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השואה.ספרותשלהגדולהשואלהאווילזאלי
נטלואשר,,סופריםראשוניביןארראשוןהיהלאשהואלומרלמותר

רביםהיוהאומנותית.ת iהספדבאמצעותהשואהחווייתאתלתארעצמםעל
אתעודדהאשדויזלשלכתיבתוזוהייתהכןפיעלואףכן.עשראשרלפניו
כעשריםהשואהתופעתעםכןעימותודרשהמחדשהנאוריםהקרואיםמצפרן

השנייה.העולםמילחמתתוםלאחרשנה
חוקריאליהדשר P'שיריזלאליהקדרייההספךןתיתהתופעהעתידה

עלוהןבכללוהתרבותיהציבוררעלהקרואיםעלהןהשפעתומשרםהספרות
להעידבכוונתיזהקצרבמאמרהשואה.שלהספרותיהעיצובשעניינםהסרפדים

הארטוביוגדאפי-למחצהבסיפורוויזלשלהאומנרתיתדרכועלהעררתכמה
והלילה.

האנושןתכלפינרקבותשאלותריזלמטיחהשראה.ספררתשלהגדולנשןאל
למה 1מאיתנואחדכלבלבכמר-מאליהןהנשאלותשאלןתארחןמעלה.וכלפי
 1ומדוע

שלהספרותילעיצובשבנוסףבכן.מתבטאתזהבספררריזלשלאומנותו
השאוהמאורעשלהמשמעותאתלצעבסופר-השראההשכילהשראה.חררייתעצם

מסריימרתחולשותאףעלהעברית.האומהשלימיהובדבריהאנושות"בתולדות
שלו.ובאומנות-הביטוידיזלשלנתיבתובדרןבאלבארזהשוניםהמבקריםשמצאר
סביבהסיפורמארגאתלטוותכמספר·ביכולתומעוגנתכסופד-השאוההצלחתו
אלהברשאיםהשראה.תופעתשלתהומהעדהנרקביםמרכזייםקיומייםנושאים
כמתבונןהשואהחווייתאתלחוותהנדרשבקרוא.בל-יימחומישקעיםמותירים
מלבך.

השאלהבסימן
ספררשל·תבניתיכיסודהשאלהאתמעמידדיזלשלהספרותיהעיצוב

שלהימצאותהאומנםהזכירולאנגררלורנסהאלפריןארווינגהנזבקריםהלילה.
מרכזיותה.עלעמדלאמהםאישאןויזל,אצלהשאלה

עלהדגשאתשםהסיפור.פתיחתעםהשמש,משהשלדמוותעיצוב
שמעלהבמימצטיידמשההשואה.שלהדיאליהבתפיסתהשאלהשלמרכזיותה

אתמלמדבסיפור,איש-האלוהיםמשה,קיומית.לדרגהמעלה-מעלההשאלהאת
השאלותבאנזצעותהאללקראתעצמומעלה"האדםכיהסיפור,גיבוראליעזר. .

האדםואלוהיו,האדםשביןזויחסיםמערכתעל-פי , oאותו"שואלהיגראשר
את"תמצאהאל.תשובתאתמביןאיברהאדםאןובך.משיברוהאלשואל

 •)םש(עצמן"בתוכניןךקאן 11מש,ן,אומר , uאליעזךהנכ_ןנןת,התשובות
השאלותלקראתמשעה-חושבארמנרתיתבנייהמשרםאיפרא.ככן.יש
הסיפור.בהמשך·האוטרביוגראפי,גיבורואליעזר,ושלהסופרדיזלשלהגדולות

שללאורכוונישנההחוזרסימן-השאלהבאמצעותנבניתהמספרעמדת
מזוויות-ראייהנשאלותהשאלותהסיפור.שלהעיקריהטוןאתכנזציכהסיפור
על-ידילכאורהשנשאלולשאלותכהדשאלותהמספרמשמיעלעיתיםאחזרת.
 .) 1ך(עמ'שלם"עםלהשמיד(היטלר)עמד"האם 1שאוהבטרםהיהודים

מספרשלמבט-לאחור-ריטרוספקציהעלמעידותהשאלותנזןכמה
לעצםלחזור\המנסההאיומותותוצאותיההשואהלחווייתמעברכבדהמצוי

