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א.

ברובםלאוריצאואשוהלקין,ש.מסיפוירעש,ראחתשלמחשדהו,רפעתםאיסופם
מאפשרתה.חמישים,נשברת-בהםהואחרוןזו,למאהרה.שלושיםהעשריםבשבות
יצירתוגביליותרשולמות.מקיפותלמסקנותלהגיעלקיןהשלב.יצירתולמעיין
הפותאיתיצירתומכלולזובשעהביירבואיןהומספר.המבקרה.משורר,שלבפרוזה

בכתרנים,ה.מחנועםגנוזהמשבר","עדביותר,החשובהיצירתו :הלקיןש.של
עוובדווחזרועובדוממ:בהגדוליםחלקיםכיאםאור,ראתהשליארבותשביםתה

קהללפניהיציהראתלהביאאפשרותהמחברראהשלאכןעלהצערוגדלו
הלקין,ש.שלהעיק,ירתהפרתאיתיצירתוהואמשבר'ש"עדספקאידהקוריאם.

הלקיןסיפורישל mביתכליהאבשלימותה,הקוראלפנימונחתאיבהזועדווכל
נותבת"בכרבקובץהסיפוריםשלהופעתםזאת,עוםעיקרי.בחסרואףבחסר,לקוי

זר.פרוזאיתיציהרהמפרנסיםהיסודותמןכמהא:ללחדורלנסותאפשרות
אנשיםהם,חייוגיבורי-וגיבוריומא,דאישיתכתיבההאיהלקיןשלכתיבתו

בחייהופהמחברהאנישלהשתקפותואלאיאינםרבהובמידהחי;ערמםפגשאותם
משנר""עדההגיו","יחיא:ליצירות,של·שכשביירבועתה,'אחרים.אנשיםשל

משבו""עדלגבויוהתייחסותלים 1כולשחילקם-"נכר"וסיפוריהראשוןבחלקו
לנסותאפשרותישה.רמון,של~ה.ראשוןבחלקשציויווכפיהדמויותאתומשלימים

שלהסיפורלזזמברתאחדיםזזפייבייםקוריםולצייוסיכום-כיבייםשל'מידהלגבש
"עדחלקייתרשלהעדםרמשוםרקלאחלקי,בה.ברחהואזהסינרםהלקין.ש.

הלקיןלביןהמספרה.לקיןביןלהפרידאפשרות.כלשאיןמ.שוםגםאלאמשנו",

התחומיםבכלביטויליריהבאההאישיותוהמבקר.ההוגההמסאי,רהלקיזהמשורר
אישיות-ואמנותיותאנושיותבת.ופערתהבחנתהדק,תבמציאות,התבוננותההללו,

עללהשאיןמלאכותיתהבחנההיאהתבוננותהמושאיביןהפודהוכלהיא,אחת
המחבר.שלהעביפההרוחביתיצירתועםאמתדיןלעשותכדיבהואידשתסמוך,מה
ואמנםחשבון-כיביים,לעריכתהזדמנותהיאלאורחדשספירשליציאתוזאת,בכל

זו.קצהר,ברשימהמטרתנוזו

רבתהלקין,שלנשיותויסדוותשלניתוחזובסקירהלכלולבאפשרותנואיד
אתלעשותביריבושיאיזשכןכלולאהמוטיבים,עושיותהתקופותרכתהגרובים,
המספרהלקיןבידהקבלהקורילמצואמלכתחיל,ה,אפשירבלתיכמעטשהואהבסיון,

זוברשיiמהלעצמנושקבענויותרהמצומצמתהמסגרתחה,מבקו.החוקרהלקיזלבין
הלקיןשילהרומניםשביהיחגרי",ו"יחיאלמשבר"מ."עדלהקישלנסות,היא
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"בנר",סיפורילביןהראשון)בחלקןרקוהשניכשלימדתן(האחדשנת.פרסמו
להשליםיכולתזהבקובץמחדששכונסולסיפוריםישמידהבאיזולהצביעולנסות
לשניהשלמה,כאל"נכר"סיפוריאלאנומתייחסיםהקדומים.הסיפוריםאתרלהאיר
יסודות,ומטשטשתיסדוותמביליטהמחדש,המאירההשלמהיותר,המקיפיםהרומנים

סיפורים,בש·לשהדירךהואשלהלךהדירךכןמשםהאחרים.ברומניםמצוייםשהיו
חושביםרכות),שניםלפניאורראוסיפוירוכי(אםמקרובזהלפנינומונחאחד

שניאחרתזובמידהפרנסוואשרהעברי,הספרשוחרלכלהיטבידעויםהאחירם
1 

החדשה.העבריתכספרותיוצריםשלדורות

ב.

היציהרשלהסוציולוגי-דתלאימפ,ליקאציותערכבמחקריו,בסיפ·וריווחלקיך,ש.
כפרקגםלהכללהיה,(ויכולב"בכר"שבכללה.גזע""תורתהסיפורהספרותית,.

היהוידהסטודנטשלהגמוראבדך-היכולתשעיקרוסיפורהואמשכ.ר"),ב"עד
אףהלא-יהודים,עמיתיוכלפיהבסיס,חסריהעמוקים,הנחיתותרגשיעללהתגבר
מבחינהניידיורקיתבאוניברסיטהה"טרך"נותנתשלטתלקבוצת-רובשייוכהיותו
בשםויכולהיהודיאיךהלבוש.תויו-חיצוניבפרטבחרחלקיךואיכותית.כמותית

וכלתימתמידיםמאמציםבמחירגםולושכליבוש,שלימותלכלללהגיעפנים
ברייתם.ומטבעעצמםמטבעמאמץ,כלללאיהודיםהלאמגיעיםשאליהםמוגבלים,
לחוסרעקרוניתדוגמאיתמשמעותמקבל-המכנסייםקפל-זהחיצוניתו-לבוש
זר,הואלעולםהיהודיהנכרית.בחבהראורגאנ.יתהשתלבותלהשתלבהיכולת

ת.למידיהשרובבאוניברסיטהולומדיהודים,שרףכ.הבני-ויורקגרהואאפילו
להטביעבאהגזע","תורתזה,קטןשסיפ,ררדומהיהדוים.תלמידיה,ומיטבהדוים 11

סיפוריכלשלגי·בורםשהואהניר-יורקי,היהודישלהווייתוע·להזרףתחרתםאת
סקיצהמכלליוצאזהסיפוראיךבכללה,חלקיךש.שליצירתומרביתושל"נכר",

לקובץ"נכר"הכותרתלמ:תןטעםמשרםברשישסיפורישואםואכזרית.אירונית
הגזע'.'"תורתהסיפורהואהריזה,סיפורים

לשני,הוךכאןהבידודלקובץהךזהסיפורשלאופייניות.ומשוםדווקאואולם
השינויעללתהותמקםויש-ההגוי"ו"יחיאלמשכ.ר"עד-האחריםהרומנים

