
ברברח.י. /מגדמתי
פרשיותשתי
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אלהיםבליהרריהא.

בהםשהיהומנויים,ספרדיםימינו,בניהסרפדיםהםמעטים

"התהומותדרךדרסטרייבסקי'יתווהשהבדרןלהמשיךהכרח
עד·תרם,מסקנותיהאתולמצרתוהסתירות",הספקותרהשגעון,

בספרותראשלייה.ניחומיםשל"אופטימי"מוצאלחפשמבלי
הלא :זאתשעשהדחאסרפדדקהיהמקרם,מכלהעברית,

ר.נרבחייםיוסףהוא

בעירת·הקירםעםלהתמודדרביכרלתרבהעזתוגםהוא,יחידי
שיתעלםבלידעותיו,אתלהסוותשינסהבליהחשרבות·בירתר,

מנושאושירפהומבליכמספר,בוחרומגבולותמחולשותיוגם
ליופי,לשלמ,ת,אשיפתוביןהנלבטהאדם Iהעיקריהאח,ד
האינ·ב"צעדהכרתולביןוהרמוניה,ובריאותאושרשללחיים

בחולשהההודאהבין 1קץ"לאיןשעדראי·התיקוןהאינסופי
היסטורייםתנאיםפריהן,פרטיותגםשסיבותיה-האנושית

-בכללהאדםשלחולשתופריכללירת,רגםמיוחדים,ואישיים
יים nלדבקרת·בותכליתטעםלמצואהמתמדתהחתירהלבין

האדם.ולהאבת

במלהבספרות,למצואהמשונה,ב«עקשנרתר"הואויחידי

 , nלחירת"כיצדהשואללאדםהנאמןמרד,ה•הןדןאתהכתובה,

זאת.לעשרתבברחהןיאכיוהרזהחזרשבעצמואף·על·פי
סופריםשלביצירתםלאמצא,לאלשאלההבותשהאת

בחדדהובעניין,באהבהאחריהעקבימירשכל-אחדים
שהיטיבכפישלר,בסיפוריולאראף-אכזריתובביקורת

להוכיחבידרשעלהלי,כמדר.מההוא,יחידיזאת,עםלדעת.
אי·אפשר(שאמנםזרמתשובהבחשיברתרנופלשאינודבר·מה,
ספררתהקרויזה nש"עסק Iלאמורלעולם),לתיתהלספר,ת
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אלאב.פיד,זאישהתשובות,בזכדתלאחשוב,האד,רציני
הםדבי·ענייןשהחייםעזרתובזברתת,דלאשהבזברת

גיברדד,בעיניארהסופר'שלבעיניולראותםננסהכיוואדיים,
טעמם,אחדמחיפושיומרפהאינועניין,בהםמוצאשהלהמשום

ובתבוסתו.בחולשתוהואמרדהאםגם

את"אמתית•בצררהלאתרברברשלבידיועלהאםהשאלה,

הגזיםזמרתה,אתשסילףארהחברתית,ההיסטורית,המציאות
המידה,מןלמעלהפניהאתהמקדידהצדדית","החדבראייתו

במחלדקתשנויהכמר·כן,במחלוקת.שנויהשתהיהלהאפשר

בהדגשהחינוכית»תרעלת"איזוכביכול,חיתה,אםהשאלההיא

האדם,שלשכלברהיאושארשבחיים,והקדרותהשלילהשלזר

ארתמונתו,את"הבהיר"אילוולנרלנדנדהיהמוטבלאאדם
מולשניצבלאדםאופטימי,חיובי,מוצאאיזהעלהודהאילו

שאינהואפשרכללחשובהזדשאלהאיןלמעשה,אןזר.תמרנה

ברבראחר.סופרכללגביזלאבדברלגבילאכלל,לגיטימית
שלב"חוקיותה«אדבחשיבותהמעיקרהכפרכידוע,עצמו,
היתהונכרנהחשובהגםאילו.בה,הודהגםאילואן Iזדשאלה

היהצמודשבדבראמת,היום.ערדערןלהשאיןודאיבשעתה,

זמןבתחומימוגדרותדיאליזת,להרדידת·חייםסיפוריובכל

-הצליחלאשכתב,מהשבכלאמת, ;רמסריימיםברוריםומקרם
לעשרתלגיסמהיהשלאמשרםראםרצהשלאמשרםאם
תמידהצמודה"השפלה",לראייהמעלל"התדרמם"-זאת

סיפו·בכל Iישאיהרלנסירן·החייםהזאתהמוגדרתלמציאות
שלהמסידימרתתולדותיואחראלאלכאדרהעוקבאינוריר,
וכמעט-השוניםבגלגוליועצמו,הואאלאשאינו-אחדאדם
שלאאחת,עלילהאףאח,דנדשא·סיפדדיאף"המציא"שלא
שכתבמהשבכלכמר·כן,הדבר,אמתהמיידי,מבסירנוידעה
אקטואליותבעירתעלהגיבלחיוני,רב,ענייןלנדנדהיה

כמעטסיפוריו,ושבכלמוגדרת,מציאותארתהפדישרנות,
רי kהרכמדרמה, ,היחידי-דא,חרדןהרומןאתאולי.(להוציא
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דבריםגיברדידפבישםוכשלרז")·שכדל-זהלהיק-אר:בשtב
האישבדברשלכתגרנותאלאלהבינםשאי·אפשדזש.רנים,רבים

