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 "החדשה העברית בספרות הריאליזם"
  רחיימה עבוד ייד' מג, עוזר מרצה

 השפות פקולטת/  בגדאד אוניברסיטת
 העברית השפה מחלקת

' :א פרק
 : הקדמה

השםמשמעותהרומנטיתלאסכולהכתגובהשנוצרספרותיזרםריאליזם

ההמאהמסוףלהיכתבהחלוריאליסטיותיצירותממשותבלטינית

המרוכזהמלוןאברהםשושןאבןובגרמניהבאנגליהברוסיהבצרפתבתחילה

עמירושליםספרקרייתהוצאת

שלהמציאותייםהחייםתיאורעלשמרכזספרותיסגנוןהואבספרותהריאליזם

המרכזהעבריהמלוןאברהםשושןאבןשהםכמוחיובייםאושלילייםדברים

לתארשאיפהאונטייההואהריאליזםגםעמירושליםספריםקריית

מלוןאברהםשאנןשאפשרכמהעדגדולהבנאמנותצדדיהםלכלהחייםאת

עמאביבתליבנה והכלליתהעבריתהחדשההספרות

מתארהואמהטקסחלקאינוהיוצרהמטונימיהבטכניקתשימושהריאליזםמאפייני

בחברההמכועריםהצדדיםאתלתארשואףהריאליזםהחברהרקעעלהגיבוראת

כדיובסלנגנמוכהבשפהלעיתיםיומיתיוםבלשוןשימושהעליבותהשכבותת

המרוכזהמלוןאברהםשושןאבןהמציאותאתובנאמנותבדייקנותלתאר

הביקורתיהריאליזםלמשלהריאליזםשלרביםסוגיםישעמשם

 וכדומההנפשיהריאליזםהאירוניהאידאליהריאליזם

 

  : המחקר חשיבות
בספרותבמאפיינהולחקורזובאסכולההעיסוקמעצםנובעתהמחקרחשיבות

הסופריםיצירותעלהריאליסטייםהטקסטיםהשפעתאתולגלותוהשתקפותה

למחקריםנדבךבהוספתהיאהמחקרשלהמרכזיתהמדעיתהחשיבותהעבריים

החדשההעבריתהספרותבתחוםשנעשוהרבים

 :המחקר מטרות
שלוםשלמצוהברשלדרשהוסיפורברנרשללנקודהמסביבסיפורים

באמצעותהשמציגההנרטיביותעלמאדגדולבאופןקמיםאלהסיפוריםעליכם

אוביטוימלאכותיותבהרואיםאלגדולהבספונטניותלקוראלמסורשרוצהמה

ויודעיםזהבשדהיוצריםשהםמשוםעליולעבוראפשרמשפטאומיותרתמילה

מתאימהגםותהיהובנושאבהקשרהדוקההתקשרותבעלתלהיותצריךמילהכל

וגםבספרותמאפיינוועלהריאליזםעלהאוראתשפכתיזומחקרבעבודתלהם

לדוןהזההעיוןשלהמטרההחברהשלהמציאותבתיאורבדיוקסימניועל

אתלהציגהזההיוםגםממשיכהועודההעבריתהספרותאלשחדרהבאסכולה

העבריתהספרותסופריגדולשלמהריאליזםדוגמאות
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 : השיטה
ולהגיעהטקסטיםאתלקוראהאנאליטיתבשיטההשתמשתיהזההעיון

הסופריםומגמותלמטרות

 :המחקר גבולות
הבאיםהטקסטיםשללחקרמוגבליםהזההמחקרגבולות

 עליכםשלוםשלמצוהברשלדרשהוסיפורברנרשללנקודהמסביבסיפור

 : העברית בספרות הריאליזם
גורדוןליביהודההואבעבריתריאליסטיותיצירותשכתבהמשורריםראשון

