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אירועיםספרים,מוספים,

שלההאינטרטקסטואליותאתגלו

הנאשמתהגיבורה,מובאתהנובלהסיוםלקראת
לבושההיאשופט.לפניאהובה,ביתבהצתת
והינומה.ראשכיסוילבנה,בשמלהככלה

קורעשלפניו'הדפיםאתבעיוןקוראהשופט
"גזרומכריז:ללבלראותםמוסרלגזרים,אותם
אתמגלהניגש,הלבלרפניה",אתגלוהדין.
קרעיאתלתוכותוחבפיה,אתפוערפניה,

לועסתהגיבורה"ללעוס!"עליהומצווההנייר
כתובמתברר'כךעליהם,הדפיםקרעיאתלאט

במשפטיםהנובלהמסתיימתוכךסיפורה.
שלהדיאלקטיקההיא"האהבהנפתחה:שבהם

רציונלי."האישלההכרחיהפלאהיאהשנאה."
תוחלת><חסרכחיפושכמוהפשרות,בהאין
שרואהמיאמונה."רפיבקרבאלוהיםאחר

אתלהשיגמסוגלהאהבהמקוראתבאלוהי
ביסודהעומדיםהפלאיםשניהרוח."בשלות
הזמןוהמצאתהאהבההםאדםנבגיקיומנו

 11יד."עתהדקדוקי

הזוהסיוםתמונתאתמסלוןרוניתכשכתבה
 , 2006לעםספריהעובד'<עםפניהאתגלושל

שלההתקדשותתמונתאתהמזכירהעמ') 69

המגילהאת"לאכולהמצווהיחזקאלהנביא
שיערהלא ,)'ג<יחזקאליתנבאבטרםהזאת"

הביקורתלהעשהשתמהשזההסתםמן
וגםסיפורהאתלבלועאותהתאלץהנמהרת,

ברבים.פניהאתתלבין

וספרות''תרבותעורךציפו,בניתקףתחילה
ואת<הקצר>אורכהאת ) 16.6 ('הארץ'של

שקראמבליהנובלה,של<הגבוהה>עלותה
בתגובהשבועכעבור .לדעתיכלל'אותה

עמהערךשבלראיוןמירוןדןלעגלמערכת
גלסנראריקספרהאתכיסחכךאחרב'ספרים',

ברשימה ) 7.7 ('מעריב'שלוספרים'ב'ספרות

48 
 313-312גליון

אלהכלספרותי",אחריות"חוסרשכותרתה
ביצירהפורתאוקוולאבמשפטםנחפזו

זואבלמופת","יצירתזואיןאולישלפניהם.
והיארבהמחשבהבהשהושקעהחשובהיצירה

מורכביותרקצתפירושלניסיוןלפחותזכאית
נקודותכמהלהאיראנסהכה.עדשנעשהממה

חורגשלהמלאשפענוחאףשבה,מרכזיות
זה.מדורממסגרת

קורותיהסיפוראתהנובלהמתארתלכאורה
'ריקןגעםהנוסעתאשהשלאחדלילהבמשך
סיפורזהולמעשהאהובה.ביתאתלהציתבנזין
 .כפשוטואינובודברששוםמאוד'דחוס

מזהיותרגדולמאמץממנידרשה<קריאתו
אורלישלטקסטילאתלקרואלישנדרש

להלן>.וראהכמה.פיממנוהארוךקסטל-בלום
היצירהבשםכברהנזכרהפניםגילוילדוגמה:

ולאהדעתעלמעלהפתחנו'שבהבמובאהוכן

פנים""גילויהמקראיהמושגיםצמדאתבכדי
מרובתסוגיה-אלוהיםשלפנים"ו"הסתר

לראותמשהמבקשכזכור'כשלעצמה.פנים
לראותתוכל"לאלועונהוזההאלוהיםפניאת
ואחרלג>.<שמותוחי"האדםיראנילאכיפני
ופניאחוריאת"וראיתעודנאמרבהמשךכך

