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המיוחדתלזכותו .ומוזרתמוה ,פאנטאסטיבעולםמתרחשיםיהושעשלסיפוריו

אלא ,שרירותיבאופןבנויאינוזהתמהוניעולםכי ~לצייןישהמספרשל

רקעהסיפוריםמןאחדלכל .מאודוברוריםקבועיםחוקיםפיעלמתקייםהוא

IV ,אינן-עאמנםהנחיותפיעלהפועלמשלו,מסוגרבהורימתרחשאחדכל·ןנה

בהן ' ?Jע,יהנחיות-זאתעםיחדאולם ,לנוהמוכריםיומיוםבחיימקובלות

כללית.להסכמההזוכיםמידהוקניומסובב,סיבהחוקי ,משלהןפנימיהיגיון

ביניהםשישהיסודיים,בנושאיםלאלחפש vיויהושעא.ב.אצלהגיווןאת

הדימיוןבאחוזותאלא ,הדמויותבעיצובלאוכן ,לסיפורמסיפורמסויימתזהות

המעשה.לסיפוריהרקעאתהמספקותהשונות,

אחיזהלהןיש .נולדו"תמול"אךבבחינתאינןיהושעש·לארצות-הדימיון

סיפורעלנתעכבלכךבקשר ;מיתולוגיתהשפעהניכרת •שוניםבמקורות

לאגדההדיםיJו'לעיתים ;ואגדותעתיקותמסורותיש • ) 1הזקן""מותהכותרת'
כדיתוךנוצרתולעיתים ,מדבר)מתי ,ותמוז(עשתורתלנומוכרתשהיא

מןאחדיםבראשי"מוטו"להביאהנטייה .חדשהאגדההעלילההתפתחות

מסתבריםמתוכהאשר ,קדומהמסורתמעיןליצורלשאיפהמקבילההסיפורים

בכלהמוטואתלקבלשאיןכמובןהסיפורים.אתהמהוויםהמוזריםהארועים

נלקח.מתוכההיצירהאלקשרבולראותאיןוכןכפשוטו,מקרה

 .ריאליסטיתבצורהמתוארותהפועלותהדמויותאין ,לסימבוליזםלבטיהבהתאם

 ,אולימאJו'רחוץ ,דמויותפיוןאיעליהושעשלבסיפוריולדברבכללאין

צלמיםבפנינוהמקריםבמרבית .ו"הסיום"יתיר"שלהערב"מסעבסיפורים

שמעברלעולםברורותאסוציאציותעםאףלעיתים ,סמליתמשמעותבעלי

הבנויסיפורהאחרון).המפקדהזקן,מותגליה,של(חתונתההטבעלתחומי

בולטיםקשריםבוהמופיעיםולאנשיםמאוד'ברורהמיתולוגיתמסורחעל

 ,אחדזקןעלסיפורזהו •הזקן""מותהוא ,קדומותלדמויותאירוניים)גם(אם

אינוזקןאותוכי ,לומדיםאנוזהמכינוי •עשתור"הגברתשל"הזקןהמכונה

שםפעםאילוהיהאולי •בדבלעשתורהגברתבזכותאלא ,עצמובזכותקיים

הואאיןשוב ,חסותהכנפיתחתעשתורהגברתאותולקחה rמאאך ,משלו

מיוחדת,תכונהבכלמתבלטאינועשתורהגברתשלהזקןקניין.אלאאדם,
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שאינוודומהגילו,בניהאנשיםמרוביותרבריאהואבלבד:אחדבדבראלא

