
פלאימשה

נוסחהשואהספרותשלהאומנותיהביטוי

צטניקק'

האפר")"כוכב(בסיפור

אייכמן.במישפטבעזרתוצטניקאמרק'ספררת",דבריהכותבכסרפדעצמיוראה"אינני

כאןשהראכפישםהזמןאיןשנתיים.בערךשםהייתיארשרריץ.הפלאנטהמתרךכרוניקה"זר

הירלאזרפלאנטהרלתרשביאחר.זמןגלגליעלשםהרלךרגעשברכלהארץ,כדררעל

לאהםכאן:שלובשיםכדרךלבשרלאהםילדים.להםהיררלאהרריםלהםהירלאשמות,

רלאכאןהעולםשלהחרקיםלפיחירלאהםאחרים,טבעחרקילפינשמרהרלידר;ולאנולדו

עמ' , 1976אניב,תלוספררת,עדרתפרקי<השראה,צטניק"ק'המספרהיהשלהםהשםמתו.

177 (. 

ארתםשפירשורישכהלכתםובריראתלקוראהספרותיתהביקורתהטיבהתמידלא

בעיצובלאספרות.אינםצטניקשלק'"ספריוכיכתב, >ב"ח<אחדמבקרכנתינתם.בפשטנות

מינימלית".איכרתחסרתשהיאבלשוןרלאבראייהלאהעלילה,באוגרןלאהדמרירת,

מתייחסהמבקרספרותיים".בכליםלביטויניתנת] ... [השראהש"איןהמבקר,שלומסקנתו

-רטרעןזאתהבחנתומבטלהואאךכרוניקה,הינהשכתיבתוצטניקשלק'הנזכרתלעדותו

ביןנפלצטניקק'"כיקרבע,הלההמבקרתיעודית.אינהצטניקק'שלכתיבתוכי-בצדק

כילהעיריש . 189-188עמ' , 1972סתיר,א'ט"ר,<קשת,לכרוניקה"הספרותביןהכסארת,

"סלמנדרה",צטניק,ק'שלהאחריםספריועלאלאהאפר""כרכבעללאנכתבההביקורת

"פיפל").הברכות","בית

השראהמספרי"מחשוביאחדאתברררראהעימר,חסדערשהערבדיהר,מרדכיאחר,מבקר

 .) 88עמ'תשל"ז,אניבתלובדממה,<בסערושרידיה"

הביקורתיתהתפיסהלארדשניתשתיבחןהנודעיםהשראהמסופריאחדשלנתיבתוואריה

הפואטיקהפיעלרנידרנהעצמהבושרתהערמותמיוחדתסוגיההשואהבספורתהוראה

אחרים.ספררתלסוגיבוררהזיקהתרךלה,המיוחדת

"כרכבבסיפורהתרכזותתרךדיברו,יחיאלהראהלאצטניק,שלק'ביצירתויעסוקדיוני

הופיעהספרבמיטבו.השראהסרפדאתלשקףמצליחיחסיתהמצומצםשהיקפוהאפר",
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לאנגלית,רתרגרמרביאליק>,מרסן<הרצאתלראש"מעלאשר"השערןבשם-1960בלראשרנה

 • 1971בשבתלארדיצא , Star Eternalבשם

פררלרגרסביבהבארשרריץ,השראהחרריית-עלהאחרת'ה'פלאבטהעלמספרהאפר''כרכב

הנרשאאדיטרריאליבהיגדמסתייםהספרמטררפרלי.-המספרשלבעירךהמתרחשיםראפילרג

כסרח-ערוףבראהצטביק,לק'חשיברתרשלמורתהשילרמים,בשאלתרבאמרצירנאלימיטען

הסיפרר.אתהרלםשאיברמלאברתי

שלהאפקטאתלהטעיםנרעדאפילרגרבסרפרפררלרגכשבראשיתךהספר,שלזהמבבה

אחדיםימים , 1939נסתירפרתחהספרהשראה.ראחריהשראהלפניוחייבך:ר'אחרי','לפני'

