
אחרת:קריאהלפיוסמרתיעה /שמיךזיוה
האלף"תוםאלב"מסע

תקופהאלהמילנירס,לסיףקיראיואתמיליךהאלףתוםאלמסעהרומאן
קושיללאאפוקליפטיים.חזיונותורדופתאסכטולוגיותשאיפותרצופת

סרףשלאי-התברנהעידןשלתקדימיאתזיבתקופהלרארתניתןרב
פטליסטירתרמיסטיות,פינדמנטליסטירתשאיפותאותןכלעלהשני.האלף

מאותםאחדעודלפנינולכאררה.לבקרים.חדשיתבוהצצותומשיחירת,
למתרחכדיישן-נושןלתקדיםמעלהאבקאתהמסיריםהיסטוריים,רומאנים

מלגעתהאמןאתהמרתיעהזוהאקטראלית,למציארתאקבלהשלישרקר

המוסכמהאתגםשנראה,כפיטרי.צבעשלריחנידפתהייתהמעצםבה
ישלרסיסים.מנפץיהושעא"בשלההיסטרריהרימאןהזאתהספררתית

שאלףההיסטרריים,קווי-התפרשניביןואנלרגיותתקבולותמיניאמנםבו

,שבהןמאליהןמובנותיהבאלהנעוץאינועיקרןאךביניהם,מפרידרתשנים
מאמציהםמיטבאתהשקיעוהמבקריםרובהביקררת.בדרך-כללנאחזה

שלהפריזמהדרךבעיקרבווהתברגנוהרומאן,שלהגלויבצדיהפרשניים
(סיפררוהביגמיהסיפורשכלבכךשיבחינומבליהפמיניסטי,המריניצני

(סיפירןהפמיניסטיהפןוכלנשיס)שתיעלבבעלותהמצדדבז-עטרשל
לפיךפךליאנררית,תמרנת-ראיולבקשבמךסכמית,למרודהמעזרתנשיסשל

גברים)ריבוילהןשיתאפשרבתנאירקולפוליגמיהלביגמיההנשיםתסכמנה
הנמשל.שללשמואלאנבראשלאמשל,אלאאינו

מיניבאמצעות-לקרראיוומעניקהיוצרותכלאת,המהפךרומאןלפנינר
בעינייםהמציאותאתלראותהיכולתאת-רתמונות-ראיתמינות-תשליל

(דיפמיליאריזציה,המרכרניכורושלהזרהשלבטכניקהורעננות,חדשות
מתנהלשבתוכהוהמיזרה,הזרההביניימית,האווירהריאוטומטיזציה).

(מסענשיםלשתיבעלצפון-אפריקאייהודיגברבן-עטר,שלהימימסעו

לפריז,ש"ערק"שותפיאתלחיקולהחזירבן-עטרמבקששכאמצעותו
נועדהו"משונה"),חדשההשקפת-עולםשלטתשבררנחשל,נידחמקום

שלהעיתונותעםמחידשתהיכרותשלעריכתהלשספראדוקסליבאופן
לגביברורותאופרטיביותלמסקנותהקוראיגיעלמען ;תמול-שלשום

 .יעכשיוכאןחיינומציאות
אפואכאןמביעהעתידניים,הרהרריןאתואפילוביותר,העכשוויאת

הקמתםתקופתאללאחורשניסאלףהגלגלהחזרתבאמצעותיהושעא"ב
משניאשכנזקהילותושלהנוצריתבספרדהיהודיהמרכזשלבמקביל

לאמאמציםהושקעואסגםהכיניימית,ההוויהואולם,הריינוס.צדי
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מוזרהתמונת-תשלילובראשונהבראשהיאהקונקרטי,בעיצובהמעטים
אופןבשוםשאיןנגאטיב,בצבעיתפאךרה-ימינומציאותשלומרתקת

נטבעוכאילולנושנראותהנצחיות",ה"אמיתותכלכפשוטה.לקבלה
מחודשת.לבחיבהרזוכותכאןמתערערותדנא,קדמתלמןבעולםרנחקקו
מנומרנחשל,מקום :הראשוןהאלףבמפנהשהיתהכפימתגלהאירופה
זרועותמבודדותשקהילרתלמיניהם,לפורעי-חוקמקרם-מקלטביערות,

זאת,לעומתביניהן.מקשרותעקלקלותודרכיסשם.זעירפהזעירבו,
הנקראוהנידחהצפוניהיישובאלבן-עטריוצאשממנה-האיטלםתרבות

תורהומדע,אמנותבהישגיהמתברכתחיים,שוקקתתרבותהיא-פריז

התרבותשלכיורשתהלימיםשנודעה-גרמניהתרבותובמקביל,ומטחר.