שלאחד-מעשה.מידיעהלהתנערביכולתואיןאןהחורייה,

כדייאיןלצעריכהמשך.רכןשלי-התרגום 1רואןמהדורה Nigbt 14 1עמ )'
גררי.שלתרגומו
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נמצאכךכדירתרךבאירוניה,המהרהרכל·ירדע,מספראיפרא.חרא,המספר
דעתםנתנרשלאהיהרדיםעללכיקרות-אחריםסופריםשלכדרכם-רומז

 !" iמינבסיפורנרצוכןמתוןבתמימות..שופירשזםשבטרם-שואהלאותות
לשיםלקוראורמזתזרדדךהמספר.עמדתשלהזאתהטכניקהפיעלנוסף
השואה.שלהשייכותהוגשתאתמחדירההריהירבכןהזה.בזמןלאותותלבר

הקוראאלגםמופנותהשאלותבפרט.בן-זמננווליהודיבכללהמודרנילאדם
ר·ס' 'מ(המסראתויזלמעצבכןהזה.לזמןמשמעדתבעלותתשובותרדררשות
הקרוא.לבאלמבלי-משיםהחודרבאופן-דר aסיפשלהפנימיסגוליות)

אתרקמספראיברהואלמדי.מורכבתהמספרשלהריטרוספקציהשיטת
המספר,שלזוכרודיאלוגים.סצינרתשלבצורהאוסינוסובצורתאםהענן,
לאחוד,מבטבהשישלהערכה.-מעשהמסיפורהקר.ד·אאתמטלטלשהאו

הסתפקנואפילו"כן. :המספראומדכךנתנסה..שב·הניםיוןוכמת mיים nחומכת·
 •) 17עמ' o Nלהשגכידבו(היטלר)התכווןאם

בזמן.שוטפתהתקדמותשל.תחושהלקוראלהנקותמשתדלהמספראין
מאוחרמידעמתןעליידיהשואהשלהדיאליה:בהצגתמתערערתהזמןחוקיות
עלשדפקהאב.שלידידוהמישסדה.מפקחעל(כiגרןהמיל·חהמתרםשלחאד
 .) 24-23(עמ'כןעלידעולאהמישפחהבניאךלהצילם.בכרונהדט,גורהחלון
הנובעתאירוניתהדגשהגםאלאמתחירצושהמ-ספדבלבדזולאזהבאופן

מחשבהולתהליךמסקנרתלהסקתנדשרהקרואמראש.הנאותמידיעתלכאודה
 N 1--אזכי 1כןעשינודקאילר 11"ו--אזכייודעים,היינואילו ...של

 ."--אזכי •••לאאילן ...
הסיפורמנוסחרנחודגרההיסטוריון.באיצטלתדזג.ספרמופיעלעיתים

 .) 19(עמ'נחתן"כבד"פסק-הדין 1ואומדפסכםaדדיהר-לפרקיםכדובר-
התחרשהאתליצורכי·אםכהיסטרריוןימערין.עצמולקבועאינהמטרתואולם

 .) 19(עמ'לחייו"גטסייהודיהוסיפו"אף·עליפי·כן 1האירונית
וניתנות.ריטודיות,הןשהשאלותישעצמה.לשאלהפר tהמםבדרשבאמרך,

רווייהשחוכמתיהניסיןופרשניותכהעוותתיפקודןריבכןסוגריים,נתרןלעיתים,
עלקיומיתאוערכיתעמדהכמניעותהחווייתי,להקשרמחוץ-יעדןבהן.

ויזל.שלאומנוותלהבנתחשיבותןומכאןהשואה.מאורעשלמשמעותר
אתהמספרמביאהצהוב,היהודיתג-הזיהויאתלע'נרדהצרעלנספרו

 .) 20(עמ' "•••ןכממתאדםאיןןבכןמהןהצהובהכוכב N 1האבשלהעותר
גרםכןאםמה 1עלוב("אבא 1·בסוגרייםלאחו-מכןמיררניתנתהמספרהערת
מרתלגביהערתוועל·כןרבתי, Aנאותמובאתאבאהמלה .) 20(עמ' " 1למרתן

לאנין•גםאלאבשויודםלאביורקלאלוהתייחסדר·מש·מעיתלהיזתעשויהוא.ב
מותמעוצבשנוהסיפון,.'של iבהמשכמתאששתחיחכוםשלזומידהשבשמיים.

