
ברוךז'אןרינה

מבעדהאורשל"החיתוך

הזמן"לרצף

אדף*לשמעוןהחתונהבמתנותוגאולהאורעלמחשבות

שבאשלמשירהשורהלשיםאדףשמעוןבחרכפור'לספרובמוטו
משהומאירהזושורהמתעתעת".נדרןמספראבלפשוט"ספורסלהוב:

תופסהתעתועשלפעמים-בעוד:ספריו, ל;··.לאורךאדף Tשלבפואטיקה
שלפשטותודווקאמרתיע,אומפליאמפתיע,כשהואהעין,אתקודם

זאת,ובכלהלב.אתהתופסתהיאלתעתועמבעדהמפציעההסיפור
"סיפורהואעגנוןשלשסיפורוכמופשוטיםהםאדףשלסיפוריו
אתשמפעילהאמיתיהמניעאתהרגש,אתבמדויקלוכדיםהםפשוט":

כולם.הדבריםאתשעוטףהגדולהמסתוריןואתדמויותיו
להגדרההואאףעונה , 2014בשנתאורראהאשרהחתונה,מחבות

רבים,בענייניםונוגעשונותתקופותפניעלהמתפרשמורכברומןזו.
שלהתחלהלהציעמבקשתאניכולם.אתלתפוסאוכללאאלוובדברי
אפשרותעוסק:הואשבהםהמרכזייםמהנושאיםאחדדרךבוקריאה

שהרומןהאור,מופיעזה,בנושאהדיוןלצדומשמעויותיה.הגאולה
משמעותאתהנושאיםהסודותאחדהואהאורמרכזי.כמוטיבבו,מלא

אליה.התשוקהואתברומן,הדברים
ראשונהבקריאהלהידמותשעללומהוחידתי.מורכבהואהרומןמבנה
בקריאותמתבררושירים,סיפוריםשלמקריכצירוףשרירותי,כמבנה
-מהםשלושהחלקים,שבעהלרומןומוקפד.מרהיבכמבנההבאות

בפרוזה.הנותריםוארבעתבשירהכתובים-והאחרוןהחמישיהראשון,

השוניםמרבדיהמוטומעניקאדףהפרוזהחלקיארבעהמתוךלשלושה
החזיונותוספרהיכלותספרהבבלי,(התלמודהיהודיתהסודתורתשל
עצמו,בפניכחלקמוטולכללהתייחסישלדעתי,ויטאל).חייםו'של
ובמוטיביםבאורבגאלוה,הנרחבהעיסוק .לעשרהמגיעחלקיוסךוכך

הספירותמבנהאלהרומןשלהמבניתהחלוקהאתמקשרמשיחיים
להבלדיםמעברלכך.לרמוזרקאוכלזומצומצמתובמסגרתהקבלי

דומיםאינםבפרוזההכתוביםהחלקיםגםלפרוזה,השירהביןהברורים
ובסגנוןעוסקיםהםשבהןבדמויותובזמן,במקוםנבדליםהםלזה.זה

מובןתמידאינוהחלקיםביןהקשרכן,עלשלהם.והז'אנריסטיהנרטיבי
שאליהםאפלים,אזוריםהרבהמשאירהרומןלחלוטין.ברוראומאליו

בנושאיםהעוסקברומןמודעתבחירהזוהיאךמגיע.אינוהתבונהאור

הנגלה.עלהנסתררבבהם
נפתחהרומןכאמו;רהרומן:מגווןכמהעדמגלהחלקיושלקצרהסקירה
זהחלקועלומשפחתוסליאורשלסיפורואתמספרהשניהחלקבשיר.
לבלותהיוצאסופרשלסיפורואתמתארהשלישיהחלקבהמשך.ארחיב

אגםבקרבתהברית,שבארצותורמונטבג'ונסון,אמניםבמושבתקיץ

והמשיחאליהוחנו,ךכמוהאנשיםלרשימתמצטרףהואכך"עדן".ששמו
טכנו-חוויותעוברהואשםעןד".לגןבחייהםש"נכנסועליהםשנאמר

שונים.אמניםעםמפגשיםוסדרתרובוטיאורקלעםפגישהמיסטיות,
פלנטהעלשמתרחשעתידנימדע-בדיוניסיפורהואהרביעיהחלק

