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לך"אראהלאשירה"את
'שירה'שלסירמרעל

היושפלראריאל

לשלמרתשנרעוראלה
פעריםמגלרת

ימיםהמאויכרת

ל' sלערמורתתמיו
בהרחבהבאמתש,:ו~ננראלה
גמרורת.אינן

הבנייהארפדעלנובט:
מאויכרת·ימים,ויצירותשל

מברא

מבנהכללאטררסר.היאבמררהבלתייצירהכללאענק.טררסרחרא'שירה'

טררסרהזה.התראואתלשאתזכאיםבמררהבלתיסימפוניהארוסכרופסללא·זסלם,

ארהמאזיןהקרוא, •האפשרגנרלקצהערומתרחטערןאי·זסלמרת,שלמצבחרא

ברירהובאיןלוסלמות,זסנרעררהקיימים,הקוריםעל·ירינישאבטררסר,הצופה

ארם,גרףכלבר;הגרףכיררעחראטררסרליצרו.אגרסארתם.המקיףהאיןאלממשיו

נובעתהיאזה;לסימוןמעבוהונהחורגתהמרזסגמשמערתאבלוגפיים.ראשהחסר

אחר.וסלםרגפיר,ואוסרעלכרלר,האנרזסיבגרףהוראהמתוחה,אורגנית~תפיסה

במינומירחויחסברנהברור,מראששכןכלרלארגל,ארמיובוסרבההטרוסר,

מה-כאןהנוצרהמוזרהיחסאתלהבהיריכרלאמיתיטרוסררקוהאין,היוסבין • 
ברכל·כך,רמהרתיכל·כךרבחראוהחסרכל·כך,רמהרתיכל·כךרבחראברשיש

החלקבר.תלוייםרכרלםארתםהקרזסוהאום,חלקיכלאתהמרכזהחלקהגרף,קיים

פערלרתמתרחשותרברההרלרהואבריהטבורברבחלל,האנושיתהצרדהמרכזשחרא

עמ' , 1978תל·אכיכהמארחר,היקכרזקריאהם•מןבנימין,ה'תרגםהמשרררים','נלרתכתרך:
116 , 
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לך"אראהלאשירה"את

כל·כךגרלמיחראזאתרכבלהחומרים,רחילרףהעיכרלהנשימה,הררפק,-החיים

זהרתלרהברתןהראש,רכליארתךרמכררנרתהנרשארתהגפייםבליארניםרחםר
חסרחראתנרעה:יכרלתחסררקאיברגפייםבליהגרףרראייה.תכרנהושייכרת,

זאת:בכלרשרב,לחזיתולשמים,לקרקע,ניחםבחלל,מקרמרהיכןבכלל:מקרם

אתהנושאיםהכתפייםשרירילפניך:גלריהחסראלהחיבררהרבה.כל·כךבריש

ריצתןמהיררתעללפניויעיוהטבררערמקברחן;עלמעיריםהחםררתהידיים

שלמרתחרסוחראטררםרשלררה.ארמתחעלרבויאמרהגרכיפרףהרגליים:של

מחברשחראמשרםהשלמרתםףעלניצבחראזאת,רעםהמשמעות,חרסוםףשעל

אין·םרף.אליר

סימטריאיברלערלםהחסרמרוכב.חראהטררםרבמקרהרהאיןהישביןהיחס

 •טררםראיננרלאררכרהחצריארבטברורהשברר,פסללקיים.רהמשמערתהכמרתמצו
החסרעלהקייםמןלהקישראי·אפשרהקיים,שלמתפקיורשרנההחסרשלתפקיור

הקיים.שלירצררתיראתלהפרךיכרלהחסרפשרטה.הרםפהארהכפלהשלבצררה

טררםר.שלמרבהקמקרהאפראהיאשרבוטמאתגמררה""הבלתיהםימפרניה

לחלוטיןשרנהרפינאלה)(םקרצרבההחסריםהפרקיםשלהתבניתיתפקידם

מהלושלגמררההבלתיהםימפרניהזאת,לערמתהקיימים.החלקיםשלמתפקידם

 ,,,·לענרמזר,לפחרתארשררטטר,חלקיה~משתכלטררםר.אינההעשירית,-

טררםררבעיקר:בה.שאיןמהארורתמריירתרבהש~שממהלהקישניתןירצרה.

מתרכך,שלמרתלהקריןהמצליחעצמר,בפנישלםשחראחלקשלקיצרנימקרהחרא
בליגםרלהביט,להתרומםלנרע,החסר,אתחלקירתרבתרךלהשליםהמצליחאר

הוכרזההחלקיות.שלשלמרתהמלראאתלהבהירהמצליחועיניים:רגליים

 2אפרלר":שלארכאי"טררםר-שלרהמפררםםבםרנטוילקהאתשהפעים

ואשראתיועברלאאבחנך

עינייםשתפרחיהאגדי

עדייןאבל •הבשילךבר

רמבטרכנר'ברעוגרפך

הכהה.כמררוקערר'שםורלק
חזהרקשתרתהירכיצררלא, '

היהראיובםנררים,ארתםמכרת

בחלציים:חרלףקלילחירך

 , 1985ירושליםכתר,זנדבנק,ש'תרגםמרודנית',גרמניתשידהמבחד-הפורח'הגרזןבתרך: 2

 , 40עמ'
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היושפלדאריאל

ונערה,גוץאבן,גרשהלא

לעיניואזמטלהיה
.הכתפיים,למפ"לתמתחת '

חיה,פונתכמרנרצץולא

::יגהכרכב.בארוגברלירפרוץ
חי'י;ן,ש.פהאות;ןוראה i:פ'ס

" 'V ---.. 

מרסיל,שלתכונות'בלא'האישהרירגילי,'אנאיס'כמרבספורת,הגדוליםהטררסי

יצירותהןבמינו:מירחואופיברשאיםעגנון,של'שירה'ארקפקאשל'הטירה'

נכתב'אנאיס'המחבר.בחייוכרתשניםלארוךנכתבומהןכמהגמורות.בלתי

שנה.מעשריםלמעלהלארוך-ר'שירה'תכונות'בלא'האיששנים.עשרלארוך

היהכמדרמה,המרות,אותן.שהשליםלפנינפטרשמחברןיצירותהןרעוד.זאת

במידהיומרניותיצירותהןהאלה:לטווסימשותףנוסףדברהאחרון.פרקם

היסטררירסרפיממדים,אדירשקףעלילתןסביבלהקיםמנסרתכולןקיצונית.

גילההאלה,המחבריםמןאחדכלכתיבתן.במהלךכירוןשיבררכרלןרפילרסרפי,

הראשונהמתרכניתרהחורגדברלהיותצומחלפניוהמונחהגרףכייצירתובמהלך

משהרלךשולחהייתילב]בחפץ ... ("ידיעתו.ומתחרםמהשגתושעה,לפיוהחורג,

רירגילירםכותבלאוזניך,"ואריחשבתירלרהרקולס,חישלי,מ"אנאיס"

השלמתהשרעיוןכל·כך,ועצומהרבהבהשהתחלתיהמלאכה"ברםלארקטביאנרס,

נעלותיותראחרות,מגמרתבהשהכנסתיידעתהריכמטרוף:ממשלינראה

 3רנשגברת,"

"אניעת:ללאמותרלפנישנתייםמרסיל,רובוטכותב 1939ממאיבמכתב

שלולכיורןכעתקייםשאיברלעולםמבררןשחראאלאבהרבה,הרומןאתמשפר

שלסירמרעלמשהראוליידעקפקא 4תתממש,"לאשאוליהמשך,אפשרות

"הטירה"שלהנוכחימצבראבלזה,בענייןבררושלעדרתראתנקבלאם s'הטירה',

 •ל"שידה"וכרתמבחיגרתדרמהרהראמובהק,טררסרחרא
האפוסמןאחדבדברשרביםכאן,שנזכורהעשריםהמאהשמןהרומנים

 , 1962יורשל•םביאליק,מרםוריוג•לירם,של'אנאים'לתוגרםריקמןש'שהקריםבמבראמרכא 3

 • 24עמ'

 , 1988תל·אב•בשרקן,מרםיל,שלתכרנרת'בלא'האישלתוגרםכרמלא'שהקריםבמבראמרכא 4
 , 9עמ'

זנרבנק,ש'בתוגרםקפקא,מאת'הסירה'בתרך:הראשרנה,לiיכהרררהרבואחריתבררו,מאנםואח 5
 , 1975תל·אביבשרקן,
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 nלךאראהלאשירה"את

נמצאתאי·שלמרתרסגורה.עלילתוסירם;ישל'אנאיס'הלא·גמרו.הרריוגילי

נוארלאברוביםרוגעיםברחסריםמסוימיםכרףרתארוימרנרלרגיםבתרכן,

אלאהסוףאלההתחלהמןכיודענכתבלא'אנאיס'היטב.עשוייםלרריוגילירס

כלדמואחת"."בבתנרצוחרא-עקרוניתבעוברביה.כרצוןשברחלקיםחלקים

התקדםרהראאחת,בחזיתהמשוררמדלהאפוסניצבסופה,רעדהכתיבהמהתחלת-

שליותרמארחובשלברקהזהלמצבהגיעורעגנרן,מרסילקפקא,ורחבה.לכל

יחסיתגורלהבמהירותנוצף,נכתבההיצירה,מחציתשלפחותלאחוהכתיבה,

ואשדן.במבטמשנואהקטןההבדלזאת,עםבתרכנית.שליטהשלתחושהרמתרך

אתהמבטלתאו·שלמרתרעמרקה;עקרוניתאי·שלמרתשלדבאפוסראהריוגילירס

יצאוושלרשתםסירםאיןרל'שירה'תכרנרת'בלאל'האישל'הטיוה',קידמו.זכרת
הפעראתלמלאלקרואיםמותיריםאחרים,בידיעורכיםמחברם,מרתאחרילארד

לחסרוןהמקבילהפערלהקים:ורמניסטיתספרותיתיצ;ייiהשיכולהבירתוהעקרוני
הבנייהאדפן"עלשיוראתפותחנובטהסירם.-מפוסלבטרוסרוהראשהגפיים

שהןעדהזמןכליצירות?כמשכרת"כמה.זמןבקביעה:ימים"מאריכותיצירותשל

במרבןמרככה""בלתייצירההיאכאן,הנזכריםהטררסיכשאו'שירה',מרככות".

אינסופית.היאעדיין.נמשכתיצירתהבירתו.המותקרגםבירתוהפשוט

1 

א]ו

החסרסירמרעםההתמרדדרתובים.פרשניםאליוריתקה'שירה'שלאי·שלמרתר
אחודד","פרקהמחברעל·ידישכרנההפרקעםהתמרדדרתגםמצריכההרומן,של

הפרקלרומן.כנספחמכןלאחרוצרוףכתב·הידמתרד ) 1972(מאיב'הארץ'שפרדסם

הוסיףעמה,ולהתאחדשירהאתברלפגושבית·המצרועיםאלהובסטיוצאברהזה,

"מרטיבבהוצאתושרקן,ג''שירה.'שלהשלמותארהסירםלשאלתחדשממד

עגנוןהשתמשלאלנרלא·ידרעים"מטעמיםאומו:עולם',ר'עדב'שיוה'הצרעת

זה,פרקאךהרביעי,הספראתלכתובהתחילזאתרתחתהרומן,אתברלסיים

הובסטמנפרדשלאיחודםעלמסרפדרבדאחרון''פרקלדקראעצמושעגנון

אראהדאביהספר,שלהנברןהסירםבעיניחראבבית·המצרועים,שירהוהאחרת

מנמקשרקן 6זה,"לסירםהספרארוךלכלקרואיראתמכיןשעגנוןדבריבהמשך

עמ' ; 1978ירןןסליםביאליק,מןסךןייזר,ןר'ןסקךג'כעריכתןתעןךןת',מחקרים-עגנןןי 0'ש 6
229 , 

(135) 



הידשפלדאריאל

כורמן,הצרעתמרטיבשלהשרביםגלגרליראחריקפדנימעקבעל·יויועתראת

טרפרקשלנרחבפיררשעל·יוירבעיקררהשלישי,השניבספריםנמצאיםשררכם

"שיחשרקןשלבלשרנרהזה"המבהילהמרטיב"זרעימגוליםשבר ,השלישיבספר

 7הרבסט,"מכפרושלהמברהלרתעינירנתקלרתשלדהזעםשבענבימגדול,

עללררמן:מחרץהנמצאיםנרספיםטקסטיםשניעלובריראתסרמךשרקן

עללדלספרכנראההעתירויינו,היינרידאתהרבסטפרגששבר a,vזפרגמנט

שלחלקלפנים"היהשלוברירערלם","ערהסיפרררעלשירה.שלהימצאהמקרם
 9'שירה.'

ו o'שירה',שלהחושההאנגליתלמהודרתשהרסיףובר"ב"סרףאלתר,ררברט

נכרןסירם-אחודד"ב"פרקהראגםדודאהשרקןשלתפיסתראתזרמבחינהממשיו

גםשבר , VIבפרגמנטחרליית·קישררשלמציארתהאתמרגישהראגםל'שירה.'

נרחבתפרשניתמערכתמעמיואלתרבה.כביותרובראתלאשתרהרבסטמגלה

הגרלגרלתתמרנתברריגל",מ"אסכרלתהמצררעתמרנתכורמן:הנזכררתלתמרנרת

המנגןהמרדתעםעצמי"וירקןבשםהיורעהבתמרנהארתהמזההשהראבקליד,של

אחרתתמרנהעללועתרהמרמזתרמברנדטשלהלילה""משמררתמרנתבכינרר,"

ומרתהביןעמרקזיהריירצררתבדלןהתמרנרתבאנטרמיה"."השיערר-רמברנדטשל

הספר.שלהאחררןלפתחרורבץאחודד"ש"פרקרמכאןהמרדת,לביןשירהשל
! 

רהחיבררלאלגרריה,ריאליזםבידחיברוליצרורבכסירןב'שירה'וראהאלתר

ב"פרקבמלרארלהתגלרתהעתירהאלגררי,הממולבידהריאליסטיהממובידהזה,

אחריעשרריםמשנילמעלהלמשךהירצואתשהבהילההבעיה"הראאחודד",

המחברהיהאמרראידהררמן.שלהראשרניםחלקירשניאתשיצרההגורלההתנדפה

תרלורת·משפחה,למרי,מכרבואקדמימעמובעלתומרתהרבסט,אתלקחת

תשרקהשירה,שבההסימברליתהספרהאלרלהעבירררמשק·בית,הרגלי·עברוה

 1המהו"יחורמררת

בבית·וראה 12הררמן,ז'אנרסביבעגנרןשלבלבטירהוןכמאמורמירדן,גם

עקררניסימןוראההראבהשמטתךאךהררמז,שלהמתבקשסרפדאתהמצררעים

המטרהאתעגנרןירע"ב'שירה',הזה:הררמןכתיבתניסרושעמדהעמרקהלבעיה

.םש ,םש 7 

'מע 252-241, ,םש 8 

'מע 237, ,םש 9 

Shira. Tr. by Zeva Shapiro, New York 1989, p. 565 10 
'מע 576, ,םש 11 

Dan Miron, "Domesticating_ a Foreign Gener - Agnon's Transactions with the 12 
Nove/", Prooftexts 7 (1987), pp. 1-27 
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לך"אראהלאשירה"את

אמנרתישביללמצראיכרללאאךלהרביל,הםיפררהיהאמררשלקראתההםרפית

הרבםטמבפורעלהיההמצררעים,בביתשירהאללהצטרףכריאליה.משכנע

המדעיתמעבררתרממשפחתו,להינתקעלירהיהמעיקרה.אישירתראתלוסברת

כן,עליתרהפררבינציאלית.האקדמיתביררשליםלרהמרנוהחיים nארררמכל

בכללארתרהמאפייניםוסלר,הנרקיסיזםרמןהאררטיההררניזםמןלהיפטרעליר

 L'homme moyenלהירתלהפסיקעלירבקיצרר,בפרט.נשיםעםיחסירראת
sensuel כלאתרלהניחמטאפיםי,כורכררוקאךלחידתהכרחאתבתרכררלגלרת

פתררןבצרעת".רלה nהכל,אחרישירה,-בשרשלמגעעמהשאיןאהבהעלקירמר

כמקדורמבררןהיהלרעתרשגםערלם",כ"ערסמליבםיפרראפשרימיורן,ארמרכזה,

הררמןבידהזהה"שביל"שלםררנר nב'שירה'.אפשריבלתיאךמ'שירה',חלקלהדרת

עגנרןאתרהםיטהררמןשלהיצירהתהליךכלאתלרעתרשיתק"מטדותר"לביןהקיים

ה"פנקס"ז'אנרמיורן,שלתפיםתרעל·פיירתר, ,,~דיi,נשהיהז'אנרירם nבתליצירה
השראףהמתרכבתהררמןמןהנבולהמשררשר,הז'אנררמלראה','עיר-הכררניקאלי

למציארת.ניחםמשמעדתיתאמירהיררעלרהמעמירלס,-םרסגרר
םירמראתררן,,- nאב"פרקררראיםשרקןשלגישתראתאפראמקבליםרמיררןאלתר

הרביעי,הספרשלםירמרהקיים,בסירםררראהזהמכלליוצאשקר'שירה',שלהנברן

אבלהאחרונים,בחלקיובטקסטהניכרהליטושלחרסוערשקרלרומן.אפשריסירם

לםירמרכביגורהעומרסירם-כרלרלרומןמשמערתבעלסירםהקייםבסירםוראה

ליצירתואופיינירומןב'שירה'וראהשקרסתם.טקסטואליכגרםולאאחרון",ב"פרק

המרנומתוךהיטבכברמרבןקטוע,חראאםגםםירמר,מהלךשגםומכאןעגנון,של

שלברומניםשכנגרלעלילהעלילהביןוהסלע"החלוםכמאמורהקרומים,ברומנים
העגנרני.הרומןתבניתברברהכוללתלתפיסתו'שירה'אתשקרקרשו 13עגנרן"ש"י

שניעשויהעלילהכלדיאלקטי:כתהליךהעגנרניהעלילהמבנהאתוראהשקר

ניגררתמירהיא.וממומשתהנכתבתהעלילהזה.מולזההניצביםעיקרייםבוחרת

כירוןגרבורתמיושקוליםאינםהברחותלברר.העומררבוולאאחרת,אופציהשל

ורגמההיאפשוט""סיפרושלעלילתובר.ניכרלעולםהמתחארניגררר,עלאחר

מעידצימליךרמינהנאכטכלרמהשלומריותיהןמהרותרבוהזהלמבנהמובהקת

כ"אופציהלכנרתןניתןפשוט"ב"סיפורהאלה.המבוגרותהאופציותשלקטבים

כורמן'שירה'אתגםוראהשקראנטי·ררמנטית",ארמעשית"אופציהמולרומנטית"

הרביעי,בחלקלפנינונתרןשחראכפיהרומן,שלכשסיומוהזה,המתחעלהמרשתת

בעררשגרה,שכולההאנטי·ררמנטיתהשלילית,האופציהעל·פיהסירםבעיניוחרא

מיתיספקללאשחראעולם","ערהסיפורהיאהרומנטית,המבוגרת,שהאופציה
~: 

 , 90-62עמ' , 1989תל·אכיכ ,המאוחרהקיבוץעגנון,'ש"ישלכיצירתואחודת'פניםכתרך: 13
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מגרגרתומרתבשירהוראהשקרמעשירת.שלשגרהארמריאליזםוחרקרטרטלי,
ורגמתהניאר·ררמנטיתהארמן""ורמזממסרותהנמשכתפאם·פאטל,מעידלהנריאטה,

ומרירתשלמארחוגלגרלמעידהראמכאן,הרבסט,מאן.להיינריךארנראט""פררפסרר

מעזהשאינהמרפנמת,שבברירתהפאסיביתומרת ,קרמויצחקארהררביץכהירשל

ששינתהצימליךמינהמעידהיאמכאן,הנריאטה,במלראם.האררטייםחייהאתלחירת

ומירך.רנעררתהגרנהביתעקרתרמקרם:צבירן

הדבריםניסרוגםערמותהעגנרניהררמןמבנהארורתשקרשלהרראליתתפיסתך

יסרריים.פיררשבהבדליכיאםשלהלן,

 ][ב

ב"פרקגםבהתחשבכלרמרלפנינר,נתרןשהררמןכפיב'שירה',קריאהכיררמני

נרכחת nאי·נרלערררמחשבהשלגמרילאחרכיררןעללרמזיכרלה ,אחררן"
פרגמנטכתכ·היר,בריקת'שירה.'שלסירמרברברהקיימרתרההשעררתהמסקנרת

