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שנמצאהזמן

להצילשעשויההאזהרהמופיעהאבודנראהשהבלברגעלפעמיםאבל

אפשרשבהוהיחידהלכלום,מובילותשאינןהדלתותכלעלדפקנואותנו,י

והנהדעת,בבליבהניגפיםאנולשווא,אחריהחיפשנושנהשמאהלהיכנס,

נפתחת.היא

משכנםלחצרנכנסתיכרגע,שהעליתיהעגומותבמחשבותמגלגלאניעוד

הנהגלצעקת ;לקראתיקרבכלי-רכבראיתילאנפשפיזורומתוךגרמאנטשל

מרצפתבאבנישנכשלתיכךאחור,ונהדפתיהצדה,בזריזותלזוזהספקתירק

ברגעהמשקל,לשיווימשחזרתיאולםמוסך.עמדשמאחוריהןמסותתותלא

הדכדוךכלהתפוגגשלפניה,מזופחותקצתגבוההאבןעלרגלכףשהצבתי

נופיעליהשרובחיישונותשבתקופותחדוות-אושראותהבפניבישהיה

הפעמוניםמגדליבלבק,סביבהכרכרהמסעבעתלזהותשדימיתיהעצים

חישותהרבהועודבחליטה,טבולהמולןעוגיתשלניחוחיהיבמרק.נוויל

בעיניאותןצירפווגטיישלהאחרונותיצירותיוואשרסיפרתישעליהן

ספקכללעתיד,חרדהכלהמולן,מןשטעמתיברגעכמואחת.לתרכובת

כישרוניממשותבשאלתרגעלפניאותישתקפואלההיו.כלאהתנדפושכלי,

קסם.כבמטהסולקוהספרות,שלממשותהואפילוהספרותי

הקשיים,מכריע,נימוקשוםגיליתיולאחדשה,חשיבהלשוםשהגעתיבלי

עםלהשליםשלאנחושהייתיהפעםאךמשקל.כלאיבדוכה,עדמוצאללא

בחליטה.טבולהמולןעוגיתשטעמתיביוםשעשיתיכפיסיבתם,אי-ידיעת

ואשרהמולןמןבאוכלישחשתיזוכמוחיתהאכןבישפשטההאושרחדוות

טמוןהיהבתכלית,הגשמיההבדל,לגורמיה.הירידהאתדחיתיבשעתו

ריווייר,לז'אק(מכתבמחשבתי"תתגלהאז"בסיומושלהספר,ולאחרשיובנולקחיהחיים,רק 1
מטעההבלתי-הולמת(שכותרתוזה"חיבור : 1919סודאי,לפולמכתבמתוך ;) 7.2.1914
האחרוןשהפרקכךלמכביר),הוכחותלךלהמציא(יכולתיכזאתבקפידה'מתוזמר'במקצת)

נכתבלבין"ה"ביןכלהראשון.הכרךשלהראשוןהפרקלאחרמיידנכתבהאחרוןבכרך
מונעתהמחלהכעת ;הגהותלקבלממנימנעההמלחמהרב.זמןלפניכבראבלמכן'לאחר
לתקנן".ממני
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בוהקושלצינהשלרטטיםעינייאתשיכרהסמיכהתכלת ;שעלובדימויים

מביוםיותראברלהניעשהעזתיבליבהם,להיאחזובתשוקתיסביבי,התערבלו

שניעורמהאתהכרתיסףאללמשותמנסהבעודיהמולןטעזגיעלשהתענגתי

-מספורהרבהנהגיםהמוןשלולעגםצחוקםבמחירולו-הוספתייבי
פעםבכלהנמוכה.עלזוורגלהגבוהההאבןעלזורגלקודם,כמולהתנודד

שכחתתוךהצלחתי,אםאבל ;קרהלאכלוםצעד,אותועלחזרהגוףשרק

באותההרגלבהצבתשחוויתימהאתמחדשלמצואגרמאנט,בביתהמסיבה

"אחזני :אמרכאילומוגדרובלתימסמאחיזיוןאותומעליוריחףחזרצורה,

 ".לךמציעשאניהאושרחידתאתלפתורונסהיהכוחבךישאםבמעופי
כביכולוההבזקיםאותהלתארשמאמצי-ונציהחיתהזוזיהיתי,מידוכמעט

אי-אזשנחוותההתחושהאך-דברליהעבירולאמעולםזיכרונישצילם

סך-מרקוכנסייתשלהטבילהבקפלתישרותלאמרצפותשתיעלבעומדי

ואשרההוא,ביוםאליהשנקשרוהתחושותכלעםיחדאותהליהמחישה

הימיםבשרשרת-חזקהבידמשםהוציאןפזיזשמקרהעד-מקומןעלנשארו

קומברה.אתהקטנההמולןעוגיתשלטעמהליהזכיראופןבאותוהנשכחים.