גבולכאןמציבאלוהים .>םש(ייראו"לא

לדעתרשאיהואאיןהאדם,לידיעתעקרוני
מהואתהעבראתרקאלאלקרות,העתידאת

לראותיכולהאדםאיןכלומר'קרה.שכבר
"מאחוריה"אלא"מפניה",ההיסטוריהאת

רבנומשהעלהידועהמדרשגם<וראהבלב.ד
כלומרלאחוריך"'"חזורהביטויאתהכולל
'מנחותבבליבתלמודלאחור'בהילוךהתקדם

קוראתשלה,בנובלהמסלון'רוניתכס>.דף
זו'מבוססתמסורתיתתפיסהעלתיגרלמעשה
במשפטאותהונועלתפותחתהיאכאשר

קיומנוביסודעומדיםפלאים"שניהמפתח:

הדקדוקיהזמןוהמצאתהאהבהוהםאדםכבני

היאכילומר'אפשר ,) 10,69<עמ'עתיד"
בסדרימהפכנישינויהאהבהבשםתובעת

עולם.
בתביעתהלבדהניצבתאינהשמסלוןהאמת

העמיקושלאהמבקרים,מעינישנעלםמהזו.
בעמודשורותשתיבתהערההיאביצירתה,

"בעמ'הלשון:בזו ) 4<עמ'הספרשלהזכויות
מתוךבציטוטיםשימושנעשה 69ובעמ' 10

עובד<עםאראטהסטיינרג'ורג'שלספרו
מילוא>".יוסיתרגום , 2001

הןכילמעלהשציינוהפסקאותשתיכלומר'
משפטכוללפניה,אתגלואתונועלותפותחות
קיומנוביסודעומדיםפלאים("שניהמפתח

עתיך")הדקדוקיוהזמןהאהבהוהםאדםכבני

הנודע,התרבותחוקרמשלאלאמשלהאינן
 184-<עמודיםסטיינרג'ורג'והמחזאיהסופר

אלאמיצירתהמפחיתזהאיןבספרו>. 185

גחמהפהאיןשכןערכה,אתמעלהלהפך'
שכתבכפי 1/"מפוצצותבמיליםשימושריקה,

מתוחכםשימושאלאבמאמרו'גלסנראריק
<ואניבהמשופעזהשספרבאינטרטקסטואליות

זוסוגיהעלועוד:זאתמקצתה>.רקפענחתי
כתבאחוריה")אוההיסטוריהשל"פניה<של

בונוס""אנגלוסלציורבהתייחסובנימיןולסר

המלאךכיקליי'פולשלההיסטוריה><מלאך
העתידאלכשגבועדןמגןנהדףנראהשבציור

לאחוריך",ב"חזוררבנו<כמשההעבראלופניו
גלהואהנדהמותעיניושרואותמהוכל >.ל.ע

בהתקדמותה.ההיסטוריהשמותירהההריסות

סטיינרשלבספרונזכריםאלהדבריםגם
מסלוןשרוניתספקואין ) 101<בעמ'אראטה

פרשנותיאתשמחזקמהעליהם,פסחהלא
ליצירתה.

פנים","הסתר'שכןיותראףמורכבתהתמונה



העתידהסתרתרקלאחראתיאולוגית,מבחינה
ההשגחהחסרתגםאלאהאדם,מידיעת

לדברישארע,<כפיהעולםמןהאלוהית
מסלוןשלבנובלהבשואה>.אחדים,פרשנים

אתבעצםחושףהגיבורהשלהפניםגילוי
קריהאהבה,שלכלומרשלח,הנסתרותהפנים

"ההשגחהממנהשחוסרהברגעטירופהשל
כלומרהאלוהית,דווקאלאו<אבלהממסדית"

ממסדי>.לאאלשל
הנובלהבתחילתנוסף.בקטעזאתאדגים

מהשטחים","רצוילמונית,הגיבורהממתינה
נחוגהמוניתארתחאוספתליעדה.ארתחשתסיע

למשפחהליאורה.בעצםששמחפאוזיח,בידי
ולאחרברמאללה,למחוכיםחנותחיתהשלח

בהוייצרולחמאסארתחהשכירורגלשפשטה

הנוסעתכאשרדגמנה.שפאוזיחנפץ'מחוכי

בכללנסועחוששתאיננהאםארתחשואלת
פאוזיחלחמשיבהחללו'המסוכניםהמקומות
כאשרואילואותי".מכירלא"אלוהיםבמילים:
בדיוקמהלומרשלחמהנוסעתפאוזיחמבקשת
"אהבנוהגיבורה:לחאומרתשלח,הסיפור