VI דבריםהזר.אי·הנחתאתמגביריםרקזה,בכרךהמרבאיםהאחריםרהפרגמנטים

הרבןמאשראחרמהלךעלמצביעיםלהלן,שיתראררהררמן,שלבתכרנרתיררבים

מארד.עררמרתקמפתיעירתר,מרוכבמהלךכאן:ער

אלברירצאהרבסט •כורמןהשלישיהחלקשלסרפרלהירתנרעדאחררן""פרק

החלקאתהחרתםהטקס-הקטןבנרשלהבריתטקסלאחרמידבית·המצררעים

חלקלאראףבלבד,כורמןהשלישיהחלקאתלחתרםיכרלזהפרקכורמן.השלישי

רקבורכהאיננהגחלקשלהקייםלסירםאחררן""פרקשלשייכרתרזרלתר.אחר

אורגהראלהלן,שאראהכפיאלאהמילה,ברית-ברהמפררשתהקשרבחרליית

הראשרניםהחלקיםשלרשתשלרהסמליםהמרטיביםמערכתבתרךאררגניבאררח

בחלקיםהנרצותהפיגררטיביתהזיקהאתהפרעלאלהכרחמןמוציאהראהררמן.של

רשירה.השירההצרעת,בידלקראתך,רנרחסתרההרלכתהררמןשלרהשלישיהשני

,המבנייםהתמטייםלחרמריםמארדרסימטריחזקמתבקש,סרבלי,סירםמחררהרהרא

אלה.חלקיםשל

מןהעשריריסרריפשרטמבניפיגרםעלנשעניםהררמןשלהראשרניםחלקיר

האמהרתשביןהניגררעלירשנרסףרשירה,הנריאטההרבסט,האררטי:המשרלש

רירטימהשלומרתהבתאם,שאינההמיילדתהאחרת,הנשירתלביןרהלירה

רהרבסט,בתירלרתהנריאטהלידה.היאהררמןפתיחתשירה.היאהאפלטרנית,

אמרשםעלשרהנקראתהילדהשירה.-המיילדתעםאררטיקשרקרשובמקביל,

אתמרגישהראשרןהחלקסרףשירה,המלהשל punאלאשאיברשםהרבסט,של

החיץאתחרדותאנחהרוקביניהםערמוקירהנשראים:הזרגבנישלנפרדרתם
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·., 

הנעלמוריק:היפרדמסמןהשניהחלקשלסירמר ,) 164(עמ'ראשתרהנעלכין

אחד".לכשררהירשניהםשדבקך"עדזראלזהדרךמוצאיםאחינרעם,ככפרראשתר

לדררחהמספרמקפידהשלישיהחלקבפתיחתנמשך:איחרדצרמחהזההאיחודמן

ערדראיז ) 356(עמ'מטה"לצדמטהאחדבחדרההרבסטים"לנרלילהמאותרכי

לפתיחתסימטרימצבלהעמידהעתידדברצרמחהזההאיחודמןביניהם.קיר

בכפרשאירעהזההאיחודמןהרההפורייה,האשההנריאטה,לידה.הרומן:

"שהנריאטגורלה:תפניתגםחראהזההאיחודמןהצומחהדבראךאחינרעם,

החלקשלאררכרלכלכרנההמספר ,)םש(זכר"ללדתעתידהנקברתללדתשדרכה

להיררלד.העתידהתינוקשלהמיניתזהרתרבדבררדארתשלתחושההשלישי

הרבסטשלהמחודשאיחודםשעניינוהשני,;דחלקסירםשלירתרזהירהקריאה

העדנהראשתר,הרבסטשלאיחודםכלל.פשרםרלאמתרחמצבמגלהראשתר,

הקבוצה,בנישלבערריהםארהרענןהאררירתולדתרקאיננהפתאום,להםשחיתה
וראהחראשברכלהרתחלרםחרלםהישן,הרבסטכלל.כהםתלויהאינהובעצם
האנסחראהמלחמה"מחוזריאחד"פרחזכיירדערהרארגלייםוכורתתאנוסהאשה

כרוצחבעצמךנחשדחראאכלהפושעאתלהסגירהמשטרהאלרץרהרארהררצח

היארהיאהרוצחהיא"שהיאבהמכיררהראפתאוםמתגלהשירהלגרדום.ומרכל

רהראשותקתהיאאךמאשמהארתרשתזכהבפניהמתחנןחרא ,) 347(עונ'האנס"

לרגעכחלוםמקבילשירה""שירהצרעקחראברהרגע ,)םש(שירה""שירהצרעק .

לידרהנריאטהאתומגלהעררומתחראלהיתלות.ארלהיערףואשרהיהאמררבר
איחודםמשתלשלומכאןמבהלתוארתרמרגיעההנריאטהכאן?"את"אמאוקרוא

הזה:האיחודאתהמקדיםהדיאלוגמןירתרמרהאירוניהלמצואקשההמחודש.

ששומעמיהנריאטה,אמרהשבעולם.הנשיםמכלליאתטרבהבחיי.אמא,"כן

מתקרבהרבסט ,) 348(עמ'נשים"עםמעסקיםארתךלחשודיכרלכךמדברארתך

שירהאלאהבתךסיפרושלוישומרמעוצמתמברחלאמר,אלכילדאשתראל

היאכמהיודעתאינהנשיםבעסקיהדעתבבדיחותברהחרשותאשתר,כבפשר.

נמרכןנברניםאינםרכמההמעשי,במרבןהדבריםנברניםכמהרטרעה.צודקת

שאידלאימהמקלטהופכתהנריאטהנשים",עם"עסקיםכאןאיןהריהעקרוני.

החולםהרבסטכעצם.שלהחיתהלאלהשחיתההעדנהסיכתה.עלמרשגלה

חרושיםתשעהבפועללעשרתחראשעתידמהאתנפשר,בתרךמבצערמתעררר,

למלרתירומוריקמקדיםהדאלאאינןשירה""שירהצעקרתירירתר.מארחו

פרה·פיגררהמחררהכרלר,השניהחלקשלסירמראחרון"."פרקשלהאחררנרת

ראלהמרותאימתאלשהרכילשהחלוםכשםהשלישי.החלקשלהמתוכנןלסירמר

 ';אלמרכילותוהבריתהזכרלידתכךזכר,בןליצירתהרכילשירה""שירההמלים
מיאתמולידאמראלכאןהנאהרכסטשירה"."שירההמליםראלהמרותתחרם
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בבחינתחראשברמהלךאלנכנס Iבהמשךשאראהכפי Iעצמוחרא •קירמראתשימיו

תהיההבאהליותרעליו.גםחליםהבאיםהחרושיםתשעתלהיררלר.העומרערבו

המרות.אל

המררקרקתהמבניתלסכמהנוסףחישוקמוסיףבהמשך,שייררן , VIפרגמנט

עלשלמה·יהררה,להיררלרהעתירלילולקוראלהנויאטהברמציעהובסטהזאת:

הובסטשלבמניעיהםלהכחידכריבלשיבמבטצרוךאידופפרוט.שלמה·יהררהשם

שםלשאתאפואעתירהזכרהבזש"יו.אלאאיברופפרוטזה:בענייןהמחבררשל

זכריתהשלמהומחררהלשמהזההאלא(כשרה)שירהשללשמהורמהרקשאיבר
למניעיאירוניתתמררהאמנות;כיצירתשמרעל·ירימושגחראמכך:יותרלשמה.

אתבגלויפרושבחלקשלסירמראחינרעם.בכפוסהרולילהנאותרהיררצור

 ,) 348(עמ'כרלרהרומזאתלסגרוהעתירהג,לחלקהתרכנית

פשוט,אפואהיההזההחלקיםמשולשכורמןלהיווצרהיהשאמרוהמבנה

רההרלרה.הלירההרחם,ימה:התשלהיסררייםהחומריםהםרמויר n •וסגרוסימטרי

שתיהן.בידהעומררהמרלירהמיילדת,הידלות,-בלירהקשרורתשברחומריות
מרלהנויאטה .,...המיילדתהעקרהלאישהמנגרניצבתהידלותהפדויההאישה

באיז·ספרוב'שיוה'המתגלגלוהחיים""השירהועירןשלהאנשותנעידשירה,

חרא,טבעיאךהאלה.הועירנרתבידסינתזהמעידלהיותעתירשיווהילרגלגולים,

כלדמו,רררקא,המילהבויתלאחושירהאליצאהובסטכיהזה,המבנהעל·פי

והסינתזהזכורתר,כבשוהרבושיחותונוגעעליוייקראהילרשלששמרלאחו

ה"שיר"שלשמחולליוחרא,טבעיאךממש.בפועלכךעל·יריתעשההניגרריםביד

בית·-השלםרהטרהוהשלמההטומאהבמחוזהאמת,בעולםייעלמוהחרש

המצורעים.

גו 1

ערברקרקנרתשנבנהרכפיבתחילה,שתוכבדכפיהחלקים,שלרשתבעלהמבנה

כלה''הכנסתרק •עגנוןכתביבידבלכיררתרברירמבנהחרא Iהשלישיהחלקסרף

סימטריותשלובלערבהמשתנותשלר,הארכיטקטוניתבסימטריהעליוערלה

נרספרת.

פשטנות;כריערפשוטבררראיהזההמבנהבואה Iשלעילהחפוזהתאוומתרד

פיגוםבבחינתחראהזההמבנהכאן:לרייקלכןואריויקנרת.כריערמרנרמנטלי

ר~רףהזההמבנהעמרריבידנתרכך.הצומחהעצוםוההגותיהסיפורילגרףכלבר

ומתפוררת,המצטרפותמרטיבים,שלסברכרתשרשרותבמתחרתעצמוהרומז

מזכיר'שירה'שלמבנהרחרשים.באופניםמחרשרמתלכררתרזורת nרמתפוקות

(1401 
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"שערארמבהטןגשרורגמתהגדולים,התלוייםהגשריםשלהבנייהשיטתאת

הענק,ההגותילעולמואלא'שירה'שלהריאליסטילעולמולאמבררןרהראהזהב",

להיותהשואפיםהעשרים,במאהרומניםוככמהאנציקלופדי,רומןהוא'שירה'

summa , בירתר,•וורציונליתבירתושיטתיתארכיטקטרניקהעלנשעןהוא

הגותייםמהלכיםהחברתיתהעלילהעלעגנוןכאןתולהפשרם",כב«סיפררשלא

החברתי·הרומןנוסחהעלילהאתהרפד'שירה'ממרים.עצומירמטאפיסיים

רמטאפיסי,ריאליסטיוסימבולי,אנציקלופדיטוטלי;רומןשללשלוהפסיכולוגי,

ארפדאתכאןאפרטלאבתרכניתר.ויציבפשרםכהלמבנההמחברנזקקגםלכן

ההתפצלותארפדאתולאהמבנייםהתורןמעמרריהשרביםהנושאיםשלההתפצלות

במבנה:ראשיכבלמעידהמהוותחתימות,שתיאתבחטףרקאזכירלגורמיהם.

להכרה,מתפצלת«היריעה«בראשית,ספרעל·פי רךr~.הקשורותר"האהבה"'"היריעה"

מתפצלת«האהבה"המרע,וביקרותהשראהאינטליגנציה,תפיסה,מחקר,מרע,

(לאהאחתבאישיותהשרביםבצירופיהןוהנשיות,הגבריותכמהרתמפרוטלעיסוק

משלרשיםבלמעלהכורמןמתגלגלהזההצירוףראשה,גברשלצירוףהיאשירהרק

הרחם,אלהשיבההכיסופים,במושגשרבים,מסוגיםזוגיותבצירופיאנלוגיות),

שהריוןהנושאיםוהמרות.העינויהעונג,הסבל,החלום,השירה,היצירה,ההשראה,

רמכשלרתירלאמתוזיקתךהמחקרהם«היריעה"באגףבירתורברלטגלויבהם

האוםבחייהלירהשלמקרמההוא«האהבה"באגףבירתוהבולטהנושאהאנושיות.

ואמת","שירהמגתה:השאולצירוףהואהאגפיםשניבידהמקשרהנושאאורכם.לכל

בהמשך.יתוארומהםחלקבירתו.פניםרוביאדיריםלממריםהרומןלארוךהמתפתח

אלהמובילגםהואהיסררירתהתמרתשתיביןהמחברשיצרהצירופיםמשחק

היריעהבהמוצאמנקרותמתחילהרומןאחרון«."פרקנרצושעל·פיהההכרעה

גםבפורתזהבמצבושגררה.בורגניתרציונלית,מוצאנקרותבפורות;והאהבה

סרקראטסשלוברירכפתיחתכמרהשירהעםהפגישההגבריות.מןהנשיות
האישהבחברתמסערוךהמתרחשהמירהבאמרתיסררישיבריהאפלטוני;ב"המשתה«

מתחילהמרעאישבהתגלמותה.האנרררגינירתהגררלה,המכשפההרמונית,החכמה,

ומתחילשלובסוגריההנאמןהעברבזילארסאתירצוהואליצרו.רגםלסבול

הרבסט,הבורגנית.הרציונליותארשירתבהרסהכורכותהיריעה,במעלותל'התקדם

ממית.תרעלהשיקריהחליףבמקרהשרקהאהבהמשיקרילוגםכשעתר,טריסטןכמר

שמעטרתריאליסטיתבמלאותבקרשי.לאט,מסעראתערבוהרבסטכטריסטן,שלא

של,'הארכיסקסררהלביןבינההבררררתהזיקרתרעל summaה·שלהמבנייםציררייהעל 14
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מלה nרכהוכסט,שלהנפתחתתרועתרשלהאיטיתתנרעתהאתהמחברטררהכמרתה,

ביתאלהכניסההמויוה. ,,,·לערנגכהההרלךהמחיראתוראהחראאמיתית . 
ידיעה:שלאחוכמרזסגהוצירנליהידיעהמרזסגשלהשלמהההמרההיאהמצרועים

כיחסעמה.זהההפךמשמע,ארתה""ירערטרטלית.מעשיתקירמית,גרפנית,יריעה

חז"לשלכענויתקנוגםשחראהרחם,תרואלמלאהשיכההזההמהלךירצולאשה

המהלךאתהפרושערלם","עדהסיפרושלהמוריקמהלכראגב,זהר, ,)ךז,(אהלרת

עמזהעדיאלכלכד.רכההידיעהכשאלתכגלריערסקערלם""עדכלכד:התרדעתי

הקדרמה.גרמלידתאהעירשלרמרתהחייהקירמה,כדנושלמהידיעהלהקיםמנסה

להשליםעלירשרמהאליהלהגיערבדיככית·המצרועים,מצריהלרהחסרההידיעה

עדיאלכותיים·המדעיים. nהציררירעלהזה,הערלםכלפיוסלרהערוףהפנייתאת

הפתחארורתהשאלהי, sרהנזסירתהאמהרתהאם,שלרמה nתאלחרדוחראגםעמזה,

זסאלרתרערדערדנתרבהמגלההקדרמה,הצירריליזציהאלהגרתיםגורדיבכנסרדובר

כרלםשממגרהאחדהפתחאללכסרףהמתנקזרתהאנרזסירתהתרופהנקרדרתארורת

שתי(עלאמרקנוכיןהגלריהקשואתירצותעמזהעדיאלשלזסכרעתרנרלדים.

לאשאםאמיכקנולךאני"נשנעכית·המצרועים:אלהכניסהלכיןמזסמערירתיר)

('האשזסיכניסרני"עדמשםאזרזרלאהכיתאסקרפתעלאשתטחלהיכנסלייתנר

הואזסרןהחלקשלהיכתבךכזמןשנרצוערלם",ער nזסכז-זסכח),עמ'רהעצים',

 •ורן nהאזהשלמרפזסטתסכמהמעיד .חראכ'זסיוה',
בית·אל"הרוךאתהיטבידעזסעגנרןלינראהרמיורן,אלתושללדעתםכניגרד

הקרואכל •רהסימכרליהויאליסטיכיןהמררליהמעבראתכלרמו'המצרועים"'

ויאליזםכיןכקלרתמרחףממש,הואזסרןמעמרדרהשלישי,חלקךלפניהוכהכ'זסיוה',

שירה,כשםהזסימרזסלרטין. nלאיריאלירתסמלירתמהרירתלכיןרוגיזס,מפרוטנרקב;

סימכרליזציהכרלרהספרערכוהזההשםרוךהויאליזם.מצרכיותרנרעזמעשהחרא

התמרנרת(הטרגדיה,נרספיםסמלייםיסרדרתשלכניסתםמלכתחילה.טרטלית

רערד:זאתרמתכקזסת.צפריהאלאמפתיעהאינההאלרזירת)ושתהזסרנרת,המצריורת

המעשיםאחדחרארהסימכרלי,הויאליסטיהעיצרכ,שלהשרביםהמרדרסיםכיןהמעבר

שלמה.כרריוטרארזירתכרשלטרהראעגנרן,שלהאמנרתיתכטכניקהכירתוהפזסרטים

המצררעים:ביתאלהמעברשלעיקורככרנמצאלפנינר,נתרןזסהורמןכפיכ'זסיוה',

וראהששרקןהספריםחברתרכסצנתהנאמןהעכרכזילארסומרתשלהיררצוהכרוך

היהאמרר"איואלתושלשאלתר •ורן" nהאל"פרקרורעםמקריםכהרכצוקארתה

משפחה,תרלררתלמדי'מכרכואקדמימעמדנעלתומרתהוכסט,אתלקחתהמחבר

s עגלשהסיפורואמנותעולם''עדעל-והמאדה'"'הראיבמאמרי,כךעלראהזu הארז', ,"ן'
22,7,88 , 
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רמזרתתשוקהשירה,שבההסימבוליתהספרהאלרלהעביררבית,דמשקעבורההרגלי

להעבירשלאירכלהאםהיא,השאלה •ארתרהעבירכברהריכמקרמה.אינההמה?"חר

שמה.ארתר

ו] 1

הסימבוליהממורכיאמינותחרסואיננהבעייתוכיידוע,אחודד"ב"פרקהקרוא

ירתרלאהראאחודד"ו"פרקהשלישיהחלקביןהחסררבטבעירת.בקלותברמרשג

בית·אלבפועלהרבסטאתשתובילכלשהי,עלילתיתקומבינציהמאשר

ירדבהישגכברחיתהזרגםכימגלים,כאןהמתפרסמיםהפרגמנטיםהמצורעים.

(ראהביזנץלביןצרעתביןבוררהזיקה ~ pהרבירצו VIIבפרגמנטהמחבר,של

האישיערלמרלבידומחקורעבררתרביןשלםקישרובכךוירצוהקבצן)סצנתשם

בפרגמנטהצרעת,לבידביברה"יריעה"מצדחסרהחוליהבכךומשליםוהנפשי,

VI פרגמנט(הראV קשריועלאשתרבפניהרבסטמתררדהשרקן)שלבהרצאתו

בעקיפיןמעלהאופיינית,אסוציאטיביתבשרשרתהמשתלשלזה,דיורישירה.עם

הסגירהשלבראהאתומבשרהוזמןשלבחלקסירםשלהנושאיםצררוכלאת

הרבסטהצרעת,בענייןהאסוציאטיביתהשרשרתנפתחתשהפעםאלאהמתבקשת,

הרבסטבית·המצררעים.שלשמראתלפניומעלהרחלה 16ריינרבהיינריךפרגש

אידיליתלסצנהלכיתרחרזוהראהצרעת,בדבריריערתיראתעצמרבפנימרנה

שלמה·יהררה,להיררלרהעתירלילולקוראומציעהקטנהרשרההנריאטהבחברת

השערהמעלההנריאטהשירה.שלהיעלמהעללהנריאטהמספרהרא •שי"רכלדמו

הנריאטהשירה.עםקשריועללאשתוהרבסטמספרדאזללרתהרהשירהכי

לקקן.היהכאילואצבערתירעלסוטרת

קודיהשרהזה.בהקשרמעניינתשירהשלהריונהבדברהנריאטהשלהשערתה

מכאןשירה.שלאמהשםעלגםבדיעבדשמרבןרכפיהרבסטשלאמרשםעל

ששמהמקרהזה(אידשנברח.הרריההםושירההרבסט-השמדתמערךשעל·פי

שלהשערתהשריבי),הראהנריאטה,שלאמהרתהאתהמשלימההמינקתשל

שירהאזי,שי"ר,הראהמרצעהשםאםחרקים:מערכתלאותהכאןנכנסתהנריאטה

 •בהדירןשודיה
מכירדןהבןשלהמתקרבתכליותרעקרונימרטיביבקשרקשרוהזההפרגמנט

שירהאחרקדחתנייםבחיפושיםהרבסטעסרקגספרשלהאחרוניםבפרקיםנרסף:

הקשרושםרהרא , 374כעמ'הנזכרהמסכןלהיינוידורמזסהרו,היינוידכלדמוויינו,היינויך 16
 , 239 , 231עמ'רתערורת',,'מחקריםידארורתשרקןשלוכוירראההגרמנית.כספורתכצרעת

(143) 



ה•דשפלדאריאל

עבדוד,מענהכיםדפיםלמחדזחרפניםהריק,חררההנעולה,ולתההנעלמת.