סיפורניריך","לוא.ישב.קובץ,האחרוןהסיפ,ררלבידזוסיפוריםקבוצתכיןשחל
ולאחרהקובץ,סיפויריתרש·לכתיבתםלאחרשנהמעשריםלמעלהנכתבזה

לבידביריד""לראיבידשינויניכרהאםמשב'ר.'ו"עדתהגרי""יחיאלש·לכתיבתם
לשמותזנומ.הםששניםפיעלאף"נכר",בבינירליבב.ותםשביתוה,אחרים,,הסיפורים
ןעצ,מםבפניהעומדיםנפ·ידרםכררמאביםלאוריוצאומשלהם

"אליהט,"הלקיד,ש.שלהפרוזאיתיצירתושלבמ,רכזהעומדיםהאה,נהסיפורי
סיפורייותרלערייתופאולדפרופיסרריחסיההגוי",ב"יחיאל"רות"ב"נכר",
דומהואולםאהבה.סיפוירשלמסכתהווים iממשביר"ב"עדיחדהקשוריםה.אהבה

מאדמאוחרתבתקופ,הישראל,פאץרשנכתבביריד","לראיבידמכריעהבדלשיש
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הקבציםשכשלושתהאהבהסיפ,ורימחזורילכידהאחרים,הסיפ,וריםלכלכיחס
גישום,וחסרתתוחלת.חסרתהיאאהבתו Iלאות.ו-ב 1אחרכי·ירן""לראיהנזכרים.

(אוףתוחלתחסרותהןחלקיךש.שלסיפוריוגיבויריתרשלשא,ה.כרתיהםכשם
ה,רוחניתהשלימותלכללמגיע,ותהןאידהגשמי,גישרמןלקראתהןמגיעותאם

נגללנידוערלההד?רואידלכוונןהמחברמכקשאליהה.גכורים,שואפיםשאליה
לזוניריךשלאהבתונידהכולםההבדל .עצמן)הדמויותשלהפנימיאופיין

זחמסיפורנעדר,רתלאלא.ותוהאבה,היאשחא.כה,היאהאחירםשכסיפורים
ש.שלכדרכונו,האהובמע·מדעו·להעולםמ:ר,ותעלאכסםרקםיותספיק,לאציות

ותואהבהסיפוראוניירךלראישלהכתו 1אסיפורוא,ולם 1סיפור,,יתרבלכחלקיך
מ"ולט·א.ותר,הסובבוכלמהעולםמאכזב.תונובעתאינ,ההעמוקהואכזבתולא,

כיצירתוחלקיךשלבפיוהשכיחים(מ~שוגיםכלשהו"זל:פסםשמרץ"אושמץר"
אהבהסיפורזהראלאהחדשה),העבריתהספרותבתולדותהומחקריתהכקרתית

היאכיאםממנה,צעיראחרלילכתהבוחרתצעיהרנערה.לכידמ.זרקןגברניד
המבוגר.למע,ירצהכפזיסולאולאאשוררגעימעניקת

כיתרמתבלםחלקיךשלסיפוריויתרלבידכיירד"''לאריכיד,הע,מוקההבדל
וכראששכתב,אחריםמקיפיםאהבהסיפוירלשניאותומשוויםאבואםשאת

חסרתהיא,ש·למ,האהבהלרותיחיאלשלאהבתוההגוי"·"יחיא,ל-וכראשונה
דרכ,ועלבצביםמכשוליםשביאןלבנו.עמקיעדוחודרתעמוקה,מעצורים,
שכסי·חיצונייםמ;כשוליםא:להואידאבדון,לידיזואה·נהלהניאשסופםמכשולים
 :יחיאלשלהנפשימבנהושלבפנימיותוהםנערציםאלאהעלילה,ובמבנהטואציה

אתהמוצאדברהאל,גיליואחרהו.חיפשולאלאהבתוהמיסטית,נטייתואחדמצד
המביאיםגירהד),יוביים mחווייתיים·א,לא(הלא-:דתיים,המי·סםייםי,ובותיו mבביטיו·ר
המכשלודב.רש·לכדמותובספרהמסתמןדתייםערכיםעולםעםלהתקשרותאותו
הדורשתאהבהללוויין,ההגוי·יחיאלשחשהלהוטתהאבתהו-כשריםהואהשבי
השלימותאתחפץ,הואשנרהאושראתלנשמתומענ.יקהאיבהאןגופר,אתממנו

בדמותהלמצואהואסכוררא.שרשואף, rהראשאליהם·הורוחהנפששבהתלכדות
ככלואהבתה,היא,דוםבשרהיאאףשרות.ליחיאלכשמסתברהונ,ה,,רות.של

עולמונשמתו,כעומקנפגעהואהריגשמי,יסודגםכהישהרוחני,היםודבהשרב

שאליוהםה,ורהרוחניה.מעתגםכשכילונהרסשהעכשאותהובייחדוע·ליו,נהרס
אהבהחסרומכאן,מכאןקרחיחיאלנשארהרי-דברשלמותרעם-התקשר
לגמיר.עליונהרסועולמוהבא,ובעולםהזהכעולםעגינהחסרורוחנית,גשמית

-"נכר"נקוץבשנכללאחרבסיפורחלקיךיצרלה,פליאעדדומהמכנה.
תופעהישאן"אליטה",בספורדבלרמקבילה.אב.שויחדמותאיד"אליtכה".

מאוידשחלקיךהנשמה""חגאותו-מילאההקבלהלההמקבילהעלילתית-נפשית
 :בתיאורו
שקופה,בוקרתכלתע·לביכרתיעתהזהדומה, ?עכרתכנרהאומנםה,לבן,"חגי

שעירהםאתהפותחיםתכלי'לים,מזרחפאתיוע·לפניהעלוזרעהקליםענניםשדוק
עלמבןראניוכנר-אלהקצריםכםל,ובימילישוןהמאחרתהיום,מלכתלפני
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צבעונ·יו,אוריאתומכבהדועךמערבשלארגמןעו·לומאפילהמעמיקהתכלת
אפריונה.לתוךבהתכנסהה,מ·לכ,ה,בפקודתשהעולו
כזהאשריוםשאיןהיום,עסקתילאושתיתבאכילה, ?ע,ברתככר,האמנםחגי,

מפני,הםמפחדיםחגי.ביוםלסעהדולהזמיננישאידביתיבעלייעדויםבכך.
לפתע-פתאוםנפשיקראהה.בה,לבואיהראש,וןבשבועחדשים,שנילפניהעלובים.