שלקוצוהידועהביצירתומתקופתוגיבוריםבחייהעוסקותיצירותכתבגיל

הואמציאותדמוייגיבוריםעלכותבגילמובהקיםריאליסטיםיסודותישנםיוד

האישהשלחייהתמציותאתלהבהירכדייוםהיוםמחייפעליםברצףמשתמש

גילשלתלמידותבליעתובליתבשליתנקיתלדיתהריהעברייה

יצירההיאערבויהיבוקרויהייצירותיוטשרניחובסקיהואזהבתחום

החתולתלייתאתפרטיםלפרטיפלסטיתבלשוןמתארטשרניחובסקיריאליסטית

מוסדהוצאתכרךהעבריתבספרותהריאליזםנצינייוסףאבןהכלאבבית

עמירושליםביאליק

וההבשנותהאירופיתהספרותאתמחקההייתהבכללהעבריתהספרות

ישראלסופריעלהחיצוניותהספרותיותההשפעותחילוףבאההמאהשל

בזמןאךוהצרפתיתהגרמניתמהספרותמושפעיםהיוזוכריםאנוכמולכןשקדם

הששיםמשנותהסתעפהזוהשפעהעליהםהרוסיתהספרותהשפעתגברהההוא

ונתגלההעבריתבספרותההמאהשלהעשריםשנותועדההמאהשל

ובנצנוצילפוזיטיביזםבהטפתדתיותרפורמציותבתסיסותוברוסיהבגליציה

בקורתובהופעתבעבריתמדעיתוספרותעיתונותבתקומתהעבריהסוציאליזם

לראשונהקמהבישראלהדתייםהתיקוניםתנועתקיצוניתריאליסטיתהספרות

אמנציפציונייםגורמיםבכוחיתירהבמהירותשםוהתגשמהאירופהבמערב

מתוךהכנסתבביתהאלוהיםעבודתסדרביופיכידועפתחההרפורמהטמיעתיים

ברוךקורצווילהנוכרייההסביבהשלבטובהטעםאלהסתגלותשלרצון

עמאביבתלשוקןהוצאתמהפיכהאוהמשיךהחדשהספרותינו

הסיפוראביהואגוגולשחושביםוהיסטוריוניםהעולמיםהספרותמבקריואילו

ועשההעםאלהקצרהסיפוראתהחזירובהיותוהופעותיובכלהמודרניהקצר

ובמציאותבארץדבוקאותו

העבריתבספרותהריאליסטיהזרםמחלוצינחשבמנדלי

בדבורההאומנותיתההתחייבותמהדורשיםהוא

זהסוגשנראהואפשרבקצורמסתמןהסיפורמצורותצורההואהקצר הסיפור*

סטארומאנורםגבשםהידועיםהבינייםימיובסיפוריהקודשבכתבימהסיפורים
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שזכומאחראחרותבספרויותכמוהעבריתבספרותהופיעהקצרהסיפור

תשעהמאהשלהשנייהבמחצהבהתעניינותשטיטרברנרשלהקצריםהסיפורים

עלהמחקרמצבעלשמואלוורססשלוהסיפוריםקובץפורסםאזעשרה

עמבימינוההשכלהספרותמחקר

עגנוןשמואליוסףמהםרביםהחדשההעבריתבספרותהריאליסטייםהסופרים

חלקואחריםשמושואמנוןרביקוביץדליההזזחייםציוןבןשמחה

נחשביובוקציובניגהאיטלקישהסופררואיםהאירופיתהספרותמהיסטוריוני

מחזיריםהםהדיקאמירוןהמפורסםבספרוהקצרלסיפורביותרהקדוםהמספר

עשרהארבעהמאהאלהופעתובכך

 

נחשביובוקציובניגהאיטלקישהסופררואיםהאירופיתהספרותמהיסטוריוניחלק

מחזיריםהםהדיקאמירוןהמפורסםבספרוהקצרלסיפורביותרהקדוםהמחבר

עשרהארבעהמאהאלהופעתובכך

מאחראחרותבספרויותכמוהעבריתבספרותהופיעהקצרהסיפור

המאהשלהשנייהבמחצהבהתעניינותשטיטרברנרשלהקצריםהסיפוריםשזכו

עלהמחקרמצבעלשמואלוורססשלוהסיפוריםקובץפורסםאזעשרהתשע

עמבימינוההשכלהספרותמחקר

הנטורליזםבסעיףאותושנזכרהחדשהמהלךסופרירובנמניםהריאליזםעם

מהםבסיפוריהםוהנטורליזםהריאליזםביןשמיזגואלהסופריםהעבריתבספרות

האגורהבספריעמושהשתתפווהסופריםאביגדורביןברינייןראובןזוכריםאנו

חיוגםואלמוןשכולבסיפורוגולדיןעזראהעגונהבסיפורוגוידאיצחק

זאאתזוכריםאנוגםדרךובאותובביתוהשוררהקומדיהאתשחביר

רבינוביץ

סמילנסקימהיהדורומבנייותרריאליסטייםסיפוריםשכתבוהסופר

ברשאשרלפלסטיןועליתםהיהודיםחייאתותארכתבהוא

הריאליסטייםבתיאוריוהמודרניהאירופיבנוסחהריאליסטיהסיפורגיבור

האידיאהבולטתביצירותיוידועלהמתוארלהוויורגשיאוהדיחסמגלההוא

המצייןהזזחייםביסודהאופטימיתהיאהחייםלבעיותוגישתו

כתבבורלאהיודהגםסטיריתבנימההריאליסטיםבסיפוריו

נחשבהברוןדבורההיהודיםשלהחייםעלריאליסטייםסיפורים

וכוהריאליסטיתהסופרתאמנה

ירושליםשלםאגודתהוצאתבקרתיותהערכותאמידותישורוןקשת

עמ
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 'ב פרק
  :עליכם שלום של( מצוה בר של דרשה) בסיפור הריאליסטי הסגנון
 היאעליכםשלוםשלמצוה בר של דרשהבסיפורהמחקרנושאאתאתחיל

שלוםהמספרילדותמזיכרונותלזיכרוןמתייחסהסיפורבנכתבסיפור

לתארמתכווןהואביותרריאליסטיממדסיפורועלהמספרמשרהכןגםעליכם

 רבינוביץנחוםבביתמצוההברחגיגתיוםאת

  
 נחום בבית מצוה – הבר חגיגת יום, ההוא היום היה ונהדר גדול חג))

