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י•יי•י--·י ___ .,;;_ ______________________ u r ' ... ,טוה .כונמ :דיפרק-אלשר ·מדינתעורהבזלחמהספרות -·-
חזעה~·אל,.חירבת :יזהרס.

פנימיורנותתכ:ונבידשנתגלתתהזוקהענ'ם 1התה
לביןוכסריסם,כמנוכח-בפועלהקניימותנזכו'יערת

ד-הקזשלחןוהאינטלקטואליזציחחיזזאידיאליזצתאודי
שרשרתאתעכשומשלימה iהמלחמדנספרותנזים

ותהבהעלהישראליתהמלחנזהספו~..ותשלהנשלוןגורמי
ודתנקשלמבחינהביותרהחשוביניחראשוחגורםאת

 ~·חנזאועלילותיהםהנזזואתמתוךר.קשה-אמנותיוז
בנפשםהפועלים bללתנןאהית 1לכחסופן"'יםהשלמצות

אמתה-הספרותיתליצירחדייסוהיהתנאשנ;תברר
יצי- i"I\:בוריעםללא-תנאיחעמךקהזךת 1זך iבדשיסודה--

j "'ןעט 1כעןיירנ ,ך~) {L ~ l מ ' 1לוטיf 'ז~ן~ :J ,1שןןם ...בךi ~;י~ך' 1 ס'lj 

ל vנ·נזם 1קיארזבמעונזעםבחושםגםרשאםיחישראוי
חם-נזושגיהם bעבגדבדעוליםשאינםנפשייםמחוזות

ינה irמבשרקונזזייפתמלאכותיתבדרךעליהםיםרנזוס
חסנהגםהי(זו .ת· 1ספדשםבחללקרואאפשרטכנית

לרובללכתצורךחיהחללוהמחוזותאתלחשוףדיישכ
שלהשכלתנייםמאנזציחםארגולעקוףסחורסחור

והאחרונההחדנזזהשייצירתוא'אפופלאאו·ך .ם)'הסופרי
 ח"' 1להכדוקאזוית 1חחוחדבת-חזעח''ד,,ספויזחרס.של

לרפאןמגמחמתוךםוחסדיסמבוכההשלםומבקייt..יזירח
לכקורת.עניךמעוררת-

 :רבויכלעצמת~~רגיזהרבשומגלחטכניתמבחינה
לפרק,ומפרקלקטעמקט'עחחפשימענו"ת ,הספורשטף
וקרר-שריריםאלחכל- .הטבעתאודיי,חאסתיטחבניז
ל VJהחלשה 'תןודנקלאבך~כשן'ךן. Liעשובומעידיםמים
נזגיעיםיחידת-אדם,בעיצובקשייופרט,זזנזאז,יזהר

כלעלזעח''-11"דוו"בתאוזשנועבידיםכאלחלממדיםכאן
נקודתחראפורטז'ה.לתחוםהספרותמתדזו'ם- .הישגיה
ועל-החיצוניחנןאורעותגודשעל-אף-חבלהיאהמוקד

לחזוררצון;זןךםאיןהראשונה,יבווז : 1עהחתלכזרותכן'
לחענזיקצדיכחשחיתדז·דח 1חנק .:דר' 1זיצ 1אתt.וזניתולקרוא

ז;-נזספדנזזללנפשחקאבנזח-המאודעווזמהלז"'את
 ,·,חברשלטיתהסדיסהשתוללותםעםארוזנזצזהנגרף

חרףיבנ~מ~~ידך · 1ונזוטראחדכפרבערבייהנזתעללים
:.כינו-ז~טית tכבצורחננזסדרגזונקודה--זהאשו.ת 41גש ~,ע/'י

שונזמעוזהאינהאבלאדם t;יזכו Jכמונןםיזאי 1ו'חחיכוו! 1ש
טיפוס.

