
ן

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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מתקשההעולם,מולשבעמידתוהטדאגית,היסודית,האמתמן

ארלפתרוןהדרןאתהחייםהרקדתשלזרבדדןלדאותהוא
למוצא.

מסיפררנדנד,שלגיבורואתזרדרךמוליכהבדיעב,דאן
מלמדת Iהחייםשליותר,מקיפהיותר,שלמהלארייהלמשנהו,

יותרלכבד Iתלזרהאלרלהטרת·ארזן·עיז nלפקראותרהיא

הילדים,האנשים,שלשברנרת, nנעדדת·הת·בחיים, 1הדבקאת

ארתהעללוותרממנוהיאתובעת ;בחייופוגששהואהזקנים,

גם,בהישמקדםמכלהיא,ייסוריםרבתגםשאם-גאווה

הסרבל,הברזההגיבורשל-סתרים""מתקמעידכדבדיר,

בשליים nשבקידרש·ההעבורהאתעצמועלולכפרתהטראגי,

בלב.דהירתםעצם

המסילותרעלהמוסריתהגבורהעלמברחיךשלרדתרתב

למצואיכולבדברשלגיבורואיןה"מענד"אלהחשדות
שאומרנדבריםשקר.אלאאינהשמאבהחושדאףוהואניחומים

-רמנרחיזחזקרנישלמשפחהלאותהבן-לפידרתאדיה
מזרייףמדי,פתיטימשהוומכאן"נ"מכאזעצרת""ארבדדואה

רנייסודינרבחיינופה,נ"מלחמתנוכירומזהלהוכאשדאפילו,
מסוגלכיוכותב,עצרת""אובדעליומלגלג " ...חומדישפה,

קטנה,"קומדיהדקלפידרתשלהתחיה""רעיוןעללכתובהיה

קדושהאמתית,גדולההואדואהזה,כנגדאן,אחת".מערכהבת

לילדלגנרלין",נ"מענדחזקוני,אליהושלבדאגתואמתית,

שניזנ.סשראוהיתום,לילדמברחיךשלבדאגתואוהעלוב,
לחייםהתקשרותשלגילוייםבאלהוכיוצאונכדו,הזקןלפידות

תיאוריה.שוםבליכמות·שהם,

הריקהחללאתימלאנמהיודעאינו"עצבים"הסיפורבעל

שפגשקטנה,ילדהשלמנטהעלהואמספראןלדגליו,הפעור

 ...חיזקני ,חיזקנימנטה"אבל :ואומדלאדץ·ישדאל,נדרכו
איז·שלהמצבנעצםהקיצונית,הצרהנעצםלי,נדמהושוב

רגעי ...לחיותמהבשבילישכילחיות,כדאי ,כדאיכימוצא,

ביקרות·נפני ...היהנן·תרכזאבל ...החראהדמיוניהרעיוןהיה
צעקהמהותיכלואולם ...לעמודיכולהואגםהיהלאהשכל
נטף"גם :ואומדמוסיףהואראחר·כןבז",בז,כן. :רגעאותר

ידידתיאלבהביטיבקרני,סרף·סרף,ניצנץ,שמימיאשור

שאברזמזכל ...ידעתילאמחרעמהיהיהמהאשר ...הקטנה

ביופי,באמתהאמנתישעהנאותה ...אחתהכלאיז-חיים

 ,,_--מעלהשלרפיניביפי·היקרם,ביפי·הטנע,
ם,ירתיפאינםוקדושתםדח,ייםחיובשלאלהגילויים

מאימת,האדםאתמשחרריםאינםהחיים,סודאתכאמור,

בפירשואזמרברבר :אדרבאהמוות.מאימתארהריקה,ההרזיה

הואסודיזבד ...החייםעניןהואש"משונהמשרםדווקאכי

 ,פנימיצדאיזהתעלומה,איזונתרנונושא ...החייםעניז
ןןןקא nהתגלמןת,.,לכלקרן,לכלישטמונהרנפשרזעצמותי,,.