מתארלסייפאפתיחתארביןהשבייה.הערלםמילחמתתרםעםמייןרמסתייםהמילחמה,לפני

בארשרריץ.האחרת',ב'פלאבטה-רהמררת-החייםאתהמספר

הגורלהחשמליהשערןכגרן:באפילרג,רהןבפררלרגהןבמקבילרתרבשימרשערשהחרא

"ערמותהראשיתלכביסתךשמעלהמחרזיהמישפטביתפיך,עלשערביהםאתמבררניםשהכול

<כרכבחירם"שלהלבןארוראתכפרת-מאזניהעלשוקלתהיארערלרתרבעינייםאלילת-הצדק,

להבא>.בסרגרייםהעמרדיםסימונירכן , 9-8עמ'האפר,

הנרקבת,התחרשהאתלהמחישמטיבהשואה,ראחוילפניהזמןאתלהציגהמרסיףהשערן,

אגרש.בתרלררתהשראהשלייחררהאתלבטאעשריזהסימלבייסודערמרר.עלניצבשהזמן

עדייןאלילת-הצדקהשראה.לאחרהשתנהלאדברשאכןמכך,להסיקירכלהקורא,ירצהואם

רכן .) 100 (השלג"שלהצחררהדו;יו?תואתכפרת-מאזניהעלהיא"שרקלתרעדייךרעולת-עיניים

השתנה.לאדברכאילר ,) 111 (ואחריה ) 7 (המלחמהלפניהרחובאתהמציפותהשמשקרביגם

דהיינו:הקרוא.לגביאידםמסרבחרבםברשאיםהמקבילה,הזהרתמכן:דירתוהדמיון,

ובהירישירבהיגדכנאמר-להררתרברכחארשרריץ,האחרת',מ'הפלאבטההשבפליט-החרב,

עימדהקרואאתלשתףבאהמספררלמד:צא .) 112 (דבר"נשתנהלא"כאןהמספר:מפי

השתנהלאלאמרר:השראה,מציארתשלהתיאררתרםעםהסיקארתהרבת-מכאוב,במסקנה

לאהיאאףאלת-הצדקשהיה;כפיחיברהצדק,מישכןבית-המישפט,השראה.לאחרדבר

השעוןרמחרגיההיסטורי,לעיררת-הדיןאירובירימרז-רעולת-עינייםרהריהיהשתנתה

 • 1945רעד 1939מנידברהשתנהלאכאילוובא,י~ת ?iכ~זמן,ארתרלהציגמוסיפים

זמבר"-של ...החדש"המחוגמצרירבשערןצטביק,ק'של ) 112 (ואשר"מעלתלוי"השעון

 ••• ) 108 (עולמו"שלהחמה"ליקריאתחרזהוהריהו ,) 112 (

בסובטיליות,ארספררתיתיחכרםשלרבהבמידהמשורטטיםאינםאלהסמליםאםראף

עמדהלהביעבבראו-הסרפדצטביקשלק'חולשתוזאת,ועםלמדי.רבההקרואעלהשפעתם

הסירם.בפרקשעשהכדרךהשילרמים,בדבראדיטוריאליתאראידיאולוגית

על-מבתר'אחרי''לפני'בחררייתלחוותעצמולקרואמאפשרשחראבשעהלררבכוחו

שלר.מסקנותיואתשיסיק
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מבכה

במציאותבפודרתסצנותעלמרשתת-רומןנשםלכנותרנתקשהנכרןשאל-הספרמבנה

אתמוצאיםאברהסצנותניןלמדי.רופףבאופןלרובאחרייםלאלואלושקשריהןהשראה,

ולסוף, ,) 28 (הילדיםשל-ואחר ,) 23 (הזקניםשלהטראנספררטים ,) 13 (הכפייהעבודות

הבזקילאחר .) 32 (אשוויץאלהגטאות"מאחרוןהמובלים"אחרונישלהאחרון""המישלרח

עצמה.השראהחווייתלתיאורלאושוויץ,-האחרת'ל'פלאנטההסצנותעוברותאלה,פרקים

לאנאשרריץ.-יוםכלאראח,דיום-יוםמחזרושלעקביתזמןבתוויתחתומיםאלהפרקים

היוםואכן,אושוויץ,שלהחוקיותחרתםאתנושאהשראהבמציאותהזמןשמחזרוייפלא,

 .) 34 (אושוויץ"שלחצות-לילדממתהליל.תוךאלעורמים"מצעדבלילה:מתחילבאושוויץ

הכניסהאתמתאורתהללוהסצנות .) 73 (הערב'נ'מיפקדמסתייםבאושוויץמהלך·ירם

ואכילה.ארכלבאושוויץ,תפילהאכזריות,מעשיעוצר-בלוקים,בית-המרחץ,לאושוויץ:
"הריכרחמתקייםרנעיקנרתיר ) 83 (לקרימאטררירןהאחרוןנמיפקדמסתיימתהשראהחוויית

ולבסוף: .) 100-98 (עמוכלפיהאלשלליחסונאשרתיארלרגירתשאלותנשאלות-האחרון"

"חבריו,תקורה:יש-הואהנאמרוהמסרהוויכוח,שלבעיצומונזרקת'תיקררת-חרט-השני'

 .•.אחרבמקרםהמשכיותעלנרמזהתהוםפיעל ... ) 101 (ישראל!"בארץשם,

מק~רה,בלתיצפריה,בלתיכישועהפתאום,לפתעמרשלן,השחרורהסוף:שלאחרוסירם

 ...מרסנותבלתי

סגנון

צדאתזנן,ובמקרההסרפד,שלייחרדוצדאתלמצואמבקשהשראהבספורתהמעיין

התפיסהאתכתיבתו,מצטיינתשנההסגוליתהראייהאתזה,בסיפורצטניקק'שלייחרדו

נשור.עלחררהאשרהשראהחווייתבתיאוראותרהמאפיינת

לרתקשעשויבאופןהשראה,חרייתאתלתארנבוארעשיר,בסגנוןמתהדראיברצטניקק'

להפליא,מצומצםסגנונושכןמסתברא,איפכאספרותית.מבחינההמתוחכםהקרואאתאליו

ובמקרםואין,כמעטתיאוריםציוריות.ונעדרדל-זמירןסגנון-ויסודימדרסןלעיתים,מאופק

לחלוטין.כמעטנעדריםדימוייםרגשי.ארסמליבאופןמתפקדיםהריהםשיש,

צטניק.שלק'לנרשארבירתוהמתאיםהיגר-ורשלאקרניקצר,-זהסגנוןדווקאראכן,

תזזית,אחוזתרערריתרת,לתנרדרתנתרנהלמקוטעין,נמסרתהמספרשלשפתרזר:אףזרולא

הנכפה.שלהתקפיודמריית

הריאליהאתלתרגםהאנושיתהשפהשלוביכולתהבלשונוהסרפדהתחבטכאילונראה

בשימושיםבוארתרהתלנטרירתירהתחבטויותיוהמלה.באמצעותהלשונילמדיוםהזרועותשל

הרבים,הקריאהסימניכגרן-מליםשלברחןאתלהעציםכדינדרששאליהםהמלאכותיים

לאחוהלשוןהמחבר,שלתפיסת-הלשוןחלש.ספררתיכאמצעיכללנדרךהנחשבים

הרארכההאחרת'.נ'פלאנטהושמיראתבתארוהמספרמפיהנמסרבהיגדמתבטאתאושוויץ,

בקביעתו,שטייבוג'ררג'עםיסכיםצטניקק'כילהניח,ניתן .) 35 (אדם"שפת"חדלהאומר:
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 ) Theההגיון"לשורתמחוץשהינוכשםהלשוןלשורתמחוץנתוןאושוויץשלש"עולמה

world of Auschwitz lies outside speech as it lies outside reason - 'Languages 

.) 123 . and Silence', p 

אתצטניקק'מצמצםהשואה,תיאורעםאותנטיבאופןלהתמודדהלשוןמגבלותלאור

כגון:השפהשלההכרחייםליסודותיהנתינתו

"אדמה."

