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האחיםמפגש

במשפחהנשאר74

״האדוימאב.ורצחאמורותתאוות

חדשבתרגומיוצאלוימזוב״

סופשבועפרויקט

השכנים

ממולהנוראים

לקרואאפשרהאם

ולהישארהזוהיצירהאת

חי?זאתבכל

יקירעינת יקירעינת

ממניהוציאהלידייקרמזוב״״האחיםשלההגעה

לידתובהלה.שמחתשלהכלאההיתההצעקהצעקה.

ארוכה,היתהמירסקינילישלבתרגומההזההספרשל

מת־שהיאשמעתיכישנים,להמחכהאנימתמשכת.

רגמת.

$TS1$.מתרגמת$TS1$

$DN2$.מתרגמת$DN2$אותיוהחזיקהשווא,אזעקתהופעלה2009ב־

אתשארעמבליהזו,ההתעכבותאבלנוספות.שנתיים

תיש־שתמירוידעתיהגיונית,לינשמעהנסיבותיה,

מע

$TS1$תישמע$TS1$

$DN2$תישמע$DN2$היגיוןשישנורא,כךכלהואהזההספרככהלי

בגליםבאההייתהלוהציפייהיציאתו.באימתמיד

ושקיעה,אחרים,דבריםבמסגרתשעלתההיזכרות,

לאסון.לצפותכמוזהלזה,שלצפותהתחושהבבדובד

ומיכצלקת.נרשםמשאירשקרמזובהנפשיהחותםכי

בעצם?לא,מיבחייו?״להצטלק״רוצה

גן,שברמתהדוארבסניףשבוע,לפניכך,אוכך

ומידשוב,לקרואהתחלתייחד.והנסהתאונההתרחשו

רוסטויבס־שלהנוכח־נעררהמספרשני.נסהתרחש

קי

$TS1$רוסטויבסקי$TS1$

$DN2$רוסטויבסקי$DN2$אתהפךהמילהעםמירםקישלהמגעלתחייה.קם

עליו,לעלותשאפשרביותרהנגישלשבילדיבורו

העלי־אתלשמה,שלאלכאורהשמספר,ממול,לשכן

לה

$TS1$העלילה$TS1$

$DN2$העלילה$DN2$ששמענו.ביותרוהשלמההאיומההספרותית

באופןששירתמספרדוסטויבסקילעצמורקם

לאבתוכושפעלהראשוןהמדיוםאתנתפסבלתי

עיתון.גביעלהמודפסבהמשכיםכסיפוראלאכספר,

משכיל־רכלן־תככן־שנון־עיתונאי:ברוחמספרזהו

רגשן־צעקן־נואש־קורץ־גם־מדויק

$TS1$משכילרכלןתככןשנוןרגשןצעקןנואשקורץגםמדויק$TS1$

$DN2$משכילרכלןתככןשנוןרגשןצעקןנואשקורץגםמדויק$DN2$הנ־"מןהמגולל

עשה

$TS1$הנעשה$TS1$

$DN2$הנעשה$DN2$.הענייניםבסודבבדבדשמצויארםבעירנו״

מרחבבאותוהחיגוףורם,בשרגםוהואלהם.ומחוצה

המקום,אנשיבשםדיבורנוקטהואלעתיםמסופר,

ממששלמגעלואיןאךמתוכם,עצמומבודדלעתים

מגעתיווךשלרפאיםמגעהואמגעוהגיבורים.עם

שלרפאיםבמגעמצויעצמוהמדיוםוגםמדיום,של

מכאןהפיזיקיומולספרות.העיתונותביןתיווך

שאינוכחותמחלץמכאןשלכאורההאינטרסוהעדר

הרצוןאתמעוררמהאבלאמון.בהלתתלאאפשר

איזואבלכן,הקרמזובים,שלהנוראהסיפורהזה?העז

הראשוןהפרקאתהמספרחותםכךהנה,רטוריקה.

