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המגע ערך ההיגתקות, ערך
־1 ו ו מ י1י י ן1ס ו

 הגיע 20 בגיל בעיתונאי. מסלולו את החל ,1903 בשנת שבבלגיה ליז׳ יליד
 1930 בשנת פופולאריים. רומאנים שמות־עט, 17 תחת פירסם שבה לפאריס,

 בינלאומיים. מוניטין \1318ז6ז הבלש שגיבורה סידרת־הספרים לו הביאה
 חזר 1955 ובשנת ובארצות־הברית בקנדה חי המילחמה שלאחר בשנים

 200מ־ למעלה פירסם בשווייץ. השתקע ואחר־בן לצרפת תחילה - לאירופה
 תורגמו ספריו בפסבדונימים. לא־מבוטל מיספר ועוד שמו, תחת רומאנים
 הרומאנים בעיקר - מספריו רבים עותקים. במיליוני אור וראו לשונות לעשרות

 חייו בשנות להצלחה. הם אף וזכו לסרטים עובדו - מאגרא מסידרת הבלשיים
שהח עד - וידויי אופי בעלי וספרים סיפרי״זיברונות בעיקר בתב האחרונות

 ובריחוק בפרישות חייו שלהי את ובילה פרש ואכן מכתיבה לפרוש ליט
.86 בגיל השנה נפטר הפירסומת. מזרקורי

סימנון ז׳ורז׳ של לזיכרו מאמר
 ספרים הם סימנון ז׳ורז׳ של הרבים ספריו

 שחור היה בהשלג הדין הוא מאוד. גבריים
שתור זו, ברשימה להתרכז בחרתי שבו שלו,

בהו אור וראה אמיר אהרון בידי לעברית גם
 מבחינת הן גברי ספר זהו .1980ב־ כתר צאת

 והן שלו, התימאטיקה מבחינת הן סיגנונו,
 שהוא ובאורח־החיים בדמויות כשמתבוננים

 זה — בספר המתואר המציאות קטע מתאר.
הכי עול תחת צרפת ושל התחתון העולם של
 בחר הסיפור: התרחשות וזמן — הנאצי בוש
 גבריים הם אף — מרופש בשלג בקור, רף,

 פריר־ פראנק הספר, גיבור כן, כמו בעיני.
 אביו את הכיר לא שמעולם ,18ה־ בן מאייר
 הוא קטן, בית־בושת בביתם מנהלת ושאמו

 בו ושאין מורא יודע שאיננו קשוח בחור
 של כגבר להתנהג המבקש ורע, טוב תודעת
 איפוא ממחיש זה גיבור של באיפיונו ממש.

 החיים כמהות בעיניו שנראה מה את סימנון
 מתאר כשהוא גם וזאת האותנטיים, הגבריים

 מתארו כשהוא וגם צעיר, כפסיכופאט אותו
 היה השלג — שלו ההתבגרות תקופת בסוף

 — רומאן־התבגרות השאר בין הוא שחגר
 ערכיו אל פראנק מתוודע שבו בזמן היינו

 בניגוד פנימה, מליבו הנובעים האמיתיים,
 התחתון, העולם ערכי שלו, הקודמים לערכים
 אורח חיקוי באמצעות לעצמו סיגל שאותם

נע מבוגרים של ההתנהגות וצורת המחשבה
רצים.

 הספר של העלילתי במרכז כך, על נוסף
המ לשכנו פראנק של אהבתו סיפור עומד
 ידידות של סיפור היינו הולסט, גרהארד בוגר

 של מגע שעיקרה זה, מסוג ידידות גברים. בין
למי ומעבר מעל שהיא הבנה בנשמה, נשמה
 שהוא, כמות לרעהו ארם שנותן ואישור לים,

 מיש־ הנסיך לגברים. ורק אך מיוחדת איננה
 זה מסוג בידידות קשור דוסטוייבסקי של קין

 את שהכיר סימנון, גם כאחד. ונשים לגברים
 נודע בספר מתאר הגדולה, הרוסית הספרות

 גבר בין כזה קשר קודאר. האלמנה שלו, אחר
 ״הידידות במושג משהו יש זאת, בכל לאשה.

ידי של האפשרות את המוציא גברים״, בין
 לאשה, גבר בין או נשים שתי בין דומה דות
 רווח, והוא מהכלל, יוצאים מבמיקרים חוץ

הישראלית. בחברה גם לצערי,
 שבו שלפנינו, בספר נמצא זה מיוחד משהו
 הרבה לפראנק חשובה הולסט של הידידות

אהו הולסט, של בתו סיסי, של מאהבתה יותר
 הלאקוני־ הכתיבה סיגנון ולבסוף, ליבו. בת

 גברי, סיגנון־כתיבה הוא סימנון של תמציתי
האטו ארשת־הפנים את להפליא תואם שגם
גיבוריו. של הלאקוני והדיבור מה

