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בן-מרדכייצחק

מעשימתואריםשלו,המאוחרותבנולבותויביחודאפלפל,דשליבצירותיו

ומטפורית,סמליתמשמערתלושישביצירותיו,זההיבטמעטים.לאפשע

יבטוילידיהבאהזרשלו,המשמעותמקצתלו.הראויבהיקףעדייןנדרןלא

ולהציג.אנסההשחר",עמודשיעלה"עדבנולבה

 2אפלפל.דשלאחרותיבצירותפשעלמעשיאחדותדבוגמאותאפתח

 3רצח.מתרחשב"טמירן"רגםרצחמעשישנימתרחשים"ליש"בנולבה

שלגולגלתןאתשרוצץהבריוןאתרוצחתהגיבורה"קאטרינה"בנולבה

מעשיבנה.מרצחואליםאכזריפחותלאזהרצחגרפו.אתומבתרתבנה

גוניבםכולם"ליש"בנולבהאפלפל.דשליבצירתומוכרמרטיבהםגנינה

מהם.יגנברהרשלאכדימעיליהםבטבנותתופריםהאנשיםהכסףאתמכולם.

רבורההפרדהאיןבסיפוריויבצירות.שכיחיםהםאףומבריחיםהברחות

הזקן"עשן",הקובץמתוןהקרקע","קבומתבסיפורלמבריחים.סוחריםיבן

הםהזקןדודםאתרוצחים:גםהםוהאחייניםמבריחיםהםאחייניוושני

הסיפורגיבורמבריח.הואהאלמוות,בןבארטפרס,גםקר.דבםרוצחים

חלקית.רשימהרקוזרמבריח.הואאףג'ררג'"סנט"באיי

במיוחד,גדולההשחר",עמודשיעלה"עדבנולבהוהאלימות,הפשעיםמסכת

היהודים.שללמצבםמטפורהמשמשתוהיאמטפורית,משמערתלהיש

מעיןלהיותיכולהפשעהנולבה,גיבורתלבנקה,שלבמקרהכמרלעתים,

עבורה.אפשרילבתיבהשהקיוםבמציאותלגאולה,דרךפתרון,

הרמויותשלהםטריאוטיפיות

אדרלף,הגריולבעלהלאיבהללבנקה,ובעיקרבנולבה,המרכזיותלדמויות

למעשיהנרגעבכלחשיבותלהםשישסטריארטיפיים,מאפייניםישנם

שיכורנבער,רוח,גסגרף,בעלכאדםמתוארהאנטישמיאדרלףהפשע.

השבועיתהתפילהודתית:לארמיתהיאאדרלףשלהאנטישמיותואלים.

הםוהשתכרות,אכילהשעיקרואחריה,המשפחתיוהמפגשבכנסייה

(הרריו,המורחבתמשפחתושלבעולמהרגםבעולמוחשוביםמרכיבים

שיעלהעדאפלפלד,אהדן . 1

 . 1995ירולשיםכתר,השחר,עמוד

שיעלה"עדעלוהערכותלפרשנות

אודן'יוסףדאוהשחר"עמוד

האחרון','היהודיהנצרעל"המאבק

 ; 72-68עמ' , 1996 , 50גל·נתיב,

ורב-דורית','לאומית"טרגדיה

 ; 80-84עמ' , 1996 , 52גל'נתיב,

נוסח"פיגוראליותברזל'הלל

 , 212גל' , 77עיתוןאפלפלד','

גלבוע,מנוחה ; 41-34עמ' , 1997

 ,) 5 (עכרךמאזנים,אולדף','"רצח

"נשיםזהבי,אלכס ; 48עמ' , 1996

האין-מוצא",מצבכמסמלות

עמ'תשנ"ו,יג,כרךדימוי,

כיזאת"איןשקד,גרשון ; 46-44

ספרים,-הארץצררתונו','רבות

 . 7עמ' , 15.11.1995

הבדלתילאהמובאותבדוגמאות . 2

לאכןכמוולא-יהודים.יהודיםבין

שנעשופשעמעשיביןהבדלתי

אחריה.שנעשולאלההשואהלפני

ומשמעויותיהםאלההבדלים

האתיהצד .נפרדלעיוןראויים

אפלפלד,בסיפוריהדמויותשל

ראויאחריה,והןהשואהלפניהן

מקיף.לעיון

בתפיסתודמיוןתמטידמיון . 3

אתקושריםהמחברשלהעולם

שיעלהל"עד ) 1993 ("טמיון"
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שתיביאליקאצל .) Tדצו-דצעמ'

בדומההגוי,מוקצנות.הדמויות

ומכהאליםשינוד,לאדולף,

בניגודהיהודי,ואילואשתו;את

שיעלה"עדבנובלהליהודים

אמונהבעלהואהשחר",עמוד

שחלהשינויוטהורה.זכהשלמה,

עמודשיעלהב"עדבסטדיאוטיפ

אפלפלד,על-פימבטא,השחר"

היהודיהקיוםשלהבעייתיותאת

 .המודרניבעידן

Crime William L. ואד .6 

Marshall and William L. 

