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 .הסופרהמשורר

 :מישוריםבשנימתנהלהרומן
הגיבורבגרמניה.והשניבירושליםהאחד
-מקצועולפיארכיארלרגהואיואל,

העברבניבכיהנובר-הישראליבמישור
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על .ולמצברלעצמותיקוןלמצואהחיפזש
תופעותהמחברמתארהפרטבעירתרקע

הישראלית.בחברהומוסריותחברתיות
הגרמנית,החברהשלהיבטיםכמהרכן

השראהבעתוהיהודית,הכללית
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הפרטבעייתאתלשקףעמיחיביקש
הכללית.למציאותישירהזיקהמתון

תבתר-היחסמקררותאתלחשוףבמגמה

 .כאחדוציבוריחידשלשואתי
בעמדתהמעוצבלשואההיחס

אלית 1-הישעינת,שלהביקורתית
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משרידיירסל,שלובנסיובו ,) 19 (והשראה
החקוקהמספראתלהסתירהשראה,

הםרמינהיואללערמתם, .) 17 (בזרועו
ממקררשהועתקוחצויות,דמויותשתי

 ,ליםשמעבר-אקליפטרסכאותו-חיותן
לשתימפוצלתהווייתןושמציאות
רמינהיואלשלדמויותיהםחטיבות.
המחברבידיהראשוןבפרקמעוצבות

הבאות.לקראתהקרקעאתלהכשירכדי
 ,שלישיבגרףהמספרשלמכוחולנרנמסר

היכןידעוולאעמדו."ויואליימינהכי
זהמסוגמרמזיםמשפטים .) 8 (מקרמםיי

בעיצובעמיחישלדרכואתמציינים
השונים.הרומןמרכיבישלהדר-מישורי

באמבירראלנטירתמצטיירהנזכרהמשפט
יימקרמםיי.העצםשםלמרבןבאשר

במרבןכנתינתולהבינוישאם ,דהיינו
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הסגנון .תימאטיבאופןעוסקהוא

ומעלהאותרמעצים .התוכןאתמעשיר
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ביובזה.זהומתחלפיםזהבעקבותזה
הקבלותמצרירת ,הסיפורמישורישני

ובאירועים,בסמליםבדמויות,
ליצורעמיחיהשתדלשבאמצעותן

ארוןברומןכלשהןרמרצ-קרתאחדות
ליצורמצליחהואבעזרתןזה.ומפותל

אומנםשהיאעלילת,שלאחדזרם
בשניניכרותהשפעותיהאןחצויה,

בזרקשורההגרמניתהעלילההמישורים.
 .ולהיפרהירושלמית
לאהעלילהאתמקשרתזרטכניקה

 .מהותיבאופןגםאלא ,חיצוניבאופןרק
שלהשראהבעייתכימדגישה,כשהיא

 .שלוהכפולהההרריתמןנובעתיואל
העובדהומןרבררינבררג,בירושלים

הואאן ,בגרפוהשראהאתחילאשיואל
דמויותיה,עםהנפשייםבשורשיוקשור

יתמודדאשרעדלנפשומנוחמוצאראינו
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לייעוד.ההופכותנקם,שאיפרת
העלילותשתיביוהקישורדרגת
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שלדמותהסמל.כדיעדלעתים,ומגעת,

זה,ברומןרקלאמופיעההקטנהרות
 .עמיחישלובסיפוריובשיריוגםאלא
רגלהשבגרמניה,מילדותוהקטנה,רות
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היאוכתחליףבתאונה,פעםנקטעה
שנשרפהסופחאן 1ץעשלרגלקיבלה
רותשל .דמותהאתבשואה.כולה

עלהחצויהאניעתהמחפשהקטנה
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 1השארבין .מבקשהמספרהאני
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אן .כלשונו ,) 25 ( 11חקטנחרותאת

מגיעתריחוילדותו'לעולםחוזרr,נשחוא
שגיתיגדולהיישגיאחכילמסקנה,

נקמתעלכולהנקמתיאתכשהעמדתי
נמצאתשהיאעכשיו,הקטנה.רות
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 .) 488 (לנקמתי!"מתחת
לנקוםיכולתולחוסרחסינותאחת

אתשמצאהיא-בחמשןשיתבררכפי-

שאריתכמובן,היא,תחיהרותחיה.רות

שהאניגרמניה,יתדותשלהפליטה
מושב--בגסיסתהאותהמאתרהמספר

זאת,עם .ביקרשבובווייבנורגזקנים

הנוצרי'הכומראתומאשיםיוצאהוא

 : ) 516 (ברציחתהרות,אתשדסר
זאתהיאהיאהנוצריתהאנטישמיות

לשואה.בעקיפיןאובמישריןשגרמה
אתלבנותעמיחיביקשספקכלללא

-ושילםנקםשלהרעיוןסביבהרומן
העוסקתבספרותהרווחמוטיב

 :לומרמוטבחבתר-שואתית.במציאות
שאיפתשנכשל.ניסיוןנקם.שלניסיון
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הידלותעולםאלחשיבהבכסיון :אחרים
הזיכרוןבעיית-העבראלוביחס
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הרומןשלהשוניםבחקליםהמספר
ההדרגתייםהשינוייםאתהמביעבאופן

ביצועהוביכולתהנקמהבשאיפתהחלים
המסעעלילתשלהתקדמותהעם

בחלקיייבנורג.אליעדה,אלהגרמנית
המספרבאניגוברחי)פרק(עדהראשון

חברתשלנקמתהאתלנקוםהרצון
נעוריו.

