
רוזנדורף" ב״רביעיית הטיוטה פשר
לויתן עמוס

 שחם, לנתן חזנחרף" "רביעיית את לקתא המסיים
 אף על הספר, מפוענח, בלתי נשאר מה רבד כי חש

 הקריאה לאורך גם בסיומו. סח־ איזה מותיר בהירותו,
 שלו, התריסה האירוניה - "הטעיות" הסר הוא אין

 המתהפכת/ והאסירות הפרדוכסים וייגעשחות, השנינה
 שהן בפח ליפול שלא כדי סרוגה לב תשומת דורשות
 כי היודע אדם ודא סר *סו למשל: לקורא. טומנות

 מותכים לשון מעני הברקת/ המאוד/ רעיונוו/
 לדלג דדיך שעליהם מכשולים חם כאלה, רכידכא

 לוונסל אגון הסופר אוסר הברוד", הפסוק אל כדרך
 אתר קושי אותן. חסר איננו הספר כן סי על ואף 4296)

 וחמשתקפות או, זו יח;הדטו שמיכות המראות הוא
 אולם יתרן, להן שמיב גוססת כמראה יחד כולן

 עדמו כספר רבד של כסופו נפתרים אלה קשיים
 החמישי כפרק אשר הסופר, גם בכר לגו ומסייע

 ברווה "התוכן כוונותיו. את רכה כסירה מפרש והאחרון
 דסוידת ארבע חרסוניד- אתר ככיקוש קרועים חיים

 שמתחן אחדות של לחרדתה עדשות שונה אופי כעלות
 □אטצעות מעלו: של לחיים הכיסופים ולזמן. למקום

 אוכל זאת "דק הבאה הפיסקה או 4246 )הפשטה"
 קאמרי. לאיש אותי עשו כגרמניה המאורעות אמת

 כלי רוסן לכתוב עלילת בלי פרוזה לחגור רודה אני
 על הסיפור גיבורים. בלי כעולם ולחיות שלטת. רמות

 בשנת ישראל לארץ שגלו מגרמניה תדרים ארבעה
 שאני היחיד יליבד ודא כידית/ נגינה וכלי 1ש37

 אלה מדכאות 4256) היום." עליז לחשוב מסוגל
 הנושאים את דבר של כעיקרו לגו מתסדתות ואחרות
 קאמרית רביעייה הדדסאך עוסק בהם הגלויים

 ככלל, והאמנות המוסיקה. החכרת של כסיקרתעסמוס
 ומתרבותו מלשונו הגולה הסופר ולמוסר; לחיים ויחסה
 הגסיון החדשה במולדתי להתערות יכולתו ומידת
 אכל, וכר. המודרנית בתרבות ערכים ותמוססת הביוני
 נושא את לנו מפרש עדמו שהטחכו׳ משוט תוקא
 זהו האמנם הקריאה, בתום השאלה נותרת הספר,
 המעסיקים האמיתיים, הנושאים אד י, העיקו הנושא
אותח

 דקיחזנד תרביעיי של הדרמתי האופי ואת תפנימי
 עם תשליט כ/", פגוע גשר רחנדרדף, ־־־ הקודמת

 שנקבעו הזאת, המדינה שגבולות עליז וקיבל גורלו
 4303־2 )עב עולמו״ גבולות חם הנשק, שכיחת כהסכם

 רבד ודא כיותר, לה ו הגו ההפתעה אולי וזו חמישית.
 ׳- היד כתב למראה כה נזכר שחמחם־ הפגישה
 והמספרת שסאוכנפלד, אתה עם האחרונה הפגישה

 לוונסל: כותב פגישה אותה על .1953 משנת בנספח
 קגי־חסיחז כל את אגלי לשבש מליחה הזו יהאשר.

 יספר כמיהה באותה מרחוק. אותה לאדדב ביקשתי
 הזדהות כמין עקד, רומנטי בחלום המסתפקת מגשת

 את לנו שהעניקה המאה של הפיוטיים כזכיה עם
 אני לא ־־־ הגרמנית. המוסיקה של הנעלים הישגיה
 ידי. תוך אל שגתעופפה היא הגחלת. אל ידי שלחתי
 ודחה הלשון זדו. עם נגמור ׳כוא לה אמדה לעזע

 מרחוק כי דפתר׳ באילו המכוונת. בגסחזה מהססת
 אוכל שלא עגסי, אני זאת שהכינותי קח־ם ודאתו/
 בעוד רקטס את להפיג והחלישה עוד, זאת לשאת
 מימושה ידי על - ומעולם מאז הבדוקה כדרר מועד,

 אה שלא להחיות נאלגתי ־־־ מודחקת. תאווה של
 נפשית זיקה כלי גופני קשר כסתם רדיתי לא ייחלתי.
 שכן זז/ מעין הבל דכר אמרתי שגס ייתכן עסוקה.

