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האבסורדחומות

תוצאותיהםאתלסכםלמטשה,להעריכםואףלהגדירם••.
אתלהתוותהיפ:טיהם,.כלאתולרשוםלתפושהשכל,.

אתפעמיםמאהאראהאםשגםברור,לכאורהלמם.ע
אתאערוךאםאבליותר.יפהאישיתאכירנולאהשחקך,-

לאחרלהכלרוקצתמיטיבשאניואומרשגיום,הגיבוריםת
פרדוכס-כיאמת.שלמידהבזהשתהיהברורו.כןאה,

כימלמדנו,הואמוסר-השכל.בוישHזשל.גםהואזהה
מידהבאותהמשחק,שהואהקומדיותבאמצעותמוגדר

נמוךסולםאיפואישהכנים.רגשותיועל-ידיגדרמא~
מתגליםהםאךבלב,אליהםלהגיעשאיךרגשות,ל

העמדהובנקיטותעל-ידםהמופעליםבמעשיםחלקיפך
ברוראבלשיטה.כאןמגדירשאניברור,מהם.-י:תמעות

כוללותהשיטותשכךידיעה.שיטתולאביתוחשיטתזוכ
הךשלפעמיםהמסקנות,אתמגלותהןונבלי-דעתסיקה,פ
האחרוניםהדפים,מצוייםוכךאותך.ידעולאעדייןכית-
בלתי-נמנע.הואזהקשרהראשונים.בדפיםנברספר~,'

ממשיתידיעהכלכיבהרגשה,מרדהכאךהמוגדר'תד:'יסה
וגםלהבחנה,ביתניםחיצונייםסימניםרקבלתי-אפשרית.א

מורגש.קלים-
בעולמותהאבסורדשלזהחמקנירגשלתפושנוכלי

r~אוהחייםאמנותשלהשכ.ל,שלהמקורבים,אךמזהזהנים
הסךףהדרך.ראשיתהואהאבסורדאקליםעצמה.האמנות.~

באורוהעולםאתהמציגהועמדת-הרוחהאבסורדיהעולםא
למ-שידעהוהבלתי-מתפשרהיתרוניהפךשיבזיקכדי--כרן,

בו.

יותררנהמשמעותהגדולות,ליצירותנמוהעמוקים,לרגשות
רתיעהשלאודחףשלהתמדתםבמידע.לומרבכוחםמשיש
'בתוצאותובמשכתהמחשבהאו,העשיהבהרגליניכרתבנפש
מוליכיםהגדוליםהרגשותאותך.יודעתעצמההנפששאין
עולםבכמיהתםמאיריםהםהעלוב.אוהמפוארעולמם,אתעמם

קנאה,שלעולםישהנכוך.אוירסאתמוצאיםהםשבוךחודי,
:אומרהוי-עולםבדיבות.שלאואנוכיותשלשאפתנות,של

שיחודםהרגשות,לגביהנכוןכלהרוח.שלועמדהמטאפיסיקה
ב'"סודםהםשעדייןהרגשותלגבייותראףנכוךיהיההובחך,

ייבוכחים",אומרוחקים":ןןאיים",אומעורפליםבלתי-מוגדרים,
האבסורד.אוהיופיבנושמעורריםרגשותכמו

כלשלבפניוקרך-רחובבכללהכותיכווההאבסורדתחושת
בלתי·היאהלא-קורך,·באורההמ!אש,בעירומהשהיאכפיאדם.

הבראה,כפינכון,למחשבה.דאויזהקושידוקאאבל'נתפשת.
משהובויהי,הותמידלגבינו,אלמוניאדםיישארלעולםכי

אנשיםמכידאבילמטשהאבלמירינו.החומקבלתי-נתפש
העקבותלפימעשיהם,מכלוללפיהתנהגותם,לפיאותסומזהה

האי-הרגשותכללגביהדיןהואבחייס.מטביעשקיומם
עלן-ראשיתםהגדולותהמחשבותוכלהגדוליםו.בועשים•יכ;לאני:עליהםשליטההאנאליטילניתוחשאיךרציונליים
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אבסורדיתחשיבה

