
פסטרנקובוריםז'יבגוד"ר

הגדולהרוסיהר.ומןמסורתאתבצורתוהגמז,שיךרומןהו.א ) 1ז'יבגו""ד"ר

ושלום"ל"מלחמה,בבנינומאדקרובז'יבגו""ד"ר :דיוקביתר .-19ההמא,השל
 :המקוםבחינת 1מן,הןהזמןמב·חי:נתהןביותר,וחכההיריעהiוי. 1טולס,טש·ל

לאחרשניםכמ.השזמנולאפילוגעד 1ו-20ההמ,א,הבת.חי·לתש.זמנהמפתיחה
אמוציונליתמבחינהו,ל•סיבירiזי.לאוהאלעחדמוסק.בה 1מ ;השביחהעו:לםמלחמת

האזרחיםומלחמתאוקטוברמהפכת·עלהיאה 1היה·דגיש :ובמקוםמן 1בזמ.רכזיםיש

מ,ו,סקבהס.פק,לל.אהוא,הסופרללבביותרהקרו,בוהמקוםהחאדומים,הלבניםבין
ה. 1בדוקאמתרחי.ז~יםהמ,אור,עותשירובלהגידשאיןהגם-

הואוכאןהרוסי.הרומן,שלהטרדיציהאתממשיךז'יבגו" ר"ד"-tז'ציינו
ישואףהאמ.ריקאי,המערבי,האירופאיהרומןמןבהרבהורק,מת.ובכ.נינונבלד

בקרי.אתורגיליםש.אנוהמ,ודרניהר.ו.מן .-20ההמא,השלאלי, 1הישר-להוסיף
נתוחם,ע•להאנשים,מחשבות,ע,ל.מר.שםהד,גש ;ה 1ע.לילכהגשת,מעדניךאינושרוב

ומ.צטמ.צם.הולךאחדברומןהמ.ופ~עיםהאנשיםמעג·לההכרה"."זרם-הפנימי
ע, 1מאוראחריב.אע 1מאור-,הפיקרסקיהרומןדרךעלבנוייםמ.נים 1רוהר.בה

גמא.ורעישתלבע 1מא,ור 1ש,מ.בליבמחרוזת,בו·דדותכפניניםמהש.בהi,אחרימהשנה
דוקא:הי.אסיפורוד,רךז'י.ב.גו". ר"ד·".כךלאצבעוני..שטיחכבאריגל, 1ב,גררוגור,ל

מא,ורעכלבז.ה.ה 1זמשתל.ניםהא,נשיםגורלות ..המובהקהע.לילתיהרומןדרך

תכונהמוג.בדתלעתיםאחריו.ישינוא.ולזהלושקדםלמאורעגורליבקשרנמצ,א
שהיאהופעהיינגרף,ז'~בגו,יורישלהחורגהאחהופעת.מלא:כרתיות.לידיעדזו

 .כeus ex 1nachi11a lשילסאמ.צעיל,נונראיתת:ע,לומ,ה,מלוו.ה 1.וניסוחהמסתורית
ומקוםזמןבק,טעיושוב,שובה 1ב.זה 1זהנתק·ליםהאנשיםשל,המוזרותהפגישות
החיים.שלמשטפםולאהסופרשלמרצונוכנובעיםלנונראיםביותר,נר,ח,נים

אתב.שפרטזרשבדרךמ.שוםה, 1זרושםאחרילהגררולאהר 1להזןעלינוכאןאך
הערךבעלנו 1אינהאנשיםשלגורלםשהרילו.כוון 1נתשלאה 1מידקנהלפיהסופר
היחידעדיפותאתו.מדגישחוזרפסט.ר.נקלטועות.לנואלשוב,חהמ.כריע.הקובע

אךשוהוא,קולקטיביזםכלעל,נעול.ההא~נדיבידואליזםאתרו,אההואrתכלל,ע.ל
לאופנהמנשנול,אלכןחי~הם,ת .rנש,חיתההשלמותמת 1"התא-ז,אתעם

בנויהסו·ציולוגיהלו.הה·ז~.תחוות 1והטב,עמעלעלויוהאדם,נוח 1·ז~ישלדמ.ויד,רנית

מ·עברודילטנטיתכנאי.ביתלהםנראתהמדיני,נמ,עדשה 1ומוגז,ה,מ.וטעהיסודונזל
רומןהיגרגו" 1ז'יב"ד"רהאםלבעהי,מגיעיםאנומכאן .) 447 'ע(להבנתם"
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להגריעקשההספר.שלנים 1הר:אשוהמבקריםכברעוררוזוה 1שאלריאליסטי.
ויסודפנימייסוד :סטיים 1,ריאליאינםשוהאייסודותשני,בספר ~ז,ה.בנדון

מיס,טית,כמעטדתית,,אמונהרוויהס,פרובסט,רןקט,ורה.כמבנ,,ךהתל.ויחיצוני,

זולנקודה-ו.מאמין.כןכנוצריטר,נק 1פס~כאןלפנינו~מתגלהלתמ,הוננועמוקה.