 אם רזזזז ננלל זה 'מה היתה היסב א הזכורה תשובתה
 נודדת מתדקה אפילו דבר, שדם לא זה גופני, לא זה

 ,299,298 עס׳ ו כבש׳״ של בגיד סוס זנב של מחיכוך
ג השמטות תוך 500

מאשליה להתעורר
 של אלד אחרונים עמודים כשבעה כן אס קדה מד.
 הסתבר )וכן לודנטל אגוז הסופר מתעקש ומדוע יספר,

 כל והמגוכש המלוטש הרומאן את לכנות שחם/ נתן
כנח בדרק הביקורת העידה שככר כפי אשר כד.

 שהיא זממנותית, כימרה וכד יארזו זם נץ ומגישה
 כאנזד ודא תרגש מלם לוזסריו. היוזר שמן כמגש

 מלאה הגשמה על דווקא ימרולאו 'כין'וי אותו על
 השתמז הקסכים כץ כלתי־אששרית התמזגות, או

 שאמגה השתוקגות של cm הס לשמס, יסראד סוויי
 וזד 4תח עד מתגשמת ועינגה גסירא, עד סחססשח

 סתעת היא - כאן העקרות של ריסטל^ת טשטעוונה
 בחזקת תמיד ונוחרת האהבה של מלאה הגשמה

סיעויח על כאד. שאינה השתוקקות

פרדוכסלי עקרון
 עקרזן דגם הרסני עקרון גם חש וכסליפרד ופןכא
 של בהעדרם "דק החרות.* והיא מידז 1 שש□! סורו/
 שאנחנו לסי עושר להעניק חורין בני ענו בושהה אגדי

 אנרכי יסוד גם גם בהסרה ככר יש אומנם .רועים"
 מתוכה שעקרו נקבה ושא ומנט של "העולם משחיו/•

 הסוסר גם מתוכו נעקרו ובכך /תשלח יעבד את
 אשליה היא "הסולדת כי עוד נאמר ובהטש( האזרחים.

 של האחתנה אנחתה סוסי׳ש/ רק יש □וזבו/* והלשון
 כך כי ולזמר להוסיף אפשר 4301) □ הטעו תרבות

 זו נקח־ה וארץ־ישרעל. הקשוי* העם □יחסי גם בר הר
 וידיבוו׳ את עליה הרחבנו )ולא נספר נהרחנה נדונה

 לגבי נחרץ באופן פסימית היע המחבר רעמות כאן(
 לערשו העם שנץ 1ו^^ינון שטתxro הצפו^ ויעתיר
ושירנות. סן כלומד

 עת מכריע החרות ששכר נראה אחרון בחשבון זעת עם
 נשמת היא זו שחרות כידון כך הדבר לכל ומעל הכף,
 שלא בוחר שלודנטל וכשם והישירה. .*וגר ! של אפם

 ושא טעם מאותו בגדלו/ ולחיות נערץ “"להגעדם
יכירה ולא "טיוטה" ספרו את לכנות לדעתי. בוחר,

הסיום לקראת הפתעות
 296 מעמוד כע״ר, ממש האחרונים הדפיס ובאמת

 אס עליהן לפסוח שקל הפתעות כסה מזמנים ואילך.
ל□ בתשומת אותם קוראים אין

 מסתיים עדסו הרומאן כי לסריס אנו ראשית.
 הקטע וכי 1959 כאדגוסק 26ס־ האחרון היוסני ברישום

 שנח/ שש־־עשרד של זמן קפידת לאחר נכתב הבא
 בבחינת הוא זה קטע למעשה .1955 בינואר דהיינו
לספר. רבד אחרית או נספו/

 אד הוא כאן עד שקראנו מה כי מתברר שנית.
 עדסו. הגמור הרומאן ולא כלבד לרוסאן "טיוטה־

 הפרק כל לאורך כבר פזורים הטיוטה על רמזים אומנם
 מהסיפור כחלק בעינינו נראו הס שם אכל האחרון.

