מציין את נדודי אביו בארץ, את הכתיבה במקומות שונים בזכות 

המהפכה החקלאית שהיא גם מהפכת זהות )של היהודי החדש המשיל מעליו את מעיל 

היהודי הישן והגלותי(, את ניסיונות ההוכחה 'כי לנו הארץ', את היציאה משכונת נווה 

שלום בזמן מאורעות תרפ"א לשם הבאת חלב לילדיו, את הדעיכה האטית עם הזמן, את 

שתיקתו לנוכח העוולות שעושים עמו ועוד.39 

המאפיינים המשותפים הללו אינם מונעים מהמספר להציג את ההורה באור אחר,   

חדש.40 ב'בוקרו של חלוץ זקן' הוא מתואר בחמלה רבה ומתוך הזדהות עמוקה – אף 

שאלה שלובות כאמור בהצגתו כאדם עייף, זקן וכושל – ואילו ב'מקדמות' יש מרחק 

בין המספר לאביו ואין השתעבדות לנקודת המבט של האב. 'בוקרו של חלוץ זקן' עוסק 

במחשבות החלוץ, במעשיו ובתביעת העלבון של הבן בלבד, ואילו ב'מקדמות' נוספים 

אליהם מעשי הבן, מחשבותיו וביקורת נוקבת וחריפה עד מאוד על החלוץ. 

נקודת הפתיחה לביקורת על החלוץ נוגעת להנחת היליד על פאת השדה, במקום   

שהוא 'הגבול שבין הנחרש והולך ובין הנוקשה מעולמי עולמים'.41 האב מניח את בנו 

זוהי הפעם הראשונה  ידי אפ"ק.42  זו בעודו חורש חלקת אדמה שנקנתה על  בנקודה 

של  תודעתו  הופיעה  הספר  שבפתיחת  לאחר  האב,  בדמות  הקוראים  נתקלים  שבה 

כשופעי  ראשון  במבט  נראים  ולמעשיו  לחלוץ  שנוגעים  התיאורים  בלבד.  המספר 

הבן  כאשר  לשיא  מגיעה  הביקורת  אותם.43  עוטף  ביקורת  של  דוק  אולם  התפעלות, 

בעוד שב'בוקרו של חלוץ זקן' הדברים מופיעים בצורה דחוסה, ב'מקדמות' הם מופיעים במרוכז   39

 ,20–19  ,15 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  מקדמות  ראו:  שם.  זעיר  פה  זעיר  מכן  ולאחר  הספר  בתחילת 

 .192–190 ,167–166 ,71 ,60–59 ,23–21

ראו: גוברין )לעיל הערה 32(.  40

עמ' 13.  41

אפ"ק הם ראשי תיבות של 'אנגלו־פלסטיין קומפני', 'בנק אנגלו־פלשתינה', שהיה המוסד הפיננסי   42

וחשיבותו  המוסד  פעולת  של  תיאור  על  העשרים.  המאה  בתחילת  החדש  היישוב  של  המרכזי 

בתקופת פעילותו ראו: ז"ד לבונטין, לארץ אבותינו, ב, תל אביב תרפ"ד. 

כך נכתב למשל: 'וכעת הולך נסיון הקמת החווה כפתרון לכיבוש העבודה העברית, הולך ומתממש   43

ובקשיי קשיים, ואבא רק צריך לסיים את המלבן ]...[ ושהנה כעת תוקעים כאן יתד, כמו שאומרים, 

וגואלים בפועל עוד פס קרקע אחד ]...[ הנה הולך להיות מתחיל כאן ומשנה סדרי עולם – למרות 

הכל' )יזהר, מקדמות ]לעיל הערה 5[, עמ' 14(. אך תיאור זה מגומד לאחר מכן כשהמספר מתאר 

את הפרד החורש, 'שלא אכפת לו שום עליית היהודים ושום גאולת קרקע, והוא בשלו בהליכה שלא 

אכפת לה וכלום לא ישנה אותה' )שם, עמ' 17(. וראו גם: שם, עמ' 19, 23. 
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היושב נעקץ על ידי להק צרעות שהוחרדו מרבצן ומובל על ידי הוריו אל הרופא.44 

המספר מתאר את בהלת אביו שחש אליו ועזב הכול בדרך אל הרופא לאחר העקיצות. 

אך במהלך תיאור הרגשות הכואבים של החלוץ מתערב המספר המבוגר כמה פעמים 

בעלילה ופונה אל החורש־המהפכן: 'ולעולם אסור שאבא יושיב תינוק על חור צרעים 

ויטען אחר כך לא ידעתי', 'איך אבא מושיב ילד על קן צרעות? ]...[ מי מושיב ילד 

חוזר על עצמו בפרק השני  קן צרעות, פושע'.45 רגע הביקורת המופנה אל האב  על 

ברמיזה, כאשר האב יוצא מן השכונה במהלך פרעות תרפ"א כדי למצוא חלב לילדיו. 

גם כאן החלוץ הנעדר, הנטוע כל כולו במעשה המהפכני, נוטש את הילדים־הילידים 

ומפקיר אותם בזמן סכנה המאיימת על חייהם. 

המספר  הספר  בפתיחת  ריק.  בחלל  מתעצבת  אינה  האב  כלפי  השיפוטית  העמדה   

מתאר את תודעת התינוק – הוא עצמו כשהיה בן שנתיים ימים – שנמצא בתוך אוהל 

ומביט ביריעותיו הנעות בעצלתיים ברוח. משם עובר מבטו של העולל אל קו האופק, 

זהו מבט פתוח, והבית  שמפגיש את האדמה עם השמים, ואל תנועת אור על עלה.46 

זאת האב  גבולות. לעומת  חסר  הוא  להיות המספר  הגיבור שיהפוך  שמשתקף מעיני 

חורש את חלקת האדמה כדי לסמנה ולהבדיל אותה מהמרחב חסר הגבולות שסביבה,47 

שרטוט  של  בצלו  עומדים  האב  בתי  ששאר  כך  השני  בפרק  עצמו  על  חוזר  והדבר 

הגבולות. הופכיות זו מעמידה את בית האב ואת בית הבן כניגודים כמעט מושלמים. 

פתיחת הספר המדגישה את הבית הילידי עומדת בניגוד להמשכו: זוהי כמעט יצירה   

בפני עצמה, עלילה בעלת ָעצמה פיוטית. המספר מתאר מצב של אחדות וכוליות של 

המרחב. המרחב הוא אחד, שלם, ממשי, והמספר הוא חלק מאותו מרחב – ובמובן זה 

מדובר על מרחב ולא על מקום, שיש לו תיחום ברור. אין הפרדה בין השניים, ומבטו 

של המספר – כמו לשונו של יזהר – מרפרף על פני המרחב ונטמע בו. 

בכך לא תמה ההנגדה בין פתיחת הספר להמשכו: האב בורא בית שכל כולו נטוע   

במרחב הממשי והגשמי. אין בבית זה מקום לזהויות אחרות, כמו זו של היליד הערבי 

שב  הוא  שבהם  מאמרים  ל'העולם'  וכותב  בלילות  יושב  האב  זו  מסיבה  אולי  למשל. 

ומוכיח כי הערבים אינם בני לאום אחד אלא שייכים לקבוצות שבטיות ולעדות שונות 

המצויות בסכסוכים פנימיים.48 לעומת זאת בית הבן מורכב שכבות שכבות של זיכרון, 

זה מנכיח בין היתר את  'מקדמות'. בית  שבאות לידי ביטוי גם במפעל הספרותי של 

שם, עמ' 27–55.  44

שם, עמ' 38, וראו גם: שם, 28   45

שם, עמ' 7–10.  46

עמ' 13.  47

שם, עמ' 22.  48
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הזהות הילידית הערבית המחוקה על ידי אזכור שמותיהם של כפרים שנעלמו מעל פני 

השטח.49 המספר מוסיף ומאזכר גם שמות בניינים שהיו בתל אביב ושנעלמו, ובתוך כך 

הוא משחזר את ההיסטוריה המרחבית באמצעות המילה הכתובה.50 

המעשי.  ובהווה  הבית  של  הגשמי  כן בהתמקדות בממד  אם  המרחב שלוב  תיחום   

לעומתם ניצבת פריצת הגבולות שנשזרת בממד הזיכרון המוצמד למעונו של אדם. 

בתים  שני  אותם  על  להצביע  'מקדמות'  של  למספר  מאפשרת  זה  מול  זה  הצבתם 

שהופיעו כבר בתחילת הספר: האחד מבוסס על הדרה, על שרטוט גבולות חוזר ונשנה 

מקום  בין  הגבולות  את  לפרוץ  ומבקש  מכיל  והאחר  לעולם,  בית  בין  הפרדה  ועל 

והילידיות  ומאירים את החלוציות  זה  לנוכח  זה  הבן עומדים  ובית  בית האב  למרחב. 

כזהויות ששבר של ממש נבעה ביניהן. 