שהגיעהכיווןבהרים.הראשוןחגהיוםלה,זההיהראשוןכיידעתי,לאואנכילה,חג
הבנותיצאונפשי,עםמת.בודדהמקום,סלעיבידנדואנישחירתפתשלשעה

א,בלדבר.דברבליוזעף,סרהביתהשבתישה,ופ,רעהמנוחתיעלמיצרלי.לקרוא
שמןמ,עדוה,להםומסרתיברוחימשלתילאהצה,רים,למועדזרהרפת.ק,ה,משנשתנה

ל·בםלתמ,הוןחגי,ב.ימי :אמרתיכךחגי.בימיהלחםאליקראוני·לאוה.לאההי,ום
הע,בירתנישאליטההבנות,חשבוואוליאני,שמ.טורףאמרושבודואיביתי,ב.עלישל
שכתיק,ונםבימיםואפילוהזקן,מןחוץהבית,נביכלמעלינתוחקרמאזעדתי.על

להם.יבולעפןמייארה,לסעהדו,אותימזמיניםאידשוב
ומתפייסתעצמהלפנימתחטאתשנפשייוםלי,היההכיפ,רירםכיוםהיוםהונה

ומטרידים,מכ·איביםא'ינםשרבוליקוייוליקיויהכולו.העולםכלועםעצמה.עם
וחומלת,ומוחלתסולחתומתגעגעת,הומהוהנשמהבלב,רחמיםמעורריםא·לא

m וmעצומה,לתשוקהונהפ·כיםיחדמתערבביםוחמלתהס·ליחתהוגעגועיה,מיי
ויעצםיגדלאשרוככלו,בווכתומאאלעבשובאישרב;ןורעביןמ

הרילאאכלרעבה,תעוה,נפשישכתיבימיםכאבו.ששוןויעצםיגדלכןכאבו
לו,אידששברומצער,מציקיםבכלרעב.רנה Iחגהכימיכרעבונהיוםככלרעבונה
ו.רבשומצעאוההחגבימיערבונ,הואלום

 ) 40-39(עמ'

יס·ודהחילוניותלבידהסיפורמספרשלשבנשמתוהקדוששבידזהניגדו
יסודותבהשישערטילאית,נשגבה,כדמותמתוארתהיאגםכיאם,שבאליטה,

קנטוריההקטנות,חולשותיהכלעלה,יא,אשהעיריךאבלהזה,העלוםמןשאינם
לביןזהבסיפורהאלמוניהגיבורשבידהיחסיםלהרסמביאהואזהניגדו ;ראהבהביה

חזיונותיוביןנקערוהיותוההגוי"ב"יחיאללזהותוקשהשלאגיבוראליטה,
שכןכללאלרות,אהבתולביןדב ,,לושמעניקוהחזיונותהאישייםהרוחניים
שכסיפורבדברפ·לאאידלל,ו'ר~ין.ההטמאה,הגש,מותהמאוהtכ;בעיניו,אהבתו

הה.תמסרותהנשמה",של"חגהבין,ההתנגשותבשעתהשיאמגיעה"אליטה"

הובהרו(שלאטרנסצנדנטאלייםליסודותהגיבורשלהוטהורההשלימההרוחנית
הנתגשותהבש-רדמית,אליטה,לביד ,ההגוי")ב"יחיאלשהובהרומיהדכאותה

עצמםשבפנייחסיםשביניהם,האהבהיחסיהרסלהיותיכולההיחיהדשתוצאתה
שלהדגשתולאהובתו.אוהבגברשכידאידיאלייםליחסיםקרוביםהיונראים
להתנזרותמרמזתוממשתה,ממאכלהואמתנזרהנשמהשלחגהבימיכיה,מספר
שב.חלקבריחוקזו,כזרותחש,הואליטהנשים,עםמיחסיםלא-כל-שכןבחינת

הדדמשמעייחסואתמבינהתה.גרי",ב"יחיאלרותכמוא·ליטה,אוהבה.שלמנשמתו
אהוהבשכידזובחלוקהלשאתמוכנההיאאיןאשה.,בהיותהאךאליה,הגבורשל
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דגלדריסתלהשאידטדנסצנדנטאליים,בעולמותהשקועאהובהלבידהבשר-ודם.
 :הסיפורל,מספדהאחרוןבמכתבההדבריםאתמ.ביעהאליטה.בהם.

אני :לךאגידהאמתכלאתלאן.יועדתואינימכאןאני"נ,וסעת
השבועותשניבאותםיכולתולאאתהביסתאשראתעשותלמעזנוסעת,
עלהאשמתידולאלי.א.חבתךקדושתאתחב.בתיממני,פרשתאשד

 .) 65(עמ'לשובך"ציפיתיולאממניהתרחקך

אליהאהבתודמותוכילה,שיירהמספרשלמבפשרחלקדקכיהניבהאליטה
באשדהזיזהואלשאת.דוםבשדאשהשיכולהמכפיהיאטרנסצנדנטיתמדות
מספירבתכוםשבשראיםה, 1והקשהעמ,ןק,ההתערובתה;הגיר".ב"יחיאללרותאיער

אשהעםקיימאשלקשרלכיללמלהגיעמאתםמובעיםההגוי"ר"יחיאל"אליטה"
בשנילמלאותם.אשה,בהיותה,אשהשת.רכלמכידגדולותשאיפות.יחםשכןאדם,בת

יותרדמלאמעוצםכביטויהבראהה.הגדי",ב"יחיאליוהדכמובלטאך-הסיפורים
זו.טרנסצנדנטיתלשאיפההדתיהממ.דניתזב"אליטה",הונחשיסדוםמ.וטיביםשל

ישכיאםמובה,ק,דתיאופילכשהה.בש,מה",ל"חגלטההר,לשלימרת,השא~הפ
שלהראשוןבחלקו(בייחדויחיאלשלהחזיוניתהחווייהבידבדודה.כדללהבדיל
המימדאתדובר'מעניקברהשבי,חלקובידבבידיורק),ה.עירוביקד 1בפאהסיפור,

יחיאל.שלמג,ובשותובלתיבהירותהכלתיהכמ.וס,ות,לשאיפותיוהדתי
אלשאיפתוהמחבר,שלרגשותיועצ,מתשבהםסיפוריםשביאיפואלפנינו

הספייירטראליאלהחתירההזח,בעולםאפשריהבלתיאלהמושלם,אלהנעלה,
אכזרי.קץלהרשמיםוא,מיתיתנבחטהרחה,אהבהמכ.שילדתלעולם,שמעברהטה,ור
הםשאידאפשרכיאם-מבוגדיםלוהנראיםעולמותשביבידהמספרש·לקדיעתיו
הטדאגי.לסיומםהסיפוירםשביאתהמביאההיא-באמתמבוגדים

זובעדתוהלקיזעמדהאומ,נםהיא"בכד"בסיפוירהעירןלאורהנשאלתה 1ה.שאל

לכותבהדבריםנראים ?ביריד""לראיהסיפוראתהחמישיםבשנותשכתב,בשעה
חסרתחסרתה-פשר,הערגהבתמזגהביריד"ב"לואיהדבר.כךשלאאלתשררות