החרשים,דקי-מסריימיםאדםבנימסוגליםאיפוא,כן,משרם

להבין-והשתוממות"פליאתנבללהם,מסתורין"הכלאשר
יכוליםהםרקשנחירנ··החיים.דא,פשררתאתגםנאמתלוהרקיד

נשלאםכיהחדלרן,מזהתעלמותמתוןלאלחיים,להיצמד
מודעמאמץמתון ,,,·לעהנרכשתאובאדם,הטבועההיכולת

אתגםסרד·המררת,אתגםלהכילוקשים,רביםבסירנותראחרי
החייםהפרייתשלהנפש",",השארתשלחדשהבתפישהדא,ימה,

המרות.עםגלרית·העיניםהפגישהעל·ידיאדהבת·דrו,יים

המאוחרים,בסיפוריםבעיקר ,הברבריבררהגישלזרעמידה

כיאםמובהקת,ת ,רזיגלירהריהיקדשרת·החיים,מול

הריקשהחללאיפרא,מכיר,זהאדם :קיצוניתא·תיאיסטית
ה,י Dיצבמרלרעומדיםכאשראןלהמתלא,יכולבךיא

הדעתאתלהסיחבליהטדאגיים",הסודיים,"דא,למנטיםבהכרת
אתברגםלגלרתהאפשרותקיימתאופן",שבכל"האסוןמן

האפ·קיימת ;אימת·דח,דלרןעל·פניחידת·החייםשלעדיפותה

"עבודת·למיזכשלעצמההחיים""עבודתאתלהפוךשרות
ןאנמלצים,בדיבוריםתיעשהשלאבתנאירקזהרגםקודש".
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הירמ:ייהפשוטה,בהתמסדותאלאמופשטות,מחשבותעל·ידי

הראשוניים.האנושייםלצרכיםיומית,

.היאעניןכזאת.בהכרהלזברתאדםיכולבנקלשלאמובן,
המכשוליםתמידניצביםשבדרכוקשה,ממושך,עצמילחינוך

האמרנההפתיטית,המליצההעמדת·הפנים,הזיוף,האשליה,של

קלים.בפתרונות

מובהקמרפתהריהיומכאן",ב"מכאןעצרת","ארבדשלדובר

ששאללשאלהכיבידיעהתחילתה, :עצמי""חינוךשלזרלדדך

כי ;תשרנהשרםאין " ...השלוםעליודרהבן"קרהלתערד
תשובהלהמציאבשום·פניםבכוחואיןכשלעצמודצרן·הקיום

להגרתחדלשאינוכזה,לאדםלראי·אפשדרשעל·כןכזאת,

רלשם·מהמדועלעצמולענותארהחייםאתלקדשבחדלון,
החיים·כלפיהענווהבלימודהמשכה,אךלחיות.להוסיףעליו

עצרת""ארבדשלבדבריולמשל,מתגלה,שהיאכפיכפשוטם,

מתבייש"אניכיאומדשהואבבית-החולים,הזקניםהיהודיםעל

מהם;אחדאניכמרתם.חולהזקןיהודירקאניהן ...בפניהם

אותילקבליכוליםרחםפרעגדלשזקניט.רבמה :הדגשתיהיום

חיתהההוויה"שאימתישכיבהודאהוסיומה " ...משלהםאכחד
לומלארשבינתייםדם,מעהיהלזהוהגודםמשהרמתנדפת

במליםזן uב"תשרבהדבקותואתמתארןהןא " ..שנים,עשר

הצפוניבקוטבהנוסעלאדם- ?דרמההדברלמה"משל :אלו
הלאהצפוניבקוטב(בדם,כזהחרוףלילבעצםרקדהבסעד

המדודהאתבהםוהבעיריבשיםעשביםמעטומצא )!קיץאיד

אתמלחכתשהאשאיךומסתכלעומדהואוהריוהתחמם,

והקד;השחורהלילהישובשמידראיוהאחרוניםהעשבים

יכולולכן, " ...המדודהמעלהקפואותידיראתמסידאיברועדיין

המאשררתהמליםאתומכאן""מכאןשלבסיומולמצואהיה

אדםיכולשאליוהיחידי,האחרון,כהישגלציפיה,זברתואת

שלהאחדלתחוםאמנםמוגבלהזהה"הישג"להגיע.כמותר
 , Nאפריללחםב"ציפיההסתפקותשלהקיום•כפשוטו,חיוב