על  הביקורת  זקן'  חלוץ  של  ב'בוקרו  נוספת:  מטרה  משרתת  הבתים  שני  יצירת   

החלוציות הייתה מתונה ונעטפה בהצגת החלוץ־האב כדמות שאמנם הזדקנה והפכה 

המספר  של  ביתו  הבית.  הקמת   – העיקרית  במשימתה  הצליחה  אך  ושבורה,  עייפה 

היליד נבלע במעון האב, ומאפייני בית החלוץ חלחלו לבית היליד, שלא ביקש להציג 

חלופה למקום זה. 

להשתחרר  למספר  מאפשרת  האב  לבית  החלופה  הצגת  ב'מקדמות'  זאת  לעומת   

מהחוב כלפיו. אמנם יש בספר אמפתיה כלפי החלוץ והיא ניכרת במקומות שונים,51 אך 

במקביל נמתחת על האב ביקורת קשה ונוקבת, המשלבת את היחס אל המרחב והמקום 

עם מתח בין־דורי. לא זו בלבד אלא ששני הבתים אמנם עומדים זה מול זה, אך לביתו 

של הבן ניתן מקום מרכזי יותר והוא מתואר באופן חיובי. לעומת זאת התיחום וההדרה 

שמלווים את קימום בית האב מתוארים כמביאים שוב ושוב לסכנת חיים עבור החלוץ 

וחשוב לא פחות – עבור היליד־המספר. 

ביתו שלו  בו את  'מקדמות', תיאר  לאור  יצא  ושש כאשר  בן שבעים  יזהר, שהיה   

הוא   – מרווח  אין  האדם  לבין  שבינו  בית  ילידית,  בנוכחות  רווי  בית  זהו  זקנה.  לעת 

חובק ותופס את כלל הווייתו של היליד ואין בו רצון או אפשרות להפרדה בין השניים. 

לעומת זאת ביתו של האב־החלוץ נתפס כמקום שבינו לבין האדם יש מתח מתמיד. 

שם, עמ' 201, 203, 222–223.  49

ראו למשל: שם, עמ' 30, 103–104, 107, 229–231.   50

מעניין לציין שהרגעים שבהם שם יזהר בפי מספרו את ההערכה למעשי האב הם בדרך כלל רגעים   51

שבהם האב מתיר לעצמו לפרוץ את גבולות הבית התחום היטב שבנה. כך למשל כאשר המספר 

ואביו משוטטים בחולות שמחוץ לתל אביב, האב מצביע על החולות ומסמן את הרחובות העתידיים 

המקומות  את  גם  המספר  ולדברי  בעבר,  בה  שהיו  מקומות  על  מכסה  במקום  האדמה  העיר.  של 

אחד  וזהו  האב,  של  המרחבי  הדמיון  לאור  מתאפשר  המעגלי  התהליך  האדמה.  תכסה  העתידיים 

הקטעים בספר שניכרת בהם קרבה גדולה בינו לבין המספר הצעיר. ראו: שם, עמ' 134–135. 
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הניסיון להשתלט על המרחב ולהפכו למקום נכשל אצל האב ומצליח אצל הבן דווקא 

מפני שהמספר של יזהר אינו מבקש ליצור בית בעל גבולות ברורים, אלא אתר שיש 

זיכרון  ובין  זהות לאחרות  בין  ייצוג למציאות,  בין  פנים לחוץ,  בין  בו מעבר מתמיד 

לנוסטלגיה. 

עמדה זו מציבה את הגיבור במקום שהוא על הגבול שבין הנחרש לנצחי, בעמדה   

כזר  שמתואר  האב,  לעומת  הילידיות.  בזכות  רק  שמתאפשרת  )לימינלית(52  ִספית 

בו מנגנון  ולעומת הבית הרעוע שהוא מקים, הבן מקים בית שהִספיות היא  למרחב, 

עיקרי. הבית הספי והילידי ממלא את הפער הבין־דורי בנפח מרחבי, ויוצר פואטיקה 

שכפילותה מזינה את המתח הבלתי פוסק שבבסיס הרומן. 

בספרות  הצבר.  לדמות  ַּביחס  ההיפוך  היא  אליה  לב  לשים  שחשוב  נקודה  עוד   

לדימוי  היסודות  את  שהניח  כמי  הספרותי  תש"ח  דור  את  לראות  מקובל  המחקרית 

הצבר הרווח בתרבות הישראלית־היהודית. יסודות אלה כוללים עימות עם דמות האב 

כן לעתים קרובות מתוארת  וביקורת חריפה המופנית כלפיה בהקשרים שונים. כמו 

ספרות הדור כמהללת את הצבר ומשכיחה או מדחיקה את קיומו של החלוץ, ההורה 

שיש לו שורשים גלותיים של יהודי ישן.53 ביקורת רבה כבר נמתחה על דברים אלה, 

וניכר כי דמותו של הצבר מורכבת יותר.54 עם זאת ברור כי טקסטים ספרותיים רבים 

של  שידה  הכריעו  ולבסוף  החלוציות  עם  אותה  ועימתו  הצבריות  את  נס  על  העלו 

הצבריות על העליונה. 

כי  לציין  יש  כרונוטופ.  במונח  לשימוש  בדומה  מאוד,  רווח  הפך  )לימינלי(  ספי  במונח  השימוש   52

החברה  לבני  המוכרת  החברתיים  המיקומים  מרשת  שחורג  כמצב  טרנר  אצל  מאוזכרת  הִספיות 

והתרבות. הספיות – שהיא מעין אנטי־מבנה כפי שמציינת כותרת חיבורו של טרנר – יוצרת מבט 

מאתגר על המבנה החברתי, ובחברות המודרניות היא יכולה להפוך למצב של קבע. ראו: ו' טרנר, 

התהליך הטקסי: מבנה ואנטי־מבנה, תרגם נ' רחמילביץ, תל אביב 2004, עמ' 87–101. 

128–135; פלדמן  20(; ע' אלמוג, הצבר: דיוקן, תל אביב תשנ"ז, עמ'  רובינשטיין )לעיל הערה   53

תשס"ח.  אביב  תל  ילידית,  עברית  שירה  על  מסות  שלוש  מראשית:  חבר,  ח'   ;)18 הערה  )לעיל 

בשנים האחרונות ניכר כאמור ניסיון להציג את המורכבות הרבה שמאפיינת את ספרות דור תש"ח 

ואת היסודות הדו־ערכיים שבה. ראו למשל: הולצמן, דימויו הספרותי )לעיל הערה 16(; א' מהלו, 

אתה:  עירום  וכי  הנ"ל,  הצבר',  דמות  של  ו'דה־מיתיזציה  הצבר',  דמות  של  'מיתיזציה  הפרקים: 

אמת ומיתוס בסיפורי דור הפלמ"ח, באר שבע, תשס"ט, עמ' 86–105 ובעיקר עמ' 86–92; שוורץ 

)לעיל הערה 21(. 

ראו למשל את מאמרה של שייט על הצבר התלוש: ה' שייט, 'לא "מרגיש אייזן": הצבר התלוש   54

בסיפורת המוקדמת של "דור בארץ" על פי יצירות של ס' יזהר, משה שמיר וחנוך ברטוב', מכאן, 

158–168. שייט טענה שהסופרים הצברים מציגים את  עמ'  ובעיקר   182–158 עמ'  )תשס"ח(,  ט 

התלישות כמצב זמני שיש להתגבר עליו כדי להשלים את המהלך הילידי־הצברי, בעוד שאצל יזהר 

הבית הילידי עומד בצל הבית החלוצי, הופך לבית ִספי או מוצג כבית שיש בו ניכור מהחלוציות 

לצד אימוצה כחלק מהזהות הילידית. 
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מקריאת שני הסיפורים של יזהר עולה כי דווקא בזה המוקדם הצבר כמעט מבטל   

בצלמו  שעוצב  המרחב  בבית.55  הטוטלית  ונוכחותה  החלוציות  מפני  שלו  קיומו  את 

ובדמותו של החלוץ, ושהפך למקום, למעון – שכאמור הוא פרטי ולאומי בו בזמן – הוא 

סיפור של הצלחה מוגבלת שהצבר מקבל את כלליה ואת חוקיה. הצבריות, שהייתה 

מקבלת  הבא,56  לדור  באשר  רצונותיהם  ושל  החלוצים  של  תרבותית  יצירה  למעשה 

במקרה זה את הדין ואת מקומה השולי. המתח הבין־דורי נפתר באמצעות צידוד בחלוץ 

לצד מתיחת ביקורת על הפער שבין אידאל למציאות. אך הצבר והחלופה המרחבית 

שהוא יכול להציג אינם מופיעים בטקסט.57 

לעומת זאת ב'מקדמות' הניח יזהר בפי מספרו את שני הבתים והציב אותם זה מול   

למתוח  ובמקביל  המספר  באמצעות  במרחב  לאחוז  לעצמו  הרשה  המבוגר  יזהר  זה.58 

ביקורת על אופיו של הבית שבנה החלוץ. לא זו בלבד אלא שבניגוד ל'בוקרו של חלוץ 

זקן', הסיפור אינו מסתיים בנימה חיובית בנוגע לחלוץ, אלא במותו ובהוצאת גופתו 

הלאומי.  ובמשתמע, במעון   – הפרטי  היחיד במעון  הריבון  נותר  כך שהיליד  מהבית 

נקרא כסיפור הצלחה שכולו  'מקדמות'  זקן',  ל'בוקרו של חלוץ  גמור  בהיפוך כמעט 

ביסודות ערכיים חד־ בית שמתאפיין  זה  אין  היליד. אך כאמור  ידי  על  הבית  הקמת 

משמעיים, בילידיות מושלמת ובקשר מתמשך ובלתי אמצעי אל המרחב. זהו בית שיש 

בו תמיד ממד מסוים של ערעור, של אי נחת )למעט הפתיחה של 'מקדמות', שמרמזת 

יותר מכול על הפער שבין הנוסטלגיה לזיכרון הממשי(. 