 .) 13 (חופרים"]הם ... [באדמהמשותףנורכוריםגברים"חמישה-עשר

אותאריםכלבלא-נמליםחסכונישימושנעשהוחתוכים.חדיםקצרים,המשפטים

 ...תיאורים

והןהמשפטיםנקטעיהןהקבועההתבניתאתהולםהמשפטשלזהומלוכדמצומצםמבנה

ק'הם.אףומקוטעיםקצריםהפרקיםחדשים.לקטעים-לרובחדותפניותישהספר.נפירקי

והמבניתהלשוניתהתבניתבאמצעותהשואהמציאותאתלבטאאיפוא,מבקש,צטניק

חוסר-הנשימהנפרק.וכלהונקטע,במשפטהנודדת,נמלההחלומרוסקתכמקרעטת

כולו.הספראתהמאפייןהוא-הוא

שזוריםאינםאירועיםשוטף;אינוהזמןומרוסק.כמקוטעהואאףהנתפסנזמן,הדיןהוא

הגיוניסדרכלבלאמשרנה,במציאותמתרחשיםואירועיוהזמןמזה.זהברבעיםואינםבזהזה

ומקובלת.סדורהמערכתכלוללא

המרכיניםכחסרתכמעוותת,המתוארתהריאליהאתלעצבאומנותיבסיוןלראותישנכך

לכאורה,נע,אינוהמתוארהזמןזו,ספרותיתתפיסהפיעלומרחב.זמןשלוהידועיםהרגילים

עיקרימרכיבשהואהדמויות,פיתוחנעדרהסיפורכן,כמובה.מורגליםשאנוכדרךקדימה

-המוכרתהנורמאלית,המציאותמןלחלוטיןהשרנה-היפרתיטימצבהקוראחררהרכך .ברומן

קפוא,הואשאףהמרחב,מרכיבושלהשראה,במציאותועומדתלוישהואהזמן,מימושל

שרנה.מנוכר,

אתלבטאמנתעלספרותייםמנעלכל.יצטניקק'נדרשהנזירי-כמעט,הסגנוןאףעל

החורייה.אתולהעציםהמסר

לאורכההר;ןחשניבגוףהשימושהיאנסי;נרניותרהיעילותהספרותיותהטכניקותאחת

עומד"כשאתההשני:ובמשפט ..."מאחוריך"היאהספראתהפותחתהמלההיצירה.של

 .) 7 ( •••ראשך""מעלרכן: " ...מבטךנופל ... "ובהמשך: ...כאן"

אתלשתףלמדייעילהנדרךצטניקק'מנסה-אתה!-שניבגוףהשימושבאמצעות

שם.נוכחהקורא,'אתה',האחרת'.ה'פלאנטהבחווייתהאפשרככלישירבאופןהקורא

מזעזעותהקורא,עלמצטבראפקטנושאות ...אתהאתה,אתה,והמתמידות:הישירותהפניות

אם-"נוכח"להיותרקלאאותרומאלצותבביתו,נוחהבכורסהיושבהואאםאףאותו,

מערוב.להיותגםאלא-כעדאולחווייה,כשותף

כל"עםענודת-הכפייה:אתהמתארנפרקבתחילה,מייןקייםשניבגוףהשימוש

להישאריכולאינוהרגישהקורא .) 13 (באדמה"השמשאתקובראתהשלךנעיצת-מעדר
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ונמצאלעבודת-הכפייה,לכאורהנתוןעצמוהוא-"אתה"קוראכשהואלחווייהמחוץ

בסיפור.אבושומעיםקולובתשאתהמספר,אוהסופרעםיחדעצמה,באושוויץ

אלאהמספר,אללהצטרףכהזמנהרקלאנראיתורבים><יחידשביבגוףהקוראאלהפנייה

לדוגמה:התרחשותן.כעתהשואהלזוועותכעדלשמש-מזהלמעלה-

הבההרואות:עיניכם ...עיניים!אחיזתכלבלא ..להטוט!-כולכםוראושורומונף:"המקל

-חייםלפניכםמוטליםהבה ... ) 61 (-תראומידהבהבנון?חיים.לפניכםמוטלים
/1 ) 62 (. 

למעורבותולהירתםסביל,כצופההרגילמתפקידולהיחלץהקוראאתמאלץזהשימוש

לכאורה,חלק,וכנוטלכמשתתףאומנם,זמניבאופןבעשה,הריהווכךהמתוארים.באירועים

בעמדתו,לשינויהקוראאתהניאצטביקשק'הריהכתיבה,טכניקתמבחיבתבמאורע.

 " The reader is temporarily an insider and permanently anלאבגר:שלכהגדרתו

" utsider ~ ,3עמ'הספרותי,והדמיוןהשואה<לאבגר (. 

