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צעירכאישהאמןדיוקן

סופריםשלהאמןדמותעיצובעלהשפיעפלוברגוסטאבשלחייומסע
לאמילדובנפש,בגוףטלטלות,רבמסעאחריו.שבאורביםגדולים

למותושנה 130במלאת .ברבארימאדאםהרומן:לפסגתועדיצלח
המודרני.הרומןאבישל
כתבאחת",בנשימהקראתיפלוברעלזולאעמילשלמחברתו"את

שוקן.ש"זחסדולאישכאמן,התהוותוימי ,-1916במברליןעגנון
אתממיתשהיההמשוררזהלבי.עדנוגעאודותיועלוכל"פלובר

ו'הרבישלקטן'ה'צעטילבבחינתליהריהוהשירהשלבאחלהעצמו
 1מליזנסק.אלימלך

שהואואחרכותבשהואקודםאודותיועליקראסופרשכלהיהראוי

פלובראתעגנוןהעריץחייוכלשומם".ספרשוםהיהלאואזכותב
האמןעגנוןהאמנותית.ליצירהביחסםביניהםמקשריםרביםוחוטים

כמישנודעלכתיבה,ארוכותשעותביומויוםמדישישב ,הטוטאלי
חשששלאכמיאוהדפוס,בביתאפילוושובשובשכתבאתשתיקן
למדלדוגמה>,ללוןנטה<אורחהישנותיצירותיואתמחדשלכתוב

הפשרות.חסרותהאמנותיותחייוומהלכותפלוברהרוחנימאביוזאת
 ,מורכן"ראשועליו:אמר ,ברפלושלהמובהקתלמידו ,מופאסאןגירה
בזירה,מתאבקשריריכמומתוחיםהשריריםנפוחים,ופניוצווארוגידי

 ,מרתכןהוא ,קושרןהואהמילה:עםהאידיאה,עםבעקשנותהואנלחם
אףראהכך ,ואכןבכלוב".·ברחייתשכולאיםכדרךרצונובכוחכרבלן
יצר-להמודעמשהיהיותרואולילה.מודעוהיהדמותואתפלובר

פלוברמעידביום",פעמיםושבעשבעיםמתייאשמרוגז,"חולה,אותה.
בקיוםביותרהפעוטהשעשועבלאחיים,בלאנשים,"בלא ,עצמועל

סדנועלהמכהטובכפועלאטי ,מפעליאתאנימקייםזה,עצובגשמי
מפניהגשם,מפניפחדבלאזיעה,נוטףכשיערמופשלים,בשרוולים

הרעם".מפניהרוח,מפניהברד,

שרביםכדרךחד-פעמיסגנוןבעלגדולכסופרדרכואתהחללאפלובר
הלירית,הכתיבהאלבכללנטהמטבעומכך.ההפךאלאמאמינים,

שניתןכדרךרומנטית,השתפכותשלמידהואפילועמוקרגשהרוויה

קבלתמעולם.פרסםלאאשרבספרותהראשוניםבניסיונותיולראות
אובייקטיביתיאורשלהרגש,ריסוןשלזוהאחרת,התורהשלמרותה

סובייקטיביותהפגנתמכלוהסתייגותהלשוןשלמחושבניפויושל
העקשניתבשאיפההתלבטימיוכלרב.בעמללועלו-הדמויותבעיצוב
חריגהוכל ,בכללגיבוריוולדיבורילדיאלוגיםטבעיתצורהלשוות

אומוצלח,לאאסונאנסמוצאאני"אםכגורלית.בעיניונתפסהמכך

שאמצאעדאיגעואמנםבשקר:שנסתבכתיבטוחנימיותרת,חזרה

ללא ,לתוכןהצורהביןהכרחיגומליןיחסראהברפלומדויק".ביטוי

המשפטיםאלחתרזוהכרהמתוך •כוחוובכך-השנייםביןהפרדהזכות

כדרך ,ולשירלפרוזהאחתמידההתובעיםוהקצובים,ההרמוניים

ובפרוזהוקלייסט><גתההקלאסיתהגרמניתבפרוזהלוהקודמים

בהםשינהגהתנהגותכלליובומליזנסק,אלימלךרבישלחיבורהואקטן"ה"צעטיל . 1

שמים.וביראתבחסידותשלמותשישיגכדיהאדם
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ומודרכת,מכוונתמחשבת,מלאכתהםמשפטיו<סטנדאל>.הצרפתית

