
מגוללעמ') 227 , 2010כרמל<הוצאתהמועדוןומרןמרתהשלספרה
אישי.סיפורכלומראוטוביוגרפי'סיפור
אוטוביוגרפיה?לכתובסופראוארםמחליטמתי

התשובותשאחתחושבתאניתשובות.הרבהזולשאלהלהיותיכולות

מועדון?פירושמה"המועדון".הספר'בשםנעוצה

להיותיכולגםזהאבלשושן'אבןכותבועד'ביתמקום,הואמועדון
להשישאנשיםקבוצתמתכנסתשבומטאפורי'אווירטואלימקום
משותף.אחדעניין

בבטחהמאמיןהואכאשרשלו'האוטוביוגרפיהאתכותבאדםכלומר'
שישאנשיםקבוצתשישלמועדון'שיירשהוא
הדבר'פירושולהם.לומשותףמהותידבראיזה
אוטוביוגרפיהלכתובשמחליטלאדםשיששמה

שייךהואכיפרטי'לאאבלאישי'אמנםהוא
הוא .משהואיתרשחולקיםחבריםשללמועדון
לאנשיםונוגעאוניברסליהואשסיפורומאמין'
העובדהבעצםוישכשלו'חוויותשעברואחרים,
 •משהולהםלתרום-סיפורואתלהםמספרשהוא
נמעניםהכותב,תחושתלפייש,זהמסוגלספר

אתכותבשהואלמרותכימאמיןוהואמסוימים

לעשותכדיאועצמו'להבנתלהגיעכדיסיפורו
לודומיםישאותם,להנציחכדיאובחייו'סדר

להגיעלהםיעזורשספרואנשיםהאדם,בקהילת

מסוימותהתרחשויותשללהבנהאועצמם,להבנת

בחייהם.להםשאירעו

שללסיפורהיחידההסיבהזואיןכמובן'
צריךחייוסיפוראתלספרכדיאוטוביוגרפיה.

חשיבותלוישבחייועברשהואשמהלהאמיןאדם

סיבות.מהרבהלנבועיכולהחייוסיפורשלהחשיבותשותפים.רקולא
ראשאומדינה,נשיאאומצביא,למשל'היסטורית,דמותהואאם

הואכיחשובחייושסיפוריאמין'סיפורואתהכותבהאדםממשלה,
מהיסטוריה.חלקהואשסיפורונרחב,לציבורשלם,לעםנוגע

לדברבעצםמתנקזותכולןאבלבדוגמאות,כאןלהרחיביכולהוהייתי

לויששעברשמהלהאמין'האוטוביוגרפיהכותבעלבסיסי'אחד
לעצמה.חשיבותלעצמי'מעברחשיבות

עלנסמכתביוגרפיהלאוטוביוגרפיה.ביוגרפיהביןמהותיהבדליש
אלאלה,מחוצהתכליתלהואיןכתבים,שלניתוחתעודות,עדויות,

המנותקאותה,שהכותבמשוםנכתבתוהיאשלה,התכליתעצמההיא
 .יהיואשרהסיבותיהיועצמה,בהמעונייןממנה,

להישכללובדרךהכותב,שלזיכרונועלנסמכתהאוטוביוגרפיה
הזיכרוןכיהביוגרפיה,מןמהימנהפחותהיאלעצמה.מחוץתכלית

מעוצבהזיכרוןועוד'זאתמושלם.אינוולעולםמטבעוסלקטיביהוא
לייחסאפשרהזיכרוןמהימנותשלהבעייתיותאת .אותוהנושאידיעל
זיכרונותעלמסתמכתהיאכיהיסטוריה,לכתיבתובכלללביוגרפיה,גם

תעודות.עלגםכמוכתובותלאועדויות
השתמשהשלה,האוטוביוגרפיהסיפוראת'בכותבהומרןמרתהגםוהנה,

עלרקסמכהולאובתעודות,במסמכים-ביוגרפיהכותבכמו-

המטפלשלבתיקבמכתבים,שכתבה,ביומניםהשתמשההיאזיכרונה.

