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 ) 1965 (השוקולד·עסקת
הבתרשואת•תהמציאותעיצוב

גור•חייםשלברומן

פלאימשהמאת

דור-המדינהכןהישראליהסופרשליחרקו

מהמחשתהכןועלעצמה,השואהמחווייתר
מוכרתתופעההואספרותיים,כאמצעים

שאכןאפלפל,דאהווןאתלהוציאומוכנת.

לידיהישראלייםהסופריםרובכאוכשואה,כעצמוהתנסה

מיאף .מעשהולאחרהצדמןכמתכונניםהשואהכנושאעיסוק

מתרחקתספרותיתלגישהנדרשכאפלפדל,השואה,אתשחווה

למשימהכתחליףמטאפורייםולשימושיםרפספקטיכית,כמעט'
כממדיהההשמדהמחנותשלהמציאותעיצובשלהנכדה

 .הריאליסטיים
מלכר'-השואהספיחיאתכוחןהישראליהסופרנמצאוכן
וכמשמעותהשרידי-חרגעלכהשפעותיהומתכונןעומד

תוכותכןהאדםולגגיהכתר-שואתיהיהודילגגיהקיומית

ככלל.המערב
אוכמפגש,הכתר-שואתיתהמציאותאתלעצבשבחרויש

פצעיכספרוכרטובחנוןשנהגכדרךריאליסטיים,עימות,

והןכלשוןהןהמעצםפיוטי,עיצובהעדיפוויש(תשכייח),בגרות

כזאתסמלניים.א·ריאליסטייםיסודותעלומושתתכמכנה,

וחיים(תשכייג)מאכןאלמעכשיולאכספררעמיחייהודהשער

כימיםהופיעהחדשהמהדורה j(תשכייההשוקודלכעסתקגררי

אלה).

היבטיםכמהשלגחינת-גררישלוכפרטעמיחישלכתיבתם

משרםכמיוחדמעניינת-זהמאמרימוקדשהנזכרכספרר

שהיאכפרוזה,לביטוישנזקקומשרוויםמטיכעםהירתם

עםעתה,יצירתםשלוזהירהמחודשתכחינהמעיקרה.פיוטית

הרצנזיתמזרלהגדיל-המעמיקההביקורתשלהתפתחותה

הספרותייםואופניהדרכיהעלהשראה,סיפורתשל-שלעתה

השעה.צררןהואהשראה,כעיצובייחודהרעל

שנישלההורסהפנימיעולמםאתמתארגררישלסיפורו

נויכרג,(מרדכי>ומורדיקרארס(ואוןכ)ורכיהשואה,ניצולי

לפניניצביםהשרידיםשניהמלחמה.לאחרמיידגרמניתכעיר

שללגעייתוהיחידשהפתרוןכערדחייהם.אתלשקםהנסיון
המעשה.כתנופתשנתרןכמיורכימעוצבהמרות,הוא~מרודי

החורבןמןלהיבנותעתידוהואלפניו'גדולות"נרכנירת

a עתיד.ורכימצפרנואתמטרידיםשאינםכשרים,כלתי!"מצעים

משריפהכנראה,הציל,כתרשאתהגרמני'הרפמןמדיירקשלכ

עסקתשלכתרמיתפעולהאיתרולשתףכןעללולגמוללה,גדר

עתהנדפסוהואכתשלייחכהדוארארוראההזהאמרהמ.

 .השוקודלעסקתשלהחדשההמהדורההופעתעםמחדש

1 

רווחיםלשניהםתביאאשרמזרייף,ופראידיווחידילעשוקודל,
גדולים.

כאמצעותהשטח,פניעלמרחצן'הדמויותשלהפנימיעולמן

ולבעירתלהםגומליןוקשריזיקותאןכוריהן'רדימשעיהן

מעסקתהנרמזתהשילומים,שאלתכגרןציבוריות,לארמיות

השוקודל.