הש זו, ומקפת שלטת גבריות אף על אבל
בל לגברים הפונה ספר איננו שחגר היה לג

 זה, בספר מקביל האותנטי הגברי הקיום בד.
 ביותר, האותנטי האנושי לקיום לומר, למותר

 חיים חיה קודאר בכלל(האלמנה לאדם היאה
 זה בספר מוצאים אנו אכן, כאלה). ״גבריים״

 הצגה איזו רצינית, סיפורית״מוסרית כוונה
 תוכנו בשל כמו־גם ולכן, אידיאל־חיים, של
 עתה, אפנה שלתיאורו זה, אידיאל״חייס של

במיוחד. אותי מעניין סימנון של זה ספר

הניתוק ערך
 שסי־ האידיאלית צורת־הקיום של עיקרה

ההינת ההינתקות. היא זה בספר מציג מנון
 לנכסים, לבני־אדם, — שהיא זיקה מכל קות

 סימנון, לדעת לאדם, מאפשרת — לרגשות
לשא התשובה את וללמוד עצמו את להכיר

ולמה ערך יש למה המרכזית: המוסרית לה

 עשויים וההתבודדות הריחוק רק כלומר, אין?
בהמ שאראה כפי אבל, להארה. אדם להביא

 או, חד־משמעי אידיאל איננה ההינתקות שך,
 מלאה קריאה סימנון. בעיני סופי, דיוק, ליתר
 לאדם, קשר, מכל ההינתקות כי מגלה כספר
 כצורת־ סימנון בעיני נתפסת לרגש, או לדבר
 מהווה שהיא משום בעיקר האידיאלית, הקיום

 ולא לגילוי־עצמי, רק לא הכרחי תנאי־מוקדם
 ומה חשוב מה לשאלה: התשובה למציאת רק
 ערך של המלא לגילויו גם אלא חשובי, לא

המגע.
 בספר האידיאלי הגבר את מתאר סימנון

 שונות. גברים דמויות בין השוואות בעזרת
 סיג־ עם מעומת פראנק של סיגנון־החיים כך,

 צורת־החיים קרומר. פרד ידירו של נון־החיים
 הולסט. של זו עם מצידה מעומתת קרומר של

 בסרגל המכה הגרמני, הקצין של התנהגותו
מעומ נאסר, שהלה לאחר פראנק של בפניו

 של והמחושבת המאופקת ההתנהגות עם תת
 באמצעות הלאה. וכן בכלא, הקשיש החוקר
 דיוקנו את סימנון מצייר זו השוואות מסכת

 הולסט שפראנק, יוצא וכך האמיתי, הגבר של
האמיתיים הגברים הם בכלא הקשיש והחוקר

גב תכונות חסרים שהאחרים בשעה בספר,
מהותיות. ריות

אר אשר שתקן, מאופק, אדם הוא פראנק
 בליבו: המתחולל את מסגירה לא פניו שת

 מעולם מאמץ. עשה לא שמעולם היה ״דומה
 רץ ראוהו רחוקות לעיתים העוויות. העווה לא
 מעולם. קולו את הגביה לא ולמעשה כועס, או

בשל לא״אנושי משהו יש שליו.״ נשאר תמיד
 של האטומה ובארשת״הפנים המתמדת ווה

 נפשית. עוצמה על המצביע משהו פראנק,
 עד ללכת ובנכונות ביכולת ניחן פראנק ואכן,
 במעשים, שלו הערכים את להגשים — הסוף
מו וללא ובכאבו, בריגשותיו התחשבות ללא
רא.

 הם פראנק של ערכיו הסיפור פתיחת עם
 הרצח, פיאור — התחתון העולם של אלה

 רוצח הוא לכן הרגש. וביטול באשה הזילזול
מה רכוש שודד אלמוני, גרמני סמל קר בדם

 האשה את רוצח ואף אותו, גידלו שבו בית
 ובצורה מחלל, הוא לבסוף בו. שטיפלה הזקנה

 של בתו סיסי, של אהבתה את גם מזעזעת,
 בלי בבלי־דעת, מאוהב הוא שבה הולסט,

לעצמו. גם בכך גורם שהוא בכאב להתחשב

היו הוא פראנק של העיקרי המאפיין אבל
 הבלתי- הצופה הוא פראנק בודד״. ״זאב תו

מש יותר בחיים המתבונן אדם מהצד, מעורב
 סימ־ מומחשת זו קיום דרך בהם. משתתף הוא
ולקוחו הזונות במעשי להציץ במינהגו לית
 איננה זו הצצה אמו. של בבית־הבושת תיהן

 סקרנית התבוננות אם כי מינית, מציצנות
הבריות. של ובטיבעם במעשיהם

וב בבני־אדם זו בלתי־מעורבת התבוננות
 גם־ ופראנק סימנון בעיני נתפסת אורחותיהם

 שניהם לכן האידיאלית. כצורת־הקיום יחד
 האנטי־ למחתרת המשתייכים לאנשים בזים

 צורת־וד גם לפחות, תיאורטית כי, אם נאצית,
 הם המחתרת אנשי גברית. היא שלהם קיום

 שסימנון בשעה ומעורבים, שייכים בני״אדם
להש בזים והולסט, פראנק בספר, וגיבוריו
 יש אמיתי גבר החברתית. ולמעורבות תייכות