שהיאהדבר'מענייןוכך'אחרות.ובתעודותשנים,ששטופלהשאצלו
אוטוביוגרף.שלעבודהבצדביוגרףשלעבודהגםכאןעשתה
לעצמה,מחוץתכליתישלביוגרפיהבניגודשלאוטוביוגרפיהאמרתי

אתשכתבאגוסטינוס,אחרות.מביוגרפיותזאתלהדגיםרוצהואני
וידויים;לספרוקראהידועות,הראשונותהאוטוביוגרפיותאחת

אבלוידוייםשלולאוטוביוגרפיההואגםשקראדרסוהלךבעקבותיו
לאוטוביוגרפיהקראהביניים,ימיבןהנודע,המלומדאבלאר'פייר
אסונות.שלסיפורשלו

שלמסיפורוגםהווידוי'מןגםבוישהמועדוןומרןמרתהשלספרה
אסון.

אלואיז'תלמידתועםשלווהטרגיהאסורהאהבהבסיפורנודעאבלו
ואשרבברטאן'אהובהאחותשללטיפולהשנמסרילד'לושילדה
למנזרים.פרשואלואיז'גםפייר'גםשניהם, •חטאועלכעונשסורס
מציגהואזאתעםיחדיחסית,קצרוהואמכתבבצורתכתובספרו

סיפורואתזמנו'שלנפריסהרוחחייאתודרכווגלוי'כןעצמידיוקן
<הציטוטכך:ספרואתפותחהוא .ואסונואהבתו

מדויק>אינו

מזדעזעיםונשיםגבריםשללבותיהםקרובות"לעתים

מאשריותרדוגמהידיעלמנוחמיםגםאופןובאותו

נחמהשאבתיאנישגםמשום ,ולפיכךמילים.ידיעל

הסבלעללכתובעכשיורוצהאנימדיבור'מסוימת

בא<וכאןשליהמזלמחוסרשנבעהסבל ,שעברתי

 ,נעדרשהואשלמרותמישלעיניולמעןסתום>,פסוק

אנילאלוהים>.הכוונה<אולימנחםתמידעצמוהוא

עםשלכםהיגונותאתשבהשוותכםכדיכ,ךעושה

אוכלום,לאבעצםהםשיגונותיכםתגלו ,שליאלה

לשאתםתוכלווכך ,דלקושיבעלירקהטוב,במקרה

קלות."ביתר

אתאבלארמציגסיפורובתחילתכברכן'כיהנה
לזולת,נחמהלהביאכותב:הואשלמענההתכלית
שקרומאלהנוראיםדבריםשישיביןכאשר

חווה.עצמושהואדבריםלזולתו'
מספרהעוליםהםאבלבמפורש.כאלהדבריםאומרתאינהומרןמרתה

למשל'לו'שותפהשחיתהכ"אנוש"ארגוןשלההקמהמעצםבעקיפין'
במפגשמעטלהתנחםדומיםאסונותשחוולאנשיםלאפשרשממטרתו
משותף.

היומינולד,איפהכרונולוגית:היאסיפורואתלספראבלושלדרכו
האהבהסיפורבדרכו,שקנההאויביםהתגלגל,לאןלמד,מההוריו,

נחמהלהביא ,כאמור ,שתכליתוסיפורו'אתמסייםהוא .יוותוצאות
 ן~.~כללצדיקיאונה"לאמשלי:מספרבציטטהיגוןנושאילאנשים
שנמלאשמיאומרהפסוקאבלו'שלפירושולפיןע".~לאוורשעים

להאמיןחדלהואכיהצדיק,המאמין'דרךאתעזבסבלותיו'נגדזעם
רצונםאתמקדימיםאלהאנשים .עליוןכוחמידיאירעלושאירעשמה

שנשמעלפסוקומסובכתמעניינתפרשנותזוהאל.לרצוןהאנושי

בשעהרע,לויאונהלאצדיקשאדםשאומרפסוקפשוט,בעצם
וטוברשעלוורע"צדיקהפסוקשלהיפוךרע.אךיקרהשלרשעים

