
' 1 1 1 1 1 1ו 1ו 1 1ו 1 1 '' 1 '' 1וו 1 1וו 1 1 1 ' 1 1ו 1 1 ' 1 ' ' 1 1 1 1 1ו 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' '' 1 1 1 1111 

המשורריאדונ

צוויתרהיא

בניגודאך .מליםלהכבירטעםןיאאלתרמןנתןשלהפואטיכשרונועל

 .נוחות-ואימבוכהמחזותיוועורר ,בהערצההתקבלהגדולשרובהלשירתו,

שביןהפערלפתרוןבדרךאלתרמןשלותויאישאתמנתחתצוויתאידה

למחזאיהמשורר

נתןנתפשלחייוהאחרוןבעשור
עיר"האפוסוביןלמחזאות,אלתרמן
קיץ""חגיגתהשיריתלרפסודיההיונה"
הוצגומהםשארבעהמחזות,חמישהכתב

האמנותיתלשירתובניגוד .וייבח
התקבלהגדולשדובהוהפוליטית,

עוררוהיצירה,לפלאובהשתאותבהערצה
והשאלהואי-נוחות.מבוכהמחזותיו
אמןכאלתרמן,משוררמדועהיאהנשאלת

עניים""שמחתהגאוניותהפואמות

במחזאות.נכשלמצרים",מכותשירי"ו
שלשונהריתיהלרהילשבניגוד
עוסקמחזהמופשטת,אומטאפורית

בתסכוליהם,במצוקותיהם, ,בבני-אדם
החברהעםוביחסיהםבהתנהגותם

עללענותשכדינראהאותם.המקיפה
איךלבדוקהראוימןשלעיל'השאלה

היום-יוםבחייבני-אדםאלתרמןרואה
 .אליהםחסויהמו

הקיצונייםהניגודיםעםאלתרמן,נתן
מיעריציות;נטיותבעלהיהבאופיו,ש

נהנהמאירותכשפניולראותוהשזכ
מרוחבהטובה,מעצתומנדיבותו,מחסדיו,

כשרוחודרכועלשנקרהמיאךדו.יולבו
בו,שלטווהמזיקיםכשהשדיםעליו,הער

 ,והשפלהביזיוןידיומלספוגהיהולעל
כנאמר,שכמוה,ברביםבנת-פניםהל
חסדשלגילוישכלדומה .םידמפיכותשכ

גילויכלועלע,שרשליוילבג"איזן"הוא
לא .צדקהלשבמעשה ""כיפרעשרומ
מהם,יש .פניותישאתגילהכולםל
בתואחייניו, ,וידודאחותו, ,אמוניהםיב

שאליהםסגולה,יחידיכמהועודונכדתו
הייתאם .המאירותפניואתרקתמידהסב

מביעיםהיוהאחרות,פניועלאותםלואש
צדשקייםוכולמכולומכחישיםתמיהה

"אהבתהןאר'ת lצ'דהאשכחרוןאהספרה

כ'קאכב''אןרהא'הבתאעכ ," Dח"

כמושכן,תעתע;באחרים .באופיוכזה

אפשרהיהלאלעולםעריץ'כלאצל
אוזהלכיווןהרוחעליותצלחמתילנחש
בלתיהיובמצבי-רוחוהתהפוכותאחר.

מי .מאיימותגםולכןקפריזיות,צפויות,
שהערצתםאלההיובעיקרמכךשסבל
שהיואלהנפשית,תלותאצלםיצרהאליו

אחריושהלכוממנו,ומהופנטיםבודבקים
שבלעוהשוטים,חסידיועצומות.בעיניים
שלמקריתמלהפיו,מוצאכלבשקיקה

יכולהלעברםשזרקגנאישלאושבח
עצמםבעיניתדמיתםאתלשנותחיתה

בעינילחסדאולשבטמעמדםאתולחרוץ
קיננהתמידאךשלו.האחריםההןאומרי
השדיםרצון,שעתשתגיעהתקווהבהם

