
הקרקעותומרדדהכפרהטירה,

 , 1924שנתליוניבשלישיהשחפת,ממחלתקפקא,פראנץנפטרכאשר

מפורסם""סופרהאישהיהלאואחת,הארבעיםשנתואתהוציאבטרם
אתהעריךזמןבאותוכבראשרהחוגאולםהמילה.שלהמקובלבמרבן
קפקאשלארונואחרצעדואשרהאבלים,האנשיםנבחר.חרגהיההסופר,

לפראגהובאוארונורינה,לידבסנטררירםנפטר(קפקאביוניבאחד-עשר
לאהיהודי,הקברותלביתבכירוןפראג,רחובותדרךימים)כמהכעבור

לאחרשנתפרסמומהםידועי-שם,אנשיםכברשהיומהםהנמושות.מןהיו

דיידובדו,דמאנסדיברמכן,לאחרימיםשמרנהשנתקיימהובאזכרהמכן.
שתדעתקופהלברא,העתידהקפקאתקופתעלקפקא,שלוהמסורהקרוב
וודאיהסרפד,אתשהעריכוככלא,ןהספרותי.מפעלואתכיאותלהעריך

העצום,הפירסרםאתלחזרתשעהבאותהואוהדיואוהביומסרגליםהיולא
הגזמה,שלחששללאלומראפשרמרתו.לאחרשניםלקפקאלושבא

העשרים.המאהשלבירתוהמפורסמיםהסרפדיםאחדהואקפקאשפרנץ
בהאיןהכל.ארמדתהיאאיןעדייןהריהרבה,אומרתזרקביעהואפילו

רקולאהרוח,אישלגביקפקאשלהמי.וחדתמשמעותראתלמצרתכדי
שלשמררוקאןאיברנירם,קפקא,שלשמרשכןבלב.דהורהאישלגבי
 :למושגהפןהשםוביצירתו.ברדבקמיסתרריןשלזיקאשרמפורסם,סופר

מערבית.תרבותבעלאדםכלשלבפירהשגורתראו,שםחרא"קפקאי"
ולזכור,להשתבחאנו(יכוליםפרוידשלבשמרגםנתארעלכןבדרמהמשהר

דווקאלארכיכאן,להוסיףלמותריהודים).היופרוידוהןקפקאהןכי

האמ,ןשלהאמיתירתכוונותיואתההולמתבצררהבמינוחמשתמשיםתמיד
השימושנעשהאםביןאולם, ;ביצירתווהתמצאותידעיהמתוןבכללאר

כימוכיחהוא-לא,אםרביןבכתביו,עמוקהידיעהמתוןקפקאשלבשמר
 ;המודרניהעולםשלמסרייםאספקטביצירתולבטאהצליחקפקאפרנץ
שזכרהסופריםומעטיםזה.אספקטלהגדרתבשמראנומשתמשיםכןעל

לכן.

אידבלב,דוטוביםלמעטיםידועקפקאשלשמרהיהחייובימיאם
שלושתמיצירתו.מזעירמעטאןבדפוסקפקאפיוסםשכן,תימה.בכן

לאחררקנתפרסמו ) 1ו"אמריקה""הטירה"המשפט",הגדוליםהרומאנים
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הקרקעותומודדהכפרהטירה,

לדייק(על-מנתשכתב.הקצריםהסיפוריםמןחלקגםוכןקפקא,שלמותו
קפקא,שלבחייךנדפס"אמריקה"הרומאזשלהראשוןהפרקכילציין,יש

-יצירותיואתמלפרסםנרתעשקפקאבלב,דזרולאעצמו).בפניכסיפור
עלעתהלהעלותמוזרהספרותי.עזבונואתלהשמידבצוואתוביקשהוא

במילה.מילהמתקיימת,צוואתוחיתהאכןאםמתרחשהיהמההדעת,
יצירותבמספרמתרוששתחיתההעשריםחמאתשספרותבזת,אינוהעניין

