עמוד 1

ינת

מפגש
המוות,

הנס ,הזדון,

התאונה,

התמימות,

הרמאות,

האובדן ,הרכילות ,התעלומה,
החדש שלנילי מירסקי ליצירת
תרגומה
לרגל
המופת האלמותית של
ארבעה
דוסטויבסקי,
כותבים חוזרים אל ״האחים קרמזוב״
התאווה

וההיסטריה.
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עמוד 2

האחים

מפגש

 74נשאר במשפחה

פחתה
$DN2$משפחתה$DN2$

של

אשתו

אתהידיעה על

מותה בפטרבורג .היא

עליית גג ,יש אומרים מטי־
$TS1$מטיפוס$TS1$,
מתה מיתה חטופה ,באיזו

תאוות אמורות ורצח אב .״האדוימ

פאבלוביץ׳ היה שי־
$TS1$שיכור$TS1$
$DN2$מטיפוס $DN2$,יש אומרים מרעב .פיודור
פוס,

לוימזוב״

יוצא

פרויקט

בתרגומ

חדש

אבל

מי

חייו ,יודע כמה
לא־בחיים הוא היה בעצם.

ההוצאה

האפילפסיה אלה
להורג המדומה ,אובדןהבן,
$DN2$שיכור$DN2$כלוט כשנודעלו על מות אשתו .מספרים שפרץ
כור
״הציל״ אותו בזה בחייו ובספרות
קצהו .אבל משהו
לצעוק ,ידיו נשואות בשמ־
$TS1$בשמהה$TS1$
במרוצה אל הרחובוהחל
ולשרוד.
ההתמכרותלחומר ,ההימורים ,הצורךלפרנס
ואילו אחרים סיפרו
הה
$DN2$בשמהה$DN2$לשמים:׳היום קורא לךדרור!׳
שמירר בבכי כתינוק כל כך בכה ,אמרו ,שפשוט כאב
האינטלקט הגאונישלו ,העומק התיאורישלו,העי־
$TS1$העיבוי$TS1$
$DN2$העיבוי $DN2$הנפשי המלא שהוא מעניק לכל דמות מרמויותיו
בוי
כלפיו .וייתכן
לראות,למרות כלהבהילה שחשו
הלב
כל אלה הם קרקע פורה
מאוד שזו גםזו אמתלאמיתה,כלומר שגם שמה להש־
$TS1$להשתחרר$TS1$
להתפרעות מתמדת.ואין
אינפנטילית של חתרנות ריקה
מדובר כאן בחגיגה
המשחררת ,הכל ביחד.הלוא רוב
$DN2$להשתחרר $DN2$וגם ביכה את
תחרר
זה המצב שהוא הכיר מעצמו ,שהוא הכיר מתוכו את
ואפילו רשעים גמורים ,הם תמימים ופשוטים
האנשים,
האדם ,שהוא כתב מתוכו ,זה אזור הרעששכולנו בו־
$TS1$בורחים$TS1$
לנו .וגם אנו עצמנוכך״.
הרבה יותר ממה שנרמה
$DN2$בורחים $DN2$ממנו ,שרוסטויבסקי הרחיק ממנו כלחייו וחזר
רחים
לשירותנו תמיד ,המספר הזה,
תחי הכנות .הנדיבות.
אליו בכתיבתו שוב ושוב .ואנחנו אחריו.
הקודח ,פרקלפרק ,הלקלחלק ,שני ספרים .הדיווחים
ייפול גרגר החי־
$TS1$החיטה$TS1$
״אמן אמן אני אומרלכם :אם לא
מתרבים ,מתעשרים,מתפצלים ,מתרככים ,חומקים,
לבדו .וכאשר מת,
יישאר
$DN2$החיטה $DN2$אל תוך האדמה ומת
טה
מופיעים שוב אחרת זו לא כנות ,בעצם ,זו תנועת
המניפה־מטוטלת המרהיבה ביותר של מספר שאפשר
יעשה פרי הרבה״ ,מצטט רוסטויבסקי את הבשורה על
) .הנה חפירות בספר הזה :נטי־
$TS1$נטישה$TS1$,
פייוחנן כמוטו(י״ב 24
לרגע ,עד כמה יתקרב
להיות עדלה .איןלרעת,ולו
רק קצה

סופשבוע

יקיר

עינת

הרעש ויצא בחיים.
שמכיר מעט את דוסטויבסקי ואת סיפור

השכנים
הנוראים ממול

אפשר לקרוא
האם
את היצירה הזו ולהישאר
בכל זאת חי?

המספר הזה

עד כמה יתרחק.

