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היא שהעול� אינו , העול� שעיצבה את העברית ושעוצבה באמצעותה�השקפת. העברית אוהבת פעלי�

": בריאה"אלא " הוויה"איננה , פי ההשקפה הזאת�על, המציאות. עול� של דברי� אלא של מעשי�

אשר , הוא פרויקט של אלוהי�; "טבע"איננו , פי ההשקפה הזאת�על, �העול. עצ��לא ש�, פעולה�ש�

  .אלוהי� משמע לפעול�לחיות בצל�. אנחנו נקראי� להשתת� בו

שפה שוויתרה כמעט כליל על תיאורי . שפה פעלתנית להדהי�, לכ&, % היא"העברית שקיבלנו מהתנ   

  . המשפט את הפועל�כדי לקד� לחזית, על נבירה בנפש, על הגיגי�, על תיאורי אווירה, נו� וגו�

שלושה  ותצפנהוותצפנהוותצפנהוותצפנהואותו כי טוב הוא  ותראותראותראותראב&  ותלדותלדותלדותלדהאשה  ותהרותהרותהרותהר. את בת לוי ויקחויקחויקחויקחאיש מבית לוי  ויל%ויל%ויל%ויל%"   

 ותש�ותש�ותש�ותש�בה את הילד  ותש�ותש�ותש�ותש�בחימר ובזפת  ותחמרהותחמרהותחמרהותחמרהלו תיבת גומא  ותיקחותיקחותיקחותיקח הצפינוהצפינוהצפינוהצפינועוד  יכלהיכלהיכלהיכלהולא . ירחי�

על היאור  לרחו�לרחו�לרחו�לרחו�פרעה �ותרד בת. לו יעשהיעשהיעשהיעשהייייאחותו מרחוק לדיעה מה  ותתצבותתצבותתצבותתצב. בסו� על שפת היאור

 ותראהוותראהוותראהוותראהו ותפתחותפתחותפתחותפתח. ותיקחהותיקחהותיקחהותיקחהאת אמתה  ותשלחותשלחותשלחותשלחאת התיבה בתו% הסו�  ותראותראותראותראעל יד היאור  הולכותהולכותהולכותהולכותונערותיה 

  ).ו�א, שמות ב" (מילדי העברי� זה ותאמרותאמרותאמרותאמרעליו  ותחמולותחמולותחמולותחמול בוכהבוכהבוכהבוכהאת הילד והנה נער 

ה שיכול לפרנס רומא& או סרט דוחס למלה יחידה את מ, "ויקח", הפועל הזה": לוי�ויקח את בת"   

של קלחת , הרי שקדמה לזה דראמה שלמה של חיזור, אשה" לוקח"כשגבר ; קולנוע באור% מלא

לא אכפת לה . כל זה לא מעניי&, את העברית המקראית. גישושי�, מבטי�, לבטי�, של שיחות, רגשית

נהל החיזור ומה ה� חשבו אי% הת, מדוע הוא נמש% אליה ומדוע נעתרה לו, אי% נראו עמר� ויוכבד

� בהיותה שפת, וזה כל מה שמעניי& את העברית –" לקח"הוא  –הוא פעל . וחלמו זה על זה במהלכו

  . פעולה

. אלא רק מה היא עשתה, לא חשוב אי% היא הרגישה. שתי מלי�, תשעה חודשי�": ותהר ותלד"   

, על הפחדי�, הנשימה במדרגות על קשיי, ההריו&�על שמלת, הבוקר�העברית לא מתעכבת על בחילות

: היא הרתה והיא ילדה). ?ב& או בת? מה ייוולד לי(על התקפי התיאבו& או על המתיחות הסקרנית 

  .יוכבד פעלה. העלילה קודמה

הסו� שעל גדתו מוזכר רק . אינו מתואר במלה –% "הנהר המרשי� ביותר בעול� המוכר לתנ –היאור    

המספר . שהיו בלי ספק מרהיבי�, וג� לא בגדיה, עה איננה מתוארתפר�בת. הפעולה�בהופכו לאביזר

� תיאור ציוריות�היה חוגג עליו בפיסקאות) הרודוטוס, הומרוס(המקראי מחמי� בכוונה את מה שיווני 

הוא מתאר רק מה : גומא� נסיכה בדיוק מכיוו& שהוא כ& מתאר תיבת�הוא אינו מתאר מחלצות. חושניות

של התיבה אינו תיאור אלא סדרה של פעולות " תיאור"אפילו ה, ולמעשה �שמשמש ככלי לפעולה 



התיאור של �זה את בלוטות�אינ� מגרי� כהוא, פרעה ומצריי� כולה�בת, היאור). של פעלי�, כלומר(

  .כי אי& לה בלוטות כאלה, העברית המקראית

ה�  –מהותה �ידקדוקי וה& במוב& העמוק של שורש�ה& במוב& הטכני –השורשי� של העברית    

, הגו��להטיות של כינויי: של העברית" בנייני�"השורשי� ה� המסד ל". ב. ח. ר", "ל. ב. ג. "פעלי�

את : יוצרי� את שאר הרכיבי� של העברית –הפעלי�  –השורשי� . של הפעיל והסביל, של הזמני�

  ").  הרחבה", "לההגב("הפעולה �ושמות") רחב", "מוגבל("והתארי� ") רחוב", "גבול("העצ� �שמות

, שכ&, )am, are, was, were(על הטיותיו השונות , isאי& בעברית מקבילה לאוגד , לא במקרה   

הוא מגדיר , כשאלוהי המקרא מתגלה אל משה מ& הסנה. אינו מבטא פעולה, המבטא הוויה, אוגד זה

 I am who I“אנגלי התרגו� ה. שאינ& ניתנות לתרגו� לאנגלית, "אהיה אשר אהיה"את עצמו במלי� 

am" ,ולא באוגד הפאסיווי , משו� שאלוהי המקרא מדבר בפעלי�, מחטיא את משמעות המקור העברי

“am” .&יהי אור" –הציווי של אלוהי� בבוראו את העול� �לכ& ג� אי אפשר לתרג� לאנגלית את לשו" ,

הוא פועל , ת ספר שמותשל תחיל" אהיה"כמו ה, של תחילת ספר בראשית" יהי"ה. 'וכו, "יהי רקיע"

  . זה לפעול" להיות"אפילו , בעברית, שכ&. ולא אוגד
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מעמיד , נות& תורה, עושה נסי�, מנחית מכות, מצווה, מעניש, מדבר, מתגלה, אלוהי המקרא בורא   

אלוהי� הוא מה ; "תוהוויי"פעילותו היא : כורת בריתות, מחריב ערי�, ממנה מלכי� ונביאי�, בניסיו&

  .%"כל גיבורי התנ, מידה אנושי�בקנה, וכמוהו. שאלוהי� עושה

�דורש מאלוהי� משפט, נלח� במלכי האזור, נהריי� לכנע&�הוא האיש העוקר מאר�? מיהו אברה�   