האהוב,ה,שלכדמותהיד,להישגמlןעברלמציאותשמ.עכרה 1מא:להערגההמעצורים,
שניתזאהובהכדמות.ודם,בשרבדמותאלאכלשהי,מופשטתאידיאליתבדמותולא

בבערההמתאהבהמזדקןחמ,חבדסכידיד,לראיג,ופה.אתולחרששערותיהללטף
לשעהאליוהיאחוזרתכיאםגי·לה,בזאחרבלכתהלאבחותאותרהעוזבתצעידה,

"אליטה"כגוזבסיפוריםהמספראליושא.ףאשרכלשלהמיזוגנעשיתקלה,
בעץוהוגשמיגמורה,בפילהנפלווהרוחביהגשמישבידהמחיצותההגוי"·ו"יחיאל
לראיש·לבעולמוהח.סדכלאחת.מקשה,געשייםרהםבגשמיבעוץוהרוחביכחוחבי
עולמומגיעליו,מתמסרתבהיותהלידו,ובהיותההאהובה;שלבדמותהמצריכיריד

השבהששלשיםדומהולאליטה.ללררייזלרות,ק,דכתוכשעת.הנעדרתלשלימות
ביריד""לראילבידר"אליטה"ההגוי""יחיאלהסיפורייםשלכתיבתםביןשעבדו
הנאצלות,הטרסצנדנטירתהשאיפותעלמסוייםלוויתוראחדמצדחלקיךאתהביאו
נערצהואינהמחףורתלאמאףרגנת,לאמיסטיק·הכי(אםהדתי-המיסטיהגווןבעלות

שלדמותממש,שלשית iאנבדמותשאיפותיוולזיהוימחייבת),דתיתבמסגרת
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הטראגדיהאף-טראגיעדייןהסוףקרבה.ובעלתרגשותבעלתברשמת,חייה,אהובה
מושגהבלת.ישלו 11ידלשלוחהמספרשלמשאיפתוב~רבעתאיב,הביריד"ב"ל,ואי
הבלתיעםשבמגעהמיסטיתההתעלותחווייתואלהנשמה""חגאלאפשרי,והבלתי
לכלללהגיעהיכולתבחוסרה,ראהטראגדיהשליסוד·האלאלעלום,שמ.עברמושג
מוכןשהמספראדםשהוא,נמרתשלםאדםעםמופר,דבלתיאצמעי,בלת.ישלם,מגע

ר"יחיאלש"אליטה"בעדוהאב.ושירת.תכוביותיולכלחרלש,ותיו,לכללסלוחורוצה
כשלימדתןאדםשלההסתפקותשבחוסרנפש,שבלבטיטראגדירתהןההגיו"
ביןשבהתנגשותטארגדיההיאבירידלראישלה.טראגדיהה.ידהפנימית,הנפשית

לזה.זהמלאיםוסיפוקשלימותמ.תןלכ·לללהגעייכוליםהםשאידאםד,בבישבי
האחרוןהסיפיררלביןהראשוניםהסיפוירםשניביןשעב.רוהשבהשלשיםהאם

המספרהגיעכ.ילומרכדיבהןישהאם ?המספרשלה,ת.פקחותלסמןכדיבהםיש

בהתנגשות.ואלאאםדשלנפשובנבכינעוצהאינההאמיתיתהטראגדיהכילהכהר
 :אחרותב,מלים ?שלולנפשומזורל,הביאתםב.יכוילאיןאשראחרים,אנשםיעם

הוגיעההגוי""יחיאלושל"אליטה"שלהטראיגדיה,מןה,לקיזש.התאכזב.האם
שלבמישוררבה,במידהאחרבמישורנערצהאבוששבחייהטראגיותכילמסקנה
לואז,ר,תמיההעלתשובהל.השיביכולהמחברשרקדומה ?בין-אנשוייםיחסים

כהםיששבודואישככתרנים,יצירות.יופרסוםבאמצעותאלאדבריו,באמצעות
יחסישלמחותםאתהאחרונות,.ה,שניםבתיותר,המבוגרתתפיסתואתלהאירכדי

שבהם.הטראגיותשוורשאבוש

ג.

לנעהרמזדקןמהנדסביןאהבהכסיפיורביריד""ליראינראהראשונהבקריא·ה
משניתהיאהגיבוריםשללם 11גששאלתנראהיותר,מפורטתכב.חינהואולםצעיהר,
לביןזהסיפורבידהאמיציםהקשריםהיאלכןהרהוכח,הזה,בסיפורלחלוטין
ב,חרהמחברמשמערת.כללהאידגילשאלתבוודאיששםבמיוח,דההגיו""יחיאל
התוחלתחוסרעלליח,עדיכדינחיששברגילספרותית,בקונ.רונציהביריד"ב"לראי

גורמיםשלתוצאהזהתוחלתחוסראידהסיפורשלבפנימיותוואולםשבאהבה
פנימיים.גורמיםשלאלאחיציוניים,

רבהבמידהמקבילהההגויביחיא:לרותשלהמובנת,אןהאכזרית,בגידתה
גורםמשמשומעמדגילשליסודשיהי,המבליב.יריד,כלואיהגיבוהרשללבגידתה
ביןבהשוואההספרותיתהבדיקהמבחינתיותררבהת.ועלתשישדומהב.מתרחש.

שלבזמרתן"אליםח"בסיפורמיוצגתלורייזלוויין.לביןביריד""לראיגיבורת
גיבורלביןיחסיהןלגביפירוטכלללאב.סתם,המסופ1ךותהאחרות""הנערות
שב"יחיאללורייזשהןאלו,אחרות"ש"נעררתדומהביירין"ב"לואיואילוהסיפ,ור.
יחיא·לשלאהבתוהיאהיאלראישלאהבתוהמרכזי.המקוםאתתופסות-ההגוי"
מרחיקיהרגשותשלהמסובכותהמערכותמשתלבותשהפעםאלאללוויין,ההגיו
דמותהדווקאולאר-הגיבוהרשלדמותהעםהטרנסצנדנטיהאופיובעליהלכת
לוויין.עםאלאההגוי",ב"יחיאלאלהרגשותנושאתרות,של
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-הקדוםהסעיףבסוףשנשאלתלשאלהבדרמה-לפנינוהנשאלתהשאלה
יכולהאינהביריד"ר"לראיההגוי""יחיאל"אליטה",ביןהמפורטתההשוואההאם

ברומןההגוי"·ב"חייאלובמיוחדהסיפורים,מחזורבכלהבנתנולהעמקתלהביא
שאיפותיושלהצירוףמושאוהיאלרות,נתוןהמחברשלשלברספקכלאידזה

שהיאאליטה,שללדמותהזאתאנומשויוםאםואולםהרטרסצנדנטיות.האנושיות
לדמ,רתהזאתאברמש~ויםאםובעיקר-שנימצדמאדוגשמיתאדחמצדערטילאית

