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החדשההספדיהטבעון.מרים

סימןספריהמאוח.דהקיבוץ(הוצאת

קריאה)

כי ,לצייןברצונידבריבפתיחתבד-==
ספריו<על-פיהפורטוגזיסאדאמאגו-
גםבהםת,ילעברשתודגמו-

אחדספקבליהואהאבן"),"רפסודת
והמענייניםהמורכביםהייחודיים,הסופדים

ייחודיהואהיום.המערבבספרותביותר

משלבכשהואמרתקסיפורלספרבכושרו
אתבהומוריסטי,האנושי-הטרגיאת

ההיסטוריאת ,בפנטסטיהדיאליסטי
לקוראוהחברתיותהפוליטיותבמשמעויותיו

ניסוילתתחוששאינוסאדאמאגו .בן-זמננו
ומדינה,לדתהנוגעבכללהשקפותיו

המשטרלתהפוכותלקתוליות,ובעיקר
שלהעלובולמצבוובאירופהגלובפורט
"מסד"שקרויממהחוששהואאיןהעם.

בדדך-כללדוחהשהיוםוממהבדומן
אומדהואלומד".הסופדרצה"מההמבקר:
כמוהתנגדות,מעודדהואאםגםהרבה,

"הבשורהספדובפורטוגלשעודדבסעדה
ישו".על-פי

גםאחתובעונהבעתהואהדחוסהבכתיבתו

לאףמניחאינווגםמרתקסיפורמספר
i ,לעבודהתפתחותולכלאירועלשוםמות, 

פואטיקה"ב"אדסהקוראאתשישתףמבלי

שנרחיבהסיפורלטובתזה"איןכגון: ,שלו
שלמותו<"נשתונעלםצץשאךבעניין

 :כגון ,או .) 100עמ'-ריש";יקארדו
אמנותשלהנכוניםבכללים"המבינים

כמרהמכריעים,שהמפגשיםאומדיםהסיפור

 21.3·····גליון
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ומצטלביםשלוביםלבואצריכיםבחיים,
אומדים 1כןעליתד---אחדיםבאלפי

שתיטיבהסיפורהשתלשלותהיאזוהם,
שלתמידהרצויהאפקטאתלשרת

עמ'ישו"·על-פי("הבשורההאמינות"
<רופאדישדיקארדוגיבורוכאשדגם ,) 151

צדפתיסרסבליסבוןלדאותהולךומשודד>
וולגה"איזוחושב:הואהוולגה""ספניבשם
כמוהםסרטיםבצדפת,להצמיאהצליחוהם

דאימכווניםאםהאשליה,אמנותשידה,
"(שנתלאוקיינוס"שלוליתהופכיםכראוי

ששואלבשאלהכן ,) 192עמ'מותו".",
איןהאםישו:עלבסיפורוסאדאמאגרצעמו
דמויותעלהמודרניתמדאייתומשליךהוא

בגוףמשיבהואוכךישו?כמוקדומות

ייראואלהמעיןשהנחרת"ייתכןהסיפור:
אלאהזה,האדםאתדקלאהולמות,בלתי

להעזהיאטעותכאילו ,וזהמןהמקוםאתגם
בראשוומורכביםמודרנייםרגשותולדמיין

דנותשניםשנולד ,מארץ-ישראלכפרישל
בארולאקאןודקגדידנג, 1שפרוידלפני

 ,להתיימרלנוהרשו 1סערתנואבללעולם,
נביאאםשערורייתית,לאאףגסהאינה

מזרנםשהםשבכתוביםהעובדהאתבחשבון

דוגמאותישהאלה,היהודיםשלהרוחני
יחיהשאדםלסבורלנרהמתירותלמכביד

האדםבנישלזמנםבןהואשיחיה,מתי
מבחינתתהא,שלאתקופהמכלהאחדים,

 .) 138עמ'"<הבשורה."",המנטליות"

בעצםהםעוסקים,אנובהםהרומניםשלושת
מתוודעאתהבשלושתםהיסטוריים.רומנים

תיאורןעלשוקדשהמחברשונות,לתקופות
בהםוקוראחוזרשאתהככל .המדויק
ולמדשקדשהמחברהוודאותבךמתחזקת

שהואבמציאותולעומקלרוחבבקיאהואוכי
לעינינוקמהמנזר"ימי"בדברי •מתאר

שלטונותקופתדנהובססגוניותבחיוניות
 1ל i:פרדטומלך ,החמישיז'ראודוןשל

חצר-המלוכה,על-18ההמאהבראשית
הדחוקות,המושבותמןהזורמיםהאוצרות

הכמרים,הבישופים,ההגמונים,האצולה,
העלובהמדוכא,העםולערמתםהנזידים,
בקיאותוניכרת"בהבשורה".·והרעב.