תיאוריהמציאות,עיצובהדמויות,אפיון-הסיפורמרכיבי

 ,-וכדרמההלעילהפיתוחהטון,הזמן,מערבוהסביבה,הרקע
 ,אליהחריאתלעצבבחרגורי .ובררואחידאופינושאיםאינם

המוכרתהמציאותגדריאתהמטשטשתבדרןהבתר-שראתית

גררימנסחזהאבופן .הדיומעלמאשלאחוקיותצרתריר

שלביטוי-אומנותיביטויליתןהתפקידנטלעםלהתמודד

לתורםעשוימרכיביםבאותםעירןהשראה.לתופעת-אמת

השראה.ספרותשלותכונותיהבמחותהדלירן
היאאןכריאליסטית,אומנםנראיתהרומןשלפתיחתו

 .הבערמןמשמעותייםבאזכררי-תמרנרתמראשיתהמעצמת
המציאותאלהשרידאתמחזירהלרציףהמגיעההרכבתתמרנת

מןהקרואאתמחזירבההשימושעצםאולםהשראה,שלאחר

מסמליכאחדהרכבתעצמה.השראהאלהמארחותהתקופה

שעדייוהמספר,דמותהשראה.בסופרתלמכבירמצרייההשראה

בקישורהמסייעוחרק,כהדנשמעתכרבבראשונה, mברראינה

אלהרכבתבהתקרבהנוכחהמספר,הבער.עםהסיפוריההורה

(עסקתתמידיי.כמראז.ייכמר :משמערתיבאופןמעירהרציף,

 .) 5עמיהשקודלו'

ההווה oעהעברהצטלבות
בהצטלבותומרודי,ורביהרעים,שנישלהמקריתגפישתם

פניהם,אתהמקדמיםקודרים,סמליםגדושהההורהעםהעבר

אחריםמזמניםהלקוחהבמוחשיותהמציאותאתומבעים

ביסמטתייהשרכןתמחרילביתנכנסיםהםשונים.וממקומרת

מרסיקת .) 10(עמיהשחורה••המגפהמפסלהרחקלאהעטלף•,

המוראיםיימגעהריהיבאוזניהםהנשמתעניצחוןשלהמנון

ייבדלהמרקבצלחתחונקורביקר.המרק .) 11(עמיהקדרשיי

נכ~יםאווירתמעצבהמספר .)םש(רמשחיויידעוךסיגריה

הורמאןארוןלכלצילהאתמטילההפתיחה,פרקאתהאופפת

 .הסיפורטוןאתוקובעת
התצפיתנקודתחולפתמתחילהאחידה.אינההראייהזרוית

העוקבלעוםמסרפאלומשניהםלרובי,ממרודילרעהו,מאיש

שעתרולמישהוייממתין :הערותיואתומעיוהדמויותשתיאחו

ניתן ...הפניםעלגואיםהשמותאיוכלליידברך ; ) 5(עמיוייבידר

עמוישכילסעראין ...גאווהשרידיעמולשאתכן,לפילו,

עלולכבומהוקטנהמזוודהאבותהחברימהנוספים.(גבדים)

זולות,סיגריותחפיסתמעילומכיסשולףהואובהחברילהיות
מעשהללאלעמודכמוהרלאישמרתוזמו,כמה ...זולותכמוןב
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מעירבהמשך .) 6(עמיחשד?ייאותמיההשיעוררבליכלשהו,

הואכילהניחיש ...מישהומחפשהואכילשעריייש :המספר
ייניתן .) 7(עמייושבייהואלמשל,כעת, ...רבענייובכןמוצא

לצערנו,שם,רואיםאיןיילא, .) 8(עמייהגפישהיייבשםלכנן.תן

שלי).-ההדגשות ; 10(עמי " ...המבנהאת

שואליהערותיואתומעירהצדמןכעומדנראההמספר
תפקיד .הרומןבמהלןמצויותשתשובותיהןשאלות-מנחות

בריאליהולשתפוהקוראסקרנותאתלעורר-השאלות
המספרכיוהשאלותההערותמעידותכןכמו .כצופההסלפורית

לווישומפרש,המעיראדיטוריאלי,מספרהואמעורב;עצמו

 .ומשמעותןערכיהןהדמויות,לעלומרמה
ייניתןלהניח",ייישלשעריי,ייישבביטויי-הלשוןמשתמש.גורי

שלהפנימיתמהותואתלעצבמכווןכוונתמתוןלנjכותויי'
הוודאותחוסרעלמעידיםאלהמבטאיםכאפשרות.-הiוומן

בסיפור,הדבריםיתפתחוכיצדיודעאינושלכאורההמספר,של
ריאליהאלאותנומעבירהמספרלהס.אדוןאינווכנראה

סגור,סיפורשהיה,סיפורלפנינואיןדהיינו,פתוחה.אךשרית,

המיוחדתהחוקיותולופתוח,סיפוראסכיוסוף,התחלהל l(ב
שלו.

