
שחרדודשלמסכת-נשים (' \'rך
ונילעיליתנגאשרה,מסוקויפההרנעהיאנגל•נ

רבעד:נ/ל"גיברודתשלדרהבאהמספר""סל
הבילעונג,ולכו t:ז ::rיו,דבבלאחדידם •בילדותו
 nכש·נלתיבמראהארחואךהרטנפםסרנבמהיצחה

שלים,בירואי·אזנזכרונרשנחקקכפינינגל,של
פאריס,נעירערךלשנהארבעיםורכעבבומחח'יה
ומחזהודן,אהרןדו,יידשלבעניינוטרוחשהואשעה

 '.'האדם,,חזון
כמוהפעם,גסתדגזרינשרחדודסלהסיפדר·ידרכ .

 .לעצמושהציבהמשיהמןמשלו'הקודמים•םנ tמזבךו
ם•ארבעפ~זרעללסגורצריכהסיפורהלות·מע

 .נינגלשלההגתלודיתשזייןיבהיכפרידרתהשנים
מעיןפערלסגידתומצדייםפשוטיםורחיפתרונות

חוסישלביתקעימשיכההיותליכוליםהיוזה,
אלהעברמןאם 'כלשהיגיתכרדנולוןרבדעולילה
אינוםלולעשחר .העבראלההווהמןואםההווה
נייםוהחיצהמאורעותרקשהרי ,השכזןרוכפתאדח.ז

כסדרמתרחשים-ריאליססיים""ניםמכוהאלה-
הת·לגםנאמןהיותלכשהדהמבקשמספרהלינארי,
החזייה ,ההיזכרותתלופעיכגון ,הנפשיותרחשר•וח
הסיפורילקושיאחרפרתוןואל~מצחייבהודמיון,

ו.יש.לפנ
שלזואהישחרלעצמוששיכללריפוהסתחבולת
המתחברותשונים,מזמניםעלילותבעזרתהשזירה.

מגשרהוא ,"המספר"שלתודעתודיל·יעוזאלוז
וכשמח·קים.המרוחניםמהזביןובביטהחלאטלאט
מתבררהמספר","שלהזרהשזירהאכ,חמלאליםלרג

יותרהרנדהטעביתיוחדהרבהגםאשהילפתע,
ותיהפעילושארשלולדדכןהחשיכהלדרךובחיוכבה

להכו.כחרכנמתרחשותאמנםשהןכפיהנפשיות,
זה,אחרבזהמזדיכןאוה iדאי Iכזמןבןבנוועלם

 11ולהתחבשלההנועלדלעמוקשבשממי
לככברציפותאלקרו·יכ n ,ר z. nז•דודש'יבתו'ככתי
 ,"נינגל"שלהראשונ·םדיםמוהע 120אתה,ניתן

 ·לע "המספר"אתללוותל·ןנאיהיהוצופהבקריאה
כ· nומת ,כזוזובשזורתסראחשדנות,העלילותניפ

מעיכרלאיכגיעשחראעד ,תהלרעדהאחתרות
ס·"המסללעיניודהוהמדלאורגלנינל-שהגתלותה

לאעכורליכדהדרושבכליידומצאוהעתהמר ,"פר
אהבתורוסיפאחהמפסריםם,יפסהנרדיםעומה 100

שנות.שליםשלוירכיל,דדוובענגלילנהחד·פעמית
שלושים.ה

נינגל
·:חדדדויכאת
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אורןיוסףמאת

כתעתועהמציא.ות

תהאןמהזחרובהחוב,ע , nדקצר·רובהרלורא .-!
' lr א,המביאהכסיפ,,חסכנותn , י ,רקהעילאn םיי

תקצרתווזיפזים,הראשונדיםמוהע 120עללגידאם
הררמאןשלרוקיעשהואסיפור·האהכה,אלדרכואת

שלהרוחניןרקשהאתנויכיבזולתגאן ,'"בינגל'
מתרכזתשבה ,"מהד"הקאוחהכל .זהסיפדר·אהבה

שלהלהעלי(ותנשותלוילעשלהשזירהאכתמל
סוצקיוייקארשלהלילהע Iאשחדדשפוילהדןדר.ןא
לדבובעלהזןמלהילאהשלאיכר,יהנאססאזאשלו

בנםעשתרות,זותונאוהשאסטור,תוינסרשל ,ןרב
המדגימלינה·נינגל)'סליה hדאםוניהאחרטנישל
"היכלואותשל Iמוחשיהרלס t ·ד,שלכ,ת,ר•פאת