-ביותרהחשובהביצירתונמצאלכךדוגמההמקרי.מןדברבהשאין
 ,שאדלשלהדמותבראשהמטופשהכובעמראה :ברבארימאדאם
החברתיתלשכבהסמלהואבובארי>מאדאם<היאבובאריאמהשלבעלה
מסמלתהאתיאיסטהרוקחשלהמטאוריתעלייתושייך.הואאליה

עללפניההוגשההחייםמרירות"כלהמוסר.התערערותאתומבשרת
ובכך-ערוךלשולחןישובהבעודההמאדאםעלפלוברכתבהצלחת"

בעלה.בחברתהמשתעממתהאשהשלהטרגדיהכלאתקיפל

·יצלחלאשלילדותו
ילדיםשנילאחרטובה,בשעהנולד 1821בדצמבר-12הרביעי,ביום

העירוניהחוליםבביתשנה>,חציבתוךלמותהעתידאחד<ועודמתים
מעמידיםילדהזוחיתהשלאהאכזבהלמרות •בן-שבצרפתבוראן

בשםהנולדלרךוקוראיםהזאת,הלידהעלשמחותפניםההורים
האקדמיהוחברלתהילהנודעראשיכירורג ,ברפלושלאביוגוסטאב.

בשלהתינוקשלטבילתולטקסלהגיעמסרבלרפואה,המלכותית

בוגרגוסטאבלרשת>.גוסטאבעתיד<אותןהאנטי·קלריקאליותדעותיו
הואהכל.לחזותבעיניוהופכתאביושלהקפדניתודמותואטאט

ומשתעשעהחוליםבביתמסתובבוברעדה,בחילניתוחיובעתבוצופה
והמוותהריקבוןהמחלה,שלרישומיהםהמטופלים.לפרצופיבחיקויים
 .ביצירתועזביטוילידייבואואףובעתיד ,הילדשלבנפשומוטבעים

באשרכבדיםחששותמתמלאת ,השבריריגוזלהלחייהחוששתה~ם,

גוסטאבלהנראה ,אשילוהחכםהחסון ,הגדולמאחיולהבדיל .ידולעת

הוארגעבכלאחת.ובעונהבעת ,בשכלוומפגרחלשיםעצביםבעל
ומבטובפיואצבעוכאשרמשונהאטימותבמיןולשקועלהתבודדנוטה
משפטלהגותמסוגלואינוחיצוניתהכרהכנטולעצמומשיםהואכבוי.
בנחישותהראשונים,שיעוריואתלושנותנתהיאאמוהגיוני.סדרבעל

ללמודמתקשההברה,בכלנעצרהמילים,אתמגמגםהואוברגישות.
נוראהעצלותלנוכחנחרד ,הגדולהמדעיםאיש ,אביוהאלף-בית.את

רואהאינושהואכךכדיעדאותומרגיזהזה'מטומטם'הוהבןשכזאת,

קיחרטהדוןבסיפורישוקעהילדהיוקרתי.פלוברלשםראויבו
למפלטוההזיהנעשיתויותר.יותרלוהמסופרותהעממיותובמעשיות

להחזיקיודעהואבקושיאך •ברפלומשפחתשלהתובענייםהחייםמן
בהגיעוסרוואנטס.בהשראתסופרלהיותמבקשהואוכבר ,בידועט

אכתוב"אנילכתוב.שווליהאונסחברועםיחדמתכנןהואתשעלגיל
במכתב.פלוברלוכותבשלך",החלומותאתתכתובואתהקומדיות
בפעםשהתלווהלאחראךבראשומתרוצציםלסיפוריםרביםרעיונות
לתפקידמעתהמתעתדהוא ,תיאטרוןלהצגתהוריואלהראשונה
עםיחדמציגשהואמחזות,שלטיוטותבקדחתנותכותבואף ,המחזאי

שרואותמהכלכבמה.המשמשהביליארדשולחןעלנוסףוחבראחותו
השראה.מקורלומשמשקורא,שהואמהכלשומע,שהואמה,כלעיניו

רביםהפוקדשלבאחרים,שלמשורותההעתקהבשלבעדייןפלובר
אךהואעתהטכני.שעתוקכללזהאיןאךדרכם,בראשיתמהאמנים

מלבו.ויחצנהמסלעוינקרהעשוריםשניבעוד-ההפקרמןבאורזוכה

ובספרותבחייםראשוניםצעדים

שלהשמיניתלכיתההחוץ,מןכתלמידגוסטאב,נכנס 1831בסתיו

מתקבלהוא 1832במארסוחצי.תשעבןהוארואן.שלהמלכותיהקולד'
לוחכבקסרקטין.נוקשהמשמעתשוררתשבההקולד'שללפנימייה

