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השראלאחרחצויהבמציאותהמפוצלתהנפש
עמיהייהווהשלברומןעיון

א.

פל'·משחת 1·מא

השראהנשואמרעלהשביצירז•תיהםהישידאלייםחס:רפ,דיםמכין
בכתיבתווהןהשידיתבנתיבתוהןעמיחי.יהרד·האתלהז,כידוארי

חש.ן-אביירוהפ.היהרידיםשואתשעניינםמרטייביםמצרייםשבפרוזה

ל·בעיייתהמ:וקשדתעמיחישלשלימהיצירההיאלענייננויותרבה
בשנתשהופיעמכאן,לאמעכשיולאבשםאדרךרר,מן :השראה
ענייןלרשישכלמקרטע.ת.כמהחרידהלאנגליתושתודגםתשכ"ג,
-ימיניישלבישארלהועבריתלס·פדרתהנמיירחדתהשראהב.תפיסת

ריבחנה.עמיחישליצירתואצלילך
יצירתשלכהיקפההשואהבעני~נייצירתושלהיקפהאין

עמיחישכןותוצאותיה.השראההיאשכרל-כרלהאפלפלהאהוון
הנ,רשאיםאחדדקהיאשהשראהעברייםסרפדיםכאותםכמוהר

הי·הדוייתהמציאותעלנ·ס·בכשראהעיסוקםעיקרואיליובכתיבתם,
הבתד·שאותית.זהישדאלית
המתבטאתהפירטית,רגישותומחמיתבעמי.חילונומיריזMעניין

השיריתן 1כתיבתשלהלשוניתהאיכותחה. 1שבדפבייצידרתירגם
לאבחרמןהמידכזיתהתב·ניתהפרוזאיות.ביצירותיוגםמצריה

תפי·סתאתשימייחדתוהיאחצרייה,תובניתהיאמכאןלאמעכשיו
 .המשרר·ד"ה:סרפ.ך.שלהשראה

בגן·והשניבידירשליםהאחד :מישוריםבשנימתtנהלהדומן
היש·כמישרו-מקצועולפיאדכיארל~רגהואראל, 1יהגיבורמניה.
הסי·שלהגרמניבמישיייילדותושלהעברבגיבניהנובר-ראלי
למצואהחיפושגילגרליאתלעברווחייבב.נפשר,וצחיה.ואפרד.

רפערת 1תהמחברמתארהפ·דטבעירתרקעעלולמצבר.לעצמותיקון
החב·שלהיביטיםכמהרכןהיש·דאלי,ת,יבחבדהיימרסדירתחב·דתירת

בסיפ.רךולאחריה.ראה 1השבעתוהיהודית,ה~כלליתהגרמנית,רה
מתוךךרפ,.טבעייתאתלשקףעמי·חיביקשהדרמיןגיבן,,שללבטיו
היחסמקררותאתלחשוףבמגמההכללית,למציאותישירהזיקה

כאח.דוציבויריחידישלהב,תך·שראתי

כמהנידמזיםרבההפרישה.מצרי·ההדומןאתהפותחבפרק

וארבי·יהודייםלסמליםב.דרשכושהאירהסיפון.שלהענייניםמגרפי
בעלי·רמישחקי·מליםהיהודיתנמסרותהקשוריםרמזיםבדסאליים,
ביש·חצויהבת,ד·שאותיתמציאותלייצרוע·מיחימבקשמשמערת,

בפידקהאווירהארתה.מציי·ניםחברתיורקבפנימיהרסשסימנייואל,
דזמ·נקדא·רמורעהך.המאיס.דחוחיהנ("זה"דן.מאית"היאח,ך,אישרן

-ליויראמים"שך,מרגבריםהנירהזהבחדדרשבים 1היכלכיןאים
דג·ליצריםהתמכרותחושנית,בהשתכדריתהמאופיינת- ) 10עמ'
ואישיותחצויהזמרתמינה.והמחר.ול 1האתמשינחתתוךעיים

"תמ.רתוארמדתהביתמעמודיאחדאתלופתתכיואל,מפוצלת
אפוקליפטיקה,ליואלמזכירהאקליפטיוס .) 8 (פלשתים"עםנפשי
כ"עתידיםנדמיםהאקליפטרסשר,דשי .) 9 (הקץאתהקיץואילו