כלרדיאן.שחרדודפלמטבדשרא ,"השבוריםהכלים
אחגםיידהמצמרנהכ"לוריאן'.'ירהזשהאכתמל

iשחרשלהזונבמייחידסיפורייפעלמשלכדנחמתז
יוצרת ,הזותכונתמהשליאידיאהפהקהיאחזגם

גיאוג·ממרחבשצמחודמויותכיןמהדימיםיםנימוז
ריםקששליידתם nהתם,ינשדזמןרימישובאהדדפי
הגיונהאחמפריכה Iכמו·נבלושרואקותד·בוכמשדא

מלואלהיותיומרתהאחתטלבמוהמציאותשל
לעינינוספתפעםלנינגסלהתגלותהציאוח.ינה
כפייכמששנה,ארבעיםורכעביסרכפא "וכספרה"

מדציקהבירושלים,אי·אזשונהאלראותהשראה
האחרוניםהעמודיםאהסב ,לשותוהיחאתמעתה

כד·ר•ס,פאסלד,ריאלידפהנמתוןר,סדפורלש
שהיאינרגע Iנינגלעםמהורסתבפגישהעלשקו

יאהשועדהמדורהכאורראשונהלעיניוליתלנ·ג
שנהםיכארבעמלפניהלילהעעת.םסרנרתטנפ

סלתהמציכיאי:נמסיתת,דפחלא·תמציאעתהחרא
אחדיכזינןהמעתקש hיכחרהבש ,הסואתנריספא

אהבתושלרהסיפואקדןרנסגרהקבמלא •למשנהו

 ,) 1969 ( "םיהנביאנדדן ;••ק., :הסדרעל·פיהם
 ) 1976 ( 11זנת :-1ה•דם., ) 1971 ( "םיכשדאורלהמו:יע ..
הכרךאתהחותםטשפמהמן .) 1983 ( 11לנינג"ו

 ,·,שדיקהסלחדיינ- "נינגלקפרחם ..-האחרון
היכ··כת nכדנ nלינהתחייבותואתוערלפעומדסחר
םליהכלהיכ,.הסםאתתישאאשדכדנים,שה

שלמשפדהושאלש"לרדיאן",המונחהשבורים'.'
אחיצייד,ריא,~ייאלרגב-הסידרהירמגיבואחד

וגיהרילהטמןיותררחבהשהיא ,הי:יוחדחהתכנית
אחד,~אחיציין "השבוריםהכליםלהיכ"השםולואי
שלהגדולהרעידן,,לה:כוהסידדהשלהרעיוניתתה
מיגבלוחשוח,והרףונסיאכנגדהחומרלותביכיג
המשונחהמיגכלותשל ,הנשמהפשעכנגדרףהג
לככהפזררותתוהנפש.מעמקיכנגדנהיוהמדברהחוה

במרחבשגבולותלבדמעדזלזןמאותתותורואתאתר
 .) 16יעמ '.'נינגל.,( 11יכןבזשיםלהבדללויכע

שהועידהאידרגניוןהתפראתהלגמ"נינגל"הכרך
חמשתכיגלגל "המספר.,השלפה.סידרהלרשחדוד

דורותהשלדששלתולדותיהםאת " Jוריאל,~רכרכי
אזמרשה::יתדי .rי·דסלהתויוהדממןכים,ו?'ס

לערן·םשנחמישיםןיכשב ,תוכגרועדיודרחן
אהלכנותשחרהתכדרןהכתיבהיבמש'ירכאח(

ונראה /'ירשולים nיכגילו"בשםכולהרהדיהס
הכליםכליה"השםנתלטולבסוףעחהסהכריע

רהיהחcלעדיהעל•יחזרהכרכיםחמשת .)השבורים"
שלהשופעתהנפשןיבוהפגומיםהגדףילככין

ונו·רכהקולח ,מתחלקת "ריאןיי"הנת,::תמהאנוש,
 "הנביאיםדדןבן·יק.. ,תןדןרשהושלכידלוגית,
ןקהזקהנשלוכדורהא~בךךההסחירהאתהסף
 ;נשר.חשאנסילה'גזלוריא,גבריאלשלאכיר

 "הרוזנתםויוכשדים"ואלסעמה,. ,הבאיםהכרכים
שלכחייהםהאמורההסת·רהשלבהופתעהקדוהתיב
 .עצפודדיאללבריאגסלודור ,ג•שההדודיכנ