הריאליזם.,בהגדרתהמקו,בל, 1ול·פינכלל,.אינווהמהסטי,הדתי~היסודנחזור.ע.ו•ד
האנשיכרב.ה.כמיההמ,לאכותיהואכיציינוכברהרי 1החיצווני,המג.בהמבחינת

הימ,נו,מתרחקיםוזzוונ.נאדםאנונפגשיםכרגיל,שבחייםש,עה-.בזהזהנתקלים
המדורניוהרו.מןגורלנו.,ע.לישפיעוהללו,הא.רעיותהפגשיותשרובמבלי

חוסראתאףותכופותהמקררות,,אתלהדגישמ,הותו 1וכנינול 1ככה 1,מנס"המ·ער.בי"
שלמה,הןוימתונת,לנומוסר,ז'יב,גו""ד"ר.הריגיסא,מ.אידך,שב,חיים.התכ·ליתיות

אוירהליצורחציליהפסטרנק,ל,מצי,אות.ונאמנהכא,מיתייתלנוהנר,איתתמו,-יה
שהתפתחותש.עהעצמו,כות 1בז.הקייםשלםלם 1עולנולתת,ב.ספרו,מיוחדת

מעוותת.עט 1כמסו,ביקטיבית,ה 1לכתיבל.עתיםביא,ה 1מהמודרניהרומן
.ורמוניםכל 1שכ-ככךגם-19 ך,,המ:א,ה.מסורתאתמ,משיך 11ינגו 1ז"ד"ר

נחרפסטרנקאםש.באהבה.~הגו.פניהצדש,ל,תיאורמכלנמנ~הואהרוסיים
בארצותהר.ומן.הת,פתחותממ,נונעל.מהשמ,אאוכתב,בההצור,האתבמכוון
דמךתוהריהיזהאפישברומןהמר.כזיתהחמותאחרת.ש,אילהזוהרי-המערב

אמ.ושלבקבורתהצ,ע,ר,ינעריורי,שלבתי,אורופותחהר.ומןזיי.ב.גו.יורישל

העולםמלחמתמן 1.נזיורי,מותלאחרשניםמקומםוהחתימההאפיל'גהאהובה.
ישחייו.ןדרךביוריק.שוריםלו 1אפרקיםגםאךלאחרי,ה.אחדותש.נים 1וחשביה

ונפתרתה, 1ל,רמא,הובתו,יורישלכתוש~לזהריהמרומז-חיצוניאר.דעי,קשר
נפימי,הואהשני.וקשריורי.שלומ.תיםא.רוןבפנילרהבדבריתעלומהבזאת
ןב.קט·עיםעצמו,,פסטרנקכעיני 1ובעיני·נוחידה,הריהייבגו 1זיורישלדרכורוחני.

לרהביליטציהמסוייםבסיוןישכלומר,-החדיהלהכהותבסיוןישהמסיימים
כברלהלן.ל,הבהירתדל 1נשעודזונקודהאךכמדינה. 1וכארץרוסיה,שלמוסרית

זייב.גוד"רהאם,הבעיה,עלנתעכנוהספרעלשהופיעוהרא.ש•ו.נותהב.קורות
ציורשלב,זהויכי!לי,נ,ר.א.הב. 1,ב,חיוזולישאלה,שענוישעצמו.פסטר.נקהונו

שכן-דמויותיועםלהזדהותהיוצרחי~במסויימתכמהיההז,הר. 1לישוי.וצר
ל.אכך,לאשאם ;כלפיהםואהדההבנהל,ברו.איו,זיקהל,ושתהיההואחיוב

r להכנהסהס.ו.פרשלבא,פשרותואידשנימ,צ·דשבלונות.א,ל.אחייםיצוריםאלוהיו

ל.עתי.דיצירתומיעיךייבשכן,ש.אם-:אחידלספר.אחת,לדמותכולוכלאת
מהם ;השוואהקדימכהלמתוחאפשרהריזייביגו,וד"רפסטונקס 1לבוריאשר

