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~פקר מחוך הספר "כ~ו·דנים גהח~ sחזזדית דוגאזג·ותית ל:ש ה1ס~רד 1ת ה~בחי1ת המiיד:די-בחחת"(

·

(•

ת

הל·יננד~לית של אח,ך·1העם עש 1ויי1ה בי·וםי מן הי·מים ~1תד
את כל :1הקדע-ים דל.מזג את כל הרש.iדי1ו:ת

נפתוליו הסיפוריים 1-דאזsס1תייטיים של י .ל .פרץ 'מיי•n

מאת ישעיה רבינן,ביץ

נפתולי1ו

של התוהעה ,חבדדד,ה ,שבריז·תו המיילא:נרכליות,-המי1סtתו:די1ת
.ובמקבצן :חפאטאלי ןב 1כי,סוופי.ו .הסי.מננוליים-הל.יליים הי1ה

אל,ה הם ישפתחד הך,ב,ה 1פ:תח.ים ל.ה:תפ!iוחדתה של םפך,ן,ת

קן,ןב ~מארד לן.וחת :שו:ל :הספרדית הסיימ:בגולי1ס,טית הר:הסית

דיtנ את ,ד1מותו הiאמ,נןתית ב~ב·יוז ,הט:ך.אגייהת.

-

איידית

בס:יפןך,ת

אם

שי1!1כש 1ן : 1מע,ו.ך.רים

.ואם

אד

בשי.ך,ה

הם

·חהאיד;ן,פית בד.אשי·תה ש:ל אמת-העשרים .ול:אחר מכן בא

ש1עד :יהי1ד.ם

הר 1ו 1מאן 1של.ן11 ,יכפל,ן,ת הכל" ,ש.המוטיב המדנגזי בו .הזא

:בדראמה.

ל 1כוחדת·י,ציר1ה iמיודיך,ני·ים,

n

ב1עיירה
ידיחותה חנדי·דותה של הואינטלי,ג.נציה הי.תר.רי
האזקדא.יניית  :הד:ד,מאך .הז.ה חדז:ד 1כןל,ן .מן הtתחהשהי !iדג,ורלית
המה,פל1אה ,ש,כל ההנדים נן,הןים אל אי1זה ה.ע·לם אזקיינז1ס·י,

הם פועלים באותה 1ס1פרי~ת באך,צן.ת שהש :ל1ה :מעמ.ד ב~כהתם
פנה ש·ל·ום אש לי,צ~יר1ה אפי·ת-ר.ו1מאנטית נביר:ה ,שנט ל,ה
ל 1תח,ן.מי·:עבר היסטו,ריים ,רחוקים1 :ו•קר1ובים ם;iניך.קם -ו.מדii
טיביט ש,ל קיחוש i11דשם· ,קיד 1וש rזשבת ,קידוש האם ,קידוש
היאדם , :סולם לבש·ו בסי 1פורד ,לבישח ח·גי:גי.-מיסתורי, ,ן.ךן1בם
באו לי.די גא.ולתם ה'תכליתי1ת ב,פ1ו.ל1חן הiאס,תיטי·היאירדטי
של ,האשה:המאדו.נה בק.דו1שת ,תפאר.תה חעי·לאהת .כהשפעתיי

·ויוו,תר .מן הש·ידה הי,תה 1חסי.פן.ך.ת של 1ה נש,מ·ע1ת •לiמ:זדדניזם

שיל פרץ התיחיל ייו.סף אופאטש:ו1ו :מתח.ק,ה 1על ע.קבותיהן של

ב·כי 1ס.ו 1פיר

s

מש:פחו.ת יהודיות ו:בפולין ,שימל.פני די 1ו1ר~ 1ת  1 :מ:שפזזות רבות·
ייו1חסין ודב·ו.ת,-נכסים ורב.ןת.-ס,חך ,ש,הי 1ו משיט,ן,ת ·ע 1ל פני

