


   





 



 

 

 

   



 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

 

 

 

    

 

  

   

  

 

  

  

 

 

 

  



 

   

   

  

 

  

   

  

  

 

   

  

 

  

   

  

 

    

 

 

 



 

 

 

 

    

 

  

   

 

  

 

 

 

  

  



 

  

 

 

  

 

   

 

  

 

      

 

  

    

 

 

  

 

 

  

 

      

  

 



 

 

   

   

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  

  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 



 

  
  

 

   
  

   

  

  

  

  

   

 

  

    

 
   

 

  

   
  

 

 



 

   

 

 

    

  

   

  

  

        

        

     

     

    

       

     

  

  

  

    

    

  

  

       

  

    

      



  

   

  

   

 

 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 



  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

   

   

  

   

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 



 

 

 

   

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 



   

   

   

  

  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

      

   

 

 

 



  

 

    

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

   

  

    

   

 

 

  

 

 

 

 

    

 

  

  

     

  

      

  

   

   

  

  



   

   

 

    

   

 

  

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

    

 



 

  

 

 

  

    

  

 

   

     

 

 

  

   

 

 



 

  

 

 

  

  

 

  

  

    

  

  

 

   

   

  

  



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

   

    

  

 

 

 

    

 

  

 

 



 

      

 

  

   

  

  

   

  

 

  

 

 

 

 



 

   

 

  

    

 

  

 

   

 

    

  

  

    

 

  

  

   

 

  

  

  



 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

  

  

  

   

 

 



 

 

 

 

 

   

 

   

  

 

  

 

   

   

    

 

  

 

 

  

  

 



 

 

   

 

   

    

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

      

   

 

  

   

 

  



 

 

   

 

 

   

  

 

  

  

 

 

   



 

 

 

 

 

  

   

 

   

  

 

  

 

 

   

   

  

   



 

 

  

     

  

 

  

 

  

 

 

   

  

  

    

  

 

    

     

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 



 

  

     

 

  

  

  

  

  

 

  

   

  

    

  



 

    

   

 

      

      

   

  

  

      

      

     

   

    

   

 





 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

   

 

  

 

 





 

  

 

 

 

 

  

   

  

   

 

 

 

 



 

     

 

   

  

    

  

    

  
 

    

  

  

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

   

   



 

 

 

  

   

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 





 

 

  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   





 

 

   

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 





 

 

   

  

 

  

    

  

  

      

 

 

  

 

   

   

 

 





 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 





 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 





 

  

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 





 

   

   

 

  

 

    

 

  

 

    

   

 

  

   

  

  

  

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   













 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 





 

 

   

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

































שרפמןגרשוןלשכחיתבועל

 ,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
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לאב ...היאזאחלו:אומריםחיוורגשלוכ ...האוחבאההנ ..• J"כ

 ,וסוברךמנסהאמח. ...כן .•.לובוקעומדמה-דברערדולנב

הורדבוקולכמוחם;רביםאין-ונועםינהחניעיםנמהיםהפנלהאו

 :יפההיא JJ"' ,לאמראין .••אבל .אמח ...בחןמצלצלהוס pוהש

-ונמוכההיארחורחחש 'אףלמעלןהצפופוחודימעבוחעיניהגנוח

אלרשאאיההחהצוהבנהלשמלחהרקוליוא ••.בשחכךאלוהוא

וליצרמהעל-ה pמועבובל ?'חצקהיםכהפניהלכראויתתאים

 :רויאמיחליטלאהלמ ...אותומענהלםנעהואש-מיכאילו ?'ככה

יאמר-ןכ ..•דvלםאללבי .•.אבל ,תינוחנהעימנ ,בהוסאהי .אל

דגייאם ,לוייסבשלא ,רומה •..כןלחשובהואיראאך ••.כך

פנימילקוהנה ...כזאחגידהלליכושאינו ,הואשח ;ךכ

 11 •••הוכיחשראההאשחרא ...היאזאח ,,עחה:גםולשוחל

ראהשלאחר ,בגולןהחדחדדדאוגשלבלבוותרוצצהמתנות· vn.המהןאלה

 ,מסעודה ,ואודשלאמו .ואמנרחלקברידל ,ול nעדרהמינערההחאנהואשלר

צאחמוכלהה ,ההפחעהלמרבה ,הפעםלםאו ,יסדנךכיושידלוהל pל pכבר

חקלודלבבהאםצותמבגללשלאלאא .יןרוסהאאחתזמזרוהיא ,בעיניהחן

זמןראחשהופכחהשא ,הראשוןהרגעלמןאותהאוהבנושאיאשהדאודלו

המכריחהמגבוצו fפנימיתכפיהמרגישהוא • 11אהוהשנאשחר IIתויהלרקצ

הירבהמןנאמפסיכולוגיהסברקייםאםהלגבי .""מזלויאהבה.רולנחאוחר

 :מיםוד pהיווכמע•ידדחאבכסלה ,בנהניאזבהצעקש ,האםנהגותה.תהאח

אל ?גבךמאחריליךתשאמךואח-הליאךוחאשתקשור ,ולזחךאוןתא"ה

ערהבכי ,עדמרבלחיבאופןאםגם ,שוחלמוכרחהזואם-וו !יהיהולאםיקו

שכופהרזנה-מוצעדאודאך •העםשלמעמדהאחולםלעחסכןלא 'חלר 'וז

 ?כגיגיחההרחאעליו

לחר •הפנימיוההרסרצובותחהחהצלההם:להפגרםשנידדאושלנישרארן

יבעסקיוזנצליחהואהנהחתויוםלמן •ושמעכמפשוסו ,לזמולאהמבי

 .םחימצליסקיווע ,הלברוכה"ל"רג ,עשירלחניולשהואךופהלןרנגומתו

88 
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חישתב •••זושלמזלה •••הבזכוכבהו"ז :ועצמלביןובינרהרהמדאודו

י 1Lמעו-םלואו •••רברוזה •••עושרותלהרא-נוצרהרשולעקר ..•שמו

ךכ .••האהבליבר;;;ו y •••שלמהמחהזעשלמה yטיאנם yטאאי,?!-הבורא

y 11 •••ברצונולה 

םעחהאודףווה ,בהלל yומחארחהמכה pחראשאחשרלגדאודמחליטר;;כא;ו

םומש-אליוהומשיבשיו yמל yהרהבמחםניהוא-ביתומפתחבידיהקהותינ

 .רבןממופסידוהורדיפהו pחבאוחה;עעסקיר

 ,וידיתחחהקשהלהורגחולמררוח.ןיווובשלאשתולהציקמצליחינואדדאו

נשארזאחובכל .מכליוווציאמבדבלפניהמראה .נה,מ<כפחותאלאוהיובס

וכבר ,גטלאשתולחח ,ניםשרלאח ,מחליטאהוכאשרה.ליאכבולהוא

ררמ·;ןןשבודבהכהמתכתארגזנותומחנגנב-משפט-הבביתןניהעאחמסדרים

 ) 1 )תוומצנקגרברתמתעשרשדאודל(ככרדהחימימהכלאחרו.כספכל

ב·ו v.ו •םלעול 'גטעלעודבושחלשלאעבנשדאודו-ריקהזהארגנמצא

לקחתהצרוושמחההאהנללאהחולפיםולחייששוהחדרודאהשנ'ס,תופלחו

 ,סבלשנוחרלאח ,ילגמרהברוחהשבורה ,אשתו .שחראעלהישנאשהלו

אגב,וא,(שהבהאעלמאיים ,בינתייםרבגשר,הבכוהבןםולאך.לכמסכימה

בשרםולחןנווואינ ,ו)זבנקודהאזננואחמספרהשמעיריפכ ,גדולןפחד

 •וחפצחאבצעלפןוא

עליוסהואהמ ,השנואהותלאשםיבכבלקשורדדחדאודה'כראגנשארכך

 ,סוףףסו ,להשליםמנסההוא ,זקנההלסףבהגיעורקו ;מדועדעשיליבמ

 •••בחיאחו ...אשתיואח ...ייתבזה ...ותבוריםברידיהיו"לארלו.וגעם

 ,) 179ע'( " •••נהרנכיודעאין ...יודעאישאין ..•השמיםמןרצוכך

 .מתהאתדיספמשהואעליומהרדו ,םימההתתוביילבניודבראחהואעימשמ

הבנויוריפסולאציםקי ,מרולכ •הישנהכונתהמתמןסופראהואלבודהיהוד

 .בלבדפנימייםעיםרומאניזוןהספרואין ,חשובוניצהחיהארוע .עלילהעל

דוקא •הפועלותתודמויבולוגיתיכפסאמתאיןכי ,דברהפירושאיןאך

זהר .מיתפניהילהלעלומשניתמוגבלתיצוניתהחהעלילה "השנואהאשחו"ב

מציגאינוררלאבעניין:ומ •בחייואושרלמצואיכולשאיבר ,םאדשלרופויס

ויתכונותתאמדגישהוא .בהלתאומושכתתיטסימפבצררהררבויגאח

נוהימחלשיםלפיכותוצערי ,פחדנותו ,תונומצקחאוארד:שלהשליליות

רמאשריותליאודראלדהננחרהקוראגתדא ,תזאמדרתל •רבלותחוקשי

חאקובעתהיאאין .ברקעובלרכשאוחהאשהדה.יחל-ור ,האומללהושתאל
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ליכאלא ,יםרהדבמהלןאחובעקדאודאיןוד.דאואלאם,ירהדבמהלן

 .תיסטטאיננהחדדדאודשלתודמו .לבורגשותויותותאובידיהואמשחק

 ,יןאשוניהבחיירצונותעינשיא·גוברת v.ככל .הלילהע;ן;ןבהמתמתפתחהיא

 'כיד ,1:המ'הלהכולידתפילהוםוצעורןעירצהדאוד .תווקשיחותומצנוקתגובר

 ;מים r:-זהמןעליומורחיןעלמבו,לאחרלטהנסהמון, ?J'שםחייח'בחברת

ממוןלחחמסרבהעמידה,בגילרעשיהינחול 1ה1:ו ,דדחדאוד'הגואכואילו

חראתורכיהכלאהמןכלדסחוץצווררושבשיצא ,חיים 'חלאותומעט

לככזה:בזהאחוזיםשההאןוענייהממוןנייןעם.יעינויתנושרהשבע-עש

ואהןלהוןכ ,אשתואתתלשאלכויאינורכאש ,ה pמועהאודדבבלברתשגר

שאינוםומש •פוכסלויוחדדחיומתקשראהו ,רמתעששהואלככ •עשרתומ

וחי ,וושיפוצדורוהילעכסףמוציאאינו ,קבעכביתותביעםםשליהליכול

ואשתכיאמונתותרובג ,כספוליוחדואהרדחשככל •זהבולעהשומרןכקמצ

הואכןו.דעשכליאבדהידבלעיכו ,הזבעניךמזללוהמביאההיאהיא

לוכאי •רוקיעמטמאקשרה;אהבשרקנושאיבקשרדחויויותרלאשתונקשר

-ניםיתקםשייאנויחסיםללאשרבותו:להיהראודהבמיהשמיםןמלודדומ

ומחרבה,ךהולרןההיהלוהזכשכלםלאו

"אשתוב • ) 2 "ביה pעת"עלילוהואהשנואה"מ"אשתריותרההרבמורכבספר
חייאחד:צידעלכולהבבתוהס ,מיוחדתיםחיפרשהברחהמתאראה"והשנ

כיאם-ריותרבהההרקעבחרעקביה"תילו"עלביפה.עלולאשואיןשני

הדי ,הבדרסעידה-חברע pהד .ןכאםגנרקמתיםלאומלואיןשניייחתרשפ

ותולדותיוהתפתחותועםהיטבהמתמזגע pדהמאה;בתחילתירושלים ,אנסרליה

לכבדהנחשברהנעעלקהמעיהםבועיקהסדריהעםהבדרסהעידעקביה.של

לצעירעלםהחמהפחבהם ,ליהאנסושלהפראיוהנוףוהיםבהגיםההרתפישה;

יםשלוירוב;יסבשמההודמןלוהקוראהאלוהיםלקובשהח ,וחכבורבוריג

נעומשתכעקביהךהדלבה ,ות-גלם-שלילושיר ,רהמדרכאהסואבתהמ Iההמצומק

עקביה.של ,שלופרטיתהמצדתוףואהעםשלמצרתופניואחהסבהאליכ

בגורלמאבקוהופךאףכךלבש •ביתוחיתמודאוהידאודלבניגוד ,ביהעק

ןמקיבלשאולי ,דאודשלממאבקויוחדעמוקהמשמערתובעליותרלסראגי

אדם •אודלבשלדמויותיוביןתבולטדמותהואעקביה •ולהמגיעאחרלוגה

אתומאבד , 0לבעוהקייםהעוולםעםיהשלללכוישאינו ,בלוטהורתמים

אםוםיאציהעודרלברמחהשרצהבדוד ;עצרםהואהגופניכוחו •כןשלבמוערל

ומרלאיןחיצוניתמבחינה •הרתאוובעל ,חזק ,חמים-רויבהגמשוןשעם

בצורתו:מושךשעקביה
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פניולסימניןאשור •חכל oלהמהעקביהשלוחבדמוהיהאמה,ו"

 ,צפוף ,וםדאזקן .אדוםוחםחטבועהיהוקנדיוכל .שערוצבעהיה

לאלומתומהדוהיהממעזלעיניוךסמועדועלהשטיפס ,במקצת-:חר

•,, t, מלאותצבע,מאותו ,עיניוותנגנוצצים. ,דקים-נחושתי, 

טותבימכדירתאוחשנר ,הטותולקטנותעיניםלעמרוחושיתוסבוכ

אלהפאהמןחוחמ ,מרעמהח 1vחונשוק-כח ,צר ,ישרמצחו .ברוגז

נהתוהתחשפחווימרוחב ,קטןראפ .באמצעוקוחקאחדוחריףאההפ

לאחלגוגלנראתה ,ראשואחעיתיםלהלוכשגי .טה.ל<כקצתרבבתומש

חהאומעטירהפהוצפוהגדולומהאדלוריתב ,במקצתארכתמו ,גדולה

להחכאילו ,ואההרמשעריההוב.רחאיתןאררבצהנתונוהיא

עלתתולזהשארי•ו vעהיההללכתתיוכאיל ,חוטעמעיןוזלתגובגל

שפרו ,אבורהמלךנ ,מהםר'שמלאא-ערו-ימחיתאחתחיהפיתכ

 .) 210 'ע( 11ו.רדובירוקעקביהשלירחפכעלחגרנוצתקבמ

-היווניתיהוגלהמיחולתחוםסנונכנכברואם •יונאדונשליוקןדזהאיןיןאכ

ערומכ 'מהוקצעבלחיאוהףא-ישגולארסדמיוןהרי ,גיסלאדווןימדןאיאם

לשסהגושמראהאלא .םימאדותהעבוווזקנוראשערושישונומג ,מראהל

אינועקביהריהחחינרבמכמה .וחמימההנעדישפלנרהמסאלאאינוקביהע

תוהמציאעםיםללהשסרבמר,כלומ-רתבגלהמסרבהנער ,מגודלערנאלא

 .יאהשחוכמ

בדמאהואבזה.זהאחוזיםושניהם ,עקביהעלובריסעהסיהמשברהםשניים

ואהרהשהיבאליםיהובאלההאמונחאמאבדוהוא-הבואהואעזההאשאת

נכנעינואהואאולם .שמסביברחב <'7הוההריםמחוךליואומדברוללבב

שתיהןאך ,ביה pעשאהבםהגשיהןיםשח ,למעשהיאבק.הלוממשיך ,ולרולג

אלאבעיניוהאינ ,החיצונימיוןהדבשל ,דיאמנטיחת.לאומיונכדתומתמזג

אוחה,לאהובהואמוכרחאשוןרהעהרגלמן .היפהיסאנהלשמחדשמותגלהת

 •ראשוןממבטבאגהיטבההתאשםכשזה,ןמיודשלב

ואהניכרעקביהלותילבע .נואה"שה"אשתרבשגיהפסיכולוהמומנטאתציינו

הולמים ,יותמחשכוךלה ,יטאנהשללעזיבתהעקביהשלתובתגוותר.יעוד

נכזבהשרא ,האנשיםהםרבים •רולתאהסופרעצמועלשלקחזהמיוחדאדם

יםנשם.יהאחרשלכסבלםיהבעקשללובסלאםולא-נהאשורהאהבתם

ובגעלאכתולמכשכלי ,למקוםםממקויהעקבדדנ ,רותובחחשנולכ ,ותרב

כייחשהוא •עמדםוש-דנדאנהיטשלמקומהעד •בובלאלוהיםוקול
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ר'אחלאהישנאנהיטרשוכא .יטאנהאתימצאש 'וצעדיאחכוונומלמעלה

ברה,מחובשהפנימיקולהגסביה. pעשלואהבתרקאלזבהנכריה,והתדבפקו

מאודטוב ,וגיתיכולפסמבחינה .שוללוהוליכוצמעםילוהאכאילווליעדומהו

חורההשהמרהמןופאלר ,עקביהתאאביולמוביאליו ,ה"חכם"שלדוותאגם

מאהוהטאך ,שליםוירהקודשרמעיאב ,ךעקבישמעון ,החכםעליו.פצה pש

המרהתאלהסירלמטרהלושםהוא ,הגרןרווחבחבולזוצונבר .ובלבכנתשו

אוהכךםלשרית.שאפהותריהמבאוחוךלשדוהעקבילשמנפשושחורהה

הואישואיןנהרעיוןאצלולקרבועקביהתאתולגרכדיות:לחחבופרבמסאוחז

ה.זבעולםהתלראוקיווהלאובשביהקערשא ,ה<טבאשלתהנתמוחאיגמש

ולשכנעלאאלוותרנאל ,היבעקבלבדשתומחכהרמבהחכםשהטילאחרל

ןורעיאךכי ,ולרמסביוהוא .תבאחררחובלשעליווו,לזמחההיהיטנאשלא

הואלהב Iאכן-בנדודיויודצעתאוןכוצמועםישאלוה ,שובחלהואלבה

שיםאנדנגהרבבגבורהדשעמ ,ועקביה •בכלליתפרטהשגחהתמייקשבולחש

ולכיונאי-כורבדולרו pשנתהסכנוכלעלהכעדרבגוהח ,טאיםוחיםרע

 ,ותאריגדבכולעומדתעקביהשלבורתוג •כםחהשלמתורעכנגדדעמול

ובארשנו,שמחכבעקביןשמעון 'חשמטיל ,סראה .שועליםגדכבאלאך

לדע"מזלו" ,לכויבכ ,יא iושבחררה,החכםוצאמזאתכללאתרבו.פעפעמו

הרעלושמשיןמובכישכאן .המשפחהויםורההתחשמליםנישאםוה ,הביעק

אלא Jהעלמלמנקבע 111שהואמהאללהמזיההזהבמקרה .ו"גורל"ב"מזל"

 ,בתולטו Iוהמשתמש ,ןממווםחירוופשהמחדעתקלםארשללברתירושרב

םאינ ,עקביהשלוזוזל"מעל ,הזםוקבמ ,וריםבהדי •תונפוצלהבתובאמונ

ראקהנרופסיבונה,לשלהמזלעלםירהדבללמשומכים,יקרםיבורדיאלא

וזהריהאלבמקרים •ןיולטעהעובדימולאאלאוחהמשדכיםכאשר ,הזםשב

ל""מזמושגיםהששיךא .תיתרחבקונבנציה ,שחרקהלשוניתבעטמרק

עצמו.ברהמחעלאףאלא ,הפועלותתומוידהעלרקלאבאמניםו"גררל"

ןממזלוהיאלדאודעודהיהההאשש ,העובדהלתבמק '"האונהש"אשתוב

ןמברכהפחדפחדתמות",לימבכ"יפורםב ,ללהאחר.ילגמרןבמו ,םישמה

 ,לרובגםלהילחאקודוובחשבה •ילנורמםבאדיותלחולהיכשאינהעד ,מזלה

לאחר ,עליושרומהמשוםוחורבברשבביהקע .עצמהלעןאסויאהמביאה

 •ואדםאדםכללימנודמיוחוגורלצופיהעיןאיןכי ,ותמימההזעהנאמונותש

מןהכמשמותלטוב.הימנומצפיםאינםבעצםרלבגוהמאמיניםלכולואי

 ."םראו"בפתוליכוכב"ליב"גוןכ ,זאתיםבטאמםהספרי
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הספריםכשני .עקביה"עלילוח"להשלמהמעיןנויש ) 3ם"דאלי"נפתוהספר
קועממשכרבשלכאלוהיםנהמוהאאתמאבדתהמרכזירהגיבו;רתד.ניחדגם

עלהנסוך ,המיוחדאורה .מעקביהדרמאבטבעורחמוהנשראמנם .בחייה

שרחמוותרלמד:ועו •רחמועלךנסרואינ ,הגיבורוהתמיםהעקבישלומותד

כנוםינוגעעקביהשלריסרריהרי ,פיזיתמבחינהבוה pמעיוחדהכהרלסוב

לסרבוהבעקילווא ,לעצמוךאםינורמכרחמושלשימוריוםרמשוזאת, .תרוו

בנושלותםריאכזלבש ,מאברתןננההוהחמרןורחמ-.כולםשלסבלם :'י'

זאתבכלואם .נשמתומאוראחבדמאעקביהםלואו ;עיניומאורחא ,םאד

הרי ,נישהחאהאחדימוםמשל ,חנןסויימנהימכח ,ריםספהינשכי ,נוראמ

מסייםה"יעקבחוליש"עלבנקודההאורלכפותחאדם""נפתוליכאשרכךטענו

חסרתבההאהוטינמאידאחעקביהאהרשלאחר ,עקביה"תוליל"עםויבסבה.