רחנית 1ךהידרדרותחרסו-נחת, .) 28 (הבית"ים.רדותאתלע·רעד
זה.בפרקזרועיםרחיפרש·דרך

הישרא·יענת,שלהביקורתיתבע,מדתהמער·צבה 1לשראהיחס
שלובנסיובו ,) 19 (והשואההגלותאתלמחוקהמבקשתהצעידהלית

 .) 17 (•בזרועוהחקוקהמספראתלהסתירהשראה,משרידיירסל.
-חיותןרר 1ממקש.הריעתקרחצויות,דמריירתשתיהםרמי·נ,היואל

לשתימפוצלתהווייתןושמציאותלים,שמעב.ך-רס 1אקליפ,טכאותו
בי.דיהרשאוןבפרקמיערצ·ברתו·מינהיואלשלדמריירתיהםחטיב.ן.ת.
מכרח:רלביונiכסרהיבארת.לקראתהקרקיעאתלהכשירכדיהמחבר

היכןיזע,ןילא ...עמדוויואל"מינהכישלישי,בגרףהמספרשל
עמיחישלדרכואתמציינ·יםזהמסוגמרמזיםמשפטים .) 8 (מקומם"
הנזכיוהמשפ·טהשיוכים.הרומןמרכיבישלהדר-מישוריבעיצוב
דהיינו."מקיומם",שם-היעצםלמרבןבאשרבאמביוואלנטירתמצטייד

ורחבי.במרבןארהפיזי,בימ:חבןכנתינ:תרלהבינוישאם
דרמהליהירתמתחילשהואלב"שםשיואללקן,ךא,נמסרכן
טכניקה-בכפל-משמעירתהמתקבלתזראמירהואף ,) 9 (לאבייר"

"מיתריתלמשל,(יראה,רבסיפיררירבשיריולהלהידו·שהירכהמיחי .s:ש·
לפתוחש"צרייכיםקובעת,ר~מינההזאת).הנורא:הברוחבקובץאבי"
לבראצריךוא. 1יבבי.א 1נאליהירשהיראאיזההדלת.ואתהחלוןאת

שיתגלעהגויים"),עלחימתך("שפרךהנקמהב 1מיר·ט·י .) 11 (ולגאול"
אךהאגולה,בשאיפתאכןכר,רךהרומן,שלמרכזיכציידבהמשך
רא·בעירת.שוירת 1קשית.רץבתשביהצרודגםניומזרביהמיניה

חרמושביןכפל"הימשמע·רירתעלהמתבסיסת 1הריימוזים,מ.חרירזת

 ] 1וימצמרדת-הrכקסט.להומ,נירטיקהמעברמתפקדתר, 1ררוחהרומן

המשורר··'שלבתפיסת-·הערלםיסידויתלתבניתרדים 1צמאלהזים
כאמיאקזיסטנציאלית-קיומיתעמדהלקבועהמבקשתהפררזאיקן.

 :האבהקטעאתלדוגמהנחבןדרכי-הלשון.צערת
נא\ם,הרמקולרגםומנוגדיםשיוניםלכיוו·ניםנסעיי"הרכבות

ד~ wנשתתלמיניהםהשרפזרתרגםלבש.ו.דברא-נ:לושחבכי
 '' Jהרייוםהאויוםכלבתחנותכיתמיד'בהםוקעים 1שתאלו

) 92 (. 

היאלמות!(אף-כימשמערתיכמשהונתפסתהרמקולשלרתר 1השתתק
 i,iלנפינכך.עלמעיד"לבשר"בפועלו.השיימירשלמדי),רגילהב.אדית

באמצעותט 1המרשפאלהקונקרטישלהספיירהמןהעתקהאיפרא,
הרמקול-ביןהקבלהיר·ציהשניהמש,פטהראשון.במשפטהפועל
האנא·כחניתהמקודש.במישייימקבילורבין-רן:דני 1מטיכנימ.כשי•ר
להנמכת,היאבשיריו,גםלרובהמצריעמיחי,שלזהבסינגרןלרגיה

י\צו'דובין,רכו .קונקרטירהו.ח.רל'קושדוהורה,עבריגוחובהמקירדש
בה/'ה~ודרנית.היהדיריתהמציאותשלהאירוניחאפקיטאתהמחבר

 iJצכיוהמקודשיםופדירת 1הששלהשתתקותםמקבלתהשואהעםשר

המשםטדקה.דממהבקולמעלהכלפיהטחהמרב.הק.תיארלרגי
כהניעוקבאיברסיבה,כמשפטחיצוניבאופןהנ·דאההשלישי,