; מגרש את הב& שילדה לו הגר ועוקד את הב& שילדה לו שרה, קונה מערה בחברו&, צדק לסדו�

. אסתר וכל היתר, נעמי, איזבל, אלישע, וכ% שמואל, וכ% משה, וכ% יוס�. ת מעשיוהיא שור" דמותו"

' ר, ריש לקיש, יוחנ&' ר, יוחאי�שמעו& בר' ר, עקיבא' ר, שמאי, הלל –וכ% ג� גיבורי האגדות שבתלמוד 

  . 'וכו, מאיר

א א� פעלת אל, א� לב% אפל" רשע"אינ% ; אלא א� עשית צדקה, טוב�א� אתה שוחר" צדיק"אינ%    

בפתיחת , כפי שאומר המלא% למל%(הא� רצוי מעש% , השאלה היא –" כוונת% רצויה"ג� א� . ברשעות

, אינו צדיק ואינו רשע, המתבונ& מ& הצד במעשי אחרי�, אד� פאסיווי). יהודה הלוי' של ר" הכוזרי"

�הוא לא, תלמודית�מקראיתמבחינה . אינו ישר ואינו רמאי, אינו עניו ואינו יהיר, אינו חכ� ואינו סכל

  ". להיות"צרי% לפעול כדי . כלו�

, בבלי" (שהתלמוד מביא לידי מעשה, תלמוד גדול. "היהדות איננה פילוסופיה אלא הלכה, לכ&   

אגדות (מעשי חכמי� , השולח& ערו%, ת"השו, המדרשי�, התלמוד, המשנה, %"התנ). ב"ע, מ, קידושי&

לא הרהור אודות החיי� אלא ; אינ� תיאוריה אלא פראקטיקה) די�סיפורי חסי(ומעשי צדיקי� ) ל"חז

מצוות עשה ולא , בפעולה�תורת מוסר, תורת חיי�: לא מטאפיסיקה אלא תורה; חיי��עיצוב אורח

לא טענה  �היהדות היא סוג של פעילות בעול� . דרישות והנחיות, קורפוס של חוקי� וערכי�, תעשה



, הפעולות, שפת המעשי�: מהותה של השפה העברית�ועה בשורשועובדה זו נט –על אודות העול� 

  .הפעלי�

, בעברית מקראית, אי& סביל. נפוצה בה צורת הפעיל מצורת הסביל, הואיל והעברית אוהבת מעשי�   

, ולמאות פעלי� אחרי�, "הקריב"ל, "הפיל"ל, "בגד"ל, "חפר"ל, "קטל"ל, "פגע"ל, "שאל"ל, "חמל"ל

מופיעי� , וג� אות� פעלי� מקראיי� המכירי� בצורת הסביל; ורת הפעילהמופיעי� במקרא רק בצ

לא אכפת לה . לא במי שעושי� לו, העברית מתעניינת במי שעושה. בצורת הסביל לעתי� נדירות ביותר

וג� , האד� של העברית המקראית�תפיסת. אלא מה אתה עושה, "מה עובר עלי%"או " מה קורה ל%"

שתו , אכלו לי, גרמו לי(או קורבנית ) עונגתי, רוגשתי, נפעמתי(ה חווייתית אינה תפיס, ל"של שפת חז

לעברית . ה& שתי צורותיה של הפאסיוויות �ההנאה והתלונה  –החווייתיות והקורבניות , שכ&, )לי

  .מעשי%, הישגי%, חיי% ה� הכרעותי%: אחראית�אד� אקטיווית�תפיסת

; )סעי� ו, פרשת נשא(פותח המספר של מדרש תנחומא  ,"מעשה בשתי אחיות שהיו דומות זו לזו"   

, ח"במדרש על משלי י(פותח המספר של ילקוט שמעוני , "מעשה בבנו של רבי עקיבא שנשא אשה"

סיפורי "אחד מ, כדרכו, נחמ& מברסלב' פותח ר, "מעשה ברב אחד שלא היו לו בני�"; )ב"כ' פס

". הכנסת כלה"פותח עגנו& את , "ומדוכא בעניותמעשה בחסיד אחד שהיה עני גדול "; שלו" המעשיות

העשיה היא תוכ& . פירושו לגולל מעשה, מבחינתה, כי לספר, "סיפור"הוא , בעברית, "מעשה"

של סארטר או " הבחילה", של תומאס מא&" מוות בוונציה"פאסיוויות כמו �סיפורי. המעשיה

משו� , יהודית�הראות העברית�ודתמנק" סיפורי�"אינ� יכולי� להיחשב כ, של בקט" הטרילוגיה"

הראות �מנקודת, ככל שיהיו גיבוריה� של סיפורי� מעי& אלה" עמוקי�"ו" רגישי�. "שאי& בה� מעשי�

הסיפור �למסורת. יהודית ה� בטלני� נרפי� העסוקי� בעצמ� במקו� לפעול בי& הבריות�העברית

היא העדיפה לספר על נבלי� מלספר על . באנשי� כאלה, ומעול� לא היה, יהודית אי& כל עניי&�העברית

  . אנשי� שלא עושי� דבר

היהודית לא מקמצת �העברית. איננה מדויקת, "לאקונית"היהודית היא �כי העברית, הטענה המקובלת   

רק בעברית אפשר . בפעלי� היא גדושה להפליא. בתיאורי� ותארי�: אלא רק במלי� מסוימות, במלי�

  :הכיפורי�� כמו בסדרת המשפטי� הידועה מסדר יו�, לא לומר משפט שיש בו פועל ותו

. כיזבנו. יעצנו רע. טפלנו שקר. חמסנו. זדנו. והרשענו. העווינו. דיברנו דופי. גזלנו. בגדנו. אשמנו"   

. תעינו. תיעבנו. שיחתנו. רשענו. קישינו עור�. צררנו. פשענו. עווינו. סררנו. ניאצנו. מרדנו. לצנו

  ."תיעתענו

  ". We have been found guilty“: באנגלית, "מנואש"   

הפעלי� , כי באנגלית, האנגלית נזקקת לחמש מלי� כדי לומר את מה שהעברית אומרת במלה אחת   

הפועל כה חשוב יותר משאר , בעוד שבעברית, ער% לרכיביו האחרי� של המשפט�ה� רק רכיב שווה

" אשמנו"היא הופכת את ; הפעיל�ג� מתקשה בצורתוהאנגלית . עד כי אפשר להסתפק רק בו, הרכיבי�

  .כי האד� של האנגלית אינו פעיל ואחראי כמו האד� של העברית, לסביל
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משו� שכל אחד מה� עושה , רגיל�ייחוד בלתי, עצמיות, % והתלמוד יש אופי"לכל אחד מגיבורי התנ   

". המצוי", "הממוצע", "האד� הרגיל", "סת� אד�"ה� אינו א� אחד מ. רגילי��לא, דברי� מיוחדי�

ואילו בספרות . לא במצבי� באנאליי� ולא באנשי� באנאליי�; היהודית לא עסקה בבאנאליה�העברית

