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על ספרה של יהודית הנדל הכוח האחר 
מיכל בן־נפתלי

יוקחנ־דנימד.ניוקחנאחר.נהולךניצדנהש מ.ני־מטנ־צדנהש מ.נויחממך.נתאדםנ
הרואהנאכנל מונההלותמםנשינעציו.

מהודמכנה די,נהכוח האחר1 

מנ ְיּכִ הנּ־ִ מנַאּיֹוכבִיּדָ מםנ/נַעיבּלִ ְוָאזנּלַֹעינָחִרמגנָמ־ֹואנָמִדמןנ/נֶאכנֵצרּוֵלמ ּונַהּמֹוְימֹוִיּמִ
ַרְ ְדט.נ ִצּמּוֵרמנֶרְיּ־ְ אֹורנָצֹה־נּ־ְ ְצלּומֹוכנ/נּתְ

יאמרנומזיטמר,נ"כאּורהנימיוימכ"2 

יל מנתשיושמםנש ה,נ־ש כנ1984,נמצאניאורנסלרהנשינמהודמכנה דינהכוח האחר,נמצמרהנ
ילעמיה,נאמ טמימכנאךנזרהנתינתך,נש ־עהניִאטהנ־ש מםנ1976–1983,ניאחרנלטמרכונשינ

יהודית הנדל, הכוח האחר, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 1984, עמ' 19. מספרי עמודים בסוגריים   .1
ללא ציון המקור מפנים לספר זה.

תל־אביב  המאוחד,  הקיבוץ  שירים,  עשיית  אופטימי,  דבר  מילולית",  "תאּורה  ויזלטיר,  מאיר   .2
1976, עמ' 7.
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ח־רּהניחממם,נהצממרנצ־מניאמרו־מץ.נעידכמנאזנ־ראשמכנימיודמנ־או מ־רסמטה,נו־הקשרנשינ
קורסמני־ואנ־אסכטמקהנו־הרי ומטמקהנחש־כמנעינהשאיהנאםנזמקהנרגשמכ,נח־רוכנעיוקהנ
אונקר־כנישלחהניע מקוכנאונעשומוכניהע מקנלרמ־מיגמהנלרש מכ,נואםנתן,נתמצדניאלממןנאכנ
הלרמ־מיגמהנהזאכ,נאכנהעידהנהימוחסכנהזאכנתילמנהמקרנאונהמקרהנהמוצרמם.נעםנחיוףנהש מםנ
היתונהדוגיאוכנו עריונזונעינג־מנזו:נ־רודנוקלקא,ניורמסנ־יא שונוז'ורז'נ־טאממנאונעי ואינ
יומ ס,נגרשםנשיוםנוַויטרנ־ מימן,נח הנאר דטנוַויטרנ־ מימןנור־מםנאחרמםנ־סלרּהנאישים בעתות 
אפלה,נז'אקנדרמדהנולוינדהניאן,נירמניקארכמנוח הנאר דט.נדוגיאוכניית־מר.נ־יקרהנשינ
מהודמכנה דינוצ־מניאמרו־מץנהצטרלהניעו־דכנהחממםנהישוכלמם,נכחכנקורכנגגנאחכ,נ־ירח־נ
מצמרהנשהכלצינ־מןנש ממם,נשהתמינש ממם,נשסמי ונ־כותו,נאמשנואמשהנילמנדרתם,נאכנה־דמדוכנ
ואכנה־מדודנשינתינאחדנואחכנ—ניתינאיהנהצטרלהנעו־דהנ וסלכ,נזונהקשורהנ־ילגשנ־מןנ
ש מנידמוימםנשינה־עה.נ־ר־בשמחנ"־מןנצמורניסלרוכ"נשהכקממםנ־יוזמאוןנכיבא־מ־נ־ב1999, 
עםנלכמחכנהכערותהנ"התוחנהאחר"נית־ודונשיניאמרו־מץ,נאירהנמהודמכנה דינ־הרצאהנ"עינ
החוירמםנשינצמורנושינסלרוכ":נ"כימדנקמ אכמנ־צממרנשחממכמנימדו,נ־אלשרומוכנהגוףנוהחוירנ
העצויוכנוהירכקוכנשיונ]...[נהטילרי טנמשניונלהנגםנ־מטומנגול מ,נלמזמ.נלהנהטילרי טנ
משניונרקניימםנודף".3נתאמיונאירה,נהיחווהנהסלרוכמכניוצ עכנמוכר,נשיורהנמוכר,נחשולהנ
לחוכניעמ מנהאחר,נאמ הנקור כנ־כוךנה־מכ,נאמ הניכגשיכנתעודנ ותחוכ;נהע־ודהנעימהנאמ הנ
ייתיתכנואמ הניכיתיתכ.נואוימנגםנ—נהמאנאמ הנאוירכנזאכנ־ילורש,נגםניאנ־סלרנ—נאוימנ
אוכםנכהימתמםבשת גד,נכהימתמנהש־ככנהמצמרה,ניחמקכנהמצמרה,נהחר־כנהמצמרה,נאמ םנדוימם.נ
"אמנאלשרניעשוכנכיו וכנ־ימניהרוסנכיו וכ",נק־עניאמרו־מץנ)עי'נ44(,נואמיונה די,נתיוםנ
אלשרניוירנש־ישתמםנהארותמםנשינֶחדיוןנהמצמרהנשיהבעציהניאנהתמרהנאכנהזמקהנש־מןנ
מצמרהני־מןנתימה,ניווכנאונֵאֶ־י?נעודנ גמעניתך.נ־חיקנ מתרנ־סלרהנהכוח האחרנהכ־ו  הנ
ה דיניקרו־נ־מדמונשיניאמרו־מץ,נ־אורתן,נ־גימשוכן,נ־יהמרוכן,נ־דרךנש־הנ גענ־־דנו־עציו,נ
־יהנשכמארהנת"מתויכנהזו,נהלשוטהניחיוטמן,נמתויכנשינתלוכנמדממם,ניהמוכנעיוקנ־יצמאוכנ
ומחדנעםנזהנ־כוךנהתימהנשינהיצמאוכנהזאכנ—נהתוחנשינהאורנוהקושמנשינהחוירנ—נהמאנ
חממהןנה־יכמנ גירמםנשינאוכןנהכיו וכנש'גוירוכנאכנעצין'נעינהקמר,נויתרמחוכנאוכך,נשו־נ
ושו־,ניהכ סוכנ־אמבהשקטנ־ונ־ימנהרףנישכ מםנל מנהד־רמםנועםנזהנ שארמםנוקממימם"נ)עי'נ
35(.נהאמ טמימוכנשינהמדממםנהאיה,נ־אולןניע ממן,נהלתהנגםנאכנהסלרמםנש־הםנ געניאמרו־מץנ
יחויר,ניתכימם,ניקרעמם,נותאמיונמצרהנהמלוךנאונהשמ־הנידלמםנאמזונִחמוכנש מטיהניהם.נהמהנ
זהנתאמיונהחוומהנשינהקורא,נהדלדוף,נהקמלוימם,נהתכימם,נהע מקהניסלרנחממם,נשעהנשהצמורנ