לבנישקוריםהאסונותאתלתלותכדיהזהבפסוקמשתמשאבלולו".
 .הגורלזהאשמתם.זואיןלהם.שמחוץבכוחאדם

ותשובההאל'מעשיעלהגנהתיאודיציאה,שנקראתדתיתעמדהזו
הואיערער.לאכך.ינהגלאמאמיןאדםלו?"ורע"צדיקהשאלהעל
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בילדות,מתחילהוא,גםכרונולוגימהלךישאגוסטינוסשלדבידוייםגם
הראשונההדתהמרתעלהלימודים,עלמספרבנעורים,ממשיך

שנגרםהגדולהצערעלובדרךהנצרות,גילויעלכךאחרלמניכאיזם,

אהוב.ידידשלמותועקבלו
אלוהים,שאינומשהואוהבמישהושכאשרלמסקנה,מגיעאגוסטינוס

לאהובהתחילידידומותשאחריומרמזנורא,ארנוןלהרגישכפויהוא

אתאוהביםאםכלומר:המת.ידידואתמאשריותרהצערחייאת
חריףאינוהיגון ,כךכלנוראהארציבדןהאואיןגדולה,אהבהאלוהים

כך.כל
זווכאןלעצמה,מחוץהיאהאוטוביוגרפיהכתיבתשתכליתרואיםשוב
אלוהיםאתשאוהבמיהנצרות.האדרתתיאולוגית.דתיתתכליתשוב

וינוחם.אותויצדיק

הראשונות,חייושנותושלושחמישיםעלמדווחיםדרסושלוידויים

חוויותאותןכמוהפילוסופית,תורתואתשעיצבוההתנסויותעל

ספרותיתהחוץהמטרהכאן .אמילספרולכתיבתאותושהביאוחינוכיות
פילוסופית.אלאתיאולוגיתאינה
שלהאפרלמשלכמוזמננובנותמפורסמותביוגרפיותעלנחשובאם

שישונראה ,ואילךהילדותלמןכרונולוגימהלךשובנראהאנג'לה,
כתבזהשאוליאומרתהייתיהזאת,לאוטוביוגרפיהחתרניתתכלית
שאלכוהוליזםהאסוןמפניואזהרהבאירלנדוהחברההכנסייהנגדאשמה
אוהאירי,המצבעלכמסמךחייואתרואהמקורטסביבותיו.עלממיט

 •האיריהמצבשלמסויםהיבטעל
שלויקרמחווהשהואהמים,צבעהיאאחרתמפורסמתאוטוביוגרפיה

הוקעה,אונחמה,אינהותכליתוהלבנה,לאמומקברייךג'יימסהשחור

שלומופתדוגמההצבתבמינה.יחידהאשהשללבהאומץהאדרתאלא
אימהות.

ולאובזהכרונולוגימהלךאיןומרןמרתהשלהאוטוביוגרפיבספרה
באמצעפותחהואהמסורתית.האוטוביוגרפיהמןנבדלהואבזהרק

ולזמניםשוניםלעבריםענפיםמשםושולחאותה,שפקדבאסוןהחיים,

באופןמתפתחהואהמוקדם.אתומאחרהמאוחראתמקדיםהואשונים.

 ,להיפראלא-וכר'הראשונותהשניםהילדות,-ההתחלהמןלא ,הפוך
נולדהשבוהרגעשלה,האמיתיתהלידהרגעהאסוןהיהכמו ,האסוןמן

זהלבוא.לעתידואםלאחוראםהחיים,נוףכלנשקףוממנובאמת,
נשברים.החייםשבוהרגעהפרספקטיבה,משתנהשבוהרגע

הבןתמונתהיא ,מזיכרונימרפהשאינה ,בספרביותרהחזקההתמונה

שלוהמוותאתתכנןהואטקסי.באופןאליהובמערתשהתאבדהמת,
 ,למראשותיוסבופמוטיאתהניחבמערה,למותבחרהואפרטים.בפרטי
מקרית.אינהבמערהשהבחירהלינראהעכברים.רעלבלעאוושתה