ן
כך,על·ידיהושלםלאנגמר,לאדברשוםכימפוכחתבידיעה

הסתי·ובכלשבחדלוןהאימהבכלוייפגשיחזורבעתידגםרכי

גםזו,בציפיהכבר,בהישהנהאךשבחיים.הטדאגיותרות

פשוט,עצוב,"ודבד·מה :האמתיתהרליגיוזיתהחוויהמיסוד

היהקץאיןעדויקרחשובסודי'זהעםויחדחמלה,מעודד
על ...משמרתםש"עלכיורן ...ונכדו)הזקן(שלזות 1בדבק

ההוויה ...הקוציםבעטריוהילד,הזקןעמדומשמדת·החיים,

 ...נגמר"לאעודהחשבוןלכקוצים.הוריתחיתה.
כולומוקדשוכשלרן","שכולברבר,שכתבהאחרון.הרומןגם

למצואתחילהמבקשהואשאףאדם,שלעצמי""חינוךלאותו

בתאוות·מתביישבחיים,לדבקותומוסרי·אידיאיצידוקאיזה

אך Iברורהאידיאיתתכליתלהשאיןמשוםשבקרבוהחיים

מדורי"שבעתכלאתעוברשהואלאחר-דרכובהמשך
מכליאושעצמית,השפלהטירוף,יסורים,שלהגיהינום'"

קידושאלהדרךאתזאתבכלהואמוצא-התחדשותשלתקווה
אלאעודולאהיותו,עצםבשלרקשהוא,כמרתלשמו,הקיום

אופיהעלהמעידהבצררהזרהכרתואתמבטאהואשגם

יחזקאלחייבזו,לעמדהלהגיעכדיאמנם,המובהק.הרליגיוזי

מנטיותיותחילהולהיטהרלהשתחררהרומן,גיבורחפץ,

ברבר-שלגיבוריווליתרלולמעשה,הקודמות-המשותפות,

"כוריתרון·שברוח,מעיןנהםלראותבייסוריו,ל"התהדר"

לחייםעצמולהכשירעל·מנתלעבוד.ךא,דםצריךשבומצרף",

תחילההואגםשוגהברבר,גיבוריכיתרוטהורים.שלמים

זהשכלפרוזדור,"באיזההואנמצאשעכשיועל·כךבחלומות

אךלבוא".מוכרחיבוא,עודושהטרקליןשעה,לפירקהוא

אינולין""חט.רקעלשהחלוםלדעתהואנוכחדרכו'בהמשך

לוותרעליוכיהואשלומדאלאעוד'ולאמכוערת.אשלייהאלא
תחילהתלהשבהם-חיצונייםגורמיםבשללאזו,אשלייתעל

באמת·חייו.הואהכרתונשלאלא-כשלובואשמתאת

עלדרסטוייבסקישלהרבההשפעתוגםניכרתזהנעבידאגב,
1 
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קודםבשלבכבראמנם,-שהחלו,ברברשלמאמציורגםברבר
זר.מהשפעהכליללהשתחרר-יצירתושל
השקפתואתלקבלבררבהיהנוטהשמלכתחילהאיפרא,ספק,איד

דרמה,כי(אםהייסוריםבאמצעותוג.אולהעלדרסטוייבסקישל
הגדול"מ"מררריותרחשדניברברהיהדוברבראשיתשכבר

לפחות,הכריז,שהלהובנחמה,שבפיוסהריאליתהאפשרותלגבי
ר ,בדיהלגביגםיותרחשדנישהיהכמו Iבההואמאמיןכי

דרסטרייבסקישלרביםשגיבוריםהסבל,ועלהגאולהעל
וס.ופר).שלחשדואתכביכול,לעורר,מבליבהםשטרפים
שבהם,הצעיריםכיחוד-ברברשלהראשוניםגיבוריו

בלב·שלםהםשמאמיניםאפילודומה-ב"בחורף"כפיאירמן

ברברכיאםייסוריהם,בזכותבגאולה,לזברתהםעתידיםכי
אתללוותמבליזאת,לומרמהםאחדלאףכמעטמניחאיבר

יותר,מאוחראירוניה.שלאוספקנותשלנימהבאיזהדברו
"הקדוש",שללזמרתוהאמביוולנטייחסואתברברמגלה