החוירמ,נש מגענ־מדממםנ־אמ ט סמ־מוכ,ניסרני ונאכנצונאמבהיגע.
"צ־מניאנאה־נלמרושמם",נתכ־הנה די.נ"הואנ כןניכיו וכנשיונשיוכנלשוטמםנואיר:נלהנ
יצוממרנ־דמוקניהנשלהניצוממרנ]...[נלהניצוממרנשמר־וטנקודחנ־וורודנושמר־וטנקודחנ־כתויניעינ
יתכימנימםנשחורמםנוסלרממנשחורנייותיך,נוהר־הנקוומםני־ מםנשסועמם,נהר־הנ ממרנרמק,נוקשכנ
גדויהנלכוחה"נ)עי'נ72–73(;נו־יקוםנאחר:נ"הרמנזהנהואנשאירנימנכימד:נ־יקוםנשיכחמימםנ
יאניה־מןנשםניכחמימםנגםנהחממם"נ)עי'נ28(.נהזמקהנתאןנ־מןנהתכמ־הני־מןנהצמורנאמ הניייאכנ
חיימםנרמקמםנדרךנהשיתהנהחוכרכנילשרנויישיעוכ.נהמאני מחהנשהד־רנשעימונהמאניוס־כנ

צבי מאירוביץ ויהודית הנדל, הכוח האחר, אוצר ועורך: מרדכי עומר, מוזיאון תל אביב, 1999.  .3
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ושאימונהמאנייוע כנושיונהמאנ־ראשנו־ראשו הנ ע מכנאטוםנילרש וכ,נגםנאםנהואנמוצרניעכמםנ
אשימהנשינשקמלוכ.נגוףנהצמורנעינתינהמ־טמו,נה־דנאונהיוח,נהכ ועהנהצרולהנשינהסמיון,נ
תיניהנשחורגנייהנשימוצג,נהרמהונעודלוכנחוירמכנשאמ הנ מכ כניציצוםנייושגנ—נ"דורמכנ
אירה:נקודםנזהנהמהנכיו וכ,נעתשמונזהנכ ועוכנמדמונשינא־אנ־כוךנהכיו וכ.נהאצ־עוכנשיו,נ
תיונט־מעכנאצ־עוכ.נאמלהנִהְלסמק,נאמלהנקם"נ)עי'נ46(נ—נויתאןנואמיךנמשנישו־נויחשו־נ
אכנשאיכנאולןנהילגש,נשאיכנהסוג,נשאיכנהז'א ר,נשאיכנהמחסמםנ־מןנימנשיראהנ־דמיוממםנ
ושוכקני־מןנימנשיד־רנאכנהדמיוממם,נא־ינייעשהנמשנישו־נויחשו־נתמצדניהכג־רנתתיוכנ
התוי,נ־ישו ונשיניואמנירן,4נעינשכמקהנתלויהנשיני־טמםנועינ־דמדוכנתלויהנשיניחש־וכ.
שאיכנהתכמ־הנעינאי וכנהמאנשאיהנעכמקכנמוימן.ניאנידו־רנ־תכמ־הנ־מקורכמכנהרואהנ
אכנהמצמרהנתחמצו מכניכהימךנהתכמ־הנאיאנ־תכמ־הנש־יו־ןביהנו־דרגוכנשו וכני תסכנאכנ
מצמרכנהאי וכ,נתיוניתלמיהנאכנהממצוג,ניעכמקהנאכנהחזוכמניישו מנ־דרתמםנשו וכ.ניהטעיכנ
הרצמלוכנ־מןנשכמנהעשמוכ,נהחוירמכנוהימיוימכ,נעשוממםניהמוכנמעדמםנשו מם.נהמאנעשומהנ
י ־ועניע ממןנ־שאיוכנשהאי וכניצמגהניסלרוכנאוניתכמ־ה,ניכוךנה חהנשהחוומהנהאי וכמכנ
המאניהוכנהכלמסהנוהיולכנהאחרוןנשינהתכמ־הנותמנמצמרכנשלהנ־עיכניצענחזוכמנואלקטנ
חזוכמנהמאנאלואנכתימכנהסלרוכ.נ־צרלכנהיודר מכנהמווהנהצמורניקורנהשראהנותרנירליקסמהנ
אסכטמכ,נ־מןנששמישנתאו־ממקטנמשמרנשינסלר,נרויןנאונשמרנו־מןנששמישנתעמקרוןנשינתכמ־הנ
החוכרכנייזגנאול מנ־מטומ,נתיוירנירשוםנכרכמנישיע,נימצורנמחסנחוש מניממדמנעםנהיישמ.נ
הדוגיאוכנאמ ןנתוייוכנרקנסולרמםנתיונ־יזאקנוסט דאינולרוסטנאונישוררמםנת־ודיר,נ־רטון,נ
איואר,נר הנשארנואמ־נ־ו ולואה,נאיאנגםנלמיוסולמם,נו־מכרנדמוק,נל וי ויוגמם,נהרואמםנ־צמורנ
אכנהכיצמכנשינ"ידעכביראוכ"נ—נsavoir-voirנ—נ־י־נהלרומקטנשיהם.נימנשיגיהנע ממןנ
־המראוכנו־הכגשיוכ,ניאנזונ־י־דנשמוימךנאכנהלמיוסולמהנייחוזוכנהסלרוכנתדמניהלוךנאכנ
השמחנהאמ טיקטואימניקו קרטמ,ניקוםנשהתכמ־הנהעמו מכנהולתכנייסאמכנוסו־ממקטנהמדמעהנ
 עשהנגוףנראשון,נאיאנשִממכןנאכנאיו ונ־ ראּוכנומחלשנשלהנ־עיכנתשרמםנימיטממםנההוייכנ
אוכה.נע־ורנסארטרנהתוכ־נעינהצמורנהוו צמא מנאונעינלמקאסו,נע־ורניריונלו טמנהתוכ־נעינ
סזאן,נע־ורנימשינא רמנהתוכ־נעינק דמ סקמנ—נע־ורנתינאיה,נהאסכטמקהנהמאנהישתהנשינ
האו טויוגמה.נהדמיומנאמ ונסמיוףנשינממצוגנואמ ונשמ־ושנשינכלמסה.נאדר־א,נהי־טנהצמורמנ
הואניודינשינהי־טנוהל וי ויוגמהנשינהראממהנהמאנהאו טויוגמהנהאימכמכ.נאוימנישוםנתך,נ
הןנ־הווהנהכלמסהנוהןנ־ע־רּהנהקיאמ,נא ח ונידימםנכיו ה.נתאמיונ־איכנ־ראשמכנהמהנצמור,נ
היחוזנהחיּוםנהאמ טמימנשינהזמתרוןנשהכמ וקנהויךנעיו,נכיו הנשראה,נכיו הנשישוואנמ סהנ
ישחזר.ניתאורהנהמאנ־יכמנ כלסכ,נסו־ממקטמ־מכניעמיא,נואז,נ־דרךנקסם,נהמאנ עשמכניממצוגנ
־ימנעורנשינהד־רנעציו,נשהואנ חיכנתוים.נ"ולכאוםנחוזרניתאןניאמ ךנמודענאמלה,נאוכונד־רנ
יהוכמ,נילוצינוהאריו מ,נהקשכנ־ע ן,ניחזמקנ־כותונאכנהחדוכנשינראמהנראשו ה,נואמזהנזוהר,נ