הראשון:בספרהראשוןבחלק

והתכונןמשלוותומידנטרדפאבלוביץ׳״פיורור

כמובן.ידע,לאעצמוהואמה?לשםלפטרבורג.לנסוע

לידישהגיעכיווןאבלנוסע.היהשבאמתאפשראכן,

לשםלעצמו,מיוחדהיתרמידראהשכזאת,החלטה

פרו־בסביאהשובלפתוחהנסיעה,לקראתהלבחיזוק

עה

$TS1$פרועה$TS1$

$DN2$פרועה$DN2$מש־קיבלהממש,זמןבאותווהנה,כמותה.מאין

פחתה

$TS1$משפחתה$TS1$

$DN2$משפחתה$DN2$היאבפטרבורג.מותהעלהידיעהאתאשתושל

מטי־אומריםישגג,עלייתבאיזוחטופה,מיתהמתה

פוס,

$TS1$,מטיפוס$TS1$

$DN2$,מטיפוס$DN2$שי־היהפאבלוביץ׳פיודורמרעב.אומריםיש

כור

$TS1$שיכור$TS1$

$DN2$שיכור$DN2$שפרץמספריםאשתו.מותעללוכשנודעכלוט

בשמ־נשואותידיולצעוק,והחלהרחובאלבמרוצה

הה

$TS1$בשמהה$TS1$

$DN2$בשמהה$DN2$:סיפרואחריםואילודרור!׳לךקורא׳היוםלשמים

כאבשפשוטאמרו,בכה,כךכלכתינוקבבכישמירר

וייתכןכלפיו.שחשוהבהילהכללמרותלראות,הלב

להש־שמהשגםכלומרלאמיתה,אמתזוגםשזומאוד

תחרר

$TS1$להשתחרר$TS1$

$DN2$להשתחרר$DN2$רובהלואביחד.הכלהמשחררת,אתביכהוגם

ופשוטיםתמימיםהםגמורים,רשעיםואפילוהאנשים,

כך״.עצמנואנווגםלנו.שנרמהממהיותרהרבה

הזה,המספרתמיד,לשירותנוהנדיבות.הכנות.תחי

הדיווחיםספרים.שנילחלק,הלקלפרק,פרקהקודח,

חומקים,מתרככים,מתפצלים,מתעשרים,מתרבים,

תנועתזובעצם,כנות,לאזואחרתשובמופיעים

שאפשרמספרשלביותרהמרהיבההמניפה־מטוטלת

יתקרבכמהעדלרגע,ולולרעת,איןלה.עדלהיות

ברו־הנסיבותפתאוםיתרחק.כמהעדהזההמספר

רות,

$TS1$,ברורות$TS1$

$DN2$,ברורות$DN2$אחתוראותישפתאוםמטושטשות,הןפתאום

המעשהלנבאאפשרותאיןשכך.אפשרשכך,אפשר

מג־והאיוםהנוראוהסיפורתלויים,אותנוהופךהזה

ביר

$TS1$מגביר$TS1$

$DN2$מגביר$DN2$האנשיםאנחנוטוטליות.כריערהזוהתלותאת

ישולמירםקיהשפוטים.אנחנווהפשוטים.התמימים

בעברית.זהאתלבטאכרישנחוץמהכל

ונב־אט־אטהולכתהמסופרותההתרחשויותובצל

נית

$TS1$ונבנית$TS1$

$DN2$ונבנית$DN2$.מוותשלהמצוטט,הזהבקטעאפילוהיסטריה

מח־בכי,צעקות,ישאובדן,שלעלובות,בנסיבות

לות,

$TS1$,מחלות$TS1$

$DN2$,מחלות$DN2$.כח־מיידיבאופןשנתפסרגש־מצב,אותורעב

וויה

$TS1$כחוויה$TS1$

$DN2$כחוויה$DN2$,מתלישתיותררבביטוילכאורהלהשאיןגסה

עשירמתמיד,למצעדוסטויבסקיאצלהופךשערות,

דוס־אצלהיסטריהאנושי.קיוםשלביותר,ומדויק

טויבסקי

$TS1$דוסטויבסקי$TS1$

$DN2$דוסטויבסקי$DN2$רגשגםהיאצעקני,גס,רגשרקלאהיא

תיבתפנים.ואינסוףפרוטותאלפיפרוטות,לושיש

רוכן,הוארסיסים.לרבבותבידיומתנפצתהזכוכית

עומדותדמויותיוכלועוזב.מריםועוזב,רסיסמרים

עודואחריה.ההיסטריה,בתוךהיסטריה,שלספהעל

למקורקרובכךכלהדבריםאתשהביאאמןקםלא

בחיים.ויצאהרעש

סיפורואתדוסטויבסקיאתמעטשמכירמיאבל

ההוצאהבעצם.היההואלא־בחייםכמהיודעחייו,

קצהרקאלההאפילפסיההבן,אובדןהמדומה,להורג

ובספרותבחייובזהאותו״הציל״משהואבלקצהו.

