
לאעודכלאשםהאדם
חפותוהוכחה

מיוונית:הטעות,סמראקיס:אבדונים

לספרותמחברותהוצאתקמחי'יחיאל
עמ' 175 , 2006

פעולהלבצעצודךאיןהמשטראויבלהיחשב"כדי
מפגיניםולאבותומכיםשלאבכךדיהמשטר.נגד

חוקרמסבירכך • ) 39<עמ'למענו"חיוביתפעילות
בחשדשנעצרהטעותלגיבורהחשאיהשידות
סמדאקיסאבדוניםהשלטון.נגדמחתרתיתלפעילות
המשךבגדדשהיאמבהילה,מציאותמשרטט

 ) 1925 (המשפטמןהמוכרהקפקאילאבסורד

הטעות ,) 1948 ( 1984שלהאודווליאניולדיכוי
מציעאלה,בימיםבעבריתאורשרואה ,) 1965 (

רוחאתהתואמתומצמררת,חדשהדיכוידרך

המערב,במדינותהנושבתהדמוקרטיתההגמוניה

הומניזםבדמותכלאייםיצורבמרכזהאשר
טוטליטארי.

במגעשנצפהלאחדהשורה,מןאזרחהופךכך
בביתברגלובטעותשנתקלאחראדםעםאקראי
המשטר.נגדקשרבקשירתמרכזילחשודקפה,

 ,אותולהפלילהעשויהראיהכלאיןאותולרודפים
וגאוניתמפתיעהתוכניתכנגדומפעיליםהםכןועל

שככלבפשעלהודאתודברשלבסופושתביא
ביצע.לאהנראה

במדינתחיהלא 'ק"קפקא:כתבהמשפטבתחילת
אלהאפואמיהםבכל;שורריםושלווהשלוםחוק,

מתעורראחדבוקרבביתו?"עליולהתנפלשהעזו
שאינהבאשמהבמעצרנתוןשהואומגלהק.יוסף

המאשימיםמוללעמודמתאמץהוא .לומתבהרת
אפרוריותדירותמיניבכלהמתכנסים ,אותו

 ,אותוהעוטףהאבסורדמןנואשאךגג,ובעליות
הגנהכתבלהעמידיוכלשלאהעובדהעםומשלים

שנילמוות.נידוןהואלבסוףידוע.לאפשעעל
מילותיובלבו.סכיןנועציםאופרהבכובעיאדונים

כלב"."כמוהןהאחרונות

וינסטוןביומנובסתרכותב ,הגדול"האח"הלאה
אתמבטאהואאלובמילים . 1984גיבורסמית,
ה'שיחדש'ולמילוןה'טלסקרין'לשלטוןסירובו

שנועדהשקרית,בתעמולההאדםמוחאתהמפטמים
החשוכהלזוזוהרתאלטרנטיביתמציאותליצור

שההווהבשעה ,הערבבשכתובעודבהואוהאמיתית.

 ,במשטרמורדשנתפסלאחר .עצמואותומשכתב
גוףעינוייסדרתבמהלךמחדש.לחינוךנידוןהוא

ומבטיח ,מחאתואתלזעוקמתעקשהואונפש,
שלשסופוהגדול",ה"אחשלשליחו ,לאובריאן
 ,דברשלבסופוהאדם.רוחבידילהיכחדהשלטון
למוטב",וינסטוןאת"מחזיר 101בחדרהטיפול
עצמו.אתניצחסוף"סוףבמילים:מסתייםוהרומן
הגדול."האחאתהואאוהב

חוק,במדינתהואאףחיהטעותשגיבורהעובדה
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מתעתעתלמציאותמגוחךכיסויאלאאיננה
שלא .דוחואתולדכאהאדםאתלכבוששתכליתה