והכותב זוכה להוקרה ככל , השגרה הסתמית היא התוכ& השליט, זמננו�ובתסריטאות הישראלית בת

זה מה שנחשב היו� . שגרתיי� המאכלסי� אותהשהוא מיטיב לתאר אותה ואת הטיפוסי� ה

  ". ריאליז�"ל

ושלכ& יש לספר על אנשי� שגרתיי� , הזה היא שהמציאות שגרתית" ריאליז�"העבודה של ה�הנחת   

שפה המתיימרת לשק� : ולכל דמויותיו אותה שפה עצמה" ריאליסט"למספר ה, וכ%. בשפה שגרתית

  . שפה שתבטא את ייחודו, לכ&, ומצרי%, רג מ& הבאנאליהבעוד שהיא חירשת לכל מה שחו, את החיי�

, שגרתיי� של החיי��עשוי בהחלט להתייחס ג� לצדדי� האפורי�, ריאליסט במוב& העמוק של המלה   

ולכ& אי& , האמת שבבאנאליה היא לא כל האמת. ובוודאי לא כחזות הכל, אבל לא כנושא העיקרי

ולא , ריאליסט אמיתי רואה את מלוא הטווח האנושי. ה בההצדקה למיקוד כל המבט ולמיקוד כל השפ

והוא כורה את ; )מחו� לספריה� של סופרי� ממוצעי�" אנשי� ממוצעי�"אי& " (האד� הממוצע"את 

כולנו "ולא אל השפה האחידה שבה , אד� זה מזה� אל השפה המייחדת בני, ופותח את אוזנינו, אוזנו

  ). א� כולנו סתמיי� –" כולנו" ("מדברי�

מדשדשת , ולא כל התסריטאות הקולנועית והטלוויזיונית, עכשווית�לא כל הספרות הישראלית   

  . אבל זו הנטיה הרווחת. בבאנאליה אנושית ולשונית

  ":הבורגני�"כותב על הסדרה , "האר�", רוגל אלפר   

טרוד בהישרדות היא הסדרה הישראלית היחידה שמנסה להגדיר לישראלי המצוי שאינו ' הבורגני�'"   

שזורה מלח על הפצע (ולעודדו לדיו& , מאווייו ומצוקותיו, את תפישת עולמו, כלכלית אלא רגשית

, על מה זה אושר, על הקיו�, על החיי�. בדידות, זוגיות, הורות, חברות, על מערכות יחסי�) המודחק

  ."� בבוקרעל מה עושי� כשקמי, נדלה אחר אותו משהו חמקמק וחיוני�על החיפוש הבלתי

". הישרדות רגשית"שאינ� טרודי� בעשיה אלא ב, יחוד�סדרה על אנשי� חסרי, א� כ&, זוהי   

כל נסיונותיו של  –" החיפוש אחר אותו משהו חמקמק וחיוני", "הפצע המודחק", "הקיו�", "החיי�"

היא על  .זיהוי�מסגירי� את העובדה שלסדרה אי& תוכ& בר, אלפר להגדיר איכשהו את תוכ& הסדרה

מה עושי� "היא על . על א� אחד באופ& מיוחד, כלומר, "כול�"היא על . על כלו�, כלומר, "הכל"

בבוקר , ולא על מה שמחליט אד� מסויי�, על מה שכול� עושי� כל בוקר, כלומר –" כשקמי� בבוקר

  . לקו� ולעשות, מסויי�

ולא למשימות , "מאווייו ומצוקותיו"המסור ל, הוא יצור סביל" הבורגני�"של " ישראלי המצוי"ה   

, "'הבורגני�'מה שמטריד את גיבורי . "ולא אי% לתרו�, "האושר"הוא מחפש את . התובעות פעולה

 –השאלה הזאת ". למה טוב לי, למה רע לי"של השאלה הקבועה " המרחב הפרטי"הוא , ממשי% אלפר

הא� , הא� עשיתי רע: "יהודי�בריהע, היא היפוכה של שאלת האד� הפעיל –שאלתו של האד� הסביל 

הוא היפוכו של  –לא בפעיל , בסביל –האנוכי שמתוכו היא נשאלת כ% " המרחב הפרטי"ו". עשיתי טוב

  . הלאומי, החברתי, המשפחתי, יהודי�המרחב העברי



וששפת& " חומר משעמ�"שנפש� היא , "תקיעות כרונית"אלפר ער לכ% שגיבורי הסדרה שרויי� ב   

ה� , השפה�הנפש ורדידות�רדידות, השעמו�, אבל התקיעות". רדידות&"כאלו מעידה על של נפשות 

כפי שקובע אלפר בסיו� , "הבורגני�"מטרת , שכ&; שאלפר מזהה ככתיבה איכותית" ריאליז�"חומרי ה

  ." כל מה שהיה לו להגיד על התוגה היומיומית הזאת"היא לנסח לישראלי המצוי את , רשימתו

שפת דיבור "מגדיר אותה כ, "הזירה הלשונית"בספרו " הבורגני�"שמתייחס לשפת , נטלרוביק רוז   

ג� הוא רואה בכ% , אבל כמו אלפר". שפה המצמצמת את עצמה לדעת", "דלה", "פשוטה", "ממוצעת

נבלמת , כמו זו של אלפר, אבל ההסתייגות שלו, בנימה מסויגת, אמנ�, הוא אומר זאת. הישג אמנותי

דווקא , ה� אנשי� אילמי� ובכל זאת מענייני�", הוא כותב, "הבורגני�. "נה הביקורתיתס� המסק�על

  ."בלי תובנות ובלי התפתחות פנימית, מפני שה� נידוני� לחיות בלי שפה

וכשרוזנטל טוע& שה� מענייני� דווקא מפני שה� . ה� קורבנות של החיי�, ה� סבילי�": נידוני�"ה�    

הוא מבטא בכ% את מה ; הוא מדבר לא רק בש� עצמו, )תפתחות פנימיתוה, ותובנות(חסרי שפה 

  .  טע��לטוב, היו�, שנחשב כא&
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  בערב

  כשאמרה לי נערתי

  ל%

  ירדתי לרחוב להתהל%

  והייתי הול% ומסתב%

  מסתב% והול%

  .והול% והול% ומסתב%

הדברי� ; )מחייב�זמני ובלתי" קשר", ומרכל" (נערה"יש לו , לישראלי של נת& ז% אי& אשה    

, העשיה, ולא בשעות העבודה, בשעות הפנאי הריקות(קורי� לו בערב , הראויי� לשיר, החשובי�

; מקו��וברחוב הוא לא הול% לשו�, )קורב& סביל(הוא אינו יוצא לרחוב אלא מוצא אליו ; )האחריות

ואפילו , אי& עבודה לטיפולו, או ילדי� על צווארואי& אשה . והוא יורד איתו, הערב יורד". מתהל%"הוא 