באופןוכןהחדשהבבריתהמחברשלהרבה
היהודים,במנהגיהעבריים,בכתביםמפליא
בסוףובאורחות-חייהםבאמונותיהםבדתם,

הדומי.השלטוןתחתהשני,הביתימי
לתיאורוההיסטוריהמקרר 1מותו""בשנת

 ,הדומןגיבורשלמרתושנת , 1936שנתשל
מוצאשבההשנהזרההם.הימיםעיתוניהם

בני-אתסאלאזרשלהפאשיססיהשלטון
שלבספרדמרסוליני,שלבאיטליהבריתו
שבההשנהזרהיטלר.שלובגרמניהפונקו,

העצרתאתפורטוגלעיתונימתאדים
הכוחותלאיחודבליסבוןהפוליטית

 .כותבים:העיתוניםבאירופה.הפאשיסטיים
 1גלפורטושורקות,הפטריוטיות"הזעקות

סאלאזד,סאלאזד,פורטוגל,פורטוגל,
התמקמוהיציעשלהימניבצדסאלאזר."

בחולצותהאיטלקיהפאשיזםנציגי
ובצדעיטוריהם,אתעונדיםהשחורות,

חומהבחולצהנאצייםנציגיםהשמאלי
הושיטווכולםצלב-הקרסעםורצועת-זרוע

נכנסיםזהברגעההמון."לעבדהזרועאת
הכחולהבחולצההספרדית,הפלאנגהאנשי

ודקשרביםצבעיםשלרשה 1כברהמוכרת
עומדאחדכאישההמון •אחדאמיתיאידיאל

השמיימה.""ערלההתרועהדגליו,על
זהבדומןסאדאמאגרממלארביםעמודים

דרךעלובצידם,הזמןמעיתונותבציטוטים

מכללמרצדיםפרסומותציטוטיהאירוניה,
ההמוניםטמטוםאתלהבליטכדי-הסוגים
אתאר ,הקירעלהכתובתאתוארשלא

עלוהתבססושעלוהמנהיגיםשלהציניות
כתיבתואךהזה.העיוורהטמטוםרקקע

פרטני-בדיאליזםרקמאופיינתאינה
המוסרית-האידיאית,המהות •היסטורי

בעיקרמעוצבתכתיבתושלחברתית
נפלאות.-סרריאליסטירתפנטסטיותבתפניות
כיממאמריובאחדטעןאלרארפולהמשורר



כי iהתודעהשלמסויםמצבהואס·ריאליזם
ראובהיסטוריה,ארוכותתקופותבמשך

בהעתקהבעיקרייעודםאתצייריםוסיפרים

המודרניהאמןואילוהמציאות.שלנאמנה
דבראיןוכימדויקאינותיאורשום"כייודע

מונעהואכןעלבהעתקתו.לדייקשאפשר
 ,לראייתודרורלתתהשאיפהעל-ידיבעיקר

ולהביאוהטבעהדמיוןאתלאחדונוחזו
המציאותשלהאפשרויותכלאתבחשבון
דמיוןביןדואליזםכלקייםלאכיולהוכיח

 ,להביןפירושו-לראות---ריאליה.ו
 ,אלואר<פולולפרק"לבנותלשנות,לשפוט,
 ,דיוהונדסבעריכת ,"סוריאליזם"בספר
 .) 1971פאבראתפאבר

מן"הריסאראמאגו:לכך,ובדומה
שלהחותכותשהראיותהואהמפורסמות

ציפורשלכנפיהאתכורתותי-לעיןוהגל
נאמן .) 145עמ'<"הבשורה"'ן"והדמי

שלדמותהאתסאראמאגומעצבזהןולעיקר
אלפייםהאוספת(ב"מנזד")נדהובלימ

אתלהניעכדיגוססיםאנשיםשלנותורצ
התעופהכלי-גדולה>רו<ציפהפאסארולה

 ,לורנסובארתולומאוהאבשהמציאהדמיוני
שעל-לזוועותמעלמתרוממיםהםשבכוחו

צטטמל"מנזר"במוטוהאדמה.פני
יודעת"אנייורסנאר:מרגריטאתסאראמאגו

כיטוענתכשאנילבלתי-מובןנקלעתשאני
-כל-כךהמעורפלהמושג-המציאות

בני-שלהאפשריתביותרהמדויקתההכרה
נתיבהיא ,שלנוהמגענקודתהיאהאדם,
מעברהחורגיםהדבריםאלהגישה
 ."תולמציא
ישושלשיחתומתוארתזה,לעיקרוןנאמן
 ,אנושיעריץבדמותהמעוצבהים,ואלעם