שמעידיםכפישהעסיקוהר,מידיים,אקט,ואלייםנושאיםאותםעל
סיפורים.לאותםבמקבילשנכתבוזמאמרירשרימזתירגםעליו
למציאותנדנדשל"נאמנותו"בדבראלד,שאלותאיןזאת,רעם

הביאלאארשהביא"התועלת"בדבראזעל·ידז,המתוארת
מקוםומכלבאמתחשובותחייהן,ואתדמויותיואתכךבתארו

ויותרעצמו,ברברשלעדרתזגם :ראשרנזת·במעלההןאין
כאשר-םזיהיצירתועםהבלתי·אמצעיתהפגישה:ממנה

שהעסיקוהאקטואלייםבנושאיםמיידיענייוכקוראים,לנר,אין

אלושאלותעלבתשובהלאכיבעלילמוכיחות ....,.הס.ופראת

ביסדויאלאהמספר,ברברשלהראויהלהערכתוהמפתחנמצא
שללגברל.ןתיהמעברגםבהשפעתזהמתמידהיסוד"הנצחי"

המיידי.ת.המציאות

שליצירתובכלהעיקרי,האמיתי,הנושאשהרא·תראזה,ויסוד

שואלעצמו,אלדרכואתהמחפשהאדם·היחי,דהיכרברבר,

דאף·על·לע·התהרם,תמידנציבהחיים,לשלטעמם·תמיד
גםבסיפרר·חייי.איפראוהמעלהבחיים,לדבוקממשיךכן.·פי

שיששרנות,ונפשיותרוחניותבעירתגםשרנות,הררירת·חיים

 ;עליהןשכתבבשעהמאשררת nלא·פםויה.ענייובהז
מחוץהחייםמברבר,מאדשוניםאנשיםגםלהעסיקשיכולות
מכיריםושאינםוגיבוריוהואחיושבהמוגדרתמציאותלאותה
שהעסיקרם.האקטואלייםהנר.שאיםאתמקרוב

כמזבן."מופשט.",אדםאינוברבר,שלהיחידגיבורוזה,אדם

הוא,אמיץאקטואליותהיסטוריותהרריותעםמגעו :אדראב

שזהאלאהאחרים.גיבררי·הספררתרובמשליותרכאמור,

לאיזהלחתורתמידעליומטילשברברהאמיתי,וערכוייחרדו

זהועיקרעולמו,עםהתמודדותשליים, nראיית·שלעיקר
כלשהי,פרטיתמציאותעםהמיידייםבקשריומותנהאינושרב

המודרני""האדםשלבעולמומידהבאותההואשמצריאלא

אר·אחר.,אוז-ה:פרק·זמז·הפרטיים-שללהבלדםימעברב.כלזל,
שדווקאסבורניאגב,כך,(משרםואחר.זהעםשלאפילו

בלשרנז,כל·כןהעבריביצירתו,כל·כן"היהודי"-נדנד
יותר,מדרכהבמידה ;אחרתלשרןלכללהיתרגםוראוייבדל

המתאמציםדררנד,בנירבים,צעיריםסופריםמאשרכמרבן,

 .) ..."קרסמרפלריטיים"להיותמאד
היפרשוכאשררקלהתגלותימשמע,יכול,החייםשלהזיקד.ע

שזיקתומובהקות,אישיותיתכונותבעל"פרטי",אדםעלומטל

פגישותפריאלאמופשטת,אינההיאאףהעולם"ל"בעירת

דווקאאן .אלובעירתשלהמידייםגילוייהןעםקונקרטיות
אתתמידמתרגםשהואכיורן-הוא"אוניברסלי"כך,משרם

(ברברלו.דק,המיוחדתהאישית,ללשונוהכלליותהבעיות
והיחי,דיחידים.השואלים,הם"יחידים 1על·כךאמרעצמו

לברממעמקיממעמקים,מלבר,השאלהאתחוצבשהואמכיורן
גםכך,ומשדםהוא").כלברנמצא ...שהפתרוןבהכרחהוא,

רבמחשבתדכלברנתפשיםחי,זהאדםשבההמציאותשלגילויהי

בעיקר,אלא,המצומצמת,האקטואלית,המיידית,בדמותםל-ארק

לסרפד,לו,באאינוזהשהישגודאי,ה"ארניברסלית".בדמותם

עלהואמעידשבהם,מהראשוןכמעטסיפוריו,בכל :מאליו
הזמן·רהמקרםמכבלילהשתחררמדעת,הם,ששואפיםגיבוריו

האקטואליותמהבעיותגםכמר·ולעמם,ולזמנםלהםהמיוחדים
בזכר·ארהזאת,השאיפהבגללבני·זמנם·רעמם.אתהמעסיקות

המיוחדתהמציאותעםקשריהםאחד'מצדאמנם,מתעצמים.תה,

הםמצליחיםובזכותה,בגללהשני,מצדאך,דבעירתיה..הזאת

עולמו,עםאדםפגישתשלהתזכיהגרעיזאתלמצואבאמת
למצי·מחץוארמעלה"ארניברלסי",במישורבעירת·קיומר,עם
הםאין :לומראצט.רךבלשוני,אדייקאםהזאת.המוגבלתאות

חיהיםאך-עצמוהמבוקשהחיים""עיקראתאמנםמוצאים

באותומתמציםזולתם,רעםעולמםעםהםפגישותיהםהם,
שכלהעיקר,אלמתמדתחתירהבאותהמתמי,דשחיפו
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ד
חינםאמדפ'רטייםהםכשארשגםבכןדווקאחראריחידוםערכם

