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שהוארגילהאחדבהירבברקוהקיץגואסשגינתולחשובנירםמקובל
כלפשטניהענייןהיהלאזבושללאמיתרמפרדסם.לסרפדלילהביןנעשה

הושעושהגמדלילה,ביןמחבוראתפיוסםהפח"ש"תרףהוא,הנברןכך.
קלאסיתומרכות,מקובלתספרותיתלזמרתשניםמספותוךהפךארסקו
"תוףאולםלארסקו).ביחסאבסורדיהוא"קלאסי"המינוחכי(אםכמעט
זוכראתהחלגואסגואס.גינתושלהביכוריםיצירתהיהלאהפח"

בלב.דמצומצםקרואיםחרגלרהיקבראשוקצרים,ומחזרתשיריםבכתיבת
 ,) 1 ) 1957 ( 11ברפלרעדדקרתעשו"ערד :המחזרתמןכמהשמרתאצייד

ושתיים"שלרשים ,) 3 ) 1957 (המים""גאות ,) 2 ) 1957 (הרעים""הטבחים
המפחידיםהדימוייםלעולםשייכיםהרעיםהטבחיםאגב, .) 4 ) 1958 (שיניים"

אימההזורההשחורה,הטבחיתעומדת ) 5הפח""תוףבוקע ;גואסשל
הפח","תוףהאפיהורמאןפיוסרםעםדקנאמרו,ארסקו.שלבלינוופחד

בלשהיינויךשניםרזההרחב.בקהלגואסגינתושלשמרנודע ,-1959ב
לגבולותמחוץגרמניהסופרימביןביותרהדיועיםהשמותהםגואסוגינתו
אוצם.

העירילידהיותרעובדת . 1927בשנתדנציג,בעירנולדגואסגינתו
ביציותדנציגהעידשלמקומהכתיבתו.עלמכריעבאופןהשפיעהדנציג,
גיבוריובל.היינויךביציותקלןהעידשללמקומהשררהגואסגינתו

ילדותםימיאתבעירמבליםהםדנציג.העידילידיהםגואסשלהעיקריים
גואס,הדייך.והתמוטטותחשביההעולםמלחמתסוףעםממנהומגרושים

אופיהאתמדגישגםגרמני·פרלני,ממוצאעצמושהואלהדגישהאוהב
המשטרשבאעדזהלצדזהבהחיושוניםעמיםאשוהעיד,שלהמיוחד
והיהודים.הקאשרביםוהפולנים,הגרמנים ;זהכנגדזהרהעמידםהנאצי
בספריםמציבהסרפדער.דקיימתאינהגואסשלילדותוימישלדנציג
שאינולעולםמצבה ,) 7כלב""שנות ) 6ועכבו""חתולהפח","תוףכגרן
ונציג,החופשיתהעידאתלהכירהספיקועדייןאשואנשיםער.דקיים

העיד.שללהפליאמדרייקתמפהלשחזראפשרהפח""תוףלפיכיטוענים
יצרוהואמאצוט,אוסקאוהפח","תוףשלגיבורו :פאואדרכסזהוהוי
ילדקומתלארסקאומתכונותיו.בכמהלפקפקעלולהאנליטיהשכלאשו