היאחרפו,אהמ,שןרר.הוארו,פ.א,רקאינוז'י,בגוד"ר,הש.ע,ן,ןת.ומהםבטרחים

בת'יאור.ומסויימתחול'ז.~וה.אףאחליכאןWיהפנימ.יעול,מוהיאהשירהמקצועו,

שהישירהה 1ש.עבלבד.חיצוניתכעדס.דהופא 1רהיותואתמרגישים,אנו-הגבור 1של
מית 1רשאינפ,ורמצי.הבחזקתלרובנשארמקצ,ן,עןהרינשמתו,מעצםנובעת
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שלמהויתולחל.קבודדים,מבמקריםחוץשי.הפוך,מבליתסופר,מןשקבל.נו
כיהסופר,הסבר,הרפואה.מבק.צו,עיורינחרמחו·עמ.ביניםאיננוגםאנו~רדי.

ניותרמתקבלאינוהמדיני,המצ.בלרגלי.מעשי,שמיושל,רשישבדברל.עסוקרiצה
להרגי·שםהאדםשע•לחמק.צו.ערתאחדו.דאיהיארפואההרי /הכלאחרעתנר. 1דעל

-טובכרו.פאלראות.ועלינושלםאדםביורילראותכדיממלאכה.י·ר.תרכ~עוד
שידירגמרכן,הם,יורישלשיריוהס.פר.דתית.ביכו·לתורקמשתכנ~יםאנואך
עיקרש.הריביותר.השובש.הואראשון,וז-יוןלפנ~נרוכאןעצמו.פס,טרנקשל

מוכרחשהואמשמעכפסרומשוררדמותוביוצרובשיר.ה,פסטרנקשלציירתו

שלהחיצונייםחייומאררע·ותדמות.אותה·עם.מס.וימית,במידהל.פחותלהזחהרת,
עולמואךפסטרנק,.בוריםשלחייוממאורעותלגמרי'שוניםלהיותלים iעלריורי

 :מעניינתנקודהעודישיוריש.לבשירי'יוצ.ןן.עולםעםדהות 1להזחייבהפנימי
ומקיף.גדו·לספרכתיבתע·לח,ולםהצעיר'הסטודנטיורי,

עלחלםהספרבביתימיומאזלכתוב.-מכךויזתו ,ב.ו:,,ז 1לחידע"יורי
ההכריםאתדינמי.ט,מכקלותיסתיר,ברחייםרשמיספרבפרוז.ה,ספרכתיבת

ספרלכתיבתמ·דיצ.עיר.ה~ההואעתה.עדע·ליהםו·שחשבשר,אהביותרהעזים
מרשמיםבהכנתחייואתשבילהכציירהיההו.אשירה.כתבזהמםקום ;זהמעין

 .) 68 'ע(לבוא."ל.עתידגדחלהלתמו.בה

שלאסרפעליורישל·ח·לומוכיהרשחם,מתקב.לל:ב.לתשומתראויזהקט~
מ.עניך ..גתנושאכןבגר", 1ז'י"ד"רעלפס,ט.ךנקש.לחלומועםז.ההל.עולםיכתבהר
להעמדימקובלשהריהפרוזה.שירה,ל.כת~בתכאןהס·ו.פרשלרגיללתי 1הבהיחס

רו.מןע·לך.מ.בקריםאומריםאםהפרו.זה.מןיותרמעטגבר,.דהכדרגההשיר.האת
שיריםבכתיבתוהאחפסטרנקו.אלוש.ב.חים.לק 1לה,כונתםחרישירי,ספרהר.אכי

כמקררהקט•עאתציטטנובפרךזה.מקיפהיצירהלקראתהכ•נהרקשניםבמשך
לאי·ורי :השניםביןי:סודיהבדלגם,כרטמוןאךוגבורו,פסטרנקבידהשואה

לדרכו,מ:חיךכשהעולם,ל,ןךכויצ.אירויכתבו.פסטרנקחלומותיו,ספראתכתב

מפעל,א,חריוהשאירתו 1רכמודר.כרע,לירנשתבשהמהמ·שוםאך,בעתידו.מאמיד
זלים zהועצמופ,סטרנקבוריםם. 1ספולעלב.אושלאאישייםוקשריםמג·ורםל·תיחיים