מבקשאחריה,הואנוטה Iהנרצרי·דרסטרייבסקאיבצביונה

ארתה,מבקרכל·פעם,מחדשארתהזרחהגםאךבה,להאמין
אריהגםרבהבמידהמנרחין,אברהםחזקרני,אליהובה.חושד
הזה,"הקדוש"שלחותמואתעליהםנשואיםהזקן, nלפידר

אלירשהארמישקין,הנסיךשלמסימניהםכמהבהםוניכרים

כאמור,אך,משותף).משהרישליליביחסם(גםקרמזרב
זה.מעידמרפתאחרי"שולל"ללכתלעצמומרשהברבראיד

ברברהעידוכשלוד""שכולאתשכתבלפ·ניאחזרתשנים
בן·עלהנוצריתגנזההל"אבל :עצמועלמרשימותיואבחת

שנראה,גםהיאלימוזרה,היאלי-למשל,אני, ...האלוהים
תמידהמשמשתמכרובת,אילרזיהככל ...שבדתיותשקרככל

תייחשלהנוראהחללאתרבגבבאבקשוסותמתהאדםלרעת
 " ...הקשההחיים

כמהניכרוכשלרן",ב"שכרלוכיחודהמאוחרים,בסיפורי'!

להש·כדיעצמועםולהיאבקזהנעבידלהתחבטברברהידבר,

אומר,חפץיחזקאלשבסבל".ל"קדרשהזרמנטייהכלילתחרו
ייסורים ...מכרעדים"ייסורים 1כי ,הסיפורבראשיתכבראמנם,

תביעות.כלליאיןהאלוהיםעל :איובאינניאני ...מכרעדים
אםכייושב,אניהאפרבתוךלא ...אלוהיםליאיןבכלל

דבריםלאחרגםאך " ...המכועריםייסוריבאשפתה,פאשב
שיכולהגמוללגביעצמואתמשלההוא rעדיכיברניכר .,,לא
בהםשישהיתרוןלגביאראלה,לייסוריםהודרתברלזכותהוא

 1הואמהסבליודעיםשאינםאחריםאנשיםלערמתכביכול

נהנהעדייןכיבמו·פיר,מרדהשחראכפיבר,ניכרמקרם,מכל

 ...מייסוריוחרא
אכזרי,עצמי""חינוךשלרומןהיגרכאמור,כולו,שהרומןאלא
קפדניתעצמיתביקורתשלאשלייה,מכלמתמדתהתפכחותשל

-זהשברומןאלאערדולאולזיוף.ל"התגנדררת"נטייהכלעל
העצמיחינוכוקשור-לכןקודםברברש:נתבמהמבכליותר
אחריםאנשיםשללחייהםהקונקרטיתבזיקתוהגיבורשל

הארשנתרבההאנושיתהמציאותשלהשרביםלגילוייםזולתו,

בעיקר,אררק,מתבטאתהעצמיתהביקורתגםאיןלכןשררי.

גםאלאכלבר,הרוחשותהשונותביתחשמהבאמצעות
היחסיםבחייו,לרהנקריםהמאורעותעלהסיפורבאמצעות

בה.ולהרזותהאמתמשמרעללעמודאותרהמאלציםהשונים

חפץיחזקאלאיןשרבכזאת,ביקורת·עצמיתשלבזברתהואמנם,

גיבוריושעשרכמר"הקדוש",שללמרפתעיניואתנושא

ארדרוידרבסקי,אינושרבשלו,המופת :ברברשלהקודמים

מתגלהש"קד\שתם"כירןושכולם,-לפידותאריהארמנרחין,
במידהברברעלהםחשודיםממילאפיהם,בכוחבעיקר,ארגם,

בכללמסרגלשאינוהסתת,"פטרר·נר",חייםדווקאאלא-רבה
כאלה,במושגיםכללחושבשאינווגאול,,,קדושהעלאוםבל

הואאדרבא,בחיים.דבקותשלחשדה""דתלשרםמט.יףשאינו

שלשוקט,קצת,צרוד(שקולר) ...רחב·כתפייםכ"יהרדימתואר

רהמאר·הגסות"הבבותואשר " ...בחלקוושמחלבנהמרהבעל
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דברעלארלאבק,מתחתקבורדבר·מהעלהאפילו(שלו)בקרת