 כל על והמנצחת, הרבה ידיים עסקו ובהכנתו הזה החג בעבודת רבינוביץ
 טוב יום בגדי את ההוא ביום שלבשה, מינדי הזקנה האם הייתה העבודה
 לה אשר היקר הצניף את לראשה וחבשה בארגז אתה אשר החמודים

 לעשות ועומדים מצווים שהכל, עליון כשליט, רמה ביד ממשלתה ונהגה
כרךלמתקדמיםהחדשההעבריתהספרותשלמקראהמנחםמנצורה((. פקודתו

עםיורקניוכתבהוצאתראשון

ממדלהוסיףכדימצוההברחגיגתביוםוהמקוםהזמןאתמתארהמספרכנראה

הסיפורוכןהרומןנבנהשעליוהמבנההואהזמןהסיפוראירועיעלריאליסטי

והמיוצרתהאמנותיתהתמונהדרךוהקוראהיוצרביןתקשורתאמצעיהואהמקום

היוצרידיעל

יידישסופררבינוביץשלוםשלהספרותיכינויועליכם שלום

בכתיבתוהיהודיתלתרבותשקמוהסופריםמגדוליאוקראינהילידוהומוריסטן

גיבוריוההמאהשלאירופהבמזרחהיהודיתהעיירהשלצביונהאתהנציח

המזוהיםלייצוגיםהשניםברבותהפכוהחולבוטוביהמנדלמנחםהמפורסמים

העבריתהחדשההספרותמלוןאברהםשאנן בגולההיהודידמותעםביותר

עמאביבתליבנההוצאתוהכללית

ועשהלאירופהשבשנהובאותהשורשיםבההכהלאאךבלארההגיעב

במשךלמיטתומרותקוהיהבשחפתחלהבלפרנסתוהופעותסיבובעוד

וכמההחזןפייסיבןמוטלסיפוריאתחיברהעתבאותהתמימהשנה

ראובןהוצאתירושליםהיהודיתהאנציקלופידיהפבזנריעקבנוספיםרומנים

עממס

שלוםשלהספרותיתפעילותושלהיובלמחציתלכבודנשפיםאורגנובשנת

ובאיצירותיועלהזכויותליםהמומידינפדומהנשפיםשהצטברבכסףעליכם

כתביוכלשלחדשהמהדורהלפרסםהחלשנהבאותההכלכליתלמצוקתוהקץ

עליכםשלוםהיההראשונההעולםמלחמתכשפרצהשבורשהפראגרעסבהוצאת

עלרביםמחזותכתבבבארהבלארההיגרכואחלדנמרקנמלטומשםבגרמניה

אתכתבכןכמוגעווינסגרויסעדאסבהםהיהודיםהמהגריםשלחייהם

עליכםשלוםהרמונימתןחלקיםאדםחיייארידפונעםהאוטוביוגרפיה

http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20889,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-20889,00.html
http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-21587-MjE1ODdfMzI5NDc5MjZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html#n
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פרשתניהלזמןבאותועמארציתרבותסלהוצאתאביבתל

משםגורשהדברומשנתגלההאחוזהבעלשלבתואולגהעםסוערתאהבים

אהבתםאתלממשהזוגבניהצליחויותרמאוחרשניםארבערקפניםבבושת

אביבתלכרךהחדשההעבריתהספרותתולדותלחוברפולהינשא

עמדבירהוצאת

בניכלאתלהזמיןהתפילהלאחרעליךשלוםהסופרמשפחתהתקדמתמכןלאחר

הסופרדודמשההמורהאתגםכמוהמשפחהקרוביושארחנההדודהמשפחתו

עללהתגברוצריךאחתלמשפחהמשתייכיםשהיהודיםהשאלהאתלהבליטרצה

ביניהםשקורותהמחלקותכל

,  ובניה חנה הדודה:  המשפחה – בני כל ובאו התאספו התפילה לאחר)) 
,  מאליו כמובן,  הבאים – בין. והידידים הקרובים ושאר ובניו פיני הדוד
 של וכובע הרחבה השבת קפוטת לבוש דוד – משה רב המלמד אף היה

 . ((ראשו על ממנו צבעו שניטל,  מדולדל פלוסין
לכןריאליסטייםוהםהממשייםמהחייםנשאביםעליכםשלוםסיפורילצייןראוי

שלוםהסופרשלבחייוביותרהגדולהאירועועלסביבתועלרקכותבשהואהעיד

המספרשלהנפשימצבואתלשקףמתחילהדרשהלפניהשולחןעלכשעלהעליכם

 בעצמו

 ועמד השולחן על כשעלה, והנרגש הנפעם המצווה – בר, והתלמיד)) 
-לאמרי ומחכות אליו התלויות עיניהם את וראה המסובים לראשי מעמד

 יבשה לשונו, פקו ברכיו חשכו עיניו.  הפחד מגדל פניו על נפל כמעט, פיו
. הקרח גבי על כמהלך היה דומה.  נתבלבלו חושיו וכל חיכו אל ודבקה