158 



זהשחורהמהטבחיתמפחדמי

ארסקארשלוצרנו(אילגדול.מסרבבפשטות,שחרא,משום-שלריזzבן

בירתו).חריפהחברתיתביקרותחראהמבוגריםלעולםולהיכנסלגדול

לארסקארלרישבלב,דהרצוןנברחנקבעהאשרהזעירה,קרמתןמלבד

ושיותר-צעקתומפח,עשויתוף-צעצועעלמתופףחראמוזרה.תכרנהערד

ממשיתעירשלברחרברתיהלרמהלןזהארסקאררהבהזכוכית.מרסקת

(לאכזר.בפלאסטירתלתארההצליחלאגראסלפניאישאשרעירמא,ד

ומשפחתו,ארסקארחייביםהמלחמהתרםעם :בדנציגמתרחשתהעלילהכל

המערבית).לגרמניההעירמןלצאתשלהם,הפאספררטלפיגרמנים

גםחראוחדשן,למהפכןהנחשבגראס,שגינתוהואאחרפאראדרכס

הפח""תוףכגרןררמאניםועשירה.אורכהספרותיתמסרותשלממשיכה

נציגהאשרמסרותהגרמני,האפיהררמאןלמסורתשייכיםכלב"ו"שנרת

אגב,מאן.תומאסהיההעשריםהמאהשלהראשונהבמחציתהבולט

השפעתאתומצייןדבלין,אלפרדאתהרוחנייםאבותיוביןמרנהגראס

כתיבתו.על ) Bאלכסנדר"ככר"ברליןהרומאן

 ;נדירהשליטהבשפהשולטחראהצורה.אמןבוודאי,חרא,גראס

מאמץכלללאלסופרלובארכאילולהםקולחיםהארוכיםהמשפטים

זה,אחרזהלהםמתחרזיםכאחדוהמשכנעיםהמדהימיםהתיאורים ;מצידו

מוזרים,-גראסשלנושאיוואילוקושי.כלבכןאיןכאילוזה,בצדזה

הגמדארסקאר .אחרפרסרכלכמעטמכשיליםהיו-מבחילים,מתמיהים,

השחורהשטניהכלבמחלקה,יואכיםשלהענקיתהגרוןפיקתהמתופף,

ריקבוןבגהינרם,שלוהקאריירהאתומסייםהפיהררשללרשותוהמגיע

_כנושאיםראשון,במבטנראים,אינםאלהכל-שבלולשטרוש,שלשיגיר

להשתמשאפשרכיצדהיאתמיהה /כןעליתירהבמיוח.דמבטיחים

מאתגרהרחוקהמאר,דממשיתתקופהלשחזרעל-מנתהללובאובייקטים

להעלותגראסגינתומצליחזאתרכבלבלבדןמעטותשניםעשרותמרחק

 ;הכלכליהנסאתההתמוטטות,אתהמלחמה,אתהנאצית,התקופהאת

בספריושרביםפרטיםהריאליה.אתמציירחראפנטאסטייםבאמצעים

סמוךליניקריאתם.אתשסייםלאחרארוכהשעהעודהקוראאתרודפים

אמרמאצראט,אגנסשלמרתהפרשתאתלמשל,שקרא,מיכיובטוח,

לאחרשומן.נוטפיסרדיניםמאכילתמהזמןעודסולדיהאאוסקאר,של

אצלהבאתורואתלבטלהקרואעשוי ) 9מקומית"ב"הרדמהקריאה

מאגירתבתכונותניחןשחוררועיםשכלבהעובדהשלו.השינייםרופא

לתרץשאיןרביםכלביםכברמכיריםאנו :חדשהכל-כןלאאוליהיא

דוקטורשלבמעבדתוהמופיעהשחורהפודלכמרהראציו,בדרןמהותםאת

לעומתקומר.מיצחקעלבונואתהנוקםבלקהחוצותכלבוכמופאוסטרס
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דחליליםהם-הזלוףאמזל-בראוכזל-הרמןאדישלהדחליליםזאת,
הציפורים.כלאתכיוםגםלהפחידהעלולים

מתארהואאדירים.ומאורעותגדוליםאנשיםמתאראינוגראסגינתו
האנטי·גראסבסאטירה.שלוהדרןזוהימבחיל.בעולםעלוביםאנשים
שעלואימתנייםכיצוריםהחרמותהחולצותבעליאתמתאראינונאצי

היאאןקיימת,אמנםהאימההארץ.עלחיתיתםאתומפיליםהשאולמן
וגבורתם.כוחםעוצםולאהנאציםשלידםאזלתילידתאימפרסונאלית,