לאון,דיגב'שלסיפורהאתמשלבתהיאאוידו.ושמהאלטרנטיבית
אנובו.לומד-השניבחלקשנעלםסליאורשלבנו-שנועםתיכוןמורת

זיכרון.מארנוןסובלכשהואשםמופיענועםהיעלמותו,שלאחרלומדים

דיגברתלא.אנחנווגםלמה,אולמקוםהגיעבדיוקאיךבטוחלאהוא
עלתגליותסדרתעוברתכךכדיותוךקרהמהלבררלנועםעוזרתלאון

עלוםבאותומתרחשהשישיהחלקפעם.להשהיההבןסרן,ועלעצמה,
לסיפוראחדות,בשניםאחורהחוזרהסיפורהפעםלאון,דישלעתידני
מפוקפקותבנסיבותשנהרהשסרן,ומתבהרהולךמכאןבנה.שולשלה

ביןתפקידלושמיועדמשיחלמעשההואאחר)באופןאךלישו,(בדומה
שיר.הואהרומןאתהחותםהשביעיהחלקהעולמות.

הרומן,שלהשוניםהחלקיםביןהחיבורנקודותאתלהבהירשניסיתיאף
מסתיימיםהסיפוריםכן,כמוראשונה.בקריאהברורותכהאינןהן

הסבר.אואזהרהללאלסיפורמסיפורנופליםוהקוראיםהדברים,באמצע
איךלהביןלונסותומתי,נמצאיםהםאיפהלבררהקוראיםעלושובשוב
משלסגורעלוםהואברומןחלקשכללעתים,נדמה,לשם.הגיעולומה
אבלמסוימת.במידהנכו,ןוזהבחשכה.המוקףאלוי,לכתכוכבעצמו,
עסקינן.שבוהאורוזהו .פנימהלחדורמצליחאור

מקיוםהדובר,אתשמעבירמפגש,המתארבשירנפתחהחתונהמתנות

חיצ;ן~~קרת ;סע;ךם~ת יו:ז~~~"העולם.אלואל-מקומי,חוץ-זמני
תעופה,"שד;תשללעולםבאחתמוכנסהוא .) 7(עמ'ציר"מבנח;אשר

~ Q ל;iר-~זי~ת ;רIJ ללעולםובאגרסיביותבאלימותנדחף ,)םש( "ל~'-?זlזז
האפשרויותכלמלואל .) 8(עמ'ובצוך;ת"גדל;;ת iו"ערים "!סקס;,
ויחידה,אחתהתנגדותמביעהדוברפתות,'מגםלה~ותשיכולותהאלו
שוב ,) 7(עמ' "אל/-"~~רז:ריכנאנס,עליה,חוזרוהוא .) 7,8(עמ'"לא"
היאהזהלעלוםכניסהרצונו,כנגדהגוףכפייתהואאונסאםושוב.
ולאהעלום,אלנדחפיםאנובכוחמכולם.והראשוניהגדלוהאונסמעשה

לעלוםריקה,התנגדותהיאהדוברשלהמיללויתהתנגדותומבחירה.
השירכרצונו.שימושבויעשההעלוםבגופו.בו,רקבהסכמתו,צודךאין

ל;יס;חלא;לא;~~רז:ר1י~י;ד ~םר~~חיצ;ן"~~קרתבשורות:מסתיים
 ;ה~~לי,:ש ו~~ ן;?ז~ ;ה~~רנור, iJ ע~?ו~~ןה;~הז:רר~ה ,ו~~רהע;לם

ציד", ;מבנחאשרחיצ;ן"כנקותשנפתחהשיר .) 8(עמ'פה""נב;רממ;ן
העלום·ת~ךאל·:הנפילהמסללואתמשרטטלוזמן,למקוםומעברלפני

 ,"ה""פמהשמים,הנופלכמלאךעדן,מגןהנופלכאדם ."הפ"המסתיים
 .הדוברשלגופומוטלבוהמקוםהוא

ריאליסטית,נובלההרומן,שלהשניחלקומתחילאלו,דבריםלאחר
סליאורומשפחתו.פרידהסליאורשלסיפורואתהמספרתלמדי,ארוכה
רחוקלאגרהיוליהאשתו.מילויה,שנפרדלאחראמועםלגורחוזר
סליאורביניהם.עובריםושלוםשירהנועם,ילדיהם,שולושתמשם,
מעודףסובלהואבהרבה.כמבוגרנדמההואאבלשלושים,בןלאעדיין

