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 ,רר pהקירר ,ישרסרה ,קצרצרהפורהסירחאמנ-מןופשגרשוןשלהנהנחיוסידפ

הדומאןהדיש :ההיחמוםמשבכךישה,לכאודום.היבירתוםלירב pמנםיא-

שוםיהרכי ,יחנלהכןאםהיהשראפו ,הואאףהאופנהמןאציהכרםעב

עבהדומאןאת .סחירהלכאןכאין ,מעשהל .כיםהלמשרבולירכושהקצר

וחוסרהנשימהסךחר ,המודרניםייחהצבקבשלראלקומרכיםיןאהכרם

םמקובליעדיין ,נם pדי , pבלז ,סרלסטוישליםדוהכביסדנהרכיםהכ .נותהסבל

רז?כדיוות pמהחעןוחבהםרוא pלמוכניםגריםרמגהמכסלאר ,עדנרהעל

 ,םי.מרדדנירבי-מכרמהכקיימיםןכשאסי;ל pהאןלרומ ,כמובן ,וכההכר

הבכמדדמנהמילוליערכםולםאפוקפקמיתהאמנוכםשער ,וקבשיםפחטהנ

p אפשרינרםבסארלם-הכללמןיוצאיםגםישיכ ,ןבמוממילא .םילרמסרי

פתרתהבהררםנימקובלרסכהעבמאןרושה ,יותראופחרח ,החביטבנועלק

שלהקריאהמאמץפניבנירודמההקוראידתלסותמרל •-19הבמאהרשאמ

 •העצמהביסאותהמוזאת ;קצרההשימהרלנמשךהואאין- ,אדרךפרס

הררשבאההקרי .המחשבהכוזיבר ,ויהביטבצמצוםהואהימשרהשלרה pעי

 •בינוניאודךלבעאחדפורסיבהקריאהאשרמיותרמייגעתתצרוקושימרתשל

רעיוןוטלקל ,להתעמק ,דשמחפעםכללהתאמץמותשיהרוראקעלשהדי

ארהקולקצבביותרחמויה.מתאהצרדותהם- ,הנובלה ,הקצרומאןהר •נוסף

 •ניהמודר

ילתבהיאסויימתמדרחיתםפשצררהבדהוהעהאם ,היאאחרתרילגמשאלח

עלינואןכ .הנהנדוהצירהילשנותימהאהערכתאגםקובעת-תאופנתי

 .מידהבקנהתמשלהש

 •תיברהעבספרותמסויימתספרותיתצררהריוצשהרא ,שרפמןלשזכותוהלגדו

דע ,כזרבמידהספרותיתררהצשכבדשא 'והמישדעועלצביעלהיהיהקשה

בריתהעשהספרות ,יםלגדוםיסופרנםיש •ינהבלינובלטחמויוזיהנע pנש

סרגעלקהחזיבעלסהאיןזאתועם ,יצירותיהםבלעדיראותתלאשההחד

רהצהקהשימהרשלרהציופמןרשאין ,בןכמו •םיוכמעצבוצריםכי 'ספררתי

 •העבריתלםפדרחלתקרברמקיימתוייטברתצרעבידההרא •למיחהערבספורת

 .שרפמןעל ,הווינאיידהוהי ,בדגלטנאפטרשלהשפעחרעהדוי ,למעשה
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יחדאלטנברג.שלההיכרמסימניהם ,המרפרפתהרשימה ,הקצרצררוהסיפ

שטחבאוחוייםנירצםימתחרלשופמןלואיןחהעבריבספרותהריזאת,עם

 •בחרבומיוחדביטוי

מןהצורהאת ,םהפנימןהחוץתאידפרלהןאיאחרח)אמנות(כבכלרותבספ

 ,פנימייםיםקוחההקצרהלרשימהלישןכלעעיון.הרמןהסגנוןאתהתוכן,

וםצמצאחבהכרחמחייבהיריעהקוצר Iחיצוניתהתהלצוראםהתבהנקבעים

שבתיחמציריבסבריהכנרובלרשימהה .זתכמרוכהבעהחשיבותישהביטוי.

