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מרהפואינן,מק-אקלר.סרן pקא,רהאמריקאיתהסר.פרתעילמעיקמסרייםא 1בהש
זהחייםאנשיהבני-האדם.ניןמשותפתלש.רןבמצקאתהתקרה~הרסר :ממנה
בסרהשני.שללעדתונמאתיורדאדנןמהםאיש ;זהבעדזהמדבריםז,ה,בצד

שללשיאה~ליל,ה.צירהואזהנושא ) 1הלב",הואברדד"ציידהר.אשרן,בספרה
ילר t-~ו ,) 2העצוב"הקהפביתדת 1בל 11בדס.הפרתמגעrיהזר,מהש.נהל 1שפירטינטרי
מהבכלמוציאיםאנוקן,:ןמביק.צ~השלאפשרותוחרס,רהאדםלב.דידרתהדים

שכתנה.

ארצותשכרוזםיה 1ג'רהכבמדינת 1917בשנתנולדמק-ק,אלרס.סמי.תקאר.סרן

ואר.שלהלרומניםהרקעהרילניר-יורק,עברהשנתב.גרה~שלאחרלמרותהברית.

בשנת .אחרהרריגםהיאארת 1מתהקצריםנסיפהריהרקילד.ותה.ברףהדר.רם,

 11הלבהואברדד"צידין, rהראשספר,האתפר.מסה 194.זב-סאה, 1נש 1937
סרפ ,) 1

עדנתרגם wזומעניבתסופרתסלהיחידהספרההואליענרית,,עתהתורגםזה

ומ.וזרוהוא ,) 3זהב"כעין"השתקפויותדמ.ח,ברת,שלהשניספר.הלל·שרננר.עתה
הרומןזכהביותרהגדולהלהצל.תהמכן.לאחרשנהלאורציאס,פריה,שנ.ין

-1951נ~והרסרט.הומחזברפס,ש.זכה ,') 1 11בחתרנ.ה"המשתתפתשל.ה,השלשיי

עי 1הרנר'ה'שורש--1958נסיפורים,קר.נץ ,) 2 11חעצ.ןנ.הקפהבית"בל·דתהר.פיע
 ,) 5נפל·א"של

 :מק-קאלרסקארסרןאומרת 11העצןנהקפהביתנ"נלדת
שהנהןע,,.ןבדהאך-·אנשיםשניביןמשותפת.חןןקההיא"האהבה

ו·האבהב,האר,הביש.נםהמערוכםי.שנילגבישרההיא 1שה 1.פרשראיןמשו.תפח
אוצרותלכלנמעrי,אלא,אינוהנאהבכתופותשרנה.גזעבניחם,אל·היי"זLבי

זאת.יועדנ mאכלראי,כשהריממיה.מימיםהאהובבל.בשנצטנכררהאהב.ה
בדידותלהכירלודמההאהיא.ה mברש,אהנתונפשרבעממקיחשהוא
~ליושהאהובכאזנוסיף ...יסרריםלןגררםזהולימדוה 1ןמרז.רה 1חשד
-נשיהאיןטבעתלמעןהחוסךצ.עירגברלהיותחי~באינומדבריםאנו

ערתה,ארונכת.,עליאנו.שיציורכלואלי,דאשה,בגר,הירת 1לינחלהאוהב
בעלר.בגזני,להיותעלו.להנאהב ...ומשונהש,.רהנלהיותיכולהאנהבגם
להיותל 1יכרנידתוב~ונניאדם ...ר.עים.להרגלםינתרןשמ,נרני, 1אש 1ר

לש.ורעלכששונתריפהמעצורים,חסiרתפראית,אהב.השלבהשאה
האוהב".יריעלורקאךנקבעיםאהבהכלשלוהאיכותוע.רך ...ה 1תבצי
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אהבהסיפרוזהרזו,,תיאורהילקוו,אלוממהושה,אף,העצוב,הק~ה,ביתכלדת
בעלומגדוגברית,קשהגדול.ה,ה 1~ש,ביןכך,לומרא,פשראםצורמת,מ.כעטמוזרה,

הפרטיב.שמהלהלקך,ן,אמעיזאינ·י(אישעזבלי.המי·סהאש,ה, :.בכרןיותרגננת.
ש.דראהמגורמ,וויליסלימוןאתבדבר,תלדיהש.אינה·עזה,א;הבה,ןאהבתכל.בז)