באבקמכוסה ...הישןכובעו(וגם) ...גילוילידיבאלאשעדר
לשאריתעפר·הארץ,לזכרתארואתקירב ...ובשחק·אבנים

אתחפץיחזקאללומדזה,אילםמזקןדווקא,ממנו " ...אדמה

דוממת,כניעהשלחייו·כמות·שהם,עםההתפשרותשלהציווי

בזכותורע.ועדמטובדבר,שוםלומרואסוראי·אפשרשעליה
אלפשוטה"אהבהבושתהיהרקמתפללהואזה"מרפת"של

יהודיותרחמניותנשיםאצלשחיתהאותהמעיןאחרים,חיי

ם,יבורקהבני·האדםזעזועיאל ...הקטנותבעיירותינוזקנות

 " ...והמושגהמוחשכלאלעניניהם,נפתוליהם,אל
הארוכהדרכו(שהיאהארוכהדרכואתכביכול,מסכם,והוא

 :לעצמובאמרובכלל)הברנדיהגיבורשל
טוביםהחיים ...הזהלביתמעברולאבבית·החייםהואהעביד ... "

ישאמנם,לעצמם.כשהםאלאלמלאותם,שאפשרמפנירקלא

ואזכמעט,ראותםלבליעדפניהםאתמשחיתיםוהמכאובים

ומי ...הםחיים-זואמירהגםאבל- !כדאילא Iאומרים

ידעהוא-תוכןכלכשאיןגם ,הכל-כדאילכהששמבין
לברךמהבל,"תרנן"לעשרתגילויי·החיים,כללהוקירבאמת

עלאבן,כלרעלדשאכלעללפניו,מזהירהבת·צחרקכלעל

היאשגםמאחרומכאיבה,היארעהכיאםהרהע,ועלהטובה

חיים---"

בפירושהמכררנרתהמלים,אתגםאזברברשםחפץיחזקאלובפי

ניהלשאתרדרסטוייבסקי),של(אוישושלהאידיאלנגד

טוענים(שאיננואנו ... " :ואומרימיו,כלקשהוויכוחכאמור

אשריהעלובים,ש"אשריועני,מדוכאעלוב,אישכאותו

הארץ,מלחלא ...הכלזה ...חייםאנוגםדח,לשים, ) ...המדוכאים"

 " ...אוהביםאנוחיינוואתדרושיםאנולעצמנואבל
האניניתיאופיהאתמתארהואקיצוניתעצמיתובהתאכזרות

מן ... " :העצמיחינוכושלהאחרוןבשלבחביים,דבקותושל

מכת·בראשו.בההרכההכלבכבידה.אבןאבן.יצאההמפולת
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הוא ) •••הכלבהיהאווילילאאולם ...אחרונהמכהמוו.ת
 •••שכחהמפולתאתאפילולילל.יסףלאלקפוץ,יסףאל
וישכבשב ) ...חוררעדובאזחלונחתבשובהצולעדם,זב

חרא ...אחזרתשניםערדאםואפילואחדים,ימיםערד ...רידרם

רידרם·:ישכב

 :לדבריוחפץיחזקאלהואנאמןהסיפור,עלילתבאמנם,
תוספתאותהבלינרנומתארהיתוםלילדהתקשרותואתגם

כעלשלאומנרחיןשלדבריהםאתהמציינתפתוס,של
יחזקאלכזאת.שבהתקשרותהקדושהעלבדברם"העצבים",

ילדיםשלהעלוב,הפשוט,הגילויאתאףלהעריךלרמזחפץ
 ...השבתבבואלפצחהםשיכוליםגרעיניםקומץעלהשמחים
בדרךכן"פיעלל"אףגיבורועםמגיעהאושאףעצמו,והמספר
מסייםהואכאשרלעצמו,יותרכאןנאמןאמת,הדרךהקשה,

לעת·נשיםשיחתשלצנועים,פשוטים,בתיאוריםהספראת
אל •.•ממוותתדברי("למההקטנותהילדותפטפוטישלערב,

הזקן,שללידוהפעוטנשיקתשל ,)" .•.למותאפשרעוד ..•תדברי
שברניגון·הילדותלמשמעעצמוחפץשלהעצובחלומושל