 fקצרההפואנטההבאה Iשונותתומשמעויבעל Jעףמסתשאנווםקכמ •אחד

בהישאתזםוע Iהכעדשנאמרמהשלניתיוגהההמסקנההיותלנחהחיי

הקירהמבהפואנטהביןחוהמתהקויכ Iןכאעירלהישההפתעה.דוסמילעיתים

קיימתחב-יריעהרמאןרוב •ביותרדקיקקראוההמשמעותרסחולבין

בכךאין Iהיפהעללאוייםסמהיאוראם ;וןירעאומילהןו pחישלהאפשרות

ירההיצכלשלהדינאתרוץלחכדידייהזודהבועאיןאך ,יתרההלמעאמנם

 •ריותבהקטןםהפגםעערכהאתמאבדתרההקצשימהרהואילו •לשבטכולה

שהרי .רבגיווןייבחמ ,הפואנטבבגיןרעיון,בגיבושמסקנה,וצאתהבהצורך

ישש.חדבאורישןומשהרלהאיאו-חדשמשהותלהעלוצריכההימשרכל

יוןרעהנה .לויהגהרתיבספרוהסאתמסבכת ,הפסקנית ,הקצרההמסקנוה

והשפלהדיכוישסבליהודיתואויכ ,מןופששליותימומרשבכמההואזרחו

ייסורים,וותתלאאחרהגיעליהא ,ודתלכמוגםהשפלותסובלבניכר,לה,ובג

 ,ארגעה(בטרם 11 ! ! ?ךחיאחכהמהל"ברשימהכך •ןכאגםמרכה ,םשהמוכה

 :כתוב ,)בתש" ,ד"ובע"עםהוצאת

העדררעב, fמחסורכאןלסבולכןומ Iנמלטמעפיליםנייתבא • • •

עליוקפץנהוה-מוכהלהיותשלאדובלבצל-קורה,

 ! !אןכגם ,אןכגםחואוהמכומשלנוברירן

 ,יההודימנהלאעלפרמסוןכא • 11 ••• ! ?שוב"ימהרשהאת ,ללמש ,ניקחאו

היבאוסטרהספריתמבכהמופעםידמיחוזריחידהבנהאתבראותהסבלהאשר

שלויבפנמותילאבסימניהחינכשהב ,יוחדעודגדלהלסבסאול •תהאנטישמי

 •ראלש-יץבארעבריספריהבנודמלימוהניחהובחוזר fהבן

כאן •גמרילשונהרעיוןממחישהעצמנו"ביןלוינבינ IIמהיהרש ,זאתערמתל

 •זריםמערלהחפשיתשראלבארץ-ישמיוחדתההרהאוויעלבהתלהבותסופרמ

 .בית)נאיברחבהחלה-רומלאףאפשר ,כיוםשלנרתחהמפוקההגישארד(ל
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המקרהקורהאם .שלוםרכיבדתרותנפותבירהמלכה,חצווואין yפראין