ממורידאת ;אדםבקר.בתצורךכלההiיל:אע,מל~הלמיםאליה.לגמ.ריאדשימצדו
שניסהל.אח.ו.רמ,בכדתכחן.פהה 1גרש.אתה,להת.חתןהצליחןגזלרע 1לר,ו 1שמסי,
רהלר·ז~.,קטןלמגדדווק,אג~סופיהשנ~תעררררעד :הנשיואין.בלילאלהקרנ 1להתק
עודהשנים,שלחיצוני,ותםבתארודי,אידכאיל.וק,ןמתה.ל;מחצית.אףהגקעשלא

אפשרותלהניח·אידה 1אלהיצר.ביותער.בדותלאורכיכאוזנינוהסופרתמעריה
מתימרהוא-דגנמ·דלימון,הדדו""בןנמארו,תש.נים.ביןגו.פניתהתקרבות

כלפיהלגמריאדיש-השכונהל 1ע:וחימעליה,למיםרחוקמשפח.הקר.ו.בלהיות
וגר·שהדה.ת.הJזמליהמי·ס :מוזר~מצבפנינו 1לההרי·ב.ל,כ.דהנאהט.ו,בתרמה:פש

שאינועלוביצרואוהבתעצמההיא ;ה 1אותש,אהבפסי,מוורידאתפניהמעל
חוזרלימוןהופעתלאחרמהז.מן ;לבד aזור·ל·א ;ו,עיק.רכללאלי,המתאים
לשאתיכולש,אינוומרורין,-כמכך.שףאחדירנמ,שךהגמדנקם,שו,אףמווריד,
חלשהיהלכןהאוהב,מרודיןהיהע.ת.ן 1ש 1בעמליה.במיםלנקמה.בומשתמשאותו,

כמ.באק.זרכה.,מסיומוורידלפגיעהניתנתהיאעתהעליו.גבר.העiמלקהרמ~ס
שמיהעובדה.עצםכ.לרם.בלאנסתיהמישית nאנהתקר.ב.דתאחרהרדיפה

רנ. m,אכנגד.ל.פנותלוגורמ.תנאהב,שההא

אדמם.פרנקיהחת.ב.גרות,בגיל,נערההיאבחתונה""המשתתפתגקבורת

מקום,ל·ז~..רםשייכתשאינהשה 1מרגיהי.אוחכיים..בה·ברהא.חיז.המ.חפ·ז~.ת 1רפנקי
מחפשתהיאמחשבותיהאתמנסחת··ב.צמהש.היאכפיקכצה,ה.לשום,אדם,לשום

ביןמ.שותףלמכהנמה 1בדומש,הואח.ומחפשתהיאה"אני"· לt1.זה"אנחנו"את
ל.דנשא,ער.מדהגדולא,חיה :ה.פתרךןאתשמצאה,עליהד.ומה~הז.מן 1ל.ואנשים.

האכזבה 1שכמובןאנושיים.שבי.ח.סים 1ו,האההה.,ךח.ום,אתנעינ;יה,מגלםעיר 1הצוהזוג

שלהם,לדר:כםריזצאיםרהגי.סההחאנ.פר·דיםהחתונהאחר 1ל :בהא 1לאח.רת 1מאינה
בל.כה.ה 1.הרא1שובהגברותהכרתעםכשהיתה,נורה.ה·נשארתרפרנקי

העצוב"הקפהביתכ"בלדתפסימיתכהיצירהאינה,בחתונה""המשתתפת
ממאציהש,בה.הריקלל 1הח iרהבדידותתארולמך.ןתהלב'',ההאבודד"צידיאו

בכשלדן,אמנםמ.סתיי,נזיםהעולםהביןה 1נינא.נרשיקשרלמ.צו.ארפנקיש·להנואשים

לאחרתאיןאם ;חד.לפתתקן.פהה~יאגרות 1התתנתקופתנלכ.דזמ.ניבכשל,רןאך
עצמה.של,הה 1ניש:ואילהמצפים.בע.תיזהריהאח,שואי 1נ.ני·חלק.כלהקטנ;ה

קשרש•ור 1קמק·ק,אל.ר•ס,אר~.ון 1ק'שלהראשוןת 1ספר , 11.הלב·חרא,ברדד"צידי.