כריז:מהוא ,רוחליחוחננירומז

וו
בריותשותומרמרשותך ,שמיםביוש ,ךמרשותיאנאיוצ

כם.עתרמאלוםכמסובלא ,תכםתורמאלומכםאל .ווצאאנישלך

 .) 310 'ע(רין!"ובן-חאדםאני!חיאני!עקביה

היוםועד"-הסופרמסייםדההאגדרךעלמעטוכ ,הוא Oלנעןזוהכרזתאחרל

 .ר"זחלאהזה

אין-עולםראנושלמרשותןעצמוהוציאשלאחרלחיותביה pעךומשייצדכ

אתמחלישךאהיה ,ךכעלולספרבוכתלהמנסהסופרהיהלוו ;יודעיםאנו

אשר ,חמישיםבןנאהרכגבלראשונהרואיםאנומורחאתוואיל .ספרהושםר

מרותל .וראי pאפיבחייבחרו ,מונהאאבדןשלברמשנוחריםנשפנילעבר

המחברחפוחרכך .ייםהחןמאהנההואמלאתקלהפיהואדעוי ,ררעוהיותן

פרו:סאח

 .רגילאורחררעזריםבדרכהימיםכלךמהלכמרוהוא-סבי-נהור

שלהעגומההפנהלא .רכהלכחייוללח pאתןופלחכאומרדרמה

שלוןהיגיתדומולאובגורללמלוהאתבדידולא ,עינים-אורסולב

 :הואבהפרךו .וחלקמנתהלאאל-דובעעולמוחשךאשראדם

 .טלהבי-ואוהבחיים-זיעלי ,רעיםבחברת ,בומושתצוחושברא

םהפגעיורתמלאצאך .אהבהורסיפבנערץםהגיבורישניבחייהרגדיהטיסוד

תאוגוזליםובגעיםפואהובתוקהפיששלשרהמגובעלהירובק .חיצוניים

גסאם ,וגורמיםכשפיקהפוגעיםשלואשתוניקרוואילו ,עיניומאור

לםאו ,החוץמןיםהבאאסונותישעקביהשלורובסיפגם .חהולמ ,עקיפיןב
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ורבהחעאלאלמאף .םעצמהגיבוריםשליםפבאטמוניםיםלמכשוהקרעי

יחרצרהנניתמהאררההנעאםגדול pספ 'ראחליאוהשוההיטאנל l\וריההו

הובאהלבר pלהחמסכימההמוסלמיתה pפיששעהש-ירהתגילמסכימההיתה

זרעםיכמנובההאראאהובלשביהמוט ,אגב .יםפוקפקכלאללזררךנד

 .נח-צירן)-ותועהידתדוגמאוה(םן .בררלאשלביצירתוהבהרמיםפערזחו"

אנהיט'לשיהנ~גלמותהתב ,ו!פרגואהכאשרה:יעקבשלויתדולחולנחזורךא

טינדיאמגסרכןדיםלילואב\וי l!נכברעצמואהוהרי ,ודיהיהאשהי 'יאמנטיבד

זוגם.יבנאתבוזלעעתדהעלםמעליויהיהבעקולאמנטייאדלא .אהנשו

יוצאתהיאסוףבל •עקרהאיה :ימיפנבצעריאמנסידלהאכו 'כךעלףנוס

ומכריזהבסנהלעדיםככשחוברלוצאתיעהוצנהוהשקטההשהא .תהמדע

וגיתלסיכוהפהאמתאתציינוכבד 'אכן •חשימהאחתדללעומדתשהיא

שפיקהאף •ריפוילניתןואינדיאמנטישלשגעונה •דהספתויומדשלביסודן

יכלילכמעטנרפאההיאלםאו •רחמועלהבאסוןהאלאחר ,עתהדמיוצאת

 •העוררומרחעםגםרשבאוהיוחתמנחתמהיתהותפרידמהפחותשהמאלמלוא

פיעלהשנסההמ ,ותשנפפאורכםחמותבדכזבתםבאםלינתקעקביהוהןומרחןה

שמעוןלח"צאנפשולפארמצואלממנסהעקביה .תאחראווזרךבדעליהם

םלידימופלומרח .מותםסהוא ,זהשליודברממקבלשהוא ,הסם ;ןני pע

הדורש ,ונעיםכםחאדםהואסוניםילאכארםלעבדושיך :תליבתכשונות

 'נםמא •יניובערקהעיהואחוליווםשלאלא 'הממוןלא •מורחשלוטובחאח

אינהתודחואך •טיתרפהשגחהבמאמיןנויא 'ןיג pעוןשמעכמו 'רשיהגם

ורחמ •החכםעםחוחהשיראחלנואשעקביה •השלמהתחורהיא ;יאושחורת

ללאייםחלמטיףעקניןשמעון 'ח •ירהשעםהשיחותאחרלומחבתםענרג

להאחייבים ,ברואיולדואגאינווהאלהיות .תבזולתובהתחשללא ,סרומ

מיןאמאינוהואגם •השירשלמשנחותליבתכשונה •עצמםלבהיטאוגדל

 .אחרותושלתונהמסקאך .פרסיתגחהבהש

אדםהאלוה-אחי: ,דע .עצום-ואלהי-הנצח ,הואסן p-הי-האדםלא

 'חנצ-ההאלואך •••יולארשרנ pריהאדםמןהאדםבלחאחיכשה

 pר pהזהוא 'םהאדיהואכי 'אדםלםדהאבלאתיקשריהיפרל

 •••שחכתדםהאואת-האדם-אלהיאתעבדתעחהעד .רחמיםלוסדלח

אחבודתעוי-האדםלהאאתחשכת ,הנצחאלאתעתךבד ,עתה

מןיוסבםאדהבניילמדרהאשר-להדוהגהאמחאתזהאדם.

 ..•הימים
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ה"ביקע"עלילותדעתנו.לעתרוילתבמתקעוןמששלח'דמותוהרי ,זאתעם

 ,אחרוןההספרלשתהחיצוניהרהצוגם •אדם"ולית"נפעללהעואמנותתיריצכ

 •במקצתכמיושנהיוםכונלנראית ,מסגרתבתוךסיפור

האכזריורלהגונחס.,בא<נרמשבידילםמגיעיורלאביהודהשלוריובמגיםיבר

פיהםועזיזולם.שבעבלסוההעוולאתלראותבפחחותיהםניוע ,להםמחאנה

םהדורשי ,מלומדיםובלחיתמימיםאנשיםכדרךה?מועלמדוע-שאלהבפתוח

 .אלה• v.לכלהבוחש

 1961 ,קטוברוא

לאבוריהודהאצלואמונהגורללותרעה

 • 12-11עמ' , 1959עובדעםתוצאהבורלא,יהודהמאח ,השנואהראשח . 1

 , 1939בורלא,דהיהומאת ,עקביהותלעלי • 2

 • 1951ורלא,ביהודהמאח ,אדםינפתול • 3



המשיחימרח

 !אחרנווהנה-משיחהימותתוךלכאןלושניפ 'הייתי"כסבור

יןאשובבא!כברמשיח !משיחיאחר ••. !להכככלותאחריבאנו

 " .•.דבר!רםלשכאןצריכים

וליעשעבראחרל ,גדולהבהחלהברחויםצדרבםטרמימשמיעהלאיםדבר

המרכזיתמותהד 'חיןנומדייר .מאמריקהעלהליהאאבותיוץבארןושאהרהיום

 'חושיכבן ,רסלהתממעיזאיבר ,הואונתחןן pספ ,ססןהושמטבע ,רכסיפוש

ותהתרשמודבר,שללאמיתו ,אולםעצמית.שכחהושלמהתתלהבולה

שלרשמותומהתכןלכשובהאינה ,חל-אביבהחדשההעירמןהראשונה

איבה 'מעםיתרונאינראיתהספרשלהפתיחהשעם ,הסיפוררחרחכ .םצדרבוי

ההתלהבותעסההזאיבהןחימנורהד"שלקחתומפהאייתור •עיקרכלתאירוני

דעותיהםאולס ;מעtכהמגוחך ,הלבנון-ארז-צדרבויםשלצוריםמעהחסרת

 ,בנחתבסיפורבאנדפדףאך •סופיבסיכוםמשחורתאלישרבארץ-הנעשהעל

 •אחרוןןחרוואראשוןראשון

 ,זורהבהגדובחריתכן •כסיפורהמשיח""ימותצירתויאחרדימגרביץ pבר

 ,גיסאךדמאי •רומאןשגולממתאיםבמונחעבריתבדיןענתברכנואלומאחר

מבחינח •ור"ל"סיפ"רומאן"השביןלוהגבעלמדועהמשיח""ימרחהרי

רי pעישאבנוותהתרכז ,בנההמיפשטות ;ןומאכרהיחשבלהואיכולאורכו

המקובלתההבחנהעיקרותוהיאן •רהסיפושלקטגוריהלאוחומכניסוחאחד

איםכמתדומאןהמינוחתאלקבלשנוכליהדכמוחית,היאלדומאןסיפורשבין

תתופשוכשחוויות ,י pדס pהפימאןהדרנחכמחכובנוי "יחהמש"ימרח •דוחני

 •ושנותמיהההרפתקאותום pמאח

םיהניחושבשל ; "מפחחכ"דרמאןתולראורביםקשובי ,רהספשלבסוכתושלא

תוהפיחיןואכ •אמנותירתצכיהספרדאייתקפחהנח ,אחרתאוזודמותגביל

ארץבובהישהיהלאהשלושיםשנוחתתחילבדב.הואוייםוזיהיםניחושל

- ,העליהאנשי ,םכבדינבאנשיםמדוברהמשיח"שב"ימוחומאחרגדול;

לדמג"מנחםב.כללהיויםוידוע ,יוחדעודקטןהיההלאשלםשמספרידה

 ,אדםפשוtכייןבנעלדמגמנחם •ןוסילחלהנשוהואהמצבשראל"בארץ-י

להוארלקשאיןודאיזוחאורךדד •המיוחדתונולשבתאראוחם ,עמך

96 
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ע:ואףהתאווהמע·יח"ב"ימות .אובייקטיבית-יב,זאתפחותועודריאליסטית'

הגזמהע·ללחלוחיתכלל yהעממיות'ממני c1כלל Yומוותר ,ריאליסטילהיות

ברחובותמנדל""מנחם,י uלאנהמודליםאתלחפע•עצמויטריחלא v-אי .נאה

לזהותרבותא,כלאףבכךאיןבה,ר v-אהקפהובבתיתל-אביבל z;וההומים

אברהרי-ובעיקראלמוני.פלוני DYקווים,בכמהמסוימת,ספרותיתרת 1דכ.

שהואטיפוסים .היבשהלמציאותכאןכבולאינוהסופרכי ,בחוןןררואים

היהלאהסופר .חייםלדפוסיסמליםטיפוסים'אב ,למעשה ,הםהרי ,מתאר

ליכם, yשלרםשלהספרותיתלמסורתאלאהריאליסטית,לראיהכבולכאן

הריהמע'יח"'ב"ימותמתבונניםכשאנו .מנדלמנחםשלהךא;;;וןהיוצר

והרקעהנושאמעליה.ט yכמעולהישראל" yבארמנדלל"מנחםהה;ערואה

 • yבארלהשתרשהדרךאת,ים uהמחפאמריקאייסיהודיםלפנינוושםפהזהים.

המשיח"ב"ימותשהרי .היצירותבשתיהשווהכלמסתייםאףשבזאתאלא

מעט,המצחיקהלבנוןארז-צדרבויםאףורציניים.נכבדיםבאנע'יםמדובר

ואלנחלתואלהמוכן'אלארצהולה yהוא .בלימהל yותלויתלושאדםאינו

אתמחפשיםאנולכן •באמריקהע•בתובימימועד'מבעודשהכיןפרדסו

מיובאמת' •המעשהבעולםהמציאות'בעולםהספראנשישלהפרוטוטיפים

פרופסורבתארוהסופרנתכווןלמיולנחשלנסותהפיתויבפנילעמודיוכל

 ,ותומךי;עראליתבהיסטוריהמתמחהעצמו'ערךהכרתהמלאהצופים'מהר

להרהרולא ,לוותרמוכןיהאומיהקיצוני?בימין ,הפוליטיותבהשקפותיו

נבואי-"נשגב,שסגנונוכת,אותהשלמובהקכתבןאחרזכרונובגנזיולחפש

 ;ופועלותחיותדמויותלתארכוונהכלבהקדמתו yברקובימכחישאכן' ?דומע"

מדיקשהאנשיו,בגלומימוצנעותכוונותאחריחפשולבלדרישתו,אולם

הקוראים.לציבור

הםמזו;יתרהאמנותית;הערכהאינםהאנשיםזהותאחרהחיפושיםאולם

יצירהשלחלקה yנגרכי ,לנונראהכןל y •האמנותיתהראיהבעדמעכבים

 • yברקוביד.בכתביי.זו

 yבארהנעשהל yהרפורטג"מעיןהואהמשיח""ימותהרימסויימת'מבחינה

לשלילה,כאןמובאה""רפורטג"המונחאין- •הוזןלושיםשנותבתחילתישראל

אשרהראשית,הדמותשבספר.התאווומגמתהאובייקטיביותמידתלציוןאלא

 .כךלשםבקפידהנבחרה ,המתרחשכלאתרואיםאנואליהובקשרעיניהדרך

בגילאדםעיניו;מראהאתובקפידהבהבנהלהעריךהיודעאינטלקטואל'

אופי ;והיסוסיםספקותמלא ;כצעירבקלותלהתלהבנוחאינו'שוב J7יהעמידה
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לאיןמנוחישראלד"רכי ,מסתבראלהמכל •אנליטיאלאסינטטישאינו

יחייבשאסהריגיסא,~"~ידךעוורת;בהסכמהישראליהארזההוריאתיקבל

באותןניחןשלאאחר'·ל JJמחיובוורבגדולזהחיובשלמשקלוזה'הווי

רך yל yבארסהוא·מנוחין JJמובן •בהיסוסיםמרבהואינוביקורתיות'תכונות

בדוברוכפיניבמהותו'אופוזיציונראופן'בשום ,-:;יכוהוא .במהותווחיובי

ל yביקורתמעבירהוא . yבארייקלטה,~חרוןזהאס ,הואגדולספק •למשל

מטבעו·ללן JJהוא ;חייםצורתרעיון' ,במשימהלהתמידיכולאינו ,הכל

שהתלהבותוכשםכשרה,אינהביקורתוכזהארס .בכללפגםס yטימצאותמיד

זאת, DYצדרבויס,שלהתלהבותוזולתו.אתת yכנ z;מוהמידלאצדרבויסשל

ו' yעומדלאחרונהרואיםאנובויםצרראתדוברוב.·ל JJמשלילתויותררצויה

סיכוייםיש ;בפרדסותפוזיםבקטיף ,גדולההצלחהללאגסאסועובד'סולם

ושה yכשאינונפרדים'אנובדוברומפיני •זובמלאכתוישתלםהימיםשברבות

נמצאהואבואשרהמקוםמןלצאתהיאהיחידהותכניתו ,שהיאכלמלאכה

להתעמקטורחלאפיני .לעירהמושבמןלעקורזה'במקרה- ,אחרלמקום

רבות,שכיסמלפניהנלהבים,דיבוריואתסותרזהבהולרצוןשמאבנימוקיו,

y תוךהארזוב 1ייטלy קשה.בודה

החברתיתועמדתוהשכלתומבחינת .יחדגסאלהמשנישונהמברחיךד"ראולם

y כךבשלמשניהם.יותרומסובךיותרבוגרהואובמהותועליהם,הואולה

בה.הנעשהועל yהארל yוהחלטתושיפוטואתלקבלמוכניםאנוהרי

שביןמעברתחנתרקשימשה(חיפהבתל-אביב.מברחיךפותחבארזשהותואת

הואבהישראליים; yהארמכריוראשוניהסתל-אביבאנשיוהרכבת).האניה

סק, yואנשיפרדסניםהגולה,מןךך yמכריומהםציוניים,עסקנים ?ttפוג

הקיצוניהימיןשלדברונושאי-רוחו'ולמורתפועלים'תנועתמנהיגי

אישטוב,מאליהן:מתגלגלותהשוניםהחוגיםנציגי DYהפגישותהפורש,

ברכישתעוסקבארז,רבותשניםזההיושבתמברחיךשלאחותושלבעלה

מלאכתו,ואתאותומבזיםרביםיהודים.לידיומכירתןערביםמידיקרקעות

אדםהואאישטוב •בידםשטעותמשתכנעמכרחיךאךספסרות,להבקראם

מברחיךלשפניואתמקבלבתל-אביבביותר.נחוצהשליחותועושהישר,

למסיבהאישטובביתלהקרואיםבין •ציוניעסקן ,שייניןד"רמנוערידידו

 ,רבינטשיקיונהיואל ,יןמנוחשלאחרותיקמכרנמצאמאמריקההאורחלכבוד

פרופסורלדרגתנתעלהכיפעםמידיאותוהסובבלקהללספרשוכחשאינו

הםאלהשהרילמסגרת,להכניסיותרקצתקשההפורשיםאתבאוניברסיטה.
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אחיה ,דוןגורשדניאלמתברר •זהעםזהבמגעבאיםשאינםחברתייםחוגים

