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ווםיפלחומהםיאשו //בןויעוומו:ההלשותובישחא.

מאןלתומס

מאן,תומסמשלהיחדיהסיפוראינו ) 1המוחלפים///והראשיםה;סיפור

מימיאגדהעולמתבסס ) 2ווהפבחרווקדומ.ה.מסורתאןעתיקהאגדהעלהמתבסס

"יוסףהגדולההטטרלוגי.ה .) 3אראהפרןהוטמןשלווגרגוריוסווהאפוסהביניים,

המדרשים,ומןהתלמודמןאגדותעלב.ראשית,סיפוריעלמתבססת ) 1ואחיו"
שי ) 5פאוסטוסווב"ד"רהתיכון.המזרחמןשוניםקדמוניםעמיםמסורותערל

רביםות 1יסודכן,עלבנוסףיש,זושביצירההגם-הביניים.מימיאגדותעקבות
עיבדוכלשהי.מcבסגרתש~בוצהאתמונעתהיציר,השלו,מורכ.בותהושונים,
יית.כן ;"החוקוובסיפורמוצאיםאנו,התנ"כיתהמסורתשליפהעלהלאאשר

היצירותביןלמנותאפשראולישגר.מה.היאהסיפורשלומ,או,לצתשההזמנה
שלדמותושהרי ) 6בוויימר""לוטהאתגםאגדהעל,המבוססותמאןתומסשל
הגרמני.המיתו.סלח.חוםעה 1והגיריאליהשלמתחוםחרגהכבר.הזקןגתה

הבנויותהמוחלפים",ל"ראשים.מחוץמאן,תו.מסשליצירותעודישכאמור,
טמונהביסודואשרהיחידהואהמות.לפים""הר,אשיםהסיפוראןות. 1אגדעל

ההררייםוהנזירים,המתבודדיםשלהחייםוחכמתהודולע,ברהנחי~הודית.אגדה
לומ.ר,אפ~ל·ו 1בקתןהעשרים.המא,השלהמערביתהספרותrכנסגרתמבודדתאינה

מאןתומסאשרהס.ה,הרמזהואבולטתדוגמ.הלדמי.אופנתיתחיתהזושנהיי.ה
 ;) 7להודו""מסעכתבהסה 1תרמןכתביו.כלאתהיטב~הוכיר,ןכסופרכידידהעריכו

 ;הדרו"נוסחכ"סיפוראותהגמדירשהוא ) 8"סידהארתא".הנובלהאתכתבהוא
פניני"משחקשלהמרשיםהגיב,ורקנכט,יוסףשלהחייםממהלכיואחד

למסורתהסההרמזשלהגישהאמנם,הדוי.חייםמהלןהוא ,) 9הזכוכית"
מגישתולח,לןטיזשונהההודית)המסורתעלעצמוו 1שללווריאציה(אוההודית

עודלהזכיראפשרההררילמומ,נטבהקשרלכן.נגיעוע,ןןמאן,תומ.סשל

סר.מוסטינונזלס,וולדמרכגוןפחות,בולטיםאויותרבולטיםאחרםי,סופרים
אחרתשאלה ;למידה 1נפוצכן,אםהדויים,במקורותההתענייונתערו.דמוחם,
הררי.סיפורבאמתחראמאןתומסשלסיפורוכמהעדהיא,

ליצירתועצמומאןתומסשלדמ~שתנהיחסואחרולעקובהואלמדימשעש.ע
הסופר,שלענפהמכתביםחליפתשנשתמרהמכויוןלפםי". mהמ"הראשים
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ר 1אבינגיסה

חומרבידינושיהספר,ותית, 1ציירתועללמקורביולכתובג mנההישהואומכיוון
"לאהמ.עטה.ל 1ישבלשוןתחילההס,ופרהתבטאהמוחלפים"ל"ר.אשיםביתסרב.

ב.מכתביםגםזוברוחוהערותאח.,דבמקוםכותבהו.א- ) 10,ביותר"רציני

הסיפורעלנלהבתביק,ורתשכתבהלדייד.ההטון.אתמשנההו,אלאטלאטאחרים.