כמתקיןלמחייתונאבקהואושתייה.שינהנשימה,מבעיותמשקל,
בשעהאחד,יוםואהוון.משהאחים,זוגשלבחברתםאבטחהמצלמות
קסניה,אתפוגשהואה"מגהזלו",בסופרמרקטמצלמותמתקיןשהוא

ביניהם.מתפתחוקשרתשע-עשרה,בתקופאית

הבכורבנונועם,תהום;נפערתהזאת,המוחשיתלמציאותמתחתאבל
בלתיהיאהיעלמותוונעלם.לתוכהנופלוחצי,ששבןרקסליאור,של

לנחשיכלויםלאאנוזהובשלביחד.והקוראיםהוריועבורצפויה
שלשאלתההואבנובלההאחרוןהמשפטההיעלמות.פשרמהאפילו
אותומוצאתלאאניאית,ןשהואליתגידנועם,"איפהלסליאור,יוליה
תשובהבהיעדרסיפורם.מסתייםפתאום,וכ,ך .) 133(עמ'מקום"בשום

הקוראים,שלבראשםעולותשבוודאיולשאלותילויהשללשאלתה
זהאותנו.הונומתמוטטת.והמוכרהאמיתיהריאליסטי,שלהעיןמראית

עבורעבורנו,אחרותתוכניותישלמשהואולמישהולו.שציפינומהלא
נועם.עבורסליאור,
אדף.שלהקפדניהספרותימהמעשהחלקכמובןהיאהזאתההבנה
שלהיעלמותודברהיוודעעםהדברים,באמצעבחדות,נגמרהסיפור
לשעררקנותרלקוראיםניתנים.אינם-פרלווגאוסיגרוהסברים,נועם.
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1 
זהאיךאויחזור,והואיבואשיוםהתקווההאבוד,לבןהגעגועיםאת

חלקשלפתורהלאסופווכהכזאת.בצורהיעלםשמישהובכלל,ייתכן
הסיפוראלכברנופליםשאנובשעהבתודעתנו,צרובנשארברומןזה

יותרמאוחרישובנועםלגמרי.אחריםבדבריםפניו,עלהעוסק,הבא,
בנפילתו.אותועוזביםאנוזה,בשלבאבלברומן,

ועלאורעלדגשמושםביניהם,ההבדליםולמרותהרומןחלקיבכל
והנה"ואראיחזקאל:שלמחזיונוכידוע,לקוחה,חשמלהמילהחשמל.

 ;ב~~ 9 ;;ל Tךנ~הtזת, ?i~נ;ילך~ש~ך;ל ן~~ ,ן;פ~ o-ן~ ה~~~רה 9רו![
 .)וא,(יחזקאל,ס~ש"~ת;ן ,ל~~ IJO~~יןו~ת;~ה

אבלחשמל,במילהיחזקאלמתכווןלמהבבירוריודעאינואיש
שהמילהמאחרהאלוהי.המופלא,האוראלאותהקשרותמידהפירושים
משהולשמורבכוחהישעדייןהמודרניתלמילההתגלגלההמקראית
לטענתי,יחזקאל.שלבחזיונושמופיעהוהחידתיתהמופלאהממהותו

השוניםהחלקיםביןהקשרלהבנתהמרכזייםהמפתחותאחדהואהאור
המצע,מקוצרבו.המרכזיותמהתמותכמהמסמנתונוכחותוברומן

ומשפחתו.סליאורשלהראשון,בסיפוראתמקד

דיגיטלייםמכשיריםפנסים,נרות,זה:בחלקרביםמופעיםישלאור
שמשאורברקים,ישנו:טבעיאורגםבחשכה.מהבהביםואלקטרוניים

השוניםהאורסוגיביןקטגוריאליתלהבחיןשאפשרייתכןירח.ואור
בכךעוסקאינואדףלדעתיאךמלאכותי),אורמלוטבעיאור(למשל,

בניסוחהאחר,עיקרוןבהדגישוהללו,החלוקותאתמסכסךדווקאאלא
אוריינטציהגםבתוכוכוללעתידזיכרוןשלמיתוס"כלפריה,חביבהשל