 •הזקןשלהמרגורלואתחורצתדבר'שלבסופוזו'תכונה .הזמןעםמתבלה

 ,חסותהבןעםיחדעשתורהגברתמתגוררתבוהגדול'הדירותביתאנשי

בידיהיאהסופיתההכרעה .פניםאליוומזעימיםהזקן'מןלהתייראמתחילים

אםעצמהדעתעלהטבעחוקיאחלהפעילמחליטההיאעצמה.עשחורהגברת

באדמהאותוולקבורמת,כאילועליולהכריזישהרילמות,מסרבהזקןהאיעז

התמרדותלאחרהדיןאתעליוהמקבללזקן,לועושיםכךואכן,חי.בעודו

 .ביותר;ה vחל

ואם ,למדיברוררמזבשםבויש •להבאבמקרהלאעשתורהגברתש·לש·מה

לנוזכורההמיתולוגיהמןמכוון.הואהרמזכינראהבעלילה,לעייןניטיב

אלתהחיים'כלאם ,השמיםמלכת ,עשתורתאר ,עשחרהאלהשלדמותה

כשהואמענייןוסותריםנוגדיםאטריברטיםל 'X'זהצירוףוהמלחמה.האהבה

פולחנהמסתוריאשרהאהבהאלתוהרחמים;החמלהמלאתהאםהאלה-לעצמו

אשרהאכזרית,המלחמהואלתאסיה;קידמתבכללשמצהנודעוכמקרשיה

מאודמסריימתבפרשהכאןעניןלנואולם-מזעמה;חוששיםעצמםהאליםאף

(ואולימאהבההיה ,הצמיחהאל ,תמוז •עשתרהאלהש·להרבותמעלילותיה

כמעטזהה(האגדהמתתמוז •עשתרשלזו)בנקודהחלוקותהמסורות ,בעלה

אלתר,משם.אותולפדותכדילשאולירדהועשתרהיפה)אדוניםעלהאגדהעם

אולםעליה;התגברהאףקלהולשעהלה,להתנכלניסתה ~השאולאלת

עשתרשלהצלחתהיתרונה.עללוותרשובהוכרחהנוספיםאליםבהתערבות

אחדיםחודשיםוכעבור-מחדששנהכלמתהצמיחה'אלתמוז'חלקית:היתה

באדמה,הנטמןהזרעשלהאינסופיהציקלוסכמובן,זהו,לחיים.שובמתעורר

העמיםבמסודרתבוראריאציותהחוזראוניברסלימיתוסחדש;צמחומניב

 •העתיקים

הישן-נושן.המיתוסשלהפעם)(הפוכה,ואריאציהאלאאינוהזקן""מות

הדמותשלקסמההזקנה.עשתורבגברתנתגלגלהעשתורתהגדולההאלה

אשרהיפה,תמוזנשאר.והעריצותהשלטוןכוחאולםלגמרי,פגהמיתית

הזוכהמסכן,לזקןהפךשנה,מידימותועלמרהמתאבלותהבתולותהנערות

מרהספדנושאהואכאשרלאחרים,בלתי-מובנתגדולהשלאחדלרגערק

תעודותעלהחותםרופא-פקידהואהאימתניהשאולשומר •עצמועלואירוני

המעשהוסיפורשיפרט.כוחוחסרסבילכולומסביבהקהלחיים.לאנשיםמוות

מנתעלבאדמה,המתתמוזנטמןפעםאם •למדיציניתבצררה ,הפוךעצמו
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ללבלבמנתעלהאדמה,בחיקהרדוםהזרענטמןאםלתחייה,העתבבואלקום

שימותכדי ,באדמהחיאדםנטמןפנינושלבסיפורהרי- ,מחדשפרוחול

נקברזהזקןבעודהפוכה:היאהמחזוריותגםלעולמים.יקוםלאושובבה,

המספראחר,זקןהואהלאהחדש,קרבנהאתעשתורהגברתקבעהכברחיים,

מבלי ,גורלואתעליולקבלעומדזהזקןואף ."אני"בגוףהמעשהסיפוראת

 ,מוותיש-אחדבכיווןרקאולם ,המשכיותז vי .כקודמו ,להימלטניסיוןכל

הכיליון.לקראתהצועדעקר,עולםזהוחדשים.חייםאיןאך

כוחותשלהתערבותאומיתוסים,שרידימוצאיםאנוהסיפוריםמןוכמהבכמה

למאורעהדיםמוצאיםאנוכאןהאחרון"."המפקדהסיפוראתניטולעליונים.

מתרחשהזקן""מות(אמנםהזקן"ב"מותכמושלאהיטב,לנוהזכורממשי,

ב"המפקד •היסטוריבארועקשורזאינו vרגילה)ובעירמודרנידירותבבית

תוךאלנדחפנועמוק"עמוקסיני.למסעמאודברוריםרמזיםישהאחרון"

נוסעים.להיכןידעלאאישיישוב.שלצלמכלומתרחקיםהולכיםהמדבר,

יחידותרקהסתובבוהזהבמדבראבלרגב;כלעלבית,כלעלנלחמנובצפון,

מהירבמסעהמרחביםכלשנכבשועדמטרה,וללאכיווןללאומעטות,קטנות

איננולאורכו,המדבראתהמבתראבקשלצרמפסיותרימים.שבעהבן

אלאהימים,שבעתבתמלחמהבאותהלאמדוברהאחרון"ב"המפקדוזיודעים.