Clark, "The Legal Definition 

of and Criminals", in: Marvin 

E. Wolfgang, Leonard Savitz, 

Norman Johnston (eds.), 

T/1e Soc·iology of Crime and 

Delinquency, John Wiley & 

Sons, New-York, 1962, pp. 

15-21. 

רמאיםנואפים,שיכורים,מלאהיה"השבטמשפחותיהם):ובניאחיו

הגוי.שלהמוכרהסטריאוטיפאתתואמיםאלהכל 4ומטומטמים".

ההולםלניווןאותומסיטאפלפלדשנןיותר,מורכבהיהודיהסטריאוטיפ

ואביהלבנקהאצל sהעשרים.המאהראשיתשלהמודרניתהתקופהאת

בכשדונות,ברוכתעדינה,נערההיאבלנקההאינטלקטואלי;הצדמודגש

בינולתיודופןניוצאהיהודישלהסטריאוטיפאתתואמיםאלהומאפיינים

רביםיהודיםשללהצלחתםהדגםבנךישהאינטלקטואליים.ובהישגיו

והעשרים.התשע-עשרהבמאותוהמדעיםהרוחבתחומי

שלהחדשהסטריאוטיפעל-פילפחות-המודרניהיהודילכ,ךבמקביל

מספוררביםיהודיםממנה.להיפטרורוצהיהדותואתמתעב-אפלפלד

ולאומית.רוחניתמבחינהמרוקניםהםמכךוכתוצאהדתם,אתממירים

שלהםהעצמיתהשנאהשדרה.עמודחסריחסרי-זהות,נוירוטיים,הם

לראותישזהרקעעלכלפיהם.האנטישמיםגדולישלשנאתםעלעולה

בעייתאתפתרהלאהדתהמרתאךשהתנצרה,יהודייההיאלבנקה:את

שלה).הזהותחוסרבעייתאתמוטב(אושלההזהות

סטריאוטיפייםמאפייניםרקעעלמתרחשיםבנולבההשוניםהפשעמעשי

הפשעמעשיזאת,עםבעטיים.הנוצרותהנסיבותשלתוצאהוהםאלה,

המצטיינת,המחוננת,היהודיתהנערההסטריאוטיפ:אתשובריםלבנקהשל

אלימהלפושעתהופכתואידיאולוגית,חברתיתלמעורבותנטייהלהשיש

התלייה.עמודאללהגיעשסופה

מייצגיםוהםסטריאוטיפיים,הםלבנקהשלהבסיסייםשמאפייניההעודבה

רחבהמשמעותבפרטולפשעיהבכלללמעשיהמעניקהגדול,יהודיציבור

לבנקהכאילומייצג,מקרהשלההפרטיבמקרהלראותניתןכןעלוכוללת.

יהודי. ) everyman (אדם""כלמעיןהיא

בנובלההפשעיםמהות

פניםלושישפשע,במושגעיוןמצריךבנולבההמתואריםבפשעיםדיון

מעשהלתקופה.ומתקופהלתרבותמתרבותמשתנהומשמעותורבות

אדםלפינ,ךאחר.במקוםמותרלהיותיכוללפשע,נחשבאחדשבמקום

בתרבותאואחרבזמןאחר,במקוםיכול,לפושענחשבמסויםשבמקום

מבחינהזאת,עםגיבור.אפילוולפעמיםהגוןאזרחלהיחשבאחרת,

להפרנדיבהםשישכמחדלאוכפעולהמוגדרפשעקונסטיטוציונית

נגדוומתקייםהחוק,עלשעוברמיאפואהואפושעהמדינה.חוקיאת

נהוגהפשעמעשיאת 6להיענש.עלולהואממנושכתוצאהשיפוטיהליך

 ) mala in se (במהותורעשהואמעשהסוגים:לשניבסיסי,באופןלחלק,

 .) mala prohibita (החוקעל-פיאסורהואאךבמהותורעשאינוומעשה
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• 