מה עושי� "מספרי� לנו " הבורגני�"כש� ש. הוא הול% כי אמרו לו ללכת: על עצמו הוא לא אחראי

  . הולכי� ומסתבכי�? מה עושי�. ז% מספר לנו מה עושי� בערב, "כשקמי� בבוקר

וכמו גיבוריה� המשוטטי� של , אצל ז%כמו  –אד� שהתהל% שעות בעיר . זו תזוזה. זו אינה פעולה   

הזאת איננה " פעילות"אבל ה, הזיז אמנ� כהוג& את גפיו �יצחק אורפז או יעקב שבתאי , פנחס שדה

היא עשיה שיש בה נזק , יהודי�במוב& העברי, פעולה. משו� שהיא נייטראלית מבחינה מוסרית, פעולה

, לפעול כ% או לפעול אחרת בתחו� המשפחה ,ערכית, מודעת, היא בחירה רצונית. או תועלת לזולת

ככל שפעולת% נוגעת בחייה� של . גודל הפעולה כגודל האחריות, לכ&. המדינה או התרבות, הקהילה

ככל שרחב המעגל ; ככל שרבי� האנשי� שעלי% לקחת בחשבו& בעשות% פעולה; אנשי� רבי� יותר



היהודית מה �וכ% יש לעברית, ומשמעותכ% יש לפעולה של% יותר משקל  �השפעת% �האנושי של טווח

  .ויש ל% מה לעשות בה, לעשות ב%

האשה ("כמו אד� הראשו& , המשתמטי� מאחריות. על כתפי כל גיבור מקראי מונחת אחריות עצומה   

נענשי� לא רק על , ")השומר אחי אנוכי("או כמו קי& ") היא נתנה לי מ& הע� ואוכל, אשר נתתה עימדי

ולא ) אחאב, דוד(המועלי� באחריות . על תשובת� המשתמטת, ואולי בעיקר, �אלא ג, הרע שעשו

  . משו� שהמקרא עוסק באחראי�, ה� גיבורי� מקראיי�) נבות, אוריה(נפגעיה� 

את , בי& השאר, מביאה רות קלדרו&, "הלב. הבית. השוק", ל"בספרה על אגדות חז. ג� התלמוד   

  :בליממסכת כתובות שבתלמוד הב, האגדה הבאה

יו� אחד . הכיפורי��היה רגיל שהיה בא לביתו בכל ערב יו�. רב רחומי היה מצוי לפני רבא במחוזא"   

. חלשה דעתה. לא בא. 'עכשיו הוא בא', 'עכשיו הוא בא, 'היתה מצפה אשתו. משכה אותו הסוגיה

  ."ונחה נפשו, נשבר הגג מתחתיו. היה יושב על הגג. הורידה דמעה מעינה

משו� , טיפוסית�היא יהודית, על אד� שהזניח את אשתו מתו% התמסרותו לתורה, זאתהאגדה ה   

אד� �אלא א� רב רחומי ב&, "רוחני"ל א� רב רחומי "לא אכפת לחז. שבבסיסה עומדת שאלת האחריות

. ג� א� הסוגיה מושכת יותר מאשת%, קח על זה את מלוא האחריות –א� התחתנת ). אחראי ומתחשב(

וחכמי בבל התחבטו קשות בשאלה , איננה אופציה יהודית" הגשמה עצמית"ות למע& הפרישה מאחרי

; כי העניי& לא קל ולא פשוט, אי& לה� תשובות קלות. אי% לתמר& בית מטלות הבית למטלות הלימוד

אלא , "רוחניי�"לא דת חווייתית של צעירי� . היא דת למבוגרי�, כפי שהעיר עמנואל לוינאס, היהדות

  . המטופלי� באנשי� של אנשי�

של ) גורל�מוכה, קורב&(אינ% תוצר ". גורל"לא לגלגל שו� אחריות על ה: משמע, לפעול כמבוגר   

ראה נתתי לפני% היו� את החיי� ואת . "נסה לתק&? קלקלת. אלא שות� פעיל ואחראי ביצירת&, נסיבות

את , רב רחומי, נתתי לפני% הנה). יט�טו, דברי� ל" (ובחרת בחיי�) …(הטוב ואת המוות ואת הרע 

  .הכיפורי��ובחרת א� לבוא או לא לבוא הביתה בערב יו�, המדרש� בית% ואת בית

משו� , סופר בארמית, ל"כרבי� מסיפורי חז, שהסיפור על רב רחומי, לענייננו, אי& זה משנה   

את מה נטלה איתה אל הארמית  –יהודית �התפישה העברית –שהתפישה הלשונית שבה מדובר כא& 

, בהתא�, ותפישת הלשו&, תפישת האד� כמבוגר פעיל ואחראי: % ובמשנה"שכבר גובש בה בתנ

  .מסופרות ומבוררת פעולותיו, כמדיו� אשר בו מוגדרות

הכניעה לשגרה . זמננו�זו אינה תפישת האד� ותפישת הלשו& השולטת בכתיבה הישראלית בת   

הבאנאליה �מוליכה משירת, )מראש�נתו&" גורל"נית לשהיא המקבילה המודרנית לכניעה היוו(הסתמית 

. זוהי הדר% הראשית של הכתיבה העכשווית. של ימינו" בורגני�"עד ל) ואיל% �50מסו� שנות ה(של ז% 

שה� ההפ% , נטולי אחריות, בצעירי� פאסיוויי�, ברובה, הספרות והתסריטאות הישראלית עוסקת

מפרנסות את ) שתי צורותיה של הפאסיוויות, כאמור, שה&( החוויה והתלונה. היהודי�הגמור מ& העברי

, אי& זו ספרות על אודות מעשי�. עד כמה שיש בה בכלל עלילות, הספרות הישראלית" עלילות"רוב 

. ועל אודות מועקות ובדידות וניכור") רוחניי�"ולחלופי& , מיניי� בעיקר(אלא על אודות ריגושי� 

לפרדסי , געגועיו לחולות הזהב(ה או נעוריו האבודי� של הכותב  ספרות המתרפקת על ילדותו האבוד

כמחזאי , ההתמחות של חנו% לוי&�תחו�(ספרות על אנשי� ילדותיי� , ולחלופי&, )ר'לקיסינג, השרו&

  "). חולה הנצחי והאהובה"וכלה ב" סולומו& גריפ"החל בתינוקות המגודלי� של , וכמספר



: כלומר; העניי& כא& הוא בשאלה א� זו ספרות עברית. ה העניי& כא&איננ, השאלה א� זו ספרות טובה   

  . הא� זוכה בה העברית להפעלה הראויה לה
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העברית העכשווית עשירה יותר . השאלה הזאת אינה נוגעת כלל לקריטריו& הכמותי של עושר השפה   

ורק שליש מה& קיבלנו , אל� מלי� בעברית �60מ יש יותר. לית"מהעברית המקראית ומהעברית החז

מופיעות בו רק , אגב, מה& 2000(מלי� עבריות  �8000ב, בס% הכל, % השתמש"התנ. % ומהמשנה"מהתנ

