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נץ קגידק סל סיפרת נע דרסטיים שיאים שני בין
 מתת לנין ורעמים, נרקיס מלוח־. הסערד, מתוך לידה
 תא, - דחי ועיבור של לידתו עשן. תמרות אפוף נודז^

 הוא משיחית, לידה היא ■■ ההיסטורי דיין משה כידוע,
 סי ל9 המשי" להיוולד שעתיד מי נימול, גולח

 למולו שבא המוהל גם כר על שמכריז וכפי האגדה
 גס משיחים*. נולדים 'ככה ללידתו השמיני כיום

 הדת־ ליל( )או נחס הרי־סשמעזת חם ההולדת נסיכות
 רדד החלוביס, קבובת את תוקפים הערכים עדלנג
 כהתקפד, נהרג הנולד, חרד ייקרא שמו שעל חנקיז
 אילם התוקפים אחר לרדוף יובא אפרים, דוד, של אביו
 עת וכאותה ההרוג גופת על ומתעלף משיגם אינו

 להיית שעתיד מי את ללדת חנקה, האס, כורעת
 שעות. עשרים נמשכים ובידיה ישראל• של *מושיעם

 הגיבור פחות. לא הדד אפופת היא גס דוד של מיתתו
 עם כלוא החשוך, בחדרי מסתגר והמודקן החולה
 העלה אשי• שלי. הערר •קר הארכיאולוגי האוסף

 מרביתן שאת חפירות הזאת, הארץ מנבכי בחפירותיו
 סף על עתה נתת עליהן למלחמות במקביל ניהל
 המרינה, לידי אוספו את להעביר מבקש הוא מותו
 כדרך שליקם כיוון לה שיק־ ודה שמלכתחילה אוסף

 הוא אין זה ברגע גס אכל והונאה, שיד של לזדדדקית
 אלא תמורה, נלא חסי של כמתת לה לתיתה מתכוון

 דולר. מילתן שגי של נכבד כסוי סכים תסודתו תונע
 כספיית. התחייבויות אי המחאות לקבל מ^נ הוא

 ביתו לחלת עד מובא וכשהכסף בלבד. מזומן ודורש
 ימעלה בחדרי נותרו שעוד נכדים אותי סומן הוא

 היא *זאת מטירף, ישחוק נכי פרשי תוך נאש, אותם
 ניסינו, שנה אלפיים אחר• אמר..."ניסינו, דוד" אהבת

ניסינו' מהי אז הלך, לא חד.

פרדוכסלית דמות
 בדבר סמליותם שעל אלת קוטביים אירועים שני כין

 את להרחיב מיותר הביינות של וסופה ראשיתה
 כמו המורכבת הגיבור, של דמותו מבסיירת הריטר,

 פרדוכסלית דמות הלא: ועיגודיס שני של מהתכתס
 ישייתו, כמרד• מתואר דוד התרה. ללא סתירות ישופת
 אהבה. יחסי• נשים רודף ואכזר. נדיב ופחדן, אמית
 לילדיי קרוב ומנוכר, רגיש ואדיש. חימר מודד

 של ריבויה אילם וכדומה. מהם ומרוחק לבתו( ווכעיקר
 שלמד דמות •ובדת אינה שבאופיו. הללו הסתירות
 חסרת־ מגוטי־יית, דמות הוא. נהפוך אלא וממשית,

 תורמת כמעה וכלתייאנרשית כלתי־מפוענתז פשר,
 מפי נמסרת שאינה האמנותית, המסירה דרך גם לכך

 השונות הדמויות של מפיהן אלא יודע־כל, מספר
 דוד אמרה", "סיכל אמרה', •חנקה כנוסח שבספר

 ללא לחלוטין, חיבת• כאופן כלומר וכר. וכר אמר'
 הגיבור של דמותו גם ולפיכך פסיכולוגיה תוכנה שום
 שוב אוטומאטית. התנהגות של רפוס כמין שבוייה כמו

 השונות, כסיטואשיות תגובות איתן חוזרות ושוב
 כיחסו לפיקודיו, כיחסו לילדיו, כיחסו לנשותיו, כיחסי