חייו.מפעלאת
הארץמןכלוחרסJבו.דדבחהזרויורי :משניתח·שי.בותבעלתנקדחה,ערד 1י·ש

מופת,תוגן.מיהגןת,ק,בצי-ק:טניםס:פריםבהרצאתלח.מןא.תמרויחלמ.רסקםה,
כיאנונזכריםב.שמתו.נבכיאתלחוש.רףנא.לץאיבריז~בהםספריםפופולרי.מד.ע
מרפתבתרגומיאךכמעט-לפחותחוץכלפי-פסטרנקעוסקשניםעשרותזה

בלב..ן

קרובהואוהארועים.הדמויר·תרבנס.פךהמ.רכזיתהחמותהואז'יבגוירוי

אותוה 1ל 1מציאינהזוקר.בהאך.הסופר.מאייזz-יותחלקאףמגלםו.אוליהסופר,ללב
מ.עורבים.ברגשותספרר.ואחרעוקביםן~נרבחייו,נכשליוריהמר.מגורלו
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שמץאוליבנרשאר Jזאתעםדרנו.שלבבל,תי·מיי.רערתבגורליות,אנומרגישים
איננואףבעצםהמפנה.נקרד.תהיתההיכןלה~נריעל,נךקשהע. 1אי·שננרשל

כךאומרשהר,אהגםכשל·רן,הנרשיוריהסורפסבורא,מנםכילגמרי,נטר.הים
א,לר·ו,פנימיים.חיצונייםהארהעים,סבוניםמ,לאהברז'יבגריורישלספררובפרוש.

שים 1פרגאנו 1מ,אפירהנר.נעיםארמנח.רץהנכפיםיותר,וקובעיםהשרביםמהם

אופי,בעלתבמינה,מ~רחדתאשהחיתהמאו,אמר.בקרעלער Jנלראשו.ןהביורי

מבחיליםח.סןתר,תחתהנעראתלרקח 1ךהלה 1.הךרvיגהואחיההיא,ו.מחשבה.השכלה
מפיעליוושומעיםמותר,ברגעאל~אפרג,שיםאיננו~האבאתאףמרוחם.הרכהלו

הוא,באשמתומ.ןנסיושירד.מיליונרמוזר,טיפך,סזההיהאותר.שהכירואנשים

משעןכלמאבדהואל.ב,ס.ךףיל,דים.לנולן.וחש.איווזבחן,,.בשיםמכהעםשחי
בררגעב:אותרב·דירק-המרתערת 1לזרוו.והרתרכבתמהלוז.וקופץומוסרירוחני
אביר.ל 1שהעמוסהזכרכנגדלנרר,מקשההמתה rאמרעלמתפללהניעויורי

נשים,שלר·שאחריואיר 1שי,הואאביר.דרךעליוריח.ךזרבחינותמכמה
.בפרקרקנגלנהר 1ואבעולם 1לקיומהעלידעשל.אבתביניהן-לילדי.ואמהות
ופריז.האררלמר.סקבה, :האבנשיש.ארר Jש,מקומרתבאותםך,בךירק-האחרון

אשתו .ו.סיה) 1לרמחוץהיהלאמימיויורי .ל,פריזלהגרנאלצתיוריישל(אשתו
אהת.ייחדגודלהוריהבבית ;וכאחרתכאש.העליואחו.בהטוביה,יורי,של

הואכב.ערותוכבר~מסתורית-סמלית.דמותהיא(לרה),לריסהיורי,שלאהובתו

פגישהלא,חרבה.טמ.רןמיוחדנחניומניד·מיוחדות,בס,נינותפעם,ארתהרואה

הופכתלרהאךהשביה.הען.לםמלזדמתבימינחזיתהםמזדמניםבוס.פתמוזרה
הטוביזtלפר,סו,ניפיקציהמעיןא 1.הילרובמ,כן.לאחרשניםרקיורישלו 1לאהרבת

א.שתרהיאטוני.האךליורי.וכאחרתנאםכטוניה,ה~א,גםהרוסית.שברוחוהיפה

נפיאהד",מ,ע.ולם".ןעך.ההיאלרהמאושרים.משפח.החיילוהיואתהיורי.של
ביןיחסמא·שרי·רתרהםולרהיורייחסיה, 1לר.אשך.גמופער.ההיאב.והפרקשנקרא

הפרסונליים.לג.ברלרתעימ.ברמתרומ,מיםהםבאהבתםמסוימת.לאש.ה,א.חדגבר
הקוראאיןגםלכןאחרת.בספירהומחקיםיום,יוםבחיימנותקביניהםתקשר

לרהויעםמש,פחתר·עםהואחיב·רקצרזמן.פרקבאותובאשתו,בוגדשיוריחש
ל,ךברחלוף,.בןאשרר 1ל 1הישניםש;לאשרםאתהך,פךיוםיוםמחייזהגתרק 1כאחת.