נידתו.הנרקביםמביטדידלאחרהעגנדניהמנעול"כפרת"עלמרטיבאתומביאים

לביןהנעולהחולתביןמוריקתפיגורטיביתזיקהנרצותספוגשלסרפדלקראת

 :) 468-9 , 464 , 453 , 450עמ'(ראההבדלולוןלהיפתחהעתירהלירהפתח

למבדיוממבדילםמטאמםמטאדהדלךמהלךעצמןאתמלואדתפסק]לא ... [

לפתחערדמתקובבעיניודמדררדאחרביתלפנידעדמרשבכנםלמקדםדנכנם

עלאצבעדתידבואשידמקישאחתרלתאצלדכאהביתלתדרדנכנםהבית

ישיבתןכריתדרהונהפעמים •לדנפתחתדאינהשדמעתאינהדהרלתרלת

עניזמהנוםהנויאטההיאמעדנותבלבדמהרהרכשחראהנויאטהעלהביט

לבדהיהלאמצאדלאדהדאילמצאלאזהרבוהנעולהחולתאצלעיבדוה

דלאשירהנתעלמהלהיכןלחקרושביקשהויהרגיזן,אחוורגזעמד.שלם
מהדבבןעדבוה.בהניכוכבוהנויאטה.]דכאן ... [זאת.לחקרולדמניחים

הובםטהגיעלא ••••רביןהנויאטהשלהוידנהביןהרבדיםםמיכדתבעצם

 ,) 464(עמ'הלילהאורחתאתשהביאוערמחשבדתידלםדף

עלכדלהנשענתגחלקסידםשלםיבתידתדלחדק:בהמשךהדפכתהזאתהזיקה

"כרוךשירה:שלביתהבפתחלעמדרהובםטעלמתרחשתכשהלירההזאת.הזיקה

דתמוההנויאטהשנסעהשעהשבאותההרבונתגלגלמתגלגליםשהרבדים

 ,) 468(עמ'שירה"אתלבקשלעםקידהובםטהלךממששעהבאדתהלהרסה

האיחורוגעהיאהלירההודמן:פתיחתנוגעלמצבםאיפדאזהההרבדיםמצב

ארתה:ממירריקדחללאיננהשירההחבול:עללהצביעישאבלדשיוה.הובםטבין

שםהתלויהבקלידשלתמרנתןזדדאיזגדלגדלת,צדותדבתדכדדנעדלחשדךחרו

פיסתדזדגדלגדלתד]זד ... ["החשדנות:כשמשרתהובםטשלפנידהשתקפותאלא

מחדץדהדאהביתבתרךחיתהגדלגדלתדצדותהדדילנדת.מןלדשבשקפןצדדאוד

צדותאתלהובםטהמשקפתבחשכהחרמושירהשלתחדמה ,) 453(עמ'לבית"

הפתחעלדהעמירההלירהוגעהמרדת.להשגתהזההוגעמןזההתחדמהמדתן.

קבו"קבו":המלהשלהכפדלמרננהעלהנשעןסימטרי,ניגרראפדאמעמידים

הרבםט,כךבית·המצדועים,אלשייננםאמדבקבוהנשבעעמזהעריאלכמדדוחם.

לביןהלירהביןהציודףאתבגדפןמגלםבנד,לירתבידםשירהשלספהעלהעדמר

פתחשלפיגדוהפןהחראביתהםףבבית·המצדועים.שירהשלמחדזהאלהכניסה

העמוקהמשמעדתןמדחשתהלירהלבידהכניסהשביןהזיקהמןבית·המצדועים.

גבודתדעלמרדתובגודתד,אתמבטלהאם,שלוחמהאלחרזוהובםטהמעשה:של

 •הידתדטרםאלדחדזו
בדיקוא,כבורצועת,לירהביןעתיקהענויתזיקהברובדכאןמפתחהמחבר
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הצרעתנגעטומאתעללרירןהירלרתטומאתעלחרירןנסמךתזריע,בפרשת

ציורירוך-הקרושלביןהמיןמעשהביןהזיקהנרצותשםרכבויב-יג),(ויקרא

אותם.המקריםההיטהרות

המכנהרוךרצועתלירהביןהזיקהאתבגלוימעמירהג)יו,(נגעיםהמשנה

ההיטהרות:במהלךומיוןשלשתיהןומגלהרההיטהררתהטומאהשלהמשותף

הזיקהנרצותמורעמתבארמכאןבירלרת".טהורתרגבמצורעטהורתג"כמצאר

טהורת"רגהמילה:בריתנירםרקב'שירה'רבית·המצררעיםהלירהבידהסופית

(נגעיםוגר'"לנקבהשכרעייםואחרלזכרשבעהאחרלבעלהשטהורהמהלירלרת

~-L ,-וטמאהזכררילרהתזריעכי"אשהויקרא:על·פיוזאתרבה).אליהו שר~~פ

 ,)ג'-ב(יב,ערלתו:"בשרימולהשמיניונירםתטמא:ת~ 1זבזתכימיימיםשבעת
 '1'י-·

במרבןמושגבמשנה,המפורשהמקראי,ה!רעתנגעכיכאןלהזכירהראוימן

גםהפרשהכנגעמושגחראכלבר:הצרעתמחלתאתכמסמןמאשריותררחב

מתרדהמרננותמאלהשרנותברוכיםמתפשטתרטרמאתרהבתיםובקירותבנגרים
הטומאהמושגרוךהמת.לטומאתבורמהמתפשטתטומאתו •הצרהמחלהמושג

בפרקיםטהורת:נסרוומקבילאחרבמקרםרצועתרחםביןהזיקהוהולכתמעמיקה

שלתנועתהעלחרירןבהמשךהמת.בטומאתהעוסקיםאהלרתבמסכתר·זר

ואלהקירותאל-רעולה"בוקעת"טומאה-סביבותיואלהמתממקרםהטומאה

ב'שירה'הענייןצרמתאתהמהווהניסוחנאותרהלירהענייןערלהשעליו,המצבה

הרמב"ם:מפרשהקבר"."משנפתחטמאהאישהירלרתברהביתעולם":וב"ער

הגמרא".בכלהענייןמזההנגרירכןהרחםלפתיחתכנריהקברנפתח"ואמרר

ביןהמרמהיותר,אוניברסליתמסיבה(להבדילבמשנההזהלניסוחהסיבה

מקבור,הערלההמתטומאתעלחרירןבמהלךכיהיא,והקבר),הרחםוהמרות,הלירה

הקבר.סתימת _ 17ה"סתרם"לפתיחתהרחםהיפתחותרגעמקביל

סמיכותמתרדלראות,קל"נפש".נקראתבמסכתהזהבפרקהקברסתימת

חז"ללשרןעל·יריהנרצותהפיגורטיביתלאפשרותכאןנענההמחברכיחוברים,

המפרשהרמב"םשלכלשרנואר ,הקברמבנהאתכמסמנתנפשבמלהבשימוש

הכרכיםהכבידחרא"נפש :)אז,(אהלרת,במסכתזהשבפרקאטומה""נפשהצירוףאת

"צירןהיאאטומה""נפשבמצרים".מפרדסםרשמוהארץשטחעלגברההקברעל

באורן",קברוהמתראיועצמההטומאהעלשבנריאטוםוחראהקברעלשברבים

כהיפרד"אטומה"אתומפרשמרחיבהרמב"םמברטנררה),עובריהבפירוש(כך

הטומאהעצם"עלהבנויהנפשהיאהטומאה""נפשומכאן"טומאה"שלאותיות

 •טפח".חללשםשיהיהערבאורןהמתיהיהולא
'"t 

שלכ.עמ'ערלם",כ"ערהסתרם"את"פתחהאתלכךכהמשךראה 17
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משמערתהביןעולם"ו"עד'שירה'ברקע"הנעשההצירוףאתלחרששלאקשה

הפרםט·המודרניתרזובעברית,האחרותמשמעריותיהלבין"נפש"המלהשלזר

ומנטלייםנפשייםמבניםברביםהאלההסיפורייםהמבניםבכללן,פרוידיאנית

כמעטהנרבר,נראיתמתשגולגולתשירהשלהסגרוביתההאם.קבוסביבהנבנים

"ואע"פהרמב"ם:ובפירושבתוכושמתביתעלבאהלרתגבפרקהאמורשלסכמה

כלמטמאהביתהנהבערליםכולןהיוראםהביתשעריכלר"לבערלשהשער

מכך)יותרארהמת"מן"כזיתאם(כלומרברהמצוינתהמתמידתואפילוםביביר",

כזאתהיא ,)רג,(אהלרתכמת"והגולגולתהשדרהאומרירםי"ובי-ההלכהבםרף

בחרשך.הנשקפתהרבםטשלגרלגלתרבתארוב'שיוה',המצוינת

שבע"שששיעו:מסמוהואגחלקםרףלקראתובאכהפרקיםביןהמעבר

באפרקכ.פרקשלהאחרוןמשפטרהואלר",נפתחהולאהדלתעלהקישפעמים

 ,) 469(עמ'לבעלה"הנויאטהילדהושלםבריא"ילדבמלים:נפתח

ביןהובםטשלבתרועתוהקיימתההכרחיתהזיקהמתוךהזה,הלידהוגע

פאטליוגעהואשירה,שלהערטילאיתהדלתהיפתחותלביןהרחםהיפתחות

אתממירהזכרהבןשלו.מרתואתמסמנתהעולםלאווירבנרשליציאתולגביר.

שעושלבקולרכאןלהיזכרשלאאפשראימרתו.אלזהברגענולדהובםטקיומך,

שהואהאהבה","מרתלפניהרראגנוית,ראיזרלדה""טויםטןשלבסיומההמרות

במקרםהולדתו,במקרםשוריטויםטןבמרות.האהבהזיהוישלבירתוהשלםהגילום

הרזהאיזרלדה,אהובתושללבראהמחכהגרסם,הואאותר.בלדתהאמרמתהבר

להיות,נרעדאניברבמקרםהיותי,לפניהיותיבמקרם"הייתישלו:מרתואת

שעואתשמעתי,כבומאחווי,נטרק ] ... ,העולם.לילשלהגדולהבממלכתו
 18הנםגו",המרות

באורחחגהקטןבנרלמראההובםטשלבמרחוהערנושההרהורמקרהזהאין

עםרקהואהדעת,הסחתשלוכדובהקיסר,תיארדרםירםשלםויםרסביבכפייתי

בנר'אינראתהוראההובםטלאר.אםהסריםקרקרלרםשלבשמרלישאםבהשערה

הסתרםרת-שלתחושהאימה.מרובלראותומסרגלאיברהואכלל.לקראתושמח

כשמרנהבית·המצררעיםאלהכניסהאתדוחהזהוגעכבפשר.אחווגשכלמבטלת

ותסומןשמראתשתקבעהמילהבנויתהזכרלידתאתקרשושהואמשרםימים,

ומשמערת.מיןשלהבדלהבן,ולידתשרהלידתביןהבדלאפואישבזכורת,.

שלברכמיבהנמצאהואכמעט,מרוגשתאינההובסטשלנרכחרתרהמילהבנוית

עמו.בל

קשהשאיבררקלאבית·המצרועים,אלהמעברהזההסירםשלחוקיותועל·פי
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לך"אראהלאשירה"את

רגעחראהבריתרגעאנלוגיה.שלמימושאלאכללמעברשאיבראלאמסרבן,אר

האם.אלהשיבהרגערהראהבורגניתהוארתמנקרותהערוףהפנייתארהבגידה

 •ההפוךבכירוןהלידהחווייתעלהחזרה
נרצוהרומןשלהאידאישבעולמוהרישיר'להיותהיהאמררהילדשלשמראם

אתבעולםרמותיועצמומעליםמיותר,הרבסטלשירה.משליםזרגבןהזהברגע

שלמכוחהבאמתנולדאחינרעם,בכפרלילהנאותרשחובלהנולדהרך •"יצירתו"

התשוקה.עםשצמחהמרותפחדשלמבוחרהחלום,שלמבוחרשירה,

שמהעלנקראתהקטנהששרההרבסט,שלאמרשםעלדברלפרשהמקוםכאן

המלהמןהגזורשם-סרפינהאלאשרההיהלאאמרשםהנריאטה.שקבעהכפי

שירתאתכביכולהמחקהעוגבומריכנסייתינגינהכליגםוהמסמןשרףהעברית

בהמשךערדיפרוש'שירה'שלהשמותבמסכתסרפינההשםשלמקומרהמלאכים.

המחבר.סמכותלביןהנריאטהשל;,;דיעתה"ביןהקשרעלכאןלהצביעישאבל
ומרתשלמרועלאשיקוףמעידוהיאהכול,יודעתבשעתה,כירקסטההנריאטה,

הרבסטעברוהממירהשירה,מרבן:השמותביןיוצרתשהיאהזיקהמתרדהמחבר.

הניצבתוהיאאמרשםשלההולםהעבריתרגומושחראשםנושאתאמר,ומרתאת

ממנההגיבור:שלליותרלרגעגםסימטריחראאחרון"ש"פרקמכאןלה.מנגד

נולד.חראאליה

עלמעידלפנינו,נתרןשחראכפיהרומןשלמצברכימתבאר,כאןהאמורמן

ב"פרקלהסתייםנרעד'שירה'כאן.עדשהרכנומאלהלחלוטיןשרביםובעירתלבטים

ערדרצהלאמסרים,שבשלבאלאבר.לסיימוכיצדהיטבידעומחבוראחרון"

ניתןמתרכרשהוצאוהפרגמנטיםשלוממציאותםגחלקשלממבנהובר.לסיימו

בידיוכמעטנשלמתמלאכתוכיראהשהמחברלאחררקצמחושהלבטיםלהסיק,

עשההזההרגעומןמתרבה.המשתמעאתשהביןולאחרהראשונהתרכניתרעל·פי

להקדיםיששכאןאלאגדלותך.בהערכתלהגזיםשקשהמעשהביצירתוהמחבר

'שירה.'שלהמתוכנןהמקוריהסירםשלמשמערתועלמליםכמה

באףעשהשלאדברערשההיהאחרון"'ב"פרק'שירה'אתמסייםעגנוןהיהאם

באקורדיצירתואתמסייםהיהחראעולם":ב"עד-אולילמעטמיצירותיו,אחת

של(בניסוחוהאנטי·ררמנטיתבאופציהעגנוןסייםיצירותיוכלאתשלם.רומנטי

ומן"גאולתי",סמלי,מטאפיסי,בסירםעגנרנירומןמסתייםשברובמקרםשקד)

כל·כךעביםאירונייםבסוגרייםהמחבראותרסרגורומנטי,-הזאתהבחינה

אםהנה")."עדארללון'נטה'אורחכלה',ב'הכנסת(כמרלחלוטיןאותרהמגחכים

עגנוןשללררחרזרשהיהבסירםנסגרהיהאחרון",ב"פרקמסתייםהיה'שירה'

בראיןבלבדזהאבלידו.עלנלקחהשלאהאופציהתמידשהיהסירםכאן:עד

עללשמרוכדיהצרורדימחרידחראאחרון""פרקמישהו.להרתיעכדיעדיין
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שלשרם''תמולמסוףהשרה""חלקתהיאהנהכאן:ערירצררשלהערכיערלמר

"חלקתהצירוףשלהמקוריעניינוזהרכינשכח(רכלקברמציאות:הופכתכשהיא

היאהנהכשלמרת.ובגרףבנפשלדנענהכשאתההכיסופיםמחוזהנהרהשרה"),

התורןכימזכירהוהיאבהתגלמותה;הרחםאלהחזרההשלמה,האנושיתהרגרסיה

הילדותייםכיסופיובתרךהחישלתחושתוגםהנהחלאה.קרריהערנושרריבר

אחת,פעםערררררצההקטנוניתבמציאותווהמעליבהעלובהזהבעולםמוקףרהרא

בחייך,מדקרםכהבשלבממנושנגזלטהרורבואותרלחרש

נתערב,הרגרסיהאללהתייחסאלהפרסט·פרריריאנייםבימיםשגררואףמקובל

אינפנטילייםשריריםהידכאילואברררת,ושלמרירתשמימילטוהרכיסופיםלכזרת

בתרךמפגרים,לאאםנאיביים,ודמנטייםשריריםארלהתבגר,הממאנתבנפש

הנכנסהרבסט,אחרים.בוחרתדרושיםרמבחנירשאתגריומציאותי,מדרוניעולם

הזאתהמאהשמטביעההקלדןאותאתעליומקבלבית·המצררעים,אלצלולהברעה

כפיהשמיםבמעלותמרוכבתעלייהכלכאזאידהאלה.הטהוריםהכיסופיםעל

שרץשלפורקותורגלייםמחרשיםשרידד,מצמחסמסאגרגרואלתר.שחושש

ממשבפועל-מצטרעהרבסטאבללעבורה.הקימהשעתעלמתגברתכששנתו

רביררעין.

-כאז ,~עגנוןגיבורישלומרתםבזאחרוז","פרקערהיהארחרא,הרבסט
עגנון,שלונשכחמדקרם-אחרגיבורעררכאזלהזכירישוחמרת.הירשלקרמו,

"תשו,י",בסיפורנעמןחראחמרת,אתשהקריםהמחברומרתשלהראשוןהמייצג

בעברית.בירתוהמפורסםהמצורעשל.בשמרהקרוי

וסגרהראשונה,תרכניתרעל·פיבירידשעלההזה,הסירםמדלכשעמועגנון,

ערלמר,שלהזההמרסיקליהסירםמדלכשעמוכל·כך:סימטריתבקשתיצירתואת

כשיערואמןלעשרתהיהשאמררמהעשהגיבררר,שלוהמפלצתיהנשגבמותרמדל

המפואר,הסירםאתממנועקראותר;ניפץחראשכזה.מפראומבנהמדלקדמתו
מחרש.אותרופתחההכרחייםחיברריראתמתרכךסילק

 ]ה 1

באורחרררמנטיסימטריסגרו,מבנהשלשבירהרקאינהמחרש'שירה'שלפתיחתו

ובעיקר'ישנות,ררארירתברברנרקבספקשלמה,השקפהשלהפרהאלאקיצוני'כה

כפייצירתוכיגילה,'שירה'מחברהמחבר.שלכורחוחרשברחשלצמיחתוניצני

הכתיבה.שלהראשוניםבשלביהשהשיגממהיותרועמוקהחכמהירד,עלשנכתבה

ירזפינהעלהפרקבירתו'הקדומהבמתכרנתרהראשוןהספרמןשבדתוהפרקמן

[148) 



לן"אראהלאשירה"את

אמררהסיפור'שירה.'שלהראשונההתרכניתצמחהמני.ןלהסיקניתן 19קרריטמאיר,

שירהשלתכונתהעלאמנםהשומרתגינקרלרגית,ורפאהעםהרבסטאתלזררגהיה

שלשבדוברתהאלאהלידה,ברגעהחייםמשמרעלהערמותכלומרכמיילדת,

הפלותמבצעתגםהיאוהרסני:מאייםנוסף,ממדהזהלממדזררגקרריטמאיר

האנלרגירתמןכאחת'שירה'בתרךמקרמהאתלבסוףמצאההמוזרה(ומרתה

נוסחנשיתומרתלגלםברעדהקרריטמאירושירה),הרבסטסיפרושלהשרלירת

נשירתשלסרקסטיגילוםממיתה;רתשרקתהזימתיתשמיניותההעכביש,אשת

בעזרתהבריאהבמעשירברחשתהלידהמסתוריןתרדאלהפולשתועקרהחילונית

גםהקיימותתכרנרת-רדר·מינית(עקרהאילרניתאשההמודרנית;הרפואהחכמת

רווחה.גרוטסקיתבשירה),

לגבהיםהמחברשלתרכנירתיראתהעלתהרמקצרעה,שמהעלשירה,שלומרתה

שללדעתםבניגודמשהר:להטעיםישוכאןערמקים~חדשים.לפניוופתחהאחרים
סאדר·מזרכיסטית,ומפחידה,מפתהנשירת-פאם·פאטלבשירההרואיםושקד,סדן