(אמנםאוסקאר.שלאביומאצארט,שלמותופרשתהיאלכןדוגמה
הרייכס·מאצארטאמו,שלהחוקיבעלהמאצארט,לאכיטוען,אוסקאר
ובןאהובההפולני,ברונסקייאןאםכי-מולידו,אביוהואדויטשה

למפלגהההשתייכותהופכתלדנציג,הרוסיםנכנסיםכאשראמו).שלדודה
לביתו,נכנסיםהרוסייםהחייליםכאשרלסכנה.מיתרוןבבת-אחתהנאצית

הקרס,צלבסיכתאתלהעליםיותרטובהדרךמאצארטלומוצאלא
הסיכה,אתלפתוחלכןקודםטרחשאוסקארמכיווןאותה.לבלועמאשר
ומגוחכת.עלובהמיתהמתהוא-ייסורים,תוךמאצארטנחנק

תיאוריותעלשוררתאי-אילומוצאיםאנוהפח""תוףשלמתחילתו
אתשהפסיקהגבנון,בעלהמכוערהגמדמאצראט,אוסקאראמנותיות.

לכתובהחליטארסקארנפש.לחולימחסהבביתנמצאשלוש,בגילגידולו
הוארעתהרבדיו,בעט"תמים",בניירהצטיידכןלשםתולדותיו.את

 :לכתובעליוכיצדמהרהר
בצעדיהאנדרלמוסיהוליצורבאמצעיתו,סיפורלהתחיל"אפשר

כלאתלהשמיטמודרניים,להיותאפשרואחורה.קדימהאמיצה
אחרלמישהולתתארמכן,לאחרולהכריזוהמרחקיםהזמנים
אפשרוהזמן.החללבעייתנפתרההאפס,בשעתהנה,שהנהלהכריז,

ורמאןלכתובבכללאי-אפשרכיוםכיבהתחלה,מידלהכריזגם
האפשרי.האחרוןהררמאניםככותבאחר-כןלהופיעכדי---
 :מלכתחילהמצהיריםאםוצנוע,טוברושםמתקבלכילי,נאמראף
מפניאינדיביד.ואליסטים,עודשאיןמשוםורמאן,גיבוריעודאיד

אדםשכלמשוםבוד,דהואשהאדם,משוםאבדהשהאינדיבידואליות
מהווהוהואאינדיבידואלית,לבדידותזכותללאשווה,במידהבודד
---וגיבורים.שםחסרברדדחמרן
שם.חסרחמ.רןולאגיבור,בהחלטהואכשלעצמואוסקר,קובעאולם,

מוזריםיצוריםהםוגיבוריוביודעין,מדמויותיומסתייגרגראסמאחר

להשמיעהואיכול-המחבר,עםלזהותםיכולאינושאישעדוחורגים
הדבר,דרמהזאתבכלעמדה.לנקוטשיצטרךמבלירבה,בנוחיותדעות
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משהקפותיוכמההסטאירהבדרןלהביעכדיבהםישהללוהקטעיםכי

כיגראס,טועןפרטיתבשיחהאגב,מבקריה.רעלהספרותעלגראסשל

כמרבןזרנכרנה.בצררהיצירתואתלהעריךתמידמסרגלאינועצמוהסופר

מבקריםעלמקובלתהיאשבדרן·כללאלאחידוש,עמהשאיןהשקפה

סופריםקבוצת ," 47קברצה 11לבקשרצפההבעיהסופרים.עלרלאר·דררקא

רודנוהנסשלהמדריכהאישיותוסביב 47בשנתנתלכדהאשרגרמניים

לקריאתלהאזןיבשנה,אחתפעםלהתכנסהואהקבוצהנוהגוינטר.