 העדה בבחינת הם הסאוחרת. כעדות כאן. ואילו עדסד,
 נעשים אני פה רק ובאמת מעשה. לאחר לו, חחגדנית
הטיוטה"." של למשמעותה מודעים

 ממש נדונה לא זו בטיוטה בעדם כי שלישית.
 בורך יהיה כן לעשות כרי וכי רביעייה" של "אנטומיה

 חיי וכסו שינויים מספר העתידי ברומאן להכניס
 הטיוטה גורל על 4לסשל לרדזנדודף. מסודרים משפחה

 בארץ להתערות נסיונו כי הסופר לנו מספר עדסה
 שב ומשם לאמריקה עזב המלחמה בתום וכי נכשל

 לספל כדי ו955ב־ לארץ שוב חוזר הוא לגרמנית
 וסובא נר( שבביתה )הלח/ אשדר "אותה של בעזבוגה

 שנים באותן שכתב לרוסאן, הטיוטה את דיה חפ כין
 הנפש להלך נאמנה עדות הללו ברשימות מדכא "אני

 רואה איני ההיא. הטרגית בתקופה בו שרוי שהיתי
 ספרותי ז״אנר כמין כלשונן. לפרסמן שלא סיבה

 נודע ועוד 4297 )כללים־ לשום כפוף שאינו לעמו,
 כלבד. יומן קטעי אלה היו מלכתחילה כי בהמשך לנו

 הדשימית לבשו אט, אס, וכי גולה" של "יומנו שנקראו
 המקורית והכותרת לרוסאן טיוטה של דודה הללו

 שי סופג אל איפוא. מתקדמים. שאנו ככל נסחקד-
הידיבה. מסגרתו □ביכול מתערערת כד הספר,

 ארבעת של גודלם על פרסים לנו מתגלים רביעית.
עגומה תמונה המיידים שנתפרקו/ הרביעייה גיבורי
כאמור המסתיים עמד, הרומאן חייהם סוף של למדי

 על )הנאמרות האחרונות כשורותיו כולל ,296 בעמוד
 לגליל הדרוכה "הדיפייה גחלה הבטחה רוזנדודף(

 האמן. של כיותר החשוכה הסגולה היא שיבוא.
 המתוח המוסיקלי ההגשסד_הרגע סן חשובה ההבטחה

 שהיה הדליל שבין שיעוד א שאין הזמן ודא ביותר
כשטח הסודיים חייה את חיה האמנות שיבחב לגליל
 כא־ לא שעדיין והגליל שחלף הדליל שכת ההפקר

 ה״רכיעייה". גיבורי של גודלם זאת לעומת 4296)
 הוא הספר בסוף לט והנמסר עגסם "שועשימר לאחר
 כדסון קיבוץ חברת לאשה נשא "פרידמן למדת שוגה
 נישאה שסאובנפלד ־־ מוסיקת שם ללמד והלך הארץ
 התזמורת של הדיילות נקנדגת היא ועתה בריטי לקגין

 תתגלגל ליסובסקי לונדון. של הפילהרמונית
של בתזמורת ראשי ד׳לן הוא ועתה לאמריקה

 לנתן רוזנדורף" "רביעיית
 יצירה היא שחם

 , מלוטשת ארכיטקטונית
 הבדוי הסופר יוצרה, אולם
 מתעקש לוונטל, אגון

 "טיוטה" בשם לכנותה
 מצוי הדברים פשר דווקא.

 האחרון, היומני ברישום
 לאחר שנים שש־עשרה

 המפר הרומאן, של סיומו
 ומהפך הקריאה אשליית את
הדברים. משמעות את

 נגעה כאותה מושלמת מוסיקאלית-בארכיסקסדניקה

דדזקאז "טיוטה" כשם נישאר. שהיא קאמרית

 נובעות כולן והן תשובות. וכסה כמה יש כן אס
 אותה המכנים שיש תחבולה. מאותה

 סופר לקראת ססייים ברגע אשר "פרסססחירניססית"
 לעורר הקריא!/ מחלום אותנו להעיד באה הספר, של
 מה - לגו ולומר הספרותית לאשליה מח־עיתנו את

 הדברים אד יפה", "סיפור אד היה כאן עד שקראתם
 אר אס כי רומאן אינו הרומאן הגג אתרים שאמיתם

 הממששייס בחייהם הגיבורים גודל "טיוטה": או "יומן־
 מתדסיתה שעה האהבה מהדת כרדסאד. מגורלם שעה

 הספרותית. חתן המוסיקלית הן האמנת/ מעשה וגם
 בתשוקתם כושלים שרבים כבד חטאת רובץ לפתחה

