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א.

גםכיאםהלקין,לש, 1ההגרי""יחיאלחררמןמורכבעיקרייםיסודותמשני
הם,חלל,,העיקרייםהיס,דרותהמורכבת.ברקמתומשובציםרכיםמשנייםמרטיבים

הבלתי-שגרתיתהאישית,הדתיתחווייתובסבךיחיאל,הגיבור,שלהתלבטותומכאן,
 1עזמ.יסטיאופיבעלת,שהיאהווייהכלשה.י,מסורתשלבדפוסיםקבועהרב:לתי

שלח~רוטירתוחוויות.יואהם.רתירמס,כת-ממששלניגרר,ללאכיאם-ומכאן
אתיבדוקאםלעשרתייטיבזהסכוךרומןשלסדוולפענחשהבאדומההגיבור.
נבההלקידש.כיספקאיןשהירבזה,זהאלהיסודותשנישלהשתלב.ותםאורח

גרידא.כתערובתולאשניהם,שלכתרכובתזריצירתרנעורים
שלעיקרוהואהללוהיסודותמשניאיזההיא,מוגבלתמ.שמע·ותב.עלתשאלה

שמאארדתית,התלבטותשליסודותברששולבואהבה,סיפורלפנינוהאם :הרומן

נצליחאםסיפור-אהבים.שליסדוותבהששובצודתית,הווייהשלסיפוהרלפנינו
עםדרכוליבןאלהויועםיחיאלשלדרכובידעמוקפנימיקשרשישלהוכיח
זהאלאיהירלאהלל.ןהיסודותשנישהרימעיקהר,ז·רשאל,ה.ת.תב.םלרות,אהובתו,
שלהתעלות-החסידיבמרבןו"יירדה""ע·ליה"מצביאח.דלמטבעפניםכשתי
שלבמצביםהמתחלפיםמשוג,הבלתיאלקירבהתחושתאל·והית,חות.גלותהארה
בתחוםהוןה~ר,רטיבתחוםהןבספרמתואריםואבדן,שפלותתחושתנפילה,יריהד,
מעמדואתמשקפיםרתארותי,ו,גופוכלפיתיעובוהגיבור,שלשנאת-עצמוהדתי.

העליוןלהישגהר.תקרברתרשהתעלותוכשם~רוטית,מבחינהוהןדתיתמבחינההן
בתחוםוגםהדתיתהחרויי,ה.בתחוםגםמצביםמתאריםשואףהואאליואשר

שלבע,רלםמשקיעוהגיבור,אתהמייסרהואהשניםביןהמת.ה.הארוטית.החווייה
הוואמזה),ורותמז~הדוב ר'(אחריםשלהרוחניכוחםעלהסתמ,כותשלספיקות,

 'פסיכולוגית.מבחינההרומןשלהעיקריתרקמתוהוא
במידתהמשפיעיםאחרים,גורמ.יםגםזוביצירהמצרייםאלהגורמיםלשנינ·וסף

יחיאלשלשזרותוספקכ·לאידבעיצובו.מכריעיםאינםאךהתרקמותו,דרכיעלמה
נידהיהודי,המהגרשלניר-יורק-חייםהםשבהבסביבהמשפחתושלוזרותה

שלהפנימילעולםזרשנופהמאופייה,מהותיחלקעדייואינהשהיהדות,יורק
הער·לםמןיח.יא,לשלתלישרתותחושתעלהשפעהרביגור·מיםהםאלה-הגיבורים
אותו,הסובבהעולםעםקבעשלקשריםליצוראי-יכולתועלחי,הואשב.ת.וכו
מטרתואיןואולםלבטיו.בסבךולאבדנועצמובתוךלהשתקעותאותוומביאים