 עם יתמודד והוא עצמו, עם ורק אך חשבון לו
לבדו. פנים־אל־פנים גורלו

הקירבה ערך
 רואה המבוגרים בעולם דרכו בתחילת

 סיפוריו ומופת. דוגמה קרומר בפרד פראנק
 מקנים שרצח, והנשים הגברים על קרומר של

 השוללים התחתון, העולם ערכי את לפראנק
לאורם. נוהג והוא המהוגנת, החברה ערכי את

 את רומם הוא האלמוני הגרמני ברצח כך,
 שטיפלה הזקנה ברצח האדם: חיי קדושת ערך

 ובבגידתו הקירבה; ערך את שולל הוא בו
 ערכי את לרמוס מנסה הוא בסיסי המזוויעה

 משתמש פראנק כי נמצא והאהבה. האמון
 בעולם דרכו בראשית שלו ההינתקות ביכולת

 של המקודשים ערכיה רמיסת לשם המבוגרים
 למעשה, אבל, המהוגנת. הבורגנית החברה
 הפנימיים, האמיתיים, ערכיו הם אלה ערכים

בירו בעת מגלה שהוא כפי תמיד, כאלה והיו
 כל כי לאחור, במבט איפוא, נראה בכלא. רו

 להגשים פראנק ניסה שבאמצעותם הפשעים
 היו, לא כערכיו לו שנראו מה ואת עצמו את

 עצמית. התכחשות של פעולות אלא למעשה,
עשו וחוסר־המעורבות זיקה מכל ההינתקות

 והארה, עצמי לגילוי לא להוביל איפוא יים
 עצמית הונאה שקר, של לחיים דווקא אלא

עצמי. ואובדן
 הסוף עד ללכת כאמור, מוכן, פראנק אבל
עו שהוא לאחר כך, זיקותיו. כל את ולהשיל

המ לחברה זיקותיו את המנתקים מעשים שה
 המביאה בצורה מתנהג שהוא ולאחר הוגנת,

 התחתון, בעולם חבריו על־ידי גם לדחייתו
לא וגם לכלא. ולהישלח להיאסר מבקש הוא
של ניתוקו, תהליך נמשך בכלא בידודו חר

 קץ שאין לעיתים דומה כי עד שלבים, בים
 ושמהן החיים, לעולם אדם הקושרות לזיקות

 כדי ותוך להינתק. בר־מזל, הוא אם עשוי, הוא
 עצמו את פראנק מגלה קשריו, השלת ולאחר

 המרכזית: המוסרית לשאלה התשובה ואת
אין? ולמה ערך יש למה

 בשלו כאשר עתה, — מתבונן הוא כך,
 — אמיתית להתבוננות הדרושים התנאים

 באשה בכלא שלו חדר־הבידוד לחלון מבעד
 התולה בובה, של בגודל לו הנראית רחוקה,

ההו איש יש בעיר, ״אי־שם וחושב: חיתולים,
 וודאית, ידיעה מתוך לעבודתו בוקר מדי לך

 ואת בערב, לו מחכה הזאת האשה את שימצא
שני ניחוח עם המיטה ואת בעריסתו, הילד
 מיש־ כ״איש עצמו את פראנק מגלה בזה הם.״
הנחש לדברים הכמה כאדם מטיבעו, פחה"

המהוג הבורגנית החברה בעיני כערכים בים
 החשובים הדברים כי לדעת לומד הוא נת.

 לכל בניגוד וילדים, אשה חם, בית הם באמת
 כמו פשוטים דברים וכן כה, עד שחשב מה

בכלא. כל־כך לו החסרים ואוכל, שינה חום,

ובאה בהערכתו גם פראנק מודה לבסוף
כל בריגשותיו ובמיוחד ולסיסי, להולסט בתו
 האמין לכלא מחוץ חי שבו בזמן הולסט. פי

 היא שהאמת בשעה להולסט, בז שהוא פראנק
 לומד בכלא, כעת, מההתחלה. אוהבו שהוא

 פינתו, את לכבוש עליך ״קודם־כל כי פראנק
 ה״אנו־מאמין" זהו בפינתו.״ עמוק להיטמן

 אינו שמעולם היה ״רומה אשר הולסט, של
 מחוץ דבר בשום מעוניין ואינו באיש מביט

 נושא שהוא פח, העשוייה האוכל לקופסת
 הולסט הצעיר, לפראנק בניגוד זרועו.״ תחת

 מהסובב. ניתוק של נכון סיגנון בחייו מגלם
המשו ביתם את ומטפח בתו עם לבד חי הוא
לב יוצא אינו והוא לבקרם בא אינו איש תף.

לרכישת בתור עומד עובד, הולסט איש. קר !

ממש של גבר סימנון: ז׳ורז'
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