בכלנרגעהמחברכילהבחיןואריהשלם,ניגודהאתרבהנריאטהומלאכית,זנותית

לממשםכדירלאאותםלהפרכדיהאלההניאר·ררמנטייםהנשייםהסטראוטיפים

אישההיאשירהממנה.יפההנריאטהכמירחו'יפהראינהמושכתשירהנוספת.פעם

ונשירת;גבריותביןמירחוממיזוגעשויהשלההאררטירתזנותית.שאינהחושנית

אתמבינההיאלגרוטסקי,ארלמכוערגולשאיברזאת,רכבללעיןבולטמיזוג

דררקאבאהשוטסיפרו •כללאחריהםבורכהאינהאבלוההשפלה,העינויסודרת

היאטהורה"."חרשנירתמלהיותוחרקהוהיאסאדר·מזרכיזם.ארורתמחשבותלהזים

ועצמאית.אמיצהשנרבה, ,מארדחכמהאישה

דרמההיארביםובדבריםכלל"רכלל,פלקטיניגרומהורהאינהמולה,וב.דיאטה

טרבכמהיודעהיהלאעכשיורעדשירהאתהרבסטשהכיר"משעה •בירתולה

האהבהעלשיריםשמפייטיםהפייטניםמעשיגדוליםלאשתך.נאמןשהואלאיש

אלה,משפטים ,) 365(עמ'הרבה"שיריםמצינרלאלאשתובעלאהבתעלראילר

לכברדופרסםהספרמתרדעגנוןשהוציאהקטעאתסיימוג,בחלקהפרקמתרד

היטבהבחיןהמחברכינדמה ,) 28,7 , 67('הארץ',קררצררילשלהשישיםהרלדתרירם

אפילוייתכןגיבררר.עלהפועליםהבוחרתבמערךזראמירהשלבחשיבותה

שנהגתהכפיתרכניתראתיקייםשלאכברידעהזה,,הקטעפרדסםבהשבתקופה

התפניתעללקרראירלרמוזרוצההשני.החלקבסוףבמוריקשנוסחהוכפיבתחילה

 lt:,. , 50עמ'לעילראה 19
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חלקשלרפתיחתרגחלקשלסירמרששבירתאלאהרומן.בהמשךלחרלהעתידה

לחיישמחוץהאהבהפניעללאשתו"בעל"אהבתשלבהעדפהנגררתאינהנרסף

עדרתהיאאלאמוסרנית)צדקנותמכלכאןנקייהזרהכרעה(רגםהנישואים

שחלהעקרוניתבהתפתחותהמחברמרדהזהבמעשהתהליכים:שלשלםלאשכול

.הרומןשלרהתמטיתהצורניתבתפיסהשחלעקרוניבשיברייברר:חגשלכבפשר

הרומן.במחבר-עצמרברשחלבשיברי-רדרכר

בנפשזרהנךפתחרתהמסמניםכורמן,מהלכיםכמהאחרבמעקבכאןאפתח

הטקסט.שלאחריםבממדיםממנההמתפצלותההתפתחרירתובצדההגיבור,

11 

הנפש""עיברואלבדרךהגיבור:
~ 

 •מכברזהנברחברמצריההיא • Ex Machinaהרבסטעלנוחתתאינההצרעת
יםקבילמנתרבה,הצרעתגררםשלמציארתרארשירה,שלהנסתרתהצטרערתה

בתרועתוערלההצרעתועירןהרבסט.שלבתרועתוהצרעתועירןשללצמיחתו

ערלםשלכניסתובזילארס.הנאמןהעבד-יצירתוגיבורשלעקרוניתנתברכה

ביןאלשלרהטרגדיהשלפלישתההמדעית:עברדתרתחרםאלוהיצירההדמיון

כרתבשחראהטרגדיהשירה.עםקשריועםבבדבדחלרתהמסרדררתפתקארתיר

בראשיתבסדרילמורדוהחלההדוגמטיתמתרדמתהשבעררהמבפשרנובעת

שזכתההזרהטרגדיהחטאהבמהאגב,מביד,איננירהבררגניים.הארניברסיטאים

שיקראמיכלגרפומניה.שלמרפתהיאכאילוהספר,מבקרימצדברזשללקיתרנרת

אלרישרבסרףסרףארתריזנחשהרבסטנרגנותציפיותבליהטרגדיהבסיפור

הנכרירב·הבעה,סיפרויגלהבביזנטירן,הענייםקברותעלהראויהעברדתר

מעברומחררה,הרבסט,שלגררלראתסמליבאורחהמגלםסיפרומרהיבה,ביעילות

רעירנרתשללבחינתםיעילהזירהמחררההטרגדיהכרלר.לרומןבבראהמעידלכך,

עלמבוססתהטרגדיהעלילתוהידיעה.והאהבהוהאמתהשירההיסודיים:הספר

נטרלרתדמרירתירורבהמדעיים.מחקריומתחרםלהרבסטהמרבדהיסטורי,סיפרו

הרבסט:המציאבלבדאחתומרתרהארבייקטיבי.החיצוניכמרבבהה"אמת"מתחרם

לרהעקרוניתהתברכהאתהרבסטהקנההזאתלדמותהנאמן.העבדבזילארס,

הצרעת.כל·כך:

והאמת""השירהשאלתשלכמעט,תיאררטימובהק,כגילוםמשמשבזילארס

(ראהגתהשלראמת""שירהעםריכרחראתלחשוףתירוץלמחברמשמשאףרהרא
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לך"אראהלאשירה"את

שינהההיסטררירת,הערבדרתבידאלדמירנריציראתשתחבבכךהרבסט, ,) 374עמ'

ומרתהזאת,הבדריההומרתדררקאשלר,רבטרגדיהמעיקור.כרלר"האמת"מערךאת

ילךאםעיוראתלגארלארלי,שירכל,האחדהראבאהבתך,הכלראהנאמן,העבד

 ,) 450עמ'(ראההאלרהיםאישאל

בירתו,הנפתליםהמרוכביםהמהלכיםאחדהיאבזילארסהעבדשליצירתך

שלרלשמחתרנרלדהרבסטשלשבדמירנרזה("עבדרלידתרצמיחתךרארפןכורמן'

רערלמרזכררנרתירידיערתיר,הרבסט:שלחיירהררייתמתרד ) 285עמ'נרלד;הרבסט

מרשגשלמקרררעלמצביעבירתו,מופלגיםרבפיררטבעדינרתהמערצבהלא·מרדע,

מרשגבה.המתרחשהיצירתיהמהלךבתרך-הרבסטשלנפשרבתרךהצרעת

ביצירה.כאןהבררןההדירןמרשגעםרהכרחיהורקבקשרנקשרהצרעת

לציירכגרןהחרלאת,בארתהרלהגרתועתרלשקעמr.וייראהרבסט,]שהיה •• (

בזהזההמצררעיםהםנרהגיםהיאךרכגרןבגררניה,הצרעתמראהלעצמר

כלהרא,ררפףהדעתהשקעתברשאידדבררהריאישרת,בענייניהםרהיאך

שנפשמתרדאלאבאעיברוראידנפש,עיברושצריכיםרחזרןשירהדברישכן

ירצולפניואריה,כשנמצאתנבראתחדשהנפשזהרמכחבנפששרקעת

הגיעלאהרבסטלהחזיק,יכרלהשהיאכפינחה,כפינשמהבהגרתןהאדם

היהשאסטניסמשרםהדבר,בארתרועתרכלהשקיעשלאמשרםזה,לידי

 ,) 286(עמ'הנגעדםלרארתלרקשהרחיה

בדמירןשנרלדההומרתלהדירן.הדרמהנשיתכהתרחשרתכאןמרשגהיצירהמרמנט

אללקרבהכרחברהיהלאכלרמר,היה",ש"אסטניסמשרםירצרהעל·ידיהרדחקה

כיהנסתרת,נפשראתהמייצגתהומרת,שבתכרנתכל·כךהדרחההחייםמערברלת

התרבעתה"אני"שלמרתאלשנתרכך,הנשיתהמחרתאללהתקרבהכרחברהיהלא

מנשירתךהנפרדגברהראהרבסטבנפש.נפששלשלםזיררגהאחד,האדםבתרך

גררםנשירת,עםבברירתבתרנההמזררגתהאישהשירה,מחררהבמקרהלאשלך.

"משמררמברנדטשלתמרנתרגםבקשותזהלענייןהיצירה.מעשהאתברהמניע

ארתההמוצאהראהרבסטדררקאבמקרהרלאשירה,מבקשתארתהשדררקאהלילה"

המצררעבתמרנתשנתקללאחררגעארתהמרצאהרא :) 440(עמ'במינרמירחוברגע

דרושזהשענייןאלא ,) 439(עמ'העתיקיםהספריםבחברתברריגלשלמדרשךמבית

לאחרחרושיםכמההרבסט,אתמביאההמצררעבתמונתההתברננרתקצר:פירוש

הצרעת,בנגעהתברננרתשלמזעזעתלחרריהנפשר,בתרךהעברבזילארסשחרבל

ארתהאלארתררמביאההרבסטשלכבפשרהאיטיהעיבררמעשהאתממשיכהרהיא

לכן. qקרדבהעמדלאשהרבסטהנפש","עיברוהמחברשלבלשרנרשהיאבחינה

ריאליסטי,משחראשירתובמהלך,סרדרתיהראלהספריםחברתאלנמשךהרבסט
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העתידיםהדבריםאתכמעטהמנבאונפתל,איטיתרועתימהלךמתארחרא

אחרירקחי"."כמנרגעשצררתהמצורעתמרנתבארתההספרים,בחברתלרלהתגלרת

וראהלכלשמתרחש"רמההלילה"."משמראתלידיוהרבסטנרטלהזאתהחרריה

רמברנדטשלידירממעשישמבצבצתזרתוגההרבסט.שלכלברנתרחשיןבמעם

המנרחהזרהנפש.מנרחתבאההנפשתוגתרעםהרבסטשלררחראתהרגיעה

שליההדגשות , 439(עמ'ויורע"השכללהקרואואניהרמוניהשנקראת

 ) 1642(משנתרמברנדטשלהלילה""משמרנוסף:פירושטערןזהרעניין ,),ה.א-

האמןמרשגרבתרלדדתיוצרהשלחיירבתרלדרתהרואירגםגורלירגעמייצגת

כלרמר-'שירה'שלהמרכזיבעניינרבטברררקשרוהזהרהרגעהמערבית,בתרבות

המשמרחבריאתזרבתמרנהכידרעצייררמברנדטוהאמת":"השירהברעיון

מזמיניה,אתהרגיזהזרתמרנהקברצתי.כפררטרטאמסטרדםהעירל wהאזרחי

שבמרכזה,רמשרםמוסתרים,ארמטושטשיםבהנראיםהמשמרחברישררבמשרם

אלמרנית.נערהנמצאתמהם,ירתרלאאםהמשמר,חברימכלפחרתלאחשובה

השוברת,הגילדרתרמברנדט.שלהשלרריםימירסרףאתסימנההזרהתמרנה

רמברנדטלשירותיו.ערדנזקקהרלאאותרזנחהכולה,הבורגניתהמערכתרלמעשה

הנערהירם.וקשהברדדעצמאי,לצייררמפררסם,עשירארפנתי,מציירהפך

בתרלדרתמאזהפכההחשוכה,התמרנהבתרךבהירבארוהמזדהותהאלמונית,

שלרצרכיהלציררייההערוףפנייתאתהמייצגסמלגורל;לסמלהאמנות

 .משמערתהאמנלתית;האינדיררידראלירתשלרהזרהרהחוגגגילומההיאהבררגנרת;
(בדוברעגנרןשלבמרשגירהיא,העתיק.ה"מרזה"מרשגשללחלוטיןאנרשיתחדשה,

המרשאיםביןנתחבתהיאה"אמת";שכתרךה"שירה"ממש,בפועלגתה),של

אשכולאתאליהמנקזתהיא •הכרלומשנהה"היסטוריים"-האובייקטיביים

הבעירתמכלרלאתמגלמתרהיארהמציארת,האמנרתיתהיצירהביןשביחסהבעיות

החושך,בתרךזרחותבאמתרמברנדט,שלבמכחרלרהיא,נשית;ומרתבתרךהאלה

לסצנההפורטרטאתההרפכתהיאהחזית.מןאחרלכיורןברחהלדבר,שייכתלא

הרבסטרנצחית.ארניברסליתאנרשית,לסצנהכך·גםומשרםרחרלפת,מקריתחיה,

יחסבפנירמגלמתשהיאמשרםהנפש,מנוחתלררבאההלילה""משמדאתוראה

משרםרמציארת.זמירןרערלם,אניביןראמת","שידהביןרברטח,אפשרישלם,

לפנירמזדמנתהתמרנהארתה.להביןהיהמסרגלהמצררע,מבחןאתשעבדשמרגע

לשררה·משקלהדנסטהרפוהזההרגעמןבקובר.נרצותמשמערתהשברברגע

להכילהרבסטיכרלמכאןאפשרית.היאבזילארסשליצירתוהזההרגעמןלשידה.

המיזוגשהיאהחכמה,אתב'שידה'המייצגאישירתר,שכתרךהדר·מיניהיסודאת

רידיעה,אהבהבין

לפחותארמירתדת,הכפלהאלאאינהבית·המצרדעיםאלההליכההזה,הרגעמן
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הפוגשכאדםלר;הזהההשלם,בן·דמרתרכאלשירהאלהולךהרבםטבמקרם:דריכה

הגדולההתרכבהאתהופכתמחדש,הרומןפתיחתעמו.ומתמזג.בראיצלמואת

אורךהתפתחותיבמהלךלשלב,אחד,לרגעהספריםבחברתבהרבםטהצומחת

ההתפתחותאתהרבםטממשיךהרומןשלהרביעיבחלקכאן.נעצרשאיברונפתל

והחודרתהסדרםפחדישבהם,המרותתשוקתעלג,חלקשלםירמרמהלכיהזאת.

בחלקהצומחותחדשותלתובנותהמובילהלתחנההופכיםהזכר'הבןלידתנוכח

הרביעי,

באישיותוהנשיהיסודשלראמיתיתאיטיתנכאבת,הפנמהמסמןהרביעיהחלק

אבדןמפניפחדסררם,בפחדיעדייןמלדרההזההמהלךהיהגבחלקהרבםט.של

כיצד , VIבפרגמנטלגיבררר,להזכירמקפיד(המחברהאנושיוהצלםהמיניתהזהרת

הקשהלאתגרהמחברנענההרביעיבחלקהצרעת),במחלתצלמווארבדהגרףנפחת

לשם •כבפשרהמתחוללהתהליךעםמלאהלהתמרדדרת·ג;בררראתלהוביל-מכול
שישאלאכבר,נזכוראלהמומנטיםהשלישי:בחלקמומנטיםשביערדלפרשישכך

נרםף.מכירוןעליהםלהביט

תמרנתעםהפגישההשתלשלהשממנהזרהספרים,בחברתההתעכבותסיבת

דיוריוסרשלהספריםארםףחראלחברת,שהגיעספריםארםףכזכרוהיאהמצורע,

קרום,שטענתיכפיחרא,החנותאלהכניסהמהלךבמאררערת.שנהרגביוקנטל

ההיזכרותכמוסרת.רתשרקרתפחדיםוצרףמוריק,תרועתימהלךשלפרישה

מקרמהאת(שהזכירהבריקאניטהעםהפגישהבידבםיפרר,זרבנקודהבבירקנטל
שלמזוויענרםחחראבירקנטלסיפרומקרית.אינההכנים;ו!לחנרת,לבידשירה)של

אותרהמסגירויפהפה""צעירוערבייהודיבידהרמרםקםראליסיפרו-האהבה""מרת

אתהפרושגרמלידתא,העירסיפרוכורךעולם"ב"עד(גם-~אותרההרוגיםלערבים

הסיפור , 20רבים)ראליים bהרמרםקבמומנטיםופגועה,מסובכתמיניתזהרתשלתכניה

שבאהבההנרצעתהעבדותמפנישבתשוקה,ההשפלהמפניהפחדאתהפרושהזה,

הדחראהלאומית,השייכותרמזהמקובלתהמיניתההתנהגותמןהחורגתהאסורה,

יותר,מארחואחדעמודלהתרחשהעתידההצרעתמושגעםהמגעלחווייתמקדים

עמוקההזוהרתמתוךהרבםט,המאוהב.העבדבזילארם,שלהרגשימצבראתולהמחיש

מתוכם,אחדכרךאפילולקנותמסרגלאיברבחברת,הספריםשלהימצאםסיבתעם
רהראאותרתוקפתעילפוןסחרחרותכלרם.ומדעיביבלידפיליארצוהירתםלמורת

האמנות.מדרו •••אלפרגה

האחרונהכהגההרקאשוריותוכאותיותכעיפרוןעולם"ל"ערנרםפרההרמרםקםראלייםהמומנטים 20

ראה'שירה:לtיהשניהםפומתוךלפרקיםםירםהשימשושרפיהזרל'הארז',שנשלחהשלו,

ככתכ·היר.שניכםפויפרקרפישלהשנינצרם
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מיטלטלארתר,הארפףהסורספחומלבוהמילה.כבויתכורךהשניהמרמנט

תחרשרתלבידהבן,הרלותעםעלירהניחתתגורלהאחוירתשלתחרשהביןהובסט

ארמוכשעתר"ליוכמלךאניהויתמוהאת"אלמלאבאבהרתר.רבגיוהכישלרןשל

בשאלתעצמרמטויחבחייר,הואשרנהבפעםשהובסט,ורמה ,) 472<עמ'לבתרהובסט

בעמ'המפרוטהתרועתינוצףבמלראהערלהמצרקתרהורחניים.רתכניההאבהרת

הקטן.לכנרמרעיושחראהחינרךעיקרישלפרקיםואשילעצמךמרנההובסט : 482

רנשירת:ג:;בוירתהחינרך,ביןהקשוכובוהרהרומשתלשלהזאתהפסקהמן

בריאתםמתחילתכבוהנשים.בידינמסוהחינרךשתחילתהאנרשירתצרת
חפצרהיהזהאםבאשה.תלרילהירתהאוםירנקרממילאאמםנשויהםונקים

האשה.אחונמשךלהירתאיששלשדובריפה.יפההצליחהאוםירצושל

לררעשהלרבןרהניחהאשתרשמתהאחובאוםמעשהמצאתיהאגדהבספו

ממהאיויאלינסתרחפץהאגדהכאןלנריצרהבנר.אתרהיניקוויםהקב"ה

חבלאמר.בחלבתלריאיברשאוםאפשורתעלחפשיאגדהבעללרשצייו

לנשיםיחסרהיהרמההזההתינרקהתפתחרתעלהאגדהבעלסיפושלאחבל

 ,) 482<עמ'

רבחלרםלחלרםערבורממנההזיהשלבמצברשרקעשירהאלההוהרוערבומכאן

בנקיקרמתחבאשירה,עלהבאבעוביהצומןצרפהרגםהשרט,בעלחראהובסט

הדלתעלשהקישהזהרה"ראלמלאשרץ.שלנשיכהחשרבתוומתררנווםסלע

 ,)םש(בנר"שלמילהלבריתמלבראמאחוהיהקמתלאעדייןאבארשאלה

-הובסטשלכבפשרההיטלטלרתערצמתאתמסמןהזהבעמרוהדבריםמהלך
תחרשתשלעמיקתאלכיראאחוירת,שלרתחרשהחינרכייםציררייםשלומהמאיגוא

הקב"הלרשעשה"איש-"תיקרן"שלהרהרואלרממנרבנשים,הגבריםשלהתלרת

הצרודאתרביטלנמחקהנשיהגרוםכפרל:פתורןכאןישבנר".אתרהיניקווים

מרמותהתלרתשברארטוקי,משקכאןנרצו-שנירמצועליררלגברוגבולהירת

להצביעצרוךאיןנתרכך.ארתהרמכילהאישהאתברלעהגנוטרטלית:בהזוהרת

הראחפשי"האגדהבעללרשצייואיויאלינסתר"חפץכובוזה,הרהרוכיכךעל

מגעיאלרסמיכרתםרה"אמת"ה"שירה"ארורתהוצרףבדירןמותק,אךקטןנרסף,וכיב

רהאשה.האיש

נטוו"בפתאםהרמרו:רמלאמפתיעחראהזהבעמרוהבאההפסקהאלהמעבר

שכבועלירסברושהייתילובועצמררנטלרחזוחיברועלמחשברתירמכלהובסט

רערצםמתחבארהראעוביעל·יויהנאנסתשירהשלמראהחרא-הימנר"ועתרסילק

רהפיצרלההדחקהבמנגנרןלהכחידכדייתירהבפסיכראנליטירתצרוךאיןעיניך.את

עמההמינייםריחסירשירהאצלעצמראתהובסטעדייןוראהההזיהבמצבהעצמי.
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במקרמרתעמהמטיילהרארהראהשרטבעלהרא"הראשלר:כמעשירבעינירנתפסים
רובהמפחידהדברהבהלה:ירצאתכךאחרמידהבאהחלרםבמצבאבלהרחרקים."