אתש,הביא,וותרב.ותייםסוציולוגייםיסודותעללהורותזהברומןהלקיזש.של

חדשה).(מהדורהאביבתלביזמן,מ.הרצ'הלקיןש.מאתרומןהגרי.יחיאל , 1
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אתלתאריצאהלקיןז,ה.ברומןמצויהאינהכמעט"מדעו"השאלהלמצבו.יחיאל
הקרבעולמהבדודכאיעצמו,מתוןאותומציירוהואומיודח,יחידצעירש·למצבו
שלהפנימיתלמסגרתוח,וץמניחהואיותרהכוללותה.שאלותואתמאנהטן,של

ברומןמצוייםחזקיםאבטרבירגראפייםיסודותכילשערכך,משוםמותר,הסיפור.
בדרךאופייניתאחדיחידשילהרוחניבעולמוכןכלמיוחלטתה,שתקעותשכןזה.,
מעלהלאהדבראיןואולם ;ניכריםאבטוביוגראפייםיסדוותבעלתליציהרכלל
זה.ב.רומןהמתרחשהבנתלגביכמעטמ,ורידולא

הצורניותלמסגרותקררנהשהיאבמתכונתההגוי""יחיאלאתעיצבהלקןיש.
הרצףאתהמהווההואהגיבורשלהפנימיותחחוייותירשוטףה,תעדו·ה","זרםשל

סמיולפיכךהתוכן,לביןהצורהביןגמורהאחדות,כאןישהררמן,שלהעלילתי
הערכיםלהבעתהאפשריתהיחידההיאהסיפורדרךחיצונית.להשפעהכניעהמכאן

m ערטילאיותחוויותמערכתהואזהרומןשלעצמוכלהסיפור.עיקרשהםתכנים
גיבוריחיאל,מלבד-האחרותהדמויותהגיבור.שלבפנימיותוהמתרחשותכמעט

שלדמותההסיפו.רשלהפנימיתהעלילהמבחינתכמעטמידת.רותהן-הסיפור
נינתתוסגוליים,דקיםקווי·אופיבעלתריאליתכדמותשעוצבה,אףלמשל,לוויין,
הגיבורשלרוטיים 5!הממאוויוחלקאותושלבלבדחיצוניתכהשלכהגםלהיתפס

אינו-היטבזאתמדגישוחלקיך-לווייןאליחסוב.הם.ובשוובחלהואאשר
חלקא·ותואליחיאלשלמיחסואלאלעצמה,כשהיאלווייןשלממהותהנוב,ע

עלאושלהגורלהעלכלשהיהשפעההממשיתללווייןשתהאמבלימאישיותו,
להלן,שנראהכפידרשותיו, :דובב'רהדיןהואמסויימתבמיהדעמו.יחיסהגורל
בצוהרמביעדשהואהגיבורשלפנימ.יותחוויותשלומסורתימסדורביטיוא·לאאינן

ומ,ושגיםמליםאוצרבאמצעותמביעדוב ,,כלשהי.מסורתוחסרתפחותמסדורת

שלהמיסטיתערגתוואתהפנימיעו·למואתהמפרנסותעצמןחויוותאותןאחר
אפ.שרהרבה.חסריחיאלשלזהעולמוהיהלאקיים,דוברה.י,הואליולאיחיאל,
הן,דיאליזתדמיוותאלהדמויותכי-כזהרושםמקבלאמנםההקורא-מאד

עצםלגביכאמור,וא,ולם, ;ה,מספרשלבאב,טוב,ירגראפיההשפעהרבימרכזים

שלהחיצוניאופיוכך,משוםהרבה.משנהז,וערב.הזאיןהרומןשלהתפתחותו
אשרדבירםאותםשלמאופייםמתננו,נובעפנימירצף·חווייהשלכפ·שרה.ה.רומן
אשרנכריתאועבריתספרותית-צורניתממוסכמה.כתוצאהולאלהביע,באהיוצר
אתלרומןהמקנההיאהתוכןלביןהצורהשביןז,ואחדותאחרי,ה.נפתההמחבר

ולבטיויחיאלאתועושההגיבור,שלהרוחנילעולמוהקוראאתהמשעבד mהכ
הקורא.שלהפנימימעולמוחלק

ב.