"אורבמאמרההנכון)",הואדברשלהיפוכו(וגםהעבראלמובהקת
נוטהוהמיתי,העתיקכן,עלאורים.הספרמתוךכמעטפת"ואורכתוך
חלוקהברומןשאיןרקלאלכן,והטכנולוגי.החדשניאלדומהלהיות
המקומותדווקאבומתואריםאלאומקורם,האורסוגיביןוניגודנוקשה
והמיסטיקה.הטכנולוגיהנפגשותשבהם
שוניםיחסיםמקיימותעצמןהדמויותגםהשונים,האורלמופעיבנוסף

 ) 20(עמ'בבית"ביותרהמוצק"[כ]גוףמתוארלמשל,סליאוההאור.עם

שמודרךלאורמתקשרבנובלה,אחדותפעמיםחוזרתכבדותוואשר
 ) 114(עמ'זהב" 1ה 1"ידיגם(שא-לי-אור).האור""נושא-מילולית-

גופוביןהניגודשמורגשכמואבלפעם.לאמוזכרותבנעוריולושהיו
שהיוהזהבידיביןהניגודמודגשכךבשמו,המוכלהאורלביןהגשמי

סליאורחששכרות,שלבלילהבהווה;לגביהןתחושתולביןבנעוריו,לו
רצונוורקיד,לכפותשכוירטחוןבשרנא,בשרעשויותידיוש"כפות

ביןהאימננטיהחיבורשלמרותכך .) 115-114(עמ'תנועה"עליהןכפה
עבורו.מיוחדתמשמעותנושאואינואותו,עזבכמוהאורלאוהסליאור
הואבההצעירההנערהלעומקסניה,"מוצק".שתראהכפיהואסליאור
משמעו " xenos "(בשמהמבוטאותהןגםוזרותהשנוכריותהמעוניי,ן

בותופעהוכלבעלוםמתבוננתקסניהסליאור.שלהיפוכוהיאנדנדי),
סליאורואילוהאל,שלולקיומושביקוםלמסתוריעדותמבחינתההיא

לה:אומרהואביניהםבשיחהשלה.הפאנתאיסטיתמהתפיסהסולד

אמד.בשמים,להסתכלאהובת"את

אלהוים.אתלדאותבסוףיצליחאניאולייודע,מיכן.

צחק.הוא

עוקבשאלהויםליהבטיחהשליאמאילדה,כשהייתיאמדה,היארצינית,אני

העננים.מתוךאחרינו

כבד.ילדהלאאת

אחדינפתחמשהומתאים,שלאפרטישמספיק,מסתכליםאםצדקה.היאאבללא,

יותרבעננים . mהדשלבנשיכותחהבחדקים,וזהבעצים,זהעמוק,יותרעומקזה,

 ] ... [לדאות.קל

שאמדת.העציםשלהזהבחוטאמאמינהבאמתאת
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אמהד,בערדאותן.השפילההיאפנימה.נסוגבעיניהמשהומדחק,התמלאההיא

 .) 78(עמ'הביתה"ילךשאניעכשיוטובהכיעצרהבקול

טריזיאסשלמראהכתמונתבר.לחרשאראותרלראותיכולאינוסליארר
אתשנושאסליארר,האמת,שלאורהאתמכולםטובשרואההעיוור,
לאור,דומהקשרישלונועםלקסניהאבלכלל.לראותויכולאינוהארה
עוסקאינושהרומןכךמסתורין.נושאיםהםעבורםולחרקיהם.לטבע

מקורו,מהאוהאורשלמשמערתומהלשאלהתשובהאחרבחיפושרק
אחריו.מחפשרמילראותומסרגלמימאיר,הואמיעבורבשאלהגםאלא
חלקשהואאףהאוראתלראותיכולאינוסליאררדווקאמדועאך

האוראתלראותמסוגלאינושהוארקלאהנובלה,כללאורךממהותו?
שלו,ה"פשרטה"הפיזיקליתלתופעהמעברמשמעותלולתתארהזה
קסניהשלהפנתאיסטייחסהזהאםביןהארהאלמיסטייחסשכלאלא
לכלממשמתנגדסליאררבמשפחתו,צדדיםשלהדתיהיחסזהאםרבין