מופת.יצירתהואהמוחלפים"ש"הר,אשםיאותו~ושכנעהכמעטה~יאכי.כובת,הוא
במכתביו.אמןמעירהסיפור,עלשליליתביקורתמפרסםפאדימןהמבקרו.כאשר

בהערכתוחרוץכשילוןנחלההשפעה,רבהמבקרפאדימן,ש.אכןבצע.והפרטיים

הגלותבימיונתפרסםנכתבהמוח,לפים""תר,א,שים~הסיפורוח.בל.הסיפור,את
תומס·סיפורשלשליליתתערנה .) 1940בשנתמאך,תומסשלהאמריקאית

מהלשכוחמקהרהגדולתומס-המעריךשלחרוץ,כיש:לוךהיאא.כך,מאני,
הראשהנים.בשלביםסיפורו,עלעצמוהואכתב

פרסםאותההודית,אגהדשמשההמוחלפים""הראשיםלסיפורוסביסיסוד
השינויזכרתאתמאךתומסל,ןשר.מרכדרכו, ,) 11צ~מרהיינריךהאינדולוג

מהותיותנקודותבכf';כתסוטה:המוחלפים"",הראשיםהסיפוררא.כךוהאינטרפרטציה,

שמהלכובדעצםמהעורפים,הגבריםשניההודית~באגהדההודי..המקורמן
שגימאךתומסאצל ;הגיבורהשלוהאחהנעל,הםהגדולההאל.ה~שלותהילתה
אצל .הבעלשלודידיו.המותנים,יפתסיטהש~ל~הבעלהםהצעיריםהגברים
מסתברקאליה 1האל 1ל 1שהמקד!ש 1~בבית,מדם,והעקובא 1,הנררהמעש:ה 1מאךתמוס
באגדהבדראמה.המשתתפיםשת 1ש,לושלוהרגשיים~הנפשייםנימוק~הםמתוך

 ;למע,שהקודםקלרמזורקפתאומי,הואהעצמיתההקרבהמעשההמקורית
אידבאשרלמקwד,מלה.כנסתבעלאתלהניעהמנסההאח,בד.בריהואהרמז
העצמיתוההקרבהגיסו,הפצרות,אףעלנכנס~הבעללאלה.נא.ותהמנחהביד~ו

מלבדלאלה,שהי 1ל 1כ.מתנה~בדייושאידהעובדה,מןמסריימתבמידהמסתברת
איזושללקיומהלבנותשומת.אתהמסבאחר,רמזחייו.-מכלהיקר,ההמתנה
ואחיהבעלהאתהר,ו.אההצעירהה 1האששלבדבריההואנורים, 1הגיבחייתקל,ה

זהמרמזאהלםבצ.ער.אן,מרתהקאבגללי",זה"כל ;האלה,מבקדשכרותי·ראש

במקדשוסיט.הה 1נאנדשרידמ.אך,מאך,גיבורישלמחש.ברת~הםלסבך.ועדשבאגהד
מפתחתאינהה 1הקצרשהאגד,הלהוסיףעוד~שארוכה.הדרך,עדייךקאלי,האלה
הקוראבפניהעממידמ,אך,של.הסיפורכמושלא ;הגיבוריםשלאופייםאת

משלהך.אופי,בעלותחיותדמויות

"ו,ראשיםהסיפורלבידההדויתהאגדהשבידביותרהח,שןבההבדלאולם
הואהראשמשמעי.חדהשכלמוסרעםמעשההאגד,הבהיותהואהמוחלפים"

בעלה,ראששלאשתוהיאהצעיר,הה 1.האש ;האדםשלביותרהחש,ו•בהחלק
אחדכלברו 1ונתחהראשיםנתח~לפו.התחחינסשבעקבותבד,ברח.שיבותואיד
סיפורוואילועל~ה.לער,ערואידוחדה,ברורהה~אהאגדהמ.סקנתלו.לאלגרף
ומעמדותסצנותו 1אפילוגלגוליו.לשנירבכלמשמעידרהואמאךתומסשל
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ומיתלווגיהאגדות