שנקראו.ביצירותכןאחרולדוןרמשרררים,סופריםמפיחדשותיצירות

לסנדלחייבהואלהשתתף.ושרתעצמולסופראיןהיצירהעלבוויכוח

כיבאומרוהשיטה,אתמצדיקגראסעליו.שנאמרמהכלאתבשקט

במיליםולאעצמה,ביצירהלומרשברצונומהכלאתלהביעחייבהסופר

למןלקבוצהשרדהאשרהיאהיאהביקורתחריפותלמעשה,היצירה.על

אןשנקראהיצירהבכלשדניםהואוחרק-עתהועדהראשוניםימיה

והשוואות.הקבלותלמשוךמבלילעצמה,ביחסורק

מאשריותרבהםשקרואיםנדירים,ספריםלאותםשייוהפח""תוף

חדשים,תכניםחדשים,אספקטיםמתגליםהמחודשתהקריאהעםאחת.פעם

הלשוניהעושרמדהיםהספרעםראשונהבפגישהמדיחדשים.רבדים

בכורנרתירלפשפשמתחיליםאנומכןלאחררקהתיאור.שלהאפיוהרוחב

לגיבוריחסשיבריאחריוגוררבספרמחודששעיוןדומניהסרפד.של

לגילבהגיעולגדול,הואמרצונוחדל,ארסקארמאצראט.אוסקארהמרכזי,

ראשוןבגוףהסיפוראתמספרהואהרילפחות.טוען,הואכןשלוש.

אינואוסקארהשניםבמשךדבריו.עללהשיגארלערערשיבואמיואין

הואכילנר,נדמהתחילהחטוטרת.מצמחהואזאתלערמת ;לגובהגדל

מתאראותוהעולםדווקאכילנו,ונדמהישכןאחרבחילה.המעורריצרו

רוצהאינוהוא :לגדולרוצהאינוארסקארהמבחיל.הואהואאוסקאר,

לנומספרהואלחלוטיןמקריתבלתיובדרןהמבוגרים.לעולםלהיכנס

ביותר,חשובותעובדותכמההספרשלהראשוניםהעמודיםכשלרשתכבר

ההתחלהעםמידשבו.ז.ומהותיתתכונהלגביהשלכותכדיבהןשיש

שבעאוסקאררוח.לחולימחסהבביתנמצאאוסקארכילומדים,אנו

אנוהספרשלבסיומולו.מעניקהזהבמקוםשהשהייההביטחוןמןרצון

עומדוהואהשלושיםהולדתויוםאתארסקארחגגשבינתייםשומעים.

אימהעליומפילהמוגנים,לכתליםמחוץוהעתיד-בקרובלהשתחרר

מפחיהדשחיתההשחורה,הטבחיתשלפרצופהאליומציץנחרץופח.ד

הטבחיתפה"האם :שריםהקטניםהילדיםהיואזילדותו.בימיערדאותו

פההאםביותר.האשםואתהאשםואתהאשםאתהכבכנכן, ?השחורה

161 



ר 1אבינגיסה

סברוהדברים,מאחוריזרשלפניהריחפותמיד "· ..השחורההטבחית
הפוערתמאחוריכמרכביכולהתמימיםהילדיםמשחקימאחורי ,ארארסק

אנהסבתואצלרקמוצאהואהשחורההאימהבפנימפלטביהודים.
בררנסקי.אנהסבתאשלהחצאיותלארבעתמתחתדיוק,ביתר ;בר.ונסקי
בררנסקיאנהסבתאאתארסקארמגדירהספרשלהאחרוניםבעמודים
תקבלנרכימבקשהוא ;מבטחיםשלכהרהשחורה,הטבחיתשלכהיפוכה

החיים.ומןהפחדמןמרגועימצאשםשלה,לחצאיותמתחתאלשרב
מוזכראחרמיבטחיםמקוםרעודרוח,לחוליהמחסהביתהסבתא,חצאיות
זההיה :הדברלוניתןולאלהישאר,אוסקארביקששםהספר,במשך
להיקבררצהארסקארארסקאר.שלאמרמאצראט,אגנסשלהלוויהבשעת