-הת,נגדרתכלללאה 1מלרלחפוזיורייסכיםהרג;ע,נבראלהתקיים.ירכלשל~
כחולשהלהת,פךשת 1הינירלרב.חיי.ולטרת 1.ההחאחת ;לדרהכארתהי·של.חעצמוח,רא
יוםיוםמהיימנותקיםולו.היוריסי 1שי.חבאמרנואךכאחת.הגורל,כךר~שתאו
העירה,מןנמלטיםולו.הבהקצר.התקר,פהאר.הת 1במביוחדמתבלטזהףאלמנט-

בה.חמ.רוחקתבאחוזה.נשל,ג,מכרס~יםש, 1ר 1אנמכלמנותקיםרחייםמאסר,מחש.ש
מב,חינחכימספקת.,במזחאלההגדרנולאעדין-א.שתרעםקודםיוריגר

אמתיתמציאות·ז.ר,אתנה.מ.גל.מתהמציאות,מחייהרחiיר•קלמרותהרימסוימת,
אףאולירגילה,אשהאי~נחלוחכייום.יוםחיי.שלמזריותר~כליליתיותר,
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מא.ןושירתה.לאבדזאתעםמבלימס.וימים,ער.כיםמגלמתהיאמסוימת.,אשהאיננה
והנשי.האנושימןבוש.איןמסמליותרגםהריהיסתם,מאשהירתרשהנהכפי

בפיהבזושמיםוהגותמח.ש.בהדבריישמיסטיים.יסודותספק,ל.א rלשי,ברומן

והדמויות-המיסטיהיסודמןבהןשישדמויו.תומופיעותז-ה,בקושונים,אנשים

כותביורייורי.בחיידו.מהפונקציהלשניהםויינגרף.לר·ה·הדכאןהמצטינות
להםבק:שובהבאורל,ד~חה !iבאחוז.המשפחתועםהואשנמצאשעהבימונו,
לחייש.פרץחשביההפעם"זו :במוסקבהכ.לסלי)(במובןהחייםמאימימפלזג

חוץלהיות,חיבחייםבכלאוליקשיי·כלאת.ן,התי.ךמצילי,~השומר,כמלאכי

מנעטשהיאדמותיד.ן.ע,תי 1בלינוחסד.,וכהם,הקשורותהאחרות,הדמויותמן
סמויחייםמעיןתפקי·דבהריחיואולי ;לעזרהקר.ו·אהבלתיוהבאהסימ,בולית

בספר.ייבגרףשממ.לא:הפר.בקציהכא,מ.תזוהrי .) 261 'ע(אחי."לייכגרף,מסורזה
במשירין,-הופעותש·לוש ;ביוריה 1קשורכמ.ספר)(אונעשלוה,ןפעהכל

בטיפוסהחולהביוריתו.מןהואיורי).שלבתו(גלויבעקיפיןתא.תרו:נה 1הופעתו
של.אחרהראוז.~.ונות.נשניםבמוסקבה,הכלכליתהשמצוק.הבז.מןומבשפחתו,
א:בורלנח·ת 1נשאב,חו.ז,הולמש.פחתוליוריעוזרהוא jשיאה rלמ.גיעההמהפכה,

פיע 1מוההא ;ביומנו)לה, 1לןגעשצי·טטנוהדבריםאתורי rיכותבזו(.בהזדמנות

אך-לעזורהאחרונה,כפעםה, 1ומנסלט,מיוןאטא.טהיורדיורי.נפנינמפת~ע
המדויותהםשיאה,נפיולרה,יינגרףהל.ב.מש,בץיורימתקצרז.מןאחר

שה•ז.~אירםשיריובל·קוטמתחיליםהםיח·ד ;ארונואלתנצניםמביןהבולט.דת
iכדר.~ו.כאיבמפר.זר

היההכרחימסוימתמבח~נהאביו..וביןיוריביןהמק,שרהחוטהואיינגרף

·בחייגםשה~ה.מהיוריה~הלא.אולייי·בגרף,שאל.מלאהאב.ש,להמו.זר.חיי.ואור,ח

רגללפשיטתז'ינגואתהמביאהדיןעורך :האבלז·יבגומק.שרתחולהי~שלו.ה
שללאמהוכמאהבכיועץממשישל:דעת,אנודלידי,ו•ל,בסוףומוסרית,כלכלית