המאורעעוברהעלילהבהמשך .מכןלאחרשניםכמההנערכיםבאמונים

מהו ,בטוחיםאנואיןבששועד ,פאנטאסטיתטראנספורמאציהההיסטורי

קרבותשלהמציאותיוהעולםהיוםשלהדמיוניהעולם •נמצאיםאנובוהעולם

מטשטשיםכך Qדימירןספקמציאותספק ,חדשהווייחדיוצריםהאתמול

תרדמת ,הזקן(מותסיפוריםבמספרהחוזרנושא ,והמוותהשינהביןהגבולות

שניהםהאחרון"ב"המפקד •אחיםזוגוהמוותהשינההיוהיווניתבאגדה •היום)

הקרבות"."וותיקימפקדסגןיגנון,שלבדמותוגילומםאתמוצאיםאולי

אנוהאחרון"ב"המפקדהרי ,הפוךמיתוסעלהזקן"ל"מותבקשרדיברנואם

אתלהקבילעלינובבהירות,כךעללעמודכדיהפוך.ערכיםסולםמוצאים

קטניות ,מוחלטניגודהמהוויםהאנשיםשני ,המפקדושליגנוזשלדמויותיהם

משלו;שםלו(איןהמפקדכילנונראהומרפרף,שטחיבעיוןאבסולוטית.

 ,מרץמלאהוא •אלידיהאיהמפקדהואהואהמפקד)שלהאידיאההתגשמותהוא

שקולהכלשונים.מאימוניםבאימוניםחייליואתמאמןהואתכניות,מתכנןהוא

ואילואבהית.הופעהלווישיפה,גברהואזאתמלבדמראש.קבועומדוד,

ישן.הואבלבד:אחדדבראלאעושהאינויגון?)עלמרמזהשם(האםיגנוז



 39 1יהושעב.א.שלבסיפוריוהפוכיםערכים

 9כבדהשינהזוהי •הגוףשלכוחותיואתלחדשהבאהימרעננתשינהאינהזוהי

בליטרגיהבדרכיו,ההולכיםסביבו,האנשיםואתיגנוןאתהמשקיעהאטומה,

בפניו,עמוקהצלקתע"יעודהמודגשכיעוריגנון,ש'לכיעורווגוברת.הולכת

המכוערות".פניואלנפשנו"כלתההאנשים.אתדוחהאינוהפתיעהלמרבה

אנט,יםלמשוךיותריפהלאדםלוקלהטבעבדרךשהריבמקצת.מוזרעניך

בכיעורושדווקא ,הדברדומהאולם .בכיעורוהמצטייןלאדםמאשר ,לצידו

הרי ,דברשלבסיכומו ,שכן •סביבתועלהפועל ,מאגיכוחטמוןיגנרןשל

ימימאזבפניוטבועהשנשארהזהותתעודתלאאםמהי ,עמוקהצלקתאותה

בעלהרדום,ביגנוןרואיםהקרבות","וותיקישהםוהאנשים,המלחמה?