ואתהקוראשלביטחונואתלערערבוטהשםנמצאהקוראכיהגורסתהספרותיתהתפיסה

אתמציבשביבגוףהשימושועל-כןבעכו.שהתרחשואירועיםמתארהסיפורכימודעותו

מגובבתאיבההסיפורשלהספרותיתהקובוובציהכאילוכמתואר,עצמו,מצבבאותוהקורא

המסקנה,מןלהמבעיכולשאינוהריהספרותית,לקובורבציהמרדעהקוראואםעיקר.כלעליו

זהבנושא<השררהחרב.שרידהואאףכך,ושמשוםבשואה,שם,להיותהיהיכרלעצמושהוא

 Language and Silenceבסיפור " I am a kind of survivor "שטייבו:ג'ורג'הבחנתואת

 .) 146עמ'

ביןזיקת-גומליןהמחבריוצרו'אתם','אתה'הגרףבשםהשימושבאמצעותכך,עלבנוסף

המחברמצליחנכך . everyman-אזםכלמעיןלהיותההופךהנמען,וביןהמספרזובר iו

ממסגרתחורגבסיפורהגלוםהמסרבלב.דהמעשהלסיפורומעברמעלשהואהישגלהשיג

השואהאתהיאאףלחוותלאנושותקוראהמסרנכללה.לאנושותמכרוןוהריהוהמעשה

נגופר.השואהאתשעברכמיהיא,אףחרבשרידתלכאורה,ולהיות,

האירועיםהסיפור.שללאורכוהווהנזמןהשימושהריהיבזוהקשורהאחרתטכניקה

הסצנותבראותמכך,כתוצאהוהולך.מתמשךהווהשלספרותיתנקובוובציהנספרמתוארים

 .וכאןעתההקורא,בנוכחותכמתרחשות

אתמעצימהנזנח,שבי,בגוףהקוראאלהפנייהבשילובמתמשך,הווהשלזוזרך

נזרךהשואהחווייתאתלעבורהקוראאתבהכריחההשואה,שלהספרותיתהמציאות

אתחררההואיותר.עתהלוקררנההשואהומציאותויותר,יותרבהמשתתףהואספרותית.

 " as a temporaryלאבגר:שלבלשונו-זמנימשתתףכמעיןנשרועלהשואהשלהאפשרות

" insider השואהכשרידעצמולהחשיבועשוי) survivor ( .לעז

והסיפורבסיפור,מרכזימעברנשלבפתאוםלפתעבפסקהווהבזמןהשימושכילציין,יש

בלוקאללמוותהנועזיםהעברתבעתהקץ,התקרבעםמתרחשהמעברעבר.לזמןסוטה

הקרמאטוריון.אלהובלתםלפני ,) 95 (הבידוד

קורותיהםוסיפורהאחרונה,בזרכםהמחנהשוכבילגביפסקוכברהחייםכאילובראה
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שרוייםכנרהםבאפם.חייםנשמתבערדכמתיםחשוביםהםהעבר.נחלתלהיותעתההפך

תופעהעלמעירוהואבזמן,החדהלסטייהכנראהמרועהמספרעבר.זמןשלבשלטונו

חופשינעשיתלכאן,שנכנסתכיווןלפחו.דמימפנילךאיןשוב"כאן,כדלקמן:זו,אירונית

למציאותגםקץשםובאהממשמשהמוות .) 96 (אושוויץ"שלבבלוקיםהשורריםהחוקיםמן

בדיאלוג,הקוראפוגשלראשונההסי;ור:שלבמהותונוסףשינויחלזהנשלבהשואה.

עיצובלשםדיאלוגיםהשמטתשלזודרךהסיפור.שלהטקסטמןלחלוטיןכמעטשהושמט

יז'ישלבספרוספרותימבעככליננקטהציוויליזאציהקדםדמוייתתת-אנושיתמציאות

הצבועה"."הציפורקושינסקי

ומעררו,כשראה,הבררנותתיארלוגיותשאלותמעלההאפר"ב"כוכבהמופיעהדיאלוג

ליהדותהמשכיותצפריהלפחותאךנחרץ,גורלםשאומנםעצמם,בקררבנרתכלשהיתקווה

ניתןאםאף-ותוצאותיההשראהלמשמעותבאשרזרראציונאליזציהישראל.בארץוליהודים

שהיאהרי-כלשהימשמערתלשואהלייחסמנתעלטראנסנדנאטלילהסברבצררךלהבינה

כמושגנראיתזוראצירנאליזאציהשכןלמדי.ומלאכותיתמאולצתכדחוקה,נראית

ישראלשלקיומהאתומצדיקהשואה,בספיחיישראלמדינתהקמתאתהכורךתר-שואתי,ב

בעתי.דהכחדהשלאפשרותמפניליהודיםכמקום-מיקלט

לאותנטיותסטנדרטיםלקבועמסרייםהיסוסאגבלהישמעחייבתזוביקרותהערת

קנילקבועהקרוא,ארהמבקר,רשאימקרםמכלהשראה.למציאותביחסאותנטיותולהיעדר

שק'המסקנה,נדרשתואכן,סיפרו.שלאחריםבחלקיםזהסופרשלכתיבתודדךפיעלמידה

הקורא.לכיורןמאותתשחראבמסריםמכךופחותעצמההשראהבתיאורבמיטבוהואצטניק

משכנעתהייתה-חשובלהיותעשוילכשעצמושהוא-המסרלהצגתיותרסובטיליתדרך

יותר.

בתוצאותישראלמדינתהקמתאתהכורכתזר<כגרןהיסטוריתתיאוריהכיזאת,עםיצרייך,

מובאתהיאכאשראנאכררניסטיתכראצירנאליזאציהניראיתהשראהלאחושנקבעההשראה>

התרחשותם.בעתהשראהמאורעותעםבהקשר

הנזכר:הדיאלוגשלסופרלהלן

אלאהנהר,אתעברולאבניראםהמלאך,עםיעקבנאבקמיבשבילמשילידו!"_הרבי -. 
מחשכי-הלילה?"בתרךכאן,כאן,נשארו

עונה:והרבי

יעלהלאכןלפני'ישראל'.השםאתויישאיעקביוציאזהלילהמחשכימתוך _"

 " ...השחר

פניה.לוהראתהההתגלותישראל!בארץשם,חבריו,הארת-פתע:בקירנוחש ר~ר~"

 .) 101 (עין"להרף

חשיבות.רבפנימימסרנושאהאחרון","הריכרחשכותרתוזה,פרקכן,פיעלואף

זהרת,וחוסראנונימיותלכן,קררםשם.כבעלותהדמויותמןכמההמספרמזההלראשונה,

באורחלבטאבאהזרספרותיתטכניקהבכיפה.שררותמוחלטת,דהומאניזאציהשמשמעותן
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המררת.ובמחברתבמחנרת-הריכרזהמציאותאתמימטי

ערסקהמאמיןפרנו ,) 97 (חרקם!"לחם"מנתאתדרושיםהבידודכלרקשוכניבערד

במשמעותהרביעםדןהואמצוי.הואשבהםוהזמןהמקוםממסגרתהחורגיםבנושאים

הריהמלאך,עםיעקבהיאבקותשלהתנ"כיתלפאראדיגמהרומזדיונםאםואףהחורבן.