עליהיעידואחרידבואלדיעתשךוהכר "'ינגיג"ו
 "מספר"מלאסלאסההופך ','ספרהמ"שלדורוככני
דירותיורתינעורבתותדמל , nלב'נוגתנוכחלבע
עציבו. nכזכויבורלגלדריאד","הלילתבע
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נשי.םאיננבפאריסדתהשסיפורואילול'גלנינ
כפאריסהיכספד".,סלמעטיואלחוזריםאנואין
הnכואסיפיראתהזכרדןינןלהפשירהששליםד hלא

 •לנ·נגל
 "היבספר"שלשליהרתותפיסת nרו::תברגםמכאן
ע•למס·רהדייעל·יש nחפליועלי:כדטל .כלרדיאן

רבתמהדחהאתווייה,רדדהבצההדו,ריימןקטע

יהנוכח .מורכבתותמציאהיותהדברואתםיךר,בד
של ,הקרחוןשלהלהניגוצהקתמידהינםשי hרהמד
רטודבגילובומציאות'.'"בפינוכונהמהםוהאטהגוש

סה'יףכלהזו.תוהמציאשלהנסתריםהיצדדחבריים
עיפמשדוועמיסקע•םיכוכונותרררשהתפווכל

אתינלכדלוםכםרואיאיןבעיני·הכשר .מעילועודו
העברגסמסוגלהווח·בעיניאך Iשיוהומחכחידהנ

היא "הינספר"שלתד,דיחסלביפתיע.באופןתירלחחח
ה'בציאותל .:t 'הנסתרותבדרכיהראותגלהולידןפיכל

 rרדש nסגפישהלנולאפשריכדו,הזהתמעתעת
סיבה.עםירחוהשלמו

 ·וימסיפוריתכונתמתבהרביעיהכרךהוא "נינגל.,
הס•דךהכרכי ,"ר•~ז"לדבשםהמכונהבמינה,הדת

ברוחת,בו.שבש
עיי:נעידההדורותוביןהזמנים.יובאניוג•הה
האדבשלנפשר :האנושיתפעהוהתשואחדותה '

 ,הזמןפמדיהדיאליים,הממדיםמכלג 1ר nלטסדגלת
א·ללאלהלממדיםולכב~רפואך ,והמרחבהמקום
לכשלהז.:יבגי·ינוהאידגהםחדוןואמנםהפדר.

רק·בבייםקרמאיברולוגי,נרכרהינדשכעיקרוהסיזרה,
בכלשחרוזרש ,עצמההר1גפעהפתשיחלסם .שדת
והואהדורות,שלושת j;'כמהדמויותאת'.נחדשכרך

המעידהואה,ההשושלתוקפהאתוזךרכד'כעלה
האנושי.יוםקהשלד nה':נירטיבועל

ש'יאחרתדנהנתעלגםמעיד "נינגל"הכרך
 iהשםכיןתקהבלתי·םוסההתגוששותלודיאן'.'"ה

 ·מבקודחנבחנתהפגומיםהגופנייםדכ,ליםרביןישהנפ
מ·ןהואחרשל ,11 • "ה-כספר., . rההומוריסטי,טבמה

ר:והרצינינוחידק'.נסאתהמבסס ,החייםשלפילוסדף
-שבהן ,תדוגמאשלמשעשעזיכורעלםהקיעל

בועקהבהעירומוכח-ינצביםאדדמויותאלהויהיו
עםלהנעה ,עגלדנ,ע~םהרציני :באדםשהפכ•םהשל

------------ , jה'נגוח

אתתו'ייטכמשחרדוד'יז~'היה~רהסי::ידרכ
בוניחגהעהמi:יורתמיטבעו·פי ,הז-פיכשרונו

ח.וס;שלרהיזשבניחלדסבאהמלהייט :t 'הי:נ~'יכח
בצדיות·יכב·~וזיוחואירטוםעיחדיםרבייהלע 1

 •.הלשוןסלניםוהשרבדיהבעזותסיפדר·ת,מינ
טכמעשמסורתהי:משין ,ן,וכ~פישחרש'יולותיוסג

ירחדתונהלטהבלותוירא ,כיוםמטסיכים ה':',~איד
הטס·מןד,נ"'שינרכזייםים·,ספשינ ,העובדהנוכח
ה•ש·רתןבסיונשחרשלדזדאחריה·יצבשהתמדת
י:כאן.הרשלהי:נחכונתעם·םובחקשכהדםוע , n :לרא

- nמנרמאןוברהיבתכונתל~·גברזהןאעוזעמו"
11ב,נב -,,. " 