יiדד·דיס 1ל,ה המ.לאה ההי,גןן:.לה עצי ייעי·יתיה .ש.ל האוצ 1דלה 1הפן·
 ורמש.נכנס אופאט·ו,שו .ל;,יועך,ן.ת פוליין"ל,ני.ת ל.מד·חקים
הת1חי1ל.ה ה~פ.ךןז.ה הסי,פורית ש 1ל,ו ,ש,נשתל,ב1ה כה ,מ·ו.ד,שת·
תרבות י.הדדית של החוורתי רבים ,סופגת את ,הiמי,תןס הע.מ:מי
היפול,ני ,של י·ער 1ות··עד ·עביותים ואפלים .שו·ל :ואנהה .הנאור.ה,
אל 1ת הא1הב,ה ההווהס,ל1ה ,נדרך שהו~תתילה נשמעית לiמי·ס·

תורין ,של הח.סיד·וות ,הק·וצקי.ת יוf:ושייו·י .האירוו.טייו 1ת הפרא·נ·
קי.סטית הז·רוה נאו,ןירת היוע.ו.חת .נטי·י1תםי ש,ל ש,ני המס~רים

הגן,ול·ים ,האל1ה ל·פרוש~ ביציך.תם 1הסי,פודית ,מן הריאלי.ה

האקטואלי·ת של תקוו.פתם ול.ע .קוב אהד חתפאך,תי .ה.פצדrנ'הי
 :מבקת·,מדןש.ן שלמעבר ל.אן1פקי המציאות של :ז1מנם

ש,בו הם :נמ,חגים 1ןחד·לים ,ןב.ן גם חדל:ה ד,מז:תז ,ןא.י,שית

.חאי,נדייייי·ידואלי,ת של האדם שפ1גע ,בן .השיממון ;חקי.המי
ש.ל.ן .היrמים יימי .העלייה זתפדי,חהי לס1פן,ןת האיד·י  hבד:וס;יה,
הא.סתי 1טי.-הסי.מ1פוליסטי,

ש·הייה

ניקזדת.-חמןק.ן

זב1בפתזליו 1האמ,נן,תיים 1של .פרץ .נצי::גה המובהק ביזתו של

ב.ספן.חת דאדrידית ב~מדייקהt

נשנות ה1ע1שדים ההש1לזושים

פזן.שן,ת מן הח,דלין ·הק.ש,ים דה~אפון.ים' ש1ל חדד ה~מ,הגד·ים
ד:מך ה~:כעי·ות ה1ח.מןך 1ן,ת, ,הננלננלי·זת והתדב·רתי,ו:ת ,של הזזבן1ה
היהו.די,ת 1באו·תה ויתקו1פ,ה 1 ,ונההדת :אחדי ת,הציפוד ה:כחז·ל·ה"

של התפאן.ת .האמ.נדת,ית ש,נפשם י~.צ.את אלהה .המ.שיוד,ייi
הי ה1דדי הצעיר ב~.אמריקה י·צא א·ז ל1התיי1חד בד.ש·ו.תן ש1ל•ו,
0

כדי ·שי1ן,כל לקי·ים את כמי,ההתי·י 1האמ,נזתיו 1ת ה:יד·תד ,ט.מי.דוד:ת

נצוד:ה ובד1מות1 .א•חדן ג·לא1נץ וי1ע·ק1ב 1גל.אטש.:טייז נתפנפד

וס1פז1ג.ות 1הפות,אך.ת הפע 1ל.מ1ה זחגעגז1עים הדי1מחן.מיים .זי.שא

הדגול.
ג~םי

ני1סיויי·י

,המודידני;t:כטיים

הזל1כים· חמתקיי 1מים ני·צי.ר1ה ה1אי.זית~ בד1דיסי1ה ב·תק·וופה
שק,ןמ,ה ל,,,מסך ,הננרוזל" ,תקו.מו,ני.סטי זבאמריקה של ש.נ~ות
העשרים 'והשלשוים .זמן ~לא דב לפ·ני המ.הפכה :ה;~,אזק 1ט·ו·
נגרית"