ואףאחת,ספרותיתיצירהעלעומדתאינהתקופהשלתרבותהגדולות.
הספרותעלקפקאשלשתשלכותי.ואלאיצירות.שלושאושתיםעללא
מוגזם,זהיהאלאשבוודאיעדכן,כלרחוקותהןהספרותיתהמחשבתועל
חסרההמודרניתהספרותהיתהקפקאצוואתקיוםשלשכמקרתנניח,אם

הםזהמסוגהשיקוליםשכלמובן,ממילאואופייני.מתותיסממןאיזה
הקיים,עלרקבביטחזןלדדןאנויכוליםשתרי ;בדבלהשערותבבחינת

חבלתי-קיים.עלולא
כתביוהשמדתאתלבקשלקפקאשגרםמ.הוכ,ןעללחשובגםמוזר

הואדפוסבאותיותשמואתלראותהאדםשליצרו ?אורראולאשעדיין
לאכאמור,קפקא,כנגדן.חסיניםמעטים ;ביותרחזקיצרכללבדרן
יצירתו,אתלפרסםחיהשיכולפיעלאףחי,בעודובפירסומיםהירכה
המתקרב,בקץכשהרגישירמז,בעוזבלעשותהגדילועודמיוח.דקושיללא

קשה ?יצירתןשלבערכההאמןפקפקהאםמפעלו.עלכליתלגזרובבקשו
שהאישומכתבי.ו,יומניוכתביו,מתוןלגמרי,שברורהגםבזאת,להאמין
נבעהושמאההחלטה.מקליולאלפעולהמהיריםמןלאהיה,הססן

הרגשיהואיצירתו.אתלהשליםהספיקלאקפקא ;יתרמגאוותהמישאלה
הפראגמנטרי,אופיהובשללד,מסוגלשהיהמתכלאתעשהלאשעדיין
ואולי l'זרהלביקורתאותתלחשוףרצהלאיצירתו,שלמושלםחבלתי
השערהזראן-ואולי l'תמררתבפניידאזלתהמרגישאדםשלחולשת
ביקשכןועלמותר,לפניוהשלמתרגעיתתחושתקפקאחש-וחרקה

ויידע.חכםמי l'האימתניתהקודרת,יצירתואתלהשמיד
לא(ואףהיחידתסופרקפקאאידתמיהת,מעוררש.הענייןככלאגב,

ביקשלמשל,גיל,וריר :זהכגוןמישאלהשהגתהיחיד)הגדולהסופר
שלד..הגדול.האפוסאתישמידכיאוגרסטרס,.הקיסרמןפטירתולפני

שלאכשםקפקא,שלהאחרוןרצונואתנורדמאנסקייםלאלמזלנו,
אלאער,דולאררירגיל.שלהאחרוןוצרנואתארגרסטרס.הקיסרקיים

ומסירותכישרוןעבודה,נורדמאנסתשקעיהכתבים,אתלהשמידשבמקרם

הספרות.בתולדותדופןיוצאמקרהלארד,ובהרצאתםבעריכתםקץאיד
מיכלרלהיהלא .......בר.דר,שלהענקיתעבודתואילמלאכיתמי,דלזכרויש
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ר 1אבינגיסה

ומקיפהשלמהנצררהקייםהיהלאמקרם,מכל ;קייםקפקאשליצירתן
כחשיבותלהמעיטמכקשיםהם,טונהשכפוייאדם,כבישלנדרםככן.כל·

לענדותאשר ;דבריםשביניןלהבחיןישכאןוהרי ;נורדשלמפעלו
לעבודתנאשראולם ;חדשיםלפירושיםהדרןפתוחהתמיד-פרשנות
היומעטיםאןשוודאימאמץמושקעכאן-וההדפסההעריכההאיסוף,

אםרביןנור,דשלהאינטרפרטאציהאתמקבליםאבראםניןלו.מסרגלים

השוברת,הטענותואילו jמונחבמקומה .כברדההעצומהעבודתולא,
רקוודאימקרון-הצוואהדבראתכיבדלאניעלכנגזרשנשמעו
רעיונינפץחומרלוונמסראדם,זוכהאםשהרימתחסדת.בצביעות
שארמדייעתאותולמנוערשאיהואאידקפקא,שלהספרותיכמפעלו.