במבואאובקרן-רחובלפעמיםנוצרותהגדולותהיצירותבה.
נוטלאחרעולםמכליותרבאבסורד.הדיןהואמסעדה.של

מסוימות'בנסיבותזו.עלובהמלידהאצילותואתהאבסורד
להיותיבולהלמחשבותיו,נשאלבשאדם"לא-בלום",התשובה

התשובהאםאךהיטב.זאתיודעיםהאוהביםהעמדת-פנים.
נעשיתהריקותשבוזה,מירחדמצב-נפשמבטאתהיאאםכנה,

והלבניתקת,,היומיומיותהמחוותשרשרתעתירת-משמעות,
במוהיאהריאותו,ותחברשתשובהחוליהאתבכןימחפש
לאבסורד.הראשוניהסימן

שערתארבעחשמלית,קימה,מתמוטטת.חתפאורהלפעמים
שעותארבעחשמלית.ארוחה,ב,בית-החרוש,ת,אובמשרד
רש\בת,ששיחמישי,רביעי,שלישי,ושני,שינ,הארוחח,עבודה,
על-נקלה.חזאתבדרךהולכיםאנשיםעל-פי-רובאחיהבקצב
בליאיתמתחילוחכל",1ולמהה"מדועמתעורראחדיוםאבל

בשוףבאההליאףתחשוב.זהיימתחיל",תמיהה.הרצופההזאת
אתבו-בזמןמפעילההיאאךמכאניים,חייםשלהפעולות
הואההמשךההמשך.אתוגורמתאותהמעירההיאהתודעה.

בסוףמוחלטת.יקיצהאוהשרשרת,אלבלתי-מודע'תשיבה
החלמה.אוהתאבדות:התוצאההזמןבמרוצתבאההיקיצה
שהיאלהסיקחייבאניכאןמאוס.משחוישבשלעצמהבליאית
בזכותה.אלאחשובאינוודברבתודעה,מתחילהכלכיטובה.

דיגלויות-לעין.נדאיות,הןאךאלו.ב,הערותמקוריותכלאין
האבסורד.מקורותעםזומתומצתתלהיכרזתלזמן-מה,בהן

" הפשוטה.ייהחרדה"חואחכלמקור
חיים-ללא-שלהימים,בלעל-פניהזמןאותנונושאוכך
חייםאנואותו.לשאתעלינושבורגעמגיעתמידאךזוהר.
ייעםלמשהו",ייכשתגיעייאחר-כך",יימחר",:העתידלאור

0/;/
J/o
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האבסןרדחומות

חריכינפלאיםהםאלהבלתי-עקיביםדבריםבין"·
,,

r"נוכחואדםיוםמגיעובינתיםבמוות.מזוברדבר=ל
נעוריו.עלמכריזהואכךשנה.שלושיםלומלאוי,

תופשהואלזמן.ביחסמקומואתקובעהוא-ש-זאת
בעקומהמסוימתודהi2בנעומדהואכימביןהואבו.מ

חתוקפתבאימהלזמן,שייךהואבח.להמשיך,שעליו
אתנצההואהמחר,באויביו.ח~יוםאתרואות~ניו

-•Iזהמרדאותו.לדחותהיהחייבבולושכלאף-על-פי

האבס'ורד.*הואהבשר
העולם,כירואהאתה:הניכורוהנהלמטה,אחת•

ובאיזולנו,בלתי-נכנעתזרה,האבןכמהעדרואה,אתה
כלבמעמקיהנוף.אוהטבעאותנול~~ןיכוליםב;יות

כ;זתארהשמים,רוךהללו,והגבעותלא-אנושי,משהון
שחלבשנוהכוזבתהמשמעותאתממשזהברגעמאבדים
הרא-העוינותאבוד.מגן-עדןיותררחוקיםהם,ומעתה