האדם.לכלגםמשרתפים

אפשרנדנד'יצירתשלהעיקריתהמהרתוזוהיערכהזהרכי

מדעת,המספר,הרבבשברלאופןנשים·לבאםלהיררכחלנר
ורצה,איברארמסרגל,הראאיןכאמור,גיבררר.שלזמירתןאת

אירועיםלמענול"בדות"דמיונית·,"מסגרתשרםלולבנות
כללכאורה,דמיוניים"."טיפוסיםעםלהפגישוארדמיוניים,

ברבר,שלשבסיפוריודמות,כלמאורע,כלתיאזרי,פרט

ארתולדותיו,כרתכילומר.כנהרגהחיים",מןממש"לקרחים
כלעלבאצבעלהורותאפילויודעיםבחיוי,שהכיררהראלה
איזוכלומר,-מיכבטחןוולומרבסיפוריומהדמויותאחת

לומרהםיודעיםוערד , nכ//ןגםלהשימש-החייםמןןמןת

המסופריםמהמאורעותאחדכלהתרחשרמתיבדיוקהיכן

אתשקוראמילכלבריזאת,רעםבזה.וכיוצאאלהבסיפורים
כאילומהרריםשהםמשרםודווקא-כסדרםבדברסיפורי

הסואוהשלבסירןשירםבלימובהקת,"אבטרבירגדפית"סידרה
השרבים,בגלגוליהמרכזית,דמותשאותה-המספרמצד

"'אבטומטית"ארמקרית,תולדהרקהבביאבכולם,המופיעה
ספרותיתדמותשהיאאדרבא,אלא,כלשהי,מציאותיתדמותשל

בכרונההזאת,הדמותאתהבבשהסרפד Iכלומרמירבהקת,

הגרל·בצורתוברשותהשהיהנסיון·החייםאתואידגןמודעת,

שלתכרנרת·הנפשידועה,תכליתלשםידועה,תכניתלפימית

המאפייניםהמובהקיםהרוחנייםהאינטרסיםהברנדי,הגיבור

האחרותבדמויותהדיחבהאתגםהקובעיםהם·הםאותר'

שאליהןהסיטראצירתשלעיתויןואתצררתןאתנפגש,הואשאתן

האקטואליותהבעיותשלהפרטיהניסוחאתנקלע,;הוא
המגולםהסיפוריהעולםלפיכן,באלו.וכיוצאאותר,המעסיקות

שהיא//כמר//המציאותשלתולדהאינושוברסיפור,סיפורבכל
רדדן·עיצובויצירתופדיהוא,חדשעולם Iבעיקרארבלבד,

אידיאירת, , n"מציארתיותבעירתאותןגםממילא,המספר.של

בזמרתןבסיפוריםמופיעותאינןשוברבו',פסיכולוגיות·אישירת
תולדהשהינדבבידורבהןניכראלאהאקטואלית,הראשונית,

כן,(לשםבו.דקלהתקייםהןויכולותזהחדשערלם·דוחנישל

אמנם,-בסיפוריוברבד,מנסחכיצדלדוגמאנראהאםדיינו
לאוסיפורייסודקרובותלעתיםישבהןשאףברשימותיו,גם

התנוהעשלהאקטדאליותהבעיותאת-גריאדפובליציסטי
לניסוחבהשוואהתנועת-הפועלים,שלארלמשל,הציונית,

יחיודו Iבני·דודוהפובליציסטיםכלעל·ידיבשעתןלחןשניתן
מאליו).אזיתבררברברשל

בסיפוריו,גם-ימיוכללחםשנדנדכמרבן,הוא,מקרהרלא
אידיארלרגירתכלנגד-במאמריורגםהשרבים,גיבוריובפי

נגדדרחנירת,בעירתשלמוסכםניסוחכלנגדנפש",לכל"שוות
ומטרותיהנושאיההיולכאורהכאשדגםפדאזיולוגיה,כל

חיתהזולמלחמתוחשובשגודםוודאי,ללבו.מאדקרובים
עמדושלאהצהדות·אמונהכלכלפיהקודרת,הגדולה,ספקנותו
הגשמתן.בסיכוייאוליהאמיןלאעצמוושהואההגשמהבמבחן

נוסף,גודםגםכאןשימשמזה,יותרלאאםפחות,לאאן
ידיעהומנחיל-איפואהוא,יודע :רפ (tמלדווקאהאופייני

להתמודדבאמת,להביןמסוגלאדםשאיד-גיבוריולכלגםזר
האישית,לבעייתווחיתההפכהשלאבעיה,שוםעםברצינות,
 1ועודאליה.ולשדרכואתמצאשלארעדהחיוני,לעניינו

נאלצועמןאונתקלושבהןאקטואליות,בעיותאותןשכל
מהםלמנועבדברניסהלאוכאמור,-גיבררירכללהיאבק

איכפתלאזהש"כלוהצהירוחזרוכאשרגםזאת,

ועל·ידירביםכלשרןהןמתנסחותשכשאדטיבן,זה-להם,,
הנינתותכבעירתהחברתי,בתחוםאן·ודקהןמוגדרותהרבים,

"באסונםהואהעיקרגיבוריר,בעיניבעיניו,אןחברתי.לפתרון
הנוסחאות,אתכלשונו.החברתי·,להיקףמחוץאשרהחייםשל

"מנקודתוכזבןזיופןבשלגםחרא,שרגאהמליצות,ההגדרות,

חיוניותב,שישמהכלהמעריצההטהורה,המאנותיתההשקפה
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את :אחוזתבמליםהחיים",שלעליונהאינטנסיביותיתירה,
כעזלםגםסיפוריובכלנדנדעיצבגיבזרזשלעולמזזמרת