עתידהטעותגיבור ,.קויוסףסמיתוינסטוןכמו

האבדון.אלבדרכובילוייםשלמסכתלעבור
בהסופד-אבסורדיתאלטרנטיבהמציעסמראקיס

ספקארעית,דמות •ל"אחר"הופךהגדול""האח
אחיוכמוהזה,"האחר"בדויה.ספקמציאותית,

 ,לצדובאקדח.אוחזתוידופקוחהתמידעינו ,הבורג
מפלצתיציריעגומים,שופטיםעומדיםלא

ומסביראדיבחוקראלאהקפקאית,הביורוקרטיה
החשודשלזמנואתלהנעיםרצונושכלפנים

מתנהלבהםהאפלולייםהחדריםמפנקות.בחוויות
מלבבלטיולבהטעותהפכו ,.קיוסףשלמשפטו

בוהאימתני, 101חדרחיננית.עירשלברחובותיה
שכוחותיועדסמיתוינסטוןשלועצביוגופונמתחו

מעוצבחדר 717לחדרכאןהופך 1עודלועמדולא
יבלובואתניקון","מגהבמלוןשביעיתבקומה
תשבציםפתרוןשחמט,במשחקיושובחוהעציר

הלילה.תוךאלנפשושיחות

 .האבסורדלהגיעיכוללהיכןעדגבולאיןכינראה
 ,הקטןהאזרחכנגדקונקרטימשהולמשטרכשאין

עיגוליםשנישלכישרוןחסרתמים,ציורשגםהרי
להתפרשיכולשדיים,זוגלחשודהמזכיריםקטנים
לפעולההמיועדיםנשקמחסנילשניסמויכסימן
שלההזויהמסעלתחילתהבסיסזהו .המשטרכנגד
מלווה ,המשטראויבבהיותוהחשודהטעות,גיבור
השירותמשרדיאל ,והחוקרהממונה ,שוניובשני

כלנמצאושלאפיעלאףהבירה.שבעירהמיוחד
אתלהוכיחמטרההמשטרלושם ,כנגדוראיות

המיוחדהשירותבמכוניתיצאוהשלושהאשמתו.
אלבמעבורתלשוטהתכוונוממנוהנמללכיוון
הממונהנשארהתקלקלה,שמכוניתםלאחריעדם.

לכיווןלצעודהחלווהחוקרהחשודבעודבמקום,
כאשרבמלון.חדרשכרו ,משהגיעוהקרובה.העיר

מחוץלהמתיןהחשודנדרשלשירותים,נכנסהחוקר
תמונהזוהייברח.שלאלהבטיחכדיולשירלדלת
בשירההמגולמתדכאנית,לאומיותשלנלעגת
קשהמילותיואתשאפילו ,ההימנוןשלמזייפת
תתוקןלאשהמכוניתכשהתבררפה.בעללזכור

בעיר.לטיוללצאתלחשודהחוקרהציעבקרוב,

כבילוישנראהבמההשניים,שוטטושעותבמשך
במספרה,לגילוחעצרוהםקרובים.חבריםשנישל

ורחצומזדמנותבחורותפגשוקפה,בביתישבו

והשתעשעוילדיםעםכדורגלשיחקובים,עמן
חדלהלאהמשותף,הבילוילאורךפארק.בלונה

בהרהורימוחואתלהטרידהחשודשלמחשבתו
ההזדמנויותכלאתשהחמיץכמיחשהואבריחה.

תקווה.איבדוכעתלהימלט
 .נגדוראיותהיולאהמיוחדש"לשירותידעהוא
רוח,קורעלישמורלאאםמלכודת.לוטמנולכן

זהלהימלט,וינסהיתפתהאםעצמו.אתיפליל
ניסיון ]".[ידיובמובלבושיתקעהסכיןיהיהדביוק

 ,) 145<עמ'ברורה"הודאהבגדדיהיההבריחה

ביטוילמלכודת.נפלכיהחשודהבין ,למלוןכששבו
חמל~יתתשבץהגדרתאחרבחיפושוניתןלכךסמלי
טורף".גםאלאמטביערקשלאל"נהרגעבנו

אובאשמהההודאהאללברוחאם ,זובהתחבטות
ניצבחפות,להוכיחניתןשלאבידיעהלהישאר

הקפקאי.החוקשללפתחוהטעותגיבור
הואגםכךהחוק,שערעלהמתדפקהכפרבןכמו
בדמותוהמגולםהסף,שומרמולאוניםחסרניצב
משלבאותוהמלון.בביתעליוהמשגיחהחוקרשל

