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פרימנחם

גרבבייטשבקעישלסיפורועל

"העיוורת"

א.

שמן,למרות"העיוורת",שטיינברג,יעקבשלסיפורו

העיוורת,נמצאתשברהחיצוניהמצבשלבחשיפתועוסק

לקברך,הנשואה-:העיוורתעםיחדעצמה.בהמאשריותר

כידעתה,עלמעלהאינהואףבעלו"מהיויודעתאינהאן

מצב.עלהקוראתוחח-הקברותביתבתרןנמצאביתם

מתערטלהסיפורשלבסופוצע,דאחרצעדד"חוקרו"זה

הקרואשלהעמומיםוחששותיולאמיתו,המצבמפתיעבאופן

לאישור.זוכים-והתפתחוחלבואשר-

וכדיאווירהלבנייתסיפורומבנחאתמנצלשסיינברג

הקיים,ובלתי-מושג,סתרםבדבר-מהתחושהבקוראולפתח

זהסיפור iשמטעיהתחושות.הדהודילנגלה.מעברכביכול,

המרכזיתהדמותידעובטרםהעיוורת,נמצאתנרהמצבעל

עלהסיפור.שלעיקרוהםאל-נכרן,זהמצבמהרהקוראועמה

בהמשך.נעמודאלהתחושותהמחברבונהשבחןחדרנים

שדרכוהמוק,דהםראייתהוזוויתהעיוורתשלתודעתה

מגב;לאלאכ"כל-יודע",מופיעאינוהמספרהסיפור.מוגש

רוקאןהסיפורמעלהבודדות,שררות Nלהוציסמכותו.את
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פעולו·ומוצגיםערלים , 1יועללדעתעשרייהשהעיוורתמה 11

והרגשותיההרהוריההמועטות,שיחותיההעיוורת,שלחיה

כוביסביבה,המתרחש ~ובעיקרארתה,נסובבתקשורים

נח.רומצטיילתודעתהמסתנןשחרא

שלהפנימיעולמהעלמאדמעםאברידועיםזאתנבל

איברהסיפורהמיוחדים.מאפייניורעלכשלעצמוהעיוורת

הסיפורשלשבמרכזולמורתזה.בכיורןדעתנואתמבררן

עיצובהורקשעיסיפרובאמרו,זה,.אידהעיוורת,חנהערנזדת

ונחשףהולןארמתחרותהפנימיעולמהאשרזמרת,של

(הבאותרהר~שרתיההעיוורתשלנפשהתנודותלעינינו.

זה-תמחרןמביעיו:כ"פניה :כמרבמשפטיםביטוילידי

אינםכן")כלקורנותלעיתיםלבהאתימלאאשוהוגש

דרךמשמשיםאלאכשלעצמם,זהבסיפורארחנומעניינים

חיה.היאשבהםהמצבשלארהעולם.שלהעקיףלאיפירנם

בהקשירםהחיצון..בעולםהממשיותבפעולותיהגםהריוהוא

תנודותאותןכמרבן, ,עשויותהיואחו)(ובסיפוראחרים

דווקאלקוראלסייעעצמןפעולותואותןהרגשותארתךנפש,

זריםנעהיינוכזהבמקרההדמות.שלימינהפעולמהבבניית

החרס.ימיבאר"בינתיים :כמרמשפטשלהנאתואפילו ) 1
מנר-להיותצריכהו"נחרץותניגרהתחילוםימשלשלוליות

לדעתעשרייההעיוורתאםרקאלהעונדותלציידתזינ .מקת

לאחריובאלכןאחחת.עובדותמתוןלהבינןאועליהן
ומשמכרסהאוההעין,מןשבאוכשה"האיש, :הבאהמשפט

הכבידם",דיוצעעל-פוזאתאתמניותהעיוורת .הבוכיםעד

1 1 
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 .תוךאלהחיצוןהעולםמסחבןבהלדרךלבבתשומתגם
 , 2זאתתרועהלאוכייז .כדיתודעתה

אתכביכול,המציגים,הקטעיםואפילוכולו,הסיפור
אתמכווניםאינםאףבעלה,לבידהעיוורתשביןהיחסים

הנשואהעיוורתשלתאומלל"גורלהעללהרהוריםהקורא
הלבתשומתבהפנייתהואהסיפורשלעיניינרעיקרלקברן", .

 .לקברןהנשואההעיוורתחיהבואשום,ערלל

אתבלבד.מעטיםבקוויםומריותיואתמשוטםהמסוכו

:g שלמזתפחותערדאנומכיריםהבעלשלהפנימירלמר
אל·ומרתהסיפורשלסופועדנשארהקברןישראלאשתו.
בדפיקות ,החיצוניבמראהבעיקרהמצטיירתומרוחקת,מרבית

פה.ובנהימתערליםכשלוכבדיםמדודיםבצעדיםעבה,מטה

המספר,רנעזוחד-פעמיותחיותדמויותששיוטםלמורת
אתישרתואשרקווים,באותםבעיקרבחמשן,שנואהכפי

שלתחושותיובבנייךויסייעושבסיפור,הדחוסההאווירה

הקורא.

הגיבורשלר uנפזעלתהייהברנהשהיהבסיפון,הדנוהיהכן ) 2
כוללבסיפור,אחוותדמויותמצדאףאובלבדהקרואמצד-

פעולהבמרכזהועמדהשבראשיתוסיפור .(למשלעצמו.הגיבור
אינםבחלקם,לפחותמניעיה,אשרהגיבור,שלתגובהאו

(סימולטנית.תהייהנוצרת ,זאתלעומתשלנר,בסיפורברורים.)
נמצאתשברהמצבשל/כשרועלהגיבורה)ושלהקוראשל

הגיבורה.
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חומאימדדסיתנקוד , Nנטהאדפ"לשורפיסאוההסיפור

חשדה,תדעממשחםלקהניעמ .דיוס Dאתחדשהבוא.הר

לנדנואראשו' .ונוטיםתםולאכיחסותינותמיהאתמוחות
 ,םומימדלהסבריםכאשותמוא.תאחושפתו .מוסבריםבלתי
ע"י .הנינידרותשלהימא"יעודבס~וכאחריםםילפרטותנישנ

עצמה.העיוורתי"נזואהקברןישראל
 pולא .הסיפוררתוגיבעםיחד .וארהקמבידבסירם

צחקברביתעומדמדוע )א(גםאלאל.הבעשלמלאכתומה

חהודעותוטנובמקדםהעיר.בתימשאוחקרבמוהיישוב.

אשללרותיהעבתהאתהאםמזהירהמדוע )ב( 1עבומכל

םציהעמהם )ג(וא 1והלאהתיוב.מןלבדהללכתתרחיק

 .חביתלפניהרוחאתוהעוצריםהסתירלרוחהסואנים

 :םדמימוסבו~םהלהסיפורבהמלןזבדאלהונוטים,

בקטבסרחוחרא"האישכי ,הישוב"בקצההואדםק"המ )(א

ובין "שוביהנקצההוא"המקדם )ב(עולים".ןבייושבוהוא

הבית.ילפנ.צומחגדולגז )ג(עולים.

לשכמהלכוןילחלוטסתומיםהיואשואחרים,פרסים

 .סיומועםמתפענחיםמה.רמדלהסבואפילוזכרולאהסלפרו

ןלוהחעלזiמוזודתהדפיקותשלפשהאתוארהקמביןעתה

טלונמזרעףזא "!ישראל 'ווישראל 'ו" :הקרואלהקוושל

מנומקותהנהראשו(בפעם ..בורבשידיראתישראל'ותמיד

ותדדוכי .אשתולבירסהמישראל,'וע"יאלהדפיקות

כנמדחההנעלשלההוהתמהליכתואולםהלילה.כעצםחלתה

חלי nז.נתכנושרוייםאגרשבההתהמוךרתאוויובמתינות.

1. 

שמזוויתהעיוורת. .מצדהמתמידמדןוא.ידחדסוהסיפור
. ' · t ··ו-j ר""ז:~ ··~ • 

אiר . tiמשמיסיאלהכל-במתרחש .מתבונניםאברואייתה
 .• ,... • ·, 'י

שהתופעהגםמהזה.במקוםכבוזרהנמקהמתחתהקרקע

נד~~רבההסלחלוטיןמרקערבכןהסיונוו,בהמשךהרזות
~ים:~~א .שלצעדיהםקולמתגלהגםעתהדוד,דלה.)חדרוה
 ~~,:צעדיה~כקולהראשון,השלגביום riחבילידעבחאשר

 ~מדת~ו ,ברמוסבלתיהובאזהםוס(גםבחלודיה.יהודים
 ~ל~~ללהשיבישראלר'כשסירבמחדש.לכןהופנתהלכנר

' 1 '~ r 

עםששמעהוצ.עדיםקול 'אתמקשותאינההעירדותאשחר.
 :ד!;מלאחוהקברןבעלהשמונההנחרשת.מטבעותצלצולקול
 .~התרםע~שתיויבהקשרמתגלההסיפורשלסיומועםרק

 .~יחהמופיעותתופעותשתיבידקשריםלחובשנוסההקרוא
רר~זלתהייהנוסףמקורכאןמוצאהואולפיכןזן,בצדזו

שרריהבעלשלוותיחאףה"חידה".)פתרוןכדנונוסף

מחלתבחלקה.חותפלמסתברת.נחושלמחלתהעםכמנדחה

אינםקברניםכןשפחן,כלבלינוערווהלאהילדה

חמרות.מולבעומרם-כביכול-מתרגשים

הסיפור.מפרטיוכמהכמהאירוביבאופן .מאירהסיום

תחילה.מבטיחה,לאלמן.להנשאבתהאתלשכנעהמנסהה~ם.

 .הראשונהמאשתוילדיםלאלמן. .לונשארולאכילבתה.