גן ,האנושיהיצורשלביותרהמוגןהמקוםלרחם,סמלהיאהמערה

מבטאתבמערההבחירהסבל.שלעולםאלמוקאהואשממנו ,שלוהעדן
האדםמוצאשאותהמוחלטת,להגנההעמוקההתשוקהאתהבנתילפי
יורם, ,הבןשבשבילבמערההמוות .מותואחראולידתוקודםאו

 ,עכברכמובחייםערךחסרובוודאיבזויאולי ,קטןעצמואתשהרגיש
גםהיאמוות,רקלאהואעכברים,ברעלהבחירהמןלמדהאניוזאת
רדופה,אשהאחרת,כאשהשכולה,כאםאמושלמחדשהלידהלידה.

מחדשנולדהאמו ,העדןלגןהמוחלט,למקלטהלךשהואובשעה
לגיהינום.

היאגםדווקא,אליהובמערתשהבחירהוחושבתלכתמרחיקהאני
אליהומערתאבל .בהןלמותשאפשרבארץמערותעודישסמלית.

מתשלאנביאאבל ,בעייתינביאלנביא,מחוברתקדושה,מערההיא
הנביאשלנוכחותובגללאוליהשמיימה,בסערהעלהאלא ,טבעימוות
למראשותיו.שהניחהפמוטיםלשניזקוקיורםהיה
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לגעגועים ,למשהוהעמוקהקשראתמסמליםהסבאפמוטיהאם
להסביר.מסוגלתאינייודעת.אינילמסורת?לחיבורלדת?לאלוהים,

נכוןכןועלמחדשאמונולדתבמערה,ששם,לבטח,יודעתאניאבל
מרתהמתחילההמסורתית,לאוטוביוגרפיהשבניגודספרותית,מבחינה

מחדשנולדתהיאשבובנקודההחיים,באמצעשלההסיפוראתומרן

סיועדרךתיקוןלעשותמנסהרקלאשכולה,אםרקלאאחרת.כאשה
כותבת.כאשהגםאלאלזולת,

לענותמודעלאניסיוןלרובהיאספרותיתיצירהשכלמאמינהאני
נעוצההיאאבלעצמה,ביצירהמנוסחתשאינהסמויה,שאלהעל

לפעמים.מודעלאבאופןשלהבתשתית
ומרןמרתהשלהספרלהשיבמנסה ,לינדמהכךשעליה,השאלה

איתר.לחיותאפשרישבלתימהעםלחיותאפשראיךהיא:
אחרילחיותלהמשיךאפשראיךכך:גםהזאתהשאלהאתלנסחאפשר

זה.עםלהתמודדאפשראיךאו .לישקרהמה
קשותהתנסויותשעברורביםלאנשיםמשותפתסמויהשאלהבוודאיזו

אפשראופןובאיזהאיךאחר.באופןאובמלחמה,בשואה,,למשלמאוד

אתבהציגוהשארביןהזאתהשאלהעללענותמנסהוהספרלהמשיך.
לכלוללההיהחשובכהולכןלזולת.לעזרהלהתמסרכמובחירותיה.

"המרכזהקמתעלהפרקואת"אנוש"הקמתעלהפרקאתבספרה
מעכבוקצתהסיפורשלהזרימהמןחורגשזהלמרותעצמית",לעזרה
אףמרפיםשאינםאשמהרגשיעםלחיותאפשראיךובאמת,אותה.

לרגע?לא
בלבה,הרףללאנושאתהמחברת,שהיא,האשמה,רגשיעלהתשובה

העולם.לתיקוןההתמסרותהיא
מסוגלתהייתיהיום"האםכמו:שאלותעצמהאתלשאולמרבההיא

היוםהאםהקיר?עלהכתובתאתלקרואנכוחה,הדבריםאתלראות

משהו?"למנוע ,לכווןיכולההייתיהאם ?אחרתנוהגתהייתי

"מהבמפורש:כאןעולהאבלארשמציבהתיאולוגית,שהשאלהמעניין
לאעדייןיכולה?כלשאתאלוהים?שאתחושבתאת ,לךחושבתאת