תיונאדםנשתינרגע,ניעמ מךנייש,נמוצאניאליוימכנאינתכםנשינאור"נ)עי'נ17(.נ
סלרהנשינה דינ מדוןניאזנצאכוניאורנהןנ־הקשרנשינמצמרכהנהתוייכנוהןנ־הקשרנשינ
מצמרכםנשינ־ מנדורהנושינ־ מנהדורנהצעמרנמוכרנ־סמלורכ,נא־ינדוי מנששכמנשאיוכנירחמקוכנ
יתכנ שארונלכוחוכ.נהאחכנ וגעכניקרמאהנ־סלרנ־הקשרנשינתכמ־הנכמאורטמכ,נ־מקורכמכנ

Louis Marin, De l’Entretien, Minuit, Paris 1997  .4
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וסלרוכמכנעינאי וכנמשראימכ,נעינישמיכהנועי האחרמוכנהיוטיכנעינתכמ־הנזו,נוהאחרכ,נ
שאימהנא־קשניהגמענ־ד־רמנתאן,נ וגעכניהיצאכנהז'א ר,נז'א רנהא־סטרקטנהימרמנ־תכמ־ה,נ

תיוירניהישגהנאחרכנשינהישמיהנהסלרוכמכ.
העו־דהנשהסלרנשמישנהשראהניכערותהנש קראהנעינשיונויקטיוגניקץנתחישנעשרהנ
ש הניאחרנמצמאכוניאור,נאףנתמנ טעהנאכנהסלרנעיוקנ־כוךנשדהנהאי וכנהמשראימכ,ניאנ
הממכהנהתרחמכ.נ־יו־ןניסומם,נהיחווהנהזאכנשמ כהנתימינאכנעקרו ונואכנכו־ וכמו,נשתןנ
הסלרנהכלרסםנייעשהנ־ימנשצמורמונשיניאמרו־מץנמיוונאוכו,ניהוצמאנ"הל דהנהרמקה"נשעינ
התרמתהנויהוצמאנרמשוםנאחדנ־דלמנהלכמחהנשינהסלר.נאלשרנהמהניקרואנ־ונושיאנצרמךנהמהנ
יקרואנ־ונויראוכנדרתונ־איצעוכנהימימםנ־י־דנ־דמוקניל מנשיאמרו־מץ,נוה דינ־עק־וכמו,נ
חרגוניןנהלרדמגיהנשינדעכבראממה;נ־דמוקניל מנשהצמורנימווהנאכנחממהםנ־יידמנזיןנשו מםנ
שינהשעמה,נשיניחמקה,נשינירחקנ־מןני־טונהישכ הנשינהצממרנהרואהני־מןנהצמורנה רֶאה,נ
החדורנעמ מנא שמם,נא־קנואור,נעינסצ וכנהרלאמםנש־כווך,נעינחזמוןנה־דנהיהולך;נ־דמוקנ
יל מנשהתוחנהאחר,נהתוחנהעמיאמנשיאמרו־מץנדמ־רנעימו,נתוחנע־ודהנש תלהנעינהא מנת גדנ
עציונוחרףנעציו,נערערנאכנערתאוכנהסו־ממקטנשיונושיהנתתוחנחמצו מנ־אולןנרדמקימנש־אנ
יןנהחמצו מוכנעציה,נתקוינ ממטרימנ־יו־ןנשיניורמסנ־יא שונ—נקויניאבאמשמנהשו הניקויונ
שינימנשהוגהנאוניהיהםנאוכו,נקוינהישאמינידו־רנאכנקויו,נהיד־רנ־כותונאונהיד־רנאוכונ
והיו עניןנהמצמרהנהצמורמכנאונהימיוימכניהמוכנ־עיכנירתז.נקוינה שארנזרניל מנשאמ ונמתוינ
יהמוכניושאנאחרוןנשינה־ ה.נואי ם,ניהוצמאנאכנהצמטוטנייאמרו־מץנעציו,נהיו־אנתיוטונ
יסלרהנ—נ"יע־ודנ—נזהניק־ינאכנירוכונורצו ונשינאמזהנתוחנאחר,נעימון,נ־שעהנשאכהנתינ
־וקרנ כקףנמאושנשאמןניה־מעונ־יימם"נ—נה דיניאנהגדמרה,ניאנכמארהנויאנלמרשהנאכנהתוחנ
האחר,ניאנאירהנאםנידו־רנ־למגורה,נ־עצם,נ־חוומה,נ־יקורנהשראהנאונ־יצ־.נהמאנתוכ־כ,נ
יישי:נ"והרתמןנאכנל מו,נומוש־,ניאנירשהניעציוניזוזנ—נהכחמיניצממרנ־מדנשיאינ־הניאנ
מדעניעשוכנאלמיונקונאחדנא־ינהתוחנשיונמדע"נ)עי'נ114(.נהאםנזהנאוכונתוח,נאוכונתורח,נ
הגורםניהניתכו־ניאחרנלטמרכונאףנתמנאמ הנמתויהניתכו־?נההולךנאכנתכמ־כנהסלרני־יכמנ
 י עכנוי־יכמנאלשרמכנגםנמחד?נ־יסהנרח־הנעינהסלר,נהכולסכנחיקנ מתרניקטיוגנהכערותהנ
שהכקממיהנ־ב1999,נ־מקשנדןנימרוןניה גמדנ־מןנ"התוחנהאחר"נשיניאמרו־מץני־מןנ"התוחנהחיש"נ
שינה די,נהאוירכנ־רגעניסומם:נ"גםנהמוםנא מנעודנכוההניהנקממםנלחוכנויהניישמנמוכרניהונ
סודנהתוחנהחיש"נ)עי'נ82(.נידעכנימרון,נכ־ מכנהעויקנשינהסלרנהכוח האחרניושכככנעינ
עמיוכנ־מןנתוחהנהטר סצ ד טמ,נהדיו מ,נהמצרמ,נשינכלמסכנהאי וכנ וסחניאמרו־מץ,ני־מןנהתוחנ
החיש,נהיהווהנמצמרכמוכנאחרכנהמו קכנאכניקורהנ"יאניןנהילגשנל מםנאינל מםנעםנהיווכ,נ
גימנהחממםנהקט מםנוהגדוימם,נעםניעשהנ איאנדווקאניןנהילגשנהייושך,נהמוימוימ,נעםנּלְ
הקמוםנוהיאיצמםנוהממסורמםנה־יכמנלוסקמםנשהואנתרוךנ־הם".5נא מנישעהניישךנזיןביהנאכנ
הוומתוחנעםנהסֵתיהנהלרש מכנהזאכ,נאךנאוכהנכ ועהנשינרצמלוכנלשוטהניתאורהנשִאלשרהנ
אכנהטר סלוריצמהניןנהסלרניכערותהנעוידכנ־מסודנהלימימארמזצמהנאונההוי מזצמהנשעורךנ
ימרוןניאסכטמקהנשינה די.נשכמנהיחווכניו עוכניאכ וניראוכנאכנהילגשנל מםנאינל מםנ
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עםנהיווכ,נעםנהתוחנהאחר,ניתינאורךנהסלר,נשה ונהלעיהנשינאמ קורלורצמהניי תוימכ.נ
שתן,ניאנזונ־י־דנשה דינ־יעהניכותהנאכנאהו־הנהיכ,נהסלרוכנ־יעהנאכנהצמור.נהצמורנהמהנ
יגוףנזרנ־כוךנהסלרוכ.נאיאנשתינזהנהכקממםנ־־מכנו חכםנ־־מכנזרנימוש־מו.נ"ומשניונאזני־טנ
תיונימנש־אורנמוםני־מטנאינכוךנ־מכו,ניןנהרחו־,נדרךנהשמישהנהשחורה.נוהואנמודענשה־מכנ
יואר,נושזהנעמ מונשיכעכעוכ,נא־ינהואנעויד,נוה־מכניאניואר,נועמ מוניאניכעכעוכ,נותינ
הזיןנ־והקכנהשמישהנהשחורה"נ)עי'נ43(;נ"ותיהנהמהנאזנ־ודדנ־היויהנ־כוךנה־מכ,נו־רגעמםנ
ה דמרמםנשינשיווהנמחסמכנ ראהנתימנשיכקר־ניאמזורמםנאסורמם"נ)עי'נ120(.נכ ֵאמנה ראּוכנ
הסלצמלממםנ־מןנהאטיֶמהנייט־חנוימכרנהחדרמם,נ־מכנ־כוךנ־מכ,נ־מכנוצמורנ־ שמיהנאחכ,נתיונ
הת סכנאורחמםנש־הנ־עינה־מכני ושיניק ממ ו,נש־הניוגשנהצמורנתי חה,נתקור־ן,נתע־ודכנ
א־י,נש־הניכרחשוכנכ ועוכנסגל מוכנשינת מסהנומצמאהנ—נתינאיהנתו  ונאכנג־ויוכנהיגענ
והאיבגעכ,נאכנג־ויוכנהדמ־ורנוהשמחה.נכמאטרוןנקאירמנהמהנימטמ־ניהעיוכנאכנהאמ טמימוכנ