עםחי-סייר),(פרקיםהשניבחלק
ולווייבנורגלאירופההעלילההעתקת

בעלילה-יואלשלאהבתוועם
הנוצרית,לפטריציתהירושלמית

לנקוםהרצוןבעצםהפקפוקמתגבר
 .כןלעשותביכולתההתלבטותומתחלת
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המוסריתהאימפוטנטיותסיבתאתתלו
המביאכארכיאולוג,במקצועויואלשל

וליחסיות.לאירוניתלייאוש'
לנקוםמסוגלאינוהאני-תמספר

 .למקום-ילדותוהנפשיתזיקתומחמת
יילקבועמוסריתיכולתתיעדרמחמת
ולצדיקים".לרשעיםבאשרכללים

המיוחדתחווייתומשום-ובעיקר .) 549 (

זהבחלק .הרומןשלהירושלמיבחלק
באהבתובשריםבתאוותשוקעתריחו

ובכןברית,בתשאינהפטריציח,אל
גורלםעםההזדהותיכולתממנונמנעת

למקוםחקירבחמאיד,ןהמומתים.של
יכולתאתממנומונעתהיאאףהידלות
המעשה.יכולתאתהאלימה,התגובה

אתלקבלעשוישבוחארכיאולוג
עללושנמסר(כפיההיסטוריהסיכום

תבואכןייאחר :ההודימורהוידי

המלחמהבשנות :ותאמרההיסטורית
כןונהרגויהודיםוכןכןנהרגוהגדולה

וכבראיזוןישנוכברכאןגרמנים.וכן

וההיסטוריתונרדפים.רודפיםביושוויון

חרבהלתקיףשצריכהזו 1יותרהרחוקה
חמאהבאמצע :תגידודורותמלחמות
נהרגוובהגדולהמלחמהחיתתהעשרים

כןאחרזה.ידיעלזהאדם,בניוכןכן
שכנראהותקבעחארכיאולוגיתתבוא

האלףבסוףאוהשלישיהאלףבתחילת
ושריפותגדולתשואהחיתההשני

תשחו-השכבהתשמשלכןעדותגדולות.
 .שנמצאושבוריםברזלכליוכמהרה

 .) 558-557 (מחדשייתעירבננתהוכנראה
חחיסטורית-ארכיאולוגיתהעמדה

מקצועואתרקלאהמאפיינתהמדעית,
היאאישיותו'אתגםאלאיואלשל

מבטלתשלוירושליםחוויית .בעוכריו
התייחסותשלאפשרותכלוביתמינית
שלהגרמניבמישורהמציאותאלנפשית
הרומן.

 1תיחרדיחנקםאידיאלואכן'

דאטפת(ייעלבגולגולתהמסומל
יואלשלאהבתומפנימתבטלאטפרןיי),

 .שלסופחאתחרזהויואללפטריציח. 1
-שלובסופרהנקמהשלוסופחהאהבה

מולאלדאטפתייייעלשלבאפראפראזח
ייעל :במיםהיושבתחנרכרית,פטריצית

בעריישיטמאהביךוסוףיאחבון'שאהבת

) 552 (. 
אהבהשאהבכמימעוצביואל

בחמשן .) 93 (לשכוחכהזדמנותגדולה

המספרהאניירכללאכאילונראה
ברניכרכימסתבר,אן ) 153 (לשכוח

זוכרייאני :כןעלתשובתושוכח.שאינו
 .) 244 (זכיותיי.ישובזההשכחהאת

אתשוכחתייואני :לואומרתליארנורח
הזיכרוןשלהיחסיות .)םש(חזניותיי
משחקיידיעלמודגשותוהשכחה
הסתברמסערבראשיתערדהמלים.
אינםחזכררנרתייכלכיהחצוילגיבור
 .) 37 (חאמתייאתמשכיחיםאלא

עלעמיחיעומדזרבדרן
בעידןהישראלישלחפררבלמאטיקח

אתחישלאמיכללגביהשואה.שלאחר
כנראה,אמיתי,אינוהזיכרוןהשראה.

אלאבחוויית,נתלהאינושהזוכרמכיורן
שלבסיפורםחוויית,שלבסיפורה
אחרים.

דורשתחתנייכיתייזכרריימצרות

ואילוהיתדות.בערכיאמונהממקיימית
הרחיבכברברזלחללממנה.רחוקיואל
חללשמראהכפיזה.בנושאהדיבוראת

מהבסיפורהנרקםליואלייקרהברזל,
האסוציאטיבייםהתהליכיםלכלשקרח
הלשונייםהתהליכיםכגרן 1עמיחיאצל

שלגמורהיירדרקצוiר :לעילשחזכרנרם
 .חעבריישלהערכים

שלהחיצוניתהסימטריתכ,ןמשרם
אלאאינםוהקשריםההקבלותהרומן'
העולםהשקפתחרמונית.שלאשליה

היאמחברוושלהרומןשלהתבניתית
מאמינתשאינהעולםהשקפתאירונית,

בהקבלתםדברים,שלבשלמותם
ברנהעמיחיההדדית,ובהשלמתם

שנהגכפי .אותןלהרוסמנתעלתכניות
נידוןהישראלייואלהלשוניות.בתבניות
חוזרחגלותתוצרדמותובןאןלכליית,
עםלהתמודדלהוסיףמנתעללישראל
 .) 619 ( 11קץלחןיישאיומחשבות
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