שקר,דברכלעללהתרגזזוכההעיוורת.כיבהיזכרה.אולם

ונוחיםם·"שוקטאשוילדיו,שניעללבתההיאסספרת

שהאםמאחובעלה.שלהמרווחביתורעליונים",כשתיחם

שקר.דנולכעללהתרגזדרכהשהעיוורתבכך,מכירה

יתרח.לוכהאמתאתלנתחתגלהאישההיד".הזיזדמ

 , Jכ Jur ~ :1a:or. ~ seph .1; •,זור'נירכף

D 1 'ן ·ך[ך-.CJ\' CCD:( O l 
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אמת,לומרכביכול;המבקשת,האם.כימסתבר.כן,על

הראשונה>מאשתוהבעלשל(יליייהקטןהשקרמןלקת nמס·
היאאידהבעל)של(מלאכתו.הגדולהשקומןדווקאאן

האם,למעשה .המספראיפרא,שמביא,ההסברמןדסלקת.

אמה"נזכרה :המשפטאתאחר.בארוהסירם,עםזכחילה,

אשושקרדברכלעללהתרגזזוכההעיוורתכיחנה.~ל.

חששותהיאתחראמבטאכאילולהבין.היהניתןלה"י.גדיו

שונאת("העיוורתבתהבאוזנישקרמהשמעתהאםלש

וא.םנימסתבר.בסירם .לה")לשקרנאהזהאידולכןקשרים

שהעיוורתספקאידאשרפרטים,אותםרקלבתהמספרת

שרימות),עלתרגז-(ואזבמארחו-ז:רבמוקדםאותםתגלה:.· .

שהיאמהמספרתהיאאיןאולםלהסתירם.טעםאיןולכן

במשפטהאתיהשיקולמבתה.להסתיריצליחונימקווה

בשיקול.אירוני,באופןמתחלף,לשקר")באה("בלתישלעיל

 .זה")בענייןלהלשקומשתלם("לאמעשי

זהותאתתגלהלאשהעיוורתהאם.תקוותשלהתנד~תה

לאירוניה.נוסףמקור .כמובןהיא,בעלה.

השידוךשלחסרונותיואתלמעטמנסההאם :ועודזאת

הילדים .ולהבליעםהראשונה)מאשתוהבעללועיליי\יובי'נש

אלהמיליםמביניiכאנוונוחים".כ"שוקטיםמתואריםעצמם
האםגםומחונכים.מנוג1סיםשהילדים ,אומרותהןכאילו

משמעותיפתחהסיפורשלהמשכואולםלכך.מתנוונת

כייתברר,הסיפורבמהלך ."שוקטים"במלהנוספת.אחרת.

 'םירתקששהםמשרםגםםיטקשהינםהקברןשלילדיו
עמםיבראלאאי·זz.ני"יעןלזבד.יודעים'ם,אינהילדים

1) 

1 

!1 l 

9 

"שוקט",המלההקברות.בנירוצבינשחביתמשר~בדברים",

למדשלאארבע,בןילדשלשתיקתואתמבטאתהיאאם

שתדע.מבליהאם.חיובית.להיותמרחוקהלזבד.עזייז

ממעטהואגםעצמוהבעלנכון.אל·לזים·האתתיארה

ממעטתהעיוורתאףו.נסיבותובתוקףלנהום.ומרבהלזבד

הדומם,הקברותבביתהגרההעיוורת,בעלה.עםשיחה

אתשטיינברגחופךלאט"('אטאזם".קולעל"מתגעג:גות

ו'בלתימעיקהלזממה-ישראלר'שלכביתרהשוררתהדממה

כושתלבתהילדיםשלשתיקתםכביכול.לדממת-מוות.נעימה,

הבאתהעםאשר"שוקטים",וחמלהאחרות,דרמותבתופעות

באופןמעמדהמשנהשבח,החיוביותהקונוטציותהופעלו

 .שליליותקונוטציותבהמשמפותחותאירוני.

בחסי·השידוך,שלחסרונותיואתלהבליעמבקשתהאם

להסיח("ותמהרכיתרונותיו.שנתפסמהאלבתהדעתאתחח

בצירוףממש,בחלהביתזהו :ו.ביתלענייןנתחדעתאת

בקצחכיגדולה,חצרשם,ישוחצר ;גדולהאדמהנברת

כברתהבית.-ה•זz.ידוךשלמעלותיוהבית".)עומדהעיר

ושםהעירבקצה(הביתהגדולהוהחצרו.גדולההאדמה

 ,הסיפורשלבסופומתגלים-גדולה)חצרכביכול'אפשרית,

קברותביתבתוךהנמצאהקברן,שלכביתואירוני,באופן

ה·זz.ידוךחסרונותעלהיפתח :cהאחצר"חמוות.בתוך .גדול

נמה".פיהגדולים .רים nהאחסרונותיובאמצעותדווקא

העיוורתאשרהגן,שלזהותואףמתבררתאירוניבאופן

הבית.לפניצומחהואכילעצמה,מדמיינת
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עםהקורא,כשמביןזואירוניהמגיעהמשיאיהלאחד

לידחלווייחעבהרהראשוןהשלגביוםכיהסיפור,סיום

מגביהה .אדם,ולצעדיאדםלקולהמשתוקקתחנה,הבית.

הילדהמלווים.היהודיםמול ,החלוןאלבעלהשלילדואת

אתלשיםעליה"כינדמהולחנההחלון,עלודופקעליזנעשה

חדנולחיעלהואזצחוקו,ולקולהילדלתנועותלבהכל

בחוץ."".הנעשהאתלהבין

לאשתו,ישראלר'כשמספוהסיפור,שלהאחרוןבפרק

מתהלכתהאסכרהשמחלתשיגרתית,צהריםסעודתכדיתוך

שבכלאחדים,ימיםכעבורומספרהואכשמוסיףאובעיר,

הוא"למההעיוורתתמהר.- .בעירתינוקותמתיםיום

עםז"ובחלה.פחדבלבבהומעורר .האלחכדבריםמדבר
לאהבעלשבמעמד.האירוניהמתגלחהסיפוראתסיימנו

נעללפנינואשתו.בלבבחלהלעוררוכללכללביקש

עלהצהרים,ארוחתבשעתאחר,בעלכלכלאשתו,המספר

בלתילרווחמקורועלהפרנסהסיכוייעלעבודתו,יוםחוויות

- 'מבעיתאסוןהואוכאשהכא.םשלגביהמהצפוי."

בסמרןעצמה,שואלתחנהלרווחים.מקררחראכקברך,יו, i:לג

לוהישהמתים,הילדיםבדברכנחנוחםהוא"מה.לכך,

המלהשלהרוחנילמונןמכוונתהיאמזח?".תועלת

האםמזהןנהנההוא"האם :בכךאומרתוכאילו"תועלת"
 :השאלה ." 1פחדבלינימעוררשהואמכךתועלתלותצמח

"נה,מתר"אלכמתייחסתכאךמובנת "?מזהתועלתלו"היש
 ,המלהשל!חרת tמשמעותתופעלבהמשךאולם .הבעלשל

לקברןמחתוצהאירוניה.למרביתכי,יידע,הקוראשכך

~ב
11 

זוהבנהעפ"יהתינוקות.ממותביותרממשיתתועלת

הבעל.נהימתאלולאהתינוקותמותאלהמלהתיוחס

-חבהשלבלחישתההאירוניהמגיעההצטברותהלשיא

הקברןכימשמסתברהקברן",.גא"יבוא :התינוקת)מות(עם

חבית."בתוךמכבר,זה ,נמצא

יע"בעיקרהבכביתדיבוגו,שעליהה.אירוניהכימובן,

י 'ישראלו'שלזהותומתגלהכאשרלאחור,בדיעב,דהקורא

ג.

שמחדמשחזר;הסיפור,קריאתאתהמסייםהקורא,

הסיפורנ~מרלמעשה,אולם,לאשורם.;כרטיואתומניד

חישוב,בקצהחביתשלחיותו-(כמוברמזיםלאורכו

פיהםשעלועוד),לביתשובועםהבעלשלהידייםנטילת

 .הבעלשלמלאכתותעלומתאתלפענחהקוראהיהעשוי

 .אלהלפרסיםלבנותשומתאתהיפנהשהסיפורגםמה

עםכמוהסיפור,שלבסיומואלהירמזיםהמשחזר ,הקורא

ניחשלאכיצדעצמך,עללתמוהעשויחידה,שלפתרונה

העמך-לרשמיםאחראיםאלהרמזיםהבעל.שלמלאכתוהמי

אורכו.לכלהסיפורשמעוררמים,

צפוייר.בלתיפואנטהעלהבנוייםרבים,יפורים 6ישנם

מפתיעבאופןהסיום,עםהסיפור,מתהפך"·"שבהלחלוטין,

לאמיתוכי, .כזה,במקהר iמתברלקוראהכנה.כלוללא
סיפורשלהאפקטשסבר.מזהאחרסיפורלפניודבר,של

שהתרחשמהשבין(האירוני)הניגוד .מןכתוצאהנוצרכזה

שביןניגודמתרחש,כיסבורהיהשהקוראמהלביןבפועל
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(בןוא.קטואלית.הסירםלנקדותהצפרייההסירםנקדות

מסיפריררארמרפסן,שלמסיפרריר jרבכןןכמהלמשל,נבזיים,
(רבכןבחידהיותרשלנרהסיפורנברילעומתםוב.רי.)ארשל

בסיפורקיימתהמסתורין).לסיפוראול"בלש"דומההוא
נברןאלתסביראשרבקררה,ארתהלקארתמתמדתדריכות

עצמה,לעיוורתכמרלקואר,בוררשמלכתחילההמתרחש,את

ארפיובגללרקבאהשבסירםההפתעהמבינו.הראשאיד

בום.סיפוריםלאותםבניגודהפתרון.שלמהותוובגלל
מצפה,צפרייה,בלתיהינההיפוך""נקודתשלהופעתהעצם

בן,עליתרזר.לנקודה"העיוורת"בסיפורהקוראאיפןא,

לסיפורובניגודארלאחרים,(ובניגוד"בלשים"לבמהבדרמה
רמזים"ללקט"הקוראבידיישייייל)קונןשלהאופייני

הפתרוןאת"לנחש"בסירןתרויחדמיהרת·תכמהלצרףאר
מבליט,למיניהםאחריםפואנטהלסיפוריבניגרדמראש.