רבאתשנילמקראו~חשפיםמשמעיים,וחדכבר.וויםראשונהבקריאהליניהנראים
המתגלגלההומוראחר,המשתנה,המרנןאחרכאןלעקהבברצוניגודניותם.
 .להומור,ההופכתהרצינותואחרלרצינות

.ואשה,סיטה,המופעיםי.חש.מדתמןכברקולטיםאנו.משמע,ותהדרמןמשהו

דנאנהד,שר.דימאןהעל.מים,שניואי·לו:השור".בית"קימורהכפר~לדיתהיא
קרוייםהדברים'ואיןה'דצרדת,.נתהפכדכאילוהפרדת".שלום 11הכפרמןבאים
מעמדכלשלהמשתנההמשמ~עותהיאהשמותמןחש;ןב,ה,ל.הם.הראויבשם

עלדידיובאבד.הלפניקובלמאן 1שריד ;כבכיולקדמיממעדל.משל,הבה, .ומעמ.ד
הח,ביבמדידיוומבקש,שחדרביא:דשנולדכלשקועשרדימאןהאנושה.מחלתו

והרגשניהרציניהמ.עמדולצרתו.למחלתומרפאאין,נאשר.המוק,דעללהעלותו
שמחולתוגנכלההאחרוןזהנא,שרבאבדה,שלצחוקוגלימדלמהר,העדמתנפץ

המתנים,יפתלסיטהאהבתואלאאינה-שרידמאןשלהמרפא,חשוכתהאנדש,ה,
קאלי.האלהבמקדשערומהבהתרחצהבידיעתהשלאהעלמיםשניראוארתה

ב.עלבוi'תר,והע,ממיפחדתהמלומדדידיוכלפיע,לידנדתל.עמדתהרגילשרדימאן,
נידתומקובלתתרופהמציעבאברהההנה.האחרון.זהשלעיליצותונשלמעטלא

 ;,ךמא,דהנהצ,עירש,לדעתועלסלילעלתהא 1ל 1•ש·תר,ופהשרידמאן,ךו 1דיילחמלת
האביסרבלאהסתםמןלשרידמאן.אשהתהאלמעןמאבהי,סיטהאתלב:קש

הקוראהנרהמאנים.מןמוצאיהאשרשרדימאן,שלמכשפחתוכבדדהלמשפחה
שלהמוזריםלב.טיןדנילפניו,קומימעמדכי,וסבורנא.נד.ה,עםיחדצוחק

ידדיו,עצתאתמקבלשרידמאןואכן,עממית-:פשוטה.בדרןבפתרושדידמאן
(והדפים>הימיםדת aבד,אולםוחלקה.מהירההסכמהלכללמגיעותוהמשפחות

היהלאא,נןבאבדהשלצחוקווכיפיתדון,היהלאהפיתדדןנילנדמסתנו
המתיםהגבריםשניגוויותנשרפותעליומוק,דמוקםהסיפורבסוףבמקום.
הטדאגי·היסודבחיים.בעודהזהקשהבסיוןלעבורהחייבתותנים, 1יפת-המדסיט·ה
ואםלטרגדיה.מקדמהפנתהשובהקומדיהואילוהקדמי,ל~סדר,הגתלגלפתאטי
השרףלרצדנודני ,צודןכלללאהמצ.באתמסבןשדדימאןניהיה,נראהתחילה

-העולם,בהדדיתמנוסהבלתיצעירשלר.רחודעותהבלאלאאינוהמוקדעל
וגישתותקנה,ללאוכים aסבמאתהדבריםנימתבדרהעלילהשלבהמשכההרי