 :לחשושןאיאזגםחריבריב,מסתבכיםששבייםהרע

החלשעלידהריםזקהחו ,םימצחצחי-נעליןבקטטהפרצהההב

זהאחוחקיםד ,הניציםביןעגרכרידיםמפיםושבעוברים .ממנו

 •לוחמ-ןאלכהזואחלכאן

יהבנצרטנאיללאועצמנולביןוניניב ,ולימאבמתייש ,ראאיפ ,הכל

ודיין'ןדיללא ,יהםבלומגיםרשוטשל

כרחה"ל-יאהמםביבלהקהשלחידהמייהתגובה ,תואלימשלאחרובמקרה

 11 ! !אסור

מגיעיםאנו ,ורנכשהזהרשימותשתרשלןביבלה pהעורכיםאנואם ,אכן

עצמםשהחייםברור .פףוחהםבשמרכזיההרעיוןשאין Iקנהלמסכרחהב

ואילומםריימתהתרשמותמקבליםאגרלעיחים ;ררתחוסושונותתופעותמלאים

 ,להודותיש ,זאתעםמקודמתה;שרנההרנבתמאנונתקליםאחרתבפעם

 .כלשהילתמיההנרלגורמתתורהסותתשונוהשימרחבריאהקרשה

דח.חנרח .יסודייםקוריםבכמהןלהבחיאפשרשרפמןגד!ו\רןשלבכחיבתו

ףרבגבהיטניכרות )שיתפהנהדרךוהןגיארגדפיתהחדרך(הןכודרבהשונות

הסופרהשהבההארוכההתקופההיתהרעתכהמהתקופהכידרמה •רתויצי

ווינה .רמארקבשטייאכפריתבהבסב•כךרחואווינהבהתחיל ,באוסטריה

-יהאנטלמרוחים.וסמרפוליטי pיהודייםריםיוצשלעירםימיםםתאוביתהה

ריםצובילרוב, ,כאןמדובר .דייםוהיההדוחחייפרחו ,רתבהגושמיות

ברית'העבשפהריצאושהםהג ,שופמןאך •תינרמהגבשפהובכתאשרדייםויה

יצירתו;עלידיםחהיהמשפיעיםאלהיוהשלא(מרבןאלה.סופריםמהושפע

יוצריםעלהשפיעשהואכשם ,לושקדמועברייםוצריםימושפעההוא

ידהוי .כךלבהקשרעםפלאכרהוזטנברגאלפטר . )אחריובאושרייםבע

 ,נקארסיפרפר-ליוסףהוא ,הקצרצרורפהסיאמנותאתחיתפאשר ,אחרווינאי

מן .מלבלינקארם-פרפרנשכחבצדק,שלא .ט"ריאליסלשתה"פנטזיועלב

 ,אלוהשפעותפמן.שרשלהשפעתותחוסעלבהרחבהפעםלעמודיהההראוי

ונושאי· •התוכןבתחוםאשרמתרויורהצהםבתחוהשפעותהן ,ןכאסיףלהויש

קיצוניותהכרותותמהשחולל ,התקופה ;עבריסופרשליואנושהםמןפשולש

המיוחדוגורל ,יוהנכרהיהודינושא •יובתכברובניכרת ,העםשלומובקי

שלתוביצירברחנטיפוללזכו- ,זרהותפחלאו ,תוינעהבבסביהיהודישל

 •כרכיםיושבימאשדיותרבעיהלמןופשאתהבר pפרבכובתישי .שרפמן
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מהבמידת-חכולשו ,ומשלמצומצםגחובברהחחייחלחיוםאדיכולךבכרכןש

