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וולקשטייןעודד

לא"ותואבא"צוואת

פוקנרלוויליאם"הדוב"בנובלההמוותנגדקריאה

מ"אורהייטאוארהכומרפרקנו,שלביצירתובזיכרוןהנחרתותהדמויותאחת

אפשראיזה.מוותשלהמדומייןברגע ;סבושלמותוברגעכלואבאוגוסט",

 ;הסבשלהמוותמרגעכהיחלצותעצמוהייטאוארשלמותורגעאתלקרוא
אפילוציבור,זמן,ריבוי,שלהפקתםאפשרותאתבולקרואאפשראבל

האובססיהשלהפיכתהאפשרותאת ;ההואהעריץהמושעה,הרגעמןקהילה,

קריאהשלאפשרותהאחרלהתחקותמבקשאניושיתוף.חלוקהשללמדיום

עלומקודשיםלנוהמוקדשיםהמוותרגעיעלינו'המצ~ויםהמוותברגעיכזאת

חייםפיהם,עלחייםלמרותם,סריםלנו,ממניםשאנוהמוותרגעיידינו,

בתוכם.

כוח"ביקורת(בתוךהמתימטיבנשגבקאנטשלבעיונולראותמקובל

עלקאנטשמחילהכפולהההסטהבשלרקולומהפכני'דרךציוןהשיפוט")

פיעל :שלוהמטאפיסיקהשלהכלליותלמגמותיהבהתאםהנשגבחוויית

אתהולמתשאינהמשימההדמיוןעלמטילההתבונההקאנטי,המודל

הנצבר-לשיעורין,הזמןעלהחיהדמיון,כמעט.משימת-התאבדותמידותיו,

נקלעשהואהלא-נמנעתהמצוקהאחד"."במבטהאינסוףאתלהקיףנתבע

אתהאינסוף,שלבהשגתועליונותהאתלתבונהמגלהזותביעהבעקבותאליה

לאובייקטהאינסופישלבייחוסורואהקאנטהמוחלט.אלהתכוונותהעצם

"תיקונה"בבחינתהנשגבאתומעתיקאופטית","טעותמעיןבחושיםהנקלט

הנשגב :התבונהאלהחושים~צע ?iוהסובייקט,אלהאובייקטמןזוטעותשל

t ועלבתיווכםומומחזהתבונהעל-ידיהמתוזמראפיסטמולוגימשברהוא
הנשגבשיחבתולדותקאנטשמחוללזוהעתקההחושים.שלחשבונם

שביסודהאפיסטמולוגיכמבנהידיועלמוצגתהתיאורטיתובהיערכותו

התגלותהמעמדכן'אםהוא,הקאנטיהנשגבהסובייקט.שלהיפעלותו

 .הדמיוןבושמתענהלמשברמבעדלעצמההתבונהשלהאקסטאטית
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מחלק,הוא jומשררהמרכיבמצרף,החרשים,לעולםהמוגבלהדמיון'

בתהליךלמספרמספרארלמידהמידהליחידה,יחידהמצרףומרנה,זק~~ת

ברלהתמידהיהניתן-בהדגשהכךעלעומדקאנט-עקרונישבאופןצבירה

אתומקפיאההדימוייםרצףאלפורצתהתבונהשלתביעתהאינסוף.עד

להצגהבניגודהמוסרית.והחרבההטהורהמבנהשלהתגלותםבכוחפעילותו

אתלהצילבאההנשגבשלב"רגע"התבונהשלהתערבותהפיהעלהרווחת,

זרהתערבותלקרואמציעאניהאינסוף,לנוכחהקטלניתממגבלתוהדמיון

איןעדלהתמידהדמיוןשלמיכולתועצמהאתמצילההתבונהשברכמהלך

המייגעהאריתמטימהלכואתלהסיגבלילהיעצר'בליולחברלהוסיףקץ'
במילים .מהלךמכלהחורגתראשונה,כסיבההתבונהשלהופעתהמפני

עלהשיחלשרןמתגברתשברהאתרהואהנשגבכילטעוןניתןאחרות,

אתלכרנןכדיעצמהאתמגבילהשלה-עצמה,האוטונומיהיצרנותפוטנציאל

אותרעוקרתהדמיוןעלהמוטלתהמשימהלירטאר,שמראהכפיסמכותה.

"במבטהאינסוףאתלהקיףהתביעה jהזמן-שלוהטבעיתהמחייהמסביבת

זה,במרבןמרות.שלחטופהסימולציהדידולגביהיאבאל-זמן,אחד",

הואהדמיוןשל"מרתו" jהתבונהשלהופעתהבימתהיאהדמיוןשלהקרבתו

הסמכות.שלקולהנשמעשממנוהמדיום

הדמיון'שלמרתו-הזההמרותשלהפקתותנאיאתלבדוקמבקשאני

הקריאהשלמרתהצבירה,שלכמהלךהכתיבהשלמרתההצבירה,שלמרתה

המחשבהקול :הקולשל~מדירםייתפסזהמרות .זרצבירהבעקבותהיוצאת

מבעדולהשמיע"מרתו"אתלדמותהחישוביםרצףאתהמאלץהואלהופיע

מכלהפוקעומיוחס,מברדדקולשלהופעתואפשרותאתהמשתררתלדממה

הגבולותתחתשתחתורטרמינולוגיהלאמץעלינויהיהכךלשםיחס.

התבונה,שלקולהאתלהשמיעכדילתבונה.הדמיוןביןהחוצציםהקשיחים

אתלשנןדמותה,אתללבושצריך-הדמיוןשלמותרדיוק,ליתראר-הדמיון

להציעמבקשאניהחיקוי.דרךעלולולרגע,רקולו-מנהגהאתלסגללשונה,

המעמד-זהמתרחמעמדשללהצגתוכאמצעיהחרבפירעוןשלהפיגררהאת

אתהשעייתהמתוךמתקינההשבתתה,אתהטקסטואליתהתנועהמנסחתשבר

ארתה.ומחוקקתעליההמתעלההסמכות

הממנהלאדוןבאשרבבערותהשרוינסרכןהדמיוןאתמתארויסקלתומס

הרי-משמערת)לרצפיםהנצבריםהדימוייםאתלצרף(הכושרההבנהאתלו

חרבואתהדמיוןפורעשברכרגעהנשגבאתמציגהוא 1אפשררתה.אתומסדיר

התבונה,אתלהטמיענאלץהדמיוןפרדרקסאלי,באורחלאדוניו:המושעה

כדי-להשתתקותומבעדקולהאתלהשמיע-דמותהאת"לרגע"לשחק

חרדועלמתנודדשהואבשעהמהלכו.עלולהתנשאממנולהיבדללהלהניח

a~ 
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 :בבואתהאתלהמחזירלתבונה,חובראתסוףסוףפורעהדמיוןהאל-זמן'של
הציורי.שלקולרעצםאתלהמצררההואבמותר

כאירוע-הדמיוןשלבתנועתוכמעצורהנשגבשלהדרמההצגתבעקבות

בשםזהדימויולקודדעצירתהאתלדמותמאולצתהדמיוןתנועתשבר

שלבתנועתוכמעצורהחרבפירעוןשלהרגעעללחשובמבקשאני-"תכרנה"