"נחתשלולבסוף,"בראשית",מספרפרקהילדאתהזקןמלמד
בהנאההלוקח"פטור·נו",חייםשלבקוברהנוזלתהחיים"

חראדרמהכישעהבאותהלהרהרמבליבו,ומתגרדחלוק·אבן

 ••.לאיוב
באחדהזקן,המרדהאתגםברברמתארדומהבהתאכזרות

כרנושבסיפוריביגרמהאוליוהוא-האחרוניםמסיפוריו
עליהלדברבליהקדושה"החיים"עבודתאתהעדשה-נדלם
אך"אידיאליזציה",שלאחתמלהאףעליהלהוסיףבליכלל,

המעד·מןהמדומהב"בריחתו"גםבכשלונו,גםלהודותהמסוגל

לעשרתהאוכלל,עליהלקונןמבלישקוף,תירוץבעזרתכה,
כךמשוםודווקא ;והמוותהחדלוןעלפתיטייםלדבריםעילה

אשרשאדם("המוצא"),זהסיפורשלבסיומולחוש,אנויכולים

אתלעשותוינסהשניתישובזקןמורהאותושללעמדתוהגיע
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לחיים·אהבהשלהגדרלהנכסאתשרכשמשרםעליר,המרטל
זר.ראמיתיתקשהבדרןכשהם-לעצמם

לאעדיין,נסתייםלאבכןגםכילהיאמר,האמתשניתנהאלא
רקישלכאורה,עצמר.עםברברשלמאבקןלהסתיים,היהיכרל
מרלשבעמידהרבת·הסתיררתהמצוקהעללהתגברותאחתדרך

דרךוהריהירחדלרנה,חידתהאימתמרלאלוהים",בלי"ההרריה
מררמםאידיאלכלעליים, nשמעבר·לתכליתכלעלהרריתרר

העירום,לקירםרהיצמדרתעצמם,בחייםלמימושניתןיביאש
עצמר.בזברתהראשוני,

האםעצמראתלשארלשלאהיהיכרללארפיסהברבראן
לכחרבזה, n"פתרןןעלספרלדבר,שלמעיקרןך,שפא

לאמיתר.עם·זאתלחטראמבליעליר
מכרחיךשלדבדיראתכשמערערדלרהציקהכזכרו,זר,שאלה

משרםהיר N"חשרדיםהללן,אךלפידרת,אריהעםב"רריכרחר"אר
רעבמאלהמסילותאתשחיפשומשרםבמרעט,הסתפקןלאש

מסילותמבקשאיברששרבאדםשלדינרמהאךלקירם·כפשרטו.
- ?'כשלעצמם""החייםרקשישנםרמדרהונכנעשמררתראלו,

גםלהפרךמבליהחדשה,הכותרעלרבדלאיהיכרלכלרם
יסרדהעצםאתמניה·רביהלסתרומבליכלרמר,לתרדה,ארתה
-זרןתרדהשל

כיררןזו,לבעיההזמןכלמורדערמכאן"שב"מכאןעצות""ארבד

עצםעל·ידימתממשתבחייםדבקרתרשגםסופר,עצמרשחרא

בכלנאבקשחראכאן,בעיקרבנדנד,רבינומעשה·הכתיבה.

כבלתי·בעיניר·הראהנראההדבר,אתלעשרתעל-מנתכרחר

הכתיבהעל·ידיבחיים""הדבקףתאתלמצרת :לאפשריאפשרי,
והמרותהחייםלעדיברושכלהמלמדתלאמת,לחטראמבלי

אתאפילרארכפשוטו",מ"הקירםהריחוקסכנתאתבחרבןצופן

 !·השק~
גם-ברברבהןשנקטהשוברת"התחבולות"שגםדרמה,

הפנימיתהסתירהאתלפתרומעיקרןנרעדר-אחדיםבסיפורים
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לשםממנה.להתעלםמערדרלעצמרחידשהלאשברברהזאת,
שלדמרתרמאחריל"הסתתר"על·פי·הרובבחדאיפרא,כן,

 1לפקדרןכתביראתכביכול,לן,שמסראלמוני,כותב·יומןאיזה

 _ nןמכאןל"מכאןסיפרריר-רבעיקרלרובהואמשררהכן,לשם

אף·על·פייד","כלאחרכתיבהשלצודה","היעדרשלצררה
יפהמוודעהיהרכייד""כלאחדמאומהכתבלאכישבדי