~c
רדת

נד1גל1סזן את

כתב

הלא ·.ארוך,

סי1פןן,ן

",מסביב

יי"ר י·שעי1ה רבי,נוביץ ,אתו המנקרים י•מקד·ריי!iב ש1ל הסופ·

הע·בר·ית

מ,ה1פה

א,ןתם

מים ,חיתה מ,עצם התהז1ו·תת האמנותי 1ת ובת-הק:ש1ב לישון-
ש,ים הע.מוקים של והעבר היוהזדי הק·ד'ב בעייר1ה האזקן·

אי:נית ,הפ.ול:ני,ת ,הלייטאית .גזש~א הט,דאגיוית-ולא המהו ת
1

 ב.סי,:פן,ןיהiב שלי פיי,ארבדג ווגנ.סין,בנ.ו:נד זבדדי,צבץסקי ,אחד הוא  :הקהע

.הטדאגית גו1פה

בדקוביץ ובן-ציון,

ש.ח1ל ב·נפ:ש הגיבור •עם ההפך.ה ,של,פנים חיתה ,הזויית·ו

1מ·תהנד 1ת לקדק1ע נ,על שור1שים ע1מוקים ,האילו עכשיו היא

ל,אנד,וי דבק; ב1אייהה מ,קצב חסידי ,ש.עיצב ל,נ~פשו זהי'ה~· החלך
וiזז.ז,ך ;עליז מ.תוך אמן,נה שסוף·ס1זף יבי:א 1לי1די מפע 1רפו:רקן
א 1ת החיפיד הסמ,ויים, ,ןמ,ש,ה לייב

האלפדן,

1ח,,ןן'j ,

הצ1עד

הפ1ל,אי הנד1ב1ע מ:מק.ודות טiמי1דים ,הי1ה ·מזמר ע1ל טן,ס·ה1ז1הב:
ש,הזליך את האהבה :אלי :1מעבד להרים נ:אופ.קי הש:קיועה.
כ,ןל.ם הצד חש1וו·ה שב:הםו ה~יה נוסף הiמtפע לן.ח~ש,ים אי:.נט,ן·
אי,טי.ביים של,הם ,ן:,כןלם על בית·,מן,ןשו שiל פ.דץ נתייחס1ד.

1

ב·סיפודי1הם ש;ל הללו לידי טד.אומה פסי,כי.ת

-

השי.א ·בהתפתחזתד ·של הסי,פן.ן .אזלם המט,ן,ןה iזגסיפו:די
ש·ל1הם ·לא ישזעד ,אלא-אם-כן ההא משתלב בתיאור .ההו,ואי
ש:מ,מנו נתל1שי הגיבזר.

ה.תהליך הסי·פודי הז.ה הנ.::ן .ימ·ארד היכולת האפי,ת-
הדי,אליי,ס.טי.ת ש.ב,ו .י1כז:ל שיהיה הס,אג,ה האפית של עלידn
1ןירין,ן,ת ב.מישזרים הקי,ן,מיים .השו 1ניםי ·של העיירה הי1הזדיית,

זצ פ ון בז ,עיצזב הדמן,ת .האי:נדיז.זי·חדאלית ,הב.דק1ע1ת העידל,ה
1

1

מ.או·תם

ימי1ש,זרים

קיהמיים.