פגשיהודיתאתהפורשים.שלהמובהקיםהתומכיםעםנמנהיהודית,של

 ,רבינטשיקשפרופסורמתברר •אותהוארש ,לארץבדרכוובאביהמכרחיך

אישמהיותובהתרמךגורדןשדניאלאלאבכת.תומךהואאףהפליאה,למרבית

כפינמשךרבינטשיקהפרופסורואילולאנגלים;ומהתנגדותוהנמרץ,'ה ?Jהמע

שיגיעהואםבוראףהתפעלותו,אתהמעורריםוהלהג,המללרובאחרהנראה

 •הפוליטיבתלםרגילההליכהע"ימאשר ,יותררבלפרסוםזובדרך

 ,בעמקביקור-ולאחריו ,בירושליםקצרסיורבאבתל-אביבהשהייהלאחר

בשעתחזקהלבבהמייתנתקףמכרחיךד"רבו.אשרובקיבוציםבמושבים

 ,הצעירהכתל-אביבללבבומדברתאינההיאאךוהקודשבעירביקורו

שלבגנותהלדברהמרבים ,רביםישעתההעברית,-לכלומעל ,הדינמית

קשהיהודיותעריםהןולודשרמלהבתקופה ,ואכןהראשונה;העבריתהעיר

 •לגנאידורשיםוחיוניותהמרצהאתגם •ראשוניםזכותלתל-אביבלזכור

עושיםאנועוולשמאההרהורבנועולהברקוביץשלביצירתוחוזרעיוןבשעת

הרבהשהריבשבחה,לדברבוחריםמעטיםאךבהלגורבוחריםשרביםלעיר,

שלרובתאו ,ירושלים •עתהגםבהנמצאיןמנוחד"רבהשראההטובמן

לושקוסםהואהאור,שבתל-אביב.האורשפעלעומתמעטקודרתהסופר,

מנדל"מנחםשלהסיוםבקטעולעייןלחזוראךעלינו •מכליותרלסופר

והשמש.האורעירתל-אביב,עלשיריתבפרוזהקטעאותו ,ישראל"בארץ

אתמסכםהואהאם .באנט,יםפוגש ,רשמיםקולטמסייר'מכרחיךד"ר

כוונתהאםאחרות:במילים ?משפטוחורץדעהמביע ,והתרשמויותיורגשותיו

זהוהאםישראל?ארץיישובעלדעתואתלהביעאוורמאן,לכתובהסופר

עיצוב-בוהעיקרומהו ?אידיאה""נושאורמאןאו"סיפורי"ורמאן

האינטלקטואלי?הצדאוהרקע,האנשים,

אתשוללהואמקרים:בשנירקבבירורדעתואתמכרחיךמביעלמעשה,

 .יזרעאלשבעמקהחדט,יםהקיבוציםמןשלמההתפעלותומתפעלהפורשים,

באהאםוהיסוסים.ספיקותמלאהואתחילההריבארץ,הואלמקומואשר

בניו-יורק,עסקבובמקצועולעסוקבתל-אביבלהתיישבכדיורקאךארצה

אורחותיוישנהאםלשבח,ראוימעשהזהיהאלאהאםהרפואה?מקצועהוא

 ?פרדסובמלאכתבעצמוויעסוקבכפרביתואתיבנה ,הקצהאלהקצהמן

בעבודתולעסוק ,דברשלבסופו ,ימשיךשמכרחיך ,מסתברהספרשלמסיומו

בהיותויהודית.לעתיד,אשתובעזרתבתל-א::~יבדירתואתמכיןהואכרופא.
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בגילשאדםלמסקנהוהגיעהנפש,חשבוןאתעשהשבעמקהוותיקבקיבוץ

היהלוא •חייואורחבבחירתמוגבלותבלתיאפשרויותלואיןשובהעמידה

אינוששובעתה,שבעמק.החלוציםעםחלקוודאיהיההוא,סוברכךצעיר,

אלאהחיצוניתחייוצורתעלאינוהדגשהרי ,זרנפשומשאתאתלקייםיכול

כאותםרוחבאותהבעירחייואתלנהל ,בטוחהואבזאת ,ירכליכול •הפנימית

זומחשבה •ובמושביםבקיבוציםמפרכתעבודהחייהחייםיקריםאנשים

אלאהבתוכך.הדבראיןאולםברורה,מהחלטהכהתחמקותלכאורהנראית

עקרונותלפיבחייםלנהרגלכךהצדקהכלאיןכיאותו,ששכנעההיאיהודית

הבאספררתיסממןאינהליהודיתמברחיךשביןהאהבהעלילת •וקשיםקבועים

אתומרככתמשנהזואהבהעובדות.שללסיפורפיקציהשליסודלהוסיף

בדרךבהתנהגותה,יהודית,הספר.שלאינטגרליחלקהיאכןרעלמנותיך,

שלהאשהאידיאלאתכללהולמתאינהשהכירה,עדחייהובדרךמחשבתה

נותנות ,חדשהראיהמנקודתארתהוהערכתו ,זרעובדהעםהשלמתו •מברחיך

 •החייםתופעותשללרב-גונירתןמפתחבידיו

מעצורים,וחסרתפרועהשמחהלאותקרה,שמחהבצלילמסתייםהמשיח""ימות

לבעיותמקוםבראיןעליה;בניעלספרזהראחריות.ובעלתבוגרתשמחהאלא

בסיכוםוכלכלה.פרנסהבקשייהמתלבטיםהחיים,עלובישלהפרוזאיות

זהאדםלאבארץ,היישובהואהראשיהגיבורפרסונלי.ורמאןזהאיןסופי,

המשיח""ימות •מכלהחשוביםהסהסהיישובשלוגורלושלומר •אחראר

המובהקות~;עדריותאחתמשמשים ,זהבצדזה ,ישראל"בארץמנדלר"מנחם

לעקובנוכלשניהם,קריאתעםברקרביץ;ד.שלי.היריעהועומקרוחבשל

ונבנית,ההולכתחדשה,העתיקההארץאתהסופרשלהחדהראייתואחר

 , 1960נובמבר,
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נובעהואובולט.מובהקמגדאהווןשלהאחרוניםשבספריוהסמליהמטען

הנטיה •ומעורפלסתמיאופן,בשוםואינו,מסויימחעולםהשקפתמחוך

"מקרהלפניהרבהכברבהלהבחיןהיה(שאפשרלאי-רציונליוגוברתההולכת

כפי ,חוסר-מובןאולחוסר-משמעותהנטי ,זהבמקרה ,אינההכסיל")

גםהואאחיד ,מקוםמכל ,היסודיהערכיםסולם •חנופותלעיחיםרעשמחא

 • ) 3"הבריחה" , ) 2ואני""חדוה , ) 1חברים""ישראלכגוןכךכלשוניםבספרים

גיבורישלהראשוניםהדפוסיםאחולמצואהרבה'הקבלותלמתוחאפשר

 ,למשלכרונולוגית.מבחינהלהםשקדמוהקצריםבסיפוריםוהנובלותהרומאנים

בינוסימוכיןולמצוא , 11אפרתמנדלשל"מותוהסיפוראתליטולאנויכולים

ממייסדיאחדהשניה,העליהמאנשיאפרח,מנדל _) 4הכסיל""מקרהלבין
חיברשלו,מקיבוצוגלוחשיבהלעתעצמועלגזרוהקיבוצים,ההסתדרות

הרכושמבתיבבית ,ומזוהםמוזנחבחדר ,העירבקצהגרהוא •שניםעשרות

לבקשה.נענהלאהואאךשיחזור,רבותפעמיםביקשוהר yהקיברמןהנטוש.

שאינן ,אפרתמנדלשלבהשקפותיונעוצהזאתמוזרהלהתנהגותהסיבה

למסקנותיו'ומשהגיע ,הסוףעדמחשבותיואתחשבמנדלפשרה.יודעות

בפניאלהמסקנותמשטחהוא •עצמועלאףולרחםברלחזורמוכןהיהלא

ומוצאתלבקרו,מפתיעבאופןבאהכשהיאשנים,לפניממנהשנפרדאשחר

 • 11בנפשישקרלעשותלא"כדי ,מנדלאומרגלות"עורך"אני •גוססאותו

ומסביר:מוסיףוהוא

שההיסטוריהחטאיםישחנקה. ,ששערנוכפילאנתגלגלו"הדברים

שחsט·נומבלישנים,לפניכברהתחילהדברעליהם.מכפרתאינה

כאןאנחנו-במיליוניםלשחיטהיהודיםשכשהלכובזההתחילבכך.

העצמאות.מלחמת-כךואחרנו,---ו-נתעשרנו.לתיאבוןזללנו

ערביםשמיליוןהיאאשמתנולאברור.אחרת.יכולנולא-שוב

באנו---אבל •הרכושואתהאדמותאתלנווהשאירוהארזמןברחו

והרי ,בעבודהעודמאמיניםאיננו--- •עמלללאזהכלאתוירשנו

 11הגלות.אותהגלות.שובזו

101 
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פלוטקין"ב"גרישהגםחוזררעיון(אותו •שבחזוןהמדינהאינהבפועלהמדינה

המציאות,לתחוםהאידיאהמתחוםהעברתורעיון,הגשמת ). yהקובשבאותו

המדינה,קוםשלאחרההכרחיתהאכזבהגופה.אידיאהאותהבהסתאבותמותנה

הדרישותלכללענותאופןבשוםיכולהאינהריאלית-ממשיתכמדינהאשר

שותףהפלמ"ח""דורכלכמעטבלבד.מגדשלנחלתואינההרצוי,שבתחום

אינההתפישהאחידותאולםבמילים.ולנסחהעליהלכתובומרבהזו~להרגשה

מןאחדכלאצלמתבטאהמדינה""משברמסקנות.שלאחידותאףמתנה

 •שונהבצורההללוהסופרים

משמחיםאינםגס(אסוסביריםפשוטיםעדייןהדבריםאפרת"מנדלשלב"מותו

מסובכתצורהממעשי-הכללההסתייגותלובשתהבאיםבגלגוליםעיקר).כל

לדון-הופךרוחו,לפישאינוערכיםלסולםלהתנגדהמנסהוהיחיד,יותר.

אמנם •הנפילים"מדור"אחדהואאפרתמנדל •ויותריותרועלובקישוטי

אפרתמנדלהיהמיהיוםיודעיםאנשים"כמה-שמונשכחהחדשהבמציאות

רקלאתופשתזושמימרה(וכמובןבצערממקורביו-לשעבראחדאומר-זז •••

זוכפוית-טובהשכחהאולם .שמיה)ותקופהשלסדורלגביאלאמנדלילגבי

גדולתםהריישונההיוםהמציאותאםאף •שהיהמהאתלטשטשיכולהאינה

פרישתויאפרתמנדלשלמחאתווגם •בספקמוטלתאינההוותיקיםאותםשל

כנגדמנדלשלמחאתואתנאנשווהכבוד.מעורררושםבהםישהאילמת,

 yהקיבועזיבת(עםחדוהשלבעלהשלומיק,שללמחאתוהחדשההמציאות

השתייכותובזכותהסביבהלגביקייםוהואיזהותואתלמעשהשלומיקאיבד

העירוניהוויהעלאלאיותולבכלההוריעלבמגיאינושאגב ,ומיקשל •חדוה)ל

 ,במינהמיוחדתרהבצובמגיומיקשל-המעלותכלילשהוא , yבוקילהמנוגד

ומרופטיוכלךמליישןנובעחובשהוא :אנשיםהבעינימגוחכתאלאשאינה

הדפוסמןשונהחייםצורתהכובעמסמלשלומיקלגבי •ממנולהיפרדוממאן

אינםהאנשיםשארואילואשתו. yלחתחתבעל-כורחו,לתוכונקלעשהוא

הרעלהואהזולתולעג-המשונהלבושובשללולועגיםהםזאת.מבינים

היהששלומיקהעובדה,המגדי.הגיבורשללחייוהנמסךביותר,המשתק

חשיבותכלעליומאצילהאינה ,מרחבים yבקיבוועמדהזכויותבעלחבר

 •החדשהבחברה

ואני"ב"חדוההכסיל".ב"מקרהומחריפההולכתהמציאותעםההתנגשות

מוצאיםעתהאולםהישראלית.בחברהכשורהאינושהואשמהלעין,נראהכבר

האנשיםכלהרשעים"."אגודתייסודעםיותרהרבהקיצוניביטויהדבריםלהם
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-הרמותוהמשרותההשפעהבעלי ,ובפועלבכוחהמנהיגים ,החשובים

לוכשניתנתלאגודה,מצטרףשאיברמיהואכסילזר.לאגודהמשתייכים

מלהצטרףהכסילאתמרבעיםשעתם,שחלפהמיושנים,מושגיםלכך.ההזדמנות

להתברךשישהתכונההואשהטובבתרמובסברו ,השםמןנרתעהוא •לאגודה

דווקאכיבהכרהמקורהעליוומעיקהוההולכתברהמתעוררתהתדהמהבה.

להשתייךמבקשהיהלחוגםהאנשיםדווקא ,עליווהנערציםהאהוביםהאנשים

מכנהמהםשאחדכפי ,טוב""איש •הרשעיםאגודתעםנמניםכולםכולם-

ופחיתותזלזוללעג,בקרבוצרפןמזאת,גרוע-גנאישםהוא ,הכסילאח

אתלאבד ,הכללבתרךלהיבלע-המגדיהגיבורשלהגדולההשאיפה •כברד

המעיקההאחריותעללוותרהפרטית,אישיותומכבלילהשתחררעצמיותו,

הבולטתהסתירהבשלסיפרק;ה,עללבראיכולהאינה-בהכרעה,הצורךרעל

בתחילהשהינוזה,כלל •הכללשלההסתאבותלביןהיחידשלמצפרנושבין

במשךמתרחבואני")ב"חדרה(כגרן ,הישראליתהחברהשדמסרייםחלקרק

בד- •ולארםמדינהגבולותללא ,בכללותההחברהאתמקיףשהואעד ,הזמן

להשתמשאם ,האנטי-גיבור(ארהגיבורהולךזרמדאיגההתפתחותעםבבד

 ,שבגבורהעניןאינהלחברההתנגדותו .מגדולתוויורדיותר)מודרניבמינוח

מבחירהנובעתתחילהשהיא ,"הרשעים"מןהסתייגותושבעליבות.עניךאלא

לזלזלחוריןבןהואאיןשרב-מבחוץעליוכפריהלהיותהופכתחופשית,

מואסתהחברהאלא ,בחברההמואסהואהואלא •ברמזלזלהכללאלא ,בכלל

אגודתאך-הבדידותקץאתלמעברהמסמלהסגורלחוגלהתקבלרצונועז •בר

אתפולטתהאניהגםכךמקרבה.אותרופולטתעתה,לונעניחאינההרשעים

לארץ("מסעעזמרתבצריחיאותרכולאתגומרוארץ("הבריחה")הבורח

נמצאיםאברחברים"ב"ישראליםשלבים.שלביםמתפתחהתהליךגומר").

להדהדמתחילההסיפוריםמןבחלקרק •מסרוגת ,קונקרטיתחברהבתרך

ברהרגעלמןמעשיר,בכלהגיבוראתהצרימהמלווהואני"ב"חדרהצרימה.

בהבההסבי •העירהומטאטארתבילחיאשתועםומגיעברץהקיאתבעוזהוא

זאתעם ;ריאליסטיתבצררהמתואריםיעבודתוומקרם ,מעתהרמיקשלנתרן

הערכיםמקרם,מכלהריאליזם.מתחומיהחורגהכללית,באווירהיסודיש

 •הכרךעלערוךאיןלהעולמרחביםבוץשהקיספקיכלאין ;בזעיםקעדיין

ימיםלאותםמתגעגעהכסיל ;הקיבוץאחרהנהייהקיימתהכסיל""מקרהבגם

מוצקהקרקעכברזאתאיןאך •בקיבוץשההבהםיומאושריםרחוקים

ערכיאתמייצגבאמתמיהספק:לכרסםמתחילגםכאן •ואני"כב"חדזה
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קיבוץחבראינוכברדבלהאמנםדבלה?כמואדםאוליאו"הכסיל"'הקיבוץ'

בגבעהשנשארהאשתוואתהביטחוןבמשרדחשובבתפקידנמצאהואהגבעה'

שכברהעיקרון,רקובמעשיו?בומתגאההקיבוץאיןהאםאךמזניח,הוא

כלמאשריותרלנפשגאולהבהישכפיסעבודתכי ,עליועמדאפרתמנדל

-v נעבד"הבה-סתמיהואכן'על ,הסיום •מקומועלנשאר ,ההתעסקויות·אר

 •קנדידכדבריגנינו"'את

מקרמה •גומר"לארץב"מסעחדשהתפניתמקבלתוהפרטהכללביןההתנגשות

יותרעודכאןמודגשהגיבורשבחייהיסודיתבדילמההאשהשלהדר-משמעי

רבדמיון-וחדרההכסילאשתגומר,מארץעלינההקרדנןים.בספריםמאשר

סאןדאםבללהשלגלגוליםבהןלראותאפשרבחינותמכמה •ביניהןיש

לרדתנשמתה'אתלערטלמסוגלאינולעולםשהגברהמסתוריתההאשמרסי'

היאמגדאהווןשלבסיפוריואלהנשיםלדמויותראשונההודייתה.לסוף

האשה,עםביחסים •הכסילשלאשתוהיאמפיענרחביותרהמתעלמתחדוה.

תפישתשכןקודמים:בסיפוריםפהמדוברלא •התחתרנהעלהיאהגברשלידו

"עסקיוכגוןבסיפורים •הסופרשלבכתביוטראנספורמציהעוברתהאשה

הסובלתהיאהאשהלאה'לה",של"חגהבלה","בלהפיינברג",שלהרעים

שביסודהסיטואציותגם ;כללבדרךיותרמקובלתתפישהזאתולמעשה-

הפרוזהבספריההאשמקבלתדמונייםמימדים •יותרשגרתיותהללוהסיפורים

אותרעםהשלמהמהזדהותהרבהבמידהנובעתהאשהשלעליונותההאחרונים.

כללצריכה , 1אינהאשהמקומר.אתברלמצואלשוואמנסהשהגבר ,כלל

 •ומעצוריםבריםמשעללהתגבר ,עצמהעםלהיאבקעמדתה'עללהילחם

אינואישהל •הכלליתכמהההסבמעגלנקלטתהיאבנידת-מאליהבמוודתבקל

אינה ,הלא-נכרןבמקרםהאנשיםשליבםלתשומתאתמושכתאינההיאלועג.

ללאנשיםהןאלהשנשים ,מקרהזהאיןודאי ,אגב •צעדיהבהכוונתשוגה

הגברשלידואזלתואילו •לעתידהבטחהצופניםאינםאתןהיחסים-ילדים

 •בכללבחייםלכשלובוסימפטומאטית

 ,הכלאחרימוסרית.הצדקהלעצמולמצואהגיבוריכולהכסיל"ב"מקרה

אגודתהיאבתוכה'היקלטלהצליחלאכךואחררצה'לאשתחילההאגודה'

כר,בשלעליוששופכיםהלעגקיטונרתכלטוב";"אישעצמווהואהרשעים.

שלארץוכללכללאינהגומרארץאולםאלה.עובדותלשנותיכוליםאינם

האדם.שלושאיפותיותקרותיוכלגומרבארץנתגשמוהרילהלכה,רשעים.