(זאתריקשרם.יארגנםשהסיוםמפתח,פרטיהסיפוראיפרא,

קרנןשלהאופיינילסיפררראראחריםל"בלשים"בניגו'ד-
שעליהםהנחרביםנהוםבלליזרעהקרואאידשבהם .דרייל,
 pהבליעשהסיפורשרם.ממחדש,יארגןושארתםהפתרוןיתבסס

הלב).מת.תשראתאליהםמפנההסירםזרק

חשדמסתורין,שלאוויהרנוצריםהפשטניב"בלש"
שלזהותוחשיפתשאלתזרכהמרובהב .Lובתשומתומתח

רצוןמתוןקרההתרחשותבפרטימתבונניםאנוהורצת.

יקרה"רהמ-החששמתוך ,~ ·~הפrוןחידתאתלפתרוסקרני
נהפכו"בלש",לבניגודשס--~ברג,שלבסיפורו " 1עתה

לםיטראצירחמסביב:דנבנייתבמינה,דת rהמייהאווירה

1 1 

1 

1 

i 1 
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שלמשמעותואוהס'טואציותשלמשמעותןשבסיפור,

 .לעיקר-המוצגהעולם

בדיפתרוןאחרמחפששו.בל :לכךהעיקריתחסינה

סק-אתלשכךכדיאותו,ששכרמישלמשאלתות Nלמלא

העיוורתאולםוכיו"ב.שלוה"אני"אתלהאדירכדירבותו,

חייחמשמעותאתלהיבהיראשרהגילויאלבעצם,חותרת,

ובהשחגיבוריו,לכמוח"בלש",שללקוראואחר.באורויציגם

לאהעובדות'פתיחששהתרחש.מהבדברהאמתידיעתרק

רלרוב(הבלש)המרכזיתהדמותשלחייהתוהמאתתשנה

לכללהיש ..אחרתדמותכלשלחייהמחותאתלאגם

לאאךדמויות,כמהגבילמעשיותהשלכותאי-אילוהיותר

כמובן,המצב.שלנובסיפוררוחניות-המותיות.השלכות
הפוך.

ד.

-ההרהכותרתכאילובסיפורהדבריםתחילההוצגואם

אשרבטבק.סוחרלאלמן.נשאה"חנה :היאאותםלמת

לחםומעניקהסיפורשלסיומובא-ערלים"ביןהואביתר

שראקברן.לאלמן.נשואה"חנה :חאמיתיתהכותרתאת

שאליה,הראשונה,הכותרתהקברות".בביתניצבביתו
/ . 

במשמעותם,זכוומתוכההסיפורפרטיהתקשרוכביכול,
נזדומה.ככותרתמתגלה

מתכווןאנילמהדוגמאותבעזרת .עתהלהבהירברצוני

לביןכותרותשביוהגומליןפעולתומהי"בותרת",במונח

 ..בחןהמתקשריםפרטים
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שתשבי"מוטב :הסיםוובתחילתלמשל,לבתה, ם!'\העצת

מנמקת,כותרתתחת .או"וישמי",הבקשרהובאתבבית"

הקוראעשויכזהבהקשרערלים".ביד"הבית :האומרים .

לעיוורת)(ובמיוחדיהודיהלאשההיאסכנהכילהרהר,.
סיומונוםעולים.שלנוכירהבסביבהלבדהלכתלהרחיק

לכותרתאלהפרטיםלשייוהקוראעלשוהמהסיפורשל
כיבתה,תגלהשבוהוגעאתלדחותמנסההאם :~חרת

אינןקודמתהרגםזומשמעותגםהקברות.בביתגרההיא

משמנוות .אחהבונההואהקוראטקסטבכלבטקסט.כתובות

לנויתים,בונה.שז:וא .כפיממש .כותרתםסמךעלהtזוטים
הפרטים.סמןעלעצמההבוחרתאתסימולטני.כארםן .

הראשוןהלילהאחהמתארבפרקמוצאיםשהיינונגיח

 :הבאהקטעכדוגמתקטעלהבעביתאלהעיוורתשלבלואה

מיטתה.אתלהציעתקנוןישראלכשהתחיל"פתאום.

 1ישראל 'ר" :מבחוץקוראוקולבחלוןחזקהדפיקהקול.וזiעזנ·

נורמזתשמלותיה.אתלפשוטכברשהתחילהחנה. " 1שיראל'ו
 nתו oלובמתינותבמנוחהבעלההולךכיצדשומעתואיה
בעלהשבידברוהרבלתילשיחהמקשיבההיאהדלת.את
מפיהיוצאנהימהקולשומעתהיאוףלבסזו.אישובין

ומתכסהמשכבהעלמידעולהחנהת.נסגרוהדלת-בזלת
החמים."המשכבבבגדי

הקנון,"ישראל :היאנושאו)(אוהקטעשלכותרתו

עפ"יהמתרחשת,הסיטואציהזרתיבלילה".למלאכתוהנקרא
במפורש,מובאתאינהזושכותרתלמוותהקורא.שלו:ב,נתו

.מןמשתמעתהיא 1בבנייתהבקשייםהקוראניתקללא

אלמלאאוטומטי.באופןכמעטאותהכונהוהקוראהפרטים.
"ישארלהצירוףהמתרחש.אתמביןהיהלאזאתעושההיה

אתלכנדתכדיללכתיששנרהכיווןעלעמצביהקנון"

מני~שהוצעההכותרתהקשרים.שלשוחבהפעילוהכותרת.

זהעםזהמתיישניםהקטעשפוטימשוםדעתנו.אתחה

הפרטיםשלבואםאתמנמקתהיא :אחרותבמיליםבס•רעה.
בחלוןהדפיקותפשראתבאמצעותהלהסבירנוכליחד.

לשמעננהלהבעלאיןמדועלהביןנוכל 1חלילהבאמצע
עוזבמדועואףובמתינות""במנוחההולךאלאהדפיקות,

"הקנון"הכינויכהחלפתהיהדילילה.נא~שוןהביתאתהוא

סיטואציהבדעתויעלההקוראשכדי"הגנב",בכינוינקטע

משתיירפיהעלשובה.כדתותיבנה .אולחלוטין.אחות
לילה".ל,;פעולתונקראמבריחיםלחבורתכניבול,חבעל.

שונהבמשמעותשבקטעהפרטיםמרביתיזכוכזהבמקרה

דמפתי·מעניינותאחרות.וריאציותכמונן.~~פשריות.לחלוטין.

יותר.עדת

הכותרת,אתובניננעזרתםאשרהקטבים,הפרטים

זד.כותרתומגווניםחוזריםלאודה, .במשמעותםזכרוא•זz.ר

הםאףעיםופיהמאחרים,פרטיםבכךלחםמסייעיםבמיוחד

ומיידי.טיפוסיבאופןבכדתותמתק•זz.ריםאינםאךבקטע,

לבנייתומביאיםווניםמגבכיווניםאותנושולחיםאלהפרטים

הבזוייהמלאכתועללחשובנוכלהקטע.שלזמעויות zחמותת

לשלוותםומפריעההפרטייםחייואלו.חודרתהנעל.של

הדפיקהע"יבאמצעומופרעאשתומטתאתהמציע(הנעל

וא.שהבאכזבתולההררלהמשיךעשוייםאנובחלון).הבוטה

1 

1 
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כבושהתחילה("חנההלילהבעצםממנהנלקחלה k(שב

עצמהסיבהמאותההרוגזבבעלשמלותיה"."),אתלפשוט

מולמתמידבאופןהחייםאלהשלאבדישותם(נהימתו),

אםרשלבמותוהקשורכלאלומתרגליםהמוותתופעת
האשחובמתינות","במנוחההדלתאתלפתוחשהולך(בתעל
החמים"המשכבנבגר~ומתכסהמשכנהעל"מיוהעולה

בנגריה"מתכסתהאשח.עלאפילונחשובאוליבאיחשרת).

לפתחניתןובמוות.שבחוץהקורלעומתהחמים*,המשכב

 , 8בטוחותובלתימרחוכותוביניהןנוספות,תת·משמעויות

ניתןאשרהמשמעויות,כלאתלקבלנוכלתמירלא
אחדקטעשלשמעריותיו.מ ..האחרהקטעסמךעללבנות

שעלומשמעויותלאור ,הכלליההקשרשללאורומיתקנות

 .עקביבאופןלצרףהאפשרותלאוראואחרים,נקטעים
כולם.הקטעים .משמעויות.אתוהגיוני

רונןבאשנותחהקטעבכתבעצמו"העיוורת"בסיפור

 . ).פמ.שלי.(ההדגשות :אחר

קולבשמעמסתה,אתלהציענעלהכשהתחיל"פתאום,

'ו 1ישראלו' :מבחוץקוראוקולבחלוןחזקהדפיקה

נשארהשמלותיהאתלפשוטכברשהתחילהחנה,ישראל'!

