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פתח דבר
לפגוש את דו קיחוטה פירושו בראש ובראשונה לגלות תיאבו מיוחד במינו .קשה
להעלות על הדעת אד מפוכח ממנו בכל הקשור להנאות חומריות ,או אד תאב
ממנו – תאב לבלי שובע – בכל הקשור להנאות תרבותיות ורוחניות .אוכל טוב
נעדר מארוחותיו ,אבל האציל שלנו בלע ספרי כה רבי ,שהוא שיכור מה,
שיכור ממש.
ברגע שבו נפתח הסיפור הסרוונטי מופיע האביר שלנו ,מנע בכוח הדיו והנייר
לגפגיה –
ַ
שבלע ,והופ בתורו לדיבור חי ,דיבור במעשה ,קרב מועד של מי
אכילת דיבור .בספרו היפה גלות הדיבור טבע אנדרה נהר את המונח 'לוגופגיה',
שבאמצעותו הסביר את הופעת הדיבור הנבואי אצל יחזקאל:
ואתה בן אדם ,שְמע את אשר אני מדבר אליך ,אל תהי מֶרי כבית המרי,
פצה פיך ו ֱאכֹל את אשר אני ֹנתֵן אליך .ואראה והנה יד שלוחה אלי ,והנה
בו מגִל ַת–סֵפר .ויפֹרשׂ אותה לפנ ַי והיא כתובה פנים ואחור ,וכתוב אליה
קִנים וָ ֶהג ֶה וָהי .ויאמר אלי ,בן אדם ,את אשר תמצא אֱכול ,אכול את
המג ִלה הזאת ול ֵך ַדבֵּר אל בית ישראל .וָאפתח את פי וַיאכילני את המגלה
ת ֲאכ ֵל ומעיך ת ַמל ֵא את המגלה הזאת
הזאת .ויאמר אלי ,בן אדם ,בטנך ַ
אשר אני נֹתן אליך ,וָאֹכלה וַתהי בפי כדבש למתוק )יחזקאל ב ,ח – ג ,ג(.

*

במקור .Don Quichotte ou le Roman d'un Juif masqué, Paris 1989 [2000] :הספר
תורג לעברית על ידי עדה פלדור עוד בחייה של רות רייכלברג א לא נער ולא נדפס.
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הנביא ,שהמגילה )או הספר( כישפה ועיכלה אותו כליל ,הופ כא בעצמו לדיבור.
מלה מאנצ'ה ,דמיו
האיַדלגו 1החרי ָ
כא מסתיי כמוב הדמיו בי יחזקאל ובי ִ
שקל להתפתות לסרטט אותו .א ההשוואה הזאת עתירת זוויות ראייה ,ובמיוחד
ַמפרה את הרוח .ג אנחנו מוזמני להצטר לדו קיחוטה ,הלוא הוא סרוונטס.
כישו של קריאה ,פיתוי של כתיבה.
הספר הזה מציע תיאור של נטילת בעלות ,במוב המילולי ,על אישיותו של
הקורא .הוא היה רוצה ,בענווה ,לשק את ההשקעה המתמשכת והעיקשת ,את
מעשה החטיפה שיצירה כזאת מבצעת ,כמעט בלא יודעי  ,בקורא שלה.
בפע הראשונה שקראתי ,ולא בתשומת לב יתרה ,את דון קיחוטה ,התעוררו בי
פתיעה ורוגזה ,שרק גברו ככל שהתקדמתי בקריאה .סדרת ההרפתקאות
האבסורדיות האלה רק הגבירה את מבוכתי ואת תעייתי ,ושאלתי את עצמי מהו
הדבר שעורר הדי כאלה ליצירה הזאת והקנה לה אוניברסליות שכזאת.
א הפיתוי היה חזק הרבה יותר ,ופעל עליי עד כדי כ ,שסיימתי את קריאת
הרומ כשאני נסערת מאוד ,אחרי שעשיתי תפנית של מאה ושמוני מעלות
מעצמי .הרגשתי שבאורח מוזר נעשיתי מעורבת בסיפור ,א שלא הצלחתי להבי
מדוע .עכשיו החלטתי ג אני להפקיד את המושכות בידי רוסיננטה וללכת אחריו,
כשאוזני כרויה להדי הרחוקי יותר שיעוררו בי נדודיו של הסוס במישורי
רחבי הידיי של קשטיליה.
ואז נתקלתי בספרו של דומיניק אובייֶה ,דון קיחוטה ,נביא בישראל 2,וקראתי
אותו בלי מחשבות רקע או דעות קדומות .עליי להודות שהפרשנויות שלו טרדו
את שלוותי .כבר אז חשדתי בדון קיחוטה שהוא פועל על מצפוני ברמות וברבדי
שוני בתכלית מאלה שנגזרי מקריאה מ הסוג הקלסי 3.ואז הגיע שלב נוס :
המפגש שלי עצמי ע ספרד והספרדית ,השפה היחידה בעול שמסוגלת להסעיר
אותי לא פחות מ העברית .נופי קשטיליה נעשו לי מוכרי יותר ויותר ,וג כא