מאושרים.להיותמצוויםהםאכן,-תמידמאושריםהאנשיםריפה;טובהכל
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אךיותר;יפהמציאותעלמגעגועיםנובעיםהחלומותכי-לחלומותמקוםאין

שהבלכיווןעצמה?גומרשבאר''\זומאשריותריפהמציאותתיתכןכיצד

המציאותראיית •ולהסתייגותביקורתלרעדותאין-טובהיותרהצדעלמאורגן

הארץאנשיאיפת llואי-רציונלי.יסודלכלההתנגדותאתמולידהכמוט,למת

הרצוןהטבע.מאורחותואף ,והכללהפרטמחייהןהאי-רציונליאתלסלקהיא

ומדעמחקרמוליד ,זהבכללהטבעתופעותאחואף ,הכלאחולארגןלסדר

 •כבירותולתגליותלהתקדמותשאיפהארמעשית'תועלתאינובהםשהעיקר

ומשטר,סדרהמכניסהפעולהזוהי-אגםשלהמיםשבראיהבבואותאתלסלק

בגאווה:אומרתעלינה ' 1האנשיםחייעללהשפיעכדיבאמתבהישהאםאך

טעםמהלהסביריודעתגםהיא-ז"צלמכלהאגםאחשטיהרוהם"אנשינו

זו:מוזרהפעולה

במים,המשתקפיםשעצמיםעלינה,הסבירהבוודאי,לך"ידוע

אחבלבלולעינייםלאחזרקבוי.ע· ,זהחזיון .בהיפוכם,תקפים vמ

אנע·ים .ולטבועהבבואותאחרך v.להימעלוליםתינוקות .הדעת

זמנםולבטלדבמים vהגופיםדמוייאלחכותלהטילע;עויים-בורים

כשהם'ח JJ,חב vמדעתם-אדםבניוסתם . •,,(ממבו;עאיןדייגעל

ורקאמתבואיןהפוךכל .הפוךעולםשלבמראהווהוזיםעומדים

אחעודעוכראינוודברמכשולמכלהאגםנקי-מעתה •בונזק

 ".מימיוע:לווח

הראי,תמונתהאגם.מןהצלליםלסילוקביותררבערךמיחסתעלינהברור:

מקוםישובגומר-מדומהמראהזהו .השקרואחהזיוףאחמסמלת ,בעיניה

יכלהמזיקהחוטדיםכטעותבמיםהמעזחקפחהתמונהתפישת .בדבללעובדות

ישהפרקשלסיומוגומר;ארץשלהמושגים'ולטים 'ILבובמקוםרקלהיווצר

שורמארץלצירמסבירהעלינהכאשר ,זועולםבתפישתמאלףשעורעודבו

עלינה ;אהביםמחנותוניםהעפרכי ,מעירהזר •האינסטינקטיםהרגשותאח

באריכות,ומסבירהמוסיפהעודוהיא .הזדווגותן"עונת"זוהי-מיידמשיבה

האם .צהבהבשגווכםצאצאיםמביאהושרקרקיםעפרוניםשלהכלאתםכיצד

עליסהשלגלגולהיאעלינהשהריכפולה?אירוניתכוונהזהבפרקלסופראין

מתמטיקאישללילדים-מבוגריםאגדהמאוחהשוניםמוטיבים(ישהמראותבארץ

סיירהעליסהוהריועוד).משבצות,השאה,ממשחקהלקוחיםעזמוחצריחי-

האבסורד,מןהרבהישעלינהשלבעולמהוגםההפוכים,המראותבארץ

 •ההיגיוןעללהתבססהשאיפהלמרוח
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מאשריותראוליגומר"לארץב"מסעמודגשהכללעםלהתמזגהעזהרצון

הארץלפחות,להלכההיא,גומרשכןמרבן,והדברהסיפורים.בשאר

שגיאתוממנה.להרתעעלולהטובשהאישרשעיםאגודתזראיןהאידיאלית.

הארע·רבעצרת •למשלהכסיל",ב"מקרהמאשרכאןשרנההגיבורשלהגדולה

מלאהעצמיתשכחהמחפשהואלשיאה,מגיעההשמחהכאשרהגדולה,

כי ,סבורהוא •גומרלארץהזרה ,קמילהוהיא ;אחתאשהשלבזרועותיה

שלאושרםטעות:זוהיאךהכללי.לאושרטבעיהמשךהואהתרשיםשכרון

הואבלבד:תיצרביהואהגיבורשלהזהרתאיבוד •הכללאושראינושניים

פנימיתזהרתלאותהאךדרכונו;ואתניירותיואתקמילה,שלבחברתהמאבד,

מרחיקמעשהו ,הדברהואנהפוךמגיע;אינוהוא ,נכסףהואאליוהעולםעם

 •הנכספתהמטרהמןלתמידאותר

בתוכנולגמריהשרנהיותר,מוקדםבסיפורמופיעהמרטיבשאותרמעניין

נחרם,רגיל".בלתיל"מעשהכוונתיגומר".לארץב"מסעהמסופרמןובעניינו

המשעממתוהחד-גרוניותבמשרדהמשעממתהעבודהשלהשגרהמחייהנחנק

המלחמה,מימיידידשלצפריהבלתילהצעהמתפתהנישואיו,שלפחותלא

נחרםאךדואגת,ודאיואשתוחולההילד •"החברה"שללמסיבהבגפרלברא

אנשיםעם ,שניםאתרשרב,להיפגשרוצההוא •ערללכ ,הזאתלפעם ,פורק

שבתייר.ביותרהמסעירההמבטיחה,המעניינת,התקופהאתלמענוהמסמלים

האפשרויותמןשרבבדמיונוולטעום ,קטרןכפקידקיומואתלשכותרוצההוא

שהיומאז,הנערותאתלפגושרוצההואשנים.כמהלפניהעתידשצפן

בריתחרגותובאבשרלהיכללרוצההוא •ושלמאשתורירחומושכרתמעניינות

הערלהומ •הימנודחקבתהחוליןחייבאשמתו ,יואלשיירהיהשפעם ,וחמים

מוצאהואיפות.•פניםבסבראותרמקבליםכולםאמנם,נחום?שלבחלקו

בזרועותיההערבאתמסייםהואאולםומשעשע.מבריקהואמקומו;אתמיד

באשתוקטנהלבגידהמתדרדרהכללעםזהותאחרהחיפושזרה.נערהשל

חבר,אותולפניעצמולהצדיקבבואוהדברים,אתמנסחעצמונחוםהחוקית.

למסיבה:אותושהביא

לראותשרציתי •••מפניאתךנסעתי •••ליקדהמהיודעלא"אני

 •••ההםבימיםולהיזכרקצתלשכוחפשוט •••החברהאתשוב

לצאתפעמיםלורוצים •••רגיליםדיחייםחיאני •••מביןאתה

 •••הלבאתשמסעירים •••אזכמוגדולים,דבריםאיזהלעשותמזה.

 ...התהפךכאילוהכל ...ופה •••משהובשבילחישאתהלהרגיש
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 •••למהיודעלא •••בכללבהםרציתישלאלדבריםפתאוםנסחפתי

בכללארתהמכירלאשאניבחררהלפתאוםנטפלתיאיךיודעלא

 •••ביתלישיששכחתיכאילו •••כאילו •••אליהיחםכלליואין

לינדמה •••עכשיומזהאצאאיךיודעלאאני ••.ראשה •••וילד

 11 •••אצליהרוםשהבל

שאיןכמרבן •גומר"לארץל"מםעבקשררגיל"בלתי"מעשהאתהזכרנו

רקעמדנו •מזהזהכךכלהשוניםהסיפורים'שנישלמקיפהלהקבלהמקרם

דווקא.היחידומציאתהכלל'עםהתמזגותאחרחיפושאחת:זהרתנקודתעל

שאינוהחרשיםבבולמוסהגיבורמשתקע ,החמיםהחברותברגשלזכותבמקרם

כיכאן,להוסיףישהפרטי.רגשותיולעולםאותרמגבילאלאלזולתומקרבו

במהותהשרנהחדרה'ארהכסיל'אשתארעלינה'כמרלנשיםההתקרבות

חרתםנמצאהראשונותאלהעלשכן •למשליקמילהעםההרפתקהמןלגמרי

הן •הגיבורבפנינעוליםשהםלשעריםהמפתחותרבידיהן ,הנכספתהחברה

בשרים.תאורתמאשריותרהרבהמסמלות

שלזרותושזריששונים.ובאופניםבצוררתמתבטאתהמגדיהגיבורזרות

בעלאדםשזהריש •ואני"ב"חדרהשלרמיקהואכזה-בעירהקיבוצניק

הואכזהאפרת;מנדלהיהכזה-תועלתנימודרניבעולםמיושניםאידיאלים

ומורכבמסובךזהשגיבוראלא ;הכסיל""מקרהגיבור ,מםריימתבמידה ,אף

המרחיקיםהםולפעולולהכריעלהחליטיכולתוחוסרלבטיו,ופקפוקיו,יותר

גוייםביןיהודישזהרויש •מגוחכתלדמותאותרוהופכים ,האחריםמןאותר

בידודלמעשה,מברדד,לניקרגואה"ה"מסעגיבור •לניקרגואה"כב"מסע-

מבדילחיץ •נוצריםביןכיהודיוהןיהודיםביןכישראליהןומכופל:כפול

איןזאת,עם ;כיהודימרגישהואאליהםםביח ;ריהנרצםהערלביןלבינו

עמםמפגישהתחילהמתחמקהואהגרלה;יהודילביןבינומשותפתהבנה

ישראלכיהיו,סבוריםפעםבקרבתם,רבהאי-נוחרתמרגישמכןולאחר

"הבעיה •העברמעקתמשוחרריהתסביכיםחסרהחדש'האדםאתתוליד

ופתח-תקרה.גדרהייסודעםפתרונהעלשבאהכבעיהלרביםנראתההיהודית"

אנואםגם ,הגוייםבהכרתחיוהיהודייכךכלפשוטיםהדבריםשאיןמסתבר

גיבורבפניהעומדתהבעיה •בזכרוהכרוךומכלממנולהיפטרמבקשיםהיינו

 •להרגיליםשאנוכפי , 11היהודית"הבעיה ,אמנםיאינההנזכרהסיפור

גונזאלזפדרואצלהבנהולמצואשעשהמעשהעללכפרהגיבורשלשאיפתו

גיאוגרפימרחקרחוקהואכישראליי •חיצוניולאפנימיכורחהואקבלרייה
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 •פדרושלבחסדיותלויאינוהיומיומיקיומוניקרגואה;תושבמאותוניכר

הגיבור:שלהמיוחדאופיופריהואאותושוטםפזרובגללוהמעשהאולם

המשמשיםוגאווהנחיתותרגש ,פחדנותאפילו ,הססנות ,ביטחוןחוסר

למחילתוהואזקוקכןועללהתכחש,יכולהגיבוראיןשלולאופיובערבוביה.

גםלוחסרהמכריעשברגעלמרותבאלה,זוכהגםוהואפדרו;שלוהבנתו

מהקיימתפדרועםבמינההמיוחדתהפגישהגלויים.דבריםלומרהעוזהפעם

לעצמומדמהרקהואשמאאו •לגיבורועויינתזרהכולהשהיאמסגרתבתוך

במתנה,הצלובצלםאתלולתתמבקשתהיצאניתמאריהכאשרהשנאה?את

 .יהודיאלא ,נוצריאינושהואלהאומרהגיבור ,הקודשמארץשהואמפני

ומיהרתיידהבכףהצלובאתשמתיבעיניה.עמדהגדולה"תדהמה

 11השנאה.אתעין-בעיןאראהבטרםלצאת,

נעלםעיניהמבטלשנוא.נתכוונהבאמתמאריהאםיודעים,איננובעצםאבל

 ,הדתיתהתהלוכהתיאורגםאופייני •הגיבורמןנעלםשהואכשם ,מאתנו

 •בהמשך

הצטלבוהכל •הדברהיהבן-רגע •גדולהבהלהאחזתני"ופתאום

עמדי.עלשנשארתיהרבהקהלבכליחידיהייתיואניברךוכרעו

פורעהמוןפחדעלי.נפלהאימהלהסתתר?לכרוע?עליהאם

 •••בספרדאז,כמו •••מגןבאיןלכוד.נכרי,יחידי,פרעות.

ואישרגליהםעלהכלקמונדהם,בעודיבלבד.לרגעהיהזהאך

 ,וחמוריםברורים ,ברמהצלצלוהתפילהפסוקי •אליבלשםלא

 11 •דיןגזרכקריאת

הסובביםמביןאיש 11לכוד.נכרי."יחידי.שהואמרגישעצמוהגיבוררק

שלמחשבותיואלי"·לבשםלא"ואישועיקר.כללבכךחשאינואותו

הגיבור,אותוההיסטורי,העברמן fזהבמקרהנובעים,ופחדוהגיבור

ומולדתובארצוגם 11 •לכוד •נכרי •"יחידימרגישתכופות fהשוניםבגלגוליו

הואנהפוךבנכר.הזרותעוקץאתנוטלתאינהבביתהזרותהרגשתאךשלו.

שלהתלישות,שלהתמידיתהמועקההגיבור,שלהמיוחדתרגישותוהדבר:

השורות •שבוהביטחוןלחוסרמוסיפהועודחושיואתמחדדת ,אי-השייכות

אין •ושיםהניחבתחוםבהביהסתגובותאתמשאירותבמודגשהמעללשציטטנו

שלו.מפנימיותואוהאחריםמןנובעתהגיבורשלהניכרהרגשתאםלדעת

אתמקשראינולמחילתו,זקוקכהשהגיבורקבלרייה,גונזאלזפזרוואותו

 •הגיבורשלפניואתמכיראינוהוא •האחרוןזהשלהחיצונימראהועםטינתו
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 •איבהלונוטרהוארוחנמיכותשלזהמעשהובעבור ,לוזכורמעשהורק

להופעתואחראיאינוהגיבורשכךהעביד,חומרתאתמגבירדווקאזהמצב

עשה.שהואלמעשיםאחראיהואאולםהחיצונית,

הפלמ"ח"מ"דוררביםהמטרידהבעיה,היאהכשלונותבשרשרתנוספתחוליה

ב"העירמשתקףשהואכפיעזה,כיבושלערבים.יחסנואחריהם:והבאים

בכלהכסילאחשהטרידוהבעיותמכלולשלסובלימאציהמעיךהוא ,הלבנה"

מביאיםכולה'הארץאחהמקיפיםגדול'מידהבקנההמעשים •פנהאשר

ממריים""פחרוךאמרנושלו.חייושלהסבוכהלפקעתגסממרייםפתרוךלבסוף

רוצהשאינוהכסילעםהצדק?מיעםסופית.מסקנהמסיקאינוהמחברשכך

בטענוכיאוחוהמאשימיםמפקדיועםאו ;מזדייניםבלחיכיסבעררוחלי

עצמו?ושללמוחווגרס ,האחריותעולאתמעליופרקמצפונייםלמעצורים

אולחיובמשפטחורציםאינםוהשופטים ,חלומיתבאווירהשרויהדיךביח

לשלילה.

שברחוהמסכך,הדלהערביהכפרבךסולימאך,עלמספר"המטמוך"הסיפור

לחפשכדיחזרהמסחבךהואאחדובלילה ,השחרורמלחמתנזמךלגבולמעבר

בניחרזריםאנשיםממחבואורואההוא •לשעברכפרומחצרותבאחתמטמוך

 ,מתחנך ,מחרפםהואלעניךמעניךהקופצותברחיוכמחש •שלובכפרו ,שלו

לעצמו,אומרהואמרהבאירוניהאחח.בנחהכל-בזרים,שפטיםועושה

החדשים:השליטיםאחדעםמדומהומחךמשאכדיחון

אניוהכלוהעציםשלךוהשדהשלךהניחפה,ר tאש,שאניחך"ורק

ולאהזהבביתפהנולדתאחהכאילו •אחתמילהאומרולאלךנוחך

הבורוזהוהמחרשההזההחמורלךהיהאתהכאילומאלמניה.באח

 11לעטפיה.בדרךשמצאתיהברזלוגס

לאשהפונההואובמחשבותיו ,אותרמרגיזשלובניחרהחדשההדלתמראה

לחלדך:מבעדרואההואאוחה

הראשוניםהימיםעדואבי-אביואבישאנישליביתילנכנסת"את

יוםבכלקמהאס-ילדיאשתיופהישנוופהאכלנורפהפהנולדנו

ציחקוופהעשופהשליוהילדים ,קמחטחנהיוםבכל ,יוםבכל

חדשהדלת !חדשהדלתערשהואת ,אנישכבתיאניופהצווחוופה

 "---ביתיבקניןעושה.את

לבית,נכנסהאשהשלבעלהאתרואההואכאשרלעצמו,סולימאךחושברעוד

לאשה:ומדברביתו,
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אמםבו.נולדאביהם-זקנםבביתם.בטוחיםלכלום,חששו"לא

ופושטיםבראשהוהולךכנופיהכונסהיה •אצטבתועלאותםחבלה

 11 •אחדאחדכולםאתוטובחיםבכפר

אופיינית ,והבתיםהאדמהעלהקדומיםזכרתבעליהםביםהערכי ,ההדגשה

אקורדים •הבודדבורהגישלהתלישותבבמוטייפהבתמשתלהיא •סופרל

סופריםישכאמור,אפרת".מנדלשלב"מותרשמענוכברזהלנושאראשונים

לעוולמוסבתהלבתשומתעיקרכללבדרךאותם;מעסיקהשהבעיהרבים

לתככיםבשלמותהאחראית ,הכלאחר ,היתהשלאלאוכלוסיהשנעשה

הערביהפלחשייכותעלשלפנינובסיפורההדגשהואילומגבוה.פוליטיים

 •החדשהאזרחשלהשורשיםחוסראתמבליטהלכפרו

קם ,מגד)שלמיצירותיווכמהלכמהלהתאימוהיהשאפשר(שםב"הבריחה"

זהובוואריאציה.כיאסהדג,במעייונהשלהעתיקהתנ"כיהנושאלתחיה

כללמעשההאדמה.אתהפוקדתהשראהמןנוחבתיבתהבורחמודרני,יונה

כולםזאת;לעשותרשמיהיתרישלכולםומוזר,בורחים;כולםהאניהנוסעי

לרדתזכרתאיןלורקומוחרם,מנודהלבדוהגיבוררקמסע;בתעודתמצויידים

שמסביבו;האנשיםבמעגלמשתלבשאינו Iבודדגיבורלפנינושרבבאביה.