אחריו.ספר 1משניםשנכתבההעצוב",הפקתבית"·בלדתעם,ש•לרנתמטיקהחרוק
הקוראיםעללהקלכ.זיה, 1.דחצד,אי 11עע 1הו·צהשם 1 ,נ,גא.( 11הלביההא.כדדח"צידי
שמקורםא.נושייםיחסיםשלהפרינציפע.לכו·לובנויהיסודי)הר·עיוןאתלתפ~ש
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ם.הכרה'אחהנהאחרןנ,הנזרכבלדה.מכוחריפותאותהמאנם,כאן,איןנטעזת.

ותצואתהבטעותיסודהאהבההר,אשון,בספר ;הנאהבהאוביקטאצילשנאהיוצרת

מא.שרפח,ותדופןיוצאותהפהעלותה~נפשות.הלב"א 1,הןנודדנ"ציידהכנה.אי-
גמ,נזל.ותלחרוגמצ,ליחהאדםאיןיחדגםהספריםנשניאךיותר.המאוחרנספר
אמצעיאינההיז.~פהאך ;ל,אח.ריםע.צמםלהסבירהמנסיםד.ברנים,שיעצמו.
ד"רלעמיתיהם.פחדתמובניםהםיותר,מדבריםשהאנשיםככל ;הן.א.בהפוך ;מקר.ב

לסוףיורדאינוו,אשי-ל.בו,חוםבכלימיו,כלמטיףהכושי,.הרו:פאקופלנ,ו
כאשרלהשפינ.ר. 1לניתןלאונשרו,עצמושלו,ילדיועלאפ~ילו,באמת.דעתו

כמוהונלחמיםדין,כי 1זע,זרמוריםרופאים,מבוגרים,רוחו.ב•עיניאותםראהנולדו,

הימנו.נתר,ומםש.באיהםעלובהווינאותרשקעוכולםאך-הכושי,הגז,עלמען

ד"ושניןבשיחות.רב,הטרגיותרוןz,מעמ.דחסרימשרתיםהיות 1לבחרוהם

ול,עומתראוניברסיטה,בוגר.שלהמתוקנתש,ון 1נלהמדברהאב-ובתוקו.פלכו
דקדוק.שגקא,ותן.ע,מןס:תמסורסתפומיי.ט.יבית,לישוןאל,אי,ןן,עתשאינההבת

מדבריםוהב.תהאבהעבריתה 1במ.הדוו :'התרגוםחולש.דתכלמתס.ל.סרתכאןאגב,

לגביהזיזוהואבתרגום.כללמשתקפתאינההבתשלהדיבורעגתלשדן.באותה
הדבריםשכסגנון:הצ,ו,רמ.ניההבדלכהזו,כבקרחהאךשבספו,כולןיי~י,חותכל

המטיףבלאונט,ג'קאףש.בתרגום.הדמיוןוחוסרלות 1,ךןכמיוחדמו,רגשתנויקו,

קופלנורד"רהו,אכשאר :ומענייןשהמעים.לדמוצאאינוס,ןצקאלית,לרפורמה
קשוב"מאזין"שניהםמוצאיםזאתל·עומתבלב.דא~נהא 1אלנדניהםאין 1נפגשים,
ותכונתמן,מן,נשלהעולםמןמנו.תקסינגרש·אלם. 1החרסינגר,שלבהמותו

ההיל.ווחמכה.ביה.בו:~בבוישכילהאמיןל,א,נשיםמת 1הגו:ו 1היאשבוהריחוק

המצב,הו~אקומי-טרגיט.עותם.עלה 1מהרעד·עומדיםהיופיו,אתלפת,זחיכול

ב,חתונה",ש.ב"השמתתפתל.פרנקיקצתו.דומההמתבגר.תהiגערהמיק,ר itכאי
העז,,ךויז.~איפתהה 1למוtגילאהבתהעללוומספרתסינגר,ל,פניהכ 1ל,אתשופכת

קריירהעלעירות·ה 1בצ,rולמ:העצ,מהמק-קואלוססון 1ק,או(אגב,פסנתרנית.להיות

לרוחה,יביןה,ר,ש·אילםדוו.קאכיל:המאין,לנערה.שגורםמהו.פסנתרנית).של

ובהנוט,עתמוסיקהמיעת 1ששה aמביהמיוחדת,ההתרגשות·אתע,מהיחדיחשו

סיגנוש~לליבוואיל,ן,האדם..בני,בין,הש,ורות,היסו:די.תה aההב 1איאל,א 1זאתאין

זהלידדיבעדתו.שפוישאינוההא,אףחו.ש·,א•לםל:דידישלמותו 1בנתוןעצמו
לכ.מי-,בלינואשוכלאתלא~ילמים,המיוחדתדים 1היובלשוןסינ,גר,מסרפ