להרף-עיןשנים.לאלפימבעדא'לינוחוזרתהעולםל
רקהבינונובשניםשמאותמפניהעולם,אתלהביןים

אנוומעתהמוכתחילה,בושנטענווהצורות.מרירת
העולםזו.מלאכותיתבתחבולהלהשתמשהכוחאת

התפאורותעצמו.הואלהיותשבשהואמפנימירינו
מתרחקותהןשהיו.מהלהיותgזבףההרגלעל-ידי

פניםמאחורירואיםאנושבהםימים,שישנםכפי•
אוליכןזרה,דמותשנים,אוחדשיםשאהבנואשה,של

i'
I

הרגשותשלמניהאלאהגדרהכאןאיןהמל,לי.במובן'א'
בתמצהלאהמניה,כשנסתיימהגסאבסורד.לידילהביא""O-ץ:-"
:c.ד
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כל-כך.לבררריםפתאוםאותנושהפךרהאתלנונבקש
שלזורחיסות:אחררבררקנאמרעדיין..גיעלהזמןאך

,האבסורד.הםשליזהיכור,העולם
שלמסוימותבשעותהלא-אנושי.מןמפרישיםבני-האדםם

הפנטומימהמחוותיהם,שלהמכאניהמראהצלילות-הדעת
אותם.המקיףלכלמטופשמראהמשוויםנטולת-הפשרשלהם
אתשומעיםאיןמחיצת-זכוכית.מאחוריבטלפוןמרבראדם
שואלים:אנושלוהבלתי-מובנתהמימיקהאוliרואיםאךקולו,

האדםשלאי-האנושיותנוכחזומצוקהחי.הואלמהעצמנואת
שהננן,מהשל'הרמותזומפניבל:ת.י-חזויהנפילהעצמו,

הםאלהגםבן-זמננו,מ'חבראותהשמכנהכפיה"בחילה",
מר~ה,מתוךמסוי'מותבשניו:תלקראתנוהבאהזרוכןהאבסורד.

שלבתצלומיםמגליםשאנואי-נחתהמעורך'.אךהמיכר,האח
האבסורד.הםאלהגםעצמנו,

אותו.חשיםאנושכההדרךואלהמוותאלמגיעאני~בסוף
יתר.מרגשנותלהיזהרלנורראויהכל,נאמרכ'ברזהבתחום

אישכאילוחייםהכלכילעובדה,יי,נינתמהלאלעולםעם-זאת
מוות.נסיוןכללנואיןשבמציאותמפניוזאתידע"."לא

ההפכנוהואותושסוינורבראלאכנסיוןייחשבלאלמעשה,
שלהמוותנסיוןעללדבראפשרבקושיזהניןVבלמידע.

אותנוישכנעלאולעולםרוחני,מר$!התחליף,זהוהאחרים.
רבר,שללאמיתולשכנע.יכולהאינהזועצובהמוסכמהכליל.

אותנומפחידהזמזהמאורע.שלהמתמטימהצדבאההאימה
כלאחר-כך.באוהפתרוןהבעיה,אתממחיששהואמפני

להו,כחהלזמן-מה,לפחותכאז,יזכוהנשמהעלהיפותהדרשות
אינהסטירת-לחיאשרזה,חסר-תנועהמגוףניגודן.שלחותכת

שלזהומוחלטיסודיצדהנשמה.נעלמהסימן,כלבומותירה
]24[

תאבםורדחומות

~"-rשלהקטלניבאורוהאבסורד.רגששלתכנ;הואה
אינםמאמץושוסמוסרשוםחוסר-התועלת.מתגלהה;.-;'

אתהמארגנתהעקובה-מרםהמתמטיקהנוכחשם~rדק

בסיווגכאןמסתפקאניונאמר.וח,זרנאמרכברזהכלב,'
הספרו-בכלנמצאיםהםהברורים-לעין,הנושאיםבציון;
כלאיומהם.ניזונותהיומיוםשי.תותהפילוסופיות.בכל:

'בעובדותבטוחלהיותראויאבלמחדש.אותםלהמציא.
לשאלההנוגעבכלאחר-כךעצמנואתלשאולשנוכלכדי.-

הןהאבסורדיותהתגליותדוקאלאוואומר,אחזור--::זית.
בעובדותבטוחאדםאםמסקנותיהן.אלאאותי,'צניינות-

להשמיטלאכדילהגיעעליוהיכןעדלהסיק,עליוה';,
הכרח?הכלעל-אףלקוותאומרצון,למותישהאם!