בעלהילךזה.למהלהבין,יכלהולאודוממהחוררתעומדת

בוודאיהן , mהדאחלפתוחכדכלגדולהובמתינותבמנוחה

דעתעלמעלהאינושנוסח,כפי ,הקסעכילבלשיםכדאי ) 3
מגיבההיאשאיןמכיווןלכן,בנוסףעיוורת.שהאשההקורא

יועדתאיבהשהיאחושדהקרואאידבתהמון,המתרחשעל
כוביםשסייבבוגשללקסעבביגודבעלה.שלעיסוקומהו

למדי.בבליותמשמעויותזהבקסעהקטניםהפרטים

 • ,r,מחנהוהלילהבעצםהדלתעלכשדופקיםדבר.מהקרה
לבסוףזו.אישונידבעלהשביןרהוברבלתילשיחהשיבה
בסגות.והדלת-בעלהמפיהיוצאנהיהמקולשומעתהיא

הכתובתרקאשרוגופה,העוורחואלחש 7קרהזה"מה

כולו.רועדעליו,

ויבוארהלילהבעצםחלתהדודתוכילהמגיד,;בעלה ;

פקוחותהגדולותעיניהרוקמחרישההעיוורתלו.לקרוא

אתימלאאשרהרגשזה-חמהוןמביעיםופניהלרווחה

 ..•משכבהעלמידעולהחנהכן.כלקרובותלעיתיםלבה

רועדת,והיאלה,יחסא.לאןהחמים,המשכבבבגדימתכסה

 .רועדת"

 1מוסבריםהפרטיםאידחקtכעשלהרא•זtונהבמחציתו

בכיווניםחשדותלבנותעשויוהקוראברווח,אינהכותרתם

אחר.ארזהבכיווןברורבאופךלחאחזשיוכלמבלישונים,

נבהלהבעלאידמדוע 1חלילהבאמצעהדפיקותפשרמה

מיהו 1ברורהחבלתיהשיחהמהי 1במתינותחולךאלא

שהואמשוםגםמתחזקותהקוראשלתמיהותיו 1חזרהאיש

העיוורתשלתודעתהדרךההתרחשותפרסיאתמקבל

-(ראהשלח.ותמיהותיהחששותיהתגובותיה,בתוספת

אתשאתביתרמפנותאלחתמיהותהמודגשים.)הצירופים

עצמך,שבתופעותהתמוהיםלצדדיםהקוראשללבותשומת

המתרחשעלהתחייהאתוהופכותהחידהאתמגבירות

לעיקר.

מובאתהקוראשלתמיהותיוהייטנשנננול~חררק

מגיד("בעלההמתרחש.אתכביכול,בירח. cחמכותרת,

/ 
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אולםלף).לקרואוירבאוהלילהבנוצםחלתהדודתוכיוזז
מתמי·להשתחרריכולאינוהקרואלהשיב.אידשנעשה .את

לכן.קודםמנהאליםnהאחרים,העמומיםהכיווניםומןהותיו
המהדי, .עליתרמשוטחלונאריתשהכרתותמשוםגםואת
הבעלהלן(מזרעהתמיהות.כלאתליישבמצליחהאינהשכן

לן mפנהאלאהזר.האישלוהכהלאמדועבמתינותי
עיסוקיועלוהתהייההחשדאוריותאתנוסיףלכןז)מייר
 :ועודזאתלכן.קדוםכנובסיפורנבנואשוהבעל,של
חוןהמפקםקת,העיוורת.שלתודעתהמלואנועומדיםשרב

אתבכןומהזקתהבעלשלהסכורכנכונותרrדשש.תמיו~

שלנר.פקפוקינו

הקטעשלבתהומוכהחרבהתיארנושאותהדת,וrכעה

החשדתעלבנריהסיפור :כולוהסיiםוואתברנההאחד

ן nבנכונומפקפקהקרואסופו.עם .להחלפתןעדכותרות.

תופעותכמהמלכתחילו"עוד Nה"רישמיותכותרותיושל

אלהכותרותאולםהמדומות.בכותרותמתקשרותשבסיפור

אינןאחרותתופעותפרטיהן,כלאתהלסבירתצלחנהלא

 .וכללכללאלהבכותרותמתקשרות
הסיפור.שלפתיחתועפ"יהדבירםאתנבךוק

ח.

הגידוהעיוורת"לחהנ :הסיפורשלהראשוןמשפטרכבר

אלמןאישור.אבעלהלהיותשעתידזהכיחתונתה,לפני

שהגדיובמהאימוןחוסריוצרמסחוף, .הואהטבקעוסק

 \Joseph i ~ג>~ or. !'.1. Jur .ןדרדנ:כףר •לחני~
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פותחאינושהמספרמשוםהקורא.אצלבוצוזהרושם

אוהאשרעללקוראוהמדווח ,"יודע"כל-כמספרסימורואת

ארייתהזוויתדרךכביכול,ניתנו,הדברים .דעיועצמו

ומ.שפםלד"ידושהגמהרקהיועדתהעיוורת.שלהמוגבלת

מה(ובהמשךלה"ש"חגידומההםםהדבריכילנו.אומר

הדבריםתוכןמסירתעםאחתובעונהבעת ,)"הלש"הבטיחו

מראש.מחיימנותםמסוייגתבכךלכן.קודםאפילוארעצמם,

שעתידזהלהנשא.עמהדהעיוורת"חנה :הסיפורנפתחאילו

זאתמסחרו.הואהטבקועסקמן.אלאישהואבעלהלחיות

התמונהחיתה-אמה"שלדבריהמתוךחנההבינה

כמש·נקאריםזופתיחהשלהראשוניםמשפטיהשנישונה.

כמשפםרקכהווייתן.עובדותו.מוסרכל-יודע,סופרשלפטיו

הבעלעלהאינפורמציהניתנהשכבראחולהשלישי,

היאבטבקסוחרהיותוכימסתברבדוקה.כאינפורמציה

הקוארמתייחסכזהבמקרז~אמה.ע"ילחבהשנמסרההדעוב

כיצדכד.מסביהרנוספתאינפורמציהכאלהשלישיהמשפטאל

מהימנותהאתמערערתשאינהבעלה).עללחנהוסיפר

הקודמת.האינפורמציהשלהמלאה

אראה"ככה :האםשלפעמים)(שלושהחוזרתשבועתה

שלילדיובענייובתהאתלשקרהקצרבסירנהננחמה",

המרווח""הביתאלבתהדעתאתלהסיחמאמציההבעל,

לצוןרשלארביםבדבריםהסתבכבתתהגזולה';,"החצרואל

השדכזשלכשבועתומה·עצמדבירההנרמזהאימוןוחוסר

הםאףמחשידיםאלהכל-המיועדהבעלשלגילועל

 .ה"ירשמית"הכותרתאת
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לאכיהיה("ניכרעצמההעיוורתשלחשדותיה

מורגשתבלתיוכמעטקצרהוהתערבותאמה")לדבריתאמין

[שלהצמרקרח("ושפתהישלוראייתומזרויתהמספרשל

אומללה")אםשלסתרםיזtפתייםלחש-דבר-מהלחשוהאם]

זו.החשדהמשלימים-

מהלןמסירתכדיתוך :נוסףענייןעללהתעכבכדאי

העי·מתנועותיהן.כמההמספרמתארלבתהאםביןהשיחה

אשרעדהשולחן,בקצחבידה.בפעםפעםמגששתורות

תנועותהשולחן.מןנתחידאתונחבזהירותהאםסירח tנ

שהבאתןובתה,האםשלאלהמבררנותובלתישיגרתירתבלתי

תמונהלתתהמספרשלשאיפתומתוןכביכול.מנומקת.

התנועות.סוגזהאיןבזרותן.ותבולטהמתרחש,שלמלאה

להסתםקנוטההקוראאיןלכןשיחה.בשעתמורגליםאנושבו

לבנותשומתאתמפנהשהמספרגםמהזן,בהנמקה

ומזכירןחוזרשהואע"יהעיוורת,שלאלהלתנועותיה

המופיעיםאלמנטיםבידלקשרחנוטההקרואפעיבים.שלרש

השיחהלביןהתנועותבידקשרמבקשזה,בצדזהיח,ד

עיניה.אולםבקרבו"סוערולבהנרגשתהעיוורת .עצמה

בלי"עמדהעצמהוהיארעדו",לאוריסיהןפקוחות"היו

חת·אתאיפוא,מסגירים,אינםגופהרגםעיניהגםנרע".

פעםגיששהידה","ןקר :מוסיףהמספראולםרגשרתה.

יסערהעיוורתלבכיניכר.היההשולחן.בקצהנפעם

הקוארנוטהזהבמצבאמה".לדבריתאמיןלארכיבקיובה,

"י Dעמתרגשת,היארכיסוערשליהבניכר","היהכילו.נ.יח,

בתהידאתהשולחןקצהמעלהמסירההאםהרועות.היו

.~ 

\ 
 (ז
\ 
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בלינו"אםכשרחמילהרגיעו"כאילו,בכ,ךמבקשתהמגששת

מתקשראומללה")אםשלסתוםשפת~ים("לחששפתיחלחש

פירושו"גיששה"זוהבנהעפ"יזה.כיורןומחזקבכן

כשמתוארת(ואכן,ורועדתקלהנגיעהנגעהאו"מיששה",

במקום"ערדה"המספרכותבהשלישיתבפעםהיותנעות

"גששה").

שעשויזרמתת-כותרתחורגיםשהדבריםדומהארלם

עיוורת)-לגבי(במיוחדבידה",,גיששהוףוצ.ירלבנות.הקורא

התגלמהובמעורפלכמדוחףדרכה".את"חיפשה :אומר

חסרתהבתכולה.השיחהשלמשמערתהכביכול,זר,בתנועה

זר(ובדוןרבו-מתמחפשתאומבקשתכמומגששת,הישע

יסערהעיוורתלבכיניכריה"הבלאתנועתהתתקשו

 .)"אמהלדבירתאמיןלא]כיניכר[."ב"היהאלאבקובה",

כביכולאותהמונעתהמגששת,הידאתהמסיהרה~ם.