יהפוךעולםמעשהכאן,מתגלה-והגבורההיופישוחרתההלניטטית,

 .ועידוןחןכלמשוללתוקודרת,גולמיתכתרבות
עדייןמופיעההשלישי",ייהעולםלכינוי-הקלוןלימיםש"זכתה"אפריקה,

היא-היאורוחניים.חומרייםהישגיםעתירתופורחת,משגשגתכתרבות

ובהיפוךבניגודוזאתוהברברית,הנחשלתאירופהאתלתורכאןהיוצאת
לבקונראדג'וזףשלהאנטי-קולוניאליטטיבספרוהמתוארהימילמטע

תודעתןלתוךמטעהשאר.ביזמהווה,שלפנינוהרומאןשכמוהמאפליה,

במסעהשבטיים.האטוויטטיים,שורשיוחשיפתלשםהמודרני.האדםשל

לכינוילימיםשזכומיולאהאשכנזים,דווקאהםהפראנקיםהאלףתוםאל
רים", .f ך#"הכינוי ;ונשכחניטשטששמקורו'פרענקים'.המשןבשהגנאי

המשתבשכינויהצפונית-מערבית.אפריקהשלהקדומהלאוכלוסיהשניתן

הגיעלאאךהפראות,משלבשיצאעםלציון-ל"~ך~רים"כבקל
בבישללתיאורםיותרכאזמתאים-התרבותעמיעםלהימנןתעדיין

והשיערהכחולותהעינייםדווקא ;הראשוזהאלףבמפנהאירופהמערב
העליון".ייהגזעהניצשיאנילכינוילימיםשזכומישלטממניהםהזהוב,

נחשבותופוליגמיהביגמיה .ומזולזלנחותעבדיםשלגזעכאןמאפייבים
ריבויהמגנההצפונית,השקפת-העולםואילונורמטיבי.ענייןעדייןכאן

זרהכהשקפהבת-הזמןהתרבותיתהעיליתבניבעיניכאךמצטיירתנשים,
פרימיטיבית,תרבותשלכפרי-באושיםמצטיירהדמוקרטי;המשפטןמוזרה

כפרי-הילולים-ויחידאחדשופטבידיטוטליטריותזכויותמתךןאילו

ומתקדמת.נאורהתרבותשל

יהפךהראשוניים,המךשגיםאתששיבשהואהמודרניעולמנןכיכאןנרמז
טפרדירצאיראילוכמערביים,ררסיהיוצאימרחזקיםבימינןפיהם.עלארתם

ששכחהואהמודרניהעולםהמזרח".עדותייבניבשםמכוביםמערבשבטוף
לעבדיםכינוי-גבאילמעשההואייטלאבים"שהכינויהעובדה,אתוהשכיח

הואהמערב,הואה"מאגרב"דווקאוכיהתחתרנה,הדיוטהשמן ) Slavesכ

חיושבובזמןלפינסק.מינסקביןאולקראקובחארקרבשביןהכרכיםרלא
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האיסלםארצותבנימלומדיםהגיעופרימיטיביים,שבטחייאירופהעמי
יהרדיםעסקר;בימי-הבינייםוהכימיההאלגברהבתחומימרפלגיםלהישגים

בעיניהםשנראוצהובי-שיער,עבדיםבסחרשחורי-שיערצפין-אפריקאיים

הגזעכתורתיימדעיות"שתורותמכאוומזולזלים.בחותיםומוזרים,זרים
ועלתפלותאמונותעל-ויחסייסרעועיםיסודותעלנתכוננההנאצית

זמןבכליפהשכוחםומוצקים,תקפיםעקרונותעלולא-קדומותרעות
קדומותדעותשללגורלןאמנם,קיצוניתאחת,דוגמהארוזוהיאתר.רבכל