סיפורליצורגורימבקשהייחודיתהאומ,:ונתיתבדרכו :

הידועההמציאותלחוקיכפוףושאינוהשואהשעניינו
צורהמאחוריהאידיאיתהתשתיתאתמציבהואהמ"קובלת.
שלהנוראההטרגדיהאתבכןלהטעיםומבקשזוספרותית
ובמיוחדאירופהשואתשלקיומהלידישהביאההאנושות

השואההווייתשלגביהם-החרבפליטישלאידםאת~הדגיש
הערכיםהמציאות,אתעיוותההשואה .-1945בתמהאל

גרועששרדואלהשלגורלםאןבני-אדם,מיליונישל·והסדרים
 .לדעעוותוחייהםשכלכיוון::מכול,

משקפתגורי,בידיהמצטיירתהמלחמה,שלאחרהריאליה
 .השואהשלהמעוותתהאימתניתהמציאותאתמהיבטיה:בכמה

עברמיסודן'משתבשותומקוםזמןשלהקבועות;המסגרות
שמהותובעתידנושקיםיחדושניהםבערבוביהמשמשיםוהווה ':

ודמיוןמציאות ;גרידאאפשרותלהיותושעשוימעורפלת, :

אתמטלטליםהחדיםהמעבריםהבדל.בליבזהזהכרןכים .

הואוסיכומםהרף,ללאלמישורממישורהקוראואתהדמויות

אלוטכניקותמוכרים.מידהקניללאובוהותוהושלמרעכת

דיסאוריינטאציהלצורןהמודרניברומןאומנםנמצאות

השואה,שלאחרהמציאותעיצובלצורןבהןהשימושאןוניכור,

ייחודהתפיסתאתמחריףהשואה,בעקבותשנוצרההמציאות

 .המודרניהאדםלגביומשמעותההשואהשל
חוטאתהמספרמנתקהפנימיהמונולוגטכניקתבאמצעות
דרךעלהעברמןסצנותומעלההסיפוריבהווהההתרחשות

בנקודתאחידאינוהואאףהייפלשבקייסיפור .הייפלשבקיי

-ראיתיייייפעםאביריי,(ייאניהפנימי:המונולוגברורהתצפית
iןרומןבחלקיהמספרבסגנוןסיפרבקטעימשולב ) 17עמי

לההמתיןסלומוןייהדוד ," ...סעקלאסלומון(ייהדודהאחרים

יוצרזובשיטה .) 18-11עמי-עסקיילרובייאןיי, ...למ\כה
עלמעורפלתהשקפהכןומתוןזוויות-הראייהביומתחהמחבר

בספק.שמהימנותהברורהבלתימציאות

במעבריםגסמצויהראייהלזוויתבאשרהבהירותחוסר

מעבריםראשון,לגוףשלישיגבוףמדיבורלכאורהשרירותיים
טיפוגראפית.מובדלשאינוהפנימי,המונולוגאתהמציינים

 .הואזהובכןמולו··•העומדהאי.שאתבוחןהואייבעת :דלוגמה
 ) 8(עמי " ...במקרהעברתיהוא.שזהכנראה

הזמןמימדעיוות

בהווההמJוחלתסצנה .הזמןמימדעיוותגסכרוןזובשיטה

בואמורדי.אומרסיגריה•,•ייקח :לעתידאתראה,ללאחולפת,

לא ...עינייםבכלירןלןממתיניםאנחנולרובי,לוישיבומי,ד
אתחוזה-הוזהנמצארובי .) 18(עמי " ...נוזןפותהוכחותיבקשו

הואהשימוששבהסמשפטיםכמהכעבוראןלהתרחש..שעתיד

לגנדמתרחשיםהדבריםכאילו-להווהמעברישעתי,דבזמן

מציאותלשלבגורימצליחהפנימיהמונולוגבאמצעות .עיניו

נקבעושחוקיהמעורפלתלמערכתאחת,למסכתודמיון

להשתחררמסוגלים .אינםוששרידיההשואה,שלבריאליה
ממנה.