אליות

 כללי כמשל ואולי כהסבר. מעט להרחיב נגסה
 את הסבילה האהבה. לט תשמש השונים לנושאיו

 ועמדאת כובד", "נקח־ה איזו לספר יש אס 4כזלכ
 אותו מאירה אכל עגמד. הרומאן למסגרת מחוץ כאמור

 כין האחרונה הפגישה באמת שזז לי נראה חזק. כאוד
 לכל עוסק הספר שכנאפו. טאוכנפלדש לאודה הסופר
 מוסיקה כין לרעיסר, רוח שבת הללי כקהכיס אדיכו
 רגשית. לגיבורה "הגברים". גיבוריו ארבעת כין לסין,
 חחז/ ודא - אודה משסעת/• חסר אעו הוא גם שסה

 הגרסגי־ סילונד ׳לפי פירושי (Suuben! ושסאובגפלד,
 האבר עלי. וגם אכקן, וגם אבק סדר־סעי( של עברי

 ההפריה. אבר תדעו האבקנים, נושא בפח/ הנקבי

 עם ואחרונה ראשונה ארוסיו/ פגישה באותה אןכ וזעה
 בפגים ריקה "אני טסד רבד אתה אומרת הנאסר.
 cr» לא ילד ד-1ח שהוא כסה לשפוך יכול הוא אמרת

 אם־כלתד, שחרדה. הוא ועילוי משמעות (.500) מזה־
 כש□ ששמה הנשית", "הגיבורה עקרה. כעעם היא

 הגיבורים כל אחרת או זד ושבדרך ההפרייה" "אבר
 להרות לא תוכל לא אליה. משתוקקים שבספר העברים

 תורשוחמ היא "עתה כרכרת/ זאת עם רות.להפ לאו
4)שס אשד" של מפחדים
 כפירוש אולי מתאו שאני לדבר מגיעים אט וכאן

 ההתיד, w הקיוסק זה עררה של מחר.ה וגם סתר,הנ
 תם jj'iun rrnmo ימרזת כץ מתמדת התמודדות תם

 כמתדקר. הדבר כר נתיזזן. ®■סס תכלת" ודתיסך־ ®־י
סר* שידא המימית מזדה הינד כך מהכד. הדבר כר

שהם נתן
רוזנדורף רביעית

 הגיבורים, של מגודלם ראינו שכבר כפי שהרי גמדרת
 ששוררת שם גישוסה את סשאה שהאהבה במקום

 נישל, לכדו לווגסל רק חיים. ואין "שכיתתששק",
 לידי בא שלא מה ה״כלתי־גמדדה". הסיוטז/ כזכות
 - להתגשם שיזכה רמה בגו לחידת שממשיך הוא סיום.
 שהיא הסיוטי/ איפוא עריפה מוות. סכנת משכו גופן

המוחלט. מימושה על לעת^ תוכנית בבחינת

נועף עאם מסו

 כאמור היא כדדנית מבחינה רדזגדזדף" "רביעיית
 מבחינת אכל טיוטה. ולא רסלוטשו/ גמורה •שידה
 לדסד ובאה רבד של להיפרם מטיפה היא שלז/ תמסר

 ככאלד- לרעותם ועדיף טיוטה אך חם החיים כי לט
 שלא לשחם היה בדור יבולו/ ורב משוכלל כאמן
 להעביד מנסה שהיה ידי על זז דילמה לפחוד ייתכן

 עת זד. באופן ה היה שכן גורני, כאופן גם זה מסד
 דעת לסתור היה גיתן אבל אסטתי. לכשלרן הקדרה

 של נשפו לקראת ספרותית תחבולה אחזה כאמשעות
פ•־ת/ על הדברים את ההופכת הרומאן,

 סח־ בבודנת טסף, עלום מסר כאן שיש וייתכן
 מעשה דווקא מסד: כלפי מפנה סחכישח ז^יס תוךב

 שגורס ושא כיח, יעה כך כל שעלה האמנרתי, יליסוש
 מעשה עכס כנגד אזהרה ואחז פנימי אי־נחת לו

 רכסו בו• העוסק את להמית העלול הספחתי. הכתיבה
 to״ המסמנת השאלה על להשיב נשפריס שנוהגים

 שאגי "הסע־ במילים שכתבתי" ביותר חמש הספר
 שנכתב. הספר על ד,עבבדי שכך אפשר לכתוב", עתיד

סיוסדר. אלא זו "אין אוסרים הס

20 a 18 5 90 a המשסר על