חלקיך,ש.שלב.תיא,וריוחריףביטוימוצאתשאינההרומן,שלנקדות.·המוצאעל
לאדומהשבלעדיהםהספר,שלהפתיחהבפרקיאחדיםמשפטיםמתוןלמדאתה
וגדלחייחיאלהסיפור.שלהתפתחותוהמשךשלנאותההבנהלכלללהגיענוכל
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יחיאל,לגבילפחותואולםבניר-יורק,אירופהממזרחמהגריםשלמסורתיבבית
רומזיםאחדיםתיאוירםואבדן-מ.שמעות.התפוררותשלבמצבבתרבתזומסורת

ברור:לכן
שלשבביתוה.עתיקה[הכורסההכורסהעמהדרביםדורות"ימי
בירושהה,עןברהרכבות,כסאהלבנה.,שברוסיהנידחתעביירהיחיאל]
הרב,ובתהאחרונה,השלשלתשפסקהעדחתנו,אלאובבואלמאב

המערכים,כתבי-היד,המשפהח.מןרבביםתמרל.בן-סוחר.נישאההאחרון
סת"ם,סופרשלכאצבעותיוולכנרת,דקרתשאצבעותהשררות,עטורי

שמתחתהשמדתשארביובגנזוקפליה.ם,ביוכסףשערותטומנותחיו
אלנתגלגלההוכורסההעזוב,הקדור,המדשרשבביתהא.י.חמה,לבימה
שבבידיררק.חב.אותהדירותשבאחתמפוארבטרקליןוהעמדהליםמעבר
לאמריקההביאהרצונה,עשהובעלה,מעליה,לחפוזסירבההרב,ב.תאמא,

צבעהטשטושמפנימתבטלשחצנותםשברקכסארת-:ננסים,לכיווהכניסה
 .) 4(עמ'השכיבה"לגיליומצפהיחיאלהיהזרעתיקה,ובכורסח ..•השחום

שניתקתראשונתחוליההואיחיאלכימעידים,להםודומיםאלהתיאוירם
מןפסקההרנביםשלשלתגמור.ניתוקניתוקהשאיואלאארוכת,מ.שלשלת
אלוסומ.כרת("הויוחב"דשלתידבכתביהמעייניםהלומדים,שלשלת.המשפחה.

מצחםדור,אחרדורבכורסהשישברואברת-אברת,אבותעלמספרותהברדס.ה]של
בשוררתעורכיםכתבי-ידגביעלמתקמםסוף,לושאיןמצחערולה,המשתפע
עדייויחיאלשלאמרנותקת.היאאף ,)"ד"בחכתביזעירות,אותיותשלמעוגלות

לארצותהויגהרלסוחרשנישאתאלאולומדים,רבניםשלשלשלתלאותתבתהיא
שברהטרקליןעלחותמהמטביעהערדזרוכורסהעמה,הביאההכורסהאת.הברית.

רשב 1היעלומשפיעהארתה,המקיפיםאמריקהשלמוצריהאתמגמדתעומדת,היא
למגעהערגהאןאיפרא,נותקההמסורתיחיאל.הוא-השכינהלגילויועורגבה
נתנהמסתבר,חישבה,המסורתאשרערגהמזה,שמעברמהעםהבלתי-מושג,עם

קשוריחיאלשלהפנימיהרוחניהמעדןקיימת.עדייוזרערגה-סיפוקלה
-וחויוותשאיפרתאותןש·להסיפוקדרכיהאולםיונק,ה,ואשממנההדורותבשלשלת

השלשלת.ניתוקמשםרבפניונחסמ.ראלהדרכים
הואשממ·ברלעולםלגמריזרהואאיןיחיאל.שלסימנוהראזהשלימדת.חוסר