שה,
$DN2$נטישה$DN2$,
פתאום הנסיבות ברו־
$TS1$ברורות$TS1$,
התעללות,

מצוקה ,רעב ,רצח,זדון ,רמאות ,או־
$TS1$אובדן$TS1$,

$DN2$אובדן $DN2$,אבל
בדן,
$DN2$ברורות $DN2$,פתאום הן מטושטשות ,פתאום יש וראות אחת
רות,
הנשמה
קירות הזכוכית המנופצים של היצירה הזו
אפשר שכך ,אפשר שכך .אין אפשרותלנבא
המעשה
תלויים ,והסיפור הנורא והאיום מג־
$TS1$מגביר$TS1$
הזה הופך אותנו
לא ידעה שהיא עשירה כל כך ,שיש לה שמות רבים
כל כך ,ושרובם איומים כל כך.
טוטליות .אנחנו האנשים
$DN2$מגביר $DN2$את התלות הזו ער כרי
ביר
ולמירםקי יש
התמימים והפשוטים .אנחנו השפוטים.
ההגעה של ״האחים קרמזוב״לידיי הוציאה ממני
הצעקה שמילטה עצמה מגרוני הייתהאולי צעקת
ההיסטריה הזו של גבישי הזכוכיתשבלשון השקיפות
צעקה .הצעקה היתה הכלאה של שמחתבהלה.לידתו
כל מה שנחוץ כרי לבטא את זה בעברית.
של מירסקירועדים־רוטטים על הבשר .קשה מאור
ההתרחשויות המסופרות הולכת אט־אט ונב־
$TS1$ונבנית$TS1$
ובצל
נילי מירסקי היתה ארוכה,
של הספר הזה בתרגומה של
לקרוא את הספר הזהולהישאר בחיים .אבל זו חובה
$DN2$ונבנית $DN2$היסטריה.אפילו בקטע הזה המצוטט ,של מוות
נית
מתמשכת .אני מחכה לה שנים ,כי שמעתי שהיא מת־
$TS1$מתרגמת$TS1$.
אנושית ,מוסרית ,ובאופן בלתי נתפס זה גם אושר
בנסיבות
$DN2$מתרגמת $DN2$.ב־ 2009הופעלה אזעקת שווא ,והחזיקה אותי
רגמת.
עלובות ,של אובדן ,יש צעקות ,בכי ,מח־
$TS1$מחלות$TS1$,
מכאיב,לא־חנף בשום צורה ,משום שאמנות הסיפור
$DN2$מחלות $DN2$,רעב .אותו רגש־מצב ,שנתפס באופן מיידי כח־
$TS1$כחוויה$TS1$
שנתיים נוספות .אבל ההתעכבותהזו,מבלי שארע את לות,
נסיבותיה ,נשמעה ליהגיונית,וידעתי שתמיר תיש־
$TS1$תישמע$TS1$
הספר הזה הוא כל כך נורא ,שישהיגיון
$DN2$תישמע $DN2$לי ככה
מע
מתמיד באי יציאתו .הציפייהלו הייתה באהבגלים

היזכרות ,שעלתה

במסגרת דברים אחרים ,ושקיעה,

ובד בבד התחושה שלצפותלזה,
כי החותם הנפשי

גם אמונה ותקווה נואשות

המתחבטות בין

שקרמזוב

זה

לאסון.
כמולצפות

משאיר נרשםכצלקת .ומי

רוצה״להצטלק״בחייו? מילא ,בעצם?
כך או כך,לפני שבוע ,בסניף הדואר
התרחשו התאונה והנס יחד.התחלתילקרוא
התרחש נס שני .המספרהנוכח־נערר של רוסטויבס־
$TS1$רוסטויבסקי$TS1$
קי
לתחייה .המגע של מירםקי עםהמילה הפך את
$DN2$רוסטויבסקי $DN2$קם
עליו,
דיבורו לשביל הנגיש ביותר שאפשרלעלות
לשכןממול ,שמספר,לכאורה שלאלשמה ,את
העלי־
$TS1$העלילה$TS1$
לה
$DN2$העלילה $DN2$הספרותית האיומה והשלמה ביותר ששמענו.
מספר ברוח

שברמת גן,

שוב ,ומיד

עיתונאי.

פיודור

מיכאילוביץ׳
דוקטויבסקי
צי17

ם:אימג'בנק

רקםלעצמו דוסטויבסקי מספר
בלתי נתפס את המדיום הראשון שפעל
כספר ,אלא כסיפור בהמשכים המודפס על גביעיתון.
ששירת באופן
בתוכו

לא

ישרא 89637רת 6611
$TS1$משכילרכלןתככןשנוןרגשןצעקןנואשקורץגםמדויק$TS1$
משכיל־רכלן־תככן־שנון־
זהו מספר ברוחעיתונאי:

$DN2$משכילרכלןתככןשנוןרגשןצעקןנואשקורץגםמדויק$DN2$המגולל "מן הנ־
$TS1$הנעשה$TS1$
רגשן־צעקן־נואש־קורץ־גם־מדויק

בעירנו״ .ארם שמצוי בד בבד בסודהעניינים
עשה
$DN2$הנעשה$DN2$

ומחוצהלהם.

והוא גם

מסופר,לעתים

בשר ורם ,גוף החי באותו מרחב

הוא נוקט דיבור

בשם אנשי המקום,

מתנפצת בידיו של
הזכוכית
תיבת
דוסטויבסקי לרבבות רסיסים.
הוא תכו ,מרים רסיס ועוזב ,מרים ועוזב .כל דמויותיו
עומדות על
ואחריה .עוד לא קם אמן
היסטריה ,בתוך
ספה של
ההיסטריה,
הדברים כל כך קרוב למקור
שהביא את
הרעש ויצא בחיים

לעתים מבודד עצמו מתוכם ,אך איןלו מגע של
עם הגיבורים .מגעו הוא מגע רפאים של תיווך
של מדיום ,וגם המדיום עצמו מצוי במגע רפאים של
בין העיתונותלספרות .קיומו הפיזי מכאן
תיווך
והעדר האינטרסשלכאורה מכאן מחלץ נוכחות שאי
אפשר לא לתת בה אמון .אבל מה מעורר את הרצון
וויה
$DN2$כחוויה$DN2$
העז הזה? הסיפור הנורא של הקרמזובים ,כן ,אבלאיזו
ממש