חרא 11"תמים i(כמדנזשום-מזזי rנתחלחלוגעברבו"
-ז~זב bנזשו bיודעי ' 1אנשאייןכאלוחזה. 11זשרמ-בןחה,,נ
חבור-ענך t ?שכדוןתינן i-1Lבןזן·ג;•ח 1ךנטידיךבעוד" ),מ .ש

כצפורבי,אחרתצועקשנזיישהוי rד~רגשונזזגילירגי;חים
שםהטיחביוגאלד;,קולותמשניבפתע"נלזרעופצועה,

 . ) 31 'ע( ...צרורותכמה

 :שובכ r1'1רא
 • ) 3 3 'ע( 11שתנקנתוכיב,,מישהו

זניןנפמ~~בקמלוזאדקליותרדברלךאיןחלאה.וכן
כל-נךן·אנעשהד::.רלרע.חדאיוטובדאחקולות.בשני
ארגמחנזאבק lנוט~~והזאןזחברירווזז~ jז'ו?אבלברור.
לתפ··םדורשיםיםהחי'יים.חחאתביותר,וב ttהחייסודו

אחרידקוהאדם.אתך;קןלות.נישירש 1שבשאח,"ה 1 '\א
ים lפוררןולכתופסיזהראידאו'תראבללחלקו.שראפןכ

לקיז~בןגששמורכזבלישלווח,,רע//טוב'' ,,הוירנא
חםאיןבלעדיו:ושכאלידז,קשוריםשחםתולשיאח

עלנזר''"על-חמשו"חרו·ת''ניןנזויכוחותרויניםנזענ
בים.עו\. tוהיחסבעיוז

זוליםמחםאפקטים,שוםיתוןנולאחזההמעוותאת
מגמהנזתוךחזעה''חרבת"ליזזזרשמכניס ,טוניםומהם
1לעש

למשלהיאנזאדנולאכותיתז. 1נןהיוילספורתה 1
רליצוונתזכוחנ 2 ~~נע'ח 1רבקלשל Iנזיר iהשת~~ז 1דזזכדת

דזאכ-וחייריות 1-;חעדינחיחנעוזכרוןןיננטרסטוהקוזא

הניגודאתיצודלחםופדמ,:מרב :·)זיכת· 1שנא rזריוו
בזארוחזקימהע"נכ.זן.'גורנוהגתרוי~ח 1ד 11נזורגשתחזה

עינ'ינגד t (חימידשניצבהסיח,נזעזנזחת·~וו~לענז''זחרז~
קודםהוזעקדז · 1שלשנז·ך 1חניגארזח tנק.וז~לויוצרהקורא

שאינןנקודותחך~~לזזכל:ל tז~~חה. 1צ 1-:ללאן; 1קלרב
רה :..יחגורלז~ת ,:לשו'ילדוהךלחיובחןלקבוע,ולותיכ

ה.בכלל

וכןזירע 1והטובין 1בוזמקשרת rשיוחאנו~צוו"זתדחוסר

באדםחחתעמקותיעדרהשנזבפנים,הניגודים ·· 1שאניד

גשרליזהרשללכשלובובבו~~ד:גםוזרא bויחמס
וחענזלוסרהגזאנשי':ניךשים. ... rוחחזtניtנןהיגבוריויןב

חצעי-היד;ון'"יםנזרצחיםדזכנדמיתוזניךםמיהקוד·שבספריו
לאנשיקן"'ר:חנזהאחרון.נספרושתאודו)(לפייםדי
'~אנשימדוםהמעבר~סודנזהר · i ~ ''בגבעהדאשוו"נtזחח"ב

שים jזזנזב(~נפש rיפי" ,,פכונחוכיצד ' t 11רער~חרנת 11 ,,

נזחנאצים,ד:גרועים•ם 1סדיסט lוגפשfכ//יפיאתן'חצפי lו
אלהואלוגזעתורוז·ג 1לפחוד:ירגד~ייםשלנאצרם vנזנ

אידזשעבורםרגון' rנפשוטצחיםו'"ןר,יזהשלבאורו
b זזלי,חשאלות 1עי.נןו"זשירג : 1·ב 1וזששוםאיךשליזז·~דפקt .ך

-;· 1מחתנונרעשוכ~תע .rנעצנזושהואניכרספווייותימר'אנזז

באסםחסך~~א Jא . bי ~t""יחחזגבודירשלחאכ·יריתגרתם
מאשרתר· 1ילעיt:וותיכולנואיוחרא rנזשנזינכרעםעי~יו