עולם.נאי
ביקורתדבריעליהםבנתבוהספרים,שלהראשוןפירסומםמאז
שהירנרהעשרים,המאהמסופריאחדהואקפקאשוב,ספור.לאיןופרשנות

נאבןהפרשניםעלהואפועלמזרעבדבריהם.ולדר.ושלעייןביותר
ישנםהיצירה.שלהספרותיתבאיכרתרקלאטמונההסיבה 1השואבת
המונחתסיבהאינטרפרטאצירת.פחותלהרבהשזנומאו,דטוביםסופרים

עובדתהיצירה.שלוהפראגמנטאריהאניגמטיהאופיהיאהשטחפניעל
נשלמולאהגדוליםהרומאניםשלושתכל(הלואכלתי-מוגמרתהיותה

"המשפט"רקעשייתם,בעצםנקטעור"הטירה""אמריקה" ;הסופרבידי

להשליםלנחש,לפרשןלומאפשרתסירם)שלמסוייםשלבנברבויש
אינההחידתיותאולםהיצירה.לטובתתמידולא-עצמודעתעלולתרץ

בכלמוטבעתהיא ;סטרוקטורליתשלמרתמחוסרהנובעטכני,פרטרק
קפקא,שלהקצריםסיפוריוגםהלואולראייה,היצירה.שלןמשפטמשפט
גםדי,בליעדותמיהותחיזרתמעורריםאלהגםנשלמה,מלאכתםאשר
אךבולטים.יסודותהםאלהכלשובים.מפירושיםלפירושיםזנואלה
הרבהלגביקפקא,בנתביהקריאהנילומר,שנרכלדומהאלה,לכלמעבר

אפשרזרמבחינה-מוצאחסרכמברךסירטיתלתעייהיותרדרמהקוראים,
ברצוניאי-הבבה,למנוענדילמשל.לדוסטויינסקי,קפקאאתלהשוות

אףהעשריםהמאהסופריבכלאיןנילומרבכוונתיאיןכיכאן,לציין
 jחריפותנאותהעלינומשפיעהבכתביוהקריאהאשרלקפקא,מתרץאח,ד

לעיתיםאותגרלהטרידעלרלהקפקאבציירותהקריאהכילומר,רקברצוני
לבר.שנוחלמהמעברהרבהקורנו,ת

ואנשיאמניםשלמובהקובמרכזתמורות,רבתבתקופהחיקפקא

הדבריכבדלאומשרבים,שוביםסימניםלמצו.אאברמבקשיםאם.ו.רה.
בסימןעומדזמננו,ספררתעליימחהבלחרתםשהטביעק.פקא,גזליבר.
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הקרקעותומדרדהכפרהטירה,

תלישותשלסימןשלבחזקהכן,לומדניתןאם jניכרוושלתלישותשל
אנשיאותםעלנמנההוא jבכןדיולאיהודי.היההואכל,קודםוניכרו.

לעצמאותלהתעודדשהחלההצ'כיתבמדינההגרמנית,בשפהשכתבודוח,
הדוחאנשיהיוההבסברוגיםבזמןראםהאוסטרי.השלטוןאחותרבותית
העולםמלחמתלאחוהזבדנשתנה-יתד,זכרי.דתבעליהגרמניים
יהודייםדוחואנשיאמניםשלהגדולהמספרהואלצירןואריהראשונה.

התעמולהאתהזינהמכןשלאחרנקודהזרחיתהימים.אותםשלבפראג
ביןהגרמניים,הדוחבחייהיהודיםשלחלקםהיהרובגדול :הנאצית

בווינההדבריםאמוריםובמיוחדבווינה.ארבבדליך,ארבפראג,מדובואם

-הנוצרייםמעמיתיהםלהיבדלביקשולאאלהיהודיםשלורבםובפראג.
ורבםזאת,עםגרמנית.אלאיהודית,תרבותליצורניקשרלאהםכלומד,