נדבוספקכלאגב,אין,הענין.במהב.כלליתפושבשכלוהמפגרשאנטונפולוס
מי,נית.גם,ה~אא~ופנולוסאלסינגושלתשוקת.ןכי

המט,ו,ה.א,תלם 1לערהמחטיאציידהלב".הואבודר"צייד

 1961אוגוסט,
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שלהאחריםלרומניםעד.לןמבתפיסתרקובמחוגים"")ל.לא''שען,ןוו.רמז
האונמרתיתשברמתולינראהאןהכ,עדבהםדתניאשרמק-קאלרסאקרסק

העצוב".הקפהבית"בל·דתארבחתוiבה"''המ.שתתפתגכרןמספריםהר·אנופל
ומאובקת,קטהנדרומיתעיירההקר.דמים,כבספריםהרקעאותרהואהרקע

לקוריםוהשמךחזרה,הואאףהיסו.דייםהנושאיםמןחלקיושrביה.אתניהק mהב

האפשרותחרס·רהנדדיות,הסך.רפת.בציירותאתרארז.ה,מבקרםפעם,הן.תורשבנר

-משותפתלשrרןמציאתשלהאפשרותהר.סרל.אדם,אדם.ביןמאתהבנתשל
ומתארת,חוזרתהיאן.שן,בשר.במנוח.להנו.תניםואינםה:ס~:פרתעלע7.ביקיםאלה

אנוש.יחסישביציר,תהתקרההחוסראתשובות,אייה 1רנקרו.דתומתדר

נעורתשלדמויותמברכז·ערמ:זותסמפריהשכהזכבהוא,מרק.הלאבן~ל
שיצרהבירתווהמש.בנערתביורתהע.מרקרתהמדוי.דתמןהן 1:והבגרות,סףלנע

מציאתוהנוסוהבדידותמרטדבאת 1להבליטבמיוחדמתאiימדתאל.הנער.דתהסורפת.
הילדים,מחברת.אותןמנתקההתגבר,ותתהליךניהסביה.ב.עם 1מאיתיתהבהנ

נתקבלו.ל,אדייד 1ע 1~המבוגריםדל·ערלם

ליונשאמק-קאלרססרן 1.קארהרזר.תמחוגים",ללא'עש'רןהאחר.רן,בספרiדiגם
שתיםואבי-וב.הנ.בעטותשמק.ררםחד-צ·ידדים,אנושייםי,חסים-.עלהיהאהר·נ

הםאלהופ.עםאך-~ההבתגרותבגילש~"בהןהר.אשי.רת.הןגדוירתאמרםעת
ש·אינזהגושיהנערפיר,ז.שר.מןקליין,השופט.ש.לנכדוק:ליין,ג'סט·ררן rג ;.בערים
הננסיה.מספס.ליסספל.עלכתינוק·שכמ.צאמשדםפיר·נקראוההא,הרריו,אתמניר

תנופהבא·רתהמצרידיאינויותר,והמ.סרבבתהמררכ,בתהמדר.ת~שהראג'סטר,

אשרסופרת,שלמגבלותיהמרוגשותכאןדמיק.פרא.נקיהנמדותנמרפיוטית
ושומןג'סטרשבידהי.ח~סיםנער.שלתrיאר,ר,ןמאשריותרבהדירלה vנערהתיאור

סרפיב.שאראהנה-אדיש,רת)(ארהב.ה-.שפאה 1איחסילהר.הבבהתפתח.ותםמקבי·לים
גברהאבתשלהיחדיהמקרנהז.האידשומן.אתאוהבג'סטרמק-קאלרס.ק.אר,סרן

.בשמתרנימיגבללרי 1ת 11הלבההא 1.ברדד"ציי·דבר.ראמןסינגרדס.ררפ.ת. 1ביצירות
אתש rלפתרכללסדגל rמא~נוס t'1ל 1,א,נטו.נפר,כשסלו.המפגרלם 'iש-א 1חרבאנטרבפרלוtו<,

כמלואסינגרעלמשפיעהזרער.נדהאיןאך-סינגרשל·בנשפוהמתרחש
חד-צ.ידחת.היאביס,רד.ההא·הה:נכיהנהמי.