שווא.ואמונות

טרםהראשוניים,המושגיםשבהתקופהאלאפואמחזירנויהושעא"ב
התרבותבבחינתעדייןהואהפורח,המאגרבשבהתקופה ;וסורסועיקמי

ןמתוחכמתססגוניתסחורההמביאיםהםוכמיםהמחוסוחריוהמערבית,

ביוהיושבת-אשכנזיהדותשלתרבותם-נחשלתיימזרחית"לתרבות
עקבבתודעתנושנחקקלזההפורעןלםלפנינןונזיריים.קרדריםנרפי-אבו
"לךאמירתהמשמיעהואהמרסלמישבועולם:רקפראיתקברעותמרסכמות

הנודעתבאמירתובמהרפומשתמששהוא,תווהמכריזרהוא ) 42(עמ'לו"
במזרח"לבי :הציוניהרעיוושלהמבשרתלסנרביתשהיתהריה"ל,של
בינתהפכושלימיםבעולם,כאומתייריםאנו .) 61(עמ'מערב"כסוףראני

 jהאורות"לייעירהפכהכעלטה,השרויהבידחהמקוםפריז,היוצרות:כידוע

 ,המערב"ייתרבותלכיבויזכואףבירק,ונטבלונוילבשובאשכנזנופי-האנו
 "המזרחייתרבותלכינויוזכההתרבותית,עליונותואתאיבדהמאגרבואילו

לדורותאותווהנציחהזה,היוצרותלהיפיוהניאמההשלישי".ייהעולםאו
 ?רביםכה

לכעיןהאלףתוםאלמסעאתהופכתאינהזושאלהעלהתשובה

נכתבשבהובשניסששודרההאירופי','הגטהטלרויןיהלטדרתאילוטטרציה
לשמאלאכאמוד,נבראה,לאכאוהמתוארתהמציאותאומנם,הרומאן.
לאאךימינו-אנו,לביוהתיכוניםימי-הבינייםביןאקבלהשלקומתיחת
ומשל.מטונימיהבאמצעותאםכיהישירה,הדיסקורסיביתהאמירהבדרך

אוטריטוריאליותיישויותכשתיאומות,כשתיכמיהונשיםשתילפיהם
מופשטותישויוחשהוהגםוגידים,עררכאוהקורמותתרכוירתכשתי

פרטיבשםלהיקראזוכותאינואפילו(הוודםבשרדמויותמשהןייתר
האשהלערמת "רה"שנייהייהראשונה"המזהההכינויזולת ,עצמומשל

כמינוגמיההבחירהבכפל-שמית).כאוהזיכה-מינה-אטתר-הצפונית
טריטרריאלייםגבולותבתורחד-לאומיתבמדינהפרליטיתכבחירהנמרה

גירון-בחוטרזההטדרלהאשיםניתושלכאורהלמרות .ומוסכמיםמוגדרים
הסדרמכוליותרהכול,ככלותעצמו,שהוכיחההסדרזהררבחוסר-פתיחות,

צרות,לעצמוהמחפשכלכיההכרהלכדימרליכנוהררמאןנמקביל, .אחר
נשים,ששתיוטרופה,כלולהמציאותלתוךעצמייכניסמשמע,תרתי
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בערבוביהכהמשמשרתטריטוריאלירת,יישויותשתיאואומרת,שתיאו

השכילהאירךפה,שלדימינוטיכאשכנז.יהדותהככירה.עלבזוזוומתחרות
איררפההשכילהבמקביל,שנים:כאלףלפניומפוליגימיהמביגמיהלהתנער

ביזסכסוכיםלבטלהחד-לאומית,המדינהרעיוןאתלפתח )!תמיד(לא
הסכמילקראתלחתודאתניים,מיעוטיםביןדורותשלומריבותדינסטיות

ביזאקבלהשלקומותחיהושעא"בהאירופי".ייהנסאתולחוללשלום
שללביטולהוהחתירהמזה.והפךליגמיה,הביגמיה:ביטולהתופעותשתי