העלבונותהנערץ,מאלילםירפו
ישככו'עליהםממטירשהואוההשפלות

כההמסתער,והגלתחלוףהשחורההעננה
רקואםוישקע,יתנפץומאיים,עכור

להאיראלילםישובקלהלשעהיתכופפו
שבאהחסדמתוקמהויחונם.אליהםפניו
העריץ!מידי

שניחכרהאמניםמסוגהיהאלתרמן
ועלכובש,קסםבעלהדור,חכםבגדולה.
מלים.להכבירטעםאיןהעצוםכשרונו

כדילמניפולטיביותזקוקהיהלאהוא
הרוח,עריציככלאךהרם.למעמדולהגיע

ומגמגם,כבד-פהביישןבודד,אדםהיה

שקשהבוניכר .מורבידיותנטיותובעל
 .אליוההערצהכלאתלשאתלוהיה

 .טראגיאדםהיהאופיו'שלמועדוכקורכן
לשחררדוע,יכבכוס,עינונתןוהוא

עולאתמעצמולפרוקהנפש.עקותאת
בחברה;אםכילבדו,שתהלאלכן .עצמו

אצלוונפרצוהשדיםבושלטווכששתה
 .ההתנהגותייםהמחסומים

הרוחעריצימסוגהיהלאאלתרמן
להםהשוויםאנשיםסובליםשאינם
מקוםהיהשלוהפרטיבפנתיאוןבערכם;

לשלו.שווהקומהשיעורבעלילאנשים
סמכותלעצמושביקשזההיההואלא

אותושהכתירוהםהאחריםבלעדית;
רוחניתעוצמהבידיוונתנוהדורכנביא

כיבודים,שנאאלתרמן .מצריםבלי
 .יובלותלושיחגגוהסכיםלאומעולם

בביתרעיםלמסיבתהסכיםהיותרלכל
 ,"גדולל"לילהכעילהכלשהו,פרטי

הראשוןהיהגםוהואכדת.לשתייה
זומבחינהבתקשורת;להתראייןשסירב

 ,למשלשלונסקי,שלהגמורניגודוהיה
 .בעצמותיוכשמןהיולכבודושפסטיבלים

םיםמלשלעולם

בסמלים.העולםאתרואהאלתרמן
האל-שלסטייהמונותיאהסמלמןלבד
טהשולהכול-יכול' 'הסמכותיהאב

םיהמייצג!\ליםעולמומאוכלסבכיפה,
-כאבותאנושיות,ותכונותטבעכוחות

מבחינהם.יקטיקונפלנעדריטיפוסים
הפוליתיאיסטייםהמיתוסיםזאת,

"ימילמחזהוהשראהאףשהיוהעתיקים,
יותררגשיתלוקרוביםהאחרונים",אור
הםשגיבוריהם ,התנ"כייםהמיתוסיםמן

אתזוהסותרותתכונותבעליבשר-ודם,
ללאביניהןונאבקותזובצדזווהחיותזו

ייםהירואומעשיםנעלותמחשבותהרף:
ובוגדנות.שפלותרעים,יצריםבצד

האמנותבתחוםנשארהלאזוהעדפה
יםשאנוכיבדהעריךאלתרמן .בלבד
ויאבסמלים.בהםלראותהיהשיכול
ראששלארכיטיפיכסמלבעיניוהצטייר
רשיב"ככמועליונהסמכותבעלהשבט,
יב"שיר ,"ענייםב"שמחתאחים",עשרה

גםכךומשוםועוד).ועודמצרים"מכות

אלאבסמל,למרודאי-אפשרבו.מרדלא
ומייחסיםמסמליותואותומקלפיםכןאם
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העזר-כנגדווכסמלאנושיות.תכונותלו
הצטיירואמו,וכןאותו,שגידלהסבתו-