הסףמשומררשותמבקשהכפרבן ,מוכרקפקאי

הבקשהאתדוחההסףשומרהחוק.אללהיכנס
חייואתמעבירהחוקשערעלהמתדפקוהאדם

רגעלהיכנס.יורשהבולרגעאינסופיתבהמתנה
הייאושלעננימבעדלעולם.מגיעלאכידועזה

קורההיהמההשאלהמסקרנתנותרת 1האבסורדי
לשערמבעדאלבכוחלהיכנסהכפרבןהצליחאילו

החוק,שעראלגיבורואתשולחסמדאקיסהחוק.
האולמות,בפתחישומריםניצביםלאששםאלא
מסוגשומריםאלא ,מחברוומאייםחזקאחדכל
בחביבותםהאנושייםהמשטרשומרילחלוטין.אחר

החוק,בשערילהיכנסהחשודאתממשמפתים
שלאלמרות ,חפותואתלהוכיחיוכלשלאבידיעה
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בקבלתלא •המפתיעההטעותבאהוכאןלחלון.
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בדברסמיתוינסטוןשלשחזונואף .המשטרשל
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האדםבנישלהטוטאליתהמחויבותאתהמערערת
למשטר.

כתיבהבסגנוןסמראקיסבחרבמקרהלאכינראה
מעצבזהחידתימבעהדוברים.זהותאתהמערפל

האדםזהותהאניגמטית.הקיומיתהתחושהאת

האדםמעמדרגליו.תחתנשמטתהקרקעמתפוררת,
אתבזיהויוגםאלא ,השלטוןבפנידקלאמתערער

והחוקרהחשודכאשרניתןלכךציוריביטויעצמו.
המעוותותהמראותבאולםטיולםבמהלךביקרו
עי~י,אבסורדי.[."]מוזר.היה"המחזהפארק.בלונה
מפלצתיות, 1כךכלמשונותהיווידישפנכי ,אוז~י
אותוכל ,כךעלנוסףאבסורדיות.טבעיות,לא
 ,אליצמוד ,לידיהיהספורט'מ'קפהכשהאיש ,זמן
כאילו ,התמזגובמראה,פנינוהתערבבופעםמדי



אתממחישהמראותאולם ,) 136<עמ'לאחו"היינו
שליחגםוהנרדףהאוםגםבההמעוותתהמציאות
המסרס.המשטרקורבנותהם,חד •הרודףהמשטר

המטלטלייצוגההואהזה,בספרמפחיוכךשכלמה
למעטהמתחתהדיקטטורית.הדמוקרטיהשל

אפליםקרקעייםתתזרמיםפועלים ,הדמוקרטי
שלאבכךחטאושכלהאום,אום:צייושמטרתם

 ,המשטרלטובתממשיותחיוביותפעולותביצע
במקוםמתוחכמת.פסיכולוגיתמערכהבפניניצב

מוזמןהוא ,המיוחדהחשאיהשירותבמרתפילהירקב
שהואעד ,ומסנוורמרהיבכההזההנופשלנופש.
לא •האמיתיהדיכויזהוחושיו.אתלעוורמאיים
שוואמקסםזריעתאלאהנפש,ומריטתהגוףשבירת

האוםאשמתאתלהוכיחהורךמשחררת.חירותשל
בהובלתוהיא ,המשטרעוצמתאתלהאדירובכך

שיהיה,ככלזכאיהתהום.פיאלוהכובדהחןעטופת
ליראתמאלפת ,שחרחסרתאשמהבותינטע
ההומניסטיהטוטליטריזםשלהאבסורדזהוהמשטר.

המודרנית.המערביתדבמוקרטיה

נובטברטולטהיטיבשלך',הטנק'גנרל,בשיר
העיוורתשבנאמנותהאירוניתהיבקורתאתלהעמיד
יכול /הוא.מועיליצורהאום ,"גנרל •למנהיג
יכולהואפגם:;בוישאבללהרוג./יכוללטוס,

מרתקת,אירוניהבאותהנוקטהטעותלחשוב",
הרגשאלא ,לרוץעהיאהמחשבהלאשבמרכזהאלא

והניצודהציידהאום,בניהופכיםכךהאנושי.

