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1984 . 
(הכרךמפנינים"רק rrr::::ל-ובהישינךזכחשוויזהז.ומןו

שכים),כעשרלפיכה~פז:דוד·.מחצררי"'הבהארשyר.

המחבר""הפרקלמן- ::הלעסר:-אשיrהיירתמיתכוcיכררתונדחרר

שבסיום.המחבר"לפ"'קרערדשכארשהמחבר"לפ"'רקדעושכaחש

שלובכחיבותנכללשיהארליתבסיפורתהזהכוניקצבהיהלוסאדוובני

 :קצוכםזנדייכנתינתםלדונמה.קטעיםשניאינאכפרט.שוניוונשה
כברשפתהי.עללהשפירפרונהאתלשתוקרקעצמה,לכלום"רק
הכית.עלהפתהענפלהחנוכהובשבתשבעולם.המתיקותכלבוהיתה
ובארככנסרשנחרץהשלגסחרחורתמתוךהצהריים.סופתכעצם

לרפאוה.סטדונטשפירא,אלכסנדרעימם,ואורחרהבןהאבהשליטינים.
'מהרגו:סגורה.מעטפהללאהמסרעליו.המושלגמעילועודרמישקה.

הכוחלההיהלאעודלא,לה,היהלאעודחדרה.אלמיידרצההיא
כונרלמעלהפרעונתהכר.תחתכותרהשםהמעטפה.אתבשבתלחלוש

היוהיוםכלהשבח.לצאתמחכההיום,כלהאורחיםעםלמטהולאהלב.
הגתלגלושעל-כןממש.פיקוח-נפשזה,שפיראהבחור,בהצלתמסיחים

לסטדונט-מועמדרקשעהלפיהיההבחור .לכאןעדבשבחבכסיעה

 .לוההילאכעירלישיבהררשיוןהבחינות,אתעשהכברלאזהלרפואה,
סופות-השלג.בשלמהלכןהרכבותשהפסיקובעתבעירנתקעהוא

ולתונדיאחתפעםריגהאתלטהרעומדתשהמישטרהכפוצרושמועות

 .) 32(עמ'מתחכמים"מהידוים

פינמה.החושתאתלוחציםהמלוויםהפרשיםהתחילו"פKתרם
הזרועההמידרכרת.פכיעלדוהרתממול'באהחדהשפרישםופלוגת

ראשיעלואלותגמלביםהמדרכה.עלסוסיםזב-רבע.התחלולה

אגרוף.שרב-הרכההדיאחירהז.על-נכיז:דהוכפלים:דנמלדכם.

כאןהעירוני.ויבת-הסוהרהמישטהרמטהויזלדעהגיעההשניםהתלוכת

ריגה,אזרחיהתרתוומותקףתל-נמלםיכמוההתרגשות.מוקד:דיה

להסתכןושבראחדבובקרםוכרכיםכהדפוונסוגו.ניגשוקרובים.חבירם.

נדהמתשצעדהלאחרלארשונה,רירההתעוררהכאןאחר.במקום

!'לאהאבאאת'שמעתיבשרולוה,משכה'לשה,'הדרך.כלושתוקה

(עונ'הסוסים"פרסותביןאלרתוץשלאבכוח,בהלהחזיקהיתהחייבת
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שלםחייםנוף
בית-קיבולהרחבה,היריעה :זרבמלאכת-סיפורישוהיפוכודבר

(סופת-אוותתיהםבהםכרתכיםשאיתני-טבענופיםעםאפית.לעלילה

אימההמטילהאדםמידיאלימותועםשלג)סחרחורת:םירים.
פניעלהשועטיםפרשיםביהודים.שפטיםלעשותהמתכוננת(ונשיטהר

וככגד ;מפניהם)הנסיםאנשיםראשיעלכלי-חמסומכיפיםונדירכות
שממחישמהשברי-מבע,פיסוק.קיטוע.-המאויימתרחבות-היריעה

שלושכגוןהנפשות-הפועלות,שלמתחלפיםורגשותפתעיהמתח,

רקעצמה/לבלום"רק :הראשוןבקטעהפותחהמישפטשלהצלעות
המתיקותכלבוחיתהכברשפתיה/עללהשפירפרמהאתלמחוק

היהלאעודלא/לה/היהלא"עוד :כיוצא-בופיסוקולהלן.שבעולם".