קרובהשמחהובאחר,זהבזמןוונציה,קומברהדימוייביהפיחוזהמדועאך

כלפישווה-נפשלעשותני-נוספתבראיהצורךללא-בהודילוודאות

 ?המוות

שלבמעונםנכנסתיהתשובה,אתלמצואהיוםונחרץהדברעלתוההבעודי

להעדיףנוטיםאנועלינוהמוטלתפנימיתעבודהפניעלשתמידהיותגרמאנט,

הקומהאלבהגיעיאךאורח.שלבמעמדהיינויוםאותוהתדמית,את

קטןבטרקלין-ספרייההקונצרטגמרעדלהמתיןהביתמנהלביקשניהראשונה

הנגינה.בעתהדלתותפתיחתעלאסרההנסיכהשכןיהמזנוןלחדרשבסמוך

אבנישתילישנתנוזואתלחזקשנייהאזהרההופיעהעצמוזהברגעוהנה

סרקבהשתדלותמשרת,במשימתי.לדבוקביוהאיצההלא-מיושרותהמרצפת

האבניםלישנתנוסוגמאותושמחהצלחת.עלבכףנקשלהרעיש,שלא

מעורבלגמרי:אחראבלרבחוםהשתררשובאותי;הציפהבגובהןהשונות

נעיםכהשנראהמהכיוזיהיתי ;יערינוףשלרענןבריחממותןיעשןבריח

כמולהסתכלותמשעממתלינראתהשבעברעציםשדרתאותהחיתהבעיני

דעת,טשטושבאיזהיבקרוןשהחזקתיהבירהבקבוקפתיחתותוךלתיאורי

שלהדומההקולביתיעתעכל-כךבקרבתה,נמצאשאניאחדלרגעלינדמה

אשרפועלשלהפטישקולהואכאילולעשתונותייחזרתיבטרםבצלחת,הכף

כאילונראהמכןלאחרקטן.חורשאותוידעלכשעצרנוהרכבתבגלגלטיפל

האמונהאתביולחדשהייאושמןאותילחלץההואביוםשעמדוהסימנים

שלבשירותורבזמןמזההמלצרים,שאחדכיוון ;להתרבותשאפובספרות,
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הגישהמזנון,חדראלהליכהממנילחסוךוכדיאותיזיההגרמאנט,רההנסיך

פיאתקינחתי jאורנז'דוכוסתופיניותמבחר •שהיתישבההספרייהאללי

דעתשבבליולילה"לילה"אלףשלגיבורכמובן-רגע,אך •לישנתןבמפית

שדשלבלבד,לעיניוהגלויההופעתו,אתהמחוללהטקסאתבמדויקמקיים

היההואאך jתכלתשלחדשחיזיוןלעיניחלףלמרחקים,לשאתוהנכוןצייתן

שאותוהרגעכיעדעזכההיההרושם jכחלחליםןןים p:ותפחומלוח,טהור

אכןאםתהיתיבוביוםמאשריותרמבולבל jעכשוויכרגעלינדמהחייתי

ליהיהנדמהיתמוטט,הכלשמאאוגרמאנטרההנסיכהאצללהתקבלאזכה

לאורךלהתהלךליקראהכלוכיהחוףאלהחלוןאתעתהזהפתחהמשרתכי

נוקשהחיתהפיאתבהלקנחכדישלקחתיהמפית jהגאותבשעתהטיילת

ביוםהחלוןלמוללהתנגבהתקשיתיכהשבההמגבתכמובדיוקומעומלנת

בתפרושתטחה, wהיאגרמאנט,בביתהספרייהלמולועכשיו,לבלבק,בואי

רקלאואניטווס.שלכזנבווכחולותירוקותאוקינוסנוצותוקימוטיה,קפליה

שהיהאותם,שעוררחיישלשלםרגעעלאלאשמחהנמלאתיהצבעיםעל

ממנימנעהעצבותאועייפותשלכלשהיתחושהואוליאליהם,כמיההודאי

בקליטהשישהפגוםמןמשוחררתבהיותהכעת,אךבבלבקעליהםלהיענג

חדווה.אותימילאהגשמיות,ונטולתטהורההחיצונית,

אללהיכנסאנוסעצמימוצאהייתיואנילהסתייםהנגינהיכלהרגעבכל

במהירות,האפשרוככלבבהירות,להתבונןמאמציםעשיתילכן .הטרקלין

ואזספורות,דקותתוךפעמיםשלושזהשחוויתיהזהיםהתענוגותשלבטבעם

שקיבלנואמיתירושםביןהקייםהעצוםהפערעלהמתחייב.הלקחאתלהפיק

להמחישועמליםכשאנויוצריםשאנוהמלאכותילרושםכלשהומדבר

יחסיתאדישותבאיזולזכורשהיטבתיכיוון jהתעכבתילאכךעל •לעצמנו

הדיבורשמאחורימפנינאהב,שבהםהימיםעלפעםלדברסודאןהיהמסוגל

הקטנההפראזהלושגרמההחדהכאבואתמלבדם,נוסףדבר-מהראההזה

בשעתם,אותםשחווהכפיההם,הימיםעצםאתבובהעלותהוגטיישל

שלנוקשותהשוות,הבלתיהמרצפותחווייתבישהעירומהכילהביןהיטבתי

לזכוראחתלאשניסיתילמהיחסכלנטולהיה-המולןשלטעמההמפית,

החייםכיהבינותיואני jחדגוניזיכרוןבעזרתמקומברה,מבלבק,מוונציה,

שכןיפים,כהנראיםהםמסוימיםשברגעיםאףכאפרורייםלהצטייריכולים

משמריםשאינםדימוייםסמךעל •לחלוטיןמהםשונהדברסמךעלכללבדרך

כבדרךציינתיהיותרלכלבערכם.ומזלזליםהחייםאתשופטיםאנוכלום,מהם

בהםשישהבדלים-הממשייםהרשמיםמןאחדכלשביןההבדליםכיאגב

נבע-למציאותנאמןלהיותיכולאינוהחייםשלחדגוניציורכילהסביר

השולית •חיינומתקופותבתקופהשאמרנובמליםשהפחותהמזהכנראה
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כבערלאשהגיוניתדבריםמשקפת,חיתהמרקפת,חיתהשעשינובפעולות