ההדוקהנוהלרוצהנהזאכניחיינהיוזמאון.נ
הכוח האחרנהואנסלרנייאנסוגנאונסוגהניוגדרכ.נת־רנעידונעינתך.נמשנ־וניןנה־מוגרלמהנ
שינהאין,נהאיןנה־ודד,נא־ינהלסמחהנהז'א רמכניתאןנוהלמגורהנהאמילרסו ימכנשינה"תוח"נ
יתאןניו עוכניי וניהמסחףנירוי טמקה.נחרףנהכמארוךנשינהחיקנהלוכחנושינהחיקנהחוכםנאכנ
הסלר,נחרףנהייוארמםנורשמיוכנהמוין,נה וקטמםנטת מקהניותרכנשינגמיומנוהסוואהניסמרוגמן,נ
שמיושנ־שיוכנלרטממםנו־ראשמנכמ־וכ,נהקואורדמ טוכנהיתרמעוכנשינהזיןנאמ ןנקי דרמוכ.נ
הזיןנההמסטורמנאמ ונאיאנלןנ־ישךנהזיןנשינהחוומה,נ־זיןנהרלאמםנשינהיי תוימה,נ־ַאיב
ישךנתמצמרהנ זיןנשינמצמרכנהאי וכנהיכיסרכניחמיולמנהעו וכנויזיןנהיחזורמנוה טע כנּ־ְ
יוזמקימכ:נ"ו־חמ־ורנה־יכמנאלשרמנ־מןנרגעמנההווהנורגעמנהע־רנעידהנהכיו ה,נחזקהנתיונעצםנ
עו־דכנהקמום,נומוכרנחזקה"נ)עי'נ114(.נהלרטמםנההמסטורממם,נה־מוגרלממםנוהא קדוטממם,נסמלורמנ
היעשמוכנשיניאמרו־מץנהשזורמםניאורךנהסלר,נחשו־מםנתתינשִה םנישרטוטנדמוקןנאמ ט סמ־מנ
שינאדםנמחמדנא־ינגםנשינרגמשוכנדורמכ,נשינלימטמםניאמרולהנויןנהחממםנ—נלרטמםנאיהנאמ םנ
יצט־רמםנילעויכנשחזורנואמ םניצמעמםני־ הנלרש מ.נתוחונההס־רמנשינהסמלורנ שארניולשט,נ
ישוחנ־ישמחוכניתחוינרח־וכנשאמ ןנעםנזאכנהתייה,נציצוםנאונלמשוט.נהעידהנהיורת־כנ
שינה דינתיסלרכבעדה,נתצולהביעור־כ,נהולתכנאכנעדוכנהראממהניעדוכנעינהיאב ראה,נעינ
הסיומניןנהעמן,נ־כ ועהניכידכ,נ־הויהנוימוסרכנ־מןנהחוץנהרדמקימני־מןנהל מםנהיאביושג.נ
"ה־דמםנהייו",נהמאנתוכ־כ,נ"יוארמםני־ל מם,נתיעטנקשהניזהוכנאמלהנהוא,נתיבתךנעיוקנ
־הםנהאור",נואזנמשנרווחנויאחרמונהישלטנה־א:נ"משנגםנ־דמםנאחרמם.נהשישנ־כותםנאדויהנ