פעריפניעלשהגישוררומזהואמזה.והרב-לאומית.הדו-לאומיתהמדינה

גםהמציאותאתלראותנכונותוללאויתוריםללאלהיערךיכוללאתרבות
 .הנגדיהכיווןמןהשני,העברמן

זאתלומרבליהספראומרהאירופי".ייהנסהואשמיםמידינסלא
ערכיסאותםכלבאמצעותאט-אטשנבנהתהליךאסכימפורשות,
תהליךבנייתלשםלנשימהכאווירכיוםלנוהנחוציםיימערביים",הומניסטים

שלפרגמטיזםמתוךשלווהרדיפתדעת,ושיקול;היגיוןוביסרסוהשלום

חוקשמירתבמטרה,ודבקותחריצותורווחה,רווחשוחריפרקמטיאאנשי

 .חדשיםברעיונותולהמירםשנתקדשונושניסערכיםעללוותר,נכונותוסדר
אזשנקראהמזרח,שלהטובותמידותיואתהמגלםורחב-הלב,הרךבן-עטר

רגשנותחוק,ופריעתערמהכגוןהמפוקפקות,מירותיואתגם(אךן'המערב"

עצמו,בכוחותמונוגמיהלידימגיעהיהלאוהפכפכנות)חשדנותופטליזם,
בן-עטרהיהבלתי-צפוי,מווחהצעירהאשתומשמתהאןמכוון,כוונתללא

שנדדשותפו,משלנפתלתאמנםהיתהדרכולמונוגמיסט.המציאותבכוח
ה"צפון-מערבית",ההומניסטיתהחשיבהעולאתעצמועלוקיבלצפונה

אתמטשטשהספרשלסופואךוההיגיךן,התבונהאדניעלהמושתתת
שותפות-הגורל.המשךאתלאפשרכדילכאורהביניהס,ההבדלים
ערכיאתמבטאותהצפוניתהאשהשלהכחולותהפלדהעיניהאין

בוקשיםגםאךהמצפון,וכצוהצפוןככוכבהבהיריםהמערבי,ההומניזם

משמשבן-עטרשלחייוגורל?האיןההר"אתהדיןיייקובבחינתכמתכת,
לתמיכהבמקומותינוהציבוררובהגיעשבההנפתלתהמעקשיםלדרךמשל

משחזהרקו"מונוגמיה",הפרדההמחייבהשלום,תהליךשלבהיגיון

שלבעיצומוטראומטימוותחווהאףוהתלבטויות,היבוטיסמינימבשרו
קהלבנוכחותכאןהנערךהראשוןהמשפטהאין ?השלוםלמעןהמאבק

כאקראי,במקוםשנאספיםהיין,ותגרניהחכיותמגלגליהענבים,רורכי
כדמךקרטיההישראליתבמציאיתשתוארמהשלקדוםגלגולכעיןמשמש

מגלםאבולעפיההאין ?ומוכרי-החמוציםהו'באסטות"בעליאספסוףשל
ופרצךפיםזהויותהמחליףהקוסמופוליטי,היהודיאתאואיש-השמאל,את

הדבקהשמרני,היסודאתהמגלםלבן-עטר,בניגודהשעה,צורכילפי
רקלא ?בנקלרדיקלייםשינוייםלערוךמוכןשאינווכמוסכמות,במסורת
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המתרחשתשלפניני,בדראמהחלקאפואנוטליםומזרחמערבודרום,צפון
במציאותרימיךשמאלגסאסכילמזרח,רומזחץושולחתמערבבסוף

דבריםהשני.האלףסוףשלהתיכוךבמזרחועכשיו,כאןחיינושלהמקוטבת
זיהוייסזהבספרלזהותמסויםחששמתוךבסימני-שאלהמנומריםאלה

חרב-פיפיךת,הואסמלשכלתחושהמתוךחד-משמעיים,אלגוריסטים
העתידוכלפיההיסטוריהתקדיםכלפיפנים,וכלפיחוץכלפיהמכוונת
לכולמעלומבית.מחץולשלוםחתירהמתוךזאתוכל-לכותלשמעבר
שרואיםייוברים :הבתר-מודרניסטיתהיחסות"ייתורתשלהמימרהמרחפת

משם".רואיםאיןמכאן

ייהסיפורמןכמהפיומררכבסביךהסמויהאידאישהסיפורומאחר

והשלכותיךשלוההתרחשותזירתגםחשובההשטח,פבישעלהפשוט",

אלאההיסטוריה,מעמקיאלמובילנושהרומאןבלבדזולאהאקטואלירת.
שביםאלףבתבמלחמהשרוישהיהאץרחבלאותואלמובילנואףשהוא
הירםראףלצד,מצדללא-הרףשעבר(אלזס-לררין),הריינוסחבלהואויותר,

קרדיסשלכפילותבומשתמרתעדייןויותר,שלוםשנותחמישיםלאחר
שמהןהנודעות,שו"םקהילותהאלףבמפנהפעלוזהארץבחבלתרבותיים.

