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עיקריות:תופעותבשתיהשאר'ביןמתאפיינת,משמעותיתקריאה
-להפנימוכדיבספרנוספיםולעיוןלעלעולהקוראאתמגרההיא

מחדשלנבורלעתיםאותוממריצהואףואינטלקטואלית,רגשית
אבקהמעליםכאלהבהם ,ומחקרהגותובחיבוריספרותביצירות

 .כברזהבספרייתו
קריאה"כלבדוחס,לואיסהדוחהשלכמאמרוספר",שלקריאה"כל

שנכתב"ספרהטקסט".אתמחדשיםהזוהקריאהשלזיכרוןכלחוזרת,

מפרובנס.נהורסגייצחקו'המקובללדבריאדון",לואין

וגלויים,סמוייםוישירים,עקיפיםחוטיםטווהבארחייםשלספרו
הקורפוסאלאושונות,מתקופותהיהדותמקורותמגווןאלרקלא

פסינו-פואטיכצירהחלומותמתפקדיםמיצירותיושבאחדותהעגנוני'

זיקהתוךכתובהספרואחרות>.שירהתהילה,פשוט'<סיפורמרכזי
מוטיביםאלגםכאחת,ואסוציאטיביתמתוכננתלעצמה,מודעת

החוויהובייחודהאוניברסלית,הרליגיוזיתהחוויהבספרותדומיננטיים
הבודהיזםובכללןחוץ-יהודיות,בתרבויותבמיוחדהשכיחההמיסטית

וההינדואיזם.

"הולכתאליוה"מקום",אתוממלאיםהעלילהבזירתמעוגניםאלה
המופשטהסמליבמובנוהןהקונקרטי,הגיאוגרפיבמובנוהןהרוח",

הפרדוקסייםהביטוייםבנוסחב"העדר",אוב"אין"האלנוכחותשל
מתודתומנוסחאותואמירותיהם,המיסטיקאיםמכתביהמוכרים

סילזיוסאנגלוסשונים.ופילוסופיםהוגיםשלהמוחלטת""השליליות

הייטיבהשמונה-עשרההמאהמןהמנוניםומחברמיסטימשוררהקתולי'
הבאות:בשורותהזוהתפיסהאתלהביע

שתתאמץככל'כאן'/לא'עתה'לאישיגנולאין; 'tכולו"אלוהים
ל"אני""אין"ביןהאותיותהיפוך<עליתעלם".מפניךכןלתופשו;

שוהם.>ש"גשלבכתביולענייןמומלץל"אין",ה"אני"כמיהתועל
ההימלאיה"הרישלבבודהיזםראההואבדוחסבשעתושנשאבהרצאה
בארשלבספרו .לשחרורדרךשיווה"שללצחוקוהמשוליםהגבוהים

נרמזתוהיאמכוונת,שיטתיתבלתיבאגביותהבודהיסטיתהשיטהשזורה

ולהוויההמונוליתיתלגישהרוחניתוכאלטרנטיבהנפשיתכאופציה
גיבורמנסהממנההמסורתית,ההלכהיהדותשלוהנוקשההכובלת

שלכתפיועלהפנימי.האניכמיהתאתלממשכדילהשתחרר,הסיפור

מבחירתו'שלאהמתענה,ברק,בניבואכהמאוסטילההאדמו"רזה,גיבור

מימושמטלתאתהסופרמעמיסמעיק,ורוחניגופניארוטי'בתסכול
על-ושובהלוך-לתהותניתןהאחרת.והבחירההכיסוףהכמיהה,

המציאות,בתוךומהלכיודמותושלאמינותםאוהיתכנותםמידת

שלו.האבותוייחוסהגניאלוגיהרקעועלומשפיעפועלחי,הואשבה
השכליותבסגולותיהחד-פעמיתכדמותבסיפורמשורטטהואמקוםמכל