הצדקהשל.מסריימתבמידהליהדות.התכחשוולאמוצאםאתשנחרלא
המאה,בתחילתהגרמניתבתרבותהיהודיםשלחלקםאתלהשרותאפשר
מאליו,מרבן-המאהבמחציתהאמריקאיתבתרבותהיהודיםשללחלקם
אי·שלמבוטללאמספוזרבהשוואהגםישכןההשוואות,בכלשכמר

בווינה ;בולטיםשמרתכמהדקכאןנמנהמושג-מה,לקבלכדידיוקים.
סרפדיםוכתבוחיוהעשריםהמאהותחילתהתשע-עשרההמאהסוףשל

אלטנבוג,פטרשניצלו,אותרוכמריהודי)ממוצאסרפדים(אריהודיים
חומןבו-הרפמן,ויכאודדרס,יוסףצררייג,סטפןהרפמנסטל,.פרןהוגר

תחילתשלמפראגשמרתוכמהקרארס.קאולטרובוג,פוידויןבור,ן
קישאוורידאגרןהאס,רריליררופלפונץנור,דומכסקפקאפונץ :המאה
אלהכל jקרונפלדרפארלפרכסורדרלף /ורלטשרפליכסגרהר 1גבריאלרבן·
שנהליהדותהללוהסרפדיםשליחסםאורכה.שווהמתוןאחדיםהם

מאשרתו l'יהונהלטמיעהשאפרהתשע-עשרההמאהשבנימענייןלמדי.
לנפיערדיהדותםלעובדתנתעוררוהאחרוניםאלו jהעשריםהמאהבני
מבחוץ.זרהנדהעליהםוכפההיטלרשבא

למדיבולטפלירטניהלקפקא,שלעירורבןזמנובןררופל,פרנץ
המידכיברחשן,ןכאשומאר,דזעםאמנם,ררופלהקאתרלית.הדתעם

בונדט","שיותכגרןבספריםהקאתרליתלדתנטייתואולםדתו.את
שליחסרהיהרמהלהכחשה.ניתנתאינה-וער,דהאמרנה",אר"כובדה
יצירתוארוטרדרקסי.מסורתשומוהיהלאוודאיקפקא 1ליהדותקפקא

מסריימתמבחינהכיהדנו,דרמהאךמובהק.יהודירקעמתאדתאינהגם

וכיהודיצ'כים,בידגרמניכסרפד jהיהודיתבמורשתולקפקאלוהיהברח
עדהאופפתואה, uההמועקהאתולבטאלהיטיבהיהיכולהגרמנים,ביד

הרוחני.עולמוכלאתמחנק
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ר 1אבינגיסה

בנישלבזכרדנדתלעייןהדאמאלףדפירסום,שניםשללמרחקמעבר
טראנס·השניםבמשךעבר.ואלדזכרדנותאפילוכמרבן,קפקא.עלהתקופה

בחלקםהזכרדנדת,נכתבושהרי ;הכותביםשלבמחשבדתיהםפדרמאציה
אבלקפקא.שנתפרסםלאחרשניםקפקא,שנפטרלאחרשניםהגדול,

שאףנראהזאתבכלהנהמסריים,השקפהלשינוימקדםנניחאפילו
ידידוהאס,דדיליהמבקרמיוחדת.מהדתבקפקארביםחשוימיםבאותם
קפקאביקודכאשרהגימנסיה,שלהנמוכהבכיתהשלמדדדרפל,שלהטוב
"פני :כךימיםבאותםקפקאשלפניואתמתארהגבוהה,בכיתהדבררד
בטוחהתמיהה,למרבה ,) 2הזית"בגרדןאציליים,מדאובים,מזרחי,בסין
 , 1890-1880השביםבידשנולדמירקהיטבלהביןמסרגלקפקאאתכיהאס

כלהכרתי :האסאזמרילדותי,כבנרפיקפקאבספריקראתיפראג.בעיר
מדרשתהאוסטרית,התרבותמדרשתמארנק.מסדרי~ןרכלחבריהפינה