שיזרובאמצעותנעשהודמיוןמציאותשביןהמחיצותביטול
בלתי,מקולאדרךיייזו :שבדמיוןדיאלוגלתוךשבהווהדיאלוג

שאניסלומוןלדוד•אמרינהוגי.ילאלאזי•מדועמורדי.אומר

-שבדמיוןדיאלוג-האחרוןהמשפט .למטהייי .ממתין .כאן
והמציאות .שינוישלסימןכלללאהמציאותשורתאתממשיך

ירקזינהוגלאייילמה :כללהופסקהלאכאילוחוזרת-חלילה
 .) 26(עמילןייי.יעצתי ~

באחדהרומןבבנייתזולגישתוהמפתחאתקובעגורי
ספק,ללאנפלא,משהוייישנו :רובישלהפנימייםהמונולוגים

מתחמםבזמןובומתרחץאתה :זמניתבופעולותבשרשרת
מובדיכיווץ .) 27(עמיהטלפוןיימצלצלבזמןובולמענןהקפה

שלהמעוותתהריאליהאתיוצרטלסקופיתתפיסהלכדיהזמן
אימים,שללעולםאותםהמחזירההשואה,ניצולי

השואהתקופתשללזוזההאינהשאומנםדליסאוריינטאציה,
אותה.לשקף-ספרותייםבאמצעים-מנסההיאאן

מגוריםבביתשאחזהאיומה••שריפהעומדתהרומןבמרכז

גורישלהנזכרותהשיטותכלרובי.שלההצלהומעשהגרמני
השריפהאירוע .הסיפורשלזהבפרקמצויותהמציאותבעיוות

הנוראהייהשויפה"אפשרות :בלבדכאפשרותמתחילהנראה

המונולוגלתחוםועוברמיטשטשזהדיאלוגיהיגד .) 28(עמי

תנייכיים.ואזכוריםהיסטוריותרמיזותהגדושהפנימי,

מאורעלכללהתבערהממדיאתומעצימיםמגדיליםאלה
"שריפה :רגילהאינההשריפהמשמעות.רבקאטסטרופלי

המאורעועמורהיי.ייסדוסהפנימי,במונולוגרובימעיראיומהיי,

 .התוהוייאתהאסונות,שלהנצחיתראשוניותםייאתמזכיר
מצוידומה(תיאורבנפטמיםבחפזונםהחליפוהכבאים .)םש(

למאורע.מתווסףאירונימימד ;לעגנון)שלימהייכייפת

שאלותיובלווייתהכרעותייויירומאייהגיהנוסייאזכור

אתמוציאים ) 29-28(עמיהפנימיבמונולוגרובישלהמנחות

סמל.בדרגתאותהומעמידיםוהמקובלהרגילמגדרהשריפה

כסמלהמעשהפיענוחאתוביהמיניההסיפורמבטלבהמשךאן

המתרחשיםדבריםוחילופיסצנהלתיאורהנמכתובאמצעות

פרטיולכלמתוארההצלהמעשה .הסיפוריבהווהלכאורה

מובלטתאלהבקטעיםיתירה.במלודרמטיותודקדוקיו

ענייני,·להיראותביקששהסופרחשד'המעוררתיתירהדיווחיות
יהמוסתרתכוונתועללחפותמגמהמתוןמדי,עובדתימדי,

 .tזיורימולהשתרבבמוסיפיםעדיי:ןזאת,עם .לעיתלרמוזולירא
לוכאי•ויי ;ערייבויימלאך'יריהורוביי:המציל,ושםפהסימלנייס

·בגבפת·התגאלו(שלאועזריהיימישאלשלזכותםכתעלועומדת

המלך!)

·J 

כינהגילשמשהלמההיאגורישלהמוסתרתכוונתוהאם
כי.ים,(מאזןבאירופה"ישראלביתאת·תוםעדשכילתהתייאש
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מעירכחמשן .) 6(עמיחשד?"אותמיההשיעוררכליכלשהו,
חראכילהניחישמישהו."מחפשחראכילשעריייש :המספר
ייניתן .) 7(עמייושבייחראלמשל,כעת,וכ."ענייוככןמוצא

לצערנו,שם,רואיםאיןיילא, .) 8(עמי•חגפישחיייכשםלכנותו
שלי).-ההדגשות i 10(עמיהמכנה.""את

שואלהערותיו'אתומעירהצדמןכעומדנראההמספר
תפקידהרומן.כמהלןמצויותשתשובותיהןשאלות-מנחות

כריאליחולשתפוהקוראסקרנותאתלעורר-השאלות
המספרכיוהשאלותההערותמעידותכןכמוכצופה.חסי'פורית