הגדול"כלרבותינו'וכמאמרהנפשית,ובתעוזתההחריגותוהרוחניות
הקדושהצדיקשלהמסורתיייעודוהימנו".גדוליצרו[גם]מחברו
בניביןלתווך-מתיםאוחיים-הקדושיםפולחניבכלכמקובלהוא,
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ביחסהאינטלקטואליתסקרנותואולםהקב"ה,לביןרגיליםאדם
מבקיאותונופלתאינהמודרניים-חילונייםומידעידעלמקורות
הזאת,האסורההתשוקהאתלספקנוהגוהואהדתית,הדעתבמקורות
"לשכתבסתרדווקאבאר.שלהאירוני-הומוריסטיבתיאורוכמשתקף
בושלו'הפרטיב"קן-הציפור"הקודשיםשבקודשב"דביר"הגזית",

גרעיןעםולהתייחדלהתבודדכדיהמקיפנו'העולםמפנימסתגרהוא
כמסתבר,לוקה,אינוכורחו""בעלהצדיקבתוכו.החבויהאותנטיה'אני'
ואינולצטט,מרבההואאותםהצדיקיםשלכדרכםהענווה,במידת
והמאפיינתממנההנובעת<אלטרואיזם>הזולתיותבמידתמצטיין

השונות.ובתרבויותבדתותמסתוריןואנשיקדושיםחסידים,סגפנים,

חלציו'יוצאישלושתכלפיובוזניכורהרוחשגרוע,כאבמצטיירהוא
ה-ד-אתממנולרשתהשכילושלאמאכזבים,דעתוקליפוחחיםאמנם

הקדוש.·אנ

השנואה,אשתוכלפיובקמצנותאמוןבחוסרבעוינות,נוהגהוא
מזכירהסמלי<שמהובזבוז.ממוןורודפתבהליכותיה'אמריקאיתגולדי
זיווג-שידוך-לעגנון>פשוטבסיפורהושלשלאמוצירל'השםאת

אלשמובילוהצדיק,שלהמתמשךתסכולומשורשיאחדהואזהכושל

ובכמיהותיו'בעצמומאודמרוכזהואכאחת.וההתרסקותהגאולהמסלול
חוזרחלוםבאמצעותוהבשלהרוחניהיריוןשלתהליךעוברהואואז

המוזהב.הי"קעלונשלש

הנושהי"קלוהמבשרנבואיכחיזיוןשלוהמדמה'ב'כוחנתפסחלומו
(י"קאמומצדמאבותיואחדשלכינויוהקדוש",ה"יהודישלגלגול

עדן>.שבגןהבר""שורסמלעלוריאציהמעיןגםשהואתיבות,בראשי
פנימיתבאינטואיציהל'הארה',האדמו"רזוכההתגלותבעלכאורח

מניעהזה'היפוך-הלב'בה.הכרוכההוודאותתחושתעלהאמת,של
שלמוחלטוב"הרסהמצוות"גדריכלב"קריסתחפץ""למצואאותו
ליהרגאזעדהיהנכוןולמענןנתחנךעליהןהחוקים",מערכותכל

ביהדות,כלוחודרתכלחובקתשהיאההלכה,עולפריקתלעבור.ולא
היצריתהכמיההשללבטיםונטולתמיידיתמתבקשת,תוצאההנה

חירותטוטאלית:חירותלחוותנכסףהאדמו"ר .ויישרתאתהמציפה

ההוויה",למלאות"הערגהולמימושיחד,גםומחשבתיתגופניתרגשית,
 .למיניוומותראסורוביטולהמוסכמותאזיקיניתוץתוך

משתוקקכליוונושאיחסידיושלהנערץהדרךומורההרוחניהמנהיג

לדהוריוכלשבועולםאלהששרסןמשולחל"סוסלהיותמאודובכל

בניסוחלבו",שיורנוככלולעשותהפתוחים."במרחביםמעצורללא
אפועלחדשה",אלוהית"תורהליצורתאווהשטוףהואיותר:יומרני

"צנתרביהדות.המקובלהתורה"מןאסור"חדשעיקרוןשלחמתוועל

שלאלהבמקוםעצמושלולבכליותבבחינתמעתהמתמקדהזהב"