יהזין,י·וםהואידםכלאםשהריהקדומים.המשפטיםשניאחו
 1iיאולם,להשת·תקרתם.סיבהואיןיוםבכליורת 1בשרפלתקוע

למיחנות-ההשמזה.ליציאהרמזאלאאיינובתח,נרת·הדכבתהדין
וכתילשתיקת:ומיiכאפרדהאלאאיינההשופרותשלוהשתתקותם

האל.שלהתעלומה
~י-ורמוזחזרו-פנימייםרימרזיםמלאעמי,חישלסגנ,וניר

כו 1התאתמעשירהס·ג·נרןתיימאטי.·באופןעריסקהואשנהיןהבעיירת

הוושלארונולכלהמיבtנהבאופןמ.וטיביםומעלהאותן,מעצים
ו• lההמישוריםלשניהםאףחלוקיםהספרפירקיוששתשמונים

נגומנריינבר·רג.ופרקיהאחידרר 1במישיר·רשליםרקי 1כ·שפנירים.
הסיפמישורישניביןבזיה.זהרמתיחלפיםזהבעק,ברתזהאחוזים
השתשבאמצעותןרבאי·ררעים,ביסמליםבדמויות.הקבל•רתמצרירת
זה.ומפותלאר.רךברומןכלשהןמרצקוית 1ראחדותליציייע·מיחי

הוושלהמישויריםש.ניביןאיררעיירתהקבלותמקייםעמיחי
 1הסיםושכמישרומ·חרריריתירלחל,רטיןמנירתקאינ~רהחצויהאני

כש:זהיםמאר,רערתמתרחשיםתת··מדירעבארפןוכאילוהשני,
האשלבפניהנזכרני 1הגדמבחלקפד <tהאני"הימה'סיפריר.חלקי

 1האש .) 61 , 111 (הירשולמיבחלקזיגרהצלםשלבחל·רנרירה iה

נת·זמוחהריהי ) 114 (בי·ררשליםפירסרמתבמודעתהמצויירת
לרוב,מצוירתוהדוגמאותב.רריינבר:ךג,הפירס·רמתשבמודעתזושל

 iעמיח'מצליחהסיפורמישורישניביןהק·בלדתבנייתבאמצעות
 fnהשפעותיאךחצויה,אומנםשהיאעלילה.שלאחדזרםליצור

 nהיררש\מיבזרקשורההגרמניתהעליל·ההמישורים.בשניניכרות
ולהיפך.

כזןטבעייםמעבריםיצי·רתשללטכיניקהנדרשעימייחייהודה
הע\ז•וניןאחדבפרקהירושלמיתהעילילהביןהסיפור,חלקישני
 n1הטלט\אתלמנועבכררנת·מכורןשלאחיויר,בפרקהגרמניתלה

 \ iוביציותהדיןהואלמשנתו.אחדממישורהמעברשלהצפ.רירת
י iהשהעלילתילמישורהתנתקרית·יעם·ומישרומישרובכלהעלילה
 1מסתיזבאיירופה.ח:פירקל·משל,כך,ח·די·ר. 1שלאבפרקוחזרתו

הממשזןי/ופרקבלילה,מתרחשבידר.שלים, ,'טפרקבחשיב~ה,
כזןו 1הקיש .) 55-54 (בחשיבההואאףפותח ,'חפרקסיפוראת

 1הפןקז .) 58 , 55 (הפעמוןצילצרלבאמצעותנעשהרי"אט'פרקים
 11"אכיתפילתעל-ידימקרש·רים-השוניםבמישורים-ב 11רננ"א

א\ז"אלידשה 1החהבריתומןמתחיליםהמובאיה ; ) 362 (מלכנ·ר"
 nלגו\ 1והג .) 572-571 (רפ"גפ"בפירקיםמקשותעדבתני"למה

 156- (כ"הבפרקשיונהרה 1הדר 1בממופיעה 'T'כ'פירקאתהמסיימת
157 (. 

