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 תארני�

 .סיפורי קי� והבל, יחסי� בי� אחי� ,אבות ובני�  %יחסי 

 

 תקציר

מהווה הסיפור המקראי על קי� והבל תשתית עומק סביבו נטווית " דר� הרוח"בסיפור 

לפיכ� תיאור עקבי של הרמיזות למיתוס זה עשוי להאיר את . התמטיקה והפואטיקה

, נשענת על שתי מתודות עיקריותהגישה לטקסט הספרותי . הסיפור מזוויות שונות

עומק הבנויי� על צירו� %המתודה הסטרוקטורליסטית המבקשת למצוא ביצירה מבני

והמתודה האינטרטקסטואלית המוצאת שהטקסט הספרותי , בינארי של ניגוד והקבלה

 .מקיי� דיאלוג ע� טקסטי� קודמי� לו

עלילת הסיפור מציגה את ש, בזיקה לסיפור קי� והבל מעלה" דר� הרוח"העיו� בסיפור 

בדומה להגשת המנחות בסיפור על , הצור� של הבני� לזכות בהכרה ובהערכה מצד האב

לכלל יריבות " דר� הרוח"בדומה לסיפור קי� והבל מגיעי� האחי� בסיפור . קי� והבל

יריבות זו נובעת מרגש של קנאה בי� האחי� על . ולגילוי אלימות ביניה� המוביל למוות

דר� "הרמיזה לדמותו של האד� הראשו� בדמות האב ב.  המפלה ביניה�רקע היחס

. א� ג� מציגה אותו באור אירוני, מבליטה את קווי אישיותו ואת התנהגותו" הרוח

דומות לציפיות מקי� בסיפור " דר� הרוח"הציפיות הגבוהות של האב מבנו בסיפור 

 .וה� שגורמות לנפילתו ולמותו, המקראי

בזיקה למרכיבי הסיפור המקראי על קי� והבל מעלי� את " ר� הרוחד"העיו� בסיפור 

ההקבלה והניגוד מצויי� . ההקבלה והניגוד, אמצעי העיצוב המרכזיי� במרק� היצירה

מרכיבי הסיפור . בעיצוב העלילה ובהתפתחותה, ביחסי� ביניה�, בעיצוב הדמויות

� ביטוי לנושאי המקראי מעלי� ג� את רשת המוטיבי� המרכזית בסיפור הנותני

 .היצירה ולממד האידיאי
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 היסודות הארכיטיפאליי�, על היצירה בראי הביקורת. א

בספרות הביקורת והמחקר הענפה על יצירתו של עמוס עוז חוזרת האבחנה של חלק 

אבחנה זו מתייחסת ליצירה . ניכר מ� המבקרי� על היסודות הארכיטיפאליי� ביצירתו

מודל להמש� , לדברי המבקרי�, שמהווה, )1962" (ארצות הת�"הראשונה שפרס� 

 באבחנה זו תיארו המבקרי� יסודות 1.יצירתו וכ� ליצירותיו המאוחרות יותר

. ארכיטיפאליי� המשוקעי� בתשתית יצירותיו שסביב� נבנית התימטיקה והפואטיקה

בתיאור היסודות הארכיטיפאליי� בספרות המחקר והביקורת מוצאי� אנו שני 

 :כיווני�

שקבע ) 1986(תיאור יסודות יונגיאניי� ביצירתו אות� תיאר בהרחבה בלב�  .א

הלקוחי� ממסורות ... סיפקו לעוז מאגר בלתי נדלה של סמלי�... כתבי יונג"ש

התיאוריה ). 24, ש�)" (נצרות ועוד, יהדות, מיתולוגיה יוונית(מיתולוגיות שונות 

ס עוז את מבנה הנפש מתארת ביצירתו של עמו, לדעת המבקר, היונגיאנית

וכ� מתארת את התהליכי� , מודע הקולקטיבי%שעיקרה הוא הלא, האנושית

 . העוברי� על הנפש ביצירותיו

המשוקעי� בתשתית , בעיקר מסיפורי המקרא, רמיזה למיתוסי� שוני� ביצירתו .ב

סיפורי מיתוס אלה ה� הגרעי� הקשה . היצירה ומהווי� גרעי� להבנת משמעותה

 . � לפענח את היצירה ולפרש את משמעותהבאמצעותו נית

ומבקרי� רבי� תיארו , בולט הכיוו� השני" דר� הרוח"בספרות הביקורת על הסיפור 

יאיר מזור תיאר . מיתוסי� שוני� שמהווי� לדעת� תשתית להבנת היצירה ולפרשנותה

אל השמי� ,  הוא הזכיר את אורנוס2. כתשתית להבנת היצירהמיתוסי� יווניי�

את קרונוס , שהתנכל לבניו כדי לסכל את הסיכוי שיקומו עליו להכחידו, �הקדמו

וכ� הזכיר את ליוס , שהתנכל לזאוס מחמת פחד קמאי קדמו� שבנו יקו� עליו ויהרגהו

את היחס בי� אבות לבני� בסיפור , לדעתו, מיתוסי� אלה מציגי�. ביחסו לאדיפוס

ת ניסיונות בניו לקו� עליו ולתפוס כעימות כוחני שבו האב מנסה לסכל א" דר� הרוח"