תיונלצע.נא־ינעינתךנאמןנימנתינאלשרוכניתכו־"נ)עי'נ33(.נ
משניו־ן,נא־ינזהנרקנחיקניןנהכיו הנאונייק־ץנזהנשינכיו וכנקצרוכ,נִיכוומםנורמשוימם,נ
שתכמ־כהנשינה דינהמאניק־מיהנימיוימכנשינהא־סטרקטנהימרמנהצמורמ.ני־חמ הנזונהמאנ
ימיטמכ,נאיאנשהשלהנאמ הניחקהנאכנהיצמאוכ.נזהונימיזמסנשינצמורניולשט,נשלהנש הדלהנ
יןנהשלהנה והגכ,נשלהבחוירנשיושאנההוראהנשיהניתו ןנעינמדמנהצמור.נההכתוו וכנהמאנ
אלואנהלותה:נהצמורנהואנשיממסדנאכנ קודכנהתו־דנהאו טויוגמכנואכנכ אמנהכלמסה.נהמצמרהנ
המאנאמרוענשיתו ןנעוים.נשתן,נהל מםנהזהנהואנתאיורנחוץ,נאונהלעיה,נאלשרנהכגשיוכ,נשינ
התוחנהאחר.נזהונחוץנרדמקימ,נחוץניוחיט,נש עשהנחוץנשינהסלרוכנ—נ"וגםנ־חדרנזהנ ראהנ
תאמיונזהנ־חוץ",נהמאנתוכ־כ,נ"תאמיונמשנירח־"נ)עי'נ111(נ—נו־כוךנתךנזהונגםנהגרעמןנהרטורמנ
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שיהנוגםנהתוךנהיי תוימנשיי ונהמאנ־וקעכ:נ"ואמנאלשרנהמהנתיו־ןניטעוכ",נתוכ־כנה די,נ
"תמנקממיכנ־איכ,נקמוםניוחשמ,נקו קרטמ,נרקנאוכהניצמאוכנ־יכמניוחשמכנו־יכמנקו קרטמכ,נ
יצויציכניאודנודקהנתגשרבח־ימם,נרמ־וענקטןנשינ־דני־ן,נקצכניחוסלס,נעםנקצכנתכימםנשינ
צ־ע"נ)עי'נ35(.נה דיני סהנכחמיהנייצואניק־מיוכניירמחוכנצ־ע,נילמרורנעולרכ,נְיִקווקוו,נ
דנעציו.נאמןנזהנאוצרנימימםנכוידוכבאי וכמנאונאמקו וגרלמ;נזהוניעמןנ־מצוענשינהכיו הנ ַיַ־ּ
אונשינהכיו הבטקסטנ־ימניהשימםנלערמם,נ־ימני סוכניַדיוכנעויםנשינימוצגמםנאוניסוי מם.נ
הלרטמטורהניו חכניל מהנו עשמכנ־כוךנתךניָד־רנשיה:נ"צ־מנהמהנחויםנכיו וכ.נימנזהניאנהמהנ
קורהניעוים.נא־ינעתשמונא מנחוייכנכיו וכנילעימם"נ)עי'נ86(.נה דינהמאנ־ראשנו־ראשו הנ
קוראכנשינכיו וכ.נואי ם,נחיקנהארמנשינהסלרנהואנכמאורמםנמוצאמנדולןנשינצמורמםנשינ
דמוקנשיהםנא־ינגםנ־חולשנשהםנ וטימםנו־ימדהנש־הנירתמ־מנהצמורנ יאמרו־מץ,נמוצאמנדולןנּ־ַ
 עשמםנישלכנה־דמהנוישלכנהיטאבסלרוכ.נתינימיהנהמאנישמחכניתחוינ־עיכנדחמסוכנ
ועוציהניו־ח וכ,נתינימיהנהמאנשר־וטנצלוףנאוניֻאוורר,נצ־ענ־המרנאונקודר,נתינימיהנ עריכנ
עינאחרכנתיונעודנשת־הנצמורמכ.נאזורמנהחולשנשינה דינ מתרמםנ־עצםנה־ויטוכנשינשרטוטנ
דמוק אוכנ—ניחווהנשיאנהממכהנדוימ  טמכנ־ע־ודכונשיניאמרו־מץ.נהדמוק אוכנשיהנלורׂשמםנ
גמיוממםנשינהא ושמנדרךנירקימנל מםנחוירממם,נעור,נרטמ־וכ,נחוימ,נתכימם,ניצ־מנצ־מרהנורוחנ
ישכ מם:נ"ו־כוךנהעמרנהחשותה,נעינההר,נהראשנהגדוינשיו,ניכ ועענ־כוךנהיסגרכנהקט הנ
שינהאור,נ ראהנגדוינעודנמוכר"נ)עי'נ39(נ—נתךנעיניאמרו־מץנהשרומנ־קרמאכםנשינמכתבים 
למילנהנותךנעינאמצמקניא גרנהעוידנושרנעינהימטה,נ"הואנשרנעתשמוניהר,נ־שיחה,נעםנ
תכימםנאדוימםנשלשטוניונעינל מנהרלאמם,נותתינששרנמוכרניהרנהתכימםנהייונהלתונמוכרנ
סגוימם"נ)עי'נ75(.נלעימםנמסודוכנחוירממםנעו־רמםנהא שהנוהדיומוכ,נ־כורן,נ עשוכנד־רמוכ,נ
והרוחני ש־כנ־תוי:נ"ילעימםנא מנחוש־כנתמנ־סדרנהאמרועמםנהיאביו־ןנמשנקשרניאנרקנ־מןנ

אמשניאמשנאיאנ־מןנקמרניקמר"נ)עי'נ99(.נ
הצמורנשיניאמרו־מץנישוחררנילו קצמהנאמקו מכנשינממצוגנד־רביה.נערתםנהסגוימנשינ
ירתמ־מונאמ וניוסחנעינמדמנאו־ממקטמםנחמצו ממם.נהואנ עוץנ־ארטמקויצמהנ־מ מהם,נאונ־יעמןנ
"שמטה"נל מימכנימצמרה,נאמדמוסמ קרטמכ,נשאמ הנטר סלוריצמהנשינישהונשת־רנקממם.נעינ
"עשמכמנקמרנעםנאזו־נתחוי"ניעמדהנה דינשיאנהמהנשםנקמרנויאנתחוי.ניאנהמהנקשרנ־מןנ
הכיו הני־מןנהיסויןנשיה,ניתאורה,נא־ינמוכרניזה,ניאנהמהנקשרנ־מןנהיסיןנהישו מנהרווחנ
י־מןנהשמיושנהיו־חןנשיניאמרו־מץ,נתיונ מכקנהקשרנ־מןנהימיהנ"תחוי"ניכחושהנ"תחוי"נ
ויצ־ענש צ־ענעינה־ד.נ וכרהנאמתוכנצ־עו מכנהיקממיכנמחסנטימרנישם.נאיאנשילכענ
לכאוםנה דינעציהנרואהנתחוי,נתחוינייש,נ־מדממםנשיו,נתחוינשינטו־ע.נאמלהנהכיו ה?נ
אמלהנה־ד?נאמלהנהיסגרכנהיכחיכנ־מןנהחוץניל מם,ניסגרכנהקוטעכנכימדנאכניהנשיהווהנ
רצמלוכנחוירמכנוָאלקטמ־מכנהןנ־דמ־ורנהןנ־צמור?נ"יכחמינמשרניכוךנהאיצע,נהדמ־ורנתיונ
הכיו וכ,נתאמיונמודעניראשנשאמןניהגמענאינההכחיהנויהנשקממםנ־איכנהואנרקנהיחזורמוכנ
היממאשכנשינהאיצע"נ)עי'נ18(.נואזנהקונשיה,נהישתונשינהקונשיו,נקונהתורךנעםנזאכנאכנ
הצ־ע,נשהואנה־שרנשינה־ד,נ־־שרנהחמנשינהא מנהתוכ־:נ"המרוקנ]...[נצ־ענקשה,נשד־רמםנתהנ
ר־מםנקורמםניונתינרגע,נעדנשתיונתא־,נהואניורת־ניאיףנעצ־מם"נ)עי'נ24(;נ"הואנרושםנעץנ
־קונאחד,נוי־חמ כנהתא־,נהאולמנהיסותן,נאמןנאלשרוכניתיוינשוםנד־רנ וסף.נהעמלרוןנ ודדנ
תיונעש־נעינל מנהדף,נקשהניה־דמינ־מןנקונהימםנוקונהאור,נא־ינאלשרניראוכנאמךנ קרענ
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הירו־ענוהדויםנהולךניחוירנחמ"נ)עי'נ127(;נ"צ־מנהשכישניעטנ־צהו־,נויעויםניאנתצ־ענ
חמצו מ,נרקנל מימ,נ־כוךנהחיו וכ,נהּלָ מם,נהתכימםנוהא־ןנ]...[נצ־ענש־רמרמ,נלגמע,נשהכלוררוכונ
יכחמיהנ־רגענשיכחמימםנחממו"נ)עי'נ79(;נ"והתינחמ.נהתחוינחמ.נרמחנגשםנרועדנעינהדף"נ
)עי'נ133(;נ"ומדנשינאדםנודאמנשאמ הנמתויהניצעוקנא־ינ־למרושנשיעכמנאכנהצעקה"נ)עי'נ
115(.נעכמםנההמעשוכבתכמ־הנאמ הנ עוצהנרקנ־הוסלהנשיניידנרגשמ,נתיוירנ־דרךנש־הנה דינ
 וק־כנשו־נושו־נ־שיוכנהתא־,נהס־י,נהיווכ,נהיהוומםניעמןנִ־ט הנאמדמאמכנווקאימכנשינ
־דנהצמור,נשיניהנשיכחויינעימונו־כותו.נעכמםנההמעשוכבתכמ־הניכרחשכנתא יוגמהנ־מןנ
שכמנכלמסוכנהיתודוכנ־רצףנאו טויוגמנאחד:נ"תכימםנשאמ ךנשותח,נתיונימשלטמםנשאמ ךנ
שותח,ניוצאמםנאכנדרתםני־דם.נהסגויהנהיתאמ־הנשיהם,נקרמ כםנולרמשוכם,נזונהיע מקהנ
יתכםנלשוטנישהונשינאמביצמאוכ,נהמאנאוימנהעושהנאוכםנייהנשהםנ־איכ,נתיויר:נמוכרנ
חיוןנהעמרנ ייהנשהםנ־איכ"נ)עי'נ79(;נ"ההרנקר־נאינההר.נהכתיכנהמכהנכיומהנ־אוומר.נַ־ּ
הלתהנס־ךנשינאוכמוכנשחורוכנוחיימםני־ מםנעםנחוטנ וגענ־חוטנולרמצוכניכחנג־והנוד־רמםנ
אחוזמםנזהנ־זה.נצ־ענהימםנ כער־־נ־צ־ענהאשנוהאלורנהכ ועע.נהתחוינהכ ועע.נהעמרנהמכהנ
ייאהנקוומם.נהקמרוכנילורקמם.ניקושרמםנעיבמדמנאמזהנתוחנעצוםנאמזהנירתזנל מימנש ענוזענ