"עלתורההיאשתורתוהמפקד,מאשריותרלהםהקרובאדםהמתות,העינים

-המרץומלאהיעיל ,כביכולהאמיתיהמפקד •בה"לחםשלאמלחמהשיטות

המסעועל-במלחמהבאמתשלחםזההיהיגנון •בצעצועיםמשחקאלאאינו

המלחמהלאחר •כולנו"אתרצחו"בדרךתמהונית:בצורהמספרהואבמדבר

חסר-חיות.שלדחיצונית,קליפהרקהאנשיםמןנותרה

בהתאםאמנם,השמים.מןישרהאנשיםאליורד 9זאתלשכוחאיןהמפקד,

אלחבליםבסולםממנוויורדבהליקופטרמופיעהואהמודרניים,לזמנים

לעין.בולטהואהשמימיהמוצאהרי 9הטכניההסברלמרותזאת,בכלהאדמה,

אחריו.האנשיםגולשיםולשםהאדמה,בעמקיבחריציםמתחבאיגנוןואילו

 •העל-טבעיהמומנטאתלהדגישבאההסיפורשבראשהציטטהגם

כמעטמופיעההיאלמעשהיהושע.בסיפורישכיחהעליוניםכוחותהתערבות

רוחכהתגלמותהאוטובוסנהגמופיע ,למשל ,גליה"שלב"חתונתה •בכולם

לו);צרכאשרתפילתואתהמספרנושאאליו 9הזיתעץ(נפשפרימיטיביתטבע

בהבמכונהבשנאהנאבקשהואשעהמתגלהזהנהג-מפלצתשלהאמיתיטיבו

התגלמותשובהמכונות.בעולםלומלחמההטבע,מכוחותככוח-נוהג;הוא

עולמםלהשקפתבהתאם •יתיר"שלהערבב"מסעמוצאיםאנואחרתאלוהית

העולםעםיחידקשרהאקספרס,ברכבתכולההמצטמצמתיתיר,הכפראנשישל

 ,סוגסטיבימדייותראולי(השםקנאותהאדון Iהכלליהמפקחהרי-החיצון

אדומהבקרוניתמופיעוהוא 9הברזלמסילותעלעליוןמפקחהוא 9הפעם)

הרכבת,פסיעלבעצמו,בהנוהגשהואמשונה,

שלהערבב"מסעהלחימה.רוחעלסאטירהלראותאפשרהאחרון"ב"המפקד

באידיאליםהמעוותהשימושעל ,הצביעותעלסאטירהלראותאפשריתיר"

ל"מיותר""יתיר"בין(הדמיוןהעולםמןהמנותקים ,יתירהכפראנשי •נשגבים
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במרחקים,המתחוללותהמםעירוח,החוויותלכלמחוץוהנמצאיםמקרי)אינו

רכבתלגביהםמסמלתהחיצוןהעולםשאחמכיוון •בחייםמטרהלהםמבקשים

הםמבקשיםליום,אחתמסחררתבמהירותבכפרהחולפתההדורה,האקספרס

אשרהיפה,זיווההיאבזממההפועלתהרוחזה.נערץבאובייקטדווקאלפגוע

האנינגרראחריה .ורוחהשחלמחשבותיהיחסבשוםעומדאינוהחיצונימראיה

הרבהפאסיבי).גברלידאקטיביתאשהדמותמצאנוהזקן"ב"מוח(גםהמספר.

רגשותנרחב.פעולהשדהלהםמבקשתוהיאלזיווה,להויפיםטוביםרגשות

אלהכלמחי-הדדיתלעזרההשאיפהבצער'ההשתתפות ,הרחמים ,החמלה

ירבוהפסים,מןהדוהרתהרכבחאחיורידואםאכן,פורקן?להםימצאו

מזהירסיכויאיזה •לעזוריהיהאפשרלאלה .הסובלים ,הגוססים ,הפצועים

דרוש'והנעניםהגוססיםרקע ,זאתבדמל !הכפרחושבימביןהאנשיםלאוהבי

קיצונילאפרודיזיאקזקוקההיא •שלההגדולההאהבהסצינחלמעןלזיווהלה

 ,פעילותהאחזיווהמתחילהוכך .אחריההמחזרלצעירלהחמסרכדי ,ביותר

והיאיפה,עלתההתכניתשכללאחרהאקספרס.רכבתלשלוםחמימהבדאגה

היאלרוב,וגוססיםמתיםממנהרבלאכשבמרחקאהובה,בזרועותשוכבת

ולמסורלהאשיםישהמשימה:שלהסופיתההגיוניתהמסקנהאחשוכחתאינה

שלםהיהלאליבואשרהיחיד-הזקןארדיטי ,התחנהמנהלאחהחוקלידי

לביצועו.התנגדותהראהואשרהמעשה,עם

המוזכר"הסיום"עקר.אקדמאימחקרשלקודרתתמונהבויש"הסיום"

שלהעינוייםדרכיועלהסגפנותעל"מסה ~המחקרעבודתסיוםהואבנוחרת

מבטאאוליהשםזאת,עםיחד 11המאטארוניח.במלכותהראשוניםהכוהנים

בארץ;שוררנוראיובששכןאדמות.עליהחייםסיום-יותרומפחידכלליסיום

ומבודדסגורהמספרהאניבילהשניםשבעאוחן .הגשםירדשלאשניםשבעזה

בסיימורקהמאטארוניח.המלכותעלמחקרואחכותבכשהואעבודתו,בחדר

 .החיצוניבעולםושחלביםהרהשינוייםעלעומדהוא ,המחקרעבודתאח

למותריהושע,שלמסיפוריובכמהעיוןלאחרממחקרו.לגדולותקיווההמספר

אפש'ראםבה,ישפנים.רבתהיאהאכזבהבתוהו.עולותתקוותיושכללומר

העיטוריםעלתחילהנתעכב •פנימיתומהותחיצונייםעיטורים ,כךלהתבטא

הקשראחאיבדהואשנים,שבעמשךהגיבורשלהתבודדותובשלהצדדיים.