אךחשיבה,לצורכילהםכזקקהשלאהתברכהעל-ידיממכהוכבדלוממכה,

הרגשתכפרית,במסעדהפרחוניקירעלערבשלורודהבהקכאן'-בלבם

שחריתיםשלכחוליםנחשוליםשם,-מותרותתענוגילכשים,תשוקהרעב,

-יםבתולותשלככתפיהןמהםהמבצבצותמוזיקליותפראזרתמערסלים
חתומיםכליםאלףכבתרךכלואהכותרתביותרהפשוטההפעולההמחווה,

לחרד ;לחלוטיןשרכיםוטמפרטורהריחצבע,בעלידבריםמלאמהםאחדשכל

חדלנולאשבמהלכןשנותינואורךמלואהערוכיםשהכלים,העובדהמן

לכרוכרתכיםשרכיםבגבהיםמוצביםבמחשבות,ארבחלומותרקולולהשתנות,

ביצענוהללוהשינוייםאתכיככרןבמיוחד.רבגוניותאטמרספיררתשלתחושה

ביןכמר-העכשווימצבנולביןפתעאלינוהחוזרהזיכרוןביןאך ;רואהבאין

ברדיכיעדכזההואהמרחק-שרכיםומקומרתשערתשכים,שלזיכרונותשכי

אםכן'לאלה.אלהביןהשוואהכללשלולמיוחדת,למקוריותמחוץגםלבדר'
חוליהשרםלהטילחיבור,שרםלממשהצליחלאהשיכחה,בזכותהזיכרון,

אםתאריכו,עלמקומר,עלכשארהואאםהנוכחי,הרגעלביןביכרמקשרת

מכשיםהואהר,שלבפסגהארעמקשלבקרקעיתבידודועלמרחקיו,עלשמר

אוויראותרלפכים,שכשמכרהאווירשזהמפכידווקאחדש,אווירפתאוםאותנו

לספקבראיןואשרהעדןבגןלהשליטהמשורריםניסרשלשוואיותרצח

האמיתייםהעדןגנישכןבעבר'כברככשםאםאלאעמוקההתחדשותתחושת

 .שאיבדנוהעדןגניהם
כברמודעתהחלטהבליכישאףהאמנות,ביצירתכינוכחתילביןרבין

עלייהיהשכןגדולים.קשייםליצפוייםערדעצמי,עללקבלהמוכןהרגשתי

מזהלמדישרכהיהיהואשרמה,במידתשרכהבחומרחלקיהרצףעללעבוד

אםבררכציה,הצהרייםאחריארהיםחרףעלהבקריםזיכרונותאתההולם

החלהגןאלהנפתחהאוכלבחדרכאשראלה,רירר~לערביאתלציירארצה

שעלהוורדיםאתאחרוןנוגההאירערדשםלשקוע,לצנוח,להישבר,החרם

-בשמיםעדייןנראוהיוםשלהאקוורליםשאחרונישעההמסעדהקיררת
~ורוד.מ~כןדחוס,משלו,~בFלילי~תשקיפותבעלושרכה,חדשבחומר

הגורםאחרלחפשבדחיפותוכדרשתיהיותזה,כלפכיעלבמהירותדילגתי

חיפושעצמה,אתוכפתהבאהשברהביטחוןשללטבעוחדורה,לאותה

מאושררתחוויותביןמשררהכשאניהסיבה,אתכיחשתיוהכה,בעבר.שדחיתי

המרוחקברגעוהןהנוכחיברגעשהןהיהביניהןהמשותףאשרמזרזרושוכרת

שלבטעמההאריחים,ביןהגובהבהבדליבצלחת,הכףנקישתבצלילהתכסיתי

השנייםמןבאיזהידעתילאעדההורה,תוךאלהעברפלישתכדיעדהמולן,

טעמההזאתהחוויהמןבתוכיאזשטעמההישרתדבר,של;לאמיתרנמצאאני
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חוץ-זמנימשהובגלללעכשיו,עבריוםביןשחלקההמשותףבגללאותה

היאלעברהווהביןהזהותמרגעיבאחדכאשררקשהופיעהישותבה,שהיה

ולהיענגלחיותלהנתאפשרשבההיחידהבסביבהעצמהלמצואחיתהיכולה

החרדותמדועהסבירזהדבר .לזמןמחוץאומריהווהדברים,שלמהותםעל

אותושכןהקטנה,המולןטעםאתדעתבבליכשזיהיתימידפסקומותיבעניין

מתהפוכותמוטרדתבלתיכןועלחוץ-זמניתחיתה-שהייתיהישותרגע,

זאתלתפושיכלהולאהדברים,שלהמהותמןאלאהתקיימהלאהיאהעתיד.