בקודשמשרתיובתיווךותרופותיו'תובנותיואבחנותיו'דורשי

אתהמגשימות<נבואותהחזיונייםחלומותיווחצרניו.<המשב"קים>
מנגנוןבאמצעות ,אותומנחיםמראש?)גזורה'קארמה'אועצמן

נטולתלהגשמתהשלמהבכוונת-לבלפעולמאששת,רציונליזציה

השמוריםהעינוגיםמןלטעום"הפרועה",הגואה,תשוקתושלההשהיות
הזה.בעולםבחייוכברהבא,לעולם

זרמיםאפייןכלל'בדרךהניאופלטוניבנוסחוזה,מעיןליברטיניזם
עצמםהרואיםאליטיסטיים,אינטלקטואלייםוחוגיםקיצונייםמיסטיים

הרוחניתהתעלותםשיאאלמשהגיעוהמעשיות,מהמצוותפטורים

שלצידוקהלשם-נתליםהאדמו"רשלוהגיונותיודמיונווהשכלית.

החתרניותב"פרשנויות-והאיסוריםהכשרותמערכתקריסת

להתמסרותהנוגעותאלהבעיקרבתלמוד'כברהמצויותוהרדיקליות"
"איפכאבבחינתהמינית,הפריצותגבולשעלהאסורותלתאוות

המיניהמוסרתשתיתהמקראיים,הביאהאיסורישלגמורמסתברא"
ההתגלות.דתותבכל



דרךאםאף ,בסיפורהמופיעהנשמותגלגולמוטיב
בשיטהמרכזיכידועהואוספקנית,אירוניתעיצובו

פלוטינוס,המיסטיקנים.מןרביםואצלהבודהיסטית
מחיים"המעבראמר:הניאופלטונית,האסכולהאבי

שונים",בחדריםשונותבמיטותלשינהדומהלחיים
בתחושותלעתיםמתנסים'רגילים'אדםבניגםאבל

כברחיוהםקודמים,בחייםפעם,שאי'גלגוליות',

פההייתי"כברשלחוויהמוגדר,לאמסוים,רגע
לעתיםמנתבותזהמסוגהתנסויותמקודם".

לבודהיזם.הקרובההזמן","מעגליותשללדוקטרינה
 ,לעילכנרמזנקבע,האוסטילאי"והאומרשלגורלו
"גלגוליו"ידיעלכאחדולמוותלחייםמראש

 ,שלוה'קארמה'ידיעלאו ,הסיפורבלשוןהקודמים,
 .הבודהיסטיבמינוח

דווקאחסידיוקהלואתמשפחתובניאתנטישתו

בשילוחלף""ל.ךבבחינתנוראים","ימיםערב
בטיפוסהחדש,במסלולוהראשוןהצעדהיא ,עצמי

מתמזגיםשבווההשתחררות,ההתעלותסולםעל

מעלה"שלותשוקההתחתונה"תשוקה-וקדושהארוסהפרדללא
"הרהוריכיבמקורותינונקבעכבר<הריחרטה.אואשמהייסוריללא

האדמו"רשלה'ליבידו'מוצפתדמותועצמה.)העברהמןקשיםעברה"
מרתק.ייחודלהמעניקיםאלהדווקאאךדיסוננסים,שופעת

המקורבחסידושלבכלומעורבותוהנדיבההכספיתתמיכתואלולא

אליוהנלווה ,אנטוורפןמק"קונציגושמחהל'הו'הנלהב,ותומכו

היהלא ,"והאומרגםיודעזאתהרחוקה,שבטיבטאלף""הרילבמסעו
בציציותלבדוקדעתומטריחהואאיןבחינה.משוםמתממשהמסע

דמותשמחהל,ה'ו'שלאפריקאיים")דמים("יהלומיעושרומקורות

מתנתאתדוחהאינואףהצדיקסימפתיה.ומעוררתבאמינותהמעוצבת

ב"ספקהנגועויוקרתייקרשעון ,לוהעניקשהלההקארטיה,שעון
סלנהסלנה. ,שלוליעודהלהורישהואעתידאותווגזלות",חמסין