לווישומפרש,המעיראדיטוריאלי,מספרחראמעורב;עצמו
 .ומשמעותןערכיהןהדמויות,לעלומרמה

ייניתןלהניח",ייישלשעריי,"ישכביטויי-הלשוןמשתמש.גורי
שלהפנימיתמחותואתלעצבמכווןכוונתמתוןל?(ותויי,

הוודאותחוסרעלמעידיםאלחמבטאיםכאפשרות.-חדוומן
כסיפור,הדבריםיתפתחוכיצדיודעאינושלכאורחהמספר,של

ריאליחאלאותנומעכירהמספרלחס.אדוןאינווכנראה
סגור,סיפורשחיה,סיפורלפנינואיודהיינו,פתוחה.אךשרית,

המיוחדתהחוקיותולופתוח,סיפוראסכיוסוף,התחלהכע,ל
שלו.

סיפורליצורגורימכקשהייחודיתחגדומ..נותיתכדרכו :
הידועההמציאותלחוקיכפוףושאינוהשואהשעניינו'

צורחמאחוריחאידיאיתהתשתיתאתמציבחראהמ'קוכלת.
שלהנוראההטרגדיהאתככןלהטעיםומכקשזוזiירפותית
וכמיוחדאירופהשואתשלקיומהלידישהביאההאנושות
השואהחווייתשלגביהם-החרבפליטישלאידםאת~הדגיש

הערכיםהמציאות,אתנiיוותחהשואה .-1945כתמהנ0
גרועששרדואלחשלגורלםאןכני-אדם,מיליונישל.·והסדרים

לדע.עוותןחייהםשכלכיוון':מכול,
משקפתגורי,כידיהמצטיירתהמלחמה,שלאחרחריאליח

השואה.שלהמעוותתהאימתניתהמציאותאתמהיבטיה:ככמה
עכרמיסודן,משתבשותומקרסזמןשלהקבועות~המסגרות

שמחותרכעתידנושקיםיחדושניחםכערבוביהמשמשיםוחררה :

ודמיוןמציאות iגרידאאפשרותלחיותושעשוימעורפלת, :
אתמטלטליםהחדיםהמעבריםהבדל.כליכזהזהכרוכים .

חראוסיכומםחרף,ללאלמישורממישורהקוראואתהדמויות
אלוטכניקותמוכרים.מידהקניללאוכוחותוהושלמרעכת
דיסאוריינטאציחלצורןחמודוניכרומןאומנםנמצאות
השואה,שלאחרהמציאותעיצובלצורןכחןהשימושאןוניכור,

ייחודהתפיסתאתמחריףהשראה,בעקבותשנוצרההמציאות

 .חמודוניהאדםלגביומשמערתההשואהלש
חוטאתהמספרמנתקהפנימיהמונולוגטכניקתכאמצעות
דרךעלהעכרמןסצנותומעלההסיפוריכחווהההתרחשות
כנקודתאחידאינוחראאףחייפלשכקייסיפור .חייפלשכקיי

-ראיתי"ייפעםאכיר",(ייאניהפנימי:המונולוגכרווחתצפית
רומן j:jכחלקיהמספרכסגנוןסיפרכקטעימשולב ) 17עמי

לחהמתיןסלומון"הדוד ,"".קסעלאסלומון(ייחדרדהאחרים
יוצרזוכשיטה .) 18-11עמי-עסקיילרובייאןלמ\כח."יי,
עלמעורפלתהשקפהכןומתוןזוויות-הראייהכיןמתחהמחבר
כספק.שמהימנותהכרווחכלתימציאות
כמעבריםגסמצויהראייהלזוויתכאשרהבחירותחוסר

מעבריםראשון,לגוףשלישיגכוףמדיבורלכאורחשרירותיים
טיפוגראפית.מובדלשאינוהפנימי,המונולוגאתהמציינים
חרא.זהוככןמולו",העומדהאי.שאתכוחןחרא"כעת :דלוגמה
 ) 8(עמיכמקרח.""עברתיחרא.שזהכנראה

כינהגילשמשחלמההיאגורישלהמוסתרתכוונתןהאם
כי.ים,כאי-רופחיי.(מאזוישראלביתאת·תוםעדשכילתהתייאש

הזמןמ;מדעיוות

כהווהחמתחלתסצנה .הזמןמימדעיוותגסכרוןזוכשיטה
בואמורדי.אומרסיגריה',•ייקח :לעתידאתראה,ללאחולפת,

לאעיניים."ככלירןלןממתיניםאנחנולרוכי,לוישיבומי,ד
אתחוזה-חוזהנמצארוכי .) 18(עמינוז;יפות.""הוכחותיבקשו
הואהשימוששכחסמשפטיםכמהכעכוראןלהתרחש..שעתיד
לגנדמתרחשיםהדבריםכאילו-לחווהמעכוישעתיד,כזמן
מציאותלשלבגורימצליחהפנימיהמונולוגכאמצעות .עיניו

נקבעושחוקיהמעורפלתלמערכתאחת,למסכתודמיון
להשתחררמסוגלים .אינםוששרידיההשואה,שלכריאליח

ממנה.