דרךנהחיו וכ,נדרךנהישקולמם,נ וכןנכחושהנאלמיהנ־יצח"נ)עי'נ98(.נ
שלכנהדמ־ורנאמ הנחדיה.נהמאנ שארכנשלכנדמ־ורנא־ינאחרכ,נשלהנשמשניהנערתמםנ
סי טממםנחדשמם,נשימיוכמהנויושגמהנחוירממםנועםנזאכנהםניורמםנ־הנ־עכנעיניהנשיע־רנ
יצ־ע,ניע־רניסמין;נשלהנהחורגכניןנהזיןנהימ מארמנהטיאויוגמנש־כותונישלטמםנתכו־מםנ
־אולןנהיק הניהםניתאורהנישיעוכ;נשלהנש מח הנ־אורךנ שמיהנהי־קמעניע־רניכק מוכנ
הכח־מרמכנהיֵצרה,נדרךנחזרוכנקצו־וכ,נת־שמרה.ניהנדוָיהנ־רגעמםנאיהנהלרוזהנשינמהודמכנ
ה דינישמרכהנשינחדווהנהרת־מ!נ"הואנאמ  ונצ־מ,נאירכמ,ניאמשנהואנאמ  ונצ־מ,נאירכמ,נאמשנ
יאנקראניונצ־מ,נאירכמ,נא־ינתתהנתיו־ןניאנאירכמ,נורקנאירכמ:ניא,ניאנצ־מ,נ־־קשה"נ)עי'נ
106(.נתיונ־כוחיכנש־מטאהנומרג'מ מהנוויףנ־כארהנאכנזרםנהכודעהנת מסמוןנייתודנ־עכנ
ו־עו הנאחכנאכניגענהא־ןנעינימימנהאגםנואכנהאדווכנהיכלזרוכנס־מ־ה,נהכוח האחרנהואנ
לרוזהנאולקמכ,ניכלרׂשכ,נרוּוממכנהלוגוכ,נלרוזהנהיותדכנאכנהרמ־ומנהסמ תרו מנשינהרגענ־זין,נ
אףנתמנאל המגדלורנ וסחנה די,נהגויענלרקמנזיןנ־כיו וכ,נאמ ונישימםנאכנהצמור.נ קודוכנ

היוצאנוהאחרמכנשיונחכותוכנ־שרמרוכמוכ.נ
הא־סטרקטנהימרמנשםנ־סוגרממםנאכנה ושא,נכרכמנישיע:נ ושאנהצמורנאונהתכמ־הנ
והסו־ממקטנהיצממרנאונהתוכ־.נדמוק אוכמהםנשיניאמרו־מץנושינה די,נתתינשהםנאמ טמיממם,נ
תתינשהםניכעדמםנאכנכ ועכנהחממםנ־כוךנלחדנהיווכ,ניהוומםנ־ונ־זיןנהלשטהנשינהא מ,נ
יעמןנהדמלהנדקה,נתיונשעהנשהויתמםנ־צדנהחממםנואחרמםנחוילמםנעינל מך.נאוכםנרגעמםנ
שהמאניכארכנ־רחו־ניאחרניוכו,נרגעמםנשינתיעטבכאו ה,נסת כנ לשוכ,נהיויה,נכ ועהנערהנ
חוילכנעינל מהנוהמאנעציהנחוילכנעינל מהבשיה,נל מהניחוקמם.נהמאנ וטיכנירחקניעציה,נ
תיונעושהנא־סטרקצמהניעציה,נ־אוכהנתלמיוכנשינ מתורנושינהעציכנתוחנהקמוםנתשיעציו.נ
היחווהנהאקסלרסמ־מכנהמאנאמשמכנויאבאמשמכ,נה וףנהואנ וףניקוימנו וףנההוומה.נהסלרוכנ
והצמורנ לגשמםנתאיורנ־ ממטרימ,ניקוםביאביקוםנש־ונהםנאמ םנישרכמםנזמתרוןנהמסטורמנאונ
־מוגרלמנאוניצמאוכניותרכנש מכןניזהוכה:נ"ועיהנ־דעכמנשהצורוכ,נתתינשהןניוגדרוכ,נכוךנתדמנ
הסכתיוכ,נאז,נתאשרנהעמןנייששכנאוכןנתיונשייששמםנלסי,נהולתוכנלחוכנולחוכניוגדרוכנ
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־כוךנעויםנמוכרנומוכרנא ו מימ,ני־דנעינהקמרנעיניסיר"נ)עי'נ23(.נהמאנאי םנאמ הני סחכנ
אכנהד־רמםנ־יו חמםנרליקסמ־ממם,נאמ הניכ־ו  כנ־צמורנתדמניהסמקניי ונעינהממעודנהעיוקנ
שינתכמ־כה.נהלעויהנ־כוךנהתוחנהאחר,ניאורונאונ־ציו,נאמ הנ עשמכנ־יודע.נההמע וכנאמ הנ
יכג־שכניתדמנעידהנאסכטמכנילורשכ.ניהמנאלואנההלשטהנהזאכ,נהלשטהניעמןנזו,נוהאםנ
משניהנערךנסי טמנאונערךנאחרנתשאמ הנחו־רכנתךנְייסויןנצמורמניסומם,נתלמנש הגהנה די?נ
הלשטהנשאמ הנההלשטהנהאמ טיקטואימכנהשגורהנשע ממ הנהתייהנאונהישגה,נאמ הנאוכונ
־מדודנשינכתו הנישוכלכניתיהנירתמ־מםנהקממיכנ־אולןנומרטואימנאונאמדמאמ,נויאנ־עויםנ
הכולעוכ,נאיאנהלשטהנהלותהנ־כתימכנהיוידכניד־רנאכנשלכנהחויר;נהלשטהנהחורגכניןנ
השמח;נהלשטהנהשואיכנאכניושגהניעויםנהאי וכנויאניעויםנהלמיוסולמה;נהלשטהנהחוכרכנ
ייישנאכנשאמלכהנשינאי וכנטהורה;נהלשטהנשתיונ־אי וכנהמאנהלשטהנקו קרטמכנהיוז כנ
עינמדמנשאיהנקמוימכנההולתכנאכנאיצעמהנולעויכהניקו קרטממם.נא־יניהוצמאנאכנה די,נ
יאנציחהנתאןנתכמ־הנתזאכנהיכרמסהנת גדנהדמ־ורנה והג,נהי־קשכניד־רניכחכניעורנ־דרךנ
שאמשנאמ ונירשהניעציוניד־ר.נאוימנדווקאנההלך,נתלמנשהמאנעציהנתוכ־כ:נ"צרמךנלהנכימדנ
ייהר.נכימדנהאסו וכנלהנאור־מםנ־לכחנ]...[נשוםנד־רניאנדויהנישוםנד־רנא־יניסולרנ־אוכןנ