צעירה,:קיםחוקרתהנהנצח?>+קדושת=יופי+סלההלנהשל<צירוף
לגילויהמסעבמסגרתעמה ,והגורליהמכוון ,.הוויעודותוארנפשיפת

הגופים"חיבוראתלחוותלאדמו"רסוףסוףמן tמהזהוב,הי"ק
איחודתוךהנעלם",הזיווג"סודובמימושבגילויולזכותוהנשמות"
בזירת .בשיאוהי"קמציאתעםוהעליונה,התחתונההתשוקות,

זהוקדוש","צדיקיהודימתוודעהאלההפליאתיותההתרחשויות

אלכחול'>'ראשבעלגם<אךמנעוריוכ"חמורה""קלה"עלהמקפיד
מטבעושהואוטקסית,מיסטיתעוצמהרב ,זראלילי·מאגיעולם

עליופועלעמוהמפגשומהפנט.סוחףהשפעהכוחובעלפלורליסטי
"זאוסמסוגמפתיעבמהלך .יתמודדלאאיתר ,וכוללפתאומיכהלם
סלנהה'שיקסע'כי ,מאודובכלהמאוהבלצדיקמתגלהמכינה"אקס
<פטורהעולם"ל"ארוסתלולהיותהכשרהקינן""יידישבעצםהיא

פולטתהיאזהמשמיםבזיווגתאומהכנפש .) ...כהלכהגיורחובתמחובת
אתאוהבתשאשהכמובדיוקאלוהיואתאוהב"היהודיממרקת:תובנה

אל~דד:הוןא~~המאווילההקתוליתהקדושה<תרזהשלה"הגבר
שהיאבכינויזו>.תובנהעםמסכימותהיוהמוסלמיתהמיסטיקאית

מכונפים,נחשים ,כלומר"שרפים",אהובה,יצחקליעקבמעניקה
מובהק.פאליסמלהואהנחששהריארוטית,משמעותגםכמוסה
אתלממשבמאבקםהנכשליםעגנוןגיבורילרובשבניגודלומרניתן
האחדהשלמידה"למציאתולהגיענבחרזוגבןעםבאהבההצורך

קצרהלשעהלממששלנוהצדיקזוכהעולמן",ועםעצמןעםוהשתוות
משכנותאלטיפוסואתבעיקשותויקציןבטרם ,כמיהתואתבלבד

הסופיתבהסתלקותוויחלההריםשבפסגתהמקומיתהמכשפה-הקדושה

מוצפןהזההמסתוריהאירועעליונים".ל"היכלות
או"רצינית"<אניגמההספרותיבתיאורבמכוון

סלה"ה"אמןאולםהקורא?),עםהשתעשעות

מוצאהמהווהמראש,צפוי<מוות ,מותורגעשל
בקלות:מפוענחהטרגי>הסיבוךמןיחידאפשרי

 ,עבורואפוא,היההזההזיווגלעד";"סלנה
"איחוד ,לכל-דברשכינהגילויבבחינת

מעלה.ושלמטהשלשרקות"חת
מהווה ,בחשיבותומשניכיאםנוסף,מרכיב

 ,הסופרשלהעוקצניתהביקורתיתהסאטירה
אדמו"ריםחסידים,חצרותהתנהלותעלשמלעיג

<הפרשייה .במקומותינושםידועיו"רנטגנים"

ברסלבחסידיקהילתאתהמסעירההאחרונה
באשרחסידים","טויטעשנקראיםבירושלים

המחשה,היאיורשים,ללאמתנחמןו'מייסדם

מעמתבארזה>.לענייןמוצלחתערווה,חושפת
הגותםעלצדיקים,דמויותעםאלהאת

שלהקלאסיתהעיצובמתקופתומעשיותיהם,

ויצירתםאלהאישיםכלפיהכבודויראתההערכהבשיאה.החסידות

"המתהפך",תיאורבגדרזהאףהאםלתהות:ניתןבבירור.ניכרת
החסידיותהמלכיםחצרותהריכלשהי?במידהומסכתי-משתעשעאירוני