ידיעלמברדהמבחוץ.שנקבעהבמסגרתקירםזכותלואיןשלמעשהאדם,

לוניתןאיברזהמחסהאךהבהמות;אצלוחמימותמחסהמחפשהואהאנשים,

הבריחהררירת vאפןכלגורלו;עםלהתמודדעליומכןלאחרקלה.עה 11לואלא

 •סמרנח

נשקפתשובוהמבולהמיםגאותלאחרתקווה.קרןנשקפת"הבריחה"סיוםעם

עדייןמבטחים,חרףלאותודרכואתהבורחימצאאםדקה.חוףרצועתבאופק

 •לדעתאין

לא .ודימאחוהספינהפנילהחרףרצועת •הט,תייםביןשטהייתי 11

לבדי."הייתיהמרחב.בכלאישראיתי

 . 1964 ,מרץ

מגדאהווןביצירתוסמללמציאותהערות

 • 1963 ,המאוחדהקיבוץהוצאת ,מגדרןאהדמאת ,חבריםישראל • 1

 • 1954 ,מגדאחרוןמאת ,ואניחדוה ,, 2

 . 1 962 ,ת"א ,המאוחדהקיבוץהוצאת ,מגדאהווןמאת ,הבריחה • 3

 • 1959ת"א,המאוחד,הקיבוץהוצאתמגד,אחרוןמאתהכסיל,מקרה • 4
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רקלנרמתפרשתמשמערתהאשרכותרת,בעלהואמגדאהווןשלהחדשספרר

עריותמשמכמהזהרשם ' ) 1זזהמתעלהחיזזפרהסשלשמר •רעיוןקריאהאחרל
אברהםשלחייועלספרלכתובהתחייביונס'המכונהרבינרביץ''יונה •לו

שלפרנסתומכך,יתרההמת.הגיבורעלאיפרא,כותב,החיהסופרדרידרב.

מהילתומתפרנסחיהואלעשרתה.שנתחייבזרעבודהמכוחלומצרייהיונס

אפריםאומרכךבלבד.ביובםאמוריםהדבריםואיןהגדול.המתשלהזוהר

נעשיתהארץ-לשלילה:ולאלחיובשופטםשהסופרהמעטיםאחדברך'ארור

שבחוריםהאדמהמןהרןעושיםמעבודה.ולאמתעשריםהכלטפילים,שלארץ

אפרםעלמשגשגיםמשילומים'רכושצוברים •דמםאתעליהשפכרתמימים

אינהכן'אםהספר'כותרת- !כולההמדינה !מתיםעלחיים •נשרפיםשל

שמתבררכפימוסריים.אינםהמתיםחשבוןעלהחייםביקורתית.אלאסתמית,

אפשריים.אינםאףאלהחייםהדברים,ך 1vבהמלירנס

יונסלעולם.ייכתבושלאנכתב,שלאספרעלסיפורהואהמת"על"החי

לכתובהצליחלאכיצדמספרוהואדרידרב,עלביוגרפיספרלכתובהתחייב

שהאברשלומעלליוחייועלפרטיםלאסוףבהמרשהואככל •הספראת

כיו'למבהיראלאאינונוסףפרטכל •ממטרתודחקרמתלךהרהואב'וזריז

להנציחכלומר'-תחיהלהמתדרידרבאברםאתלהקיםשנרעדהאדםאינוהוא

לכתובמסרגלאי-פעםהיהיונסאםהריפאראדרכסלי,באופןבכתיבה.אותר

הרשמית.המשימהעליושהוטלהברגעזהכושראיבדהואדרידרב,שלחייועל

אתמטהזרוהכנסהקבועה,חודשיתהכנסהאתההביאההרשמיתהמשימהכי

המטרותמןלחלוטיןשרנהלכיורןהפרנהאפיקחדש,לאפיקיונסשלחייו

חשהוא ;יונסעלמאפילההמתשלדמותו •בחייולוהציבעצמורבשזריז

חייוהמת,מדרידרבפרנסתולירנסלושנמצאהלפניגםאמנם •האישיבמחדלו

שירכלכדיאותר,ופרנסהעבדהבמקצוע,גננתאהובה,אשתוטפיל:חייהיו

עםנישואיושנותשתיבמשךיונסכתבואכןלכתיבה.להתמסרכולוכל

החוזהנאות.המשךלוליצורהצליחשלאפרקספר,שלאחדפרקאהובה

אפשרויותיונסבפניפותחדרידרבחייעלבספרהמעונייןלאורהמוציאעם

מתגרשוהוא-כספירתמדאגותמשוחררהואמסריימתלתקופהחדשות.

 •לטורחלוהםואהבתהשמסירותהמאהובה

111 
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שתיביןיונס.שלחייוומעגלדוידוב,שלחייומעגלמעגלים:שניבנויהספר

שלבסופואולם •המתעלחיאמנםיונס •שבניגודהקבלהקיימתאלהפרשות

אתלכתובמצליחאינושיונסבלבדזולאהעליונה,עלהמתשלידודבר

עליואישיתשמבחינהאלאהחוזה,הפרתבשללמשפטמועמדוהואהספר,

 •יועלברדידושלבעליונותו-רןלבכישהודותל

אחרוןבפניגדוליםקשייםשניכאןעמדותכניתומבחינהסטרוקטורליתמבחינה

וחייויונסשלחייובעלילה,ושונותבזמןשונותפרשיותשתישילובמגד.

סיפורבתוךסיפורשלהטכניקהסטרוקטורלית.בעיהמהווהדוידוב,של

זה,מכשולעללהתגברהצליחהסופרמלאכותי.גווןמקבלתשוניםבספרים

הארהכאןיש ;אחתאורגניתלאחדותויונסדוידובשלסיפורםאתולהפוך

התכנית,חשביה,הבעיהההווה.שלאספקלריהמתוךהעבר,שלמיוחדת

וכאןשחור-לבן.בציורש·בניגודים,בהגזמההיאהסכנהיוחד.עודמסובכת

טליתאינודוידובשבספר:ביותרהמעניינותהנקודותאחתעללהתעכביש

בחייו,ט,הכירוהואנשיםשלוהעדויותהשוניםהזכרונותבקטעיתכלת.שכולה

כללכבודאינםשאוליארועיםאי-אילולטשטשברצוןושםפהנתקליםאנו

אלמנתובדבריבמפתיע'באהביותרההרסניתהשלילה •••האומהלגיבורכך

 ,-ט·ונותממשימותלמשימותמתנדברשהאבהיהימיוכלדוידוב.רשהאבשל

לעצמודאגלאמעולםהחלוצית.האידיאהשלהתגשמותההיההוא .הכלללמען

נטיותיואתשלו,הפרטייםהאינטרסיםאתהזניחלאומה.לאחרים,אלאולביתו,

חלוצימפעלבכלהופיע.קשיים,היושםמקוםבכל .כשדונותיואתהטבעיות,

עסקיכמההמספריםמבליעיםהדבריםבשולי .נראההכינוסיםבכל •השתתף

דוידוב,שלאשתוצפורה, .הרושםאתלקלקללאכדימפרטיםואינםנשים,

ומריס:ק-ט·יסהםדבריה .והחלוציותההתנדבותסיפוריעלבבוזמגיבה

אז?שקטהיה·אצלנו v-מפניבהגנהלעזורלירושליםנסעאנושה- 11

לאפעםאף !בביתלהיותרצהשלאמפנינסעהוא !שקרזהואבל

לארק-לקפריסין ,לנגבלים-המלח' !חייוכל !בביתלהיותרצה

אתיאהבשארסייתכןהאם--- !בביתולא ,למאסראפילו !בבית

--- ?משפחתואתיאהבולא ,האנושותלכאת ,ישראלעםלכ

שהאבר--- •יודעתאביהאמתאת •אגדותבההריששהאברעל

אותואהבהעםמזמן.מתהואבשבילישאומרים.כמולעם,שייר

 11שתכתוב.מהאקראלאוכהכהביןאניטובות.רקלכתובצריךואתה
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מזכיריםכאשרצפויבלחיגווךמקבלתהאידיאללמעךהמלאההאישיתההקרבה

ל"גיבורביותרהקרוביםהאנשיםדווקא-הקרבהאוחהשלקרבנותיהאחלנו

מתנפצתדוידובשלדמותוהיחהמתח,ורמאךלפנינוהיהאם •האומה"

זוהילגמרי.חדשהלתמונהולצרפםהשבריםאחללקכזהיהועלינולרסיסים,

חולדותאחלכחובחייבשיונסדוידוב,אוחובה.בחרלאוהסופרהקלההדרך

כוחמוסיףעודהוא •אשחר\ל 7!וידויהעםבאמתבשבילנומשחנהאינו ,חייו

אינם ,ההווהשיאבהימה'הבווחוגשיונס'שעה-שבוהפגמיםבשל ,וחיות

 •הרביםחטאיהםלמרוחשלהםוחוסר-המעשמרפיונםלחרוגמצליחים

מפי ~פעמיםשלושומעלליודובדריעלקיצוביהביקורתמושמעת ,'ה VYלמ

מצליחהאינההמתכלפיהללוההטחותמדאחתאףאולםשונים.אנשיםשלושה

ביותרהנוקבתהביקורת •כיוםהחייםעלהמתשלהגדוליתרונואחלערער

במקוםדוידוב.שלאשתוצפורה,דברי-אוחההבאנושכברהביקורתהיא

מסוגלאינוהואדמותושעםהאישזכרוךנגדהשיכוריונסמחפוזאחר

להתמודד:

הארזשידעהביותרהגדולהעריזהיההואמי?דוידוב,היה"מי

האםאבל !גדולצדיק ,כך ,צדיקהיההוא !מחדשנבנתהמאזהזאת

במחיצת ?צדיקיםשלמעריצותםבעולםיוחדנוראהעריצותיש

במחיצתאבלדור'לטי 9לעינויים ,לסבלנידוניםבני-אדםרשעים

 !חברים ,אנחנואו-הואאו !בכלללהתקייםיכוליםאינם-צדיקים

וו--- !בשקטחיותלנולמניחשאיננוהוא- !מתאוחי-קיומועצם

למעשיו.אחראיהיהלאהואאלה.מיליםבהשמיעושיכורהיהכאמור,יונס,

היהלאדוידובכייודע,ביובםמיאמת.חצירקאלהבדיבוריםישואכד,

הואההווה,שללאנמיה·ד 1בניגדוידוב,שלהעצוםהחייםכוחגמור.צדיק

היאנוספתראותבקודח •המופרזתהצדיקותמידתולא-יונסלהמפריעהוא

בוהמיבחוגהטוךאחשקובעמי ,בקדימוןהמשוררשלוהניהיליזםהציוניות

בקדימון:אומרוכך •מסויים

לכאךומכאךטוב,לעבודשידערגילאדם-דוידוב?היהמי"בעצם

 •ונקברמת ,חי ,נולדכזהאדםבעולםמקוםבכל •ערביםכמההרג

בלורית ,פרחיםזרעליוומניחההקברעלאשחרעולהבשנהפעם

.זזגיבורממנועושיםפה •השניבעלה

למעךמאשרהרושםלמעךיוחדדבריואחמשמיעבדרך-כללשבקדימוןמכיורך

לנקדימוךהסתייגות.מחוךהשקפותיואחלקבלעלינושאףלהניחישהאמת,



והמתיםהחיים 114

לגביהבנהלהםלהיותיכולהלאכןעלבערכים,האמרנהחסרהולחבריו

 •ארחהמייצגדובשדריהעולםתפישת

החיים,עלגוברהמתיםשלכרחםהמת.עלחיהחיאיןדבר,שלבסיכומו

 .ההורהמןחזקהעבר

"הבריחה",הקודם,ספררחדש.לכיורןמגדאהווןפונההמת"על"החיבספר

אם(ארהללובספריםהגיבורזמרת • ) 2הכסיל"ל"מקרההמשךמעיןהיה
מדמותקורים •כמעטזההחיתההאנטי-גיבור)דמות-מודרניבמינוחנשתמש

דמויותביןגםרבדמיוןהיה • ) 3ראני"שב"חדרהבשלרמיקכברבלטוזר
 ,קןבחל ,דמויותשלחדשהדיהגלפנינושלבספר •והרחוקותהקדוחהנשים

בספריםמצריהשהיחה ,החברתיתהביקורת •המציאותמןשאוברח ,ספקללא

דרכיםומציאתפניםריבוי •יוחדומעודכןישיראספקטכאןלובשת ,הקודמים

 •סופרשלכוחולנאמנהעדרתהםחדשות

 • 1965 ,פברואר

והמתיםלהחייםהערות

ח"א,עובד,עםבהרצאתלעםספריהמגד,אהווןמאחהמת,עלהחי • 1

1965 • 

 • 1959ח"א, 9המארחדהקיבוץהרצאתמגד,אהווןמאחהכסיל,מקרה • 2

 • 1954 ,מגדאהווןמאח ,ואניחדרה • 3
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איןסיבתי'היגיוןבעלתכרונולוגיתעלילהעלהמיוסדהדיאליםטי'ומאן"לד

היוםהמנסהכל •לעניים''ספרותזוהי •לגלותמהעודואיןלחדשמהעוד

-ידאזלתאותמימות,בודות,מתוך-טולסטויאופלובדנוסחאללחזור

 • 11הספרותשללחיקויהמציאות'שלחיקוימ'כתיבתואתהופך

מגד,אהווןשלהחדשהספדבראשכמוטומופיעותבזההמצוטטותהשורות

הציטטה •ומכופלכפולטריקהואזובציטטההשימוש •הקצרים""החיים

ציטטהאלאאינהבציבור'וידועהומקובלתמהימנהחכמהלמימרתהמחופשת

כלומד,טל-בלומפלד;אלישבעהד"רשבספר,הראשיותהדמוי~חאחתמפי

מוטומביאשסרפדהואמקובלשנית,פיקטיבית.דמותמפיפיקטיביתציטטה

הרעיוןאתלהביעמיטיבזהמרטוכילושנדאהמשרם ,ספדובראשמםויים

המוטושכאןאלאביצירה.השוררהדוחהלךעםזההארשבספר,היסודי

עצמושהואהמוטואתלסתורהסרפדשלכוונתוכלאידרוית;בצורהמופיע

פנילנכנסיםאנוהמוטוקריאתעםכבדומד'כל •ומאןהדשלבראשושם

שכלחופשיםואנו , ) 1הקצדים""החייםשלהמיוחדתהפרובלמטיקהולפנים
הקוראאחשולללהוליךשנועדסרקפתיוןאלאאינולבבתרםכאילוהנאמד

 ,בגאליסיפורזהוהשטחפניעל •בניםמיכמה ,רמותכמהכאןיש •התמים

מבוגדתבתעם ,והגדולותהקטנותבגידותיועםישראליזוגעל ,כביכול

בעיותעםלחותנת,האשהשביןחיכוכיםעםהצבאי,השידותסףעלהעומדת

משותףדירותבביתדידהועםיחדלטיפולשזוכהמכוניתעםופרנסה,מקצוע

ואפילוובמהירותבקלוחנקרא ,באפיקובשטףלוהזורםסיפור •ישראלי

ניסיוןבבחינתהואכולוהסיפורכלהדיזאת,עםבושה).לאוחה(אוימותח

הספרותתרקדיושלטל-בלרמפלדאלישבעשלעתה iאתלסחורהבאספרותי

לואיןהמסורתיתבצורתושהדומאןהדעה-האוניברסיטהשמןהאקדמאיים

חוקרישלהנחיותיהםמדרתל ,להתקייםמעזשהואבמידהו ;קירםזכותערד

אנאכדרניזם ,ג'מסוגיצירהמסכן,תיקריבבחינתאלאאיברהדיהספרות,

אלישבעשהד"דוהוא,-אחרענייןגםמסתברכבדכאןהנאמרמןעלוב.

להפסידולהעלושהיא ,עומדשהסופרבמקוםעומדתאינהטל-בלומפלד

5 11 
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אחרות,במיליםהאחרון;זהשלרצונולפנייתגלגלוהענייניםאםבמערכה,

 •טל-בלומפלדאלישבעשלבתיאורההסאטירהמןיש

ספרותיים,בחיקוייםמלדרהאליה)נחורר(שערדהפשטניתהעלילההכל;זהאין

נושאיםשלובעיבודים ,רצינייםהםולעיתיםפארדדירתהםשלעיתים

 .לגוגול"החוטם"בעקבותהמוצלחתהפארודיה ,למשל ,כךידועים.ספרותיים

אוליהפונקציונאליותמבחינתשחסרונו ,אחרגרףאברנעלםהחוטםבמקרם

המיןבאברהואהמדובר •המיןאברהואהלוא-חוטםמהיעדריותרערדגרוע

יהושעמשפחתו.רבניידידיובפישוקההקרויביטוח,םוכן ,טליהושעשל

שר'בעלההואהביטוחסוכןטל-בלומפלד;אלישבעהד"רשלבעלההואטל

אתמוצאהמסכןשוקהתל-אביב.אוניברסיטתשללספרותבמחלקהמרצה

לוקורהזהבישמעשה •חמדה"כליאותו ,וגברות"ציץללאבבוקרעצמו

אשר ,השערותזהובתאנבלאהובתובמיטתבבוקרמתעוררשהואלאחרדווקא

המתגלגלהחוטםכמרשלאהנזכר.האבראתכללחסרהיהלאבלילהבחברתה

- ,גוגולשלבסיפורו ,פרוספקט"ב"נייבסקילוומטייל ,גבוהפקידלדמות

 •הסיפורנקטעוכאן---מבחילשרץלזמרתמתגלגלהחסרהמיןאברהרי

אלישבע,שלספרותישעשועאלאהספר,שלממאורעותיומאורעזהאיןשהרי

השאלההניירות.לסלולזריקהלקריעהחוזרתקריאהלאחראותודנהשהיא

ההתפתחותוהריזה?קטעל'~תיבתטל-בלרמפלדאלישבעהגיעהכיצדהיא,

תוך •תלמידיםבפניבהרצאתהגרגדלשלסיפורובניתוחעוסקתהיאברדדה:

 •וקה lL 'שלכךכלצפריההבלתיבגידתועלהמחשבהאותהמטרידהכךכדי

אחדהיאזוהתדרדרתבעצם •אשתובפנילהתוודותבמפתיעהחליטטליהושע

הוא-חיצונייםדחפיםישאמנםשלד.הנפשיתההתפוררותתהליךמסימני

איזושהינואשותמחפשהואהפרשה;כלאתלאשתותגלהשאהובתוחושש

זהוהכלבסךאךאשתו.ללבמסילותשרבלמצואנישואיו,חייאתלתקןדרך

לדבראוהבתאלישבע •כתיקונםבימיםלעשותובדעתוערלההיהשלאמעשה

 ,אירוניהבתוךאירוניהיששוקהשלבווידויוגם •אירוניה"בתוך"אירוניהעל

אינוהואהאומץ;אותועוזבהווידויבאמצעזאת.יודעתאינהשאלישבעאלא

ובודההקיוסק;בעלתהשחומה,לוי.ז'נטעםאהבהביםבסיפורלהודותמסוגל

העינוייםכל ,ובכן •דמיוניתספקאמיתיתספק ,יותריחסניתאהובהמיןלו

אחרנוספת:אירוניה .בהחלטמיותריםהםאנבלבשםעצמהאלישבעשמענה

אלישבעלביןבינוהיחסיםאתשהרםבטוחהואקשות;מתחרטשוקההווידוי

תוארהאשר ,המשכילהאלישבעמגיבה /jהאמתלמעןואילותקנה;ללא
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כלכמובדיוק ,הביטוחסוכן ,בעלהאתמביכיםתמידהאקדמאיתועמדתה