לא , אמנ�, התלמוד הבבלי תר�. %"אל� מלי� עבריות שאינ& בתנ �14והמשנה השתמשה ב, )פע� אחת

, "תיקו", "סת�", "אגב", "אפשר", "אמא", אבא"(על ידי עירוי של ארמית לתוכה , מעט לעברית

עט מ�קלטה העברית ג� לא, בימי התנאי� ובימי האמוראי�, ל"ולאור% כל תקופת חז, )'וכו, "אדרבא"

). 'וכו, "סינר", "פנס", "בסיס", "ספסל", "פרוזדור", "אלכסו&", "אוויר", "זוג("מלי� מיוונית 

הביניי� �ובימי, "פיענוח"ו" נופש", "ותק"התפילות תרמו לעברית מלי� כמו �הפייטני� מחברי

. רביתתיבו& ושאר המתרגמי� מע�י ובידי יהודה אב&"הועשרה העברית בעוד כמה אלפי מלי� בידי רש

. נקבל רק חצי מהמילו& העומד לרשותנו, המלי� המקראי והמשנאי�אבל ג� א� נצר� את כל אלו לאוצר

  .השני� האחרונות �120החצי השני נוצר ב

אבל ג� א� ; ברור שהישראלי החילוני משתמש רק בחלק מהעברית המקראית ומהעברית המשנאית   

וא אינו משתמש כלל בעברית מקראית ומשנאית אלא שפה עד כדי כ% שה�נניח שיש בינינו ישראלי דל

אבל הבה נניח זאת לצור% , אי& ולא יכול להיות ישראלי כזה( �20העברית של המאה ה�רק בחידושי

של , %"הזה גדול יותר מזה של התנ" השפה�דל"המלי� של הישראלי �הרי שאוצר –) ההמחשה

  . ושל שניה� ג� יחד, המשנה

. ג� התחביר העברי השתכלל והתגוו& ללא הכר במאה השני� האחרונות �המלי� �לא רק אוצר   

; ")ותהר האשה ותלד ב&("פשוטי� כחבל ללא קשרי� , עיקרו משפטי� מחוברי�, התחביר המקראי

תוצאה בי& שני �פירוט או סיבה�הכללה, השוואה, עיקרו יחסי� לוגיי� של התניה, התחביר המשנאי

; ")חוכמתו מתקיימת, כל שמעשיו מרובי& מחוכמתו", "תורה אי&, א� אי& קמח("חלקי המשפט 

�לכל אחד משלושת עידני. המשפט הערבי�הביניי� נסמ% בעיקרו על מבנה�של ימי" תיבוני"התחביר ה

. של בניית משפטי�, קבועה למדי, מסוימת, נורמה תחבירית אופיינית, אפוא, היתה, העברית האלה

פי צרכיה בי& �משייטת על, היא בונה משפטי� כ% וכ% וג� כ% .לעברית המודרנית אי& נורמה כזאת

  . התחביר המקראי לתחביר המשנאי ולמבני� מאוחרי� מכל הבא לידיה

, משועבדי� ומוסגרי�, נזרעה העברית משפטי� מורכבי�, המערב�בהשפעת האנגלית ושאר שפות   

. משי� לתיאורי מצב ואופ&חיבור ורכיבי� תחביריי� המש�מלות, זמ&�דקויות חדשות של צורות

ע� ריבוי התרגומי� , לטוב ולרע, הפריה שהואצה(ישראלי הופרה לא רק מבחו� �והתחביר העברי

, תקני�מהתחביר התת: אלא ג� מלמטה) מאנגלית וע� חדירת הטלוויזיה האמריקאית לסלו& הישראלי

אשר מתחו ולשו " עדוני שפהמו" –של עברייני� , של מהגרי�, של חיילי�, של נערי�, יצירתי�והמאוד

  . המשפט העברי באופ& שהתעמר בו וריענ& אותו בעת ובעונה אחת�את מבנה



כדי להיווכח , די להעי� מבט בשמותיה� של אחדי� מהספרי� שהתפרסמו כא& בשני� האחרונות   

עוד . משפת הרחוב אל הספרות, "מלמטה למעלה"ידי פעפוע �של הגמשת התחביר על, בתהלי% הזה

של " זה ע� הפני� אלינו"את , של דוד גרוסמ&" יש ילדי� זיגזג"פני שפתחנו והתחלנו לקרוא את ל

למאטיס יש את "של גדי טאוב או את " מה היה קורה א� היינו שוכחי� את דב"את , רונית מטלו&

חדווה של חירות , תקני שלו�בתחביר הלא, הספר�משדר אלינו ש� –של יהודית קציר " השמש בבט&

, בי& הנכו& לשגוי, הרי שהופלה המחיצה בי& הגבוה לנמו%, א� למאטיס יש את השמש בבט&. וניתלש

  . בי& כתיבה לדיבור, בי& המוקפד למרושל

, על מגעה החי, על שכלולה, המעיד על הבשלת השפה, שפע מילוני ותחבירי. לא עוני, זהו שפע   

המחזאי או התסריטאי , המשורר, סופרהעברית העומדת היו� לרשותו של ה. ע� המציאות, הח�

כשביאליק איפר . מצוידת לחיי� לאי& ערו% יותר מ& העברית שעמדה לרשות דור ביאליק, הישראלי

הוא הל% "). מאפרה("עדיי& לא היה לה ש� עברי , מהסיגריה שלו לצלוחית המיוחדת המשמשת לכ%

כשבסתיו . ור� הוא חלה באינפלואנצהומדי ח, הוא נסע בטקסי לסינמה, לפוסטה כדי לשלוח טלגראמה

וג� לא לציפור המלאכותית שחלפה , לא היה ש� עברי לתופעה הזאת, נשרו על קרחתו עלי� מהעצי�

נאל� לחיות ע� חסרונ& המתסכל של , שהמציא את המלי� האלו, ביאליק": מטוס", "שלכת. "בשמיי�

, חפצי�. השגתה של העברית�ווחמחוזות שלמי� של המציאות היו אז מחו� לט. אינספור אחרות

  . רגשות, יחסי�, מוסדות, מונחי�, מקצועות, מכשירי�

, כלכלה, מדע, תרבות, תעשיה, המפעל הציוני פר� אל המחוזות האלה כשהקי� כא& חקלאות   

כל אלה דרשו . מוסדות חינו%, תחבורה, רפואה, צבא, מערכת משפטית, מערכת פוליטית, תקשורת

� היא עשתה ממנה שפת. להפ%. הציונות החילונית לא דילדלה את העברית. בריתוהולידו מלי� בע

לכתוב , לפטפט, להתמקח, לחזר, להתווכח, שבה אפשר להתפלס� ולרכל, דיבור קולחת וגמישה

  .לכתוב הכל, לכתוב חוזה, לכתוב תסריט, תפריט
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אמור היה להשפיע  –עדכנית , ה של העברית לכדי שפה נושמתפלא נירמול –הפלא ההיסטורי הזה    