חזייתשלמעיצם,חשד,גיבושזהרהגיע.אליואשרבעולםתושב.,הואראיואב,
טרחהחוקרהלקיןאשרהחרשה,בספורתהמרכזייםהמרקידםאחדשהיאהתלישות,

ואולם,העביר.תהספרותתולדותבמסגרתולהסביהרלבררהאחרחוקרמכליותר
לנתחנתכווןלאהלtויו Iממילאנלמדהווא ,כללבספרגשמ,דרזהיסודאיוכאמדו,
הרוחביתחווייתואתמעוצמתבצרהרלהציגאלאהתלוש,שלדמותואתזהברומן
עצמהבפניהעומדתאישי,ותרוחנית,מבחינהחובקת-עולםכאיש~רתאחהתלשושל

קודמ.תספר,ותיתמסגרתאוקטיגרירהלשרםכפופהואינה

הצדמןבולטתחב"דאנשיהרבניםאבותידזקבירמשלשלתיחיאלשלניתוקו
הרומן.שלררטי tSהבאספקטמשמערתגםניתוקלאותושישספקאידואולםהדתי,
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בניר-יורקאבדהאירופהבמזרחמקובלתחיתהאשרלבינהשנינוהיחסיםמסגרת
לתרבותשיצאאדםונואף,מופקראלאיחיאלאיוהישנים,המושגיםלפישרב.לבלי
שלם,אינוהדתיהצדמןשהניתוקכשםאןהוא,כזהמסרי,מןןמבחינהואמנםערה,

אתיחיאלמביעכעיקרלווייןעםכיחסיושלם.אינוה~רוטיהצדמןהניתוקאף
חדירתהואתלאשה,איששביןביחסיםהמסורתיתהמושגיםממערכתהגמורהניתוק

שליחסיוזאת,לעומת~ררטיים.ליצריםפורקןמתןעיקרהשכ·לאחרת,מערכתשל
האירי-הרוחניתהאהבהממידספיריטואלית,ערגהבחרתםטבעויםר,ותעםיחיאל
חוצץ,הבשרשאיובנפשנפשהתקשרותקדומות,כמסוררתשורשלה,שישאלית

במסגרתיוצאת-דופןהיאראיוהנכריתכספרותידעוהכזרמערכתכמרבן,ביניהן.

וכיחדולעצמו,זהרומןשקובעהמושגיםמערכתבתרןואולםיהודית,מסורתשל
כולו,לספרארפייניזושהיאה~רוטילתחוםהדתיהתחוםשביוה 1האנאלרגינוכח
א,ם.רת,למסורתערגתולכיולרותיחיאלשליחסיוכיוקשרלראותמקוםיש

 ..שכה.הרוחנילחלקובייחדו
השפעהמשפיעתאבותיו-זקניושלהדתיתהתויויתממסגרתיחיאלשלתלישתו

הכוללתהממ,סדת,הדתיתהערכיםמערכתהדתית.התלבטותואופיעלמכרעת
ראירגוןמסגרתמקנההדתית,לחווייתביטויבהםשישמעשיםשלבלוםאוצר
רבת-כש·לשלתומשאלותיושאלותיואתומשבצתהאדם,שלהדתיתלערגתופנימי
הנמסרתקדומהאלוהיתהתגלותחווייתכילומרביתו .האלעםפגישותשלדורות
ההתגלותכסיני,ההתגלותלאברת,:ההתגל,ות-,הדתיתבמסורתלדורמדור

זכהשלאיחיד ,האלא·ללקירבההעורגליחידפיציומשוםחניש-לנביאים
הערגהונשארתמתפוררת,המסורתיתהדתיתכשהמסגרתואולםכזו.להתגלות

שרובפלאאיוהמיסטיקה.מופיעה:כללבדרןאזאינדיוידראלית,דתיתלהגתשמות
הערכיםמבחינתאלאבמעשה,דווקאלאו-ה.מסורתגדרפורציהיוהמיסטיקנים