יימם"נ)עי'נ98(.
ואףנעינלמנתן,ניהונש וכןנימצמרהנהזאכנאכנחמו מוכה,ניהמנאוכהנשאיהנקמוימכנהעוידכנ
־מסודנהאוקסמיורוןנ"הלשטהנקו קרטמכ"?נשלכונשינהכוח האחרנהמאנשלכנהֵאֶ־י.נהיואנ
־יו־ןניסומם,נתינשלהנהמאני מהנו־מהנשלכניחסור,נשלכנא־ימם.נעםנזאכ,נתאן,נ־סלרנהִסּלמנ
הזה,נהי תמחנייאנהרףנאכנ־שורכנהיווכ,ניולעינהא־ינ־עכנו־עו הנאחכנ־תיהנימשורמם.נ
יתינימשורנ־מטומנישיו,נועינהיתיויני צח,ניזדתךנוהויך,נהסג וןנהממחודמנילרוזהנשינה די,נ

הא־סטרקטנהימרמנ־כורנאמ קורלורצמהניי תוימכנשינהצמורנשיניאמרו־מץ.6 
כחמיהניאמרו־מץנעציו.נהא־ינהואנאורחנחממונהילורש,נהאמשנהיכנאונהיכנהחמ,נימנ
שחמניןנהיווכנומוצרניןנהיווכ;נימנש־ש־מיוניהנשאמ  ונהואנחמנוקממם,נ־דני־ן,נשטחנרמק,נ
אדיהנרמקה;נימנשמוצרנ־אר־ענהש מםנהאחרו וכניחממונתשיחצמכנגולונישוכקכ,נ"יַ צח,נ
ית מסנאכניוכונאינחממו"נ)עי'נ88(,נתוכ־כנה די;נימנשאמ ונסו־ינאכניוכםנשינאחרמם,נגםנ
אחרמםנזרמם;נימנשאוירנתמנ"התינגוזיהנ]...[נרקנהגעגועמםנאימכממם"נ)עי'נ134(.נצינהיווכ,נ
יוכנהאח,נההורמם,נהשואה,נכ ועהנאחרו ה,נכ וחהנאחרו ה,ניקוםנאחרון,ניחיכניווכ,נא־ינ

אמ סולמנש יסרנ־מןנהדורוכ.נ
א־יהנהילורשנשינה דינעיניאמרו־מץנ ותחנגםנהואנתֶכיהניראשמכנהסלרנעדנסולו.נ
"אלשרניחמוכנגםנעםנאדםניכ.ניסק הנ־יכמנא ושמכנויאניצמאוכמכנזונמתויהניהמוכ,נ־כ אמםנ
יסומימם,נהיצ־נהא ושמנהיצמאוכמנ־מוכר"נ)עי'נ26(.נהמאניכממש־כניתכו־נאכניהנשירגרמטנ
דמראסנתמ כהנ"סלרנעםנימיה",7נסלרנעםנשכמקהנש ישךניע־רנהיאבתיום,נסלרנשעצםנהתכמ־הנ
שיו,נהעמכומנשיו,נהזיןנאונהזי מםנשיונָהרמםנאכנס־ינהאו־דןנואכנחוסרנה־ושהנשינהקמום.נ

מנקודת מוצא תיאורטית שונה מנסחת תמר מרין את מכלול הפואטיקה של הנדל כ"פואטיקה   .6
בו,  למצוא  ניסיון  מתוך  כאחד  והספרותי  האישי  בעבר  היטמעות  על  המבוססת  מלנכולית 
הַיְרָאה: מלנכוליה  דרך ההתמזגות עמו, את קולה הייחודי כאמנית" )תמר מרין, "לסדוק את 

כאינטרטקסטואליות ברומן רחוב המדרגות מאת יהודית הנדל", אות, 2, 2012, עמ' 154(.
מרגריט דיראס, לכתוב, מצרפתית: נורית פלד־אלחנן, כרמל, ירושלים 2004.  .7
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המאנאמ הנחדיהניד־רנעינתך.נ"אמ  מנמודעכנאמךנא מנקוראכניונהמום,נויכקשהנ־הקשרניזין.נ
ע־רנאמ  מנמתויה.נהווהנ—נזהניוזר,נוא שמםני־מטמםנ־מנ־לימאה.ניאנ יצאנהזיןנהיכאמם.נ
השלהניאנהיצמאהנאוכו.נרקנהתא־נמודענאוכו"נ)עי'נ16(;נ"אירכמנהמוםניעצימ,נ־לימטכנלהנ
ישו ה,ניע־ורנאכנהמוםנהיכנעםנהאמשנהחמ.נרצמכמנתיו־ןניהגמד,ניע־ורנאכנהמוםנהחמנעםנ
האמשנהיכ"נ)עי'נ36(;נוימימם,נתשה מסוחנשינחווממכנהא־יניו־שנאכנצורכנהא־סטרקטנהימרמ:נ
"ואירכמניעצימנשכחמיהנסלרכמנאכנהמימםנואחרבתךנאכנהחודשמםנואחרבתךנחדיכמניסלור,נ
והשכ מכמ,נוהרמניאנישכ מם.נרקנהקוומםנהי־ מם,נחזקמםניזרימבהאוומרניהזיןנהעו־ר,נעדממןנ

רצמםניאוכוניקום,נקשמםנולשוטמםנ־כוךנהשישניס־מ־"נ)עי'נ87(.
הזתרכמנאכניסכונרח־כנהמרמעהנשינדןנימרוןנעינ"התוחנהחיש".נגםנימרוןנרואהנ־ע־ודכנ
הא־ינאכני־נהסלר,נאיאנשידמדו,נתאיור,נידו־רנ־מחסמנקו לימקטנ־מןנתוחוכנמצמרהנשו מםנ
וכלמסוכנאסכטמוכנשו וכ,נתיוירנ־יא־קנ־מןנש מנאי מם,ניא־קנהתרוךנ־כהימךנרגשמנשחווהנ
ה דינתדמניהשכחררניכיוכנסמי־מוטמכנ־אדםנאהו־נו־יולכנאי וכמנ ערץנשאמ וניכאמםניה,נ