אתלבססכדיאדםהמונילהקריבהמוכן
כך'<'הבשורה").בעולםהאימפריאלישלטונו

שלוהאירוניהההומורמלאתשיחתהגם
אתלהביןמנסההיאבה ,ישושלאמומרים
אתשמהלאלוהיםשלחיי-המיןשלטיבם
אתברחמהליצורכדייוסףבעלהבזרעזרעו

ונפגשחוזרמותו"ב"שנתכךבן-האלוהים.
פאסואההמתהמשוררעםהרומןגיבור

האנושית,הזהותעלהמרות,עלעמוומשוחח
שואליםלא"לכןובדידות.אהבהשירה,
עלבדיוקכיהרגיש,אוחשבמהמשורר
כותבהואזאתלומריצטרךשלאמנת

לאפיוניםבהתאם .) 85<עמ'שירים"
לעמודעתהננסה ,לעילשמנינוהכלליים
סאראמאגושלמספריואחדכלעלבקצרה

 .שבדיוננו

חכם ,טרגימחאהסיפורהואמנזר"ימי"דברי

כלעלהקתוליתהכנסיהנגדדמיוןועתיר
עריצותונגדהאינקוויזיציה,בהםממסדיה,

המאההמתוארת,בתקופהכהוהמלשלטון

נדרפורטוגלמלךהחמישיז'ואודון .-18ה
אםנזירים,לשמוניםגדולמנזרלבנות
מקוםבוחרהואלכתר.יורשתלדהמלכה

הוןומשקיעמסולעהרבראש<מאפרה>
למדינהמחוץהמובאיםבמומחיםתועפות

ואתהמנזראתשיפארויקריםובחומרים

תדמהשאיפתו<שעל-פיהבםיליקה
הואזהלצורךברומא>.פטרוססךלבסיליקת

בכפרי-הסביבה,הגבריםכלאתמגיים
בשכר ,חושךעדמחושך ,בפרךהעובדים

בפיצוץהשטח,ביישורובסכנת-חיים,זעום

כבדותאבני-בנייןובגרירתהסלעים
צריםהריםבשבילישוורים>מאות<בעזרת

יתרה","חסידותשלגחמהמתוךומסוכנים.
אתלהגדילשניםמספרכעבורמחליטהוא

ולצורךנזירים, 300שללשימושםהמנזר
שלהמגלומניבמנזרלעבודת-כפיהזה,

גבריםוחייליושוטריוחוטפים ,המלך
בכיולקולרצונםנגדאחריםרביםמכפרים
בתאונות-מתיםרביםונשותיהם.ילדיהם
ומקור.מחוםתשישות,מחלות,עבודה,
לסוףסמוךשנה,שלוש-עשרהלאחר

מןקטןחלקהקמתמתבצעת ,סיפורנו
מתארארסיתבאירוניהוחבסיליקה.המנזר

חכנסיחאנשישלצביעותםאתסאראמאגו
הנזיריםהכמרים, •ואציליוחמלךשלוכן

בחטא-הבשריםלחטואמרביםוהנזירות
כלמנצליםבזימה,שטופיםואציליווהמלך

בכשדונוהנזירות.עםלשכבהזדמנות
עלבסיפוריםהמחברמרבהרב,כיודמיונו

בן-בית ,אחדכומרעל---זזכגון ,כך
טובותלעשותשאוהבותבשיםשלבבתיהן

אתמשביע ,לחןשיעשואוהבותיותרועוד
ואינו ,הבשררעבוןאתומפיגהקיבהתיאבון

ובכלחמיסה,בעריכתלעולםמתרשל
--ידשבהישגבחמודותידשולחהזדמנות

הנשיםאחתפעםעליומתלוננתוכאשר ."-
בשעתנתפשחרא ,לאוםרובאיםהחוקואנשי
לקפוץשחותלכומרהותירו"וכך-מעשה

 ) 68-69<עמ'זז--ועריהעירוםמחמיטה

םאראמאגומתאר ,לעגואתלהחריףוכדי
צועלבמחאהסוערת,בזירותהפגנת
אנשיםבפניהמנזרשעריאתלסגורהבישוף
למגעיםהזדמנויותמחןלמבועוכךמבחוץ

השלטון.ממערכותובעיקרגברים,עם
לנזירות. ,כמובןנכנעת,חכנםיח
שלפעילותהגםמתוארתעזיםבצבעים