עללשבתרצהארסקארשבבטנה.המתוהעובראמרעםאמר,עםיחד
האדמה.מעטהתחתלהרקבממנו.לצאתולאלקבר,להיכנסהמתים,ארון

כלעםהספר,שלהשלישיבעמודכברמופיעהבררנסקיאנההסבתה
מיפלטהמוצאהואאוסקארלאשעהבאותהאמנםשלה.החצאיותארבע
שללהופעתההסברגםישקוליצ'ק.יוסףהסבאאלאלחצאיות,מתחת
אישיתאר"בל :אוסקאראומרכךהלוא ;הספרשלבתחילתוהסבתה

מחציתעללפחותלחשובמספקת,במידהסבלנותלואיןאםהוא,חייואת
משמערתואשרמשפט,העצמי".קיומולרישוםיגשבטרםאבותיואבות
אחורהפונהגראסשהריבספק.מוטלתאינהגראסשלכתיבתולגבי

הנציונאל·התקופהלפיההווהשלהפגמיםאתשופטהואבכתיבתו.
למסורתצאצאהואהריהאמנותיהצדמןואילולו.שקדמהסוציאליסטית

שבכתיבתו.החידושיםכלעם-וענפה,אורכהכתיבה
אוסקארשלהסתייגותואתבהחלטמצדיקגראס,מתאראותוהעולם,

הנראה,כפיגראס.גינתושלהולדתומקרםונציג,העירחראהרקעהימנו.
כששוחחתירגילה.בשיחהלאגםהולדתו.עיראתלשכוחמסוגלגראסאיד

אליוהנשקףהמפרץמנוףהתלהבותואתהביעבחיפה,זההיהעמו,
ונציג."אתלימזכירהמפרץ·יםבעלתעירכל"הרי :הוסיףומידמחדרו.

רקקיימת-ערדקיימתאינהגראסשלילדותוימישלדנציגוהרי
הואאידכןהולדתו,מקוםאתשוכחאיברשגראסכפיבספריו.אשרדנציג
עובדהולאורבספריו,נכבדקיוםולזמןלמקרםגדל.בההתקופהאתשוכח

בכתיבתהמתחילאוסקארשלהאירונייםבדבריושרבלעייןלנרכדאיזר
ויכוחנטושעליהםוהזמן,החללעלמשפטיםלאותםכוונתיזכררנרת.

ובפיסול,בצירועסקגםגראסגינתוכילזכרו,ישלכךבהקשרהמבקרים.
פלאסטיות.שלרבהמידהמוצאיםאנוהאפיתובכתיבתד
למעלהמלמטההעולםאתהוראהלגדול,המסרבהגמדארסקאר,אם
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הריהתקופה,סמלהואוהעליבות,השפלותכלאתאלהבמבטיווחושף
עלהסופרעדתאתמשקףהואאף ) 1963 (כלב""שנותהררמאןשם

זה,בררמאןהמרכזיתהזמרתאינוהשחורהרועיםכלבהמתוארת.התקופה
משמשהואאךהפח"."תוףכמרבתיאוריםועשיראפירוחבבעלשהוא

המתחלפים,אדוניודרךלתוכו,סופגהואזאת,להנידמבלי ;לתקופהראי
כלבהואזהסמלישכלבבכך,גראסשלגדולתושרב,הזמן.רשעאת

יוחסין.שושלתבעלתלת·מימדי,כלבכלבירת,תכונותבעלמאר,דממשי
היה,נראהשלוהיוחסיןשושלתפיעל ;פרקרןהכלבהופיעתחילה

פרקרןפולנית.אררוסיתליטאית,זאבהחיתהאבירמצדשלושהסבתה
מאטדןרראלטרהנעראתמלווהחיתהסנטהסנטה,הכלבהשלאביההיה

מאטדן.רראלטרשלחברואמזל,אדיעלגםמגינהסנטההכלבהבשיטוטיו.
האראסאתהאראס.והשחורהגדולהרועיםכלבשלאמוהיאסנטה