 . את מקומו

הלל . רמיזות לסיפורי המקרא" דר� הרוח"רוב המבקרי� מצאו בתשתית הסיפור 

. סיפור עקידת יצחק וסיפור קי$ והבל,  תיאר רמיזות לשניי� מסיפורי המקרא3ברזל

לפי בתשתית הסיפור הזה מציג את יחסו של האב כ, לדעתו, סיפור עקידת יצחק המצוי

                                             
, עמוס עוז' נ, וכ� גר', 26' עמ, 1986, א"ת, ע� עובד, בי� אד� לחיה' א, בלב� ,  ראה למשל1

 , א"ת,  ספרית פועלי�, מונוגרפיה
 . 100 'עמ, 1980    

  .92�21 'עמ, 1998, , א"ת, כתר, על סיפורת עמוס עוז, ליטו� באפילה' י,  מזור 2
 .222�215' עמ, ו"תשל, א"ת, יחדיו, ז סיפורי�"ט, ששה מספרי�'  ה,  ברזל 3
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החוזרת " נער"הוא מבסס זאת על המילה . בנו כיחס של הקרבת הב� על מזבח חזונו

 הסיפור 4).ב"י', ה, ב"כ, בראשית(המהווה רמיזה לסיפור עקידת יצחק , בסיפור

בתמונה בה נגלה האח זאקי " דר� הרוח"ב, לדעת ברזל, המקראי על קי� והבל מרומז

לאחר שזה טיפס בסול� כדי להציל את , �במלוא כיעורו לאחיו גדעו� במרומי הסול

הכוחנות שלו , מציגי� את כפל הפני� של האב, לדעת ברזל, שני האחי�. אחיו הבכור

מראה פניו הכעורי� של זאקי מאירי� לגדעו� את פני האב . שהתבצרה במרומי הרוח

תו גילוי זה של גדעו� מוביל או. האמיתיי� ואת כוונתו האמיתית של זאקי לרצוח אותו

  5.להתאבדות

 הסיפור על חלו� יעקב, "דר� הרוח"גר� הזכירה רמיזה לסיפור מקראי נוס� בסיפור 

היא תיארה את הקשר בי� . המופיע בהקשר לתמונה של גדעו� התלוי בי� שמי� ואר�

, ש�(שזרע� יירש את האר� , סיפור העקידה לסיפור חלו� יעקב כהבטחת האל לאבות

את זיקת הדמויות לאר� , לדעתה,  על סול� יעקב מעלההסיפור המקראי). 115' עמ

 . האבות

סיפור יצחק הוא " דר� הרוח"סיפור מקראי אחר שהוזכר על ידי הביקורת בהקשר ל

מציגה את שני " דר� הרוח"רמיזה לסיפור מקראי זה ב,  לדעת המבקר6.וישמעאל

לפרשנות והוא מוביל , האחי� כנציגי� של שני העמי� הנאבקי� על אר� ישראל

 .הסיפור כאלגוריה אודות יחסי יהודי� ערבי� בישראל 

ממקדי� את " דר� הרוח"התיאורי� של המיתוסי� שמהווי� תשתיות עומק בסיפור 

וכל סיפור מוביל , ליחסי אבות ובני� וליחסי אחי�, תשומת הלב לנושאי הסיפור

 . לפרשנויות שונה ביחסי� אלה

כגו� סיפור , � מיתוסי� המתמקדי� בדור האבותבסיפורי המיתוסי� נית� להבחי� בי

סיפור , עקידת יצחק וסיפור חלו� יעקב לבי� מיתוסי� המתארי� את דור הבני� כגו�

מציג את יחסי האבות לבני� , סיפור קי� והבל,  ורק סיפור מיתוס אחד. יצחק וישמעאל

המקיפה סיפור מיתוס זה נראה בעיני כתשתית העומק . בזיקה ליחסי� בי� האחי�

נרמז לכל , לדעתי, הסיפור המקראי על קי� והבל. ביותר להבנת הסיפור ומשמעותו

ולכ� הארת הרמיזות , והסיפור מקיי� עמו דיאלוג" דר� הרוח"אורכו של הסיפור 

 בביקורת הוזכר 7.השונות של הסיפור המקראי עשויה לשפו� אור על היבטי� שוני�

                                             
" יחיד"שהזכירה את המילי� החוזרות , גר',  מבקרי� נוספי� הצטרפו לדיעה זו למשל 4
 .115' עמ, )1הערה (ור העקידה המהוות אזכור לסיפ" פגיו�"ו
 .115' עמ) 2הערה(, ראה למשל מזור,  מבקרי� נוספי� מסכימי� ע� פרשנות זו 5
 .56�53' עמ, 1985, א"ת, 10�9, ח"נ, מאזני�, "על במותי/ חלל", .ש,  לוי 6
, מיתוס שכנגד: "בסקי' על זיקתו של עוז למיתוס זה מוצאי� אנו את דבריו במאמר על ברדיצ 7

