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מאת אלבר קאמי" הנפילה"שיח מתמשך עם : קאמי המחבר כיוצר מעורב  

                *נעימה ברזל

  תקציר

שנחשבת לאישית ביותר  ,הנפילה  -  במאמר זה אני מקיימת שיחה מתמשכת עם יצירתו של אלבר קאמי

שיחות אלו מתפרסות ומתפרשות על פני משך זמן בחיי בו אני מתרגמת . מבין יצירותיו הספרותיות

  . אל ומתוך יצירתו של קאמי כיוצר מעורב, היסטוריוגראפית וחברתית, התבוננות אישית

מתקיימת נוכח  תו של האדםיחש ומבין מתוך התייסרותו שהווי הנפילהקלמנס בן דמותו של קאמי ב

הוא חווה את חוסר יכולתו , לצד זאת ובו זמנית. האחר ושקיומו של האחר היא תביעה מתמשכת כלפיו

, ליצור סולידריות של כאן ועכשיו במקום מוגדר, דהיינו. 'אחד מאתנו'האפקטיבית לזהות את האחר כ

בוחנת במבט היסטוריוגראפי תביעות אלו אני  - את שתי אמיתות. היסטוריות קונקרטיות- בנסיבות סוציו

.  משלי אל מול עיגונה של פרשנות זו בביוגראפיה האישית של קאמי ובביוגראפיה הקולקטיבית של בני דורו

זאת כאשר בזיהוי של יתרונה הכואב של התודעה הנוכחת ושל חוסר היכולת להיענות לזעקה המגיעה 

מה פגישה השלֵ למקומות האפשריים של ה יש גם משום כמיהה מתמשכת, תדיר משום מקום ומכול מקום

  . ועם מרחבי יופיו של הטבע, עם הזולת, של העצמי

 ;זעקה ;שם ;שמש ;נוםיגיה ;גלות ;אחר ;אדם ;בורגנות ;זעקה ;מרד ;וידוי ;עדות ;זיכרון :מילות מפתח
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ניתן להבחין במעין שיחה הנוצרת בין דמויותיו ביצירותיו , )Camus Alber(ביצירתו של אלבר קאמי 

הביוגראפים השונים שלו מציינים שקאמי חשב כל פעם את . הספרותיות ובין התמות בכתביו ההגותיים

 ,הנפילהדומה שיצירתו ). 203, 2000, אצל שגיא, Hanna T.)  1958 ,164,עצמו מחדש באמצעות דמויותיו 

  .היא גם האישית והמובהקת ביותר לאבחנות אלה, מושא מאמר זה

כסיפור של דור וכמסע , כווידוי אישי: בשלושה אופנים שונים הנפילהאבי שגיא מציע לקרוא את 

של  הנפילהות שלי בבמאמר זה אני מבקשת לספר על שלוש קריאות אישי). שם( יאליסטינצאקזיסט

את שיחתי הראשונה שהתקיימה לפני . כאשר אני בוחנת את עצמי מחדש בכל אחת מקריאות אלה, קאמי

השתיים האחרות סמוכות ). ככל שזיכרון יכול להיות מוטה ומתבקש( שנות דור אני משחזרת  על פי זיכרוני

כאשר ,  )2009, אוגוסט(אן ועכשיו והשלישית מתרחשת כ, 2009השיחה השנייה התרחשה באפריל . זו לזו

  .  השגורים יק פרסה ממקומותי"מרוחק ת" כאן ועכשיו"ה

של המאה  70- היה זה בשנות  ה ,קראתי לראשונה כבר לפני למעלה משלושים שנה הנפילהאת סיפור 

על פי התפיסה ', האמת ההיסטורית'הייתי אז בסיום תהליך ההתפכחות שלי מאמונה בדבר . הקודמת

  הנפילהכאשר קראתי אז את . טית  היוצרת אפשרות למימושה כתורת חיים הומניסטיתססיהמרכ

צריך לומר . הדברוהזר : וזאת משום שבאמתחתי היו  הקריאות של ספריו ,החשבתי עצמי לבקיאה בקאמי

,  האדם החד ממדי כמו גם הרברט מרקוזה ששכנע אותי בספרו. שקאמי היה מאבני היסוד של הדור שלי

אלא שאנשים חיים באשליה עצמית . עד כדי תחושת הניכור, ובדן העצמי אופייני לתרבות המודרניתשא

לצד ). 25, 1971מרקוזה (משום שתחושת הניכור התפוגגה כאשר זיהו עצמם בני האדם בסחורות ובמוצרים 

, מחתרת משום שבעצמו היה איש, שלנו-היה  ללא ספק קאמי הגיבור שלי, מרקוזה ואסכולת פרנקפורט

גילם עבורי כמו עבור  קזבלנקההמפרי בוגארט בסרט . ואיש יפה תואר, )1957(זוכה פרס נובל , סופר מרתק

לא , כאן בארץ עם מלחמות הקודש שלנו. ישרת המבט, בחזותו את דמותו הנאה, )או יותר נכון רבות(רבים 

לם ני לאחר מלחמת העוכה של הדור השמהפ 60- כל כך שמנו לב שבאירופה התרחשה בסוף שנות ה

בה נוספת יזו הייתה ס. שנים אפשרה לי לטעום ולחוות מריגושים אלה ל באותן"אבל שהותי בחו. השנייה

ודיכויו על ידי  , 1968-מ" האביב  של פראג"לימדני כישלון   י הפך עבורי  למורה דרך בשנים בהןלכך שקאמ

.למרכסיזם הומניסטישאין סיכוי , המשטר הסובייטי
1

  

סתייגותו הידועה של קאמי מנהייתם העיוורת של עמיתיו הסופרים האינטלקטואלים ואנשי המחתרת ה

בתקופת משפטי , של המאה הקודמת 50-נעשתה מפורשת וחד משמעית בשנות ה, מ"ברהלשעבר אחר 

, יוצרים, היו אלה משפטים בהם הוקעו מדינאים). 130-128, 2008, פלמן( הרדיפה במוסקווה- הראווה

נסחטו מהם . כאויבי המשטר, )םביניהם היו יהודימכאשר אחוז לא מבוטל (פרים ידועים ורופאים סו

זה קרה בסדרה של משפטים מבוימים . ומרביתם הוצאו להורג, ות באשמה ובגידה במפלגה ובמולדתהודא

תומכי    .כוסלובקיה ובמדינות נוספות במזרח אירופה שהיו מזוהות עם המשטר הסטליניסטי'בצ, מ"ברהב

קאמי היה בין  ).263-227, אדט'ג( שתקו, הם בחוגו של זאן פול סארטרכולל הנודעים שב, במערב מ"ברה

עולם : "המרמה והדיקטטורה, שהחל למחות נגד הדיכוי, היחידים וללא ספק המפורסם והידוע שבהם

ככתב גינוי כנגד , 20- של המאה ה 70-קראתי בשנות ה 1956- שנכתבה ב הנפילהאת . בלשונו" מחנות הריכוז

, בורגנות נינוחה  ;)9, פילההנ, קאמי" (אין הם יחידים כל אירופה כמותם: "מערבית-הבורגנות הצרפתית

אמר קאמי , )10, שם" (חברתנו התאימה עצמה לנוסח זה של חיסול"יהירה בוטחת בעצמה עד כדי כך ש

המספר על , מלוטש ובטוח בעצמו, ן פריזאימי שהיה עורך די ,אן בפטיסט קלמנס'אותו ז.  מפיו של קלמנס

                                                 
1

כוסלובקיה 'בצ 1968ק להנהיג בינואר 'דובצ הוא כינויו של הניסיון בהנהגת אלכסנדר, "האביב של פראג"
מ ובגיבוי תמיכה עממית "למרות לחציה של ברה .הקומוניסטית משטר סוציאליסטי הכולל זכויות אזרח מלאות

