
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

באופןונמסרהשטחמפניכאןאסוףהכלאבל
 ,גרונואמנדהעיבוד:שוםללאכמעטגולמי
המייצרלו'לי'לילההטקסטילמפעלמנחלת
מתה ,החרדילציבורשעטנזחששללאפיז'מות
האחרונההמילהשכמות,להשתלתבניתוח

עירובעלההפלסטית.גיההבירורבתחום
שוקד ,ישראלפרסוחתןגאוןממציאן ,גרונו

עשויים ,טרורנגדמדיםמטי"ת,פיתוחעל

 2006-אוגוסטיולי
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אשתו'מותלאחרעכביש.קורישלמיוחדמזן
הברית,בארצותבהיותומתבשרהואעליו

שמקורהפוסט-טראומטיתבתסמונתלוקההוא

ברוךתלוהיוקרתיתהחדשהלשכונהבמעבר
בתילשנידרומיתתב"צ,היאהלאצפון'

שנילזוגשאול.בקרייתהגדוליםהעלמין

בסיכולהעוסקבצה"לצלףדעאל'בן'ילדים,
מופת.ספרותשללרוחבובקריאהממוקד

מסובכיםלניתוחיםאמונכנסת'בעצם,בגללו
מתה,גםהאחרוןובזהארוכה,הרדמההדורשים

החיהאורגנימזוןשלפריקיתלירית,ובת,

המפעלאתלבסוףיורשתהבתבדרום.במושב
אתלהמשיךאםההחלטהמוטלתועליה

המזלג,קצהעלזאתכלהמשפחתית.המסורת
גדושיםמשפטוכלפסקהכלברומןואילו

שלו:הפתיחהפסקתהנהכרימון.סמליות

"'O פןאלכסנדררחובפינתמריםבתיוכבדחוב

עלכבוי.ומנועדלוקיםבאורותמוניתעמדה

כתבבאותיותכתובהיהשלההאחוריהחלון

כעמיואתה?גאז,עלנוסעאניוגדולות:לבנות

9 (. 

רב.שללכמוצאתכךעלהתנפלההביקורת
במוסףכתבהלמשל'אדיבי-שושן'אסתי

 :) 16.06.06 ('הארץ'שלוספרותתרבות

הרומןשלהפתיחהבמשפטהמכריזה"המונית,

חלונהעלבכיתובהמשודרגתהווייתהעל
שלהמורשתדלדולעלמעידההאחורי'
ואלכסנדרמריםבתיוכבדהעברית.הספרות

אלאמרכזיים,יוצריםשלשמותעודאינםפן

 " ..•לנוסעבומחכהשמוניתרחובותצומת
לדלדולעצמהקסטל-בלוםתורמתלטעמי,
הפתיחהפסקת<כברבכתיבתה.הזאתהמורשת

ראשית,ולשוניות:לוגיותפרכותכמהמכילה
"דלוקים".ולאדולקיםאורותלומריותרמדויק

"כבוי"שמנועהשמוניתיודע,נהגכלשנית,
אתמהרחישתרוקן"דלוקים",ואורותיה

כותביםתקניתבעבריתשלישית,שלה.המצבר
ג'אז.>לקונצרטמתכווניםאםאלאגאז,ולאגז

מדדההזהשהרומןהיאהעיקריתהבעיהובאמת,

אסתיועקומות.דקותלשוניותרגלייםעל
סבורההיאאבללכך'מודעתאדיבי-שושן

"גםכותבת:היאהיצירה.אתהולמותשאלה
ההוויהאתכמשקפתהעברית,השפה

 ...דלותהבכלמתגלההישראלית,התרבותית
קצרצריםלמסמניםנהפכיםמילולייםצירופים

בריבויניכרתהצריכהתרבות ...ממותגים

גיסהדיאלו ..•בדיבוראמריקאיותמילים
 11 •••וריקותשדופותממיליםמורכביםהמעטים

שמסקנתהאלאנכונות,העובדתיותקביעותיה
פואטיקהששוםסבוראנילהבניגודשגויה.

התפלהלשוניהטעםעללכסותתוכללא
ליחיתהדומהמחלוקתהקורא.בפישנותר
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שרםשילחשרהשלספרהעלהביקורתעם

התלהבההביקורתשםגםיבואר'לאגמדים
שרהאצלאבלטעמים.מאותםהסתייגתיואני
אצלואילוסגנוןשלניסיוןלפחותהיהשילח

מהשטחחומריםאוספתפשוטהיאקסטל-בלום

לעתיםלספר.שהםכמותאותםומכניסה

"הדיבורכמוחמדה,שכיותאלהרחוקות

עםמסכיםאניזה<ובעניין " ...שלממקום
בגיליוןבמאמרהאורייןיהודיתשלהערתה
כללשבדרךאלא ,)' 77'עתרןשלהקודם

עגה,שלעומסתחתקורסתשלההעברית

ממנהנותרשלאעדאמריקני'ולעזסלנג,
לחושכדיזאתלטעוםמוכרחיםכלום.כמעט
דוגמאות:כמההנהבכך.