"בימיגוסטאב.עלייאושמהלכיםההדוקהוההשגחההצפוףהזמנים
תמיד,בתוכיבערותשוקותמאוד,עצוב"הייתילימים,יכתובהקולד'",
אהבותחלמתיוהרפתקה,טירוףחיילעבראותיהניעולוהטותשאיפות
סימנים.בולתתהחלההמרההאירוניהכולן".אתרציתיגדולות,



הואהאחרים,מןלהיבדלהעיקשתבגאוותו

שלצורהכלעויןהקלים,לתענוגותבז
גדוללסופרכשיהיהגםרשמית.הערכה
הדרךבאותהבדיוקלחשובימשיך

המאיימים.הקולז'כותליביןלהשהתעצבה
רומןכותבהואשתים·עשרה,בןבהיותו

שאנילי"האמן .איזב;המלכהקורותעל

לחברוכותבהואבהעדרך",כאןמשתעמם
העולם.כלפיאופייניתהכהבגישתושווליה

תעלהלאאםכללתטעהלא ,כן"ואמנם
ואף ,מלאראשיהיהשאלמלאבדעתך
צרפתמלכתשלבחייהמלאה,עטיציפורן
החייםהיו[איזנו],החמש-עשרהבמאה

היהמהרהועדמיאוס,תכליתעלינמאסים
האוויליתהמהתלהמןאותימשחררכדור
המיזנתרופיהחיים".הקרויההזאת

להתמידממנומונעתאינההילדותית
גוסטאבזאתעםיהיה.אשריהיה ,בלימודיו

הצרפתיתבלימודיטוביםבציוניםזוכהאינו

אךמילדות,מורשה ,מדילקויכתיבעקב
בהצלחתוהללוהכישלונותעלמפצההוא

בלימודילכלומעלהטבע,במדעי
מזהירביטוילידייבואואשרההיסטוריה

אתהמגולל ,שלמכרשלוההיסטוריברומן
הבורגנות""מנתחפלובר,גוסטאב 3ה·במאהקרתגוכנגדהחרבשכירימרד

לפנה"ס.
טרווילהרחצהבעירעשיריםכבןמבלההואאותההקיץחופשתלאחר
עצמואתומוצאללימודיםברפלוחוזר ,לכךהנלוויםהריגושיםכלעם
שרגתבתוךאךהמשותפים.המגוריםובצחנתהמשמימותבהרצאותשוב

מבקששהואיצירהרעיוןבדמותלהארהזוכההואהספרבביתהחיים
מרגריטשלמותה •שולחנועלמצטבריםרביםידכתבילכוננה.

 ,ברפלוועו.דאחדכתרעלידייםשתי ,בשאולמסע ,מבורגונדי
ומשפט,משפטכלבליטושמעונהקדושייסורילהתייסרעתידשלימים

אינכם"אולי .מחראיןכאילוהניירפניעללרוץלעטועתהמניח

בסיפורופלוברכותבהוי!",לכתוב!לחבר!ההנאה:גדולהמהיודעים
דעותיואת ,כולוהעולםאתללכודמשמע"לכתובהרחה"."בושם

במחשבתךלחושמשמעספר;בתוךלסכמן ,סגולותיואתהקדומות,

לעולם".שםלעמודונשארתגבוה~ןעלמתייצבתמתעצמת,נולדת,
<שבניגודבאלזקשלמאודהפופולאריספרובהשראתחמש-עשרה,בן

ברפלו,מחליטנישואיןשלפיסיולוגיהלחמו>,עבורלטרוחנאלץאליו
ליצירתוקוראהואבמשר.דפקידשלהפיסיולוגיהאתלתארהצעיר
מגיעהזואלגנטית.קריקטורההפקידז'ןהטבע:במדעישיעורבשם
חברו<שהיהפף~~בןלהאלפרד'הקולינרי'המקומיהעיתוןעורךלידי
פלוברגיליונות.שניפניעללפרסמהמחליטוזהבתיכון>,פלוברשל

למאדאםעדהיחידפרסומוזהיהיהאך ,מאושרנפשואתיודעלאאמנם
כיהמביןבהתהוותואמןצעירלאישהזמןעםהופךברפלו .בובארי

ממש.בהםשאיןספרותייםניסיונותרקאלו

האנטי-סנטימנטליהחינוך
אךנפריס,למשפטיםלפקולטהפלוברנרשם 1841בנובמבר 10ב·

בלימודיםשהחלמאזופחותפחותאותומושךדיןעורךלהיעשותהרעיון
אתשוטחהואדין",עורךלהיעשות"בכוונתיעוד.לסבוליכולשאינו

קשה"אבלבקולד'.לספרותשלוהמורהבפניחסמי-בורגנייםמאווייו

משפטבביתפעםאישאעמודלהאמיןלי
איזהלמעןאושכניםסכסוךבענייןואטען

שאפתןבידישרומהאומללמשפחהאב
שלבהקשרעלימדבריםכאשרעשיר.