החושיםבידאיןגםשכךוכיווןבמשחק,צדמשמשאינוהדמיוןשבובהווה

מהותאותהאתמסגירהפעולהחותרתשאליוהעתידאפילו jאותהלהלספק

מחוץאלאהתגלתהלאומעולםאליבאהלאמעולםזושישותרקלידינו.

מןאותימילטדמיףתשלשגספעםבכלהמיידית,לiכי~נגףתמחוץלפעולה,

הזמןיעברוימיםעקבותעלאותילהעלותהכוחהיהלבדהבהרקההווה.

 2והיכשל.חזורשליוהתבונההזיכרוןמאמצינכשלובפניואשרהאבו,ד

שלהשמחותעלבדברוטעהברגוטכימצאתיקלהשעהלפניאםואולי,

פלפוליםרוח""חייבשםכיניתיעתשבאותהמשוםזההיההרוח,חיי

-זמןאותובתוכישהתקייםמהעםהחיים,עםקשרכלשחסרושכלתניים
אותםשדנתימשוםמשמימיםוהחברהשהחייםלמצואשיכולתיכשםבדיוק

כיעדלחיותכזהרעבנמלאתיעכשיוואילואמת,בהםשאיןזיכרונותסמךעל

 .העברמןאמיתירגעביונולדשבפעמיםשלוש
לעברמשותףשבהיותודבר-מה jאולייותר'הרבה ?העברמןרגערק

חייבמהלךרבותכהפעמיםיחד.גםמשניהםמהותיהואכאחדולהווה

שהיהשלי,הדמיוןאותה,שקלטתישברגעמפניהמציאותאותיאיכזבה

עליה,לחולהיהיכוללאהיופי,עליענגות jJלאצליהמשמשהיחידהאיבר

והנהשנעדר.מהאתאלאלדמייןאיןולפיונמנעבלתיחוקאותובתוקף

בתחבולהמושעיתמנוטרלת,ברזלחוקאותושלפעולתונמצאהבמפתיע,

שלשםאותווהפטיש,המזלגצליל-ריגושהרצידאשרהטבע,שלמופלאה

שבובהווה,והןממנו,ליהנותשלילדמיוןשאיפשרמהבעבר,הן-ונו' 3ספר

להזיותהוסיפהונו'הבדמגעהצליל,בגללחושישלהממשיתהטלטלה

השיגהזהלתכסיסוהודות-הקיוםמושגברגיל,חסרותשהןמהאתהדמיון

תופשת:אינהשלעולםהדבראת-ברקמשךכדי-הדמימהבודדה,רוחי,

אושררעדתמתוךכאשרמחדשיבישנולדההישות .הטבעיבמצבוזמןקצת

ולפטישבצלחתהנוגעתלכףבה-בעתהמשותףהצלילאתשמעתיכזאת

הלא-מודעאתלפניהמציבאני ] ... [אצלנו,לכלקודמתשהתבונהסבוראיניכילך"אגיד 2
 .) 1919ספטמבר ,דידוייולז'אקבמכתב(פרוסטלהבהיר"היאנועדהשאותו

 • 46-43עמ'"קומברח"ראוסאנ,ך ' Tז'ורמאתהעזובי"ל"פרנסואההכוונה 3
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 I 7שנמצאהזמן

גרמאנטבחצרצעדיתחתהמחותחתותהאבניםאתחשתיבגלגל,המכה

שלממהותםאלאניזונהאינהישותאותהוכר',מרקונסןהטבילהובקפלת

ונובלתהולכתהיאמנעמיה.כדימחייתה,כדימוצאתהיאבהרקדברים,

מהות,באותהלהזינומסוגליםאינםכשהחושיםההווה,עלבהתבוננות

משברימכונןשהרצוןלעתידבציפייהלצחיח,הופךשהשכלעברשלבבחינה

אתאלאמהםמשמרכשאינוועודעודמצמצםהואמציאותםואתועבר,הווה

אםאבללהם.שהועידהאנושית-גרידא,התועלתית,התכליתאתשמשרתמה

כאחד'ובעברבהווהלהיות,ישובובעברכנשמראונשמעושכברריחאורעש

מהרהעדמופשטים,להיותבליאידאלייםעכשוויים,להיותבליממשיים

האמיתיוהאנילחופשי'תצאהדבריםשלברגילוהכמוסההקבועההמהות

בקבלויתחייהייעור,גמור,מתלאאךכבר,זהמתנראהלפעמיםאשרשלנו

מחדשיצרההזמניםמסדרמשוחררתדקהאליו.המוגשהשמיימיהמזוןאת

נקלוהלה,הזמנים.מסדרהמשוחררהאדםאתאותה,שנרגישכדיבתוכנו'

עוגיתשלהפשוטשטעמהנותנתהדעתאםגםבשמחתו'בוטחהואכילהבין

המלהכילהביןנקלשמחה,לאותההנימוקיםאתבתוכומכילאיננומולן

העתיד?מפנילחשושלומהלזמן,מחוץמצוילגביו;משמעותחסרת"מת"