ידtהואבtוזער ~זוכידד~נורגפקידהזחע.ז 1ופזזנ 1זכז~ס 1לכעוס.
1נייזtור t~ר tנןשאינםהםעצנןךעלנוטל

r1 t ד,, t אלחוזיחס
תוד:זדד:אפילו b7נ~נולדזזדחרתמאדבני~אל Jיוגבוד

רקלאנזראד:ן;ך·ןושלחד.וכח'יונו tזז? Jכאגלספדווזית.
מענזידאו 1-:שימ.החד· · 1 • 1גבודניגלו·גפיסתרקוצראת

גספך-כביכולמוסכמתהו rוד~צלחאת tגרוי.אלד: .vבסינזך-י
חתרחשוד:חםאנשיובנפשותכיכיח 1ג;ןחראניt:נ.ישחדיו

פירותיהםושלנזר'אן;מלתפסםידושקצרהח.הי~יכימ
חובר.רהקאיךחבין l ,,בזבלינזדעזעפתאם,שד:בשילו
זזחזזהותזכנז.זדשמוזוךאכ.זןכלשלי tכו~.חרחנזיניכ.זום
לענזודעדייךיכלולאש~~חר'יםדבריימנזעלהשלו 'התחומי

ולחסדםז 1יתותואאתתתלוועם.לזעתויז~ו bהעל'
חניךשבזזחצוו""הלגב'יכבדחשדן"נןזנ.ךך 'ו: t'"iחון 1לחלוכז

הנזצי-את·עלחפתי bבמקולפח. iיזtד"יאות.זצ/ו 1~וז tת~~ר 1
 .אותו rחמציאוויעהחפתז 1או
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ורעותהמאהתפתחותאחדילעקובכדאיאף-על-פי-כן
הריקנותשלהמהלךאתבושגלותלכדיחזעה''"חרבתב

פיינדשחם,ביצירותכבדגםשהודלסריסםהמובילה
שלבטלניתשכיבהבדמותכאןמופיעההריקנותועוד.

 :הפעולההתחלתלפניהאנשים
יודעיםהיינוכל-כךומחרישים.שכובים"נשארנו

יערהכיצדגםומח,יאמרומי /מייאמרמההיטבידוע

נוהגהואכיצדילוואפשיאמר'מהכשיאמרשפתיו
למהרמתעוררשהייתעדמאתנן,אחדכללהחרש,
אחד,"ומשחו ...ואח''כ ...העצלות''לולאהפטטאתולחדש
לאוכלוםקרבנובקרבעוזרוקודר,מעיקרן,אחר

 .) 18ע'( ... 'יועיל'
מופיעת,והריקנוהחדלוןךומתלאחד-מכן,ומיד
 :מוכרושבלבהסדיסם

אמרלחמוד''ישעצוםחייםנחהיזאדומאאתהמה"
 .יחאלחוטא
שמואליק.אמד ''ןפתאום,,מה

 .''מתאולדוריםכהשלושבאחדדפקתי"אתמול
 . ''?ולדפקת,,איפה
 ,ן iלאומתחתבראשכאןאחדר.ואבצפה דח~~''
 . ) 18ע'( .''העיןדיעלוהשלישי
םשירלשמגיעיזהריןאואחריםםכשחממשאבל

ם,ותאכיר iמרקאלאותוהריקנסםיהסדשלמייםיהפנ
נאי.לג iאלשבחאםנהמשזהאיןספרותיתהינבחומ
בצביזגלהבטשיחדשלושהשלרותפיםהאלוודדיגביל

אותםעללכתובמסוגלהיההשניחציפנלותו-לא.
ולרמתםלאומץ-לבםהללרשיושכולסיפורשיםהאנ
הצ-מוחררכשישתושיים,חרעיאםדעיורמיסרית.מוה

האמת .''שהנפ,,יפישדבילובשבלהיותיהפכולאבא,
החדשיםהגבוריםשלוהסדיסםהריקנותששרשיהיא
גבררירשללוכביכהמוסרייםנערכיםעמוקוקעמציםונע
עיהגכברוכל-כך.רבהבאהבהדויעלשטופחום,ינישה