זהותו של הצבר במקרה זה היא ִספית, כמו ביתו. זוהי אינה זהות בטוחה בעצמה,   

הלאום  לטובת  ומגויסת  התלבטויות  כחסרת  סטראוטיפי  ובאופן  היטב  המוגדרת 

יזהר מהוסס ומהסס. הוא מכיר באפשרות קיומו כאחר במרחב  והקבוצה. גיבורו של 

המקומי, ואפשרות זו נקשרת אל יחסיו המורכבים עם היליד הערבי. ב'מקדמות' ביקר 

וחלקית,  זמנית  והציג אפשרות של ברית  יזהר את התעלמות החלוץ מהערבי היליד 

המבוססת על הכרה הדדית בזכות לבית, זכות שנקשרת אל היסוד הילידי ואל הקשר 

הבלתי אמצעי שבין היליד למרחב. היליד והבית משתקפים זה בזה, ועומדים שניהם 

השוו בהקשר זה ל'הוא הלך בשדות' למשה שמיר. ראו: שוורץ )לעיל הערה 21(.   55

ראו: רובינשטיין )לעיל הערה 20(; אלמוג )לעיל הערה 53(, עמ' 52–97.   56

גם ב'החורשה בגבעה' התמקד יזהר בחלוצים שנלחמו על נפשם ועל מקומם בשנת תרפ"ט. לעומת   57

חברי  של  במחשבותיהם  מובהק  ביטוי  לידי  שבא  ברור,  בין־דורי  עימות  ניכר  צקלג'  ב'ימי  זאת 

כיתת גידי המסתערים שוב ושוב על הגבעה בנגב. ואין זה המקום היחיד שיזהר עימת בו את הצבר 

עם החלוץ ומתח ביקורת על החלוץ. במילים אחרות, אין זו מגמה כוללנית אצל יזהר אלא מדובר 

במקרים בודדים, ויש לשים לב אליהם ולמשמעויות העולות מהם. 

אמנם זהו סיפור פרטי־משפחתי, אך להערכתי אין בכך כדי לבטל את המשמעויות הבין־דוריות   58

והמרחביות שמופיעות אצל יזהר. 
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שאלה  לצד  ולמקום  למרחב  הדוק  קשר  זרות,  לצד  שייכות  תחושת  בו  שיש  במקום 

מתמדת אם אין מדובר למעשה בהמצאה מדומיינת, בערגה למשהו שאיננו קיים. 

ד

שנה לאחר ש'מקדמות' ראה אור פרסם יזהר את 'צלהבים'. גם כאן המספר והגיבור חד 

הם, וליתר דיוק במקרה זה ביקש יזהר לכסות על פער זמן באמצעות יצירת אחידות 

האוטוביוגרפית  בסוגה  למשחק  בניגוד  אוטוביוגרפית.59  זהות  של  לכאורה  ורציפות 

ב'מקדמות', להנכחה החוזרת ונשנית של מרחק הזמן ולפער בין המספר בהווה לגיבור 

הסיפור, ב'צלהבים' יש ניסיון לאחד בין גיבור הספר למספר המבוגר באמצעות הפיכת 

המספר המבוגר למספר מובלע שתודעתו מוטמעת בעלילות הגיבור.

אף שמדובר בשני רומנים, יזהר מתח קווים הקושרים אותם זה לזה. ראשית, עלילת   

והנה ב'צלהבים'  נוגעת לחיי הגיבור מגיל שנתיים ועד גיל ארבע עשרה,  'מקדמות' 

מאוזכרים  ב'מקדמות'  המופיעים  אירועים  שנית,  עשרה.  ארבע  בן  הוא  הגיבור 

רציפותה  שאלת  כי  לציין  ראוי  זאת  עם  וזהות.  אוטוביוגרפיה  של  בשאלות  לדון  המקום  זה  אין   59

של הזהות והשסע שיוצרת פעולת הכתיבה העסיקו )ומעסיקות( חוקרות וחוקרים רבים. התמונה 

מורכבת, אך ככלל חלק מהחוקרים הדגישו את היסוד המאחד וההמשכי שהאוטוביוגרפיה יוצרת, 

ראו הספרותי.  הטקסט  של  והאותנטיות  האמת  ערך  ואת  לקורא  הכותב  בין  הקריאה  חוזה   את 

 P. J. Eakin, Fictions in Autobiography: Studies in the Art of Self-Invention, Princeton
 1985, pp. 213-226; idem, How Our Lives Become Stories, Ithaca and London 1999; 
 J. Olney, Metaphors of Self: The Meaning of Autobiography, Princeton 1981 (1972);
 P. Lejeune, ‘The Autobiographical Contract’, T. Todorov (ed.), French Literary Theory
 Today, Cambridge 1982, pp. 193-202; idem, On Autobiography, trans. K. Leary,
 Minneapolis 1989; J. D. Barbour, The Conscience of the Autobiographer: Ethical and
 Religious Dimensions of Autobiography, Houndmills, 1992, pp. 8-36; R. Pascal, Design
 and Truth in Autobiography, Cambridge MA 1960; M. Sprinker, ‘Fictions of the Self:
 The End of Autobiography’, J. Olney (ed.), Autobiography: Essays Theoretical and
את  דווקא  אחרים  חוקרים  הדגישו  אלה  כל  לעומת   .Critical, Princeton 1980, pp. 321-342
הפער הפנימי בין האני הכותב לאני הנכתב, פער שהטקסט יכול לכסות עליו חלקית אך לא למחוק 

 H. M. Davidson, ‘The Critical Position of Roland Barthes’, Contemporary :אותו. ראו

 Literature, 9, 3 (1968), pp. 367-376; R. Barthes, Roland Barthes by Roland Barthes,
 New York 1977; R. Gabara, From Split to Screened Selves: French and Francophone
 Autobiography in the Third Person, Stanford 2006, pp. 1-22; R. J. Porter, ‘Self and
 Other Is One Flesh’, idem, Self Same Songs: Autobiographical Performances and
 Reflections, Lincoln and London 2002, pp. 215-232; D. Erdinast Vulcan, ‘The I that
 Tells Itself: A Bakhtinian Perspective on Narrative Identity’, Narrative, 16, 1 (2008),

pp. 1-15
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ליצור  שלא  יכולים  אינם  הטקסטים  שני  את  המכירים  שהקוראים  כך  ב'צלהבים', 

האחדה מסוימת של גיבורי הסיפורים.60 שלישית, גם כאן הסוגה אוטוביוגרפית והיא 

מקושרת אל שאלות הנוגעות ליחסי חלוצים–ילידים, לאדם ומרחב, לכינון טריטוריה 

חקלאית־חלוצית ולשאלה של שינוי המרחב והשפעתו על הפרט והחברה. הקשר בין 

שני הרומנים הביא חוקרים ומבקרים לטעון כי מדובר בסיפור אחד שיזהר חילק לשני 

רומן  ולא  'מקדמות'  של  ב  צד  מעין  הוא  'צלהבים'  וכי  נפרדים,  ספרותיים  טקסטים 

העומד בפני עצמו.61 

הדמיון – ואולי הזהות – בין הגיבורים אינם מכסים על הבדל פואטי מהותי המבדיל   

'מקדמות' משתרעת על פני שתים עשרה שנים  זה מזה. בעוד שעלילת  את הספרים 

אינם קמים ממקומם  וחבריו  והגיבור  רציף,  הזמן  ב'צלהבים'  בתים,  שבעה  בין  ונעה 

לכל אורך הסיפור. נוסף על כך ב'צלהבים' כאמור היחס בין הגיבור למספר המבוגר 

שונה מזה שב'מקדמות'. יסודות אלה מלמדים שגם אם הספרים הופיעו זה אחר זה, וגם 

יש ביניהם קשר הדוק, עדיין הבדלים משמעותיים ביניהם מציבים את הרומנים  אם 

במקומות שונים תרתי משמע.62 

ואילו  האב,  למול  הבן  העמדת  באמצעות  נוצרת  הבית  כפילות  ב'מקדמות'   

בדומה  ב'צלהבים',  הכרונוטופ.  על  מבוססת  הגיבור  של  העמדה  כפילות  ב'צלהבים' 

לשני הסיפורים האחרים, אתר מרחבי מסוים עומד במרכז העלילה. זהו השדה, אחד 

המקומות העיקריים שמסמנים – יחד עם הבית – את המהפכה החלוצית63 ואת הילידיות 

הביתי,  המרחב  של  הרחבה  מעין  הוא  השדה  אמצעי.  בלתי  באופן  למרחב  הקשורה 

וב'צלהבים' הוא גם נקשר אל שאלות שעומדות בבסיס החלוציות והילידיות. 