למסקנהל,הגעייכוליםאנואיןהאם-המאוחרהסיפורביריד","לראיגיביורתשל
לבדו),ההגיו""יחיאלשלמפורטניתוחמתוןגםאליהלהגיעשאפשר(שדרמה

כללמרותהאםןלאליטהארלרותולאלילרריין,דווקאנתרןהמחברשללבוכי
לאשה,דווקאהמספרשלא,הבתרנתרנההרפסידר·מיסטייםהפסידדדתייםהאלמנטים

שכןדיו,ב·הישגאינהאחתרבעונה.ובעתידוכהישגשהיאאשהממש,שללאשה
במכתביואיןהאםןלוויין)אתלא(אןרותאתשלקחכשםהימנו,בוטלהאחר
נוטהז,הוסיכוםסיפוריו,ג:פורותביןהמספרשעררןסיכוםמעיןבירידלראישל

שלדרוך,אהבהשלונפש,גוףשלה,נדירלמיזוגביירן,לראיג:פורת,שללצהדכולו
אהובתומהיותשלו,מהיותרחוקההיותהזאתעםיוחדבצער,השתתפותשולחמ·לה
עלגברווהרוחניהגשמישזיהוילכן,המספרהגיעהאםןהמלהמוכןבמלוא

כןאמנםאםןהדג.רי"רב"יחיאלב"אליטה"ביניהםשהפרדיהמלאכותיתההפרדה
דת,בשאלותכמתלבטכמ.ספר,ארוכהזרןכברתצעדהלקיןשש.דרמההדבר,

אחזרתיצירתליכללביריד","ל.ראיביותר,הבשלהביצירהוהגיעראהב,ה,רוח
בשנותשנכתבוהקדומים,הוגיפוריםבשניידולהישגמחוץשחיתהאנושית,
הפרוזאיותיצירותיויתדאורשיראולאחרנעדלכןמלאהתשובהכאמור,ןהעשרים

כיהאלההדבריםלכותבנראהכילהעיר,מקוםכאןשישדרמהואולם , 1הלקיןשל
שלואהובתולווייןרות,א·ליטה,שלהדמויותכאשרהלקיןש.שלשירת:רבידקת
עלדבירםוכמהכמהללמדכדיהבישהחוקרשלעיניולפנימרחפותבידידלראי

אותןדורנו.בשירתוהחשובותהמרכז~רתמןשהיאזר,שיהחשלהתפתחותה.
למי"ש"מככתיםלמשלוברורהשירה,אתפרנסוהפרוזהאתשפרנסודמויות
בדיקהצירכיםהודבריםרות.אואליטהשלולאבירין,לראיישלבהשראתונכתבו

מקרמ,ה.כאןשלאמדוקדקת

.ך

משכר","עדסיפוריעלאורשופכת"נכ'ר'כקובץסיפוריםשלש.ביתקבוצה
רבות.שניםלפניאורשראהבררמאןבכלליושלארבים·וכליליםפרטיםומשלימה

 , 1961בשנתהלקין.ש.פרופ'האהובלמורישחטאתיחטאעלהיוםלהודותאנימבקש , 1

האםלדעתיושאלביריד""לראילשהידכתבאתחלקיךש.ליהראהלימים,צעירבעודי
טפליםהיוםהנראיםמנימוקיםלפרסמו,שלאלושהצעתילחוזותעלילבושתילפרסמו.

ולמרותחלקין,ש.שלהיסוסיושלמרותברוידא,א.מרהברכהלעיעמודמשמעות.וחסרי
בתולדותהואמפתחסיפורלמעלה,שהסברתיכפי ,אשרזה,סיפרוהדפיסהשלילית,דעתי

 .חלקיוש.שלסיפוריו
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מפרקי·פרקיםאלאאינםב"בכר"שבכללוגכהסיפרריםחלקלפחותכילשעריש
מקום,מכלבדפוס,להופעתםרבותשביםזהמצפיםשאבדמשבר","עדשלההמשך

שגיבוריהסיפוריםבקבוצתבמרוכזלהתבונןלנרשניתנתה.אפשרותאתלנצלראוי
ש·להתפתחותוידורכימבנהועלדברללמדוכזימשבר"שב"עדלאלהמשותפים
הלקין.ש.שלשבפרוזתביצירתותמרכזיהרומאן
לרסקין,םרלישלזמרתוהיאמשב'ר'בע"דהוקשותהמרתקותהדמיוותאחת
ב"נכר',כאן,הונההמאוח.דבררמאןהעלילהשלקטליזטוררבה,במידההמשמש,

ערלמ.ראללהציץאפשרות-חלום""הטבת-קצרסיפיורבאמצע·רתהלקיןנ,רתן
לפעיל,ותיצאובטםרעולמותפיסתאתגיבשבטרםהצעיר,לרסקיןטלוישל

מסתברידידיו.ושלהרריוש·לע·רלמםאתההורסתסוציאליסטית-קומוניסטית
ובאמצ·קררנפל.דסבתאהיתהיילדרתובשעתטרלישלבעולמוהמרכזיתשהדמות

פירושוהאםדורו.ובניחבריושלמזהומגרוןעשייריהדוי-מסורתיחינוןקיבלעדתה
כלווכללהתמסרשהחליםלכןשתםרהואלרסקיןשלהיהודיחינכר,ןיכדברשל

יהידויםלאפיקיםמרצומסרולא ,בכלילהאמריקאיתהחברהשלפגמיהלתקת
השוטרשלב.פירניתנםיהודבריםכ,ןסבורהלקיןשש.רומה ?מסורתייםמיוחדים,

 :ביקור'"בשעתבסיפורמק·קררמיק
רק-ליטולואילוליתן,מירכןמתידנותן,תמיד ...לרסקיןאתתיהויד"אי,
באמתלוהניתןאתדוחהלפ:כrיןאחרים,משללזכותמפדח-נוטלה.ראמשלו

לכא,ורת, ..•זה')שלכםוקומוניזםסרציא·ליזםמכאן ...המקבליםאחרורדוףובתמים
שיכפיררמי·ואיןאותה,בניתםיח.דהגיויםעםעמנו, ?באמירקהלכםחסרמה

ומןהקייטנותרמזשלכםזרמנידיררקמבניינכם,ליהנותבידכםרשות mבכן,
-בניתםכרצונכם,ימהי,חרפיערלובעמקיה,בהריהאמריקה,רחביבכלהמלובים

ונוחר,חיו-טובכלעלבשביםאדחותמאותלתיירתבידכםיש Iהאתמטובאבליו
המב.ררלרת,תבלאר1נtותומשארומפוליךמרוסיה-הרוחות,לכלא,ומ.ר,אביבוחר,