שלהופעתהדבר:שלהיפוכוהמקודש.השמיימיבתחוםמצויהאינההנזכרתש'ההתגלות'

החילוניותשלבשליטתהכולונתוןהיהודיםשלקיומםוהמשךכ'התגלות'ארץ-ישראל

הדתית,הסמכותשדווקאהוא,משמעותיבלתילאאלוהית.התערבותכלללאהמודרנית

השואה.במציאותהחילוניתההתגלותשלהמסראתהנושאהואחראהרב,

שללקיומובאשרמשלולמסקנהמגיעכשהשרידהשיחרורעםמתעצםהחילוניהמסר

התפיסהזואין .) 102 (ממנה"נסוגהשטןוגםהזאתהאדמהאתנטש"אלוהיםבאו~ככ:האל,

המוחלט,הרעשלנציגךהשטן,כולל-טיבעייםהעלהכוחותנטישה;שלאלאהאל,מ;תשל

השואה."בזוועתחלקכללהםאין-

הפרקשלסופוהאחרון","הויכוחהפרקברקעהכמו-ריאליסטיתהחילוניתהמגמהאףעל

כמוות".והחלטיברורזאתועםבערפללוטכסיוםולמיסטילאניגמאטינדרש

לאשובוצרוף.מזוקקעתההיהסביבו"הכולוכיקרובהגאולתוכיחשפרנוסיום,עם

הרביעיניגופו.שלקיומוכלילממנונשכחרגעאותושלדו.בתוךהואיושבכיהרגיש

 .) 101 (פנימה"בהםבאהוא-פתוחיםשעריםכשנילוהיומשילידו

בלתי-מיסטייםנוחרתבחובוכצופןגםאלאהיחידשלכגאולתורקלאבזהמתוארהמוות

מעודן,בסיוןבכךלראותישוההיסטורי.הלאומיעבורעםהיחידאתהמאחדיםמוסברים

היהודיםשלמרננתוהבלתיהגיוניתהבלתיהאכזרית,להשמדתםמשמעותליתןסובטילי,

המרבגורלוארתהולכורךההיסטוריבמובנההשואהאתלהעציםכדיבכךישהנאצים.בידי

דוריות-דם.שנות-היסטוריהבמשךהיהודיהעםשל

נוספותטכניקות

הן.אףיעילותהינןהשואהשלהמציאותבעיצובצטניקשלק'האחרותהטכניקותמןכמה

והבלתיהמציאותישביןרהמיטאפיזי,הפיזישביןהמחיצהאתלבטלהמספרמשתדללעיתים

שאלהמפנההמספרהאחרת'.ה'פלאנטהשללריאליההקוראאתלקרבובזאתמציאותי

 .) 63 (אתם?"ומימיחיים!"חיים!ה'חיים':אלמוחשית

מהותיתכיישרתהמרותשלבפרסוניפיקאציההשימושחראמזעזעאףואולייותר,מרשים

עצםאתמאפייןשהואכך,כדיעדבמציאות,מעורהכהחראהמררתהשראה.במציאותומוחשית

נתפסתשהיאכדרךזר,מעררתתבריאליהעצמם.החייםמןיותרהאחרת'ב'פלאנטההחיים

עימו:לשוחחואפשרבמוחש,להרגישוניתן-המוותצטניק,ק'שלביצירתו

 .) 16 (אותך"סוקרבך.מסתכלסביבך.פוסע"המוות

 .) 31 (הצוואר"מןידיואתסילק"המוות

 .) 35 (עליך"."נשימתומשבאתרקחש]ואתה ... [ידיוביןחייךאתאוחז"המרות
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 .) 35 (משכנותיו"אלמוליכךכבראדוניך,"המוות,וכן:

המציאותשלחללהאתממלאהשכולהיישרתכאלהמוותאלהמתייחסתזן,ספרותיתדרך

הקירבהתחושתאתומחריפהמעצימה-גרידאספרותיתכפרסוניפיקאציהדווקאולא-

המהממת.האומניפוטנטיתנוכחותוואתהמוותשלהמיידית

הסופר,שלבתפיסתוהשואה,שללמהותהבלתי-ישירההתייחסותמצויהזהבשימוש

כאחדבקוראהנחרטהפאראדוקסשלהכללילטוןכוונתיהעז.רישומהאתהמותירה

הקוראמקבלבשואה,הפאראדוקסמרכזיותאתבהכירוהשואה.שלהעיקרייםהמאפיינים

סמלפאראדוקסאלי,באורחהמוות,נעשהשבהוזוועותיה,השואההווייתשלייחודיתתו~נה

לחיים.

בתיאור-לשואהשהביאוהאירועיםשלבתחילתםוכברבספר,שכיחהפאראדוקס

את ,'אבפרקלכותרתתחליףהמשמשתכותרת ,'אב'שלנמתארהמספרעבודת-הכפייה.

