
לביוסי

ואני*בררחס

כמעריץ·.משחרמאוכזבנוס-איידסבבראהלאומיתמהספרייהיצאתי
שחכרתי,ביותרהגדולחסרפר-חקוסם-חמכשףכורחם,שלגדול

רבחומררבות,שניםבמשךניהלשאותהבספרייהלמצואציפיתי
חייואתהמתעדיםסרטיםגםואולימכידשאינישלויצירותחייו,על

להציגנדרששאניתוךנשלחתי,לספרייההגעתיכאשראךוחשיבתו.

בקומהברברהבשםצעירהגברתאלמיוחד'מסמךולמלאדרכון
"בדוחס"במחשבהצליבהאגנלית,קצתשידעהבדברה,החמישית.

הסיפוריםקובציכלשםהיולאספרים.כשבעהומצאה"אנגלית",עם
אחד,ספדועודשכתב)ידעתי(לאפואמותהיושלו.המהוללים

טרופיות"בארצותהכנסת"בתיבמיוחד:לביתשומתאתשמשך
 ) The Synagogues in Tropical Countries (כשהספרנית.אבל
כתבאחדשמישהוטענההיאנוספים","פרטיםעלבמחשבלחצה
הספד.את

מבוגר,לספרןקראובאנגלית,היאגםשגמגמהספרנית,ועודבדברה

לגמגםהואגםידעהספרןמעט.רועדלמראה,ורזהעדיןאיש
בדוחס,עלבאנגליתחומדהרבהיש-אחרתחיתהדעתואךבאגנלית,

לחוקרים.דקפתוחהזווקומההשלישיתבקומהנמצאהואאךאמד,
אותו.שתקבלעדשבועלפחותייקחוזהאישור,להגישתצטרך
מדיהאתנשאלבואומה,יודעאתה-אמרלידישעמדצעירבחור

 .בחומרלעייןרקיכולהואאםהשלישית)הקומהעל(האחראית
ונענההזאת,לאפשרותמדיהאתשםשאללטלפון'איתיהלךהוא

כתבישםישאפשרי.בלתיזהבחיוך,אמרבחוד,מצטער-בשלילה.
בלילעייןנותניםלאחשוב,כךכלשבדוחסומשוםמקוריים,יד

זמן.איןולךושיון,

צריךשמא(או"גרציאס"להלומרכדילכדברהוחזרתיממנונפרדתי
(הואהזקןהספרןזההיה .מישהוליקראשאזאלא"גדציה").לאמו
עמדתלידשעמדשיותר),אפשראךוחמש,שישיםבןלפחותהיה

מסךעלהצביעוהואאליוניגשתיהספרייה.בפאתיאחרת,מחשב
המחשב:

 .אמרבדוחס,שלבאנגליתספריםכמהשלרשימהפהישהנה,-
ברברה,קודםשמצאהרשימהאותהאתבדיוקמצאשהואראיתי

שאנילואמרתיללכת,לחוץנראהשלאמכיווןבנימוס.לווהודיתי
שלו.ספריםעודלמצואשאוכלוחשבתיבורחס,שלגדולמעריץ

בקומהנמצארקהואבספרייה.בורחסשלחומרהרבהעודיש-
אמר.אחרת,

מלאמשפטזההיהאותי.עוררההמשפטאתניסחשבההצורה

מקבילעולםאחר,בחללאומר:היהשבדוחסמשהוכמומסתורין,

כמוהיהלא(זהחומרהרבהעודישמודעות,שלאחרתקומהאחר,
הואבו.הבטתיהשלישית).בקומהנמצאהחומרכשאמר:קודם

אפודתעםוחביב,עדיןבאמתפנסיונר,קצתאוליזקן,סבאנראה
שבדוחסששמעתילואמדתימהחיים.במקצתעייףאנגלית,קשמיר

חומרהרבהעליושישחשבתיולכןהספרייה,שלהמנהלהיה
ודוקומנטציה.