והא. .uה·חווייתשלהמרכזיכסמלהאל
לשיטתנזקקהואהשאלה.טןואתלהטביעהמספרחוחושונותנדרכים

ישיר,באורחשאלותשואל-אליעזר-הצעירשלפ'ה , nשכר nהנהשאלות
המספרישלהטןוקר.באוותאחרידיק tמחוה·nrכהמספד·המברגראוילך

 1תודבריגיע"מתי 1מובאותבלאעתהאןהשואל.הילדטוןהאוהמבוגר
ןהאנשיםאתלקחולאן N 1המספרממשיךהאב,תשרבתלאחראבי"•אתשאלתי
יצרוזהשילוב .) 27(עמ' nיפהנשמרהסדולא,ן·דעייןאישידעלאהאם
מעצבגםאןמתמשך,והוהרשחלףעברביןדבןי·הערבה,לניןיפרר Dביןמתח
כמבוגרדמותודביןנצעיר·חווה·חורייהזמרתוביןנ.מתחכשוריעצמוהמספראת

לאחר-מעשה.השראהחווייתאתהמעריך
רלפדק~םבחסרהנערדמותעיצובלעיתיםלוקההזאתההתמודדות.מחמת
העולםעלהנערשאלות , 42בעמ'למשל,(ראה.משכנעתאיבהשלההארחבטירת

המבוגר).הסופרשלבתיקולוספקבלאשrוהזורעה.מעשילנוכחהדומם

איש·האלרהיםמשה
יד-אומןבבירורנינותהסיפורשלהארטרבירגראפייםהיסודותאףעל
השמשמשהשלדמותואתקרבעהפרולוגדמןבןתיר.רבאיפירןבמיננהר
 'השראה,עלגםואפשרכולה,היצירהעלמאו;חהמאצילהסמליתכזמרת
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עליתשאיןדתיתארטרריטאטיביתכקביעההשאלהלמתרתביטוינותנתשהיאעם

 .עוררין.
הויאליתשלבתחומהתחומים.בשלושהלתפקדנועדהמשהשלזמרתו

מצטיירמשהבנייה-מראש.מעידדימרז-מקדם,זמרתונאיםירןישהסיפורית

עצמו.המספרשלבקורותיוהסיפורבגרףלהתרחששעתידעלהרומזתכדמות

באופןדכשחזרברכבת,למקום-ההשמדההטדאנספדדטיםתהליךאתערבוהשמש

היהודיםאתוהזהירהמתחוללותהזרועותואתאותרהמוצאותאתסיפופלאי,

לאזהרותיי·אתןהיטרלאלהתרחש,תעומדמפני
משהשלוסיפורוהפרולוגמשקפיםההיסטוריתלמציאותהנאמןבתחום .

להביןהשכילושלאאחרים)~כבמקומרת(כהונגריההיהודיםשלתמימוםתאת

ןפןסין"תקלמנאמנא nאתמפענחמשהכאשרגםקין hעלהכתובתאת

עירבאדנהיים. 11 {אפלפלדאהווןגםוביניהםהשראה.מסופדיכמה .•כמפרוש

לאהמקוםמיהודיאישדרמת.אירוניהבהמחשתשימושעושים 1גרפש")

למשת.הקשיב
נביאשלכזמרתומופיעמשה 1מיטאפיזיכמישרומצריהשלישיהתחרם

העתידאתמנבאאינוהואהיהודים.שלאחריתםאתהמנבאאחרית-הימים

לבאות.רמיזהמתוןעצמו)לושקדה(אתהעבדאת"מנבא"אלאבלנה

 .) 16(עמ'לדבריהםהאמינושלאהפורענות.נביאיכשארגרדלר
להקנותבאיםהזמרתראיפירןהארמנרתישהמיבנתאיפוא.למדי~:~,נמצאנו

האישיתהביוגדאפיהלתחוםשמעבדומשמערתעומקהארטרביזגראפילסיפור

המספר.של

האלמות
שלםיהודיעולםמתאדתהשראהשלפניתדיאליתאתהפותחתהסצינה

השראהמשמערתאתלהמחישמיטיבה tתיאור-רקעשלימה.באמונההמצרי;ן

הדיאליהבמיסגדתהאמונהארנוןשלהחורייהואתהמאמיןהאדםלגבי

הסיפורית.
הואשדוברההמאמינה.היהדותבקובמצריכברהשאלהיסודכימסתבן.