בפלישה , 1968רמסה תחת גלגלי הטנקים הסובייטים ביוני ק ממדיניותו עד שזו נ'לא נסוג דובצ, רחבה ונלהבת
כוסלובקיה הייתה חלק מתחום ההשפעה המוסכם 'וזאת משום שצ. מסיבית שגובתה בשתיקה של מעצמות המערב

  .מ מאז מלחמת העולם השנייה"של ברה
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עצמו שחי בפריז חיים שחשבם לטובים ונהנה הנאה מרובה מנימוסיו הטובים ומהאופנים בהם והתחזה 

המהדהד מאחורי גבו , הסונט, כל זה עד  שהחל לשמוע את הצחוק המלגלג). 14, שם(למי שמסייע לבריות 

התאבדותה של  האישה לבושת - לילה מסוים מנפילתהוסבל שוב ושוב מזיכרון התעלמותו ב, ובתוכו

אך בינו לבין , כבורגני נאמן היה קלמנס בין חותמי מנשרים שונים לזכויות אדם. השחורים לנהר הסיין

קלמנס   כבר אז ידע .)30, שם" (כל אדם זקוק לעבדים כפי שהוא צריך לאוויר צח"ש עצמו ידע

נואף וקורא "האדם המודרני במשפט נחרץ אחד המגדירו כיסתפקו לגבי  שהיסטוריונים לעתיד לבוא 

מתוך ,  הוא אמנם הבחין שהוא חי את חיי האדישות והיומרה להיטיב ולסייע כביכול). 11, שם( "עיתונים

האמת היא ומיטיב אתה " :ואפילו רוח האלימות לא הייתה זרה לו, תיהתעלמות עצמית מהסבל האמ

). 36, שם" (חברה בכוח האלימות בלבדטי חולם להיות גנגסטר ולשלוט בכי כול אדם אינטיליגנ. לדעת זאת

למפלגה האכזרית "מצטרפים אנשים לפוליטיקה ואף , קאמי  בווידויו-אמר קלמנס, הנה עם יצרים כאלה

, לפי מיטב זיכרוני, יהייתה בעיני, מרירה ועוקצנית, חושפנית, וידוי העצמיוכתיבתו על דרך ה). שם"(ביותר

זיהה אל נכון  את עוולות המשטר  50- ביטוי מחאה של מי  שכבר בשנות ה, 70-ראתיו בשנות האז כשק

אותה תנועת ; סטנסחבריו  לרזי-ריו הקרובים שותפיוומי שחווה עקב כך נידוי על ידי חב, הקומוניסטי

.במלחמת העולם השנייהמחתרת שפעלה נגד הכיבוש הגרמני ונגד משטר וישי 
2     

וביצירתו , )1947(הדבר : וערך שלאחר מלחמת העולם השנייה קרא ביצירתו הספרותיתקאמי היוצר המ

ונישא , למרד במציאות  בשם הסולידריות האנושית ורעיון החירות, )1951( האדם המורד: הפילוסופית

 כמי, והנה רק שנים בודדות לאחר מכן  מצא עצמו  רדוף על ידם.  עקב כך על כפיים על ידי סארטר וחוגו

ועוד יותר כמי שמזהה את הדבקות במשטר הקומוניסטי . שנמנע ביודעין מלהזדהות עם בשורת הקומוניזם

חסרי , כגורם חשוב בהזחת הדעת של הבורגנות המערבית  מנפילתה היא עצמה לחיי התנאות ריקים

  . משמעות אמת

הוא רעיון , השנייה שנכתב לאחר מלחמת העולם אדם המורדהוב 1943-שנכתב ב הדברהרעיון היסודי ב

העיר מוכת הדבר גדושה . הנה מלחמת העולם השנייה - זה טבעו. העולם מלא רשע וחוסר צדק. המרד

אך בעיר בה פשה הדבר ישנם אנשים . בקנוניות ומזימות של מי שמאמללים את עצמם וזולתם לדעת

רייה הרופא ופאנלו , הדברגיבורי . המסרבים לקבל את גורלם כמי שנידונים לכליה ולחוסר משמעות

מבקשים לייצר מציאות אלטרנטיבית לכאוס שמחלה חשוכת המרפא הטילה , כל אחד בדרכו, הכומר

ם היא סולידרית יצריהמציאות החדשה שהם מי. מכתבים לידיד גרמניכך גם קאמי ב. אותם לתוכו

רא להתפכחות קהדבר קאמי האופטימי ב. בעיקרה ומושתתת על  ההכרח בקיומו של האחר כבן אנוש

לבטל את קיומו של , סיזם המאליל את היחידיליזם הנאצי ומההיתר הגורף שנתן הנרקיהכרחית מהניה

כתב קאמי על משקל , )22, האדם המורד, קאמי" (הווה אומר אנו קיימים, אני מורד. "בן האנוש -  הזולת

cogito ergo sum  כאשר מבחינה , ו של ניצחוןאם כן הוא סיפורהאדם המורד וב הדברהמרד ב. של דקרט

את , מ שעתידה להשפיע תרתי משמע"היא ברה" שמש העמים"ניצחון זה בעלייתה של   פוליטית התפרש

  .על התבל כולה, החופשיות והמכוננות, קרני אורן של המועצות העממיות

ו של האדם מתריס כנגד  רעיון המרד ומסמן בדמותו של קלמנס את כישלונ 1956של  הנפילהוהנה  קאמי ב

הכנות שאתה , אומר קלמנס למאזינו ,היזהר .לבחור במרד כפעולה היוצרת סולידריות אנושית כנגד העוול

לא התפכחו עדיין ולכן כדי לשמור , משום שידידיך שדעתם טובה על עצמם, נחשף אליה מסוכנת גם היא

 שם, ווה את בגידתם של ידידיוקאמי שח). 51, הנפילה, קאמי(לשקר ולהתחזות , על ידידותם עליך להמשיך

לכן המשיך קלמנס כעורך דין לערבב את האשם . בפיו של קלמנס את הבחירה בהתעלמות מהכנות שבמרד

                                                 
2

מיד לאחר . 1940צרפת נכבשה במלחמת העולם השנייה על ידי הצבא הגרמני במהלך צבאי מזהיר ומהיר ביוני  
האזור הכבוש והאזור הלא כבוש בו קמה בעיר וישי ממשלתו משתפת הפעולה של : כיבושה חולקה צרפת לשניים

  .באירופה" הסדר הגרמני החדש"המרשל פטן שקיוותה להיות חלק מ
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השלמתי את מעגל החטא ביום בו שתיתי את ". "המודרניות זיציותיהאינקו"כפי שעושות זאת , עם הזכאי

וזאת משום ששכנע את עצמו כי . לם השנייהמספר קלמנס על חווייתו ממלחמת העו, "המים של חבר גוסס

אמר והניח לכאורה את דעת עצמו  " חובתו לשמור על עצמו למענם. "השאר זקוקים לו יותר מאשר לגוסס

). 79, שם" (בדרך זו נולדות אימפריות וכנסיות תחת שמשו של המוות"אך בה בשעה ידע היטב ש). 76, שם(

ה נעוץ לא פחות בבגידתם של הידידים מאשר במעשי הרשע של דומה אם כן שגרעינם של פשעי ההיסטורי

. לא ןיעדי? לא רצחתי איש: "כך מעיד קלמנס על עצמו כשהוא מעיר באירוניה ובהלקאה עצמית. האויבים

  ).58, שם" (?אך כלום לא הנחתי למות לאנשים בעלי ערך! אין ספק

ם האחרונות אני מלמדת בקורס לאחר ומאחר שבשני, 2009של קאמי חזרתי באפריל  הנפילהאל 

.גרמנימכתבים לידיד : בהיסטוריוגראפיה את
3

מי  ,משום שרציתי לבחון מדוע קאמי הנפילהחזרתי אל  

בחר עשר שנים , ביצירתו זו שנכתבה בשלהי מלחמת העולם השנייה" חזון אירופה"בשורת  שנשא את