להימתקקורכןשכלכרעיה-האם,בעיניו
 /אלוהי,האשה:"אמרהמשפחתה:למען

נופלהלהיותעת;קדמתמאזשמתני
למראשותניצבהולהיות ;החילרגלי
היונה")."עירמתוך("האשה"המת"

אתכסמליםראהציבוריאישימבין
יצחקאתאודייןמשהאתבן-גוריון,

שנודעהשורהמןחיילכלובעצם,שדה.
העריץאלתדמןחת.ללאלבובאומץ

שלמחומריםהיצוקיםאנשיםגיבורים,
לבושתלאשכאלה,ובתור .סמל

לצדדיםאושלהםהאנושיותלחולשות
מהם.עיןהעליםפשוטבאופיים.אפלים
חנההשחקניםאתהעריץגםכךמשום

המשודרתאתאויקיןמסואהרןרובינא

האםסמלבעיניושחיתהבת-מרים,יוכבד
קורבנותיוביןהשכולה.המיתולוגית

להיותהיהיכולזאת,לעומתהמועדים,

הדמויותמגבולותשחרגאדםכל
שיריואתהמאכלסותהסטריאוטיפיות
האופה,הגלב,הלוליין,(עושה-הקדרות,

ושחולשותיוואחרים),הקבצןהחנווני'
אלתרמןשכן,לו.גלויותהיוהאנושיות

לחולשה.בזהואחלשים.אנשיםסבללא
ובעלומשכילמוכשרהאישיהיהאפילו
שאר-ובעלטובאדםיהיהאפילועמדה,

להימצאזהשלמזלואיתרעאםרוח,
שבילהשעהאלתרמןשלבמחיצתו
אתהמשוררחשףטוב",שכולוב"עולם
בעינואותוצדשלו,התורפהנקודת

בוועשהלפינהאותומסמרהמושחזת,
הסובביםכלשלצחוקםלקולשפטים
 .כמובןהגיע,תורםשגםלאיד,השמחים

הגשמיובן.במנהנתןהיהלאאלתרמן
במועט,הסתפקמהדוניסט.ההפךהיה

מותרותאהבלאהוא .אסקטיקןהיה
מאודמסויגוהיהזללן,היהלאחומריים,

עד-ולא-ידע,כששתהאבלנשים.כלפי

דרמה

רעיםאישלצים,במושבכשישב
אז,סביבושלםקרקסוהפעיללהתרועע,
גילופיךשלרמאלאיגראכשהגיע
לו.שהזדמנהאשהבלאחרירדףבצוותא,

קצו,אלהגדול""הלילהבהגיעאך
התגלגלהנוקד,שלהראשונהבאשמורת

בביבים.התפלשותשלעמיקתאלכירא
הואבחרפתו,נחשףלאהללוכמצניםגם

יללות,בליכאריסטוקרט.בביביםהתפלש
זחילהאוחנופהבלימביכים,וידוייםבלי
האלההמצביםשלהילוליםופרי .גחוןעל
ורווייהחזקיםהייןמשיריכמההיו

למצואאפשרשכדוגמתםשלו,ההומור
"דבר(למשליספרדמשורריבשירתרק

המחבר"מדבריו"עודכוסו"אלהמחבר
ועוד).ועודקיץ",שב"חגיגת

רוחומתהפוכותסבלומכוליותר
ללאאותושאהבווצלה,רחלנשותיו,

חיתהאבל .בותלוייםהיווחייהןתנאי
התייסרעצמוכשהואכנעוריו,תקופה,

לוהחזירהלאלבוכשבחירת .באהבה

גיבורים,העריץאלתרמן
מחומריםהיצוקיםאנשים

לאשכאלה,ובתור .סמלשל
האנושיותלחולשותלבושת

אפליםלצוריםאושלהם
באופיים

ותלותובמשורהלוכשהחזירהאואהבה,
בו.מתלותהגדולהחיתהבההרגשית

גדולכמשוררעדייןהתגלהלאשאזאלא
ראהאזכבדכיאף .כריזמטיוכאדם

וכאידיאות.כסמלים-ונשים-אנשים
זההיהאותו,דחתהכלשהיוכשעלמה

(כמואותודוחהכולוהנשיהמיןכאילו
ולאחרבחוץ"),"כוכביםמשיריבאחדים

בכלבומתאהבותנשיםכימשחשמכן,
ומיוחדיחידיעולמןמרכזשהואימאודן
ביקשיבעיניהןתחליףלוואיןעבורן