 :) 13 (באדמה"משותףבורה"כוריםמטרופולי"העירשל"הגברים,

 '"!יחאתה-חופרותידיךעוד'"כל

 .) 19 (וחיה!"'"'חפור

אךבאפם.עדייןרוח-חייםלחפור,מוסיפיםשהםככלאךהמשותף,קיברםאתכוריםהם

בזה,זהמחליפםבזה~זהכורכםומוות,חייםהמעמתהפאראדוקסונוצרקרוב,הואאףהמוות

אתקובעתזה,בשימושהבנויההניגודית,האוקסימורונית,המהותבמישנהו.האחדומסכסכם

עםלהתמודדהקוראחייבוכךהשואה.שלשביסודההאירונית,הפאראדוקסאלית,התשתית

לנסותיוכלכךלו.המוכרתמזושונהושהיאלשואהייחודיתשהיאוערכיתקיומיתמערכת

בחווייה,-ספרותיתבדרך-להתנסותולנסותלהבינה,לנסותזן,מיוחדתלמציאותלהתקרב

מחוץהחוץ:ומןהצדמןמתבונן-לעדואילולחווייה,שותףמעיןוזמניתחלקיתכשהוא

 ...השואהשלולמקומהלזמנה

ו"הםהאחרונה,לדרכםהזקניםמובליםשבו ,'בנ'שלנבפאראדוקס:נוסףבשימושנעיין

 .) 25 (בגטו"הנותריםאתלחייםכותביםהריהםזו"בהליכתםכי-המספרמוסר-יודעים"

 .) 40 (ידיו"ביןחייךאתאוחז"המוותזו:ושונהמעוותתבמציאותלחייםכסמלמשמשהמוות

*** 

שהוזכרהשני,בפרקהיטבמודגמתהשואההווייתבעיצובצטניקשלק'הסגוליתדרכו

עםהראשונההפגישהאתכאמור,מתאר,זהפרקמטרופולי".העירשל"הגבריםבשםלעיל,

קברה.אלאשאינובורלכרותמצווההעיריהודישלכשקבוצההמוות,

כשכלהשיחרור,שחראהאחרוןהשלבועדזהא'משלבכשלבים,מצוייניםהספרפרקי

באהבור,חפירתהראשון,שהשלבלכךליבושםהקוראהשואה.בתהליךשלבמתארפרק

לעבודתשהביאוהנסיבותפירוטוהיעדרהרקעהשמטתהכנה.כלללאלפתע-פתאום,

כמאורעהשואהשלהריאליהאתלעצבנועדונכוןואלונספרבולטיםכההםהכפייה
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הקרנצפציהאתספרותייםבאמצעיםלעצבמבקשצטניקק'הסבר.וחסרהגירניבלתיפתאומי,

אירע.לאשרבכרביםהירלאהיהודיםורבשלפיההשראה,שלההיסטורית

ומצטמצםביסודותיהמתרכזכשהואלמדי,סלקטירריבאורחהמספרבידימוצגתהריאליה

 .) 13 ("אדמה"היאזהנפרקהראשונההמלהלמשל,כך,המציאות.שלההכרחייםלמרכינים

רכןזהנחלקפעליםהיעדרלנושא.-ההכרחייםליסרדרתירמצומצםהואאףהמשפט

המציאות:שלהפאסיררירתאתלשקףמבקשנספררביםבמשפטים

רכן: .) 34 (הל:ל"תוךאלנז,רומים"מצעד

"גנים.

--רעי~:יםגנים
11 ) 43 (. 

 .) 44 ( "_-"עיניים
' ----

 .) 45 ( "_-"עיניים .

 • ) 64 (י~שרת"צהונ;תעצמותשל"~שדרכן:

"שוך;ת.

נז,רומ;ת."שוררת

 .) 83 (צהובים.""נז,רומים,"שלדים

שימושכלבלאוכמעטמיותר,תיארוכלללאהסצנותהנאתאתלצמצםנטייהקיימת

בצמצומהמעוצבתהאנושיתהחררייהואףבעירומו.המציאותשלדמוצגרננךהשם,בתארי

רמררת.תפילהאכזריים,עונשיןעוצר,מיפק,דארכל,ההכרחיים:למרכינים

-הסצנהמתרחשתשנרהמקוםאירוני.הואאחרים,כנפרקיםזה,נפרקהדבריםטון

מבטאהשראהשלבראשיתההנכרההברדיהודית.משפחהשלהפרטיוכרשההוא-"אדמה"

סאדיזם,ההשמדה:זרועותאתמתארתהסצנהכשראה.היהודיםשלגולרםאתבתחילהכנר

להם,המיוחסותתרבותיותנתכרנרתבשילובהגרמניםשלותרמיתאנושיותחרסוהתעללות,

הזרועה.מעשיעלמפרוטדיורהדקדקני,צירתדייקנות,סדר,בקירן,כגרן:

מאבקמעיןמשרטטהמספרנרשה.כלללאזורחתכשהשמשיוםלארדבעשרתהזורעות

כדלקמן:הזורחת,והשמשהזרועהניןסימלני

ממעדרךעפרפריקתכלעםאךבאדמה.השמשאתקרנואתהשלךמעדרנעיצתכל"עם

"העירמטררפרליתושבישהרי .) 13 (משנה"בזוהר-המעדרלהבעלמפרוקותשרבצפההיא

עדיםהינם ) 19 (השנית"העולםמלחמתפורץלאחרספרדיםימים )".[לכיבושהראשונה

בפרהסיה.השמשלארדיום,לארדהנעשיםהזרועהלמעשיאלמים

לאחרתבמטרהרכןוהאפילוגהפרולוגניןלקשרמנתעלכלייטמרטיננשמשנחרהסרפד

נפרקיםבהמשך,המלחמה.ראשיתאתהמתארשלאחריווהפרקהשראה,שלפניהפרולוג,נין

ראילרלילה,סצנותוהןיוםסצנותהןישהמרות,למחברתהמשלוחיםאתהמתארים ,'ן-רג' ,'ב

השמשחדלהלאשרריץ,ערנותהאירועיםהתרחשותוכאשרכמקרום.מתפקדתהשמש

שללילהצרת"דממתלביטוינדרשהמספרבכיפה.שלטוהלילכהרגלה,לכאורה,לתפק,ד

 .) 46 (ארשרריץ""לילרכן: .) 34 (ארשרריץ"
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שלהערומהכ"גרלגרלתה-שרנהכיישרתאושוויץשלבריאליהומופיעהחוזרתהשמש