גברשביןהיחסיםתעלומתאתלפתורכדיבהאיןנא,נךהשלהנבדנה·המדנית

לאשה.
מידיהסיפורשלהיסודייםבמרטיביםלהבחיןיכולךק·האבח.נההקורא

ומיידהגדדל,ה,האלה-האםפולחןמודגשהשניבקטעכבדהראשונים.נרפים

דשדדימאן.באבדההשני,אתהאחדהמשלימיםהדידייםשנימופיעיםמ.כןלאחד
ן.ל,עןמתד.והאינטלקטואל,האדיסטוקדאטישדדימאןהשניםי,ניןהרביםההבדלים

והיחסיםהיומיומי,הפשוט,ההיגיוןבשםהמדברההזדיז,העליזהעממי,נאנהה
לפרשהאותנולהכיןבאים-סמדי~היריבותנטוליםשאינםהשניים,ביןהסבוכים
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ו 1אבינגיטה

רואיםהרעיםשניכלל.ונות 1פתרעמהאיןואוליקלים,פתרונותעמהשאין
לאלהמקודשרחצהבמלןוםערומהרוחצתלראשונההמחנייםיפתסיטהאת

ובלתיקטןמקד''"גםמצויהנחלשפתעל ;הז,הב""זבובהנחלבשפתקאלי,
נאה /כביכולהכל' ;אידילי-שלררהואהרקעהאלה.שלבלב,דמעץבנרייומרני,
הזהב""זב,ובהנחלשפתעלהמקשדכימגלים,אנוהסיפורבהמשך,אךורגוע.
זהו ;עליזותרפרוף,קלילות,שלאסוצי,א.צי,ה.בקוראמעלההזדב."נוב i"ז~השם

מקדשי!ניןאחד.פןרקהואבלתי-מזיק)קט.נים,מימדיםבעלמשהושלשם
דור~ה.וגםש.אקטיגםקאלי,קר.רקההאל.הל,ה..רביםששמותהגדו.ל,ה,האלה

המחלה,אלתגםתיא 1וה~וצר,הכוחהיאשיבה,האל.אשתהגדולה,האםגםהיא
היאל,ה.המוק.ד.שנחשיםפר.לחןישהמות.ו.אלתהש.ח,רן,ןת,בחעות 1האנעכגון

למותניה.לים 1מתפתבהשיםח,גן,רתחוגרתעות, 1ז,ר.רמ.ר.ו,בת!נדם,כמתת 1ומושתו,ר,ה

והכוח~הפריוןאלת.האם,האלהשכבההז,הב""זבו,נ,הנחלפת 1שע;לכמקדושר,אם
מ.בק.ריםבוקאלישלהשנינמקףש 1שהריחיים,מים 1זר.מרהמקדש,רס,גקגהיוצר,

מים,ולאדם, ;דםנוטפתקרב:נות,מרקפתהנוראה,,האלהשוכנתהגיבורים,
והוארת, aעשר,שפתעלנמצ.אהזג.קודש :ש,וiנההמ.קיףהנוףגם .בהיכלז·ורם

בהזדמנותאגבכבדרךהסופרמזכיררא, 1לקוןק 1רמזלתתונכדיבסלע.חצוב
..דמק,דשאלגי /ולומרנוצרי~בדימוישמתש 1להאפשרהקודם.המק.דשאתזו

ו 1ואילהקדמון.החטאני 1ל.פ~תמימ.ות,מתוך,.ועהת,,;בהסחהגרגוריםהגיעוהר,אש.ון

מתוךסיטהההר,הואשתושרידמאןנאגרה,שלרשתם,מגיעים,השניהמקשדאל
שק,ועיםוכשהםהראשוניתמתימותםאתמכנרזהאבן,ךכשהםנכוו~נה,תעיי.ה

בחטא.עמוקע.מוק

המוצנעותהתאוותכלמתפרצותהאלה,במקדשהשניהניקורז,ה,במע.מד

גם ;ובפקפוקיובהיסוסיושרידמאןשצדקבלב,דזולאהשטח.פני~לכהעד
המנק.שהשליחנושאברשת.ונסתבךנלכדהפרש.ה,ברצינותראששהקלנאנד,ה,