לשאלה.תשובהניתנתהתמימההאמרנהשלהבטוחהבמיסגךתהשמש.משה

רערמדתתלויהלשאלההתשובהרעל-כןהאל,שלבכל-יכרלתרמכידהזרמיסגדת

זאתעםהנדרשת.ההבנהלדרגתלהגיעמסרגלשאינוהאדםשלבדיפירנו

התשובהמקוראתממקדשהואבמההקרקעא.חהשמשמשהשלגישתומכשידה

 .) 14כעמיעצמובאדם
האל.שלבכל-יכולתוההכרהשלנפניתוטפחהבאהמציאות-השואה

ששאלוכפישאלהשראה.אימיכלאתשעבררצל-מאש. 1אוד-כשריד-השואה.

 .) 76(עמ' " 1איהראלחים,"איה :ריזלשלבסיפורוהדמרירת

לשאלהבתשובהטמונההמאמיןהיהודי.שלחוויית-השראהשלערצמתהכל

בתוכני-איש-האלוהיםמשהשלהמוקדמתכהנחייתו-שומעהשאליעזרזן,

שכברזה.בררטלאיאקטתליית-תנער.שלהמזעזעלמאררעעדשחארעםעצמן,

התשובהבשררתאתכנושאריזלבידיבפשטותמעוצבהשראה.בספרותלסמלהפן

עמודעל-תנהרכאן 1איתר ;לועונתבקרביקולשמעתי"ואני :הנוראה

 .) 76כעמ•התלייה"
לתבחיןאפשרריזלבידיחרריית·תשראתשלהזהתספורתיהעיצובבתשתית

משמעההשראת.וליהדות.לאנושותהשראהשלהייחודיתמשמערתהבתפיסת

רמץמותר.אלאהיעלמן,לאהאל,שלשתיקתולא-המאמיןהאדםלגביאף

האל.שלאפוראתבקרבוכוללהשואה
נראה,המודרני.היהודישלהאמרנהבעירתאתפתרלאהאלשלמרתו

לאחרהאלשלקיומואתשוללאינוהספד.רחיעיצובושכן 1לבךמודעשוויזל

 1זרבשאלהשמתלבטכמימתוארריזלשלהאוטרנירגראפיגיבורו ..מרתותיארו

האלאלכפרגהאליעזרנדאההאל,"מרת"לאחר .) 78 1(עמ " 1אותןאברן"מזרע

האישיתוהפניתיהקנייןיחס .) 77(עמ'אלוהיי"אתה.,,מה :בשאלה(תמת?)

שלזיקהחוסרעלארהאלוהותבעייתשלהיעלמותהעלמעידיםאינםוהמיידית

האלבגידתאתקובעלכשהמספריותרמרנןהיחסאלוהיו.כלפיהמספר

 ·) 79כעמ'כנאשםהאלואתכמאשיםעצמורמשים 78)כעמ'
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שלןעלום·הילדןתאתשציידמילגביבנקלאביםיגם Kאלהמשפטים

האנרשרתמיתתהריהי 1מכןירתךהיאהאלמיתתכינדאה,אמונה.שלכערלם

השקפת·ערלמראתדקלאשינתהמציאות-השואהבשואה.ההרמאנירת,מיתת-

בפישםדיזלאותר.הסרבבלערלםזיקתרכלאתמהרהר,כלאתאלאהמספרשל

 1(ולאחריה)כשראההאדםשלהקירמילמצברבאשדהבארתההבחנרתאתגיבורו

אואהבהללאאדם.וללאאלחיםללאבערלםמחרידהבבד~דרת-לבדי"נותרתי

יותראיתןעצמיתאדאיתיכןפיעלאףאפך,זרלתזבדלהיןתחדלתיוחמים.