  .  ר ספרולגיבו, האדם המיוסר האירופאי, מאוחר יותר בדמותו של קלמנס

למעמד הווידוי  בנצרות הקתולית ". שופט בעל בתשובה"וידויו הופך קאמי ל- את קלמנס הנושא את סיפורו

זאת באמצעות , רבה האפשרית המותרת בין האדם לאלבמהלכו נוצרת הִק ). 1995, קלינברג(תפקיד מיוחד 

עשה קולקטיבי משום הווה גם מאך הוא תמיד מ, הווידוי מושמע לאוזן שומעת שתציע כפרה. מתווך כמובן

הוא גם  , ודה על חטאיוואלא שקלמנס לאורך היצירה אינו רק מי שמת. של המשיח שהוא מגלם את ייסוריו

אל : "הוא גם שחקן שאין להאמין לו, ובנוסף, ומי שבשל התנאותו מתעלם ממצוקתו של הזולת, מתחזה

ואפילו נביא מתייסר שהוא , )66, שם" (כיווןתרבה לתת אמון בריגשתי ברוח התזזית הנכנסת בי מכול 

בכל אחת מזהויות וידוי אלה ).  70 ,שם( "אליהו ללא משיחיות גדוש קדרות וכוהל. נביא ריקן של בינוניות"

לעבור משלב התודעה לשלב , או במילים אחרות, הוא חווה את כישלונו ואת חוסר יכולתו להיוולד מחדש

אך . נמצא בכל תפיסה משיחית  רווחת, שגם הוא רעיון נוצרי בעיקרו" שההולדת מחד"את רעיון . הפעולה

החשוב לענייננו הוא שניתן לזהות את רעיון ההולדת אצל יוצרים והוגים שביקשו באמצעות משנתם 

אלא ).  91-90, 2000, בן נפתלי(להיוולד מחדש כחלק מבשורתם בדבר אפשרותה של מציאות ראויה יותר 

המרים . "פו הוא ים שלא מאפשר את טבילתוהים שהוא נמצא על ִס . היוולד מחדשח לשקלמנס אינו מצלי

הנה כאן בעזרת ". (המים המרים של טביעתי"ואפשר היה אולי לומר ,  מעיד קלמנס, "המרים של טבילתי

קלמנס המודע לנפילתו הן בהכרה צלולה והן משום ). התרגום אני מאפשרת לעצמי משחק מילים

שומע שוב ושוב את  הצחוק המהדהד , חייו לשעבר ושלים של הימלטותו מהכרת אפסותם שלהניסיונות הכ

משום שהוא נמנע ביודעין , ואת התעלמותו מהזעקה של האישה שגופתה הוטחה אל המים, אחריו ובתוכו

והוא אינו מצליח או שמא אינו , כל אלו  אינם מרפים ממנו  במסלול הבריחה שלו. מההיענות לזעקתה

, כן. זה החליק"או  ,  )39, הנפילה, למשל" (עכשיו מאוחר מדי": הביטויים. לנקוט במעשה אקטיבי, וגלמס

חוזרים ונשנים בטקסט ומתייחסים לכישלונו של קלמנס להיות אדם  ,)33, שם( "הכול החליק גלש אלי

הנפילה תרתי . מכתבים לידיד גרמניוב האדם המורדבמובן שקאמי צייר את דמותו הראויה של האדם ב

אך בהחלט יכולה להיקרא גם כהחמצה של צרפת והחברה , מוצגת כהחמצה אישית של קלמנס, משמע

. האירופית לקיים חברה ראויה נוכח סבלו של הזולת ולבוא חשבון עם עברה מימי מלחמת העולם השנייה

העולם השנייה קאמי חושף את תרמית חייה של הבורגנות ושל האינטלקטואלים בצרפת בשנות מלחמת 

  ואף הצליח אליבא דה. שתמכו תמיכה גורפת כמעט במשטר וישי ששיתף פעולה עם המשטר הנאצי

 הניזון מפחדיו והחי באשליה של גדולה מנצחת" אדם לאומי חדש"לייצר דמות של , של קאמי הנפילה

כל אדם הוא עד לפשעי " :כה זוקלמנס נחוש לחשוף מס -אלא שקאמי. )127, 2009, פרילדנדר ; 2001, יגיל(

הנה הפעם הזאת קראתי דבריו כקובלנה מרה נוכח ). 66, הנפילה" (זולתו הנה אמונתי וגם תקוותי

                                                 
3

סמו  המכתבים נכתבו ופור. שקאמי ערך, )מאבק( -Combatמכתבים אלה פורסמו בכתב העת של המחתרת  ארבעה 

נערכו תחת  Combat -הפרסומים של קאמי ב) החודש בו שוחררה פריז על ידי בנות הברית( 1944ליולי  1943בין יולי 

  ).לא קורבנות אף לא מוציאים לפועל(  Ni Victimes, Ni Bourreaux: הכותרת



 

41 
 

בימי השואה ומלחמת , שתיקתה הנמשכת של אירופה הבורגנית השבעה ובמיוחד זו של צרפת והולנד

 ההתעלמות והדרת האחר ,כאשר חברות אלו לבשו את מסך האדישות, העולם השנייה אל מול מעשי הפשע

אלו הם הערכים . הצהיר משטר וישי, "מולדת, משפחה, עבודה". "האדם החדש"בשם ערכי , היהודי - 

.באירופההנדרשים לאומה הצרפתית על מנת שתשתלב בהגמוניה הנאצית 
4    

, כלפי האחרלא בכדי מתוארים כישלונותיו החוזרים של קלמנס לתרגם את הכרתו המזהה את העוול 

יחד עם זאת כלל לא ברור אם יש . מחלתו-דרדרותויתית שתביא להצלתו מפני הלכלל פעולה משחררת אמ

עד כי דומה שניסיונות אלה מתנפצים אל מול רצונו להמשיך , ממש בניסיונותיו של קלמנס לפעול להצלתו

מציג שאלות  ,מולנו מראה-דומה שקאמי  מציב מולי.  להמשיך להעמיד פנים, ולמלא את תפקיד השחקן

הוא מציג תביעה  הנפילהב. הוקעה חברתיתלברור לו שאמירת האמת תוביל לבדידות ו, ותובע תשובות

פחות אופטימית , משום שזוהי תביעה למודת ניסיון ,האדם המורדובהדבר באחרת מאשר זו שדיבר בשמה 

נאי הכרחי למי שתודעתו גם קלמנס יודע שהכרת היותו נתבע היא ת, עם זאת על פי קאמי. וחשופה יותר

גם אם פירושה  התייסרות מתמדת בהוויה שבמרכזה , והכרתו זועקים מתוכו על הכזב והבגידה באדם

  . ועל כך אני רוצה להתעכב:  מטאפיזית והיסטורית, הגיהינום מבחינה מוסרית

יב באה מעיקרה להצ, מבהיר קאמי, מסעו של קלמנס מפריז לאמסטרדם והשתקעותו בעיר החטאים

  : תמרור אזהרה נוסף מכאבה של ההיסטוריה

איזה . או ברובע שנקרא כן עד שבאו אחינו אנשי היטלר ופינו בו מקום, אני גר ברובע היהודי
מעריץ אני . הרי זה ניקוי בעזרת שואב אבק. שבעה וחמישה אלף יהודים שגורשו או נרצחו. מרחץ

כאן חוללה שיטה . אוי לו כי ימצא לו שיטהר, כשאדם חסר אופי! אורך רוח שיטתי זה. שקידה זו
 ואני גר במקום בו התרחש אחד הפשעים הגדולים בהיסטוריה. אין עוררין על כך. זו נפלאות

   .)13, הנפילה(

" מלאך ההיסטוריה"או זעקה נוכח ההתוודעות ל? האם זה סוג של הלקאה עצמית האופיינית לווידוי