1
2
3

תואר של אביר נחות דרגה.
D. Aubier, Don Quichotte, prophète d’Israël, Paris 1966
מאוחר יותר גיליתי שמארת רובר ) (Marthe Robertנבהלה ג היא מאורח הקריאה הזה,
ולבסו קיבלה אותו באהדה.
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חזרה על עצמה אותה תופעה :מצד אחד התלהבות וקבלה עמוקות ,מצד אחר רוגז
עמו וא זע .
חיפשתי אז בקדחתנות ,בכל כפרי ספרד ,בגאוגרפיה של המרחב ,עקבות נראי
לעי של המורשת האדירה הזאת של מה שהייתה יהדות תור הזהב ,ויצאתי למסע
ציד של אותות שנית לאתר ולזהות בעי  ,סימני לנוכחות יהודית ,שהפרתה
את חצי האי האיברי במש קרוב לאל וחמש מאות שני .שני בתי כנסת
וב* ָסל,
בטולדו ,אחד בקורדובה ועוד אחד בסגוביה ,שני מקוואות בסרגוסה ְ
בלצנה ,בירת ההגות היהודית של המאה העשרי:
ָ
היעדר גמור של סימני
ממצאי מועטי מאוד יחסית לנוכחות ארוכה כל כ .כמוב  ,היהודי רצו תמיד
בנאי הזמ  .ה לא עשו היסטוריה במוב האמיתי של המילה ,ה עשו
להיות ֵ
מעצמם היסטוריה .ה הטביעו חות עמוק באר ,שקלטה אות ,ה קרנו
מבפני ,והשאירו בקרביה של אדמת ספרד זרע יהודי אופייני .הקשיבו נא להד
מילותיו של הפרופסור ֶֶ -רז קסטרו )' :(Castroההיסטוריה והתרבות של יהודי
ספרד ה בעלות חשיבות כה מכרעת בהיסטוריה ובתרבות של ספרד ,שלו היו
מתעלמי מיהודיה לא היה אפשר להכיר את קלסתרה האמיתי של ספרד .וג
ההפ נכו  :לא היה אפשר להבי את הע ההיספני–עברי לו היו מוציאי מזהותו
היהודית את זהותו הספרדית ] 4.'[...חיפשתי אז אמצעי להסביר את כל
ההשפעות האלה – מפע לפע לחוש ,לראות או לנחש – בקריאה שלי עצמי.
הקשיי לא היו זניחי .הטקסט של אמריגו קסטרו – 5שהוקיע את כל אלה
שהתעקשו לפענח מסר אזוטרי ביצירתו של סרוונטס וא ראה בה מטורפי מ
הסוג הגרוע ביותר – נותר טבוע בזיכרוני .נכו שאמריגו קסטרו עצמו חזר בו
מעמדותיו הראשונות ,וא היה הגו דיו להודות בכ.