שני מופעים לו לשדה ב'צלהבים'. המופע הראשון נוכח כבר בתחילת הספר, בפרק   

הראשון, כשהמספר חוסה בין עצי פרדס מנדרינות פורח. זהו מרחב ממשי, ומתנהל 

ראו למשל: יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 90–91.   60

 ;8–3 עמ'  )תשנ"ג(,   7–6 סז,  מאזניים,  יזהר',  ס'  מאת  צלהבים  על  הפתוח:  'סגירת  שקד,  ג'   61 

 ;23 עמ'   ,1993 באוקטובר   1 דבר,  הסיפור',  בהמשך  מקומו  המבקש  ה"אנחנו"  'מיהו  ברזל,   א' 

י' יצחקי, 'המעשה והמדרש', עתון 77, 198 )תשנ"ו(, עמ' 5; ט' רז, 'לזכרה של תקופה', מאזניים, 

ידיעות אחרונות: המוסף לשבת, וגם רקוויאם',  'גם הללויה  הופרט,  25; ש'  עמ'  )תשנ"ו(,   9  ע, 

10 בדצמבר 1993, עמ' 28–29. ראו גם: בן־דב )לעיל הערה 34(. 

היו גם מבקרים שראו ב'צלהבים' סיפור העומד בפני עצמו. ראו: מ' זהרי, 'בצל עצי המנדרינות',   62

המשמר, על  לקהלת',  אשר  השירים  'שיר  ברתנא,  א'   ;160–152 עמ'  )תשנ"ה(,  ט  וספר,   עם 

)תשנ"ד(,   36 נתיב,  יזהר',  ס'  של  בצלהביו  'הציונות  אורן,  י'   ;20  ,18 עמ'   ,1993 במאי   28 

על  מסות  שלום:  בחבלי  הנ"ל,  ואנחנו',  הערבים  והאדם,  'האדמה  הגורני־גרין,  א'   ;80–76 עמ' 

השלום והשלם, אבן יהודה תשנ"ד, עמ' 42–46; ג' לשם, 'צלהבים ]מאמר ביקורת[', הד החינוך, 

סח )תשנ"ג(, עמ' 30; ב' גור, 'האין כלום לגמרי האדיר הזה', הארץ, 7 במאי 1993, עמ' ב8. 

כך למשל אצל א"ד גורדון. ראו: גורדון )לעיל הערה 29(.   63
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בו תלת־שיח בין הגיבור לשניים מחבריו.64 יש בשדה זה שפע מים, עצים שענפיהם 

עולה  השדה  של  נוסף  מופע  פורייה.  ואדמה  למכביר  צל  עסיסיים,  בֵפרות  מנוקדים 

במחשבותיו של הגיבור. הפעם מדובר בשדה ריק מכול, חשוף לאורּה ולחומּה השורף 

של השמש.65 זהו שדה פנימי שנובע לא רק מדמיון מפותח אלא גם מציורים ומכתבים 

שהמספר־הגיבור מכיר ומצטט. 

ההבדל בין השדות ברומן כפול. במישור אחד מדובר בהבדל שבין הממשי למדומיין   

)הבדל שמזכיר את הפער בין בית האב לבית הבן ב'מקדמות'(. במישור נוסף זהו ההבדל 

המלבלב,  המנדרינות  פרדס  בדמות  החקלאית,  הפעולה  בו  שהושלמה  השדה  שבין 

מרחבים  שני  בין  נעה  העלילה  ולשינויו.  לחרישתו  וממתין  שעומד  בראשיתי  לשדה 

כן  כמו  והספר.  המספר  עמדת  את  שמכוננים  משמעות  קורי  ביניהם  ונמתחים  אלה, 

בעוד שהפרדס הוא יציר כפיו של החלוץ עובד האדמה, השדה הלא־מעובד הוא האתר 

שבו היליד מפליג במחשבות, ושבו הוא חש 'בבית'.66 

השדות ב'צלהבים' מציגים מבנה שהיליד מקיים בו קשר מורכב עם הוריו, קשר   

היליד  בין  היחסים  זה  במקרה  המרחבית.  הבחינה  מן  דבר  של  בסופו  אותו  שמשרת 

לחלוץ מתנהלים במישור רחב יותר מזה של המספר ואביו, והם כוללים מצד אחד את 

המספר עם שני חבריו שמעון ויחיעם67 ומן הצד האחר את אביו של המספר עם דודיו 

ועם חורשי השדות וכן את החלוצים שנאלצו לעזוב את בתיהם בשנת תרפ"ט. 

היחסים בין דור הילידים לדור ההורים מוצגים בתחילת הרומן כמערכת שבה ההורים   

חשים אכזבה מסוימת מילדיהם והילדים חשים עליונות על הוריהם מתוקף הילידיות. 

כבר בעמוד הראשון מופיעה ביקורת מרומזת על דור החלוצים, כאשר המספר מתאר 

שנוסע  לישראל'(,  קיימת  'קרן  מראשי  )שהיה  יוסף  לאביו  ממתין  )ויץ(  יחיעם  כיצד 

ממקום למקום בדרום הארץ. הְּפֵרדה העתידית מיחיעם מעוררת במספר ידיעה שכמוה 
כידיעת המוות, ולאחר מכן מתואר יוסף כמי שמוביל את בנו לעולה.68

ההתייחסות אל העֵקדה מזכירה את הביקורת שמתח יזהר ב'מקדמות' על האב לאחר   

שהבן נעקץ על ידי להק הצרעות. בשני המקרים מסירות דור ההורים לרעיון החלוצי 

יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 8–89.  64

שם עמ' 89 ואילך, ובצורה מפורשת בעמ' 146.  65

בדומה למרחב חסר הסימונים שהוא ביתו של המספר בתחילת 'מקדמות'.   66

הולצמן הציג את זהויותיהם של אותם שלושה נערים: 'היצור הזה, בן זאב' הוא יזהר עצמו, 'שמעון   67

 בן דוד' הוא שמעיה סמילנסקי )סמילן(, בן דודו של יזהר, ו'יחיעם בן יוסף' הוא יחיעם ויץ. ראו: 

)לעיל  וכהן  חזן  תש"ח',  דור  של  בספרות  אחד  קו  על  ההיסטוריה:  מכבש  'תחת  הולצמן,   א' 

הערה 11(, עמ' 465. במאמר זה ניתח הולצמן את יחסי החלוצים והילידים וטען כי יזהר הציג את 

הוריו ואת פועלם באופן חיובי ככלל. 

יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 8, 39.  68
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מתוארת כהרת אסון בכל הנוגע לדור הילדים, ויזהר שולל אותה כמניע חשוב מספיק 

המקרים  בשני  נתפסת  האב  של  המסירות  מזה,  יותר  החיים.69  להקרבת  כהצדקה  או 

כבאה על חשבון הבן. ההורה החלוץ שמבקש להגשים את חלומו מוכן לדרוס את היליד 

ואם עולה הצורך גם להעלות אותו לקרבן. 

תפיסת  ואת  ההורה  את  שמאתגר  כמי  או  חריף  כמתנגד  מוצג  אינו  מצדו  היליד   

עולמו, אלא כמי שיושב לו בסבילות נינוחה בצל העצים ומקבל עליו את הדין. לא זו 

בלבד אלא שהמבט הביקורתי הוא לכאורה זה של ההורים, בניגוד ל'בוקרו של חלוץ 

זקן' ול'מקדמות', ששם מבט זה נעדר לחלוטין מהטקסט. החלוצים מביטים על ילדיהם 

ועל תלמידיהם, על מי שאמורים היו לממש את החלום ולהפוך לדמויות המופת של 

המהפכה היהודית החדשה,70 ובלבם אכזבה. 