באלאהואובסוףבטירוף,ברחנובטירוף,
 " •••לולשרוףהולכתאניהמכלול.בגלל

("רצויפוליטי-הקשריםשלשפעלפנינו
בעצםשהיא<פאוזיחזהותימהשטחים"),

אותי")מכירלא("אלוהיםאמוניליאורה>,

כלעבורו .כללמזכירלאשגלסנר-וכדומה
בטירוף"ברחנובטירוף,"אהבנוחראהסיפור

וחסל.
שהמילהלעובדהלבלשיםשצריךאלא

ובאותשונהבגופןבמקורמודגשת"מכלול"
פאוזיחמיוחדת.כוונהלכךשישוברורמוטח,

לךשמושטתהזרועהיא"האהבהאומרת:
היאכךאחרמתוכו".אותךועוקרתמהעולם

זוכךועלהמכלול'מחוהגיבורהאתשואלת
וסמכותציבורית"אישיותלח:משיבה

המהפכניבפוטנציאלשחשהפאוזיח,מוסרית".
התפעלות:בשריקתמגיבחהתשובה,של

ארגוןאיזהעיוני.הגדול,הכסףעל"הלכת

 .) 16<עמ'אותך"שלח

הפילוסופיהמתחוםמושגהוא"המכלול"
החוויהמכלולאתמצייןוהואחאידיאליסטית,

הגיבורהאחת.קוהרנטיתכאחדותהנתפסת

וסמכותציבורית"אישיותארתחמגדירה

כלליאהובהעלחנופהזודהיינומוסרית",
פאוזיח,ממנה.אותוהמרחיקיםהתנהגות

אתנכוחהרואהארתח",מכירלאש"אלוחים
ועוקרתמהעולםלךשמושטתכזרוע"האהבה

"המכלול".מתוךכלומרמתוכו",אותך

המהלךאבללכך'מודעתרןמטלאםבטוחאיני
פרנץהיהודיהדעותהוגהשלהראשון

הגאולה,כרכבהמהפכניבספרורוזנצווייג

לנתץחרא ,עולמוהשקפתאתבונההואעליו
במקומוולהציברציונליסטימכלולאותו

עםלהתמודדהבאדתי'אקזיסטנציאליזם
החישלהיסודיתתוויתושהיאהמוות"אימת

מאמינהזעתעמיריהוידע<וראה:הוא"באשר

עודבעםרוזנצווייג,פרנץשלבמשנתועיונים
שנירוזנצווייגשלהגאולהכברכב .) 2004

השני:אדם.עולם,אלוהים,האחד:משולשים.
זה.עלזההמורכביםגאולה,התגלות,בריאה,

כרגעחיוניתלאשהבנתומסובך'מבנה
"מטרתמעניינת:דבריותמצית'אבללענייננו
התנאיגאולה.היאבעולםאדםשלפעולתו
המבעהיאאהבהאהבה.הואזולפעולהההכרחי
רכיביםאלוהים".שלהנצחיתמהותושלהנגלה
גםקיימיםאלוהים>אהבה,<גאולה,אלה

לעסוקמרבהאף<היאמסלוןשלבנובלה
אך ,) 51בעמ'אמנם,נוצריים"במשולשים"

לנתץהיאובראשונהבראששמטרתהבוודאי

לאהבהמקוםמותירשאינו"המכלול"את
מתארתשהיאכפיומערערת-כל,טוטלית
אותה.

אירועיםשרשרתבאמצעותמושגתזומטרה

תפיסתהההצתה,מעשההואששיאםהזויים

 ,"הכבאי-הממסדנציגיארבעתידיעל
לפניוהבאתה-החכם"והאיכרהרעיה ,השוטר
ואצייןלהרחיבאוכללאדינה.אתשגוזרשופט

אוסףפאוזיהידיעלשנעזבהלאחרבקיצור:רק
בידינחוגקומותיים"קטנוע"תלתאותה

סמלשממית,למצחההמצמידפוחלץדוכיפת
במיליםממנהונפרדמיניתולתשוקהטובלמזל
 ,) 22<עמ'מסומן"אדםאת .שלךהסימן"זה

מיאת ,קיןלאותבניגודבו'לראותשניתן
נופלתהיאבהמשךאהבה.שלכקרובןשמסומן

תשתית"."פועליהמכוניםפועליםשלושהבידי
לאונס"מסכימההיאאםאותהשואליםחם

האחרונות"בשניםמשיבה:היאקבוצתי?"