הספר,פניעלמרחפתשררחוהגילה,מאררגרשוםר'האלףבמפנהיצאו
פרשניגדרלתלמיד-תלמידיר,וכןהמפררש,כשמובונזכראינואםגם

ואשכנזצרפתיהדותאתשהנהיגוקלונימוס,משפחתבניוכךרש"יהמקרא
זרעיהנזרעווכאןאשכנז,תרבותהחלהכאןאחדיס.דורותוביראהבתורה

דאזאשכנז(יהרדיכיוםאותנוהמטרידההעדתית",ייהבעיהשלהראשרנים

 :הגלגלגתהפךכאמורליזניםאךבספרד,כאחיהםבהישגיםנתברכולאהן
ונתבצררהלכוונחלשו,שהלכומיפניעלעליונותרכשההנחשלתהעדה

לתת-תרבות).היתהשזרעדוהקפיאההקבועהבעמדתם
התנגשרתמקוםשהיהזהחבל-ארץ :הכלליתההיסטוריהשלובמישור

אירופה,מערבשלהעיקרייםוהתרבותייםהלאומייםהגורמיםביןימאבק
כינשכח,בלהיריבים.הצדדיםביןופיוסמזיגהמיפגש,מקוםגםהיה

מפנהלפניכעשורשליםתנועתהוקמההריינוסגדותשעלזהארץבחבל
העניקשבהםשהאחרוןאחדים,שלוםחוזיבונחתמואף ;הראשוןהאלף

העולםמלחמתמאזשחלפוהשניםחמישיםשלהשלוםאתלאירופה
מרתמזהההסאאר,עלגשרנמתחשברלסאארברוקן,בסמוךהשנייה.

האין .) I 229(עממולדתה"לחבלייכניסתהמקוםאתבהתרגשותאבןלעפיה
תחילה",יייריחוהפוליטיבמטבעהטבועהסמלירת-גורל,אותהכאןנרמזת

אתהעםחצהשבומקוםבאותידווקאוהוויתורהנסיגהתהליךנפתחלפיו
 ?בהובהתנחלותהארץבכיבושרפתחהירדןנהר

כמהאמנםהביניים,בימיכבר :ולהזכירלזכורראויזאתראףואולם,
אושררשלפנינו,ברומאןהמתוארההתרחשרתזמןלאחרדורותוכמה
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המתרחשתשלפנינו,בדראמהחלקאפואנוטליםומזרחמערבודרום,צפון
במציאותרימיןשמאלגםאםכילמזרח,רומזחץךשולחתמערבבסךף

דבריםהשני.האלףסוףשלהתיכוןבמזרחועכשיו,כאןחיינושלהמקוטבת
זיהוייםזהבספרלזהותמסויםחששמתוךבסימני-שאלהמנומריםאלה

חרב-פיפירת,הואסמלשכלתחישהמתוךחד-משמעיים,אלגוריסטים
העתידוכלפיההיסטוריהתקדיםכלפיפנים,וכלפיחוץכלפיהמכוונת
לכילמעלומבלת.מחוץלשלוםחתירהמתוךזאתוכל-לכותלשמעבר
שרואים:ייוכריםהבתר-מודרניסטיתהיחסות"ייתירתשלהמימרהמרחפת

משס".רואיםאיןמכאן

ייהסיפורמןכמהפירמררכבסבוךהסמויהאידאישהסיפורימאחר

ךהשלכךתיךשלוההתרחשותזירתגםחשיכההשטח,פנישעלהפשוט",
אלאההיסטוריה,מעמקיאלמובילנושהרומאזבלבדזולאהאקטואלירת.