אבותיולהם.הספיקהולאאותםסיפקהלאזומסורתשכ,ן-המקובליםהרוחניים
החסיידתהדתיתשבחויויתה,ממרסדתכהתגלותסיפוקםעיקראתמצאויחיאלשל

ח.ברר,ידיעלאחדחסידנעזרשבה.קולקטיביאופיבעלתדתיתהויויהחב"הבדרן
מסורתידיעל-והצדיקהחסידים-העהדוכללהצדיק,יידעלהחסידיםכלל

עםלהתאדחותהערגהאןזן,מ,מסורתניתקיחיאילכולה.התנעוהשלההתגלות
לספקהיכולהואאיוהפנימי.ערלמ,רזמרתאתומעצבתושופעתברקיימתהאל

מיסטיקןאחר,ירצא·דרפןשלבאשייותוסיפוקהואמוצאלשעההממוסדת,במסגרת
כןלפניוא,רלם ;דובר'-עמהקשירואתלנתקמניליהמסגרתמתוןהפורץ
כןמשוםמושג.הכלתיאלזרןגישושגמוהר,תעלחמחלפניהואעומדכןואחיר
הואכלשהי.דתיתבמסגרתמ·מ,וסדשאינומיסטי,בחותם,הדתיתחוויית.וטבעוה

יחיאלה~רוטי,המישורהספר,שלהאחרבמישורבזה,כיוצאדת.ללאמיסטיקן
כללדרמהאינהשהכירה,משעההממשית,רותשכןאהובה,ללאאהובהוא

לעצמו.שציירהרוחנילאידיאל
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ג.

לאהבההערגהומישורהדתיתהערגהמישוראלה,מישוריםשניכיןהקשר

הספר.שלבראשיתוקבעהשהמחברהמרכזית,בחורייהביותר·מובלטספיריטראלית
זהמגעשנינה".ל"גילרייחיאלזונהבמאנהטןהמרכזיבפארקחבריהברינהליד

אליונדוברכחיצוני,ליחיאלהנראההכרחמנתחשבוכפולמוס,ביטויואתמוצא
ביןחירפההתנגשותלכללכנןהמגיעיחיאל'שלחויויתונבניאתממרומים,
 ) 16-10 (זרמרכזיתסיטואציהשבו,י mהאלעםלהתאחדותהערגהלכיןשבוהאנשוי

אי·בהכרתוכשלרןהאלוהות,עםדר·שיחביצירתהשיג :כאחדוכשלרןהשיגהיא
לוות.ו.יכולהואאיןאנושיותוועלהוא,אדםערדכלהאלעםשבהתאחדותהיכולת
נקדות :תחילתובחינתאילאה.ספר,ש·לשיאובחינתזהשנינה""גילויאידכןמשרם
אלאהישג,אינוה"גיל·יו"מוצא.ממנהשאיןהסתירההבלתי·אפשיר,היאהמוצא
אפסותוהכרתהואלאדםלה,עניקהאלשיכולכלהאל.מולהאדםשלמ.צברההברת
אףממעיתםזרהכרחאידואולםעמו.להתאחדשכערגההתרח·לתרסר mנכחו,
בהם.שלוטהלח.דועהשאיןנפשממעמ.קיהנובעת.יחיאל,שלמ.ערגתוזהכהאו

הואדברשלשעביקרושני,תיאורזהתיאורלאחרחלקיךש.קבעכמקהר.ל,א
מתגוללכשיחיאלעצמית,והתלבטותהתבודדותבשעתכאשרקדומו,עלכחזרה
כאילומתוארתפגישתםרות.לפניומתגלהאלוה,כמקדשלוהנראהבמקרםבשלג
"כשר·זוב.פגישהרותשלדבירהיחיאל.מצדלפחות-הזההעולםמ.ןאינה

תגובתוואילו ,) 20(עמ' "!תאחזרצינהכשלגןמגתוללאתה"למה. :הםודמיים"
האהבההזה.הע-רלםמןשלאע·ליון,גיליועלחגוג.ההיאלהופעתהיחיאלשל