די~רהאחרונותבמילותיהמדמההטקסטואליתהתנועהשברמעמד :הטקסט

התייחסותבאמצעותבצוואה.קריאהשלמעמד-המיליםכלעלהנעלה

להציגמבקשאני"הדוב",הנובלהשלהרביעיבחלקההצוואהשללמעמדה

להישמעהמבקשכתרהטקסט,רצףפניעלאנטי-טקסטואליכאתרהצוואהאת

להתפרש).ולא(לפרושלהיקראמאשריותרלהישמע-הפר~שבבידודו

-בצוואהלקרואאפשרמידה,ובאיזוהאם,לשאולאבקשאלהבתנאים
לעררןהניסיוןשביןהיחסעלולעמוד-להלשמועמאשריותרבהלקרוא

החרב.פירעוןשלהפיגררהלביןכזרקריאה

דואליסטיתמתמרנת-עולםהערלהכמהלןהנשגבאתמציגיםרביםחוקרים

תוךוכר')על-חושיתטראנסנדנציהמולהחרשיםעולם ;תכרנהמול(דמיון

הזר.בתמרנהבקיעיםמסתמניםרשםפהאבלארתה.ומקציןמחריףשהוא

הזההרווחהדיכוטומיהדגםאתמסבן 2קאנט,אצלהנשגבעלבספררלירטאר,

היציאהכיהקאנטיבטקסטמדוקדקתמקריאהערלהלמשל,כן,ממדים.בכמה

שלתנאיבבחינתעצמה,ההתקדמותשלתכרנההיאהזמןלרצףמחוץאל

מותנותאלהפעולות :המדידהארהמנייהשביסודהמימטיתהסדרתיותהופעת

כיישרתלייצגומשמעהרצף,שלהקודמיםאבריואת"להחזיק"ביכולת

עלנב~המדידהשלכמהלןהזמן •כןראםאל-זמנית. •כןומתוןבר-זמנית,

השעייתוולהתקדם.להתמידכדימעצמולחרוגנאלץהרצףמעצוריו.סדרת

בגדרהיאהתבונהשלתביעתה •כןראם .הנמשךהזמןשלתכרנההיאהזמןשל

שמסבה"מברכה"עצמו.הזמןשלבמהלכוהמובלעת-כברהתביעהשלהד

אליהנדרששלירטארהמושגיםבמערכתביטויהאתמוצאתהזההגילוי

במהלכו"תקדימיה"לביןל"מקררירת"התבונהשלטענתהביןלמצעבניסיונו

בדמיוןהמופקתהייצוגיםלסדרתמייחדהואפעםאחרפעם :הדמיוןשל

נשגב-למחצה.ארלירטאר)אצל(המדכאותכ"נשגב"עמומים-כמכורןמושגים

עמדתושלהלגיטימיותבשאלתלדוןמתיימרשאנימכפייותר

שהתפתחהענףהפרשניהקררפרסבמסגרתלירטארשלהלא-אורתודוקסית

-לירטארשלהעמימותאתלהעתיקמבקשאניקאנט,שלהאסתטיקהסביב
כילהראותמבקשאני ;הספרותתחוםאל-שבפרשנותוה"סילרף"אתואפילו

ביטויהאתמוצאתהפילוסופיה,שלגבולהעלהמתקיימתזר,עמימות

עםהקריאהאתלזהותמבקשאניהספרות.שלבתחומהה"תקף",המועצם,

 a נ.,wם
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הקריאהליוטאר.שלבמושגיוהמתקיימתה"עמימות"שלייצורהאפשרות

שלבואהעלבמותוולהכריזאחת-לתמידלמותהכושראתהדמיוןמןנוטלת

חטופות,מיתותשלרצףהנמשךבמהלכוקוראתשהיאמתוךהתבונה,

הקריאההמוות,שלהסינגולאריזציהכנגדהתכוונויות-למוות.שלהיסטוריה

 ;מותואתמדמהלבדוהואכיסבורהאדוןהמוות.שלבנאליזציהמציעה
הלאהלמותמדמההאדוןמדמים-למות.בהמוןאוזניואתמחרישההקריאה

שלהמתמידמקצבוהואזהשמוותלומשמיעהוהקריאהההיסטוריה,מן

הא-היסטורי~ת.שלהחלולותלפעימותיהנשמעתשההיסטוריההרצף,

עודלמוות-משלו,האדוןשלהתכוונותואתפעמיםאלףמחקהההיסטוריה

עללחזוראלאלהאיןלעולם,ומשבאה ;לעולםבאהשזולפני

(אתהמצטטתהיאעליה.אפואחלותהמדכאות :חיקוייה-שקדם-לה

הופעתה).לפנינצחציטוטה-שמכבר,

האדוןמבקששאותוהמוותדימוי :הקריאהשלהפארודיהמעגלזה

שללאורכהאותהלצטטמקדים-הקדמתואתמקדיםלךברולהקדים

המדכאותאתלקרואמתחכם(אניהקדמות-הקדמותהעשויההיסטוריה

 ;ממשציטוטשלכמדכאותספקאואירוניהבאמצעותןלצייןביקששליוטאר
ב"הופעתו", :ציטוטשלכאפודיהמתבררתהפארודיהספק).אירוניה,ומכאן

אותולצטטהמקדימההפרוצדורה-הקדמתושלהפרוצדורהאתמצטטהקול

על-ידו).ציטוטהבעצםמתוכו,"עכשיו",(ובה-בעת,ההיסטוריהמשחר

היאהקולשלהקדמתואתלקבועהמוזעקתהלשון :צחוקמשחררתהקריאה

הלבןהנשגבמידה.לאיןאיחורואתומודדתועידניםימיםפניעלהמתגלגלת

מתמידכרצףהזמןאלהעתקתואלאהנשגב,שלביטולשאינול"נשגב",נעשה

הארוכההקדמתםאתמודדתהאדוןשלהיחידהמיתתווחישוב.מדידהשל

ה"נשגב".זהו :למותומחשביםהולכיםעבדיםשל

כלולותהיצירותושתי"הראשונים",לסיפורסמוכה"הדוב"הנובלה

אתמגולל"הראשונים"הסיפור .) 1942 (משה""רד,ברומאן-הסיפורים

האייללהריגתעדפאתרס,סםהתערובת""בןבידיאייקהנערשלחניכתו

הצידבמסעמספרהעיקרישחלקה"הדוב",הנובלהזה,במובןשלו.הראשון

הנובלהעלמורחבת"חזרה"היאבן,סבאהמכונההדובבעקבותהאחרון

אלמתייחסהמספרהנובלה,לתחילתסמוךהסיפורים.בסדרלההקודמת

מןשלאישותאלאבההרצההיאתמותהבתחיה"לאאשרהמיתיתהחיה

הציידמסעות 3 .) 183עמ'("הדוב", " ...לנצחהואיןלהכניעהשאיןהזההזמן

זמןמת",קדמון"זמןשלמהלכואתהנשניםבכישלונותיהםמודדיםהעונתיים

זקןדובגוילהודאפשראיששובזמןלמות,יכולאינוכברמותושמשום

לאלמוותזושנתיתפולחןבחגיגתמצליחיםהםאיןדמואתלהקיז"שאפילו

 12נ,1ם 1!1 ~
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דווקאלמוד-מיתות:זמןמת,זמן .) 184(עמ'קצף"בשצףהמשתוללשלו