מלגלות.אומלמצוא

תמספר,שדיווחלאחרכילב.נשיםאםמתחזקתזוהבנה

הואאמה,לדברימאמינתאינההעיוורתכיניכושהיה

העיוורתידאתווקלדבר,עודהוסיפהלא"והזקנה :מוסיף

-כביכולהשולחן".קצהמעלובהבזהירותהסירה ] ... [

וא.מתאתמיבתחלהעליםהניסיוןמןכברשהתייאהשהאם

בתנועתהמבטאתכמולדבר")ערדהוסיפה{"לאבמילים

וברמה.מלמצואבתהאזולמנועאחווןנואשבסירן

אתהחותםהאומללה.האםשלהסתוםהשפתייםלחש

זמעדןלבתה,האםשביןליחסיםחדשממרמעניקהשיחן"

שמבקשתכמיהאםמןהלבתשוז.כתאתהבפנותוהשיחה,את
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מעןלילצלהתהמבקש .אומללהכאםהאםאלנתחאתלשקר

רי.שפאוינאזהגםכיוהיודעתאחרון.בדל-אושרבתה

וספלה.תצדדיפעהותלפשרהאפשרותשלבנייתה

שטיינ·לפייניתוא .רחאבמשטחלמתרחשלוגיתנאהיאבאילו

שליפורסבמםקומעללתחרתולנגורםהואכזונדרךבדג.

שרויותאפישתנונבלמעשהצדדיים.ומעשיםחפציםתנועות.

בתה"תאגיעלהרתמבקשההאומלל("האםכמעטהפוכות

זהוגםמה")-רבדאוצמלמבתהלמנועמבקשת"האםמול

מאiביי·תיהןשוותקיימיותהאפשרושתילשטיינברג.אופייני

המספר,שלותונעדיהיאתפחולאאופייניתהשיחה.אתנות

בלבדחרףמטחבמשמתקייתוהתנועשלמשמעותןשכן

כאילודתום.ע·מלאוחלניסניתןובלתיסוגסטיביולכן

ילודימקולשםישגבלתי-מור-כמעטצדדייםגיווניםלפנינו

ופיו.ויופיואואמלתאולםימעניקהםשדווקאמרכזי,

ניםוכיוהללגביותרעודנחלשתמשמעיחדלניסוחהאפשרות

 .התופעהונתואתשולחשאליהםו-חפוכיםזחכנ

החופה,לאחרשוןשראהלילהחאלאנוכשמגיעיםעתה.

באהואכיומגלהעלן;בשלובזקנממששתרתווהעיו

סוחר("אישםיוא.חרדותיהשחללהאמיןאנונוטיםבשנים,

האינטואיציהעלסמוךלוכזה")פןובאמשתעלאינונסבק

מסקנותיה,אמיתותבלפקפקהיהניתןשבעצם(למרותשלה

זקנהלעתשישתעלתכןיגםתכןיקנסנרחוסקאודושכן

 . )"כזהןפו,;בא

ו

 •ר
אנומתוודעיםדרכהאשרהעיוורת,שלהתוההתועדתה

מתחיליםנוימהיחדואייתנו..עלמשפיעההסיפור.פרטיאל
ות.·אםמצנח.פשועללעמודכדילדברדברלצרףאנו

ך(ותהליבמהירותבטבק"סוחרהוא"הבעלהכותרתעעררה
הימצאותגללבןבזiמשיושלםאימוןחוסרבנייתשלזה

אחרותנהייתנמשכתלחלוטין)'בותרתחסריפרטים

תדיכנמצאכןרעלערליםבידשבוי"הוא-האחרחלקה

מנמ~.יזהקחלתעומצבא .יותררבזמן-הישוב"בקצה

זוההנמקגםלםאו .בסיפוררביםפרטיםשסיינברגכביכול,

"בעךר".רקאותנומספקת

 .לאישרו'לשיתובלאהעיוורתשלבנסיעתההעגלר"
עפ"יתהעיוורהנימבןכ(היהודיםמבואותאתעוזבת

 ,מנומקזהפרט .םירלעהוחונותזרןונוסעתשדנים)רמזים

העג· .ערליםכידהבעלשלהתגוררותועונדתע"יכביכול,

קטןחלוןל"עתדפקיםשמפיכהביתחלוןעלמתדפקלון

ררומתגהל"נעיכמתכדר,ולעיוורתעלרים",לביתאשו

צאמהנביתכי ,להניחןמוכהקוראהערלים".כאחדאיפוא

ייכרמחאיברהזגםיכ(אםערליםכביתבנריערלים""כין

הנסהיכעםוכאשמופתע,הואאיןגםולפיכןהמציאות)

 ,ייםידחרב-רחדאהוהמסדרוןכיהנויורדת,מכחינהלבית

נודלים".נכתי"הרגיל

לקפןובאחורגיםהנוספיםהפרטיםמןכמהאולם

כי .ייהלשאתצוונכקוארזר.מבותרתבלתי-מורגשוכמעט

 .ןכהזןשאיהלתגלבתשומתאבלאותם. riמנמקו.כדתות

נג
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ב,ישוחהבקצהביתנמצאאם-בעלהאלהעיוורתכשנוסעת
ת.יוורעלורבוהשנעובחמשן, " 1כןכלהנסיעהתארן"למה

לזנוהקש-אזרוהלאה"הישובמתחרם."יוצאתשהעגלה
םישקמבאםב"לשיהקצח"באו nערליםיןכב"ירשעל

ומלה.מלחבלעםלהקפיד
יב ,יןיעדבענראידמכןאן ,עוליםכביתהואהבית

אןכםולאעולים".אצלכמד"בזגםלהיותוכלידסדריועל
תוורוהעיהדירה"בחזוכנראהנמצאהבישול"תנור-

ולאפיהיהודים".אצלכמולאכאזהזאהכל"כימהוהות,
שבביתכסכיןהואעשויהאם-העיוורתבודקתהסכיןאת

לוש"ישבכןמנומקזהואףלדבר,ממעטהבעליהודים.
-סבירהסבוזהונהוראשבראייהערלים".גזםרקעסק
ם,ילועעםרקחםשעסקיואיששכיח.בראייהכןלאאן

לדברלמעטעליומדוע .אךעימם,לזנוממעטשחראיתכן
חםהנעלשלצעדיו"נערן".רקתופסההסבר 1אשתועם

צעדדםקאודוהםואלה ,)'ן(פרקוכנדים""מזרדיםתמיד
שלבצעדיםלהכיריודעת("חנה !לעוליםהאופייניים

מטהרגם . )'גפרק ~וכנדים"הםמזרדיםהללו :עולים
 .ערלשלמטהמזכירהנעלשלוהעבה.הארון

מנומקיםובלתימשותפיםצדדיםמגליםשאנונו:\ע
דאיבשהנעלחושדיםשאיננוומאחדערל,לניןהבעלבין

מבמקןרמשהיאידתרתמיהותינועלהכרתותמוסיפהיהודי,
סוכטיפלהחשנעשויאיבדאפילוהנעלהסיפור.פרטיאת
שכןכביכול' ,ף"רגנעל"אריזזשד.ראיהודייהדדי-גןי,של

לעצמהשמתארתמה(עפ"יאשדשיעול,אחוזאזםלפנינו

נחמרלקהויואשו"עלכפוף,צנום,יהודיהואהעיוורת)

וליים.שאתרמטרלאורכהוקפרטתרכבדיםצעדיו ,זקונים"

וסוממספרה-טחוןברנלדאיאלהבפרטיםגםאולם

בלתינדוןותםאהמסיקח ,תיוורעהשלתודעתהדוןארחם

הבעל.שליוrכמגששוימבאמצעותכביכול,ולבנטית,

בגלותוו,נתיומיהתתונימתאמיישבהסיפורשלסיומו

אתשנואה.יכפ ,ללנצמשכילהמספראולם ,קנוןשהבעל

הסימורבסוףשואדערערת,עמתהכותרת .שמנינוהפרטים

 .הננכוכבלתימתגלההיא

ז.

תורביינייםיפהאוםיהקורמןדלאחמגיעיםאנובכן

רג.בשטיינשללסיפורו

שטייב'יפוריסשבתחדיזהמוהמשמעותהמיוחדתהאוויהר

בלתיהנמקהמתןתאמצעובויסיפורתיבמוננרצורתבדג

ההתרחשות.שליהפרטלמספקת)בלתיכותרת(אדמלאה

אר ,רתהתכולניןותשההתרחבידמרסנובלתיפעוקיים
השחים.בידפהיחפחרסושמתגלה

עינצב ,"תרווי"הערהסיפושלייחרדועללעמוד .כדי

שטיינברג.שלאחרבסיפורמתגלהשהיאכפיזרתופעהעל

-הרימשפחהשלהאימתעומדת"יללה"הסיפורבמרכז

(שאיבדנבגשבשעהיה),צהפרלינחורב(המתגרדותזית

תטשתפמרלתלירו,נתרבמרכהטהר,שהמתיבאלנגרר. )ייהוד

שלמשפחהאישה(הגדולהפחהשהמכרלר.דנ mהפניעל

הזבסיםיתריפהגמדלת,אחודלתנזעלתווקא)דשזחסי,ם

2$ 
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אדחה.תוקפתמרזתוחודהכבר.באלםושרקעתזה,אחו
 1מספקתאינההמשפחהשללחרדתההחיצוניתהסיבה

קיים :(דהיינואפסיתהיאעליהתו.מאיימהסכנה-של-ממש
 .)ומ.תראותהתגרכהלביןה"וישמית"הכרתותביןפעו

כילדהדבירםאתחיאשוזבברגר,ע"ימסופרהסיפור
המברגושלואייתרזרויתמתוןמובאיםהדברים .)(בילדותו

הילד.שלואייתרזרויתעםיחדהמשולבתנירם)ישחרא(כפי
לפו·ליבונותןוילדכילהכאמור,הדברים,אתואחהמספר

 .אחרים nדמזניאליהםליבושםהיה_לאשמברגוטיס,

 11המבוגוראילרמיוחדיםלפרטיםבזמנואיפרא,לכ,שםהילד

מבקשתו,וילדזכררןעלוהמתרפקכיום,הזכריםאתהמספר
הכלתי"פרטיהכלעלמלאח,ילדותחווייתכביכול,להעלות,

אחו.אדזהיקרפרטלאבדחראחוששכמודלבנטיים,
לשייכםקהשאשרפרסים,שללדיכוייםמביאזהדבר

הקטעים.שללתת·הכרתררתופשוטסיוטיפ ,מיידירפן'אנ
מס·אינותת-הכותרת.גםאלאהראשית,חכותרתרקלא

 .איפואפיקדת.