מפורטיםתיאוריםובעיקרהאינקוויזיציה

המוקד>,על<ההעלאהחאוטודאפחשל
גיתפםיכולובחבבהצופים.המוניהמושכת
כמעטשעברו"וכיווןהמחבר:מעירעמוקה

מלאח ,בליסבוןשיםאבשרפומאזשנתיים
כפולה,חגיגההחוגגיםאנשיםרוסיוכיכר
שישעלואחתחירםא'שיוםעלאחת

יותראחובמהייוודעלאולעולםאוטודאפח,
גםהשוורים,מלחמותאוזההתושבים,על

 .) 41<עמ'נחוגות"תחיינהאלחרקכאשר

הסלידהאתהקוראבתודעתלהחריףכדי
והמדכאהמשעבדהשלטוןמעריצות
נושאיהכלעלחכנסיח,ואכזריותומצביעות
ובדרך ,כניגודסאראמאגומעמידוקדושיה,

דמויותשלוש ,יחדגםופנטסטיתריאליסטית
חןלהתייחםהראוימןאוליאליהןאשר

הקדמהכנושאיוחןאמיתייםכקדושים

לקיוםמעללהתרומםהשואפתהאנושית
 •והמשעבדהחשוך
ממציאלורנסו,בארתלומאוהאב

-ספינתהיאגדולה>,<ציפורחפאסארולח
 ,בבאלתאזארבעזרחראבבנייתה .האוויר

השמאליתכף-ידואתשאיבדלשעברחייל
לדיןשעמדהלאם<בתובכלימונדה

מיוחדבכוחשניחנההאינקוויזיציה>,

ולצפותבבי-האדםלתוךלהסתכל
אטוםענןמאחוריהמסתתריםברצונותיהם

בביית-הגדוליםהמבצעיםשביבתוכם.
זהמעומתיםכלי-התעופהובבייתהמבזר
המבצעאתמרתק.בסיפור-מעשהזהכנגד

וחראשרירותיתקפריזהיעהמבהאחד

ונפשיפיזיושיעבודדיכוישלבדרךמתבצע
הדמיוןפריחראהאחרואילובבי-אדם,של

אנושית.לקדמהוהשאיפההיוצר
שמשות","שבעמכובהבאלתאזאר
כינוייםירחים","שבעהובלימונדה,

אלוהים("ויעשהבריאהסיפורעלהמרמזים
המאוראתהגדולים,המאורותשניאת

הקטןהמאורואתחירםלממשלתהגדול
חיתהשזוספק,ליאיןחלילה").לממשלת

חפאסארולח, •סאראמאגושלרזיההאל
יאפסבואםאלאלהמריאתוכללא ,מתברר
<איזובבי-אדםשלרצונותאלפייםבתוכה

רקלחוללתוכלוזאתנפלאה!)מטאפורח
אלחכלועםרצונות,נאסוף"וגםבלימונדה.

מלאכיםחםבבי-האדםכילמעלה,נתרומם
 ,ביותרחיפההדברוזהכנפיים,בלישנולדו

שתגדלנהולדאוגכנפייםבלילהיוולד
 .) 114<עמ'אחר-כך"

תמיםאנשיםחםובלימונדהבאלתאזאר
אוהביםחםהעולם.ועםעצמםעםוישרים
פניותכלובלישלםבלבחשביאתהאחד

H =r. 
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יחדולעבודנסתרפעולהלשתףמוכניםוהם
הגדולהחלוםבבנייתנארתלרמיארהאבעם
הדוקטור ,בארתלרמיארהאבהתעופה.של

לאהמלכות,לחצרוהמקורבהכנסיהלחרקי
גםאלאלאדמהמעללהתרומםחולםרק

ובשילושהכנסיהבעקרונותספקמטיל
ליהדות.מתקרבהואבעצם,הקדוש.
אחרי .המחיראתמשלמיםשלרשתם
לקרקע,ולצנוחלעוףלהתרומם,שהצליחו

האינקוויזיציהמידיבארתלומיארהאבנמלט
נשתעבדבאלתאזארשם.רמתלספרד
 •ומשפחתוכפרובניעםיחדהמנזרלבניית

שמירתעלשרקדהואהזמןאותורכל
שהואוסופו •בהריםהמוסתרתהפאסאררלה

 •ובלימונדהונעלם.במקרהשניתמתעופף
פורטוגלבמרחבינודדתהיאשניםתשע

היאולבסוףשנעלםאהובהאחריבחיפוש
מרקדעלחייםנשרף ,בליסבוןאותרמוצאת

אתסאראמאגומסייםרכךהאוסרדאפה.