המבותרזה,מיקצב-סטאקאטוהמעטפה".אתבשבתלחלושהכוחלה/

במעמדיםהכרוכיםרהיפעלויותרחשיםלהבעתיפהוהמרוסק.
דראמטיים.

העמיםבספרויותרביםכהשרומאכיםלפיובותא.זר rאלכאורה

' ·.1 
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 ;דואמטיותסיטואציותושלlכ"ם lCוממדיםאיכרתשלבמיזוגונזםייינם
הרבהכחשבאינוזהומכרסהבורקשמיושםבכךהואהענייןאלא

ומספרהישארלית,בסיפורתרכל-שכןהחדישההעולמיתבסיפורת
המנצח .האקדמיהספרותיהמחקר(לרבותהביקורתמחיציכפשרהשומר

רב-מידרתמסיפור-עלליהידחקבציירה)אופכותוהקובעהביקורתעל
שייזהרכשם ;ולדקדוקהיןלפרטיהןחטיבות-מציאותלעצבהמתיימר

המתמודדיםבעלי-גבורותהיינוהראשוני.כמשמעםגיבוריםמבריאת
נפש-פועלתבחינתדירגא,טכניכמונח"גיבור"ולאהחייםאתגירעם

ולאנטי-ללא-גיבוריםדווקאכירתםלקשורמוהרהשעה""צררכפעלת.
העזבישראל,עמיתיוכידיוחידאחדאלוישוניו,משחוהכהגיבורים.
ולעכשיולכאןמעברחונןמרחבשמחייהספרותיבמיפעלידולשלוח

ואישירומאורעותיורמינהגירותרבותוסמרעלשלם,כרף-חיים-

הישך-נושך.הריאליזםדרךעלזאתערשהוהואממש.גיבוריםוגיבוריו,
לסופרלועומדתיצירת-אמתשלהששראהובלבדמתיישןאיכרשלעלום

אםרגםשחיתה,כמרשחיתהמציאותשלבירוניטופסליצורטורחהווא

הלב.עלומתקבלאמיןממכההמתחייבה"משל"חיתה,כךממשלא

והתחיותידיעה

המאהסףלמךהיהודיתרוסיהשגיא-חזיונורומךכבתשמירמשה

רוסיה-יאפאךמלחמתלעתהמאה,שלהשניהעשורתחליתרעדהעשרים
שלהיהודיותהתנועותותקומתשלאחירהוהפוגרומים 1905ומהפיכת

 .)ס"ס(מיפלגתהציוניוהסוציאליזםהכובד .לאומיושיחוררחברתימרי

הכללבחייהרת-עולםתקופהמהירות,ותמורותחליפותשלתקופהזו

איןעדייןאךרבים,יהודייםיחדייםשלובגורלותיהםברוסיההיהודי
שיפעת-אוניםישאדרבה, ;רטישטרש-דמרתהתפוררותעתזאת

 :ושםפהאהודינושקיםעידיןוחדשוישןהיהודי'בהוריושורשיות
סוחריםביןגמורפירוד rארבשכנות.דריםערדומהפכנותוציונותחכ"ד

נכרת-ונשיהםהםמסורת-הדת,עלקנאותבלאהשומריםואנשי-מעשה

הכלה""הינומתבמלכות.לובררשכתפסוונכותיהםבניהםרביןהחיל'
ושםידשמציבההראשונההספרותיתהיצירהלישידועכמהעדהיא

היםלחרףגדולהעיר-כמלהלטבים.ארהלטיםארץבירתלריגה,
המושבלתחוםמחוץמצירההשאי(כירוןרבת-מנייןקהילהלאהכאלטי.
העיראלשהגיעוהמעדימיוחד'בהיתר-מגוירםלהצטיידיהודיהחייבים

ראםעירבחזקתהיאפכיםכלערלהי"ט),למאההשמוניםבשכוחעדו

מרהיבה,-שמירשלברומןירגהשלהמרכרמכטאליתחזרתה .בשיראל
פכיהיואחרת,ולאשכך'ומשתכענככבשהקורא ;ססגוניתותססת,
הרכבתובתחנתמאטבייכסקיוברחובמאריכסקאיהברחובהדבירם

ו'שלעיסוקומקרם .הגדולהמיכסרהרבניתהרככתשלהמלאכהרבבתי
רכך ;ליאדימעיירתונכותיוולשרשאשותעםלריגהבבראוברונךגדלהי
והשערכתי-ככסירת,ואשרהגדלובית-הכנסתמראותהיואחרתולא

קשי-עמליםשלרמשיכנריתהםהעתיקה.העירשלנדועאתרהשביו,
ואינישוכחאיניאחדלרגעאףלסוסים.הרתומיםקרררכרת-הטראםיום.