ישבהלעבודה,הלכושכולםאחריבוקרבשעת

בייקפהתבייצ,"מיקדו",המסחריבמרכזלירית

בליקפהמגישמיוחדיםבמקריםשרקלהיי,או

שהזמינהבמאגלהפוךזמןהמוןוחיכתהחלב,

למלצריתאמרהוליריתבמאגההפוךהגיע " .

והמלצריתדקותמעשריותרחיכתהשהיא

במאג"להפוךפהשמחכיםמהשזהלהענתה

 .) 159כעמי

המציאותאתלאחדאחדתואםזהאז .אוקיי
תאמה '"גאביב"רמתשהטלנובלהכמוממש
דיהאםאבל' .'גאביברמתשלהמציאותאת
דוגמה:עודהנהבכך?לנו

אבלחמישים,בןהיהשאמנםגרונו,עיור

נראהכיעדמדוכאכההיההאחרוןבחודש

 .) 12(עמיוחמש."שישיםכבן

בןעללומרתיאור!שלעליבותאיזוראשית,

זההאםוחמש,שישיםכבןנראהכיחמישים

אותוכאןמהושנית,משהו?לנומתאר

מיותרסרבול"אבל"?אותוומהו"שאמנם"?
אלאדיבור'לשוןולאסלנגלאוזהלגמרי!

הלאה:רישול.סתם

המדעןסבלאחרותצרותעקבהאחרון,."בזמן

 .) 13 1(עמ ".נפשעוגמתשלמדכדוךהמוכשר

עלוליםהיינועודנפש"!עוגמתשל"דכדוך
התרוממותשל"מדכדוךסבלשהואלחשוב
לבן"אורעמוד:באותוובהמשךנפש".

צלילכידוע, " ...באישוניוצרםפלוארוצנטי
אוראבלבעיניים,צורבואורבאוזנייםצורם

עניות,דקדוקיאינםואלהבאישונים?שצורם

שתוכיחכפיבכלל'זולשוןשלטיבהאלא
מתארתזופסקהנסיים.שבההבאה,הפסקה

מתהשממנוהניתוחלאחרמנדישלמצבהאת
עמודים:כמהכעבור

אבל ,העיקרוןמת O'"הצליחשהניתוחור O'"היה

 .מימיהחוותהלאשכמותםתופתכאבילההיו

וזהמהבטן,השומןשאיבתאחרילאאפילו

 .שיקוםמבחינתלמסובךשנחשבניתוח

מנדיהופצצההניתוח,מאזשחלפהביממה

לוולטרןעדובמשככיםלשמיםעדבכאבים

עולםמלחמתעליהשישהרגישההיא .ופרקוסט

 .) 99 1(עמ

נחשבאבלהעיקרון","ברמתשהצליחניתוח

שמופצצתחולהשיקום":"מבחינתמסובך
לשמים",עד"בכאביםמלמטה?)או<מלמעלה

ופרקוסט".לוולטרןעדו"במשככים
שלמוצלחלאחיבורכמולינשמעזהמדוע

שלושהלומדתטיפוסיתישראליתתלמידה

ולשון?בספרותלבגרותיחידות
"החגיגההספר:גבעלפרימנחםכותבזהועל

הדמיוןהאפיון'שלהחריפותהלשונית,
גרוטסקיתלקומדיהכאןחוברים-המשולח
 .ללב"ונוגעתאימהעדמצחיקה

שקלים-5בטובלקח

ג'ורג'קינגברחובמשומשיםספריםבחנות

בחוץכונניתעלסדוריםעמדואביבבתל
בדובעטיפתקשהבכריכההדוריםספרים

שנדפסועובד''עםשללדור""ספריהמסדרת
 .) 1944 (תש"דבשנתישראלבארץ'דבר'דבפוס

הדורותבמעגלאתקניתישקלים.-5בספר
רשימותעשרהחמששטיינמן'אליעזרמאת
שוהם.מתתיהוועדממאפועברים,סופריםעל

עלולמעלהרשימתיאתשכתבתילאחר
ספרולידינפלקסטל-בלום,שלטקסטיל

באמתאותיסקרןבעתו.כדברשטיינמןשל
מוכרמנדליעללמשל'כותב,הואמהלראות
עמקהקבצנים,ספרשלמחברםספרים,