 (( תהומות ירדו עמו הקהל וכל והוא– רגליו מתחת הקרח יבקע מעט עוד
השפעהלתתספרותיתכניסיוןמתארתהריאליסטיתהיצירהזאתעלנוסף

התכוונומתחילהאשרחבריופניותחושותיורגשותיומציגהמספרמתוךריאליסטית

למשלריאליסטיבסגנוןעינייםברמיזותלהצחיקו

-בר ראה פניהם העוויות ואת תנועותיהם כל ואת המסובים כל את)) 
 אשר הפוחזים הנערים אלה – ראה חבריו פני את ואפילו המצווה
 כך ואחר, הדרך מן ולהטותו עיניים ברמיזות להצחיקו נתכוונו מתחילה

 (( בן ומקנאים ומשתאים. מחרישים, פיהם פוערים,  נוע– בלי כולם עמדו
  . 

אותםידעפשוטיםאנשיםעםקשרלהםבזיכרונותמתקשריםעליכםשלוםסיפורי

הואשהריאליזםבגללובריאליזםבדיוקלהםתיאורומצטייןלכןאיתםוחיהמספר

האירועיםבייצורהנאמנות

הבחינהבשעתעליושעברווהמארעותהתחנותאתלנומציגזהבסיפורהמספר

אותנומעבירעליכםשלוםכךאחריהשולחןעלכשעלההמצווהברהגדולה

נתמתםהכפוףגבוונתרגשפתאוםנתעוררדודמשהרבבוהופיעריאליסטילציור

הטוביםהסופריםהחדותועיניונזדקפווהעבותותהשחורותעיניוגבותונתיישר

הםכמוהחייםאתשמצייריםהריאליסטייםהסופריםהםביותר
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 לעלות היה צריך המצווה בר. הגדולה הבחינה שעת השעה הגיעה הנה))
 פתאום נתעורר דוד משה רב והמלמד – בדרשתו ולהתחיל השולחן על

 והעבותות השחורות עיניו גבות ונתיישר נתמתם הכפוף גבו ונתרגש
 מאליה חתרה ידו בוהן תלמידו בפנו ודבקו ננעצו החדות ועיניו נזדקפו
 – בנגינות המנצח ביד זה כמקל, למעלה מלמטה באוויר אחת חתירה
 ((    בדרשה להתחיל המצווה לבר ניתן והאות
בלבוישירותהקוראאתלהכניסמצעינחשבהואכיבמונולוגהשתמשהמספר

 השולחןעלכשעלהובמיוחדשלוהפסיכולוגיהמצבאתלנומגלההואגם

 בעתתו לא הצבור – ואימת לבו חרדת פגה מיד בדרשה שפתח וכיוון)) 
 דרכו לבטח כהולך היה גופו והוא וחזק הלך קולו צלול נעשה מוחו, עוד

 הרגשה כי עד, יותר התלהב לרגע מרגע ברזל של גשר פני – על כפוסע,
 מעולם הרגיש לא כמוה אשר, נעימה מתיקות מין, אחריו, בכל נפלא חום

 ....((  הצלחות מפי השוטף, הטוב כשמן למישרים מפיו שטפה והדרשה,
אנוחושיםאנומדויקבאופןמשפחתושלהאושראתמתארהסופרהאחרוןבקטע

דמעותומזיליםפניהםשלעליונותהבאמצעותמציאותשלחיהתמונהבפניעומדים

זהבסיפורגםהקהלמולדתיתדרשהשלבתשלוםזרקהואכאשרשמחהשל

שהסגנוןספקאיןאסתרואמואביושלרגשותיוואתרגשותיואתהמספרמתאר

הריאליסטייםהסיפורייםאתמלווההתיאורי

 כי ,היה ניכר. הקורנים אביו בפני עיניו נתקלו הנה, מצווה – בר ראה)) 
 נעו שפתיו, הורם ראשו נזקפה קומתי. ממנו יותר בעולם מאושר אדם אין

 ועיניו בעדנים ורחצו הבהיקו פניו, הדורש בנו של שפתיו תנועות אחרי
 ופעם דוד -משה הרב על פעם, פינו אחיו על פעם, הקהל על פעם הציצו

– ובדרך בענווה עמדה זו. הקטנה אסתר -חיה,  והאם מצוה – בר אם על
 של המשי במטפחה חבושה עומדות הנשים ששאר במקום,  מהחוק ארץ
 אצבעותיה את מפרכת, בחשאי. נאנחה ונפעמה נרגשה כולה,  שבת
 לחייה מעל ירדו מזהירות פנינים כשתי,  דמעה אגלי ושני אחת -בבית

 .   ((המאושרים פניה על השמש באור והתנוצצו
אחדיםבסיפוריםאובשיריםשאיןמודרניעברימשוררמוצאיםאיננולצייןראוי

התרבותיתאוהדתיתמורשתועלהמתבססתהיהודיתלתרבותוהדמשיריו

עמובנילעוררמוטיבאותולעשותבכוונהאליומפנההמספרשלפעמים

' :ג פרק
 : ברנר של( לנקודה מסביב) בסיפור הריאליסטי הסגנון
" לנקודה מסביב"ברנרשללנקודהמסביבבסיפורהמחקרנושאאתאתחיל