התבונה.בתחוםגםמהירהבחינהאותהתחילהלערוך

לביןהאמיתיביזלהבחיןהואהרוחשלהראשוןiiצעד
תחילהמגלההיאעצמהעלחוש'בתכ'Lזהמחשבה"ב.

מאמץ-שוא.הואזהבעניןמשכנעלהיותמאמץכלה.•
יותרנאהיותר,ברורהעניןאתאישהציגלא-דררות~

היאאלודרעותשלתכןפותהמרלעגתייהתוצאה:"'סטר_
i7אנואמת,הכלכיטועניםשאנןעםשכןז;.אתזורסןתה

אתגםומכאןהנגדית,הטענהשלאמיתותהאתגםייכ-זים
-iמקבלתאינההנגדיתשהטענה(מפנישלנוהתיזהשל

תימצאשקר,הכלכיאומריםואםנכו,נה).להיותכל
המנוגדתהטענהרקכינצהיר,אםהיא.גםשקריתזןנה•

אתנראהשקרית,אינהשלנורקכיאושקרית,היאח:ונ
אמיתיותטענותשלאינסופיבמספרלהןדותגםנאלציםע"י·
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אבסורדיתחשיבה

אמיתית,היאגינזמןבך-אומרטענה,המשמיעגישקריות.או
אין-סוף".דהלאהוגן

הרוחשבהבסדרה,הראשוןאלאאינוזהמעגל-קסמים
פשטותםדוקאמסחררת.במערבולתאובדתעצמהאתהחוקרת

זרZאויהיולבלתי-נפתרים.אותםהופגתאלהפ.רדונסיםשל
פירו"להביןהריההגיון,שלוהאקרובטיקהמשחקי-המליםיהיו
הרוח,שלביותרהעמוקההשאיפהל~חד.בראש-ובראשונהשו

הבלתי-מודעלרגשמצטרפתביותר,הנועזיםבצעדיהאפילו
לפאמיליא-לקרבה,הדרישה:זוהיעולמומולבעמידתובאדם,
,הבאתוהיאהעולםהבנתאדם,לגביל,בהירות.התיאבוןריות,

אינו-החתולשלעולמובו.אנושיחותםהטבעתהאנושי,אל
~נתר;"היאמחשבהש"גללמוסגמההנמלים.קןשלעולמו

,המבקשת,Ii1ברוהדיןהואאחרת.משמעותאיןפומורפית"
עדסיפו'::והעללבואיכולההיאאין:המציאותאתלהבין

.גםגיהאדם,הכירליהחשיבה.במוגתיהמציאותאתשת'בטא
המחשבהנילת.הלךמשלים.,היהולסבוללאהוביודעהעולם

לסכםהעשוייםנצחיים,יחסיםהתופעותשלהמשתנותבמראות
היהאפשרויחיד,אחדלעקרוןעצמםאתולסכםתופעותאותן
שלאשרםייראהשלעומתוהרוח,שלכזהאושרעללדבר
זהתיאבוןלאחדות,אלהגעגועיםעלוב.כחיקויגן-העדןיושבי

האנושית.הדרמהשלהיסודיהמהלךאתממחישיםלמוחלט,
לבואחייביםהםגיאומראינואלהגעגועיםשלקיומםאולם
ביןהמפרירההתהוםעל-פנינעבוראםשנןסיפוקם.עלמיד

אתסjפאימנ'עםאחתבדיעהנקבעהגיבוש,לביןהשאיפה
המגן-לסתירהוניקלעיהיה),אשר(יהיההאחרשלהריאליות

על-ידיומזניחההטוטלית,באחדותמודהi,רוח-אדםשלחגת
ש,היאהשוניתואתאותההמיחדההבדלאתהטענהעצם

L 26]

דהאבסחרמות

קלהח~כדיבושדיהשנימעגל-הקסמים.זהו

L.-'

הםשאיןואומרחוזראנימאליהם.מובנים-ברים
ם.'jול,הסיקשאפשרהמסקנותבזכותאלא:;;לעצמם,-'=""'~-_!_-

רג.למסופואדםכילי,אומרתהיא:אחרתא,ת1•-__
מסקנמגךשהסיקוהנפשותאתלמנותאפשר;