מאוד?"חולהחולה,היהשלךשהילדקלטת
היא,הראשונותלשאלותבניגודהזאת,האחרונההשאלהמשמעות
הגורל.בידיאואלוהים,בידיהםשהדברים ,בידינואינהשהשליטה

הסבלכלשמקורבכךכופריםסבלותיהם,נגדזעםשנמלאיםשאנשים
כךעלשמצביעהמעניינת,מאודעמדהזועיוור.בגורלאובאלהוא

הדורות.במהלךהרבההשתנהבאמתלאהאנושישהטבע
הואכיבצדק,ולדעתי ,ציינתי ,כרונולוגיאינומפורק,הספרמבנה

היאלחינםולאאותה,פירקווהיגונותשהאסוןאישיותידיעלנכתב
בדפיםכותבתהיאכפי ,המטפלשלבכתובתסמלימשהורואה

המנומנמתלשכונהאותיכיוונההמקרה"ידהספרה:שלהראשונים

 " ...ותקומהחורבןהרבהכךכלהתנקזושאליההזאת,
בחורבןפותחהספרתקומה.ישהחורבןשבצדלהראות,באספרה
בתקומהומסתייםהאםשלעולמהוהתפרקותהבןהתאבדות ,הפרטי

שלהפריזמהדרךבצרפת,הבתשלהקטנההמשפחהשהיאהפרטית,

בכיתימדועלהביןזמןלינדרשהמול.דחגלסעודתהאוכלהכנת
התיאוררבכהעונגליהסבומדוע-הבתשלמכתבהאתבקוראי

בכפרהמחותניםבביתהמולדחגשלהסעודההכנותשלהמפורט

האומר:המטפל,שלשבכתובתהמפתחמשפטעלכשחשבתיבפרובאנס.
האוכל,תיאורוגםהבת,דנה,שלמכתבהשגםהבנתיותקומה""חורבן

שמחהגםבהםשהיוהחייםעלהחיים,כוחעלהתקומה,עלהעדותהם
משמעותבעונג.שניומצדבבכיאחדמצדהגבתיכןועלחיףת,וגם

הספר:סוףלקראתמביאהומרןשמרתהבדבריםמתמציתהתקומה

לישישלהסיפרתיאותי."לפגושהוריהאתלשכנעלרות"הצעתי
אנישקול:בקוללהאמרתי ...הוריהעםעליהםלשוחחדבריםהרבה



אייזןאסתר

מצטלב;תהדרכים
-: T • • : -: 

~ךק.ה~ר-לrזדש~ק;םע;ךן~יז
ן;~תן;ח;~כ;ת

~~נכrז-עלק.ל ;ל~ד~~ ;מ~

.רק.זליט wה;

לס~יזק.או~ל
~עטןלו

כ~ה~~בו~הכר~יז:ר~~רר w~די
רי /o ~~~נ:ריבחיאן r~ ryזת 't~י

מצטלבותהדרכיםשיידה

למעלהפרוסאדישמרחב
- : T • T T T :י: : 

ןי;ק.ךתע;לה;כ;לה ל~~ ה~זr~וב;

מתוחהחבליםדשת
ז : .ז-: ·: ·:

ולארכה-
: T : T 

אדםמשאל;תתלוי;ת
זז-: : . :

ולהגיעין;אתלה;שיטיכ;לל'אשאיש
- .- :ז '', . :ז . ·:

~ד 9ל~די.~
ןןק

ש;ךךיםשלצלליםש!!דת
-:·:· : T • •,• : • 

~ל.ק.ת~קהלה ;מ~
~~ךשעם ז~~ק.לה 9 ~על

ם /o י~~קך~ה
פניהעלע;בךת

."'."' -T •: T 

~ל~יתו~~ע,לית
לע,ל;תאו~ל

כעתל~ע,~יק

~ל.ק.ת~קהלה ;מ~
ןח;ן~ת-

הספק
T 

ךדח 't ~ךi~ק 9 ~

המבטבתחתית
: -: • --T 

 ז~~~ל'א
 ה.ל~~~ק;מ;ת~ש
נועהשלצודההואל;בשב;