 ,מצומצמותותויהאפשרבכפרלםאו •ישירמגעבבאאינוהואעמהםםהאחריאח

 ,ללהכגבילתומשמעיעלביםשאובנקסויהעה.בסביהחסימלהתעלםפשרי-ארא

ולמםבעשתקעלהונשלהסופריםברוםיברמכיוםופה.התקיממימנהעצמהיא

ןיהדמןתדהמיוחורגישותופמןשרשלתובמחשךדרוהרי •גרווהמססירהפ

 .מנטלייםיטסנאפילו ,שנייםגרודותיסיבתובכחיש .חזארךבדרהרכרוגשיההי

תזדהומהששחואינוסופדה •גשתדמוביתטייקיבסויאהעולםלההתרשמות

מנסהמריהר ,טיהפרםערלהטחבלוהירחביקטייבהסותולמר •וגשותירעםמהשל

רוחימנסימ ,שאמרנוכפי ,הוזו .הירהיצףגובניכרםמקרחופשיהלאומ

הלאאחסדמוו ,סביבורחשמתהמןרשמיםותחוויוטלנופמןשרקופה.הת

שהרשימות ,ןבמואלממי •עשהמהםלעוהואםהערל .ריוווסיפוישימותבר

אףמקוםישםהב ,םיפורהסיאשרמיוחדמיידיחהתרשמותפריהיכןתרוהקצ

סביב,שמהילאירהםלעועלבססתהמת ,שופמןשלותביחכךרד •יוניהדמדליסו

החינזרודרך ;פרהסושליוודדונחייורךבדתוגוהשנותהתחאתחמשקפ

הירהיצשנוחכנהתהמשהפנורמהראחובלעקאוהמעניין •תריובמגוונה

דהמיוחדפוסהאחה;רוצרןגנוסנויישיףאישותנהראשויםשנב •וכותרהא

 .הנויבוחרבשבעח ,אשונההרלםהעומלחמתשנוחכלמעשהןפמשרמצאלו

שקדמוליםודגהםירהמספמןבמייןידעדמעושלוכתביםהשלרן 1הראטהכרך

ושאיםנהאליםונשארפוריםיבסצואלמגםתזני •קיבס 'בדדיצןכגו ,לו

 ,יונהפןהשחהצעיר .ועוד ,יןגגם ,ברבר-קופהתהניבמאחריםאצלםייעהמופ

םאחרימלליםואריםיצעיורויסיבדרךלנוכירזמזה,שםושאנהרפוהסימן

הנוראממוןהשי •חתכארומיתהרותפםוהתיברהעספרותהמן ,ולמיםדוה

לה,מחשלכא,המדהעולם .ניםשויםאורתימנוליאניבטחיצ'כובהיירהבעש

בכלינולפגמופיערבש ,כךכללגורהמוכ ,וריקגוחםעמוש ,יחתבלסרחו

אכןהיאותדחוהמאתימושרלהראשוניםוריםהסיפמןךרהד •האפוריםוינגוו

םריסופהדואממעטיםןעיורומחשבה ,ןוחרכצורהבתיחבמ ,מאודהכארודרך

עולםמונהתףלשקוךכלכיםברותודיסלמזגהצליחו ,מןופשמוכ ,דאש

 •כךכלמגוונת

אים,שנווכמההבכמלהבחיןיתןנהרי ,והנושאיםתומישהריוריברותלמ

הודייהעולםהביןתושגנתלהם.יבשואוריםתיבויםגשוםיבלבושהחוזרים

ערקעלרזשותגהתנארותמתהתימושרהותרבמכריע.משקלועדנירוהגב

םייעברפריםסורייאובתעמופישאינורקערית,טהאוס-יתכפרההסביבה
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לקראתילובשהוההתפתחויותראחשופמזעקבבכפרשבחוםוממק .חדיםא