ששררההידידותלמרותאמזל,אדיעלבפראותולהתנפללנבוחמלמדים
ואילויהודי,ממוצאהואשאדיל.ומרלמותרהכלב.לבידאדיבידתחילה
הפיהרר.שלכלבולהיותהנבחרנסיך,הכלבשלמולידראבירהואהאראס
גדולכבוד-הנערץהמנהיגלצדנסיומופיעבקולנועחדשותביומן
מכונההשטןכי"נסיו"לשםבהקשרלשכוחאידאגב, .כמוהומאין

ונסי,ךהחשכה.נסיואוהאופלנסיוהספרותיתבמסורתקרובותלעיתים

נסיך.נעלםהדיירלהתמוטטותבסמוךמשחרר.שחורהואהרועים,כלב
שחור.רועיםבכלבשיירומכן,לאחרהמוכחשותשמוערת,אי·אילויש

וראלטרמופיעהמלחמהלאחראךבביטחון,לדעתאיד 1בסירשלסופרמה
אדיקראבשעתופלוטו.לכלבוקוראמאטדןשחרר.כלבבלוריתמאטדן
האראס.בשםהדעותלכלנתקראשזהאףפלוטו,נסיךשללאביואמזל
אותה,הזכרנושכברלהאראס,אדיבידאינטרסיםהתנגש.דתארתהולאחר

"חזיר"נאצי",ומחרפוהאראס,שלבחצרולעיתיםמופיעמאטדןהיה
המורעל,הבשראתלהאראסהגישומינאצי"·"חזירשחור",קאתולי
-התתבמכרהמסייריםופלוט.ומאטדןמקום,מכל ?שאולאלישהורידו
פהבעלהזלוף,או 1בראוכסלאובראוכזל,ואוליברארקסל.שלקרקעי
שנים,לפניזהב.שיניהןבפיוהשינייםשכלמשוםהזהבפה 1הזהב
באגרופיםמסוייםטיפולבעקבותמפיו,אמזלאדישלשיניוכלנפל.ן

גראסגינתוכיווןשלו"גולדמרילכד"עלכתיבהבשעתהאם(אגב,קשים.
מןהרבהבושאידמבטהסה,הרמאןשלגולדמונדלעברמבודחמבט

רקלאהמלחמה,מןמזכרתלדעת,ישזאתמאטדן,לוואלטרגם )?החיבה
צליעההשמאלית,ברגלומעטצולעמאטדןוואלטראמזל.הזלרףלבראוקסל

הנקראשחורכלבשלבעליואתביותרהולמתאךכמעט,ניכרתשאינה
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במפעל.וכלברהאדוןמסייריםהמכרה,בעלהזמנתעל·פירכ,ןפלרטן..
משהראםכיפחם,ולאמלחולאמתכותלאמייצרשאיברמכרהזהר

הכלבאתלוקחברארקסלכאשרמתנגדאיברומאטדןבשם.לכנרתושאסרו
השמשאוראתיראהלאשרבפלוטו ;התחתוןהעולםלשומראות.ןוממנה
לו.יאהוכךנאהרכךלעולם,
חמששלמרביתםכיהרושם,להיווצראוליעלולכהעדהנאמרמן
 ;רועיםכלבישלשחורהבשושלתדניםכלב""שנותהרומאןעמודמאות

בעלאפי,ורמאןהואהתוף""פחכמוכלב","שנ.ותכן.הדבראיןאך
הספרסמלים.דמויות,תיאורים,נושאים,שלכמעטנדלהבלתיגודש

אלאשאינוהמכרהתיאורהואהלואמאיים,אפוקליפטיבחזוןמסתיים
ן.ומהאינואמזלאדי :חשובהנקודהעללהתעכבהמקוםגםכאןהגהינום.