 .כמינהמיוחדתחרזהבסיפורמעוצבתהאלםינדרכ

גדומיםמתרדכסיפורהנפשותפועלותכאילונדמה,זלקרךא
לחדהאמיתיתהסינהשהםזנלתי·רצירנליים,בלתי-מודעים

 ·המשתח(מעמקיםחרדתכביכול,לפנינו.המשפחה.שלדתה

הואשחביתמאחרהגנב).שלעינויובשעתאומנם.רות,

משפחדתעםיחדהסבנדוגריםדורות",כןשהירו"בית
המורא"שלשלתנפניאנועומדיםכאילותחושו.נוצרתנניד,

 ."ךג·הזהב")כמסהשטיינברגשל(כניסוחוהיהודית"

fi 
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חמס&כרשלהמתמדתאימתוג~ .·מחנטאתבסיםרוארלם
סובאהסיפירחילתבתהקפדן.השו"כסבו,ספני(הילד)

ו.סיפור.שלקרובעיכביכול.יקשור,אינואשוםאווע,
בסיפורrכעםמידי(הנקארחלםואתמשחיזהסבכיצדסםופו

אותו,ומניףמשמעויות)טעונתה'מל-"מאכלת"כשו:~.

המספר,לידו.ניצבאהב,אשוהיחידהנכדזקוניו,כש.נכד

משתעשעסבראתלראותהורגללאואשרבמתרחש,הצופה

:,תמחרן·ומעורוסו&כלאנדבוכמובמעדממתבונןנכדיו,נוםי
קבלומ.הקואר,נו. nהתתברננרעלחלאיסוראשואין~קץ",

אףחיל riמהמספר,הילדשלהראיהזוויתדוןו.דבריםיאת
אשו ,מיוחדכמאוערוגיל mהשגרוהסאועראחלוארתחרא

מןוכתוצאהמכן,כתוצאהחידה".כאלאליול"השתאותיש

החלףהשחזתסיטראציתביןלקשו,הקרואשנוטההקישור,

מופיעותשכלן(מאחובבית-המשטרהשוררת pח .אלהילניד
; n (כוואתעוטפת ~דrסיiחייםשלבמינהמירחדתיאווירהז

כסרבן,אינם,אלה(דבירםהמאכלת.בצלהאיזiמ,בצלכמו

עשיהרשהיאזר"סיפרוסשמעותשלמלא .ניתוחבגדר

 .יותר)ומגוונתיותר

הכוחותפואנטה.עלהבנויסיפוראינו"יללה"הסיפור

חלקיהסכרהמתרחשאתמסבירהשנדלפרטים ,האושמעניק

עמו~הסבריםשקיימיםהקורא,חשובמעומעםבלב,ןושטחי

 Qה"וישהכותרתאתסותרתאיהנהמלאההכוחותיחרו.קים

ארתה.מעמיקהאועליהמוסיפהיאלאמית~.

רחמלאהחאמיתיתהכרתותשונהאלהלסיוכ;ויםננ•גדוי

הסיפור .שבתחילת ..ה"יושמירת"רות nהכר 1מ.נ"הע;וררlר"
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לכןמופניתהקוראשללבותשומתעמן.מתיישנתואינה
עליהןהתוההדמות,עצמובסיפורמשמופיעהבמיוחד,

ויוצרותזרדמותה"מרמות"אחרות,דמויות(ומשמופיעות

החיפושהופךו.מתחבסיפורנמו .מזומרת)כותרותלמענה

חלקרקולאהסיפורמעלילתחלקלהיותהכותרתאחו
שלסוגאותר"יללה"חסולפיכןהקורא.שלמפעילותו

ב"העיוררת".בשפעהמצוייםרחשהמתח

ה"רישמית",הכותרתמןבחריגהאינולשטיינברגהמיוחד

מיוחדותמשמעויותלהעניקכדיזודרךשלבניצולהאלא

אשרסוגסטיביים,מצניםיצירתולצורךלמתרחשבמינן

בלתי"הואוהסופיהמלאפירושםואשדאליהם""נשתאה
-סעמכחריגהע"ילעיתים,משיג,ו.ראזאתנחקר""

פרסיםהנאתע"יארהנותרתמןתרגשומ-יתלכ

כמסגותתום,עדלפרשםאולישנםקשהאשרחורגים,

שהיא.חדשהכותרתכל

1 

ח.

בעיוורתהבחירההיאהמספרשלהמרכזיתתחבולתו

אלמלאבמסופר.נתבונןתודעתהשדרךמרכזית,כדמות
דחייתמתאפשרתכמובן,חיתה,לאעיוורת,חנההיתiד

הסיפור.שללסופועדהפתרון

למהרקכמעטהוגבלההסיפורפרטישלהנחירה

1. 

1 . ' 

לבטאכדיעצמושסייננוגמשתמשנהםאשואלה.ניסוחים ) 4
ימיסיגים ,)"לכה"(במסתר"הגל" :הגזלהשלייחודהאת

ייגיים D אl'ומצגיםצירופיםכולה)המסהשערשה(כפילהגדיר
שלו.לפרוזהואףשסיינכוגלשיות

1 ~ 

1 f 

j 
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לבצע.אולדעתלחוש,להבין,לשמוע,מסוגלתשהעיוורת

הסיפורהיהלקברן",נישאה"חנהכיוגילה.המספרפתחאילו

עיו :tקשלהסוגסטיביותמןמאווירתו,רציניחלקמאבד

אלהלקטעיםמסביבהמתגבשותהמרחפות,המשמעויותומן

ז 1תגלומתי"כיצד :כשאלחמתרכזהיהענייננו .מהלכותוו

לבנותשומתאתמכרוןחיהוהסיפורמצבה",אתהעיוורת

עדיםינו,חיכזהבמקרהעיוורת".שלחמרל"גורלהבעיקר

הסיפוראיועצמהסיבהמאותהובנלי.סנטימנטלילסיפור

(מבלירומתההעיוורתכיבמפושר,פתיחתועםמכריז

אתכביכול,לחיות.הקוראעל .בעלה)באמת,מיהו.שיגלה

ודרךעמהיחדהעיוורת,חיהאשרהחווייתיהתהליךכל

ראייתה.זווית

תפיסתהאשרעיוורת.עיניו.דרהעולםשלהעמדתו

מורגלים,שדבריםלכן,מביאהשכיחים,בלתיקליטתהודרכי

כאילוחדש,באוריוצגוחלב,מתשומתכרגילהנמלטים

הדין.מעלמאשלאוזר,בוכרימ::זחובהםי·ז~

הראייהזוויתבגללבסיפור,מובאבעולםהמתרiרש

ונוצרתהולנתכךמתוךאפלח.לזכוכיתמבעדנמוהמיוחדת,

זרות.שלבעולםעמומיםחייםאווירתבסיפור

וכליוחניתשביומנומקים,וחבלתיהמשותפים ·ם'הצדדי

דיברנו(עליהםערללביןהבעלשביו f'אערלים.ביתלכיו

אומנםזו.זרותלהרגשתלו.וסיףכדיהםגםמנוצליםקודם)
(הנעלאחרתלכותרתאלהפרטיםיתקשרודברשלבסופו

בקוראלבנותנדיהמספראותםמנצלאזעדאבלקבת),

הסיפדר.סיוםעםגם-הקוראישתחררלאמהןאשרהרגשות,
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שלש"ערלותו"מלכתחילה,יודעשהקוראמאחרדווקא
סימניהבומפעילים·במציאות.אחיזהכללהאידהנעל

אינפורמציהלומוסיפותמשחןיותר-עמומותתחושות

אחייבעולםיהודים"..iיזאצלכמולאכאןהוא"הכלישירה.

כביכול",אנו,שרויים
תופעותכמהמבליטההעיוורתשלהמיוחדתקליטתה

שטייננייגבמעומעם.אןקולטתהיאשאחרותבעודבעולם

פרטים,שלמיוחדתסלקציהיצירתלשםבסיפורו"זאתמנצל
חושב,נחזותהנתפסותמסויימותתופעותמעצימהאשר

אשרעיוורת,אצלבמיוחדמפותחיםהמישושוחושו.שמע

הקולות.מןלנחתשומתאiומסיחותנןיא .למשלמראות,
הרגילהקונטכסטמןמהבמידתנקרעים""אלהקולות
מיוחדדבר-מהבהםטעוןכילקורא,נדi.כחכיעדשלחם,

אתהממלאיםדופיקות,צעדיםמובלטיםכזהבאופןוזר.