הזה'הבחורואומרים:הדיןעורכילשכת
כתפייםלישישמפנימצוין',טועןיהיה

שאנימודהאני ,מהדהדוקולרחבות

כללעשוישאיניוחשבתוכימתקומם
והטריוויאלייםהחומרנייםהחייםבשביל
גדלהוהולכתזאת,לעומתיום,מדי .הללו

והוא " ...למשורריםרוחששאניההערצהבי

החלטתי:כןאם ,"וזוהיופוסק,ממשיך
שלושהרומנים,שלושהבראשלייש

אחדשכל ,לגמרישוניםמסוגיםסיפורים

בזהדילו.מיוחדתכתיבהדרךתובעמהם
פלוברלאו".אםכשרוןליישאםלהוכיח

החייםשלהצרבמשעולכימבין
הרחבות"ה"כתפייםבעלגופוהבורגניים,

זקוקהואבתלם.להלךיוכלבאמתלא
האמנות.למרחבי

שאפתניותתוכניותרוחשותבראשו

בותבגודשמאחרדהואזאתעם .למכביר
למדי<ושכיחשגויבאינסטינקט ,ולכןידו

עצומהבמהירותכותבהואאנו>,במדינתנו

שללעיצובןהדרךזוהאומנםשד.כאחוז

לסופרהראוימןזההאין ?מופתיצירות
אללשאוףומתחיל ,עצמואתשואלהוא ?עצמועםיותרשיקפיד

ובזאת-במגירהקשקושיויישארואותה,משיגאיננועודכלהשלמות.
הכתובה.המילהשלהאמתאחראלאהגדולהאחרחיפושובאי ,גדולתו

בעיניו.מושלמתשאינהיצירהמפרסוםלהימנעכדירקשניםיחכההוא

גרידאתירוץמאשריותרלמצואהואהענייןהמשפטים,ללימודיאשר
עתידהוא<שבוהגדולהמבחןלקראתהמשפחה.אתלהרגיעכדי

 ...בעיניהריהוהאנושי"הצדקשווליה:לחברוכותבהואלהיכשל>
מןיותראווילידבררואהאינני ...שבעולםהגדולההמנופחתהבדיחה

גועלמתוךעכשיוזהעלעובדואניהמשפטים,לימודילמעטהמשפט,

כךהיא,באשררוחניתהנאהוכללברגשתכלממניגוזלוזה ,קיצוני
טכניענייןעקבלבסוףאחר".דברמשוםליהנותגםפנוישאיני
הבחינהמועדלאחררביםלחודשיםונקבעפלוברשלמבחנומתבטל
חרוץ.כישלוןהתוצאה:לשווא.אךביסודיות,מתכונןפלוברהראשון.

גם ,מקבלאךלרוח,שזרההיקרזמנועללמחשבהממשהרוסברפלו
מראשהאסוןהרתהבורגנית,החלטתותוצאותאת ,כבדבלבאם

האמנותית.לנפשו

הצעיר.גוסטאבשלראשועלשגיחתההיחידההטרגדיהזוחיתהלא
עםיחדמשותפתלנסיעהברפלונזדמןהביתה,שובולאחר ,זמןבאותו

ב. fהרמושבעלהכרהחסרקרסהלילה,באמצעלפתע,אשיל.אחיו
בהתקףהמדוברפתאום:נבוךהנודעהכירורגאביולוואן.הביתהחזרה

כותבהיקר",ידידי ,כןאם ,לך"דעעצבים?בהתקףאואפילפסיה

כעיןמשהוכלומר ,מוחידםשטףלי"שהיהשווליה,לחברוברפלו

כיעליה,שומרשעודניעצביםחולשתבליווי ,זעיר~פ;~לקטיהתקף
המסבה ,למחלתולהתייחסיכולברפלורקטעם".טובעלמעידההיא
ואולידקה.אירוניהשלבקורטובאובייקטיבית,כהבצורהעז,סבללו
סופרלהיותשעתידמישלגבומאחוריזואירוניההתגנבהבכדילא

לפטוריוכלהואוגם ,לויניחוכעתכיידעברפלוהמילה.מובןבמלוא
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1 
סביבהבורגניהמשחק'מכלעצמואת