לע.ולם.נרפאתאינ.הבנשמ.תההצלקתה. 1נתבגרשטרםהנע.רהאתומפתהלרה
יוריאתל.שכנעומצ:להחויורי.לר:הבפניהדין·עורךמופיעגורל~תחייםובפרשת

הואכיבמפורש,את 1זיודעים,איננו.כיאףלהניח,ישבזייו. 1לו.האת 1להפקיר
ילדהיורי,ושלשלהילדתהלהפקרתבער.מהל.רהאתהביאמכןשלא,חרזההוא

הידן)(עדרךקומררבסקיהרימסוימתמבחינהקיהמה.עלען,לם 1ליעדל.אשי.ווי
אךיורי.שלהטובמל:אנוהואשייבגרףכשםולרה,יוריש,להרעמל.א:כםהוא

הסו.רפ.נכונתרמטושט.ש,ערפלינשארא 1שהו.הגםגדול.ה,דמותהrו~אייגברף
לוליחסאיןאוליכןעלבשחיתותו.אףבכל,בינו.ניאדםהו.אקומרונסקי

ללבנוהקרוביםהאנשיםכל 1לנעקבותי.רהרסמביאשהואהגםמופרזת,משמעות

ייגנרף.ש~למ.זודרהנ 1להגיותרהרבהק·ש:הנספרממל:אתשלרההפונקציהבספר.
שחייולכך,הס.כרתא.חתאינה·לד.ההאםאךליורי,טובאךמע~ומביאי~בגרף

עלחמשבותיואתו,לסכםלסדרה rמנסכשיוריתקון·ן·ללאנתעקמרירוישל
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עלעמ.דשלט·אותומסוים.שלטמשים,ללאעפרונו,משרטטתמידהניר,גבי
רופאשחפ'~והפרטיזנים,בי·דייוריגש.בהדרכים.פרשתובאותה.דרכים,פרשת

ביותרש,השפועוהחי.צונייםהמ:אורעותאחדהיאיורישנחטףזוחטי.פהל.שרותם.

להמלטלבסוףמצליחשו,א,בסירנותכמהל.אחריורי,כאשרחייו.מהלןעל
שנחטף,עה 1שבהריוןש·היתהאשתו-משפחתואתמוצאאינושובולחזור,

אחרלמ.וסקבה.מיוחדתהוראהלפיחזרו,הםאשתו.ו.אביבנובינתים,בתוילהה
הםגרוש,צוקבל.ההמשפהה-מטוניהלב.קור,עמכתב,מתקבלשבועותכמתג

יורי.אתותראהתוסיףלאשלעולםי·ודעתהיאבהו,נל 1לפריזע 1לנסועומדים
שובומנסהממש.פחתובנתוקוסובלהואיורי.נחטףבאשמתולא 1שהרילכאורה,

החטיפiילפניברגעיםמזרשבותיומהלועללהתנrיכבעל~נואןלהמלט.ושוב
אתבל.הבהה, iהעירמןעה 1שבאות.הוכ.ביורילו.הצפויעליחעלאכאשר
שלקיומהבזלדבריודעתשאינהלמזtופחתול.אחוזה,ה.זרהלרה,אצלהלילה
באשתו,כבגדיהעמההשהיהשהריסופית,ממ•בההפרד 1להחליט·לרהאצללרה.

גדרןהוגן.ובלתימוסריכבלתי·לונראההאחרוניםהחדשיםשלהכפולוהקיום

יורדהרכינה.בהמשךאולם ..ב.דור·הכל~מעתה ;מלבועולשירדהואמרגיש
לאחר ?מח.לטתפרדיהמלרה,כפרידהלעמודיוכלהאמנםכב.דעצ.בעליו

הס.כריעתה.לאאולםמלרה,ל,הפרדעליוכישוואיהואמח•ליטשוניםחר:הורים
ממשיועליצותמלאעזה.שמח:הלבואתממל:א 1לרהאתולראותשובלחזור

בדיוקבאהמנחרץהכפ~ההפרטיז.נים..אותועוצריםרגעוב.א.ותו-לרכבההא
גורלו,אתבעצ,מולכווןמסוגלחקהל,איוריפנ~מות.החלטהאיש·למבומנט

לשליטתו.שמעברכוחותע"יעליונכפהוהוקהו
יאינהכטונקה,-ילדיםל.שניאםאחריו,יוריש,השאי.רהש,לישיתהאש·ה

מתוןכן,ל.ומרא.רפז,z,ראםי.ורי,חיאתהללרה~.ולאלטונ:יהל,אלהשתוותיכו.לה
ל.ספר,אופיניז,העניניםגלגולטןנקה.ב.ביתלש.עובר,משרתשלבתוהי,אאינרציה.