שיזרוכאמצעותנעשהודמיוןמציאותשכיןהמחיצותביטול
כלתי,מקולאדרךיייזו :שכדמיוןדיאלוגלתוךשכחווהדיאלוג
שאניסלומוןלדוד•אמרי .נהוגי•לאלא?'•מדוע .מורדיאומר
-שבדמיוןדיאלוג-האחרוןהמשפטלמטח•יי.ממתין.כאן.

והמציאות .שינוישלסימןכלללאהמציאותשורתאתממשיך
ירקנחוג?'לאייילמח :כללהופסקהלאכאילוחוזרת-חלילה

 .) Z6(עמילן•יי.יעצתי ~

באחדהרומןכבנייתזולגישתוהמפתחאתקובעגורי
ספק,ללאנפלא,משחו"ישנו :רוכישלהפנימייםהמונולוגים
מתחמםכזמןוכרמתרחץאתה :זמניתבופעולותכשרשרת

ממ"דיכיווץ .) Z7(עמיהטלפוןיימצלצלבזמןוכרלמענןהקפה
שלהמעוותתחריאליחאתיוצרטלסקופיתתפיסהלכדיהזמן

אימים,שללעולםאותםהמחזירההשואה,ניצולי
השואהתקופתשללזוזההאינהשאומנםדליסאוריינטאציח,

ארתח.לשקף-ספרותייםבאמצעים-מנסחהיאאן
מגוריםכביתשאחזהאיומה••שריפהעומדתהרומןכמרכז

גררישלהנזכרותהשיטותכל .רובישלההצלהומעשהגרמני
חשריפחאירוע .הסיפורשלזהכפרקמצויותהמציאותכעיוות
הנוראה"חשריפה"אפשרות :כלכדכאפשרותמתחילהנראה
המונולוגלתחוםועוכרמיטשטשזהדיאלוגיהיגד .) Z8(עמי

תנייכיים.ואזכוריםהיסטוריותרמיזותהגדושהפנימי,

מאורעלכללהתכערהממדיאתומעצימיםמגדיליםאלח
"שריפה :רגילהאינהחשריפחמשמעות.וכקאטסטרופלי

המאורעועמורחיי.ייסדוסהפנימי,כמונולוגרוכימעיראירמחיי,
 'חתרחוייאתהאסונות,שלהנצחיתראשוניותםייאתמזכיר
מצוידומה<תיאורכנפטמיםכחפזונםהחליפוהכבאים .)םש(
למאורע.מתווסףאירונימימד iלגענון>שלימחייכייפת

שאלותיובלווייתתנועותייריירומאייחגיחנוסייאזכור
אתמוציאים ) Z9-Z8(עמיהפנימיכמונולוגרוכישלהמנחות
סמל.בדרגתארתחומעמידיםוהמקובלהרגילמגדרחשריפח

כסמלהמעשהפיענוחאתוביתמיניתהסיפורמכטלכחמשןאן
המתרחשיםדבריםוחילופיסצנהלתיאורהנמכתןכאמצעות
פרטיולכלמתוארההצלהמעשה .הסיפוריכחווהלכאורח

מובלטתאלחכקטעיםיתירה.כמלודרמטיותודקדוקיו
ענייני~'להיראותביקששהסופרחש,דהמעוררתיתירהדירוחירת

המוסתרת'כוונתועללחפותמגמהמתוןמדי,עובדתימדי,
 tרימוזיולהשתרבבמוסיפיםעדי~וזאת,עםלעיה.לרמוזואולי

לוכאי•;וייברעויייימלאן'יריחורוכי':המציל,ושםפחסימלנייס
·כגבפת·חתגאלו(שלאועזריהיימישאלשלזכותםכתעלועומדת
חמלן!)
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וביוהופמן,דיירהאב,ביוהדיאלוג !) 381עמיתשכייה,(מייג),