אצל , 1940בנימין ( ?נערמת  ונדחסת מאחורי גבו, ה רק הולכתשערימת האשפ, בלשונו של וולטר בנימין

   .)1992, בנימין

הגיהינום ? למעגלות הגיהינום הקונצנטריותהאם נתת דעתך לדמיונן של תעלות אמסטרדם 
כשאתה בא מן החוץ ככל שהנך עובר את המעגלים הדחוסים . הבורגני המאוכלס חלומות רעים

מרכז העניינים [...] כאן אנו נמצאים במעגל האחרון . חטאיהם נדחסים ומחשיכים החיים וממילא
  .)13, הנפילה( אף שאנו עומדים בקצה היבשת, מצוי כאן

הליברלית והסובלנית , תעלות אמסטרדם גם הן אם כן בחזקת עדות על הגיהינום שהתרחש בעיר הבורגנית

והיעדרות  .א הידיעה מהמצב האנושיזו הייתה ההיעדרות בה .של הווייתה הקיומית כאמפליציט) כביכול(

כבר הבינותי כי הייתי כהולנדים שלי : "מהיותו כל אדם קולקטיבית זו הנה ביטוי לכישלון פרטי נוסף שלו

  .)55, שם( "נעדרתי - ברגע שתפסתי את מרבית המקום שניתן לי לתפוס: הנמצאים כאן בלי להיות כאן

מבהיר לנו קאמי ומזהיר מפני התרמית שבכפרה , ההיעדרות מהמצב האנושי היא התודעה הכוזבת

כך היא הייתה ". ]...[ נוטה אני לראות את הדת כמפעל כביסה אדיר] ...[: "המוענקת על ידי מנגנוני הדתות

פנינו מזוהמות ואנו , ומאז אנו חסרים סבון: "במהלך שלוש שנים למרות שלא נקראה אז כלל כדת

אל תחכה ליום , סוד כמוס אגלה לך יקירי. והוא העניין מי יירק ראשון[...] מקנחים זה את חוטמו של זה 

סו על יהדתיות וערכי המהוגנות לכאורה של משטר וישי כ). 67, שם" (הדין כל יום הוא יום הדין

                                                 
4

. ורשת המהפכה הצרפתיתשמקורם במ" חירות ואחווה, שוויון"ערכים אלו הוצגו כחליפים לאוניברסאליזם של ערכי 
וישי הייתה . רוב מעריצי הנאציזם המושבעים והאנטישמים המיליטנטים של צרפת נשארו בפריס"פרדילנדר מציין ש

אך וישי , "הססנית מדי בכניעותה לגרמנים ובמאבקה ביהודים, פחדנית מדי, כנסייתית מדי, שמרנית מדי בעיניהם
לעצור במחנות מיוחדים את  1940הלאומית הזדרזה כבר באוקטובר את ערכי הכנסייה ומורשת השמרנות יבהחי

  .)129 - 127 ,2009 ,פרידלנדר(היהודים הזרים 
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 )נעימה -  הלא הוא כינויו של האל(מקור הדברים : "ההתעלמות הברורה מהפשע ואפשרו את ההיעדרות

על שום  - ילדי יהודה שנטבחו שעה שקרוביו הוליכוהו למקום מבטחים .פים מפשעוודאי שמע על טבח הח

).65, שם" (?האם לא בגללו, מה מתו
בעדותו המצביעה על האדישות וההתנאות כסיבת שיתוף פעולה עם   5

בדרך זו נולדות "והרי . האחר - הוא מסמן את הקיום הכוזב והנוח כשורש הבגידה באנושי, הנאצים

אמי להצהיר בסרקזם המצדיק ק- ועל כן יכול קלמנס ).79, שם" (ת וכנסיות תחת שמשו של המוותאימפריו

אך קלמנס שעוטה  ).70, שם( "החפות מפשע עברה מן העולם": את בחירתו במעמד של שופט בעל תשובה

גם , באשמה כולה) קדוש(אינו מוכן לשאת לבדו כמרטיר , על עצמו את אדרתה של אירופה בימי המלחמה

, )2000 ,פלמן(לעדות היסטורית , וידויו הופך כאבחנתה החשובה של פלמן .ןאם הוא יודע שהוא חייב בדי

פצעו נותר פעור ). 66, שם" (הנה אמונתי וגם תקוותי, כל אדם הוא עד לפשעי זולתו" .הצורבת את תודעתו

ובהיותו שופט בעל תשובה . ועם זאת אין הוא מסוגל למרוד במציאות.  כלפי פנים ואינו מעלה ארוכה

 ושלדיוקן של הכול , וידויו-הוא מצייר בפני קהל השתיינים בבר באמצעות עדותו, בעיבורו של הגיהינום

". אנחנו"למושג ה" אני"המראה שהוא מעמיד מול החברה מאפשרת לו לעבור ממושג ה). 81, שם(שום איש 

משום שההודאה בפשע מאפשרת לו לחמוק , אך בה בשעה הוא מהווה גם תעלול, סיפור העדות הושלם

מכשיל /מדוע נכשל). 5, שם" (חרטה מקסימה"באמצעות " ואנחנ"מאשמה ישירה ולהתחרט כביכול בשם ה

כלום נעלמו כליל השמש . סוריו של סיזיפוסיהאם אנו הקוראים עדים לחזרתם של י?  קאמי- עצמו קלמנס

ם הקדרות והערפילים של  הבוקר האפור שבו עולה האם קלמנס מותיר אותנו רק ע ?הזרוהים הפתוח של 

  ?מחדש כל פעם זעקתה של הנפילה

דווקא . זוהי בחירתו של כל אדם. יכול לקחת חלק במעין משחק זה שקאמי מציע, כל אחד, כל אדם

למי שכואב , מהבורגני המתהדר האדיש; המעברים בתוך הדמות מהמתוודה לשחקן ולנביא המתייסר

ועד למתעלם ,  מדמות המנהיג המקבל על עצמו הנהגה מיוסרת במחנה הריכוז; הזולת ומשתתף בצרתו של

ביטויי הכאב לצד , כל אלה יחד עם השפה האירונית שנוקט בה קאמי; מהזולת דווקא מתוך תהום מצוקתו

כל אלה מאפשרים לקורא , חברות ואהבה: הלגלוג העצמי והחשיפה עד דק  של תפיסות הקיום הבסיסיות

  . הבחיר

נוכח ההיסטוריה . נדמה שזו פרשנות ראויה אם אומר שבעניין מובהק אחד קאמי אינו מותיר סימן שאלה

ושיתוף הפעולה עם הכובש הנאצי , של אפסות הרוח דווקא בדמוקרטיות במהלך מלחמת העולם השנייה

יש לדעת  אך. אין לתודעה מפלט, שנוצר מתוך אדישות ורמייה עצמית מודעת ומתגלגלת מכוח עצמה

בודד , מרוץ לטווח ארוך, עבודת פרך"זוהי . ירות היא קשה יותרהבחירה בחֵ . התודעה לבד אינה מספיקה

, שם" (]...[ בלב העולם הזועף. ללא שמפניה כלל ללא ידידים המרימים כוס ומביטים בך בחיבה. ורב יגיעה

ובודד בהחלטתך לפני עצמך או " :יךאך אם תבחר בה ינטשו אותך ידיד, החירות מביאה לפעולה).  80 -79

בסופה של כל חירות טמון גזר דין ועל כן כה כבד משאה של החירות בעיקר . לפני משפטם של האחרים

   ).80, שם" (או כשאין הוא אוהב איש, כשאדם קודח כשהוא בעל ייסורים

 לי ניתן להבין אתאז או, ורק בדרך זו ניתן להשיג את החירות, ועל כן אם כך הם פני הדברים אומר

ואולי ידידי זו בחירה מובנית . לא לראות ולא לשמוע, את הבוחרים לא לדעת, דהיינו. המתייראים מפניה