הקרובהלהגתלותאלאבשר·רדמית,לנערהאהבהאינהואילןזהמרגעבלבוהניטעת
שאינהמשרםמושגת.,כלתיהיאזרכןכזוה.קודם.שכפרקהשנינהלג'יליובמה.ותה
בלתיהיארותמ.לנת.חילה ..שתהיהחפץיחיאלשבהצורהבאותה,כללקיימת

ואילןמכאןחיפושיוכלל.מציאותאינהיחיאלשמבקשזושרוח.משרםמ•ושגת,
לרגליו,הפרושהכשרתוהולנת,מעמיקה,גרברת.,ה,סתכנדתאלאאינםאחריה
אכן-היסודאלאהעלילה,שלתוצאהאינוזה,כרומןהיאוש,אין.ממנהשמוצא
בתחוםהןמושגהבלתיאלשאיפהמלכתחילהמחייביחיאלשלנפשרמבבה :שלה
הפסיכולוגי,לאבדנוהגורמתהיאזרוייבת nמואי·השגהה~רוטי,בתחוםוהןהדתי
הראשון.הרגעמןנמנעבלתישה.רא

רות,עםיחיאלשלפגישתובתיאורמשמשיםדתייםשמושגיםאיפראפלאאין
חלומו,כלבהפתאומיתהופעתהבעיניוחיתה"תימה :שוללאותרמוליכיםהםוני

הסמוכה,הגב.עהמעליודרתכשהתחילהאולםמעליו.כמוהרהרגישלאוכמעם
"גילוי"בחינתא,מנםעולמית".לותאבדולאהיא,גילויזונערה :פתאוםלכונקפו
סופה ;חלומו""בלבהמצויהרותאלאהממשית,רותלאואולםליחיאל,רותחיתה
אלא ,ליחיאלרותשאבדהרקלאדברשלובסופרהחלוםעםלהתנגשהמציאותשל

מיאותוכשרים,אהבתואהבתהלאחר,היהנתרןלנחשלן.חיתהלאשמעולםמסתבר
שב.סכןהעמוק.ההאירוניהיחיאל.לבידלווייןשכידכיחסיםב.פירוטשתוארסרג
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בלבומעליודחהשאותהלזרייך,שדווקאככן,בעוצהיחיאלשלהאהביםעלילת
.השלימותבפניכמחסוםשואתוממהותוחלקאותושייצגהמשוםבגופו)לאכי(אם
ולאר,ותאצלהואשביקשאח.בהבאותהבודבקההיאדווקאבדת,והןבאהבההן

מצא.

המתרחשגרידא,"פסיכולוגיסטי"כרומןההגוי""יחיאלאתלתאראידכןמשום
מתוןהואתיאורהוזרןפנימית,היאהעלילהאמנם,הגיבור.שלבפנימיותוכולו

לביןהמציאותביןההתנגשותהואעניינהעיקרואולםהגיבור,שבלבההתרחשות
ולאלפניו,אשראתנכוחהראהלאאשרהלב,שלעיוורונו-ולקחהה.לב,מאוויי
יחיאלשלהשתקעותולאבמציאות.אותוהסובביםשלהפנימיטבעםאתהכיר
לאחירם,גםישכאלהנפששנבכיבכןהכרתוחוסראלאחטאו,היארגשותיובנבכי
באותםאותם,שתצבעהמציאותמןולבקשדמיונובצבעילציירםיכולהואואין

עצמם.צבעים

.ך

ליחיאל.אנאלוגיתהיאמהובמידתברומן,דמות-מפתחהיאדוב.ר'ש·לדמותו
שלוסופושיאוהואדוב'רשלמרתואןבחיים,יחיאלנשארהרומןשלבסופר
שלהשגםתורגשייםדתייםמאויויםאותםשלמותםאתהואמייצגוכמותרזה,רומן