ולשרוד.לפרנסהצורךההימורים,לחומר,ההתמכרות

העי־שלו,התיאוריהעומקשלו,הגאוניהאינטלקט

בוי

$TS1$העיבוי$TS1$

$DN2$העיבוי$DN2$מרמויותיודמותלכלמעניקשהואהמלאהנפשי

ואיןמתמדת.להתפרעותפורהקרקעהםאלהכל

ריקהחתרנותשלאינפנטיליתבחגיגהכאןמדובר

אתמתוכוהכירשהואמעצמו,הכירשהואהמצבזה

בו־שכולנוהרעשאזורזהמתוכו,כתבשהואהאדם,

רחים

$TS1$בורחים$TS1$

$DN2$בורחים$DN2$,וחזרחייוכלממנוהרחיקשרוסטויבסקיממנו

אחריו.ואנחנוושוב.שובבכתיבתואליו

החי־גרגרייפוללאאםלכם:אומראניאמן״אמן

טה

$TS1$החיטה$TS1$

$DN2$החיטה$DN2$מת,וכאשרלבדו.יישארומתהאדמהתוךאל

עלהבשורהאתרוסטויבסקימצטטהרבה״,פרייעשה

נטי־הזה:בספרחפירותהנה(.24)י״בכמוטויוחנןפי

שה,

$TS1$,נטישה$TS1$

$DN2$,נטישה$DN2$,או־רמאות,זדון,רצח,רעב,מצוקה,התעללות

בדן,

$TS1$,אובדן$TS1$

$DN2$,אובדן$DN2$ביןהמתחבטותנואשותותקווהאמונהגםאבל

הנשמההזוהיצירהשלהמנופציםהזכוכיתקירות

רביםשמותלהשישכך,כלעשירהשהיאידעהלא

כך.כלאיומיםושרובםכך,כל

צעקתאוליהייתהמגרוניעצמהשמילטההצעקה

השקיפותשבלשוןהזכוכיתגבישישלהזוההיסטריה

מאורקשההבשר.עלרועדים־רוטטיםמירסקישל

חובהזואבלבחיים.ולהישארהזההספראתלקרוא

אושרגםזהנתפסבלתיובאופןמוסרית,אנושית,

הסיפורשאמנותמשוםצורה,בשוםלא־חנףמכאיב,

הרכילותיביותר,הפשוטבמובנהגםכאןמתגלגלת

״חלוןכדרךבאמת,גדולהיצירהבכלוכמוכמעט.

בח־צופהיושב,מתחיל,אתההיצ׳קוק,שלאחורי״

לון

$TS1$בחלון$TS1$

$DN2$בחלון$DN2$הנוגעת־בהתנהלותפותח,ההואשהמספרההוא

פושעת

$TS1$הנוגעתפושעת$TS1$

$DN2$הנוגעתפושעת$DN2$במחיוהופםהקרמזובים,ממול,השכניםשל

קי־ואלפיויותרמאהבמרחקשלושה,שניים,עמוד,

לומטרים

$TS1$קילומטרים$TS1$

$DN2$קילומטרים$DN2$שלך.חייךפתאוםהםאלה

עינת
סופרתהיאיקיף

רסיסים.לרבבותדוסטויבסקישלבידיומתנפצתהזכוכיתתיבת

עלעומדותדמויותיוכלועוזב.מריםועוזב,רסיסמריםתכו,הוא

אמןקםלאעודואחריה.ההיסטריה,בתוךהיסטריה,שלספה

בחייםויצאהרעשלמקורקרובכךכלהדבריםאתשהביא

ברוחמספר

פיודורעיתונאי.

מיכאילוביץ׳

דוקטויבסקי

ם:אימג'בנק17צי

6611רת89637ישרא
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₪1'»■האחיםמפגש
^י'יי

■■.Hfc1^לי^:■*

הו־הו־רי־מזוב

קרמזובהאחיםפתרואיך

התרנגולתעלומתאת

שמואלמגבעת

נחוםדורון נחוםדורון

מעטתקופהחייאתפקדהשניםעשרלפני

לדיר־ומתחתשמואל,בגבעתאזגרתימשונה.

תי,

$TS1$,לדירתי$TS1$

$DN2$,לדירתי$DN2$לח־הנושקיםהענפיםאחדעלממשלעתים

לון

$TS1$לחלון$TS1$

$DN2$לחלון$DN2$הלילהבשעותלולהתמקםנהגהשינה,חדר

לשעותעדהלילה,כלהחזקיםקרקוריותרנגול.

לילותבמשךעראותיהותירוהמוקדמות,הבוקר

לסיוטחייאתלהפוךכדיבכךהיהודירצופים,

מתמשך.אחד

שהיי־אףתעלומה.להניצבהבדיוקכאןוהנה,

תי

$TS1$שהייתי$TS1$

$DN2$שהייתי$DN2$כךעלשאפצהבלילילותגביעללילותער

כמ־נהפכו,לאשחייהריהיום,בשעותבשינה

צופה,

$TS1$,כמצופה$TS1$

$DN2$,כמצופה$DN2$.לאתפקודיהיוםבשעותלמעשה,לסיוט

אועצבנותעייפות,מכלסבלתילאכלל.נפגע

״הא־שלהעלילהנפתוליאתאפילוריכוז;בעיות

חים

$TS1$״האחים$TS1$

$DN2$״האחים$DN2$צלחתיבדיוקהזמןבאותושקראתיקרמזוב״

ניתןכיצדזאת?להסביראפשראיךיחסית.בקלות

הלילה,כלערשהייתישאףהעובדהאתלהסביר

טירוףלאותובמעטולוהתקרבתילאלילה,כל

כתוצאהארםעללהשתלטשאמורמפורסםדעת

שכזה?ממצב

מקופלמצאתילכךוהמשכנעהמלאההסבראת

רוסטויבסקי,שלספרובתוךבלבדשורותבחמש

אחרדמיטרי,ממש.הזמןבאותוכאמורשקראתי

הרוצחהאב.קרמזוב,פיודורברצחמואשםהאחים,

עלמחשד,נוקהסמרדייקוב,השני,הפוטנציאלי

גרגורי,שלהזקנהאשתולושסיפקההאליביבסיס

היי־היאעדותה,פיעלהנרצח:האבשלמשרתו

תה

$TS1$הייתה$TS1$

$DN2$הייתה$DN2$סמרדייקובשלאנחותיובגללהלילהכלערה

לאשסמרדייקובלאשריכולההיאולכןהחולה,

רוצחולהיותהיהיכולשלא)ומכאןמיטתואתעזב

סנגו־מנסההמשפטבמהלךקרמזוב(.פיורורשל

רו

$TS1$סנגורו$TS1$

$DN2$סנגורו$DN2$סמרדייקוב,שלהאליביאללפורררמיטרישל

לחפו־למרירופפתראיהאלאאינושלתפיםתו

תו.