כאופןרקלאהעלילהאתמקשרתע·מיחייהרד·השלזרט:כ,ניקה
 nא 1השבעייתכימדגישה,כשהיאמהיותי,באופןגםאלאחיצוני,

ונרריינכווג.בירושליםשלן,הכפולהההוויהמןנובעתיואלשל
 1בשוושזקשורהואאךבגהפר,ה 1השיראאתחילאשי·ארלהעובדהרימז

יתמודדאשועירלנפשומנרחמוצאראינודמויותיה,עםהנפשיים
משמשיפביתייםשנ,רת·רעלמה 1שאוגשר·תעליו.המיעיקההב:עיהיעם

לייעוד.חפכרת 1ההנקם,שאיפריתעםבערבוביה
יבוא)(סוף
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השראהלאחרחצויהבמציאותהמפוצלת'תנפש
פ';אימשחמאתעמיחייהדוהשלכרדמן~ידן

הקודם)מהגליוןכסוף

שעלולותהט·כניקרתמןחורגתהעלילותשתיביןהקיש.ן.ןיונת
עדלעתים,ומגעת,מסריימתבמידהומלאכותיותכמכיביות~יחשב

אלאזה,בדומןדקלאמופיעההקטנהדרתשלדמרת·הסמל.~י
tj שבג,דמניה,מילדותוהקטנה,דרת .עמיחישלרבסיפ•ודירונשירי

אךעץ,שלדגלקיבלההיאזכתחליףב·תארנה,פעםנקטעה'גלה
עת•המחפשהקט.בהדרתשלדמותהאתבשואה.כולהשנשרפהיפה

תחליףלהלמצואשניסהלאחדגדמ.ניה,אדמתעלהחצוי'ני
"וות.הואשמהשאףאשתן,שלביזמותההירושלמית.!ציאות

שביקשההתנ"כית,ר:רתשלדמותהעםמתקש·ד"ןן.ת"השם

r ואלוהייךעמי,עמך :כןרג·מתהשאיןבנאמנותאחדעםאלצטדף
· lr כלשעשתהניה, 1גדמיהדותשלבבואהאלאאינהרות •,,היי

שלדגלהאךותרבותו.הגרמניהעםמןחלקלהי,ןתכיכולתה

! l שבש·לפנישניםנשרפהורגלה·בתאר·נה,·נקטעהזוייצוגיתת
. i למציאותנאמןאם-כי-אכזיריביטוי ,) 96 (גירפהשאויתה

בסימניחשהשלאגדמני•ה,יהדותשללעיוורון-יסטורית 1
l המתקרבת.הנו.ראהאה

הקטנהדרתנקמתאתלנק·רם·השאר,ביןמבקש,האני·המספד

לעולםחוזרמשהואאךנו. 1בלשר ,) 25 (הקטנה"דרתאת·,לגאול
כשהע·מדתישגיתיגדרל·ה"שגיאהכילמסקנה,מגיעהריהותו, 1

בחיים,נמצאתשהיאעכשיו,הקטנה.רת 1דנקמתעלכולהנקמתי
 .) 488 (לנקמתי!"מתחתהקרקענשמטהןאעשה

-בהמשךשיתבררכפי-ל·נקוםיכולתולחוסרהסיבותאחת
הפליטהשאריתכמובן,היא,החיהדרתחיה.רותאתשמצא

מושב·-בגסיסתהארתהמאת·דשהאני-המספרג"ומניה,יהדות

הכומראתומאשיםיוצאהואזאת,עםניקד.שבונוויינבורג.ים

הנוצריתהאנטישמיות : ) 516 (ברציחתהחדת,אתשד·רסצרי,

ספקכלללאלשואה.בעקיפיןארבמישידיןשגרמהזאת·היא
-ושילםנקםשלהרעיוןסביבהרומןאתנות 1לבעמיחיש
מוטבהבתד-שואתית.במציאותהעוסקתבספרותהרווחינ

באמרך,קשו·רה,הנקםשאיפתשנכשל.בסירןנקם,של [ l'OJו:
 :אחדיםמרכזייםב•נושאיםדכ·ןהקטנה,דרתשלהמרכזיל
הזיכרוןיבעיית-העבראלוביחסהילדותעולםאלהשיבה ( l•י

השוניםבחלקיםהאני-המספרתר·דע·תאתעיצבעמיחיינחה.