 של אלה תכונותיה שבשל ייתכן ועוד. למנהיג,
 מהמבקרים כמה ידי על התרוה נתפסה הדמות,
 אין כלבד, זו ראות שסנקח־ת ואפשר ספרות• ככשלון

 כאמת. החשוכה השאלה, אולם ביותר. משכנעת היא
לקריא יש כיבד היא כאן, שהעלינו התיאור כעקבות

 דיין הוא - דוד של דמותו
 המיתוס־ גיבור - ההיסטורי

 סוף לקראת קורסת הציוני
 המיתוס בבדי: ולא הסיפור,

 והגיבור כוזב, מיתוס הוא
 נטול־הערכים, הישראלי,

 לו שאין כיוון שורד אינו
 מקומו את להנחיל. דבר

 למוד־הסבל, היהודי תופס
לחיים. יותר המוכשר

 אלד, פ• ועל ספרותית סיגה איזו פ• על זד, בספר
אותה׳ לשפיט יש קריטריונים

מיוחדת ספרותית סוגה
 גב על גם נאמדים אלה ודברים אחת. לא בדייז כבר

 העוסק ספי זהו כי סרי( מנחם העורך ומפי הכריכה
 וחלאומ• הביוני ובמיתוס הבכר במיתוס כמיתוס,

 את מעלה הוא היסטורית אינו דדה *אהבת ככלל:
 המביאות כלס• ותקפיתו דימויים לדרגת האירועים

 את לאתר הבודך בשל ודווקא העקרוני: במישור היא
 הדמויות את ולהוליד ולרעבים, לחרד עליו המתתי,
 הדמדומים איזור ואל הבדיון תתס אל לזית• יעיתנות

 לידתו כין באו הגמתח לסיתולוני, הראליסט• שכין
 על סארזריה ספק המוות. לבין משיח. כמעט של

ואליהו". משד. של הסתלקותם
 יד שספר רק לא כ• ולומר לתליי׳ לדעתי, אפשר,

 עבמו זה מיתוס הוא הוא אלא חללו, במיתוסים עיסק
בפג־ כסיגה חמיתיס של חוקיי כי ולומר להוסיף יבריך



 אחרת. ספרותית סוגד. כל סל מחוקיה סינים עעמד,
 ומכלי זד ומורכב סניר לנושא כרגע להימס מכלי גס

 נאסר אס לגו די סלו, אחת מסורסת להגדרה להזדקק
 המיתוס כי מקרות( בכמה עיוו על נשענים ווהדכדיס

 ולחולף: למסתנה קבועה עודה להעניק שואף כמקורו
 לאירועי בררד־כלל, ססאסיסית משמעות, להעניק

 החברתית למיכה ערכים ולהעניק וההיסטורית• הסכע
הבאים. לדורות להעבידם גס כמו מתפקד, הוא בה

 של אלד סגולות על קגיוק שימר מסויימת מבחינה
 סמלי מחייבים מההגדרה שנובע כפי כיעירתו. המיתוס
 היפוכם שהם וחזרת ועל קביעות על לסמור המיתוס

אל כטענה לבוא איז לפיכד והשינוי. התמודד של

 מדוע דוד, של דמותו הרומאן, של הראשית הדמות
 כל ימרוע מסתגר, איני ומדוע מתפתחת איגד.

 סד מסן, על וסי־כ סוב חוזרות כסו תגובותיה
 הדקנגי, הוא הסית♦ הגיבור ואח המיתוס את שמאפיין

 הוא בספר מהקריאה. הנועד והדוסם התסדי-ת ילא
 ועוי עדי אירועים, ועוד עוד מעטכר, גירש קל כאמת

 שוס ללא אך אסירות, ועוד עוד ואנקדוטות, ברתיקות
 כהתנהגות שינוי לפתע שתביא פנימית תוכני

ויעדים הפתיחה בנקרות כסוכן. מלכד, ועיבוד,
 הרביע בהבנת הכובד נקח־ת ססוני• יבאז ואת עם
 כשנתו, סעיג שהוא כמיתוס מהותי שינוי קגיוק מכניס

 דבי של לאמיתו סלי• המקר־ת לעודד בהשוואה
 של ימותו כמו ממש פרדוכסלי הוא דקגיוקי המיתוס
 כמסי הסביאד פנימית סתירה בתוכו ומכיל יעיכוד

 המיתי ועיבוד של ימותו - ריר לדריסתי הנר שי
 להנחיל הממגלת רכית איננה - קנייק של בספרו
 נוס־ ככר שהדבר כפי ממהותת היא כלשזע ערכים
מהכרעה. הנמנעת רמות ערכית כלת• ימות לעיל.