$TS1$.לחפותו$TS1$

$DN2$.לחפותו$DN2$,הלילהכלערההייתהלפיהעדותהלטענתו

יכולהאינהקרמזובפיורורנרצחשבובלילהכולו

ערהבאמתהייתהשאכןלכךערובהכללשמש

הלילה.כל

הס־בחרשבאמצעותהלאנלוגיהלבשימוכעת

נגור

$TS1$הסנגור$TS1$

$DN2$הסנגור$DN2$שהת־אישההכירהסנגורזו.טענתואתלבסס

לוננה

$TS1$שהתלוננה$TS1$

$DN2$שהתלוננה$DN2$נביחותיובגללהלילהכלישנהשלאכךעל

בוו־ידועהיהההואבמקרהאולםכלבלב.איזהשל

דאות,

$TS1$,בוודאות$TS1$

$DN2$,בוודאות$DN2$אלאהלילהבמהלךנבחלאכלבלבשאותו

במק־גדולים.זמןובהפרשיבלבד,פעמיים־שלוש

רים

$TS1$במקרים$TS1$

$DN2$במקרים$DN2$שהאדםהסנגור,טעןכךהדבר,טבעיאלהכמו

מכןלאחרמידנרדםאךנביחה,מאותהמתעורר

היאהאישהשללתחושתהמדועכך,אםבחזרה.

האדםפשוטה:התשובהכולו?הלילהכלישנהלא

אךההתעוררות,רגעיאתזוכרהסנגור,טעןהישן,

השינהזמןזה,באופןישן.שבוהזמןאתלאלעולם

שנו־ומהנמחק,כמולהתעוררותהתעוררותבין

תר

$TS1$שנותר$TS1$

$DN2$שנותר$DN2$בלבד.ההתעוררותרגעיהםבתודעתוחרות

אתשיוצריםוהםלזה,זהבתודעתונצמדיםאלה

ההתעוררותרגעיביןזמנירצףישכאילוהאשליה

ערהיהכאילומרגישהאדםאחרות,במיליםהללו.

הזמן.אותוכלבמשך

שאחזההתדהמהאתלהביןודאייכוליםאתכם

המק־שביןהחיה(סוג)למעטהמדהיםהדמיוןבי.

רה

$TS1$המקרה$TS1$

$DN2$המקרה$DN2$לחלו־פתרשליהמקרהוביןבספרהמתואר

טין

$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$עייףהייתישלאלכךהסיבההתעלומה.את

מצויןישנתיפשוטהנראהשככלהיאהיוםבמשך

רגעיות.ספורות,התעוררויותלמעט

לאשאנילינדמהושובתינוקת,ליישעכשיו

מדו־ששובהאפשרותאתשקלתיהלילה.כלישן

בר

$TS1$מדובר$TS1$

$DN2$מדובר$DN2$רקומתעוררמצוין,ישןבעצםשאניבאשליה

האחיםגםשהפעםחוששניאבלבלילה.פעמיים

לעזרתי.יבואולאקרמזוב

לפילוסופיהדוקטורהואנחוםדורון

נהפכו,לאשחייהרילילות,גביעללילותערשהייתיאף

בעיותאועצבנותעייפות,מכלסבלתילאלסיוע.כמצופה,

שקראתיקרמזוב״״האחיםשלהעלילהנפתוליאתאפילוריכוז;

יחסיתבקלותצלחתיבדיוקהזמןבאותו

נעאן

מתוךהטירוף?

"האחיםהמחזה

\ל\זקרמזוב"