וברור. כך למשל המספר מתאר את ראייתם  יחסם של ההורים מתואר באופן חד   

עברית  דוברי  אינדיאנים  בעיניהם,  אינדיאנים  כמין  רק  כולנו  'ואנחנו  מוריו:  של 

בשגיאות, פראים שכל עניינם רק להוריד שיבתם שאולה, בורים כאלה עמי ארצות, 

ומפגרים שאינם יודעים להעריך תרבות והשכלה'.71 גם בעיני המספר עצמו נראים בני 

הדור הקודם כנפילים ובייחוד האב, שנמתחה עליו ביקורת כה רבה ב'מקדמות': 'הוא 

]המספר[ נשאר קטן כזה, בעוד אביו גבוה כתומר, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין'.72 

מונעות  אינן  הילידים  על  מצדם  והביקורת  החלוצים  לפני  העצמית  ההתבטלות   

ביקורת הפוכה מכיוונם של הילדים. החלוצים אמנם מתביישים בילדיהם ואינם יודעים 

אנה יוליכו את חרפתם כפי שטוען המספר, אך הוא ממשיך ומתארם כקרתניים, חסרי 

בין  עצום  פער  שיש  כאנשים  ובעיקר  אופקים73  צרי  הגדול',  'העולם  בהלכות  הבנה 

השיח הציוני שלהם ובין יכולתם להכיר את הארץ ואת שביליה 'דרך הרגליים'.74 

ההבחנה הערכית מתחזקת בהמשך הספר, כאשר הגיבור טורח לציין באופן הברור   

ביותר כי הוא ואביו נבדלים זה מזה לא רק בגיל אלא גם במהות. לדברי הגיבור אף 

פלדמן )לעיל הערה 18(, ובייחוד עמ' 152–157.   69

 ;)20 הערה  )לעיל  רובינשטיין   ;391–383  ,187–176  ,137–124 עמ'   ,)53 הערה  )לעיל  אלמוג   70 

יהודים ישנים, תל אביב תשנ"ז,  יהודים חדשים,  'המיתוס של היהודי החדש', הנ"ל,  א' שפירא, 

עמ' 155–174. 

יזהר צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 47.  71

שם, עמ' 20.  72

שם, עמ' 49, 53–58.  73

בהערת אגב ראוי לציין כי ילידי הארץ הצברים העניקו חשיבות רבה להכרת ארץ ישראל בטיולים   74

ברגל. הצברים סברו כי פעולה זו יוצרת קשר בלתי אמצעי עם האדמה, ובין היתר השתמשו בה 

ככלי להבחנה דורית וחברתית מהוריהם. ראו: אלמוג )לעיל הערה 53(, עמ' 259–288; ז' גורביץ', 

על המקום, תל אביב תשס"ז, עמ' 47–58. 
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מבדילים  דורות  שלושה  ואף  שניים  כי  נראה  אביו,  לבין  בינו  מפריד  אחד  דור  שרק 

ביניהם. יזהר הטמין בדברי המספר הצהרה שנוגעת למערכת חלוץ–יליד בכלל וחשוב 

לא פחות – לזו שנבנית בין המספר לאביו: 'אבא שלי בא לפני שהיה המקום הזה ואני 

כבר לאחר המקום, הוא היה לו שבר־מקום בחייו, ואני פשוט ובלי שום שבר ]...[ לא 

לא  אני  אותי  ושיעזבו  פתאום,  מה  בשבילי,  שזה  חושב  ולא  בונים,  בונים  על  חושב 

בשביל זה'.75 

פרטית,  דרך  למצוא  המבקש  וילדו,  מעייניו,  בראש  עומד  הקבוצה  שצו  האב,   

חוויית  מבחינת  ובראשונה  בראש  אלא  דורית  מבחינה  רק  לא  שונה  במקום  מצויים 

ועם  ההתיישבות  עם שאלת  בבד  בד  מופיע  האב הממד החברתי  החיים שלהם. אצל 

שאלת המימוש העצמי; אצל הבן נושאים אלה מכבידים על הפרט ומצרים את צעדיו 

בדרכו להגשמה פרטית. אצל האב המרחב הוא בבחינת נעלם שיש לכבשו; אצל הבן 

הוא בבחינת נתון ומובן מאליו.76 

למערכת  חובר  וליחיד,  לקבוצה  ביחס  גם  שמתבטא  לילידים,  חלוצים  בין  הפער   

הפרדס  עצי  בצל  השוכבים  הנערים  השוואת  המספר.  מדברי  שצומחת  אדם–מרחב 

הברורה  ההצהרה  עם  מתחזקת  הברית(  ארצות  של  המקוריים  )ילידיה  לאינדיאנים 

שהמספר רואה עצמו כפשוט וללא שבר. כתב הפלסתר כביכול מפיהם של החלוצים 

כולל ביקורת על חוסר הידיעה ההיסטורית וחוסר העניין, על הבורות והפראיות של 

הצברים. בקטע המצוטט לעיל הוא הופך באחת למגילת הלל ושבח לפשטות ולקשר 

המקטרגים  ההורים,  דווקא  מולדתם.  לארצם  הילידים  בין  שנוצר  אמצעי  הבלתי 

ידי המספר כאנשים  על  ריקים מתוכן, מתוארים  ככלים  אותם  ומתארים  ילדיהם  על 

שבורים.

עמדתו של המספר במקרה זה איננה ִספית כב'מקדמות' או סבילה משהו כב'בוקרו   

זוהי ילידיות המעמידה עצמה כנגד החלוצים ובו בזמן מקבלת עליה  של חלוץ זקן'. 

את תפקיד יורשת המרחב. היליד מרשה לעצמו לדמיין את אירופה ולחשוב על סרטים 

יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 50–51.  75

שטען  כפי  הלאום,  ערכי  את  המאשרר  הוא  הקבוצה  מציפורני  כביכול  השחרור  שדווקא  אפשר   76

חופשית.  יחידאית  תודעה  בעל  פרט  של  דימוי  מכוננת  הלאומית  הספרות  לטענתו  חבר.  למשל 

את  שמייצג  האדם  חורין.  ובן  חופשי  עצמו  החש  היחיד  באמצעות  דווקא  ומכּונן  מיוצר  הלאום 

ניסיונו כרגיל וכוללני 'נהיה בעת ובעונה אחת גם מייצג וגם קאנוני'. חבר הוסיף כי ריבוי המטרות 

הפרטיות מאפשר למדינת הלאום להציג עצמה כפתוחה לעמדות שונות וסותרות, ובתוך כך לחזק 

את המנגנון האתני־הלאומי. ראו: ח' חבר, הסיפור והלאום: קריאות ביקורתיות בקאנון הסיפורת 

העברית, תל אביב 2007, עמ' 20–23. אך יזהר לא התכחש לקשר עם החלוץ או לקשר עם הלאום. 

במקום זאת הוא העמיד את היחס בין הפרט ללאום תחת זכוכית מגדלת וביקש למצוא לעצמו נתיב 

עדין של השתייכות שאינה מחויבת/



'חזיון הולדת היהודי החדש בארץ החדשה'

]191[

]25

נוצקו  וזהותו  חייו  אך  באנגליה,77  מתרחשת  שעלילתם  ספרים  ועל  גרמנית  דוברי 

באדמת הארץ. לעומת זאת האב וחבריו מנסים בכל כוחם להשיל מעליהם את מעטה 

הגלות, אך ללא הועיל. יזהר גם ִאפשר למספר לומר באופן מפורש כי מנקודה מסוימת 

מתפצלות דרכיהם של החלוץ ושל היליד, גם אם הם עדיין 'גרים יחד' כלשונו.78 

הפיצול הופך לפער של ממש כאשר הגיבור מתאר את דודיו שהגיעו לשיקגו ובכל   

זאת ממשיכים לעזוב את עבודתם מדי פעם כדי לקרוא, תוך שהם מניעים את גופם 

כלומדי גמרא. יחיעם מגיב על מילים אלה ואומר שגם אביו מתנהג כך בלילה.79 הקשר 

בין הדודים ליוסף ויץ מעמיד את המהגר כמי שאינו יכול להשליך מאחוריו את תרבות 

המקור שלו. לא משנה לאן הוא מגיע, זהותו מושפעת מהעבר במקום האחר. 

ואם החלוץ כך, היליד על אחת כמה וכמה. גם אם יחיעם מתריס בהמשך כי הוא   

של  להצלחתו  ההוכחה  הוא  הוא  שהרי  עמדתו,80  את  סותרת  ילידיותו  ציוני,  איננו 

המפעל החלוצי ולצמיחת דור ילידי. יחיעם הוא בן דור שיש לו קשר טבעי לכאורה 

ובמעשים שימחישו את שייכותו אליו.  צורך בתיווך  ובלתי אמצעי אל המרחב ללא 

בהמשך אומרים הנערים כי הם ילכו להילחם בכל אויב שמאיים על ביתם כשם שפשוש 

מגן על ִקנו, כלומר מתוך דחף טבעי, כמעט חייתי, אינסטינקט שיכול להיות טבוע רק 

במי שנולד וחי, נושם ופועל במרחב מסוים שנחשב למרחב שלו. 