מתנגדהואמדועלארד.המשויכתכלשהימשמערתאורוחניותשלביטוי
אותר."עירורה"לירליהשאהבתוהיאשנרמזתאחתאפשרותכך?כללו

בכךהאםסליאור.אומר ,) 56(עמ'העיניים"אתלךסותמת"האהבה
האשה,שלאורהאתמחזירשרקלירחהופךהואירליה,עםשהתחתן

שלושהבחירהייתכןלשמש?משררהשקספיראשרג'לוייט,היאשאולי
לוגרמהבנעוריולילויהתשוקתואחרי ,) 89(עמ'הלב""אחריללכת
לאפשרותאחת,אפשרותזוהייותר.רוחנילקירםהאפשרותאתלאבד
בהמשך.אגיענוספת

לגאולה.למעבראותרהופךהאוראתלראותשלוהיכלותחוסראופן,בכל
אוהב.שהואלמיסליאררביןשמפרידהמחסוםהואהזההיכלותוחוסר
לאביר,נועםאומר ,) 130(עמ'עלוב"אבאאתהכלרם.מביןלא"אתה
שגילה,דבריםסליאורעםלחלוקמנסהנרעםנעלם.שהואלפנימעט

אבלהיעלמותו.אתבדיעבדלהסבירבידםשישלומרחב,לזמןהקשורים
ומעברמבעדלראותהמבקשתמחשבהכלמעליודוחהכאמורסליארר
לבדר.לעבורנאלץשבנרהמשונההגילויממסעמתעלםוהואלדברים,
ולזמן.לאורהדוקקשרישלנועםלקסניה,ובדרמהלסליארר,בניגוד
אפשרותהםאדף),שלאחרות(וביצירותברומןאחריםוילדיםנועם

האםלהציל,אפשרבכללאםידועלאכימסוימת,לגאלוה.מסוימת
וילדותילדיםהגאולה.מתרחשתבדיוקמהאומיובשםלהינצל,אפשר

הנוחרתרעםהעולםעםעמוקקשרשמקיימיםאלההםבגרותסףעל
ידנגקלופיעלהקדוש","הילדבר.שלוטיםאשר-יהיראשריהיר-

בתוכומאחדאשר ]".[המתרומםהמוגבה,"המרכזהואנוימןואדיך

האדמה,עםהשמיםאתהנשי,עםהגבריאתהתחתו,ןעםהעליוןאת
האדםנוימן,(אדיך'חדש"'למשהולגמרי','אחרלמשהואצלושהופכים
לואחרנרעם,נקראמהלשםיודעיםאינםהקוראים .) 128-127 (המיסטי,

אינםשהנעריםלכךעדיםאנואבללארן,דיגב'שלבנהסרן,גםמכן
מביןלמשלנועםהאנשים.שאראותרשרואיםכפיהעולםאתרואים
שלהישןבחדרומגלההואצורה.באותההזמןקייםמקוםבכלשלא

רשתשלקבועהנקודה-אפס""נקודתלהקוראשהואנקודהסליארר
השעוןשלו,הידשערןאתשםמניחהואכאשרכלשהי.קואורדינטות

מוזר:משהרמתרחשברקים,סערתבמהלךאחד,לוילהמלכת.עוצר
דיוקנואתוצורבמאירברקהסערה,אלהחוצהמביטשנרעםבשעה

נרעם,שלחירורדיוקןצרובהיההזכוכיתמשטח"עלהחלון:זכוכיתעל
שלסליאור,שלהחדר .) 96(עמ'בפליאה"החוצהניבטרפאיםדיוקן
המוזרהצילוםברומןדמותכלעבוראובסקורה.לקמרההופךנועם,

גםטבעיתתופעהזוהיסליאורעבוראחר.משהומסמלהזהוהפלאי
אתלקחתרוציםוהםבנסמדוברבמשפחתוהדתיהצדעבורנדירה.אם

עבוראבלהטבע.שחלולאמנותיצירתזוהיקסניהעבורהרב.אלנועם
האםמיוחלת.פגישהאואות,קריאה,זוהיבקרוב,להיעלםשעתידנרעם,

החלוןלידשנמצאבכךשנרעם,אואותו?דווקאחיפשהאורהברק;