סימניאחרית.תימראשצופהואהכי ,גישדלהיט, .ציזםנאהתהשתלטו

 ,דהעתיהדגשתכשלאיוםםיומוסיפמשקלמקבליםהבודדיםנטישמיותאה

מאודמרחשיכבדעומדהואאולם ,יונוראותבכלאמנםצפויינואשעדייו

לשהמכד<עהדתפקיאתללכיםמעריכאיזלנוצאמהמשום •הסףדיאחו

אחוטיהרנאנו •ודייהההעםשמדתהובםזציהנאכעיצובהאוסטריתההאומ

סלרכוההיכדאי •ותרכיבהקרווריהיסטהברהעאתזוכריםואיננוהשרץ

שיםרהשלמשנותשופמזגרשוןשליורשימותבןולעייזכרונסאחרענןל

מטשטשיםאמנם ,מהחהמלכשנוח ,ךמכדחאלהקרשמהלערמת .ותדהמאוח

לטהתשהשופרזתמהולאדישותהלבלאטימותכיחסאולםרים;וויחומזכריםה

תולמראקטואליות.להיותתרוחוזבשוהרשימותירה ,נותרוהאחשניםבונעלי

 ,היטרסובאששטייארמארקגלילכזרהפבתקושופמןשכתב ,הרשימותשמספר

עותרבמאולאהואכאןרהעיק .האחידהיאןבההמפעמתהרוחהרי ,ולגזאוה

אלא ,כךראחשבאלמההתלושהמדהקאלאםינאהכלחדשא ,המתוארים

ככמהמוצאיםונאארגעה"םב"בטד .המתרקבזוהאסתאלקרהוודאיתבצפ'יה

לאראש ,העולםאומותימצדיק ,בוזזיםםיאנששליאוריםתימותרשכמהו

שעתמגיעהכאשראולם .והנאציזםטישמיותאנהשלהמתפשטלגלנצטרפו

מבודדודיההינשארולבסוף ,\,ורףליהודיםניםפוהאליםדדובגס ,ןהמיבח

הבהמר ,הפניםתזרהעלב ,הזקןהאיכרלערסיפוההנה •תוביבמסלגמדי

ופפותרתהלהסימניםמןאחד .תורוהמסהעולפורקיםרייעצהכנגדלדבר

אחםרומסיקמה,הלשדהיםסדש ,העובדהכרהאיבעיניואההטובותהמידות

 ,ה"אנשלום"יוםמגיעכאשראך •יספכעמלכזוורהבצםומזלזלי ,ואהתבה

 ,צדביללששניהםכשמזדמניםו ;יהודיהםעהמפגישזהאיכראףמתחמק

ליםיהמכלאחכרגליוומסר-רועהזהשדהךלתודעווצמדרכואשוןרהוטהס

אחסכולםישוכח ,ןהדייוםבבוא •יופלעידתמשגוררתהיושפותיה

רתואמתאחרתימהברש •הימיםמשכברהםבשחבחונשהיפיםדיאליםיהא

ונים;רהאחאלהשללשמחתם ,יהודיםלבוטיחםהלהמג ,יבהבחמשפחה

נםיא-אלהםיטובשיםאנכי ,מתברריהאוסטרעלרהיטללטוחהשחעםהנהו

חסדלהםונטןכשלפנידיםוהיהכמובדיוקיםודנמהסועתה ,טהוריםאריס

וה.במג

באורםיעימופהאחרוניםרקדתמיאללגוייםיםדיהוביןשמסובכיםהםחסייב

בפנימחלונןישישהידהוהיופארה ."לב"הסיפורלמשל,הנה, .שלילי
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הזייpנה .כזבמאוורמרוממהואהזקןישהאו.לאצאהורפ '. i!לחפהבא ,פציאנסה