נורמותשלהפרהמהשני.דברך-כללחמורהראשוןהסוגמוסריתמבחינה

החוק.על-ידיבמפורשנאסרהדברכןאםאלאפשעבגדראינהמוסר

פשעיםהם-בלנקהשעשתהחמוריםמעשיםאותם-וגבינותרצח

במהותם.כרעיםהמוגדרים

;;... 
 ::ו
 ,..וב
ו
 .... .... :נ:5
~ 

אלאליגליסטיכענייןדווקאלאוראייתוהיאהפשעתופעתשלאחרפן

זו,ראייהעל-פיבחברה.ההתנהגותלנורמותהאדםשלמיחסוכחלק

הןאלהנורמותההתנהגות.נורמותשלההפרהמאופניאחדהואהפשע

ומהמותרמהרע,ומהטובמהלחברההמכתיביםלבתי-כתובים,כללים

משוקעיםאלהכלליםרצוי.אינוומהרצוימהלא-נכון,ומהנכוןמהאסור,

רבים.חברתייםובמוסדותבמשפחהדבת,במסורת,במנהגים,

הקרימינולוגיתהספרותביםטיפהשהןשלעיל,ההבחנותרקעעל

הפשעיםלאינוונטרלהתייחסניתןבפשע,העוסקתוהליגליסטית

בנולבה.

מכההואקשה.ואלימותוגוףבעלהואאדולףאדולף.שלפשעיוותחילה

אוטעותכלעל ] ... [רחמים.ידעלא"אדולףרבה:באכזריותלבנקהאת

כמוסיבה,לבאגםאותהמכההיהלעתיםאלבמשלמת,חיתהשינחה

העדההשחר,עמודש'עלהעד . 7הוא-במיוחדשחמורומהלבנקה,אתאונסגםהואבהמה".דשמכים

 . 105עמ'לע'ל, 1רחמים.וללאבעקביותואנושיתנפשיתמבחינהאותהורומסכותש

ועליופושעשהואספקאיןבת-זמננומבטמנקודתפושע?הואאדולףהאם

באוסטרו-הונגריההדברכןלאהנראהככלאךפשעיו.עלהזיזאתלתת

בזמנואדולף,הנולבה.עלילתמתרחשתשבההעשרים,המאהבראשית

אותה.אונסכשהואלאוגםאשתואתבהכותוחוקמפראינוובמקומו,

דעתעליעלהלאמסופק,שנראהדברכלשהו,חוקמפרהואאםוגם

באשרכן,אםרלוונטי,אינוהחוקאותו.המפראתולהענישלאכפואיש

בהתאםנוהגאדולףכן,עליתרוקבהילתו.בביתואדולףשללהתנהלותו

שבההעממיתבחברההמקולבותהעולםולהשקפותההתנהגותלנורמות

לסורועליהוכזיזכדתאשתוהיאלבנקהקהילתובניבעינישהריחיהוא

קשההעודבהגוןנוצריהואאדולףקהילתובניבעיניכן,עליתרלמרותו.

שונההיאשהתנצרה.עלובהיהודיההכולבסךהיאולבנקהלפרנסתו,

ולטעמולרוחואינםלעולםומעשיההגונות,נוצריותמנשיםבאישיותה

לחמותה:לבנקהשביןבשיחההיטבניכריםהדבריםבעלה.של

פצעיה.אתבלנקהחשפהאותי",מכה"אדולף

מרובדכמוחמותה,שלשפתיהעלכווץחיוךפשטזהמשפטלשמע

 .בכךמהשלבעוולההיה

אחדים.רחמיםניסתהשבבטני",העובדעלחדדה"אני

החיוךאחתבבתסדמזה",מתיםלאקצת.מכההגוןבעל"כל

שפתיה.מעל
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מה.משוםאמרהלזה",רגילהלא"אני

ומידבית,בעכורתהיהמרובדמשלאמרה,להתרגל",חייבת"את

מגונהמירההואהפינוקבנותיהם.אתמפנקים"היהודיםהוסיפה,

 '."וללהתמכרואסור

אומריםאוהב,בעלהואמכה"בעלאדולף:שלאמואומרתובהמשך

גםהואאותה,מפרנסרקלאהבעלמתפקרת.מכותלבאאישהאצלנו.