רודפותבחומרנות,אחתלאלוקות ,כמתואר ,היוהקודמיםבדורותגם
עםירושה,מאבקיושסועותתככיםרוויותשררה,ותאוותכבוד ,ממון

יוצא.כפועלולהתפלגויותלתחרותנטייה
ארצות,עמישלמושחתת,ואףנחותהמנוונת,"חסידות"אחר:לשון

ואמרותחסידייםמופתסיפורי-הגנוז""האורמטמוןעלהמעיבה
נטוללטיפולוספרותה.היהודיתהתרבותמאושיותעמוקות,חוכמה

וגבירותהאדמו"ריםנשותה'קלאפטעס',זוכותבמיוחדרחמים
רכלניותכחמדניות,אש",כ"מבעירותכמרשעות,הנתפסותחצרותיהם

כליליותובקצרה:ומריבה""מסהכמעוררותהרע,בלשוןוחוטאות
אחרנואשותהתרמאוסטילה,בצדיקלסנוטאפוא,קשהדמוניות.

יהודית.נשמהעםלמחצהיהודייה'שיקסע'אפילוזותהאטהורה,חווה

ההומוריסטיאלהרציניומןלטרגיהמגוחךביןשבסיפורהדילוגים
 ,הסיפורשלהדחוסוהלשוניהעלילתיברצףנחוצותהרפיותאכןיוצרים
להלן>שיובהר<כפיוהפענוחהמעקבמאמץעלופיצויהקלהכמעין

המתואראליתייחסשלאלקוראהרומזתקריצהבבחינתאוליוהן
 •יתרברצינותוכפשוטו

סמליות,הטעוןהמוטיבגםלשרתמיטיבהעיקרייםהסיפורהדגשיאת
וה"סנשוהגיבוראשרהשונות,וה"תחפושות"הלבושמערכותשל

בהתאםתדמיותלעצמםליצורכדי ,מספרפעמיםמחליפיםשלופנסא"

הטקסייםהכהונהמבגדיהמתחלפות:ולסיטואציותלמקום ,לזמן
ה'פרנג'יות'לחליפותעבורבהם>מככב<שה"ספודיק"והמפוארים

בנדנההכוללמתעתע,היפיםבלבושוכלההמחויטות-מכובדות,
גםמשקפותאלהחיצוניותפניםהעמדותפיארת.כורכתצבעונית
ומפתיעיםזריזיםהסתגלותכישוריעלומעידותפנימיותעמדותהגמשת

באלוזיהוהערמה,הסתרהלשוןתרתי-משמע,"בדים"<חילופי

בראשית.>בספרמסוימותמקראיותדמויותלהתנהלות

אותםשוזרשהסופרהטבע,ומחזותהנופיםתיאוריהםולבמוחשובי

נדבכיהעםולכידותהרמוניהיצירתתוךמתבוננת,בעיןבעלילה,
כניסתועל"פיצוי"משוםישזהבהשגהנפשיים.רכיביהעלואווירתה
המדריך"הזר"הסופר;בדמות ,הסיפורתוךאלהסופרשלהמיותרת

מלאכותית.תוספתבבחינת ,קברוואלאהובהמשכנותאלסלנהאת
לבסוף,להתייחס,חשובמסויםריחוקשלעמדהומתוךדעתילדלות
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ערבובלצדהסיפור:כתובשבההלשוןסוגייתאל
רצוףהואמזה,זהמאודהשוניםהלשונייםהמשלבים

ומליציתגבוההבעבריתוצירופיםמבעיםגדושו
יראיםמספרותהמקרא,מןהיונקתרבדים,רבת

המדרשיםומןוהפיוטים,התפילותמסוגתוחסידים,

האמרותהמעשיות,ואוסףזולשוןוהתלמוד.