אתקבועהגנקודת-ה,זיחסותזובמסהלראות"-"
יודעיםשאנומהלביןגידועלנושנראהמהבין-.ברד-

•המאפו.בבור,פניהעמדתלביןבפועל.הסכמה__
האמת,במבחןאותםהעמדנושאילורעיונות,'5]:

הרוח,שלזוב.לתי-מתישבתסתירהנוכחחיינו..-:גל_
עודגליצירותינו.לביןבינינוהניתוקאתבמלואו::-:-.::-=

משתקהכלתקוות.יה,יtזלחסר-התנועהבעולםזק7"
,בקרב..הראשוןהדחףעםאבלגעגועיה.באחדות:-

מכיתותשלאין-קץמגלההתודעה:ומתמוטט::!דק-_
-:::-:--.rאתהימיםבאחדלשקםמהתקוהלהתיאשלינו

מאותלאחרשלנת-הלב.אתלנושיעניקוהרוגע,--'נר__
הוגי-הדיעות,נקרברביםכהויתוריםלאחרמחקר,.__

אתלהוציאידיעתנו.כללגביהדברנכוןאכןכי
~-•C,מהאפשרותהיוםמתיאשיםה.כלהמקצועיים

j'.ההיסטוריהאתלכתובעלינוהיהאםאמיתית
אתכותביםהיינומחשבת-האדם,של-המשמעות~-
שלה,ואזלת-הידונשנותהחוזרותיה--טן_

הלב!"זאתיוiעייאני:לומראוכלאכןמה.גל
העולםקיים.שהואקובעואניאותולחושיכול--

גאןקיים.שגםהואקובעואניבולנגוע-:ל
לתפושבנסותיכי:קונסטרוקציה.השארוכלי,•
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אבסורריתחשיבר.

יהנהולסכמו,"הגדירובגסותיבו,בטוחשאנישלי,האניאת
אחדלצייריכולאניאצבעותי.ביןהז'ורמיםמיםאלאהיאאין ,

כלאתוכןללבוש,עשייש,היאהדיוקנאותכלאתלאחד
אוההתלהבותהמוצא,החינוך,עליושהלבישוהדיוקנאות
דיוקנאות.מצרפיםשאיןאלאהשפלות.אוהגדילההשתיקות,

לאלעולםלעולם.לגביבלתי-מוגדריישארשליש,הואהזההלב .,
שאניהתוכןלביןבקיומיבט'חוניניןהמפרית;התהוםתתמלא

בפסיכולוגיהלעצמי.זראהיהלעולםזה.לבטחוןלשויתמנסה
,המימרהשלערכהאתת.אמתאיןאךאמיתות,ישבלוגיקהכמו
שלצדיק"ייהיההמימרהכערךסיקרטס,מפיעצמך"אתיידע

אי·בזמןובו·כמיההחושפיםאלהדבריםשלנו.תאי-הוידוי
לגי·הםגדולים.נושאיםעלעקריםמשחקיםאלההריידיעה.
בלבד.קירוניםכעלעליהםחושביםעודכלטימיים
מיםהנההמחיטטת,קליפתםאתמכיריאני?(ציםכאןהנה

הלילה.וכוכבים,עשבשלאלהבשמיםטעמם.אתחשואני
קיומואתיש.I'1להכאוכלכיצדנרגע,כשהלנמסוימיםער,בים

המדעכלאולם,?גישמראגיצמתו7!וכוחואתאשרהעולם,של
הוא.ליזהעולםכישיבטיחני,דברלייתןלאאדמותעלי
אתמוניםאתםלסווגו.אותיומלמדיםלפני,אותךמתאריםאתם

אמיתיים.הםכימסכיםאנישליצמאון-הדעתומתוךחוקיח
אתםלבסוףגוברת.ות,קבתישלי,המנגנוזאתמפרקיםאתם

באטים,מסתכםזהוססגונימופלאעולםכיאותי,מלמדים
שתמ'-מצפהואנייפהזהכלבאלקטרוז.מסתכםעצמווהאטים

שבהסמויה,לנטריתeמערכתעלמדבריםאתםהנהאבלשיכו.
על-העולםאתוימסביריםאתםגרעין.סניבחגיםאלקטרונים