סיפורו:

ידלושחסרהגברבוערהמרוחק"בקצה
ורצונוברא,בלימונדה,אמרהאז ••שמאל
לאאבלניתק,שמשותשבעבאלתאזארשל
היהשייךלארץכילכוכבים,עלה

 .ולכלימונדה"

ב.

המרתקלטעמיהואישו"על-פי"הבשורה
סאראמאגרשלהספריםבשלושתבירת;

 ,הסיפוריהמתווהמבחינתהן ,כאןהנידונים
האידיאייםהמסריםמבחינתהן

העומקמבחינתוהןהאוניברסליים
שבבריתהבשורותלערמת .גיהפסיכרלר
להביאנועזניסיוןסאראמאגרערשההחדשה,
ישועל-פיאלאשליחיםעל-ידילאבשררה
מריםשלבכורםבנםודם,בשראדם ,עצמו

הורדוסבימימנצרת,העניהנגרויוסף,

הרומאים.שלעולםתחתהשולטים,רבניו
צנוע,יהודיאדםשלהטרגיסיפורוזהר

גאולהואהבהאלוהים,מחפש ,מארדמוסרי
שלעולותחתהנאנקולעםהקטןלאדם
רודני.שלטון

הקונטקסטעלמאודמקפידסאראמאגו
מעבראךביהדות,רבידעומפגיןההיסטורי

נגדזועקתמוסריתמחאההואזהספרר ,לכל
מושגינגדרבן-האלוהים,האלוהיםתפיסת
הקטןהאדםעלהכופיםוהעקדההקרבן
מזבחם.עלחייואתולתתאלהבכללהאמין

התיאורשילובתוךזאתעושההוא
שלהיומיוםחיי ,הארץנופישלהריאליסטי

לירושליםלרגלהעליהעלהעם,בני
למריםאהבתורעלהמקדשבביתוהפולחן

בתיאוריםשלוביםאלהכלהמגדלית.
רועה:בדמותהשטןעלנסים:עלפנטסטיים

על ,במדברלישרהאלוהיםהתגלותעל
ישרהיותעלאמרמריםעםהמשוחחהמלאך

ישרשמקייםהמעמיקהדירןעלאלוהים:בן
הכינרתבלבלילהוארבעיםיוםארבעים
כוחועלוהשטן:אלוהיםעםהסועדת
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שלוהצפויהטרגיסופורעלהאלשלהמוחלט
המוניעלהאלשלטוןאתלהאדירכדיעצמו

בני-האדם.

לתיאוריםרביםדפיםמקדישסאדאמאגר
בנושאופסיכולוגייםפילוסופייםודיונים
המקריבשלהאשםוברגשותוהעקירההקרבן
נולדהחדשההבריתעל-פייח.דגםוהקרבן

הדומיהמפקדסדרימשוםלחםבביתישר
מנצרתמדיםאתלהביאיוסףאתשחייבו
סאראמאגוסררהזהנתרןסביבלחם.לבית
לאוזנימגיעהשעל-פיו ,שלוסיפורואת

כלאתלהמיתציורההורדוסכיידיעה,יוסף
כןעלהמשיח.יימצאבהםכיבית-לחםילדי
נסתרתבמעדהללדתמדיםאתיוסףמביא
לאאך ,בנוחייניצליםכךלחם.לביתמחוץ
יוהסתשיוסף ,העידילדישלחייהם

מתפתחיוםמאותולו.הידועאתמאבותיהם
קשה,דגש-אשמהיוסףשלבנפשוובוער
עומדהואבהםבסיוטי-לילה,ניסויוהמוצא
זאתכלמגלהיוסףאיןבנר.אתלהרוג
דגש-האשמהאתמגלגלסאדאמאגרלבנו.

לתסביךהפרוידיאניהעיקרוןעל·פי
רהבןהאבמפחדיםשעל-פיראדיפוס,
על-פיבנר.אתלרצוחהאבמתשוקת

החדשה,בבריתכמסופדשלא ,סאראמאגר
עווללאעלהרומאיםעל-ידייוסףנצלב
אותרעלכפרהמעיןהיאצהליבהאבל ,בכפו

התיאוריםמןהואהצליבהתיאורמעשה.
<עמ'זהמרגשבספרושוברי-הלבהעזים

112 • 111 (, 

עלאמומפילישרנודעיוסף,מותאחרי
זרוידיעהלחם,בביתאבירשלמעשהו
 ,הבן-ישראצלוחרדהאשמהלרגשינהפכת