4
5

את הדברי מצטט אטינזה ) ,(J. Atienzaבספרו Guia judia de España, Altalena
.1978
וכ כתב אמריגו קסטרו ) ,(Americo Castroבספרו El Pensiamento de Cervantes,
' :Madrid 1925סרוונטס הוליד את כל הספרות שאפשר לכנותה "ספרות האמונות הטפלות".
חיפשו ש ביטויי לכל המדעי שבעול  ,למ" הגאוגרפיה ועד הרפואה .אבל האמונה הטפלה
כשלעצמה ,כלומר השיגעו" ,באה לידי ביטוי במיוחד אצל אלה שמייחסי לכל המשפטי של
דון קיחוטה משמעות אזוטרית ,דתית ,פוליטית או פשוט מסתורית' .במחקרו זה ,הרחיק
אמריגו קסטרו עד כדי ייחוס דעות אנטישמיות לסרוונטס .אבל ב ,1966#בספר חדש,
שכותרתו  ,Cervantes y los Casticismos españolesתמ קסטרו בטענה מנוגדת
בתכלית ,זו של המוצא היהודי.
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ומכל מקו ,הרשמי שלי לא היו חפוזי וג לא בלבדיי .ידידי רבי ששאלתי
אישרו באוזניי שתחושות דומות מתעוררות בה למקרא דון קיחוטה .ואז
נתקלתי בספר חדש ,בחנות הספרי של סלמנקהDon Miguel, judio de ,
 ,Cervantesמאת הפרופסור ליאנדרו רודריגז ) ,(Rodriguezראש הקתדרה
ב0לקלה
ַ
ללימודי היספניי בז'נווה .הוא חיפש את תעודת הלידה של סרוונטס,
נארס .אחרי שפר ,לא מעט מחסומי הצליח לבדוק אותה מקרוב ואיתר בה
דה ֶה ֶ
כמה וכמה פרטי חריגי ולא עקיבי ,הגיע למסקנה שסרוונטס לא נולד כנראה
נארס ,כפי שהיה מקובל לחשוב .על פי השערותיו ,המחבר נולד
ב0לקלה דה ֶה ֶ
ַ
ָ*ר1ה ,בהרי סיירה לאונה .וא כ הוא הדבר ,הרי
לסנ ְ
בכפר סרוונטס ,הסמו ָ
ש'סרוונטס' אינו ש משפחה אלא שמו של כפר הלידה – מסורת רווחת בקרב
ה' ָמ ָרנוס' ,שביקשו להסוות את זהות האמיתית על ידי אימו ,ש המקו כש
משפחה .אול להשערה הזאת יש מחיר משלה .לפני האינקוויזיציה ,ומ הסת
ג אחריה ,היה אזור סיירה לאונה חבל אר ,מאוכלס בצפיפות ביהודי ,שחיו ש
במסווה ה' ָמ ָרניז'.
לבסו פגשתי את דומיניק רייר ) ,(Reyreמחברת המילו הצרפתי לשמות
ולדמויות בדון קיחוטה ,שהתפרס על–ידי ההוצאה לאור ההיספנית בירושלי.
היא הסבירה לי שעבודותיה על מילו השמות הסרוונטי הובילו אותה למחשבה
שיש בדון קיחוטה משהו שעומד בסתירה גמורה לפרשנות הזאת ,ומשאיר את
הקורא והמבקר במצב של כשל מתמיד .אולי ,כ אמרה ,יש לסתירה הזאת קשר
ע המצב היהודי ,וסרוונטס ,על ידי הסוואת המצב הזה ,הפ אותו לכל–נוכח.
ואכ  ,זה הדבר שהתחלתי לראות בעצמי ,א שבמקביל המשכתי לתהות ביני
לביני מה יכול היה לדחו את סרוונטס ללבוש מסכה ולהסתתר כל הזמ  ,תו
שהוא זורע בלבול ומקלקל בלי הר את השורה?

6

ז'א קס ) (Cassouכבר העיר על כ ,כשהכתיר את סרוונטס לאד המודרני
הראשו  .סרוונטס עצמו אינו מסתתר כשהוא מודה ,במעללי פרסילס
וסיחיסמונד' :קיימתי את מנהגי מולדתי ,לפחות את אלה שנראו ברמת ההיגיו .