הנערהעםרגשילסבךכך·נשלונסחףאדונו,ו 1אדידיועבורהנערהשליהדאת
הנושאזהווגרמניות.אררפאיותמסורותבהרבהשר.גרת,ברראריאציותמצוי,

זיגפרדיזכהכיצירהרז~למידמ,סובךסיפו,ן ;ואיזולטטריסטאןבאגדתהמרכזי
-גינתוהבורגונדים,למלךככלההכוחאדירת.נרינהילדשלביהההגיס.ור

עלבונהעלביוקרלש.לםהיועתידיםבדברהנוגעיםכל,וכיצדחדל-האישים
שלבמחזהוהמיוע.דבעלההואזיגפרידכי,כמובןסגרהאשרברינהיל,דשל

מרגרטלנשיואיכמתווךמשמש,ספו·לק,חי.היו.הרוזן ,) 12תשישי""הנוישקספיר,
ובשלובשלטון,בהשפעהמלכותית,באהובהספולקזוכהכך,הנוי.והמלךמאנז'ו

נכוןאינור 1שקספישלשסיפורומדגישים,ההיסטוריוניםאג.ב,נרצח.הואכך
מרגרט~למאהבהלהיותמכדימדיונשוימדיזקןהיהספולק :רכלמכל

מאנזז.

שהבאתיהדוגמאותמקרם,מכל ;נוספותדוגמאותערדל,הביאהיהאפשר
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משגרתראמדר.עהיטבהסופריודעואכןמאן.לחומסמוכרותבהכרח,כרילן,היו
שרידמאןמסכיםמדועיז.~רידמאן.למעןסיטהשלידהאתלבקשנאגרהאת

וריחוקותמימותואתכאןלראותאפשראחרת.שאל:הכבררהי 1ז-זהלסדיור

חשהואשהרי ;עצמילעינויפרכוסירצוןגםואוליהזת,העולםמהרריות
סיטהביןקודמתהכרותיאיז·רקיקמתש;היתהבה .z:המתילעצםכברקנאהייס,ררי

אלהנ,דנדהעלסיט;האת 1לדi•ניףנבחרהכפרבחגיגתבאבהד·כאשרלכאנחה,
אישיותאתליהערידבאכשהואיתרהבעדינותמצ.טייןשאינושרידמאן,השמש.

נתרחשההרםלתפקידבאבדהשבתיירתמלהדגשילהתאפקל 1יכראינוהטוב,ידיrזר
נעלהתכרנהכליבז,כרתלאובוודאיובוודאיהשריריות,זרועותיונזכרתררק 1אן

רנכהתמיםרצוןמתוןתיורנואתמציעהרושם,מתקבלכןבאגדה,ואילויז.~,היא.
הטובבאבדהגםמש~אאר-עליוןריגוששלבאקסטאזה,הנתוןלידידולעזור
ןהדברשנראהכפיתמיםכהאינו

במקשדהעמ.מדגםכןחברי,עלבהםמרובהשהשמאבסיפור,האררעיםככל
ובאבהדשרדימאןנפים.לכמהמשמתעמדם,העקובהקאליהגדר.לה,האםה 1האל

כאשרעצמהאתלתלותהמנסחוסיטההאלה,לכברדראשי,הםאתהכורתים
מתוןשלהם(הוגבורה)הייא~שלימעשינדחפים-הנוראהמחזהלפניהמתגלה
שניעםזרועה,סצינתכאןשימתרארתלמרותסותרים.ואפילושךניםנימוקים
אימתני,הואבהרחיבה,המצריירשהרקע,ולמרותכמעט-קרבן,וערדקררבנרת

שביןהסתירהמןבחלקהנובעתהקרמיותקומי.הואבכלל~רתרהמעמדהרי
הרועדבאגדה,הודיב·ררים.הכוונותשלהדעתקלותלביןהמעשיםל 1שהטראגירת