שניםאלףבתבמלחמהשרוישהיהאץרחבלאותיאלמובילנואףשהוא
הירםואףלצד,מצדללא-הרףשעבר(אלזס-לורין),הריינוסחבלהראויותר,
קודיםשלכפילרתבומשתמרתעדייןזירתר,שליםשנותחמישיםלאחר

שמהןהנרדעות,שו"םקהילותהאלףבמפנהפעלוזהאץרבחבלתרבותיים.
הספר,פניעלמרחפתשרוחוהגולה,מאורגרשיםר'האלףבמפנהיצאר
פרשניגדולתלמיד-תלמידיר,רכןהמפורש,בשמובונזכראינראםגם

ראשכנזצרפתיהדותאתשהנהיגרקלרנימרס,משפחתבנירכןרש"יהמקרא
זרעיהנזרעררכאןאשכנז,תרברתהחלהכאזאחדים.דוררתוביראהבתורה

דאזאשכנז(יהודיכירםאותנרהמטרידההעדתית",'ייהבעיהשלהראשונים
 :הגלגלנתהפךכאמררלימיםאךבספרד,כאחיהםבהישגיםנתברכרלאהן

רנתבצרוהלכרונחלשו,שהלכרמיפניעלעליונותרכשההנחשלתהעדה
לתת-תרבות).היתהשזועדרהקפראההקבועהבעמדתם

התנגשרתמקרםשהיהזהחבל-אץר :הכלליתההיסטרריהשלובמישור
אירופה,מערבשלהעיקרייםוהתרבותייםהלאומייםהגורמיםכיןומאבק

כינשכח,כלהיריבים.הצדדיםביןופיוסמזיגהמיפגש,מקוסגםהיה

מפנהלפניכעשררשלוםתנועתהרקמההריינוסגדותשעלזהאץרבחבל
העניקשנהםשהאחרוןאחדים,שלרםחוזיבונחתמואף ;הראשוןהאלף

העולםמלחמתמאזשחלפוהשניסחמישיםשלהשליםאתלאירופה
מרתמזהההסאאר,עלגשרנמתחשבולסאארכררקן,בסמרךהשנייה.

האין .) 229(עמ'מולדתה"לחבלייכניסתהמקוםאחכהתרגשותאבולעפיה
תחילה",יייריחןהפןליטיבמטבעהטבועהסמליות-גררל,אותהכאןנרמזת

אתהעםחצהשבומקוםבאותודווקאוהוויתורהנסיגהתהליךנפתחלפיו
 ?בהובהתנחלותהארץבכיברשופתחהירדןנחר

כמהאמנםהביניים,בימיכבר :ולהזכירלזכררראויזאתואףואולם,
אישררשלפניני,ברומאןהמתוארחחתרחשותזמןלאחרדוררתרכמה
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שעליו ,) Ewiger Landfriede (נצחי'יישלוםאותוורמייזא,היאביורמס
נתןהמשורראומרבוודאיהיהושעליוהראשון,מכטימיליאןהקיסרהכריז

פחותלאחשובתפקידברומאןממלאותביאליקושירת(ששירתואלתרמן
מחומריאחדהואשלוםכי " :ריח"ל)שירתשלאוהחומריהאפוסשלמזה
- /לישוןלידיוהשוכבכליען / ... /עולמות.להחריבהיכולים /הנפץ
פרדוכטלית','הערהשירו(ראהראשון"מתפוצץ /-העובדותהראוזאת
ערכיםמאותםהםוביטחון"יישלוםשאףמתבררהשביעו).הטורמתוך

למשךולו-חרצוףקיומםאךמפוקפק,ענייןהיאשנצחיותםיחסיים,
פריחהשלתקופהבהםהשרויהארץלחבלמבטיח-אחדיםדורות

 .וחירותוהאדםכבודעלהגנהותרבותית,כלכלית
שיוצרתטבעיתרתיעהאותהעללהתגברביתזכיצדמלמדנוהרומאן

לאוםמעמד,גזע,דת,שלמחיצותבהקמתהמתבטאתרתיעה-הזרות
ובאופןבבי-אדם,ביןהדורותבמריצתשנתגנהימחיציתבאלהיכייצא
להביןמלמדנוהוא .יהאחרהזרלביןהשלטתהעליתבניביןמיוחד
האנושותאתהמפלגיםוהשרירותיים,המלאכותייםהגורמיםאותםולבחון