בסיוטי-לילהביטוייםאתהםגםהמוצאים
 13בןבהיותו .אותרגלהדורוצהאבירשבהם

ונרדדומשפחתוביתראתעוזבהוא ,בלבד
האשמה.אכולתלנפשותיקוןמבקשבארץ,

נכנסהעבריים,בכתוביםהבקיא ,הנערישר

בחצרחכם-סופרעםהאשמהבנושאלוויכוח
 6המתרוכחיכיאףבירושלים.בית-המקדש

שסאדאמאגוספקאיןהכתובים,עלנשענים
"אניכגון:זה.בנושאפרוידיאנימארגסררה

עלמדבראתהאשמה,עללשאולורצה
בדרך·אשמהעלמדבראני ,שלךאשמתך

פיעלאףחששאניאשמהעלגםאבלכלל,
אלוהיםדבריך,הבהרבמישרין.חטאתישלא
לארבניםבניםעלאבותיומתולא ,אמר

אךיומת.""בחטאואישאבות,עליומתו
על ,כל-כךפשוטיםהדבריםאיןפסיכולוגית,

דבריםדירןאותושלבהמשכוקוראיםאנוכן
אתשארכלזאבהיא"האשמהאלה:מרתקים

שאתההזההזאבהאב.אתשסוףאחריהבן

אז •ישראמר ,אביאתאכלכבדעליומדבר
 ,ישושואלואתה, •אותךרףשיסדחסרדק

נאכלתירקלאנטרפת?אונאכלתחייךבימי
 ,) 145 • 144<עמ'הוקאתי"גםובסופתי,

העקדהמעשהעלסאדאמאגומרחהזהבאופן
פעםאףהביעלאשאברהםכךרעליצחקשל

בעודאך •בנואתלהקריבנכונותועלחרסה
אותובפקודתיצחקניצלהמקראישבסיפור

במעשההדיהנער",אלידךתשלח"אלהאל,
אלוהיםומבצעמתכנןישושלהעדקה-צליבה

להאדירכדי •סאראמאגרעל-פי •זממואת
שלאלוהיםאדמות.עליושלטונושמואת

האנושיתהתודעהעל-ידינבראסאדאמאגו
 ,כמניפולטיבימתארוהואכןרעלובצלמה,
גבולאיןוחסר-רחמים.כוחנימחושב,

אתלבססכדילהקריבמוכןשהואלקררבנות
ארבעהפניעלבני-האדם.עלשלטונו
ובסדר ) 257 • 260<עמ'צפופיםעמודים

"קדושים"עשרותסאדאמאגרמונהאלפביתי
כדיהדורותבמשךנוראיםבעינוייםשמתר

רבנו.האלשםאתלהאדיר
משיעוד-קומתוסופרשדקמעמדיםכמהוהנה

כדיכךלעצבםהיהמסוגלסאדאמאגושל
האידיאית.תפיסתואתבתודעתנולהחריף
מושגאתהמגחך ,סרקסטיהומורשלבדדך

לידירמביארהקתוליתבתפיסהבן-האלוהים
ומדים,המלאךביןשיחהמביאהוא ,אבסורד
בזרעזרעו.אתמהלאלוהיםכילהשמתבדר

להיותהיאנבחרהבמקדהרכייוסףבעלה
 ,) 211 • 212<עמ'לבן-האלוהיםפונדקאיתאם

ביןהרציניהפילוסופיהעימות ,שניומעמד
בלבהשטן,אחדא,רהססראאלוהיםוביןישו

שלאלוהיולהיותנמאסלאלוהיםהכינרת.
אנישניםוארבעאלפיםארבעת"זהקטןעם

להיותמוסיףאתה • • •היהודיםאלוהי
שלזעירבחלקשחיוקטנטןעםשלאלוהיו
מרוצהלהיותיכולאניהאם • •העולם

ההוכחהעינילנגדעומדתכשיומיום
יכולאתהלעזוראבל • • •הזאתהמעליבה
אהפוך • •השפעתיתחוםאתלהרחיב
אותםשנכנהאלהלאלוהיהעבדיםמאלוהי
ליהועדתהתפקידומה • • •קתולים