תתיוכנהתוי:נ

שיאנא ונרשאמםניראוכנ־"תוחנהאחר"ניאנרקנקמ ה,נ־מטומנשינא־ינושמ־רון,נאיאנגםנ
סמלורנשינשחרורנולרמצהנקדמיה,נסמלורנהיכארנאכנעמ־ודנהא־ינוההכג־רוכנעימוניאנ
־זתוכנההכיסרוכנישיטו ונשינ"התוחנהאחר"נהאסכטמ,נאשרניעויםניאנהכאמםניחזו הנ
האי וכמנשינה די,נאיאנ־זתוכנהטמלוחנשינ"התוחנהחיש",נשהאיו הנ־ונהמכהנכיצמכנ
חזו הנגםנ־שעהנשהכר־וכנתויהנעסקהנתיעטנרקנ־תוחוכנגדוימםנואדמרמםנודחכהנ
יחיוטמןנאכנהחוישהנאונאכנהרעמון,נשגםנ־איצעוכה,נ־"תוחה",נ מכןניהשמגנויה־מןנ

ישהונחשו־,נחמו מ,נש־יעדמוניכרוק כנהאי וכניןנהימידנהא ושמנשיה.8 

וימרוןניוסמף:נ"'התוחנהחיש'נעוידני־והינו־איכנחישנא־ינגםנ רעשנו לעםנ־ל מנה'אחר'נ
)־יו־ןנהמהודמנהקיאסמ(נש־תוחנהי וגדניו.נזוהמנהייתודכנשיכותהנצרמתהנהמכהנה דיניהמחיץנ
תאדם,נתאיןנותאשה".9נא מניצטטכנ־הרח־הניד־רמנימרוןניל מנשהםניעמדמםנעינהימדהנש־הנ
תכמ־הנ־מקורכמכניגממסכנאכנייואנמשוכונשינהתוכ־נויעמדהניאנרקנעינטעיונהאסכטמנועינ
כלמסכונהיוסרמכנאיאנ־ראשנו־ראשו הנעיניושאנההזדהוכנשיונועינהיאיץנהאמ טיקטואימנ
והרגשמנשהואניכאיץנתדמניהגןנעינצמלורנ לשו,נעיניהנשהואניגדמרנתכהימךנא־ינכקמןנ
שאחרמכונשחרורנואוטו וימה.נתמנאמןנד־רנשיעוררנאכנחרדוכמ ונתיונשאיכנהיווכנואמןנד־רנ
עיוקניא־י,נתלמנשה דינעציהנתוכ־כנ־עק־וכנאימרנגי־וענ)"תינהחורףנאירכמניעצימנאוימנ
משנג־והנישיחהנא־ינאמןנעיוקניֵא־י"נ]עי'נ58[(,נואמןנ־מקורכנאסכטמכנשאמ הניכעיככנ
־מסודהנעםנשאיהנאו טויוגמכנועםנג־ויוכנהשלה,נעםנראשמכהניתאןנועםנהשככקוכהניתאן.נ
עידהנאקזמסט צמאימכנ־יכמנ י עכנזונהמאנשכתכמ־ניי־קרנאכנג־ויוכנהטקסטנוהטאקטנ
ה־מקורכמ,נהמאנשכתרמעניהנ מכןנייגענויהנאמ ונ מכןנייגע,נהמאנשכ צחנעינהישאנויכןנעםנ

חמרוכנהאימרה.נ

מירון, הכוח החלש, לעיל הערה 5, עמ' 80.  .8
שם, עמ' 101.  .9
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יסכונשינימרוןנחוכתכנ־אולןנחדנידמ,ניטעימ,נ־מןנכוקףניקור־ן,נ־מןנס־מינילעמי,נעינ
הצ־ענהיגדרמנהיו־הקנשקמ־יונה־ח וכנוהערתוכנאיה.ניהנש ראהנת מגודנ־מןנשכמנאסכטמקוכנ
ואו טויוגמוכניכגיהניאורךנהסלרנהכוח האחרנתסודהנהאמ טמימנשינאה־כנכלוחנהזה־,נשינ
זוגמוכנשחממכהנתינהש מםנעםנה תחהנצמורמכנ־יכמנלוסקכנשינאו־דןנהא מנוהכרוששוכנהא מ.נ
החיינהרמק,נִציםנשינהאו־ממקטמם,ניחווכנהיחמקהנוהרגרסמהנ—נתינאיהנש־ונועיונ־גימם,נ
הולתמםנאכנה־מכנתויוניתוךניי תוימ.נ־מכניאומם,נ־מכנ־כוךנ־מכ,נ־מכנשיאמרו־מץנע־דנ־ונ
אכנע־ודכנהא־ינשיונוהורמשניונאכניחיכנהא־ינשיונ־צורהנהיעוד כנ־מוכרנהאלשרמכ:נ
א־סטרקטנימרמנשהואנתסוכנשינא־יוכ.ניאנהמהנעינה דינאיאנימטוינאכנהיחווהנהזאכניכוךנ
השלה,נייידנאכנעציהניחדשנאמךניד־רנעינהאו־ממקטנהא־וד,נואמךניד־רנ־תיי,נאמךנישיוענ
אכנשלכהנמידמכנוזתה,נאכנשלכנהיחסור,נשלהנסימוטמכ,נ־טרםנכמעשהנישלהנרלר צמאימכ,נ
הרחקני וריוכנשינשמח,נהרחקניטקסמנא־יוכ.נהאמ קורלורצמהנהממכהנאלואנתלויה:ניאנרקנ
א־יהנשינאמשהנעינאהו־הנהיכנאיאנכהימךנקו קרטמנש־ונידמוםנאחדנשינה־עהנ־ויעניכותונ
ידמוםנאחרנה שירנתאחר,ניאנתזההניו,נועושהנזאכנ־אולןנתהנשים,נתהנישת ע,נעדנשאלשרנ
ישאוינשיאנתכמ־הנ־תיינאמ הנא־יניי תוימנעינצמור,ניאניל מנשהמאניזדההנעיונעדנתיוכנ
איאניל מנש־גמיוממםניסומימםנשיהנהואנחמו מניכודעכהנהעצימכנתימנשי־קשכניהשכחררנ
יאמיוצמנהזיןנהימ מארמ,ניהמוכנ־ישךנו־כ ועהנוגםנ־ַאיבזיןנש־ונהמאניכרוק כניעימיהנויצמגהנ
עציהנתאלקטנצרוףנשינצימימם.נדרךנא־יּהנקשרהנה דינשכמנצורוכנ־מטומנ־קשרנשהואנאוימנ
הקשרנהעיוקנ־מוכרנשא שמםנמתוימםנימצורנאחדנעםנהש מ,נקשרנש עשהנתאןנשלהנישוכלכ,נ
אמשמכנ־כתימכ,ניאבאמשמכנ־כתימכ.נותן,נשלהנשאמ הני וערכניןנהירתמ־מםנהאי־מווי טממםנ
שחצונאכנההכ היוכנה לשמכנוהלו קצמו ימכנשינהקשרנתויו.נאיאנשרקנתךנמתיהנה דינ־סולונ

שינד־רנישאכנאכנהמעדרו.נהכוח האחרנהואניגמיכנה־רמכ.נ
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