מגע

הרכילותי
גסה ,שאין להלכאורה ביטוי רב יותר מתלישת
מתגלגלת כאן גם במובנה הפשוט ביותר,
כמעט .וכמו בכל יצירהגדולה באמת,
רטוריקה .הנה ,כך חותם המספר את הפרק הראשון
שערות ,הופך אצל דוסטויבסקי למצע מתמיד ,עשיר
אחורי״ שלהיצ׳קוק ,אתהמתחיל ,יושב ,צופה בח־
$TS1$בחלון$TS1$
ומדויק ביותר ,של קיום אנושי .היסטריה אצל דוס־
$TS1$דוסטויבסקי$TS1$
בחלק הראשון בספר הראשון:
לון
$DN2$דוסטויבסקי $DN2$היא לא רק רגש גס ,צעקני ,היא גם רגש
טויבסקי
פאבלוביץ׳ נטרד מידמשלוותו והתכונן
״פיורור
$DN2$בחלון $DN2$ההוא שהמספר ההוא פותח,בהתנהלות הנוגעת־
$TS1$הנוגעתפושעת$TS1$
שיש לו פרוטות,אלפי פרוטות ואינסוף פנים .תיבת
לפטרבורג .לשם מה? הוא עצמו לאידע ,כמובן.
$DN2$הנוגעתפושעת $DN2$של השכניםממול ,הקרמזובים ,והופם במחי
פושעת
לנסוע
קי־
$TS1$קילומטרים$TS1$
עמוד ,שניים,שלושה ,במרחק מאה ויותרואלפי
מתנפצת בידיו לרבבות רסיסים .הוא רוכן,
הזכוכית
אכן ,אפשר שבאמת היהנוסע .אבלכיוון שהגיעלידי
$DN2$קילומטרים $DN2$אלה הם פתאום חייךשלך.
ועוזב .כל דמויותיו עומדות לומטרים
ועוזב ,מרים
מרים רסיס
לעצמו ,לשם
החלטה שכזאת ,ראה מיד היתר מיוחד
חיזוק הלב לקראתהנסיעה,לפתוח שוב בסביאה פרו־
$TS1$פרועה$TS1$
על ספה של היסטריה ,בתוך ההיסטריה ,ואחריה .עוד
עינת יקיף היא סופרת
לא קם אמן שהביא את הדברים כל כך קרוב למקור
$DN2$פרועה $DN2$מאין כמותה .והנה ,באותו זמן ממש,קיבלה מש־
$TS1$משפחתה$TS1$
עה
כדרך״חלון
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איך

קרמזוב

האחים

פתרו

את תעלומת התרנגול
מגבעת שמואל
לפני עשר שנים פקדה את חיי
ומתחת
$TS1$לדירתי$TS1$,
לדיר־
משונה .גרתי אז בגבעת שמואל,
תי,
$DN2$לדירתי$DN2$,לעתים ממש על אחד הענפים הנושקים לח־
$TS1$לחלון$TS1$
לון
$DN2$לחלון $DN2$חדר השינה ,נהג להתמקם לו בשעות הלילה
תרנגול .קרקוריו החזקים כלהלילה ,עדלשעות
הבוקר המוקדמות ,הותירו אותי ער במשךלילות
רצופים ,ודי היה בכך כדי להפוך את חיילסיוט

תקופה מעט

אחד

מתמשך.

והנה ,כאן בדיוק

תי
$DN2$שהייתי$DN2$

ערלילות על גבילילות בלי

מתוך
הטירוף?
צופה,
$DN2$כמצופה$DN2$,לסיוט.למעשה,

המחזה

"האחים

קרמזוב"

\ל\ז

בפריז ב־
צו17

1945

שאפצה על

כך

בשעות היום ,הרי שחיי לא נהפכו ,כמ־
$TS1$כמצופה$TS1$,

בשינה

אן נע

תעלומה .אף שהיי־
$TS1$שהייתי$TS1$
ניצבה לה

תפקודי

בשעות היום

לא

מכל עייפות ,עצבנות או

נפגע כלל .לא סבלתי
בעיותריכוז;אפילו אתנפתוליהעלילה של ״הא־
$TS1$״האחים$TS1$
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$DN2$״האחים $DN2$קרמזוב״
חים
וזו!ץ0611

שקראתי

ישרא 39637

בקלות

יחסית .איך

בדיוק צלחתי

באותו הזמן

אפשרלהסביר

זאת? כיצד ניתן

להסביר את העובדה שאף שהייתי ער כלהלילה,
התקרבתיולו במעט לאותו טירוף
כללילה ,לא
כתוצאה
דעת מפורסם שאמור להשתלט על ארם
ממצב שכזה?
את

בחמש

ההסבר המלא והמשכנע לכך מצאתי מקופל
שורות בלבד בתוך ספרו של רוסטויבסקי,

שקראתי

האחים,

כאמור
מואשם

הפוטנציאלי
בסיסהאליבי

באותו הזמן

ממש.