 ·) 79(עמ'נו"כלרבזמןבמשךאליונlמרדיםהיושחיישדי,מאל

אפיזודהשמ.תאלרהיר-לאלהמתפללהציבורבקרבזרהריהואליעזר

בשורשיה.יהודיתבהשהיא"הקדיש",אמידתשלהמזעזעתבסצינהמסתיימתזו

מתופרטפרטבלעצמו.רהאדם-הקרוביםהאל, :היהאשרכלמותאתהמסמלת

עצמםעל"קדיש"האומדיםהיהודיםשלהסצינהשרד.שלבארותפיעלאףשם

אתלעצבארמנותיתשאיפהמתוןהדתיותהמוסכמותאתבמיתכדוןמעדרתת

ומוות.חייםשביןהתחומיםטישטדשידיעלהשואהשלהריאליה

- L'univers co11ccntrationnaircשלהמציאותאתלמפרםנדרשהקרוא

המוסכמותזעזועבאמצעות ) David Roussetשל·(בביטויו Nמחנות·הסגו"ערלם

קירמיתמערכתאלכצופהמרעבוהאורהירמי~מית.המוכרתהידועה,המציאותשל

כמהנדרשיםזולטכניקהשכיח.לקריטדירןהופך-החייםולא-המרותשבה

באנגלית.רקרזינסקיבעבריתנקצטניקהשוהאמסופרי

שלהגדולשמראתרמקדשמגדלאירונישבאופן"הקדיוJ",אמירתאףעל

המספר.שלהתיאולוגיתבמערכתהאלקונצפצייתרמרפיעהחוזרתהמת,האל

לאחדאףקייםהאל :משמע : 80(עמ'האלשתיקתאתלקבלנכוןאינוהוא

נירםהחיים)לשאיפת(סמלהאכילהעל-ידיהאלננגדמורדשהואוסופו"מותז"),

כלאן,(נחמןלפניושמודרהעבריתהספרותגיבוריאתהמזכזךהבדרןהכיפורים,

לדוגמה).
היהודיתהתיארלוגיהיהודי.אתיאיזםשלעיצובלנפינושאיןאיפרא,בדרן, .

אלאהאל,קידםאתשוללתאינהדיזלשלנסיון·השראהעיצרב:מדרןהמסתברת

כמהותהאלאתמעמידההסיפררשלהאידיאיתהתשתיתבשלילה.אותרמק"מת

האדםשלבסיפורתמרנת-היסרדלאדם.עדנהשאינה-האדםאלמתייחסתשאינה

מחדשמערצנתהשמש,משהשלבדבריוקירמיססללדרוגתשהרעלתההשראל,

בהווייההקייםהאלמןתשובהכלמקבלאינואןשןאל,האדם :נסייון-השאוהלאור

וערלהברקעתהאדםששומעהתשובההיאלילית '.1נהזוייההגדרתו 1שלילית

נפשר.מנבכי

הכזפרהרב
עלרקלאאןהשואה.חוויית·עלחותמואת:כטביעמרנה 1האאוברזאכן,

מרכזיכמרטיבהאמונהבדןאורעיוןאתמעציםהסופר .לספרודיזליודעעצמו

אמונתואתאיבדאשר-הדתיתוהסמכותהאמונהסמל- .הרביעלבסיפור

 :השואהושלהספרשלשאלת-השאלותאתשואלהואאףבאל.

שלהתלייהסצינתמעלשריחפההשאלהאתבכן.ומחזק '"?אלחים"איה

ישחרמיוכלאיןלהאמין,אוכל"אין :הרבשל:.יתהאוטורויטאטיתשובתו .הנער

 .) 81(עמ'הזה?"'·הרחמןבאללהאמין

אובזוזשמדשלוביםבדררדתשניתנההיהרדיתהתשובהמןסרטההרב

האל.אלמוטחתבשאלהפרנהאיברגםהרבחטאנר".ראברתינראנחנו"אבל

לטריס,מהדורתהבכא,עמקהכהן,(יוסף "! 'ן;תתאפקאלההעל 11 :לפניוכרבנים

לכלהדוהרתאלהיאלאנא"דעתה :כקרומיולישרעת-האלמקורהוראינר ,) 34עמ'

(שם.ריבם"וריבהר;:~כיטהה'"ראה 1או 1 ) 90עמ'(שם,נקמתם"נקרם 1בשר

השמדיהודה,{שבטדידגאאבןכשלמההאלאתמצידקשא:ינוומרנן .) 135עמ'

"רצדיק :ירושלים)אפשטין,לזיןמהד'קל"נ-קל"העמ'ושלשה,הששים

 " 1ה'הרא
שלהמאשימהאצבערמיטאמדרפוזה.עבדההעבדלשאוותחיהרריתהתגרבה

 • • •שםייםכלפיעתהמופניתהרב
תרצארתירהאמרנה,ארנוןשללא-פחות,נוגעת·ללבנרספת,ראדיאציה

האמרנהארבדןהמאמין.דראמרעקיבאשלזמרתובאמצערחנמסרתומשמעותר
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מניאהאמרנהשהרסכמימתוארדראמרלארנדנר·שלר.המאמיןלאדםגולם