לאור האמור עד כה דומה שיזהר עיצב את המספר של 'צלהבים' כמי שמצוי בעמדת   

שבר  וללא  פשוט  הוא  כולו,  החלוצים  ולדור  לאביו  בניגוד  מובהקת.  מרחבית  יתרון 

לכאורה, אדם שהמרחב שסביבו שייך לו באופן טבעי, ללא כל שאלות או חששות. 

כמו חבריו הוא יכול לדמיין מקומות אחרים ותרבויות שונות דווקא מאחר שאלה אינם 

מאיימים על היסוד הבלתי אמצעי שמחבר אותו אל הטריטוריה שלו. בדומה לחלוץ 

ובדומה ליליד ב'מקדמות', היליד ב'צלהבים' חש קשר עמוק  זקן'  ב'בוקרו של חלוץ 

למרחב,  האדם  בין  מוחלטת  כמעט  זהות  יש  לבית.  למקום,  שהופך  מסוים  למרחב 

ומאפייני האחד באים לידי ביטוי באחר. 

עד אמצע הספר לערך דמותו של היליד היהודי שבה ועולה כעדיפה על זו של החלוץ   

בכל הנוגע למרחב ולאחיזה בו. השילוב של העקדה, האפשרות של נורמליות מרחבית 

יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 53–58.  77

שם, עמ' 70.  78

שם, עמ' 75–76.  79

דברים אלה אינם נכונים בכל מקרה, שהרי ילידיות אינה מחייבת לאמץ גישה ציונית. ראו למשל:   80

י' עילם, 'ציונות ופטריוטיות', א' בן עמוס וד' בר־טל )עורכים(: פטריוטיזם: אוהבים אותך מולדת, 

תל אביב תשס"ד, עמ' 29–59. עם זאת יחיעם ויץ היה לוחם בפלמ"ח ונהרג בפעולת פיצוץ גשר. 

יזהר  על  לדרך:  יצאו  רעים  'שני  מעפיל,  א'  ראו:  תפיסותיו.  ועל  יזהר  על  רבות  השפיע  מותו 

סמילנסקי ויחיעם ויץ', מכאן, ט )תשס"ח(, עמ' 183–211.
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לעומת השבר החלוצי, תיאור החלוצים כמהגרים והיותה של הטריטוריה כמעט שקופה 

בעיני המספר וחבריו מכוננים את עליונותם. עם זאת כאשר המספר עוזב את המרחב 

ועולמו של האיכר, נראה  הממשי ומתחיל להפליג במחשבותיו לכיוון עבודת השדה 

שדווקא זהותו של החלוץ, עובד האדמה ההולך מאחורי המחרשה או נוהג בטרקטור, 

שבה למרכז הבמה. 

עם  בבד  בד  מופיעים  לחיקוי  הראויה  לדמות  והפיכתו  החלוץ  של  המרכזי  מקומו   

מתוארות,  שונות  התרחשויות  שלוש  כמושיע.  אותו  המציגים  אירועים  של  אזכורם 

ברקע  שהיו  הוריו,  הם  אותו  שמציל  ומי  המוות,  של  ספו  על  עומד  הגיבור  ובכולן 

העלילה עד כה. אחד האירועים המוזכרים הוא התנפלות הצרעות המוכרת לקוראיו 

של יזהר מ'מקדמות'. ב'מקדמות' החלוץ מתואר כפושע וכמי שאשם בהעמדת בנו על 

קו הקץ בגלל התמקדותו בחריש, אך ב'צלהבים' הוא מצויר ביד אמן כמי שהציל את 

הבן ממוות בזכות מסירותו המוחלטת לתינוק חסר הישע. 

ההורים־ דור  בין  הממשית  ההתפצלות  את  הופך  המספר  הרומן  של  השני  בחלקו   

החלוצים לדור הילדים־הילידים למהלך של התקרבות. הוא מתאר את עבודת החריש 

של חלוץ המשתמש בטרקטור ושל פועליו הערבים חמיד ואבו אחמד. הגיבור משמיע 

ביקורת על המיכון המשנה את המרחב ומספר כי הוא עצמו מעריך את עבודת האדמה 

מעשה  עצם  ב'מקדמות'  ב'מקדמות'.  התייחס בשלילה  שאליה  עבודה  אותה  הידנית, 

החריש נתפס כחילול תומת האדמה,81 ואילו ב'צלהבים' המספר רואה בעיה במהפכת 

המיכון החקלאית ולא בעצם האחיזה במרחב באמצעות החקלאות. 

החורשים  שרשרת  את  שממשיך  כמי  המספר  בעיני  נדמה  בידיו  החורש  האדם   

מימי האבות דרך הפלשתים, הערבים והביזנטים.82 האב שהשתמש במחרשה ובחמור 

שהייתה  החקלאית  בשרשרת  לחוליה  הופכים  כאן  הראשונים  והחלוצים  ב'מקדמות' 

של  הארוכה  מההיסטוריה  חלק  שבהיותם  ולמי  ישראלי,  הארץ  במרחב  ושנמשכת 

החקלאים יש להם זכות על המרחב. 

לקשירתו של החלוץ אל השרשרת האתנית־החקלאית משמעות לא מבוטלת. מה   

של  זה  בפרק  מנוקה  הבן,  הענשת  את  בעקבותיו  שגורר  כחטא  ב'מקדמות'  שנראה 

'צלהבים' מכל האשמה בסיסית. הוויכוח על אופי הבית מפנה את מקומו לדיון בשאלת 

אופן ביצוע החריש. יזהר לא הפנה את ביקורתו לבית האב ולא ביקש להקים לו חלופה, 

אלא עמד על בעייתיות מסוימת בעבודת השדה בלי לשלול את יתרונותיה ותקפותה. 

יותר מזה, קישור האב אל החורשים מפוגג את זרותו ומעניק לדמותו איכויות ילידיות. 

ראו למשל: יזהר, מקדמות )לעיל הערה 5(, עמ' 23.  81

יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 96.  82
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הלל  שיר  מעין  הוא  הפרק  לחלוץ.  היליד  בין  הִקרבה  מתהדקת  השמיני  בפרק   

ישראליים  הארץ  השדות  אל  ובייחוד  ישראלי  הארץ  המרחב  אל  שהגיעו  לחלוצים 

והחלו לעבדם. המספר מגדיל לעשות ומצטרף אל סיפורי החלוצים. הוא משייך עצמו 

אליהם עד שהוא מעז לטעון בפני שני רעיו 'אני אברהם קוסטיצקי'.83 קוסטיצקי כתב 

את 'בטרם האיר הבוקר: מסיפורי גליל'84 – אוסף סיפורים על המתיישבים הראשונים 

את  הממשיך  המספר  תפקיד  את  עליו  ומקבל  קוסטיצקי  עם  מזדהה  המספר  בגליל. 

הפואטי  ניכוסו  ואת  המרחב  כיבוש  את  כמובן  כוללת  זהותו  המתיישבים.  עלילות 

והממשי. 

אחרי תיאור קוסטיצקי המספר עובר אל צבי נדב, חלוץ נוסף שכתב ספר העוסק   

בחיי החלוצים.85 אזכורו של קוסטיצקי איננו אם כן בגדר מעידה או מקריות, אלא חלק 

מניסיון של המספר לקשור עצמו ולזהות עצמו עם החלוצים שכבשו את המרחב )הריק 

השביל  על  מספרו  את  להניח  בחר  יזהר  ובכתיבתם.  החקלאיים  במעשיהם  כביכול( 

שהתווה דור ההורים, ובסופו של דבר אימץ בחלק זה את תפיסת עולמם ואף את האופן 

שבו תפסו את המרחב. האחדת הזהויות וחיקוי החלוצים תואמים דברים שכתב בועז 

נוימן:

החלוצים היו למעשה הראשונים שעיצבו את החוויה הציונית הארץ ישראלית 

בה  מתבוננים  אנו  ישראל  בארץ  מביטים  היהודים/ישראלים,  כשאנו,   ]...[

במידה רבה בעיני החלוצים. כשאנו חשים אותה בגופנו וברוחנו אנו חשים אותה 

במידה רבה דרך תחושותיהם ]...[ כשאנו אוהבים את ארץ ישראל אנו אוהבים 

אותה במידה רבה דרך אהבתם ]...[ תשוקת החלוצים לארץ ישראל היא השכבה 
ה'ארכיאולוגית' של תשוקתנו אליה.86

על  וברורה  עזה  ביקורת  למתוח  מהסס  אינו  הוא  בכך  רוצה  יזהר  של  המספר  כאשר 

מעשי אבותיו. על כן עמדתו ב'צלהבים' נובעת לא רק מהפנמה של המבט החלוצי; 

היא גם מבטאת את המחשבות של הצברים ואת האופן שבו ראו את המרחב שסביבם. 