1945ב־בפריז

ם:אימג'בנק17צו

0611וזו!ץ39637ישרא

עמוד 3



₪1***האחיםמפגש

דוסטוד״ר

יבסהיומיסטר
■ו

אחדשסופרמאמיןהיהמי

מופלא,כךכללהיותיכול

משעמם?כךוכל

בןמנחם בןמנחם

המוקד־משיריובאחדפעםכתבויזלטירמאיר

מים,

$TS1$,המוקדמים$TS1$

$DN2$,המוקדמים$DN2$אתגמעבצעירותוכילרוסטויבסקי״,״מכתב

עדאותו״מלאהיהשדמועדדי,בלידוסטויבסקי

לקרואמסוגלאיננוהואכיוםואילוהתרעלה״,גבול

אריאנהיותר.ולאבלבדספוריםעמודיםאלאממנו

מסהשניםכמהלפני)שכתבהזאתלעומתמלמד,

חשפהובהקרמזוב״״האחיםעלבמיוחדמענייינת

בח־ביוגרפייםפרטיםביןהקשראתהשארבין

ייו

$TS1$בחייו$TS1$

$DN2$בחייו$DN2$הרומןוביןשנרצח,אביוכגוןדוסטויבסקי,של

שהו־ריקמן,עמינדבפרופ׳וכןאב(,רצחשעניינו

סיף

$TS1$שהוסיף$TS1$

$DN2$שהוסיף$DN2$כדרכהוהמשובחהחדשלתרגוםדבראחרית

אם)גםהזההכרכיםכפוללרומןמירסקינילישל

עםמצוין,עדייןהואוולפובסקישלהישןתרגומו

בפסגתשמדוברשניהםלנומבטיחיםהיושן(,כל

רוסטויבס־שליצירתוובפסגתהעולמיתהספרות

קי.

$TS1$.רוסטויבסקי$TS1$

$DN2$.רוסטויבסקי$DN2$מבקריםהרבה)בעקבותלנומציעיםגםשניהם

הקרוילפרקבמיוחדלבלשיםקודמים(עולמיים

לשיאהבעיניהםהנחשבהגדול״,״האינקוויזיטור

בכלל.הספרותמשיאיולאחרהזאתהיצירהשל

קרמזוב״,״האחיםהאםהאמת?מונחתאיפהאז

פסגהעדייןהואשנה,130כ־לפנישנכתברומן

בעי־שהתיישןרומןאוכמוה,שאיןספרותית

קרו?