משזהרוכעזלםבעיקר,אזגם,אןבזמן·ומקזם,מזגדרמותנה,

אחרים,ממקורותברבעיםבוהפועליםשהברחותזז,מתלזת

גיבזריזאתתמידהמניעותוהשאיפותהחברתי",להיקף"מחזץ

המיידית.למציאותשמעברמט.ר·זתאלתמידמכ,זנזתהריהן

שלעיקראיזהנתזנותמידנזשאנדנדשלגיבזרר :אזמרהווה
חרתושחראהנכסףלעזלםאזנלבהלעצמןאנמנזתזמתרדחיים
חזזר·זמתוזדעהואכאשרגםאלין,להגיעשזאףלקראתן,תמיד

השרבים,בגילוייהעזלמו,עםאדםשלזופגישהלנבצרזתו.
בכלהחשזב·ביזתר,האח,דהפנימיהגרעיןאיפזאהיא·היא

אתלדוןאסדר,אזאי·אפשר,שכן,זכיוזןנדנד.שליצירתן

דמזתז,עלהדעתאתלתתמבליזזביצירההמתוארםדאה

לזרןזאי·אפשרתמי.דנדנדהציבהזלערמתואשרהעזלםשל
 , n"האזבייקטיביתבמציאותתלותןעל•פיהעזלם•שמנגדאת

התמודדזבדואהדשבזהאזפןעל·פיבראש·ורשאזנה,אלא,

הטיפוסי.הברבריהגיבוראדם,האתר

לנסחלנרמאפשריםשבהם,בראשוןהחלברבר,שלסיפזריז

הפגישותכלשלהחזזר·תמיההעיקרי,קז·האזפיאתבקצרה

גיבזרזשביןההדדייםביחסיםהחליםהשינוייםכללמר·זתהללן,

המבקשאדםהריהןסיפזריז,בכלברבר,שלגיבזררזערלמז.

דרכן,אתלחפשכדיאזתז,הסובבתהמציאותמןחופשילהיות

הזאוראהממילא,אישיים.חייםשלאידיאלאלבכזח·עצמז,
בעיקר,אותר,דןהואתמידזה:אבספקטשלמזלןהעולםאתגם

לקראתללכתלגיבורולאפשרסירזבזאזהיענותומידתלפי

הזה.האידיאל
"סזדעלטבע·העזלם.עלתמידלהקשותהזאמזבוחכן,משרם

ההרזיהשלנעדרזת·הפתרזןזסתירזתיהמצדקותיהעלההוויה",
כמציאותבעליל,בהשישמהלפירקלאחי,הזאשנתרבה

הואשיבדלמה.לפיגםאלאעכשזזית,היסטורית,j.וזנקרטית;
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שהואכל·כמהזו.למציאותעברמבהלמצזאיכולאינואז

-ל"התפלסף"הנפש""יפישלמנטייתםלכאדרה,סcזלד,
יודע-לכןשלדנטייתואתמשמע,מבקר,שהואכמהכל

לסדרבלי·הרףלשאולהזאת,התכונהשדווקאנדנדשלגיבורו

גםזהיא·היאדרכיובכלאותוהמניעהכרחהיא·היאההרזיה,

האנשיםאלהמציאות,אליחסולקביעתהעיקריהמדיום

אזתו.הסובבים

לבקרבכל,ספקלהטיללשאול,להקשות,הזההמתמידההכרח

שיעשהכמובןלואי·אפשרדעותיו,זאתעצמואתבלי·הרף

נדנדשלשגיבורוהרווחת,הדעהאן ;למאושרהאדםאת
אומלל,אדםמשרם·כןהינדעצמו),הסופרגםאומרים,(ויש

הסיפוריםעל·ידיכשלמרתהמתאשרתאינהמיואש,מסכן,

-ארטהריהישבהםשראיית-העולםאיפוא,ספק,איד :עצמם
ברברשלגיבורו Iכןתהיהשלאראי·אפשרמעיקרה.תיג

לעצמוולברואהקיומי"מ"מעמדרהשתחררלכאמור,שואף,
לביקורתהקונקרטית,לאמתזיקתואןאידיאלי","עולם

באי·האפשררתההכרהאתשוב·רשרבעליוכרפההעצמית,

אלאלחיות.אנוסהואשברהריאליכמצבזו,שאיפהלהגשים
ולהכרת·ל"ארמללות"מקורבהכרחאינהזוטראגיתשתודעה
שלהרגשת-כוח,שלמקררגםהיא :אדרבאבלב.דחולשה
הבדלישזרמבחינה(אמנם,גאווהשלאפילור·וחני,יתרון

 1יותרהמאוחריםלביןנדנדשלהמוקדמיםסיפוריוביןניכר

ילדותית,נאיבית,צררהלפעמיםהגאווהלדבשתבראשזנים,
שהזאעצמזעלהמכריזאדםשלבפירהיאמבוטאתכאשרגם

מקומהאתעל·פי·רזבהיאמפנהבאחרוניםואילז"זקן".כבר

צריךפעםשלאנדנדשלבגיבזרזהדברשניכראףזה,·יעבל
שהואכפישבחיים,הטראגיהיסזדעצמו).עלתהופכלהוא

עילהרקאינוממאמריו,ברביםזגםנדנדבסיפוריגםמבזטא
לחירזתזעדותגםאלאגזרלז,בפנילתבוסתןהאדם,לחולשת

אתלעצמולעצבהלא·נרתעתלשאיפתולגדזלתז,הרדחנית,
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הואאנוסאםגםמקרם,מכלחייו.זמרתואתעולמוזמרת