ה,,אין-מוסרדוביסחתנהמונדאליותוהף rשתיחנהזמן
כפיות.נוהריקפסיביווזהאתבהכרחמולידהברירה''
וךלהפמאדקלכן'--כינהה .הפרקבר~,שיתשהוכח
פשוטותהיליותרקשה .בשערלמוכיחליזטוראימאיר

 .םתומלשבהדבר<םאתולראותפרוס
השפהמןרקוא,פיאוא,הםסריסביזהרשלמלחמתו

 ·.ובהטפתעליובושחאוההממשנהזהוא~ןולחוץ
יכולאינוראה .וירובגתונקירלףתוש ~\וה

אהבהדמלבאקטיבייםממשייםרכיםעשוםלהםקלהעני
מאחריק.רלבלעלהקלטהוליכשאינהלטבעשטתמפ

שהתקיפומשוםאלאמשחרלהשיגכדילאשנלחמנו
להילחםלהמשיךצוידלמהמביןיזהראידאותנו
בכלוםפותראינויזהראותנו.מתקיפיםאיןשכברלאחר
עליה.שעמדלפנירבזמןהשהתחילהזאת,הריקנותאת

הש-ותהיינההסדיסטיות,לתוצאותיהשותףחראעל-כן
מיועדתאםתהיינה.כאשרנאצלותריותוסהמקפוח

האוהנאשםהדיכתב-אשמהלהיותחזעה''חרבת,,
• 

 .יזהרס.
שלאליתוהאקטהבעיהעללחתוכהםוהמקכאןלא

לה-זהרימתכווןאותהאשרהערביםלמסתנניםחסיה
המתגלותאחרותפוליטיות-מוסריותמגמותגםג.יצ

שמעולםפיע'',והנקמותב//אלהשימושןוכגרורבספ
מעלותיהודינחורבןברוהמדכשהיהיזהרבונקטאל

חשובספרותית.לנקורתן'ענאינןאךרבגיחוך
מפניערביםרגיםוהאינםחזעה'',,חרבתשגבורידק

ואבהם,םוקמינשעוללו,המעלאותםשונאיםשהם
ערביםהורגיםחםתמיד.ולאחתלגרשםבאמתרוצים
מש-לחנםא(לצידקתותשךומתסדיסטי,תענוגמתוך
חור-שהםכשם )שבוי'',,צדנובמונחשחםגםתמש

• 

הא-ההנמקותכלם.'יוהחתולוהגמליםהחמוריםאתםיג
היסודיהאינפנטילילמניעטפלותנליזציותורציהןחרות
שחוסרלכךפתסנותועדהיאזהרישלויצירתושלהם
הסדיסם.עםבידידצועדביתוהחיהשנאה

הריק-לבין iיזהשלויותכשדונדינשמתגלהםוהתה
מתבלטתאיהבלבד.לומיוחדתאינהשלופשיתנהכרת
-,עוהבעתוהתרשמותושכושרמשוםוריובספחדיובמ

אפיניתאיהאבלחבריו,בותוכשרעלעררךלאיןלה
בכשרו-מטופלתהיאשהישראליתהמלחמהספרותלכל

מאפשרתותהספרשלזוטראגדיה .תוכןכלחסדהודתנ
בןשלהנפשיתבמערכתיםנוספ"םבשוחקריםגלותל
הי-ראגדיהטלהראבבאלאאינהשלמעשהמשרםרץאה

שאינםריםיאדנחות-נפששלטראגדיהשלו,תסודי
מרופשים.םיקיבאפואיבריםרקןופלמצואםלייכיי

ב.וחשלראיכיסודהגותהמתגלחנהוראשובראש
ופסיביות,מנוכהלכלטבעיתלראיתופעתהיאהוגהת

בספריויירתדמרחפתארתהלמצואמאדטבעיעל-כן
הנאמנהתחושתהשלזכותספקןיאו ,ריזהשלשוניםהרא
לאהיאגהוהתאבלכרות.יניותלקחתלהצלחובהםזכה

~ 

חכר-תוצאהובעיקרגםאלאלמבוכהראילתתופעקר
שאידאמיתינדשיתנפקמוצה) 'ע(עצמהשלממצבחית

 .התומלאבתארשנהיאויועללהימתחמתחהל
ודברמש. )אויבף(סו