השמשאכן,הקיומי.מצבםאתעתהוכמשקפתהמחנותשוכנישלדמותםכבת ,) 73 (השמש"

חומתשלהתחתונים"הקוריםכאשרכולה,האנושותשלשקיעתהכמעיןבשקיעתה,מצריירת

 .) 73 (באשרריץ"גורע"יוםאכןכי .) 73 (דם"במקורהטובליםהתיל

משרקעה"כעירהמצריירתמטררפרליהעירעלהמעברבפרקנמצאתדרמהתפיסה

מודרנית.במהדורהאטלנטיסבשקיעתה;הצירריליזאציהלאמור: ,) 20 (אורני"יםבמצולות

הקץ,לקראתאירוני,באופןקררה,הדברזוהרה;בכלהשמשתופיענוספתפעםרק

בתיבההשימוש .) 84 (שמיים"רואיםפתאוםזוהר,גדול."אורהקרימאטררירן:שלפניבמיפקד

הטקסטובתשתיתהשתייםביןקרנטקסטראליתאסוציאציהיוצר"שמיים"עםבהקשר"זוהר"

דרכםאללצאתםמקדםכרימרזמתפקדתהשמשרחמים'.מלא'אללתפילתרימרזנוצר

ידעולאכה"עדהמספר:שלבהיגדוטראנסנדנטאליגילויבקרבוחרפןה'זרהר'האחרונה""

ממש"האחרוןברגעלעין.ניגלרהאחרון,המיפקדבשעתעתה,אךשמיים.ישבאושוויץכי

האחרונה."בדרכםנמצאיםהיהודיםכאשרקיומםאתמגליםהשמייםאירוני,באורח .) 84 (

השחרורלאחרהאחרונהבסצנההשמששלזרערצמהרבתלמטאפררהנדרשהמספר

רננררארתיה,נשואהמרכזיכסמלהשמששלהכלליהדימויאתמסכםהואהאפילוג.נפרק

אתפתאוםהוארואה ]".[עולמושלהחמהכליקריהזמןאתוראהשמה,הביט"הואכדלקמן:

 .) 108 (חייו"שלהחמהליקרי

פרוסעםהכונניםשלעזהפחותלאלתמונהמתחלףהשמששלהדרמינאנטיהסמל

הכוננים,המספר,שלבתפיסתו .) 46 (אושוויץ""לילהקרויההלילהממשלתשלשלטונה

כפרייםראשך"עלומוראותיה:מראותיהעלהיומיתהשראתיתהמציאותאתמשקפיםכשמש,

מתאבךדשן,סמיך,עשןלמרום.מעשנהשלחרדהמתנשאעיניךונוכחכרכביםמרוססישמיים

מתערביםהםהמכוננים.השמייםפניעלניתזים-נרצציםהםאין-ספרר.ג!ציםמתוכה.

השראהלמציאותוסימןסמלמשמשהעשן .) 34 (יותר"נוגהמהםמייודעאתהואיןבכרכבים,

שלכצינער ) 87 (כחוללעיתיםהואצינערנכללה.השראהנספרותרכןצטניקק'שלבנתינתו

המציאותשל ) 112 (כחול""נהרדמויותהןשספרותיו ,) 111 (המספרשלזרועועלהקצטמיספר

השראה.נזמןהיהודית

עםבהקשראבר1ר'נ'פרקיגםהמופיענהרלאותורומזצטניקשק'הנמנע,מןלא
דאטפך"עללה:ואמרהמים,פניעלצפהגולגולתשראהנהיללהמסופרתהאפיזודה

<"לאעמיחיאצלכגרןלשואה,בהתייחסותאחריםסופריםאצלמצריכזהשימושאטפרך"".

ושילם.הנקםרעיוןאתמבטאזהספררמכאן">.לאמעכשיו,

בחווייתעיקריכלייטמרטינמתפקדיםדלעיל,בציטטהכנזכרהעשן,רגיציהכוננים

איזכררהנושאלשוניבמטעןהעשןרגיציהכונניםתמרנתאתטועןהמספרבאושוויץ.השראה

הכונניםתיאורהשראה.שללמשמעותהרהסטררידתימימוהסופרתרדםבזאתמובהק.תנ"כי

"ויוצאהכתרים:ניןבריתכריתתקודםבמחזהלאברהםהאלוהיתלהתגלותכנראה,ורמז,

כהלו[:]ויאמראותםלספררתרכלאםהכונניםוספררהשמימהנאהבטויאמרהחוצהאותר
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 .) 5טר'<בראשיתזרעך"יהיה

 ,) 34 (בכרכבים""מתערביםספררללאגיציםשבההשראהשלהמציאותאתמתארהמספר

העםשלנצחירתראתמסמלמספרםדיברי-התנכ"יתההבטחהשלפיהכרכבים,אתומחליפים

אתכממשרתמסמליםנארג,איררניבאררחהללר,הגיציםהשראה,במציאותראילרהעברי.