לן!להודותאוכל"כיצדהכוונה.זו-שלאמגלהרובי,המציל,

חובתי•,אתייימילאתיה.אב.שואלולן!יי,לגמולאוכלייבמה

 .) 31(עמיהנאספיםיילבאתושוברורבי,הוא,אומר
המצילהוא-הואהיהודיאירוני::חילוף-תפקידיםעיצבגורי

ימעשיועללושמודיםהיחרדי,המוצל.הוא-הוא )ה(והגרמני

 :בחילופי-מצביםדומות,תשובות~לנוהמזכירהתשרנהעונה
עלברמיזהמסייעזהדיאלוגאגב,חרבתי".את"מילאתי

לגמוליתבקשהופמןהדיירשאכןשתתפתחנה,האפשרויות

רובי :הגזמהעלמעידההדבריםחתימת .עזרתןחלףלרובי

מלחעדכנה,"התרגשות(מעררו:הנאספיםיילבאתיישובו

(עמיהלכייונדיבותהנפשמסירותייהגבורה,מעשהעלבעינייםיי

31 j רזןגוזמהשלי)-ההדגשהiהדיווחמהימנותאתלבטלנוט
 .האובייקטיבי

כידיעההנמסרעיתונאי,בדיווחמסתייםהמעשהסיפור

חיצון·ניסיוןמתוןרפורטרי'ונוסחכותרותכוללבעיתון'

 tחרתכהעיתואניהדיווחאובייקטיבית.למהימנותלתרום

ושלמחיי.בריאההופמן iiיישרלוט :רבת-משמעותבהצהרת
השואהמציאותעםבהקשררובישלמעשה-ההצלהפשר

.ת l iי'חוזהשרוביבשעההרומןשלסופרלקראתלקוראנמסר

י\!ל(הדמיונית!)תגובתואתומזכירהופמןדיירעםשיחתו-שלו

פניעלהמרותאתשביכרמורדי,השואה.ניצולחברו,מרודי

שלבהצלהראהבשואה,האשםשלהמוסריהשיקוםעםהשלמה

מכפראתהשבו ...כוזביימשחק-והפקרהכפרהמעשהרובי

 .) 125(עמיהרביםייכלפייהממושךהפשעעלבאחת
l'יליה tבריומסובבסיבהשלהמקובלותעיוותבאמצעות

שרל~וטה,אתהמצילהיהודיאתגררימשרטטהשואהשלאחר

היהזרותללימדויהמדרשביתשלהמסיימיםחבר

;ה 7אבמרילרבגיםהדמרשביתע"יולמורים

הרבההאהאםפטירתעלהעמוקצערנואחמביעיםאבר

 :בווןגסקלפונסיןעליזהשל

ז"לליפטרןחכה
משפחתה,עלוהשראתהמעשיהבמידותיה,מצויינתשהיתה

מקוםשתפסה.וחרוצהמסורהעסקניתותרבות,תורהשוחרת

וחסד.צקדהבמוסדותחשוב

פו·כסיזעליזהשלהכבדבאבלהמשתתפיםאנו
קלגסכורןשמואלו nךבעלהשלןביגןנן

ו)-952ו 954(מחזורים

בוועד tכיועציויוקרתיתפקידהממלאיםאגודתנומיקירי

המדרשבית ..בוהיוצרתהמאומצתפעילותםעלונודעיםהנאמנים

ועדי:יו"ר-המחוננתהסופרתפרנסיו.עליזהלרבנים,
-'שמואלודרהספריה.ידידיויו"רהספריהשלהמפקחים

כהונתית.לפסיכולוגיהכפרוספור
הציבורייםיים,התרבותהאקדמיים,במפעליהםשםלהםקנוהם

:אמריקה.ןהבעריתהתנועהלחיזוקותרומותובזכויות

ערר:הלזאב•וסיפררלאאוםתינחםהמקום

לערבורןליפטרןחכהשלזכרהיהי
וכסלורחלברנדסרות

התרבותועזרתיויירנשיאה
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להבותוש.כהמצפוןיסודישלהאשיימגיהנוםהגרמני'העםסמל

כןועלהנזכר),במאמרוגילמ.של(כלשונווהדראוןייהחרפה

 : ..השילומים)-השוקודל(עסקתתמורהדורשחרא

הכתר-שאותיכעידןהיהדויהדאםשלצמבו

ביןלים YJלההנכוןהיחרדישלטיפוסכאבמגולםרובי
הסכמתומשתלם.\באופןההווהואפשרויותהעברפורענות