דמיטרי,

אחר

ברצח פיודור קרמזוב ,האב .הרוצח

השני ,סמרדייקוב ,נוקה

שסיפקהלו

משרתו של האב
$DN2$הייתה $DN2$ערה כל הלילה בגלל
תה

מחשד ,על

אשתו הזקנה של גרגורי,

הנרצח :על

פי עדותה ,היא היי־
$TS1$הייתה$TS1$

אנחותיו

של

סמרדייקוב

אף
שהייתי ער לילות על גבי לילות ,הרי שחיי לא נהפכו,
עצבנות או בעיות
כמצופה ,לסיוע .לא סבלתי מכל עייפות,
שקראתי
ריכוז; אפילו את נפתולי העלילה של ״האחים קרמזוב״
יחסית
באותו הזמן בדיוק צלחתי בקלות

החולה,ולכן היאיכולה לאשר
עזב את מיטתו (ומכאן שלאיכול היהלהיות
רים
המשפט מנסה סנגו־
$TS1$סנגורו$TS1$
בי .הדמיון המדהים(למעט סוג החיה) שבין המק־
$TS1$המקרה$TS1$
$DN2$במקרים $DN2$כמו אלה טבעי הדבר ,כך טען הסנגור ,שהאדם
של פיורורקרמזוב) .במהלך
רה
מתעורר מאותה נביחה ,אך נרדם מיד לאחר מכן
$DN2$סנגורו $DN2$של רמיטרי לפורר אלהאליבי של סמרדייקוב,
רו
$DN2$המקרה $DN2$המתואר בספר ובין המקרה שלי פתרלחלו־
$TS1$לחלוטין$TS1$
טין
בחזרה .אם כך ,מדוע לתחושתה של האישה היא
$DN2$לחלוטין $DN2$את
שלתפיםתו אינו אלא ראיה רופפת למרילחפו־
$TS1$לחפותו$TS1$.
התעלומה .הסיבה לכך שלא הייתי עייף
במשך היום היא שככל הנראה פשוט ישנתי מצוין
כולו? התשובה פשוטה :האדם
תו.
$DN2$לחפותו$DN2$.
לא ישנה כלהלילה
לטענתו ,עדותה לפיה הייתה ערה כלהלילה
הישן ,טען הסנגור ,זוכר את רגעי ההתעוררות ,אך
כולובלילה שבו נרצח פיורור קרמזוב אינהיכולה
למעט התעוררויות ספורות ,רגעיות.
עכשיו יש לי תינוקת ,ושוב נדמה לי שאני לא
לעולם לא את הזמן שבו ישן .באופן זה ,זמן השינה
לשמש כל ערובה לכך שאכן הייתה באמת ערה
ישן כלהלילה .שקלתי את
להתעוררות כמו נמחק ,ומה שנו־
$TS1$שנותר$TS1$
האפשרות ששוב מדו־
$TS1$מדובר$TS1$
כלהלילה.
בין התעוררות
שאני בעצם ישןמצוין ,ומתעורר רק
$DN2$מדובר $DN2$באשליה
בר
$DN2$שנותר $DN2$חרות בתודעתו הם רגעי ההתעוררות בלבד.
תר
שבאמצעותה בחר הס־
$TS1$הסנגור$TS1$
כעת שימו לבלאנלוגיה
אלה נצמדים בתודעתו זהלזה ,והם שיוצרים את
נגור
פעמייםבלילה .אבל חוששני שהפעם גם האחים
$DN2$הסנגור $DN2$לבסס את טענתוזו .הסנגור הכיר אישה שהת־
$TS1$שהתלוננה$TS1$
קרמזוב לא יבואו
$DN2$שהתלוננה $DN2$על כך שלא ישנה כלהלילה בגלל נביחותיו
לוננה
לעזרתי.
האשליהכאילו יש רצף זמני בין רגעי ההתעוררות
של איזהכלבלב .אולם במקרה ההוא היה ידוע בוו־
$TS1$בוודאות$TS1$,
הללו.במילים אחרות ,האדם מרגישכאילו היה ער
דורון נחום הוא דוקטור
$DN2$בוודאות $DN2$,שאותו כלבלב לא נבח במהלךהלילה אלא
דאות,
לפילוסופיה
במשך כל אותו הזמן.
שסמרדייקוב

לא

רוצחו

פעמיים־שלושבלבד,

גדולים .במק־
$TS1$במקרים$TS1$
ובהפרשי זמן

אתכםיכולים ודאילהבין

את

התדהמה

שאחזה
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מפגש

האחים

₪1

***

מנחם בן

ד״ר דוסטו
ומיסטר יבסהי
■ו

מי היה

מאמין

שסופר

אחד

יכול להיות כל כך מופלא,
וכל כך
משעמם?
מאירויזלטיר
מים,
$DN2$המוקדמים$DN2$,

באחד משיריו המוקד־
$TS1$המוקדמים$TS1$,

כתב פעם

לרוסטויבסקי״,
״מכתב

כי בצעירותו גמע את

דוסטויבסקי בלי די ,עד שדמו היה ״מלא
התרעלה״,ואילו כיום הוא איננומסוגללקרוא
גבול
ממנו אלא עמודים ספורים בלבד ולא יותר .אריאנה
מלמד,לעומת זאת (שכתבהלפני כמה שנים מסה
אותו עד