ורציםאםלהנידישאלהאת-ימיםבאותםפראגהעירדאודירתהיהדות
דלא /לדמולנדשהיהמהכלאתאמרוודאי"קפקאקפקא.יצירתאתלהבין
סיפרוהשאר,רביןבעיני'.'גאדנידתדזוהי-לדמויכדלבדדלאמאדבר,
דבררדקפקאנוכחדכאשר :דהספיריטדאליזםקפקאעללהאסלדחביב

בעיני,הוא"נס :נירכשקפקאצייןממדשנת,ספיריטדאליסטיתבישיבה
לנוע,מתחילששולחןהעובדהאבל-מחרותזרחתשובשהשמש

קפקאהיהאכן,וכללי.יכללבעינינסאינהכזאת,בצררהבדכשמתעללים
טפלות.אמונותשלאישלאאךמיסתדרין,שלאיש

אדרצידיל,ידהאנסגרוטסקיות.נעדראיבדקפקאשלהמאוחרפירסדמד
מספרהגרמנים,כביסתעםלאוצרת-הבריתשיצאמפראג,סרפדהדאאף
אמריקאיאקדמאיבהרגלספרנתבקשוראשתןהדא :הבאהפרטאת

ובדת,שניםלפניכילספר,החלהאדרצידילשלאשתוקפקא.עלזכרדבדת
אחר·שלדשבשעהלפגישהקפקאעםפעםבדברהנישאה,בטרםערד

המספרת,אתהפסיקהמאודצעירהאמריקאית .הגדולהמגדללידהצהרים,
בחברתקפקאשלהעבודהשעדתהרי-ייתכןלאזהדברכיבארמדה
 !הצהרייםאחררחציארבעשעהעדבמשכרעבודהתאדנדתכבגדהביטוח

 ,) 8זכךעלאזמרקפקאהיהמה-אכן,

הרדמאן"הטירה".תמדיליקסמהקפקאכתבימכלכילהרזות,עלי
הרי·כמישרוהאדטדבידגראפי,במישור :שדניםבמישי~ריםלפירושניתז

משפטיםבכמהלסינרםניתנתעצמההעלילההסמלי.כמישרואליסטי,
החדשןמפאתמארחות.ערבבשעתלכפרמגיעק.הקרקעותמרדד :קצרים

נדלוהספרהכפר.עלמלמעלההחולשתהטירה,אתלראותביכדלתדאיד
בכפר.דלעבדדלהשתקעהטירהמןושדתלקבלק.שלמאבקןעלמספר
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הקרקעותומודדהכפרהטירה,

ק.הצליחאכןאםיודעיםאנואיןשלמה,לאהנתיבהשמלאכתמאחר
מסרהספר,עלשבעל-פהבשיחותניברו,רמנסמספראמנםבמאבקו.

פטירתולאחרמקבלכוחות,מאפיסתהמת ,.ק :הסיוםיהאמהקפקא
ברוח(ואכןמסוייגת.אמנםשהיארשותבמקום,להישארהטירהמןרשות

על-ידיכשעתרשהועלתההמחזהקפקא,שללרומאןהמחזהנורדכתבזו
רישיוןבמתןלראותישאםספק ,.קשלמותולאחרהקאמרי).התיאטרון

מקום,מכלהקרקעות.מודדשלהרבותלהשתדלויותיומלאההצלחהזה
 .גמרלידיהפרשהסיפוראתמביאואינוקטוע,הנוכחיתבצורתוהספר
הררמאניםששלושתקפקא,שללגדולתונוספתהוכחהאלאבכןואין

אתכןבשלמקפחיםאינםגמורים,בלתישבשאורלמרותשלו,הגדולים
מכרעת.חשיבותלסידםכאזאיזגםדבר,שללאמיתרהדמוני-כמעט.כוחם

ליצירותיוסיוםכללייתכןהאםעצמי,אתשואלתאפילואנילעיתים,
עיקרהוהלוא ?וחד-משמעיבוררסיוםייתכןהאםכלומר, ?קפקא·ז~ל

האפשרויותבצירוףחראקסמהעיקר jשבההמשמעויותבדיבריהיצירהשל
השאלה,ומתעוררתחוזרתשובוכאזלעולם.פיתררןלהןשאיןהאינסופיות,