צריכה היתה להיכתב , פי השכל הישר�על, פי ההגיו&�על. על הספרות הישראלית, ורק לטובה, לטובה

אוהבי� בסיפור של �א� זוג. ספרות עברית טובה וחזקה ככל שהעברית כבשה עוד נתחי� של החיי�

עכשווי עושה �אוהבי� בסיפור או בסרט ישראלי�ואילו זוג, וזורמתעגנו& לא יכול לדבר בעברית אמינה 

  . זמנו�פני עגנו& ובני� זמננו על�הרי שזהו יתרו& אדיר לכל סופר או תסריטאי ב& –זאת בקלות טבעית 

התהלי% . למרבה התימהו&, קרה ההפ%. אבל לא זה מה שקרה בפועל, זה מה שאומר השכל הישר   

הר� שהציבו . לא הניב את השיפור המצופה בספרות העברית, ור% המאההמבור% שעברה העברית לא

וה� עשו זאת למרות  �היה גבוה מ& הר� של הספרות העכשווית , ברנר ועגנו&, ביאליק, בסקי'ברדיצ

בלי סביבה , בלי תחביר גמיש דיו, בלי לקסיקו& עשיר דיו. מצבה של העברית שעמדה לרשות��נחיתות

ה� כתבו יצירות העולות בטיב& על מרבית התוצרת  –בתנאי� איומי� לספרות , רבקיצו –דוברת עברית 

  . של דור הבני� ושל דור הנכדי�



  ? ה� עשו זאת, א� כ&, אי%   

, ה� היו מוכשרי� עד מאוד. מתחמקת, היא תשובה עצלה –" ה� היו גאוני�" –התשובה הקלה    

הול% "יהא זה מטופש לטעו& כי . ותבי� כא& היו�דווקא מוכשרי� יותר מהסופרי� הכ�אבל לאו, כמוב&

כש� שהספרות . בגלל איזה תהלי% מסתורי וארור של פיחות שיטתי בילודת מוכשרי�" ופוחת הדור

  . ממחסור בכשרונות, בימינו, היא ג� אינה סובלת, הישראלית אינה סובלת ממחסור במלי�

שלאורו כתבו , יהודי�האתוס העברי. הכתיבה�הכתיבה אלא באתוס�התשובה נעוצה לא בכשרו&   

תקופת  –" ישראלית�אר�"בתקופה ה. הכתיבה של הספרות הישראלית�איננו אתוס, ביאליק ועגנו&

ע� קו� , אבל באמצע המאה, עדיי& פיע� האתוס הזה בספרות העברית –ג ואלתרמ& "אצ, שלונסקי

  . זה האתוס, זומא. ישראלי�"ילידי"יהודי באתוס �הוחל� האתוס העברי, המדינה

�מאז שנטשה את אתוס, מה נשאר לספרות מהכוח הזה �א� הכוח הסגולי של העברית טמו& בפעלי�    

  ? הפעולה

השפה המרשימי� ביותר �דווקא מפגני. לשונה ממקורות זרי��הוא לשאוב את כוח, מה שנשאר לה   

 –הישראליי� הגדולי� שלושת הרומאני� . מדגימי� זאת במלוא החריפות, של הספרות הישראלית

שפורסמו , של יעקב שבתאי" זכרו& דברי�"של עמוס עוז ו" מיכאל שלי", יזהר. של ס" ימי צקלג"

בשלושת� בוצע כיבוש . ה� הישגי� לשוניי� ודאיי� �) 1977, 1968, 1958(ברווחי� של עשור זה מזה 

, )אביב של שבתאי�תל, וזירושלי� של ע, הנגב של יזהר(של המרחב המקומי , בידי הלשו&, מזהיר

, הכתיבה המזדמרת של יזהר. אי& להכחיש ג� את כוחה המוזיקלי, ומלבד כוחה התיאורי של לשונ�

שפה כמעט �כל אחת משלושת& היא מוזיקת –הכתיבה האלגית של שבתאי , הכתיבה המצועפת של עוז

  .היפנוטית

. ובמלוא הפירוט, המצב מתואר". מצב"יש , במקו� פעולה. אבל המוזיקה הזאת אינה כוללת פעולה   

בלי , לתזוזה כפייתית בלי כיוו& –ובמקרה של שבתאי , להזיות, למחשבות, הטקסט מוקדש לרביצה

איננה , הסטאטיות של שלושת הרומאני� האלה. שאינה אלא סטאטיות מעגלית" דינאמיות"ב, תכלית

של עוז ושל , של יזהר, הפאסיווית ,המציאות הסטאטית�היא משקפת בכנות אמנותית את תחושת. פג�

א% . החוויה שה� הכירו�על מרחב, ובכשרו& לשוני מעורר השתאות, ביושר, ה� כתבו ברצינות. שבתאי

  . יהודי ללשונ��אי& אופי עברי, החוויה בספריה� אינו מרחב של פעולה�מאחר שמרחב

קרובה יותר , ל יזהר ושל עוזש, פיוטית�הנפשית, השפה היפה. לא של יופי, זהו עניי& של אופי   

; ל"הפעולה של המקרא ושל חז�יניה וול� מאשר לשפת'באיכויותיה לאנגלית המתנשמת של וירג

סתיו של "את , מאוד, וג�(העקלתו& של פרוסט �המזכירה את משפטי, והכתיבה הנפתלת של שבתאי

  .יהודי�העברי, הקצר, המשפט הפשוט�מנוגדת ברוחה למבנה, )של מארקס" פאטריאר%

הרי שהקאנו& , א� בפסגת הקאנו& של הספרות הישראלית עומדי� שלושה רומאני� אשר זוהי לשונ�   

ובספרי  –הקאנו& הישראלי רוצה . יהודי�של הקאנו& העברי, ואינו רוצה להיות המש%, הזה אינו המש%

חיינו כא& באות� �לספר על הוויית; בעברית" ספרות כללית"להיות  –עוז ושבתאי הוא מצליח , יזהר

העול� �ולהישפט כספרות מול שאר ספרות, פרוסט או מארקס, הכלי� הלשוניי� הנקוטי� בידי וול�

  . החסידי או העגנוני, התלמודי, ולא מול הסיפור המקראי, המודרנית
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בראיו& שהעניק , אמר יצחק לאור, "היכולת לפעול�הרומאני� הגדולי� של המודרניז� עסוקי� באי"   

הוא , לבדות עול� של פעולה, להיות פאסיווי, להיות חולה"). "חדרי�"העת �כתב(השנה להלית ישורו& 

הפעולה היחידה האפשרית היא הפארודיה או האירוניה על עצ� . לעשות אמנות, המאמ� לכתוב רומא&

ומצהיר שזהו הנושא של , הוא אומר, "לפעולאנשי� נטולי יכולת , בעול� הממשי"; "הניסיו& לפעול