לידיהמביאיםוכדומה),אסוריםמאכלותשנה,לוחותואמונות,(דתות
עליונותלתחושתאוהזר)מן(פחדלכסנופךביה :מרעהואיששלרתיעה

לאהבהלהגיעכיצדמלמדנוהאלףםתואלמסעהזולת.עלולהתנשאות
בשליםמונרגמייםוכנישראיםשרויםביןכשלוםשכמוההעיביים",ייבגובה

והעליונותהנחיתרתמישגיומעמד.זכוירתשוויבני-זוגביןימפיכחים
בגלדיהטפראומרהאחרונות,השניםאלףבמשךלקצהמקצהנשתנוהן

כאילובהםרנאמיןרמסופקים.יחסייםכהבמושגיםנאחזומדועובסמוי,
כיהטפר,מדברהיטטורייםאויביםביןפיוטעלרקלא ?מטיניתורההיו

ההיפרדותסכבתאתולמנועמבית,התפייסותלערוךהכררחעלגםאם
השקועהפוליטי.הממטדבעידודראשינו,מעלכיוםהמרחפתלשבטים.

עלבני-חלוףאישייםאינטרטיםוהמעדיףקצרי-טווח,קטנוניים.כחשבונות
העם.טובת

אמירותשללגםלפנינווהמורכבת.הטברכההפוליטית.האמירהובצד

כתורהכמוהשסחירהאחתלאכאןנרמזארס-פואטיות.אופואטיות,
וגלגוליהחילופיההם.מסופקיםלרוחחומרביןהגבולותוכיוכיצירה.

כספרכמוהדורשלהשאיןסחורה ;תרבותכגלגוליכמוהםסחורהשל

 ;ומתוחכמתמורכבתכיצירהכמוהרועשירססגוניאריג ;קדראלושאין
כמרהםשהקרראיםומכאן ;והשקפהאופנהכחידושיכמוהםתורהחידושי

מילרהקידמהההצלחהסודאתעינינולנגדבוחןיהושעא"בכלקוחרת.
המאפייןהמחשבתי,בקיבעוןלדעתונעוצההתבוטהוהתבוטה.הפיגררטוד

קדומות.מדעותלהתנערמוכניםשאינםבחברה,טטאטייםיטודותאותם

עללררתרבדעתומעלההיהשלאבן-עטר,הטוחרכמדומהמייצגאלהאת



האלףתוסעלמסות 222

ההצלחהכורחו.עלעליונכפהשהוריתורעדנשים,כפלעלאועבדיו,
גווםמאחורילהשליךהמוכניםעמים,ושליחידיםשלנחלתםהםוהשגשוג

סיכרניהעלחדשה,דרךולנסותרעיפוש,עובשכברשהעלומוסכמותמיני
וסיכוייה.

ענייןכידועשהיהעבדים,בסחריצדדלאבן-ימינוקוראשוםהן
מצביעלבגלויזכרתילמדלאאףקוראשוםהן ;בימי-הבינייםנורמטיבי
שלבתקינרתםאבות-אבותינרהאמינושבעברהגםופוליגמיה,ביגמיה

כילשכנענו,מבקשיהושעא"בבמקביל,לבם.בכלאלהאררחות-חיים
שלמצב-לאומיתייביגמיה"שלמצבלשמרבנכונותנעוץהרעשורש
להתגבריהיהניתזכיצדזר.אתזוהצוררותישויותשלבצוותא-חדאחיים

מושגלמעזאץרחלקיעלולוותרדורות.בתרתיעהועלחשדנדתעל
שעלינןממהיותרכיכאן.נאמרבעקיפיןןייהשלום"כמושגוחמקמקנזיל

שבארצרתמשנאת-ישראללחשושעלינוהיההישמעאלים,מןלחשוש

שבהטוטאלית,שואהודור.דורשבכלבאשכנזמיוחדרבארפןהנצרות,

כבמאהבימי-הביניים-שתתרחשהיתהצפריהוטףנשיםאנשים,נספר

ומצוחצחיהמנומסיםחייליהעלהתרבותיתבגרמניהדודקא-העשרים
 tשלוחמומי-המוחהג'יהאדלוחמיעלה"פרימיטיבי".במזרחולאהמדים,