מענייינת במיוחד על
קמצוץ של

בין

מנופח.
חרטוט
ייו
$DN2$בחייו$DN2$

השאר

של

את

״האחים קרמזוב״ ובה

הקשר בין

חשפה

פרטים ביוגרפיים בח־
$TS1$בחייו$TS1$

דוסטויבסקי ,כגון אביו

שנרצח ,ובין הרומן

"האחים
קרמזוב"

שעניינו

סיף
$DN2$שהוסיף$DN2$
שפות
בשלל

רצחאב) ,וכן פרופ׳ עמינדב ריקמן ,שהו־
$TS1$שהוסיף$TS1$

אחרית

דבר לתרגום

החדש

שלנילי מירסקילרומן כפול

והמשובח

כדרכה

הכרכים הזה (גם אם

תרגומו הישן של
וולפובסקי הוא עדיין מצוין ,עם
כלהיושן),

מבטיחים לנו

הספרותהעולמית
קי.
$DN2$רוסטויבסקי$DN2$.

שניהם גם

שניהם

שמדובר

בפסגת

ובפסגת יצירתו של רוסטויבס־
$TS1$רוסטויבסקי$TS1$.

מציעיםלנו (בעקבות

הרבה

הבעיה היא
מדכאות
פשוע
דוסעויבסקי
שמביא
שהדוגמאות
הקריאה .הוא מביא למשל
עלינו את החיים ואת
מקרה זוועה,
והוא
אליו,
זר
חימם
"חיבק
שבא
רעב וקפוא
שבו קדוש כלשהו
השותת מוגלה בשל
המצחין,
אותו והתחיל נושם ונושף לתוך פיו
איזו מחלה נוראה".די!!! לא
תרחםעלינו ,פיודור?

מבקרים

עולמיים קודמים) לשים לב במיוחד לפרק
״האינקוויזיטורהגדול״ ,הנחשב בעיניהם לשיאה
של היצירה הזאתולאחר משיאי הספרותבכלל.
הקרוי

דרך טורקים ,שעקרו בפגיון ״בתאוותנות

ממש"