נוכחתיכך(אחראמרבספרייה,אחרמגדלשלאבלהמנהל,היההוא-
"ספרייתשלוהסיפוראתקראתאחד).ממגדלרקבנויהשהספרייה

לאאנשיםשבובבל,מגדלעלהסיפורכמומאוד.יפהסיפורבבל"?
כעת.שאנחנוכמושנינו),עלהחווה(כאןהשנישפתאתהאחדהבינו

מנוסחהואכמהחשתישובאךמאוד,פשוטמשפטזההיהלכאורה,
המשיךהספרןבדוחס.שלמשפטיםכמומשמעויות,רבתבצודה
 .שמישראלאמרתי .אנימאיפהושאללדבר

בספטמבר-11הלנוגםוהיהיהודים,המוןפהישאמר,ישראל,הר,-
מתו.והמוןהיהודית,בשגרירותפצצהחיתהשנים.כמהלפנישלנו
אצלנוישנוצרים.עםגםמתחתניםהםיהודים.הרבהמכיראני

שלספרשםיש-המחשבמסךעלוהצביעהמשיךאגב,במשפחה.
כנסת.בתיעלמשהובמיוחד,אותךשעינייןבורחס

לאזהאבלאמרתי,הטרופיות",בארצותהכנסת"בתיקודם,ראיתי-

~פרטים.ראתההספרניתשלו.
ידיעלכעתתפוסהיההמחשבאבלהספרן,אמרשוב,תבדוק-

אדםהיהזהאמר:הספרןמרדנו"."פריטושהקישהצעירה,בחודה

אניאמרתי,הקרחון,שלהשםשזהחשבתי-הופתעתי.מאוד.חשוב
 .אותולראותנוסע

-ואמרבירכולפתעאחזואזשמו.עלהואהקרחוןהספרן.אמרכן,-
 .לךלעזורשמחתילשבת.הולךאני .בדגלחשמללייש

מאוכזבלרחוב,יצאתימהספרייה.ויצאתיבתודהממנונפרדתי

הספרן.שאמרהמשפטיםביהדהדוואזצעדיםכמהפסעתימשהו.

חשתיאחר.לפירושניתניםכךכלהיוהםכורחם,שלמשפטיםכמו
חשבתיבדבריו.טמוןחידהכתבכאילומשהו.לילהגידניסהכאילו

הרבהבספרייהעבדאםשכן,סבירבורחס.אתהכירהספרןשאוליגם
וחמששלושיםלפניכורחםאתהכירשליחברשלאבאאםשנים.
אותו.הכירלאשהספרןסיבהאיןחמישים,בןהיהבורחסואזשנה,

נכנסתיבי.שצומחתמסתוריןתחושתמעיןמה,התרגשותחשתי

ופריזאי,מסוגנןקצתשנראהברחוב,שמצאתיהראשוןהקפהלבית
בי:שהדהדוהמשפטיםאתלכתובוישבתי

היהזהאחרת".בקומהנמצארקהואבדוחס.שלחומרהרבה"יש
 .סודשלריחעםמשפט
משפטהיהזהבספרייה".אחדמגדלשלאבלהמנהל,היה"בדוחס
 .אחדממגדלרקבנויהשהספרייהמפני .מאודמשונה
כמו .מאודיפהסיפורזהבבל'?'ספרייתשלהסיפוראת"קראת
שלשפתואתאחדהבינולאאנשיםשבובבל,מגדלעלהסיפור
לךאומראניכרמז?זאתלהביןניתןהאםכעת".שאנחנוכמוהשני,

נשמעתשלנוהשפהלומר?מנסהשאנימהשומעלאואתהמשהו,
 ?אחרתהיאמשפטבכלהכוונהאךדומה,

הטרופיות.בארצותהכנסתבתיאותך:לענייןשיכולסיפורפה"יש
הואבורחסשלאאמרהשהספרנית(למרותכתב".שבורחססיפורזה

אותו.)שכתב

משונה,משהובכךהיהמורנו,פריטועלכשדוברבסוף,ואפילו
חשבתיואניאדם,היהמורנופריטולדו-משמעות:קוסמירמזמעין

ארגנטינה.שבדרוםהמפורסםבקרחוןשמדובר

הזדקנותו,בעצםקלהחמלההמעוררהענוג,האישבי.הכוהדברים
דבריםהיולאאלוטיפוסי.בורחסיכמבוךשנשמעודבריםליאמר

תמימים.