-אחרבגברמתמקדהרחרקים""במקרמרתרבטירלהשרטבעלשלבאלימרתרהכרח
עיניך,אתרערצםמתחבארהילדרתי,הרהריהרבסט,שלהאחרחלקךראילר 2"ערבי"\

רשרץתינרקשנירמצונברח,עליההבארגבואשהאחדמצדסימטרית:היאהתמרנה

בערדרמאחררירארתרגרשךרכרחר'יצור-המרוחקחלקךשרתת.רדמרארתרהנרשך

ישן.

אתבגברירתר,הרבסטשלהבגירהתחרשתאתובהבערצמההמבטאזה,חלרם

הארניםחרסוראתהגדרלההפגיערתאת ,)"ץרש"(ארתרהארפפתהטרמאהתחרשת

המגלהחרארלבררח",לעמרדשכןכלעצמרעללהגןבראיד"רכח-ממצבררהמרצא

הירתרבידהגורלהפערלבן.אבהירתרשלאלהברגעיםהרבסטשלהנרעשמצבראת

העצמיהתערבתחרשתשלמקררהחראגבר,מברגו,אישלבן~אבהירתרלבידלאםבז
בית·אלרבמנרסההמצרועבזילארסבדמרתכל·כךאקספרסיביבארוחהפררצת

המצורעים.

אחדאףזיכהשלאבמהגיברוראתהמחברזיכההרביעיהחלקאלבמעבר

עםלהתמרדדנברחירה;עללהישרףבליהזאתבמסהלהמשיךנברחמגיברויר:

חראזאתראתהקטן.בנרשלצמיחתךבצררלהתבגרמחרשבעצמרלהיררלרמציארתר,

להפרךהובסטעתירשבהמרפלאה,פריפטאהשלסנטימנטאליתבדרךלאערשה

ריאליםטית,בדרךאלארהתגבררת,ברחשלכמרסיסמעיינרתנתרכךרלגלרתעררראת

רנכאבת.איטית

גבריאללמשיוהמחבר:

אחרבממדנרסףמבטאלקצרהסטייהמצריכההרביעיהחלקאלהמעבדבחינת

המחבר.ממדהתבנית;-הררמןשל

הקטן,לבןאחרשםבנחיותמתבטאתדבחלקהמסתמנתהתפניתשלראשיתה

התבניתיתהחשיברתבוררהשלעילהדירןמן , VIבפרגמנטשנבחרהשםבמקרם

בפתיחתשיר.לילוקראלרמשיגהיהמהרברררהגיבורים,לשמרתהמחברשייחם

ירתומתבקששםהדעתעללהעלרתקשה •גבריאללילו:חדששםמרפיעוחלק

ולאערבים,לביןמיניותבידקשריםב'שיוה'נוצריםלכןקררםגםביכאןלהזכירהואר•מן 21

תריוץלהדכזכסמשמשיםהמאורעותשלהעוצרלילותכילזכרו,ואריכ•וקנוכל.שלהועבירק

ב•ן'לילרתסרקסטייםקשריםעגנוןירצורעיכ"םביע•דרגם •מביתרהעדורעל-אשתובפני

ירושלים.בנישלהמידיחסילבידהעוצר
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מטאפיסירתמהדירתבידתדירהמערבבהשמדת,שלהסמליםבמשחקהזהבהקשר

בערלמרתהקשרריםשמרתשלמערכתהמחברירצוב"שירה"רריאליסטירת:

במערכתלתפקידםהיהרדיתבמיסטיקההמסררתייםתככיהםאתרמסמיךהעלירנים,

מרתק.באזרחכורמןהאנרשיתהיחסים

ככורכים,השרפים,מ"שרף".הגזרר-סרפינההראבאמרו,הרבסט,שלאמרשם

כשםשירההמסמןשםהירתרמלבדשירה, , 22בשירההכברדכיסאאתלהקיףתפקידם

ביןהשיריםשירשמזררגהזיררגראתהמקראשיורתאתמזכירפערלהרכשםעצם

זיררגראלרהיר:ישראלשביןזה-נרסףזיררגלדהרסיפהשהמסדרתזיררגראהבה;שירה
ההיכלרת,ספררתבעקברתבזרחו,i:ויהרדית.המיסטיתהמחשבהשלאתשלדההמהררה

מירחודברהמסמןכשםלשירהכלדמוהשמים.כמעוכרתלשירהמירחומקרםירחו

"שיר"המליםרממדרשישירההארמררתהשרנרתהמלאכיםמכיתרתבמנרתקרעצמאי,

בחלקקשרבממבטנשכרתירצאתהעגנרניב'שירה'שקריאהנראההשרבים.ר"שירה"

רנקראתשביעיהיכלשהיאשירה,נקראתמלכדתשהיאהמרה"זרהזדהו.ספרשלזה

השביעיההיכלתארוברקעהערמדיםעזריאלו'שלובריראלהקרדש·הקרדשים."
 : 23שבזרהר

הרזיםרזבתרךבהעלם.הראהכלממש,ומרתבראיןזההיכל •השביעיההיכל

הדירקןהכפרות,ערמותמזהלפניםהכורכים.שנייוארשלאפרדסה,פררכת

קרדש·הקרדשיםקרדש·הקרדשים.נקראזההיכללפיכךקרדש·הקרדשים.של

לגביהבאהערלםהכל,כללעלירנה,נשמהלארתהמתרקןמקרםהראזה

כרארי,זרעםזררנשלמרתבזרזרהררחרתכלכשמתחבורתשהריהזה.הערלם

הסתרמים,כל,סתרםמעלה.כלפיהכל,נשמתעלירנה,ררחמתערררתמיד

להדליקארתם,רלהשליםלמטהמלמעלהארתםלהאירהכל,עללהתעררר

היכלאזעלירנה,הארהריררדתהכל,בהארתכשלמרת,רכשהכלמארורת.

ההארהקרדש·הקרדשים,אתשיקבלהכל'בסתרנסתרהיכלהראזהשביעי

 24הזכר,מןהמתעברתכנקבiומשםרתתמלאהיררדת,

הראבתרכן,ארר·איז·סרףשלהתפשטרתרשעניינןהשביעי,ההיכלתארושלהמשכר

הרזים:רז"כאזהדעת:עללהעלרתשניתזבירתוהררמנטירתהטקסטמפיסרתאחת

גרפי-הזדהומשנתאל:מפניםהזדהומןהמקרמרתמראיכלתנח.עמ'א,הזדהו','משנתראה 22
יורשליםתשבי, .,,לחרבו 'כ! ,,,·לעלעבריתרמתרוגמיםהענייניםלפימםרוויםהזדהומאמרי

1971 , 

תכא.עמ'א, , 0מוכבהל"מעשהמבראהזדהו','משנת 23

תלח.עמ'א,הזדהו','משנת 24

(1561 
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ממתקלערלם,נתפסשאיברהרצרןסרף],אין(ארובחשברןנכנסרלאברועשלאארתר

אחררצרןהכלראזביריעה,נתפסרלארצרןארתרברוערלאבתרכן,רלפניםלפני

 , 25אחך"הכלשנעשהערלפניםרמפניםרמלמעלהממטהכשלמרתרהכלאין·סרף,ער

רשם"שירהכישלררסיפרר'סרפדכיספו"שירה"הערךבפתחלציידמקפידעגנרן

ההקבלרתארהגימטריא nנרסשלזיקרתחרארואי , 2ישראל"'בגימטריאערלההרי"ה

שמרנה·לתפילתסמרךחרשה""שירה(כמרהתפילהביןהקבלהשירצרתהמרריקרת

זאתעםל'שירה',קשראידהאלרהרת,ספיררתארבשמיםההיכלרתמערךלביןעשרה)

'שירה'שלמקרמהאבל •עגנרןשלבמילרנרנמצאכאלהזיקרתשלתרכנןכדבררו'

מחבר •אסוציאטיבימרחבאררקעמאשרירתרהרבהחראהשביעיבהיכלהקבלי

הערלםמעלהערמררת nכרשלשלםמטאפיסימערדשירה,השםדרךמפעיל''שירה'

חיה,כרמרתבגילרמההןשירה,שלרמה nתמקבילזהבמערךהררמן.שלהריאליסטי
. .. -~., 

המרפשטבגילרםרהןהלירה,משמרעלרהערמרתרנקבהזכרנתרבהכביכרלהמכילה

רז nלמהחרפןגרלגרלתרבתרכרשרך nרריקכחדר-הררמןבהמשךארתההממיר

הזה"הערלםלגביהבא"הערלםשחראשבשמים,השירהרם nלתהרבסט,לגביכיסרפים

הזה,ההיכלאין·סרפי.רצרןרכרלרהרזים""רזשברהזכר,מןהנקבהמתעברתשבר

עמרסתכלשרןבמקרר nמנרסשתארררהחיים,שלהקרסמיתהמיסטריהמתרחשתשבר

צררךאיןשכורמן.שירהשלהמטאפיסיתרההשלמהההרחבהחראלהתפקע,עררגש

הקשרחראמתרחכמההמחבר;מצרהזהההקבלהמעשהרברטהנרעזכמהכאןלהטעים

שירה,ברמרתשלרהררמניסטיתהפרסוניפיקציהלביןהדתי,השביעיההיכלבין

כל·כך.רהחילרניתהמרחשית

במערכתלרטיז nלקשרוחראכיאםגבריאל,השםמןרת nפמענייןשי"רהשם

גםנלקחרמהם,המלאכים,הבריאהשעניינםבזרחוחלקיםמארתםנרבעזר'רהרא

המלאכים:לשירתכמרבילה"בראשית"המלהממדרשבאהשםהאחרים.השמרת

בארתירתעיין'בראשית',רזהר: ] ... (הארץ.כללה'שיורשנאמרשירה,ארמדת"רהארץ

 27רבארץ",בשמיםנפלארתירעלשירלרמרתאבשירכלרמרתא"ב,שי"ררתראה

מרכזירכיבחראאלאכאלה,ארתירתבמשחקיכורךאיברזאת,לערמתגבריאלהשם

האדםביןמגעיםשלשלמהמתבניתחלקחרארבזרהרהררמןשלההגרתיתבמערכת

שסרפרמיתה,שללרם nלאחרכזכרו,רבל, nגבריאלהעליונים.הערלמרתלביןהחי

ומרתחראגבריאלהזרהרבספרהמיתה.לרגעהמקבילותשירה""שירההמלים

חראגבריאלהמלאך 28בשינה",הנשמה_"עלייתרהחלרםהשינהבתפיסתמרכזית

תלט.עמ'א,הזרהר','משנת 25

שפב.עמ'תשל"ח,שרקן,וסיפרו',סרפד'ספו 26

תנט.עמ'א,הזרהו','משנת 27

קבה.עמ'ב,שם, 28

... , 
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השישיתהמדרגה"רהראלכבראהקורניםלרהמירחסיםלרמרת nהלרמרת. nהשר

סביבכמדושהמירחד 2לרם",' nהעלהממרנהגבריאלמדרגתרהיאהנבראה,ממדרגת

החלרםביןה"הפרך"הקשוברבוהתפיסהחראהנבראהכמדוגרתגבריאלשלמדרגתר

שלמטהממדרגהחלדםשכל"משרםהחלרםשלמשמערתךאתקרבעהפתורןרפתררנר:

כפיזה,עקררן 30הפתררן",אחרהרלךחלדםכלרלפיכךעליר,שרלטרדיבררחרא

רנקשר 31הפה")אחרהדלבים("החלרמרתחז"לבספורתכברקייםתשבי,י.שמפרש

בערלם;דדיבררברחשבהלשכינה,ביחסגבריאלהמלאךשלהמירחדלמעמדךבזרחו

העלירן.

התפיסהביןמרוכבתסינתזהכאןלהעמידניסה'שירה'מחברכינראה

בידהקשרכשנקרותהקבלית,התפיסהלבידרהלא·מרדעלרם nהשלהפררידיאנית

נתפסתהנבראהזמנים.שלהיפרדגםשחראהזה,ההיפרךבעקררןבדירקהיאהתפיסרת

סיבתראתרמהררהלרם nהמןנרצושגבריאלכמרהעתיד,אלהמרשלךכזכורןאפרא

נגזרתמשמערתךבפיררשר,תלדיהחלרםסיבתי:היפרדירצוההיפרךאחת.רבערנהבעת

בחלקךגבריאל,שלשמרבדירתגםכימכאן,בוררהתכלית.היאהסיבהמתרצאתר,

הדבסטשלרמקרמרכרחרבדברלגמריחדשהתפיסהמייצגתהורמו,שלהרביעי

מלאברתשלאיתניםרת nכרבתרךסבילגררםערדחראאידמכאןהסיבתית.במערכת

קביעתלרם. nהשלמשמערתראתהקרבעפעילגרדםחראאלאאין·סרף,רכיסרפיעלירן

לזכרו,וארינביא.שלבשישיםאחדבחלדם,שרלטארתרהרפכתכגבריאלהילדשם

להרסיףצררךאיןהילרד.שלמיגרבדברמרקומתידיעהלהרבסטמקנההמחברכי

גברירת.בפשטרת:מסמןשמרכי

בכך:מסתיימתאינההורמושלהמטאפיסיתבמערכתגבריאלשלמשמערתךאבל

המרדתמלאךבערדהמיתהברגעהנשמהאתהנרטלהמלאךגםחראגבריאלהמלאך

הצרמתמןשמרנרבעכיצדלרארתקרשיאין 32הרע,ביצרהקשרדההנפשאתנרטל

 nנרכאבירשלהמרדתפחדאתמגלםחראכיצדב'שירה':גחלקסרףשלהסברך
בהרבסטשחלנשמה)מרלנפש-בזרחו(שחראהאישירת""פיצרלאתראפילרהיררלדר,

ראילרהנשמה>אתנרטל(גבריאלשברנר nעלחייםלכנרהמרתירהמילה,בריתערב

דררקאאבלהנפש),אתהנרטלהמרדת(מלאךבבית·המצררעיםלמיתהעצמרדןחרא

אםהזה.בשםהמתבטאההתפניתגורלהמהמבהירהגבריאלהשםשלזרמשמערתך

קמא.עמ'ב,הזוהר','משנת 29

שם.שם, 30

"המדרגהמה:ב,נכרכים''מררהומכ"ם,רואהקכט.עמ'ב,הזדהו''משנתראהעב,נהנוכרת 31

היריעהסרגארורתמזההמשתלשלרהו•רןהנביאים",ורבעניורזהכחלדם,מלאךלרשיוכור

בחלדם.הנקנית

קנ.עמ'ב,הזוהר','משנת 32
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מפנירוהאימההנשמה,אתנטללאשהראהריהנשמרת,נרטלשלשמרלילוניתז

עםורבדמתמרורהרבםטעקרוני:הראהמעברהפםיכרלרגיכמישרוליריעה.הפכה

למדרגתומתעלהכמעט,ארתררהכריערארתרשתקפדאריפרםמדללאידםשלאמרתיר

בר.שצמחההתרכבהאתהמסמןבשםבנראתלכנרתהמםרגלמביד

החייםאלהשירהמןהגיבור:

שללידתהמברגו:ארםשלרהתחרשרתמשברמסמןהרביעיהחלקאלהמעבר

מרשגעלריתררברשישממדירתר:רעמרקמרוכבשלם,ממראלהאישיות

שלחרשהתפיסהברשישממרזר:שלמחירהברברחרשהתרבנהרגםהטרטלירת

יבדלהרומנטית,הטרטלירתמצבתנחלץשאיברמירגש~טערזזהרענייזהחלקיות.

מרשגעלהמרדתומספיק,דבלתימשמיםאפרררי,וברהחלקיותבמרשגלרארת
משיגאחודד""פרקשבםרףשירה""שירהבקריאהשגרלםכפיהטרטלירת,

ריבריית,הרריהשלרהתרכברתבהתחלקותבהתהררת:הכרוכהזר-חדשהאינםרפירת

כתנועה,הזמןשלבהשגההחלקיים,ביחסיםהנמצאתבהתפתחות

אתשהעמיד .המצרף,הברדאלבכנם'שירה',שלהשלישיבחלקןהרבםט,

להפרךבחראליר,המובילרעלאחודד""פרקעלברריתררהמחבר,במבחן.אישירתר

ארתה.לפרודבמקרםגיבררר,אישיותאתלגבשהעשרילשלבהמצרףהברדאת

בתחילהשהיהמהמעטים.שינוייםרקבתחילהורשהמעשהאךגורלה,ההכרעה

משברמאדר.קטןהזה,בשלבההבדל,מרדת.בבחינתשהראלשלבהפךבפרעל,מדרת

השלבאל-הרביעיהחלקאלביציאהמארדגדלההבדלמשבר.איברמדרת.ברשאיד

אתלחברכריהנדרשהאדירהעצמיהגיבושברחאתלהשיגהאוםעתידבר

המציאות.האמת,בדברהםרתריםמרשגירהםרתררת,תשרקרתירפזרררתיר:

בדברהרבםטשללכסירשלהרצרףהמשכםהראהרביעיהחלקשלהראשוןצעוד

אחד.התפתחותילמהלךגבחלקשנפתחמהאתההרפךהמשךהמינית:זהרתר

בריתנירםלמהלכוזהבשלבהרבםטשלהתודעתימהלבדאתבגלדיקרשוהמספר

המילה:

כמרחשב,הבןתיקרןעלעכשירעדחשבלאעצמרתיקרןעלאםאבל

בנר.לחינוךרפרטיםכלליםלדעשהבבריתבנרהכנסתשבלילשסיפרתי

שחינרכרהרהררשרבהבןחיברולענייניכלליתתכניתמעידלדסידררשרב

באה.האשהמןאדםשלאכילתותחילתראפילרהנשים.בידינמסראדםשל

והניהחאשתרעליזשמתההאישאגרתרגזנוחזרמחשבה,גרורתמחשבה

אתוהיניקוויםשנילדרנפתחרמינקתלדלשכרובידרהיהרלאתיבדקלד
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שלסרפרהיהמההאגרהלנרסיפרהשלאחבלחבלהרבסט,אמררשרבבנר.

 ,) 520<עמ'אשהחלבשיונקיםארםבנימכללסרכהנשתנהראםתינרקארתר

המילה,בריתערבלביןהזאתהפעםביןעקררניהבולנמצאעצמרבהרהרוכבר

גרורתכש"מחשבההזאת,בפעםממנך.המשתלשלהאסוציאטיביברצףרגם

קטןפרטבתרספתערלהחראאשתר,עלירשמתההאישסיפרוערלהרשרבמחשבה"

היה"רלא-הסיפררשלהמקוריתהסיבתיותרהראהקררמת,בפעםשחסררעקררני

מעיקור:של-האסוציאציהתפקידהאתמשנההתרספת 33מינקת",לרלשכרובירר

קשרוהשנייהבפעםאידיאלי","צירונכספת,משאלהזרחיתההראשונהבפעם

האמירהסביבבדרגמארתערסקהתלמודי(המקררהריאליים.הגרףבצרוביהסיפרר

האישהשבמרתלאסרןהחרשבמרועהשניהיבפעםארם"),שלמזרנרתירקשים"כמה

המניקה.האם-

גורל.היסטמתרחשהשנייהבפעםהסיפררמןהמשתלשלהאסוציאטיביברצף

דמרתרמתפצלתשבהשירהארורתהזיההפנטסיהגרורתהראשונהבפעםכזכרו'

השנייהבפעםרנררם.המסתתרנפחדרלגבר-"ערבי"-ראליםזרלגברהרבסטשל

ביניהןרהקשרחלרם,ארהזיהבמצבילשקרעבלאמזרזרהמחשבותמשתלשלות

שנכנסהשעהב"ארתההרבסטנזכרהדדים,בעלהגברארורתהאגדהמןמרתק:

השעהחיתהשזראפשרברשה,מחתמלבהאתרכיסתהבתרזהרהשללחדרה
בשדהוהרבויהארהיאךן ...ןהיא.שאשהבעצמהילדהארתהשהרגישההראשונה

ראינהעררמהכשהיאלפנירארתהמרחיצהאמהעדייןתינרקת,עדייןשרה

הדברפיררשורחץ,ניראהאבארארמרתלרקרואתהיאפעמיםאדרבאמתבוששת,

שאלתאתהרבסטמעלההזהבמקרם ,) 521-520<עמ'ורחצת"אנירואהברא

מרלן;שלרבגברירתרחשחראכךמתרדבנשירתן.לפתע,מבחיןלכנרת,אבהרתר

ברשהללאלעיניךהררחצתהקטנהשרהרהברשה.הטאברשאלתערלהכךרמתרך

היארנשירת:גברירתביןנרסףבערברבהזהבהרהרוהראשרןהשלבאתסרגרת

נקבה.כלשרןלהאמרחייביםהדבריםכילפרשמקפיד,המספרורחץ""ניארמדת

גברירתביןהערברבחדשה:תרבנהירצרתשרהשלבדבריההזההשלבשלסגיררתר

הילדהמינית.זהרתשלרגיברשאבחנהטרםשלמצבילדרתי,מצבחרא,נשירת

האבברברהאגדיתהפנטסיהשלמקרמהמההיטבמבהירהזכרכלשרןהמדברת

המיניק.