ההיודיתוקהליתהזהאתהעירשאתהעובדה,עללהשתאותחדל

הבדיוןבונציועתליה,עלהועונדיחזרעברהובימיטובהכימיותכונתה

שכאילוישראל,מירנתוותשבארץ-ישראלילדיעבריסופרהאוננותי.

 ;ועליונותעדיפותשלתחהvואורתלאפייךצריכההדברים""ונטעב
תושייה,נולדההזאת.האץר.שלובאקלימהבקרקעהעיםם.הלוא

זכההארצישראלי,האדם-לא-כיהיהודי,והאדםעחחה,נתעצמה

והכההממוצע.האנושיהשיעורמןלמעלהאולילזקיפות-קרמה.



 Z97הדו•רי"סגליון

אלולאוהידועהגלויל ac acלשמירמשהחותרהכלה"ב"הינרמת
תמול-אלאלאומעורפל-משמערת,ורדרדרווחביטיו"שורשים",

וסולםצבעיושללבכללתחייהשקםארשקם-ונהיהאדוי,שלשרם
אלמתוודעהסופרהמרנרמכטאלירת.ומידותיוריחותיווטורחקולותיו
הוא ;ארץ-ישראלשללתחומהמחוץהמצריהזה,הלא-רחוקהעבר

משמערתיד"ע,הפועלשלהקדמוניתהמשמעותבכלאותר,לדעתשקוד
בלבדזרלאבראשית.למעשיושותפותוהתחיותוהשתלטותכיבוששל

יככראלאובאמונה,בשקידהשלו"שיעורי-הבית"אתעשהששמיר

ברמן.לאהבעקבותהוליכומחטיאשאיכרכדירשחרש-התמצאות

ובנתיביה,רוסיהבעריכפשרת-פועלות,ושארהראשית,הגיבורה

ובפרועמהפכניםרבאסיפרתגנרסיאבימירבבתי-כלאה,ברכבותיה

שכאלצואחריחבריהומקצתלאהגלולשםבווינה,ולימיםפרעות,

בעלליותהמשופעוסיפור-המעשה ;המציקחמתמפכימרוסיהלברוח

לעמודרוצההלבושאידבפניולעמודשקשהבכוחהקוראאתכובש
חלקליטוללהתחירת,לדעת,תאבהקוראגם-אדרבהאלאבפניו

אמפאתיה.שלאדירבתהליך

ותהפוכותהי,ויושביהארץרשות-הרבים,הםהאמפאתיהמרשאי

רשויות-יחדי,בה-במידהוהםותקרותיה,ומאבקיהומוראותיהתקופה

הכלליבמהלך-המאורעותהמשתלביםוכשיםאנשיםשלגורלות
(אחריהרומןשבהתחלתברמן,לאהכולםבראשלפורקן.והחותרים

לאביהבכורהבתשבע-עשרה,בתכערההיאהפותח)המחבר""הפרק

כרמן'שרההאם, :מיתימורא-הודבושישדברכופלאזוכברלואמה,
והמשרתתמיילדתאליהלהביאהיהניתזשלאוכיורןללדת,כורעת
לחולשת-דעת,נתפסתהמיילדת,מקוםאתלמלאאמורהשחיתההזקנה,

לאחיה,לילוד,ומסייעתהארכנייםעלהעומדתוהיאלאהמתעשתת
מאורע:אותרהאםוהיאהבתלאה,היא,לאוויר-העולם.הרחםמדלצאת
בחבלי-לידת-עולםחלקנטילתשלאימהות-עולם,שלחרתםבהטובע