כך מתאחדות להן שתי השכבות, זו החלוצית וזו הצברית, והופכות לאחת באמצעות 

פואטיקת המרחב של 'צלהבים'.87 

שם, עמ' 118.  83

א' קוסטיצקי, בטרם האיר הבוקר: מסיפורי ראשונים בגליל, תל אביב תשמ"ג.   84

ראו: צ' נדב, כך התחלנו: מראשית חיי העבודה, השמירה והקבוצה, תל אביב תשי"ז.   85

נוימן )לעיל הערה 26(, עמ' 19.   86

אמן  אומרים  'הם  אך  גבוהים,  נפש  במחוזות  נוגעים  אינם  יזהר  של  גיבוריו  אמנם  כנעני  לדברי   87

כי  והוסיף  דבריו  את  סייג  כנעני  מטרתם'.  ומטרתה  דרכם  דרכה  נתיב,  לה  ומפלסים  לשיירה 
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הוא  וכעת  מהחלוצים,  עצמו  להפריד  טורח  יזהר  של  המספר  'צלהבים'  בתחילת   

נצמד אליהם ומבקש לטשטש את ההבדלים שעליהם הצביע קודם לכן. כך למעשה 

יצר יזהר – כמעט כהרגלו – מהלך כפול: תחילה הוא מאמץ אל לבו את האידאולוגיה 

למקום  בינם  שהקשר  הארץ,  בני  נורמלים  ילידים  של  דור  לגדל  ששואפת  המוכרת 

הוא טבעי, ודוחה מעליו כל קשר אל עולמם של החלוצים ואף טורח לסמן את הפערים 

לאחר  אך  הזהויות.  שתי  בין  ממש  של  שבר  יצירת  עד  לילדיהם  ביניהם  המתגלעים 

מכן הוא מבקש לכסות על עקבותיו ולהתייחס אל עצמו כאל מי שממשיך ישירות את 

עולמם הרוחני והממשי של הוריו. 

מהלכו של יזהר קושר בין מרחב, פרט, חברה, אידאולוגיה, פוליטיקה ופואטיקה.   

המרחב  את  שמאחד  הלאומי  מהסיפור  כחלק  היליד  של  זהותו  את  מכונן  הוא 

)והטריטוריה( עם החברה. גם אם מהלך זה מתחיל ביצירת מראית עין של ייחוד היליד 

והרחקתו מדמותו של החלוץ־ההורה, בסופו של דבר, אחרי הביקורת וההסכמה, יזהר 

מציב עצמו שוב בנקודת הביניים. אך במקרה זה אין מדובר בִספיות ברורה. במקומה 

יש חשיפה וכיסוי, גילוי והסתרה, הפועלים יחד ומכוננים ילידיות שמנהלת מערכת 

מורכבת של הבחנה והיטמעות בזהות החלוצית.

באופן  הבין־דורי  המתח  את  שמייצג  )ולמקום(  למרחב  השדה  הופך  זה  בהקשר   

מובהק. הפרדס השופע מייצג את התהליך החקלאי שסופו פריחה והצלחה. לעומתו 

ניצב השדה הפתוח שלא נגעה בו יד אדם, שדה שאין בו נוכחות חלוצית, ושהיעדרה 

מאפשר ליליד לחוש שזהו המקום שלו, הבית ששייך לו. בדומה ל'מקדמות', יש כאן 

שני מרחבים העומדים זה מול זה, אולם כאן מדובר לעתים באותו תא שטח עצמו, לפני 

שעבר את התמורה החקלאית ואחריה. 

פני  על  לכאורה  אותו  ומבכר  הבראשיתי  השדה  על  בעלותו  את  מציג  המספר   

הפרדס, אך במקביל הוא מחבר את עצמו אל החלוציות ויכול לחוש דרכה שהמנדרינות 

המסוככות עליו הן חלק מהבית לא פחות מהאדמה החשופה לשמש הקופחת. הריחוק 

והקרבה הבין־דוריים מאפשרים לו לחוש 'בבית' בשני המקומות. גם אם הוא מעדיף 

כך  על  ומעידה   – בפרדס  גם  מקום  לו  מוצא  הוא  דבר  של  בסופו  הפתוח,  השדה  את 

בבירור הנינוחות שבשכיבה על האדמה עם חבריו הילידים. בסופו של דבר ב'צלהבים' 

המרחב  את  להפוך  בזמן  ובו  בלבד,  ושלו  שלו  שיהיה  מרחב  לו  ליצור  מבקש  היליד 

החלוצי לחלק מהטריטוריה הילידית ולהציג עצמו כבעליו. 

ראו:  החלוצים.  ידי  על  שנכבשה  דרך  זוהי  כי  ברור  אך  לצבר,  ייחודית  דרך  מציגים   הסיפורים 

ד' כנעני, 'בשיירה ובצדה: על יצירתו של ס' יזהר', אורלוגין, 5 )תשי"ב(, עמ' 45–65. בסופו של 

דבר, נראה כי קביעתו מדויקת בכל הנוגע לחלק זה של 'צלהבים' גם אם הספר נכתב שנים לאחר 

ניתוחיו של כנעני ולמרות הביקורת שהשמיע יזהר באמצעות מספרו בתחילת הרומן.
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'צלהבים' מציג תמונת עולם מורכבת שהמרחב החלוצי והמרחב הילידי משתלבים   

בה זה בזה פעמיים. הם מתאחדים בפרדס, מקום הפעולה החקלאית החלוצית, ולאחר 

מכן הם מתאחדים בשדה, באמצעות ההתחברות של היליד לדורות הקודמים. המרחב 

שיצר יזהר במקרה זה מציג אפשרות של דו־שיח מורכב ומתוח בין היליד לחלוץ, דו־

שיח שבסופו של דבר )שוב( ניתנת בו ליליד זכות הבכורה, אך לא באמצעות שלילת 

החלוציות כי אם באמצעות הצגתה כמשנית לילידיות וכמי שקדמה לה ועל כן העניקה 

לה את הזכות להחזיק במרחב.88 

זהו  גיסא  הבית הילידי הנוצק במהלך הרומן מתגלה שוב כבית כפול פנים. מחד   

מעונו של היליד שמוצא את מקומו באותה התבטלות עצלתנית עם רעיו. היצמדותו 

הממשית אל הקרקע, היכולת לראות את עלי העצים נעים ברוח הקלה, התחושה שכל 

בבית  מוטמעת  החלוציות  מכן  לאחר  אך  החלוצי.  הבית  בדחיקת  שלובות  שלו,  זה 

הילידי והופכת לחלק ממנו. אין מדובר עוד בשני בתים כי אם בבית אחד – ובזהות 

ילידית אחת – בית שיש בו גם יסודות של חלוציות ובמשתמע, של זרות למקום. ואף 

מזהות  כחלק  ולאמצה  לחבקה  שאפשר  זרות  אם  כי  מאיימת  זרות  אינה  זו  כן  פי  על 

העצמי וכחלק בלתי נפרד מתהליך כינונו של הבית. 

ה

ושוב את  ההתמקדות בשלוש הדוגמאות שלעיל חושפת תמונת עולם הקושרת שוב 

יחסיהם של האב ובנו אל המרחב שאליו הגיעו )החלוץ(, ושבו נולדו )היליד(, ובעיקר 

אל המקום בה"א הידיעה – אל הבית. פעולותיהם של השניים חבוקות במקום שכוננו 

והמקומית,  המרחבית  הכרתם  אל  קשורות  והווייתם  זהותם  אותם.  הסובב  ובמרחב 

כי  ניכר  הווייתו בצורה חדשה. בשלושת המקרים  ומאירה את  וזו מקרינה על האדם 

חיים.  ולמעון של  והילידיות עוסקות בהפיכת המרחב הלא־מסומן למקום  החלוציות 

בהערת אגב ראוי לציין כי מהלך זה חותר תחת הכחשת המקור הגלותי של הצבר. כאמור מירון טען   88

כי מבנה הכרונוטופ של יזהר מכחיש את ההיסטוריה או לכל הפחות מתעלם ממנה. גם חבר קבע כי 

הילידיות היהודית־הישראלית שוללת את ילידיותו של הערבי בן הארץ, וכי בו בזמן היא שוללת 

את המקור הגלותי שלה עצמה. שלילה זו מביאה למצב שבו לדידו של חבר הילידיות מציגה את 

עצמה כגילוי וכיסוי, כזהות הרואה את עצמה כראשונה אך גם מחברת עצמה אל הדורות הקודמים 

53(. למרות  )לעיל הערה  11(; חבר  )לעיל הערה  נוכחותה במרחב. ראו: מירון  כדי להצדיק את 

הביקורת של יזהר על החלוצים והצגת הילידיות כעדיפה, הוא לא שלל את החלוץ ואת שרשרת 

הדורות. לדידו הצבר מכיר במקורו ודווקא באמצעות יצירת ההבחנה הפנימית בינו לחלוץ מחזק 

את הקשר ביניהם.



דביר צור

]196[

30[

גם כאשר הניח יזהר בפי מספרו את הערגה אל השדה הפתוח, מדובר בסופו של דבר 

בניסיון לנכס את אותו השדה ולהפכו לבית ילידי מובהק. 