$TS1$?בעיקרו$TS1$

$DN2$?בעיקרו$DN2$קט־כאןישאחר,מצרוגם.גםהיאהתשובה

עים

$TS1$קטעים$TS1$

$DN2$קטעים$DN2$,מתחרומןלהפליא,חייםעמודיםמטלטלים

אחיםארבעהחשודיםשבובמיטבו,פסיכולוגי

הרו־עמודי)כמעט(אלףשני,ומצראביהם;ברצח

מן

$TS1$הרומן$TS1$

$DN2$הרומן$DN2$גםמתכווןואניקטעים,מעטלאמכיליםהזה

במידהמדובר)כיהתיאולוגייםלקטעיםובעיקר

פל־מרובגדותיהםעלהעוליםדתי(,ברומןרבה

פולים

$TS1$פלפולים$TS1$

$DN2$פלפולים$DN2$גםבהחלטמתכווןואנימייגעים,נוצריים

מגדיריםדיקמןועמינדבמלמדשאריאנהלפרקים

מוצאאניואילוהזה,הרומןשלהפסגותכפסגת

ומתיש.פשטניצדבהם

הא־אחדאיוואן,מסבירלמשל,"מרד״,בפרק

חים,

$TS1$,האחים$TS1$

$DN2$,האחים$DN2$האלוהי.העולםסדראתמקבלאיננומדוע

חטאובוודאיהםנענשים,שהמבוגריםמילאכי

דוסטויבס־לנומביאכאןהילדים?למהאבלדיים,

קי

$TS1$דוסטויבסקי$TS1$

$DN2$דוסטויבסקי$DN2$
מזווי־דוגמאותשורתאיוואן(האחשל)מפיו

עות,

$TS1$,מזוויעות$TS1$

$DN2$,מזוויעות$DN2$בביתהחמשבתבתהאתשכלאהמאמאהחל

משום)רקמצואתהלאכולאותהוהכריחההשימוש

צרכיה(,אתלעשותבלילההתעוררהלאשהילדה

ממש"״בתאוותנותבפגיוןשעקרוטורקים,דרך

ששיסהרוסילאצילועדאמותיהם,מרחםעוברים

רקמוות,ערשמונה,בןבילדשלוהפראכלביאת

באחרשפגעהאבןבטעותהעיףשהילדוןמשום

אי־מביאהאלההדוגמאותאתשלו.הצידמכלבי

וואן

$TS1$איוואן$TS1$

$DN2$איוואן$DN2$להס־כדיאליושה,אחיולפניממושךבנאום

ביר

$TS1$להסביר$TS1$

$DN2$להסביר$DN2$בלתיהואאלוהים,שייסרהזה,העולםלמה

משכנע,בהחלטוזהבמהותו.צודקובלתינסבל

באופןלהסבירהצליחלאעודאדםשאףמשום

סבלשלכזאתגדולהכמותישמדועאינטליגנטי

)כמוניהמאמיניםגםהזה.האלוהיםבעולםזוועתי

מדי.נוראזהזה.אתלהסביריכוליםלאלמשל(

דוסטויבסקישמביאשהדוגמאותהיאהבעיה

זההקריאה.ואתהחייםאתעלינומדכאותפשוט

לנומסבירדוסטויבסקישבונוצריקטעעלגםחל

באמתלאהובמסוגליםאנחנוכיאיוואן(,מפי)שוב

דוס־מביאוכאןמכירים.שאיננוהאנשיםאתרק

טויבסקי

$TS1$דוסטויבסקי$TS1$

$DN2$דוסטויבסקי$DN2$כל־קדוששבואחר,מסוגזוועהמקרה

שהו

$TS1$כלשהו$TS1$

$DN2$כלשהו$DN2$והואאליו,שבאוקפוארעבזראיזשהוחימם

המצ־פיולתוךונושףנושםוהתחילאותו״חיבק

חין,

$TS1$,המצחין$TS1$

$DN2$,המצחין$DN2$די!!!נוראה״.מחלהאיזובשלמוגלההשותת

מיכאילוביץ׳?פיודורעלינו,תרחםלא

״האינקוויזי־בפרקכביכול,הרומןבשיאואילו

טור

$TS1$״האינקוויזיטור$TS1$

$DN2$״האינקוויזיטור$DN2$,ישועלהבלאגרתאיזושהימסופרתהגדול״

המלאכותיהשםעלאגבמקפידהמירסקינילי)גם

"ישו"(,והנכוןהפשוטבשםלבחורבמקום"ישוע",

לימיישר16ה־במאההאנושילעולםהחוזר

מחוללשהואהנסיםולמרותבספרד,האינקוויזציה

לתחייהמקיםעיוור,לזקןהראייהאת)מחזירשוב

לכ־הגדולהאינקורזטורבוחרוכוי(שמתהנערה

לוא

$TS1$לכלוא$TS1$

$DN2$לכלוא$DN2$וסתוםקרתיאולוגיפלפולאיזהמתוךאותו

בחירותיחבלמחרששתבשרמה״כלפיושעל

סלי־נס״.בתוריופיעשכןהאדם,בנישלהאמונה

חה,

$TS1$,סליחה$TS1$

$DN2$,סליחה$DN2$ההולךהזה,מובןהבלתיהקשקושזהמהאבל

האנטי־קפיטליסטיתהכלכליתהטענהאלונמשך

חי־אתאלינושיביאו"סופםלפיהבעלילוהשגויה

רותם

$TS1$חירותם$TS1$

$DN2$חירותם$DN2$שתשעבדו׳מוטבלנוויגידולרגלינוויניחוה

מיניכללאכול׳״.לחםלנושתיתנוובלבדאותנו,

רקשזהונכוןאזהזה.בנוסחמנופחיםחרטוטים

הזהכשהקמצוץאבלהזה,הגדולהרומןמןקמצוץ

זהלהתפעל.לאמתעקשיםאנחנוכפסגה,מוגדר

למרותכן,)הואגאוןלאשדוסטויבסקיאומרלא

אללהיסחףלאראויאבלככה(,חשבלאשנבוקוב

נפלאכשהואמדומות.התפעלויותשלרטוריקה

אלוהים(לייסלח)כהמשעמםוכשהואנפלא,הוא

המשוערהיערקהלעללדברשלאמשעמם,הוא

שלהםהבקיאותשמירתהישראליםהקוראיםשלו:

עראפסית,כךכלכללבדרךהיאהחדשהבברית

התי־הרומןשלומקישוריומכוונותיוגדולשחלק

אולוגי

$TS1$התיאולוגי$TS1$

$DN2$התיאולוגי$DN2$ראשם.מעליחלפוהזה

מדכאותפשועדוסעויבסקישמביאשהדוגמאותהיאהבעיה

זוועה,מקרהלמשלמביאהואהקריאה.ואתהחייםאתעלינו

"חיבקוהואאליו,שבאוקפוארעבזרחימםכלשהוקדוששבו

בשלמוגלההשותתהמצחין,פיולתוךונושףנושםוהתחילאותו

פיודור?עלינו,תרחםלאדי!!!נוראה".מחלהאיזו

שלקמצוץ

מנופח.חרטוט

"האחים

קרמזוב"

שפותבשלל
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אופירצח,

זקנהלרצוחיותר:גרועמה

אבא?לרצוחאו

צבירןשגיא צבירןשגיא

הבאים:הדבריםאתרוסטרבסקיכתבבצעירותו

לפע־תוסיףאםגםלפענחו.צריךסוד.הוא״האדם

נחו

$TS1$לפענחו$TS1$

$DN2$לפענחו$DN2$אנילריק.אבדשזמנותאמראלחייך,ימיכל

אדם״.להיותרוצהואניהואילהזהבסודעוסק

הקדישדוסטויבסקיריקות.מיליםאלההיולא

יצי־ורובהזו,למטרההיצירתייםכוחותיומיטבאת

רותיו

$TS1$יצירותיו$TS1$

$DN2$יצירותיו$DN2$לפצחאחרתאוכזובדרךמנסותהגדולות

לפידוסטויבסקי,שעבורהאנושית,התעלומהאת

זאתאומרמלא.לפענוחניתנתאינהשלה,המבנה

ומדויק:רהוטכהבאופןמשכיל״״הלאדמיטרילנו

המד־החידותמרירבותלהחריד!רבות״תעלומות

כאות

$TS1$המדכאות$TS1$

$DN2$המדכאות$DN2$אשרככלפתורהאדמה.פניעלהאדםאת

תוכל...״.