ברנרזהבספורורוסיתלידיתתורגםהשלוחבופרסםבנכתבסיפור

מהםלהינתקומנסהלהםבזשהואלמרותוערכיההיהודיתהעירהאלקשור

היהודיוהכללהעירהלבעייתאפשרייםפתרונותכשניוהסוציאליזםהציונות

והאושרוהמפכההציונותערכיהואלבעיותיואישייםכפתרונותידיועלנבחנים
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האבסורדילביןחזוןביןברנרקורצוויילבזהזהומסתבכיםמשתלביםהאישי

עמאביבותלירושליםשוקן

שנפשואברמזוןבשםהואהואעצמואתכלקודםברנרנתןלנקודהסביב

אבעירוהומהתוססספרןשהיההואציונילאהיהזהועםהציונילחזוןנשרפה

הכואבהחדשהעבריהסופרהואצעיריםמהפכניםשוניםעםשהתערבוהוא

והמיטיבריקותחיצוניותצורותהשונאהפשוטהאדםוהואערכיםלשינויוקורא

בשנותבחורהואאברמזוןבפרטישראלובחייבכללבחייםהסובבאתלראות

דבריםועודציוניותויהדותולגביומתלהבבחייםדרכיאתשמחפששלוהעשרים

רבים

הרוסיתהאימפריהמןחלקשהייתהשבאוקראינהמלינינובהבעיירהנולד: ברנר

סבולובנובלמשפחתנולדברנרקשהבדלותעליועברהוילדותוענייהלמשפחה

ונרדוסקילברנרמבניושניםשלהמשפחהשמותאתשינהבניםלשלושהאב

ראשוןכרךלמתקדמיםהחדשההעבריתהספרותשלמקראהמנחיםמנצור

עמיורקניוכתב

לבונדהצטרףבבישיבהללמודהחלבןובהיותובחדרלמדבילדותו

בכתבלחםפתהראשוןסיפורוהתפרסםבשנתהיהודיתהפועליםתנועת

במרכזפלךעירלאוריולונשלחהרוסילצבאגויסבשנתהמליץהעת

העבריתהספרותתולדותפלחובריאפןרוסיהמלחמתפרצהבינתייםרוסיה

עמאחיאסףהוצאתכרךהחדשה

מקורעלמעידבסיפוריוהסבלהיהודיהעולםשלכיעורועלרקמעידברנר

המלהידיעלקולעתבצורההמצויינתפארפאלןשהיאמציאותעלמחצבתו

ירושליםבלבהשבתיתהשיחהאותהשלהאחרונהדייטשהזרגונית

קשהצדעללנומספרלנקודהמסביבבסיפורווברנרהעבריתהביבליותיקהאצל

 :שיומרהעבודהתחוםשהואהיהודיםהחייםמצדי
 ופחד יראה ומלאים משעממים, קשים ימים – נמשכו העבודה ימח)) 

 שיש הימים היו, מנשוא קשים, קשים אם. והשעמים הקושי חדלון מפני
 רצופים לעת – מעת חצאי לעסוק השעמום הוא כבד אם, עבודה בהם

 ובשעמום בקושי וגם מסביב הקנאה רבה הנה, אחת מוכרחת בעבודה
יהודהבןפרויקטלנקודהמסביבברנרחייםיוסףהזה

אתתיארהואעצמוהואמחוויותיוולקוחאותנטיהואברנרשללסיפוריוהרקע

היהודיתהקהילהשלמצבהואתבלונדוןהעובדיםהיהודיםשלבהקשההיהודיםחיי

זהותןאתשחיפשוסובלותדמויותהיוברנרשלדמויותיוצדמשחיהבירושלים

אותהתיאראלאהמציאותאתותיארהסוציאליתהתנאיםלגבימודאגהיההוא

שליציאתוהציוניהמפעלעצםעםהייתההזדהותוונוקשותהאפרוריותהבכללן

שלאהמספרידיעלגמורפירושמתפרשתאינהעולםלאהעיראלאברמזון

שבסיפורהנפשותכלכשאר
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כשלמההגדולהבעירחפצומחוזבלעצמוברורחפץכלמפיושומעיםאנואין

אולםהמחודשיםהחייםאלהישןהעולםמןנמלטהואגםדומהתלמידופרנקל

כלחסריממשותנטולימוצאםהואמחודשיםחייםלאותםמתקרבמשהוא

שלהנבונהוהפסיכולוגיזציההריקניהחיטיםתיאורריאליתמשמעות

לידיברנרשלהלשוניתהרצאתואתלפעמיםמעבירהיהודיתהאינטליגנציה

ולסוציאליזםלציונותהמוקדשיםדויגיבפרקיםכגוןסאטיריתטונאליות

לבירורכלוםמוסיפההסאטיריתההטעמהאיןאולםץאשביערהעבריתולספרות

העבריתהסיפורתישעיהרבינוביץהתכליתיתומגמהגופואברמזוןשלדרכו

עמבישראלהסופריםאגודתמסדהגיבורמחפשת

 אחת הייתה, הרכב נבנה שם, אברמזון של חפצו– מחוז',  א העיר) 
 הפעם גם(. מישראל היו זו ברכבת הנוסעים ורוב, יהודיות רובן, הערים
 את לראות מסוגל היה אברמסון, אחת נוצרית משפחה הייתה