  ". וע� רוחי גווייתי"ספרו 

, בעיני יצחק לאור: להיות פארודי או אירוני כלפי עצ� הניסיו& לפעול, להיות פאסיווי, להיות חולה   

, אכ&, זהו. מעש�באי, ברפיו&, בשיתוק, ככל שהיא עוסקת בחידלו&" גדולה"הספרות המודרניסטית היא 

האיש בלא "או " הר הקסמי�", "בעקבות הזמ& האבוד"; אמ& של עיקר הספרות המודרניסטיתתיאור נ

הא� הנורמה ? אבל הא� המצוי הוא הרצוי; "היכולת לפעול�אי"ב, כדברי לאור, אכ&, עוסקי�" תכונות

וכותב ספרות אודות , לכ& הוא מאמ� אותה בחו�. לאור סבור שכ&? המודרניסטית הזאת ראויה לרימו�

  .היכולת לפעול�יא

או שמא  –האמנ� איננו יכולי� לפעול בעול� ? היכולת לפעול�אבל מדוע נקבל את ההנחה בדבר אי   

  ?מבחירה�הבודד, התלוש, שמעניק לעצמו המנוכר, אי& זה אלא פטור מפעולה

, ולאד� יכ; אחריות�לפטור את עצמו מנישואי& ומהורות ולהיוותר רווק חסר, לא מוכרח, אד� יכול   

, להיות חולה", אד� יכול להתעפש בחדרו; לפטור את עצמו מפעילות תרבותית או פוליטית, לא מוכרח

. ולא לפתוח את הדלת לשכ& שנגמר לו הסוכר או למתרימי� של האגודה למע& הסרט&" להיות פאסיווי

�ח משו�הוא שוכ, וכשיצחק לאור מכחיש זאת(אבל אפשר ג� לפעול . וזה נוסה בהצלחה, זה אפשרי

  ).פוליטית ועיתונאית, אקדמית, שלו בפעילות ספרותית�מה עד כמה גדושי� חייו

כרוכות זו  –" יצור חברתי"והאד� כ" יצור מדבר"האד� כ –" האד�"שתי ההגדרות הקלאסיות של    

ומשא �הדיבור הוא אנושי ככל שהוא נטוע במגע. לחיות בחברה זה לדבר; לדבר זה לחיות בחברה. בזו

עומק . בניסוח עמדות, אישית�בתקשורת בי&, והמגע החברתי אנושי ככל שהוא רווי בדיבור, יחברת

יחסי� מולידה �דלות. לאד� יש מה לומר ככל שיש לו למי לומר זאת. בעומק היחסי�, לכ&, השפה תלוי

יש לקסיקו& מצומצ� יותר מזה שיש לאד� , המנוכר, התלוש, שפה לא מפני שלאד� הבודד�דלות

�אינו מושרש ביחסי –עשיר במלי� ככל שיהיה  –אלא מפני שהלקסיקו& של האד� המנוכר , רבהמעו

אלא , השפה אינו כמותי�הקריטריו& האמיתי לעושר. נבוב" עושר"ולכ& זהו , אינו ניזו& מה�, אנוש

, עושה את הדיבור עשיר יותר" ספרותיות"הגבוהות וה, לא כמות המליצות והמלי� הנדירות. איכותי

מיחסי שכנות ומכל שאר סוגי היחסי� , מיחסי עבודה, נביעתו של הדיבור מיחסי משפחה�לא עומקא

  .יהודית�הפעולה העברית�התמסרה שפת, כאמור, אשר לכול� �ערכית �הטעוני�
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ת הצעיר התלוש נכנס לספרו. הכתיבה אודות צעירי� תלושי� ומנוכרי� אינה תופעה חדשה כא&   

ומאז ועד , )אצל פוגל, וקצת אחר כ%(ברנר ושופמ& , גנסי&, אצל פיירברג, העברית כבר לפני מאה שנה



, "אנקריאו& על קוטב העיצבו&("ג "היתה הרבה תלישות בשירה המוקדמת של אצ. היו� הוא מככב בה

דה ובשירה המוקדמת של פנחס ש) 1938, "כוכבי� בחו�("ובשירה המוקדמת של אלתרמ& ) 1928

לוחמי� "קובי ושאר ה, גידי, אליק, אורי(הגיבורי� הצעירי� של שמיר ויזהר ). 1951, "משא דומה("

א% , ")אומה"ל(והקרבה ") ה'חבר"ל(חדורי תחושת שייכות , היו אמנ�, )ח"בני דור הפלמ" החולמי�

שהרי , הורי� ג� נטולי, ובמוב& חשוב(נטולי ילדי� , 20צעירי� בני , לפני הכל ואחרי הכל, ה� היו

, וזו היתה צורה חדשה –" נולדו מ& הי�"ה� , ה� היו ד� חלק; ")גלותיי�"ניתקו את עצמ� מהוריה� ה

לעמדה , �50מאמצע שנות ה, הפכו את התלישות" לקראת"ז% ומשוררי חבורת . של תלישות, צברית

עמליה , ס עוזעמו, ב יהושע"א" (הגל החדש"היא היתה לדגל� של סופרי  �60ובשנות ה, מוצהרת

  ).יצחק אורפז, כרמו&�כהנא

, נותר זר", "חרבת חזעה והבוקר שלמחרת"כותבת נורית גר� בספרה , "�60הגיבור בספרות שנות ה"   

אי& הוא מסוגל להבי& , כיוו& שכ%. שרוי בחיי עליבות ושיממו&, מנותק מעצמו ומהעול� הסובב אותו

בנוח בסביבתו �החש שלא, מודע�הו גיבור לאז. או מה חסרה המציאות שסביבו, מה הוא חסר

אל מגע ע� , אל נציגיו ההרסניי�, אל הטבע, בפעולות לא מובנות ולא מוסברות, ונגרר, התרבותית

  ."אל מגע ע� אשה, ברורי��כוחות מיסטיי� לא

לא הומצא על ידי יואל , מוב&�התוהה ותועה בעול� לא, הפאסיווי, הנגרר, שהתלוש הבודד, ללמד%   

  .אתגר קרת ושאר סופרי הזמ& האחרו&, בלו��אורלי קסטל, הופמ&

. לתלושי� של סופה �20דרגה משמעותי בי& התלושי� של תחילת המאה ה�יש הבדל, וע� זאת    

והוא בחר , משמעות מסורתי�הוא גדל בעול�. ידע ממה הוא התנתק, התחיה�הצעיר התלוש של דור

ג� א� . החילונית, כדי לבור לו את דרכו העצמאית, המדרש�יתאבא ואת ב�לעזוב את בית, לפרוש ממנו

זו היתה . ולמה, הוא בהחלט ידע מאי& הוא יוצא, )כשמה של הנובלה מאת פיירברג" (לא&"לא ידע 

השגעונית כמעט  � ג� הבחירה . התחיה קור& מעוצמתה�וכמעט כל עמוד בספרות, פעולה רבתי, פעולה