חרשiשאלה, 1הבמקדשהראשכרותידידואתגמלחוהואאכשרפייל" ל~.ז·"כארזנו

לוישמאנםבאשתו.לזכותנדיידידואתשרצחהואכיהבריותיגידושמא
באצילים.נימוקיםבזהוכיוצאנמאנהלידין,ןתביחסיותרבעליותמחשבותגם

הבריות.יגדיומהבשלשרדימאןשלבזוכריחוילוהואדנושלבסיכמוןאן
במקדשמגילההאיכ.אשרהמותניים.יפתסיטהלגביגםתופסיםנימוקיםאותם
עולמהארתה,א.הבראשרברים 1הגשנישלהראשכרותותהגרויותאתהאלה
אולם-זהעםז·העליהפלחמרהגבריםשניכילהאמין,רוצההיאי:גוליה.נחרב

זורומנטיתהשערהמחזקתא~נהראשכרותיגבריםושניאחתחרבמציאות

שהבאיהה~איפת-המותנייםלסיטההש·נייםשלאהבתםהכל,כגלותאחר(מאנם,
האחרונה).זרשללהרהוריהמסריימתהצדקהששיכןהמר,לסופםאותם

מוצדקת)ב.לתיאינה(שובודאיההעשרהמןנובעתבורכהלחייהקץלשםיההח.לט,ה
בעלעםלדרךהירצא.תאשיהלמראהמיןחדתהתפעלותייביערלאש.האנשים

ראש.נר,רותתגרויות~עדר 1ר-גרויות,שתיבלווייתארלבדה,וחוזרתחייםוידדי
נעים.לא

האלהנרראת·יההר.דהאלהבחבריהואביותרהמודגשהקרמיהמימדאולם
דםושרתהכרותיםבאיבריםהמקושטתחזרו.ערת,ש,מן.נה·עשרהבעלתהשחורה,
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ומילותיה-·עצמה:אתלתלותמנקש~תסיטהאשר Dפקחאתפותחתקרבנותקה,
מיליםכיל,הודות, <!שפרתה•;"עזהןהאומל:לההצעין,הה 1האישאלהראש,ו:נו.ת

זהאשרקאלי,סמואימתניתאלה:גםומהלאל,ה,הולםסי:גנוןבדיוקיאינןאלה

ביןהסתירהושר.ב, !לכבודה:עצ.מםראשיאתכרתוצעיריםגיבויםני 1שעתה
יוצרתהעליזים,הדיבוריםלביןלה,המיוחסהק,שוחוהאופיהאולהשל 1הופעתה

הגדולההאל.המשעש,עת.האל,הבדבריהפותח""העזרקלאמודגש.קמוימתח

שהיאהח,נקעני.בתמתוךו,מידיתיכףראש:האתלהוציאסיטהעלמצוהה
לסיטהמעירההיאכךאחרות. 1סטירלמנתסיט.התז,כהכן,,לאשאם-התקינה

הקרבנותכי,לא ;שקר,המהקרהלכבוד,הכי,לחשוננ,תתיימרלבלהמותנייםיפת

הגבירהנדנדיקנאהנימתמגליםבא.מתאנוהאםל.בת-אנוש.ולאלאל!ה,ניתנו
ןהזר~עותש.מן,נה-עשרהנעילתהמלכותית,

-הסיפורשםאתהקהנעהאירועמתרחשקאלי,האלהשלהנודדמבקדש
מחליפהה,חללים,אתנשניתלהחיותלהמבטיחההגדר·ל,הה 1האלאשירסימה,
שלגופרנושאמעrתהכהל·כה.ש:לאהראשיםאתומ:חלקתהט,ונתסדראת

לר·אשרמצורףבאגדהשלגופרשהיהמהואילוכאבדה,ש.לראשואתשרדימאן
עלמתחרטתשהיאהחמודהיטהלסלהאמיןעלינוהאם .שרידמאןשלהמל,רמד
לזכותרצתהשסיסההיא,לאמיתההאמתשמאארזהמנרלנ,להנמהרה 1המעש
שלךמ.ע·רדןבראשייבהערצתמתבוננתחיתהתמיד 1ילמרת 1ע 1השבכלבטוב