אףיורי,אלטו,בה:היאבז.ה.ז.הונתקליםהולכיםוצאצאיהםהשוניםהאנשיםבו
מאזלגדולה""שע·לול.מרותהוד.רה,פעם.זהיה zוממהחודנהאלא.א~נו'~יורי
איןכ.ברז.ה(בזמןל"רופא"בתםשביןבקשרמתג.איםמ·שרתים,שהיוהימים

ב.חזרומעורפלת.י.וךי·ז~לבחייוהאחרוtנההפרשהבכלל'מבקצועו).פעיליורי
טפלההוא.שרן(.נחליו.בחוליובוהמטפלתלרה,עםהואשוהההפרטיזניםנז·זz-בי

הנראיתד,ה 1פרימלרה,לפרידהלפתעהו.אמ.סכיםהזכרנו,כבר 1שכפיטו.ניה).בו

מוצאלהיותעומדלר,השלו.בעל.הה:ארץ,מןגלתהה 1טוניהריהגיונית.כבלתי
ע"יהמו.צעהתפתו.רןהפרידהאןלבטחונם,חושזzרים,אמנםוולדהיורילהורג.

שלזרתו 1חיותרעודמ,עורפלתא. 1שהוכלט,עםכבעללנונר,אהאינוקד.מרובסקי
משפחתו,עלהגלותגזרתואתל.ב.טלבסירנותע.ושההו,אבה.ושהיתר·למוסק;נהיורי
מפסיקהואר.בה.כוונהלל.אאפ~טיה,מתון.בעשםיאל,השבסירנותדומהאן

מתחילמרי.בהעםחמשו.תפיסהחייםאתנור,א.בעונישוקע 1ועו 1במקצולעבוד
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השניםביןמתפתחלאאףמצדו.מר.סריתהתחייבותבלאמבגתוון,לשאכאלוהוא
שלהאחרוןנסיובולרה.אררט.רניהיוריביןשחיהפכינפשי,שתוףשיליחס

ולשטףלמקצועוולחח.זירונתרןהואבהםהתנאיםמןיוריאתהרציא 1לייגברף
הראשונה.לעבודתובדרנולבמהתקפתמתיורישהרי ;נכשל-החיים
לאאןהחושבים,מןהואשירויכדררז'יבגר.יוריחיישלאחדאס.פקסהר 1ז

 ;מחיבוקונשמטיםלוהק.ררביםהאנשים ;מידיונשמטותלטרת 1החהפהעלים.מן
מןגרוהשב 1ערהאחרון,םמנתנהלוכרתכתשט·רניהפכימדייו.נשמטיםחייו

הארץ:

כלאתנוח,הבלתיעםהנוחאתרגיל,שב·לתימהלכבןאההבת"אני .•.
 .רגיל.הב·לתיכהבדרןכבות 1מרהיותןעלבןלייקרותאשרהרגילותהתכונות

לךאיןני-אצלןהרצוןמקרםאתממ·לאיםאשרררכהל,תןכש.וחנן---
נן,לר."ע•ולם 1במןנןטובעת 1ירדואינילייקרזהכלרצון.

כירמזאכחת.והצדקההאשמהזוהיטוניה.ארמדת-רצון"לך"אין
מאשמהושחרורועצמו,ש,ב.ןמסומיתבתכונהגםאולימקורהיורישלחטיפתו

פונההואירוי,שלהמתיםאורןלפניז.לר. zמ.ז~הילייגברףגםלרה.עםביחסיו
"עליו :המתשללאשייותוכנחגעיםלהתפר,ש 1העלוליםהבריםה 1לואומרללרה

בשעתחרבותינואלהפערל, 1רללק,ררתהתנאים.קהוןאשריהירלעולם,ל.התי~של:א
עומדתאלועררת 1השל:ע·רמתח.רנתנר".ה~זנחתזוהי-ר:ל.התיאשפעול 1לל,אאסרן.