במשפחתו,הנשיםשושלתבדמותלראותן
אתגםטוטאלית.לנאמנותסמלשהיו

הנראה,כפיתפש,המיניםביןהיחסים

ביחסיםהוריו,בביתשראההדפוסעל-פי
יצחקיאביואצלגםכי(אףלאמואביובין

האישיות","פיצולמעיןהיהאלטרמן,
שונותגרסאותבשתימצטיירהואשכן

משפחתו,בניעםשיחהמתוךלגמרי
 ~מכריו).שלעדויותומתוךבשרו,שארי
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אתלראותהיהיכולאלתרמןואולם,
לפיהתנהגואםרקכאידיאותנשותיו
התפקידאתבשלמותומילאוכלליו
שהתקוממוברגע .עליהןשהטילהסמלי

אתשהפרוברגעמעט-קט,רקמצבןעל
כשנפלונפשן,עלוביקשוהמשחקחוקי
שיראןוהתחננודכדוךשלמהמורהלאיזו

וחרדותמצבי-רוחעםכבשר-ודם,

כסאדיסט.אפילוכעריץ;הגיבוקנאות,
בפניגםאותן,והשפילבהןזלזלהוא

בחסידיושנהגכשםממשאחרים,

בגידותעל-ידיאותןוהענישהשוטים,
המשיךמהןכיאףנחשבות,שאינןקטנות

קינאזאתעםטוטאלית.נאמנותלתבוע
וחשעימדנפשיתבריתעלשמרולהן

אלתרמןזאת,מבחינה .כלפיהןאחריות
גבריםשלכמוסהמשאלהבחייומימש
עםלקייםביצירתו:ביטוילהונתןרבים,
ונשבית.שובהשליחסיםהאהובההאשה

במדבראגדימגדלבאיזהנצורהלהחזיקה
גופניתמשועבדתאליו, iiגישאיןשלאיש
שללפנטזיהבניגודלשובה.ונפשית
שםוארבעה",שלושהב"אגדתביאליק
ולבסוףבעל-כורחהנשביחשרויההאשה
האשהאותה,ומשחררהצעיראהובהמגיע

מרצונההמרבגורלהבוחרתהאלתרמנית
והיאועינויים,סבלרצוףקורבנה .החופשי
אומותולאחרגםבעלהבשבינתונה
מותה.

שלבחייוהנשיםששתילזכוריש
היוצלה,ואהובתורחלרעייתואלתרמן,
לאמנים:האופייניותתכונותעםאמניות,
נרקיסיזםשלמסוימתמידה

התכונותשתיהן(אצלואקסהיביציוניזם
העובדהולמרותמדוכאות),דיהיוהאלה

האידיאלבמתכונתאותןעיצבשאלתרמן
להתנהגיכולתןכמיטבעשווהןשלוהנשי

פעםמדיפרצומצוקותיהןלכך,בהתאם
עליהןהלביששהמשוררלתדמיתמבעד
 .שלהןפיגמליוןשלקלפיואתוטרפו

בחושניחגררחל,גםוכנראהצלה,
תענוגובדעתנות.דקהבהתבוננותהומור,

אתמספרתצלהאתלשמועהיה
גיבורעםאנשים,עלשלההאנקדוטות

צלהוגםרחלואווירה.ומבנהופואנטה
כפהשאלתרמןלסמלהתאימולגמרילא

שלהןהמקופחהאגועםומאבקןועליהן
כמה.פיאליםלפיכך,היה,

שתיהן-אלתרמןשלמותואחרי
צלה-עשוריםשניבכמעטאותושרדו
הזיקנה.פניאתלקדםכליםללאנותרה
נצח;לנעוריאותההכיןתרמןאלושכן

צלהאתראהלאהואבההביטכשהוא
שמחהנעורים,יופי,ראההואהאדם.