תפקידבני,מעונה,שלתפקידבתכניתך,
ולהצתתדתלהפצתמזהטובאין ,קרובןשל

ייסורים,מותיאהמעונהלקדוש---אמונה
המאמיניםשיחסמנתעל ,בזויאפשרואם

--רגשני ,רגשירגיש,קלותביתריהפוך
 ) 248-256<עמ'הצלב."עלבזויייסוריםמות

האלפניעלהשטןאתמעדיףסאראמאגו
רועהבדמותדווקאזהמופיעובסיפורו

שנטשאחרי ,דרכובראשיתישואתהמנחה

אלה:דבריםשםהואהשטןבפימשפחתו.את
רצה,לאשאלוהיםמהבלקיחת"הסתפקתי

והזקנה,הנעורים ,ויגונותאוותועל ,הבשר
שהפחדנכוןזהאיןאבלוהרקב,הרעננות

הואשאניליזכורלא ,שליהנשקכליהוא
 ) 201<עמ'ועונשו",החטאאתשהמצאתי

מסרבישוהצליבה, ,בספרהאחרוןבמעמד
למותומעדיףחדשהדתשלכמשיחלמות

מפילטרם,האחרונהבקשתווזו .כיהודי
מעלשתכתובממךמבקש"אניהרומי:הנציב
מי ,אותישיכירוכדי ,בושייאמרשלטראשי

אתכתבבמו-ידיוופילטרםאני""ומהאני
ובכךהיהודים,מלךהנוצריישוהמלים,
לראשי-מהופכתמשמעותסאראמאגומקנה

אתזר-הקוציםעםהמעטרים INRIהתיבות

בסוףסאראמאגומשנהכןכמופסליו.כל
אישיהודהשלתפקידואתגםזהנפלארומן

בעולםלבגידהנרדפתלמלהשהיהקריות,
המסורנאמנוהואיהודהאצלו .הנוצרי
עצמוהמאבדהתלמיד ,ישושלביותרוהאהוב
 .ורבומורוצליבתלאחרלדעת

ג.

רומןהואגםריש"ריקארדושלמותו"שנת
בספרישמנינוהתכונותבכלהמתאפיין
היאהתרחשותוזירתכיאף ,סאראמאגו

- 1936שנת-לימינומאורהקרובבתקופה

והתבססותוהפאשיזםשלהשתלטותוימי
רופא ,דישריקארדואירופה.במדינות

 , 47שבגיללברזיל,מפורטוגלמהגרומשורר,

לאחרימיםחודשהיעדרות,שנות 15לאחר
פאסואה,עליוהנערץהמשוררשלמותו
עללליסבון.חוזר , 1935בסוףלעולמושהלך
לפניהרומןגיבורשלהאישיתגרפיההניד
וגם ,דברכמעטיודעיםאנואיןלליסבוןשובו

בבדידותהאחרונהשנתואתחיהואכאן

לקשרפרט ,מסביבתומוחלטכמעטובניתוק
עמושיוצרתפיזיקשר-נשיםשתיעם

שוהההואבוהמלוןמחדרניותאחתלידיה,
תלדאשרוזוהראשונים,החודשיםבשלושת

מארסנדה,וחשביה, ,מותולאחרבנואת

המגיעהואינטליגנטית,רגישהצעירה,נערה
השמאליתבידהלטיפוללחודשאחתלליסבון
עםהקשראמה.מותלאחרששותקה
הואביטויוואתאפלטוניהואמארסנדה

כותבשהואפיוטייםבמכתביםבעיקרמוצא

לה.
דישריקארדושלהיחידהאמיתיבן-שיחו

בגופוהמופיעהמת,פאסואהפרנאנדואוה

בדירתו.ואחר-כךבמלוןבחדרולביקורים

עלנשים,עלאהבה,עלמשוחחיםהם
המשוררשלמקומוועלשירהעלהבדידות,

ברומניםוכמומותו.ואחריבחייובעולם,
הנפלאהעירובאתסאראמאגועושההקודמים

 ,היסטורי-פוליטי ,ריאליסטיספרביןהזה
ברוראידיאולוגיביטוינותןהואשבו

פנטסטיעיצובלביןלפאשיזם,להתנגדותו
והמת.החיהמשוררביןפגישותשל
מעיתונותסאראמאגושואבהריאליהאת

לארכיוניהולךויש"ריקארדוהזמן:
אליוללכתשחייבלמקוםהולךהעיתונות,

שהיההעולםעללדעתשרוצהמיכלתמיד
ומשאירהעולםעובר---כאןכי ,בעבר
פריהואהשאר---סימנים ,עקבותיואת

יוכלושמהעולםכדיהכרחית,המצאה
חיוך".מבט,פרצוף,גםלהישאר

אנוופאסואהוישריקארדוביןהקשרעל
שלומאירת-עינייםמרוכזתמרשימהלמדים
 •לספרבאחרית-דברבסקיברונויורם

פורטוגל.שלמשורריהלגדולנחשבפאסואה
ו"מסר"בשםבלבדאחתיצירהפרסםבחייו
כתביו:שלעצוםאוצרנמצאמותואחריאך