 חסרת עלומה, מאחריות מתחמקת עמדת נוקטת לא
 החל כספר, המתוארים אירועים סל בסורה שסר.

 הסגרת דדך בשרת עמוס אורו נהרג בה מהתקרית
 כה תגמול בפעולות חלק לנליגרס, פלסח מחלקת
 רעייתו עם האישיים ביחסיו מפשע, חפים _ נהרגים

 המנהיג, עם בשיחות האחרות, והגשים מיכל
 השלום להסגת בסיועו ואפילו בממשלה בהופעותיו

 ישכנוע מוסרי שדרה חוס נעדר הוא - בעדיים עם
 ורוב רכקה חגקת נעמן, שאול, כאכנר, שלא פנימי.

 מיהו. כעבם יודעים איננו שבספר, האחרות הדמויות
 רכר, לשים מחוייב איננו מסלו, רעון למעשה חסר דוד

 מודעת איננה שאפילו עיוורי/. אגיכיית לאתי פרט
לעבמה.

הארה ללא - עיוור נותר
 בספרם אדורנו ותיאודור הורקהיימר מקס

 יאודיסאוה הקרוי נפרק ,‘ההארה של ־הדיאלקטיקה
 שילוב של זו בסוגייה עיסקיס והארה', מיתוס או

 ריי־ע כ* ומעיינים ךהוביייז, מעידה ואפיס מיתוס
 זהותו קל למרכיב החופר אודיסאיס, של הנבגד

 באיגספיי תוכנו את שיאב לקריר, לו ימאפשר
 המודע, השורד לדבריהם התנסה בדם הנסיונות

 תחילה בכוונה ניטל נם אשי וד. הוא ארדיסאוס,
 לקראת רוחו ימתחזקת מתחשלת וכד גרוליע סיכונים

 שהם הלדרלין של לשורר בדומה החיים, המסד
 וזד הגאולדר. שס - סכני קל ״כמקום מעטט׳ע
והמית•. האפי שבת התרליד סוד לדבריהם

 על קהדיססודיה רימה דיין, א1י דוד, ,שי במקרר
 מכשיר כמת אד בז משתרשת ומסותיד אירועיה
 עיוור, ניתר כמו עברי הוא כיונותי^ני■ לביעוע

 להנחיל רבד לו ואת אמיתית גי1ר^0יח חסר־הארי

 זה, בעידן מטריתיה קהונשמו ברגע ולפיכד. לה.
 הניכור מערים, עם השלים והשגת המדינה הקמת
 את כאש ומעלה קורס, אלא לרע מעבר שדדי איננו

 יקורותיר לארץ הרוחני לקשרו סמל דעתיקים. הכדים
החומרי לכוחו סמל בזע הטמין הכסף מת

כוזב מיתוס
 שבנה המיתוס כי לנו, לומר קניוק שמבקש מה
 איזו לו יש ואס כוזג מיתוס הוא מכוון, ככוונת בספת

 •לידי דור רדד, קל דורו זו. רק היא להנחיל, משמעות
 סיטמעיד■ תיד אל שנולד דיר הוא רמת, הארץ

 יתקמת חדשי■ אומד. לידת של חרת*עולם משיחית
 למגותז *שכדי שונות סטיכית יי, רדד אילם מיתי-
 המעיאות את להבת מוכשר אינו נפרד/ מאמר יידרש
 זה ישראלי ריר על יהיה רכר שיי בסופו ניבריית שהוא

 יאנק היא היהודי, של ליסיתו מזעמו את לפנות
 קל לערה דוד שי ביזמו את 0ג )היורק שבסיפור

 כת הסכל מחיקת בתוקף אשי־ ,הראשונה! אשתי מיכל.
 לתובנה נם זכר שלי, כנסיונו שעבר שנים אלפי

 העוקר רקורד, קל האנישיית בירדן קריא - ולהארה
דור המיתי מהגיבור הודים להנישד תתר מוכקר אותו