עדלהגדירו,יכוללאהואשאפילולמשהומחכהרב,כהזמן
אוכךהאור?עםהזההחד-פעמיהמפגשנוצרכמעטשבכורח

בלבדהרצוןבכוחלכזההפךאםוביןנבחרנועםאםביןכ,ך
הרפאיוהפורטרטסומן.הואחמורבי),סליאור,שלחברו(כמו
שלהיעלמותולאחרלמשפחתושיישארהיחידהדברהואהזה
אחר.לסיפוראחר,לזמןנועם

תכונההיאובמרחבבזמןמסויםרגעלהקפיאהזאתהיכולת
החלל,אלהתפרץ"זוהרכמותיאורברומן.לאורמעניקשאוף
מוזכר ) 46(עמ'החלופת"השנייהלוחיתעלשניהםאתצורב
מיסטיבעתבההואשהאורכמואבלאחדות.פעמיםעוד

הזמןשלרגעיתהקפאהרקלאמאפשרהואכךוטכנולוגי,
מחזיונולזרוםיכולהאורלכןשלו.אינסופיתזרימהגםאלא
זוהימסוים.רגעלהקפיאוגםשלנו,המציאותאליחזקאלשל

הזמן"לרצףמבעדהאורשל"החיתוךשלהכפולההמשמעות
התופסותמתקין,שסליאורהאבטחהמצלמותכמו ;) 47(עמ'

תמונותשלמסדרהמורכבתזותנועהבעצםאךבזמן,תנועה
בזמן.וקפואותבודדות

והאור,נועםלביןסליאורביןשקושרנוסףסיפורישנואבל
המרכיביםוהשיריםהסיפוריםשארביןחיבוריוצרולמעשה

שהוזכרההנפילהתחושתאתגםמסבירהסיפורהרומן.את
בן-שחר:היללשוללרציפושלהפניםכפולהסיפורזהולעיל.
ייהרגוסטבלרציפו",לש"נפילתו~לח;לשל~רץ, ס~ר~~סה w-ן~הילל ,ם:~~~ ס?~~"~יו
~רים ,ל~ י~~;כ 7 ל~~~~~לה ם:~~כ: :ן;~~?נ;:~~רסר~סהג;ךם.

 .יrי?~?~רזקה ,ב~~ק,rיי~ל~~לה ,ן;פ~ ייr~ר~~ "~;מ~:כרב wר~~י 9 ~
י"ב-ט"ז)פסוקי",ד(ישעיהו ",ך;ב~ר~tיי~לתורד,זpא;ל~ל~ך

שגםונוס,הלכתכוכבאוהצפון,כוכבכנראההואבן-שחרהילל
כלרציפו,תורגםהואהירונימוסשלהשגויבתרגוםברומן.נוכחהוא
לרציפוהשםשלהמילוליתמשמעותושנפל.למלאךלשטן,נרדףשם
דמותמתקבלתוכךאור).משמעה ," lux "(המילההאור""נושאהיא

שגםלסליאור,תזכורתכאןישכוכב-מלאך-נופל.שלומוארת,כפולה
חלקלאכברהאוראבלבנפילתו,מבהיק-האורנשואכלרציפו-הוא

שמחזירככוכב-שחרבןהיללגםשכןלפרדוקס,לבלשיםישממנו.
מוליכיםאר;ונושאיםהאלוהי,האוראתשמאבדכמי-לרציפווגםאור,

סליאורביןהקשרוכךממנו.מנועיםהםמשלהם,אינוהואאבלאותו,
וסולדלאורמתכחששסליאורלכךהסברמציעשחרבןולהיללללוציפר

מתנהגאליו,עיווראבלהאוראתהנושאסליאור,לרוחניות.זכרמכל
אבלהתקיים.שלאמהדברלושהובטחכמישנבגד,כמיהנובלהלאורך
לחיישלו,לגופומורדסליאורהשאול,אלהמורדלרציפו,כמושלא

בבעיותיובכבדותהנוכחוגופוהגשמית,מוצקותוומכאןהזה.העלום
הנפילהאחרת,נפילהגםבתוכהמקפלתהזאתהנפילהכןועלהרבות.