בשלבאליההרבסטשליחסראתרמסכםבשירהשרבערסקבהרהרוהבאהשלב

קררםעמרדיםשני(המתרארבעירהטירלשלתרועתישחזרודרךחיירשלהזה
שרהשלממצבהישיררתהמשתלשלפירדארס,שלאיזכררהארתרמקדיםלכן),

ע"ב.גגשבת-במקרורבך 33
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אשה,שהיאועתרעלעלתהלאארתהשמכיומירםפיווארםו"ולענייןהקטנה:

חולייתמחררהשהיאאלא ,) 521<עמ'ריםרוים"צערמלאחפץכמידארתההראוראה

רמינירתרשירהפושתלביןבנרתירשלהמתפתחתמיניותןארורתההרהורביןקשו

המוזרההסצנהאלוגעלפגרתישבמלרארהזההתרועתיהוצףאתלהביןכרישלר.

מבית·החרליםאחרתשירה:שלהריקחווהאלהאחרוןלמםערהובםטאתהמובילה

מיורהרגהמפיווארםכךעלשרמנזהובםטרהתינרק.הנויאטהאתלכקובאה

צלחתמחוורלפגרתשוכחתפיווארםשירה.אינהזרכיהיטבירוערגםבשירה,

אתלקלרעמנסההובםטהאחרת.שלבראהמשרםאפרסקיםחוצניחמישהרבה

עשיתישלאחבלכלבר,]אמו ... ("מצליח.ראףשנבלרשדשניםשלבשיחהחוצנים

גרעין]נטל ••• (שירה.אתהירםשאמצאסימןבשיחהגרעיןיפגעאםכגרןסימן,לי

התניתילאאםזרמפעולהמורריחאנימהראמו,חייךבשיח.רפגערחזורקלערחזו
הזרזיראךהגרעיןאתאלירומבררןזוזיומגלההראראז ,) 511 "'מע<זה"הראשסימן

ממגררחרזושירהשלביתהאלהשארבידפרגההעירה,הרלךהראמכןלאחוברוח.

בסצנההחשובאחדיר.העוקבאום-ביתהבסביבותמתגלהנרםףאוםנפש.בפחי

מתרחשתהיאשבההתרועהומתהיאממנההנובעיםהמעשיםרבהשתלשלרתהזאת

היאהחוצניםצליפתסצנתהובםט.שלכבפשרלשירההכיסופיםשנוטליםרהמקרם

(השושניםוררקאהרומנטיהסמלמשרםלאמארד,מורכזתאנטי·ורמנטיתסצנה

הובםטהתרפערת.רלערלםלמעשיםניחםהרצוןשלמקומרמשרםאלאהנרבלרת),

על·פיבעולםשפגעהרצוןאתהמעשה,אתהפךשלאמצטערלמטרתושקלע

הערלםכיהי.לורתיתהמשאלהאת-שירה.שיפגוש-אחולובול"סימן"כררנתר,

שבוערתעלעגומהבררויאציהכאןמתגלמתהאני,שלהנפשבתבניתייגזר

אתרלקברעלהישבעזרנואיבראבלבשניתרקרלעחוצןמבררןהובםטורמנטירת.

המכחידהובםט,הרומנטי,המהלךאתקרטעתהמציאות,רלא.עצמה,הנפשהסימן.

המציאותלבידשבינהבפעריםגםמבחיןהרומנטיקה,שלהמאגיתכלשרןעדיין

מלאהובםט"צחקלן.פרוחשהזרזיראלאזוזיו,היאהשלישיתהמטרהרהוצרן.

הצחוק ,)םש(בגרפן"לעזובירצהרלאנתכררנתילמההזרזירירעמהרהרכשחראפיר

מבטאהראמליצה;כמידהנאמרתהרומנטיתהאמירהשלהיפוכהאתמבטאכאז,

עלכאןלהצביעוארירהערלם.האנישביןהמוחלטהניתוקברבוהיריעהאת

עיצובשלרחירנירתרעוינרתררעלהרומנטיהמתרסצרישניבידההיטלטלות

רעלכזה.מהלךעםהמחברשלמגערעלמשהרהמעיריםהזה,התרועתיהמהלך

ונאמריםנהגיםשאינםאלה-בסצנהמרועיםהפחותהחלקיםוררקאנרםף:ובו

מהלכיםעלהמעיריםהחלקים-רהחירכיםהגרעיניםהשלכתבפועל:נעשיםאלא

הכיםרףהורמנפ•.האובייקטוחייתעלמעיריםהםוררקארםפרנטאניים;םמריים

כנשלהאוםעלהמונחתמתהשכבההאישיות,שלרקהשכבהעלצףהרומנטי
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) 
ברצףבשירהההיזכררתשלמקרמהאתהיטבלהנידניתןמכאןעדיין.בפרושלא

השני:ההרהררים

שנבלר,השרשניםבשיחפעמיםשתיזרקהגרעיניi:כ,אתשזרקשגרם]רזה ••• [

רלבסרףשירה,לעניןסימןלרעשהרלאלרשפרחבזרזיר.אחתפעםזרק

בפסיערתיר.עיניוששיגראחרארםמצאאבלמצאה.לאשירהאצלכשהלך

ראפילר ], •• [שירחולבידביברהירובריםזהאףכלרםכמרתך,זהאףכלרם

האמתאתשהריעימר,שחשלאעשהטרבכלרם,רלאשירהלביןזהביןאיד

 ,) 521(עמ'משיחתרמררריחהיהמהכןאםמזהזהיעלימר

חרשהיכרלתלקראתלמרובהכאןהרפכתרהזרזירהשרשניםהגרעינים,פרשת

רגילהשירהאתמצארלאסימןעשהלאהרבסטלשירה:ביחסמצבראתלהבין

(כשםלרהלא·יררעאתבתרועתךמשליםאיברהרבסטמקרמה.סביבנרסףארם

אידכיהיטביורעאבלשראל,חראכמרתרו"זהאף"כלרםסימנים):ערשהשאיבר

מקרמםעםמשליםהרבסטמזה".זהיעלימוהאמתאת"שהריהתשרבהאלורך

הנרשאיםהאוםבניבתרךסגרריםהאחררת,הנפשירתכאמיתרתהםהכיסרפים:של

בערלם.ארתם

ערבותרבהזירתירבחלרמרתירלהרבסטהמקבילההגבריתהומרתהכפיל,ומרת

מזרגהב,חלקשבסרףבחלרםאורך:התפתחרתילרצףהנקשרמהותי,שיבריכאן

ראילרשירה,חראהאנסהררצחשירה:שלומרתהבתרךלחלרטיןהכפילומרת

התחרמיםרבטשטרששירהלבידביברהשלםבזיהריהיאהבלההכררצח.חשררהרבסט

אלאורצחערראיברהכפילג,חלקבסרףהמילה,בריתשבערבבהזיהלבינה.ביבר

ונסרג.חלשיצרוחראמרלרהרבסטראילרכ"ערבי",המזרחהשירה,עםהשרכבגבר

ומרתחראהכפיללחלרטיד,מרועמצבאלאהזיהעררשאיברכאן,הבררןבהרהרו

ממנרבפרוגםאךרבכיסרפיר,בתשרקרתירהסתםמןלהרבסטהורמהרגילה,גבר

הכפילשירה,אתהממירהריקהחלל-המשרלשבליבר.מהלרעתראידלחלרטין,

היריעההאמת,ברברחרשהלתפיסהמצעמעמיר-ההרבהרהרבסט,הנסתרהורמה

 •ביניהן .רהמגע
הפיסקהאל 521בעמ'הזאתהפסקהמןהמעברמןירתרטערןמעברלתארקשה
ראשתר.הרבסטבידהקרמרניקציהרשאלתרהנישראיםהאמתבשאלתהפרתחתהבאה,

ררחרסהרגישהמפרוטת,במלארתצער,אחרצערכאד,הנבנההתררעתיהמהלך

רהרלךגרבונברחרררחההררמנטי,המלכררשלקררירפקעתאתלאטמנתקכל·כך,

מהלךשלהמרכזייםמפניראחרבאישירת.הילררתיהקרטבשלמשיכתרברחאת

מקרבאיברב"שירה"הרביעיהחלקראשתר.הרבסטביןהנמשךהריאלרגחראזה

בזניחהחכורנהאמיתיתצמיחהברנהאלארהתפייסרת,שיבהשלבררךביניהם
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שלמה.ערלםהשקפתשלרהרמרו,סכלברחמלאתהפנמהמתרדהדרגתית,

רמרסרהשקושעניינה ) 522-521 (הפרקשלהאחורנההפיסקההשרראת

שנזנח, VIלפרגמנטהגניקרלרגית,קוריטמאיופושתאתמסכמתרהיאהניזסראים,

שירה,לכיןביברהקשונרצוכרלילהארתרעלהנויאטהכפניהוכסטמתררוהשכר

תפקידםמצראמנםמקביליםאינםהאלההקטעים •כמלרארהמפנהעלמצביעה

אלאאינהרכנישראיםכשקוהרבה , 521כעמ'הפיסקהכילהניחיש-הורמןכמכנה

המחברמעצבהיהשכרהורמן,סרףלקראתלבראהיהשעתירנרסף,לפרקמקריםשלכ

חרשהאמתתפיסתשליסררהעלהנויאטה,כפניהוכסטשלרירריראתמחרש

לתפיסהשייך VIפרגמנטכיההשרראהמתרךבורראךה,כפרקבכוהנרמזת
האמתבעייתבפתותהזהכפרגמנטהורמן,שלרהורמנטיתהילררתיתהקררמת,

עללהוכסטסרטותהנויאטהכירתו:מרסויתכלתיבצררההנישראיםשלרהשקו

ילררתיתכחרלשההבעיהאתפרתותהיא-כלדמוה;זו·לקקן;כאילראצכערתיר

עםלהשליםיבדלאיברהוכסטכיכורוממתקים.לאכילתהורמהנסלחת

איברהוכסטכיגםכורואךרהמינית,האנרשיתנרכחרתרשלכזראינפנטיליזציה

ופהכלשרןהוכסטמתמרר VIIכפרגמנטאשתך,לפניאישירתראתלהנכיחמסרגל

רייסא".שארכלממנישתורשיאפשרראמו"געואשתר:שלמצרהזהיחסעל

מסרכן:ירתוהוכהפתורןנרמזוחלקשלהכפרקחבורנהכפיסקה

לארתרערשיקררלאשקומוכריהתרחקאכלהוכסט,היהלאהאמתמקנאי

ארתראחושיעשהעלירהיהמההואשרנה.כפעםשירהאצלשכיקרלילה
משרםכשקוים,שקריראתרלחפרתכשקושקולקשואלאביררהיהלאלילהו

הנשראיןהםנאהרבוהגרןרבורלשנרת.לחזרואשהכארתהועתרשקשו

אכלרקשים,מרדניםנסירנרתאחואלאזהליריהאנרשירתבאהלארכררראי

פעמיםלמנרחה,חפץמפנישלרם,רוכימפניהאמת.אתמוכיםנזסראיןכללא
צעירארםארתרשלסופרהיהמה •שקוגביעלשקולטפרלצרוךארםוראה

 ,) 521(עמ'אחתוכמטהקוריטמאיוהורפאהעםשמצארהרחסירארתר

ערחיירלר,לשםשנזקקהשקועלהאחוירתמלראאתעצמרעלכאןנרטלהוכסט

הורפאהשלכמיטתהשנתפסהאברךארורתמכןלאחוהכאההאסרציאציהמןכאן.

אפשרשירה,לפושתקויקטרויתאנלרגיההמהררהפושהשכרנתר,כניכלעל·ירי

מקובהוכסטאסתר.ראלתשרקתראלעצמר,אלהוכסטשלהמשתנהיחסראתלחרש

שכראמת,שלחרשמרזסגאלשירהאתמקובהראכיתר;ראלחייראלהסיפרואת

להנמיךכלאאשתר,מדלאחתככפיפהערלמררכליציותרכיסרפיר,תזסרקתר,יעמוד

כיתר.תפרךפזרורתיראתלצוףהוכסט,,מנסהכחלקהפזרויםוכים,כמשפטיםרבו.

ליליקחיכרלניהכל,להניחצרוךאידלעצמר,אמו"תחילההטרגדיה:כענייןכך
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סרעדראניריקצריףשםאמצארואיבתי,שלכמקרמהרלדררלאחינרעםרלצאתחרפש

לורדצררךאיןלעצמר,אמרכךאחרבית,בעלואגרתמכלרפטררהקברצהשרלחןעל

 ,) 520<עמ'עברדתי"שרלחןעלבחדריבביתיהטרגדיהאתלעשרתיכרלניבכפר,דרקא

נרשאיר:שלהלגיטימיתלשררהשירהאתהמצרףמחשבתךכרשאישלבקטלרגרכך

עלחשב,ספריםקנייתעלחשב,ספריםבקרותעלחשב,ספריםחיברו"על

 ,)םש(שירה"עלחשברכןחשב,הנריאטהעלחשב,חברהקשריעלחשב,הפררפיסררה

להיכנסעתידההסךתרים,רכרחרתיההפגיעיםהילדרתיים,חלקיהעלכרלה,אישירתר

ביתר.אל

ר"אנרשירת""יהדרת"ביןהמחבר

כרלרכורמןהגלריעניין,כאןלהבליטואריהזאת,הפסקהמןשבררולמהמעבר

פרטוזר,בפסקההמחבר,הרבסט.שלחילרנירתררהראשאת,ביתרזהבחלקרמתבלט

אלאזהלידיהאנרשירתבאהלא"בררדאיהנישראים.בדברהדתממרשגיגיבררראת

הדדיםבעלהאישסיפרואתהמכירהרבסט,רגרמר.רקשים",מדרכיםנסירנרתלאחר

הרחרקנישראיםשלמרשגכאןמעלההתלמרד,מןרלאביאליקשלהאגדה'מ'ספר

המחבר,הררביץ,הירשלארמזלעקביהמנשה·חיים,שלממרשגיהםפרסהת"ק

עלשכיחתההצרעתגזירתאתמעלירדרחההזאת,במסהגיברררבעקברתההרלך

חשרף,לדירןרפרנהרבמרשגיה,בערצמתההאלרהיתהגזירהרהכיסרפים,התשרקה

אלהמחברשלפנייתר,משמערתם.הנישראיםחיישלתכנםבדברראמיץנרקב

ראטרמיםחמדנייםבתיםבעליכאןאיןרפשרטה.קלהאינהב'שירה'הנישראיםעניין

ר'פררפסרר'שירה'ביןשקדשמרצאהדמירןגםקארניניוכ.כאןראיןפשרט"כב"סיפרר
אישאיברהרבסטמשכנע,איכרהניאר·ררמנטיתהררמןרמסררתמאןלה'ארנראט'

חייהםבאמצעראישהגברהםרהנריאטההרבסטזימה.ושטרףמזדקןמררבידיררח

כרחם,בשיאבאנשיםמדרנושנים); 47ך· 43ביןכנעגילםאתלחשב(אפשר

הזמןהגיל,ששאלתרהתחשברת,רצרן·טרבמלאיררגישים;ארפקיםוורבימרוכבים,

אחתרקהיאהזאת,השאלהמןהמשתלשלרתרהשאלרתהגרףרכלירןהחולף

גיברריםכאןשתמצאהריחילרניים,אנשיםהירתםאתלכךתרסיףאםמתהירתיהם.

ממילאיבאררחנרבעאיכר'שירה'העברית.רבספררתבספורתמארדנדירמסרג

רהאנטי·הבררגנרתבידקלאסיניגרוערדזהאיןהאיררפי:הבררגניהררמןממסרות

בצדתמצאהיכןרטרלטסרי.פלרברסטנדהל,מימיעדייןהמשתרשרכזהבררגנרת,

בעייתיתזאת,רעםברחרבתעשירה,פתרחה,ומרתהמתרסשלכביכרלהבורגני

האםסיברכה:מלראאלהנישראיםבעייתאתמעלההנריאטהכהנריאטה?רמררכבת

שה Kרגברכתרניםברהזההדבריםלמצבישהאםכזאת?אנרשיתמערכתאפשרית
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המרםריוהמנטלי,החדשני-האישיותמישוריבכללזווגםהאמורהבמערכת

באורחנרבעאיבר'שירה'משמעותיותרכך-רהדמירניהרציונליוהאינטלקטואלי,

והנישואיםהזיווגמושגהזה.בתחוםעגנוןשלהקודמותמיצירותיומאליומרבן

בררךהזיווגמעשהוהדתיות.הרומנטיקהבתחוםעמוקשרריעגנון,שלבכתביו

("תהילה",ונעורתנעריםארפעוטיםשלילדותיתבהכרעהוכרתפעמיםבכתנין

למלכודתעולם,לחרקההופכתאמונים")"שברעתפשוט","סיפרוימיה","בדמי

ההופכתיותר:הברגותהאישיותשלבחירותיהכלאתלאלהשמהטרגית

הנישואיםהמציאות.לביןבינהלגשרדרךשאיןפטאליתאמונים"ל"שבועת
אטדםארבםימיה"),("בדמיהטובבמקרהעגומהפשרההאלההשבועותמדלנראים

שלהנישואיםםיפרריפשוט".ב"סיפורבראשויתרואר"תהילה"שלבמקרהועירור

אךשזהבמרדכישלוןשלינקותי:מצבאלנסיגהשלבהכרעותקשוריםעגנון

אלחרזוקרמוצימליך,מינהאתרנרשאאמרגזרתאתמקבו'"עלירהירשל.התחיל.
אישיותםעלמוותריםשניהםשפרה.בדמותוטהורהדתיתגלותית,קדומה,הרריה

קרמו,לכאדרה.רקםמתמוטט-ריאליםטייםבממדיםהירשלונשברים.ועצמאותם

שנה,בעשריםזקןהירשלאיברהרבםטרמת.כלבעל·ידיגרשךמיתיים,בממדים

להביאהמסוגלתאישיותהואהרבםטשבגרה.צימליךמינהאינהשהנריאטהכשם

אחר.למוצאלהובילעשויגםולכן,בתכניו,נרקבלעירןהעגנרניהמיניהםיברךאת

מלהיותוחרקר'נררמלי,'יפהאהבהסיפרוהםרהנריאטהמנפרדשלנישואיהם

ארוטירהראלזיווגיםהיאהבגילבבחורתם;מתרחשהואילדותית.אמוניםשברעת

אתלהפרהבאאם,אראבשלמגברה,ציוריב'שירה'אין ,) 185עמ'(ראהלמהדרין

לימיםאופייניתביניהםהתפקידיםחלוקתמפריע,באידנישאיםהםהלב.מצרות

הפמיניסטית:המהפכהשטום

םרעדתגררלרתומכתלרריתרבתזרגובתהנריאטהעלאשתועלוהביטחזר

סיפקהוהיאעליוהשגיחהוהיאעליוטרחההיא]הן ... (שלומרפרושתימיר

בזמןואףהחיצונים,הענייניםיפריערהרולאעבודתואתולעשרתלישבבידר

אותרביטלהלאלבדהלשאתםעליהקשיםשהידרבדיםעליהשבאר

 ,) 184(עמ'מעברדתר

אידגיסא,מחדבהם:הכורכיםהקונפליקטיםעלכמשהדלהקלכדיבתיאורםואיד

גיסא,ומאידךפתולוגיבגררןחייהםאתלצבועהעלוליםתובענותארזורזכאן

דרךבליתרדהו"איןביתר"היא"אשתושלרם","חרפתנרםחדתימרפתכלאין

הרבםטמטאפיםית.שלמרתבאיזוהקיומייםהקררבנרתאתלאזןהיבדלארץ"