כפ· ,בהמתלבטכךכלעדרעושיה ·~א. 'ו,
בן·ויצחק ,"מאוחריםםרושיגי"ב.והבח:דה~שניתן

פורטו·בראrיהל?עציב?הכסירהתהוו " 1אךנר
 "ו ~ ' .''לוכ::

היכרכזיתהחטיבהאתמהווים "ריאן"לרהרכיכ
 ,ינאליונןרהמאח'יומדשלא ,סחרדודשליבתובכת
שלבכחיבתוהמרכזיתטיבה r .דאת .דיםוהמהםש

דיםיבהוהשםמאליובןוהמאחלויבישואשחר,ררר
 '-הת~שמעצםאןכתיבתו.שלהנוחרתתלגואתגם

כי , n ·להנסביר ,ניםשעשרותי ryכשהמפעלשלכדתו
 ,ס 1ה.ס•נברברתכזהבמיפעליחדורתונשרתמד~ןת

אי- '' Jדדיא'יבבי~חרהמעניינתרהז.בוהחך•דול  ~ ,, ' . ,, . ""לה
הגברים nומדי:נדיכלת·הד'כחש ,שת .tיהבועתקהה,.
 ,הזקןקהנשליכקרינםאת ,םשיהנתו'?יי.ילא
רחויתפסוואחריםשושןסרוליקאירלרריאובג
 1 "הרוזנתםיו,'.בכרךכברים.סהנשלדתייכוהדרות~
רנן.סושילארבןלבדמינדחההתענ·הקתוע ..

 ·רמאןושחרםלשיה ','ה"לוריאןכזכיבתוביכהלך

 ••תור'.נלכהדדסוכן.,-הזוהסידרהש,םלייוש ~
שלדיב·תראתאלדקביכודיהעיכבווגם ,) 19 ~?{
המצרפת ,חיכרהסלה r ,מדדאתאםכי,דלחנר

הגבראחלככולחוח·הררמועאחל~ריצדת·הגדף
דמויותשולטדתכבר l •נינגל"וכיין.התאיברר. 1

לזן, .rה•הלאה,·ילהשפר :יןלחלוטמעט,כ •~נשים
 1דהל·הברדנ ,ןונסמ'יקרהדבו Iיקסוצןיהיאנאססאז

דאחרוח.היימרדרט

1 
כגלריהדופןיוצאתמותדבן,וכיב_ ,הואלנגיינה·נלי

בההתבלטוססרהצעירהלגיובשים.שנשלז
r •הןדתי-• 

1 
ת·הניכ·צוחוהרהכלההגוףכידש,סחירי' • ,

עלקסםיכהלכתהוליתהבתהשהאהיאפ·כןל
נגספגשאינוםקס,דליכעדרןבההמתאהבהמספר""

 ~אחרלהנשיםשארכלאן .שנהיםארבעכעבור
סתירה Iאוחהאתמדגייכיתכבר 'דלוייסנ•שאד
מחקדיכיכותהןהרוחכשבשנות ,םל"כלא ':'~·הלתכנ.' iוהואםועצינר·ןכהןישוהנפש.הגרףשביןנלעגת

שחלט·הןולפתעכנועדתהןעיןכהרף ,חמדטט·תו~
דלעמולץנאה'"לוותפניוהתרתהתהפר?לובכם.יהה· jאתתיכיכררהןלכאןובסיבוןיכנעימדתכאן ,תדב

נדסיםינמםידה·הנש iאאת _רוריכה ,"היכספר.,הנכר.

1 
הנהגרחמיםשלמפיומאופיםדבריםשומע ,יכ.גו

 :~,;י,אנאסטאז;השלהרודניים?חהפוכדתיהןו~תה
P . : ,.מיכהדעלד.ואתהc אשה,ל,שרכאשהתו~ב
שלרבאשהמסתובביכהולאפיודעתתרכלאל

בשתאהלככ-ולהיפרם,ולכעבהואהיהכהאשה
 .) 89 ( 11ות nפתדעכןתר,ויארתה

שלתןרזיכבעיצובשניחנותות•הסיפדרהאפשרויות
מנצלשחרדדדיותר,רבות ,כיבובן ,הןכאלהיםשנ

םשינהאתהיכחאריםןו.באברוםקיהפר .תוםעדארחן

 1 ·לת•בבמידהםמשעשעיהםוההפכפכותהנשיות
 1נינגלרתמצטיישלערמתםמקרה,זהןיוא .מצוייה
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