מקולב,כנוהגאפואנתפסתלבנקהכלפיאדולףשלאלימותועליה".שומר

וייחשלשייחנךאמצעיבהיותובמיוחד'רצויאפילוהואלבנקהשלובמקרה

שכוחהראויהלאישהגוףורפתמפונקתמיהודיהאותהויהפוךלבנקהאת

האנטישמיותגםכילצייןראוילהיות"."צריכהאישהשכלכפיבמותניה,

העולםוהשקפותההתנהגותנורמותאתהולמתאדולףשלהקיצונית

קהילתו.בנישל

עםלשתותלומדתהיאתחילהפשעיהלמנייןכמבואללבנקה.ומאדולף

שלשכרותםלדב.לשתותמתרגלתהיאאחר-כךהגויים.כמנהגאדולף,

בהקשרמשמעותלהישאךקרימינליתתופעהאינהשאמנםיהודים,

בנולבהלמשל,כ,ךאפלפל.דשלביצירותיומוכרמוטיבהיאהקרימינלי,

שלבנקההאבותבביתלהימורים.ומכוריםמשתכריםכולםאש""רצפת

ערךיקריתכשיטיםמהזקניםגונבתהיאלגנוב.מתחילההיאבועודבת

ביותר:הברוטליהפשעאתמבצעתהיאזמןכעבורובשיטתיות.בקביעות

החוק.ומידימהביתבנהעםונמלטתבגרזןאדולףבעלהאתרוצחתהיא

חיתהומנוסתהאדולף,אתלרצוחלביגםבנהעםלברוחיכלה(לבנקה

שלהאחרוןבשלבהיסוס).ללאאותורוצחתהיאאךיותר.קלהודאי

לשוטריםעצמהאתמסגירההיאלבסוףכנסיות.באשמעלההיאמנוסתה

בתלייה.מוותהואלההצפויוהעונש

במהותם.כרעיםמוגדריםהםהחוקומבחינתחמורים,לבנקהשלפשעיה

כסףגונבתהיאובשיטתיותרוחבקורסתם.גבינותאינןגבינותיהאפילו

שלהכותרת""גולתשהואהרצח,ישע.חסרימזקניםיקריםערךוחפצי

מושגשהיאהפלילית","הכוונהרוח.קבורהואגםנעשהבכלל,פשעמעשי

זה.ברצחלחלוטיןברורהפשע,מעשישלחומרתםקבביעתמרכזי

אישה.מבצעתהללוהחמוריםהפשעמעשישאתלכךלבלשיםראוי

ופושעותגבר.ולאהפשעמבצעיבחזיתאישהדווקאמציבאפלפלדמשמע,

פחותהפשעיהןוחומרתפושעים,מאשרנפוצהפחותהרבהתופעההן

שלמספרןגםגברים.על-ידיהמבוצעיםפשעיםשלמזוהמקריםברוב

במאהלהורגשהוצאוהנשיםמספרוכןהגרבים,משלבהרבהקטןהאסירות

למרותהאישה,כילומרניתןמכלילבאופןפשעיהן.עלכעונשהעשרים

לאלימהנחשבתובתדמיתה,במעמדההעשריםבמאהשחלוריבםשינויים

רצחוכמהכמהאחתועלאישה,יבדיהנעשיםפשעיםהגבר.מןפחות
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ומעורריםיותרדרמטייםהםכןרעלצפריה,פחותתופעהאפואהםבגרזן,

 9גבר.יבדישמנרצעיםפשעיםמאשריותררבהלבתשומת

לבנקה,שלסבתהלמשל,נוספים.לצרףאפשרכהעדשהוזכרולפשעים

לסדרמפריעה-בעירהאחרונההיהודייהשהיא-בשערהמוכיחה

על-ידינאנסתהחרק,מידיבמנוסתהרלבנקה,כן.עלונשפטתהציבורי

הכפריים.אחד

אחרים,פשעיםאליהםמתוספיםפליליים.בעיקרםהםשלעילהפשעים

ובהקשריםלמשניים,הופכיםהפלילייםהפשעיםאליהםשבהשוואה

יותר.הרבהאפוארחבהבנולבההפשעמהרתלזוטרים.אפילומסוימים

הנולבה:אתמאכלסיםכאלהפשעיםסרגישלרשה

שהוא-עםהשמדת-הג'נרסיידהואמכולםוהשטניהגדולהפשעא.