עתה,כאבדה.שלהמושלםגופרל.עברחו·מדיםמבטיםומגני.בהשרידמאן,
-הנכספותנרת 1התכוכלאתנתונוהמאחדאחדאדםליצורהצ,ליחהבפחזרתה,

רצויים.הבלתיהשייריםמןהעשוישניאדםכמרבן,וכן,
תומסב 1שאממנהההודית,האגדהמ,ר,כזאף,הויאהמוח,לפים~הראשיםנהשא

באגדהוגםקן,.ןב,נצי,ן,נלית.בלתיכהב.צורהעיבדאותהראשונית,·השראהאמן

המרחיקהשינוי·לאחרהאש.ה,שייכתלמיל,הכריעהחוץמןמישהונדריש 1ההודית
חן-הי,אמאו.דו,שכברכפיההודית,האגדההגברים.שנישלבצורותםלכת
האשהוממילאהגוף,עיקרהואהראש ;נסיר.מההש:כלמוסרעםמעית, 1מש

ואי,ל,ןהסיפור.ס,וףרזה~ו ;בעל.הראשאתהנן,שאהגנושלאשתוהיאהצעדר,ה

כמרעיהקד.ויששהאישאףר~עלהדרך,למחציתרקהגענומאןתומסש.לננובל,ה
ואופן,פניםבשוםהכרעתו,,שאיןהריע, aהקוהו.אשהריאשהקדומה,האגדהברוח

הדהחייבאשרמקמדאנה,ה.קדוש,ש 1האיאצ.למד rה:מעמ,ש,מעית.וחדברורה
מבקשדנמע,מדכמו ;עליו.נחמבדיהקומיהואכב.ר,דויראתרציונתחדורלהדרת
הבלתי-צפוייהת nההתנהגלביןהרצינית-טר.אגית,המסגרתבין~מתחנוצרהאלה,

הירוקהיערכי,לאנ~שמיון.בדדוא~נוהקדושמק,דמאנה,הקדושים.האנשיםשל
בתשובה..החוזריםמתעניםנזיריםשים, 1קדואנשיםשורץממששוכןהו·אבו

להחזיקש 1מב.קמהםיאחד.שכולחריהקחשוים,אתרש,להמירניהא~כלוסלמרות
ק,דושםייאין.בלתולמקום,ה:~חידהנןהו.אש;הואבדוורה)כו,תה 1פר n(:שמנפיקצקה
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רמי,תוווגיהאגדות

המחפשים,ה 1ש:לרשעללמאודעדמקשהכמובןזהמצבביער.בתשובהוחוזרים
וערתיר 1רזרכשראשוהקדוש,קמדמאונהאת~גמליםהםהקשייםלמרותאולם

הקדושקמדמאנההופעתעםבוצית.לרלית 1שתרך 1מעלאלמזידקפיםהרזות
צן,ע,דהואברהשבילאתמטאטאהקדושהאישחדשים.לשחאיםה~ליזיותמגיעה

מאייםהואהרושםלמעןאךקטנים.חייםיצוריםעלבשגגהידרוךלאלמען
הסכנותמןלחלוטיןלפתעמתעלםכשהואקרואים,הבלתיאורחיויעלבמטאטא

(המת~ארתזרשיבפריש,הלינראהנים. 1קטיצוריםלאותםכךכדיתוךהצומחות
ברהביניים,ממיייהודיאגדהמסיפורהסיופרהושפעבלבד)ש,ורותבמספר

האחרוןשזיהמשוםהאמיתי,הפושעאתלתליההמובלמפשעהחףבור 1הגימגלה

אותולעתידרוסשמאאשפה,בערמתןנלדרוך.במנעשהואכך,כדיעדמתחסד
מטאטאהקדושקמדמאנהשלכווינרתיואתנקבלאםגםמקום,מ,כלחיפושית.