 .) 35 (כבים"ה"כרכבים-המעשנה"מןמתמלטיםשה"גציםרכבלהיחרדי.העםשלהכחדתר

 .) 35 (לעילכנזכראדם,שפתשלבהיעלמותהבספררכדרכהזרתרפעה

ק'האפר.השראה,סמלעםהכרכב,התיקררה,סמלאתכרוכתהאפר","כרכבהספר,כרתרת

עמ' , Night <ריזלאליכגרןאחרים,שראהסרפדיאצלשכיחשחראהאפר,לסמלמרסיףצטניק

רהראעבור,רמרלהקרימאטררירןמרלניצבהקצטהשחררר,עםבתר-שראתית.משמערת ,) 44

-ארמר:
האפר.הרבתרך-פהעתהנמצאיםהכלנחרץ.אישראיןבפנים,איש"אין

--בא!השיחררריקירי!- _"

הגלעלהיהמרטללבר.אלאימצםבזררערתיר.ארתםחיבקעליהם.עצמרהטיל"חרא

 .) 104 (באפר"עמרקעמרקטבלררזררערתיר

לפנירהלךהאפר"הרהשראה.שרידלגביארכיטיפידרךמררהלשמשחרפךהאפרהר

לפניהםהרלך"רה'נא:יג,שמרתמספרשארלזהייחרדילשרבימבטא .) 105 (הדרך"לנחרתר

ההדרכהאר-האלוהיתההשגחההראה,ניצרללגביהדרך".לנחרתםענןבעמרדירמם

בנדרעצמרעלמקבלהניצרלהקררבנרת.בזכררןמתחלפת-המדברבתמרנתהאלוהית,

ולהזכיר:לזכרווכשברעה

 .) 106 (לקרל"לכםלהירתנשבעאניבזררערתי,החברקבאפרכם,- _"

הסרפדשלמציורהכרתיתתתהתייחסותלמצראניתןהסיפר,רברקעהטקסט,בתשתית

כשראה.שהרפרהבריתעיררמה,במלראבספרהמרצגתבריתהעברי,העםעםהתנ"כיתלברית

זרתפיסההשראה.במציאותרלאפרעשןלגיציהפכר-הבריתסמל-הכוכביםלעיל,נאמרו

הפרקים.לאחדכרתרתהמשמשדרמהביטריבאמצעותמתעצמתההבטחהכהפרתהשראהשל

ארתרטר>,<בראשית,הכתרים"בין"בריתעלפאררדיההיגר ,) 81 (הפיורדים"בין"בריתהביטוי,

אלרהיתהבטחההריהרבעיקוראךשיעברונבראתהכרללחרדה,מעררופאראדיגמאטימאררע

רהארץ.העםלעתיד

פיורדשלאירוניתבריתחינההפיורדים'ביןה'בריתארשרריץ,שלהמתראותבריאליהאך

אהבתם.לצירןכלשחרבארתההיאחזותמלבדתקררהכלבלאלבר.ראהרבתהמספרבין

ראשינר.מעלהמנצנציםהםכרכביםלא"ראי,הכוכבים:היעלםאתלצייןואריאלהבנסיבות

סימלהלהירתחרפךהאפרכרכבאכן, .) 82 (הקרימאטררירן.""ממעשנתהם,תרעיםגצים

צטניק.שלק'בכתיבתוהשראהשלהמרשים

המציאותתפיסת

המירחדבסגנרנרכדרכההשראהכריאליתהמירחדרעיצרבההמספרשלהמציאותתפיסת
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נמלים.חרזושמרשחזרות,עלחלאיברלעיל,שחרזנונמלים,החסכוניהשמרשצטניק.שלק'

יותרנכרןארמרנרטרניים,חייםמעין:חדגונית,רגשניתחוזרתמציאותלעצבברעדוהללו

במאמציוהמספרשלהתלנטרירתיראתמשקףהמרנרטרניהריתמוסמרנרטרני.מרותלאמור:

אותנטיים.ייראולמעןומקומרתסצנותמצנים,אירועים,ולשמרלתפוס

הבידוד""כלרקהתיבותפרק.נאותרפעמיםוכמהכמהיחזרומסרייםשמישפטיש

פעמיםכחמש-"עיניים"המלה .) 95-96 (פעמייםחוזרותעצמך,נפניהעומדכמישפט

) 43-45 (. 

שלבתפיסתולמדימתוחכםבאורחהמציאותהגשתלשםמליםעלהחזרהנעשיתלעיתים

הנאות:בדוגמאותנעייןצטניק.ק'

"~בים.

--וע.יניים"~בים
/1 ) 43 (. 

רכן:

"שור;ת.

ע,רימ;ת."שררות

 .) 83 (צהובים.""ע,רומים,"שלדים

מצרמצתשהיאהמציאותשלליניאריתראייהמציגהמליםעלהחזרהבשיטתזהשימוש

כלשחר,פרימיטיבייגע,מבטזההרימצומצם.חראאףהמבטמרחבובעומקה.בהיקפה

עצמההשראהשלההררייהאתלעצבמיטיבהריהורננך-ההכרחייםבמרכיניםהמתרכז

מתייחסהמספרמצומצמת.ליניארית,נדרךהיאאףותיאורםאדםבניתפיסתאותנטי.באופן

היחי,דהאדםתפיסתאיןגנים.רגליים,עיניים,מגרפם:חלקיםאיזכררידיעללאנשים

משותף.גרףאבראותרבאמצעותרקאךהמזרחהמצינורכחלקאלאעצמה,נפניכאישיות

אנשיםשלגורלםאתלהציגהמקדיםאותנטי,אךרסארדרני,אכזריסובטילי,עיצובלפנינו

ערדמציגות-המחברתמשחורר-ספררללאגרףחלקישלהאימיםתמונותכשראה.אלה

 l'universשכונתההמציאותאתסירטית,מקנדיתנדרךהשראה,שלמוקדםנשלב

concentrationnaire . זורעותכמסמלותנספר,כלייסמרסינמשמשרתורגלייםעיניים

 . .הצנועה".נ"ציפררקרשינסקייז'ישלמזוכרמהממתפחותנדרךכיאףהשראה,

השראהעלבירתוהמרשימיםהספריםאחדחיברהאפרכרכבהספרמגבלותיו,למורת

לתארה.היהיכולצסניקכק'סרפדשרקכפייחרדי,באופןהשראהמציאותאתהמציגים
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