"ישוע" ,במקום לבחור

בשם

הפשוט והנכון
"ישו"),

החוזר לעולם האנושי במאה ה־  16ישר לימי
ששיסה
עוברים מרחם אמותיהם ,ועד לאציל רוסי
האינקוויזציה בספרד,ולמרות הנסים שהואמחולל
אתכלבי הפרא שלובילד בן שמונה ,ער מוות ,רק
שוב (מחזיר את הראייהלזקןעיוור ,מקיםלתחייה
אז איפה מונחת האמת? האם ״האחים קרמזוב״,
משוםשהילדון העיף בטעות אבן שפגעה באחר
נערה שמתהוכוי) בוחר האינקורזטורהגדול לכ־
$TS1$לכלוא$TS1$
הדוגמאות האלה מביא אי־
$TS1$איוואן$TS1$
מכלבי הצידשלו .את
רומן
שנכתב לפני כ־  130שנה ,הוא עדיין פסגה
תיאולוגי קר וסתום
$DN2$לכלוא $DN2$אותו מתוך איזה פלפול
לוא
$DN2$איוואן $DN2$בנאום ממושךלפני אחיואליושה ,כדי להס־
$TS1$להסביר$TS1$
וואן
שהתיישן
רומן
או
כמוה,
שאין
ספרותית
בעי־
$TS1$בעיקרו?$TS1$
מחרש יחבל בחירות
שתבשר
שעל פיו ״כל מה
ביר
$DN2$בעיקרו? $DN2$התשובה היא גם וגם .מצר אחר ,יש כאן קט־
$TS1$קטעים$TS1$
קרו?
$DN2$להסביר $DN2$למההעולם הזה ,שייסראלוהים ,הוא בלתי
האמונה של בני האדם ,שכן יופיע בתור נס״.סלי־
$TS1$סליחה$TS1$,
בהחלט
וזה
במהותו.
צודק
ובלתי
נסבל
רומן
חיים
מטלטלים,
מתח
להפליא,
משכנע,
עמודים
עים
$DN2$קטעים$DN2$
$DN2$סליחה $DN2$,אבל מה זה הקשקוש הבלתי מובן הזה ,ההולך
חה,
משום שאף אדם עוד לא הצליח להסביר באופן
פסיכולוגי במיטבו ,שבו
חשודים ארבעה אחים
ונמשך אל הטענה הכלכליתהאנטי־קפיטליסטית
$TS1$הרומן $TS1$אינטליגנטי מדוע יש כמותגדולה כזאת של סבל
ברצח אביהם; ומצר שני ,אלף (כמעט) עמודי הרו־
אלינו את חי־
$TS1$חירותם$TS1$
והשגויהבעליללפיה "סופם שיביאו
$DN2$הרומן $DN2$הזהמכילים לא מעט קטעים ,ואני מתכוון גם
מן
זוועתיבעולםהאלוהים הזה .גם המאמינים(כמוני
רותם
יכוליםלהסביר את זה .זה נורא מדי.
למשל) לא
$DN2$חירותם $DN2$ויניחוה
התיאולוגיים (כי מדובר במידה
לרגלינוויגידולנו ׳מוטב שתשעבדו
ובעיקרלקטעים
לאכול׳״ .כל מיני
אותנו,ובלבד שתיתנולנו לחם
דוסטויבסקי
שמביא
שהדוגמאות
רבה ברומן דתי),העולים על גדותיהם מרוב פל־
$TS1$פלפולים$TS1$
הבעיה היא
חרטוטים מנופחים בנוסח הזה .אז נכון שזהו רק
עלינו את החיים ואת הקריאה .זה
מדכאות
פשוט
$DN2$פלפולים $DN2$נוצריים מייגעים ,ואני מתכוון בהחלט גם
פולים
כשהקמצוץ הזה
חל גם על קטע נוצרי שבו דוסטויבסקי מסבירלנו
שאריאנה מלמד ועמינדב דיקמן מגדירים
לפרקים
קמצוץ מן הרומןהגדול הזה ,אבל
מוגדר כפסגה ,אנחנו מתעקשים לאלהתפעל .זה
מסוגלים לאהוב באמת
(שוב מפי
איוואן) ,כי אנחנו
כפסגת הפסגות של הרומן הזה,ואילו אני מוצא
לא אומר שדוסטויבסקי לא גאון (הוא כן ,למרות
רק את האנשים שאיננו מכירים .וכאן מביא דוס־
$TS1$דוסטויבסקי$TS1$
בהם צד פשטני ומתיש.
שנבוקוב לא חשב ככה) ,אבל ראוי לאלהיסחף אל
$DN2$דוסטויבסקי $DN2$מקרה זוועה מסוג אחר ,שבו קדוש כל־
$TS1$כלשהו$TS1$
טויבסקי
בפרק "מרד״ ,למשל ,מסביר איוואן ,אחד הא־
$TS1$האחים$TS1$,
התפעלויות מדומות .כשהוא נפלא
$DN2$כלשהו $DN2$חימם איזשהו זר רעב וקפוא שבא
שהו
$DN2$האחים $DN2$,מדוע איננו מקבל את סדרהעולםהאלוהי.
חים,
רטוריקה של
אליו ,והוא
הואנפלא ,וכשהוא משעמם (כה יסלח לי
שהמבוגרים נענשים ,הם בוודאי חטאו
כי מילא
״חיבק אותו והתחיל נושם ונושף לתוך פיו המצ־
$TS1$המצחין$TS1$,
אלוהים)
השותת מוגלה בשל איזו מחלה נוראה״.די!!!
דיים ,אבל למההילדים? כאן מביאלנו דוסטויבס־
$TS1$דוסטויבסקי$TS1$
חין,
$DN2$המצחין$DN2$,
הוא משעמם ,שלא לדבר על קהל היער המשוער
קי
שלו :הקוראים הישראלים שמירת הבקיאות שלהם
מיכאילוביץ׳?
עלינו ,פיודור
לא תרחם
$DN2$דוסטויבסקי( $DN2$מפיו של האחאיוואן) שורת דוגמאות מזווי־
$TS1$מזוויעות$TS1$,
כביכול ,בפרק״האינקוויזי־
$TS1$״האינקוויזיטור$TS1$
ואילו בשיא הרומן
$DN2$מזוויעות $DN2$,החל מאמא שכלאה את בתה בת החמש בבית
בברית החדשה היא בדרך כלל כל כך אפסית ,ער
עות,
שחלק גדול מכוונותיו ומקישוריו של הרומן התי־
$TS1$התיאולוגי$TS1$
הגדול״ ,מסופרת איזושהי אגרת הבל על ישו
טור
$DN2$״האינקוויזיטור$DN2$
השימוש והכריחה אותהלאכול מצואתה (רק משום
(גםנילי מירסקי מקפידה אגב על השם המלאכותי אולוגי
$DN2$התיאולוגי $DN2$הזהיחלפו מעל ראשם.
שהילדה לא התעוררה בלילה לעשות את צרכיה),

עמוד 5

'..-ך

יי

* ₪3ד

^^

Kuan

■"

^1.i)f

|)
jj|iiif

•»*

cprmn

~-!₪
^lj» ■Me

במקרה

מדובר

אומר
לעצמו:
שהיא

אחד,

הקצה האמיתי!
הבה ניקח

אישה

$DN2$״האחים $DN2$קרמזוב״ל״המלט״.
שלא מעניינת אף
חים

רעה לכולםושלכאורה

ממשלהשאירה
אם גם

דוסטויבסקיכאילו
אין צידוק

של

בחיים ,הגיבור ירצח אותה ,ונבדוק

שגיא

צבירן

אבל

אין זה סיפור

אמנם

על

רצח אב.

ובאחים,

$TS1$וקשיים$TS1$
וקש־
בעיה מוסרית

הספרים יש

התחקות אחר

רצח ,אופי

$DN2$הרוצח$DN2$בלי
צח
זאת,

או

לרצוח

זקנה

אבא?
כתב

בצעירותו

״האדם הוא סוד.

נבחנת

רסקולניקוב במי־
$TS1$במידה$TS1$
אחים ואב.

מנותק
מהעולם,

$DN2$במידה $DN2$רבה
דה

לרצוח

מה גרוע יותר:

סיבה ובניתוח נפשו שלדמות־יאגו; במקום

אם לא
אנשים
רגילים,
במידה

הוא

אדם יוצא דופן (גם

שהוארוצה) ,בעוד
החיים

בקרב

משפחתם.