  יהדותי אלא עברי  לא
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ראה לי שתיאור עקבי של הרמיזות למיתוס נ. סיפור קי� והבל בהקשר לתמונה אחת

 .  לאור� הסיפור עשוי להאיר זוויות נוספות

המתודה , גישתי לטקסט הספרותי נשענת על שתי מתודות עיקריות

עומק  הבנויי� על צירו� בינארי של  ניגוד %הסטרוקטורליסטית המבקשת למצוא מבני

וכ� על הגישה  8והקבלה מבית מדרשו של קלוד לוי שטראוס) קוטביות(

ג   הגישה9.יוליה קריסטבה'האינטרטקסטואלית כפי שניסחה אותה 

האינטרטקסטואלית מוצאת שהטקסט הספרותי מקיי� דיאלוג ע� טקסטי� קודמי� 

ולפיכ�  חשיפת דיאלוג זה בי� הטקסטי� עשויה . לו ואלה משוקעי� באלמנטי� שוני�

מדוקדקת של הטקסט מתודות אלה תובעות קריאה . לפרש את מלוא משמעותו

 . הספרותי על מנת למצוא בו את רמזי הדיאלוג ואת תשתית העומק

 

 בזיקה לסיפור המקראי על קי$ והבל" דר( הרוח"עיו$ בסיפור  .ב

   הצור( לזכות בהכרה ובהערכה מצד האב1.ב

מתחילה באותו בוקר של יו� העצמאות שבו הב� גדעו� " דר� הרוח"עלילת הסיפור 

 צניחת ראווה בעמק יזרעאל ליד קיבוצו נו� חריש לעיני חברי שנהב אמור לצנוח

המספר היודע כל . הקיבו� ולעיני אביו ואמו שתזכה אותו בתדמית של גיבור ומצליח

המוני : "בדיבור משולב בנקודת התצפית של הב� גדעו� מתאר את רגעי הצניחה במילי�

הנה כא� ... פצו עליו ויצעקו לויקיפו אותו ילדי הקיבו� ויק... אזרחי� ימתינו לצונחי�

המתואר במקביל , שמשו� שיינבוי�,  ג� בעיני אביו10).44�43, ש�', פרק א(, "גדעו� שלנו

המספר בדיבור משולב . מוצגת צניחה זו כהצלחה וכמקור לגאווה, באותה שעת בוקר

גדעו� , ונצא להתגאות ב� קצת: "בנקודת התצפית של האב מתאר זאת במילי�

התיאור המקביל של האב ובנו באותה שעת בוקר בהתייחסות� ). 53, ש�" (שיינבוי�

ומאיר את מעשה הצניחה של הב� , לאירוע הצניחה מציג את הזיקה העמוקה ביניה�

וכמימוש הציפיות של , גדעו� כרצו� וכצור� לזכות בהכרה ובהערכה מצד אביו מצד אחד

 . האב מצד שני

 הגשת המנחות לאל בסיפור המקראי על קי� והבל אירוע הצניחה בסיפור מרמז לאירוע

כמו בסיפור המקראי מבקש גדעו� באמצעות מעשה זה להתקרב אל ). 'ד' ד, בראשית(

                                                                                                       
, ..."תשתית קדומה... בעלי היצרי�, הגיבורי� הנידחי�, של מקוללי�' שושלת בני קי�'...   קמאי

 ספריית , באור התכלת העזה
 .34' עמ , 1979, א"ת,    פועלי�

 . על קלוד לוי שטראוס והמתודה הסטרוקטוראליסטית ראה ברשימה הביבליוגרפית 8
  .יוליה קריסטבה ראה ברשימה הביבליוגרפית'ת ועל געל אינטרטקסטורליו.  9

ע� , "ארצות הת�"הציטטות מ� הסיפור מובאות מ� הנוסח המשוכתב של הסיפור שפורס� ב 10
 .1976, א"ת, עובד
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הרמיזה להגשת המנחות של קי� והבל בסיפור המקראי מאירה . אביו ולזכות בהערכתו

 היסודות המקבילי� בי� שני. את מניעי הב� מעבר למה שהמספר היודע כל מתאר

מוגשת המנחה לאב ולא " דר� הרוח"בסיפור . הסיפורי� מעלי� ג� את השוני ביניה�

שמשו� , שוני זה מעלה השוואה בי� האב לבי� האל ומאיר את דמותו של האב. לאל

 . באור אירוני, שיינבוי�

מבצע מעשי� שוני� " דר� הרוח"בסיפור , זאקי עזריה ב� האחת עשרה, ג� הב� השני

ע� הסתבכותו של גדעו� בכבלי החשמל וע� תחילת . ת האב ובהערכתוכדי לזכות בהכר

ולהשמיע ... החל לטפס על עמוד החשמל"הניסיונות לחלצו מנצל זאקי את המהומה 

בשלב ). 57, ש�" (נחירות ושריקות ולהעוות העוויות כדי למשו� אליו את עיני הציבור

: ות שבה� כינה אותו האבמאוחר יותר הוא חוזר על דברי האב ומכנה את אחיו בשמ

"�דברי� אלה נאמרי� ). 60, ש�" (?אולי תתחיל לעשות לנו הליכת ידיי�...  פינוקיו הפו

. א� ה� מציגי� את אחיו באור מגוח� ונלעג, בנימה של ליצנות כדי למשו� תשומת לב

: יחס של בוז ולעג שהובע במילי�, נימה זו היא חיקוי נלעג של יחס האב לגדעו�

זאקי ממשי� בדברי הליצנות המלווי� לעג לאחיו ". פחד� עלוב, סמרטוט, יופינוק"