הנלוותשהמשמעויותשראה,למונחבניגודהשראה.שלהמפלצתיהמרכיב

 10עם.השמדתשלפשעמשמערהג'נרסיידוחורבן,נוראאסרןהןאליו

ג'נרסיידכיקובע , 1951בשנתהאר"םבעצרתשנקבעהבינלאומי,החרק

הוא-דתיארגזעיאתני,לארמי,קיבוץשלחלקיתארמלאההשמדה-

לארמילקיבוץהשתייכותםבגללבני-אדםרצחאפואהואג'נרסיידפשע.

ולמעשיהם.לאישיותםקשרללאמסרים,

לפשעיםמשמערתבמתןמרכזיתפקידבשואההיהודיםמיליונילרצח

מתרחשלבנקהשלסיפורהבנולבה.הלא-פלילייםלפשעיםרגםהפליליים

בןהקוראאחת,לאשנאמרכפיאלבהראשונה,העולםמלחמתלפניאמנם

לשואה,אותןלקשורמלביאפלפלדשליצירותיואתלקרואיכולאינוזמננו

המלודרמטיהאופיברקע,השראהללאבר.הכרוךולכללג'נרסיידמשמע

משמערתה.שללהשטתהוגורםבמיוחדבולטהיההנולבהשל

~ 
י=
וב עשפל תוסחי'תהה לע תרוק'ב .9 
rיt 

העפות ~ לאכ רק'עב ו'תוכלשהלו

:= Loraine לצא ,לשמל ,ואר ת'רבג
rי

R. Gelsthorpe, Sexism and 

the Female Offender, Gower, 

Aldershot, 1989; Lydia Voigt, 

William E. Thornton, Leo 

Bamile, Jerrol Seaman, 

Criminology and Justice, 

McGraw-Hill, New-York, 

1994. 

הוא ) genocide (ג'נוס"ר . 10

רפאלשטבע'חס'תחרשמונח

השואהלנוכח 1943בשנתלמק'ן

) genos , שבט;גזע,ביוונ'תcide , 

 Raphaelוראוהר'גה).לבט'נ'ת

Lemkin, Axis Rule: Laws 

of Occupation, Analysis of 

Government, Proposals for 

Redress, Camegie Endowment 

, for International peace 

. 1944 , Washington 

אדרלף.שלהאלימהדבמותוספק,ללאבנולבה,נרמזיםרהג'נרסיידהשראה

קוראהיטלרלאחריהודישסופרהעודבה,במשמעותלטעותקשה

אתמזכירדיבורוחיתוןמכן,יתרהאדרלף.בשםאנטישמילאוסטרי

אדרלףביןלאחדאחדשליחסשקייםכמרבן,הדבר,פירושאיןהיטלר.

שלהמשמעויותלעיצובתורםשהשםספקאיןאןההוא.לאדרלףזה

בעתלבנקהבידיכנסיותשלהסדרתיתההצתהגםלכןתורמתהנולבה.

אירוני,הדהודשזהראלארהג'נרסיי,דהשראהמהדהדיםבהגםמנוסתה.

בשנתהדבולח"ב"לילכנסתבתימאותשרפתשלהפרכהראיתמרנתמעין

 .השחר"עמודשיעלה"עדעלילתשלזמנהלאחרשנהכשלרשים , 1938
הקהילהובחייחייהבנסיבותוהןובמעשיהבלבנקההןאפואלהתבונןיש

עם.השמדתשלהפשעלאורבעירההיהודית

היהודיםשליחסםהיאחמורלפשענחשבתהסיפורשבהווייתתופעהב.
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מתעביםבנולבההמתואריםהיהודיםכאמור,ולדתם.ללאומיותםלעמם,

עמוקלאומי,פשעזהובהמוניהם.מתנצריםהםעמם.ואתיהדותםאת

ומשלםטרגי,כגיבורכאןנתפסהיהודיהעםפלילי.אינואםגםוטרגי,

התרבותיבמרחבהיהודיתהמציאותזואפלפל,דעל-פיכדב.מחירעליה
האוסטרו-הונגרי.

הערההשחר,עמודשיעלהעד . 12

 . 105עמ'לע'ל, 1

הממשמעתבמערכתחשובכרכיבהואאףמשמשהג'נוסיי,דבצדזה,פשע

ובאירוניה.בסימטריהזהמולזהבמולבעמוצביםושניהםהנולבה,של

היהודיהעםכיאחרים,ייבמקומותאפלפלדדברילאוריאמר,זהבהקשר

לפיכ,ךאותו.השמידושהגרמניםלפניהרבהעצמואתלהשמידהחל

כתופעהלאהשחר"עמודשיעלה"עדבנובלהמתוארתההתנצרות

וחברתיתלאומיתכתופעהאלאואישיותפרטיותמסיבותשנעשתה

תמונתמעיןהיאאףהיהודייםוהלאוםהדתשלהעצמיתההשמדההמונית.