האומכידזר,שאיפהממשלהגשיםירכלשלאתמידלהודות
עשירים,אינטנסיביים,רוחנייםחייםהואחיש"בינתיים"בכך

הואשנוטההראשונים,בסיפוריםכיחודפעם,לאבווניכר
לכאודה,שהלה,אף·על·פילחיותם,מסוגלשאינולמילבוז

ממנו.יותרבחייומאושר

הטרגדיהתפישתשלהאמתיתמשמעותהאתלהביןכדיאך
היאמהתחילהלדאותההכרחמןברבד,ביצירתהקיומית

גיבור-ו.אתנדנדהציגלמולואשדהעולם
קדמזובי",-עולםהריהומקום,מכלהארשונים,בסיפורים

בכךשעיקרועולםאחדות,במליםאו,כך.לומדאפשראם
שבר.והשלילההחיובכלעלאלוהים",בלי"הוויהשהוא

כיאהזוהכרהמנוסחת"בחורף",הראשוןבסיפורובתחילה,
עצמואתמשלתועודנוהדתמכבליהמשתחרר ,יהודילצעיר
הדברים,כותבאךזה."שחדור"שלהעתידותתוצאותיולגבי

כתיבה,בשעתיותר,קשישהואאיןכי(אםעצמוהסופד
אומד,כךזו.השליהלאחדיבראמהגםיודעכבדמגיבורו),

מאדשמחתי"שמרח :"בחורף"גיבורפייאדמן,ירמיהולמשל,
והדרורתחופשעלדוחי,מעלשניטלוהדתייםהעבותיםעל

מוחלטת,בחידותלהתנהג ...ממנישנפרקהערלעללי,שקורא
 .....אכחתומענגתחיוביתדתליחיתהזובהבלים,להאמיןשלא
"הדי· :מעשהשלאחד"התפכחות"שלבנימהמוסיף,הואאך

אזעודנתגלתהלאבלב,אחריתהשלילהשהשאירהקברת,
לאאלוהיםבליהוויהשלהיראהתוקףכלאתמוראותיה.בכל

המהמכאב,והתכוץובתוכישנתרוקןהמקוםואפילואז,חשתי
התפכ·כאןאיןלמעשה,אך ." ...וימלאהרשיבואהחדשלקראת

נתמשךארפייאדמן,שלדרכובהמשךגםכיכלל·ועיקד.חרת
קו~בביןכולםייקלעויותר,מאוחדיםגיבוריםשלדדכם
חידות,שלכתוריהאלוהים"בלי"ההוויהשבהכרתהחיוב

חדש,אלוהים(אלהחדשאלציפיהשלקיומיכמעמד
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יפהעולםאללשאיפההיחידהכאפשרות ',)'רכוחדשאידיאל
עצמההוויהארתהשבהכרתהשלילהקוטבלביןיותר,רטוב

שבעולם.והאסוןהכאבכלכסיבתאפילה,כתהוםכריקנות,
נדנד,סיפוריבכלכמעטהזאתהכדת·הקרטבירתחוזרתלמעשה,

לנסיבותבהתאםכמובן,משתנים,וניסוחיהגילוייהכיאם
למשל,"בחורף",שלבסיומוכשלעצמו.סיפורלכלהמיוחדות

 :אלובמליםהחייםהגדרתאתזהבצדזהלמצואאבריבולים
- ?תהום- ?שטןאיזהאבל- !ביהמצחקאכזרשטן ,"הרי

כאן,יששקאבלכאן.איןתהוםכאן.אידשטן ...זאתלאגםלא.
ולערמת .....ברדבששלטיפותרזעיד·שםבראשן,קשורוהשק

 ...החייםאתאוהבמה ,אחי"הרי :עצמופייאדמןאותרמפיזאת,
היפה,אתהטוב,אתאוהבאני ..מאר.דמורכבאמר.דעשירתבל

 ...ההבליםאלהכלעלבעלהאני ...חניך·תצעדאני, ...הטהוראת
טובה ...להםהחומדצפרןרבי-ואחדיםחדשיםחיםיחשאני

 ...איראולאבעתי,דלינכרנועינוייםדקכייודעאני ...ההכרה
תבודד".גדול ...הייסודיםגדולים ...רשבע-רעבאבי
איש·שלכפדץ·דגשרתהדבריםמצלצליםעדייןזהבסיפורראם

אידיאללאיזהלבואתנושאאךשבחייו,בסבלכבדומ.נידצעיר,

בסיפוריםהדימספרים,"בהשאלה"נטלושאוליומופשט,דחוק

ר"מפוכחים""זקנים"גיבוריםשלמפיהםיותר,המאוחדים
"הרריהארתהכלפילעמדתםדרמותהגדרותאנושומעים ,יותר

 :הגדולהוחידתהאלוהים'"בלי
דקחינם-לנקודה"ב"מסביבאבדמזרן,אומד-"החיים

-בתוכו ;סוףובליראשיתבלימקדי,אכזרי,משרנה,משחק
ערפל,ראשיתםתכלית,בליבינה,בלימספר,איןעולמות

הלא"ואולם, :אומדהואאחדבמקרםאך " ...אבדוןאחריתם

 ...אתםחייםהדיוההכרות,ההבנותהקושיות,אלהכלאחדי
בכלרגםהנסתרתהחידהבאותההאדםשדבקמיניה,שמע