עודוכןלמשל,בל,היינריךבספריהמופיעיםהיהודיםלדמויותוכלמכל
היהודיםרע.ר.ןאנדרש,אלפרדאייך,גינתוכגוןמודרנייםגרמניםסופרים
היאעצמםהגרמניםשלהמוסריתאשמתםפאסיביים.הםבלשלבספריו

הואאמזלאדיואילונושא.ולאאגש:הואהיהודי jבלאתהמעניינת
אמזלאדינולדכאשרביותר.פעילוהואכלב"ב"שנותמרכזיתדמות
(אדוארד)אדיגדולות.בלהקותנסווהןהציפורים,כלאתאימהאחזה
זוועההזורעיםדחלילים ;כמוהםהיוטרםאשרדחליליםלעצבהיהעתדי
במערכהנפלאשראביר, jכחוקנטבלאדוארדאגב,ציפור.כלבלב

היההראשונה,העולםלמלחמתהשלישיתבשנההבן,הולדתלפניחדשים
היהודי,המוצאאתישטפולארביםטבילהמיאך jבכנסיהקבועמבקר
דחלילים;מעצבהאלמנה,בןאדי,השלישי.הרייךשלהפארבימילאלבטח

שלידידושלהשחורהרועיםשכלבכשםהתקופה,סמלהםהדחלילים
אתהאדםלבנילהםמגישאמזלאדיהתקופה.סמלהואמאטדן,אדי,

לאשאםלמטה,מלמעלהבהכרחבהםמתבונןהוא jמערותבראיתמונתם
עםשלוהרציניתההתנגשותגםמכאן ;כדחליליםלעצבםהיהיכוללא

שללשיניומרעילהשאינההתנגשותבימים,משכברידידומאטדן,רראלטר
"חתולבנובלההמרכזיתהדמותמחלקה,יראכיםהואאחרמרזוגיבוראדי.

אתמוצאשיואכיםמשוםוזאת, jדנציגשלבגבולותיהכרלררעננו"
גראסחרזוונציגעלהשוניםבספריואגב,המלחמה.בימיעודמותר

כבדרךמוזכרתאחדבספרמרכזיתדמותהשרבים.גיבוריואתומזכיר

גם .יותרלמהימנההעלילההופכתכך jאחרבספרשוליתבדרךאגב
ליראכיםזה.ספררתיבטריקרבהבהצלחההשתמשלמשל,פארקנר,רריליאם
זהרעצמאיים.חייםלהניתנוכאילווירודת,העולהענקית,פיקהמהלקח
המכניעההחברה,אלאאינוהחתול jהחתולמןלהימלטהמנסההעכבר,
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צעיףכוךהואבחרוףהפיקה.אתלהסתירמנסהמחלקהיואכיםחויג.כל