ענייןמגלההיא ,וקרירותאדישות ,רוגזשלמסכהמאחורי ;טיפוסיתאשה

אהביםפרשתהיתהעצמהשלההעובדהבגידתו;בשלומתייסרתבשוקהחדש

בדעתהמעלהכללאינהשהיאפרשה , ' JJברואמנוןהספרותיוהעורךהסופרעם

שוקהואילו •כךכל'גרתיים JJהרגשותיהאתכללמשנהאינהלבעלה,לספרה

הספרותיהניסיוןהואאלישבעשלהתייסרותאותהפךזזאת.בכלמבחיןאינו

הניירותלסלדינואתחורצתשאלישבעסיפורבאותובקצרה;עליושסיפרנו

באוניברסיטההמרצהשליחסהאתבמתכווןשלאהמאירהמובלעתשורהעודיש

 •ביטוח"ללא"ואפילועליו,ירדכזהאסוןבעלה;למקצוע

עוסקתאלישבע •בספרמסוגוהיחידאינוגוגולבעקבותהספרותיהניסיון

במונולוגמסתייםהקצרים""החייםוהרומן"יוליסס"ויםשלג'בספרוהרבה

המונולוגלביתו.לשובעודעתידשאינווקה v1לבעלההמצפהאלישבע,של

 ~בלוםמולישלהמפורסםהפנימילמונולוגחיקויהואאלישבעשלהפנימי

בשעתשגםעדכךכלמלומדתשאלישבעמשוםהאם •"יוליסס"מסתייםשבו

ספרותיבתלםמחשבותיהאתלהזריםמוכרחההיאספקללאכנההתרגשות

מראש?קבוע

סוף •במתכווןמעורפלהנשאר ,שוקהשלהמסתוריסופוהיאאחרתפרשה

פיקטיביתהיאהדוגמההפעםאולם ,ספרותיתמדוגמהלקוחהואאףזהמסתורי

סיפור;פיוסםשבספר,הדמויותמןאחדברוש,אמנוןמפורסמת:ולא

לאאך ,תוכנועלמשהושן,מעים ,הדמויותמןכמהידיעלמוזכרהסיפור

בסיפורברוששלגיבורובעקבותצועדשהואמרגיששוקהוהנה ;יתרבפירוט

 •בוהקריאהמןהתרשםשכה

הד"רשלשרביםספרותייםבניתוחיםאורכולכלהספרמלווהאלהמלבד

"אירוניהכמובן,כוונתו,שאףרבמלללה,אשרוהמכריםטל-בלומפלד

האחרונהוזו ,הספרותיתהביקורתעלבובלילסופרלויש •אירוניה"בתוך

דבריטל-בלרמפלדהד"ר,אומרתלמשלהנה,מלפניו.נקיהיוצאתאינה

אתמצטטתהיא •הגדולטולסטויעלדווקא,טולסטויעלמפוקפקיםחכמה

בעל-יצירותלצטטאוהבתכללבדרך(היאקרנינהאנהשלהפתיחהמשפט

הואכיבפליאהפעםלהמעירברושהיטב;בזכרונהשגוריםהדבריםפה;

אימפליקציה,כמובןכאןישעצמו;שלומשפטיםעל-פהלצטטמסוגלאינו

הואהמתוחכםהמלומדואילועקר'דבריםלזכרוןכבולאינוהחישהיוצר

דווקאלאורהיאזואימפליקציהעל-פה;שלמדהמיליםבמסכתהנאחז



מלומדהבלתיובעלההמלומדההגברת 118

תלוישאינולעצמוכשרוןהואעל-פהדבריםלזכוררןוהכשרמאחרהוגנת'

רציניסופרשרם"היוםומעירההאדם)שלוכשדונותיוכישוריובשארכלל

תה'שיארתהשלבהמשכהשרקה'וכאשר!וזכזהמשפטבכתרלמעזהיהלא

ברמתביישתאלישבערגשית'מעורבותומפגיןמסרייםבספרערענייןמגלה

עלהשיחותשלה.בחוגהמקובליםלכלליםבהתאםלאכךכלשהיאובתגובתו

למקצועחבריהעםמשוחחתתלמידיה,בפנימרצהאלישבערבות.הןהםפררת

הללוהשיחותשלורובן-בדרשאמנוןעלדרשםלעשרתומנסהבאוניברסיטה

הנה •למדימקובללסגנוןלאי-נוחרתעדדרמהזאתעםשהואעקרמללהן

עללהוכיחרמנםהלסיפורפתיחהמוקדמתוקריאההכנהללאנוטלתאלישבע

לאהלואוהיא-ערךחסרוהסיפוררופפתשהפתיחהשלההתיאוריותסמך

כמהסמךעלמשפטלחרוץאפשרבאמתהאםכולו;הםיפרראתכללקראה

נעאליששלהנטיהגם ?מיוחדפגםלטעםבהםאיןהאמתשלמעןמשפטים'

ולצטטדומים,קוריםבהןולמצואלגמרישרנותיצירותהרףללאלהשרות

דמיוניתנפששלמבודדתגטיהדווקאלאורהיא-האפשרבמידתרביםשמרח

 •פירבהבלהמחברשברא

שלבשבחיווכללכללמפריזאיננוהואכי ~לומרישהסופרשללזכותו

מסיפוריומארדמתרשמתאלישבע •טל-בלרמפלדהד"רשלחשבונהעלבדרש

שלאגבהערתבשלליבהלמגינתמגלהשהיאעד-ירושליםעלבדרששל

בשערתמטיילכשהואבדרשמדברעליוהקבועהנושאשזהרדינה,חברתה

העירעלבירושלים'ילדותועלמספרהואאזאונאה;אשהעםהלילה

זותגליתשערים.במאהמוזרותמשפחותועלשבה,והמקובליםהעתיקה

זאתמלבדאךאלישבע;שלרוחהאתמעכירהכמובןהדעתבהיסחלהשבאה

החיוביתהדמותברוש.שלבאישיותויסודיפגםעלהקוראאתמעמידהגםהיא

והבנהיושרבהיש ;לבדינההיאלמיניהםהעטמושכיכלמביןהיחידה

סיפורועלבעקיפיןשלמדנוכפי-בעקיפיןלומדיםאנושירתהעללזולת.

השמיניםטיתהבתאביגיל' •למקראוהשונותהדמויותתגובותמתוךבדרששל

ואביגיל-לבדינהבשיריבקראהלדמעותעדנרעשתושרקה,אלישבעשל

פנים.והעמדתזיוףשללצליליםרגישהדווקא

לבטיו,סבלו,טל.יהושעםפקללאהואהספרשלהמרכזיהגיבוראולם

בתרך"אירוניהזרגם •הסיפורעיקרהםהדמויותלשאריחסירזכררנרתיר'

אלישבעעלרגשותיוובעומקבהבנתוערלהמלומדהבלתישרקהאירוניה":

ולב,בלבלתוכהנסחףשהואלנישואיןשמחוץהיחסיםופרשתהמלומדת.



 9 11מלומרהבלתיובעלההמלומדתהגברת

פרשתמאשרומזוייפתמלאכותיתפחותבעצםהיא-בגללהעצמומייסרושהוא

בורהגישלקוויםכמהטלביהושעבויש •ברושביןלאלישבעביןהיחסים

 ,עצמיתלהתייסרותונוטההססןהואהסופר:שלאחריםבספריםהמופיעהמגדי

הסובביםעםאמתשלקשרליצורמצליחאינוהואשלו'עורובתוךלונוחלא

שיהושעוככלמתקדםשהסיפורככלומתבלטותהולכותהללוהתכונותאותו;

ידוע.בלתילסףומתקרבהולךטל

 • 1 972 ,יולי

מלומדהבלתיובעלההמלומדתלהגברתהערות

 1972המאוחד,הקיבוץהוצאתמגד,אהווןמאתורמאןהקצרים,החיים • 1



הרשערחמןסדרמברלד

ומוזריםשוניםיסודותוקלילותבאלגנטיותלמזגמצליח ) 1סיטי""סדום
אחידותלהוותכעשוייםכללנראיםשאינםיסודותאחת;אורגניתלחטיבה

שנתהוו ,המדרשיםעלובמיוחד ,התנכ"יהסיפורעלמתבססהמחזה •פיוטית

אנאכרוניסטיהואזאת,עםיחדועמודה;סדוםהפיכתשלהנושאסביב

והשלכותהעשריםהמאהשלהציביליזציהסממניבמתכווןמערבבבמהותו,

המערכותמשלושתאחתשבכלאלאעוד,ולאהמדרשית.המםורתעםלעתיד

במערכהונחשףההולךוהרועהעוולשונה.לכיווןהעלילהצירניסוטשבמחזה

במערכהואילוההשנישבמערכההאלגנטיהרשעמןבמהותושונה ,הראשונה

והתפרצותאדםבנישלרשעותםהתפרצותזהמולזהעומדיםובאפילוגהשלישית

שלמותהמחזהמהווהשאמרנו,כפיזאת,ובכלהטבע.כוחותשלהאיתנים

חלקיוצר;ית) vוהשליהשניהבמערכהבמיוחד(המתבטאהאנאכרוניזםאחת.

המנצליםתנכ"יים,מחזותעודבארץנכתבובינתייםהמחזה.שלמחינוניכר

במחזההראשוןהיהגלאישבנימין ,דומני ,אולם .ניגודשלזהאפקט

שאינומובן,ורעיונות.מיליםאשףשלבזריזותזהמומנטשניצלהישראלי,

השפעתסימןתחתעומדותיצירותיוהעולמית;הספרותבתולדותבכךראשון

 .ידורולג'אףוהן ,למשל ,לאבויהדיםלמצואאפשר .המודרניהצרפתיהמחזה

ומובנתפשוטהמםיבה ,לתנ"ךהאחרוניםשנישללגישתםכאןכוונתיואין

 .למשלהיוונית,למיתולוגיהלגישתםכוונתיתנכ"יים;מחזותכתבושלאזו,

 ,ארוכיםמכנסיםהראשונהבפעםאחיהשניבשולכיצד ,המספרתגונהאנטי

מסויימת.קירבהביניהןיש-מרזרבילילהבמועדוןהמבקרותלוטובנות

אינוסיטי""סדוםששמושמקוםמעצמומביןהמחזה,אתקראשלאמיאף

מתרחשתהשניהשהמערכתלזאת,נוסיףאםבראשית.שבספרסדוםבדיוק

שמעידכפי ,רומא" ,פאריס ,שיקאגו"נוסח ,סופרמודרנילילהבמועדון

 ,הגדולהגעשהרהתפרצותעקבעליהמקיץסדוםשלשסופההמחבר;

שלאורושמותפרטיםבאלהוכיוצאומתמיד;מאזעליההמאייםהסדומבולי,

לאכי ,ספקלכלמעברלנומתבררהרי-המקראיהרקעעםמזדהיםדווקא

זמןמשטחיבמחזהשקיימים ,כאןלהוסיףיש •שרוייםאנוהתנ"ךבתקופת

120 
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יונקת ,למשל ,הרא;ןןונהערכה 1הב .נחזורעודזוולנקודה ,ונים r; ,ואסוציאציה

 •והאגדההמדרשמן

מקשרתחוליהישהאם ?סדום ,כןאם ,למההשאלה:את.·עורראפשרוכאן

באסוציאציהלהיתלותהמחזאיאתשהניעמהולסדום-סיטי?המקראיתסדוםבין

 ,התשובהזו?בהילולהאמנותיפנימיהיגיון ' JJיהאם '?התנכ"יהנושאשל

לסדוםבהחלטלגיטימיתזיקהגלאילבנימיןלוהיתהחיובית.היאבמפתיע,

הבדל 1י1.ווב, :1Jוכאן,הרשע.מהותאתלחקורבמחזהויוצאהואכי-דווקא

חייט;ל ,למיניהםההסוואהגינונימכלהמעורטל ,החשוף ,הבולטהרשעבין

 ,כךלומרר 1אפ1.ואם ,האמנותית ,המעודנת ,האלגנטיתהשחיתותובין ,הרחוב

היאהחדשהסיטיסדוםגםמקום,מכליותר.הגבוהותהחברהשכבותשל

אחיותהעריםשתיואכזריות.עוולה,רשע,מלאהחוטאת,עירהרשעה,סדום

 •שרירותיתאינהלכלהרקעבחירתו ,הן

-היאסיטי"ב"סדוםהעיקריתהתגלמותולרע.והתגלמויותפניםהרבה

העירבהוריאותוומיזגימינושלמובהקאלמנטהמחברנטל •האנטישמיות

 ,מעניין •יהודיםשונאי-שבהםמכובדים ,זריםשונאישלועםפשוטי •שלו

מובהקים.ישראלייםלסופריםהשראהמקורשימשהלאמלכתחילההאנטישמיות

 ,למשל-שונותבצורותהזר,היהודי,געיתשובצפההאחרוןבזמןרק

הזריםשנאתביןלנוחותאפשרהקבלה-של-ניגוד • ) 2לניקראגואה"ב"מסע
לאיש"ב"הלילה • ) 3לאיש"שב"הלילההזריםשנאתלביןסיטי"שב"םדום

בעזרתאמנם,בבית-לחם.הזרההמואביה,אלאהנפגעים,הםישראלבנילא

לאמואבבשדהאלימלךמשפחתשלגורלהכילנו,נודעלאחורההשלכות

בידינהרגווכליוןמחלוןיהודה.בארץלזריםהמיועדמזהטובכללהיה

מאחראולםהתערובת.נישואיעםלהשליםרצושלאמואביים,לאומניים

החשובותהןבבית-לחםשקורותיההרי ,רותשלסיפורההואהסיפורשעיקר

גיסא,מאידךיהודה.בבניבעיקרדבקשנשאר,הסבלנותאיורושםביותר,

במובןאחד,ושעםמקום,בכלשווהזריםששנאתהראציונליסטיתהגישה

מסויימת,במידההנושא,אתמערטלתזוגישה-ממשנהו,יותרטובאינוזה,

מטפיזי;ערךהיאסיטי"שב"סדוםהאנטישמיות ,זאתלעומתשבו.האימהמן

שמירשלשגישתודומניאגב,וצביעות.רשעשלעולמיכללפרינציפהיא

זה.מעיןבמינוחלהשתמשאפשראם-יותר"ישראלית"היא

כתובאינוגםאםעליו,דניםשאנוהמחזהמשורר;ביסודוהואגלאיבנימין

 ,צלילושלצבעשלמחזהזהושירית.פרוזהכתובהריהו ,ובמשקלבחרוזים
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הנפשותהמרכזית;הדמותהיאהיאסדוםהעירוקונפליקט.אופישללא

הצליחזכותו)עיקר(וזוגלאי •העירמןבחשיבותהאחתכלנופלותהפועלות

ממקורותחיותואתהיונקהווי ,מיוחדהווישלומשכנעתצבעוניתתמונהלצייר

הדברהראשון:הביקורכרטיסעםמידבזאתחשיםאנומזה.זהורחוקיםשונים

הכתובתהיא ,הראשונהבמערכההצופהרואהאותה ,העירבחומתביותרהבולט

גורעשאינומה-כמובן,המוכן,מןאותולקחשגלאינוסחכמת".חשוב"עני

עתיקותשלחןבהןישבמיוחד,הראשונה,שבמערכההלשוןמטבעותמערכו.

המשחקים ,הזקיפיםנוסחתאו ;למשל ,גחון""עלהכבודפנייתמחודשות:

הנף-צנף,אגרוף!קמוץלעורף,ידקוף!עצםבר-הדיא,"כנףהימור:משחק

מופלג.לשוניעושרוכהנה,כהנהועוד , " •••לאצבעותידךכף-ופרוטשוב

לוטשלוסיפורם ,המעטירהסדוםשלהאחרוןיומהסיפורהואסיטי""סדום

-חסריםאינםהמהפכהמןלוטאתלהוציאשבאוהמלאכיםשניגם •ביתוובני

הראשוןהמקוםעברי.ממוצאזריםשניפשוטים,תמותהלבניהפכושהםאלא

המקוםהעירשערהיהכידוע,העיר.שערבהכרח,הוא,אליומזדמניםשהם

אופיהעללהעמידנויכולהיהעודומה •ימיםאותםשלהמשפטחייהתנהלובו

עדזהמומנטגלאימנצלואכן,שבה?המשפטיכנוהגסדום,שלומינהגה

הדייןשםגםוהתלמוד.המשנהאגדותעלמתבססיםעצמםהמשפטיםתומו.

כלנאיםשמותכשיש ,אכן- ,האגדהמןלקוחים ,וראיושקרשקראי ,ושמשו

הסתפקלאהמחברחדשים.אחרלחטטצורךכלבאמתאיןהמוכן,מןכך

השקרלתיאורנוסףוגידים.עורקורמתהמשפטסצינתאגדות.כמהבאיסוף

הגלוי ,השוחדהאווירה:אתביותרהולםיסודערדשבאגדהלעיןהמזדקר

האזרחיםמקהלתכזה.דיןאפשריחטא,כלאםבסדום,רקתמימות.כדיעד

המסקנהאתמוציאההעיר,שערלפניהכיכראתהממלאיםהבטל,הולכי

ההולמת:

"עניכתוב:/סדוםשער/עלאמת.דין/דברךטוב.רכלעושררוב

 "!כמתחשוב

המתרקמתהשביח,המערכהבאההשוק,מןהאדםותיאורהרחוב,תמונתלאחר

שכולהמערכהכברזוהי •כביכולהאינטליגנציהאתומראה ,לילהבמועדון

הדבריםעלבעדינותמלגלגיםכאןהמורשית.המסורתמןניזונהראינהגלאית,

מןכמהפיהמסוכןההרסני,הארסמפעפעכאןהגסה.במציאותווכופרים

 ,סטיתסופיחברהזוהיכי ,אנוסבוריםמלכתחילה •השוקשבכיכרהממשיהשקר

הדיםשמעורריםודאי(השמותשהואכלבמקוםשהיאכלאוונגרדיתצינית,
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גרועהאינהזוחברהכיוחושבים,טועיםאנוהסכנה.טמונהוכאן-מוכרים)

שבריבגינוניהמתגנדריםהסטודנטים' •ואחראחרבכלדומהמחברהיוחד

כילנו,מתבררהמערכהבהמשךרקמוכרים.כטיפוסיםלנונך.)יםהשכלה,

אינןשומעיםשאנווההתחכמויותהחכמות .בדבלוסופיסטיציניאינוהקהל

השחיתות.עלמכפראינוהפקחוחברקהחיים.שורשיוקברןאחמסחירותאלא

כפולההיאהאירוניההאירוני.הטוןשולטבאחרות,מאשריוחדזו,במערכה

לעידןאפילומלגלגיםהסעצמם.ועלהעולםעלמלגלגיםהסדומאיםומכופלת.

שביןחינניתובאקרובטיקהנועזותזמןבקפיצותשמתבטאמהחיים'הםבו

למrו,ל:שומעים,אנוכךהזמנים.