הלאומיהפשעוהיאביהודים,הגרמניםשעשוהג'נוסיידשלמהופכתראי

לבנקה.שלהפליליים,הפרטיים,לפשעיהרקעהמשמשהטרגי

לבנקה,שלוהלא-מוסרייםהשגוייםמעשיההואהשלישיהפשעסוגג.

עלמתחרטתאינהלבנקהככאלה.מחשיבהשלבנקההמעשיםדיוק:וליתר

עלהגבינות,עלמתחרטתאינההיאלרגע.לאאפילוהפליליים,מעשיה

שמבחינהאחרים,דבריםמעסיקיםלבנקהאתהרצח.עללאוגםההצתות,

לראותלהוגורמיםנפשהאתמייסריםהםאךפשעיםבגדראינםפלילית

עצמהאתמאשימההיאביותר.חמוריםפשעיםשפשעהכמיעצמהאת

כדבריה:אדולף.עםובנישואיההדתבהמרתאמה,בנטישתאביה,בזניחת

אתזנחתימכןולאחרמהביתוברחתיאימימותאתלראותרציתי"לא

שמעשיהמשוכנעתלבנקה 12מיתה".וחייבתפושעתאניבבית-אבות.אבי

פשעיהאתכדב.לעונשראויהושהיאמחילהעליהםשאיןפשעיםהםאלה

עצמידימויבעללאדםשכןזה.רקעעלגםלראותאפואישהפליליים

החמוריםהפשעיםוממילאפשע.למעשילהידרדריותרקלפושעשל

המוסריים.פשעיהמאשרבעיניהפחותהחשיבותםשביצעה

פשעסיפוראיננההנובלה

לסוגתלשייכהקשהשבנולבה,הרביםהפשעומעשיהאלימותלמרות

אתהמפרפושעביןהואהמרכזיהקונפליקטלרובשבההפשע,סיפורי

לתפוסהחוק,אתלאכוףהסדר,עללשמורשתפקידןהרשויותלביןהחוק

כלדברך-כללעושההפושעפשע,בסיפורילדין.ולהעמידםהפושעיםאת

מהפושעלמנועכדיהכולעושיםשאלהבעודהחוק,מאנשילחמוקמאמץ

מעיןקונפליקטאותו.וללכודעקבותיועללעלותולחלופיןעבירות,לעבור

ממש.שלמעמדלושאיןדומהאךהנולבהבשולירקקייםזה

שהחיפושבכךניכרהיעדרםבנולבה.קיימיםאינםכמעטהחוקאנשי
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הנחושיםחוקאנשיבאמצעותולאמודעותבאמצעותנעשהלבנקהאחר

לוכדביןממשימתחבנולבהאיןהכנסיות.ומבעירתהרוצחתאתלתפוס

מקריבאופןזאתוגםעצמה.אתמסגירהאלאנתפסתאינהלבנקהלנלכד;

והפיזית.הנפשיתותשישותהבראשותהמשוםבעיקרומזדמן,

אינההסיפורמגמתשכןמקרי.איננובנולבההחוקרשויותשלהיעדרן

למצבםהקשורותכלליותתופעותלהציגאלאשנלכדפושעעללספר

בקיסרותהיהודיהעםבנישלהמעורערוהלאומיהקיומיהנפשי,

מציאותמייצגיםרבותמשנהודמויותהוריהלבנקה,האוסטרו-הונגרית.

הנוראהאסוןעבראלבעקביותהדוהרתזוומסוכסכת,מעורערתיהודית

אינםבנולבההפלילייםהפשעיםכןעלרבות.לאשניםכעבורלההמצפה

רגילה;פושעתאיננהלבנקהלבנקה.שלגורלהאתחורציםשהםאףהעיקר,

ותוצאותיהם.לאדולףנישואיהבגללבמקרהפושעתשהיאלומרניתן

אפילוואוליזלצבורג,שלבאוניברסיטהלומדתאוליהיתהכן,אילמלא

מזהירה.מתמטיקאיתונעשיתוינה,של

מתחייבתתוצאההואמקרי;איננובנולבההקרימינליההיבטזאת,עם

לפשעיהלבנקה.שלוהקיומיהאנושימצבהושלהיהודיתהמציאותשל

מקרייםהםשכןאמביוולנטי,מעמדוגםומטפוריתסמליתמשמעות

חשובים.פחותוגםבנובלהחשוביםהםמקריים;אינםבזמןובו

קוונן:היאהפושעתשלבנקהבכןגםביטוילידיבאההאמביוולנטיות

הפושעמשמע,חיה.היאשבההמציאותקוונןובעיקראדולףשלקוונן

פושע.הואוהקורבןקוונןהוא

מעולמהמוחלטניתוקשלבמצבנישואיהלאחרעצמהמוצאתלבנקה

ופרימיטייבסגורבעולםשחיהמוכה,לאישההופכתהיאמהרהעדהקודם.