הקטן,בנוהמספר.אחזונחתוהיאאחר,גברלהמצאהאשתוהמעשה.עולםעם

 ,אדםדווקאמזאת:וגרוע •תאונהבשללנכההפך ,להכירוכללהספיקשלא

אחרבחיפושהעולםבפניהסתגרשלא ,טהורלמחקרכמוהועצמוהקדיששלא
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בשללאוזאת ;כךכלהנכסףהדוקטורלתוארזכההואדווקאהנה-המדע

פרופסורמכך:יחרה .העולםבהוויותהתמצאותובשלאלא ,המדעיתגדולתו

 , yאין-קבעמל ,המחקרעבודתככחבהלמענופרופסוראוחר ,הגדולראופנציר

התמצאלאשהגיבורמשוםוזאת-המדעימחקרוואחהגיבוראחמפניודוחה

שבדיןמסתבר .בדיןהחוקראחבכחיבתווהזכירופוליטיקה,רכילותבענייני

אחרארפנצירהרסכחודה •הימנוד 1לברראופנציר ,רארפנצירעלבשעתועלה

 ,אדםארחושלשמרהזכרתרדייה .בדיןשלהפרטייםחייוואחהמדעימעמדו

להשחית.עדהנכבדהפרופסורשלחמתואחלהעלותכדי

עלהמחקרעבודתביותר:היסודילכישלוןהכנהאלאאינםאלהכלאולם

סמויקשר-מים,דלתצחיחה,שהיתהמלכותהעתיקה,המאטאררניתהמלכות

עתהטבאתאי-שםראמצליהיהאפשראךאם •ההורהשלרדתהבצביןלבינה

המדעביןוהמעשה,התיארריהביןוההורה,העברביןמגעיורצוהמקשרת,

עלבאשהאסוןסודנמצאאוליבה ,העבודה •נמצאאינוהקשר •והחיים

איןעקר.הואהמדעלרוח.אחדאחדמתפזריםדפיה-לטמיוןהולכתהעולם,

לאנושות.בשררהבו

הבלתי-מרבן,החרקלהערלםיהושעפרכההים","גאותבקובז,האחרוןבסיפור

המרה.האירוניהשולטתהסיפורים,כבשארכאן,גםקפקא.עלכךכלהאהוב

הסבור ~המחוקקע"ישנקבעוהחרקיםשלהאבסולוטיבכרחםהמאמין ,הסוהר

אתהםאףילמדואךהאסיריםבאםפתרונןעלבראלעתידותהבעיותכלכי

בראשיתחרקיפרימיטיביים,לחרקיםקרבןדברשלבסופרנופל-החוקיםספר

החוקיםספריכלשנכתבולפניועידניםעידןהטבעע"ישנקבעו ,אכזריים

בהםמתעוררהטרףשיצרביםוהכל ,מזהמכבליוהמשוחררהים •המתקדמים

יהאמהמביןהואהמאמין-בחרקים.הסוהרשלגורלואתהקובעיםהם-מזה,

גם •חיבעודריטרפרהר ,בחדרעמויחדראיםהכל ,הרעביםביםהכל ;בסופר

כיסבורהואעדיין-אותרעוזבתאינההאשליהאלהנוראיםאחרוניםברגעים

חרקיביןסתירהרואהאינוהואעליו; yהנער·החרקשלטוןבתחוםנמצאהוא

"בסירןלו;הצפויהבזרועהותכליתטעםשישסבורהואהאדם.לחרקיהטבע

 •נתרןהואבוהמצבאתמכנההואוזאחרון

הררימסיפוריוואחדאחדבכלליצוריודעהואכי ,לומרישיהושעשללזכותו

סיפורובכלעליה.חליםאינםהמקובליםשהחוקיםממלכהעצמו,בפנישלם

ישב"הסירם"הצחיחההעיריהים"שב"גארתהאסוריםבית .ההרריהואשרנה
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כל ,הזקן"שב"מותהדירותבית ,יתיר"שלהערבשב"מםעהמנותקהכפר

היסודיים.שבמוטיביםההקבלהלמרותמזה,זהנבדליםאלה
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