כבר'זוני:בשירהנעזרים~תםכיאיפוארואהאנידימוי.ידי
אתשיניתםכבראתם?להתקומםאספיקהעודלעולם.לא.אדע
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דדאבסוןדחר·מות

בהשערה.מסתייםהכל,ללמדנישנוער,הכורע
ליצירת-הופכתאי-הנדאותבמטאפורה,כzוחוםלת.-יחת

שלהדכיפויםi2ה?רנים.,כהבמא.מציםלי.צורך
Dמלמדיהזה,הנסערהלבעלהערבשלוכף-ידווז,

גםכימ,בין,אנישלי.הה'תחלהשבתיל'אליותר.ה
אותן,ולמנותהתופעותאתלתפוסהמדעבאמצעותלי,

עלאצבעיאעביראםגםהעולם.אתלהביןביכלתי
ביןלבחורלימניחיםואםיותר.אדעלאשלו,אר
השערותלביןדבר,מלמדניאיניאזכדאי,א

ולעולםלעצמיזרכלל.נדאיותאינזאזללמדני,'T~~_-יי
שהיאברגעעצמהאתהשוללתבמחשבה,ורקאך

אלאמנוחהבילמצואיכולשאינימצב,ארתובוהר
בחומותנתקלהכיבושתיאבוןשבורלחיות,לרעת

הכלפרדונבסים.לעודרפירושולרצות?.סתערויותיו
,השאננות,שמעניקיםמורעלתשלבהאיתהשתינלד"-

קטלניים.ויתוריםאו,לב-
הואזהעולםכידרכה,לפילי,אומרתהיאגם•

אזברור,הכלכילטעוןיכולהעיור,הש,כרהיפוכה,•.,.,.••••••
שניםמאותעל-אףאולם:צדק.כיו:חלתילהוכחותי"

רנבוני·ביטויעשירי-רבים,כהאנשיםנוכחכורניות,
כללאיןלפחית,זה,בתחוםשקר.זהוכייידע-.אני_

המעשיתהאוניברסלית,התבינהלדעה.יכולאינניאם_
המסבירותהללוהקטגוריותהזה,הרטרמיניזםית,
ביניהםאיןדברצחולידיהגוןאדםלהביאכדיכהם

1היותהשהיא:העמוקה,אמיתהאתןזזולליםהםח. לובשהאדםגורלובלתי--ניתן-לפענוחמוגבלבעולם.
j.והםהזדקרואירציונלייםגורמיםשלערב-רבנר::מעות•

•-.חrנn-ד:
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האבס.רררחרמרת אבסורדי'תחשיבה

אליושחזרהצלילות-הראי,הi:פופי-פו-פו.עד'אותומקיפים
יותר.מוגדרוהואמתבהרהאבפורדרגשמאורגנתעתהוהיא

הזההעולםנחפזתי.וקצתאבסורדי,הואהעולםכיאמרתי
א,בללומר.שאפשרמהכלוזההגיוני,איננולעצמוכשהוא

המטורפתהשאיפהלביןהאירציונ~ביןהעימות,הואאבפורדי
האדם.שלנפשובמעמקימהדהדתשקריאתהשאיפהלבהירות,
הואלפי-שעהבעולם.תלוישהואכפיבאדםתלויהאבפורד

שרקכפילזה,זהאותםמרתקהואביניהם.היחידהקשר
,בבירורלראותמצליחשאנימהכלזהלקשור.יודעתהשנאה

נתעכבשלי.ההרפתקהמתרחשתשבוזהבעולם-ללא-גבול
כאמת,לינראההחייםעםיחסיאתהקובעהאבפורדאםכא~'
בעולם,המתרחשלמראהאותיהתוקףברגשכוליחדוראניאם

עויידיעה,לחפשאותיהמאלצת:צלילות-הדעת'באותהחדור
שאוכלכדיבעין,עיןלראותןועליאלו,לנדאויותהכללהקריב
התנהגותיאתאליהןלהתאיםעליבראש-רבראשונהלקיימן.
תחילהאוייושר.עלכאןמדבראנימפקנותיהן.לכלולציית
האוה.במדבריותוחיותהמחשבהתוכלאםלדעת,אנימבקש
שםאלה.למדבריותלפחותנכנפההמחשבהכייודע,אני
מרוחות-התפרנפהעתהעדכישם,ה'בינההיאלחמה.אתמצאה