בזושמןשומן.על.נב Mל,הלגיסטרעוזואיונשלו,הרםהיא,נותי~ח.וס

בלינו,שנצטב.רה·המריר·רתכלאתשן.פןחראג'סטרו·על jענמרר.ס.רלדסטר 1לג
הגזעשלהנחרתח•נרתי 1המע,מדזעלכילהסבלותיועלדירע~,הבלתימוצאועל

אותוע.רשהלשומןאדב.תראך ;שומןשל.בסבלותיואשםאיברג'סטרהשחור.
זה.צמבמב.צלושומןלפגעי,

אונפםי.וכמהנכהמהתרפ.ש 1ליוכלחמוגים",ללא"ועשן.דספר,שלשמו

הרופארמ.רקת.ת.ביתבעל,אמל.דן,ט. .'גהנהמלכת.מעדהזמןמסרפ:אנשיםלבגי
קרוב,שקיצו l'ביועחלהצלתו.תקזרהכלו.אידבלאוקומ~ה,חולהההאכיל·ו,מאר
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משו.תףמכנהללאאנשים

הזמןסבינו.המתוח.שמןומנותקארץלאבארץמרחףריק,תללבמיןמאלוןחי
הק.רנגרס,תברבשעתוההההשופטהזקן.השופטג'סטר,שלגכבולגביגםמועד
,z,רהפנים.ו~נש.ואנכבדאירזJעומדשהואלדב.דמהעברן.עלחיוהואאמו,דזקןע

עלבחלומותשקועהואלמעש.ה ;ומ.ערףע.צמהנעלתומדיניתתכניתלדג.שים
שב,הזיותידהמא.חורה.ההיסטוריהגלג.לאתלהחזירומבקשהדרום,שלעברן
זקןאדםשלוזמניםתחומיםעירנרבאלא~אינול,עתי,דמזהירכחזיוןלונראה
לגביגםהזמןעמודמ.סויימתמחבינהלמצי·א,ר.ת.זיקתואתאי,בדשכברמארד,

לאשייכיםא~נםהם-מפורזב,תח.רם,נמצאםי.הםגילםמאפתושדמן.גשטר

יסחיהםבצןרתחר·זריםהםזאת,לדע·תמבליהבגרות.למ.חרזולאהילהירתלמחוז
כמ.עגלנלכדוהםשנקהם.נולדובטרםה.תקופהמןהוריהםשלוש~נאותאהבותעל

המסרבתהקטנה,הדרמויתה 1העיירב.כלהזמןער.דמאחרתמבחינהןעודזר.זמן
,המודרנית.,ההתק·דמרתובקצבה.זמןבפע,מילו:זרש

לבנה.חיתהמאושכןלמחצה,כן,שיךן,,,אדיוק,ליתרכרישי.הואשר.מן

אינושדמןהכן.שים.לגזעק.נאתרואתתר l'מריראתמגבירהאלאאינהזרערםדה

שחרורשלבאידיא,ליםהשייםהאתמביכיראתמחליףהויא 1למעש.ה .ומשחררלו.חם
אינםאגב,ב.דרךהמוזכריםכנער,סב.לרחיוורברבן.שקרןהואהכושי.וג.זע

שכן .סנפרחול.שהוזוהאו,דטיפוסאינושדמן .חת.בהגרתואתלהצדיקמצליוחים
הופךהדבראין-לינץ'פט TLמ'בןעשחיםואלהבל.בנים,מגתרההואכאשר

ל TL 'סדרםלמיטתנדחקוכו·שיםל,נניםביןההנתגשותא 1נרשעם..שלל.טרגדיה
וחורגים.מ.ו.זריםטיפוסיםכמה

סלחנותשלרוחמעין ..וספרשלסיומועםלהסכיםאבריכוליםמכןפחותעוד
מביןהרוצח,מןש.דמןשלנמקתוא.תלנקוםהרוצהג'סטר,.וכ.ל.ע.למ.שתלטת

שהוא.נאשוייצורבכלל.גפעולואסרוכויקדן,שים,הםהאדםחייכילפתע

 ?הרוצחחייעולגמינההאדםחייבקדשהתהמאונהבמאתהאם
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