 ?יין-צוער !מדמואזלסא,ס'המלצר:

טיבו?מהראומה:

 !מוטלפעםלהיקראשעתידלמהשלנוהקדומיםתחליףעירם:

כאןיעוררךלאלבואלעתידמוטלאם(לראומה)מצרייך!פלוטיח:

תקנה!לךאיןשוב-לחיים

העומד ,המהפנטלביןהמועדוןשלהמנחהביןדבריםחילופי ,רוחבאוחה ,או

מיכולחו:מעטלהפגין

לונדון?וירטואוז?מרהפעם,מנייןהמנחה:

בהיסטוריה?מוקדםכךכל !מאסטרו ,פימריין:

סדוםסדום.בנישלחשבונםעלהמחברשלמצידוגםהיאהאירוניהאולם

העיראנשי •פעםמידיהמתפרץגעשהר ,הסדומבולילרגלילהשוכנה

אנו ,לוטשלבניחר ,ישיחהשלבמערכה ;להםהנשקפתבסכנהמבחינים

משהוישלהנאותיהםבהתמכרותם ;הגדולהסכרתכניתעללשמועעתידים

כופרים,הםפנימהליבםבלבאךנחמות";מחרכיושחה"אכולמאווירת

השפהמןאלאאינםהצפויהאסוןעלדבריהםשואה;שלבאפשרותכמובן,

 ,הברבור""שירחאחשרה ,"ינוק"במתעלהמופיעהחמיה,הזמרת •ולחוץ

סדום:שלהקרובקיצהעלהשיר-

/אינךהאדמה?מעימתחתניםאיךשומע/לבךהאיןנפשי!ידיד

והזימה?השכור-ברכיושחי/עלכורע,נפיליםכרךרואה;

ריבון-כל-לפעור,תודהלא,:לא,מורח"עדכביכול,"נפעם,מגיב,והמנחה

בביתוחגמצנפתיןמזכיראין !מדאם ••• !חילועלעדיןלועומד !שד-משחת

 ••• !םדומבולי !לעזאזל ,לנשוםתנוכי !ערוףתורכישל

סיבובבמסגרתסדום,אתלעזבמתכוננתשהיאמספרתמצידה,הזמרת,
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מאנשייותריודעתאינההיאגםובכן-בלבדימיםכמהכעבורהופעותיה,

אתולצייןלהמשיךצררךשאיןודומהאתם.יחדלהיספותועתידהסדום,

אינוואיש ,אטומיתהשמדמלחמתעלכולםדובריםבר ,אחרעידןעםההקבלה

 •••עצמואותולסכןעלולהדברבאמתכילהאמיןרוצה

בביתוהמתרחשתהשלישית~במערכהאלאבאהלאהגדולההאיתניםהתפרצות

לעומתאדםבנישלרשעותםגורמים:שנישלשילובלנוישוכאן •לוטשל

מעירלוטשכןשיש,דומההשניים?ביןקשרישהאםשבטבע.ההרסכוחות

 !סכרים- "בזמן:בהגשמהשלא ,הגדולההסכריםלתכניתבקשר ,כךאחר

שניכנגדכביכולמכוונההאנשיםשלאיבתם "!בנרתםלצריךהיהבהלסביב

להתנקםדרךמחפשיםהםאמתלה.אלאזואיןאולם ,בארמקרובשזההזרים

מצופהסיגריות"בתיקאשתו,מאהבכדברילעיר,שבאעצמו,בלוטםוףסוף

 ,מוכרפזמון .בסדוםראשנעשהבסוףול , "!בשרםלעורחלוקיםובשניכרום

הלב.ועלהדעתעלתמידמתקבלאך

לוט,משפחתבניגדולה.נטרלאינולהודות,ישהרשעה,סדוםשלסופה

ופונהחוזרתאחרתנמלטיםששיירת ,לחזיוןמרחוקעדים ,להימלטשהספיקו

לחזורלוטאשתאתהמשכנעהמחזה,זהוההפיכה.תוךאלהעיר,לכיוון

בניאופי,חסריאינם ,הכלאחראכן,עירה.בניעםיחדגורלהולהטיל

אינה ,לזרנישואיהלמרות ,לוטשלאשתוגם •בהםחוזריםאינםהם •סדום

דמותולסדום.אבטיפודלמעשה,במחזה,מוצאיםאנואיןעורה.אתמחליפה

 •ממשותלכללמגיעהאינהממראבאלוניאברהםשלהרחוקה

קצרהבפרסהנוסףביטוילומוצאסיטי"שב"סדוםהיהודיםשנאתנושא

המלך""משתהאיןכמרבן,ספרותית,מבחינההמלך"."משתהקובץשבאותו

מזכיריםאנוקלה.פרסהאלאאינושציינו,כפיסיטי";"סדוםכנגדשקול

שלמשתהו,וא 1המשתה ;פורימימחזהזהו •הנושאסמיכותבשלרקכאןאותו

לרשתימבטיחאחשורושעדיין;מתקייםהמשתהאיןלמעשהאחשורוש;המלך

המן •להתחוללהעתידההדראמהבערבעומדיםאנולמחרת.לקיימוהטרדנית

לאערדחשיבותבעלדברבקיצורמרדכי.עםהתנגשותלכללהגיעלאעדיין

נוסףכאןהיהודים.נגדמסיתהמןאתשומעיםאנו-מוכנההקרקעאךארע.

המלךבפניומציגמבייםהמן •אנטי-ישראליות-לאנטישמיותפיקנטיאלמנט

כבריושביםשניהם ,מארץ-ישראלשליחיםשנימופיעיםבוקצרצר,מופע

מארץהרחקלשבתעליהםשנגזרעלגורלם,מריעלומתלונניםבגולה,שנים

מטרותמינילכלהגולה,יהדותבקרבמגביותעורכיםהםבינתייםהבחירה.
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טוב'בכלוחייםמפואריםבתיםלהםבונים ,יותרוסבירותפחותסבירות

שהאחדמשוםכך'כללהםהמרשגורלםמתברר'שביניהם'יחה ?Jהבהמשך

סנהדרין.שללנשיאה-והשניהכהונה,לגזברמשפחהקרובמהם

המחברהרי ,ביקורת-של-המןמאשריותרביקורת-של-גלאיר,ע·זהבקטעאם

בדרךהיהודיםאתהאחרוןזהמשמיץבונוסף'קטעהמןשלבפיושם

הולליםעשירים,ימה L\ניבאותהלהםקוראהואעתה.ועדמאזהמקובלת

הקרבות,מןעצמםשומטיוארנבותריבותמחרחרימגדולתם,-ע·עניותםועניים

רושםה 1עוטאינווהמןעליזפוריםמשחקזהובסיכום' ,אולם •באלהוכיוצא

 •ביותרמסוכן

מחזאיםכמהלביןגלאיביןמסויימתקרבהשישדברנו,בתחילתציינו,

האנגליםהמחזאיםלאחדגסקרובהואשלוהלשונייםדי-נורבזיקוקי ,צרפתיים

הואהלשוניהצדגלאיאצלגם ,פרייאצלכמו •פרייכריסטופר ,המודרניים

סגנון;·באותונוקטותהמופיעותהדמויותכלשלילי:צדגםבכךישעיקר.

מןדורשים ,השפההתחכמויות ,הלשוןמשחקי •מספיקבחוןאיביניהןאין

 •הדראמטיהמתחבמקוםבאיםהלשוןששעשועייש •מבוטללאמאמץהצופה

 • 1962 ,דצמבר

·ע ?Jהרוהמןלסדומבוליהערות

אגודתהוצאת ,גלאיבנימיןמאת II"מחזותבקובץלבכל ,סיטיסדום • 1

 • 1959ת"א,דביר,וחברתהעבריםהסופרים

הקיבוץהוצאתמגד,אחרוןמאת"הבריחה"בספרנכלללניקרגואה,מסע • 2

 • 1962ת"א,המאוחד,

 •שמירמשהמאחמחזה ,לאישהלילה • 3



n רצערבחעליזהיסטוריח

בכלהביבים.ימילחקופחאחורה,גלאיבנימיןמשקיף , ) 1גמיני"ימיב"דברי
מצוייםאמנם, .היסטורי"כ"רומאןהספראחלהגדירניחןאסספקזאח,

ולהפתיעלמדנוחלהפגיןחמידהנהנהגלאי,לרוב;החקופהבטעםרקעסממני

מלואחומרואסףבמלאכתו,ראשהקללא ,הכללנחלחשאינםפרטיםבצבירח

נוהגוחאינןהןהחקופה:באביזרימצויידוחהפועלותהדמויותחפנים.

בחרבוחמצויידיםהמלחמהאנשיסוסים;עלדוהרוחרוכבוחאלאבמכוניות,

ולאבליסטראות,אבנייוריםנצורהעירעלובחיצים;בקשתותוברמחים,

ולא ,ימיםאותםשלעינוייםבחדרימעניםיהודים ;האוירמןאותהמפציצים

גיבוריםהםהסיפורגיבורי ,זאתובכל- ;אושוויץשלהמעודכןבסגנון

 ,זומבחינה .גלאיבנימיןשלבמינההמיוחדתבלשונוהמתבטאים ,מודרניים

שעניינו ,סיטי"ב"סדום .סיטי"ל"סדוםגמיני"ימי"דבריאתלהשוותמעניין

שכוונתםלרוב,אנאכרוניזמיםיש ,המפורסםהתנכ"יהסיפור ,כביכול

אינהכוונתואך ,יותרמוסווההאנאכרוניזםגמיני"ימיב"דבריאירונית.

ימידברי IIשעלילת ,טעותמנועלמנתעל ,כאןהוסיףליט, •אירוניתפחות

גמיני,ארצותגםהלואהיסטורית.פרשהולאדמיונית,עלילההיאגמיני"

לאואף ,כיוםהמפהעלמצויותאינן ,העלילהמתרקמתבהן ,גוריראקורדיה'

לשלושהגדולהגמיניממלכתאתחילקובההצורה •בעברבהמצויותהיו

-למיניהםהימיםדבריבספריודוגמהאחלהישאםספקהנזכרות,הארצות

לאוראמנםגבינה;שלפתיוןאחרשנמשכועכברים,המפהפניעלהריצו

איןאםספקונכסים,ארצותבחלוקתבהיסטוריהכללבדרךהנהוגותהשיטות

 •יותרטובההנזכרתהעכבריםשיטת

הספראולםהנעורים";לבני"ספריםשללקטגוריהנכנסגמיני"ימי"דברי

ספרמספר,שניםלפניכתב,גלאיבנימיןמבוגרים.למקראבהחלטמתאיםגם

 ;לנוערמובהקספרהיהעכר""עטלפי • ) 2עכ,""עטלפי-הצעיריםלקוראים

עלשמצרייךכפיאר,הגילים,לכלומתאיםנרעדלמעשה,גמיני",ימי"דברי

מןנהניתיכילהוסיף,גםלעצמיארשהקרוא".אוהבי"לכלהכריכה,

המודרנית.בספרותמארדנדירההרבים,בעוונותינושהיא,הנאה-הקריאה
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ראשון,בקוזהו,העולם;מןוכלהההולךספרותי,לסוגשיירהספראכן,

לשונו,עצובים.פרקיםבווישעליזיםפרקיםבושישהרפתקאות,ורמאן

הספרשלעיקרו •סאטירינופךלספרלומוסיפיםגלאישלואמצאוחיוחידותיו

מאלפיםסיפוריםמשנה,בעלילותהמקושטהעשיר,העלילהבסיפורהוא

לשטףברחובחשימשניהפועלותהדמויותעיצוב .למכבירמרהיבותואפיזודות

והשינוייםרופפים'לעיחיםהעלילהשלהשוניםהקטעיםחיבורי •העלילה

מבחינהאך-צרכםכלמוסבריםאינםהגיבוריםשלבגורלותיהםבינתייםשחלו

למותרהמתח.יסודאחמגבירותהללוהקפיצותשכןמעלה,זוהיאףמסויימח

פשוטיעםלאבעיקרלנועניין ,התקופהשלהערכיםלסולםשבהתאםלציין'

נפרשתרחבהפנורמה •עולםגדוליושארורוזניםנסיכיםכים'מלעםאלאיעם

מחסההמשמשוההרפתקניםהצועניםמחנהייפוספיל-המלךחצר-לעינינו

אפיפיורשלוחולדותיו ,מעוניםיהודיםשלפאדהאוטו ,הנרדףהעצרליורש

ודו-קרבההריםפסגותעלהמסתתריםאמיציםלוחמיםיהודיםחבורתיהודי,

סוף.לוואיןשכמעטשפעוכהנה,כהנהועוד-האביריתהמסורתבמיטב

 •נשכרנמצאבהםשהקוראימיםדבריבקיצורי

 • 1968 ,אוקטובר

ועצובהעליזהלהיסטוריההערות

 • 1968ח"א,מעריב,ספריתגלאי,בנימיןמאחגמיני,ימידברי • 1

 • 1961ח"א,לספרות,מחברותהוצאתגלאי,בנימיןמאחעכו,עטלפי • 2
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בספרותוגוברתההולכתהאוניפורמיותעלהרווחיםהדיבוריםכללמרות

דומיםבנושאיםלעסוקספק,ללאהקיימת,הטנדנציהולמרותהעולם,

ממציאותיוצאפועלcט·הםנושאיםיש-שוניםבמקומותשונותבספרויות

נושאים,מספרישהיטב.מוגדריםהיסטוריים-חברתייםומתנאיםספציפית

ולא •העבריתלספרותמיוחדיםוהדיהם ,ארצישראלי-ישראלירקעעלשצמחו

 ,בעיקר ,הםהללוהנושאים .ספרותנושלהיסודמנושאישהםאלא ,עוד

הגרמנים,עםיחסינושלמוצאללאהסבךוכלהשואהנושאהקיבוץ,נושא

שביטבבריטים.גםכן,ולפניבערבים,פוסקהבלתיומאבקנוהמלחמהונושא

 ) 1רבים"ראשון"גוףומאןהדשלהרעיוניהצידאתמהוויםהאלההנושאיםמן

 •שחםלנתן

ואין ,אחרבמקוםודוגמהאחלושאיןטהורארצישראלימוצרהואהקיבוץ

אינוזהנכבדמקוםהישראלית.בספרותנרחבמקוםלושנתייחדבכךתמהכל

האיכותיהמשקלעלאלאהקיבוץ,תושבישלהמספריהאומדןעלמתבסס

 ,ה-וחוברת ,מאזנים ,והגשמתו"אל"אידימאמריזהבעניין(ודאה •והרעיוני

נבוט.ראאםהקיבוץעלכתבשםבעלישראליסופרכלכמעט •כ"ו)כרך

 •שוליכנושאואםמרכזי

הואאברהםואברהם.אלפדדפדאנץ,שחם:נתןשללספרוגיבוריםשלושה

הילדסהיימרמשפחתפדאנץ,שלמשפחתוגיסו.הואואלפרדפראנץ,שלבנו

וייחוס.מסורתבעלתוענפה,נכבדהמשפחההיאעומר,-ועתהלשעבד,

ראשון,דורהמשפחה,מבניוכמהכמהיושביםהעלילה,מתרחשתבובקיבוץ,

בסביבהנמצאהואאיןואף ,בשםקרויהקיבוץאיןאגב, •ושלישישני

כגון- ,קצריםבקווים ,מבודדיםתיאוריםכמהדקיש .מוגדרתגרפיתגיאו

שלו":;אמת-המיםעלכפופיםשהרדופיםנחל,לידמזהיבה,קמהשל"נוף

השמים".רקעעלמעוגלות"גבעותסודית";חרישית,ברושים"שדירת

שאינםשיריםהכותבפרד,אלשלבדבריוכולםמשובציםאלהמעטיםתיאורים

רקעעלהמזדקרתבפדחוניותםאליהם,להתייחסכןעלישלפרסום;מיועדים

שלולאאלפרדשלהתבטאותוכלפריהספר,שלהאחריםחלקיושלהצנע

 •הסופר
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משלושההספרבנויהגיבורים,'לושח V-שלהשונהאופייםאחלהדגישכדי

ניצביםאנווכאךאחרת.מרכזיתלדמותמוקדשוחלקחלקכשכלחלקים,

האירי-לבעיהגםמכך,לאחר(נגיע,הספרשלהסטרוקטוראליחהבעיהבפני

שונות,דמויותשלעיניהןדרךמאורעותאוחםשיקוףשלהרעיוןאולוגיח).

סופריםבספרות.חדשאינוהבנה,שלנוסףמימוזרבדרךלהשיגוהניסיון

ממטרותאחדות •עיניהםלנגדשונותכשמטרות ,זובטכניקההשתמשושונים

אחתדמותעםההזדהותשהרי-אובייקטיביותשליותרגדולהמידההך:אלה

-תיאורשליותרטבעיתדרךלקראתחתירה ;ממרייםלצדהכףאתמטהבדבל

בהם,נמצאאינושהואבמקומותמתרחשמהלדעתיכולאינואחדגיבורשהרי

אתמתארהסופרשאיךבמקרה ;אחריםאנשיםשלכליכםהמחשבותומהך

הסופר-שלבשיטהמשתמשאלא ,מסויימתדמותשלעיניהדרךההתרחשויות

לצפונותיהםלחדורהמספרמסוגלכיצדבעיה:אותהמתעוררתכךגם ,היודע-כל

אחת;ובעונהבעתהמקומותבכלנוכחלהיותהואמסוגלוכיצדהאנשים,כלשל

דמויותהחופפותמשתנותהזדהותנקודותמתוךהדבריםתיאורשלבמקרהואילו

-V ,שלממרייםאלמנטגםנוסףזושבשיטהישפתרונה.עלזובעיהבאה'ונות

-בטריק)משתמשיםובלשיםמתחספרישלשמחבריםיש(ואכןואפתעהמתח

לאופייךבהתאםשונה,בצורהפעםמידיאחדות,פעמיםמתוארתאחתפרשה

 ,השונההראייהזווית ,המשתניםהפרטים ;המספרותהדמויותשלוטבעך

כתיבהטכניקתשלשונותואריאציוחקיימות •גירוישלממרייםנופךמוסיפים

בגוףמהןאחתכל ,סיפורךאתפרותמסשונותדמויות-בהךשהפשוטה •זו

ויחידהאחתלדמותנתןהאלכסנדרוני"ב"קווארטטדארל,לווכםראשון.