;,; p הפרטיאוהרופ ,יםהחול-קופחנוסדה .עבודחוחאעל'ובידהמכעלוןפצה

קר .קשהחרותוההת ,ומחרכההולךסדינהבופאיםרהספר,'כ .מקופחמצאנ

 :חדניוהמכאיבהדברהנהו .האנטיי.;;מיוחשא':נוהרופאמגיעאלהכללאחד

היהודיםגס .יהודיפאלרומלפנותעחהנמנעיםהנכריםהארץיבנדקאל

מהסדאחודאחלכדאיוו ;נוצריופארלמכאוביהםאח nא· JJלמעדיפיםעצמם

עמו;יבנעםמדיולטתבמהזדהותזונדרךעצמולהוציאבקוותו ,זאתעושה

לתשפידקרזנהגותשהתביןמואינו 'הגרי'םבעיניחןצואלמ ;.;כבקדאחלכ

פמןר' V.רגיש ,םדיזבעיניההשפלהטנמומה,זלמומנט .ריהנכבעיניותוא

ארץ ,ארץ-ישראלעקרעלכברשבכחברשימותברגסלהועוצץושאנה ;מארד

תגאותלהליכוהגולהמןארצהשעלהודייהרקשכפיבהמתגאהפמןוששזו

ארבעה"טרסב"בבוודאי)(ומוגזמתנרגשתשימהרמקדישהואלמשלכן .בה

היהודיאחפחשקהמקריקטורה ,ארצישראלייתוןבעשהופיעחחארהלקריקטו

ניסימבאלהוצאיכו ,םוקמעאף-ישמיתהאנטתפישההשלרם pהעאירככאילו

 ,פאתוסברובהסופרשואל ,ינולעאחריםשלדעתםאתהמה .דראסטייסהכד

 ?ומנצעאחרואיםאנוכךאם-

המברשיבבהירותמתוארזה"לדהערכיםישראל"בנישלהמיוחדהתסביך

(כאן .דחייהולהבחירגשבקרבורהמעור ,אחדיודיהארמתהסופר • 11"סערת

שלרתוצמרמדיםבימעתוווהתנהגזהםדאשלופעתוה .)הינווהעיראהוהרקע

הצפודותהידיס •כאחדלוטפעיקר ,בניםמעורהפרטים •פרהמסלאצתיעהר

העיסקותיהמרגשותהעוגותבכלשוהמיש ,הרצפהעליחהניריקתירהררעדרח

אדםאותרלספרלמולןןזדנמאחדיוםאפחעה!-הנוה .חררדחשוההאפלות

נוצריהאישה •נגמרהסיוט !יחנוצרבכנסיההתפילהמןיוצאאשהוכ 'זהזויב

האיש •כןלפניהמדומהיהודיהאחזהשעשכשם ,המספרחאדוחהואינבשו

חיארריםב 9פסיסמשנכמה .למספרלונוגעיםאינםמעשירןכעליירנוצואה

ומפלכס pחשירמפןבאוציידלשופמןמצליח ,תקולעבסיטואציה ,םחסכוניי

 •חדניומעיקיהודי

לגובעמובנילפרהםריחסכאן •ר""צהרשימהאחלכךרש pהבזכירלהיש

 pדבאמחהםםאימרההבגדיםתיוחנובעליכלהאם •הדיןבעיוות

ביחטי pארבייהשימרכי Jלהניחיש ? 11יםינ"ליכםנשטיוייניס"בדשטילז"

 ,בןוכמ .םיהודיישמותרמאשיותרגדולמספרב ,ארייםשמוחללתכוהיחה

 ,פשינקשרכלמרגישאינוןכאןשכ-אהוררהסופאיןהארייםהשמותאת
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פוגעיםהיהודייםמותהשליבעשלמעשיהםבות.יוהתחיאחריותשלרגשכל

כאוותםותיהלקרחאתותמרלםלייכויםיהארהשמותיבעל ;לוומכאיביםבר

קומרתהדבריםאתראותל ,אובייקטיביהיותלליכוהסופרכאן-נפשם

ומגבוה.