;  אם מצבי הקיצון כגלגולה של ההוויה הם בסופו של דבר בלתי נמנעים ועתידים להתרחש. ולפחות סבירה

, ו להלין על הבחירה להסתגר בתוך התעלותמה לנ. אם ביסוד חווית הקיום של האדם קיימים זרות וניכור

 ?כל עוד אפשר וריחן אינו מגיע עד שורשי הנחיריים

 יבחרתי לסיים שיחה זו בהטחה אירונית זו משל עצמי משום שצרבתי את עצמי בנתבעות שהציג בפני

 ביןלה, כאשר אני בוחנת שוב כמה מהשאלות המעסיקות אותי עקב ניסיוני הטורד והמתמשך ".הנפילה"ב

                                                 
5
בשתיקה , על שיתוף הפעולה במדיניות האפליה הבוטה והגירוש של היהודים הזרים מצרפת שלוותה בהתעלמות 

   .Poznansky (2002) 306-307 :אצלראו , ובהכחשה של הכנסייה הקתולית
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את סודה של השתיקה הרועמת והנהייה אחר שיתוף הפעולה שהיו מאפיינים חברתיים ושלטוניים 

).;Burrin, 1996  Moore, 1997(מובהקים של צרפת והולנד בימי מלחמת העולם השנייה 
6

  

בהנחה , של קאמי מתרחשת כשאני רחוקה ממקומי שלי הנפילהשיחתי השלישית והנוכחית שלי עם 

יון שהפרידה הזמנית ממקומי מאפשרת לי לבחון שאלות יסוד בהתבוננות שקטה מרחיבת מבוססת ניס

יום של חיי המעניקים לי - דומה שהריחוק מאפשר את הפשלת  כסות אדרתם של מעשי היום. מקום ודעת

ולא מותיר לי ברירה אלא  להנכיח את עצמי כנתבעת על ידי מצוקתו ,  את חומו המגונן של מקומי המוגן

  .קאמי- קלמנס של

מעבר זה מבטא . לאמסטרדם -  ממקומו בפריז למקום אחר הנפילהבקאמי גולה במודע  - הנה קלמנס

לרפא את תחושת , דהיינו. מזור ופתרון, כמיהה ומשאלת לב ליצור לעצמו במקומו החדש זהות חדשה

  . תמצוקתו של הזול- הכישלון שאחזה בו נוכח התוודעותו לחוסר יכולתו להיענות לזעקתו

ינואר (עובד ופורסם לאחר מותו בתאונת דרכים , שנתגלה אדם הראשון :בספרו האוטוביוגראפי המופלא

, יר וצימאונו לאחדות ישותו עם החול'מעביר קאמי בתחושת געגוע את חווית ילדותו ונעוריו באלג, )1960

כך נראה האושר של  והנה. שגדל בדלות נוראה, המים והשמש ששימשו כמפלט וכבית שני לילד חסר אב

אושר המובלט במשפטים החותמים את , בהיהאדם שהרג את הערבי ללא ס -  הזרגיבור ספרו , מרסו

  : היצירה

של אדמה ושל , ריחות של לילה. קולות של שדות הגיעו עד אלי. כשהתעוררתי היו כוכבים על פני
מול הלילה [...] חשול של ים הרוגע הנפלא של קיץ ישן זה הציף אותי כמו נ. מלח רעננו את רקותי

עכשיו כשנוכחתי . הזה הזרוע אותות וכוכבים נפתחתי לראשונה לשוויון הנפש הענוג כלפי העולם
". שתי שהייתי מאושר ושעודני מאושרהרג, קרוב אלי כאח ממש, לדעת שהוא דומה לי כל כך

  )113 - 112' עמ, הזר(

מרסו : י גיבוריו הוא מרכיב דומיננטי ביצירותיוהחיפוש אחר משמעות זיהוים של גורמי טבע אלו בחי

). 96, הזר( "זה היה בגלל השמש שסנוורה אותו": מסביר בבית המשפט את הרצח של הערבי באומרו

כאשר משוחחות   הדברב. הוא התגלגל למעשה הבלתי מוסבר של הרצח כתוצאה מבגידת השמש בו, דהיינו

פונה , ות שבחרו למרוד ברוע הגזירה של המגיפה שפשטה בעיראותן דמוי, שתי הדמויות המרכזיות ביצירה

', כל מה שתחפץ'? 'מה שהיה עלינו לעשות למען הידידות, 'אמר', יודע אתה': "טארו לידידו רייה ושואלו

  ).202,  הדבר" (']...[ הרי זה תענוג, אפילו לגבי קדוש לעתיד לבוא, לרחוץ בים, 'השיב רייה

בשמש ובפסגות שמהן ניתן להשקיף סביב כביטוי לאושר , אוויר הצח הנקיב, קאמי בוחר אם כן בים

והרי באימוץ האבסורד מבהיר קאמי . להשקיף מגבוה במבט אוסף ומכונן, ולאחדות האדם עם הטבע

המיתוס של ( "טיפוס על הפסגות"לת לתחושה של  יש משום חווית האושר הנמש, במיתוס של סיזיפוס

משימתנו הקשה היא ללכת "ש, "ידידו"מבהיר קאמי לכתבים לידיד גרמני מבואכן ). 131, סיזיפוס

ומבעד לזעקות ולאלימות ניסינו לשמור בליבנו את הזיכרון . בעקבותיכם במלחמה בלי לשכוח את האושר

  ).56, מכתבים" (]...[ חיוך של פנים יקרות, של גבעות בלתי נשכחות, של ים מרהיב

והתמזגותו בו מנהיר את המעבר שיוצר קאמי משלב חיוב האבסורד מיקומו של האדם בטבע , הנה כך

המבט   - בכל מקרה האושר מסומן על ידי הצבתו במחוזות הזיכרון של ילדותו. לשלב המחאה והמרד

בפריז היפה  שם   . וטמונה בו אחדות רגשית ותודעתית של האדם  עם הטבע, הרחב מהפסגות ואל הים

 את הכרכרה על המונית, האוטובוס על התחתית"חש עליונות העדיף את החזיק עצמו כאיש הפסגות  ה

הומניסט "משהפך ל.  וסריתאלא שתחליפי הפסגות לא מנעו את שקיעתו הרוחנית והמ). 19-18, שם( ]"...[

תפאורה , חזיון מדוחים אמיתי"פריז הפכה ל. נשחקה גם יכולתו לשחזר את אושרו, )56, שם( "מקצועי

                                                 
6

חשוב להדגיש , לצד ההדגשה של ממד שיתוף הפעולה עם הכובש הנאצי בצרפת ובהולנד בימי מלחמת העולם השנייה
, כהן, ראו למשל. חיים ממשיהן בצרפת והן בהולנד עד כדי סיכון , גם את ממד הסיוע של יחידים וקבוצות  ליהודים

  .2004, ברזל  ;ו"תשנ
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איש המקומות הרמים הגיע בעיר היפה עד בור ). 9, שם" (ארבעה מיליון צלליות מעולה המאוכלסת

הוא גולה , פני הים קלמנס הבוחר לגלות מעירו פריז ולעבור לאמסטרדם המצויה כולה בגובה .תחתיות

האם אמסטרדם שטוחת הדעת על הרובע . אך מקום גלותו אינו מייצר עבורו את גאולתו בכוונה מודעת

האם הוא . הרי קלמנס יודע שהוא מתגורר במרכזו של הגיהינום? הודים תהפוך כולה לתביעההמרוקן מי

שמא הוא לכוד   או, האם הוא מסוגל לכך? יכול להיחלץ ממקום הגלות שנכנס אליו ברצונו עד שנפל ברשתו

במילה מעניין השימוש החוזר ? עד כדי אובדן הסיכוי להיחלץ, עד כדי כך ברשת ההונאה העצמית שיצר