הםשאלהמשוםהרגיל,מןרבבגודשנאיםהםהסיפור.
 .חמנלדדתהעיוורת,עיוורת.שלעולמההממלאיםהגירויים

להרגשהבכןמניאהאחרים,מגירוייםבמידת-מההקולותאת

כלשחר.ב"לחש-רמזים"הםטעוניםכאילו
העיוורתחדלה"לאהראשוןהמשותףלילםלאחרכבר

עגלוןע"יהיאמובאתכאשרבעלה".דיצעללקומהקשיב
המת·העגלון,שלצעדיולקול"מקשיבההיאבעלהביתאל

הראשוןהשלגבחוץיודרוכאשרוחלאה'',ממנהרחקים

s והמגד·לאדדירח,התורמתפרטים,שלמיוחדתסלקציהיצירתז
מראאופייניתהסיפור,מסופושזוכההראיהזרוית"עימקת

ב.~ללה".גםכחגמתה~איבדלשtכייננוג.
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התינוקתכשמוטלתבעירבוביה.מרוניםצעדים.נשמעים

כבכלוכבדיםמדודים"וצעדיובמנוחההבעלשרויחולה.

אלהסיפור,שלבסופוחאשה.יוצאתכאשרו lואיוהימים",

אליהנאהשדהמןהרחקכילת."נדמההקברות,בית

נעתקתו"היאבתו,אתהקוברהבעלבעלה",צעדיקול

תאלת".הצעדיםלקולדרכהאתומשרכתממקומה

"דופקבעלה,אחראמה,בביתעדי;ןחבה.מתגנבת ttכ•

דםיקח.""אחרדפיקההקשה.החצראדמתפניעלמטהו

לילה"דEכיקותהעיירהשומרמשמיעבעלהביתאלנדרכה

שתחכהממנהמבקשהעגלוןהע,"ץמקלותבשנימדודות

שומעת"היאחבית",אנשיאתויעירכחלוןידפוקאשו"עד

"כךכילחובררוזiבית",חלוןעלהעגלוןבדפוק.מרחוק
שומענ::ו"פתאוםעולים".לביתאשרקטןחלוןעלמתדפקים

 1ישראלו' :העגלהכעלשלהקריאהקולאת.העיוורת

בחלוןחזקהדפיקהקול"נשמעתערבובחמשך " 1ישראלר'

השלגביום " 1ישראלר' 1ישראלר' :מנחרץ·אק"וקול

זגוגיתעלהקטנות"בידיובילדיםהגדולדופקהראשון

קול"שומעתהזכוכית,אלאוזנההלוגיקהוהעיוורת,החלון"

לפניבמעוףעוברומידיבכנפיוישיקאשרעורב.צווחת

עלאנשיםדופקיםקרובותלעיתיםכינזכרתהיא .החלון'!

 , jמכלאחוומיד "!י.ו•ר\!לו' !ישראל 'ו" .:וקוראיםהחלון

מהנאה"עליזהילדנעשהבחוץ,צעדי~פקולהיאכששומעת

היוםכל"נשמעלקיצו.החורףכשבאהחלון".עלודופק

הילדהמתחוכאשרחגג",מן .הנופליםחמיםיטפי. Jשאון

אלח.נטפיםת iל iקושובשרבמנחרץנשמעים
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טבעישעיוורתבכ,ךכאמור.מנומק,זהקולותאוסף

שבובמקוםכמיוחדוזאתלקולות,בעיקרלבשתשיםלח

בו.וררתשמהמושדלדברממעטים

חתום·הייטב.אלהקולותנצללמשכילינברגישטאך

האקוסטיהצדאלבעיקרמתייחסיםכאשרבעולם.עזת

רגיל),אדםלגביהעיקר(שחראזואלייהוהצדאלולאשבר.ן

בקרקעמטחדופיקותבחלוןדפיקות(לזו.זודומותנעשות

חריזואליהצדעלנחשובאםמ·הזהארזבשוניםגירוייםחם

האקוסטי).לצדלבמיםשרשכאקרובותותעשנחןאך ,שלהן

התופעות.ביןוההבדליםדפיקות.לאתממ ,כביכולהעולם,

לפנינוכאילורושםמתעוררמיטשטשים.מזו,זוחשובות

וכיו"ב)רוחשלקולותדפיקות,(צעדים.מעטרתתופעות

בסיפורחוזרתאחרתתופעהלכלוכמווב.שושובהחוזרות

מיוחדת.משמעותלקולותאףלהעניקמנסיםאבר

ברווח.תחייההסיפוריוצרהקולותמןכמהלגבי

המלוויםצעדיישראל!", 'ר" :הקריאהוןלובחהדפיקה :(למשל

כלעםהאחרים,הקולותגםאךרעו.ד)הביתלפניהיהודים

ם,טושפכהסיפורלמהלךומתקשריםמנומקיםחיותם

נוצרתמחםכמהלגבימיוח.דנדבר-מהכאמור,נתפסים,

פשראתבתחילהלמשל.מבינה.אינהחנהזמנית.תחי•"

דפיקהכילח.ונרמההחלוןעלבילדיםהגדולשלדפיקתו

מכןלאחררקמכאב.מתנדנדהילדוכירע,מבשרתזו

אולםלקראתו.שמחוהילדבחוץ,יודרשלגנימסתבר,

שנבנתהההרגשהמןלחלוטיןמשתחרראינואשרהקורא.

בדפיירעמבשרדנולראותלזמן-מה,לפחותממשיך,נר,

· I 

1 

 1ז
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החלון.לפניכנפיוומשיק:נחוץצורחשעורבגםמהקות,

אשוקולות,אותםלפתעמתפרשיםחסידםבנקודת

חיתההחלוןעלהדפיקה .ברווחתהייהלגביהםיצרהסיפור

דפיק~תהלוויית,צעדיחיוהביתלפניהצעדיםלקברן.קריאה

הכבדיםוצעדיוקברן'שלהכבדמטהודפיקתהיאהמחט

 .מדחוקהקברותבניתהנשמעיםצעדיםאותםקברן,צעדיהם

בסיום.

בוהעשניטההרגשה,מןמ·ז.:..תחרראינוהקוראאזלם

 ..הלניגלשמעברהדהודיםמעגלישלקולותהסיפור,במהלך

 ·נסבהלווייההמלוויםוצעדימטהודפיקותהקברן,צעדי

במוות.כביכולהקשורהזר,עולםבאווירתכמדוחףפגים

עלה"כי(בגחינתבחלוןהחו:רותלדפיקותגםקודחכך

ותומליזVירמקשרמרוחקשהקולככל !ונינו")נחלמוות

ריותבמוותק•ז;,ורותלקברןהקרואותבחלון(הדפיקות

יותרחראמפעילכן ,הקברן)זל z :הכבדיםצעדיומאשר

אלח.הדהודים

הובבמידההסיפורטשט·ז~·ז.:..ראינו,נפיכן,עליתר

עדיםצהקולותבידאוהשונות,הדפיקותשביןההבדליםאת

ליים",ר"נייטקולותאותםגםעתהנטעניםלפינךה·זz,ונים.

עמומהבמשמעותהשומר)שלמקלותיודפיקות(כמוכביכול,

דומה.

כמשהוכאמור,נתפסים,והדפיקותהצעדים :ועודזאת

מתאימהזומשמעותהסיפור.סיוםעםלאחור.במיוחד ,זר

(הדפיקותמחוזקתאונוצרתהיאובהםאחדיםלקונטכסטים

יכולאינוהקוראאךוכד').המלוויםצעדיבחלון,מבחוץ
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בחלדןהדופקיםהאנשיםעלחנהשלמחשבותיהובאות
יכולאיברוהקרוא- '" 1ישראלו'וישראל 'ו" :בקוראם
לאותוזר,בצדזדהמדזכודחזרמות.תופעותשלמייחוסן·לתמנע
הכאותהילד.שלהאחורתהמאושרותדפיקותיו )ג(תחום.

כימשמתבוראירוני,בארומוארותמכן,לאחרקצרזםן

 l'iחלדרייכאחהשלגעםביחדהלוויית.לקארתשמחהילד

זהה.הילרותגדבח
וויותד,אאתניכובאופןצורמתבשלגהצועדתההלרזייה

ושמח/ד,אושרבגלויהמבטאותדפיקות,אותןמאחוויואף
אותםדאחו,צורםבדכרמהעמומהתחושההסיפורנונח

מצביהמתאריםבקרנטכסטיםגםפרזוראשולייטזמטיכים,

-זה.אושרכיתחושה.איפוא,יוצרים,ואושר,שלזרה

החלוןלפניהשזנחהילדמאחריו.אזובככיכול,שזנה,םשהו
אלאדההלורייה,השלגמולוקלאזאתערשהמולו,ומוקד

איננו .זרהוגשההמחזקדנוהילדה,שלמחלתהעםגם

משמעדירת"האושר"לקרנטכסטאףמלהעכירלהמננניכולים

 .רסיפובאחירםקרנטכסטיםשמפתח
שבעתייםבולטתעיוורתלגביהוזכר.כנרהדממהעניו
מןמורחקשהביתבכךמנומקתר vדממהשבבית.הוממה

שמעברבמשמעותהיאאףזוכהלאט-לאטאולםהישוב.