החורבןאיY.ניאתששרדהמצפוניתהמוסריתהבעייהאתלפתור
רקגוריבידימעוצבתאינההגרמנייםהמארקיםבשלמוני

לפנינו .מגרמניההשילומיםקבלתנגנדאשמהוהטחתכביקורת .
שואתי i-הבןרבעידןהיהודיהאדםשלמצבותיאור

שהחלטתומכיווןעימםלהתמודדחייבשהואוהפרדוקסים

נשכח,העבר.נמומה.ויהילהתקיים,לחיות,להמשיך,-חיתה
שלשקיעתועתיד.שלאפשרותהואלגביו,וההווה, ;היהכלא

השכחהאתמעמידההגרמניהגרטישלבשריהבמנעמירובי

השראה,בספרותונשנההחוזרנושאיהארוסשלכפונקציה

 ! .עמיחישלהנזכרבספרובמיוחד
הואיילאןיר~עשאינוומתחבט,המתלבטמורדי,כןשאיןמה
החיפושיםהשואח.משמעותאתלהשיגומנסה ,) 13(עמיחולדיי

הוא'מורדי.אתמאפייניםאחרת,ארץחדשה,כתובתאחר

 .עצמנואתונתאיםיינלן jולהשתנותייביילחשושעה,לפישואף,
שנתחילעד .כן'כלורחוקיםאחריםנהיהואזנצליחאולי

זהותושאלת .)םש(שמותיי.נחליףבגדים.נחליףאחר.במקרם

בזה.~ועליתהשואהשל~חרבמציאותהיהודישלומקומו
 jהמוות-החידלון;הואמשמן)(הנרמזמורדישלפתרונו

עימם.המלאהוההזדהותהנספיםאלהשלימהההצטרפות
לדילמהעירגותואתגזרימבטאפיוטימונולוגיבקטע
סםאתבככאביםנותןאליל,רופאעובר,ייהזמן :הנוראה

לנוםהאבודיםאתמשלחהלאה.להרחיקםלהרגיעם,השכחה
ביןונפערהולןפרע .שופרעתדעמאר,דהממושכתהתנומהאת

השנה,ערנותושםהנהרות,זורמיםרשםהנזכרים,לכיוהזוכרים

בדלקותבשמש.והזהבהשישעריבשלגים,כהההאפורעריושם

ללכתלדומיה,,לחלום,לסרבהנעיםשלזכותםושםהארגמן.

 . .) 80(עמיהלאהיי.

אפשרותהזייתאןבחזיוןהלאהוהוןלהחולםהנע,רובי

 .שובהזייתושל.מרiודיקברולידנעילה,עםעצמו,מוצאהעתי,ד
מפואררם,שf:יםייעמודיד-ושם,לולהקיםעתידורבי,הוא,

בבניפורץיבר=?ייעלכורע ,) 137עמי-זהבייוחקוקואפל

c.-הממושכת"."התנומהשאינההשינה,בחיקזמנימפלטןמוצו

מחפששנטרמרנילו'אומרזראדםשומעהריהומשהקיץ'

אותו.

טלטולילאחר :מורדיהגיעאליושען'הואשנטרמר
 .בקולו,נבלעשלהשגrךוהיישייצלילבנןמאופייושנטרהמלחמה.
מאזוריהרחקהשוכניםהאזוריםאלרבזמןלפניושייהגיע

(שכמהאלוהיתכדמוjתאותרמעצבגררי .) 69(עמיהשאלותיי

 :לגענוןבייפת:שלימהיינאמןיקותיאלאתמזכיריםמתיאוריה
ההשגחהסמל ,) 69עמי-מועטותייבמליםומסתפקחכםייאיש

גםאגב, .) 71מורדי<.עמישללשלומוהדואגהזמן,אדוןהעליונה,

השםבעלתבנואיתדמותמופיעהויזלאלישלבחלילה

 .שנטרהגברת ,משמערתיה
הדמותכי ,לוהמו1דיעההמסתוריתהקריאהאתשומערובי

!גורילקריאהייענההאםאן .אותופקדהאכןלשלרמרהדואגת
 .בלבדאפשרותבגדרהתשובהאתמותיר

פלורידה .•אורלנ:;זנפלררידה,מרכזאוניברסיטת
 ,·· ' Cר "

ואןדה

r~:: 
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