ראשית זה הגיהינום של תעלות . קאמי מתאר בו את חוויותיו השונות והדומות- גיהינום שקלמנס

הסופג לתוכו את הגיהינום הבורגני הפריזאי המאוכלס על ידי חלומות רעים  הקונצנטריותאמסטרדם 

נום קשור הגיהי. שם גר קלמנס באותו מקום שבו היהודים נעדרים. והמסמן את מרכזו וסופו של העולם

כמו ההולנדים שלו , אפוא להיעדרות האנושית שהיא גם חווייתו האישית של קלמנס כמי שנמצא במקום

ר הזונות והשתיינים ומסומנת בחלל הריק ית השהות בבההיעדרות היא גם חווי  ).55, שם(מבלי להיות בו 

משמע  .בעל התשובה בקיר שהותירה תמונת האמן הגנובה שהוסרה מהקיר בעצתו הממולחת של השופט

.מטאפורי - הגיהינום הוא מקום אקטואלי ולא רק חוויתי
יכריזו על , אם כל הבריות יגלו קלפיהם"  7

פילוסוף פחדן מגוון או בעל , דיפון: שווה בנפשך כרטיסי ביקור  !אנא ישא אדם פניו, משלוח ידם האמיתי

סוגך נקבע אחת  . [...]יזה גיהינום יהיה שםא .הרי מבחר לפניך, באמת - או הומניסט נואף, נכסים נוצרי

הגיהינום הוא כאן . תית של תאבי הנוחותהינום אם כן הוא תמונת הפנים האמהגי. )32-31, שם(".  ולתמיד

גיהינום רכרוכי .] .[.ולפנינו הים : "שקיעתו במימי מקום גלותו הוא משקפת את הים שאינו ים. ועכשיו

של החלשים , כך הפעם זה הגיהינום של רפי הרוח  ."והחיים מתים, ןהמרחב נטול גוו, שום ברק! ממש

  .וחסרי התקווה וזה הגיהינום שלו

כל אשר בוחר קאמי לתאר ביחס להולנד ולאמסטרדם כמקום הגלות מנוגד תכלית הניגוד לזיכרון של 

. הוא ים מת,  פוסעים קלמנס ובן השיח השותק, או שמא אל תוכו, כך הים שעל חופו. עולם מאושר ופתוח

היכן סופו , ואינך יודע היכן תחילתו, אובדים בערפל, חופיו שטוחים .הזוידרזיי הוא ים מת או כמעט מת"

אנו מתקדמים ודבר אינו . ואין לאל ידנו לאמוד את המהירות, ובכן הרינו מפליגים ללא כל  תמרור דרך

והרי בתקופה שקאמי כותב את ? וידרזיימדוע הז). 47, הנפילה( "אין זו הפלגה בים אלא חלום. משתנה

בכל מקרה ההולנדים לא . נוסאיואילו חלקו האחר צורף לאוק, נדיםבש ים זה מכבר על ידי ההוליּו הנפילה

קאמי מתאר את הזוידרזיי כממשות -אך קלמנס). 219 ,2000 ,שגיא(קראו לשטח יבשה זה בשמו הקודם 

החידלון ולהנגיד שממה ימית זו למשמעות של הים  האם כדי להעמיק את תחושת. כמקום, אקטואלית

  .רוגע והרמוניה, אותו ים וזיכרון של ים שהיווה עבורו מקור של צמיחה? ביצירותיו האחרות

[...]  ערימת העפר שכאן מכנים אותה חול", קדרותו של הנוף: עדר מרחב זה הדברים החשובים הםיובה

והחיים , המרחב נטול גוון, שום ברק[...] , יסת אפר חיוורתולפנינו הים תמ[...]  הסכר האפור מימיננו

אין ). 45, שם!" (בעיקר אין אדם, ואין אדם? התוהו שנגלה לעין, כלום אין זה טשטוש אוניברסאלי. מתים

מה שנדמה כשמים הרי אינו אלא מעטה .  זועק קאמי נוכח הריקנות והקדרות שטומן הנוף בתוכו, אדם

) נעימה -  שאינו ים(אלא הים , אין לך מאומה"ו. נפי היונים היוצרות כביכול שמיםהנוצות האפורות של כ

, אין ים, במקום גלותו של קאמי .)שם( "ואף לא ראש אחד לצנוח עליו, טיםהגגות המכוסים של, התעלות

ם שותפי"ובאין מקום זה אף אין ידידים אלא רק . אין מפלט, אין תקווה, אין אדם, אין ראש, אין שמים

  ".לדבר עבירה

הולנד אינה אירופה של :"הולנד שהיא ים,  קאמי להבהיר שקיימת גם הולנד אחרת- דומה שחשוב לקלמנס

ואל האיים שאנשיהם מתים מטורפים , הים המוליך אל סיפאנגו. הרי היא גם הים. הסוחרים בלבד

                                                 
7

אלא שהוא גם גיהינום של , בעל מרכז: כלומר' קונצנטרי'אינו רק [...] קאמי הגיהינום של "שושנה פלמן מדגישה ש
, 2008 ,פלמן" (שרוח הרפאים שלו חוזרת עתה ברוסיה של סטאלין] של מחנות הריכוז[אותו גיהינום היסטורי . 'ריכוז'

142 .(  
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הרחוקים , י האייםאנש, האם זוהי הולנד במשמע של האנשים החופשיים). 47, 13 ,שם" (ומאושרים

אותה בורגנות שיצרה את , אלו שלא  לקו בחולשות של הבורגנות הנינוחה?  האירופאית מהיבשת

  ?ההיעדרות האנושית ומסרבת להיקרא אל תודעתה

  : קלמנס לאייה של יוון-יותר מכל מתגעגע קאמי

עמוד . קללא הפסק הופיעו איים חדשים בחוג האופ. בארכיפלג היווני נתרשמתי רושם הפוך
: שום מבוכה. וחופם הסלעי בלט ברורות מן הים. שדרתם שאין עליו אילן שרטט את גבול השמים

הרגשתי כי אנו מנתרים יום ולילה על כרבולת גלים . [...] באור הברור שימש הכל תמרור דרך
  .)59' עמ, שם( "צוננים במרוץ מלא קצף וצחוק, קצרים

האם זו יוון יוצרתה של ? באור הברור של השמש, בים, באנשיה, יהבאי ,מדוע האושר מגולם דווקא ביוון

האם זו יוון של מלחמת השחרור היוונית והרומנטיקה ? ההלניזם בו התום נוכח  בייסוריו של סיזיפוס

האם זו יוון של אירופה שטרם ? האידיאליסטית  של השירה האירופית נוסח הלורד בירון שליוותה אותה

ון שנלחמה בגבורה נגד הגרמנים במלחמת העולם  השנייה וקיימה מחתרת פעילה האם זו יו? הושחתה

?כיבושהלאחר 
קאמי בגעגוע על יוון משום שנוכח המלחמה האכזרית -קלמנס, או האם מספר לנו 8

בחר רק , FLN- והביקורת שהוטחה בו על הימנעותו מתמיכה חד משמעית ב, יר'גהמתרחשת במולדתו אל

המכיר אתה את ", קאמי- ממשיך קלמנס, "אגב", Hartlaub),1999 (? קום כמיהתומ- לסמן לנו את מקור

  ).  שם( "]...[ מה היינו עושים שם! מוטב כך. לא? יוון

שינתה עבורו את משמעותם הסמלית ,  חוסר יכולתו להציל את האישה שהוטחה אז בימי פריז אל הסיינה

אלא ימה סגורה שוקעת אל , לכיסופים ולאושרשוב לא עוד מוקד . הים והשמים, והמוחשית של השמש

  . את לידתו מחדש, תוך הרפש של עצמה ואינה מאפשרת את טבילתו

לא הפסיקה להתגלגל בעולם [...] כי הזעקה ששמעתי כמה שנים קודם לכן מהדהדת על פני הסינה 
ן הבינותי כ. וציפתה לי עד היום בו פגשתיה שוב, ולחצות את מרחביו האינסופיים של האוקינוס

, שם" (בו נמצאים המים המרים של טבילתיובכל מקום , כי תוסיף לחכות לי על פני ימים ונהרות
51(.    