בשאיפתהחליםההדרגתייםהשינוייםאתהמביעבאופןהרומן
הגרמניתעלילת-המסעשלהתקדמותהעםביצועהוביכולתמה

באני·גרבו )'חפרק(עדהראשוןבחלקויינבר"ג.אליעדה.
הקטנה,רותנעוריו,חברתשלנקמתהאתלנקרםהרצון•פן

לוריינ·חוזראנימה"לשם :ילדותולמקרםהגעגועיםהתגברות
להשיבה.שאיןילדותעלבגעגועיםונמשךבחלוםהתחילזהבו

לדרתשעשרמהעלנקמהלתאוותהאלההרגשותכלנהפכ•ו 1

 .) 53 ( 11נה 1
לאיד.ופההעלילההעתקתעם ,)ר"ס-'ח(פרקיםהשנינחלק

לפט·-הידושל·מיתבעלילה-יואלשלאהבתוועםיננודג
ומתחלתלנקרםהרצוןבעצםהפיקפוקמתגב"הנוצויה,יה

"מתוךכיהתחושה,•בקירנומתגברתכן.לעשרתביכולתלנטות
להיותשביהתשוקהאתממלאאניופקידת-קבריםנקמהשללה

 .) 76 (היל·דות"במקוםנוספת
תנאי·שהואהשנאה·רגשאתלפתחמצליחאינוהאני·המספר

ככלהייתיאלאנרקם,הייתילאכך"בעמידי : ) 135 (ל.נקמהם
שעווה.לחרבדרמהשליהנקמהמעשהילדותו.לנוףהשב

באתיכךלשםהדינקמה.בישאיןמשרםעלי,ידדהגדולהת 1

לנסועשלאבלינוגמדהדרךבאמצעכבר .) 176 (מירושלים"
אינויל.ןות·ולמקוםומשהגיע ,) 54 (בצי"יךלהישאראלאגכוד.ג,

הנקם.החלטתאתלבצע
המרסריתבעמדתוהשינויאתמתארואילך,ס"זמפרק ,'גחלק

האימ·סיבתאתתלוכברבידזלוהללקרדצרריילבווךהשואה.
ליאיוש,המביאכאדכיא·רליר.ג,במקצועויואלשלהמוסריתת iסי
l וליחסיות.ניה

למקרם·הנפשיתזיקתומחמתלנקרםמסרגלאינוד&ני·המספו

ל"שעיםבאשדכללים"לקבועמרסיןיתי·כרלתהי·ע·ייימחמת . 11
הידר·בחלקהמיוחדתהרריי·תרמשרם-ובעיקר ,) 549 ( 11קים 1

בתר 1באהבשדיםבתאורתשרקעהריהוזהבחלקהרומן.של
ההז·דהרתיכולתמ.מנרנמנעתר·בכךבת-ב·רית,שאינה.סויציה,

l היאאףהילדותלמקוםהקידבהמאידך,המומ·תים.שלולם

המעש•ה.יכולתאתהאלימה,התגובהיכולתאתממנומונעת
שנמ·(כפיההיסטוריהסיכוםאתלקבלעשוישבוהארכיאולוג

 :ותאמרההיסטרךיהתברא"אחר-כך :ההודי)מוזערעל-ידילוסר
גן.מ-רכךכךרנ:הדגויהודיםרכךכךנהרגוהגדול·ההמלחמהבשנות

רההיס·ונרדפים.רודפיםביןשוויוןוכבדאיזוןישנוכברכ.אןנים.

וזורזתמלחמרתהדנהלהקיףשצריכהזרירתך,הדחוקהטוריה

כךנהךגררב·הגדולהמלחמ·החיתההעשריםהמאה•באמצע :תגיד
י·תקבעהאדכיארלר.גיהתבואאחד-כךזה.על-ידיזהאדם,בניוכך

שואהחי.תההשניהאלףבסוףאוהשלישיהאלףבתחילתשכנך.אח

וכמההשחורההשכבהתשמשלכךעדותגדולות.ושריפדתגדולה
 557- (מחדש"העירנבנתהוכנראהשינמצאו.שבודיםכלי-ברזל

558 (. 
דקלאהמאפיינתהמדעית,·ההיסטררית·ארכיא·רלרגי·תהעמדה

הוויית·בעוכריו.היאאישיותו,אתגםאלאיואלשלמקצועואת
נפ·התייחסותשלאפשרותכלוביהמיניהמבטלתשלוירושלים

הדומן.שלהגרמניכמישרךהמציאותאלש.ית
מוטיב-הנקמהלרעיוןמרכזימוטיבמעמידעמיחיייהודה

סיפורעל-פיההקשראתמסבירהספדשלה"מוטו"הגולגולת.
המים.על-פניצפהגולגולתוראה·בדדךמהלךשהיהבהללהמעשה
אברת).(מסכתיטופון"מטיפיךוסוףאטפוךדאטפתעל :לה"א.מד
הצפההגולגולתכיהאני-המספר,מדמההרומןשלהגרמניבחלק