שהמבוךצויןובובורחס,עלשניםלפנישקראתיבמאמרנזכרתי
שניעלוחשבתיישבתיביצירתו.החשוביםהנושאיםאחדהוא

בקומהרקהואחומר,הרבה"ישהספרן:שלהראשוניםמשפטיו
היותאחר".מגדלאלאהזההמגדלאתניהללאו"בורחסאחרת",
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מגדלרקישהלאומיתשבספרייה
בכיווןלחקורשצריךחשבתיאח,ד

עלברעיונותיוידועבדוחסזה:
אוליומתפצלים.מקביליםיקומים

מקביל,ביקוםמגדל,עודקיים
בצורההיאאליושהכניסהמתפצל,

ניסיתיכלשהי.סודית-בודחסית

בדוחס,שלבסיפוריולהיזכר
השבילים"גןהסיפורבמוחיועלה

פרטיו,אתזכרתילאהמתפצלים".
ליצורניסיוןשםשהיהזכרתיאך

בכלומתחברשמתפצלמבוך
גבעאביטל ','עמוקכנהרספרים"שלובסופואחרים,ליקומיםפעם

חיתההזההניסיוןהגשמתדבר,

חשבתיאחרת.בצורהלקרואאפשרפעםשבכלספר,באמצעות
בארצותהכנסת"בתיהספראולימסוים,ספרלחפשצריךשאולי

ולמה,ספרכזהיכתובמי-משונהנשמעהשםראשית,הטרופיות".

מעמיקה(בבדיקהוגםאותוכתבגםשבדוחסצויןבמחשבושנית

אותו.כתבלאיותר)

בלתיבספרמשהוכתבבדוחסהאםעצומה.התרגשותביעוררהדבר

האםשמו?תחתולאשמותחת-כפולבאופןאותולקטלגודאגידוע
ויחפש?כמוני,במקרה,לבפעםישיםשמישהוכדילעתיד,משהוזרע
האחר"?"המגדלגבילרמזיםשםיהיוהאם
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פניאתוקיבלשםהיההזקןהספרן .לספרייהשבתיבבוקרלמחרת
בבואנוסיומייםעודלישישלואמרתיסניור?פה,עודאתה- .בחיוך
אותםאמצאבמחשב.שברשימהבעותקיםרקלעייןורציתיאיידס,
בעצמי.

 .אותוופתחתיבקלותהספראתמצאתי
שכןלמזרח,פוניםאינםהכנסת"בתיבו,נכתבהטרופיות","בארצות
במערב".היאירושלים

שלמדוקדקתיאורבאכךאחרלבי.אתשמשךמשפטהיהזה
נמשךעמודים,כמהלאחרונעצרתיהמשכתיוריטואלים.תפילות
ו"ספרייה":"ספרים"המיליםאתשכלללמשפט
ויכוחנגתלעכאןאךרבות,ספריותהקימוהטרופיהאזור"קהילות
המזרחימהקירהמרחקלפינקבעהספרשל"הקידודנכתב,ביניהן",
אתקיבלמהקיראחדמדףמרחקכלומר, .ירושליםאתשסימןביותר,
חיתהשירושליםמכיווןאךהלאה.וכך 2.00מדפיםשני , 1.00הסימן

מהקירבמדפיםהספרמרחקלפילקודדישכישטענוהיובמערב,

הפכושבהטרינידד,בקהילתאירעביותרהמפורסםהמקרההמערבי.
מבנההשתנהמכךכתוצאהלמערב.ממזרחהספריםקטלוגכלאת

מתוךהיהשנראהכך ,מסתוריבאופןזזוחלונותלגמרי:הספרייה
במערב".זורחתשהשמשהספרייה,

שלסדרלפיואופייני,בדוחסימשפטהיהזהבהפתעה.עצרתי

ובהנחהקבליסטי.משהוהעולם.סדרעללהשפיעיכולאותיות
 .למישהוחיכההזההספרלמשהו.רמזהואשטויות,כתבלאשבדוחס