האלר.התחבולותכללסיבת
מאבקןאתלבטאשלאכמובן,מסרגל,ברברהיהלאד,פסיכ

רתריקנרת,החדלוןאימתלמרותבחיים,היחאזותעלהאדםשל
להיאבקהיהאנוסלפיכן,הסיפור.הכתרנה,המלהבאמצעות

המלהעל-אחריםרביםמסופריםאולי' ,יותר-תמיד
לאמת,לחטואלאכדיהנאמנה,צררת·הביטויעלהמדוייקת,

להגיעגיבררריכרלשאליההאחרונהשהתכליתלידיעהכלרמר,
כרלן.למליםרבעמבהכרח,היא,

שמתארמשרםזר,"שליחות"עלירמטילשברברעצרת","ארבד
כלעלזררחסדת·פתרוןמציקהלבעיהמרודעכסרפד,ארתרחרא
דררקאאכן,דבריי·אתכרתבשחרארגעבכלערשה,שחראצעד

כלל·רעיקר.מרפשטרתאלרבעירתאיןסיפר,שהואמשרם
חראיודעלחירת,מוכרחלחיות,ורצההואכייודעשחראכירון

נגדמאבקןרעללבטירעללספרזאת,רימלאגםשעליר
גםלרברת-הדיבוריםשבכלרהעמדת·הפניםהשקדכל

חרא·הזה,יצר·הקירםשליתמעישמעל-שלרדיברריר
"הבוחרת,עצם·הירתר.מלבדצידוקשרםבאמרולרשאידשרני,

הם,הדי ...שישנםזמןכל-שםחראכרתב-החייםכרחרת
מתפרציםהמרות)אתהמשיגההאדם(הכרתההכרהלמורת

 ;יותרערדמפרושתובצררה " ...להתגלםמקרםלהםומבקשים
שלרשמות,חזיונותשלרקרלרת,צוררתשלהסכוםאותר"כל
חיים, :כלרםאומדיםשאינםנשמרת,מסמניםשאנומהכל

 ...מררבה·ארפניםמעררבב,מגףרן,כל·כןזההרי ...עולםהרריה,
בהדרגה,על·ארדרתירשלספרעד ...אחדותילאמקרי,כל·כן
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אפשרות.כלאיןאין, •••מוחשיתתמרנהאיזוממגרשלציידעד
שאיןלבסוף,תיווכח,היווכח ...הגלירןעלהזבדאתשתעלהאיד

 ...השרטוטבזה ....הנכר·נההמציאותשאיןלאמתותו,כךהזבד
 ...ממנימשתמטעצם·המהרת ...שקרשקר,שקד,איזהכאןשיש

לכתובמנסהשאנימהאיפרא,הוא,מוזרלאהאם ...בימתקלס

(ואולם) ...לעשרתאומראנינוראזבדכי ...יודעאניאשדאת

ליבוררשאניזהאפילוהכל,מתיישברכזה---חיחי,אני

מנהלשאנימה ...דעירנרתילהבעתמתאימיםיותרמבטאים

חי·חי·אני :אחדתירוץ ...הדקדוקחכמתעל·פימבטאיאת
 01-חיחי

העקרונית,לדילימהפתרוןעדייןאיןלבדהזרשבהכרהבדי,

בפניה,עומדברברשלמגיבוריושאחדפעםבכלרשמשרם·כך,

קיומן,כמהרתזרלהכרהשבהגיעואח,דמצדלומר,הואאברם

הבלתי·אתלעשרתשרבינסהכןלאשאםלשתוק,הואמצררה

אפשרשכאילולתרדהזרהכרתואתלהפוך ,כלומד ,אפשרי

שאינהמסתברטיבהשמעצםבשעהלאחדיםגםלהעבירה

ולזבדלהוסיףהואאנוםשני,מצדאךלהעבדה.כללניתנת
להתוודעשברשותוהיחידיהאופןכמרבן,זהר,שכןעליה,

