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 משלמים ביצירותיו האמני□
 מאן תומאס כואב. מחיר

 ומשפחתו(שני (במרכז)
 אודן, ה. וו. המשורר משמאל:
מאן) של ביתו עם שהתחתן

גטיאימג׳ס צילום:

 הרוחנית הדמות שבו בודנברוק" ב״בית יפה
בנעוריה. מתה ביותר
 ביצירות ביטוי לירי שבא כאוב, נושא זהו
 העמים, ובספרות העברית בספרות שונות

 שופנהאואר של לתיאוריה שמעבר וכנראה
 אבל מהותי. צד בה שיש בתופעה מדובר
 אמן אינו הוא הזה. לניגוד קשור אינו פליקס

 ל״דימוי". עצמם החיים את הופך הוא אלא יוצר
 של במובן וגם הדמיון עולם של במובן גם

 ולרוח(ספרו לנפש כביטוי הפילוסופי ה״דימוי"
וכדימוי"). כרצון "העולם נקרא שופנהאואר של

 על ומתענג דמיון משחקי מחולל פליקס
 בלי זה וכל וההתחפשות, המשחק חוויית
 של אחרות ליצירות האופייני הטרגי ההיבט
 בקומדיה כתוב הספר שהרי מאן, תומאס
 שלו מוסריות הבלתי התחבולות עמוקה.

 איתן, בורגני כלכלי מעמד לכונן נועדו לא
 טוב מזל שכולה חיים חוויית לו לאפשר אלא

 קילמרנוק הלורד כאשר למשל כך והשתאות.
 מציע פליקם, הוא ארמאן, במלצר שהתאהב

 תענוגות עם האישי, כמשרתו בצוותא חיים לו
 של פוטנציאל ואף גבוהה, ומשכורת ופאר

 ההצעה. את רוחה קרול וירושה, אימוץ
 זה הוא הדמיון שעולם מסביר הוא בווידויים
 יותר הלורד של הצעתו ואילו אותו, שמפעיל

 שהם חיים מעדיף פליקס וארצית. מוחשית מדי
 בלבד" בזכותי המתקיים רוחי ל״פרי ביטוי
 "כי לביאליק: נוספת ובאסוציאציה ).241 <עמ׳
 זכיתי "לא בשירו שנכתב כפי הוא" ובי ממני
ההפקר". מן באור

 זה ואין למספר, המחבר של הקרבה בולטת
 הספר עת. באותה נולדו וגיבורו שהסופר מקרה

 נסתיים אבל ,1910 בשנת כבר להיכתב החל
 משהו .1955ב־ מאן של מותו לפני שנה רק

 אבל מלכתחילה, מאן את משך כנראה בדמות
 כרך הוא שלפנינו הספר אותו. הרתיע גם אולי

 השני, הכרך את לכתוב זכה לא ומאן ראשון,
 חוקר שעשה כפי לדמיין, רק נוכל שאותו
 בפעם: "כפעם בספרו כהן יונתן מאן תומאס
 ).1997 (תג, מאך תומאס ביצירות מחקר
 פי על הסיפור המשך את מדמיין כהן בספר

 ובעיקר מאן של ביצירותיו שזיהה העקרונות
 ביצירה מאוד שבולט דמות, כפל של העיקרון

 הארוטית העדפתו את מביע פליקס שבה זאת,
ובתה. אם ואחות, אח כגון לצמדים
 של אישי כווידוי הספר של הכתיבה אופן

 להישאב לקורא לגרום עשוי ומושך צעיר גיבור
 כשהיא גם בהצלחתה ולחפוץ הדמות לתוך

 פיתוי כמו מוסרי גנאי בהם שיש מעשים מחוללת
 ההדוניסטי האופי סימולטני. באופן כמעט ובת אם

 קריאה חוויית מעניק הספר של וההומוריסטי
 מאוד ממליצה אני ולכן רסן, ומשולחת פרועה

 הישירה כדרך מתחכמת ובלתי תמה" "קריאה על
מהקריאה. ליהנות

 מהאירוניה להימלט אפשר שאי כמובן
 הופכת היא אלא מרירות בה אין אבל המאנית,

 של במכתבה לדוגמה, הקומי. מהמרקם לחלק
 היא המדומה בנה אל וינוסטה דה המרקיזה

 הצדקני־צבוע־במתכוון, למכתבו כתגובה טוענת
וקיומם ברורים חברתיים הבדלים גורסת היא שגם

 הזדמנות "שתימצא מנת על וקבצנים עניים של
 הנצרות" ברוח טובים ולמעשים חסדים לגמילות

).378 (עט׳
 שהבולטת נשכחות, בלתי קומיות סצנות בספר

 אכן, הגיוס. בלשכת פליקס של הופעתו היא בהן
 ובספר דק, הומור חופף מאן של יצירותיו כל על
 הרפואית הוועדה סצנת אך מאוד, בולט ההומור זה

ממש. מצחיקה
 מובהק, חברתי סופר היה לא מאן תומאס

 ביצירותיו. המככבים הם ורוח אמנות ונושאי
 גם ביטוי נותן הוא רגיש כאפיקן זאת, עם

 מובלט זאת וביצירה שבחברה, לעוולות
 המלון עובדי בין ועניים, עשירים שבין הפער

 ללא היום כל לאורך שעובדים המנוצלים
 שאותם האורחים לבין דלה ומשכורתם הרף
 בשלהי הוא המתואר העולם משרתים. הם

 ומשרתים, באדונים משחקים עדיין שקיעתו.
 להיות מצליח המרהיבים במשחקיו פליקס אך
 משלו, עולם לו וליצור אדון, וגם משרת גם

 להבין שאפשר כפי להתמוטט אולי שעתיד
 שמופיעים מרמזים
• היצירה. בתחילת
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