עולהשאינועבר'שלרגעלידיהניחהאשראופטיתאשליהאותהאבל

להאריךניתןודאי' .נתמשךלאמראה-תעתועיםאותוההווה,עםאחדבקנה

מעלעוליותרגדוליםמאמציםמאיתנוגובהשאינוהרצוניהזיכרוןבמופעי

רההנסיכהאללראשונהללכתעלישהיהביוםפעם,למשל,כךמצויר.בספר

בפריזביתנושלהשמששטופתהחצרמןעצליםמבטיםתליתיגרמאנט,

אגבכאילוכרצוני,בלבק,בחוףופעמיםקומברהשלהכנסייהבכיכרפעמים

איורבחרתיביקרתישבהםשוניםבמקומותשצוירואקוורליםבמחברתדפדוף

איוריאתמקטלגכשאניבלביאמרתיאספןכמומעצמיומתבשםיום,לכל

אתכמובןזיכרוניצייןאו-אז ".בחייראיתייפיםדבריםזאת,"בכל :זיכרוני

באלה.אלההומוגנייםיסודותושילבערךרקבעצםאך ;התחושותביןההבדל

במקוםשבהן'האחרונות,ההיזכרויותלשלושבאשרהדבריםפניהיוכךלא

ספקוהטלתיכמעטאדרבא,שלי'האניעליותרמחמיאמושגלילצייר

שבוהמקוםבעצםהחמה,בחליטההמולןאתשטבלתיביוםכמובממשותו.

שלספרייתוכרגע,היום,אושבפריז,חדריאז,כמוזה,שהיהביןשהיתי,

אורמאצילהבתוכי,שםחיתהביתו,חצרכןלפנימעטאוגרמאנט,רההנסיך

הצעד)חישתמתכתי,צלילהטבולה,המולן(טעםתחושהסביבי,קטנהבגזרה

הרכבת,קרוןאוקטאב,דודתי(חדראחרלמקוםוכןהימצאילמקוםהמשותפת

צינורשלהצורמניהרעשבמחשבות,שקועובעודימרקו).נסןהטבילהקפלת

השעשועיםארניותהיושבקיץהארוכותלצפירותבתכליתהדומהמים
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פעםעודדשכבד(כפיביעודדבלבק,במפרץערבעםלפעמיםמשמיעות

וחמים)קייצילמחצה,ריקמפואר,אוכלחדדמראהגדולה,במסעדהבפריז,

הצהרייםאחדבסופיחששהייתילזומקבילהתחושהדקמאשדיותרהרבה

חלונותמפרציהכסף,ובכליבמפותהשולחנותכלכוסוכבדכאשדבבלבק

אבן,שלאוזכוכיתשל"גוש"אחד,ברצףהמזח,אללרווחהפתוחיםהזכוכית

עלישהיהוכללצווח,ארניותהתחילושבוהיםעללאיטהידדהשהשמששעה

לדלגהואהחוףלאודךבטיולןוחברותיהאלבדטיןאללהצטרףכדילעשות

שלה,המסילהשלאודךשלי,הקרסולמןבמעטדקהגבוההעץמסגרתמעל

הזיכרוןאך .מזוזושנגררוהזגוגיותכלמוזחותהיוהמלון'אתלאווררכדי

כאובזיכרוןאיןתחושה.באותההתערבבלאאלבדטיןאתשאהבתיהכאוב

מצבותיהםסביבואפילובמהירותנשמדיםהללוואולםהמתים.שלזהמלבד

העתקהד,דקאגבזההיהולאהאוויר.צחותהדממה,הטבע,יפידקנותרים

תחושהאותהאלאהמים,צינורקולעתהלישהמחישתחושת-עבד,של

לשובהמשותפתהחוויהניסתהלו'הקודמיםכבכלרנן'במקדהעצמה.

אתעכשיושתפסהנוכחישהמקוםבשעההנושן'המקוםאתסביבהולהקים

אונודמנדיחוףשלהגירתםכנגדמשקלוכובדבכלהתנגדהקודםשלשטחו

הימיהאוכלחדד .פריזאימידותביתאלפנימהברזלמסילתשלסוללה

מזבחכידיעותהערוכותאי'דמשקאריגהעשויותהשולחןמפותעםבבלבק,

ביתשלהמוצקיםיסודותיואתלערערניסההשמש,שקיעתאתלהקביל

שהרקידכפיסביבי'הספותאתהרעידולרגעדלתותיואתולפרוץגדמאנט

אלו,מתיםתחיותבהתרחשתמיד,בפריז.המסעדהשולחנותאתאחדביום

אלמתגושש,כמולרגע,נצמדהמשותפתהחישהסביבשנולדהדחוקהמקום

היפההואהמנוצח;תמידהמנצחהיההעכשוויהמקוםתמידהעכשווי.המקום

התה,ספלנוכחכמוהחורגתהאבןעלבאקסטזהשעמדתיעדיפהכה ;בעיני

שחמקהמרגעהופעתהאתולשחזרשהופיעה,ברגעיםולהיאחזלהוסיףשואף

דקשהגיחהומודחקת,פולשתבלבק,אותהונציה,אותהקומבדה,אותהממני,

ואםהעבד.בפניהחדיריםבדם,החדישים,הנופיםבלבמידאותילהפקידכדי

 ;הכרהמאבדשהייתילינדמהלמנצח,בן-רגעהופךהיהלאהנוכחיהמקום
עדהןומוחלטותמלאותכההימשכותן'בהרףהעבד'שללתחייההקימותשכן
כדישבסמוךהחדראתמלדאותלחדולמכריחותהןעינינואתדקלאכי