לרחייםשנעשהדיןלעורךעשייתו
חיהכפריהנוףבמעבה .צווארועל

הואושקטים.נינוחיםחייםפלובר

אמוכיאםבסירה,חותרשוחה,קורא,

שעהושעהרגערגעחוששתכתמיד

המרץבמלאלעבודחוזרהוא .לחייו
 .הסנטימנטליהחינוךהרומןעל

והמולתההספרותיתמהברנז'ההרחק
רצוןכלבואיןחייו>,כלסלד<שממנה
המונחיםהרביםהכתביםאתלפרסם

עתהמבקשאינופלוברבמגירותיו.
יצירהשבעיצובהאושראתאלא

בבדידות.בצל'שרויבעודנוגדולה,
אםספקמטילאניקרובות"לעתים

אחתשורהולופעםאילפרסםאניח
"ומהמחבריו.לאחדכותבהואמשלי",

הרעיוןיפה,רעיוןזההאיןדעתך'

ברנשכשאתהחמישים,בגיללפרסם

כלאתמאומה,פרסםלאשמעולם
אמת,אמןשהואאמן .•.כתביך?

לתתמבליבלבד'עצמולמעןהכותב
זההרילכתיבה,מעברדברעלדעתו

ליישגדולהאחת"נחמה •מצער

שעליו"בסיסבר'פלומכריזלמצער",
צרהאיזורואהאיננילהישען:יכולאני

עלי".ליפולעלולהנוספת
פלוברנוסע 1846יוליסוףלקראת
קרוליןשל ה~;ט;ר~להזמיןלפרים
שלושיםבתבאשהפוגשהואשםהמתה.
מעשרבלמעלהממנומבוגרתושש,
מציגהוהיאק;להלףאיזשמהשנים,

להכרהזוכה<שאכןכמשוררתעצמה
חבריעםאהבהביהעקבבעיקרולפרסים
מוקסם,פלוברהצרפתית>.האקדמיה

 .לפילגשוק;לההופכתקצרזמןובתוך
הדבריםבחייו'אפיזודהכלכמואך

לסבלוממשיכיםקצרבאושרמתחילים

ואףמנוחתואתטורדתלואיז .ארוך

שנדרתי"אני'ילד.ממנולדרושמעזה
קיומי'פניעלקיוםעודלהוסיףלאנדר
נוזףהוא " ...נוסףאדםלהולידאמוראני

בימעבירהרעיון"עצםאליה.במכתב

למנועכדיואםבגווי'קרהצמרמורת
צורךישנוסףיצורשללעולםבואואת

ן gהשנהרהריהזה,העולםאתשאעזוב
 11 •••עומדבמקומו

קשר.עלשומראךסופיתנפרדהזוגונשנותוחזרותפרידותלאחר
כתבאתולוקחהקדושאנטוניוסשלפיתויואתלכתובמסייםפלובר

לבסוףהמביעיםחבריו'בפנילקריאההדפיםמאותחמשבןהעבההיד
ולאלאשזהאתלזרוקשצריךחושבים("אנחנוהקשהאכזבתםאת

מנסיםהפעםעבודתו.אתפלוברגונזשובלעולם").זהעללדבר
כדוגמתלאדמהקרוביותרמשהולכתובפלובראתלמשוךהחברים
אתתכתובשלא"מדועמהםאחדמציעלרגעלבאלזאק.פרנסהדודן

ךל~ר.ל~.ז'ןהיאוהכוונהבלבולאלאאינהולוני "?י~;לךשלסיפורו
לאשהנשאממנו'גרתמבולאשהנשרישהיהלאחרשהתאלמןולמר'

 .שגעוניבזבזנותוביצרבנימפומניההחולהצעירהקףטיר.~ה,ןלפיןאת
מאחוריהמשאירהכשהיאומתאבדתבחובות,שוקעתבו'בוגדתהיא

ראשואתזוקרפלוברמת.עצמוהואאחדיםחודשיםכעבורקטנה.בת

מאדאםהמופתיצירתאל-ומהרעיוןמצוין!"רעיון"איזהוצועק:
המודרני.האירופיהרומןשלתחילתווממנושבוהספר-כוכארי

הסרטבובארי","מאדאם

בכדילאמדי".יפהאפילואולייפה:
הספרותשלביותרהגדוליםהמאורותאחדאתבפלוברקפקאראה

העולמית.
לאביואותוומקריאהסנטימנטליהחינוךכתיבתאתמסייםפלובר
גוסטאבנרדם.ולפתעמשתעמםהדוקטוראךהבוקר'ארוחתלאחר

ופורץאחתבבתמתעוררואביובזה",לךשדי"דומניאומר:המוקנט
הספרותיותליכולותהאבשרחשלהערכהברוראותזההיהבצחוק.