ובכ� נות� ביטוי , )61, ש�" (צנח� פינוקיו בוכה כמו תינוקיו: "במילי� בוטות יותר

אז עולה זאקי למרו� . פומבי למחשבות האב ולתחושותיו מתו� מגמה למצוא ח� בעיניו

 אותו במעמד של גיבור והוא זוכה להכרה מעשה זה מזכה. הסול� כדי להציל את אחיו

ליט� בכבדות את הבלורית המקורזלת והמלאה "בסיו� הסיפור האב . ג� מצד אביו

הרמיזה לסיפור המקראי ). 62, ש�" (והוא מעול� לא ליט� את הילד הזה לפני כ�. אבק

 .על קי� והבל בהתנהגותו של זאקי מאירה את מניעיו ואת מעשיו בסיטואציה זו

 

  היריבות בי$ האחי� ויסוד הקנאה  2.ב

בסיפור המקראי על קי� והבל מוצגת תחילתה של היריבות בי� האחי� ע� הגשת 

אל הבל ואל מנחתו ואל ' וישע ה"המנחות לאל וע� דחיית האל את מנחת קי� בפסוק 

בסמו� לכ� ק� קי� ). 'ה%'ד', ד" (ויחר לקי� מאד ויפלו פניו, קי� ואל מנחתו לא שעה

 . רג את אחיווהו

מעשי הבני� המכווני� . מוצגת התרחשות בעלת מרכיבי� דומי�" דר� הרוח"בסיפור 

ע� הסתבכותו של גדעו� בי� כבלי . לזכות בהערכת אביה� זוכי� ליחס שונה מצד האב

, החשמל וגילויי חוסר האוני� מצדו לחל� את עצמו מ� המצוקה משתנה יחס האב אליו

. לעג וזע� בלתי נשלט המתבטא ביידוי אב� בבנו,  יחס של בוזוהאב מפגי� כלפיו בפומבי

א� זה נרגע ובסופו של , מגלה האב בתחילה יחס של כעס, בנו הממזר, כלפי זאקי

מעשי הבני� המכווני� לזכות בהכרת אביה� . הסיפור זאקי זוכה להערכה מצד האב
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ל� לא זכה שמעו, זאקי. חושפי� את יסוד הקנאה ביניה� המעוררת את היריבות

הוא עושה זאת באמצעות השפלת . מבקש עתה לזכות בהכרתו, בהכרה מצד אביו

השפלת מעמד האח . מעמדו של אחיו הבכור שנבחר על ידי אביו להמשי� את מורשתו

יחסו של זאקי  המכוער כלפי אחיו . הנבחר נועדה לרומ� את מעמדו שלו בעיני האב

תגובתו של גדעו� על . � של האח ועל מראהוהיפה והר� מקורו בקנאה על מעמדו המועד

גדעו� מבי� את ). 60, ש�..." (אני אחנוק אות�, אני אהרוג אות�: "התנהגות אחיו היא

מניעי התנהגותו של זאקי ואת מטרתו ומגלה רגשות זע� כלפיו המלווי� באלימות 

 גדעו� את בהמש� לגילוי אלימות זה רואה. זהו גילוי ראשו� ליריבות ביניה�. מילולית

יעיל ... קו� מיואש"והוא נראה כ, מתקרב אליו ופגיו� בידו, זאקי מטפס למרו� הסול�

והדבר מוביל אותו , הוא חש שאחיו ק� להרגו". ורואה מפלצת...  עד להשחית

מרכיבי הסיפור המקראי המרומזי� לאור� התרחשות זו מאירי� את . להתאבדות

נהגות� ואת מערכת היחסי� ביניה� בזיקה את הת, העול� הפסיכולוגי של הדמויות

רמיזות אלה מובילות להארת ההתרחשות מזווית נוספת . הדוקה לאב ולדר� התנהגותו

שנקודת התצפית שלו מתגלה כבלתי מהימנה , על מה שהמספר היודע כל מתאר

  11.וכמייצגת את דעת הקהל

 