הנחירייםאתמאלצותהןהעולה.בגאותאועציםעטורתברזלבמסילתלהביט

ביןלבחורשלנוהרצוןאתבעליל,דחוקיםמקומותשלאווירלנשוםשלנו

הןכולהשלנוהאישיותאתבפנינו'פורשיםשהמקומותהתכניותמגוון

ביניהםלהתחבטלפחותאומקומותבאותםמוקפתעצמהלדמותמאלצות
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 19שנמצאהזמן

נוכחלעתיםחווהשאתהלזוהדומהטמומהבאי-ודאותהעכשוויים,אלהלבין

הירדמות.סףעלבל-יתואר'חיזיון

וארבעשלושלתחייהבישקםיצוראותוזה-עתהשטעםמהכיאפואנראה

כיאףבהם,ההתבוננותאךהזמן'מןשהוחסרוקיוםקטעיאוליהיופעמים

חיי,אלשהביאההתענוגכיהרגשתיזאתועםחמקמקה.חיתהנצחית,

האחריםשלממשותםלאיהסימןואמיתי.פורההיההוארקנדירות,בהפסקות

חברתיים,תענוגותכגון-אותנולספקבאי-יכולתםביןדיו'ניכראינוכלום

אורקוב,מזוןמבליסתהנגרמתלאי-נוחותגורמיםהיותרשלכללמשל'

פועל'הואנפשייםמניעיםמ~לוהיינו-הךשהלאהתחזות,שפירושהלידידות

מקריבהואכייודעחברעםפטפוטשעתלטובתעבודהשעתעלהמוותראמן

בתוךאלאידידיםאינםשידידים(היותקיוםלושאיןמשהולמעןמציאות

אנולבנובעומקאךאתו,משלימיםואנוהחיים,למהלךהנלווההרךהטירוף

משוחחוהואחייםהרהיטיםכיהמאמיןהמשוגעשלמשוגתואתבומכירים

ביוםעליששרתהלזובדומהסיפוקם,לאחרהבאהבעצבותובין-איתם)

מנתעלאגב,ביותרקלמאמץ'שעשיתיכךעלאלברטין'בפנישהוצגתי

שהשגתימאחראלאקללינראהשלא-הנערהאללהתוודע-דברלהשיג

אתאהבתיכאשרלחוותשיכולתיזהכמויותר,עמוקתענוגאפילואותו?

החרדהבאמצעותההיפוך'דרךעלאלאלמעשההוחשלאאלברטין'

ביוםכמולהגיע,עומדתשהיאבטוחכשהייתיכישם,חיתהכשלאשנתקפתי

זאתלעומתעמומה,ממועקהיותרשארגישחשבתילאמהטררקדרו,שחזרה

וגוברתגדלהשמחהמתוך-שהתעמקתיככלמעלהמעלההתלהבותיעלתה

שלחדרהאתחדריאלהכניסאשרהחליטהבטעםאוהסכיןבצליל-מצידי

באשרלפיכך'צדדיה.שניעלקומברה,כלאתובעקבותיוליאוני'דודתי
בה,ולהתמקדלדבוקעמיהיהוגמורמנויעכשיוהדברים,במהותלהתבוננות

אתאליהחזירההמפיתשלשנוקשותהבזמןספק,אין ?דרךבאיזו ?כיצדאבל

בוקר,אותושהיהכפיהיםבמראהרקלאדמיוני,אתליטפהרגעלמשךבלבק,

לאןבהתלבטותצהריים,לארוחתבתאווההרוח,במהירותחדרי,בריחאלא

המסתובבותמלאכיםשלכנפייםאלףכמוהאריגלתחושתקשורזהכללטייל'

אתהמשיכההאבניםשתישלשאי-אחידותןבזמןספק,איןבדקה.פעםאלף

ובכלהכיווניםבכלמרקו,ומסןמוונציהבישהיווהיבשיםהקלושיםהדימויים

אתהכנסייה,אלהכיכראתמחברשמה,שחוויתיהתחושותבכלהממדים,

אתהעיניים,שרואותמהכלואלהרציף,אלהתעלהאתהכיכר,אלהרציף

לא,אםהפיתוי,ביהתעוררהרוח,בעיניאלאנתפששאינוהתשוקותעולם

בעיקרנקשרושבעיני-המיםברחובותולהתהלךלחזורהשנה,עונתבגלל

המחשבהעלהתעכבתילאאבללבלבק.לשובלפחותהריונציה,של-לאביב
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מציירששמםכפיאינםהמקומרתכישידעתיבלבדזרלאלרגע.ולוהזאת

עיני,מולנפרששמקרםבשנתי,בחלרמרתי,אלאאירעולאכמעטוכבראותם,

שאנוהרגיליםהדבריםשארשלמזהלחלוטיןהמובחןטהורחומרעשוי

אותםהעליתיכאשרעשוייםהםהיושממנוהחומרגםשהיהונרגעים,רואים

דימויילחלוטין,אחרמסוגלדימוייםהנרגעבכלאפילוואולם,בדמיוני.