קומה(עבור 1278.476שהיהשלו,דודיהקמספרעלהסתכלתי
זה . 674.8721הקידוד:אתהפכתילוקורההיהמהחשבתי .ראשונה)

בקידודהשישית.לקומהועליתילנסות,החלטתי .שישיתקומהאומר
אותווהחזקתיהספר,אתלשםהכנסתיהספרים.ביןחללהיההאמור

זההיהמאחורי.עומדשמישהויהרגשתואזהצידה.שלאיפולכדי
 .הזקןהספרן

ליוהורהבספרדית,לחשכן,-
המדף.גבאלהספראתללחוץ
להסתחרר.החלוהחדרזאתעשיתי

מסתובב,הקירכאילוהרגשתי
מולזהוהספרןאניניצבנוכךואחר

מדרגות,שלחשוךפירבתוךזה,

חירום,מדרגותכמושנראו

זההיה .ולמטהלמעלהשנמשכו
לשם.והגענוהסתובבהקירכאילו

רמהקריאהפלטתיאני?איפה-
בעברית.

 1עדיןבקולהזקןאמרהבא,ברוך-

נדהמתי,מקודם.בהרבהיציבאך

עברית.דיברהואשכן

קראתי.עברית?מדבראתה-

נמצאיםאנו .אותימביןאתהאבלספרדית,מדבראניאמ,רלא,-
בדוחס.ותיכנןשניהלהספרייהזוהיבבל.בספריית

קראתי.השני,שלדבריואתהביןלאאחדאףבבלבמגדלאבל-
 .הספרןאמרבבל,מגדלשלהאנטיתזההיאבבלספרייתאךנכון,-

בדיוקמביןאחדכלכאןולכןלזמן,מעברשהואמקוםיצרבדוחס
הואבהלשפהקשרבלימתכוון,הואלמהוגםהשני,שלדבריואת

 .משתמש

המשיך:והואהרעיון,מעוצמתנדהמתי

קטגוריזציה:הואלהביןמאנשיםהמונעשהעיקרוןהבחיןבדוחס-
שמאלניאני .ישראליואתהארגנטיניאנילמקומו.שייךדברכל

אתזהנביןשלאברור .עבריתואתהספרדיתמדבראני .ימניואתה

מאיתנו.זאתמונעתהקטגוריזציהכיאפשרי,הדבראםגםזה,

וזההחייםלמדעישייךזהספרקטגוריזציה:עלבנויהספרייהגם
יצרהואלחיים.מקביליםשספריםתמידחשבדוחסהחברה.למדעי
שלהדרגתיביטולשלתהליךכמו,ךהמחפש,האדםעבוראפוא,

המספרכ,ךאםהספר.שלמספרואתהפנסכלקודם .הקטגוריזציות
אםבטוחלאגם .נמוךאוגבוהלהיותיכולהואהרבה.משנהאינו

אתמאבדתהסופרשםקטגוריזצייתכלומרלא,אואותוכתבבדוחס
לקומהעליתכךאחרהספר.הואשקייםהיחידיהדברמשמעותה.

ביטלתוכךנמוך,אוגבוהלהיותיכולהספרכלומרהשישית,
עודעברתנמוך-גבוה.לקטגוריהשישהחשיבותאתגםבתועדתך

ביטלתהקיר,עלכאןולחצתלמדףוכשהגעתכאלה,תהליכיםכמה
מהביןהבדלכעתאיןאם .ומאחוריוהקירלפנישלהקטגוריהאת

ללאחללאלשמאחוריו,למהלעבוראפשרומאחוריו,הקירשלפני
 .בבלספריית-כעתנמצאיםאנושבוהחללוזהוקטגוריות.