שאיןנוחרתע"ימלמעלה,נקבעהא,דםש·לישגר.ך,ל.ןההשקפה-אחרתהשקפה
פעייל.רתרוחוסרהוא,דיועל 1א 1ש,לנח.רץיורי,שלגורלועליהם.ש:,ליטהלנר

הכרהמתוןדרק.אאל,א,רצון,.חרסוארמחרל,שהלאנבעהמסרימירתבןנסיבר.ת
,שאדםבד,בריםלהבחין:נכדיילמדי~אינטליגנטיחקהיו.דיש~הריל. iהגררשלכנוחר
תמרנהע"יאחדמבקרםמ.בןזכ,אהגורלשלכן.חן ..ל,זהרתםיכולהיה·ל.אממרצ,ע

עומדתהיאלופש,ה,עםמשר.ה.חת,שלד.הבשע·הבחלוןדולקבודדנר :סמלית

ברהמעורר-הנראתוהאחטחביה,עם,מכריככה,נחרץהעובריוריל.דנשא.
עלג·רח:גתה 1כש·ל.רזר.אתזהמ,כיריםהלו.היוריאיןעה 1ש 1כאותהמיהחדים.ר.גשרת

ש,גרריתרשיורי,עת 1לד 1וכלה"כיצד ...-ממשדר 1חבאותו-~ווישלגרריתר
ראייתושו,מרגעבר,הרגי.שנעבר.ו,הנראתרא,ההשול.חן,עלמונחתחי.תההמתה

 ." 1חיי.ןמהלךעלהשתלטמר.אשלומ,זרמן~שהיהז.בהכלאורואת

רעיוני,למט,ען~עצמנושארל 1לעלינוז•וגבו·נד"ר,גליםשהנהנספר·בדר.בנו

ש·לפנינרא,לאעך,,דולאפר,ליטי.ט.ר.קט.טולארומןלפנינואךעולם.ל.השקפת

אנויכוליםקרל•ע.מבשפטל.·מכiסהשיאיךמקיפה,יצירהבה, 1רחיריעה:בשלספר
הח:ב,רתי,התיקוןרעיון ... 1/ :הפרטיזניםלמפקד~ווידבריכגרןממירות,ל:לקט
כההואשנית,התלהבות.ממל.אניאינואר.קטר.בר,מהפכתמימימהבןשהואנפי

שמפקפק,עדדם,נהרותהרבהבכהעלועלי.ווהדבוריםל, 1ע 1לפרא 1מרצמלהיותרחוק
ד·רנריםא~נשיםאנישומעהכאשר---עים. 1האמצאתמקשהתמ.,טרה 11"אםאני

304 



פסטרגקובוריםזי'בגוד"ר

אשרא.נשים !מחשהחיים.עיצ.ו,ביאוש.א 1ל 1מתמ;אני.מ.תחשחייםעיצוב~על

הם---החיים.ע·להברוחצי,דברהבינולאמעולםזאתלומריכולים
אךמגעם.ע"יל·ח,א,צלהעיבו,ח 1להזקו.קגולםחומרכעלהחייםעלמסתםלים

פרינציפהםהחיים---בה. 1ל,ע.צשי:שמס·ה 1חומראינםל,עולםהחיים
הם ;צורהולובשיםמא,נדיםומשתנים,תדיר,מתחדשיםהם 1העצמי,:ןן,ש 1החי

ברוחחבריםעודש 1יוישלי"· 1ושלךהתיאוריו,ת.כלמע·ל 1מ:כ:ל,למ.~עלהעומדים
דומה.

היהוידםע:להדעהאותנומפתי,עהבספר.המהב.עותהשר.גרתהrדעותמן 1גאב,
מרחםא 1ל 1אאינו.המחב:ר-טהורנוצריר,ן,חבהלך.נתקליםאנוכאןהקהדות.ועל
התפת,חותנ,של,בעו,מדיםעדייןר,ם.עצ.מםל,ע,ןלם 1~האמונה,את~שנתנוהקהו.וים,על

שנה.אלפישמלפני

פההמ,פוזריםההגות,ב.קטעילאלח:פשייש.הך.עיוניהימבנהעיק.ראת.אך

המ:שטרנ.רגבירתותחריףשיפט 1המ 1ב,כלל.ותו.הספרמהלךכתת,פתחות·אל:או.שם,
לרהשלאומ.י 1הפתמא.סך,תאתכירות 1המזעטות, 1.המבשורותמ.ון 1ט 0הסו;בייטי
מופלאיםש,א.נשיםבחת 1בעו-הצ:דקתרו,אילוע. 1יחובלתיכוז 1רילמהינהוהעל,מ;ה

בביסוסצו.רךכ.לללאן,ם.עתיהדברוסי.הימ,מאיניםהסו.פר,.מכר~.כמרתםבו,חיים

~,ובתם.ושלהגיוני-רציונלי
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