הרוחניתמצוקתהאןקשה,הפיזיתמצוקתהואלימות.שכרותשל

אותרבותבשוםשורשיםלהואיןמתרוקןהרוחניעולמהיותר.קשה

היאאןלהאמין,רוצההיאלמקורות.קשרמחפשתהיאביאושהאמונה.

 . 81עמ'שם, . 13היא 13להתפלל",יודעתשהייתי"הלוואילאמונה:להגיעמסוגלתאינה

לראשונהפרדסםברבדשל.ספרר 14אומרת.

אלהובשנים ,-1908בבגרמנית

הנולבה.עלילתמתרחשתממש שלהבעל-שם-טובלסיפורילבנקהמתוודעתלשעברחברהבאמצעות

שלאמונתם"ספרהואנוברשלשספרומשוכנעתהיא 14בובר.מרטין

נוצרייהנזירה-לחברתהעזרואלהשסיפוריםיודעתהיאו sהיהודים".

זהאבותיה.שלעולםעםמחדשלהתחבר-מומריםלהוריםבת
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Martin Buber, Die Legende 

des Baa! Schem, Rutten und 

Loening, Frankfurt, 1908. 

הדעה ,רחשה דומע הלעיש דע .15 

 . 113עמ'לעיל, 1בסיפוריקוראתלבנקהלה.שחסרמהדביוקצריכה,שהיאמהדביוק

 . 144עמ'שם, . 16כןכדיעדרבהריקנותהמגיעה.היאאיןלאמונהאןהבעל-שם-טוב

 16ממני"·נסתלקהשבקרביהנשמהכימרגישה"אנילחברתה:אומרתשהיא

לפניהרבהמתהלבנקהמטפוריתמבחינהשהרימילה.לכלמתכוונתוהיא

בתלייה.להורגשתוצא
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הערההשחר,עמודשיעלה.עד 19

 . 142עמ'לעיל, 1

אחרת.משמעותלווישאחדותמסיבותנובעלבנקחשלמפשעיהאחדכל

השותהיהודיציבור(ובוודאישתייןיהודיאןפשע,איננההשכרות

הישרמדדןכסוטהנתפסאפלפלד)אצללפעמיםכמתוארומשתכר,

שיהודיהקביעהשותה.אינויהודישהדיעמוקה.לבעיהוכסימפטום

אפלפל.דשלמיצירותיווכמהבכמהחוזרתולהשתכרלשתותאמודאינו

אש"וב"דצפתהשתיין,דרהיהודילסאמיזאתאומדתהגויהקאטדינה

היהודים~נו.אתה,"יהודיהיהודי:שטאדקל~נוקשישהרוחניתאומדת

אלוהיםצלםאתסותרתהשתייהשותים.ואינםקלפיםמשחקיםאינם
ר sבאדם".

היאהשתייהמצוקתה.שגוברתככלוגוברתהולכתלבנקהשלהשתייה

באותהשתייהבעקבותלפשע.דרכהתחילתזוכיודומהעבודה,מפלט

במרוצתאןנפש,בייסודיומלווהמקריתהיאהראשונההגניבההגבינות.

שיבואו,לצדותהתכוננותמעיןוהןקבעונעשותמשתכללותהגבינותהזמן

דעשמשהובחושיהמדגישההיאכאילותבוא.שבואמאדולףלמנוסה

בנפשהמקנניםכאילואוטו.הקטןולבנהלעצמהלדאוגועליהיקדח

חשויבםאוטושל"חייווכדבריה:הרצח.גםואולימאדולףההימלטות

 19הדיבדות".מעשרתיותר

מאותהפתטיוגםטרגיהואופתטי.טרגיאחתובעונהבעתהואהרצח

איןשללבנקהבמציאותאוניםחוסרשלאליםאקטהואכיעצמה:סיבה

מקדחהואאדולףאדולף.דקלאהיאלבנקהשלהבעיהכימוצא;ממנה

לבנקהציבור.מייצגיםשניהםזאתועםפרטי.מקדההיאלבנקהגםפרטי.