אין ...כןרעלמתק·סתדים.איזהמואצתנשמתוהדעהארתה

אומדלזהובדרמה ,, ...גרידאכמסתכליםהחייםמדללעמודלנר
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אשרשבפשטוים;פשרםככלויודע,אני"יודע 1עצמועל,ברנר
די.חד ....האנושיהשכלשלואפסותורוחוקוצרכלאתלו,נשמה

מרכלאתיים, nושבצירופי·השבחייםהקושיכלאתזהעם
והרטטהפחדכלאתזהעםויחדאלוהיםבליהרריהשלהקדרות

 nומותנו,.,חיינותעלומתשלצאומה •אין

מספרהאד .. ," : Hלגברלין"מעברהמחזהגיבוריוחנן,גםרכן

בתרנהוכוללתכת·לעד wהנמ ...דעות·ררחעלסרון·דעת, nעל
ובדלעתומבטלתהכי·גדרלבשםלקרואשרגיליםמהכלאת
הכל,מהישוע,זאתמשהואתבודהאואתאותן,גםאותי,גם

מתון ...נמלאהלאתשוקהומתוןלמרתהולןאניסוף·סוףאם
 " ...העולמיתאי·התקנההכרת

ההכרהטיפוסיות."קדמזוביות"שאלותהדיהןכאמור,השאלות,

שאיןהחידהתמי,דהאורבהמוותהחדלון,הכרתהיאהיסודית

ברברשלגיבורואןמוצא.ממנהשאיןהמצוקהתשובה,עליה

רעילהמקודגםהזאתהריקות"ב"הרויתלראות"מתעקש"
איברהחיהאדםכייודעשהואמשוםרוחנית,לפעילותלחירות,

למעלהיודע,והואמשמערת.בהםשאיןחייםעםלהשליםמוכן

אתואוהבהכדת·,החדלון,למרותבחיים,דבקשהאדם,מזה,

מחפששכן,וכיווןזן,שבדבקות Hההגיון"חוסרלמדדתהחיים,

משמעותעלהתשובהאתנעדדת·הפתרוןהסתירהבתוךגםהוא

החידה.

לפעמדם,לשמה.כ"התפלספות"הללוהשאלותנשמעותלפעמים,

הקשההניגודיםב"תפישתבהתלבטות,ברברראהכאילודומה
בצעירותו, ;לעצמהתכליתלהיות"שצריךומהשהווהמהבין

כלמבקדים·חדיפותוגיבוריושהואלפעמיםדומהמקום,מכל

המוסדיהצורך"עינוייובןיאשסופד'כלכל·שכןאדם,

דברים,באלהוכיוצאהטראגי",הספקןשלכלות·הנפש ...הגדול

בני·דורר.סופריםעלבביקורתובמפורש,גםאומרשהוא

, t ידו·פילוסופיותתורותשלהשפעתןכאןניכרתכאשרגםך

גוברתהרידוסט.וייבסקי,שלהשפעתומזה,למעלהאו,ערת,

 ;גיברדירשלהממשייםלחייהםהמספרנדנדשלזיקתו·עלחיiן
תוקף,אלהכעיןלדבריםלהעניקכמספר,בו,אשרהצורךגובר

ביןפעילהזיקהשלכתולדהאלאמופשטים,כדברי·עיוןלא

חייו·שבממש.לביןגיבורו

מלכתחילההיונוטיםהנזכרים,יוחנן,אוואברמזון,פייארמן
לאידיאלבהתמכרותהקרמזוביתלשאלההתשובהאתלחפש

על·כן,רומזיםפיאירמןשלהאחרוניםדבריושמעבר·לחיים.

וההערצהחדשים",לחיים"חומרלהיותמבקשהואכיבאמרו
משהוהדבר.אתהיאאףמאשרתלדרוידובסקיאברמזוןשרוחש

 ...מתנדף"והאדהאומר:יוחנן,שלמפיוגםאנושומעיםזהמעיו
כימספרהואמקרוב)המוותשלבנוכחותוהואשמכיר(לאחר

שאיןובפתלה,משונהמהות ...ו.הווהשהיההואשיהיהזה,כל

מכאוביאםאשרלי,מתגלההרגעובזה ...בהחלהדיבור

הולכתהמנוחה ...רכי ...יהיוברוכים-זועליהליגודמים
 ...מעלהשלהמנוחההיצירה,השלמתשלהמנוחהאלי,וקרובה

המוותלמדדתהוא,עליון-כאלהרגעיםהיודעהאישו.כי
סודהסוד.זהוהינן.נפשיואותיות-אינניאני ...החטוף

ללאסוד·הסוד·שבסוד ...שביהסכסוךסוד ...השרביםהכוחות

 ...סופיאיןארדסופי.איןרגעעילאה.רגעהנהקץ.וללא,תכלה
 " ...שתיקה·שתיקה,

כשםלמוות,רקמוליכיםאלהכעיןשדיבוריםיודענדנדאן

"בחורף"הסיפוריםבשניהמופיע-דווידרבסקיאתשהוליכו

יבדלאיברברברשלזגיברררלמורת.-לנקודה"ר"מסביב

ב"הזד·שבמורת",הואמכיראםאפילו :זהב"מוצא"לבחור

עםלהשליםפירושובחייםלהישארכייודעכשחראאפילו
ערד,ולאבחיים.הואבוחרכלב","חייעםהשפלזת·הפחדנית,

בכלמלחפש,יחדלולאייעףלאבהםשהבוחרהואשיודעאלא
ולא-תכליתהאתלבחירתו,הטעםאתמקום,בכל·מחיר,

כמזת·שהם.הללו,בחייםלדבקכךמשדםיחדללאאןימצאנה,

עלכמעטהפועליםהטראגיים,הקונפליקטיםאחדזהגםשהדי
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הלשימההתשובהאתתמידהםמבקשים :בדברשלגיבוריוכל
אנוסיםשמערה,כימצאוה,כיהםשמדמיםפעםרכל-לחידה

היאשאיןתשובה·של·חיים,היאאיןשבכן,גםלהכירהם

כילהרזותלכאורההםאנוסיםואז,החיים.בגבולותמתממשת

ואין-משמעותםבקשתעלוויתוראלאאינהבחייםבחירתם

מחדש,סיפורבכלושרב,שובלבקשה,זאתלמרותחדליםהם

מהתחלה.