הדובהריגתזה,במובןהארץ.אתלכבושכדיאחת-לתמידלהמיתישאותו

ואינומתחוזר,ואינומת-אחתפעםמתהדובהאומנםאךהצוואה.מצעהיא

שלהנמשכתהפרעתההואכולוהרומאןמסוים,?במובןקודמותמיתותמחזיר

הראשוןהאייל-האיילשלהריגתואתמחזירההדובשלהריגתו .זויחיד~ת

נהרג,משהואיותראשראחר,איילשלהריגתואתמדמהשהריגתואייק,של

שלקולהעצםמתוךויוצא"מהלךהריגתו,שלהדימוימןונולדהולךהוא

הריגתושלהדימויאתומקדישהולך ,) 177(עמ'מותו"עלהמספרתהקרן

היהשעדייןישרות,עודןשקרניוקטןאיילהיה("לרגליואחראיילשללמותו

כברשהראשונ~תהאבשלבקולומשמיע ,) 178עמ'-שעבר"באביבעופר

אותילקחסם .ראיתיאני"גם :הנערבאוזנימודה(מקסליןעצמהאתהקדימה

כלובתוך ; ) 180עמ'-שלי"הראשוןהאיילאתשהרגתיאחריאחתפעםלשם

והנערעמו,ומתבמותומתערבפאתרססם-לבדומתאינועצמוהדובזה

המיתהאתושובשובשמשנןכמיהאלההמיתותבכלמספרלאיששנעשה

 .) 243(עמ'ואחת"עשריםבןהואכך"ואחר :בחתףעליוהבאה

אתנשכחמשמעהצוואה,שלבקולהנשמעהבהזה.לכלנניחהבהאבל

היהלא"בתחילהכאילובהנקראמוטב,אובצוואה,נקראלא jהספרות

מוותעודהיהולאאיןכאילובהנקראבה).נקראלא(משמע ) 158(עמ'כלום"

בההאוחזהרומאןאתשונאתהצוואהלעצמה.מדמהשהיאמזהלבדיברומאן

-לבןדףלהנקדישהבהלדרכה.אותהנשחרריכןאםהבה, jמתיובהמון
בתוךעמהניטמןהבהמעולם.מתולאו"בני-תערובת"וילדיםאייליםכאילו

ניכנעהבההקבר.דומייתאתהמתקינהללשוןכלילמסוריםמותה,דימוי

החוקאםאלאנתנגד,לאדבר;זוכריםשאינםכמיאליהניכנסלצוואה.

(נתנגד).נצייתאו-אז .לכךגמאכדולנוישמששלה-עצמה

המתקיימתהשיחההיא"הדוב"שלהרביעיהחלקשביסודהסיטואציה

לושמלאואייקהנער-מקסליןאייזקלביןאדמונדסמקסליןביןהמטעבחנות

עללוותרלהחלטתוהטעמיםאתדודנובפניהאחרוןפורשובמהלכה- 21

הנושנות,במחברות-הקריאותריבודמוטב,או-הקריאהירושתו.

וציוד",ואספקהמזוןשלהאטיטפטופםאת"מתעדותאשרהמצהיבות

הקריאה jהשושלתתולדותאתתיבותובראשיובקיצוריםבמספריםמקודדות

הטקסט.שלהראשייםהעורקיםאחדהיאהזאת

הסימניםרצףאלומתייחסתששבקה,הלשוןשלבלשונהמדברתהצוואה

 :באלימותלפתע,נעצרשהואמשעהרק

Fathers will and nothing more, no tedious recording filling this 
page of wages day by day and food and clothing charged against 

 ~l!Iטם ~
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them, no entry of his death and burial because he had outlived 
his white half-brothers and the books which McCaslin kept did 
not include obituaries: just Fathers will ... ("The Bear", p. 205).4 

יוםיוםשכרעלמייגעיםרישומיםמילאולאהזההעמודאתלא,ותראבא[צוואת
אחיוהלבניםשניאתבילההואכימרתו,צויןולאממנו,שנוכרוהבגדיםהמזרןרעל
עמ' ,, ...בלבדאבאצוואת :אבלמודעותהכילולאמקסליןשלוהפנקסיםהאב,מצד

257-256 [ 

and nothing more : היאהכרוניקה.באמצעשממהשלאיהיאהצוואה

היגעיםולחשבונותהימיםלמנייןומעברלמעלההמוותגביעלנישאת

 •אותולכלולהחשבונותלספרימניחאינוהמצווהמהלכם.אתהמגלמים
שלמהשגתןהאבפוקעמותו,בלשוןבדברואותו;לבלותעליו,להתאבל

 •מותואתלושהעניקהואבתיעודשהליקוימשוםלוקהמותותיעודהרשומות.
שלמותו .) out-live (למהלכם-הםמחוץאלקולו)(אתחייואתשמתחהוא

רצוןשלהופעתותנאיהואהמוות :הצוואהשלהאפיפאניהמדיוםהואהרצף

חישוביעםמתיישבואינוהסיבותמשלשלתאוהעתיםמקורותנגזרשאינו

שממנוהמקוםאללשומקום,האבשלקולואתעוקרהמוות ;והניכויהצבירה

 ,האדוןהאב,האומנםאבל Just fathers will :כמו-מבראשיתלהורותלוניתן
למותלומניחהאב,שלבמותוהקוראאייק,האםמוטב,או ?אחתפעםרקמת

 ?אחת-לתמידלמות-אחתפעםרק

קרותרס,שלהבלתי-מצויןמותוציוןאתמסמיכהאייקשלקריאתוראשית,

קרותרסשלבתם-טומישלמותהאלטהור,לרצוןנעשהשבאי-ציונומוות

 ;ונכדובנו •טומישלטולאתלאביהשילדהבשעהמתהאשריוניס,והשפחה
להשמיעבליבאין-קול,הימיםבקורותהנבלעעד-תום,ומצויןמתועדמוות

 :חשבונותיהםחשבוןעלהגה

finding, beginning to find on the next succeeding page what ... 
he knew he would find, only this was still not it because he 

: already knew this 

Tomasina called Tomy Daughter of Thucydus @ Eunice Born 
) 205 . 1810 dide in Child bed June 1833 and Burd. Yr stars fell (p 

היהזהלאעדייןאבלשימצא,שידעמהאתהבאבעמודלמצואהתחילנומצא,
נולדהריוניסתרסידסבתטומילהשקוראיםטרמסינה :ידעכברזהאתכי •הדבר
 ] 256עמ'הכוכבים,נפילתשנתונקברה. 1833יוניבלךתהמתה 1810

~ ~ 
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- ךכ רחא דימו

Nor the next: 

Turl Son of Thucydus @ Eunice Tomy born Jun 1833 yr stars 
fell (p. 205.) 