ייצוגימקדההםוקורותיהוטרגי,סבוןשמצבוהיהודימהעםחלקהיא

זה.מצבשל

לגאולההררן

מאשדיותרהדנההםדברכיםנדודיהאןנמלטת,לבנקההרצחלאחד

אירופה,במרכזהמתבוללתהיהדותשלמהריקנותלעבודמנסההיאבדיחה.

למקומותמוויז'ניץ,הצדיקאלהבעל-שם-טוב,שללמחוזותיוהמזרח,אל

הקשוריםאמונה,מלאיטהוריםיהודיםבהםדואההיאדוחהשבעיני

שםגאולתה.תבואמקווה,היאשם,ולאבותיהם.למורשתםבנשמתם

אתתמצאשםמחוברת.חיתהלאמעולםשאליולמשהולהתחברתוכל

זהותה.

יהודיתאוטופיהמעיןהזוי,עולםהואדוחהבעינידואהשלבנקהמה

קייםזהשעולםמשוםהןתגיע.לאלעולםהיאשאליהורליגיוזיתחמה

ממנהשמנעהסיבהשאותהמשום-בעיקרואולי-והןדבמיונה,דק

ליהודיםלהתחברממנהשתמנעהיאהבעל-שם-טובלאגדותלהתחבר

שמספרתהתודהלסיפורימתחברתאינהגםהיאשבמזרח.המאמינים
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אתהמירהעצמהשהיאכןעלמחאהגםהיאהכנסיותשרפתבעולמם.

הסמליברודבואולםממנה.גדולהמציאותכנגדתוחלתחסרתמחאהדתה,

אתרוחהבעיניכאמור,רואה,לבנקהנוספת.סיבההכנסיותלשרפתיש

ובמקוםולהיטהר.לטבולצריךאליולהגיעשכדימוויז'ניץ,לצדיקהדרן
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דרכהאפואהיאהכנסיותשרפת 22חסומה".שתיתהדרךלעצמהפילסההזו

בעיברה.הבאהמצווהמעיןאפשרית.הלבתילגאולהלהגיעהנואשת

בפסיכולוגיהלעסוקהרבהבשלארגסטוןהצרפתיוהמבקרהפילוסוף
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מעברלזירוזלשינוי,תשוקהמבטאתהאש ] ... [התפתחות.אופתאומי

כמושאח_ךי.השלבאחר,לשלבומעברסיומםלידיהחייםלהבאתהזמן,

האשהסמלי,הטרנספורמטייבלכוחהבנוסףבשלאר,על-פימחדש".לידה
 24ולהיטהר.לטהרויכולתכוחגםמסמלת

בשלאר,כדברירוצה,כנסיות,באששמעלההנרדפת,הנואשת,לבנקה

מחדש.לידהכמועבורהשתהיהלגאולה,כמהההיאשאח_ךי.השלבאת

מסמלתמיטהרת,היאשבאמצעותההאשהכנסיות,אתהשורפתהאש

כחיה,נרדפתכשהיאהדרן,בסוףלכ,ןבמקבילאןהזאת.האפשרותאת

תגיע.לאלעולםשלגאולהיודעתהיאסיכוי.להשאיןיודעתלבנקה

 2sגאולתה.יהיההתלייה,עמודעלהמוות,רקשכנראה

Gaston Bachelard, La .23 

Psychanalyse du Feu, 

Gallimard, Paris, 1949, p. 35. 

באימאז'יםועיסוקוכשלארעל . 24

J onathan Culler, F raming ואר

the Sign, University of 

Oklahoma Press, Norman and 

London, 1988, pp. 96-106. 

האחרונהבקתשהזהבהקשר . 25

j 

l 

 .ביותראירוניתהיאנקהלבשל

נרדפתהיאשברהנואשבמצב

הכלת•-הגאולהלנובחבחיה,

לאהקרוב,המרותועונשאפשרתי

במשהו,להתנחםאלאלהנותר

אךקטן-ערךענייןהואשלכאורה

העבר.מןחמימותלמעטזכרבריש

בספר:האחרוןבמשפטכדבריה

אליומתגעגעתשאנידרביש"אם

גבינהוערגתקפהספלזהעכשיו

הכל,זה'פינתי'].קפהושלשלהם

 .) 188(עמ'יותר"לא

75 