המונעותהקטגוריותשכלמכיווןזה.אתזהכעתמביניםאנולכן
 .אינןכברשהםכפידבריםלהביןמאיתנו

מתבטלהזמןגםהאםשאלתי.הזמן?קטגורייתלגבימהכ,ךאם-
חי?לעומתמתשלהקטגוריהגםוהאםוכר'?אתמולמחר,-כאן

 ,קטנהלמעליתכעתנכנסנו .הזקןאמרלמטה,לרדתעלינוכ,ךלשם-
ושם,מוא,לחדרויצאנוהגענומעלה.כלפיוטסנוכפתורעללחץהוא
ובעצמו!בכבודובדוחסישבגדול,מכתבהשולחןליד

אמר.האמת,מחפשלך,שלום-
תדהמתי.למרותשאלתי,הזמן?כלמחפשיםאנומה-
 ,לאהבהכמיההבדוחס,אמרהזמן,כלאצלנושקייםמהאת-

ונעלם.אמר .והשגתה
הקטגוריאלי.השני,העולםאלנחזורהספרן.אמרבוא,-
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יוצאים?ואיךשאלתי.בבל?ספרייתמסתיימתאיפה-

רשת.כמרמתפתחתהיאהספרן,אמרמסתיימת,לאהספרייה-
וירטואלי,הואשלההחללאדם.בנישיותרכמהביןלקשרמטרתה
האדם.בניביןומתפשטהלוךזהוחללמדרמה,

מנהרהדרךהגענורגעבאותואמרתי.האינטרנט,אתמזכירזה-

באחתנמצאנוושנינואותר,דחףהספרןזכוכית.מסךדמוילקיר
 .במסךומביטיםעומדיםהספרייה,מחשבשלהשנימצדו
ללאוירטואלי,חלליצרבדוחסבבל:ספרייתמהיהבנתיואז

מטרתואדם.בניביןומקשרוערדערדומסתעףשהולךקטגוריות,
בדרמהאידיאה,הואהזההחללאנשים.ויותריותרביןלקשרהיא

המציאותאפלטון,לפיאפלטון:שלהאידיאותבעולםלאידיאות
איןשאותןמסוימות,אידיאותשלהשתקפותןרקהיארואיםשאנו
המערהבמשלמודגמות(האידיאותלכלהמקורהןאךרואים,אנו

אנואךמוארת,מערהבתרךהולכיםאנשיםשבראפלטון,של
מטילותשהןהצלאתרקלראותיכוליםלמערה,מחוץשנמצאים

עלנתפסהאידיאה,שלהשתקפותהזה,צלמקירותיה.אחדעל
כמציאות).ידינו

בתוךבדוחסויצרשהגההקטגוריותביטולשאידיאתמכאן'
באינספורולהשתקףבעולםלהתפשטעשויהשלו,בבל""ספריית
זו:אידיאהמהבמידתמגשיםשהאינטרנטייתכןלמשל,כךצורות.
השתקפותהואומקום,זמןשלהקטגוריותאתמבטלשהואמכיוון
בלעדיה,להיווצריכולהיהלאשהואגם,ייתכןבדוחס.אידיאתשל

השלכהשיהרושרנותותופעותמדיומיםייווצרושבעתידוייתכן
זר.אידיאהשליותרומדויקתמושלמתוהשתקפות

"הוארכה",שנקראהקפהלביתשובונכנסתימהספרייה,יצאתי
רשתבעצםזוהיאיידס.בבואנוסהלאומיתהספרייהלידהשוכן
מצוינים.אלפחורסלהםישמסוגנן.בעיצובקפהבתישלנפלאה
בעצםשאולי-וחשבתיברחובפסעתי .ויצאתיהקפהאתסיימתי
מופיעבבלמגדלשלהרעיוןהריהאידיאה:אתהמציאלאבדוחס
בכוחותלבנות,רצוהעולםמכלהאנשים-בתנ"ךמאודמוקדם

אותםבלבלהאללשמים.שיגיעבנייןקטגוריות,ללאמשותפים,

קיימתחיתההאידיאהלבלבל).משמעו"בבל"השורש(ואולי
נזכרתיואזארתה."לשחרר"ניסהבדוחסאותה."נעל"האלקררם.
המורכבתספרייהבומתארבדוחסבבל":מ"ספרייתבקטע