אינ·רמיאדרבה., Iתאיכלרהאתרטובנוחררגלים.משביריםמיניכלעליכםשעברו
ג·ריים ?מה,אלא .•. ?לכםויבושםלכםויערבאוכלים,אתםמשלכם ?לכםמניח
לכם,איכפתמה,אלא ...שישכשמשברור ?הכרוכיתזובאתכאןגםישרעים
אתמטרידיםמשהםיותראתכםמטירידםדבירםשניויבעיקר ...לכםאיכפתה·כל
מציריםואתםאתכםשונאיםבעצם,הואאחדדבראלושנייםואפשרהאומרת,כל

זרה.א,רמירתשונאות .••חבירתהאתשהנאתאחתשכלהאומרת,מכליותרודואגים
כילעלאהוביםלהיותישראל,אתם,ואילוזר,עלזרשנירארתשהןלהךאיכפתולאאז

מתבשלותאומ:רתיהשבעיםשעדייזבאמריקיה,ואפילורוצים,אתםהעולםאימרות
. m 157-156כעמ~ •..ב.תוכהולכות ( 

לזרןשהביאוהואהכלתי·אפ.שיר,לשאיפתלשלמות,ל·וסקיןטרלישלחינוכו
אידמדועלהביןמסרגלשאיינומק·קררמיק,השוטרהיטבש:הבחיךכפיע·לה,שעליה
הכרית,בארצותהאמוותיתרבושמסתפקותמועטבאותולהסתפקיכולהיהויד
שמיםלמלכותלרסקיךשלשאיפתועיקר.כלמעוטאינוישראלעםשלגבימעוט
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האסוןאתאבירעלהיא.המביא,הה.סוציא·ליסטית,,המ,הפכהבמחירגםלרראדמות,עלי
שלתרתערזלמביאהביקור")("כשעתמק-ק·ורמיקעםהפגישהירא.חראממנו

במידנהאפיל'ולוהצפיוותחסכנותאותנבונתדדרראלי•והמצבאתהא·בלרסקיך
אתמעמידחלקיךשאידכן,עלהאושהדגשדומההברית.ארצותכמרחופשית
למהמגיעהכןומשוםישראללמ.ושרתמתנכרת 1הכדמותלרסקיךטונישלדמותו

מעוותהמ.שןגםולוישראל,מיורשתש·להמ.שכהאתבוהואויראהא,לאשמגעיה,
עצמו,המס,פרלראותשרצחמ.כלגםואולימשפחתו,בנילראותשרצומכלומסולף

החפת-שלפסיכולוגי mהחברתיהחקרמ·צדואולםאחר.בצדמונחותלבושבטירת
צעיירשליציאתםכילפנינולהדגישה:לקיזטורחהבירתארצותיהד-רתשלחרתה,

מני-נובעאינויהדוי,שורשחסרמהפכני,אוניברסאלי,פעילותל-מסלולישארל
ביותרקרוביםשהיולרסקיך,טוניכגזראל,ה,דווקא :ישראלמורשתמשרשיתוקם

האמירקאיתהחברהשל·לתיקונהבמערכהראשונההעומדיםהםהםזו,למורשת
נרמשמש ,הסוציאליסטיהגמור,הצדקכשרעיוןמוחלטים,מיחחבקניבכללה

לרגליהם.
לרסקיך.טונישלבביוגראפיההתפוצצותאלמקרבנוביקור""בשעתהסיפור

והגריונסבלים,שובביםנערותמעשישלהסףאתעוברתהקומוניסטיתפעילותו
שישדרמההצפריות.התוצאותמפניאביואתלהזהירבאמק·קררמ.יק,ישראל,אוהב
שנותרקעעלמתואריםלפחותאונכתביםהדבריםלתאריכים.רבהחשיבותכאן

הסוציאליסטיתהראדיקאלירתשבעייתלפניהחריף,המשברשברתלפני , 1930-1929
בסלחנות,לנהרגניתןעדייןכאןהברית.בארצותב.מעלהראשונהלבעייתנעשתה

חיתהיותרררת mמאבשניםבנר,שלפעולותיומפניי.דידלהזהירביתדעדייוכאן
חמורותהיוקין bלוטולישלזוכגוןפעילותשלוהתוצאות.יותר,,הרבהתקיפההיד
"חורףהואתאירכומשבר""עדשללפנינוהמונחשהכרךלזסורישעררן.לאין
הגדולהמשברלפניהבריתארצותשיעדהה.אחרונה mהשליושנתכלומר ," 1929
ולאנתבררולאהחברתיותתוצאותיועדייןבבורסה,כברנתחוללזה.אם(ואף
כולה).החברהאתהקיפו

מרכזיפרקא,לאלרסקיך,טרלישלבבירגראפיהפרקאינוביקור"".בשעתהסיפור
האידילייםחייוסביבו,ומתהדקתהולכתהטבעתלרסקיך.לייזראביו,של'בביוגראפיה

שליטהכללושאיןחיצונייםמאורעותבתוקףקיצם,אלובאיםהולכיםוהשלורי.ם
עליהם·להשפיעהיהיכולשלכאורהמשפחתיים,פנימיים,מאורעותובתוקףעליהם,

לייזרשלבהרהוריומובעיםאלהדבריםלחלוטין.ארני.םחסרהואלמעשהאן
 :ביקור""בשעתבסיפורמשובציםהםשאף ,לרסקיך

צפוייםכולןהארצותובכלשבאמריק.הישראל·טעם,מהתופס,הואומיד ... "
ותורההדורותשנתמעטועכשיועולם,ימיכלצפוייםמשהיויותרות iגדרללסכנות
ואיןישראלשלבפיהםמטשטשאלקיםושםמישראל,ומ.שת.כחתהולכתחלילה
הבריתארצותיהדותשללגורלהזוחרדהמפניהם".יראותשובהעולםאומרת

מיוחד,קטןספרלההקדישואףרבות,שניםחלקיךש.שלתו mמנאתהדריכה
הופסיכול·וגייםהסוציאלייםהדתיים,היסדוותהברית".בארצותויהדות"יהודים
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הולקיןזר,אדירהמדיבהיהודישלמחייהםהיהודיהיסודאתלהכריתכדייחדחברו
עםשלבניינוהירבחעליההתשתיתאתומאבדההולךזהקיבוץשללעתידוחרד

רםקין- iללייזרהמ.שרלשבאמצעותשלפנינו,הסיפורבאמצעותדודותיו.בכליש,דא,ל
הטראגיותתחושתאתספרותיתבצורהחלקיומעמידלוםקין,רטובימק-קררמיק

מעיוניםגםאלאםפר,ותייםמעיוניםרקלאמכירשהואתחושההדרן,ואבדן

חברתיים-פסיכולוגיים.

ה.