ומתרבותההולכותלידיעותבהתאםמשתנה,השקפהמנקודתסיפוראותולספר

שלשיטתו ,כמדומה ,היאהיוםעדביותרהסופיסטיתהשיטה •בידיההנאספות

 •המשקפות"המראות"טכניקתהכינואנגליםספרותחוקריאשר ,קונרדוזףג'

הסיפורלדרךמשלובוואריאציהרבים"ראשון"גוףברומאךמשתמששחםנתך

לאברהם,המוקדשהספר,שלהראשוןהחלקשונות.פועלותדמויותע"י

מדברהשניבחלקהסיפור.שלבמרכזועומדכשאברהםשלישי,בגוףכתוב

(שהוא,המסייםבחלקואילו"אתה".כלשוךעצמואלברציפותאלפרד

הבעייתיהחלקראשון.בגוףסיפורואתפראנץמספרשבספר)הטובכמדומה,

עצמואלהמדבראדםכילהכחיש,איךשהריאלפרד,שלחלקוממילאהוא

איךאמנם •למדימלאכותינשמע ,ברציפותעמודיםושמונהתשעיםשניבגוף

זהאידאך •שניבגוףספריםנכתבוכבר •זהבסגנוןהמשתמש ,היחידשחם
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ביןאחרים.סופריםאצלוהןשחםאצלהןשבסגנון,המלאכותיותמןגורע

בהםהסופר,משלקצריםחיבורקטעימשולביםהספרשלהשוניםהחלקים

שאופיו ,אברהםהנימוקים:הםואלושונים.בגופיםהשימושטעםמהמוסבר

מטבעושהואסגנון ,שלישיבגוףהכתיבהסגנוןלסיפורותואם ,ושלוומאוזן

 •ראשוןבגוףהכתיבהסגנוןמאשריותרמרחקעלושומריותראובייקטיבי

בדו-שיחאלאלזולתונפתחשאינו ,עצמובתוךמסוגר"אדםהואפרדאלואילו

שהואיומן,על-ידיואםבשתיקה,בעל-פה,אםעצמו,עםמקייםהוא L\יחשאי

וגיסו,בנולעומת 11שני.בגוףנפשועםהמשיחכאדםבאקראי,בוכותב

מאותםהוא,הראשוניםמן"פראנץראשון:בגוףסיפורואתמספרפראנץ

כלקודםאני.זה-המולדת)הארץ,(יישובהקיבוץ,אומרים:היושלפנים

 11 •ראשוןבגוףלדברפתחון-פהלולתתבדברטעםישכךמשום •בגופי •אני

להבליטכדישונים,בגופיםכתיבהשלזובדרךנוקטשתםשנתןהוא,ברור

הנימוקיםאםהוא,םפקאךשלו.הדמויותמשלושתאחתכלשלייחודהאת

שניבגוףאלפרדשבדבריהמלאכותיותעלמשכנעים.אמנםהסגנוןלשינויי

עצמו,עםישיחובדלןאינטרוברטיאדםכילהנחה,ואשרהערנו.כבר

כי ,הדעתעליותרמתקבלדווקאהרישניבגוף ,אחריםשיחהבניעםבמקום

עיניולנגדרואהשהואמשום ,ראשוןבגוףסיפורואתלמסורירצהכזהאדם

 ,הראשוניםמן jהידיעהבהאהחלוץ jפראנץואילו •עצמואתבעיקר

הרי-לעיניהםהציבורת Kתמידהרואיםהעקרונותבעלי ,האידיאליםטים

ביןמקום,מכלה"אנחנו".מפניזוויתלקרןלהידחקהיהצריךשלוה"אני"

ובין ,פראנץשלהמיוחדותסגולותיואתנאמנהמשקףהראשוןהגוףסגנוןאם

הטובהחלקהוא jפראנץשלסיפורו ,הספרשלהאחרוןהחלקהרילא,אם

סיפורוהואהלוא ,הראשוןהסיפוראתנאותהבצורהמשליםאףוהואביותר

והואבמיוחד,לסופרלויקרהפראנץשלשדמותוהדבר,דומהאברהם.של

שדווקא ,להניחהיהניתןשמלכתחילהלמרות-לצפונותיווחודרעמומזדהה

שלבדבריוהרקע.מבחינתוהןהגילמבחינתהןיותר,קרובלויהאאברהם

תזוזהאותהוהבן:האביחסישלהחרדההרקמהביטוילידיבאהגםפראנץ

וההתמרדותהזיעותחילוקיהצעיר;לדורהקשישהדורמןסמכותשלאיטית

מכןולאחרההתבגרותתקופתעםלשיאםהמגיעיםבן-אב,ביחסיתמידהקיימים

כלכיהיודעב,לחולהאדםהואפראנץ •יותרמפוייםתצורהלובשיםשוב

מרככתהקרובהקץשלהברורההידיעההאחרונה.להיותעלולהנוספתהתקפה
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אתשאתביתרלחפשלווגורמת ,בימיםמשכברהנוקשההאידיאליסטאת

זולתו.ללבהמסילות

סיפורםאמנםכרונולוגית.תקופהארתהבדיוק"מכסים"החלקיםשלרשתאין

אלפרדשלסיפורואךנקודה.באותהבדיוקמתחילפרדאלל iרעאברהםשל

הנמצאבמאורעפותחפראנץשלסיפורוואילו •יותרמאוחרלמועדעדמגיע

שליחותלאחרארצהפראנץשל(חזרתואברהםשלסיפורובאמצעבערך

גםהעלילה,ואתהספראתהמסייםוהוא ;החקלאות)משרדמטעםלאפריקה

ביסוסיש •הקודמיםהסיפוריםשניאת ,כאמור ,ומשלים ,כרונולוגיתמבחינה

לאהריהואיותר:מעטמאוחרתבנקודהמתחילפראנץשלשסיפורולעובדה,

לאלפרד.אברהםשביןהשיחהעםהפרשה,כלהתחילהכאשרבארץנוכחהיה

קרבתוובשללדמותו,מייחסשהסופרהמשקלבשלוהחותם,המסייםגםוהוא

המוגדרתהעלילהמלבדכיכאן,להוסיףישהחידודין.כלמיישרלמרות,

ממילא •העברמןרנותזכר ,לאחורהשלכותוחלקחלקבכליש ,הספרשל

פראנץיותר,הקשישיםהאנשיםשנישלזכררנרתיהםמקיפיםזרשבדרךמרבן,

(אברהםאברהם.שלזכררנרתירמאשריותרארוכהכרונולוגיתתקופהראלפרד,

וחמש.ששיםבןהואפראנץושלרש,חמישיםבןהואפרדאלארבעים,כבןהוא

העלילהאםהדברים).בהמשךנראהשערדכפיחשיבות,כאןישלגיל

הזכררנרתקטעהריהסיפורים,בשלושתעלילהארתההיאהספרשלהעיקרית

במאורעותודנים ,מהםאחדכללגבישוניםהמעשהבסיפורביםהמשולוהעבר

גרמניה.ילידיהםראלפרדפראנץשרנה.וברקעשרנותבתקופותשונים,

הקיבוץ.ילדישלראשוןדורהואאברהם

 •הרעיוניסבךלמגיעיםאנועתה •הספרשלמבנהרבבעירתבעיקרדנוכאןעד

בפרובלמטיקהעוסקרבים"ראשון"גרףכי ,דברינובתחילתציינוכבר

החייםשלהפרובלמטיקההישראלית:לספרות ,ומכאןהארץלתנאימיוחדת

לידיבאותהללוהבעיותגרמניה.עםיחסינושלוהפרובלמטיקהבקיבוץ

שניבתולדותגםהדיםלהןישכיאם ,פרדאלשלבפרשתובעיקרביטוי

והןותכונותיומזגומחמתהןברדד,אדםהואאלפרדהאחרים.הגיבורים

היהשהואהילדסהיימר,לביתהלנהאשתוהאובייקטיביות.המסיבותבתוקף

רמתנחשידיעלהרכשהיחידרבנו •לידהבשעתמתה ,מארדאליהקשור

בעיה.הרי-בקיבוץ.ברדדאדםשבע.בןאזהיההילדשערת.כמהכעבור

התגברוהנההנהכיליבם,בתרםהאמינוהקיבוץשלהראשוניםמייסדיושכן

וביטחוןחמימותתשפיעהקימואשרהחדשהוהחברההאנושית,הבדידותעל
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צעירותחברות,פרדלאללוישלזמןמזמןאמנםמחבריה.ואחדאחדכלעל

אשה.עםגופנייםיחסיםללאלהתקייםיכולהואאיןכיניכרת,במידהממנו

מכלמשפחה.שובלומקיםאלפרדואיןחולפים,הםהללוהקשריםאולם

 •קיבוץסיפתלאענייןבהאיןעדייןכשלעצמהאינהפרדאלשלבדידותו ,מקום

ולמסורמגרמניה'פיצוייםלקבלפרדאלשלהחלטתועםמתחילההתסבוכת

במסגרתחייםשאינםחדשיםעוליםמשלו'נזקקיםלקרוביםאלהפיצויים

לומרלמותר •הספרפתיחתעםלאברהםפרדאלמספרזוהחלטהעל •הקיבוץ

מרצוןהכללמרותקבלתועלהחבריםביןהבנהעלהמושתתשבקיבוץ'

לומרשלא ,המקובלמגדרחורגהואאלפרדשלכזהמעשהמכריעים,בעניינים

גרטרוד.עםאלפרדשליחסיופרשתנוספתזהלענייןקיבוצית.משמעתהפרת-

לשהותשבאהמשוויצריהנוערלקבוצתהמשתייכתצעירהנערההיאגרטרוד

"טהורה"שוויצריתאינהשגרטרוד ,מסתברלימים •בוולעבודבקיבוץמהזמן

חברהיהגרטרודשלשאביהמתברר,מכןולאחרלמחצה.גרמניההיא-

שבתיםבתהיתהשהיאהריעצמה,לגרטרודשנוגעמהאמנם,הנאצית.במפלגה

 •הוריהבחטאיאותההאשיםל ,פראאי ,הוגןזהאין ;חמההמלנסתיימהכאשר

נפשונימיבכלקשורעדיין ,אנץפרלבניגוד ,פרדאלכי ,כאןלהוסיףיש

השפהמקוםאתאצלולמלאיכלהלאמעולםהעבריתהשפההגרמנית.לתרבות

כותבהואאמנם .לפרסוםנועדושלא ,שיריםכותבהואבגרמנית .הגרמנית

היומיומיבמגעועבריתמדברשהואוכמובן ,התנועהלאלוןמאמריםבעברית

בני ,דיוקליתראושלו'משפחתובניאתזהמכלל(להוציאהקיבוץחבריעם

היהפרדאלזה;מומנטלהדגשתנקודהעודמובאתהמנוחה).אשתומשפחת

עלעליון'רצוניבמאמץ ,להתגברהצליחההתבגרותבשנות .בילדותומגמגם

שובזו,בשפהלדיבורהדרגתיבאופןובעברועברית,בלמדווהנה,זה.מום

אלפרדשללדמותולהוסיףכדיזו,נקודהעלמתעכבהסופרלגמגם.חזר

-הספרלרקמתאורגניאינושהתאווהוא,אחרענייןשוב •פסיכולוגימימד

אופעםמלבדאולםמגמגם,שהואאלפרדעלמספריםרקהשוניםהאנשים

כמיכלללנומצטייראינווהואבאמת,מגמגםאותושומעיםלאאנופעמיים

עצמואלפרדשבדברילהבין,אפשרפנימי.ולאחיצוניהתיאורשמגמגם;

שלקאריקטורהלמסורלאדםנעיםלאהרימגומגם;לדיבורהמתאיםאיותאין

איןאותה,מצטטשפראנץשיחהפראנץ,עםשיחהבשעתמדוע,אךעצמו;

"גוףשלאכילסעקבהואפרדאל ,לבכל ?בוריובדיפרדאלשלגמגומולזכר

באמתחודרואינומבחוץ,רקלראותומסוגלשהסופרדומהרבים".ראשון
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פסיכיאטראצלטיפולהואעובראלפרד,שלנשמתוניתוחלצורךתוכו.לתוך

קשה-העלילהמהתפתחותאורגאניבאופןנובעזהדבראיןכינדמה,ושוב-

להניח,יותרעודוקשהזו,מעיןהצעהפרדלאליציעאכן yפראנכילהניח

שונותדרכיםלומחפששהסופראלא-לזאתיסכיםפרדאלשלמסוגושאדם

הקורא.אלאותוולוודעאלפרד,שלקנקנועללתהות

שאיןפרשה ,לגרטרודפרדאלשביןהיחסיםפרשתעללתהותהמקוםוכאן

 ,מזדקןגבר .כךנראההענייןאיןתחילה ,אמנם .ועיקרכללפשוטההיא

נוחת ,נאה ,צעירהנערהאחרהואנמשךכיתמהמה-נפשומרמאוכזב ,בודד

שטחיכמהלהושישממנה,קשישאדםשללחסותוכזקוקההנראיתמזג,

כך,עלאלפרדשמחכמהנזכרים,אנוכךאחררקאתו.משותפיםהתעניינות

גםלמעשה,צרפתית).לדברהיתהעלולה(כשוויצרית,גרמניתדוברתשהיא

מתגלההזמןבמשךרקגרמני.ממוצאהיאגרטרודכייודע,אינותחילהאלפרד

כבר •שונהגווןטרודגרעםפרדאלשליחסיולובשיםמעתה .הדברלו

להבין,ניתןעצמופרדאלשלעדותומתוךפשוטים.הדבריםהיולאמלכתחילה

לאחראך •גופניתמבחינההצעירההנערהאתלספקמצליחאינוהקשיששהגבר

גרמניה,עםזהשלקשריועלנפשושאטאתאלפרדלפנימביע yקיבושחבר

העבר:ממטעןעצמולנערפרדאלמסוגללאשוב

היוברונשטייןעיניאךגבר,שלרעבונובהלהטביעביקשתאמנם,"אתה,

 •במוחךמנקריםהיודימנטד"רדברי--- •גרמניםבתבועליהודיוהיית •בגבך

רצית---מלחמה.אישבה,הייתושובהנקם.יצרהטעות.תיקוןהמשמעות.

מורשהלגאולולא •יצועךעלמופשטרעיוןלדושולא .עודולאזכרלהיות

להתמסרותהתפללתמולדת.להצילולאוגרמניה.יהודילהיותולארוחנית.

אחריםשלהקודריםזכרונותיהםבליושילם,נקםבליחשבון.בלישלמה,

 •במוחך"מנקריםהיואחריםדבריםאךלבטנה.בטנךבין

שלתוכנואתמהווהגרמניהלביןישראליביןיחסיםשלהנושאהדבר:מוזר

בן-דןשללרומאןכוונתירב:לאזמןלפנילאורשיצאאחר,ישראליספר

ששנימשום ,"מוזר"בתוארמשתמשתאני • ) 2ולשכוח""לזכור , yאמו
שניהםנמשכוזאתובכלמזה,זהבמהותםמאודשוניםהספריםושניהסופרים

היאוברברהאורישלאהבתם yבן-אמודןשלבספרואמנםזה.מםוייםלנושא

אלאאינהוגרטרודאלפרדאהבתרבים"ראשוןב"גוףואילוהספר,שלמרכזו

לנושא:לגמרישונהבצורהניגשאף yבן-אמו fהמופיעיםהנושאיםאחד

המפתחלהיותנועדהלגרמניההישראלישביןהאהבהפרשתולשכוח"ב"לזכור
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להואיןתקווהלהאיןואלפרדגרטרודאהבתואילותקינים.אנושייםליחסים

הקטעיםגרמניה.גרטרודכייודע,אינותחילהאלפרדועוד:זאתעתיד.

לעומתהשנים.שביןביחסיםומתדרדרמתקדםשלבמתאריםמדבריושצטטנו

קרבהקיימתאותו;מגרהזווידיעהגרמניה,שברברההיטביודעאוריזאת,

שלוהראשוןבערבאורישלמחשבותיולביןפרדאלשלמחשבותיוביןכלשהי

השוואה:לשםמשפטים,כמהכאןנצטטברברה;עם

זאתגרמניה.שהיאמשוםדווקאלגמרי.אחרתהיאהלא"והאמת,

גרמניהשהיאמשוםגםאלאגרמניהשהיאמשוםרקלאאומרת,

אתלזייןהגרמנים.כלאתאותם,לדפוקבהחלט.כן,אליה.נמשכת

בששהגרמניהאתולמלאבהריוןכולןאתלהכניסובנותיהם,נשותיהם

שממנהשואהעליהםויביאודמםאתשימצצויהודיםממזריםמיליון

 11 !הצגות ,הצגות .עודיקומולא

הפגישהלגרברה;הרגשיביחסו(וחולף)ראשוןשלבזהואוריאצלכאמור,

הפוכה:היאההתפתחותאלפרד--גרטרודבעלילתאמת.לאהבתמתפתחתהמקרית

לאומי.לחשבוןהשנים,שלבטובתםשלאהופכים,ואשהגבריחםי

תמהוניתבצורהאבירןדודכתבמםפרשניםלפניכיכאן,להזכירהראוימן

ל"מםמךהכוונהגרמנים.לביןיהודיםביןהסקסואליהמתחשאלתעללמדי

(עםמערכותבשלושבאלטלהצגתאירועירצףמה,נגדמהיהודי-גרמני:

 • ) 3לשוליים)"מחוץהמועמדותבלתי-שוליות,הערות-שולייםארבע

העמים;שניביןסקסואליתמשיכהשישטועןהואאףמרכוזהלודביגאגב,

בשללגרמניה,לחזורלאליהודיםמוטבכיהמסקנה,אתזומהנחהמוציאהוא

הצפויה.האמוציונאליתההסתבכות

דווקאאול ,בלקוהמארגוןבז' ,שהוא(חברבוץקיחברשלהנזעמותברחיותגו

משפחתשלמוכתרהבלתילראשלוגורמותבקיבוץ)קונסטרוקטיבי""אלמנט

כראשאנץפר .ויגלרןרצבאיגםאם ,הבפרשבהתערלהילדסהיימר-עומר

 •להםלאברשותהיחיד,ברשותמתערביםהקיבוץ,כמזכירואברהםהמשפחה,

שונהבצורהמסתייםהיהוגרטרודאלפרדשלסיפורםהאםהיא,השאלה

בעזרתהקיבוץ.כוחבאישלמוסמכת)הבלתי(אוהמוסמכתהתערבותםאילמלא

אינםהגיבוריםשארכמהעדלהמחישהסופרמצליחלכאורה,צדדיקטן,פרט

פראנץשלבסיפורושביניהם.היחסיםואתאלפרדאתגרטרוד,אתמבינים

ממנהגלויההגיעההקיבוץ,אתגרטרודשעזבהלאחרקצרשזמןמוזכר,

נערהשלאגרתזו"היתהפראנץ:שלותגובתוהקיבוץ.מזכירשללכתובתו
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המעידציפוריפיטפרטשניומצדשלג,עוטהנוף-הריםאחדמצד •קלח-רגל

שהיאבכךענייןישאצלנולמישהומשל •חדשבמקרםמהיראיקלרםעל

שכן .ביותרמוטעיתהיאאנץפרשלזרתגובהעכשיו.זזהחורףבספורטעוסקת

טרםהשלג.עלהשניםדיברופרדאלשלבחדרוגרטררדשלהראשוןבביקורה

משקפחכברבשלגגרטררדבתמונתפרדאלשלרהחברננרחר ,ביניהםדברקרה

נערהארוכות:בהוהבטחגרטררד.שלתמונתהאחבידך"לקחתהבאות:אח

סמל.שהואיודעאינוהצחורהשלגלא-מחולל.לבן,בשלגמאושרתצוחקת,

זזהשלג.חרךואללחרכה.בצלילה,הפרועה,כניסתךאחמנחשתאינההחמרנה

ענייןאחאףחיצונית,התערבותבדרךהסופר,פוחדגרטררד,בעיחמשנפחדת

להחזירומבטיחמשלו,פיצוייםלקבלמתחילנחמךקרובארחוהפיצויים.

עלהכלבאזרבדרךהאם •פרדאלבזכותשקיבלכולוהסכוםכלאחלקיבוץ

היונוהגיםהמשפחהמאנשישניםכי ,מסופרהספרבתחילת ?בשלוםמקומר

מריבהפורצתהיחהכאשר •אידיארלרגירחהשקפותבשל ,חדירביניהםלריב

ביןשלרםלהשכיןממנוומבקשתאליופונהפראנץשלאשחרהיחהכזר,

מסתייםכולוהספר .שלו"נפשרבחרךרקשלרם"עשהאנץפרואילו .הניצים

הפיוסאםלדעתאין ,המסייםהואשפראנץמכירוןאך ,מפרייסחבנימהבאמת

מניחהסתםמןאברהם •הספרגיבורישארעלגםארעליורקחליםוההשלמה

ממנוליטולעתידהמרוחכיחששהואמשרםהביקורתעללגבורלאבירלאהבתו

 .בערפללוטרתהפרשהבסירםהרגשותיו-פרדלאלאשרבקרוב.האבאח

 •פתרונןאחהתובעותרבותשאלותערד ,כמדרמה ,נשארו

 • 1969פברואר,

היחידברשותלהרביםהערות

 • 1968ח"א,פועלים,ספריתשחם,בחןמאחרבים,ראשוןגרף • 1

 • 1968ח"א,עמיקם,הרצאתבן-אמוץ,דןמאחולשכוח,לזכור • 2

 ,מופשט"תאטרוןמגישאבירן"דודבספרנכלליהודית-גרמנימסמך • 3

 • 1965 ,ירושלים ,עכשיוהרצאת ,אבירןדודמאח
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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,

36 1 
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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
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 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



יהושע ..באשלבסיפוריוהפוכיםערכים 140

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
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