פוגששברהמיצר",כ"מןסיפורהואלמשל,אופייני,זן,מבחינה

סבי·כלאתהמאירהבאמת,"חיובית"בדמותהגיבור·המספר

 1ן,יחיבמשלדמותוהיאתמה,אמונהשלארר·עלירןבמיןבתה

עלי·אדמרת.המהלךחדשישיכמיןשכמרחו

רוחשעצמו,ברבראתהמייצגשמספר·הסיפרר,בדבר,ספקאין

גםיודעשלו,עדותולפי :מזויתירהלמנרחין.הערצהרק

שמכריזשמי ;קדרשת·התייםשללתרדהלהטיףשאסורמברחיך

מתחפש.אלאאינוהחולשה,ומןמהיאושהוא"משוחרר"כי
לעול·"מעבראלהדרןאתל.חפשחדלהואאיןלמעשה,אן

"המסילותעלאומרשחראוהדבריםלסבלון·היקרם"ההסתר,

חדשה,תירהככמרחםהמעבר",אלהמוליכותהאחדות,

מגשיםלכאורה,עצמם.בחייםכלללהתממשיכולהשאיבה

אחזרתשלהשלם,דא,מיתי,האידיאלאתבחייו·הראמנרחין

המ,·והגבורהיצד·החייםהאושר·הגרפני,עםהאושר·הררחבי

לזולת,חסדת·הפנירתוהאהבההאנרכיתהנאת·החייםסרית,

הנפש",ב"השארתוהאמרנהכאן·ועתהשלבחייםהדבקות
הציוריהגשמתעלכי·אםבאלוהיםהאמרנהעלמיוסדתשאיבה

להיות ...הפסקבליחשיברת·האדםמשמרעל("לעמודהמוסרי
משרםדקמקיימושאדם )" ...שבעולםיתמותלכלאבבחיבת

 , u"מנןחתןאתמוצאמנרחיןבשבילן,פנימי""צררןשהוא

ישיארשארהיתרםבילד"השארת·בפש"לותהיהכיבאמונה

לברבכלהיהמרבןכיברניכרהברברי,והגיבוראחדיר.

מברחיך.שלבחייוארשבדבריוזרסמליתבהבטחהיןמהאל

מוצצת,מחלתי ... "בכן.להאמיןמסרגלהואאיןלמעשה,אד
 ...היחידההאמתזוהיהאמיתי.התוכןזהו-אומרהואמנצחת
כלאתאדעלא ...מנוחיןאברהםחיי ...מנוחיןאברהםרהרא,
בליקושי ...הונאה ...הונאה- ?היומהאבל ...החמההחיים

מה-ניצוצותאיזההיוגםולו ...רצויבלתיצעד ...הפסק

 ...ואפיסההתנוונות- ?בסופםלהיותיכולהיהמה- ?בסופם
 !שקד-האדםדעהאדם,טוב ...וחשיכת·נצח-הרף·עיד

האדם,מצוקתדקיש ...האדםדעואיןהאדםטובאין- 1שקד

 " ...האדםמיצרדא,דם,אבדן
הנכסף,כאידיאללהתקייםימשיךמנוחיזשללאידיאה

אפילוישובלרגעים,הברנדי.הגיבורשלבחייותמי,דהמצרפת

גםאןהמיצד".ב"מןהמסופרתלזרדרמהנצרדהעליו,ויתגלה
בהם.איןלסתירה,לשאלה,הבתשוכיידעאלה,ברגעים

נמצאהכי ,אחדמישהואוהוא,מאמיןשאםכמו·כן,וידע,

מפחדשהואחדשה,לאשלייהדקשנתפסמשמעהתשובה,
לעולםמעליו.ארתהזרחהשחראחדשה,לתרדהאומפניה,
הואדבקשמאבעצמו,ה"חשד"ובגיבורו,בסופדבו,יעמוד

אלאחידות·אמת,מתוןלאחופשית,הכרעהמתוןלאבחיים
בשום·יוכללאשני,מצדאן,לבדר.ליצר-הקיוםשעבודמתון

לאשבאמתכירוןהזה,ה"חשד//אתכלילמעליולהסירפנים
 :בחייםלדבקותוכ"תידוץ//לבדרהעירוםביצר-הקיוםלודי

לומניחיםאינםהרוחבי,עולמוכדמותכמוההיסודית,תכונתו
כייודעהואושכבדמענהעליהןשאיןשאלותמאותןלהדפות

אותן,,.לשאולכדאי"לא

נדנד,שליותרהמאוחדיםהסיפוריםאחדשלגיבורואומדרכן

גםבאתיעולםמימותחייהםעלהחושביםככל ... ,, :"עצבים,,

האלה,החייםחידתחידתם,כיהרגילהההכרהלידיכבדזהאבי
אתפוסולאאשיגלאחייאחרישיהיהמהכיתיפתר,,לא'לעד