שלביותרדוחקיםנושאיםלכמהאמתלהשימשההיארפאים.
האנושית.ההגות

קורעת-שאין~נה,להיותהופךהואהאבפורדשח~כרמרגע
לדעת~וותיו,עםלחיותאדםיכולאםלדעתאבלממנה.לכ
בעודהלבאתהשורפתהיפודית,חיקתןאתלקבלי.וכלאם
השאלהזואיןאךכולה.השאלהזוהנה-אותומרוממותהן

נוכלעודהזו.ההתנפותשלבמרכזהעומדתהיאעכשיו.שנשאל
הנולדיםוהריגושיםהנושאיםאתתחילהנ,כיראליה.לשוב
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תמידלכל.היוםידועיםהםגםאותם.נמנהאםדיהמרבר.מן
לאמעולםהאירציונלי.שלזכויותיועלשהגנואנשיםנמצאו
המוש-המחשבהל,כנרתהשאפשרהמחשבהמסורתלחיותחדלה
כיעררבות,כהפעמיםביקורתנמתחההרציונליזםעלפלת.
רזאהשלבוהתקופהאולםאותה.ולמ,תוחלשובשאיןנדמה

להכשילהחותרותהפרדונפליות,השיטותשלמחדשלידתןאת
הרבר.אךבראש.תמידהצועדהואהיהבאמתכאילוהשכל,את

תקודתיו.חיוניותעלמעידמשהואהשכליעילותעלפחותמעיד
אתהגישוררשתישלההתמדהממחישהההיפטוריהבתחום
לביןלאחדותנטייתוכיןהנקרעהאדס,שלהיפודיתכמיהתו
1)1ו·..f'tעליו~הפוגרותהחומותאתהברורהראייתו v?/'

',J'.ו,')-..1'ו
כפיעזן;השכלעלההתקפהאוליהיתהלאמעולםאבל
זוייבמקרה:זרתופטרהשלהגדולהקריאתומאזהיוס.שהיא

לכלאותהנתתיבעולם.ביותרהקדומההתרומיתהמידה
שגםנצחירצוןשוםמעלי,הסשאיןכשאמרתיבעולם,הדברים

זויימחלהקירקגור,שלהאנושההמחלהמאזרוצה",הוא
נושאיםזהאחרבזהבאודבר",אחריהואיןבמוותהמפתיימת

זווהבחנהלפחות,אוהאבפורד.מחשבתשלחשןביםומענים
מיאס"והדתית.האירציונליתהמחשבהנושאי-ביותרחשובה

ועדנומנולוגים.Pמהשסטוב,ועדמקירקגורייזגר,[iועד!רס
שלשלמהמשפחהשקדןהמוסר,ובת,חוםההגיוןבתחוםשלר,

ומנו"לכולםהמשותפתהנוסטלגיהבזכותקרוביםאבשי-רוח
שלדרך-המלךחסימתעבמטרותיהם,אובשיטותיהסגדים

שמח"כאןמניחאניהאמת.שלדרך"הישראלושיבההשכל
)Wלהיותיכלואויהיואשריהיוהנפיון.מןידועותאלהבות

שול-שבוזה,מעולם-שאין-לתארוהתחיל,כולםשאיפותיהם,
הנוש"דוקאאזלת"היד.אוהחרדההאנטינומיה,הסתירה,טות
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האבסורדחומות
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אבסורדיתחשיבח

כיל.רמר,רארילהם.המשרתפיםהםעתהדכאןשהרזכרראים,
מתגליותלהסיקשהצליחרהמסקנרתבעיקרחשובותהיולהםגם

לפי-שעהאךלחוד.אותןלבחרןשכדאיחשרבכההדבראלו.
רקמדוברהראשרניים.ובנסיונרתיהםבתגלירתיהםרקמדרבר

לטפללבקשהראמעשה-יריותשביניהם.ההקבלותבקביעת
לאפשרמספיק,רמכל-מקרםייתכן,אבלשלהם,בפילוסופיות

ל.הם.המשרתףהאקליםאתלחוש
קיוםכיומצהירבקור-ררח,האדסשלמצבואתסוקרהיידגר.