,,ריאליםטיתמיניותהעבריתהםפררתשלשפתיהדלעלמעליםרהנריאטה

מקדמםבדברקשרתושאלותוגברייםנשייםרצעוזקנהקמטירגילה:רחרשנירת
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בהוהרורהנזכרתה"אנרשירת"הררית.עוברתישנהברבמקרםהכיסופיםשל

ניבטתהיאמס·שפתיים.ארריקמרשגאינההנישואים,ארורתהובסטשלהאחרון

וחרקהוערכיה,סמליהעלאלוהיתמהשגחהברורההורמו,ולמחנולקרואכאן,

לשמרונרעררהגיבוריםשלהלועזייםשמותיהםכילינרמהרעלרבה.ריקהמלהיות

העיצוברוךרקכיורמה,שלהם.דתיתמסמליותהנקיהאנושי,חורשםעל

האלה,הקירםבערצמרתלגעתלמחברהתאפשרכל·כך,והנרקבהמפורטהויאליסטי

רכאןלארםארםכיןהרר·שיחהתקשרות,שאלתאלענייןשלכסרפרהמתנקזות

המחברנרגעהורמןשלהראשוניםהעמרריםכמארתגםרהנויאטה.מבפרוכין-

הנפשמחשבוןהנובעהוגעכמרהזרג,כניכיןשלמהאינטימיותשלוכיםכרגעים

ומעהקטנהכאצבעוסילקהירהאת"הגביהההנויאטה:שלההזרקנרתרתחרשת

לכרנתועדהחשיכה.מתרדשהבהיקוהמלוחההערכהבחגרימכטתרהיתהמעיניה

רשרכהנויאטה.כהםשהביטההמקומרתארתםלכלעיניראתרשיגומבפורשל

האחרוניםכחלקיך ,) 185 '~ע(ומעתה"כהשסילקההאצבעאתראחזירהאתנטל

כחלקאחרכרגערירתו.ירתוהתארושלהעצביםקצרתמתחרדיםהורמןשל

רהלירהההזרקנרתסביבהחגרהנויאטה,מבפורכיןהמגענקשוהשלישי

 34ירפי:שלמירחוכמרשגהמתקרבת,

תפרחפניהרערוהירעצרמרתעיניהאשתך.עלעליהרהכיטירהאתאחז

אלאלר,יפהשהשתיקהרבוארמורכאןראילך,אילךמשרךחרטמהרצל
שהעלרקמטים,שהעלרלחייהאתמ.בפורמשואהירפי.מכליפהשהאמת

רואהרתפרחמורשלשחרארגרפהכחלחליםגיריוכמראהרמואםאדמימרת
ממנהעיניראתהעכירהמשתה,ימיכשכעתככלהלפנירמתפנקתהיאהיאך

שמככררכאישאמו,כלכרכלכראמו,לאאכללחשגרוטסקית,כלכררלחש

(עמ'הקימהאתעליהלהקלרהשתרללחייהאתהחליקאשתראת

414-413 (, 

שלהגרפניכניררןהוכסטשלמנטראחוהאכזרילמעקבמעכוהזאת,כפיסקה

הקירם;שלהאלההפניםמןלהתעלםשלאהכרחגםנרצוהמזוקנת,ההרהאשתר

רשרכשרבהשראלכספומכך:ירתוכחשכרן,להכילםאלאום sרלאליפרתםלא -.. 
להתעלםאפשרשאיחירריכאןהמספרכחדירתישרהאמת,השירהשאלרת·כרכו

המכנההזאתוה"אמת"מהיירפי",מכל"יפהשהיאה"אמת",וכרעלמחשיכרתר

הוכסטגםלר".יפה"השתיקהמגלהשחראהרבוכיסרבוהמספרמקביל:הרא

"גרוטסקית"החירריאיברה"יפה"אכלכלכר.שאמומהאתארמוראינרכךחרשכ

שם."היפה"מושגעלערלם","עדעל ,) 15(העדהלעילהנזכרכמאמרידאה 34
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 Hלןאראהלאשירה"את

הליטוף ,,,·לעבפועלשנאמרמהלבידונשתקשנהגהמהבידהיחסאלאשנשתק,

אסתטית,הבלתיעליבותםעלהחיים,תהליכיעםהשלםהמגעביןהתומכת:רחיו

הזאתהפיסקהאחת.רבעונהבעתאותםלהביערהיכרלתרהכברדהחיבהוגזו.ורתרביד

בירתו,האנושיתוהנגלית,האפשריתהריאלית,ההודיהזוכהשברממדעלורמזת

כאןעדשהרזו.וגממד ,....המחבר ,,,·לעעמה,ה"יפה"מרזו.וגרלזיררגה"אמת"לתואר

אחריהבאיםרהמחזסברתהמעשיםבהזסתלזסלרתלחיים.שמעברמחוזרתעםכמזדהה

 .הקונפליקט:קוטבישנימדלהזאתהתרכבהאתלייצבהמספרמקפידהזאת,הפסקה

מסייע,אתהאשתךאתאףאםשירהשאלהזסירה.-יפהכנגדדבראומרעתה

אתוערשהבגדיהבפשיטתאזסתראתהרבסטהדרקטררחראמסייעשירה,כן

אתשסידר,]לאחר •• (כלרם.רלאמרתתרת ,,,,ראיזוכרגילכזקןמלאכתו

עללאאםאותר,נישקההיאראףפיהעלונישקהארתהחיפקאזסתרבגדי

החלקחראלדמותמצאראםממנפרד,אחדחלקהמצחרהרימצחך,עלהריפיר

שהןסבורההנריאטה •בעלילעליובוארתהגורלותהמחזסברתשכלהיפה,

ניתןראנחנרבר,מתעסקשחראהגורלחיברררמחמתהבאותהמחשבותהן

רהרלכרתזסזרממרתהמחשבותכלמשארדבררחצידברנגלהרלאלסערתלה
 ,) 414(עמ'

רהרלכרת"זסזרממרת"המחשבותכובוהמספרכאןשמגלההאירוניהאתלראותקל

בבית·המצררעים,-השלישילחלקהצפרישבסירםהמרהלאירוניהמקדיםכרמז

שלמהכקבלהאחרת:להתפרשיכרלההזאת.האירוניהכילראות,ירתראוליקשה
ראיזו.וה,גברבין , Unia Misticaשלמה,אחודתתמיולהקיםהיכולתחרסושל

ה"יפה"נקראהפערמרקד(שרב,ב"יפה"רחיבהחמלהמתרדלהכחיד,יכרלתתרואבל

האלההאדםבניביןהמפעםרכרל,מכדלאירוניההנעדרהעמוק,ביחסהמצח),-

המספר)בא·כרחר(דרךוהמחברמנפרדהנריאטה,-המשולשהידיעה,לפערמעבר

עלהגרנותאמפטיההעגנרניתהאירוניהמבטאהברהיחידהמקדםחראב'זסירה',-

סרקאזם.כל

האחרוןלחלקך'שירה'שלהאחרוןבחלקוהנפתחהמהלךדרמההזאת,הבחינהמן

אנה,שלמרתהאחריבלבד,קיטיראזסתרללריזהמוקדשהחלקקארנינה','אנהשל

בפרט.הנישואיםרחייהחייםשבטבעאי·זסלמרתבארתהערסקהמפורסםזססירמר

המספר~חראטרלסטרישלמספרררלאהגברחראלדיןלאקארנינה',ב'אנהכמרשלא

הכללמןזראתזרהמרציארתמנרגדרתכאפזסררירתקארנינה'ב'אנהשנפרדמה

שלהלריניתרהאפזסררתבאבדןהמסתיימתקארנינהאנהשלהאפשרות-

חברהשלמרסכמרתלאאחת.אברזו.ויתאפזו.וורתבתרךב'זסירה'מצטרףההשלמה,

קארנינה'זס'אנהאחרת,שאלהאלאהרבסט,שמגלםהאפשרותבפניערמדרתרמרסר

(167) 



ה•דשפלדאריאל

הםאהורמנטי;המלכרומןלהחלץהאוםיבדלהאםערלה:שהיאלפנימסתיים

מאשוירתושהראמשהרבחי,רהמתכלה,המתהררהבכתפם;בקיים,לוארתהראיבדל

לאזןכדיהםגרליבמשקלרשישמשהרמנרחבים;איורנייםפעריםארפרשותפשרה

ה"יפה"מרשגאתשימיומשהרהורמנטי:הכיםרףשלהמרנרליטיתשלמרתךאת

הובםטשלבכפשרהמתרחשהמהלך ?באמתלהתבגרהאדםיבדלהאםהורמנטי:

בםיםהאתמשוטטשבר'השלמיםהפרקיםבששתב'שיוה',הרביעיהחלקבתחילת

כזאת.אפשורתשלהוrוב
שלהורחנימצברמרטב,ארתרכניתר,עלמשהרלהשיגאפשרהזההמהלךמן

~ 

פתיחת'שירה.'שלהאחורניםהפרקיםנכתברבהןהאחורנרת,בשנרתירהמחבר

הירצותהתרועהראתהורמןאתהרבילראחודד""פרקעלרהרריתרומחדשהורמן

ממדים.אדירת.דלתהאלארתר . 
'שירה'שלהאחורניםהפרקיםהןלתה.-רהגיברוהמחבר

מןחלקעלמרמזיםהםאבלגמרוים,אינם'שירה'שלהאחורניםהפרקיםשלרשת

הורמןשלהעצרמההדלתהשלהמתפצליםעורציהאתלמלאאמרויםשהידהדברים

 •םירמרלקראת
האחרתשלםיפרוהזהרבר.מרפיעשאיכרסיפרושלבפתיחתךמסתייםזפרק

הרהאישההראעניינרכילהבין,אפשרארתרהמקדימרתהמליםמןלרדמילה.

ללרדמילהשארעלםיפרובדרמהכ,רמשרםהתערערהרנפשהערבוהאתשהפילה

כירדןלפתחבאיםהאלהההפלרתםיפרויכיבורוהקרום.בעמדוהמםרפובעבדותה,

כזכרושחיתההגניקרלרגית,קוריטמאירהורפאהשלבדמרתהשנפתחמחשבתי

זרשבכקדרהאלאשלה.גורטםקיתלאנלוגיהב'שיוה'רחפנהשירהשלפורטרטיפ

רהראהשרביםבפנירערםקכרלרשהוזמןוחבלכדשאההפלרתענייןנקשו ,,בספו

הורמןבר.הכורךהידיעהרמרשגשלדהלמידהשיטרתהחילרני,הידעגרףהמדע,

חרסךראינרובים,בכירדניםבעיקר)הודח(מדעהמדעארורתהמחשבהאתמפתח

הארניבוםיטאיההרריכנגדבעיקרהיטב,מבררניםביקרותחציכמהכיודע,ממכר,

המחברפרכההרביעיבחלקחפוק i:השרבים.פניהעלהאקדמיתהנכרךרתאררת
הנעלמתשירהביןשלמהאנלרגיהרירצוהידיעהבמדשנישיטתיכמעטלדירן

מתאובדירןבינייםשלבבמעיד ,) 533-532עמ'(ראההנשגבת"ה"אמתרמרשג

רחםרן"גברהבוחרברת:הרלךהראבעברדה:הובםטשלהחדשה""דובראתהמספר

מערפפרתרמחשברתירבירררמקלרבפיררציגרטהמשהרכפרףואשרהרבםט,הרא

ארקדירםסיפרוהראמחשברתירלאררחרררגמה ,) 533(עמ'ביזנטירן"רעומיררשלים

לבה,היהאהבהנטרלהיתה,מצרננתהיפהאבררקםיא ] ••• ("היפה:ראבררקםיאקיסר
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לך"אראהלאש•וה"את

מכלנסתרתימיהאתעשתהרמברררתקטנהבכנסיהארבחררהרמםרגותםגרוה

פתחהרלאדלתהעלהקיסרדפקהונהפעמיםאלוהיה.לפניכרועתכשהיאארם

רמרשגשירהסיפרובידהשלמההאנאלרגיהנבניתהזההםיפרודמן .)םש(לד"

נסתלקכיצרלאמתונגיע"כיצרמחרושת:בערצמהכאןנפתחבררהרירןהיריעה,

רמכרחהחידושיצרמבדחבארתשורכןההשערותמןנסתלקרכיצרהםפיקרתומן

ידועשהלבבזמןממגרנעלםרבוכלראיןלפנינוריררעגלדישהבללהראותהוצרן

אחודתהשעורתאחריהןשמרשכרתאלאממשבהןשאידלהןדירלאממש,בהןשאין

מדלהאמתמרשגסביבחגחפרקשלםירמר .)םש(חושדת"שיטרתעליהןשבדנים

חראפרקטשלעניינונכתב.הקטןחלקןשוקחרש,וצףפרתחטדפוקהטערת

לביןהאמתשלתחרמהבידמתמירמשחקתרוהאמת,ת_חרםאלהכניסהשלמחירה

הנשיםארורתלררמילההאחרתשלםיפרויהנקשריםהאמת"·.~?כו"ערלםהצורף
שלםיפרורבאזכרופרתחהפרקמהריונן.להיפטרלהןעזרההופראהשחכמת

לפושנרתלהיכנסבליגםרעינם"."עיורהםיפרומןהיודערגמרלה,גמזרגבריאל

חרפניםמייצגתשהיארהתכניםגמרלהשלומרתהכיהערברה,ברלטתרעינם""עיור

ממקדמה,ארתהשאסףגמזר,גבריאלבעלה,לגבימרעי,מחקושללמרשאבםיפרו

מחקושלאובייקטהיאגינתרלגבירםהורוית,חדלהנתפסת,בלתירעיההיא

שגינתהערברהבאיזכרוזאתלאזןאזלי(ישנשמתה.אתנרפחתהיארבירירבלשני

עצמרשהדביקחרקושלגרולרכתארוממשיוהפרקרמפרקפק.)שרלטןחרקוחרא

ראתהמחלהאתבחןרבגרפר"בעצמןרפואתה:רוכיאתשחקומחלהבנגיפי

מהופכתאנלוגיהחראזהסיפרו , 35בה",שמתרכמעטiדלהשניהםרמתרךרפואתה

רמזרהההאדםרטרבתהיריעהמזבחעלעצמרשםהחרקוכאןרעינם";"עיורלםיפרו

להביאהיהאמרוהפרקשלהמשכר •לימררררוךרעםמחקורמדשאעםרבנפשבגרף

מגבריאלכביכולשמעשהובםטערלם",מ"ערהיודעעמזהעריאלשלםיפרוראת
בתרךהיהערלם""ערהםיפרוכיםרבוים,ראלתרשקרשרקן, ,) 536(עמ'גמזר

שנרעדארעצמאילםיפרורחפךמתרכזהרצארכיהזהבמקרם'שירה;שלהטקסט

לםיפררהמיוערהמקדםאתהמקריםהמשפטלדייק:יש'שירה.'אלכאןלהיכנס

כאןמתייחםהמחברכירבינוגמזרלגבריאלהםיפרואתמייחםעמזהארורת

"ערביניהן.לרמירןהיטברמררעכבוהקיימרתמיציורתירשתייםאלמ"גברה"

הטירטהמןחלק'שירה.'שלהשניחלקןשנשלםלפניהונהן, 953ב·נכתבערלם"

ש"עררפיםשלכמהדפך,השני,צרםעלכתרככ'שיוה'השניהחלקשלהראשונה

שלבמגלםערלם""ערלרפדם),שנשלח(הנרםחבמברגהעליהםמתרקתקערלם"

'מחקר•ם'רתערררת,'אולר.שאדלבפורפ'שהיהמעשהעלזהקטעמכרסםשרקן,שמפושכפ• 35
 , 231עמ'
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ה•רשפלראר•אל

השלישיבחלקכבורלערמק.לרוחבפיתחש'שיוה'מחשבה,שלרערבוימרקום

אונסטהפורפסרואתמזכהאףרהראערלם""ערשלמערלמרהמחברהתרחק

-ערלם"ב"עועזמהלעויאלכל·כךשחסרהליריעההורמהביריעהררלטפומו
שבחלקבפרקטלהיזכרהיהאמרוערלם""ערהגרתים.שלכניסתםכיורןארורת

שברתוחהשאריתרמזבפרקלרהמירחוהמקוםמזאךבמוץ,בקיצורב'שירה'י

השלישיהראעמזה •תפקירוהיהמהבורר'שירה',שלהיובכתבהזההקיצורמז

אליה,בהתקרבךהאמתאת,הממיתגינתהאמת:אלהמתקרביםחוקריםשלבסורה

באמת.עליהעצמרהממיתרעמזהלהכירהבריכמעטעצמ;הממיתהנגיפיםחרקו

ובקרתשלאיויאליכגילוםכאזמרכאהראכילחשובהיהאפשרראשוןבמבט

ורשםהמעמידיםפרטיםלגלותאמנםעשויהערלם"ב"עוזהירהקריאהרטרהר.

בתרךערלם"ל"עוהמחברשערךהסיכוםמןסברתומהמתרדאךאירוני.בארוזה

שהראכפיערלם""ערסירם •מישהושלזהירהקריאהעלסמךלאכיבררו'שירה'

הספראתלהעתיקשסייםערהמרע,לשםן ... ["הרא:'שירה',שלהיובכתבמסרכם

לצאתרצהלאשרבמלאכתךאתוכשסיים'שיבתרבמקרםהתרגלבינתייםכרלר.

קשההעולם",מזונפטרשנותירלרשכלרערהמצורעיםביזווונשתיירמשם

מעטרכאזלרשזכהמזהערלם""ערשלגיברררכלפיירתוברטהסוקאזםלתאר

מוסריצוכלאיזשנית:בלימור.רלאבהעתקהכאזערסקעמזהואשית:עגנון.של

ביתביזזיהויכלאיןמכך:ירתומשם",לצאתרצהלא"שרבאלאהזאתבישיבתו

"שכלרלאחרשנים,לאחררקכאזמתעמזהרהמררת.האמתרמחרזרתהמצורעים

משרםלעולםמתהראאיזערלם"שב"עובערופשוטה.מזיקנהכלומרשנותיר",לר

זהה"ערלם"-האחרונההמלהרקהערלםומןנפטרשםגםהאםמכבר.זהשמת

עליר.לשמרושישחלרלצרובי ,,,,צכעיזהנוסחים,בשני

הובסטשלרידרירהראשהמשכר , VIמפרגמנטחלקהראערלם""ערשלזהסינרם

משרםגמחלקהרצאהפרגמנטג.חלקשללסירמרמתאיםרזמנרשירהעםיחסירעל

הכרנה ,ט'פרקשלסירמרג,בחלקיטפרקבסרףהיהשמקומרבואההשתנה.שסירמר

עקרוניתזיקהגםברנההמתקרבת,הלירהלביןשירהשלביתהדלתב'זהזיקהאת

רלארהראילמצאלאזהובוהנעולההדלתאצלעיבורהעניין"מהערלם":"ערעם

שלהריונהביןהדבריםסמיכותבעצםמהרבכןן ... [עמר.שלםלברהיהלאמצא

בחלקערלם","עדשלעניינוהוירזהרבמקרו),הנקרורת , 464(עמ' " ....רביןהנויאטה

הדפיםמןנצורתהשנטלהחיבורחולייתראתהסיפורסינרםאתרקהמחברכללי

שהמחברמעשה,תחילתשלשרידהםהאלההרפיםשביביבורוג.מחלקשהוציא

פרקשלמבנהרכיניכוזאת,עם , VIבפרגמנטמאשואחותבווךלהמשיכוהתבררן

גםהמזכירההזאתהחיבורחולייתאתבהמשכולכלולבריתחילהבמחשבהנרצוט

של,הגירניהמשכימבנהליצרוכך ,,,·לערהיפה,ראבורקסיאקיסראוקוירסאת
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הירשפלדאריאל

רמפרתחאורךלחידתהיהאמרוהזההדירןוצףכיגםבורוהאמת.מרשגעלרירן

עגנרןבאוכירןהשמרויםהיוכתבבארגזינרספת:בהשערהכאןאסתכןירתו.הוכה

במארוערתערסקיםמהםכמהעיתרנים,גזריכמהגםנמצאיםהלארמיתשבספריה

עשהשהמחברנמצאבבדלםיוקרת,גיורלבענייניערסקיםרכמהביורשליםתופ"ט

שלנארמרנרסחאתהמביאעיתרןגזיולאחו:פרטבדלםב'שיוה',שימרשבהם

החרקושלאחוירתרהראהנארםשלעניינך , t 946מאימחרושבררורצלאבאיינשטיין

עלשהרפלר,בפצצרתשנואהכפיהזאת,האמתשלהכבדמחירהלארדהאמתכלפי

.ההרסאללהרבילהעלרלההמדעיתהאמתאלהחתירהרעלרהיורשימה,נגאסקי

הענייןאלובושלבסרפדמרכילבפרקטשנבנההדירןוצףכילינומהבירתו.הברוא

ב'שיוה',הרביעיהחלקשלזמנרבידשניםאובעארשלרששלוררחאמנםישהזה.