קפקאביקשהאם :במקצתשונהבצורהדברינו,בתחילתבההפכנו•ז~נבו
כיחש,שמאאו-גמרלידיהביאהשלאמשרםיצירתו,אתלהשמיד
פניעלאחתאפשרותהעדפתשללמסגרתבמהותהמתנגדתיצירתו
לידיהגיעלאשהסיפורלעובדה,מכרעתחשיבותשאיןכפי ?האחרות

נקודההאוטוביוגרפיים.לפרטיםמדירבהחשיבותלייחסגםאיזכןגמר,
מופיעהאינההארת ,"ק"בשםגיבורולמעןבחרשקפקאהיא,לעיןבולטת

שלשמרררסמן.'ירלהוא"אמריקה"הספרגיבור ;ב"טירה"ורקאן
שיחהעלמסרפד"הטירה"בסיפוראגב,ק.יוסףהוא"המשפט"גיבור

זאת,במקרם jהנכוןשמראתמלגלותק.נרתעבהמסריימת,טלפונית
שהארתלגלותכדימפותח,בלשיבחרשצורןאיז"יוסף".בשםמשתמשהוא
במידהמסרייםצורןישזאת,לערמת"קפקא".בשםפעמייםמופיעה "ק"
קסמיםמפתחלנומנחילאיברעדייזזהפרטשגילוילהודות,כדיענווה,של

קיים :נוסףפרטבחשבוןכאןלהביאישאמנם,היצירה.שללמשמעותה

המדגישה,עובדההבדיונית,יצירתולביןקפקאשליומניוביןבולטקשר
הצטמצמותלעובדתמסוייםערןגםישק.באותהשימושענייןאתכמובן,
ולשםפרטילשםזכהעדיין"אמריקה"גיבורבלב.דאחתלאותהשם

משפחהלשםזוכהאיברכבר"המשפט"גיבוראנשים.ביןכנהרגמשפחה,
לאכררנרלרגית,,מבחינהיותרהמאוחר"הטירה",לגיבורואילומלא.

ומחייבמלאשםמקביעתשהשתמטותבררובלב.דאחתאותאלאכשתיירה
שלהמקובלבמרבןשם,חסרבעצםחרא ".ק"שהעובדהמקרית.אינה
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לדעת,איןמלכתחילהשהריברומאן.הופעתואתלהפליאהולמתהמילה,
שלזוטרפקידאליופונהכאשרלמקום.הגיעוכיצד ,.קשלמעשיומהם

אתולהסבירלהזדהותממנוודרושבכפר,שלוהראשוןבערבהטירה,
עדהטירה.מטעםקרקעותלמרדדשנתמנה ,.קטוען-במקרםשהייתו

היהאכןאםבררו,לאהסיפור)שלהמקרטעסופר(אוהסיפורשל.סופו
לקבלכדימליבוהענייןאתבדהשמאאוכזה,ראשונימינויק.בידי

מרדדק.היהבאמתאםבררולאאפילומזר,יתרההמינוי.אתבדיעבד
לנסועק.ראהמההיאנוספתוחידה :עצמואתשהציגכפיקרקעות,
הירארכיהע"ימנוהלהכפרהטירה.שלרגליבכפרדווקאולהשתקעממקומר

כפקידמעבודתוהתפרנסכידוע,עצמו,קפקאבטירה.השוכניםפקידים,של

לאדרעצמה,הטירהמראהעבודה.תאונותבפניפועליםלביטוחבחברה
יכולהיהלאמארחות,ערבבשעתלמקום,ק.(כשהגיעמאכזב.היזם,

היהשניתןכפיומפראו,עתיקאומדןאינההטירההטירה).אתלראות

אלאאינההטירהלטירה.הכפראנשישלהכנועיחסםסמןעללשער
הכפרלערמת-כלדמוממגדל.מתרומםשביניהםעלובים,כפרבתיציבור

מעלהבכלמצטייןאיבדעיןלמראיתאשרלמעלה,כפרקייםשלמטה
אתלק.לדמזכירהשהטירההוא,בתמרנהומענייןנוסףפרטמיוחדת.
לכאןהארוכההנסיעהחיתהאכןאםבדחולףדהרהדרמולדתו,עיירת
תיליםלתיליוניתןמחשבה,מעוררהתמרנהמןרפרטפרטכלכדאית.