למשל;בחוץ",מ"כוכבים(הפונדקית
אליו:צועקתהרוחות"מ"פונדקזוואילו
מותושאחריכךחננאל!").בי,"הבט

קרהלאדברשוםכלומר,לחיות.הפסיקה

והמוןחולמתחיתההיאבחייה.יותר
בחלום",קורה"הכולשלמות.דרמות
בחיים".הרפתקאותצריך"מיאמרה,

נשארההיאאלתרמןשלמותואחרי
בלתיובחופשנסבלתבלתיבבדידות

נסבל.
-אלתרמןשהכירהראשונותהנשים

אתבאמונהמילאו-ואחותוסבתואמו,
רעייתוואחיות.כאמהותהקלאסיתפקידן
מאמץועשומרותואתקיבלוואהובתו

חיתהבתוכלליו.על-פילהתנהגעליון
חשהוא .סמלבהראהשלאהיחידה
נפשוושלוותתנאיללאאבאהבתכלפיה
(ראהרוחהבתהפוכותתלויהחיתה

שב"חגיגתמשמר"ב"שירההשבעות

הדמיוןלמרותבתו,תרצהאבלקיץ"),
המורכבתבאישיותהלאביהשלההרב

הזה,הדמיוןבגללואוליובקסמה,
שלהמשפחתיהדפוסאתהמשיכה
לסמלהפיכתועל-ידיהאבהערצת

האליההובולמרודבמקום .אבסולוטי
המפתחאולי,טמון,כאןהיא.גםאותו

שלה.האישיתלטרגדיה
"פונדקאלתרמןשלהאלגוריבמחזהו

שלו,אחרתיצירהמבכליותרהרוחות",
אוטוביוגרפיים-נפשייםיסודותקיימים

הםבוהמרכזייםהמוטיביםמובהקים.

אשתנעמי,וברית.רכן-אשםוקנאמנות,

בנאמנותהמשקפתבמחזה,האמן

' DI ' ד•ן•

כחננאל

מרוןוחנה

כפונרקאית

במחזה

"פונרק

הרוחות",

התיאטרון

הקאמר,י

1966 . 
ישראלצילום:

הרמתי
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בהקרבתההטוטאליות,ובמסירותה
הנפשיובנוחהסייגיםללאהעצמית
שלהכמוסותציפיותיואתוהפיסי
המחזה,לגיבורואילוהרעיה.מןאלתדמן
מעניקהואנעמי,שלבעלההאמןלחננאל
רדודכרצונו,בעולםלנועמלאחופש

דקלאמשפחתיות,ממוסדותמוחלט
דומהמצפוניות.גםאלאחומריות
למצפונו-שלו,כאןהתחכםשאלתדמן

אשמה,מרגשותעצמואתלפטורוכדי
מהןשמשתמעתמליםנעמישלבפיהנתן

 .בעלהשלהנפשייםלצרכיומלאההבנה
 ,עורריןללאגודלהאתמידיומקבלתהיא

אותה,נוטשוכשהואגמורה.הכנעהמתוך

שוחדתהדווקיתלדרכובצאתו
אותומבדנתהיאוהזוהר,ההרפתקאות

הדרך.בברכת

בסך-במחזהמתגלםעצמואלתדמן
כולןהגבריותגוויותהאלהדמויותכול

הקבצן,חננאל,-בנדודיופוגששהוא
יובן-החלפןהמזמרתהתיכהבעל

לדהנשכרתלנעמיהפטאליתשבאהבתו
משתקףבעלהשלהעדרובשנותכשפחה

עצמוהמשודדשלסאדיסטייסודאיזה
הדיחננאלבחייו:החוקיתהאשהכלפי
באילמותהנעמישלזעקתהאתשמע