זהאתרכיבה,בשבתיהרגשתילאבלבקשליופיתאתכיידעתיהזיכרון,

פעמיםשם.השניבביקורילמצואהצלחתילאהזיכרון,שליופיובי,שנחרת

לא ;בתוכישהיהמהאתבמציאותלהשיגהאפשרותבאיהתנסיתימדירבות

לטנסרנררילבשרביארבבלבק,השניבביקוריולא 4מרקןסךבכיכרזההיה

הציעהשרקוהנסיעההאבודהזמןאתלמצואשיכולתיז'ילברט,עםלהתראות

בפינהלעצמי'מחוץמתקיימיםאלהנושניםרשמיםכיהאשליהאתשרבלי

רציתיולאחיפשתי.שאחריוהאמצעילהיותיכלהלאכלשהי,כיכרשל

סוףכלסוףלבררהיהבפנישעמדהענייןכינוספת,פעםשוללעצמילהוליך

מהאתלהשיגניתןואנשים,מקומרתנוכחתדירמאוכזבבהיותיאכן'אם

ההפך)אתוגטיישלהשביעייהכמדרמהליאמרהאחתפעםכי(אףשחשבתי

כימכברזהשידעתיבדרךנוסףניסוילעררךאפואעמדתילאמהשגה.כנבצר

יכלולאלייצבשניסיתיאלהכגרןרשמיםלכלום.אותילהובילעשויהאינה

להיוולדם.להביאאוניםחסרתשחיתהישירההיענגרתעםבמגעלהתפוגגאלא

שלמההבנהלהבינםלהשתדלחיתהוערדערדמהםלטעוםהיחידההדרך

הייתילאלעומקם.אותםלהבהירפנימה,בתוכיכלומרחיותם,במקרםיותר,

התמחשאשראלברטין'עםלחיותמהעונגיותרלאבבלבק,עונגלדעתמסרגל

לחשובאותיעוררוואשרשנחיר,כדרךבחיי,האכזבותוסיכוםבדיעבד.רקלי

האכזבותביןיצרלאפעולה,זולתאחרתצררהללבושצריכהממשרתםכי

אכזבתכיהיטבחשתיקיומי.לנסיבותומותאמתבלבדאקראיתזיקההשוכרת

לפישלובש,מגווניםפניםהןאלאמזר,זרשרנותאינןהאהבהואכזבתהנסיעה

שלבעשייהארחומריבעינוגלהתגלםשלנרהאוניםחוסריחול,שעליוהמקרה

הכףמצלילביןשנגרמהחרץ-זמניתשמחהארתהעלוחשבתיומששבתיממש.

שהציעההאושרזהשהנה"אפשר :בלביאמרתיהמולן'שלמטעמהרבין

האהבהבמנעמיאותרכשבללטעהוהואמהסונטההקטנההפראזהלסודאן

בישרהשעליואושראותרשזהראפשר ;האמנותיתביצירהלגלותוהשכילולא

-הסונטהשלהקטנההפראזהשחיתהמכפיעל-חומריתיותרערד-לי
להכירזכהלאשסודאןשביעייהארתהשלוהמסתוריתהארגמניתהקריאה

למדתכתבהשניביקורולאחדובגפו.אמובחברת , 1900בשנתפעמייםבוונציהניקדפדוסט 4
אליה."לשובהכוחבישיימצאמכדיאושרשלקברותביתמדייותרהיאבשבילי:"ונציהקאטוס
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כך'אוכך ?בעבורםשנוצרההאמתנגלתהבטרםאחדים,כרביםשמת,כיוון

קריאה,לסמלבהחלטחיתהעשויההפדאזהשכןלמועיל,לולהיותיכלהלא

היה."שלאלסופדסודאןאתולהפוךתעצומותלברואלאאך

עלההזיכרון'שללתחייהקימותבאותןשהידהדתילאחדזמן-מהזאת,עם

התרשמויותגדמאנט,בצדבקומבדהעודואפילואחד,באופןכיבדעתי

לאהסתירואשדהיזכרויות,אותןכדדךמחשבתי,אתלפעמיםגידוסתומות

במאמציםלגלותשניסיתיונדיריקדדימויחדשה,אמתאםכינושנהתחושה

שלנובאידיאותהיפותהיוכאילומשהו'לזכורכדיעושהשאדםאלהמסוג

ואנומעודנו,אותןששמענובליאלינוחוזרותשכביכוללמנגינותדומות

שכבדהראהזהדברשכןהנאה,מתוךנזכרתיולרשום.להן,להאזיןמתאמצים

לנוכחעצב,מתוךגםאךבאופיי,יסודיקוליוהחזיראדםאותוהייתיאז

דוחיעיניאתמיקדתיבקומבדהוכבדצעד'שוםעשיתילאמאזכיהמחשבה

חלוקפרח,פעמונים,מגדלמשולש,ענן,בו,להביטעלישכפהכלשהובדימוי

ואותואחדמסוגדבר-מהמונחהללולסימניםמתחתשאוליבהדגשהאבן'