כשליטהמעמדהאתסותרהטירהשלהעלובהמראהאידהאםדרשות.של
הדבריםאתלראותגםכמרבן,אפשר, 1שבכפרהאכדיםבחייאבסולוטית

האכדיםאםכי ;שבדימירדהתמדנהמןהנופלתהיאהטירהלא :אחרת
הצדקהלעצמםלמצואכדיהכפר,שלובדמותובצלמוטירהלהםברואים
מולדתו,כפרבתבניתטירהלדברואק.גםכןנוהגים.הםפיהםעללחרקים

הטירהשבידיהשלטוןמהדתבאמת.שייוחראאליוהמקוםאתלמצואכדי
מגיעיםהכפראנשיאיןבעצםשהרימדרייקת.להגדרהניתנתאינה
שלששמדהדבר,אופייניהטירה.שוכניעםממששלמגעלידיכמעט
לק.,לזר,הסברניתןכאשרהספר,בתחילתרקמוזכרהטירה,אזרןהרוזן,

התפישהלתחומימעברלגמרינמצאוסט-וסטהרוזן- ;נמצאהואהיכן

הואקלאם .לווהכפופיםקלאםהפקידעדהיותרלכלהמגיעההאנושית,
כשםעליונה,חשיבותבעליהםהשרביםהתדארים ;מנהל-לשכהבדרגת

משןנמצאיםושרביםרביםפקידיםתוכן.מכלנעוריםלמעשהשהתפקידים
ק.מופיעכאשר ;הכפרלביןהטירהבידאינסופיותבנסיעותהזמןכל

הלזודוהרותוהמזחלותגרתמרשל·הדרכיםהחורף,זמןהואהזמן.במקרם,

איששיידעמבלי-לטירהוחזרהבכפרלפונדקפקידיםמובילותוחזור,
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עבודתםכייודע,אחדכלאמנםהפקידים.שלעבודתםבאמתמהיבכרן,אל
המעשיותהתוצאותאתוראהאיבראישאן jבירתוחשובההפקידיםשל
כללצריכיםאינםהטיוחשאנשיהוא,בירתוהמדהים .זרעבודהיזzל

ממילאהאחרוניםאלה ;הוראותלהםולספקהכפראנשיאתלכרוז
זרהתנהגותניייתכן,ושרבמפורש.הבלתיהטירהרצוןלפיבכלנוהגים
לכן.בתנורנולאהטיוחוששלטונותהכפר,אנשישלבדימיונםוקמקווה
אתלנערהטירהפקידייכוליםמקרה,ובכלקיימות.אינןהויראיות
מפרושת,פקודהמוציאיםאינםפעםאףשהוי-המתרחשמןחרצנם

חיברירדהתושביםמןמיכיהכפר,לאנשילהםנראהאםחד-משמעית.
ולכללוובזיםעמוהקשריםאתמנתקיםהםמיד-הטירהבעיני

והנוראשבסיפור.באונאבסמשפחתאתארעאשרהמקרהזהרמשפחתו.

הרבהכןככלמתגלהמשרוע,כעווללהתפרשהיהשצוידשמההוא,
בעלמתהאלמנטאריתהצדקשמידתעדפיר.ושים,הרבהכןוכלאספקטים

מןאתרשהביאהמושגיםאתלהשוותהמנסה ,.קהצופה.מעיןלגמרי
באיזהיודעאינוושובמתבלבל,נמצאבמקום,השולטיםלמושגיםהחוץ,
משיכתהבכוחמובהרתבלתיאחרת,נקודההדברים.אתלראותעליואור