הבין־ היחסים  מורכבות  את  החושף  לכלי  יזהר  של  המרחב  פואטיקת  הופכת  כך   

דוריים שבין אבות לבנים ובמישור נוסף, את מורכבות היחסים בין חלוצים לילידים. 

יוצרים מערכת שאיבריה  היליד  ודמותו של  אופי הבית, דמות החלוץ  אופי המרחב, 

משפיעים זה על זה, ושאין לתאר את אחד ממרכיביה ללא האחרים. הזהויות של הבן 

והאב נבנות זו לעומת זו, מגיבות על המרחב ועל אופיו, ובו בזמן מבקשות ליצור בתוכו 

מקום שיהיה הרחבה של העצמי שלהם ושל תפיסותיהם. אולם בניגוד לניסיונותיו של 

האב ליצור מקום ברור וחד־משמעי, אצל הבן הבית מכיל תמיד אפשרויות שונות.

יזהר כתב את המרחב ואת המקום כיליד. הוא עימת את זהותו עם זו של החלוצים   

וכונן בית שמאפייניו משתלבים באלה של דמות היליד. אולם אין זה בית אחד, ברור 

ויציב. לעתים זהו בית שנסמך על החזון החלוצי, לעתים זהו בית שניצב לנוכח אותו 

חזון, ושמבקש למצוא לו חלופה, ולעתים זהו בית שנע בין הילידיות לחלוציות, בין 

שימור לשינוי ובין בנייה להרס. ואם הבית כך, המרחב על אחת כמה וכמה. 

הנה כי כן דווקא מי שנחשב לכובש הספרותי המובהק ביותר של המרחב הישראלי   

מתגלה כמי שניהל יחס מורכב עם אותו המרחב. הוא הציג את הקשר אל הבית, אל 

המקום ואל המרחב כקשר רב שכבתי. לצד הצגת טבעיות הקשר בינו למרחב,89 הוא 

תהה במקומות אחרים אם אין הוא בסופו של דבר זר למקום שהוא עבורו בית טבעי.90 

לצד הצגת עצמו כמי שהמרחב שייך לו באופן בלתי אמצעי מעריסה ועד קבר,91 הוא 

גם הביע את הערכתו לחלוץ ולבית שזה הקים וביטל את עצמו מול האב. הוא תבע את 

מקומו המרכזי ביחס למרחב אך לפרקים גילה את תלותו בדורות הקודמים. 

של  בשאלות  אותה  ומשלבת  הדורית  השאלה  את  מובילה  הארץ  בן  של  כתיבתו   

רגבים  באותם  מתמקדת  היא  זהות–אחרות.  ויחסי  התיישבות  ילידיות,  לאומיות, 

שנתפסים כבית, כמקום שהוא מקומו של אדם ובמרחב שבינו לאדם יש לעתים חציצה 

של ממש ולעתים מרווח דק מן הדק. כל אלה הופכים את יחסי החלוץ והיליד אצל יזהר 

למרכז פואטי של זהות, של יחסי אדם ומרחב שהם תמיד יחסים מורכבים, תמיד רב 

שכבתיים. 

ראו למשל: יזהר, צלהבים )לעיל הערה 5(, עמ' 79–81.   89

ראו למשל: יזהר, מקדמות )לעיל הערה 5( עמ' 60–61.   90

גורביץ' וארן כתבו על היליד: 'היליד הוא תמיד במקום. הוא נולד במקום ומתוכו, ומאז הוא שוכן   91

חפיפה  ממש  טבעי,  קשר  מקיים  היליד  גופו.  כהמשך  הוא  המקום  בקבר.  בבית,  בעריסה,   – בו 

בין המקום במובן הפיזי )ה"מקום"( לבין המקום כעולם של משמעויות, של שפה, זיכרון ואמונה 

]תשנ"א[,   4 אלפיים,  ישראלית',  אנתרופולוגיה  המקום:  'על  ארן,  וג'  גורביץ'  )ז'   )"המקום"(' 

עמ' 9–10(. 
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עם זאת חשוב לציין כי בסופו של דבר ביכר יזהר שוב ושוב את העמדה הילידית.   

הרואה  לתפיסה  היסודות  את  מניחה  לעיל,  שהוצגה  כפי  שלו,  המרחב  פואטיקת 

נוגע  לילדיהם  ההורים  בין  הפער  ייחודיות.  איכויות  בעלת  מהותנית  זהות  בילידיות 

בראש ובראשונה לקשר שבין מרחב לאדם. בסיפור המוקדם ִאפשר הסופר את קיומו 

של הבית החלוצי כתחילת הדרך, אך בערוב ימיו הוא הציב את עצמו ואת בני דורו כמי 

שנולדו אל המרחב שהפך למקום ולבית. הוא הציג את עצמו כמי שיכול לחוש 'בבית' 

במקומות שונים ובאתרים שונים מתוקף היותו יליד המכיר כל רגב ורגב – ושוב יש 

לזכור את תיאורי המרחב הדקדקניים של יזהר. 

החזון  הגשמת  על  הילידיות,  רעיון  על  מבוסס  יזהר  שכונן  והלאומי  הפרטי  הבית   

ומובנת מאליה,  ועל בניית טריטוריה שהיא שקופה לעצמה, בבחינת נתונה  החלוצי 

מרחב  זהו  זאת  עם  לאומית.  הבניה  של  תוצר  שהיא  אף  לכאורה,  טבעית  טריטוריה 

מורכב, והבית שמוקם בו יכול לקבל מאפיינים שונים. כך מתגלה גם הילידיות כזהות 

מורכבת ורבת פנים, שביתה איננו ברור ומוגדר כי אם רב קולי ורב שכבתי, בית שהוא 

אתר בעל משמעויות שונות ומגוונות. 

הרובד העמוק של הכתיבה של יזהר על שלוש הדוגמאות שהוצגו לעיל חושף ניסיון   

חוזר ונשנה להפוך את המרחב למקום ולבית. זהו ניסיון שבמרכזו המאמץ לכונן מקום 

ברור ויציב, בית שהוא מקור השייכות של אדם בעולם. אולם יזהר עצמו הכיר בכך 

שאין זה ניסיון שסופו הצלחה ברורה וחד־משמעית. הבית הילידי שהוא כונן בשלושת 

המקרים איננו בית טבעי במלוא מובן המילה, בית שיש בו רק זהות ילידית. רוח האב 

שורה עליו ומטילה את ִצלה החלוצי, המתיישב. העמדת היליד לעומת החלוץ חושפת 

ריבוי האפשרויות שמשרה על  ואת  כל אחד מהבתים  הפנימית של  פניו  כפילות  את 

הבית של יזהר ערפול, ושיוצר בו ניגוד פנימי עמוק ומתח שאין לו פתרון קסם ואולי 

אין לו פתרון כלל. 

המספר שבונה את זהותו כנגד זו של האב מגלה שלצד היציבות והילידיות, ביתו   

עדיפותו  את  להדגיש  החלוץ,  מול  להתבטל  יכול  הוא  רחוקים.  משורשים  ניזון  שלו 

או לכרות ברית כנגדו, אולם בכל מקרה משהו מהזרות ידבק בביתו שלו. כך מגלה 

במרכיב  ספק  שמטילה  מורכבת  כזהות  עצמה  את  הישראלית־היהודית  הילידיות 

הבסיסי שלה – בשייכותה למרחב באופן בלתי אמצעי, ללא תהיות וספקות. 

פריצה  הכוללת  ומורכבותו,  הבית  של  השכבות  ריבוי  הצגת  אגב  קורה  זה  כל   

מתגלה  הילידי  הבית  וייצוג.  ממשות  ואחרות,  עצמיות  וסתירה,  בנייה  והתכנסות, 

כאתר שהוא נקודת הפתיחה לכינון הזהות הצברית אך גם נקודת הערעור על שלמותה. 

הזהות שהציג יזהר היא זהות סדוקה, זהות שנאלצת להתמודד עם מציאות של גם וגם, 

עם מורכבות שאי אפשר לבטלה או לכסותה. החזון של היהודי החדש בארץ החדשה 
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אולי מתממש, וזהותו של הצבר אולי מוצאת את מקומה בבית, אך זהו מימוש שהוא 

בו בזמן גם הללויה וגם רקוויאם,92 גם מציאת מקום וגם הכרה שהבית ימשיך להיות 

אתר של נחמה ושל אימה, של ביטחון ושל ערעור, של שלווה ושל אי נחת. זהו מקור 

ילידיות שככלות הכול  והמקבלת את עצמה כך,  הילידיות המכירה בעצמה כחסרה, 

מוצגת על חסרונותיה ויתרונותיה במקום היחיד שבו היא יכולה לדור בשלווה, בבית.

נכון לשלושת הסיפורים  זה  'צלהבים' בריאיון להופרט. דומה שתיאור  יזהר את הרומן  כך תיאר   92
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