   דמותו של האב בזיקה לסיפור המקראי על קי$ והבל3.ב

 של שמשו� שיינבוי� בסיפור נרמזת דמותו של אד� בסיפור קי� והבל ובסיפור בדמותו

נרמזת זיקתו לדורות ) 46, ש�" (כאבות אבותיו השלמי� והיראי�"במשפט . ג� עד�

, היה נוטע וגוז� ומכסח: " תיאור עבודתו של שמשו� בג� הנוי של קיבוצו12.ראשוני�

מהווה רמיזה לעיסוקו של ) 46, ש�" (מעשב וג� עוקר, מדלל, מזבל, משקה ועודר

שמו של האב שיינבוי� קשור ג� ). ט"י%ז"י' ג, בראשית(האד� הראשו� בעבודת האדמה 

זוהי משמעות ש� ). 'ט', ב" (ע� נחמד למראה"כ� לאד� הראשו� בג� עד� בו מתואר 

כמו האד� . שמשמעותו ע�, "בוי�", )אידיש או גרמנית(שמשמעותו יפה , "שיי�: "האב

והוא , אשו� שגורש מג� העד� כ� ג� שמשו� פרש מתפקידו כאחראי לג� הנוי בקיבו�הר

). 53, ש�" (כל עוד נשמה באפו לא יחדל לבלוש את הערוגות: "מתגעגע לתקופה זו

דמות מדור , רמיזה זו לדמות האד� הראשו� מעניקה לדמות האב מאפייני� של גדולה

                                             
דמות המספר ועמדת ", .מ,  על דמות המספר ביצירת עמוס עוז ראה מאמרה של קריספי� 11

�175' עמ, 1990, א"ת, 13, הקיבו%, " מל' ועמס עוזעיו� משווה ביצירותיה� של דוד, התצפית

�בלתי, ש� מתארת המבקרת את דמות המספר ביצירת עמוס עוז כמספר היודע כל מתערב. 156
 ומשתמש בטכניקת " בגו, ראשו� רבי�"המייצג את דעת הקהל באמצעות תיאור , מהימ�

 .הדיבור המשולב
 .מלת את האמונה השלמה באלבמשפט זה יש רמיזה ג� לדמותו של אברה� המס 12
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דמות סוחפת ובלתי רגילה המתנשאת , י�רגשות עז, בעלת כוחות עצומי�, של נפילי�

זוהי דמות בעלת ממדי� . מעל האנשי� הממוצעי� ומהווה עבור� מודל וסמל

להפו� את הקיבו� לג� פורח הדומה ,  זיקתו לג� העד� מאירה את חזונו האב13.מיתיי�

 .לג� עד� שבו נית� לממש את חזונו

ות על ידי המספר היודע הרמיזה לסיפורי� מקראיי� אלה מהווה חיזוק להצגת הדמ

חי על פי ... זה עשרות שני� נושא שמו של שמשו� שיינבוי� עטרה שאינה בת חלו�: "כל

איש ", "כולו מקשה אחת של חזו� והגשמה", )45, ש�" (עקרונותיו בקו ישר כסרגל

המספר ". מפעל חייו הוא הגות"ש, )46, ש�) (תנועת העבודה" (הרוח המרכזי בתנועה

  14.ת הציבור על שמשו� שיינבוי� וכ� את ראיית הדמות את עצמהמציג את עמד

א� הרמיזה לדמות האד� הראשו� ולחטאו מאירה בדמות האב היבטי� נוספי� שאינ� 

יחסיו של שמשו� ע� נשי� מזכירי� את החטא שגר� . עולי� בקנה אחד ע� גדולתו

יג את יחסיו של המספר מצ. חטא שהיה כרו� בפיתוי של אישה, לנפילת האד� הראשו�

א� הרמיזה לחטאו של האד� הראשו� מציגה יחסי� , שמשו� ע� נשי� כחלק מגדולתו

נישואיו , הכיבוש בסערה של נערה גוצה ומגמגמת כדי להעמיד לו יורש. אלה באור אחר

ג� תיאור ההולדה של הב� . עימה וגירושה לאחר שלושה חודשי� מוארי� כחטא מוסרי

בעיני , מה שנחשב בעיני המספר. אחר לידתו מוארי� באור זההשני וההתנכרות אליו ל

דורסנית , כוחנית, אגוצנטרית, הסביבה ובעיני עצמו כגדולה מואר כהתנהגות אנוכית

 . הארה זו מעמידה באור אירוני את גדולת האב ותהילתו. ויהירה כלפי זולתו

קי� והבל נולדו הבני� בסיפור . ג� בתיאור ההולדה של בניו יש רמיזה לסיפור קי� והבל

בסיפור . לאחר הגירוש מג� העד� ואבד� חיי הנצח מתו� מגמה להמשי� את השושלת

אשר : "א� מוסי� על כ�, מבקש האב להוליד ב� כדי להמשי� את השושלת" דר� הרוח"