אל.יומזעיףשכההמקום,מןלעקורק.שלסירובוהיאהטירה,שלהמאגי
מקוםלכלשנהגרשנהגר,"צויד-לק.לואומרתפרידהוהריפנים.
דבריםאומרתפרידהאםלדעתאמנםאיןלספרד".צרפת,לדרוםשהוא,
פרידה,שלהחזקיםהצדדיםמןאינהלאמתהנאמנותשלם.בבלאלה

צריכהזאתבכלולחוץ.השפהמןרקדבריהאתמשמיעהשהיאוייתכן
קונקרטייםמקומותשלבספרזריחידההזכרהבשלראשית,לעיון.ההצעה
יותר.ממשימימדהעלילהמקבלתוספר,דצרפתכדרוםהמפה,פנישעל
אחיזהלושאי.ןהדמיוןבמחוזאנונמצאיםכיעתה"עדסבוריםהיינואם

מתקשותצורהשהיאבאיזוכילמדים,נמצאיםאנוכאןהריבמציאות,
לנו.המוכותהגיאוגרפיתהמציאותעםהטירהשלהגיארגופיתהמציאות

שבאמתההכרה,מןנובעלהצעהלהיענותק.שלסירובושמא-שנימצד
אינםבחומרושנדודיםוהטירה,הכפרמןבמהותוהשונהמקוםםייקאל

במקרםמוגבללאאינסופי,הואהטירהשלששלטונה ?ברוחבזרדים
בא·זו,הואק.שאכןהעובדה,עומדתזולהשערהבניגודאמנם,וובזמן
היחידשהוא, ;ובטירהבכפרמקומואתמוצאשאינו ;אחועולםשלכוחו

 tVלמתרח Pביחביקורתשלמידהשהיאאיזוזאתבכלמגלהבספו,
סביבו.

המגיעהדמותקלאם,שלזמרתוהיאהר.ומאןשלהדמויותאחת
שלהביוווקואטיתנהיוארכיהגברהפקידהואקלאםאגדתיים.למימדים
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להתקרבאףאולהגיעסיכויכללושיהיהמבלילמרותו,כפוףק.הטירה.
לפניחיתהלזמן-מה,ק.שללאהובתוההופכתהמוזגת,פרידההאיש.אל
הדלההכחושה,הנערהעלהמאצילהעובדה-קלאםשלאהובתוכן

הסבורים,קפקאשלמידידיו(ישויוקרה.חשיבותשלהילהוהמוזנחת
יסנסקה).מילנהשלהראשוןבעלהפולאק,ארנסטאלאאיברקלאםכי
באחדערך.כנטולותהמקובלותההשקפותכלנמצאותזרבפרשהגם

היאמעמידההיכרותם,נערב ,.קאלפרידהשלהראשוניםממשפטיה
 :פרידהאומרתכךוהלואקלאם.שלאהובתוהיותהחשיבותעלאותו

משהרהזדקפהכאן-אני"רהבהקלאם,אתמכירהאניאם"שאלת,
ביברכלרםהיהשלאניצחון,שלמבטבק.נתנהושובמשיםבלי
אהובתו"."אני-המדוברוניד

להליכותרגילאינו(עדייןבתמימותוסברוק.כפולה.כאןהאירוניה
ששמרלפקידאהובה-לעת-מצואהיותהעלפרידהשלגאוותהכיהמקום)
אתפרידהמלווהנרהניצחון,מבטכיחושב,הוא jמגוחכתהיאקלאם

האירוניהוהלוא jלמזרנומתקשראינוקלאם,עםיחסיהעלהודעתה
ועונדתהמדובר,אלמתקשרדווקאהניצחוןמבט-ק.שלחשבונועלהיא

לומרהניתנתהיחידה,העובדההיאקלאםשלאהובתופרידהשלהיותה
ורקאךפרידה,שלבתהקיראתמבקשאינוק.האםונעצם, jבשבחה
 l'קלאםאלזרנדרךלהגיעהמטורפת,בתקווה

אידעדבטירה,ולהפוךלהפוךגםניתןכןקפקא,שליצירותיוכבכל
חוסרתחושתחדשות.אפשרויותבפנינופותחומשפטמשפטכלסוף.
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