אומדהואכאשדחפץ,יחזקאל(גםמשמעדתואתלהביןלקיומו,

תחילהמקדיםהיחידי",הטובטוב,הם"החייםכילעצמו
ומתחרט, " ...כתובעכשיו"בתורתו :המליםאתאלהלדברים
תיאוריה,כן,-ז"תיאוריה 1עצמואתומתקןאחר·כך,כביכול,

ארתהאומדהואכיידעהדיברבדאבל " ...לאחריםאמותיהלז

גםידעלאכיאםזר,מידיעהלהשתמטניסהולאלאחרים,
מהסתירה).להיחלץ

אחר,סרפדלשרםגםשאיןכמר-לוהיהלאהאמת,למען
זאתבכלואנוםהשתיקהמצרותבדברדרמהלהכרההמגיע

שבמעשההמוצאמלבדזר,מדילימהמוצאשרם-עליהדברל
משדםלכתוב,ולהמשיךבסתירהלהכירלדעת, Iלאמורעצמו,

הכל",אנמררכזה-חי·חי·חיה"אניאתמגשיםהואזהשבאופן

ן
ברברלמדזד,עשייתןלגביגםכסופר,שגםדרמהזאת,עם

ידתרולהדברתואשדן,בגרףזר,דילימהעלבדיבורלהמעיט

על·מנתלאשלישי,בגרףכשלעצמם,החיים""גילוייבתיאור
בדרךמהותהאתלמצרתעל·מנתכי·אםמפניהלהתחמק

אלהגםלרבותהאחרונים,בםיפדרידכסופר.לדשניתנההיחידה
יכולתאיזוהצטללות,איזוזדמבחינהניכרתבעזברנר,שנותרו
אף·חםרת·התכלית,שבהתלבטותמהמועקהשחודרשלחדשה

בעינן.נשארוימירכלעמדשבפניהןהיסודיותשהבעיותעל·פי
עלהתהייהמןגיבוריו,אתולאאותרלאפט,רלאהחייםחיוב

ארתהלהכילכיצדהדרךאתשמצאדרמהאךומאימתה,החידה
קידושכי-במליםערדלאהמקודשים,החייםבתרךבמלואה

במעשים,אםכי-במידמהבהכרחבררך ,לזעתרהיה,זהמעין

שבהם.האבסורדרותמלאהבת·החייםשלקונקרטיתבעמדה

חששארברבר,דחההאדם"כברד"משמרעלהנמלץהדיבוראת

אליו.נטייתומפני
הגשיםהאחרונות,בשניםניחרדכסופר,עשייתובעצםאך

דווקאהאדם,כברדמשמרעלהזאתהעמידהאתבפרעל·ממש

עיניוהעליםשלאגםכמ.וקשייה,מכלעיניוהעליםשלאמשרם
על·ארדרתיה.בדיבורתמידהכרוכההסכנהמן

בידרשעלהכדררנו,ברברהואהמעטיםהסופריםשאחדדזמה,
סופר,לכלהאורבהגדולהפיתויעלהאפשר,במידתלהתגבר,
כתיבתו,בעצםהוא,יכולשאכןה"תמימה"המארנהעל :לאמור

במוצאזאת,עםשינקוט,מבלי-שלימהגאולהלהמציא

n "הכשלןן,עלמזרייפתקינהןשלליאושהתמכרותשלהנרח

השאיפהאתלאלהסתיר,היהיכוללאארהסתיר,לאכאמור,

המנוגדלמוצאלהתמכרנטייתואתלאואף'והגאולה"אתלמצוא
קדר·לעתיםבאלן,אלוהשתייםכרוכות(למעשה,לכאדרהלה,

אמתיתשתייןבעמדימירכלביניה)ן.הפרדבליכרת,

הבלתי·אפשרית,התמרדה,הגדולה,התביעהמןהתעלםולא
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-בידרעלהלאהסרפד.מןהאדם,מןתרבעתבזאתשעמדה
ומ.עזרת,המראהאתל"שפץ"ל"יפרת",-בבךרצהגםאילר

ביצידתר.בהכרחלבשהכזאתפדרבלימטיתשעמדההמחרספס,

שלאינטנסיביים,חייםשלבב~אהביצידתרנשקפתזאת,רעם

ב"הדפתקהתמידשמסתבניםבמבחן,תמידהערמדיםאנשים

הנבצד·מהשיג.פתורנהאללחתרדרממשיביםהרוחנית"
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