א.ולם

התחופטותם זא.יש,י,ת

המז פלגת של המספרים הצעירים ב 11ועיד1ד·ב הד1ש:דיהת
1

"הי1שן" ן.,ן1ח;ןש

11

-

ה.ע·וב,דה

שאזתם

מס1פדים

11

ש.ל

צ1ע·י.דים

ד:אז בי.צירתם i!,דסיפן,ןית 1מנlע •תםלי,ת•י ,ש,עלי1ו למצדת את
כ·ל חו 1מד הדין .הטדאגי של תלי,ש:ר:תם :ובדיד,ותם האישית,

עי,בנב·'ה ב:עד ע·לי·י,תן של ר,המאן .דיאלי.סטי ן,חב·,המצע ·ורב~·
.המי·שהןים ,ב,ע1ל  v1בג:/וה 11מציזא 1תי·אק,ט 1ן,אלי ה.נמת1ח על

פ.ני ,ההדר אד התק:.ופה ,ובעל "נסתר" פסייכי הפז,על ם.מע·
מקיו של הן.ןן .התליש:דת ,ן.כף·וה,קלע ש.ביתלישן.ת נעש 1ר

סעין ,א,י·דיאזלוגייה" אי:שי.ת לןוהנ חומס:פדים 1הצrעידים של
התקי!גזיה

ר"אי.דיאול1ו1גי1ה

-

11

זר היוא ש.מנע1ה מהם את ך,,ןבח

ההאיהה 1ז1ע.המק ,הש 1מי·ע.ה ,שתנאי ,דr1אש.זן הם ביציר1ה האפי,ת

יל1א כן :הסי.פדד:ת הע.ברי,ת .לא העיהת .חסזפרים .האי·ייים
 aל1בה שהתקיימתו נצ',רונזנ:יץ בשן,נת  1905ו,הנ·די,ז1ת ע1ל

.עזד עדנ.חה אחת תרב:ע1ת ~צי.דן ,ן,היא .מ.ק:פי1לה לראשונה

הומ,ס 1פרים ה·עכירים· ספ.ר·ו

ל1שון אידי•ת כל1ש,זן י.הודי·ת ל1אחמית ,גן,מ,הי להיל·ל ש1נתהדד1ה

ו.גהןיל,ה נחrשובןתה נלiג::ני התפתח 1ו 1תה ןא,םתי·טי1ת ,המו.ןיד•נית

עי1דביו .של

ני·ז ה.ס1פך,ן,ת ה1ענדית ·ז,הספן1זת האירית ,אלא עצםי tחפי.ס 1תו

של 1הסיפוד,ת העבדי.ת :ב,ס.ןפה של  1אמת התשע·,עשן,ה דבדא·

.ד•מח:ע.ר בסיפוירת העב·רית .המ.אמר מתפרסם ב.ש•יעה שי.די.ן~ו ו.מע·ריעי.ן

ה1אס.תיי1טי:ת :ש.ל פרץ והיא שtהבדי.להי הנד:וה .מכד1עת בין

שייתה של מאת העש.וים .עם_ שוהובה משכר 1ה של סי.פ.ןד,ת

שתיהן .עם יכל הת.קן.ק.כמ.דתה של הסיופווית העב·וי1ת על

התלי·שות

יו,צא בהפסדה .האפי ,הדי ~הפסד.ה :יהאפי י.דאצ

תתפייס.ה התד.עלתי.ת תמ·שנני.לית ,זעם :1כל חiתמ,ד.דt~:תה על
הס1אטידיה. :המשננילי 1ת ,שמ1עולם לא .פנתה פני·יה יש·י·ד1ה אל
הא1דם היה·ודי ה~אי·נדי.וןיזז1אלי יול.א .דא~תה א 1ותו ב1ע.צמותו
הפסיכית המע.מיק,ה  -ל.א ,פ,טדה את עצ1מ:.ה .מן" הז·יקה
ל1ב1עי1זת הלא·ו.מידת 1ו 1ה·חבד·ת·י,ז 1ת:, ,התן1נ~זתידת 1והד.תייית,

tבש.כדםי 1של ה~ישiגים אסתי.טיים מיז..חדים' בתח.ן,מים האדפיי·

ש,ה:ו:א

לקד 1ארי

העברית ש.ל התקופה ח.וץ לש:,ני·ים 1-שלזשה מס:פרים ,מסיי·

ממאמ·ר·י1

ר\.)1מקביים

ההדשה,

יידודיע

יו i!:ה·

ניחם לiעתים

,ן;1,ךו~ר"