הרוחניתגסיסתוהקיזם.במאבקלהמשיךרצוןכלמאבדהוא 1עצמוהרסלידי

עלהמתעקיבארבישלזרמעוותתבמהדורההפיזיתגסיסתולידימניאה

השם.קידוש

כרב.כאחד.שניהםאפשר 1אליעזרשלזמרתועלחלהדגמיםמשניאיזה

אליעזרנותרכדראמך,בר.להאמיןהיהיכולשלאכיורןלהאמיןאליעזרחדל

שרזהדגמים,בשניכדמויותשלאאןנתר.אמרבלא )! ? 7(עמ'חיהכגרפה

הואתפיסתו.לפיאנוש.בתולדותהייתהטרםשכמרההפורענותמאימיאליעזר
 1כמאמורהניספים.מיליוניעםיחדכשראהניספחשהאללאחדלפליטהנותר

 .) 79(עמ'שזי"מאליותראיתןעצמיאתדאיתי ...
האמרנהוארכוןהשראהחווייתשלהפנימיהמסדאתזה·ב.משפטלראותיש

הסופרמ~נר.איתןהואכןומשוםהאלשלמותראףעלשרדהאדם .•ריזלשל

הנראיתקיים)איבר(שלכאודההאלעםהידברותשלנוסףבתיאורזהמסרמזגים

תפילהכנושאמתואראליעזר .הסיפוררוחאתהרבימיניהכסורתתבחיצוניותה
מאבירלהיפטררצהאשראליהורבישלבנוכמעשהיעשלבלזקר riשילאל
 .) 104כעמ'

תת·מרזעבאופןלהתפרשעשויהאבאתלקייםוהחיצוןהפנימיהמאבק

שצדייךכפי ,"בא"הכינויאלוהיי·אתלשמראליזערשלשאיפתואתכמשקף
אתייצגאביר •)" •.•עלוב"אבא 120(עמ'אביר-שבשמייםעלגםחללעיל.

 1דמערת"("בלאאבירלמרתהאמבירראלנטייחסרהחרדית.היהדותשלעולמה

כלפיהנלתי·ברררהעמדתואתלהמחישעשרי ) 124עמ'- ...סופסוףחרפשי 11

האמרנה.ארכון

ערןלשמרמאבקואתאליעזרשלהנזכרתתפילתומביעהמודעבמישור

שאבד.הדתילערןכ·תחליףזווערת·השארה.שלהמציאותבמיסגרתאנושי,

הפרטשלקיומואלטרראיזם.מאפשרתאינהמחנה-ההשמדהשלהמציאות

בשםהזוכרהבלוק.ראשחברתי.ערןלכלמעלכעומדיםנראיםהוישרדותו

במחנה·הסגר.שאהתתשכחאלבחרדון.לי,נא"שמע :לאליעזרירץעזד.מציאות

אףאחר.בן·אדםשוםעללחשוברלאהואנפשרעללעמרדאדםכלצריךכאן

לבד"לעצמוומתחיאחדכלידידים.ואידאחיםאיןאבות.איןכאןאביו.עללא
 .) 122(עמ'

שנשתמרוכערכיםנראיםההדדיתרהאחריותלזולתהקירבההאדם.ערן

זורחהאדםצלםלהכחידם.הקלגסרצוןעל·אףמחנות-ההשמדהשלבמציאות

מעמדהחזיקוובנואבאותם.קיימווכנראהבשיברי·הגרפרתנותרוהאדם

הכחדתןאףעלהפוכה.מטרהלהשיגשברעדובתנאיםהאדםערןעלכשזמרם
ערכי·אנושלהחירתהניסירןבשואה, ) 1(המזומרתוהנאורותההומאניותשל

 , oהאדםבהישרדותמסייעים

ככרתב·שרררת·אלו.חוויית-השראה.אתחררהשלאכלעליקשהכמרבן.
דיזלשלאמיתרדיזל.אלישלבספררהמצויהיבעוצמת-האמתזרהשערהלבטא
שנאבקכמיגיבורואתמעצבהסרפדמחרי.דבגילוי-לבגםאןבפשטות.מובאת

חושףהריהונותנה,וכשהואהגוסס.לאבירהמרקצלחתאiרלתתאםעצמועם
אליהוו'שלכבנרבניסיון.עמד.לאשמאעצמיתלביקורתללא-רחםעצמו
·בלתי·תחרשת·שיחרררואןלעיניו.ומערתהביאלאהאבשלמותר .) 119(עמ'

בקירנו.מפעמתאמיתית.אןכארבהלאדם·מן·החרץ.מרננת

גיר·יררק.יאתקה,קררגל,אוניברסיטת

"·<·c;י<•>י--וו~·+" 

שלנספררזהבנושאזיוןראה )"

. lforren Des Pres, Sbe Survivor, New York, 1976, Cl1aptcr V 
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