שלבראהעםהעיירהשקרעהכההגדולההדממהלעצמו"
והשרוילדברהממעטהנעלנמצאכההדממההעיוורת,
הבאההדממתהפה,ככדיהילדיםדממתוכמתינות,במנוחה

קולעלמתגעגעת(חנהנכללאדםקולותשלנדירותםעקב
לאהילדה"נשימתכאשדהמשתררתהדממהאדאדם).

s נ

אחרים,לקרנטכסטיםזרמוחפתמשמערתזנלהשלידלהמנע.
 ,כשלעצזבםאלה.קרנטכסטים .אםגםהזוכיקרת.יער cהר .בהם
fכlשטרשבגללהן-זאתכאופיים.לכאדרה,מנרגזים,ר~

כאילוחורשםאתהמעוורהשונים,הקולותביןiדהבדר•ם
הבלטתכגללוהןאחת,תרוכעהשלשוניםגילוייםלובנינו
עצמם.הקולות

שמחהושלמנוחהשלר' t.אינטומהםה i"דהליהשלג
הולדתהואתהשלגאתתופסהקרוא , oבסיפורמאושרת

לסיוכרומכניסיםששניהםמשרםהןכאנלוגיים,הילדהשל
שהשלגמשוםוהןהאחרים, ..חלקיומאווירתהשרנהאווירה
הם·עםומפשירה'ילדהשללהולדתהבסמרןלרדתמתחיל

המת·והלידה,השלגשלזה,קרנטכסטהעולם.מןתלקות~
לקונטכסטיםלחלוטין .איפואמנרגזזה,אתזהגברים

שבסיפור.ם.האחוי

בילדיםהגדולדפיקותדוןלסיפורבאההשלגבשררת
אולםכשלעצמן.שמהחדפיקותמבפנים),(הפעםכחלון
משמערתןאתבמעומעםלו.שלידשלאיכולאיברהקורא

מתחזקת,זרגטיהזה.למקוםגםהדפיקותשלהאחות

אלה.לדפיקותההסברהבאתאתמשחהשהמספר 6משר )א(
הוענקהככןמחלה.מביערתהןכיתחילה,נדמהולעיוורת
1 

כנוכחותו"המשפיעהאחות,משמערתמה,לזמןלפחותלהך,

ככנפיו.המשיקהעורב,באמרו,בא,אלהדפיקותעםיחד )כ(

יג·ישסיעקב : ..ן;)'ו •אשלייתימשהה,מוטיבבחםורהאשקדג. ) 6
 • 18עמ'מבוא, ,{ 966תל-אביב,סימורים,ילקוט- .ברב

עימו.אנימסכיםד rבנקוהד
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אדונוכתכביכול,מוות.שדממתעולםבוניםעוד",תשמע

אותו.

הדממה.נעבידגםקורחהדפיקותכענייןשקהרכפי

חמש·אןה"מאושו",·ההפוך.לקונטכסטימוכנסתהדממה

 .גםמלשלכותהאחריםבקונטכסטיםעליהשהושלכומעדירת

בחוץ.משתוותודממההודחפוסקתגשםכשירדולכאן.

בביתשבתערבהדבריםמזכיריםלזממה,המקשיבהלחנה,

וכדסקתהרוח(אולםהוצפה.עלחולשמפזריםבשעiד .המ).!
מתבטאהילדהשעםהאושרהילדה.)קבורתבשעתגם

הל:ד n "היאכןעקבאולם.לשיו,מתחילהשהעיוורתבכן

הדממהכעולםכאילו,.משתלבת.וממילאזכו"לסעמכ

הילדים.ושלהבעלשל

 ..הסוערהרוחשלהלייטמוסיבגםמתפתחדומהזןרב

ט.

מצ-להעמידשטיינבוגשלסיפורומייטינשראינוכפי

"עקשות",סיטואציותחידות",כאלאליהםנשתאה"אשונים

"ילאהקוראואשרנחקר"בלתיהואהמלאפירושן"אשר

באמצעותוזאת- )"לבח"(המכוון"מלאאתמקרבןלמצות

שהיא.כותרתמכלהחורגיםפרטיםשלהמצאותם

שבאמ-הדרכים,מןכמהעללהצביעחייטיב 1זרנתן

והצי-המיליםבתחוםכזוהשתאותשטיינברגיוצרצעדתן

המחריש","הקול-ומסותיושסיינבוגשיריעלהיפהבמסתר ) 7
במיוחדתל-אביב,רו·11וימרת,שירים-שסיינבוגיעקבבמבחר

י"ב.--ס'בעמ'

"כמו-קרובותלעיתיםהםאלחצירופיםהלשוניים.ורפים

של"תוכנםמרחף.ניגודעלבנוייםוחםאוכסימוררניים"
ההפכים,איזוןמכוחמתעשראף-זןכותב-צירופיו

 .קל"הגיוני"פתרון"לאפשרותכלהמסלק

וזחדתומיהשתאותשטיינברג~ונחשלובפרוזה

נתחוםמאשווירחהמצביםוצירופיההתרחשותבתחום

בעצם. .היאתחבלתי-מספקהכותרתתופעתהמילים,צירופי
'· 

עניין.אותושלאחרניסוח

 ,בעיקר .•שטיינבוגמפתחישראלר'שלדמותואת

סיפור,השלבסיומוזהענייןמובלטגרוטסקיבאופןכקברן.·

ב,כ~חומותבתומחלתעלמגיבאינוישראלר'כאשר

הילדהתאוהחוטףתפקידואתהממלאכקנון.כביכול,אלא,
-התילשמותםעלגםמותח.עםמידלקברהכדיממיטתה

 .כאםדאולןרבכקיבהגלכן,קודםעודבעיר,האחריםנדקרת

אשהוגיזיר ,עבהוהןהארומטחוהכנרים,צעדיונהימותיו,

בהבלטתוםיעיסימלחאכל-ועודביתוכליערלים,כבית

 .זהאלישרר'ביאנושולא"בעל-גופי"מתנכר,אלמנטשל
וחולןםונצחודייכהסיפורבתחילתתיאורואולם

תתחמודצעכנידותמורגליוירמולקהראשושעלשחוח,

הזרבד .הפוכותקונוטציותמעלהשוליים,ארוכתלקפוטה

רובאשלרמותובאשרקל""לפתרוןאפשרותכלמסלק

ב-שהזתיאורבגם .בביתוהשורותהאווירהשללמהותה

חלהשו ,ה"מוקהב"ג :נוסףצירוףמרפ~עהסיפורתחילת
הצירופים.שארמאשרשונהלכיווןאותנו

לאלבראהוןשהראבלילההעיוורתאלהנעלשליחסו

~ 
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חד-משמעיים."פתרונות"עלומקשתהואאףמצטרףביתו

ומ-וליכהנידתמחזיקה.העגלה,מעללרדתלאשתועוזרהבעל
אחתבבתאופפתרבהוחמימותנפתחתהדלתביתר.לתוך

אתמשקיטהחדר,לתוךהבעלנבהל-בהמשךפניה.תא

מגישהשולחן,לידאשתואתמושיבהעיוורת.שהעירההילד

"וא.שים :אשתואלפונהקערה,לתוךממנהמוזגתה,כוסהל

אתרשותהדנושלבסופולומתרצהעצמהוהיאז"בידן

 .ודימיתהה

כביטויינראים .ויה-םדוויבב .-האל .ריםבד

בכיווניםמתנגשיםהם.ומעצבסיפורם.אול ,יבהאלופוטיןדו

ו'שלדמותוהקנון.דמותאותנושולחתהםיאלשיםרחא

 ."ימורתי"כמו-אוכסהושמיפוא,אבונה, .שארלי

פרטיה.כלעללראותהישהתהשתייתכן,.עלרית

הנכנסתהעיוורתערב.אותואורעותמלשארבהקשראףו

 ,היהודים"אצלכמולאכאןו.ראהכל"כית,והרחמ.•לבית

"איזהומעירהבידהממששתעיוורתה ,וכהבןהקטלדהי

שנפ~סוכרחתיכתלהריםאוצהגוחןלהבעששעהונ 1ד"יל

מנומקזהאחווןהשמעהסכין.אתתרווהעיתששממה,ל

שברהבית,בתוךהנמצאכלאתבודקתורתיוהעש ·כןב·

המעשהנשארההנמקה·מרותלאולםערלים.לאצכמו'הכל

שהבדיקהומאחרהעצמים, .שארכלמ .נבחרההסכיןתמות..

אובייקטשלקונוטציותהקוראמפעילמוזהר,נראיתשוטהכפ

עכשיובהנועץנעלה"כידיעתהי ,נהחשלותהמהתאדה.ז

הנכוותברכיהעלהנשפךוהתה "בשתייתהגיח~:ומםיעיני

שלזהמיוחדצירוףשנונההדחיסותלהרגשת tימוסיפ-

נ 9
ז

 nומ.זרורהדפיקות "כשורואיברכביכול.משהו.פרטים.
זו.הרגשתמחזקותקרבחלון

ופיואאתלבנותלקרואקשהכי ,איפןארואים,אנו

 ·םגווסנפתירםבלתיהדבריםמשטני.באומןזהערבשל
סיביים.

ור~הקה.עצמהעיוורתשלרמותהלגביגםהואכן
tולשאיציהלאינטועצוםאשראיאחו,מצדלהעניק,חייב
וליםהענה,הבחבכוחותהסיפורלאורךה·ל·כותמובןוהוא
 tlדולהיכי" ,תמההררהמיילדתאףרגיל.אוופשלאלהעל

 'חתנבחהבהעיוורתניכשלתשנימצדמווהח".געיוורתאינה

םאה .לג)בשווייהלההבשעת. :(למשלאחריםבמקומות

ז .הפיקחיםעלהבחנתהבכוחהיאעולה

יvנםקתיתבשךאם,ביחביוכמועליזיםילדיםהילדים
אחר.זרחה,משהו

יעiפ"שלאה,ואיששהאשהעלכסיפורנפתחהסיפור

םישירוםריופיסנבגושעליה(קונבנציהזקןלאישרצונה.
צואלצדמתרויועהמתהפכתברהראשון,הלילההרבה).
קשרתלהעשרי ,עמוםרשרושמשמיעההחדשהוכותנתה

נבנציהוקשטיינברגממלא"·"מהרהעואולםזר.בקונבנציה
אלא ,רכזבמקןזלבעלהנשואהאשתלאחשו.באופןזו

אלא .ר,קהעיהואהמרגורלהולאלקברן.הנשואה ;°'אשו
ה.יחיאהברשהעולםשלרהונבוגרהמורכבהעדין,העיצוב

,\ 
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