6

D. Reyre, Onomástica cervantina, Dictionnaire des noms des personnages
du Don Quichotte de Cervantes, Paris 1980
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אשר לאחרי ,העמדתי פני שאני מקיי אות למראית עי  ,כי ההסתרה עשויה
7
להועיל ].'[...
זאת ועוד :ידוע לנו כי משנת  1587רדפו בתי הדי של האינקוויזיציה את
סרוונטס ,החרימו אותו ואסרו אותו מסיבות שרב בה הנסתר על הנגלה .די
בעובדה זו לבדה להסביר את זהירות הלשו הזאת שאנו מוצאי שוב ושוב
בכתיבה שלו ,כמעט בכל הרמות.
שעל כ נטשתי את רעיו הקריאה ההיסטורית במובנה הצרו והעדפתי לבטא את
תחושותיי שלי בקריאה פרשנית–הרמנויטית ובמשלב סמיוטי ,שא מיטיבי
לחשו את בני–הגוו העדיני של טקסט .תו שאני נסמכת על המציאות של
'השפה הריבויית' ) ,(langue plurielleהקרובה ללבו של רולא בארת ) Roland
 ,(Barthesועל הרב–ערכיות של השפה הפיוטית ,ניסיתי ,בהלו ושוב בלתי פוסק
מ העברית לספרדית ומ הספרדית לעברית ,לפענח את כל המאמרי המוסגרי
והקונוטציות שעלו בדעתי במהל הקריאה שלי.
מי שיקבל את קד–ההנחות האלה יבחי שהקריאה המסורתית היהודית נובעת
מ הקדושה שמייצג התנ" ומ התורה שבעל–פה ,שסרוונטס הכיר ככל הנראה.
כדי להשתכנע בכ ,די בניתוח קפדני ומדויק של שיטת האזכורי הנקוטה בידו.
קושי נוס  :לא תמיד היה קל לבסס הבחנה חדה וברורה בי קריאה המכונה דתית
ובי מה שאפשר לכנות קריאה מטפיזית .אלא שמנקודת מבט יהודית הבחנה
כזאת אינה קיימת כלל ,מפני שעל פי ההשקפה היהודית אי להפריד בי
המשמעות ובי המהות.
על הבסיס הזה ניסיתי למנות ולמיי את הסימני והאותות שיאפשרו לי להסיר,
קמעה קמעה ,את הלוט מעל עמימויות הסיפור הסרוונטי .ואגב ,בחרתי את
הסימני האלה לא על פי דרגת מדעות ,אלא בשל תפקיד כחושפי הלא מודע.

7

סיפור התלאות של פרסילס וסיחיסמונד הוא רומ" נוס של סרוונטס ,שנדפס רק כשנה אחרי
פטירתו .מהדורה עברית של הספר ,בתרגומ של מנח ארגוב ואס אשכנזי ,יצאה לאור
בירושלי בשנת .2008
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הקריאה שלי אינה חורגת ,כמוב  ,מגבולותיו של ניסיו  ,ניסיו בלבד ,בשדה
האדיר של חקר סרוונטס ,ואינה מתיימרת לדחוק את רגליה של קריאה היסטורית
קלסית .היא פשוט שונה.
במיוחד עמדתי על בעיית הכתיבה כפי שסרוונטס מציג אותה .מזווית הראייה
שלו ,קשה להפריד בי תורה שבכתב לתורה שבעל–פה .ה מתערבות זו בזו כל
הזמ  ,ולא פע שאלתי את עצמי א במשחק הספרותי הזה – שמשתלב באופ
כה מושל בתיאור שמציע מוריס בלנשו )' (Maurice Blanchotהסופר ,תולדות
חייו :הוא מת ,הוא חי ,הוא מת' – אי רצו עיקש ומאמ ,נואש לנת ,את הקולר
המערבי של הלוגוס.
כשחשבתי על ההשפעות שהיו ליהדות של תור הזהב הספרדי על המחשבה ועל
הרגישות האיבריות ,שאלתי את עצמי עוד א לא הייתה כא  ,באמצעות המשחק
של סנצ'ו ושל דו קיחוטה ,התחלה של דו–שיח ודיו בי שתי דרכי לקרוא
טקסט קדוש :הגישה התלמודית ,שמייצגה הוא הרמב" ,והתפיסה הקבלית ,כפי
שחיו אותה חסידי אסכולת גֵרנה .נדמה לי שסרוונטס ניסה לפתור דר היצירה
הספרותית את הסכסו בי שתי הנחות היסוד של הרוח :התפיסה ה8לית
והמידית ,במי הבזק אינטואיטיבי של האמת ושל תכליות העול מצד אחד,
וההתנהלות האטית והמפרכת של התודעה דר נתיבי התבונה וההיקש בנפתולי
ההיסטוריה מצד אחר.
אחרי ככלות הכול ,מדוע לא לחשוב ,כמו עמנואל לוינס ,שקבלה של פעולת
שע התנ" יזהה בה את
הספרות על האד היא אולי פסגת התבונה של המערבַ ,
ִ
עצמו? שהפרשנות בתור חריגה אל מעבר לאות היא ג חריגה אל מעבר לכוונות
של המחבר ושתנועת הרצוא–ושוב מ הטקסט אל הקורא ומ הקורא אל הטקסט
8
היא אולי ממהותו של כל דבר כתוב.