ההיידוגליפיםסימניכדדךתדגמושהםמחשבהאיזולחשוף'להשתדלעלי

היההפיענוחכיספקאיןחומריים.חפציםדקמייצגיםהםכיהאמינושאנשים

תופששהשכלהאמיתותשכןכלשהי.אמתלקרואאיפשדלבדוהואאךקשה

חיוניפחות,עמוקמהדברבהןישמלאאודשלבעולםוכמסורגבמישרין

באמצעותכורחנובעלאלינומעבידיםשהחייםאמיתותאותןלעומתפחות

ממנהלחלץניתןאךלחושים,מבעדחדדהשכןחומריתהתרשמותהתרשמות,

בישטבעזוכמובהתרשמויותשמדוברביןכ.ךאוכךבקצרה,הדוח.את

שתיבהבדלכמובהיזכרויותאומדטנוויל,שלהפעמוניםמגדלימראה

התחושותאתולפרשלהשתדלהייתיצדיךהמולן'שלבטעמהאוהמדרגות

מןלהוציאכלומדולחשוב,לנסותרבים,כהולמושגיםלחוקיםכסימנים

לישנראתהזוודדךרוחני.לשווה-עדךאותולהמירשהדגשתי,מהאתהעלטה

מתגודדותהמסקנותוכבד ?אמנותשליצירהלאאםהיאמהויחידה,אחת

שלטעמהאך Sהמזלגצלילשלגםמסךבהיזכךךיךתמךךבךאםביןכי ;במוחי

לחפשניסיתימובנםשאתציודיםבעזרתהכתובותבאמיתותאוהמולן'

מסובךחרטומיםספדיצרו-שוטיםעשביםאופעמוניםמגדלי-שםבמוחי,

כמותלינמסרוכילבחור,חופשיאינניכיחיתההעיקריתתכונתןומסולסל,

לחצרניגשתילא .שלהןהמקוריותחותםאתבזאתחשתיהסתםומן .שהן

הדרךעצםאבלניגפתי.שבהןהלא-ישרותהמרצפתאבנישתיאתלחפש

שאותוהעבדשלהאמתעלחלשההתחושהנתקלהשבהההכרחיתהאקראית,

כף.ולאמזלגהופיעשבהןהטיוטותמאחתשריד 5
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להעפילבחתירתהחשיםשאנחנוהיותששיחורה,הדימוייםלתחייה,הקימה
עלהשליטהגםזוונמצא.השבהיששלבשמחתוחשיםאנחנוהאור,אל

בעקבותיה,העוליםזמנהבנימרשמיםהמורכבתכולההתמונהשלאמיתותה
אוזיכרוןאשרושכחהזיכרוןומגרעת,תבליטוצל,אורשלבדוקתואםבאותו
להכיר.יוכלולאלעולםמדעתצפייה

שהתודעהכמדומה,~לט,(סימנינעלמיםסימניםשלהפנימילספראשר
המגששאמודאיכמוהקיפה,נתקלה,חיפשה,החת-מודע,אחרבמסעהשלי,

זוקריאהכלליבשוםלילסייעהיהיכוללאאישקריאתםשלצורךבמצולות),
להשתתףאומקומנואתלמלאיוכללאאחדאףשבויצירהשלמעשההיא

עלאנומקבליםמטלותכמה !לכתיבהעורףהפוניםרביםמהכןעלאיתנו.
דרייפוספרשתזואם-מאורעכל !הזאתהמטלהמןלהתחמקכדיעצמנו
הספראתלפענחלאכדיחדשיםתירוציםלסופריםהמציא-המלחמהואם

שלהמוסריתהלכידותאתלשקםהצדק,ניצחוןאתלהבטיחדרשוהםהזה,
אםבלתיאלההיולאאולםספרות.עללחשובפנאילהםהיהלאהאומה,

אחרות,במליםרוח,שארבהםהיהלאשובאוהיה,שלאמפניתירוצים,
אתממציאההתבונהואילוהחובהאתלנומכתיבהאינסטינקטכיאינסטינקט.
כוונותבאמנות,מקוםלהםאיןשתירוציםרקממנה.להשתמטותהתירוצים

שלוילאינסטינקטלהקשיבאמןחייבורגערגעבכלהשום,כקליפתייחשבו
החיים,שלהקפדןהספרלביתביותר,המציאותילדברהאמנותאתשהופךמה

שהכתיבההיחידגםהואלפיענוח,מכולםהמפרךזה,ספרהאחרון.הדיןוליום
באיזוהךהיינוגופא.המציאותבידיבנוש"הודפס"היחידהמציאות,לנו

שעשוההטבעה~קבתהגשמית,תבניתהמדובריהחייםבנושהותירואידיאה

התבונהשיצרההאידיאותשלהם.ההכרחיתלאמתהערובהעדייןזובנוי
שרירותית.בהןהבחירהאפשרית,אמתהגיונית,אמתאלאלהןאיןהטהורה

היחיד.ספרנוהואבידינו,הרשומיםאלהלאהמצוירים,האותותבעלהספר
אבללוגית,מבחינהמדויקיםלהיותיכוליםאינםיוצריםשאנושהמושגיםלא

כאשרקלושהחומריותהותהא-התרשמותרקאמיתיים.הםאםיודעיםאיננו
ועללאמתקנה-מידההיארק-יהיהכאשרנתפשבלתירישומהויהאתהיה,

להפיק~דעאםמסוגלת,היארקכיהמוח,על-ידילהיקלטראויהלבדההיאכן
ההתנסותצרופה.שמחהבוולתתשלמותיתרלידילהביאוהאמת,אתממנה
התבונהפעולתהמדעןשאצלזהבהבדלמדע,לאיששהניסוימההיאלסופר
לפענח,עלינוהיהשלאמהבדיעבד.באההיאהסופראצלואילותחילהבאה

מעצמנובאלאהוא.שלנולאלפנינו,נהירשהיהמהאישי,במאמץלהבהיר

לאחרים.ידועואינושבתוכנוהחשכהמתוךשנםל.ץמהאלא

ישורוןחליתמצרפתית
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