נפילתשנת 1833יונינולדויוניסתוסידסשלטומיבןטולהבא:הדברלאנואף
 ]) 256 (הכוכבים

האב,שלרצונואתהמקיפההדממהאתמפרהאייקשלשקריאתובלבדזרלא

שהיאבלבדזולא ;חולפותושניםמתהפכיםדפיםשלבמקצבםאותהנוקבת

נשימתוועםשפחהשלהאחרונהנשימתהעםאחתבנשימהצוואתואתכורכת

אחרעלוםאירועהרצףמןהלאהמאחרתהיא ;בנהשלהראשונה

)" still not it "(, ברשומותנכללשכברמהעםהצוואהאתמרנהשהיאבשעה

 " just fathers will and :(מפרשת)מפורשתבלשוןהנה,בחשבונות.והובא

) 205 . he had seen that too: (p ". -כברזהאתגםוהוא ,בלבדאבא"צוואת

 ) 257(עמ' ":ראה

המוותשללהתקנתוחדהאנטגוניסטיתתגובההיאהקריאהזהבממד

:p ;~ללאתמיד-לראשונה,מופיעהרצון-המחוקקהרצון.שלהופעתו ת

בכוחואיןשובניכרות,כברשעקבותיומשעה ;תקדימיםוללאהקדמות

לבוא.באפשרותואיןשובפעמיו,אתבישרכברהזמןשרצףמשעה ;להופיע

 ," Fathers will "עלכמשקולתנתלה " and he had seen that too "הצירוף

מקדיםאייק ;הקריאהשלבהיסטוריה " just "שלההמראהתנופתאתמחכך

 " finding, beginning-הזיכרוןשלתחילתואתעיוניו-שלו,שלהריבודאת

" to find ... what he knew he would find -רצוןשלהחדשהלהתחלה

באמצעותה.להתחילזמםזהשרצוןלשכחההאב,

-רצונואתדיוק,ליתראו-מותראתלראותאייקהקדיםבעצם,היכן,אבל
המקוםמהו ?לזיכרון-והשכחהלהרגליהחריגהנעשתהכברהיכן ?האבשל

 " the next succeeding (למקצבהרצוןשלהופעתוהופכתשבו

" ... page ... nor the next (, לעדהופעתואתהרצוןדוחהכךומתוך) still " 

" not it (, ממילאנעשהההופעהשלשמקצבהעדבהיןח~תו,אלאמופיעאינו

בלשוןולחפשלהקדיםעלינו ? )" nor the next "(אי-הופעתושללפעימה

 :הצוואהמילות ;אוזנינואלאותוהנושאתהלשוןיהרצוןאתהנושאת

and he had seen that too: old Carothers' bold cramped hand far ... 
, less legible than his sons' even and not much better in spelling 

who while capitalizing almost every noun and verb, made no 
) 205 . effort to punctuate or construct whatever (p 

8~'.1 
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ריא Rהקרותרס,סבאשלהזקורהעוויתיידוכתבאת :ראהכברזהאתגםוהוא ... [
עצםשםכלכמעטשפתחמשלהם,הרבהטובאינווהכתיבבניר,שלמזהפחותערד

 ]) 257(עמ' ...ולבנותלפסקכללטרחלאאךוישיתבאותופועל

שלהמדיוםלא-קרואות.רוחות-רפאיםאתלשונהאלמזמנתבצוואההקריאה

הוא-הרצוןשלהסינגולאריתהופעתוכאתרהמוותאתהכותבתהיד-הרצון

המחברתההתחלה ;רב-פעמיותהזכרתחתהופעתושלהספקטקלאתשמכריע

-גדולהאותועודגדולהאות-התחלותשלקצובסכוםמחברתעצמהאת
- )" bold "(הרצףמעלהזדקפותהלשון-ה"אנכית"לשונהכימגלהוהיא

 (עווית ;הזדקרויותשל"אופקי"מרצףעשויה
11 11 cramped ( -חזרה

בהתקףתוכלכמעטנתקףבעקבותיהאשרהתחלה-מחדש,שלאובססיבית

כלשלהשעייתםמעמד-הלשוןשלשכחתהקפיטליזציה.שלמשונה

-אחתפעםלמותמנתעלשיכחותיה.כלזכרעלעומדת-החשבונות
גדולהאותפעם,אחרפעםולמותלהקדיםהאבעלנגזר-לצוותלהתחיל,

אחת-לתמיד.למותמסוגלהואאיןשובאלה;ובתנאיםגדולהאותבעקבות

להתעלותהאבשללשונומבקשתידהשעלמוות,שלפיגורההיאהצוואה

אלאוהמיתות.הלידותמתחבירלהשתחררוהניכויים,התשלומיםדקדוקעל

השעייתואלה.רצפיםשלכארכי-מטונימיהבעל-כורחהמתפקדתשהפיגורה

של~חוקמתבררתשהיאמשעהמהלכושלהכלללמדיוםנעשיתהחשבוןשל

-לפניומתלאשאישכדרךלמותמחשב-מותואתמדמההאב :דקדוקו
אחרים,שלבמותםב-כבר wמחףאחרים,שלמותםאתמחשבהואובלי-משים

האבליום.ליוםיוםשלבדימויוהמדמים-למותבתולדותיהםמחושב-עדיין

השיכחה.אתוחישבוהקדימוהחשבונותאבלהחשבונות,אתלשכוחביקש

המבקשהאב ;אחרותשיכחותבצפניהמתעדתלשכוחהמבקשתהלשוןכך'

כיאחרים.שלמותםאתבצוואתומאנסןמותו,עםלהתייחדמותו,אתלייחד

הזמן'מותאתלדמותבתשוקתוהמצהיבותבמחברותנרשםיוםכלהנה,

ודברילמות,מחשביםהשחורים ;ולהתחילוהלאה,הזמןמןמותואתלדמות

המצהיבותבמחברותנרשםיוםכל :חישו~םאתומנכיםמחבריםהשושלתימי

להקדימותשוקתובעצםלונדמהלו,נדמהשהואהיוםאתלהקדיםבתשוקתו

להקדיםבתשוקתוהואאףנרשםהאתמוליוםכי ;להתחיללויהיהשאפשרעד

לזהזהנדמיםהימים :ולהתחילהימיםממנייןלהתאבדלו,שקדםהיוםאת

לוהחומדהאבאתמקדיםמיתות,מחשבהימיםחשבוןהמוות.שלבשפתו

למות.מחשבהואשבהבלשוןלפחותלמות,מחשבשהאבככללפחות-רצון

עבדיו-קורבנותיו,שלמותםבפניפרוצהקרותרסשלשצוואתובלבדזולא

הקול,חסריציוניהןבידימקףדדתהאלה,המיתותבעדנכתבתאףהיא

 " Who in (למוותמתכווניםהעבדיםמאימתיכיגדולות,מאותיותהמנוכשים

 ~1!1,..ם 12
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204 ," hell ever heard of a niger drowning him self שמעזה["מי

אותןמקודדתאותן,כותבתרבה-בעת ,)] 255עמ'עצמו",אתיטביעשכרשי

שלהמושעההזמןלמורת.היערכותהאתבהןמצפינההגדולות,באותיותיה

אותםמגלגלבמעצוריהם,אותםאוצראחרים,שלזמניהםעלנעצרהאב

סאוןשלגלגולו-הצוואהשלהטרנספררמטיביערכהכך,ראםבגלגוליהם.