העליוןהרוחניההישגאל:ההתקרבותאתמגלםד·רבר'חייו.את.יחיאלהקדיש
דבר,שלבסופונכשלדובר'אפילוראםלהשיגה,מסוגלהיהלאשייחיא.לבמיהד

לחלוטין.נמנעבלתיהואיחיא,לשלכשלרבוהרי
הקטע-ב.רומןהמשולבדוב,ר'שלבתריהודית,שלהטראגדיהשסיפורייתכן

במקבילדובר'שלכשלרבואתלייצגבא-ישירהאינהביחיאלשנגיעתוהיחיד
אבביחסיואהובהאוהביחסישנתחלפראלארות,עםכיחסיויחיאלשללכשלובו

לעולםדובר'שלכניעתומייצגתשבהלבשר·רדמיזתיהודיתשלכניעתהרבת.
דרךעלושוב, .יחיאלשלבעיניורותשלל"נפילתה"ודרמההוחושים,החומר
שהיא,אלאיהדוית,שלכגורלהלהיותהיהצריךרותשלשגורלהדרמההייצוג,
שיחיאלכשםמנת-חלקה,שהםרה.בזיוןהטראגירתלמרותלחיותמוסיפהכיחיאל,
הסיפוריםדוב.ר'שלמרתוידיעלהמיוצגהפנימי,עולמואבדןלמרותלחיותמוסיף
אח.דולקחםאחדמסלולםאןהם,שונים

שבדמותוהפנימיתהסתירהאתעיצומהלמלואחלקיךהביאדובר'שלבדמות.ו
הדת.שללמסגרתהמחוץהדתיתהוהתגלותהדתיתאמת 1הבקשתהיינו ,יחיאלשל

יחיאלשלאישיותופרישהיאציררית·חזיוניתכלשרןדובריםיחיאלשלחזיונות.יו
קשורהשאינהחד-פעמית,אינדיוידואלית,חווייהפריהםוהדימוייםהסמליםעצמו,
מנקדותנובעהדברסמלים.ש·לנורמאטיביתמערכתבשוםמסורת,אומסגרתבשרם
בעולםהנורמאטיביתהמסורתמעולםיחיאלשלהתרחקרת·והזכרנו,אשרהמוצא
כולוליחייא•ל,בניגוד ..המסורתהמשךאתמייצגמסויימת,מבחינהדוב,ר'החשד.
חב"השלני mהרועולמהומצוות,תורהשלחייםחיהדתית,המסורתבתורנטוע
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באחזומתרתישנותאותיותבשבילואינםהקולקטיבית,המיסטיתחויויתהכיחדו,
 90 'ע(בדשרותיודוברמבטאכןמשרםיחיא·ל.לגבישהםכפישכוח,ספרים
שלכלברהמקנניםמאויויםאותםועדר)ואילן, 196מותר,ערשעלדושרתוואילן,
הבאההמסורתיתהעמרכתהחברי,המילוןהואוסמליודימוייואוצרואולם ,יחיאל
העליןו,בעולםלדביקותנס~רנראתשבו,השניותעלהאדםש·להתגברותואתלבטא
קלה.לשעהגםלוושנר,העצמיהאניולביטולאבין-סוףלה.שתקערתשאיפתואת

מכוהחדובלו'מ,רקניםלובטים,ייסוירםבמחיריחיא,לשקרנתונות '1ןערמשוגים
לדבריםביטיורכלימחוורתמ.שמערתתוקנתהאותםשבירהרמיסטי·תמ.סררתשל

מכאןמחורירם.בלתיעמומים,רגשותנשאירםהזזםלבטאםכיצדיעדוהיחידשאין
לפתעיחיאלמוצאבדרשותיושכן ,יחיאלגבילדובר'שלהגדולמש~כתוכוח

אלארחוקים,קירובבחינתאינהזרקירבה.לבטא.שביקשלדבריםנהירביטיו
חברית,רבניםלמשפחתבזהואעצמויחיא·לשראינו,כפישכן,חוזרת,פגישה
בכן,דוב.רשלמפיונשמ.עיםשצלי·ליהמסורת,אוהתברכיעלאמ.ונח.שח,יתח