-כלשהי,פניםבהעמדתוחליליהחסיבונהשודולאמור,ה, 1גברצ~נותהבוץ
בתשובה.וזר 1וחלקדושביחסלפעמיםמתמיהיםדיבוריוכילהודות,עלינואזגם

יפתסיטהל 1שהגונפיותמעלותי,ה,עלרבו,בפירוטרך 1צוכללילאמתעכבההא
בארזאתוכאילומלוויהני 1לישידועיםאינםהלליוהפרטיםכל~כאילייהמותניים,

א,חתדעהאומרהקדשוקמחמאנההדין.פסקהואמז,החמורמפיו.לשמוע

אתמדגישהאכןהקובע,ת,שהי.אהשנ,הקהדעהמי.נוגדת.דעהמכןולאחר

גםאםשרידמאן,שלהראששלהאשהא 1היסימההגוף.על,הראששלהעליירנות
נא,נדת.שלגופולעתהזהר~אשמחובר

א 1דווקורית. 1המקהאגד,השלמסקנתהאלהגענור,בות,תהיותאחר~,בכן,

אלהשחוקמתחוםשוב.מגיעיםאנווכאןהשוני.אתדמ..בלייטהואז,הדמיון
יזכווסיט.הושרידמאן 1האידיאליהפתר,וןטמוןשכאןהיינוסבוריםאםהרצינות,

קיים.אינוומ.וחלטהאושרכימתרהע.דליבומתבררהריהמוחלט,iבאושו
פחותלאעולמהבהשקפתפסיימיתהיאלכאורהזוקלהשאגדההואמפתיע
ש,להנאההג,וףפאוסטוס".ו"ד"רבוונציה""·ומ.וותבודנברוק","ביתמאשר
בזיהדיוגאהיפה,סיטהלגבימשיכתוואתצורתואתכהדרגהמאבדבאבדה
מרבןיותר.ו~גסיותרהמויני 1הההפךהול~ךש:ריחמאןש~ל.דןג.עודןש,ראש:ואל,א

במקוםהנמצאבאבדה,-שרידמאןמא,בדאותםהמעלותשכללכולםוברור

ביחסשלילית.השקפהסאןל,מצואשאפשרהיאדעתי,בהן.הזחנההואמרחקים,
מאן,תומסכתביר 1כשאמצויהשא~נההשקפהלאשה,גברביןהגופניל,מגע

יחסילאאםלכאבדהאותן~עניקיתרונותייאתמאן 1משרידל 1שגוזמהוש.הרי
אתל,עזובסיט,השלהאחרוןהבסירןניאגרה.שלשותו rופרישרידמאןשלהגוף

כלאידש,הרילרן, iל,כשמראשנידוןבגלותובאבהדאליו,להצטרףשרידמאן

לשלו,שתהיטבידוע,הזויגד,ה 1עיוואכןהמוחלט.באושרזניהשלאפשרות
הפעםקומית.התפרקות a ,ונסתייםגבקבוריםטר,גיגורלבע~גפעמייםהגיבורים.

העלמיםשניכרתוהשבחיבפעםהמרק,דעלל~עלותשרדימאןרצההראשונה
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השעההגיעהעתהסיטה).האש.הלכבדר(ארקיאליהאלהל.כברדראש~הםאת
העלמיםשנימגורלם.להימלטרד 1עיכולםיאינםשלרשתםהחשבון.אתל·שלם
הרמק.דעלהחהיסי.טחעםיחדנשרפותוגרויותיהםרעהו·בחרבאישנופלים
להעיראמדתומסשוכחלא.בסיפור,ווהקרראיםב, n1העצבמחזההצופםילנחמת

התופים.שארךעקבן 1נ.שמעלאהמותנייםיפתסיט,השילזעקותיהכי

הציור-חלילה.וחרזוהטרגיאלהק·רמימדנעהמרתלפים""הראשיםהסיפור
שלקסמואתהיוצריםהםהללוהמנוגדיםהיסודותשלצפויםיהבלתיפיס

הסיפור.

 1974אוקטובר
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