עםנמתחהוא ;בחתימתהאובהוראתהמתמצהאינו-המוותבדממתהימים

כאחתףמנףק.הנצברעכבותיה,ועלעקבותיהעלחוזרהלשון'שלזיכרונה

ובה-בעתהמכרעתהטרנספורמציהאלהמוליכיםהתקדימיםשלבמניינם

ז,נדיגדולה,לאותאותכלשלבגלגולהונופלקם ;הופעתהאתמסכלים

אלהאבשלהטרנספורמציה-הראשונההטרנספורמציהשלהעתקתה

שלתולדותיהםאל-שכזובתורלהתרחשעתידהאינהשלעולםהראשרנףת,

שלהיסטוריהמגוללתהאחת-ויחידההטרנספורמציהאלהחתירה :מבשריה

גדולותאותיותהאב,שלגלגולואתהמקדימים-לעדגלגוליםולידות,מיתרת

חתימתו.אתמקדימותלעולםאשר

 , just: just fathers wiIIל-נעשית just fathers willאלה,בתנאים

הםשלעדערדהכלבסךהואאחרונה,ופסיקהחרתךצדקברלשמועשאפשר

הרצוןשלתחילתוצוואה.ערדהכלבסךאב,עודהכלבסך :הכל""בסך

אינה fathersהמלה , sל- rה-ביןגרשבהעדרהחשבון.שללסיכומונעשית

מחלקהבעלותתו-ברביםאברת,עלאלאיחידאבשלקניינועלערדמורה

השמותהמולתמעלהאב,שםאתלשאתשנועדהוהמלההקניין'את

סם-חונךעודאב,עודהכלבסך-אחראבשלבשמוקוראתהמתחלפים,

כיעליומורהשמוואשרלאייק,שניאבמעיןהיהאשר ,) Fathers (פאתרס

 willשם-העצםזה,הפכפךסמאנטיבאקליםאחד.מאבליותרבןבעצמוהיה
ללאתלוי-ועומדשנותרהעתיד,צורתשלכפועל-העזרלהתפרשעשוי

קטוע,כמבנהמתגלההמזוקקת,המבודדת,בהופעתודווקאהרצון' ;משלים

אתשהקדיםרצוןהעתיד'שלהעזרפועלעלמתנודדהוא ;מופסקתכצורה

נבלמהשעצירתומעצורעתיד-להופיע,יהיהתמידולכןבמר-פיוהופעתו

שלהשעייתםעללהתכונןשנרעדהרצון :קודמיושלעצירותיהםבידיבאיבה

מבעראתלהשערתונאלץלתולדותיהםנפרץאחריםואברתאחריםרצונות

מילולית, ;בשמר-שלואותומשסעיםממיתותיהםעליוהקמיםהאבותכאשר

משפטו.אתלהשליםלומניחיםאינםהם

 . birthלבין bearשביןהצליליהדמיוןעלובצדק,עמדו,רביםמבקרים
הקריאהכנגדאבלמקסלין.אייזקושמר bears a childהדובידוע,במרבן

סודותיומחכמתולומדהיערמןאייקנולדשבמהלכהחכיכה,כבסיפורבכרבלה

אחרת,משמעויותרשתהדובמפילהצילמבקשאני , 1ל 71שערד-מעט-יח

 ~ם.wז.נ
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רק :עליההמבשרהקולשלבסבלנותוומתגרההלידהאלהדרךאתהמאריכה

נולדתהקולשלהפיגררהמיתה.ערדלידה,ערדהכלבסך ;בבקשהרגע,ערד

הקריאהאבל ;עד-סנווריםשהולבןהדףמןמוטב,ארהלבן'הדףשלמבתוליו

 bear (להעידאותרמאלצת ,זקנתואתלומגלה ,הלבןהדףאתמקמטת
witness ( מעליהמשילההקולשלהפיגררהאחרות.ומיתרתאחרותלידותעל

- ) bear (בערללשאתלהקוראתהקריאהאבלוחשבונותיהם,הימיםעולאת
לאולעולםלשאתושאי-אפשרכמהעדהכל,לפניהכל,בסךהכל,ככלות

בשםלהולקרואלשאתואי-האפשרותאתלצודבלילשאתו'יהיהאפשר

לשעמוםרעדליגיעהעד ;ובחשבונותיוובכלכלתובפרנסתולשאת ;מורת

) bore-dom (. ,מצלילממותר,הדוב,מןלהיוולדמבקשתהקול,ערשהפיגררה

במרבלשונה-שלה,בהמפגיעההקריאהואילו ;הצידהצלחתעלהמבשרהקרן

 Bear With Me. Bear With Me . :הגדולותאותיותיה

הפוטנציאלאתלמצרתניסיוןהיאבצוואהמקסליןאייזקשלקריאתו

רעשיואתהרצוןשלמדממתודווקאלהקים ;האבהיתהפיגררהשלהמטרנימי

-בה-עצמההמוצפןהרצףאםכיזר,דממהתחתהנחנקהרצף;לאהרצףשל
שלסדרההאבשלבמשפטוקוראאייקכאשרשלה.ובדקדוקבתחביר

מןקוללהפיקהניסיוןאת-הטרנספורמציהאתמציבהואטרנספורמציות,

מתרחשאינושלעולםכמהרבה-בעתהרצף,שלהתנועהכעקרון-המרות

מעצםמתרחשאינושלעולםמה ;הרצףשלהתנועהכעקרוןמעמדומעצם

ושומעהאבשללצוואתוארזןמטההואכאשרקרה.שתמיד-כברהעובדה

בלבדזרלא-וניכוייםתשלומיםלידות,מיתרת,-השושלתתולדותאתבעדה

מגולםרצףלתוךבאריגתההאבשלהסינגרלאריתהופעתואתמסכלשאייק

הואהתחלות,שלהיסטוריההאב,שלבהוראתומפרש,בעודר ;בלשונה-שלה

 :ולהתחילמהלכהאתלהשביתהחוזריםלניסיונותמבעדההיסטוריהאתפורש
אותיותשלבזכרןעמוסשהואמשרםחתימתועלבאשאינואדרך,משפט

אינוהרביעי(החלקהתחלהלידימגיעשאינוארוךמשפטואפילו' ;גדולות

להיפרעדרדרתשלניסיונםתחתכורעשהואמשרםגדולה)באותנפתח

מבראשית.ולהתחילהימיםשלהמייגעמחשבונם

פאתרס,סםלביןהנעראייקביןהחניכהיחסיאתמדגישיםרביםמבקרים

הדוב,אחרבמרדףהגורלילשיאםוהגיעוהצידמחנותבמשךשהתגבשו

יחסיםשלהפררמטיבימעמדםעללערערמבקשאינניסם.שלומותרהריגתו

 ;אחראבשלדמותואתלאתרבניסיוןעקבותיהםאחרלהתחקותאלאאלה,
למעמדאותרמכשירהנלעגת,לפרקיםהקרמית,שהופעתואב,ערדהכלבסך