'' T ',' T 

נחושהבמצחןע;לה
ז :- " : '', :

וידשם
•· : T 

פ;ע.םוןךיד

"אמרתידבריה:ובסוף ...לנסותמבטיחהאניאבללעזור'מבטיחהלא
לשלוטאיתם,לחיותלומדיםאבלאותם,מרפאאינושהזמןכאביםשיש

ממוטטיםהלילהשסיוטילהאמרתי"לאאבל:התקומה,זו ," .•.בהם
"שלומדיםלהאמרהלאגםהיא ;" ...היוםבמשךמקימיםשאנחנוסכרים
ונאכלת,הולכתהנשמה ...הנשמהבפניםאבלחוץ'כלפירקלשלוט
שהבטיחהלאלהגילתהשלאהחורבןשלהיבטיםאלה " ...ומתכלההולכת
והתקומה.החורבןזה,בצדזהחייםהםאבללהם,לעזור

היכולתעצםהאלח.בחייםחדווהשלרגעיםהרבהישכן'פיעלואף
המחותניםקפליאן'בביתהאכילהפינותחמשאתלראותמרתהשל
הספרשכתיבתמקווהשאניהתקומה,אתמבטאתשבפרובאנס,שלה
רבות.להתרמהנפש,כוחותהרבהלושנדרשוהזה,

בעצםהואחייואתכותבוכשאדםסלקטיבי'הואמהימן'אינוהזיכרון
אתשרודפיםהאשמה,רגשיעלהרבהחשבתימחדש.אותםממציא

עללהגןכהוריםשלנוהאוניםחוסרועלהספר'כללאורךהמחברת
שלההפקפוקיםידישעלהבנתי'ופתאוםרוצים.שהיינוכפיילדינו
מפעילהבעצםומרןמרתהאשמה,רגשישמשמעההתנהלותה,בדרך
מעלה,עצמהשהיאשאלותאותןלהעלותאותה,לשפוטכקוראתאותי
אומרתכמוהיאאליה.ביחסאלאכאם,שלילהתנהלותיביחסרקלא

אולעזרהזעקהזואשמה?אניהאםאשמה,אניאת,תשפטיבואי'לי:
לתהותהתחלתיאותה,לשפוטאותימפעילהשהיאכשהבנתילשיפוט.

ליאיןהשפיטה.שלהזההמנגנוןאתאצלימפעילההיאמהלשם
המנגנוןשמאהתמיהה,ביעלתהאבלהזאת,השאלהעלאמיתיתתשובה

אתיפעילשלאלקוראלגרוםכדימופעלאינוהאשמהשאלתשל
לושתאפשרשותפותירגישהקוראלהיפר'אלאשלו'השיפוטיות

אמיתית,תשובהזואםיודעתאיניאבלולסלוח.האשמהאתלבטל
פילוסופית.שאלהאופסיכולוגיתשאלהזואםיודעתשאיניכשם

שהתקומההואברורמאודבאופןהספרמןשעולהשמהאומר'בסיכום
בעלתכאשהעצמהעלמעידהומרןמרתהאמונה.כשישאפשרית
קיסנעמיד"רעםבפגישהברורמאודבאופןאבלפעם,לאאמונה

כותבת:מרתה"טעמון";בקפההשחורים""הפנתריםממייסדיז"ל'
זו-יכולגורלו".לשיפורלעשותוצריךיכולשאדםהאמנו"שתינו

תחושתזו-וצריךשלה,החייםאהבתשלה,הבסיסיתהאופטימיות
אותההדריכואלהששניחושבתאנילעשייה.ההתגייסותהחובה,

מצוקתעללהקלכדיבקריאתושישמאמינהשהיאהספר'בכתיבת
זו'אבלה"צריך",שמכתיבמההתגייסותחלקהיאהכתיבההזולת.

שהאדםשאפשר'האמונהאלמלאלהתקייםיכולהחיתהלאההתגייסות,
 .גורלולשיפורלעשותיכול
 ·:·הזאת.באמונהלהידבקכדיולולקרוא,חובה

הספרהשקתלרגלשנאמרודברים *
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