שעלהפעמוניםמצלצרלייותרלחרודעמנרעלמשיחם.בחרבהמנופפים
ינרמזאף.בעקיפיןהמואזיןומקריאותהגמליםמענבלימאשרהכנסייהצריח

ומוסלמיםיהודיםחיושבובספרד,הזהב"ייתורהואמודל.כידינרישכי
עדעצמיותי,אתיבטלשהואשצדומכליהדדית,השפעהמתרךבשלום,
כילהיווכחניתןבדיעבד :זאתראףהמציאות.אתוטרפההנצרות.שבאה

והפכהשהלכהתרבותבתיךלחירתאמנםבחרהאיסלם,לארצרתשפנהמי
שללתיאורםיפהזהכללשלהיפוכו ;בחייםבחרגםאךונחשלת,חלשה

הנאורות.התרבותבארצותלחיותובחררלאירופה,שפנומי
אנרהללווהפרוגנוזותהדיאגנוזרתשלבחינתןאתכיכאן,ייאמר
הסכסיךובתולדותמדע-המדינהבתחרמיהמביניםבידילהרתירנאלצים

ההפכפילעין,הנראהשהעתידלקוותאףוהישראלי-ערבי,היהרדי-מוסלמי
ההיקשכלליהכרל,ככלותלהפרכתן.ולאלאישרשןיביא ,רהרנדרמלי

שלכבניתוחןהאנושיהטבעחקרבתחומיפרעליםאינםהריוההסתברית
כבניתוחןפועליםאלאושפל,גאותוזריחה,כשקיעהסדיררתטבעתיפעות

התפרצויותאיאדמהכרעידותמראשלחזותוניתושלאטבעתופעותשל
וולקבירת.

אינהההיסטוריזםאיצטלתוכלאקטואליסטי.רומאךשלפנינומאחר
לויקדישראכןהפרשנייםהמאמציםעיקרשאתהראוימן •אמתלאאלא

המבנהאםלשפוטהמסרגליםאלה-הפוליטיתההגרתבתחרמיהמבינים
יפהשהיאכפיומשכנעתקףאכןעמלברובכאןשהוקםהאינטלקטואלי
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שמעברהעתידובניבויההווהבהערכתהעוסקרומאןלפנינואםומרשים.
וניחוחותיה,מראותיהשללעלשבחזיתו.הכיביימיתהמציאותוכללכותל.

הואאיןהרימעמיקה,הגותשלתהומותעלהמכסהרקהקליפהאלאאינה
ערכןמדיאווליסטים.קומץמפיולמרביותנינוחותלהערות-שולייםזקוק
קרדיאולוגים,אותםשלהביקורתניתוחיכערךהמקריםברובהואאלהשל

בחרךמהודו,השובההרומאןשלהפשוטהלריאליההיטפלותשמתוך
 .פרשניובקהללהטתופףמשום-מה
שלונרגשערציבורילוויכוחכולקודםזקוקהאלףתוסאלמסע
יומנו.סדרשעלה"כוערות"בבעיותצווארעדהמעורכיםרבים,קוראים

מןקולנייםכורמיםכאותםפופוליסטי,משפטיחצרואלהקוראיםאםגם
אלזס-לורין,כחכלשניםכאלףלפניברומאןשנערךהעממי.הטריבונאל

מישלמפיוהמשפטכסממרומיאליטרימשפטגמדברשלבסופךיידרש
הנתונימארץ-מולדת,חבליביןהמתפתלהדעה,נהרשביליכללןשנהירים

הוציאוהןהרומאןשברקעשו"םקהילותכלתי-פתורה.היסטוריתבמחליקת
כיווניםארבדןשלבתקופה-;וכיוםהידיעהבה"אהפרשןאתמקירכן

למורה-דרךאםכילפרשבדתא,לאזקיקיםאנו-מנהיגותהיעדרישל
המציאותבנבכיכמונוהנבוכיםכלואתאותנושיוליךבהיר-עיך,רלפרשך
גלךיי-עיניים,אינטלקטואליםשרווקאאפשרהךסבכיה.ךבטתרהחדשה

דרכנךאתשיתווהםמגמתיים.ויכוחיםמרובנסתמאו,שכברמדינאיםרלא

 .הערפלבתוךכהירכעמוד-אש