באמצעותביניהםהמחובריםמשושים,בצורתחדריםמאינסוף

בסוגרייםשם,מכניסוהואכאלה.קומותאינסוףוישפרוזדורים.
שכאשראומרים,המיסטיקאיםלכאורה:זניחמשפטובקצרה,
לחדרהופךוהכלהספרייה,חדריכלמתבטליםלאקסטזה,מגיעים
ויששררות.באינסוףכתוביםקירותיושכלואינסופי,עגולאחד

 • • •.האלשזהוהאומרים

 16.9.05שישי,יוםאיידס,בראנרס

 . 19:50שעה"קררסרר",קפהבית

המתפצליםהשביליםגןהקובץאתהפותחהסיפרר-רג,יגשלשמרגםזהר *
 . 1978בררנרבסקי,יורםשלבתרגומובררחס,מאת

עםעגולהלשכהלפניהםגמלהשהאקסטזהטעונים"המיסטיקאיםבמקרר * *
חשודה;שערותםאלאהקירות.כלאתהמקיףמתמשךגבלוועוגולגורלספר

נזיונות("ספרייתבררחס,מתוך:אלוהים".הואזהמחזוריספרסתומים.דבריהם
בררנרבסקי).יורם :(תרגם 1998החדשה,הספרייההרצאת ,) 72עמ'בבל",

מ'רנומאיה

הבין-תחומיתבזיהרהוים""ופלו

לומקהלה.יחידלשחקןמוסיקליתבימתיתיצירה

ופלו:בתפקידענבר;נרעםמוסיקה:לוי;ינותןובימוי:כתיבה
נרימנשה

המשלבמהריביזירן mייחדויתמטאפררההואהוים""ופלוהמחזה
ביןוממזגמקרבהואטובה,מטאפוהרוככלושיהר.דיבורקלוות

m .אישומפקד,חיילאיתן,רפאלרב-אלוף-ופלואחדמצדרקים
הלכושחייליומיתלווגירמטכ"להגבוהר,עיטוריועתירקשוחצבא

המאופקהזהלאישמההים.-ומולוכלות,עדבנאמנותאחריו
הגבירתלמהותוממשהיפוךשהואהאינסופי,וליםהומחוספס
והמיוסרת?המופנמתהממושמעת,העצוהר,

הואהיםמתעתעת.רכה,ותהוםשפההאואינסוף,הואהיםובכן,

המתים,שלבקלוותיהםומההדדיםשעלריםתדועהומעמקינשיות
אותו,המקיפההכוללתהמציאותגםהואהים .ופולשלמתיו

כגון:קיומיותשאלותלושמעמידה

פה?אתהלמהידועאתהלבשו,באתמוכן?אתהים:
 .ופלועונהחרבה,

 .רצוהאתהכיבאתצרןו,ים:

לאופלו:
 .לבארחייבהייתלאארתך,הזמנתילמהלארתוצריתזה,אתצריתים:

נניחופלו:
מרגיש?אתהאיךברגל,לךונרגעערלוהגאוהגלגםנניחים:

נעלוופלו:

איבראתשמציגהכאשההיםשלפתיינישיחנשמעבהמשך
-מינה

לבעו;ךשיכויצוקכפלו-שפתייםופלו,לפנינשוקאגן-פתר-גלניגשים:

פתרשפתיזרעותוי,ךלופתתסופהבעדרבי!תסרסבעל,המלח,לגרם
הים.שמי-שםפניךעל .;חורכות

לכי!פניו)(מסבופלו:
בשיr.רבשר-שר-לשעברפלושותפותתראלפי ...ופלובפתרהבטים:

לשכרס-חופפתארתךתהוםשורב ...אבדועשי;רהפדר,בלתיוברק,אתה

 !תוקףמייגרף
חיהופלו:

שאדויסאוסהסירנותכמומסוכןפיתוישלהתגלמותכאןהאוהים
שלבמקהרלאשמעב:רהעלוםלהן,ויכלומלוןעמדהמיתלווגי

ופול.
משהוישכאחד.ומגתהרמסתוריתהזההדיאלוגמשמעות

מיניתנשיתאינטימיותאיזוהגברופלועלבכפייהשעחרייתי
אתכאישיותו,האחרהדצאתולחשוףלהתודועבאילצווהים.דךר
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