הפאררדיתהקריאהשכןאברת.שלבצוואותיהםפאררדיתלקריאהמררהשל

לא.ותרתזמרן'שלמניפולציה-קרמי-ביסודועיקרוןעלנשענת

i2 ~~ 
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גלגול ;התרחשהכברהרצףמןהקולאתלחלץשנועדההטרנספורמציה

אלהמתפרץהליצןבשורת :בעתוולאהופיע,כברההופעהעלהמבשרהצורה

נושאם.יוברטהדודשל"צוואתו"האות,לושניתןקודםהבמה

-בבגרותולרשתעתידשהואכסףמתתלאייקמשאיריוברטהדוד
כסףסכומיהמעורביםלצאצאיוהמייעדתקרותרס,שללצוואתוהדלכאורה,

שוניםמשפחהשבניהירושהיוברט,שלהכסףשגביעאלאלבגרות.בהגיעם

מתחלפות,בזירותארוכות,שניםפניעלאותהומדדוושקלוומיששובהנגעו

כדיהמדידהרעשיאתמדוממתאינההשעה,בהגיעובאוזן'ובעיןביד

ממאןהסימניםרצףאבללמות,נוטההדודהמוריש.שלרצונואתלהשמיע

 :יוברטהדודשלצוואתונשמעתכןהנה,עמו.למות

the wom and ravaged face ... looking at him and trying to tel1 ... 
him until McCaslin ... cut the cord ... and brought the parcel to 
the bed, the eyes still trying to tel1 him even when he took the 
parcel so that was still not it, the hands still clinging to the parcel 
even while relinquishing it, the eyes more urgent than ever 

) 233 . trying to tel1 him but they never did (p 

שניגשעדלו,להגידומשתדלותברמסתכלות ...רהמירגערתהחרבותנהפכים
משתדלותעדייןוהעינייםהמיטה,אלהצרודאתוהביא ...השרוךאתחתך ...מקסלין
עדייןוהידייםהדבר,זהלאשעדייןמשמעבצרוד,הידייםכשאחזרגםלולהגיד

זמןמבכליותרמפגיעותוהעינייםעליו'מוותרותכשהןגםבצרודנאחזות
 ]) 295 'מע(.ערדהגידולאאבללו,להגידומשתדלות

נצמדהואלשכוח,במקום ;דברמשנהואינוקולמשמיעאינויוברטשלמותו

 " still clinging to the (התרחשהשכברטרנספורמציהשללזכרה

" ... parcel ( בתיווכהבכורתועלומוחל) even while relinquishing ... " 

" it (. אותמצטטתשהיאמשוםגדולהבאותנרשמתאינהיוברטשלמותושעת

שכברמשעה : " that was still not it "אחרת.בשעהשנרשמהגדולה

היאתמורה,שלתמורתה;בהיותהעתידה-להתרחשלעולםהתמורההתרחשה,

התמורהמהיהציטוט.אתאלאמצווהאינההיא ;מצטטתאלאמצווהאינה

להמניחהואינההנוכחיתלתמורהמבעדהנשמעתהתמורההתרחשה,שכבר

 ?להישמע

נשמרבוואשרהדודהתגוררשבוהביתלעין,נראיתסיבהללאאחד,יום

 " burst into peacefulזהבבמטבעותלכאורההמלאהכסףגביע

conflagration, a tranquil instantaneous sourceless unanimity of 

":) 232 . combustion, walls floors and roof (p שלווה,בדלקהלו["פרץ

בקירותרגעבןאחוזהמקורמחוסרתרוגעתבערהשלהרמוניתאחדותכמין

 ,הסינגולאריהמוותשלהמלודרמהלעומת .]) 294 'מע(":ובגגוברצפה

I!םטו~i2 
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אתמותחת"חסרת-המקור"הבערההמקור,שלהפיגורהאתלהפיקהלהוטה

שלסטואיתמטונימיהלידי )" instantaneous "(הטרנספורמטיביהרף-העין

וגג.ורצפותקירות-מוכרות-לעייפהמידותשלומשועמםאפורביצוערצף,

עמ'כלל",למראהלוהטיםשאינםעץלוחותשלחרוכים("קצוותצוננתבערה

אתמשנההיא ;עליהןמתעלהואינההביתשללמידותיוהמסורהאש ,) 294

פישגובההיוטההעשויה"הצורה-גדולהלאותאותומגביהההגביע,

השרופההירושה ;כלוםבכךאיןאבל- ) 295(עמ'הראשון"מגובההשלושה

ביןקטנהכאותכמותהאחרות,גדולותאותיותהמודדתגדולהאותהיא

ובלילאטמאכלתשהיאהאותיותמןגדולהשאינהגדולהאותקטנות,אותיות

יוברטשלמותועדרבות.שניםעודמתמידהחשבוןמשתנה.לאדבר :תיאבון

לו:ומעבר

לךחייבאניב'פ'-יו'יו'זהבמטבעותשנילךחייבאני 1867בדצמבר 24אייזק
מטבעות,חמישהואחריהםב'פ'-יו'יו' 1868בינואר 1זהבשלאחדמטבעאייזק

שבזמן,זהאלאמקוםצויןולא ...אחדואחריהםאחדואחריהםשלושה,ואחריהם
 ) 296-297(עמ' ...אחתמלהאלאאחדשםלאהחתוםועל

שירושתולאחרשניםחמש-עשרההכסף,גביעאתלבסוףפותחאייקכאשר

של"אוסףבתוכומוצאהואבין-לילה,צורתהאתשינתהיוברטהדודשל

שלההדרגתיתהידלדלותהאתהמגוללים ,) 296(עמ'דק"עדמקופליםפתקים

אינוהדוד :ליורשהחובשלהאטיתהצטברותואתהמוריש,בידיהירושה

שלהמדודיםעקבותיהאתרקמשאירהואמוטב,אוחוב,אלאאחריומניח

מבצעיםהחובשלצמיחתואתהמתעדיםהניירותהחוב.צבירת

(הגביעהגדולההאותשלקולהאתחונקיםהקפיטל,שלטקסטואליזציה

חנוק")."צלילאלאעודמשמיעאינובפתקיםהדחוס

הטקסטרקמתאתפורמתהחובפרעוןשלהטראנסצנדנטיתהפיגורה

בימים,לטוות-קצת-ולספרלהוסיףמניחהאינההיאאחת.באבחה

הסי~רשלהמצולקריבודואתופוטרתבאההיאבלילות.לפרום-קצת

הביתהשבאודיסיאוסנפרע,החובשהנה-אחתמז~ההצלקתשלבחתימתה

ולהתייגעלהוסיףמרשהאינההפרעוןשלהפיגורהאיש.לאשתחיתהוהרקמה

אבלאותןלשאתלאוהקריאה,המסירהמלאכותשלהמונוטוניבמקצבן

הריהקול,שלהמדיוםהואהמוותאםשיעמום.עדבהןלהתמידבהן,לשאת

ציפורהוא"השיעמום :כותבבנימיןולטרהסיפור.שלהמדיוםהואהשיעמום

אינטימיקשרהקשורותהעשיות-ק~יה ...הניסיוןביצתעלהדוגרתהחלומות,

אדםנכבשאם ...מתנוונותהןבכפרגםהערים,מןפסוכבר-השעמוםעם

לוניתנתהלאהלספרםשהסגולהכךלסיפוריםמאזיןהואהעבודה,לקצב

 5מאליה."
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אתוקושרוהמוות,הנצחהעבודה,אתבנימיןכורךהמספרעלבמסה