התחיה שהתלישות � העידה על סופרי דור, ממש� שנוצר לה קהל שללכתוב ספרות עברית עוד לפני  �

�וגייסו את כשרונ� למעשה, ה� תפשו עצמ� כחלוציה של תרבות עברית מודרנית; מה� והלאה

  . הולדתה

היתה המש% של , התרבותית והלאומית שה� חוללו, הלשונית, דווקא המהפכה הספרותית, וכ%   

הנבואה המקראית . א נטשה אותו אלא יצקה בו תכני� חדשי�היא ל; יהודי�האחריות העברי�אתוס

הצופה לבית "ואתוס , נבואה עדכנית�לשירת) ג ואלתרמ&"בידי אצ, ובדור שאחריו(הוסבה בידי ביאליק 

ברנר , בסקי'ברדיצ, ס"הדרי% את כתיבת� של מנדלי מו, יהודית�שביסוד הסיפורת העברית" ישראל

  .ועגנו&

גידול� כדי �ה� תלשו את עצמ� מבית. תלושי� בעירבו& מוגבל מאוד, אפוא ,דאז היו" תלושי�"ה   

מקו� �ואילו התלושי� של הספרות העכשווית אינ� עוקרי� משו�. מציאות חדשה, בעברית, ליצור

שכנגדו אפשר לבחור (ה� לא תלושי� מאתוס מסוי� . ה� לא יודעי� מאי& ולא&. מקו� אחר�לשו�

כותב , "הרהורי� בעיד& של פרוזה"במסתו . מה כאתוס�יכולת לזהות דבראלא מעצ� ה, )באתוס חליפי

התנערות : המכנה המשות� לכל הנסיונות החדשניי� בפרוזה של השני� האחרונות: "ד& מירו&

, בקצרה. בי& יחיד לאומה, בי& רגע להיסטוריה, מחודשת מ& הנורמה של הקשר בי& הפרט לכלל



שהספרות הישראלית כבר התנערה ממנה ', ופה לבית ישראלהצ'התנערות מחודשת מ& הנורמה של 

  ." �50בשנות ה, בראשית דרכה

של הדמויות בספרות , כ% נדמה לי, בדידות היא המכנה המשות� הרחב ביותר: "וגדי טאוב כותב   

הופכות , אישיי� ויחסי� בי& הפרט לכלל�שאלות של יחסי� בי&, ולכ& שאלות של מוסר. החדשה

מיטשטשי� ככל , התחושה הברורה של נכו& ולא נכו&, השיפוט המוסרי. בוכות יותרמעורפלות וס

היחיד צרי% לבחור בעצמו את . שהמסגרת הקולקטיווית המארגנת את החיי� לכלל משמעות נחלשת

  ."בעיקר נבו% יותר. אבל ג� אבוד יותר, הוא נעשה חופשי יותר. דרכו

, הע�� אחד, בעניי& אחר, כפי שהעיר פע�, אבל, מנו טאובכפי שמצפה מ, "צרי% לבחור"היחיד אולי    

בדיוק משו� שהוא יחיד , היחיד אינו יכול לבחור. אלא של יכולת" צור%"השאלה אינה שאלה של 

כפי שמכנה זאת רוגל , "התקיעות הכרונית"או (זהו המלכוד של התלישות העכשווית ). תלוש ומנוכר(

�ר שני� קוב� סיפורי� שכל גיבוריה� ה� צעירי� תלושי�שפירס� לפני עש, וטאוב עצמו, )אלפר

� בספר. מהתלישות) ולחל� את כתיבתו(מבצע מאז ועד היו� מאמ� עיקש ואמי� להיחל� , אבודי�

ושלא יכלו , עשה טאוב את מה שלא עשו, )אשר ממנו הציטטה שלעיל" (המרד השפו�"מסותיו 

והוא הצליח לעשות זאת כשהפ%  –צמו את דרכו הוא הגדיר ובחר לע: הגיבורי� של סיפוריו, לעשות

  .תלוש למבוגר מעורב" יחיד"מ
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צרי% רק . אי& תולדות בלי אבות. אי& מציאות בלי שורשי�: "הוא אמר, �1953בראיו& שהעניק עגנו& ב   

  ." הרבה מאוד, להעמיק להתבונ& ולאהוב הרבה

דרושה שפה . אד� ולא של דחלילי��דרושה שפה של בני, האנושית כדי להעמיק להתבונ& במציאות   

, דרושה שפה של אנשי� הפועלי� על אנשי�. לא משטיחה ומבטלת דקויות, לא קלישאית, לא חלולה

כי אי& לה� (שלשונ� אינה נובעת מאישיות� הפעילה ") הבורגני�("ולא של סת� ספוגי� סבילי� 

, כמוב&, שגיבורו הוא, כש� ספרו של גרוסמ&" (דקדוק פנימי"שבו שורר " מרחב פרטי"לא ). כזאת

כפי (הספרות בעברית לא תהיה ספרות עברית א� תתמקד . אחריות של דקדוק חברתי�אלא מרחב, )ילד

� היא תתחבר אל אתוס. מנוכר�פאסיווי, "איש בלא תכונות"ב) בהשפעת מוסיל, שעושה יצחק לאור

  .ונ& באיש שמעשיו מקני� לו תוכ& ותכונותיהודי א� תעמיק להתב�הכתיבה העברי

אלא ג� , )כמו עגנו&(יהודית אפשר להמשי% לא רק כיורשי� אוהבי� �הכתיבה העברית�את מסורת   

 –כ% או כ% ). בסקי וברנר'כפי שעשו ברדיצ(חזיתית ע� חלק מתכניה �המתעמתי�, כיורשי� מרדני�

תהיה השפה שבה נכתבת הספרות העברית  –ית� או מתו% עימות א, מסוייגת למקורות�מתו% חיבה לא

ככל שהספרות הזאת תתפוש את עצמה כמדרש עכשווי , ולא רק במוב& הטכני, מהותה�עברית בעומק

לדרוש את . כש� שהוא אינו ניתוק ממנו, מדרש אינו המש% סביל של העבר. כתיבה�על אותה מסורת

אי& פירושו להתקשט , לדרוש את העברית. משמע להידרש לו כדי שלהווה יהיה איזה עובי, העבר

הפעולה של המקורות כדי לדעת אי% לפעול �אלא להידרש לשפת, בביטויי� ובפסוקי� מהמקורות

  . ואי% לכתוב על זה סיפור, היו�



יחליטו , תסריטאי� ושאר כותבי�, כשסופרי� ישראלי�, ולספרות העברית, זה יקרה לעברית   

שהעשיה מעניינת יותר , שהאחריות מעניינת יותר מהאנוכיות, תיותשהבגרות מעניינת יותר מהילדו

צרי% רק . ושהאכפתיות מעניינת יותר מהניכור, שההשתייכות מעניינת יותר מהתלישות, מהבהיה

  .הרבה מאוד, להעמיק להתבונ& ולאהוב הרבה

  

  

  