יזדקק לתי.אן,ךן ש.ל .ה·הן.ו:אי היהודי ש~1ב:תמוטט .כל הסיפדר.ת

איציה :אס1תיטי·ת 1מע 1מ.יק,ה1 .כיו.צ1א 1ב1ז.ה ההד ,השיד,ה ן,הן,ןאמה

פדרי1ו .נטה לiהtתאח,ן :ב:מ,סיtחזריז ה·היהן;ןי העממי תזך אינטר·

המוד:ה

ניותר

נtזוזיית התלי.שדת ,על כל ש.ן,ני תמזטיבים שב.ה ,שלא

,היא נקזדת·

ןזת·ית היאידית בקיוב ,חי.ה ·ד1ע·ד נסתר )ת vה1נס 1תד

11

(1

כיס:ופי.הם האסתי.טיים במי,ן.ו,ת אפין,ת :חח:ב.ו.ת גם עמי·1ק ו.ת.

ש,ל' 1פרץ

1

שב:ס·י·

את הכל,ן.ןת הנפלאות ש~,לן ,ה:ךק,ןמ.ות ב·נוס,ח יהודי ;.ר:ממי

חי.ו

היתלי.ש.ןת· ,ע·ל ·ש·וני ה~מ.ן.טיכים ,.ןהוואריאצי'ת שבחז1דייה ז.ן.

;הןיק,מה ה:פא:פדלאדית פ.מסםת המו,טיבים ש1ל .הסיפתדית
האזת הדי,הי תופעה וחשובה אמוד בתדלידו,תיה של הס.פן,ן,ת
הע בדית המ 1ודדנית  :אין 1לך כל עיצזב סיזפדי אמנותי

נכף-הקל:ע ש.ל הונהחם זוהגוןל ,ונפשר ",מתל.כת ·עדטיל,א,דת"
לל,א וחזון דל.לא  1ט1עם .בד.דן כל1ל מגי1ע:ה תחהש·ת הל~תיש.ות

פרץ באה ל.הם .ו 1מגדן,לם האמ,נןתי וניתן ל,הם ל~1גשם את
ם.ז,ה שי.הר כעין ,,ת·יקון" לן;ומות·ו

תד·י 1גאמיוק~ה ד~א.מ1נדתיi:ו-הrאסתיטית ·ש1ל1ה מק.:זרה~ בחוויית

הנטייה .הסימננזליסטית המיס.ת1ן,ןי:ת ,ב.חיו החבורה 1ה1ס.פ-

אז ,נ,,אי.בזיי·כי1זם" ~דש1ויד1ה הקש·ובה~ ל,עצ,מה ,אד חמש,.ןןן

הטדאגית ש:ל

ס!1ו '1הן.אצי1ואנל·ית של המד.חת הגדיל .אן,לם הסיפזחת ה1עב·

הי:ת בידייייי ש1ל ביאליק לא ש,עtתה כליל דלב,ך,ן של א,תד1-העם.

מנזתק·ת מכל ונט,תל ה מש 1מע~.זת קי.ד1מי,ת .כן מתק1ל1ע הגיב.ן.ן

.הק,ש,ןב לנפ•ש.ז( ש1ל,הם ,הזב~בי לייב טזי:זה לiן ביפי.,בתו הוא

1

-

אם כי בדובת

ני1זחנה שירתו ממקידד.ד.ת פסי·כיים ,הרחוקים בהחל.ט מתפי·

ל.ב.י,ת·ה~נתי.בדת" ,דב 1הרJ1דשים הותידססיםי מ1עב·:ר ל1מי1פתנה

א

מ.ז;ןמבות.