בדברמהאבל jהחייםמןהמוותשלבדחיקתוהסיפורשלהידלדלותו

האפשרותבדברמה ?והנצחהעבודהכנגדשמתייצבהואשהמוותהאפשרות

אלאהמוותשלהגלייתובגללנקטעאינוהמסירה,הריבוד,העבודה,שרצף

הרצף,אתהמשעההואהמוותשמא ?סמכותושלהמפלצתיתהעצמתהמחמת

אתהיגע,והחשבוןהדיןאתקוטעהעבודה,אתמפסיקהשיעמום,אתמפיג

התשוקהשלולמוליכrזלמושאrזלפרוורסיה,נעשההמוותהמלאכות.מניין

-קוללבודדמקור,לקבועחדשה,התחלהלייסדהרצף,פניעללהתעלות
אתלהקפיאוהתחביר'הדקדוקחשבוןעלגדולהבאותמלהכללהתחיל

הצוואה.:;~רעםהכרוניקה

זהבמקרהשונים.קריאהתנאימציגהיוברטשלהפארודיתצוואתואבל

שמפיקההטקסטואליהישימוןשלהמדויקהיפוכואתליורשהמורישמורה

לקרואהנעראתהמלמדתהיאיוברטהדודשלצוואתוקארותרס.שלצוואתו

האותלעברהקולמוסבחריקתלשמועבה,שקראכדרךקארותרסשלבצוואתו

מיתותשלאחרות,גדולותאותיותשלעקבותיהןאתהאבשלבשמוהגדולה

שלהרועמתלפיגורהמבעדלשמועלאייקמורהיוברטאחרות.ולידותאחרות

ביתר-שאתלקרואלומורההוא jצבירתושלהמתמידהרחשאתהחובפרעון

דווקאלשמועלומורההוא jהקריאהמןלחדולנקראהואשבובמקוםדווקא

מחתימתדווקאלחלץמקום,לושאיןזמןשלמהלכואתהמקוםשלבכיבושו

החתוםועלשבזמן'זהאלאמקוםצוין"ולא :מלהשלאלמוניותהאתהשם

 ) 297(עמ'אחת."מלהאלאאחדשםלא

ולאהמוותשלהטרנספורמטיביהרגעאללבואאייקאתמלמדיוברט

האחרוןבביקורו :המצבהגביעלהסימןשלהמשתיקהעריצותואתלכבד

הקוראשלעמדתוזוהיואוליפאתרס.סםשלקברועלודורךאייקפוסעביער'

i1 שלהניצחתהפיגורהמןישמעבקברברגליושבוטשמירקאולי :רשומות

שהאבנחגגת,אחרונה,ראשונה,יחידה,אחת,טרנספורמציהאותה-המוות

וגלגוליגלגוליםשלהמתמידמהלכםאתישמע-רצונואתידהעלמתקין

אתמחזירהשאינהקריאהשלבריבודהחובכמוזהעלזהנאספיםגלגולים,

שמואתהמפארתהגדולההאותעלשדורךמיגוסס.שוםשלידובעוויתחובה

מתנועתןלעמודהיער,אותיותשלטבעןזהוכיויראהבהשיקראהואהמתשל

מאורכןשלושהפילגדולהתנועה,שלהמוחלטהעיקרוןאתלמצותובה-בעת

מאורךהלאהוהלאה,הלאהוכךאחרות,אותיותשלבהתארכותןולקרוא

גדולה,אותבעקבותגדולהאותהתארכותה,ציריעלהלאהשפירושוהתנועה

ראהאחת"ולא :חובהאתלפרועמתרצהאינושהמוותארוכה-ארוכהקריאה

שלושהפיארוכיםמוארכים,קרקע,משולליהחצים,כמעוףעוברים ...אותם

i2 D!,11!1~ 
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ביןנקודהישכאילוצבעם,שףנהיותר,חיווריםואפילוהממשי,מאודכם

כימי,שינויבהמשתנההמסהשאפילוהצרופההתנועהוביןנועבליהעמידה

בצבע,אףאלאבלבדובצודהבנפחולאגסיסה,ובליייסודיםבלימשתנה

 .) 310(עמ' " ...הדוחלצבעומתקרבת

באשדביניהםקוראיהנחלקו"הדוב",הנובלהשלהראשוןפרסומהמאז

ולפרוש,בירושהחלקועללוותראייקשלהחלטתושלהמוסדילמעמד

עמדהשלביטויכאלזולהחלטהשהתייחסוהיוההיסטוריה.מןכביכול,

שלותודעהאוטו-קתאדטיתלאוטדקיותתשוקהנדקיסיסטית-מגלומאנית,

העומדיעצמואייקשלמעיניונעלמיםאינםאלהממדיםאדנותית.נבחדףת

קאדותדס,שלזהלביןידוכתבביןהדמיוןעלבמחברותהקריאהבמשך

מבקשאנישסבר.מכפייותרהרעהזקןמןנטלכיאחרתבהזדמנותומודה

הגלומההעוצמהעללעמודכדיאייקעלהביקורתאתולהקציןלנסות

 ;קדותדסשלדרכואתמסוימיםבמובניםממשיךשאייקבלבדזולאבהכרעתו.
זושצוואההמושעההרגעאלעוקדהוא-בפועל-ממשצוואתואתמקייםהוא

מןבהסתלקותויובדט.הדוד"צוואת"שלהפאדודיבתיווכהעליומתנודדת

הצוואהשלהזדקדףתהרגעאתשלמיםחייםפניעלמותחהואההיסטוריה

-הטקסטואליותשלמותהאתבפרישותוממחיזאייק .הזמןחשבונותמעל
אבלהאב.רצוןשללמיילדהחוב,פדעוןשלאנושיתלפיגורהנעשההוא

זהרצוןהופךמשמע ;בווקוראניגשהואזה,רצוןשללמדיוםשנעשהמשעה

טרנספורמציותאחדים,רצונותנקראיםשאליולמדיום-הצוואהלשון-עצמו

ומוחזרתאותהשהקדימההטרנספורמציהאתמשקפתהיאכאשדאחדות.