סולידריותאופעולהשלרעיוןמכלהתרחקתי
כילנסות,הפעםמוכנההיאאבלחברתית",

סיטואציה .) 28<עמ'מעצמי"לצאתצריכה"אני
אופנותמיניכלעללמדיוביקורתיתמשעשעת
היאהנפתלהמסעבחמשךומגדריות.חברתיות

"איכרשכן'בידיגבול"כ"מסיגתנתפסת
אתמכילהאנושיתפעולהש"כלהיודעחכם",

האיכרהאהבה".מןחזק"הפחדוכיתבוסתה",

עם"הגברתובסיפורוצ'כובבכתביבקי

הבודדותהיצירות"אחתזוולדבריוהכלבלב"
 •••אהבהשלאפשרותברצינותשמניחותשלו
<עמ'החברתי"לסדרמחוץרקבקושי,זהוגם
אוהחברתיהסדרושובשובכלומר .) 38

ליבןהאדםביןעומדבנובלה,כשמו"המכלול",
יים.חאמיתחייו

התרחשותעודאזכירהקצוותאתלקשורכדי

עםהגיבורהשלפגישתהאחת,משמעותית

כרטיסושעל"המכונפת"ששמהנשיתדמות
צ'כונח.או"השכינה,כתוב:שלההביקור
ייעוץעזובה,אשהמכל.לגדולפעםהתמסרה

 .) 43<עמ'הלקוח"לביתומשלוחיםאישי

ולאביהדות,ומלואועולםשהיא"השכינה",

בןהילל<כמוהשמיםמןמורדת ,כאןנרחיב
באלוהיםהמורדבנצרות,"לרציפו"הוא ,שחר

להיותוהופכתהמציאותקרקעאללשטן>וחובר
עליסתםעירוניתשכונהכלומר"צ'כונה",

עלמוותרתלאהמחברתזאת,עםאדמות.
משירלצטטמוסיפההיאשלה.דשמיאסייעתא
הבורגני"הקסם"בסודסיוריםעורכתהשירים,

אהובה.ביתאתלהציתלגיבורהומסייעת
שלהבמרידהאליהחוברתהיאאחרות,במילים

הזמןוהמצאת"האהבהבשםב"מכלול"

עתיד".הדקדוקי

סטיינרשלמהטקסטמסלוןסוטהאחתבנקודה
 ,אצלו •מדבריוהסיכוםמשפטאתומשמיטה

נוסף:משפטמופיעלעיל,הנזכרהמשפטלאחר

הדקדוקיוהזמן<האהבההשנייםשל"איחודם
ימותהואפעם,אייתרחשאם ,>.ל.עעתיד,

המשיח".

המשיחיהימיםקץ .בכךמאמינהאינהרןמטל
נהפוך •זונובלהשלהציפיותבאופקאיננו

כוחותבשיתוףבמאבקמאמינההיאהוא.

צ'כונה".או:"השכינהכמואנרכייםאלוהיים
נתקבלה,שבההקשההפניםקבלתגם<ואולי

זה>.ממאבקהחלקהוא

ולשוןבספרותיחידותשלוש

שלהמושבעיםמחסידיהאיננימיד'אומר
הרומןשללאבוודאיקסטל-בלום.אורלי
סימןהחדשה,<הספדיהטקסטילשלההאחרון
עתירנזיד .) 2006 ,המאוחדהקיבוץקריאה

<אמנותיים>בתבליניםודל<סמליים>משמנים

עםלחסכיםקשהלאכהלכה.נאפהשלא
בשנותישראלשלגרוטסקיציור-התכנים
מהמרקמיםליהנותקשהאבל-אלפיים
שבחכברהביקורתקיימים.אינםשכמעט

רואהעיןישבלוםקסטללאורליכיוציינה
אתחיטבקולטתוהיארגישותשומעתואוזן
הישראלית,שבמציאותהאחרוניםהטרנדיםכל
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