אוצרהםבסיפורהשלוביםהעמוקיםוההגיונות

לחלוטיןכמעטנעלםעגנוןשמאזוספרותי'הגותי
-באר ו~~עמובריאיוןכיום.הנכתבתהספרותמן

ש"לאכישרון'ברוכיולוסופרים,על-בצדק
מקורותבאוצרבקיאיםאינםולכןמספיק"קוראים

שלהמקפתלמדנותוהעולמית.ובספרותהעברית
סגוליערךאכןמשווהאלהבמקורותבארחיים

מןהחילוני'-ה"ממוצע"הקוראאולםליצירתו'
דינקותא""גרסאעלאמוןשאינוהצעיר'הדור

להחמיץאוהספרמןלהירתעעלולזו'מעיןעשירה
מכבידוהארמיזמיםהיידישיזמיםשפע .עיקרואת

קלישאתיתיומיומית,לעבריתוהגלישותהוא,גם
אתפותרותאינןבמתכוון'לעתיםוולגרית,ואף

לחיפושהזדקקותבשלקריאהמעצוריהבעיה.
השיוטבקליחתפוגעיםבקונקורדנציותאובמילונים

רצויים,שאינםהבנהפעריליצורועלוליםבספר'

המעטה.בלשון
האבר","דברכגוןצירופים,הדגמה:לשם

אולייובנו"קפידה"אוצררה""זהורית"סלודים",
קוראיםכמהאךההקשר","מןאודבר"מתוך"דבר

 equanimity <ההשתוות""מידתמהילעומקיבינו
מרכזיערךשהנהבס'ופיות>, "ס~~לא-את 1א Q"מואו

הנוצריתבמיסטיקהבקבלה,בחסידות,שלמהותורה

כברנלמדתהיאשבמסרגתוובבודהיזם,והאסלאמית

ייתכןההשתלמות.במסלולהראשוןהשלבמןהחל
שולייםהערותאונספח,לספרלצרףהיהשמועיל
ולמושגיםלמבעיםהסבראותרגוםעםצמודות

שגורה.בעבריתהנהרההטעונים

שהסופרטוב","רומןבעודמדובראיןהכל'אחרי
גלסנראריק<לפילשנינות"'לכאורהאותו"מכפיף

בלבושהגותיתוכןעםביצירהאלאב'מעריב'),
ה'צונאמי'בתוךעלילה.רומןשלכשלעצמומעניין
לכןמהווהקץ"איןהרבהספרים"עשותשלהמציף
ומאתגרת.מעשירהספרותיתמתתבארשלספרו

ביןהמקשרשהחוטמחדשגםמסתברבזכותו

היא"האהבה~תיק:אינוהשונותהרוחתרבויות

הן'חצויותשבבריאההנפשות,חלקיהתחברות
מוצאןבשורשבה,שרויותשהיוהאחדותאלושיבתן

הדומיםביןוהמשיכההשוויםביןההתאמההעליון."
הכוחותשביןהתוז_\םבמובןבקרבנו."נמצאות

שבאהבותהנעלההעליון."בעולמןבהםהאצורים
משפטיםשמים"."לשםהאוהביםשלאהבתםהיא
ואוהבים,אהבהעל-היונהענקמתוךנטוליםאלה

אבן-חזם,המוסלמיוההוגההתיאולוגשלחיבורו
מבוא<תרגום,האחת-עשרההמאהשלמספרד

ספרותביאליק,מוסדהוצאתאלמגור.אלהוהערות:
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 352גליון

הרומןפני

איןופורסםנכרךשספרמרגעפיושעללמקובל,בניגוד
פלגדוריתבחרהכריכותיו,ביןשמצוימהאתלשנות
מחודשתבמהדורהשוב,המקוםפניהרומןאתלהוציא