איד פרוידיאני ,והן מובנות במידה רבה

רוסטרבסקי

את

צריך
לפענחו .גם אם תוסיףלפע־
$TS1$לפענחו$TS1$

$DN2$לפענחו $DN2$כל ימי חייך ,אל תאמר שזמנו אבדלריק.
נחו
עוסק בסוד הזההואיל ואני רוצהלהיות אדם״.
לא היו אלהמילים ריקות .דוסטויבסקי הקדיש
את מיטב כוחותיו היצירתיים למטרההזו ,ורוב יצי־
$TS1$יצירותיו$TS1$
$DN2$יצירותיו$DN2$הגדולות מנסות בדרך כזו או אחרת לפצח
רותיו
אני

ומספקות

למעשים .וכך ,מתוך הק־
$TS1$הקדרה$TS1$
מניעים בהירים לכאורה

באופן לא מפתיע ,גם

מכולן,
היא החזקה והקמאית
התשוקה לרצח אב .היא אינה מרכז הסיפור ,אלא
מעשה כה לא טבעי שהוא
לכל היותרכלי
עלילתי
ומאפשר
מזעזע את היסודות
לדוסטויבסקילבחון
את נושאו ,התשוקות האנושיות ,ביתר העמקה.

חשוב להבין שלמרות
הקשוריםאליהן

שהתשוקות והמניעים

״יוליסס״
ג׳ויס אמר פעם כי
לפרויד ,הוא אינו מא־
$TS1$מאמין$TS1$
$DN2$דוסטויבסקי $DN2$מורכבת יותר .בניגוד
בסקי
בעוד ״האשכבה שלפיניגן״ הוא ספר שלהלילה.
בתשוקות
$DN2$מאמין $DN2$בפתרון מלא של הנפש האנושית .גם
מין
ועונשו״ הוא ספר העוקב אחר
אפשרלומר ש״החטא
דמות־יאגו ,אחר הצר הלא מובןוהאפל באדם ,אותו
הוא רואה דברמופלא ,ומסיבה זו זוסימה ,כשהוא
מבין שדמיטרי שוקל רצח אב ,משתחווה בפניו.
רסקולניקוב אינו מבין עד תומו,
רצח ללא מניע שגם
הוא

הדברים הבאים:

האב והבנים הם

המפעמות

הפסיכולוגי שלהם
והיצירה למעשה עוסקת בחקר
אלה
קמאיות
תשוקות
ושל תשוקותיהם.
הן מעין

$DN2$הקדרה $DN2$האפלה של
דרה
נפשו של האדם ,אבל יש משהו אורגני יותר בבחינה
שלפי
התשוקה
פרויד
הנעשית ב״האחים קרמזוב״ :אין מדובר באדם הרו־
$TS1$הרוצח$TS1$
נפשם

הספר עוסק

אפיינים
$DN2$מתאפיינים$DN2$
רסקולניקוב
במידה רבה,

בתשוקותיהם העזות,

האיד,
עולה,

של

באב

$TS1$מתאפיינים$TS1$
מת־
במשפחת קרמזוב .בני המשפחהכולם

$TS1$פסיכולוגי$TS1$,
פסיכולו־
מטיל על עצמו תפקיד של נבדק בניסוי
ופילוסופי.לעומת זאת ,הרצח של פיו־
$TS1$פיודור$TS1$
גי,
$DN2$פסיכולוגי $DN2$,מוסרי
זה רצח של אדם קרוב
ו״ניסויי״
אינו
כה קר
דור
$DN2$פיודור$DN2$
מטעמים אנושיים .בשני

״האחים קרמזוב״

מפורסם

בשל

רצח האב,

בנפשם,

בנסיבות האלהעולים

יים
$DN2$וקשיים$DN2$
פסיכולוגייםלרוצח.

לבחון את היחס בין ״הא־
$TS1$״האחים$TS1$
זאת ,אני סבור שכןמעניין

ספר

של

בעוד ״האחים קרמזוב״ הוא ספר הבודק את

היום,

הצדדים

נראים מובנים ,הבנתו של דוסטוי־
$TS1$דוסטויבסקי$TS1$

יש כאן דמיון מבני

רבל״המלט״.

גם

שם

רצח

האח ,הלא
המובנים ,או המובניםלכאורה של האדם .המניעים
סודות
וידועים ,וביצירה בוחן דוסטויבסקי את
שם ברורים
$DN2$היסודות$DN2$ומשליך אתהמלט ,במקום לתשוקות עזות,
למחשבותאפלות .ב״המלט״ יש פנייה לממלכות
הפסיכולוגיה הקשורה לצד זה של האנושיות.
הגבוהות של חשיבה על משמעות החיים ,אבל אלה
פרויד ,בחיבור שלו ״דוסטויבסקי ורצח האב״,
טבעי כמעט באותה מידה ,מזעזע את
$TS1$היסודות$TS1$
הי־

אתהתעלומה האנושית ,שעבור דוסטויבסקי ,לפי
לפענוחמלא .אומר זאת
המבנה שלה ,אינה ניתנת
לנו דמיטרי ״הלא משכיל״ באופן כה רהוט ומדויק:
״תעלומות רבות
להחריד! רבות מרי החידות המד־
$TS1$המדכאות$TS1$
כאות
$DN2$המדכאות$DN2$

את

האדם על

פני

האדמה.