 !שעבודהעולתחתנודעתבהיותה

כדיאליהלהתאכזרחייבהואכביכול
להיחלששמתחיללבו,אתלהקשיח
החוכמהכלעםואמנם,סבלותיה.למראה

הפזורותהכנףאימדותובדקהאלתדמנית
העירובגםבוקייםהמחזה,כללאודך

וסאדיזם,סנטימנטליותשלמעטהמבחיל
לאהמשודדשלהדגשייחסועלהמעיד

לאהובתו-גםאםכיהחוקית,לאשתודק
הוא .במחזה"הפדנדקית"-פילגשו
ושמחהצעידהיפה,להיותממנהמצפה
הגורליתשאהבתהומובןתמידיבחלקה
סייג,ללאבנאמנותמתבטאתלחננאל

לההחוקית.האשהבמקדהכמו
איןהמחזה,תפישתעל-פיכשלעצמה,

אלאקייםאינו"יופייה .כללקיוםזכות
אומדאותה",דואיםשבני-אדםבשעה

התיבה.בעלעליה
לאשתוהאישביןהאמוניםשבועת

לחיימעבדגםנצח,שבועתאפואהיא
האהובה-הפילגשוכןהרעיה .הזההעולם

מ"פונדקחננאל :לנצחאליונרצעות
המתהברעייתומאחיזתומדפההדוחות"

אותהלהפוךמצליחשהואלאחדדק
לאחדכלומד,במחזהו,לגיבורהל"זמד",
אינווהואבסבלהשימושלעשותשגמד
הנפשיים-צרכיואתלשרתעודיכול

 .האמנותיים

אלתדמןשלעולמובתפישתהסתירה
אנשיםדואהשבעודובכךמתבטאת

מוגדרת,אידיאהמבטאוסמל-כסמלים
ואירועיםודמויות-חד-משמעית

ובמחזותיובשידתומשתקפיםהיסטוריים

מעיןחובקת-כול,מעדנתשלשדתככלי

ביאליקשללפנטזיהבניגוד
 ,וארבעה"שלושהב"אגדת

בשכיחשרויההאשהשם

מגיעולבסוףבעל-כורחה
ומשחררהצעיראהובה

האלתרמניתהאשהאותה,
מרצונההמרבגורלהבוחרת
החופשי

מופשטמושגכלהדיקוסמית,תדכנית-על
אתבחובווטומןעצמואתסותרבעולמו
מלאכולושהיקוםכפיממשהיפוכו,
פיסקהכמעטאיןומאבקים.ניגודים

שאינהובמחזותיו,בשידתואלתדמנית,
אוקסימודונית.אופדדוקסאלית,

הביישןיהפרטיהאיש .ועדרזאת

יוםבכלדנותשעותנדאההזהוהסגור
כשלכלבבתי-הקפה,ציבוריים,במקומות

פגישותיואליו;גישהכביכולישדכפין
וכשהיהכול;לעינינפרשואהובתועם

שתייהשללילהאחדיבקיאומתפלש
שכלבפרהסיההצגהזדחיתהכבדה,

זאת,ועםבה.לצפותיכולעובד-אודח
באופןכיבדואנשיםהללוהמקומותבכל

העזולאפרטיותו,אתאינסטינקטיבי
הוזמנו,כןאםאלאשולחנואללהצטרף
ואם .נכחוובההלבדדכשישבאפילו
בכלאליושניגשוטאקטחסדיכמהנמצאו
במלהאובמבטהמשודדאותםזיכהזאת,