בני יגדל אות� ואני אפתח לפניה� ", )47, ש�" (ישא את חותמו ואת שמו אל הדור הבא

בגישתו זו של האב אל מעשה ההולדה בולט המניע האנוכי שרואה ). 52, ש�" (את הרוח

בגישה זו בולטת ג� תחושת עליונות וההתנשאות . בב� הנולד כלי שרת להשגת מטרותיו

כל אלה מגבירי� את . של האב המצביעה על יהירות ותחושה של חשיבות עצמית

 .האירוניה כלפי התדמית של האב בעיני עצמו ובעיני החברה

                                             
 . 3על משמעות הש� שמשו� כתב ברזל במאמר שהוזכר בהערה  13
רק : "ומביע בכ/ את עמדת הציבור כגו� במשפט, "גו, ראשו� רבי�"המספר היודע כל כותב ב 14

המספר ). 49, ש�" (בקולמוסו רוש� שמשו� שיינבוי� את שמו על כותל בניננו הלאומי והתנועתי
כניקת דיבור משולב בתצפית של דמות האב הנותנת ביטוי להרהורי האב למשל ג� משתמש בט

" …בני יגדל אות� ואני אפתח לפניה� את הרוח… צרי/ לצאת החוצה אל השדה: "במשפט
 ).52' עמ, ש�(
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אפליה . מזכיר ג� כ� את סיפור קי� והבל" דר� הרוח"חסו המפלה של האב כלפי בניו בי

 . זו כמו בסיפור קי� והבל גורמת למתח וליריבות בי� האחי� ומשפיעה על חייה� וגורל�

הרמיזה לחטאו של האד� הראשו� בסיפורי� מקראיי� אלה לאור� הסיפור מאירה 

יוצר אירוניה ההולכת ומתעצמת כלפי תדמית גילוי זה . באור אחר את אישיות האב

שיא האירוניה מתואר ע� מותו בסיו� . הגדולה של האב בעיני עצמו ובעיני הסביבה

שהקנתה לו מעמד של , שמשו� זכה לאחר מות בנו להילה נוספת של אב שכול. הסיפור

  . ודווקא אז הוא מתמוטט ונופל כאחד האד� באופ� פתאומי בערוגות הנוי, קדושה

  

  הב$ בסב( ציפיות האב 4.ב

, למלא אחר ציפיותיו, הב� הבכור גדעו� נולד לסיטואציה שנבחרה למענו על ידי אביו

ג� בסיפור קי� והבל  נולד הב� הבכור קי� . להמשי� את מורשתו ולהנחילה לדור הבא

מבטאת ) 'א', ד" ('קניתי איש את ה"בפסוק . לסיטואציה שבה הולדתו תממש ציפיות

לקנות את מעמדה בעיני אד� ,  אמו את מערכת התקוות והציפיות שלה ע� הולדתוחוה

וכ� להתקרב למעשי האל באמצעות הלידה , לאחר שגרמה לו לחטוא והובילה לנפילתו

א� , הציפיות מקי� הב� הבכור מקנות לו מעמד מועד�. הדומה למעשה הבריאה של האל

סיפור קי� והבל הציפיות של קי� מושמות ב. יוצרות כלפיו ציפיות גבוהות שעליו לממש

 . מרגע זה מתעוררת הקנאה באחיו הגורמת לרצח. לאל ע� דחיית מנחתו על ידי האל

 יחידה בחיי ,דמות דומיננטית, על פי נקודת התצפית שלו, משמש האב" דר� הרוח" ב

מבנו בסיפור מוצגות הציפיות הגבוהות של האב . ולא� אי� כל תפקיד אלא בהולדה, בנו

כמערכת הנכפית על הב� בתהלי� חינוכו בדר� כוחנית ומתנשאת כ� שהב� אינו יכול 

). 48" (מאז מלאו לילד שש עד שבע את קרני אישיותו, הוא שפ� על בנו: "להיחל� ממנה

גדולתו של האב , המבוגר לעומת הילד והנער, בתיאור זה מוצג הניגוד בי� הב� לאב

של האב ה� מטפורה המציגה את דמות האב " אישיותוקרני . "לעומת קטנותו של הב�

. והב� מוצג כצל שקולט את קרני האור, כשמש שהיא מקור אור המקרי� על סביבתו

, ואילו הב�, מעשה שגובל באלימות, במטפורה זו האב אינו מעניק אלא שופ� את קרניו

ת להתנער מוצג כמי שמילדותו נשפכות עליו קרני האב בלא יכול, מנקודת תצפית זו

 . מעי� אובייקט לפעילות האב, מה�

.  כפי שהיא מוצגת על ידו היא בלתי ניתנת להשגה ולמימוש,מערכת הציפיות של האב

הב� אינו יכול להגיע לגדולה ולתהילה של האב שמוצגת כא� כשמש ומקור אור יחיד 

 של הב� בתיאור אישיותו. וע� זאת הב� נלכד במערכת ציפיות זו ומנסה לממשה. במינו

 א� ג� היבט של ,הבכור גדעו� יש יסודות מקבילי� לאב המציגי� היבט של תורשה

ג� גדעו� . ג� גדעו� הנער הצעיר עוסק בכתיבה כמו אביו. חיקוי האב והטמעת תכונותיו
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ג� גדעו� אוהב את משחק השחמט . הוא נער ר� ויפה בדומה לאביו המרשי� בחזותו