היאהיצוריםסרלםבכלהיחידההמציאותמושפל.הואזה
פחדהיאהדאגהובבידרריו,בערלםהאובדלאדם,ייהדאגה".

לחרדה,הדאגההופכתלעצמה,תתנדערקאםאו~םחרמק.קצר,
רנמצאשביישבו'צלול-הדעת,האדםשלהקבועימוPאשהיא

רבלשוןרעדללאכרתבלפילוסרפיהאחדפררפסררהקירס".
הקירם'האנושישלרהמוגבלהסופי"·האופיכיבירתר,המרפשטת

לעמרדכדירקאבלבקאנט,מתענייןהראעצמר".קדרםמהאדם
לסייםכדירכן;שלוהטהורה"",התברנהשלהמוגבלהארפיעל
שרםעודלהציעיכרלהערלםייאיןכיבקביעה,שלוהדירניםאת

כלעלבחשיברתהערלהלונראיתזרחרדההחרד".לאדםדבר
בהרמדברבהרקהרגהשהראכזאת,במידההחשיבהקטגררירת

מבקשרגילכשאדם:השעמום,צוררתיהאתמרנההראבלבד.
במורת.הרגהכששכלו;האימה,אותהרלהמםבקרבולהפחיתה

היאהמרותתרדעתהאבסורד.מןהתודעהאתמנתקאינרהואגם
עצמואלספנהו"הקיוםהחרדה,קריאתהיאהמוותקריאת
עצמה,החרדהקרלוהואהתרדעה".באמצערתפרטיתקריאה

האנו-באכחבומאבדנרבעצמו"לצאתהקיוםאתהמעזביעה
מתקי~םהראלקץ.עדערלהיותאלאלישרן,איןלדידוגםנימי".
לומבקשהראהחרלף.אפיןאתרמאשיםזהאבסררדיבערלם
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-החרבות.
לנואבדהשלדבריומפניאונתולוגיח,מכליואש

'!""--~:-.,.''II,!'I.למשחקשמן(ברדברלשוםנגיעלאכיירדע,חוא
להיכשל.הרוחשלשסופהיודעןהואמראית-העין.-:ל

I'ההיסטוריח,לנושסיפקההרוחניותהחרפתקותעלזכב
ההש-אתשיטה,כלשלנקודת-חתררפחאתללא-רחמים_

i7הראדבר.הסתירהשלאהדרשנותאתהכל,אתלהצ
הסרדותאלהמרליןאריאדגהחוטאתולמצואל=-ב

Cלדעת,אי-האפשרותהףנחחשברזה,מבףלקבעולם
-רהיאוש-ללא-תקנההיחידה,חמציאותחוא·האךן:

הבלעדית.העמדה!__
נפ-שחדגוני.ןתהיצירהלאורןהעתכלשואףבiשסט,'.

המאור-השיטהכיבוי-הרף,ומוכיחהאמיתות,ארתן
שלבסופועריםiמביותר,האוניברסליהרצירנליזם,

שוםהאנושית,המחשבהשלאי-הרציונליותשרטון
שלמערכההמפחיתותמגרחכת,סתירהשרםרנית,אי•

-"-i,והראאותו,מענייןאחדדבררקמעיניר.נעלמותאינן
באמצעותחרוח.שלאוהלבשלבהיסטוריההכלל.-

_I'הנו-החרפתקותלמורת,הנידוןשלהדוסטר.י:בסקאיות
האריס-אוהאמלטשלהנאצותחניצשיאנית,הרוחסל-

אתומעציםמבהירמגלה,הואאיבסן,שלהמרהת••.,
שלנימוקיהאתדוחההואהבלתי-נמנע.נגדהאדם'
מדברבאמצעאלאבהחלטיותלצעודמתחילואינונה,

לאבנים.הפכוהאמיתותכלשבוזח,-צבע
אינומחייו,בחלקלפחותר,iקירקגמכולם,ר.בורתק

LKla81ה~למףת:שכתבהאיש·אותו.חיהואהאבסורד,בגילוי"
כימראש,קובעהדיבור",אלאהשתיקה,אינה.ביותר
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