הסיום.משפטמחדשונכתבפרק,נוסףשבהומתוקנת,

הרומן:שלהמתוקנתהמהדורהבעקבותשאלות,ארבע

.1 

בושמשהותחושהחרףזההיההאםשנים,כארבעלפנייצא,כשהרומן

החדשהסוףהאםבדיעבד?רקהתעוררהשזאתאושלם,או"גמור"לא
המקורית?המהדורהפרסוםבעתקייםהיהכבר

שמשהובוודאותהרגשתיואילושנים,אחת-עשרהארכההספרשלכתיבתו-

שצריך.כמהאחת-עשרה,עודאותולכתובממשיכההייתיבו,שלםלא

עמוקמשהונשלמה,הספרשלשכתיבתוחשבתיאנישבעודהיאהעובדהאבל
ליישמשהו'כותב"כשאניממסותיו'באחתאומרבדוחסאחרת.ידעיותר

ההתחלה,ואתהסוףאתיותראופחותיודעאנימראש."קייםהזהשהמשהוהרגשה
שאנימרגישלאאניאבלשבאמצע.החלקיםאתבהדרגהמגלהאניכךואחר

אותם."לגלותהיאכמשוררוחובתיחבויים,אבלשהם,כפיהםאותם."ממציא
ספרשלשקיומוהראשוןהרגעלמןככותבת.שליבחוויהנכוניםהאלההדברים
כמכלול:הדברים,אתלנסחבהכרחשתוכליבלילך'מתגלההואלך'מתברר
הכתיבה.לתחילתבסמוךדינכתבהמקוריהסוף
משתניםודבריםהכתיבה.בתחילתשהייתילמינכוןהיההזהשהמכלולאלא

בסוףהספראתלכתובהתחלתינשבר.הרצףאומאוד,מתארכתהכתיבהכאשר
וחזרתיבו'להמשיךהתקשיתיארצהכשחזרתיבאוקספור.דשהותשלבסיומה ,' 95

יותר.מאוחרשניםכחמשרקרציפהלכתיבה

קראתילאור'להוצאהמסירתולפניאחרונהקריאההידכתבאתכשקראתי

אני'שניםאחת-עשרהשבתוםאלא .המקורילרצףרגילהשחיתהבעיןאותו
צמח-חייצורהואספרשהלוא-הספרוגםאדם:אותוהייתילאכברהכותבת,

האמירהמלואאתעודהקיףלאהמקוריהסוףעצמו.משלכיווניםולקחוהתפתח
הזמןעםשנעשהלמהההדגשאתנתןלאובעיקר'להיות,שצמחכפיהספרשל

 .שלוהמהותיהמרכזי'הציר
ומצפהובצלמהבדמותהבוראתשהגיבורההראשונים,הפרקיםשלאלוהים

והרבהרחב,יותרהרבהבמשהומתחלףצרכיה,פיעלהעולםאתלהלכבסממנו
ליהיהוחשובעצמה.הגיבורההיאכךמתוךשנבראתמילשליטה.ניתןפחות

ההשגחהמושגאתלדיוןשפותחהספר'שלהסיוםבאקורדמדויקהדלכךלתת
כמעיןאלוהיםהזה:המושגשלהפשטניתהתפיסהאתדיוקליתראו-הפרטית

מפקידיםאנושבידיוהנפש,שלהגדולהפנקסןגםשהואפטריארך'גדול'אב
;הכרחסגרהמקוריהסוף .בעצמנולעשותםבמקוםשלנו'המוסרחשבונותאת

שהשלת;ךמהאתפותחהנוכחיהסוףהזאת.הגדולההסמכותדמותשבעזיבת

מאפשרת.

הסיוםשאקורדהרגשתיהאחרונים,בשלביםובפרטהכתיבה,שהתקדמהככל
הגיבורהשלשדרכהכדימסוימות,מיליםשתימילים,שתיבתוכולכלולחייב
המקורילסוףאותןל'הדביק'בכוח,כמעטושוב,שובניסיתיכןעלשלמה.תהיה

אי·.אבלבושהיההאירוניהכוחאתאותו'אהבתיאפילואליו'קשורהשהייתי-
מחדש.לכתובהיהצריךלהדביק.אפשר
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