 ידי על, פעם בכל איך, המכובדת המשפחה של האם של התעוררותה
-יהודה של למבטא להקשיב הצהובה בתה את עודדה, מרפקה דחיפת
 תלויות, מכן לאחר ספורות דקות היו עיניה האושר לגודל אך, שרבוט
 ושינה, תיר, דוממות יושבות, האשה כובע של ההוקוקארדה על פתאום

יהודהבןפרויקטלנקודהמסביבברנרחייםיוסף (אותה גם חוטפים היו

שכןברכבתאברמזוןשלנסיעתועלזאתבמבואהלנומספרשברנראומריםאנחנו

בלבדזהלאאךשלםהעלייהבעתהיהודיםשלהממשיהמציאותמשרשרהוא

שארכלפיהיהודיתהקהילהמטעםשיוצאיםהריכוליםעלצלוםלנונותןברנר

עםנוסעתנוצריתמשפחהלבסיפורמצייןהואהיהודיםלאשהםהנוסעים

הנעליםוהגורלהקטסטרופותהקשיםהמעמדיםעםמתמודדתשהיאואיךהיהודים

כמהגילהברנרמדייותרברכבתהנמצאיםהיהודיםושאראברמזוןעםביחד

 ורגישותן הצהובה בתה, הנכבדה המשפחה אם)הנוצריתהמשפחהמסימני
מכוערעולםביןמפגשהואברנרשלשביצירותיוהמרכזיהנושאגם( הפנימיים

וקיומיתחברתיתלמצוקההנידונהגיבורהאנטידמותלביןעויןאףלעתיםוזר

דחפיםשלתולדהשהםוביןמבחוץעליהנכפיםשהםביןולנדודיםלמחלות

  עמשםרבינוביץפנימיים

 
 של החדש הנתיבות-בית לפני הרכבת עמדה בערב השביעית בשעה))

 את הספסל מתחת הוציא, העגלה אל נחפז אברמזון .א הּפלך-עיר
 –?.. לאן – ויצא – ספרים וכמה כותנות שלוש נמצאו שבתוכה, אמתחתו

 לבית – ועמד הדרך באמצע הילוכו את כשהפסיק, עצמו את פתאום שאל
 אבל …ַחוה …ּפתאום …האח …טוב מה?.. אותה לראות?.. קצמאן מנשה

 למעון זקוק ואני, לעזבו כך-אחר עלי יקשה הרי, הזה הבית אל אסור אם
, אמנם …חה-חה", בשמחה ולהרבות' עולם'ב למעט, "לעבוד …מיוחד
 …עליו קשה אורחים הכנסת …טוב לא דוידובסקי אוריאל אל גם ללכת

 ושכנתי" משּכן" לי אמצא מחר …אחד לילה לינת, האומנם …אוריאל
בןפרויקטלנקודהמסביבברנרחייםיוסף((!דוידובסקי אל. דבר אין. בתוכו
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יהודה

עללנומביעהואבעיירהליהודיםיומיתהיוםהחייםאתלנומתארכןאחרי

שלעבודתםפרטיםפרטיאתמתארכןגםהיהודייםאצלשבתיוםחשיבות

אלו( ועוד.... בתיהם, יציאותם, תפילתם, אוכלם)היהודיתבעיירההיהודיים

ויופיהאווירמזגאתמתארגםבעיירההמתקיימיםהנוצריםגםהיהודיםרק

למשלשםהחייםשטחיוכלהפשוטיםבאנשיםהעיירה

 את לראות אחריה והלך העצובה לאשה רוח-נחת לעשות רצה אברמזון)) 
-לא אחד חלון ורק, ומשונה צר אך, בארכו קטן-לא היה החדר. המעון
 קורי ומעוטר כהה-כחול מסויד היה לכניסה מימין הכותל. לו היה רחב

-לחדר זה חדר בין מחיצה, קרשים עשוי קיר – ומשמאל, בראשו עכביש
 שליוותה, הבית-בעלת. ומנוקד ירוק נייר ומחופה קצת מעוקם, האוכל

 מנורת את הכתלים פני מול אל הרימה, דיֹורה להיות המיועד את
 התלויות המטושטשות התמונות של הצללים וינועו – שבידה הזכוכית

 פיאותיהם עם הגדולים והגאונים הרבנים ראשי וייראו, סדרים בלי שם
ברנרחייםיוסף(( זהבם פתילי עם, המלחמה ואנשי הגנרלים וֶאּפולטי