היאראוי, mל·פיתזוכותואיבןב"בכר"ה•נרמזותהמעניינות,הדמויותאחת
אתמציגשהואכלל,בדרןו, ,lבםיפרדחלקיושלדרכואקםט.ליארדשלדמותו

אבמצעותבידביים mהרלבטיהםואתחייהםעולםאתמתארמבפנים,דמויותיהם
אקםטמופיעב"נכד"ולבטיהם.רגשותיהםתיאורבאמצעותוכיןפנימידיאלוג
זה.גיבורשלותו iפבימילגביממשל 1שהצצהלקוראניתנתאיןאןאחזרת,פעמים
עלאןהאחדים,הגיבוריםעםקשריםיוצרסביבו,המתרחשעלמשפיעאקםט
בפירושנאמרהמספר.לברשמוסדהאינפורמציהלפיעומדיםאבואיןשלוטיבו
שמ.ותרדומהבאמ.ד'לאזאתןמיסטיקןהואבמהמיסטיקן.הואאקסטשליארדכספר
הדמיוןות 1אחדש,רקואפשראמת,בהםשיששאפשרניחשוים,שביכאןלנחש

להלן.המובאתלהשערהנסיםהנותןהואהשוברתהדמויותאתשיצרהספרותי
מעולמו,הבורחהגיבור"אקסי",המיוזדהסיפורשלגיבורודעתי,עבירתלפי
גיבורכמרתו,אחדנורדעםיחדלק,ליפררניהבדרןבדרכיםלנדודיםויוצאמבשי,ו,
דקיםרמזיםברמזיםאלאואיבנוהקדומות,עלילותיואתלספר mפתפירשאיד
משבד"ב"דעאקםט.ליארדאלאאיברזהגיבור-נדדויםלאוםתשקדםמהלגבי
איששיעדמבלילנדידום,ולצאתלפרקיםלהיעלםנוהגאקסטליארדכיבזכר

בדדויםמסיפורפרקהואש"אקםי"ייתכןהאםמה.ולשםיצאלאןהאחריםמהגיבוירם
הפנימייםחייועל-ומצומצםמעוטאורגםולו-ארדשופךשכזהובתורכזה,
בשמ,תואתלבקשרה.ולןמעריומחברהואש,בעל.םכשעהמעשיועלאקסט,של

.עמםשאףלאורחים-פורחיםמתחברחברית,ארצותשלהאין-סופייםכמרחביה
כמסקנותינואברמוגבליםכאןאףןרוחומצביונימגלהואינושיחהמרכהאינו
ניתןבשלימדתה,כידינוזרחיתהאילו ;משבר""עדמסכתשל'היריעהקוצרבגלל
כאפשרות,להיזכרהדבריםשראיויםד,ומהואולםזר,אפשרותלהפרידארלאשרהיה

מסגרתבתוךאקםטליארדשל,רבהבמידהה.מיסתרריתדמותולהעשרתפתחוכמתן
הדומאן.

לאירןבטחון.וביתרתוקףכיתרלהעלותשמותרלינראהשארתהשביה,אפשרות
ההגוי,יחיאלשלד mהמאגלגולואלאאיבר"בכר",ובסיפורימשבר"שב"עדאקסט
זושהגדרהדרמהדת".ללא"מיסטיקןהואההגוישיחיאלאחרמבקרםטענתי
 1בונוגעיםהכלואיןכולם,ביןסובבהואאקסט.ליארדשלדמותולגבייפהערלה

בפנירמםוג,רסגורהפנימיעולמוכתוכה.שקועבהיותואףהחבורהמןמנותקהוא
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הוגנרי""יחיאלשלסופוהדברים.מספרלרבות-לתוכולהציץשמ·בקשמיכל
משין mימיםהאויןשאםדומה·אףחלקיך,ש.של·הקדוםהסיפו.רמןלנרידועאינו

הואאקסט.ליארדשלכדמותודמותוחיתההניי-ירוקית,היהודיתבחכהרלחיות
הסרבנותהריקניותיותר,השטחיותהדמויותאתבהןלשתףיכולשאינוחוויותבעל
ב"nייאלאחזרתפעמים,עליוששרתה·ונה 1הע,ליההתג,לותסודרתאתזו.כחברהאותר

ללוויין,ואהבתולוות,אהבתולצחוק.להיותמכלילספריכולהואאיןההגוי"
בכרח,רתמשתבחת mהמפולפלתהחכרהבענייניכבדיחהאלאלהיתפסיכולותאינן

סובבאקסטליארדקבר.אליעמויודדובו'שלסודוחי;הואשבתוכהעצמת
הואחסראןכולם,ל 1משעשירהפנימישעולם.וכמיהחי,כמתשבסביבובחברה

איפרא,·לי,בואהבחויוותיו.אחריםלשתף mהכבואיןוניקאציה, 1הקומיכולתא.ת
מאופקת mהעלומהבדמותוחלקיךש.שלביצירתוחיהוא ,מתלאההגיושיחילא

אקסט.לאירדשל

ו.

 , nהפנימי"בחזוהסיפורחרא"נכו"בקובץ ,דעתיעניותלפיהמפתח,סיפור

שלהסיפהרי.םספירבשלשתאקסט.וליארדלרסקיךלייזרהםהעיקרייםשגיבוריו
חלקיךאיןהחיצונית.הע.לילהעלהפנימיתהעלילהגובותלפנינוה.מוחניםהלקיןש.

הסיטי~צירתאתליצוררבדיומ.ויותיראתל~פייזכדידרמתייםלסממ·ניםנדרש
התפחתותשלפנימית,עלילהשל'יסודותעלסיפוריואתכרנההואיפעלו.שבהך

זאתואפילו-וגיבושהעיצרמ.חלםללמגיעהשהיאעדזמרת,שלבאופיההדרגתית
אדםאליחסש.להגתבשותותחושה,שליהגתבשותהמע.שים.באמצעותתמידלא
הלקין.שלבסיפוריוהסיפוריתההתפחתותמןהעי.קויתהמסקנההםהסובב,אלאר

בפניז,חבסיפורעומדלרסקיךלייזרהפנימי"•"בחדרהסיפוריוצאזהמכלל
ומעשיתאידיאולרגיתמשמערתובעלתעלילתית-חיצונית,הכרעהשהיאהכרעה,
החלטהאיןה.דברים,מטבעישראל;לארץלע,לרתהחלטהלקראתחותרחראכאחת.