אותםוהרתיעובמקומםאותםשהעמידו

בפמיליאדיותעמומלנהוגולתמידאחת
 ,שדאוהואפילו ,המקובלתהצברית
דבנוולותו.בערוותוהנוקד,באשמורת

תגובותיוהעיתונאית.כתיבתוגםכך

בטורחברתיותולעוולותהשעהלענייני
הואאותןהמנחהשהקושלו,השבועי

אופורטוניסטי,אינוולעולםמוסדי-עדני
נגיששהאישלחשובאנשיםהטעו

ושהםקרנותיושבישללפולמוסים
אישיתעוולהכללפניולהביאיכולים

אךלהתעדנותו.ולצפדתלהםשנעשתה
היחשפותוכלשעםלמדדמהדהעד

משמדמכלשומרכמוהועודאיןבציבור
המוחלטהבחירהחופשועלפרטיותועל
עםביחסיוכמדכתיבתו,בנושאי .שלו

הבדיות.

המשודדאלתדמןשלהנפשיגן-עדנו
פנטסמגודי,בעולםמצויהלירי

תפאורהעםאליליעולם ,פוטוריסטי
עולםנוראת-הוד,מרהיבה,אגדית
שלוהפלאיהקסוםכערשמאגי,מכושף,
סייגיבהקובעקפדןאבאשדהינקות

םיהדמדומכתקופתאו .וחובותהיתרים

ותובעניעריץכשאלהמונותיאיזם,של
ובחרמיובאיסוריומשתלטומוסדחדקשל
החופשי,הפראשלמושגיועל

ותריבהאניגמטיהביטוי .הבראשיתי

ניתןהללוהעולמותשניביןלסתירה
 ,מצדים"מכות"שידיהנפלאהבפואמה

שלהיצירתיהחת-מודעניצחשם
הלאומית,למסורתנאמנותואתהמשודד

רגשית-ספונטנית.לתגובהאותווסחף
הפראי-זההעולמות,שניכידומה

ועריץקפדןהתבוני-המוסדי,וזההאלילי,
אישיותואתמהוויםשניהםשהוא,כפי

 .עצמותרמןאלשלהיוצרת
במחזותיוגםמצדייםכסמליםגיבורים

אישייםכהשאינםיאלתדמןשלהאחדים
"אסתרכנדת","כנדת :הדוחות"כ"פונדק

אדרו"ימיפיתגורס""משפטהמלכה",
נתקליםאנובהםגםאךהאחרונים".

שםשהמחברשהדבריםמכשלה,באותה
מטבעהדווקאנובעיםאינםגיבוריובפי

לשלבו·ידות.ד. wמאםכיהדמות,של
שמעידכפיהשנון-הווירטואוז,המחזאי

שלו"המחברות"באחתעצמועלאלתדמן
על"מדבריםמותו:לאחדשנמצאו

לשדיבורסגנונותשלדיפדנציאציה
נחוץזהדבר .במחזותכפולותנפשות
 "במינימוםהואאצליאךטעם,ומוסיף

מצדייםולדיןאלונישלבמחזותיהם(גם
שניהםשאצלאלאחד-ממדיים,גיבורים

אוהקדקסימאופייןהדיאלוגנובע
הפנטסטיות).דמויותיהםשלהגרוטסקי
יגיבורשלחד-ממדידתםלאדר
אצלוהמעבדטבעיאךנדאהאלתדמן,
המחשבפייתמכני:לגיבוראנושימגיבור
פלא:זהודאה ."פיתגורס"משפטבמחזהו
שדמויותבמקוםמצליחזהגדלםדווקא

גיבורלהיותנכשלו:שלובשד-ודם
ולשכנעוהקוראאתולזעזעלדגשטדאגי,
בכוחושדקנדאה .וייסודיוסבלובאמת
לאלצויוצרו,עללקוםהיהגולםשל

שיתבונןלוולגדוםחייםדוחבדלהפיח
הקיומימצבועםויזדההנפשואל

 •."האנושי"
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