8

ראו :ע' לוינס ,מעבר לפסוק ,ירושלי ותל–אביב  ,2007עמ' .221
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מבוא
תעלומת דון קיחוטה בעינה עומדת .היצירה רק הולכת ונעשית צעירה ,רק הולכת
ונכתבת מחדש לאור הדורות .היצירה הסרוונטית היא 'מאורע מכונ ' לספרד,
שמכירה בכ ומוקירה אותה על כ ,ושבונה משו כ בכיכרותיה ובגניה
הציבוריי פסלי המנציחי את יציאת האביר החרי וסנצ'ו פאנסה לדר.
רוסיננטה ,הסוס המוסרי ,המלוה באדו שאינו פחות כחוש ממנו ,כבר מסתער
היו רק כשהוא יצוק ארד .מאחוריו משתר החמור ,ועל גבו רוכב סנצ'ו ,שג
הוא כבר נגע בשיגעונות אדונו ,והוא דוהר ,שקוע בשרעפי ,באוויר היבש של לה
ֶמ ֶסטה או לה מאנצ'ה .לראשונה בהיסטוריה ַע מקי אנדרטאות ליצירות
הסיפורת הבדיונית שלו ,ומבטא כ ,אולי יותר משכל מבקר היה יכול לעשות זאת,
האומר במציאות המילולית שלו ,שהיא מייסדת החיי עצמ .הא
ֶ
את ריבונות
ספרד ילדה את דון קיחוטה או שמא דון קיחוטה הוא שהוליד את ספרד? הרי לנו
שאלה שיהיה קשה מאוד לענות עליה .וא על פי כ  ,נכו לומר שהעסיס הקיחוטי
מפרה את השפה הספרדית ואת הגאונות הספרדית עד כדי כ שמי שזר ליצירה
לע .אבל לא המוזיקה ,לא האמנויות הפלסטיות וג לא
עלול להישאר זר ג ַ
השפה העממית ,המשובצת תמונות וביטויי לה מאנצ'יי ,יכולות להסביר יצירה
שלא נס ֵלחה ושנקראת תמיד באור בתולי.
הא סרוונטס היה מודע לכ ,כשסירב למסור את יצירתו ,שטר נשלמה העבודה
עליה?
ובכן ,אדוני ורעי ] [...גמרתי אומר להשאיר את דון קיחוטה הנכבד קבור
בגנזכיו בלה מאנצ'ה ,עד שמן השמיים יגזורו מי ְיקַשטנוּ בכל אשר חסר
בו ,כי אני איני מסוגל לעשות זאת בגין מגבלותי ודלות ידיעותי ,ומשום
שמטבע ברייתי בטלן ועצל אני מכדי לתור אחר מחברים שיאמרו את
שאני יודע לומר בלעדיהם 9.זהו ,ידידי ,מקור התהייה וההשתהות
10
שמצאת בי :דיה בסיבה זו להסביר את הלך רוחי.