יהודהבןפרויקטלנקודהמסביב

היהודיהנועראותםללמדכדידתייםמקריםלהציגהמספראותנומעוררכנראה

חוזרהמספרגםיצירותיועלבוודאימשפיעבילדותוהסופרשלהדתיהממד

משפחתולביןהדתיתהנאמנותביןהישירהקשראתומדגיש

נתמזגוהגלויהמסותרהאישיצערואליוהמפתחהואוהצערהצערמןנולדברנר

דמיםכבדאדםשלצערוהיהשלוהיחידצערהיהודיהכללצערעםבקרבו

החודרושהאינטלקטגופניותועלשליטהלהביקשהשרוחניותוחושיםוחריף

ובהתמודדותהמפולמתהחנוקהחושניותוכובדעםהרףבלינאבקשלווהנסער

לספרמתחילברנרכךהעליונהעלהרוחשלידהאמנםהייתהזופוסקתבלתי

שבקטעכמואברמזוןשלמילודתוצדעל

 חשובה תקופה. מכולם יותר ולהתריע לצעוק הרבה אברמזון הנער))
 נשא קדוש עלומים-ברטט. בחייו ההיא העת הייתה לעולם נשכחה-ובלתי
. יעקב-במשכנות אז להיגלות שהחלו, החדשות אל עיניו את ההיא בעת

 אשר, והעז הגדול הדבר רוח את ידע כבר נפשו ובמסתרי לבו בחדרי
 דבר על הקּפיטל אותו ילדותו מקריאת ידע לחינם לא. לפעמו החל

 את ידע הוא ...לנער קורא יהוה. הנביא שמואל של הראשונה ההתגלות
 הגידו" ממּכריו מספר מתי וגם סוף-לאין והנעימה העדינה נפשו תקוות

 לסופר, עברי לסופר". בישראל לסופר יהיה" הוא כי", כיחדו ולא לו
יוסף((?!זה מכגון ונשגב נעלה היש? בעולם אחר אושר היש – בישראל

 יהודהבןפרויקטלנקודהמסביבברנרחיים

הואנדמהכךאברמזוןשלוגופומבריאותוצדלנומשקיףהסופרכךאחר

 כף)גופואיבריאתמתארכךגם(התמידי ראשו – כאב)תמידיבמחלהחולה
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מדרכיוזאתהסיפורגיבורכלפיכוללבאימפרסייהלקוראלהכיר( ועוד עיניו, ידו

החריףהכאבלכךנוסףהחברהחייאתמשקףסיפורבכתיבתהחשובההאפיון

כלפיהבלבובושאיןהזאתהמכוערתהמציאותמןמקלטאברמזוןלוהמשמש

האלהבשורותמאדאינטנסיבימבעלידיבאוהבוזוהבחילההטומאהתחושתאלא

 ויתנו עמו היטיבו היטב, ונעזב עני בחור ׂשכרו, מלא בכסף ׂשכרּוהּו שם))
 כך וכל. בחדשו חודש מדי דמים-וממון ביומו יום מדי ומשתה מאכל לו

-אלוהי בעיני טוב וׂשכל חן למצוא בטנם -ּפרי שילמדו בשביל –? למה
 הוא? הטובה-ּכפוי, הוא עשה מה? הוא עשה ומה. הארץ ובריות השמים
 התורה דרך להורותם ידו על שניתנו הקטנים לאלה, לקחֹו לשומעי גילה

 מיותרים, צדדיים דברים, מזה לגמרי אחרים דברים, וההשכלה והמצווה
(( …להיגלות ניתנו ושלא