בהד1א~די

םג

בוים בהס ,שקואו א·ת ספרי·י >"1צ 1ר די.צייר1ה" ·ד1,וב ח1ב1לי .ןן.רס"· ,שבהם
1

ידה לבב·ש·ון יצי•ר,תם של סךב;ך מטובי
הח:דש ,ש1מ•אמ·ר ז1ה האת פרקי

מ~ד:גו ,כ~ ל·ס~ם

את

של רכי1גדביץ חידם.גים א.ת >ידם ה·ןל,ןית .השישים שלד .גם "הד·דאר"
 1ח למח:פ.ר ברבו.ת ל1בבי 1ו.ת.
צז.טרף .אלייהם ן;>1ן.ש

מרעיתם כגנד החט.א ,זאיך יתקן כל שומע את נש~פו ויחי·ה
על פי עיקרי המן,סן  -זאף·1על·כפי·כן •••
,אילן הייה .חדיבג.וד מש·פיע ,הלוא ·נהפכו כל מבקרי

ב1תי-ה:כנסיות לצדי1קים  --ן,הנזא·מים עמהם ,כמ·זבן .ברם
כ,ןח הדיננ·זר תלוי ביגזרמים ש.ונים : :א( ב 1מד1בד ; ב( כ.ש,,ןמ·ע ;
ג( בתאניי הסביבה ז1ה~מן.

iביכל אשד סו,פן כאן אפשר ל1מצ·זא את עקבו1ת התאcנים
זהגז:דמיםי המי·ן.חדים .ר' ישד.אל סאל,אנטד היתי בע:ל נפש
מן.גשת המן.כן להתמסדות. ,והאדם שאמד לו את א 1מן,תו

1

1

ן,מ1מתן ·מינlע .אמנותי ·!ואזתן יהב,עי:חת •.מ.כאן דר,כה ji.ןמי1ו,תד:ת

ש,לי

הסי 1פוד 1ת .הע.בידי 1ת

זבחחפי:ה האסתיטיים

iiדמז·דיי:ר1ני1ת

נצ.ו.ן1ו:תיה

הש,הנ.ו.ת

ה1שו.נים.

הiגהדל,ה ,על כל נטירתהה ·ו.ס\'1יגי,ה.

ביים יל:ספ.ךן,ת האידהפית ·של אזתם היומים· עוב.הה זיו
מת-גהדת ב.פמ,ה ואדי.אצירת ביצי.ן,תם ת:סי,פז.די·ת של פייאד·
בדוג ,,ן,ג:.נסין דבדדייצ'בס.קי ואחדים .ה.ראיל 1וסיפודיו של
מד.חכי ז;אב פייאר.ברג  1מת:פל.טים הבלטה חריפה רמפ.ןךשת
מ.אוד ב.חי1פן,טי .ה:תלישזית דאזsישי.ת של יוצן,ם· ,דב.בחתם
לוהב1היו יב.הד1נ1::ה 1את הע.דדו של הריאליזם iiרtiאמנותי האפי
ני.סי1פור:ת העברית ש:ל ח.ב,ןי:ו לחהד  -נעיין בד דאש~uבה.

ייחזד ואשדן של הוסי.פןר 1ת .הע;בךקת המדדידני,ת ,בני·

פייאדבדג נו·ז.ל בשנת  1874בעיר .ז•ן.וי.היל' )נדב 1חגדאד·

גן.ן ל1ס.יפ 1ון.ת ·האירית ·של ·הותק.ן,פה ,היא תחהשת tהתלי.ש,ן,ת

ןןל.ינ.ס,ק( ,המשפחתז :הי:תה מ1שפתה חסידית ארזק.ת ·מאו,ה

הקיצזניn

פל.אי היה ,זהיתיה האי,מן,ה כפקוד·ה ממועlויה זהדביב יד.ד

·הע 1מ~,וק1ה דהצ,ו.ד1בת ,שבאה ם:.עטיו ש·ל 11ע~יד1וב הן,ש,ןההת",

רמ.וןש,ת 1היק ::נל1ה הלזדהאנית ו1המזסדינז.ת .הסגפני.ת

על אד,מת קליט,ה טובה ; ·יהל"ל חי בסביבה של א·הינת
נדת ; בנפש ש.ו.ה שבידר חיתה פ·תיל:ה ,דהבז·אם הדליק
אותה באש חברייו ; ו.בלי ש1ט.ןא,וס הדגישה בריי:קנו:ת חס-
ביב.ה ד1על·-ידי נאדם נפtתח ל,פ.ני,ה ש~ד ל:ט·דקליז חיי