האטרםעלהמחשבהלצרוךהעניין.בכךלאאךהיורשימה,שראתשלזמנהלבין

הפרקהרכילאםאבללמלחמה.שקומרהמפרוסמיםהניסרייםאתלהביאהיהאפשר

'שירה'שלההתוחשרתבוקעהערמונרסףייןבעבלעברוהיהצוירהאטרם,אל

בפניהשראהשאלתאתרלהנכיחאיורפה,יהרוישראתרהראמוחרק,עליהרמאפיל

העקורניתהקשוחרלייתצרמחתחיתהגםכנראהכאןהוכו,היהכךאםהובסט.

רהנויאטה.הובסטבידבירתו

'שירה'עלעברותראתעגנרןכשזנחהשישים,רבשנרתהאחורנרתהחמישיםכשנדת

ההנצחהמפעל-רמלראה""עיראתלהשליםמוצרורבאתהקדישאורכרת,לתקרפרת

בשניםהשראה.לאחוברטשאטשלעיורלהעמידהיהשיבדלבירתורהגלריהפשרט
סביבגלדיהגרתיחשברןעורשברהדם","ביסדיהגורלסיפרוראתכתבגםההן

להיכנסבליגםהיחרדי.העםבחייהשראהשלרהתיארלרגיתההיסטרויתמשמערתה

קיצרניתבמידהספקניתדתיתעמדהמתרדשנכתבברגלדיהזה,הסיפרולפושנרת

לדלהקבילבאההסיפרושכדתותהביאליקאי,השחיטה"שב"עללזרהורמהבירתו,

בגלדיהפרעלאלירצאתאךללרן'נטהב'ארוחכבוהנרמזתדתיתעמדהרלהשלימר,

לעצבהמחברשניסההורחנירהמהלךמחוש'שירה'שלפתיחתךהדם".ב"כיסרירק

הדם".רב"כיסרירמלראה'ב'עיוהמתבטאהורחנילמהלךרמקבילקשרובר,

אלמחבוראת:;~יבדשלד,מחייךהוכהכל·כךבגלדילדהשאילשעגנרןהובסט,

ערד.לוחרתלדהיהשאי·אפשוהתלבטרתרהאמנרתית,הקירמיתהתלבטרתרלב

ר"עיורערלם""עדדעוך.ערצמהמכלהאלרהרתמרשגמתורקןשבמהלכההתלבטרת

האמרנהמתהבאחואחת:רבערנהבעתהסבורפתיחתהקץוחייתאלאאינםרעינם"

מערצביםבשניהםעלירד.עצמרהחרקוממיתרכשניהחרקושלבידידהתמימה

אםילורתי,מצבמשמותהאמרנהכירבתחרשהבלענהרמואיורניבארוהג~ולרת

וק'ב.עצמ;עלגרזוממגרניתקולאשבגושמיכשלעצמו,פגרםינקותי,לא
הומרנ;נרזיקהאחוחיפוששלמהלךעגנוןשלבזקנתולראותשהתעקשסדן,
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לך"אראהלאשירה"את

האמרנהשביןהחשבוןאת"לעשרתבסירןב'שירה'ראההאנושית,והאמתהאמרנהבין

הנריאטהגםנתפסתלכך(ובהשלמה 36ליכרדם"אפשרותשלרהפראדדכסיהרהאמנרת

ערלם""עדכיסברגםרלכןוהאמרנה"),החייםיסרו"היא-סמליתכדמותבעיניו

התלבטותשלסיומהסמלית,בצררהמייצגיםארלהיות,ברעדוועינם" ,,,ע"ר

הסיפוריםשבשניהמרההאירוניהמןגםמתעלםחראזהלצרוךב'שירה',המגולמת

הבלותעלכ"חייךלשירההרבסטשלאהבתופרשתאתרמסכםהאלה,המפלצתיים

אתלפתרודרךימצאשעגנוןנכסףסדן 37מחקריר,"לתרדהמתערביםתסבוכתם

התעלםרלכן 38האנרשית"האמתרביןהאלוהיתהאמרנהשביןהקיצרנה"המתיחות

לאשני,רמצוב'שירה',הנפערהקונפליקטשלממררכברתראחרפרשןמכלירתר

הראשונים.בחלקיךכברהרומןשבנההמהלךמןסלידתךאתהסתיר

פצעיםבפתיחתמרחפת,בהכללהרלאבפירוטב'שירה'עסקלכך,בניגודעגנון,

החדשהכתרבתהאתלהרבסטהמציעהבריק,אניטהשלכדבריהארבכיסויים,רלא
חיתה"טערתילך:ראמכאןעדרתבלהיותעתידההיאבההכתובתשירה,של

להלוךמניחהראינהשבלבמדמירנרתהבזויההמציאותהיאחזקהשירים.שעשיתיבי

 ,) 397-396(עמ'רבנפלארת"בגורלות

לךאראהלאשירהאתהאחרון.העמוד

ענייןזהאידבר.שחסרמהעלעדיםכמאהמעידים'שירה'שלהאחרוניםהעמודים

צרמחהיהלאהרביעיהחלקאתלהשליםהמחברהספיקלרשגםייתכן,כמרתי.

הקיים,על·פירבינורקשה,עקרוניחראהחסרהקרומים.החלקיםשללממדיהם

ישנהאבלדרך.קיצוריכלבלאואמינה,מפרוטתבצררהלעצבורצהשהמחבר

האחררן:לדףכפתקשצרופהזאת,בכלשנכתבההאחרונההפסקה

לאמנוןנותניםהורמניםבעליתמוה.רעלטגליכטעלכאןנתעכבלא

עניןלשלשלצריכיםכלומרתמואתשנושאעדפעמיםאלףנפשרשתצא

שעםרקמתרדראנימררנה,זמןלזהצריכיםכלומרדנו,אחורובונעביד

טגליכטאתאניחשידהוהאחרתהובםטמנפרדשלבעניינואחרבענייןאני

מנפרדאתשירה.האחרתראצלהרבםטמנפרדאצלחרזוראניתמרהראת

יודעיםראיזנרדערלאשעקבותיהלךאראהלאשירהאתלו,אראההובםט

 ,) 537(עמ'היאהיכן

 , 178עמ' , 1978תל·אכיכעגנרן',ש"י'עלכתרך:רשירה",הרכססמבפרו"כידסרן,רב 36
 .,. , 177עמ'שם, 37

 , 175עמ'שם, 38
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ה•דשפלדאד•אל

נשאוכאןהאחורנים.שבפרקיםהטרוסרשבוישבכלהמותקהטרוסרשבוזהר

ואשדןקרהגנרלמתרדנשלחכאןהחסר;המשכראלערוקמעידהשכרבאמצע

 •לרשמענומהאל
שבהן'שירה',לארוךפסקארתשלשלםלרצףכתפקידהדרמההזאתהפסקה

פשרםכאמצעיהמחברבידימשמשרתאלהפסקארת 39תרכניתן,אתהמחברמגלה

משמשתהמספרדמרת Hשקד:שלרנלשרנרהסיפרו,חרמוישללאינטגרציהריעיל

גורלהנעיונרביהלעיתיםהנאיםהמציארתקטעיאתמאחההיאטכני.כתפקידגם

 Hירדעת:ה'כלכנעל'הסמכרתהמספרשלרבעירתירקשויראתהקרואלפנירמציגה

אתמגלרתהןמארד,עדרמוגשנרסףדנואלהפיסקארתמגלרת Hשירה Hשבאלא

כהבטחה:השניהחלקאתמסייםכשהראהכתיבה.נזמןשל.המחברהפש;טההאמת

H נהנויאטה,אלאנשירה,רלאנהונסטלאאתחילרלאשלישי,נספואתחילועתה

אצלתחילהראחזרושירה,ראצלהונסטאצלאחזרוהנויאטהמעשהשאספוראחו
מעידהרא ,) 348(עמ' Hכאחושניהםאצלראחו•כךשירהאצלו•כך nראהונסט

ידוע,השלישיבספוהקרואהכתיבה.שלזהנשלבחיתהשאכןכפיתרכניתרעל

מכך:ירתוממנן,הרצאר-כלדמונר,חסריםההבטחהשלהאחורניםחלקיהשביכי

מפרוטיםהשלישיהחלקלארוךהרפכיםרלנטירכררנרתירעלהמספרשלדיררחיר

 •יותרנכרכיםואף
מתערערהמילה,כריתהזייתואתסיומואתהמקדיםהשלישי,שבחלקככנפרק

לינדמהכלבטיו,הקרואאתמשתףוהוא , Hכרלכ"יודעהמספרשלמעמדוכמעט

עליהוללמודיצירתווצףעםלזורםהמחברהחלואילו,הזאתהנקודהמןכי

למפרע:מרועתתפיסהעליהלכפרתבלימתרבה,

אםתחילה,אספומהיודעואינינפרדיםענייניםשביבידאביערמועתה

חנוירעניןמלנדתמוה,עםשיחותיועלאםארהנויאטהאצלניקוריועל

הרהוריזהעלאנימוסיףכנר.לידתעלהשמועהאתקיבלוהיאךומיודעיו
דנו,לכלזמןלילוקחדאבינפרדיםהענייניםבאראילוהיהטובחינוך.

נהלכרתמררנהיגיעהוצריכיםבעונרניאשנאיםהמאורעותמדרךאכל

בידישניתןמשתכחאיניחשיבותו.עלדנוכללהעמידוכירתוההפרדה,

לתפוסידועמהםאחדשכלעצמםהענייניםעלאניסומךאכלכד,לעשרת

מתבטלראינורעולהמצפצףחניוןחניוןאתדוחקהואואפילומקומר,את

 ,) 476-475(עמ'ניישרתר

עגנרן',שלהס•פרר'אמנותבתרך:עצמרי,אiרלחדשכד•אדם•עשהימהשקד:כךעלראה 39
 , 295עמ' , 1976תל·אב•ב
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לן"אראהלאשירה"את

להכילכיכרלתרהכיטחרןהחיורתמתחרשתרכעיקוהלבמגילרילהתפעםוסלאקשה
התארמיםלירתוסלהתשתיתתמרנתאתכאןלחרוסוסלא(רקוסההזההמתהררהאת

המפעמתהשמחהרמתחרוסת ,ארתרלתפרםרכיכרלתכחכיור")ודחקהרא"אפילר-

לוארתלכךמעכוישאכלכייוסרתר",מתבטלראינררערלהמצפצף"חכיורכמלים
האלה.התרכניתוסכגילרייהפוסרטההכנרתאת

רההיםרם:המכרכהתחרוסתגרנותהרביעישכחלקח'פרקכאמצע

שאינםלרבדיםנטפלמקצרעכעלוסמאכשידהושובקמצינרמהכןאם

לררמילההאחרתלגבישטעיתיכשםאניטרעהארליארהמקצרעומן

שירה.,האחרתהוכםטמעשהעםרבולהשאידפיעלאףכהשהארכתי

הארתאתשמקיףוסהלרכןכשם ,כרצרוךלעיקרםמרךוסהראכלאףאפשראר

דמעתהלטפלקבציהמרקף,אתהכובדלאהמקיףשאלמלאאת~:וארת,מקיים

 ,) 532(עמ'לעיקר"

הורחנילכסירןעדרתאלאהמחשבהחרלוסתאינןרההיםרםהמכרכהוסתחרוסרתאלא

העלילהכצרמעצבמאןתרמםמאתפארםטרם""ררקטרוגם •כאןהנחשףהכביר

רזמןמקרםכעלמהלך-המספרוסלכרמרתרהגרתיהתפתחרתימהלךהכרריה

וסלמעמרםפארםטרם"וסכ"ררקטרואלאהגיכרו.וסלרמקרמרמזמנןכגלדיהשרבים

על·יריכריעכרמערצכיםוסביהםהמחבר:מצרזהההאלההמקביליםהרצפיםוסבי

אתמםפוהאחורנים,כחלקיה'שירה,'וסלמספרהכאמת.עצמרחרוסףשאיברמחכו

וסלהחיכרותהליךעםכעצםזההוסםיפרורכעררלכאדוה,רקבדיעבדםיפרור

[וסלהמחוסכרתלגביהראהיאךראכוואנסה"עתהארמוכשהמספרהיצירה.

מתרחשיםרהתרכנההכיורוהכתיבה.תהליךאתמנציחהרא ,) 532(עמ'הוכםט]"

פרק •אחרכזמןעצמרמתרדהוכםטאתלדמוהמחברהעט,מתרדהרירתנרעתעם

מעשהוסלכירתוהמזעזעיםהמסמכיםאחרהראוסכ'וסיוה',האחורןהוסלםהפרקח,

המחברכידהזהרתוסלמה:רגיכרורהמספרשכידהאינטימירתלי.המדבריםיצירה

היריעה,מסךאתטפח,אחוטפחממוס,כפרעלכעטר'ורחףרהמחכווסלמה:רמםפור

האחורנרתהמלים

םירמרהרא-היא"היכןידועיםראידברועדלאוסעקכרתיהלךאראהלאשירה"את

אזלת·ירזרראידמחכור.וסליריעתרהגיעהכאןערוסהרא.כפי'שירה'וסלהמרחלט

נסיגה.רלאריריעהבררנהכהריוסומה,קריאהאלא

הוזמןכסירםכחט~ףהערלהרבואיברשירהוסלהימצאהמקרםכרכואי·היריעה

םכיכנכביםראילךהשלישישמחלקןאלאהוסני,כחלקןעררשהחלמהלךאלא
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ה•דשפלדאריאל

שבהעדר,לנרכחרתבהדרגההופכתשירה )א(גדולים:ענ"ניםשניזראי·ידיעה

רירתרירתר,,·משמעיהרפדהעדרהאלהרבסטשליחסר )ב(העדר;שלנרכחרתאר

אתלהנציחררצרןלראותהסורבסותרים:ברצרנרתמתחלפיםלראותהרכיסרפיר

תחושתארמוסריתצדקנותשלשמץאףאלהסותריםברצרנרתאידזאת<עםהעדרה

חברתבפתחארתהשפרגהרבסטובמקרה..אחתפעםשירהנגליתגבחלקחטא),

שלתארוךלרשמה.שרכחרהראפעמ"םכתרבתהאתלרמציעההיאנעל"ם,של

שירה,שלהחדשהכתרבתהארורתבריקאניטהשלדבריהאתהשומעהרבסט,

שלביתההרפדהזההרגעמןרדח"ה,רצרןביןבירתומסוכסךבמצבאדםמעלה
רמעלהרבסטשלהכמרסרתבאימרתירהזההחללמתמלאבתחילהריק,לחללשירה

לאחרשירה.שלהחשוךחלונהמתרדבפועלכביכולהנגליתהמרות,אימתכרלן

פרקבסרףלגמר•.ומתפשטהאלההתכניםמןגםשירהשלמקרמהמתרוקןמכן

ירשבהרבסטהיה"רכךשירה:עםיחסירפרשתאתהרבסטמסכםהרביעישבחלקג

ששכח.דברהיהרלאזכרשלאדברהיהלאשירה.עםשאיוערכללפניוומעביר

הדבריםעלדילגלאובירתושירהעםשאיוערדברשרםעלדילגשלאדרמה

ביניהם,היהשלאבמההרגישביניהםשהיהבמהמשהרגישרירתרביניהםהירשלא

ירגישרלערלםהרא,שמחרסוהרארהראהעיקרהראביניהםהיהשלאמהכאילו

לראותנרגשיםלכיסופיםאמנםמוביליםאלהדברים ,) 512-511(עמ'בחסררנר"

כאןשיצאההתרכבהעללחפותיכוליםאינםאלהכיסופיםאבלשרב,שירהאת

שברנההמהלכיםמכלירתר , nבחסרךנךירגישרלערלםהךא,שמחרסו"הךאלארד:

הרבסטמבידזהבמשפט •בירתורהנכאבהמסובךזההרבסט,שלבתרועתוהרומן

·שירהאיבררהנעדרהחסרכיאלאשירהלביןשביברהקשרמגבלותאתרקלא

בידהרבסטמבדילהזהבמשפטהבעיה.זרלאבמציאות,נעדרתהיאאםרגםכלל,

לך,מחוצהרלאברמצריהזההחי?רלעצמך,הזההחסראתרנרטלהחסרלבידשירה
ההעדר.אתמכל,המופשטאתלהכילמסוגלתואילך,מכאןהרבסט,שלתרועתו

הנאמןהעבדהבבואה:

בצירררהעגולהראיכמרארתך'המשקףראיהבוריערלמרבתרךמכיל'שירה'הרומן

אחרויאתהתמרנהמתרדהמשקףאונרלפיני,הזרג-נישואיא"קראןשלהמפורסם

שלסדרהנתרכךהמכילערלם"עך nךכמךהצ"ו,שלפניךךאתהמצרידהזרג

ארורתהרבסטשלהטרגדיההרא'שירה'שכתרךהראיזה.אתזההמשקפיםשיקופים

שבידוההקבלההשיתוףבקודרתכלאתכאןאמנהלאהנאמן.העבדבזילארס

סמליבאורחארתךמ"צגתהיאכיבררו,ארתה.המקיףהסיפורלבידהטרגדיה

רמ"צגרתשב'שיוה'לדמרירתמקבילותשבההדמרירת-כלומרכאחד,ותבניתי
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לך"אראהלאשירה"את

הובסט,שלבאישירתרהמתרחשהמנטליהמהלךאתמייצגבנייתהעצםרגםארתן,

הזר,הטרגדיהבה.שאידמהאלאבהשישמהאיברכאןהחשרבלעיל.שפרושכפי

אינניהקטרעה,השלמהצרותהאתמשקפתרהיאטרוסר,היאכדלה,'שירה'כמר

שסירמה,ייתכןהוזמן.שללסירמרדרמהארמקביללחידתהיהאמררשסירמהטרעד

הזה,בשיקרףגםכילוארתחשרבאבל •הפרךפתררןיבטא 1ערלם""עדשלכסירמר

נתרכזחראהחסרידוע,חראאיןאשואתרלדעתגיבררראתלהשיגיבדלהמחבראיד

בחסורנר".ירגיש"רלערלם

ברועדלא

"המספרהזאת.האמירהשלרמעשיפשרטלגילוםהזההקיטרעאתהדפךעגנרןמרת ·~·-
איננהרהכררנהמסיימן,היהאםספקכתקררתר,מידת·ימירראפילרזה,ספררסייםלא

גמרגמורהיהלאסירמר,עלמביארהיהשאפילרבקיטרער,שנשאוהרביעי,לחלקן

גבידל'שירה'שלמהרתהלגבימזהגורלהאי·הבנהשאידוזמני 40סןן,אזמרהספר",

לאאלהספריםתכונות.'בלא'האישאר'הטירה''אנאיס',כמרדרגמתה,ספרים

יציורתהםאלהספריםחייו.גנרלעלנמצאשאיבראדםעל·ידילהיררצוהידיכולים

הןאלהיציורתקירמר.גברלרתמישרשאלהסרפית,דובראליוצרןאתהמ~בילרת

מולהאדםערמושבהןיציורתבר.להאחזדקמעקהרגםהחרצההדרךשרטרט

הוזמןשלהאחרוניםופירארתה.להכילהכרחאלומתעלההמתקרבמרתרתר;עת

הכרח •כביוברחעלגםאבלהקדרים,שלדקרתםרעלההעדרשלממרירעלמדרים

נכנערלאמאדים,ארורפםהיהלאהסרפד,שלרמרתרמחלתוזקנתר,על·ידישנעצו

מהגםסקלורטית.התחייבותשלשמץברהיהולאמנחמים,מיסטייםלפיתויים

ידיעה,בחזקתשאיברמהלדעתלעצמןמניחאיברהרביעי,בחלקשמגומגם

אידברועד";לא"עקבותיהעיניים.רפקרחשקטחרא'שירה'שלהאחורןהמשפט

שהואמההנעדרת.המחרתאלבדובהלהיתלותהידיעהיכרלהשבהםסימנים

שאי·אפשומה"אתריטגנשטיין:שלרבווכרמראה.לדאיןאי·ידיעהבבחינת

לשתרק",צריךארתךלאמו,

 , 176עמ'סרן, 40
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