פתור

ככל

אשר

תוכל...״.
מקו־
$TS1$מקובל$TS1$
במרכז ״האחים קרמזוב״ עומדתתעלומה

בל
$DN2$מקובל$DN2$לחשוב שזותעלומת
$DN2$ועונשו״ $DN2$,אותה יצירה
שו״,

של
לא

דוסטויבסקי,

סיכולוגיה
$DN2$בפסיכולוגיה$DN2$

ללא

תעלומה,
מספרלנו על

ובמקרה זה

שנעשתה

קשורה

הרוצחידועה ,אלא

רק שזהות

הגיבור ,וכל

רצח האב .גם ״החטא
$TS1$ועונשו״$TS1$,
ועונ־
התר בשמו

$TS1$בפסיכולוגיה$TS1$
בפ־
הספר עוסק רק בו ,במחשבותיו,
החמקמקה

של

תודעתו השסועה .סיפור

העלילה
״החטאועונשו״ אינו תעלומת
הוא רק

מוכרוידוע,

שהרוצח הוא גם

המעטה והכסות

של

הסיפור :שהרי

רצח .בהיות הרוצח
שכבר

הוא עצמו ,כפי

נאמר בעבר,

התעלומה .בכל
הופך למוקד
רסקולניקוב רוצח אישה
$DN2$המקובלת $DN2$היא שמדוברבהסלמה:
לת
אליו ,בעוד ב״האחים קר־
$TS1$קרמזוב״$TS1$
זקנה שאין לה כל קשר
$DN2$קרמזוב״ $DN2$אחר הבנים רוצח את האב .לכאורה מדובר
מזוב״
בספר קיצוני יותר ,שהולך הרבה יותר רחוק ומ־
$TS1$ומשאיר$TS1$
$DN2$ומשאיר $DN2$את הסביר והמוכר אי שם מאחור .אלא שזו,
שאיר
במידה רבה ,תפיסה מוטעית .אכן,בסולם הפשעים
רצח אב חמור יותר מרצחרגיל ויש בו משהו לא
טבעי במיוחד .כךלפחות ,לפי תפיסות מסוימות.
היוונים ,למשל ,האמינו שזו האמת.
אלא שהרצח לא נעשהבחלל .ב״החטאועונשו״
רסקולניקוב רוצח אישה רעת לב ואכזרית ,עד כדי
כך שאין לו קושילכנותה״כינה״ .לא מוצגת שום
תכונה חיובית של הזקנה ,וגם כדמותשלילית היא
צרה ביותר וכל שאנחנו יודעים הוא שהייתה ״לא
לעצמה״.לפיו־
$TS1$לפיודור$TS1$
טובה לאף אחד,אוליאפילו לא
מקרה ,הדעה המקוב־
$TS1$המקובלת$TS1$

המקובלת היא
שמדובר בהסלמה :רסקולניקוב
הדעה
ב״האחים קרמזוב״
אישה זקנה שאין לה כל
קשראליו ,בעוד
בספר קיצוני יותר,
אחד הבנים רוצח את האב .לכאורה מדובר
הסביר והמוכר אי
שם
ומשאיר את
רחוק
הרבה יותר
שהולך
מאחור .אלא שזו,
מתןעית
תפיסה
במידה רבה,

רוצח

משווה את ״האחים קרמזוב״ לשתי יצירותגדולות
אחרות:״המלט״ ו״אדיפוסהמלך״.לשיטתו ,במרכז
שלוש היצירותהללו עומר רצח האב .הוא אכן מגיע
$DN2$לפיודור $DN2$האב ,לעומת זאת ,הרבה תכונות רעות ,אבל
דור
למסקנה זו בניתוח קצר ,אך מבריק ,של היצירות,
אלא שלשם כך הוא מניח את נקודת המוצא הפ־
$TS1$הפסיכואנליטית$TS1$
סנטימנטלי״,
דמותו אנושית ומורכבת .הוא ״רשע
$DN2$הפסיכואנליטית$DN2$לגבי תסביך אדיפוס.
המסוגל לאהוב ולחוש אמפתיה .במובן זה ,הרצח סיכואנליטית
לעניות דעתי,
ב״האחים קרמזוב״ הוא הרבה יותר חמור ,באשר זה
קשה לשים את ״אדיפוס המלך״ באותה קטגוריה
הרג ארם ולא
״כינה״; אבל דווקא בשל כך ״החטא
כמו שתי היצירות האחרות .״אדיפוס״ פחותמעניי־
$TS1$מעניינת$TS1$
ועונשו״
האדם

הרבה

יותר קיצוני

ב״החטאועונשו״ ולא

נת אותנו
$DN2$מעניינת$DN2$
ומרוחק מרוב בני

ב״האחים קרמזוב״

במרכזה

באמת עומרים אותו רצח

האב

והאשמההמלווהלו,אפילו בהעדר כוונה.לעומת

מאלוהים .לא
לניהיליזםולהתרחקות
מובילות
אצל דוסטויבסקי .דווקא ההשתפלות בבוץ
קות הקמאיותמובילה אלהאל :בתשוקות יש מעבר
חשכה ומסתורין ,ושם״אלוהים מדבר
לברור גם
כך

ובתשר

בחידות״ .האדם ,וגם

עולם
לעולם

הם נוגעיםבאל.

האדם

התשוקות ,ותוך כך
נותר

שגיא צבירן,

עבודת

הקרמזובים ,חייםבעולם

סדום,

בגרר
תעלומה.

משפטן ,סופר ומסאי,

המאסטר שלועל

כתב

״החטאועונשו״

את