9
10

רמז למסורת ,ופחד מ" המסורת הזאת.
מ' דה סרוואנטס ,דון קיחוטה ,א ,תרגמו ב' סקרויסקו–לנדאו ול' לנדאו ,תל–אביב  ,1994פרק
האקדמה ,עמ' .18
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הדרישה של סרוונטס מיציר כפיו שלו משייכת אותו לעול ההתגלות עצמו .רק
אור אלוהי יוכל להשלי את החסרי של האמירה ולהאיר את היצירה בגבולות
ההנחות המחשבתיות שלה .הסופר הופ אז לעד הצנוע שבאמצעותו הבורא בוחר
להתגלות .סרוונטס בונה כא תשתית תאולוגית לסיפור ולתכליתיות שלו :עליו
להעשיר את האמת בכל מה שחסר לה כדי להיות מושלמת .כ ששו סיפור אינו
יכול להישמע בנצחיות של מובנו המילולי ,דווקא מפני שהוא מילולי .זה מה שדו
קיחוטה מסביר לפרח–האבירות סנסו ַק ַרסק:
וכזהו מן הסתם גם הסיפור שלי ,ולא יהיה אפשר להבינו בלא פירוש 3
לאו דווקא ,ענה סאנסון ,כי כה ברור הוא ,שאין בו כל קושי .הילדים
ממששים אותו ,הנערים קוראים בו ,המבוגרים מבינים אותו ,והזקנים
11
יהללוהו.
פוליסמיה של המוב ! כלו אי כא מצע תכנוני של? הסיפור הזה מדבר אל כל
גילאי החיי .הוא מכוו ג לארבעת הדפוסי המנטליי השוני ,ומגדיר ארבע
גישות שונות לטקסט :ראשית ,האיות המילולי ,ההשתאות הראשונה של הילד
הלומד לקרוא ,מגלה את האותיות על ידי הגיית ומנסה להדביק אות לתמונה.
אחר כ באה הסקרנות של הצעיר ,תאב הדעת וההבנה ,כשהוא מתאמ ,לחל ,מ
הטקסט את כל העושר של מאמריו המוסגרי ,מאושר מ החידוש שבמבטו.
הגישה השלישית היא זו של הקשבת האד הבוגר ,המבקש לתפוס את ההכרה
ברוח סינתטית ומניח לה להדהד בתוכו ברבדי שוני .ולבסו באה החגיגה של
הקשיש ,שהרבה מעבר לכל ידע שב ומוצא את ההשתאות הראשונית של הילד.
הוא שמח להשתאות ,משבח את החיי בפר ,הבראשיתי שלה וכמו משתת
בסוד הבריאה.
סיפור מחזורי המאחד בתוכו את כל הדורות ,מפייס בי אב קדמו לצאצא ,מאגד
וחות אות בתו אותה מסורת ואותה פשטות .סיפור מושל כמו החיי
עצמ ,רצו כישלונות ,רצו התחדשויות .סיפור שמצדיק את המהל של פייר
מנאר 12,ששכתב בסבלנות ,בזו אחר זו ,את אותיות הסיפור .סיפור שמתייצב

11
12

ש  ,ב ,עמ' .25
'פייר מנאר ,מחבר דו" קיחוטה' היא נובלה בדיונית מאת חורחה לואיס בורחס .פייר מנאר,
סופר שחי בשלהי המאה התשע–עשרה בעיר ני  ,מחליט לכתוב ספר ,דון קיחוטה .הוא
ממציא מחדש את כל אותיות הספר של סרוונטס ,בזו אחר זו ,ומצליח ליצור יצירה חדשה.
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לפנינו במלוא תכונותיו של טקסט קדוש ,ב –זמנו של דו קיחוטה ,סיפור המשמש
ֵעד להשקפתו ,ובה בעת דורש נסיגה של הדורות וקורא לפרשנות של הטקסט.
סיפור שהול ונכתב במקביל להתרחשותו ,שלפעמי הוא מקדי את האמירה,
לפעמי מקדי את העשייה ,ואשר אורג את שתיה זו בזו בחוט בל יינתק .סיפור
שמתרחש באקרופוליס הסרוונטי של שדה מונטיאל ,חילו אותיות של Monte
 – Eliהר הנביא אליהו ,א ג הר האל ,ההר האלוהי שבו החיי קורני ,מוגני
מפני כל נפילה .שדה מונטיאל תוח את המרחב המקודש של 'סיפור ההולדה' של
דון קיחוטה ,שמכא ואיל לא יחדל לקרוא אלינו וינסה לצוד את תשומת לבנו.
הנה כי כ  ,ג אנחנו ,הקוראי בני המאה העשרי ואחת ,שומעי את הלמות
פרסותיו של רוסיננטה ,מהדהדות באוזנינו וקוראות אותנו אל הנסתר ,הלא–נגלה
של הסיפור המופלא הזה .איזה מוב נוסי אנחנו לטקסט הזה ,העשיר כל כ
ממילא ,איזה עובי נית אנחנו לדיו של אותיותיו ולאיזה כיוו תיטה הקריאה
שלנו? אולי נשמוט מידינו את המושכות של רוסיננטה ,ולאור מה שלמדנו מדו
קיחוטה עצמו נוותר על כל יזמה שלנו לטובת מילותיו של דון קיחוטה ,ונניח לה
להוביל אותנו ,בעודנו מיטלטלי בי התפעמות לתהייה?

זוהי יצירתו של הקורא–הסופר ,היקרה כל כ ללבו של בורחס ,א ראשיתה מצויה כבר בדון
קיחוטה של סרוונטס .למעשה ,בורחס מספר שמנאר הצליח לכתוב מחדש רק מספר מצומצ
של פרקי מתו דון קיחוטה ,ולא את כל הספר.