רומןליצוריכולבידיושעתותיומי"כלבפרט.בנושלולאלובכלל

"הספרות,ממלמל.הואבאלזאק",רההאדוןכמואוהרגוויקטורכמו

כן'אםלינא"אמוריודע!"אינואישלהן?ישתכליתמההשירה,
"שמאאפיים,אחתמנההצעירפלוברלומשיבהדוקטור",אדוני
אינניאניואףיודע,אינךהטחול?שלתכליתומהלילהסבירתוכל
האדם",לנפשהכרחיתשהשירהכמוהאדםלגוףהכרחיהטחולאךיודע,

אהבתולמרותהמהותי'הרוחנילעולמוזרהשמשפחתוחשברפלו
דוחקיםעודשאיןהואביותרהחשובהדברמבחינתואךאליה.הרבה
אתשגםמחליטאמנםפלוברחברתי.ולמעמדלקריירהבתביעותאותו

ויקבעהכלילישכתבהימיו<באחריתיפרסםלאעדייןהזאתהיצירה
הסופריםגדוליעלעמוקותתשפיעאשרעולמית,ספרותיתכקלאסיקה

ובראשנחרצות,קובעבכךדווקאאךג'יימס>,והנויסאנוכז'ורז'

כאמן.מעמדואתעצמו'בפניובראשונה

גדולהאחתנחמה
באושר'נשואהקרוליןאחותוטובים:דבריםרקלכאורהצופןהעתיד

שחיתההאמנותאתשוכחיםמתחתנים,הםאףחבריוברחמה,גדלבן

עומדפלוברורקרחוק,נוסעיםילדים,מביאיםהמשותפת,חלקםמנת
מפני ,הברדמפניהגשם,מפניפחד"בלאלכתובוממשיךבמקום

מכןולאחריולדתאחותומשתנה.הכלאזאךהרעם".מפניהרוח,
לנהלמתחילפלוברמותה.בעקבותמשתגעאמילבעלהומתה.גוססת

שבורהאםלביןבעריסתהעדייןהשוכבתאחייניתביןחדשיםחיים
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חמאדאם

לצרפתפלוברחוזרישראל>ארץ<כוללבמזרחארוךטיוללאחר
כותבהואשלי",הרומןאתלכתובהתחלתי"אמשבעבודה.ומשתקע
מבהיליםואלה ,ליהמצפיםהסגנוןבקשייכעתמבחין"אניקולה.ללואיז
פשוט".להיותבכךמהשלענייןכללזהאיןאותי.

נקראשמו<עלהקדושגוסטאביוםחגו'ביוםבעבודתומתחילהוא
לדידונעשהשלוהעבודהחדר . 1851בספטמבר-19העצמו>,הוא

 .החיצוןהעולםוביןבינוחיץמטילגםאךבוהחוסהעלהמגןלמבצר
חייבמוחלטשקט .סביבוורקאךמתנהליםבקרואסההחדשיםהחיים

הלילהבשעותכותבברפלו'שהריבבוקרעשרהשעהעדבביתלשרור
עובדכולוהיוםכלמתעורר'כשהואמלכים.כדרךומתעוררהקטנות

לעתיםפלוברכותבאזהלילה,היאהבלעדיתשתכליתהבבטלהעליו
בושרוישהואהרוחניהמתחהואעזכהרצופות.שעותשבעבמשך



מוקדמת,הודעהבליעבודתולחדרהנכנסתשאמו'עבודתו'במהלך
ליחיתהדרושהארוכות,הלם"לביחרדה.שלצריחהלפלוטלוגורמת

פלוברבעבודתי".השתקעותימידתכזוהילעצמי.לחזורשעהרבע
ללואיז.כותבהואמתגרד",אנימתייסר'"אנילידה.בחבלימתענה
לאטבאהמשפטמחיקות!כמה ...ולנועלהוסיףמתקשהשלי"הרומן

מתענה,אניכמהידעתאילוהפשוטים!הנושאיםיהיוארורים ...כךכל
להיותויפה"טובלה,כותבהואנוסףבווידויעלי".מרחמתהיית

ולהקפיץשלךהפסוקיםמחבתבתוךהבריותאתלהחזיקגדול'סופר
אניוהנהלומר.מהלךשיהיהצריךכךלשםאך ...ערמוניםכמואותם
שלאאולאחרים,גםשאיןדברליאיןכילישנדמהבפנייךמודה
רתוםיותר".טובלהיאמריכולשלאאומידה,באותהטובנאמר

לפעמיםעצמואתשואלהואפרך'לעבודתנידוןכמושלובארילבו
פרק,כלשללעיצובוכךכלרבהחשיבותלייחסמצדוטעותזואיןאם