משתקףהנופלהמלאךמוטיבוהחסר.המשתוקקהחי,הגוףאלהעדןמגן
כמו-לרציפויותכדמויותעצמןראואושנתפסואחרותבדמויותגם

עןדמגןהנפילהאתשכתב-בלייקוויליאםומבואותרוהמשוררים
אחרתליצירהרומזהרומןשלששמואפילוייתכןברומן.המוזכרים-

מובןלשם).גיוראשלתרגומופי(עלוהשאולהעןדנישואיבלייק,של
הבניםוסרן,נועםהילדים-נעריםשלבדמותםשובמתבטאתשהנפילה
אחר.לסיפוראחר,לעלוםהנופליםהאהובים
שלהאמיתיתהמשמעותהיאהזאתשהנפילהלנואומראדףלמעשה
באחתלהפוךאומ;וזהמההגאולה.אפשרותאתלהכילאונבחרלהיות
מליבתלזנקה"נדשרלמישהוהידועבמסלולםחייואתהחימאדם
סודםאלהחשמל,אלהאור,לבאללקרבהמחיריש .) 128(עמ'עצמו"

היאהמשמעותחיי,ךמרקמתלהיקרעהיאהמשמעותהדברים.של
המסתתרתהאלימותאתזהברומןחושףאדף .לזמןמחוץלבדלהיעזב

זוהבנההבחירה.ברגעכברהמקופלתהבגידהאתההבטחה,מאחורי
ההיסטוריהשללאורכהגםאבלהרומן,שללאורכורקלאמהדהדת

 ;) 267(עמ'תעופה"יבלתכלא;"הנ;פליםאלוכלשלסיפורםזהכולה.
למהאלי,,;אלי,הצלב,עלהמשיח.שלבקריאתו-לשמועניתןקלוםאת

מותלאחרסליאור,שלאחיוגדי,שלבקריאתוהמהדהדתעזבתני?"
שלובקריאתו ,) 132 ' 92(עמ'אותי"הרסוהואאותו"אהבתיאביהם,
ו that was near your heart ,"אליוטת"סשלבשירוגרונטיון

was removed therefrom ". ,ומתקשרחוזרברומןחלקכללמעשה
ובונבחרלהיותשלהנצחיהמיתוסאתושובשובומספרזו,לנפילה
בהמשךאדףכותבלעלום",משיחדרוש"אכן,כך.עללהיענשזמנית
זקוקיםאנחנו ] ... [היה.לאפעםאףלגיבור.תפקידזהאין"אבלהרומן,
 .) 259(עמ'לנבל"

מגןהנפילהאתגםבתוכומאחדאדףשמספרהנפילהסיפורכאמור,
הדמויותכאשרכןועלוצרכים.רצונותבעלבגוףאותנושכלאההעןד

ואוהבותמכירותשהןמהעולםפעםפעמיים.נופלותהןברומן,נופלות
קל?ס~י~וו~ ן;;ך~ר~ב; י~~"ממנו.לחמוקשאי-אפשרהגוףאלופעם

אלובמילים .) 268(עמ'ררב;"~לא ן;;~ינ;:ס?או~לזpלא:כגוף; ;ם:~,ע~
חיצ;ןב":;ג~קרתשהתחילסיפורוכך .הרומןאתהחותםהשירמסתיים

לבדלאא 1שiדלדעתהמשתוקקהרעב,בגוףמסתייםב:זיר", ;ח~נ~~זקר
מבחירה.לאבכוח,נדחףשאליהבאפלה
מספרחלקכלהזה.הרומןאתלקרואדרךגםהיאהנפילהתנועת
נפילהתנועתהואגםכמכלולהרומןאבלאחרת,נפילהשלסיפור

שלמתחילתוב:זיר") ;ח~נ"(מרבדיאקססיוצרתאשראחתמתמשכת
האוצראחרסיפורמספרהחלקיםמעשראחדכלוכ,ךסופו.ועדהרומן
ברומןהקריאהאבלהקליפה,בתוךכניצוצותשלו,אורואתבתוכו
מסלולכמויחד,האלוהעולמותכלאתשתופסתאורכקרןהיאכולו

הזמן".לרצףמבעדהאורשלכ"חיתוךהקרקע,אלמלאךשלנפילתו

• 
סוצילווגיותבפרספקטיבותהאורבנושאבינלאומיבכנסהרצאתםבעקבותנכתבוהדברים

גוריןו.בןבאוניברסיטת , 2015באפרילשהתקייםותרבותיות,
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