הסופרשלחדוהמיסומיחלהתרשםאשללויכאינו ,מזופשביחבכהמעייןכל

 •םהערלמןלףוחכמעטבזמננוראש ,רומאנטי-אביריחסיזהו •ההאשן'א

לםאובעבר;קיימהחהשהיכשםנומיביקיימתהשאלגבריזבההעזהמשיכה

תופעהזוהי ,ספקאלל .איננהשוב ,ליהסנטימנטמןבהשיש ,תהאבירו

היחס .רייםציבוהלחייםהובכניסת ,השהאשלהזכויותוישיוליךבתהורהשהק

כדברי .בווילותממנולשחיצורלעהחזקהגברהגנתעלמכוססהיההאבירי

לתבעשההא .תאחובעונהתבעולשמרההעוגהאתלאכולאפשריא ,הפתגם

 ,האחרמעולםימימשדיצדפהשותבעיניעודאינהיתוהמעשהפעילה ,העמדה

וכופרים ,יותרצינייםכיוםללבכאנואוליו .םמיורחגנהה ,ערצהלה pו pהז

יהר ,וםמקמכלות.כליתי mומןהתועלתמןבהשאיןתרגשניכותתפהשלבכ

כוחש , pרחוהווישלדקבושםמהםנודףאשהלןמשופשהקדישהתיאורים

הובההאהנערהשלאמהולאפי .כמעסאחידהואלאשהההערצהיחס .למחצה

אסבין ,נתהחוחרמפלכם pלזכרםשו-ודרךיםרחממרעיף ,מופלאיצורהיא

ולאאסןובי ,יםלברשמעהכרכיםןמ ,רוהנועדותלהימימיותרהנעהןולא

שלדושהגנהלמתזוכוןלכו-החרשההארצישראליתהמציאותמןרותהנעהן

לוירהזכמ ,קמבעשבוץיבק ,מצ'כיההעולההנוערמןנערהה .היזצליאידיא

 ,הרעיצנערה'דבורה").'(השופטיםמספרדבורהאחהאציליתהופעתהבלמספר

וררתמע ,גבריםאכתלמלבתהנחשבעבודה ,המלאכהבביתבקיבוץהעובדת

מלבושילביןאשההיותהשביןדוהניגבשלדווקאהמופרשלותולהתפעאח

כאותווזרחבביקורבחרה;בההגבריתוהעכורהשעליההכבדיםהעבודה

 ,במסבתועובדתסינרשהולבהיאוהנה ,הנערהאתרואהופרסהכאשר ,ץוקיב

 •בעיניוהמיוחדקסמהניטלאילוכ

נערהשלאהבתהעלעוריהםבנשהתחרויעיםונישעלהקצרפורהסיאופייני

 ,בןכמו •נוחזכרויםומעליםהשנינפגשיםידהרפשלכוחרשניםאחר •אחת

וכאשר .הזקנאף ,גחבגרהבינתייםרשאנערה,התאושלשמהגםועולהצף

-עהורעלדהאחתאקרהביימיםבאוחםכי 'פקסללכרבמע ,עתהבררמת

חרותבפניוצצתחחומהאינןשניםאוחןלכולכאי ,ואכזבהרצעהמקופחחש

אינה ,יפהעודואינהנערהאינהשובנערהשאוחה 'העובדה •ונוחהזכר
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הסרפדזימאמ ,אנטיתמהרותרולמסבהתאם .ספרהמשלסרחיחאכללמשנח

 ,קשישיםשיםאניחסבש ,ראשהגבר :אחרתותמונה .תוהרגששל aרחביביצ

נזכרברהג •תוברניםשזואחזהדאושלארחאלהשהחדתלדומבנפגשים

 ,התעגסולמסדנתהיאכאשרחמהונודבמהו- ,האשהולבהרסםילפנכיצר

דאיווזהממיןזודהאפייתהחאחדסופדלאצ •נח pהזסףעלתדעומאשהיכ

הירונבאיוהומל ,יהלומלנכצאיםמובראמןפרשאצללוואיה.סרכפאתראמתו

 .קהד

הסיפור •מןדפששליםהמוקדמבסיפוריוכברמוצאיםאבדזרהשימגהומש

אחדשלשתואהיאוליהי .אחתלאשהידיםדינישתאהבלעבבוס"אהבה"

לעלהשישהשפעהבהלמעשהתבווחשו ,:~רקערחאש.יאהי ;םהדיע'מז

ימותשברדשאמפחותח"יט"רומאניאהישההתפ ,ליוא ,אןכ .נייםשה

מסויימחהדפ pחמשך .ספקלכלדבמעהרוטההינאדליהיןכש .יוחדוחדוחמאה

םיסוסהישלשהפררלאחדק .ייםנשהשלםוח<השברגביודעיןמשחקתהיא

חש ,זכהאשלבוהאווז-תהדלבמתההליוי .בעלהלנשלמותרתסמתמהיא

ישיתאההסינהשלמרוחדעאיד;למחהשליאו ,הקלהשלשרגויהלוהעתב

 .במעמדשחויאגטדהחרהכועליתתגברמ

וקיהןעיס .קיריהןיבהלקבידתוענוגאלונוגעות ,תוחפרמ 'ריותירואוהנשים

יחסו .תשלמווהפווהילםומעחדעוחשליחוחהן ;פלרעבסיסרליםקהמרדיי

עםיונבעיזההכמעטהיפה •יפוילסוחליץאמירש pרשוקשיםלנהסופרשל

 .ביותרלתובמקנהאיםויכשתפישה ,שדבג.הסו

 .ןיררועעליהשאין 'וספרותנבחדומיםומקלשופמןולייחדנת 'אמדנושיכפ

ד.משלחדיםומיםידפוסעולטבידעהוא ,כןרבחוהןהרבצוןה

 . 1965 ,אפריל