הואלבכות",לישמתחשקרגעים"ישומשפט.משפטכלשללניגון
בןרקאנילכתוב.כדיאנושיעלרצוןכוח"צריךללואיז.שובמספר
עזשכההללוההריםבפסגותמתבונןאנינואשתעיןבאיזוהוי! •.•אדם

כתבתיעמודיםכמהאת"היודעתממשיך'הואאליהן!"להעפילחפצי
עבדתייוםובכלאח.דבחודשעמודיםעשריםעשרים.שובי?מאז

השפלותמרירות,התוצאה?זה?כלשלוהסוףשעות!שבעלפחות

'כאשרלחלוטיןחלולעצמיאתמוצאכשאני"לעתים,ועוד:פנימיות".
ארוכים,עמודיםפניעלהבליםששרבטתילאחרלהופיע,ממאןהביטוי

הספהעלנופלאניויחיד'אחדמשפטאפילוכתבתישלאמגלהואני

מנגד'פנימי".ושיממוןעלפוןבמיןחושים,בקהיוןכך'ונותרשלי
עולותדיוק,שלבמידהגיבוריורגשותאתלבטאמצליחהואכאשר

כדיממושבילקוםנאלצתיהאחרוןרביעי"ביום .בעיניואושרדמעות

כתיבה,כדיתוךנכמרורחמיפני.עלזלגודמעותמטפחת.לחפש
הרגשאתשביטאהמשפטועלשליבאידיאההצפוןהרגשעלהתענגתי

בקולבקוראולעשותמגדילאףפלוברלי".שנמצאהסיפוקועלהזה,
נמצאהאםהטקסט.שלהתנגנותואתלבדוקכדיכתבאשראתרם

יעידאוליזהפרטמתחדשת.והעבודהנמחקהכל-רצויהבלתיסלידה
לתרגםבבואהבארוןדבורההסופרתהתענתהבההסיזיפיתהעבודהעל

לתרגום.ניתנתאיננהשבבסיסהיצירהבמופתיותעבורנו
דימקסיםידידובינתיים,עבודה(!)שנותחמשבמשךנמשךזהכך

בשעריכברלהיכנסברפלואתלשדלמנסהעצמו'בפניסופרקאן'
"גישתיונזעמת.גאוותניתבתוכחהלועונהפלוברהספרותית.ה~יצה

הללו:המיליםשכלזאת,רקלךאומרכבר.זההוכרעהאלהבעניינים

לאור'לצאתלהתייצב,מעמד'הזמן'הגיעכברהרגע,זהלהזדרז'
לועגברפלואותן".מביןאינני ...בעינימשמעותכלחסרותהריהן

כמותם"ושניים"שבעיםולעודבזמנוהנחשביםהסופריםשללמעמדם

פוקדת"לעתיםשלו.בכישרונוכבדספקלהטילממשיךתמידאך
בפרצוףהיישרליהלועגיםספקותעצומה,ריקנותגדולה,צרהאותי

זאתאמירלאכןפיעלואףכך!שלי.ביותרהתמימיםהסיפוקברגעי

שצייתיחובתי'אתשהשלמתימצפוני'פיעללי'נראהכיבמאום,
צודק".שאניהטוב,אתשעשיתיעליון'לצו-גורל

ךהה'ךוויףעיתוןעםבחלקיםהרומןלפרסוםחוזהעלחותםפלובר
תועלת""חסריקטעיםלקצץנאלץאך > Revue de Paris <פארי'
לעוררעלולשהרומןרבתישערורייהמפניהחוששיםהעורכיםלדברי
אםמאדשלהראשוןחלקו •שבולכאורההפרובוקטיביותהסצנותעקב

באמצעותנודעבנובמברוכבר ' 1856באוקטובר 1ב·אורדואהבובארי

בתביעהמסתכןפארי'רהש'הרוויוהרשמייםלחוגיםהמקורבמכר
מנסיםשוב .הרומןבפרסוםהנוכחיתבמתכונתוימשיךאם.משפטית

מסרבפלובר"מסוכנים".קטעיםשללגניזתםהסכמהמפלוברלהשיג
ידיעתוובלאאחריומזעריים.שינוייםמספרועושהנכנעמכןלאחראך

אכפת"לאהימה.נמלאפלובראחרים.רביםחלקיםהעורכיםחותכים
ישסואםלי:אכפתלאזההבורגנים,אתמעצבןשליהרומןאםלי:

רה'הדוריואתיסגרואםלי:אכפתלאזההמוסר'משטרתאתבנו
אתלקבללא"יכולתםבעורכים.מפצירהואלי!"אכפתלאזהפארי'