ידי זעקת האישה - לכוד אם כן על, ןויומסוגל לשחזר את המסע הפתוח באיי קלמנס שאינו - קאמי

  .המתגלגלת בכל העולם ההופכת את מקום מפלטו לכלאו

כדי , כיצד להפיל את כל הבריות בפח"קלמנס שידע . ופט בעל תשובה נכשלועל כן גם הרעיון להיות ש

בירה של "הגיע ל, סגר את משרד עורכי הדין ועזב את פריז,  )82, שם" (שתינתן לי הזכות להציל את נפשי

אורב לבורגני "שם הוא ". גדושת אוכלוסין במיוחד שבריות מכל העולם באים לבקר בה ,מים וערפילים

שפגשתי " נואפים וקוראי עיתונים"אלא שאותם בורגנים ). 83, שם" (גביו אני ממצה את הישגיל; הנבוך

נוחתים  ,"קפואים כליל", דרך הים המת, מגיעים אל הבר דרך התעלות, בקריאתי הראשונה כמוה כקלמנס

  . איש לא יתבע אותם על מקומה הריק של התמונה. בבאר ונופלים ברשתו של  השופט בעל התשובה

הנפילה "אך עם שחר הוא נחפז משום ש. שוכב במיטתו, בסופו של הווידוי אנו פוגשים את קלמנס חולה

כחשו , הכלות בשמים דהווי:"הוא מהלך בצעדים חפוזים לאורך התעלות).  85, שם" (מתרחשת עם שחר

צעדיו . וממיםהרחובות ש. השלג יורד. לוחץ כבד יותר, הכול נעשה דחוס, בשחרית הבוקר". רבדי הנוצות

הוא חייב . הנה היונים גמרו אומר לרדת.  הוא מכיר ויודע את הביצה אליה מתעורר הבוקר. מהוססים

והוא . ומסרב לצאת ממנו" מדבר של אבן"האם יוותר רק נביא השקר הקורא ב. להתמודד עם הנפילה

הטילי , הוי אישה צעירה":  אומר סוף סוף את המילים על מנת שאלו יחזירו אותו למקומו הנכסף והראוי

בל נשגה אנו הקוראים . אך לא !".את שנינושתינתן לי פעם שנייה הזדמנות להציל   עצמך שוב למים כדי

                                                 
8

אך הובסו אל מול , 1941במלחמת העולם השנייה נלחמו היוונים באומץ והדפו את הפלישה האיטלקית בסתיו 
אלו נלחמו בלוחמה . ביוון קמו מספר מחתרות שהוגדרו על פי שייכותן הפוליטית. 1942העוצמה הגרמנית באפריל 

ככלל לא הייתה תופעה של שיתוף פעולה אזרחי . פרטיזנית עיקשת ונועזת ולא בלי הצלחות אל מול כוחות הכיבוש
  .ביוון עם כוחות הכיבוש הגרמנים
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שער ! איזה חוסר זהירות - !נהה - : "קאמי לא הצליח לחלץ את תודעתו משקיעתה- קלמנס. באשליה

...! ר- בר. היינו נאלצים להיכנע ולעשות או אז? כי דברינו יתקבלו כלשונם, חברי המלומד והיקר, בנפשך

  !".למזלינו. ותמיד יהיה מאוחד מדי, עתה כבר מאוחר מדי! אך תנוח דעתנו !המים קרים כל כך

  על פני משברי הימים הסגורים של קאמי יאפשר לי הפעם להעביר את מחשבותי יהנה הריחוק ממקומותי

  .ולחוש תביעה זו במלוא עוצמתה

  .ששלוש שיחות אלו מתכנסות לאחתלאחר כל זאת דומה 

הוא יודע שרק . אינו מצליח במקום גלותו להחזיר את עצמו למקור אנושיותו ולהיות נתבע,  קאמי -קלמנס

. אך אינו מסוגל לצאת מכלאו, מאפשרת את יצירת האנושי של נתבעּותמצאות במצב יהסיטואציה של ה

הטבע . ה מחדדים את חשיפתו לתרמית העצמית שלודווקא מקום גלותו וניסיונו הכושל כשופט בעל תשוב

באין אלוהים רק . הסמיכות יוצרת היעדרות אנושית, הסובב אותו טווה סביבו רשת של אחדות שלילית

טענתו . הוויית החוץ והפנים של הולנד היא כשל כלא חיצוני ופנימי. האדם הוא האחראי על העוול והאימה

הריני מקבל אפוא כל : "האדם היא לאורך כל היצירה טענה קיומיתשל קאמי בדבר האשמה הנוכחת בחיי 

משמשת  הנפילהב). 61' עמ" (תורה הדוחה את חפותו מפשע של האדם וכל הלכה למעשה הרואה בו אשם

הימצאותו . היעדרותם של היהודים סמן להיעדרותו של המרד ולהפיכתו של המקום למרכזו של הגיהינום

אחינו "קאמי את ביטויי האירוניה העצמית עד שהוא מכנה את הנאצים כ- בגיהינום מאפשרת לקלמנס

"אנשי היטלר
  ).12, הנפילה( 9

תו של האדם מתקיימת נוכח האחר ושקיומו של האחר היא יינס הבין שהוויקאמי עוד לפני עמנואל לו

, םפניו של הזולת מנכיחים מחדש בתביעתם ממני את ההצדקה לקיומם שלה. תביעה מתמשכת כלפיו

אל מול הפנים . היחס אל הפנים הוא אתי מעיקרו:  "וזאת שנים לפני שעמנואל לוינס כתב, הסביר קאמי

, וינסל" (לגלות כלפיהם אחריות, היענותאתה לא יכול אלא ל: השתיקה היא בלתי אפשרית, של האחר

סולידריות של כאן  דהיינו ליצור, חוסר היכולת האפקטיבית לזהות את האחר כאחד מאתנו). 68- 67, 1995

היא , היא זו שמנעה את הצלת היהודים, היסטוריות קונקרטיות- בנסיבות סוציו, ועכשיו במקום מוגדר

שנים לפני שרורטי הגדיר את הסולידריות כנוכחות אנושית תלוית נסיבות . שיצרה את ההיעדרות הנוכחת

כמי  הדברקאמי את דמותו של רייה ב הציג בפנינו, )191-190' עמ ,2000 ,רורטי אצל שגיא(קונקרטיות 

אלא מפני , שמחליט לסכן עצמו ולרפא אנשים לא משום תפיסת השוויון בני האדם המדריכה אותו

קאמי האקזיסטנציאליסט  כופר . זהו אותו רייה הכמה לים ולידידות. שמצוקתם הנוכחת בפניו נגעה ללבו

כמו גם בטענתו על , 50-כוחו עם סארטר בשנות הכך  בווי. בקיומה של התיאוריה הגדולה של ההיסטוריה

או , )2008, פלמן(, סטליניסטי-אי אפשרות הגאולה ההיסטורית ההרואית נוסח הפתרון הקומוניסטי

שנשאה בתוכה פיתוי אידיאולוגי ואפוקליפטי , של וישי"  סדר החדש"בשלילתו הנוקבת את תפיסת ה

הם נחפזים להגיע , ם ורופאי אליל מתרבים והולכיםוהרי כאן האנדרלמוסיה הגדולה נביאי: "מסוכן

  ). 55-54, הנפילה" (בטרם יהיה העולם לשממה, ארגון ללא דופי, ולהביא חוק יפה

  "יליתי את הכפילות היסודית שבאדםג"קאמי מודע לכך לפחות שתגלית אחת שמורה עמו - אך קלמנס