שלהסטואיותהטדנספודמטיביות.שללמטונימיההירושהנעשיתבעדה,

שלבקולועלינוהמתרגשהצורהגלגולשללהבותיואתמשככתהגלגולעקרון

מדמה-וגגורצפותקידות-הביתשלוהמדודההשקולה:;ג:;ג~ןתר .האדון

ידיעלהחובפירעוןשלהפאתוסהצטננותאתחוזהקדיאףצ;,זr,אתהצוואה

 .צבירתושלהמשועממתהפעימה
יההיסטוריוןשללמדיוםהצוואהנעשיתהאדישההאששלבשעתה

צוואתאתמשנןבעודוחובותיהאתופורטהשושלתתולדותאתהמשמיע

 :קאנטכותבהנשגבעלבדיונו .בפחדיוקוראיתשוקתואתמדובביהאדון
עדמעצורללאלהתקדםעשויההדמיון][מצדההגיוניתהגודל"הערכת

התובעתהתבונה,שלקולהאתבתוכההנפששומעת[אלמלא] ...אינסוף

הואהמוות,אימתולאההתמדה,פחדהאין 6 " •••הנתוניםהגדליםלגביכדליות

כתשובה,המוותאתהמזמןהפחדזהוהאין ?צוואותשלבשורשןהמכרסם

מףדזק.השבחסותוכמדיוםהטקסטואליות,שלרחש-התמידמפניכמקלט

למותהשואלהפחדזהוהאין ?הדממהמןקולואתליילדסוף,סוףהמחבר,
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שלהאלמותימצעדםבפכילמעצורמותראתשםהמרות,מןקולראתושואל

לפרועבבהלתההצוואה,שלהפיגרדהדווקאהאיןכך'ראם ?הנמדדיםהגדלים

כךכלפחדקאדרתדס ?צבירתושלהמתמידהמקצבאתמצפינההחרב,את

פועל,כלבראשכמעטחתימתואתלתרגלשכדחףעדהחשבוןהתמדתמפכי

עלצבירה,שלמהלכהעלמכליותרמלמדידוכתבהאין ;שםכלבתחילת

לקצבתופח • iJלמש~אחתגדולהמאותערלהבהתמדה,הגדלחרבשלשיעורר

שלפכטסיהבתרךכערלהצוואה,פיעלקפואפריעתו?שלהחזרהעורית

מוליךאייק~ןמקרם,ןזpםהרעהזקןשלבהלתואתכמעט-מחקהאל-זמניות,

 .הזמןשלחסרת-המקררבעירתואת
העבודהלקצבשהנחכרמשעההזאת,האטיתבצבירהשקראנומשעהאבל

מוסריםאנוכיצדהימים,שלהיגעחשבונםאתמוליכיםאנולאןאותנו,לשאת

-בצוואההקריאהשלהמסירהתנאימהם ?ולידותמיתרתשלהאטימכיינןאת
-נוספתלצוואהעצמהזרמסידהנעשיתומאימתי-להיקראבסירובההקריאה

גםולו~ןמקרם,ם wןאדוןערדשלבהלתואתהמשמיעהצוואהערדהכלבסך

פרקנוכותבכך ?הזמןשלבמקומרהמלה,שלבשמה-האטיותשלבכליה

התנועותלמנהיגיהממוען ,) 1956 (הכושי"הגזעלמנהיגי"מכתבבמאמרו

בידכםהכרחלרגע.לזמן-מה,עכשיועצרוהאטו."עכשיו :הסגרגציהלביטול

(תדגום ".הפעלתואתרגעערדלעכבלעצמכםלהרשותיכוליםאתם ;עכשיו

מרדההימים,מרצףהפוקעהמהפכני'המעשהאל"אנכי"זינוקבמקרם 7שלי).

שהיחידיםהאלמוני,האפוד,האטי,במהלכם"אופקית"התמדהעלפרקנו

שרדה-בתרדואישאישלהתייחד,בכישלונותיהםאלאברניכריםאיכם

כפעימותיהםאלאכזכריםואיכםניכריםשאיכםכישלונותשלארוכה-אדונה

 :הנצברהחובשלהמתמיד'הזמןשלהאלמוניות

לשלוחבו:ללכתגזעילמנהיגימייעץשהייתיהנתיבזההיום,באמריקהכושיאנילו
וכישרונויכולתומצדהזכאישלנו,הגזעבןתלמידהלבןהספרלביתיוםמדי

חפיםומנהגיוטוביםונימוסיונקייםובגדיורענןשמראהומוסד,לאותולהתקבל
שלמחרתאלאכפרט,מקיומושוכחהייתינדחתהשפנייתוואחרי ;ומאלימותמאיום
בתורה,תיןt;זהשפנייתומנתעלומנומס,ונקירענןשעודונוסף,אחדשולחהייתי

עדמנוחהיידעלאהוא-עצמוכיההכרהאלבעצמוהלבןהאדםיידחקשלבסוףעד
(שם)הדילמה.אתבעצמויפתוראשר

מןביוםלקרםהעתידהלבן""האדםשלבידיוכותרהרצףמןלחרוגהכרחכך'

מצדםהשחורים ;"בעצמו""הוא-עצמו",-הדילמה"אתר"לפתרדהימים

האבודים-מראשניסיונותיהםבשגרתאנונימית,בעכורהזהרצףלכלכלכקראים

ובאההממשמשתהתרתהאתמבשרתהתמדתם :ולהלביןהשררהמןלצאת

הארתאללחתורבהתמדתם,לספרבתרדהעתידהזרשהתרהכשםהדילמה,של

ולהתחילהשחורהסבךאתלהתירלהיהיהאפשרשבההארתהגדולה,
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חישבולהלבין'שחישבושחורותאותיותשלהשקוללמניינןמבעד(להלבין),

עלהלבןהקולשלהמתפרצת-פתאוםהלהבהבאשלהאריך ;וחישבווחישבו

השחורה.הבערהשלוהצונןהסטואימהלכהפני

צוואתואתמשמיעלאיש,אבואינומחוזלחצידודשהואאףאייק,והאין

-just fathers will -,ג'יימסשלבנכדתובימים,באכברוהואבהיתקלו

תינוקה,אתנושאתכשהיאהציידיםבמחנההמופיעה-טנישלג'ים-בושם

 " Maybe in a :דלתא")על"סתיו(בסיפורמקסליןאדמונדסשלבנו
thousand or two thousand years in America, he thought. But not 

"! now! Not now 'באמריקה,שנהאלפייםאואלףבעוד["אולי ) 272(עמ

 "' Wait,' he said ." :כךואחר ] 346 "!עכשיולא !עכשיולאאבל ,בלבואמר
 " ... once more he said, 'Wait ."'כך:ואחר ] 347עמ'אמר. ",יכח"[ ) 273 (

כך:ואחר ] 347עמ'"חכי."שוב:אמרנמיר ) 273(עמ'

Go back North. Marry: a man in your own race. That's the only ' 
salvation for you - for a while yet, maybe a long while yet. We 

) 274 . will have to wait.' (p 

פניםכלעל-האחתגאולתךזושלך.מגזעךלגבר-תינשאיהצפון.אללך[חזרי
 ] 348לחכות.נצטרך .עדייןארוךזמןלפרקאולי ,זמןלפרק

שההמתנהמשעה ; )" Wait "(גדולהבאותמתחילהעצמהשההמתנהומשעה

אתנושאותשהןמשעהלצוואה,בעצמןנעשותוהנשיאהוההתמדהוהצבירה

וההרגשההידיעהמעל-החובצבירתשלהאטילטפטופהמעלהקול

השעהבאהאו-אזהחוב,צבירתשלהאטיטפטופהבשםולו-והשמיעה

 :נגדןלקרואדרכן'לקרוא ;לקרוא

עדכךכלרביםדבריםושכחתכךכלארוכיםחייםחיית"האםאמרה, ,,אדם,"בן
 "?האהבהעלמימיךשמעתאפילואוהרגשתאושידעתממהכלוםזוכרלאשאתה

 ) 349(עמ'
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