אותהתפרסמוואתםשלכם,היאאותהשקיבלתםומאחרבארי'בו
מעברחילועושההצרפתי'בציבורגליםמכהאכןוהיאשהיא".כמות

 .ברפלושללציפיותיו
הנועזהספרבענייןהמהלכותהשמועותאתהממשלהקולטתכךבתוך
הרומןשלהטקסטב'בעיה'.לטפלמתפנההפניםשרשאפילועדהזה

במוסר"."פגיעותוכמהכמהבונמצאותואכןמגדלת,בזכוכיתנבדק

בר'פלובאחריות.הנושאיםהםוהמדפיסהעורכיםשהמחבר'מאליומובן
זעם.חמתמתמלאאלאכלל'ידייםמריםאינוהקרבה,בסערההחש
ומתייצבהשררה,בנציגיוהזלזולההצטנעותעקרונותאתשוכחהוא
והםהמשטרה,שלהראשיוהמפקחהחינוךשראצלמאשרפחותלא
וכאשראומלל,כתבןלאיזהנטפליםשהם"חשבומפניו.נרתעיםאכן

כותבהואעיניים",לפקוחהחלולחיותממהלישישכלקודםראו

מהשהננוהפניםבמיניסטריוןשיידעוהראוי"מןיומיים.מקץלאחיו
מרגעשהשופטים,משוכנעכךכלפלובר :" ...משפחהבוראןשקרוי

עלשמחכמעטשהואלרדיפותיהם,יניחוהמדובר'במילהםשיובהר
 .שלוהרומןבגללשקמההשערורייה

מודיעתמה,כברהזוהטורדניתשהפרשהכשנראה ,בינואר-15בוהנה

פלוברהמוסר','משטרתשללטיפולהנמסרשהענייןדינועורךלו
כלשהו,לצדקמצפה"אינניעשתונותיו.אתמאבדלאאךלגמריהמום
שבאמתמהזההלואכלשהו'חסדכמובןאבקשלאסוהר'בביתאשב
"בובארי",שלהצלחתהנמשכתזהכלבתוךחרפה"."עלילהעטרתיכול

לקרוא.רוציםאוקוראיםאותו'קראוכולםללהיט.נעשהוהספר
ספרותאיש"אין •יותרמחוזקחשברפלוהמשפטעדהזמןבמרוצת

מאחורי'מתייצביםהכלעלי'מגןואינואותיקראשלאפריםבכל
נטפלתשהיאחשבההיאטעתה:המשטרהעניינם.הואשעניינימרגישים

להמתבררוהנהספרותי:רקקדגלאיזהלידה,שנקרההראשוןלרומן
ליצירתשלה,לרדיפההודותרבהבמידתעתה,נחשבשלישהרומן
מכך.יותררצהשפלוברדברהיהלאמופת".

אחרפרקהרומן'אתברפלושלדינועורךמנתחהמשפטבמהלך
הגיבורה,שהריולעילא,לעילאמוסריבתיאורשמדוברומראהפרק,

שלבכרכרההנסיעהמעמדאתקוראהסנגורחטאיה.עלנענשת~מה,
אפילובושאיןלהוכיחכדיבשלמותוליאוןהצעירמאהבהעםאמה
נדרשכשהואלבסוף,למוסר.החוטאכמובן>עין<למראיתאחדפרט

תרגםרקשהמחברהדיןעורךמגלההאחרונה,המשיחהלמעמד
ובכךפולחןטקסילעריכתהמדריךשלהלטיניהטקסטאתלצרפתית

ואינםשכנראההדתבשםלטעוןהאמוריםאלושלערוותםאתחושף
הנוגעיםכלאתהמשפטביתמזכה 1857בפברואר-7בדיים.מכירים

פלילית.מאשמהכוכארימאדאםביצירת

המדפים.מןאוזלומידהספריםבחנויותאורהספררואהבאפריל
מהםאחדרקבדעתם.חלוקיםהמבקריםאךנדפסת,חדשהמהדורה

אישית"בלתיהיאהיצירהיודעים.כולנושהיוםלמהבמדויקקלעאולי
נט·~ב 9כותביוצר",כוחשלגדולה"הוכחההואוהדברלחלוטין"

רופאשלבנובר'פלוש"מרוכותבמוסיףהואמוניטר'.'להבעיתון
זוחיתהאוליכבאזמל".בעטמשתמשמצוין'רופאשלואחיומצוין

 2מחמאות.ששנאהגדול'הסופרברפלושלללבוביותרהקרובההמחמאה

·:· 
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