גםאלא ,הפולשנילשלטוןרקלאבנותקור ,כאחו
מבולבליםאותםהמטיליםהכמוסיםלרגשותיהם

מסריט.עולםאלישעוחסרי
מההכרההקריאהבתוםלהשתחררקשהזאת,לאור

הסיוםמשטרו.נוףתבניתהואשהאוםהמצמיתה

באשרמעיקהתחושהמותירהרומןשלהדרמטי
מציע ,אפלטוןשלב"פוליטיאה"צוק?מהולשאלה:

שלהמטרידהלשאלתותשובהתראסימאכוס
המשטרנהרזרםאתלאפייןכדיבהשישסוקרטס,

טורףגםאלאמטביע,רקלאשכאמורהטעות,של
 •יותר",החזקשלתועלתואלאאינו"הצוק •

פזיובל

ואשהאלוהיםאהבת

הוצאתמראות,מגעיםלורברבוים:מנחם
עמ' 67 , 2006ירושליםכרמל

הקודשאמנות

האותפריחת

ורדאותילימדה
אדומה-לבנה

שורות.הארבעבןהזה,הקצרבשירפותחהספר

הוורדמןקודשכאמנותנלמדתהאותיותפריחת
גםואולי ,העיןאתהעזיםבצבעיוהמושךבטבע,

 .להפרותוהפרפראת
שניו"מראות","מגעים"לשניים,נחלקהספר
אתהפותחים"מגעים"שירימוחשיות.שלסוגים
שומרתמיולאכיאםסונטות,ברובםהםהספר

מופיעהסונטותרבצףהמקובל.המבנהעלהמשורר
 ,בשלמותולהביאושבחרתישורות,ששבןשיר

ביטויבתתו ,צורתוביפיהדחוסתוכנומשום

לבינה:שבינולמערכתפילוסופי
גודרתלפניםהתכנסותך

גוהרתהיחד'את

מכוננתשלך'הגברמעל
המיניות:בריתאת

ואגמורליגמור

 ) 19<עמ'לך"

המונה ,הראשוןהשירקצרים.ב"מראות"השירים

איןתמים".חלון"איןבמשפטפותחשורות,ארבע
שלוהמבט ,בוהמתגלההמראהועירום,צנועחלון

להיזון",מבקשת"העיןלבושים.הם •דרכוהצופה
ביןהשילובעלשומרלורברבויםתשבע"."ולא

שבההייחודיתבצורה ,למשל ,למוחשיהפילוסופי
הרמב"םשלהנבוכים"מ"מורהטקסטמשלבהוא

חוכמה;שםחיתה"ואילושלו:בשיריואורגניכחלק
הרואה;הכוחכיחסהאנושית/לצורהיחסהאשר

מילה •מופיעהרמב"םורביהמשךהעין"."אל
נזקין;נפסקים"היושיר:שורותבמרווחי .במילה

תפילין''הנחתהבאהשירומזולתו".מעצמוכולם;
המשולביםובטבעיבקדושהשובנוגע ) 58<עמ'

פרחשלהחריף";ריחוהצופית,"ציוץאורגנית.
שבפתיחה,אדומה-לבנהלוורדבהמשךהויסטריה.

פועם,צבעככתםאובמוחש, ,בספרהפרחיםריבם

לשרון.המוקדשבשירשמלה,שהוא
 • .ואלוהים.אשהאהבת

שתלשמואל

עכביש
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חציו.

ו~ני~יפיליפו
ארכיבג'קוענבלמאיטלקית:

נייבפיליפואבלהזה,העכיבשנתלשחולצהמאיזהיודעלאאני
) filippo nibbi ( -'כרבנסח-שבסוסנקהאוצרבעירחיאיםלקי

 •אחובשיראותהיתפרו
סיפוראתכךכלחדיבופילהציגלוהספיקאחדכפתרוב'עכיבש'
התלישה.
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