שםחי).ולדתלדלאאךאהוב-נפשהעםתתייחדעצמההיא(אם-כי

צררךהיהלאה.שלקורכן-התמידאתמסמלהכלה","הינומתהרומן.
אםלאהטמנתןוהינד-האסורהאדום,הדגלאתברמןכביתלהטמין

לידהתחרה,ציפותביןהצחורים.הסדיניםביד"שם, ?הנדוניהבארגזלא
מקופלהיהברמן.ביתבתולותשלהטהורהסתריםבריחהכלה,הינומת
 .) 98(עמ'האדום"הדגל

להאיוהששלאההסמליםמצמדאחדרקלאהיההאדוםהדגל
המזיגהאות, uיr.ורתכלת-לבן.דגלהיההאחרהסמל ;ההינומה nתמרר
במיפלגהכגתשמהלאהשלשבמקהרלארמי,ומאבקחברתימאבקשל

לאמונותוחבהרלאהשלבחיר-ליבההרגו.הציונית-סוציאליסטית.

שאפילואלא .מגבדכפשרהמשליךאדםהואגםולמאבקים,ולדעות
מקצת-משהרבוישאםבייחדולו,יורטתשהדרןיש-בגיבוריםגיבור

חשבןו·שלהחרבהושינחתקלות-דעתלשי-:י-פןנ:י- 'נ:: ~'"יתוחנ
ציונית-סוציאליסטית.הגשמהשלהיעדאל"תלא ·;·- r:-פב~

ל acתכרערת-שונשתיישהכלה":"הינומתג:י- .rהסרונ.-י: ::ר-
:r ב'"ד: ;-ח "'C ','זכס--ידונ.rרמיפלגתבגלות.חברתיכשיחוררהבוחרנ

שלה.לאקטיבהמשתייכיםוהוגרשלאהדרריכת-םתKיליסיםתססיי
) lC .ביזסריורתבותההיהודיתהסוציאליסטיתהחתנהונווקיתי "ס1גב

ולאדק,המתכנהבררךהאחים :שברומןהדמויותבמערךהזב"פיrם

עררןבהיותובאמירקה,שלימים.ושמואל,טשאוכי.דניאלהפ'"ךזכ
הלךמי ?הדרכיםכפלגומדועגו).כיהשםאחלויאמץה'"צוקוכפט",

התניותאילועל-פי ?וסוציאליזםציונותשלבצירוףבחרוזבילנורב
אידבוודאי ?לכאןאולכאןהבחירהכפלהוסוציולוגיותפסיכלווגיות

רומןשכןרכלכזאת,"מחקרית"שאלהעלתשרנהייתןשרומןזלפרת
חרק-ולא-יעבוראידכיעליומקובלשכמדרמהשמיר,משהלש

החופשירצונועל-פיואישאישכלאלא 'ל"ככבהכרעותדטרמיניסטי
אתאחריויגרוףשגםהואובלתי-ככנעיותרחזקשרצונורמייפעל,

רשם,פהבספר,ישפכיםכלעלשלם.עםלאאםשלםציבורהרבים.
הברכדאיההירהררכגרןזר.ארזרמגמהעלהמעידיםולבטיםהלכי-רוח

מסעבעתלאהבאוזנירשקסחייםשמשמיעה"גלרתרצכטרי",המובהק,
עםהנשמהאתלךשמוצצותהאלו,"הדרכים :רוסיהבערבותברכבת
חגורות-עםחצירערימותמקש,חייליםשלשררההכהשלהן".האורך

עלי?למהבשבילילאורק-מקרםהרבהכל-כךהאופק,עדמותניים,
 ::רסצ."" !'חאלההעירו.:ייונןלבחחיוצןאנילמה- ?זהעםלהשלים

 :---זכלכ "~:ייח--:חלכלארמונותלכונתאפשר-עומדיםלהם.
Jזלי: ).( ()9 ב~(- ...... ~:--..:כ :°ל"צ:צcגצפו~ןלבילרגדהזאת,הארץ

 ~=ז '"ב.:יr-: IC -::t:" :'" iיק :-~ ":ר"וvQ.נל-בגדולאחדלזעזעודיר

ז==:רז :.'":""=י-:':ד= .~::.--:נ~פ:יי: : ·ס:'"לרlC"Yס-ב"ויצהלמחכה
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