בערבוביהשרביםחפציםצווארועלתולההואבקיץצווארו.עלצמושל

נעלים,שורכימסולסל,בקבוקיםפותחןקופסאות,פ.ותחן :משמחתבלתי

שהכללתלהניחישכסף.שרשותעלהקדושה,הבתולהשלמדליוןוכן

ומעריציםידדייםלגואסקנתהלאזותמוההבחברההקדושההבתולה

למעשיגבורה.במעשיהצעירמהלקחגןתבלטבמלחמהמסויימים.כחוגים

אותהאבירים.צלבהשגתהיאנפשומשאתברווה.מטרהשלוהגבורה

ולתמידאחתלהסתירכדיגוונו,עללתלותמבקשהואזהגבוההצטיינות

מפותחמסוייםגופניאבועודלמחלקהלוהיהאגב,הפיקה.חופתאת

מהלקחהמפק.דאשתבכיבושעצמהאתשהוכיחהתכונה :המידהעליתר

עומדיםאינםהישגיוכלאולםביותו.הגבוההעיטורהאבירים,בצלבזוכה

שמחלקההיוקרהחריגים.אוהבתאינההחברהנפש.הרדדפוול rהתוכנגדלו

דווקאמבקשהואלו.ניתנתאינההעיטור,השגתאתולעצמומבקש

מסוב,המנהללמ.דבהגימנסיה,אותהתלמידיבפניכבודכאווהלהופיע

מיפלטלוביקשמאצואטזאת.אוסקאולשאתמסוגלאינוהגדולומחלקה

בנעוריוהים.בחיקמיפלטלוביקשמהלקההאדמה.ובחיקסבתובחיק

בפעםלמחצה.שקועהמלחמהאביתשלסיפונהמעלבצלילה,התמחה

בקרקעאוליהמים.מןעולהאיברשובעליו,שוגזעיםאברכאשוהאחרונה,

ב"הודמההמרכזיתהדמותגםהחתול..רגםהעבנוגםבשלוםינוחוהים

ארבעים,כבןולהיסטוריה,לגרמניתמווהסטווש,מדנציג.מוצאהמקומית"

מקוםבלב.דוחוקרקעזהראולםונציג.בעירעלומיואתלעיתיםזוכו

החמישים.שנותמחציתשלגרמניההפעםההתותש.ות

מנהיגסטווטבקו,וחוקעבובאותושנתכנהסטווש,היהבשעתו

הפח".ב"תוףבהרחבהשכזה)(בתרומוזכרהואבדנציג.נעריםכנופית

הנערסטווטבקועלהזכוונותעםאחדבקנהעולהאינוהמבוגרסטווש

ארסקאו,הגמדעםההיכוותכוללסטווטבקו,שלמפעליוכלאוליאו-

צעיריםשהיוגיבוריםשלתורםהגיעעתה ?תעתועיםחזירןאלאהיולא

סטוושהחמישים.שנותשלבצעיריםהםבתווםלהאבקהמלחמהבימי

גואסקיצוניים.ממעשיםאותםלהניאתלמידיו,עםקשוליצורמנסה

ואותהואשיותדמוי.ותאותןעםמחזהגםכתבהואבנושא.והפןהפן

הפח""תוףשלעזהצבעוניותאותהמקומית"ב"הודמהאיןאןדילמה.

ואני-שחווהמאגיהאותהנראיןוגםועכבו".ר"חתולכלב"ר"שנות

ואציו·בתקופהכילישבורואףעלהרצינות,במלואבמינוחמשתמשת

ב~רתו.פופרלאויהואאיןכשלנרנאליסטית

נוגדזהבעולםהמתרחשמןהונהאבסורדי.עולםמתאוגואסגינתו
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רביםלאררעיםבתקופתנועדיםהיינולאהאםאולם,הישר.השכלאת
לקאנצלרלהתמנותיכולהיטלרברבעולם ?הישרהשכלאתהנרגיזם
 ;לגדוללסרבמאצואטארסקאויכול-לנאורההנחשבתבאומהולשלוט

נסיךהכלבאםוהגיוני.נכרןמעשההואלגדולשסיורנואלאער,דולא
הממציאהתקופהבגהינרם.מקומרלונאההפיהור,במחיצתרביםימיםבילה

אתמכרזןהואנאשראמזלאדיוצודקדחליל,נפניפניהריכוזמחנות
השוניםגיבוריומטרידיםספק,וללאזה.בניזוןשלוהעיצובכושר

נועדו.ולזאת-הקוראאתגואסשלוהמשונים
 1973יוני,

 nרערה

1. Gtinter Grass: Noch zehn Minuten bis Buffalo, 1957. 

2. Gtinter Grass: Hochwasser, 1957. 

4. Gtinter Grass : 32 Zahne, 1958. 

5. Gtinter Grass : Die Blechtrommel, 1959. 

6. Gtinter Grass: Katz und Maus, 1961. 

7. Gtinter Grass: Hundejahre, 1963. 

8. Alfred Doblin : Berlin Alexanderplatz, 1929. 

9. Gtinter Grass : Ortlich Betaubt, 1969. 

166 