אלהואחתרדובלויובקרבתונותק,שממנההמסוותחיקאליחיאלחתרלכאוהר,
קלה,לשעהשלפחותבכן,גםמתבטאהדברואמנםעצמו.שלוההיסטויר"ה"אני
וכיוצאבציבורחתפיל·חהקיבוצית,המסורתית,החייםדדןאלגםיחיאלחוזר

משפחתו.חיקאלכחוזרכאלה,
שר'בכן,היאזה,כורמןלבטאחלקיךשביקשיותר,המקיפההטראגידה

לנפשו.תיקןולמצוא,ונחלחזוראובדבןיכולשאליההמסורתשלנציגאינודוב
קרוביובעינימובנים.וכמהבכמהיהמסורתמןהסרטהמווהבגדדהואעצמודובר

חלקיךאיןעליהם.המקובלתהמסורתעםמתיישבשא~נוכמיהירחוהקהילהרבני
המיסטיקהבמסגרתהמקרב:לתהמסורתמןדובו'סרטהבמההיטבלקוראמבהיר

דרמהזר.מסורתשלהנמאןכנציגהלהעמידוהואמבקשמהמבחינתשכןהחבירת,
שלקיצוניותווא-שית, :ברומןזובסוגיהמצרירתלזר,זרק,דוברתבחינות,ששתי

החבירתהמםודתשלוההתאבנותההתמסדותאתסותרתהמיסטיתבדרכודובר
ובשלימ,ותיתירהבתמימותמקבלכביכול,דוב,ר'בארצות-הברית.הנטועה-מחדש

תרותבהםלראותומבקשהראשוניםחב"דמרדישלוכתביהםדב.ויחםאת mיתי
החברי,הצדיקעםראשוניתהתקשורתללאובייחדומוסיד,תיורןללאישירה,חיים
ר'שלדרכו :חשביההבחינהגםומכאן ..ב.ירושהעוברתהרוחניתשסמ,כ,ותוהרבי
אישית,תשובההמבקשתמדי,אינדיריאואליסטיתבדרןסביבתולבנינראיתדוב

ביקשובתוכהרחב"דבכללהשהחסידותבעדררא.ישירת,פרטיותלשאלותפרטית,
החבירתהחסידותמןדובד'שהפקיעכי,וןקולקטיביו.תלשאלות.קולקטיביפתרון
-הקיבץונתוןהיחידשלהוחת.בטלותהצידקשללתיווכוההזדקקות-אלהשתי
חסרוןלאחי.הואשבתוכוהיהודיהקיבוץומדרךחב"דשלמדרכהכסרטההיהנדאה
שלונפשובנבכיהיתהרהשתקע.ותואלאדוב,ר'עלזאתהביאוומצורתתווה

בתר),שלהטראגדי·ה,ה.יאמתוצאותיהשאחת(השתקעות
מייצגשהאחרוןמשוםנרקםלאדובר'לביןיחיאלביןשנרקםהקשרמשמע,

הזאתה.מסורתמןחורגדובשר'משרםאלאה.ואשוך,עורגשאל~המסוותאת
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סיפוקו.אתהבמוצאראינוממנהחורגשיחיאלאופןונאותרכירוןבאותוממש
היאשלשרנול,מרותנררמ~םיבית,דתיתמסג·רתל·לאמיסטיקןהואכיחיא,ל,דוב,ר'

היחסיםמע.רכתאלאהעיקר,היאהטרמינולוגיהלאוחב".דהחסידותהקבלה,לשון
א:להגורמיםמשנייחדגםדובוריחיאלשלתלישרתםהסביבה.ועםהמסורתעם
יחיאל.שלהרוחניוחורבנודובר'שלהפיסיחורבנושושראבדנם,שדשרהיא

" 