ג� גדעו� הוא בעל דמיו� המפליג . אוהב נערות כמו אביוג� גדעו� . ומגלה בו הצטיינות

גדעו� כותב : אלא שתכונות דומות אלה מבליטות את הניגוד ביניה�. למחוזות רחוקי�

יופיו , דברי שירה למע� עצמו ואילו שמשו� כותב פובליציסטיקה למע� הדורות הבאי�

ת שוברות את ליבו של הנערו, של גדעו� הוא נשי כמעט ואילו דמותו של שמשו� גברית

האב מוצג כדמות כריזמטית חזקה . גדעו� ואילו שמשו� שובר את ליב� של הנשי�

). 48, ש�" (ובלתי מתבלט בחברה ובעבודה... ר�...  איטי"וסוחפת בעוד גדעו� מוצג כ

 חר� תהניגוד בי� האב לבנו חוש� את המגמה של הב� לעיצוב אישיות אינדיווידואלי

הניגוד ). 47, ש�" (אשר ישא את חותמו: "צב את אישיותו באופ�ניסיונות האב לע

גדעו� חול� חלו� ר� ונעי� על נופי� . ביניה� נחש� באופ� בולט בחלומות שלה�

ג� , ואילו האב חול� על נו� הקיבו�. רחוקי� של יערות צפוניי� אפלי� ומראה שלכת

 . שבו יש גילויי כוחנות, העד� הפרטי שלו

יבו� מציגה סיטואציה בחייו של גדעו� בה יש לו הזדמנות לממש את הצניחה בשדה הק

העלילה בסיפור מתפתחת עד לשיאה ע� ההכנות של גדעו� לרגע הגדול של . ציפיות אביו

ברגעי� אלה נמסרי� הרהוריו . הצניחה כשהכיוו� הוא התרוממות מ� האדמה לשמי�

.. התהו� עולה אלי�": על מהות הצניחה בעיניו במונחי� של גובה והתרוממות

נחרצת ועצרה ב� שלא , הרצועות בולמות את נפילת� כאילו באה איזו זרוע גברית שלוה

מילי� ). 50, ש�..." (ואתה צפור מרחקי�.. גופ� מתנחשל לאט בגבהי�... תתהולל עוד

מושגי� אלה מבטאי� . אלו מסמלות את התרוממות הרוח של גדעו� ואת אושרו הרב

רגשותיו של גדעו� ברגעי הצניחה מתוארי� . לגובה הציפיות של האבג� את התקרבותו 

זעקת חדווה ... אימ� את ברכיו וכמו נולד אל תו� האור השרבי זינק  ונפל: "במילי�

הצניחה .  המציגי� לידה לתדמית חדשה) 55, ש�..." (פראית נקרעה מגרונו בו ברגע

כשאתה ברק : " קרובות אליהומילי�" רוח"מתוארת על ידי  גדעו� באמצעות המלה 

). 50, ש�..." (נסח� קצת ברוח הקלה... אוויר סעורי� לוחכי� את גופ�%משבי... ברוח

 רוח 15:השימוש במילה זו מזכיר את ש� הסיפור שהוא בעל שתי משמעויות עיקריות

ממשית המופיעה בסיפור ורוח סמלית המבטאת את עולמו הרוחני של האב ועול� 

ל הב� במושגיו של האב מצביע על הניסיו� להתקרב לעולמו הרוחני השימוש ש. ערכיו

א� בהמש� פר� משב רוח חזק שהוביל להסתבכות של גדעו� . ולענות על ציפיותיו

משב רוח זה מסמל את דרכו הכוחנית של האב לכפות את רוחו על גדעו� . ולאבדנו

של האב לצפות במקביל לכ� מוצגת יציאתו . ולהתוות את גורלו לדר� של אבדו�

איזה לח� רוסי עתיק יומי� : "צניחה זו נתפסת בעיניו כמימוש של הציפיות. בצניחת בנו

                                             
 .  215'  עמ) 3הערה (כפי שתיאר ברזל  15
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כהות התפזרו בחלל כמו גרגרי� מכ� האיכר , דמויות זעירות... החל לפעו� בחזהו