כשל התרמיות העצמיות בהן עטף את . זמניתזו הכפילות הקיומית של סובייקט ואובייקט בו  ,)41, שם(

החשיפה העצמית מולידה את  יתרונה הכואב . עצמו גרם לכך שהוא מסוגל להתבונן בעצמו מבחוץ פנימה

, הנה פגעו בי כל הפצעים בעת ובעונה אחת: ביום שהוזהרתי ירדה עלי צלילות: "של התודעה הנוכחת

  .)50-49, שם[...]" ( והוא הדבר שאין איש יכול לעמוד בו. כל התבל פרצה בצחוק סביב. ובהעלם תש כוחי

החירות .  חשיפה זו גלתה אותו מאשליית פריז למבוך החירות באסמטרדם כאשר תודעתו נצרבת בכישלונו

ללא ידידים המרימים כוס , ללא שאמפניה כלל, בודד ורב יגיעה, מירוץ לטווח ארוך[...] עבודת פרך "היא 

                                                 
9
  . נעימה -"מכתבים לידיד גרמני"כגלגול מהופך של " אחינו"קוראת את הביטוי  אני 
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 -79, שם" (]...[ בסופה של כל חירות טמון גזר דין ועל כן כבד משאה של החירות[...]  ומביטים בך בחיבה

80.(  

הזעקה . שכבתי-קונסטרוקטיבי רב- מתואר כתהליך דה הנפילהכישלונו של קלמנס להיענות לתביעה ב

וכו קולו של האחר הנישא על פני גלי האוקיאנוס יהדהד בת. ממשיכה להגיע אליו משום מקום ומכל מקום

, קוראו של קאמי, אלא שמאזינו). 125 ,2008 ,פלמן" (חזיון תעתועים חזותי ואקוסטי"בכל מקום כ

למקומות האפשריים של הפגישה  בה בשעה נטמנת בו הכמיהה. תביעה- מתמודד לא רק נוכח הזעקה

  . ועם מרחבי יופיו של הטבע, עם הזולת, מה של העצמיהשל

אות האישיות שלי לא רחקתי מאופן זיהויו העצמי של קאמי כיוצר לסיכום אני חושבת שבכל אחת מהקרי

זו ). Lottmann, 1979(עניין שמודגש על ידי הביוגראפים שלו שחקרו את דמותו ויצירותיו , פוליטי מעורב

ומאששת באופן אירוני , נוסח בנימין" אמנות מגויסת"מעורבות אמן המתמודדת בהצלחה עם טענת ה

; 1967, סארטר(. סארטר בדבר מהותה של מחויבות האמן למעורבות פוליטיתאת טענתו של , משהו

Benjamin, 1973, 86.(  

  . להביא שתי דוגמאות המחזקות היסק זה יברצוני לקראת סוף דברי

כאשר  1945- המחזה הוצג לראשונה ב. 1940- וסיימו ב 1937-ב קאליגולהקאמי החל לכתוב את המחזה 

לחיות חיים , משקף בין השאר את ניסיונו של קאליגולה קיסר רומי המחזה. סופו של המחזה שונה

חוזר , בסופו הראשון של המחזה שנכתב ולא הוצג. קיצוניים ושרירותיים ללא ריסונים או הגבלות

אלא ). 38, קאליגולה" (קאליגולה נמצא בכל אחד מכם"קאליגולה המהרס לקדמת הבמה ומודיע לצופים ש

. קאמי חשש מתוצאות כתיבתו. נייה שינה קאמי את סופו של המחזהשבמהלך מלחמת העולם הש

 1945-וכך בסיומו של המחזה שהועלה כהצגה ב. המלחמה חשפה את הסכנה שבמסקנותיו של קאליגולה

מתבצעת התנקשות בקאליגולה והמחזה הופך לתמרור אזהרה מפני האפשרויות ההרסניות והקיצוניות 

  .שבקיום האבסורדי

  :הבהיר קאמי את עקרון מעורבותו הפוליטית,  1957 -יה בעת קבלת פרס נובל בבנאומו בשבד

האחד ניזון . על בימת האמפיתיאטרון של ההיסטוריה הוצגו מאז ומעולם הקורבן והאריה[...] 
האמן לעומת זאת פעל עד עכשיו מאחורי . מרחמי שמיים והאחר מבשרה המדמם של ההיסטוריה

. לעודד את הקורבן ולגרום לאריה לאבד את התיאבון[...] יקשה שירתו בחתרנותה ב. הקלעים
  .קולו אינו איתן כשהיה, מטבע הדברים. אבל עכשיו גם האמן ניצב על הבמה

, קודם כל את הקלות. קל לראות מה מפסידה האמנות כתוצאה מהמחויבות המתמדת הזאת
בעבודות , יותר להבין מדועקל עוד . אותו מגע חירות אלוהי שבולט כל כך ביצירתו של מוצרט

היום  וברור מדוע יש. כאילו הן קורסות לנגד עינינו, ניכרת מצוקה גדולה כל כך, האמנות שלנו
של הנפש האמנותית עם הקמליה בדש , ימיו של האמן הנערץ[...].  יותר עיתונאים מאשר סופרים

כל פרסום הוא מעשה . היום ליצור פירושו להסתכן. עברו מן העולם, של גאון הכורסה, הבגד
  .[...] של עידן שאינו סולח על הדבר והמעשה חושף את היוצר לקצפו

הספק שרודף [...]  .כאשר מתברר שהקרב הזה ניטש בין האמן לבין עצמו[...] הבעיה מסתבכת 
  [...] .הספק שרודף אמנים כיום נוגע לשאלת הצורך באמנותם. אמנים בעבר נגע לשאלת כישרונם

בין ההסברים הטובים ביותר אפשר למנות [...]  .סיבות רבות לה -נות בסימן שאלההעמדת האמ
זמננו כאילו הוא עושה שקר בנפשו או מוציא דבריו לבטלה  -את ההרגשה הפוקדת את האמן בן

  .)1957, קאמי( "לסבלות ההיסטוריהאם אינו קשוב 

, משוחחים נוספים. המחבר והאדם, רעם זרמי היצירה והיוצ, הנה כך שוחחתי לפניכם בדרכי עם  קאמי

זהו  .)Constable, 1997(וישנו כידוע קורפוס רחב  של מפרשי קאמי . אחרים נגעו והנביעו זרמים נוספים

, וגם אם קאמי אינו זהה או מזדהה לחלוטין עם קלמנס. הגותית גדולה זו-דומני כוחה של  יצירה ספרותית

  .י מעורבלא ניתן להמעיט בקולו שלו כיוצר פוליט
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Camus -  as an involved author:  

Continued discourse with Alber Camus's ''''The Fall'''' 

Neima Barzel 

In this article I present an ongoing dialogue with Albert Camus's - The Fall, which is 

considered the most personal among his literary works. This dialogue with Camus has been 

held over various periods of my life, in which I have discussed and reinterpreted my historical 

and social observations via and from within Camus’ work as an engaged writer Clemens, the 

hero of The Fall, who, according to different Camus's researchers, reflects the author's figure, 

feels and understands in midst of his agony, that humane existence can be maintained only in 

light of the "other." Furthermore, the existence of the "other" stimulates an ongoing demand 

on him. In addition, at the same time, he experiences his actual inability to indentify the 

"other" as "one of us"; that is, to create solidarity of here and now in a certain place, in a 

concrete socio- historical circumstances, with his fellow man. I examine these two truths- 

demands in the context of historical interpretation based on Camus biography and the 

collective biography of his generation. Nevertheless, one can find a kind of consolation in the 

very identification of the painful advantage of the existing consciousness and the inability to 

respond to the cry that reaches him from everywhere and nowhere. That consolation is the 

continued longing for the probable places of direct encounter between  the self  and his fellow 

man as well as the beauty of nature. 

 