זהוגם ...לעולםאביןלאחייהמהמהגם ...האחרוןרגעיעד

מוכרח, ...אביהדי ,הדגשתיולמרות/ידיעתי/שלמרות ,ידעתי
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אתדברבאיזהלמלאות ...רצוניבקוללשמוע ...ברצונישלא
ואוליהאחרונים,הרגעיםעדמתמלאשאינוהבולע,הריק,החלל

 ...כפתוריםצלליהפתוחהתהוםאלמשליךהייתי ...בכללעדלא
להשתחרראביתיולאיכולתילא ...נסתיכןראף·על·פי
לאיזואחר,דברלאיזהלכאורה,הבלתי·שכלית,מהשאיפה

נירו·מלךדודבןקוהלתהכרתההכרה, ...אחרותקומבינציות

 " ..לחו.דחייומהלךלחוההשלום,עליושלים,
אתלהביןהמאפשרמצוין·ביותר,ניסוחניתןאלהבדברים
בחיים,רעיוניתאחיזהאיזוולחפשלהמשיךהברנדיההכרח

לבלי·הפרדדבוקותהעיוניותשהשאלותזאתעםולהבין
אסורכיהידיעהאועליהן,השליליתהתשובה :במהלך-החיים

אתלאלהפסיק,עשויהאינהתשובה,ישכיהנפשאתלהשלות
המתחדשת·יצירתואתהסיפור,מהלךאתולאמהלך··החיים

להיותאלוהים"בלי"ההוויהמולהעמידהחדלהזה,באופן
ידועה,במידהעדיין,שהינהכמו-בלבדםדיבורילנושא

בלבהרעיוניתלהתלבטותנושאאו-הראשוניםבסיפורים

אלצופהברברשלגיבורו :מתמדתלציפיהנהייתהיאאלא
מוכרחשהואומשוםלחיותמוכרחשהואום vמנהריקהחלל
האמיתי,הקיומימעמדושזהולפיאך-לחייותוכןלחפש
ומתרביםההולכיםשונים,בגילויי-חייםריקחללאותומתמלא
המספרשללתשומת·לבויותר·ויותרהזוכיםלסיפור,מסיפור

הסיפוראתלברברהמספרהאיששלגביייתכן,ול"טיפולו",
נס-פתאומי,שלחס,דשלהתגלותבאיזועודנוהעיקר"עצבים",

המספרבשבילאךולציפייתו.לחייוטעםישכילושיבט.יחו
להפרידלמדהאחרונים,סיפוריוברובכמושכאן,-ברבר

באותםאלאעודאיברלמעשה,העיקר,-גיבורולביןבינויותר
אתגםבהםרקלבקשיוכלואילךמכאןכשלעצמם.גילויים

האפשרייםהגבולותךותב :לאמורהחידה".על"התשובה
שלשיעורריהיהאשרויהיהלהם.מחוצהלאיהחייםשל

זר.הכרהבעבורלשלםשיצטרךהמחיר

אמתותשתיבידב.

"ערראתגיבוריומחפשיםנדנדשלהראשוניםבסיפוריוכבר

להגשמה,ניתניםשאינם"הנשגבים",באידיאליםרקלאהחיים"

הריקהחללאתשימלאוחדשים,אלוהיםאחרבחיפושאו

שהם,כמותבחייםלמצואכללאי·אפשראותםואשרשבחייהם,

בגילויים :יותרומוחשייותרקרובאחר,בתחוםגםאלא

להתנרתרבליכפשוטו,החיים""חיובשלהיומיומיים,המידיים,

נגדלמשל,אברמזון,טועןכאשראידיאל.ובשוםתורהבשום

חיים,-חייםאין"אםכיהחיים,שלבזכותםרעודררידובסקי

מספרשהואבסיפורטענתואתהואמנמק ," ...דבראיןאזי

אילמלי"אוריאל, 1באמרוראשוניים,גילוייםאותםעללרעו

שבהםהשונים,קולותיהאמא,שלהשוניםקולותיהאתשמעת

בבלה, :הקטנההילדהיללתאתהילד.ה,יללתאתהשתיקה

איניאוריאל, •••חיותאח, :נחמהאחמזלי,אח :תופציבבלה,

 .••למותצורךאין ...ליאויה- 1נוכחתיעתה Iלמותיכול
בבלה, •..המרותמחידתגדולה •..החייםחידתהיאגדולה
 n , ••חירת

האושר""רגעיעלאחת'',ב"שנהמינץחנינאמספרלזה,בדומה

עושיםהנהעדדברישכלהרושם"אם 1בחלקוכביכולשנפלו

מבליאחת,ארוכהחשיבהאימהחיתההשנהשאותההואעליך

מסובך ...עניןהםהלאהחיים ...טועהאלאאינךלבנים,קוויםכל

בגורלינפלהחדוהסכיןתפוחי·אדמהלקלוףנשלחתי ...כל·כך

להעניקבידיועלהעציםלגזורנשלחתי- !נעיםמה-
גםאמנם,כי ... !נעיםמה-הענייהלאותההגונותחתיכות

 " ...אזבקבר·הלבצצוותוחלתתקורהעשבי
כאלושבהכרזותאמנםדומההראשונים,בסיפוריםבתחילה,

מאמיןאינודומה,עצמו,הגיבור :אירוניהשלנימהגםשזורה

החיים.לחיובאלובהוכחותאואושר"ב"רגעישדיודי·הצררך
להתעלם-לומרשהברברגםשאיןכיורן-יכול'!!,אינוכירון
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