יהדדתאתהיטבהיטבמכירחלקיךש. Iבלבדישראלארץשלמחיובהנובעתזר
 'עלייהשלטהורה"ציונית"למסקנ,חמגי·ברריראחדשיביאמ.כדיהבריתאוצרת
מסיבות,מצירוףנובעתלרסקיךלייזרשלהחלטתובלב.דעלייהלשםישראללא.רץ
ניתןאחרת.זרןלדמ:רתירותשאינןבמיש,רין,ברת:לרירתובלתיחיצוניותשרובן
הדוחפיםהםזוחגורההמהדקיםהוברחותצרארר,סביבמתהדקתהחגורהכילומר
ה"צירנית'.'ההחלטהלקוא.תאותר

מוקדשרב(שמקוםפולוראובןמידידומוחאכזבהמתאכזבל,רסקיןלייזר
משמערת,סררת mריקני,ותלפתענעשותזהשלהטפותיומשבו".)ב"עדלתיאורו

יכולאינולרסקיךולייזרמהן,מבצבצתהצביעותלשאתן.עדריכוללרסקיךואין
מעשה..לעשותלרסקיךנדחףפולו,שללדברקןלהאזיןבמקרםצביעות.לשאת
זכולו,שלהמחלצותמעטהללאאידיארלרגיהשלותחייתהישן,יידדשלאבדנ,ר

הגרר.לית.להחלטתולרסקיךאתהדוחפיםהגורמיםאחדהיא
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אלזי.בתואתלאשהישאאקסטליארדכיהתקוהומןהו.ולןברא.שלרסקיןשנית,
לפתעאןהמשפחה,בניכלבעינימאלי.'ו'"מובןכדברנחשבואלחנישואין
ח mדהואוכיזאת,לע.שותכללמתכווןאיבראקסטשליארדללרסקיזמתברר
אלזיאתלשאתרצונוחוסרשביסדוםשונים,בתירוציםרכלמכלאלהנישואין
לאשה.

בקומוניזם.לרסקיוטרלישלהש.תקעותוהואהבריחהלרצוןהשלישיהנימוק
בהבחראשרהדרןמסוכנתכמהעדלרסקיובעינימעידמק-קררמיקשלביקורו

ניתוקוהסובב,מכלגמורניתוקהתוצאות.להי,ותעשויותמ.רותמהעודבנן,
הטובהפתרוןהיאהתקופה,בןהאמריקאי,ראדיקאליזםשלהאדירהמןטרלישל

ארםו, 1להאורבותהסכנותמןולהחריקולמוטבלרסקי.וטרליאתהלחזירביותר
שלישינימוק,שרבבאבדנו.אביויראהאללפחות-לטולילהושיעאפשראי

חי.ה,ואבתוכההמציאותמןלרסקיושללבריחתובמספר,
 ,כןכידעדופרחועלואלהעסקים •לרסקיולייזרשלעסקיוהוארביעינימוק
דףללימדומנצלהואבמשרדזמנואתלגמרי.בהםמיותרנעשהעצמושלרסקיו

שלווה,אחראלאממוןאחרלהוטשאינווסקיז 1ולמעצמו,מתנהלהעסקגמ·רא.
שיתערבמכליטובהיותרהצדעלמתנהליםהזכריםכר,צררןכללעסקשאידידוע
ולבניללוסקיזככבדרפרנסהשנתןמפע·ל :חייםמפעלאבדןמשוםכאןישכהם.

מבליממ~ולפרושהיכוללדסקין,לגבימשמעותכלחסרעתההואמשפחתו
כלל~בולפגעו

 :הלקיןש.לגניביותרהמשמעותיואוליביותר,המעמיקהואהחמישיהגורם
רציפותהכהמשכיותה,מאמיןהלקיזאידהברית.ארצותיהדותשללגורלההחרהד

ומישוהראירופה,מ.זחריהד,ותילדותו,כיהדותנזכררלסקיוזו.יהדותשלופריחתה
כתקוהוקוצרתיש,ראלארץז,ר.שלהפנימיתלדלות.הזושלני mהרעשהראת

חדשה,משמערתגםולוליהדות,משמעותיששנולמקוםהאומה,ערכילתחיית
לרסקיי·שלנפשרעורגתואליה

כאילונראההפנימי""כחדרהסיפורןישראללארץלרסקיולייזריעלההאם
כשלימרתולפנינוהסיפוראיןעדוכלואולםזו,לע.לייתרה.קרקעאתלהכיןנאהוא
שלהגנוזהמשכרמתוןזהפרקכיחראחשובניחושים.זכריאלאבידינואיד

לרסקיך,ללייזרקורצתישראללארץהעלייהכילמדיברורהבצורהמצביעהרומאן
מגעגועיוהוןהכרית,לארצותשביחסומטעמי.םהןהמשפחתי,שכמצבומטעמיםהן

תוכן.מלאיםהיהודייםשחייהאחרת,בארץאחריםלחיים
לעלותלרסקיךלייזרשלהחלטתובבירורערלהשמתוכה:זר,מסכתכתרןוהנה,

עתרו, ..ליארד,אלפונהלייזראקסט.ליארדשלזמרתומ.חדשמתבלטתלארץ,
 :גליוהכשאלה
 " l'ליארדפעם,לנסעואומראתהישראלארץ"אל

אצבעותייבקצותסנט,רואתלאירדמשפשףצרכו,כליכעניי.וחשבתילא"עדיין
מחריפותנוטלעצמולרסקיךגםכאשרכיניהם,השיחהנמשכתוכןהמקרמצות",

חבריתארצותיהדוישכלכבעייתישראללארץהעלייהבעייתאתומציגשאלתר
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 :נשארתבעינההעובדהאןהגשמתה.למעןדברערשהאישואיןבהמתחביטם
החליט,שלארקלאאקסטליארדהרילעלות,בנפשוגמרכמעטלוםקיןלייזרבעדו
לאלזי,הנישואיןלגביאקסט.שלהיסוסיולייזר.שלבלבואףספקמטילהואאלא

האמתהמערצם.ביטוייםלכדיכאןגםבאי.ם.בחייו,וצעדצעדכללגביהיסוסיו
היאואיןישראל,לארץלעלותברצינותחשבלאמעולםשליארדכמובן,היא,

ומפרעימחבלשהואאלאערדלואהריאליות,בתכניותיומקוםשוםתופסת
זה.בעניי.ואחריםשלבתכניותיהם

ליארדאמנםאם :ליעלששאלנולשאלהאנושחוזריםדומהיהדבר,כןאם
למאההשלושיםשנותוראשיתהעשריםשברתסוףבןהחדש,גלגולוהואאקסט

אתזודמ·רתבאמצעותמביעהל·קיןש.האןיהצעיר,ההגוייחיאלשלהנוכחית,
מספר,שניםבמשך Mלהתפההגויליחיאלניתןאילו t'ההגוימיחיאלאכזבתו
עלינומתחבבהיהכלרםהבירת,בארצותלנדודחבברה,להשתליברשמים,לקלוט
שיחהנראיתעדתנולעניות t'הלקידש.שלהראשוןבר.ומאןמשהתחבביותר
ל,וסקיןלייזרואילןמכאן :מכערתאקסטליארדלבידלרסקיךלייזרשבידזרקצרה
ההגוי.יחיאלולאהלקי.ו,ש.שלגיבורוהוא