האב מפליג בהרהורי� מנעוריו והרהורי� אלה ). 54, ש�" (הזורע בתמונה ציונית נושנה

א� ע� נקודת השיא בא , בנה שרגע זה הינו התגשמות החזו� הציונימובילי� אותו לה

המפנה מרומז בתיאור החוזר . ג� המפנה המאיר את מימוש ציפיות האב כבלתי אפשרי

... הוא נפל וראה את מחוזות ילדותו.. זינק ונפל: "שש פעמי� רצופות" נפל"של המילה 

). 55, ש�" (ונפל בלב שמח... רמי�ונפל אל הכ... ונפל וחיי�... ונפל וראה את הגגות

הסתבכותו . המפנה בעלילה מוצג בסו� הפרק ע� הסתבכותו של גדעו� בכבלי החשמל

מסמל את , עורק החשמל המרכזי החוצה את העמק, של גדעו� בי� כבלי החשמל

תמונה . הילכדותו בכבלי הציפיות של אביו כבובה על חוטי� בדומה לפינוקיו בובת הע�

גדעו� נלכד בכבלי החזו� . את פשר כינויו ואת המצב הטרגי אליו נקלע גדעו�זו מסבירה 

ע� אובד� , הסתבכותו של גדעו� בכבלי� מובילה לנפילתו  ע� חשיפת פחדיו. של אביו

ע� גילויי הבוז מצידו , ע� גילוי האכזבה של אביו כלפיו, התדמית של הגיבור המצליח

לאחר ,  חוש� את שהתחולל בנפשו של גדעו�מוטיב הרוח. וע� גילוי הלעג מצד אחיו

). 58, ש�" (ואז חדלה רוח הי�! פחד� עלוב שכמות�, סמרטוט, פינוקיו: "שאביו קרא לו

גילוי . הרוח המסמלת את רוחו של האב וערכיו התגלתה לגדעו� בכוחניותה ובהרסנותה

נפילת . דעו�זה מוביל להבנת פניה האמיתיי� של רוח אביו ולשבירת תמונת עולמו של ג

. הרוח החדלה מנשוב חושפת ג� את שהתחולל בנפש האב. גדעו� מובילה למותו הטרגי

ג� כא� ו. ואובד� חלומו ע� האכזבה מבנו גור� לשברו� רוחו של האב וזה מוביל למות

חלק זה של העלילה מוצג כירידה . מוצגת הקבלה בי� האב לבי� בנו חר� הניגוד ביניה�

אחר כ� היותו , ראשית הסתבכותו של גדעו� בכבלי�, לפי האדמהמדורגת מ� הגבהי� כ

ג� האב מוצג בתהלי� של ירידה ע� . תלוי מתחת לכבל התחתו� ולבסו� נפילה אל מותו

בחלק השני של העלילה  מתחזק והול� . התמוטטתו על ערוגת הנוי בסיו� הסיפור

" גליו ברגבי השדהיגעו ר: "בביטויי� כגו� מוטיב האדמה שהוזכר בראשית הסיפור

). 54, ש�" (פאת השדה", )53, ש�" (שדה חרוש שנבחר לנחיתת הצנחני�", )44, ש�(

מוטיב האדמה הוא מוטיב . מוטיב האדמה מתעצ� ע� נפילת הב� ואביו אל מות�

" ויהי בהיות� בשדה: "הוא מוזכר בהקשר  למעשה הרצח. דומיננטי בסיפור קי� והבל

ועתה , דמי אחי� צעקי� אלי מ� האדמה: "ת קי� ולאשמתווכ� בהקשר להכחש) 'ח', ד(

את התנהגות " דר� הרוח"מוטיב זה מאיר בסיפור ). ב"י%'י' ד..." (ארור את מ� האדמה

 .האב כלפי בנו כמעשה רצח ואת אשמת האב במות בנו

בניגוד לאחיו גדל זאקי ללא קרני . נוסי� הערה על הב� זאקי בזיקה לציפיות האב

ודווקא הוא מצליח להתעמת ע� אביו .  אביו וללא כל ציפיות ממנואישיותו של

 מצד הסביבה ומצד כלפיוולהתמודד ע� אישיותו של האב ולהגיע להכרה ולהערכה 
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היצריות , הכוחנות, באישיותו של זאקי מתגלות תכונות דומות לתכונות האב. אביו

עלילה המרכזית דמותו של זאקי מאירה על דר� הניגוד וההקבלה את ה. וההעזה

 . בסיפור

 

 לסיכו� .ג

ומהווה תשתית " דר� הרוח"סיפור קי� והבל מרומז במרכיבי� השוני� של הסיפור 

הוא מרומז בעיצוב הדמויות . שבאמצעותה נית� לפרש את הסיפור ולהבי� את משמעותו

עד כי נראה שהסיפור מקיי� , באירועי העלילה ובמהל� התפתחותה, וביחסי� ביניה�

, מניעיה�, ולכ� הארת הרמיזות מ� המיתוס יאירו את עולמ� של הדמויות. אלוגעימו די

. רגשותיה� ודר� התנהגות� וכ� יאירו את האירועי� בעלילה ומהל� התפתחותה

יחסי אבות ובני� בזיקה ליחסי� , הרמיזות למיתוס זה ג� מדגישות את נושאי הסיפור

.  האבות המובילי� להרס דור הבני�חטאי, בי� אחי� וכ� את המישור האידיאי בסיפור

סביב נושאי� אלה נבנית רשת מוטיבי� הנותנת ביטוי לנושאי הסיפור ולמישור 

הרמיזות לסיפור המקראי מבליטות את אמצעי העיצוב המרכזיי� בסיפור . האידיאי

 אמצעי� אלה מצויי� במרק� היצירה 16.הניגוד וההקבלה: עליה� עמדו מבקרי� רבי�

ות ובתיאור היחסי� ביניה� ובעיצוב העלילה ודר� התפתחותה כמערכת בעיצוב הדמוי

 . סימטרית בה מצויי� ניגוד והקבלה
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