אתפותחהמספרריאליסטיסיפורוהואהיפיםברנרמסיפורינחשבהזההסיפור

הקונפליקטגםתמידיבמחלהחולההואנדמהכךאברמזוןשלבמחלהסיפורו

הראשיתהדמותאתהמניעיםהםהנפשייםהדחפיםכיזהבסיפורברורהפסיכולוגי

אברמזוןשהיא

 : המסקנות
חברתימסרכוללהספרותכיפונקציהמסרהריאליזםבסיפורמוצאיםאנו 

הימנםהשכלמוסראתלהשיגהקוראיכולרביםענייניםהסופרומציגהואיל

 עליכםושלוםברנרשלבסיפוריםובמיוחד

היהודיםמחייתמונותשיבלטושלמדנוהסיפוריםדרךמנסיםהריאליזםסופרי 

לביןבינםוהאהבההאהדהאתלשקףבכללובחייהםהדתייםוטכסיהםבחגיהם

ברשלדרשהוסיפורברנרשללנקודהמסביבבסיפורכמוההדדיותעצמם

 עליכםשלוםשלמצוה

סיפוריםבגללריאליזםסיפוריםלכתובנוטיםעליכםושלוםברנרהסופרים 

 הקוראיםעלחותמםאתמטביעיםזהמסוג

הרומנטיקהזרםהידלדלותאחריהעבריתבספרותהריאליסטיתהכיווןבליטת 

ביקורתבמתיחתזובמגמהומשתמשיםשהולכיםמספריםכמהאצלבמיוחד

יישוביהםבתוךהיהודיםלמציאותם

בדיקותבאמצעותסיפוריורובאתכבששהריאליזםצברסופרברנרהמספר

הציוניתבישותעמובניוחייחייומציאותשלפרטיםפרטי

היהודיםשלהמציאותהעלהאשרהפופולארייםהסופריםאחדהואברנר

היהודיםשליוםיוםוחייהפסימיתהמציאותאתשרטטהואכןגםבעיירה

האוראתשופךשסגנונומפניריאליסטיסופרהואעליכםששלוםלומראפשר

הושפעהואכןגםהסימבוליתההומורמהרומנטיקהבהרחקתוהמציאותעל

לשבועותירקבסיפורוברורוזההציוניבריאליזם

בישותהריאליסטייםהמספריםביןנשגבמקוםתפשעליכםשלוםהמספר

לקוראיואותןשהגישהסיפוריותיצירותיובגללהציונית

היהודיתהחברהשלהחייםאתבסיפוריהםציירווברנרעליכםשלום
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בתוךהבדוייםהחייםאתמשקיפיםהםאלהציוריםפרטיםבפרטיהיומיומית

שחיהחברהבתוךהאדםואףהסביבהאתציירםהםגםיחדגםוהיערהכפר

סיפוריהםידיעלבה

ההמוניםאתלשכנעריאליסטייםבטקסטיםמשתמשיםהעברייםהסופרים

אותםלהפיץרוציםשהםברעיונות

המקורות

ביאליקמוסדהוצאתכרךהעבריתבספרותהריאליסםנצינייוסףאבן

עמירושלים

ירושליםספריםקריתהמרכזהעבריהמלוןאברהםשושןאבן

 .עמ

אותעמשניכישראליתוארץיהודיתכלליתהעבריתהאנציקלופידיה

בימינוההשכלהספרותמחקרעלהמחקרמצבעלשמואלוורסס

עמ

יהודהבןפרויקטלנקודהמסביבברנרחייםיוסף

הוצאתכרךהחדשההעבריתהספרותתולדותפלחובר

עמאחיאסף

עמאביבתלוהכלליתהעבריתהחדשההספרותמלון

ראשוןכרךלמתקדמיםהחדשההעבריתהספרותשלמקראהמנחיםמנצור

עמניויורגכתב

ראשוןכרךלמתקדמיםהחדשההעבריתהספרותשלמקראהמנחםמנצורה

עםיורקניוכתבהוצאת

אביבותלירושליםשוקןהאבסורדילביןחזוןביןברנרקורצווייל

עמ

תלשוקןהוצאתמהפיכהאוהמשיךהחדשהספרותינוברוךקורצוויל

עמאביב

הסופריםאגודתמסדהגיבורמחפשתהעבריתהסיפורתישעיהרבינוביץ

עמבישראל

תליבנההוצאתוהכלליתהעבריתהחדשההספרותמלוןאברהםשאנן

עמאביב

אביבתליבנהוהכלליתהעבריתהחדשההספרותמלוןאברהםשאנן

עמ

הוצאתאביבתלכרךהחדשההעבריתהספרותתולדותלחוברפ

עמדביר

 : הערביים המקורות
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 :  סיכום
האסכולהשהםכפיהחייםאתלתארהמנסהובספרותבאמנותזרםהואהריאליזם

העבריתהספרותשללהשפעתהכתוצאההחדשההעבריתבספרותהופיעההזאת

מרכזינושאעלאורלשפוךניסיוןהואהזההמחקרהאחריתהעולמיתבספרות

היהודיםשלבחייהםוחשוב

נבחרותדוגמאותהקצרהעבריבסיפורהריאליסטיהכיווןהקרוימחקרי

המספריגדוליבראשםעומדמספרים2להריאליזםמסיפוריסיפוריםכולל

נטייהלהםהיההסופריםעליכםושלוםברנרכגוןהחדשההעבריתהספרות

אחדכלשלהריאליסטיתהמגמהלידישבאנטיותשלוהריבוישונהוסביבהניגוד

החדשההעבריתבספרותהריאליזםבכתיבתפונקציהדגמימהם

ובספרותהעולמיתבספרותהריאליזםשלוהגדרההקדמהכוללהזההמחקר

כמההיהזהעקבהמספריםחייעלתמציתכןאחרימקוצרבאופןהעברית

 והמקורותהמסקנותיבואוהמחקרשלובסופושנבחרוהסיפוריםשלדוגמאות

Abstract 
The Realism in Modern Hebrew Literature (Selected models) 

By Majid Aboud Rahima 

Realism in the field of literature means leaning or looking to describe 

life in all its aspects with the utmost honesty. It is not a specific method of 

definition one, some of them know it as a way to describe reality as it is. 

This school has emerged in Modern Hebrew literature because of the 

influence of Hebrew literature in other literature. This study is an attempt to 

highlight a major and important topic in the life of the Jews. The Modern 

Hebrew proverbs: Youseph Hayiem Brenner, Shlomo Alekhem. These 

writers were different in their tendencies, their environment varied, and their 

multiple tendencies - models of realism in Modern Hebrew literature. 

This paper presents an introduction to an overview of realism and its 

relation to other literatures and the most prominent realists in Modern 

Hebrew literature. This introduction was followed by a description of the 

life of the book in this research, and then the subject of the research, which 

included three factual stories. The end of my research comes to my 

conclusions through my study of these stories. 