מקו־תעלומהעומדתקרמזוב״״האחיםבמרכז

בל

$TS1$מקובל$TS1$

$DN2$מקובל$DN2$ועונ־״החטאגםהאב.רצחתעלומתשזולחשוב

שו״,

$TS1$,ועונשו״$TS1$

$DN2$,ועונשו״$DN2$בשמוהתרללאקשורהשנעשתהיצירהאותה

זהובמקרהתעלומה,עללנומספרדוסטויבסקי,של

גםהואשהרוצחאלאידועה,הרוצחשזהותרקלא

בפ־במחשבותיו,בו,רקעוסקהספרוכלהגיבור,

סיכולוגיה

$TS1$בפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$בפסיכולוגיה$DN2$סיפורהשסועה.תודעתושלהחמקמקה

שהריהסיפור:שלוהכסותהמעטהרקהואהעלילה

הרוצחבהיותרצח.תעלומתאינוועונשו״״החטא

בעבר,נאמרשכברכפיעצמו,הואוידוע,מוכר

המקוב־הדעהמקרה,בכלהתעלומה.למוקדהופך

לת

$TS1$המקובלת$TS1$

$DN2$המקובלת$DN2$אישהרוצחרסקולניקובבהסלמה:שמדוברהיא

קר־ב״האחיםבעודאליו,קשרכללהשאיןזקנה

מזוב״

$TS1$קרמזוב״$TS1$

$DN2$קרמזוב״$DN2$מדוברלכאורההאב.אתרוצחהבניםאחר

ומ־רחוקיותרהרבהשהולךיותר,קיצוניבספר

שאיר

$TS1$ומשאיר$TS1$

$DN2$ומשאיר$DN2$שזו,אלאמאחור.שםאיוהמוכרהסביראת

הפשעיםבסולםאכן,מוטעית.תפיסהרבה,במידה

לאמשהובווישרגילמרצחיותרחמוראברצח

מסוימות.תפיסותלפילפחות,כךבמיוחד.טבעי

האמת.שזוהאמינולמשל,היוונים,

ועונשו״ב״החטאבחלל.נעשהלאשהרצחאלא

כדיעדואכזרית,לברעתאישהרוצחרסקולניקוב

שוםמוצגתלא״כינה״.לכנותהקושילושאיןכך

היאשליליתכדמותוגםהזקנה,שלחיוביתתכונה

״לאשהייתההואיודעיםשאנחנווכלביותרצרה

לפיו־לעצמה״.לאאפילואוליאחד,לאףטובה

דור

$TS1$לפיודור$TS1$

$DN2$לפיודור$DN2$,אבלרעות,תכונותהרבהזאת,לעומתהאב

סנטימנטלי״,״רשעהואומורכבת.אנושיתדמותו

הרצחזה,במובןאמפתיה.ולחושלאהובהמסוגל

זהבאשרחמור,יותרהרבההואקרמזוב״ב״האחים

״החטאכךבשלדווקאאבל״כינה״;ולאארםהרג

בנימרובומרוחקקיצונייותרהרבהועונשו״

קרמזוב״ב״האחיםולאועונשו״ב״החטאהאדם

כאילודוסטויבסקיהאמיתי!הקצהבמקרהמדובר

אףמעניינתשלאאישהניקחהבהלעצמו:אומר

שלצידוקאיןושלכאורהלכולםרעהשהיאאחד,

ונבדוקאותה,ירצחהגיבורבחיים,להשאירהממש

וקש־מוסריתבעיהעוליםהאלהבנסיבותגםאם

יים

$TS1$וקשיים$TS1$

$DN2$וקשיים$DN2$רסקולניקוברבה,במידהלרוצח.פסיכולוגיים

פסיכולו־בניסוינבדקשלתפקידעצמועלמטיל

גי,

$TS1$,פסיכולוגי$TS1$

$DN2$,פסיכולוגי$DN2$פיו־שלהרצחזאת,לעומתופילוסופי.מוסרי

דור

$TS1$פיודור$TS1$

$DN2$פיודור$DN2$קרובאדםשלרצחזהו״ניסויי״קרכהאינו

אחרהתחקותישהספריםבשניאנושיים.מטעמים

בבחינהיותראורגנימשהוישאבלהאדם,שלנפשו

הרו־באדםמדובראיןקרמזוב״:ב״האחיםהנעשית

צח

$TS1$הרוצח$TS1$

$DN2$הרוצח$DN2$במקוםדמות־יאגו;שלנפשוובניתוחסיבהבלי

במי־רסקולניקובואב.אחיםשלנפשםנבחנתזאת,

דה

$TS1$במידה$TS1$

$DN2$במידה$DN2$גםדופןיוצאאדםהואמהעולם,מנותקרבה(

הםוהבניםהאבבעודרוצה(,שהואבמידהלאאם

משפחתם.בקרבהחייםרגילים,אנשים

היום,שלספרהוא״יוליסס״כיפעםאמרג׳ויס

הלילה.שלספרהואפיניגן״של״האשכבהבעוד

אחרהעוקבספרהואועונשו״ש״החטאלומראפשר

אותובאדם,והאפלמובןהלאהצראחרדמות־יאגו,

תומו,עדמביןאינורסקולניקובשגםמניעללארצח

הצדדיםאתהבודקספרהואקרמזוב״״האחיםבעוד

המניעיםהאדם.שללכאורההמובניםאוהמובנים,

אתדוסטויבסקיבוחןוביצירהוידועים,ברוריםשם

האנושיות.שלזהלצדהקשורההפסיכולוגיה

האב״,ורצח״דוסטויבסקישלובחיבורפרויד,

גדולותיצירותלשתיקרמזוב״״האחיםאתמשווה

במרכזלשיטתו,המלך״.ו״אדיפוס״המלט״אחרות:

מגיעאכןהואהאב.רצחעומרהללוהיצירותשלוש

היצירות,שלמבריק,אךקצר,בניתוחזולמסקנה

הפ־המוצאנקודתאתמניחהואכךשלשםאלא

סיכואנליטית

$TS1$הפסיכואנליטית$TS1$

$DN2$הפסיכואנליטית$DN2$דעתי,לעניותאדיפוס.תסביךלגבי

קטגוריהבאותההמלך״״אדיפוסאתלשיםקשה

מעניי־פחות״אדיפוס״האחרות.היצירותשתיכמו

נת

$TS1$מעניינת$TS1$

$DN2$מעניינת$DN2$האברצחאותועומריםבאמתבמרכזהאותנו

לעומתכוונה.בהעדראפילולו,המלווהוהאשמה

״הא־ביןהיחסאתלבחוןמענייןשכןסבוראניזאת,

חים

$TS1$״האחים$TS1$

$DN2$״האחים$DN2$ל״המלט״.קרמזוב״

האב,רצחבשלמפורסםאמנםקרמזוב״״האחים

באבעוסקהספראב.רצחעלסיפורזהאיןאבל

מת־כולםהמשפחהבניקרמזוב.במשפחתובאחים,

אפיינים

$TS1$מתאפיינים$TS1$

$DN2$מתאפיינים$DN2$בנפשם,המפעמותהעזות,בתשוקותיהם

שלהםהפסיכולוגיבחקרעוסקתלמעשהוהיצירה

מעיןהןאלהקמאיותתשוקותתשוקותיהם.ושל

ומספקותרבהבמידהמובנותוהןפרוידיאני,איד

הק־מתוךוכך,למעשים.לכאורהבהיריםמניעים

דרה

$TS1$הקדרה$TS1$

$DN2$הקדרה$DN2$גםמפתיע,לאבאופןעולה,האיד,שלהאפלה

מכולן,והקמאיתהחזקההיאפרוידשלפיהתשוקה

אלאהסיפור,מרכזאינההיאאב.לרצחהתשוקה

שהואטבעילאכהמעשהעלילתיכליהיותרלכל

לבחוןלדוסטויבסקיומאפשרהיסודותאתמזעזע

העמקה.ביתרהאנושיות,התשוקותנושאו,את

והמניעיםשהתשוקותשלמרותלהביןחשוב

דוסטוי־שלהבנתומובנים,נראיםאליהןהקשורים

בסקי

$TS1$דוסטויבסקי$TS1$

$DN2$דוסטויבסקי$DN2$מא־אינוהואלפרויד,בניגודיותר.מורכבת

מין

$TS1$מאמין$TS1$

$DN2$מאמין$DN2$בתשוקותגםהאנושית.הנפששלמלאבפתרון

כשהואזוסימה,זוומסיבהמופלא,דבררואההוא

בפניו.משתחווהאב,רצחשוקלשדמיטרימבין

רצחשםגםל״המלט״.רבמבנידמיוןכאןיש

הי־אתמזעזעמידה,באותהכמעטטבעיהלאהאח,

סודות

$TS1$היסודות$TS1$

$DN2$היסודות$DN2$עזות,לתשוקותבמקוםהמלט,אתומשליך

לממלכותפנייהישב״המלט״אפלות.למחשבות

אלהאבלהחיים,משמעותעלחשיבהשלהגבוהות

כךלאמאלוהים.ולהתרחקותלניהיליזםמובילות

ובתשרבבוץההשתפלותדווקאדוסטויבסקי.אצל

מעברישבתשוקותהאל:אלמובילההקמאיותקות

מדבר״אלוהיםושםומסתורין,חשכהגםלברור

סדום,בעולםחייםהקרמזובים,וגםהאדם,בחידות״.

האדםבאל.נוגעיםהםכךותוךהתשוקות,עולם

תעלומה.בגררנותרלעולם

אתכתבומסאי,סופרמשפטן,צבירן,שגיא

ועונשו״״החטאעלשלוהמאסטרעבודת

רוצחרסקולניקובבהסלמה:שמדוברהיאהמקובלתהדעה

קרמזוב״ב״האחיםבעודאליו,קשרכללהשאיןזקנהאישה

יותר,קיצוניבספרמדוברלכאורההאב.אתרוצחהבניםאחד

שםאיוהמוכרהסביראתומשאיררחוקיותרהרבהשהולך

מתןעיתתפיסהרבה,במידהשזו,אלאמאחור.

עמוד 5


