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עבד של הזמן: עבודת הֵאבל בסיפורת השואה של דור תש"ח

טל הולץ

מוסכם על חוקרי התרבות הישראלית וסיפורת השואה בפרט, כי המרה של אסטרטגיית ההשתקה 

וההדחקה באסטרטגיית התמודדות, שעיקרה חשיפה וגילוי של טראומת השואה, החלה להסתמן 

הישראלית  בסיפורת  החדש'  'הגל  הופעת  עם  העשרים,  המאה  של  השישים  שנות  בראשית 

משנים  שחדר  הספרותי  ייצוגם  באמצעות  הכפויה  משתיקתם  השואה  ניצולי  חילוץ  הצעירה. 

הנרטיב  של  מקומו  את  ותפס  הבמה,  למרכז  צדדיות'  ו'בכניסות  אשנבים'  'בהרבה  ואילך  אלו 

'הצברו־צנטרי', נזקף עד כה לזכותם של סופרי הדור השני, שהתבגרו דָים להזדהות עם העבר 

הלא מסופר של הוריהם ובני דורם.

ואשר  השנייה,  העולם  מלחמת  בשנות  שחיו  סופרים  של  ביצירות  ממוקדת  קריאה  ואולם   

תוצרי  כאל  אליהן  להתייחס  מאפשר  לאחריה  הראשונים  בעשורים  השואה  בנושא  עיסוקן 

הטראומה  של  התודעתי  מעמדה  השתנות  כי  בפירוש  מעָלה  הראשון',  'הדור  של  הסיפורת 

מרכזי  מרכיב  שהוא  מוצהר,  ביוגרפי  לאירוע  ומודחק  מושתק  מ'סוד'   – השני  הדור  בסיפורת 

בכינונה של זהות ישראלית חדשה – לא התרחשה יש מַאִין.

שמיר  למשה  השני'  'הגמגום  יצירות:  לשלוש  חדשות  אינטרפרטציות  מוצגות  זה  במאמר   

)1945(, 'חופה וטבעת' לחיים הזז )1948( ו'אנשים אחרים הם' ליהודית הנדל )1949(. באמצעות 

האבדן,  והכלת  ההלם  עיבוד  של  תהליכים  כי  להראות  חותרת  המחברת  אלה  אינטרפרטציות 

המוגדרים מפרויד ואילך כ'עבודת האבל' )the work of mourning(, ננקטו למעשה בסיפורת 

וזמן קצר ביותר לאחר השואה. חדשנותה  השואה העברית כבר מסוף מלחמת העולם השנייה 

של  והפונקציונליות  ההתאבלות  דינמיקת  לתיאור  נוגעת  הסיפורים  בשלושת  הקריאה  של 

חומרי האבל הסיפוריים, שלא זכו עד כה להתייחסות פרשנית, ולזיהוי תמטיקת הכישלון של 

שהונכחה  לפני  הרבה  מּועדת  אלה  בסיפורים  שקריסתה   – וההשתקה  ההדחקה  אסטרטגיית 

מפרספקטיבה מאוחרת בסיפורת הדור השני.

בהצגת אחיזתו הברורה של נרטיב ההתאבלות בסיפורת של דור תש"ח המאמר מבקש לתרום   

לשבירת הדפוס הסטראוטיפי המוסכם והבלתי מחמיא שלה, כאילו הייתה שופר גס ופשטני של 

הממסד הפוליטי ותו לא, וממילא גם להדיפת 'הדיבה הרעה' על אדישותם של סופרי הדור הזה 

לזוועות השואה.



[xii]

Slave of Time: 
The Work of Mourning in Israeli Holocaust 

Literature of the ‘1948 Generation’

Tal Holz

Scholars of Israeli culture and critics of Holocaust literature traditionally 
date the emergence of the replacement of ‘repression and silencing’ 
strategy with the ‘coping’ strategy centered upon exposure and revelation 
of the trauma in the early 1960s. Contrary to the prevalent approach, this 
study argues that the processes described since Freud as the ‘work of 
mourning’ were in fact pursued in Hebrew literature as early as the end of 
World War II, shortly following the atrocities.
 Based on psychoanalytic concepts derived from Freud’s analysis 
of the dynamic structure of mental life, the study is the first to offer an 
interpretation of the variety of ways in which influential authors of the so-
called ‘1948 generation’ [Dor Tashach], Haim Hazaz, Moshe Shamir and 
Yehudit Hendel, implemented the principles of the ‘work of mourning’, 
despite the political and ideological circumstances that shaped life in 
Israel. With this ‘work of mourning’, Holocaust survivors were offered 
a viable alternative to their inability to incorporate the trauma into the 
process of forming the new Israeli identity.