הגולגולת .) 156 (הקטנהרותשלזוהיאהגרמניהנהרעל-פני
המאקא·בדיתבמהדרן.הלאאךהיךושלמי'במישורגםמופיעה

ריקי :המקוריתלזווכקיאדיקטורהכפאדרדיהכי-אםהמאיימת,

ו"במשךשעדותוקצתמשקפייםוזוגשפםהגולגולתלציודהוסיפה
אלי.ההתרגלוהרחובואנשימבהילהלה;ותהגולגול·תחדלההשנים

 .) 157 (אבות"פרקישלחמיםפניעלבנחתהצפהלגולגולתכמו
במציאותנקם 1דאתמאפשרתאינ·ההירושלמיתהמציאות

מעשהאידעונש.ואיןשכר"אין :מסיקהאני-המספרהגרמנית.

הגולגולתהתגלגלותאלאשיבהואיןנקמהשלמעשהואיןאהבהשל
דאטפת"על :זנדבנקשמעוןשהעירוכפי .) 541 (הזרדם"בנהר

וא·מודאלית.אינסופיתזרימהשלכסיסמהפאדאדוכסאליתמתפרש
ההווייהאת ...מסמלהגולגלות,מתגלגלותשבוהזורם,הנהר

ואינוזרדםשהואמשוםגםהנהראתאוהב,אני :להחלטהשמיענו
 ,____י·וא·ל".אומד-מחליט'

מפנימתבטלבגולגולת,המסומלהיהודי,הנקםאידיאלזאבן,
האהב.השלסופהאתחוזהויואללפטדיצי.ה,יואלשלאהיבתו
דאטפת","עלשלבפאדאפראזה-שלוכסופוהנקמהשלוסופה

וך, 1יאהבשאהבת"על :במיםהיושבתהנוכדיה,פטדיציהאל-מול
 .) 552 (שיטבעו"מאהביךו•סוף

 .) 93 (לשכוחכהזדמנותגדול•האהבהשאהבכמימעוצביואל
הדרגתייםבשיינוייםולשכחהלזכךוןההתייחסותאתמעצבעמיחי
האני-המספריוכללאכאילונדאהבהמשךהנקם.שאיפתדוגמת
עלתשובתושוכח. lJיא' Wבוניכרכימסתיבד,אך ,) 153 (לשכוח

ארמדתליאונודה .) 244 (זכירה"ישובזההשכחהאתזוכר"אני :כך

והשכחההזכדוןשלהיחסיות .)םש(הזכירה"אתשוכחת"ואני :לו
לגי·הס·תבידמסעובראשיתעודמשחקי-המלים.על-ידימודגשות

 .) 37 (האמת"אתמשכיחיםאלאאינםהזכדונות"כלכיהחצוי,נוד

בעידןהיש"אלישלהפדרבלימאטיקהעלעמיחיעומדזובדדך
אינוהזכרוןהשואה,אתחישלאמיכללגביהשואה.שלאחד

'פורהבםאלאבחווייה,נתלהאינושהזו·כירמכיווןכנראה,אמיתי'
חודיי·א·מיתית,שזכירתוובמידהאחדים.שלבסיפורםהווייה,של
השואה.בזכדוןכרוכהאינה-תית

היה·בערכיאמו·נהממקיימי·הדורשתהתנ"כית"זכריו"מצוות

הדיבוראתהרחיבכברבך.זלהללממ•נה.דחוקיואלואילודרת,
מהבסיפורהנוקםליואל"קדהברזל'הללשמראהכפיזה.בנושא
התחלי·כגרןעמיחי",אצלהאסוציאטיבייםחת.הליכיםלכלשקדה

שלהערכיםשלגמורה"דדוקציה :לעילשהזכדנוםהלשונייםכים

העבד".
והקש·ההקבלותהירדמן,שלהחיציוניתהסימטריהכך,משום

שלחתבני,תיתהשקפת-העולםהרמוניה.שלאשליהאלאאינםוים

מאמינהשאינההשקפת-עולםאירונית,היאמחבךוושלהדומן
בונהעמיחיההדדית.ובהשלמתםבהקבלתםדברים,שלכשלימדתם

יואלהלש·ונירת.בתבניותשנהגכפיאותן,להרוסעל-מנתת•בניות
לישראלחוזרתרצד-הגלותבן-דמותואךלכליה,נירוןהישראלי
 • .) 619 (קץ"להן"שאיןמחשיבותעםלהתמודדלהוסיףעל-מנת
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