הולכיםומאזמסות,מחזות,פרוזה,שירה,
אשריצירתופרירביםכרכיםומתפרסמים

בצרפת,ובייחודמתורגמים,אףחלקם

לפניהופיעאצלנואףואנגליה.איטליה
שלבתרגומםשיריםמבחרשניםכשלוש

בשםברונובסקייורםוקוסטהרהפרנסיסקו

 ,"כרמל")<בהוצאתהעולם"חלומות"כל
שורהבראפאסואהכימלמדנוברונובסקי

להםהעניק ,במספר 72יוצרים,שלארוכה
זהשוניםוסגנונותביוגרפיותשונים,שמות

הרבותיצירותיואתכתבובשמםמזה,

ומבקרלידידמאיגרותיובאחתוהמגוונות.
הואשלוההטרונימיםמקורכיכתב,צעיר

אי-הקייםהיסטריהשלעמוקב"תוכנראה

לרה-נטייתינובעתוממנובתוכיםש
האישיות,מןהתבשלותפרסונליזציה,
ייתכןאךחולנית".התחזותולסימולציה,

לתפיסההתנגדותשלביטויגםכאןשיש
אשרהאנושית,הזהותשלהאחדותית
ההטרונימיםשלושתלה.פניםאינספור
ויש,ריקארדוהם:פאסואהשלהעיקריים
כלשלורבםמורםשהוא-קאיירואלברטו
והןותודעתוהיחידבתחושתהןהאחרים

רהואלווארואותו,הסובביםבעיני
קאמפוש.

פאסואהשלהמרכזייםההטרונימיםאחדאת
שלהחיגיבורולסאראמאגוכאןהופך

לושניתנוהמת,עםשנפגשוהוא ,סיפורו
האדמהעל-פנילהלךחודשיםתשעהעוד

בשמונתעמוולהיפגשלידה!)ירחי<כתשעת
גםיהםשבעלמיםשבעד ,שנותרוהחודשים

ומתאחדיםהאמתלעולםבדרכםיחד
נאמןסאראמאגונשארוכךבאינסוף.

אתהמבטלתהבסיסית,הספרותיתלתפיסתו
המציאותבין ,ופנטסטיהממשיביןהגבולות
בחייוהנשיםשתיוהמוות.החייםביןוהחלום,

אםהאחרונה,חייובשנתוישריקארדושל
ביותרהריאליסטיתבדרךמעוצבותהןכי

לינראותמצויים,אהבהסיפוריכשני
פורטוגלעלמטאפורהבתוכןמסתירות
ההן.האפלותהשלושיםשנותשלואירופה
העםשלמבשרובשרשהיאהארצית,לידיה

והמשך.אהבהחום,המחפשהרעב,העלוב,
למורדיםמצטרףלידיהשלהימאיאחיה

חייואתנותןואףסאלאזרשלבדיקטטורה
בפורטוגזית><הנובלת,ומארסנדהזה.במאבק

אלהאבל-פורטוגלשלהאחרותהפניםהיא
ידה,שותקהפתאוםאיךמענייןמשותקות:

זואיןהאםאמה.מותעםהשמאלית,ודווקא
אצלהשמאל?שללשיתוקומטאפורה
ימי"בדבריחוזר:מוטיבזהוסאראמאגו

אתהואגםהחיילבאלתאזארמאבדמנזר"
מקרי?!זההאםהשמאלית.ידו

ולתיאוריםלמטאפורותמעבר
יארדיםתגדושהספרהסוריאליסטיים,

 .עיקרווזהההןהאפלותהשניםעלוהשגות
שקוראעיתונותובקטעיבשיחהנסיים

באחתהמתלפאסואהוישריקארדו
מפגישותיהם:

-גבלסשלמנאומוהזההקטעאתרק"שמע
מקדשכיפתנפרשתכמומדברכשהיטלר--

ממש---הגרמניהעםשלראשומעל
בהשוואהכלוםעודזהחכם,חכםופיוטי

הוא---שיראךפרןכלדורשללמלותיו
מתתהיטלר---הרייךשלהנוערראש
 ) 229<עמ'הגואל",המלךהואלגרמניה,האל

הקרדינאלאמרמהעכשיולשמוערוצה"אתה
תוכלאםיודעאיניהכמורה,לפרחי .-

טהוריםהיוקרא,---בהלםלעמוד
-חסידיתמושבעיםקנאית,דבקיםמלאכית,

כבראתהלמות,אלאלינותרלאכךאם ••
לי"נשארלאזהאפילויושכמרבמסכןמת,
 • ,) 230<עמ'
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