הא·הפייני 1לדי~~לי1ה הי1הזדי.ת בד1ן,סיl hל•פ.ני ימ.ל1ח.מת חע.ולם
 1מ,ש1עד החתי ן,חמ·
הרואש 1ז,ניה והמהפסה שב·אה ב1עקבן,תי1ה .ד
ס1זד.תי ,כמההר כמש1עז המרי.בי ,חבחדתי דוה·:פלכלי ,התתי·ל
חעיתי:דות ש,ניננאז לוא-טn,ב,ן,ת .ניא·לי,ק: ,כיהזע ,ע1מד בש~יריt

עזיייז חיתה שד1וייה ב:חל~לה .כהעד,ותייי הנני..וגדאפי:ות על
פיי1ארבר1ג ~מעיר פיישל ל1חובד המנו1ח " :כנראה מרוב.זים
בסי.פן.דיר של פיי1אד.בד1ג ,חיתה ב·מש.פתה מ,סןןת על-דנו
א1ב1זת ש1מת.ן עיל קי1הזש השם נג~1זיי,ד1ת :'"'.ז'lת כל הוויייתו של
מן,יךכי ז~ב ,קןןם ש,nנגtפע• על·י1די ה:משח.הני הןאציוא.נל'ית

.מה ; פייאדבן.ג אף הוא היתי דגשי ד.בעל.-דמיון ולא יכול

המרקד1ש לאתד·n1עם ע1ל אן,תד ,ע~,ידיד:ב הד•שוי,ן,ת" .יייתכן,

להשתחר·ד מן הס1ע·ד,ה ש,ח.ןלל בו אביר.

שביגtליק אמנם ·האמיד אז ,ש.האידיאחלוגיה ההוימאניסטית

של ,הפילו·ס.ופי·ה חי.הדדית nעל-יודי ·הספרית העברית ה•n
דש.ה ,חיתה של•ובה ז.שזוהה לא רק בהל·כה הדתית של

ה:תוד1ה והמדננד עד.ד·ד בו את שביב ה.הiומס·דות והדצ,rטיי·

"
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גלזין ז

חרי .ר

112
ה"גנל:ה" ב:.תל.מ.וז רםנפוסןוים ,אלא גם
כננ·כי.םי .ה.מו·סדיים .ןהק:פ·לי·ים,

-

נ11י,תן שאת

ב

המיtגת·ודיים·,תדי,מ.וניים,

שבהם הו.טב·ע1ת הלסת ז:ן ,מצד נאיי הטילו וב את מד1חםת
ס,פרי התל1מוד ותק::פלה והמ1וסר ·ש,על ןן,tו.,ול,חן הנתון

.ןא.דו·ז ;

חמדצ ואמר משכהו אחצד1ת ,הt:עוגמי·,המיתי הרב ש1ל סייפר:רי·
מע·שי·.רת מן הקפ.לה~ העמ.מית והחtגיד'ת ש'ל 1ה~בעל-שם·
טוב וו' לייב שך,ה'ס ,שתי.ו ·מ.ת:פל,טים .גם הם בדימ~ו,ני.ן.ת
הד.האלי,ס.טית של .הקחש:זת ן,תט.ו.מ.את ובמאנ1ק :הנצחי שבי·

ניהם .תפייסת·י הקי~1מ~ת של פיי~רבר1ג ובילד~ן.תו חיתה ,נכן,
פתי·ס.ה סאקראלית דואליסט,ית של סי:טךא ,דיומיאנ דסיטרא

אחד.א ,חממנה לא הש,תחדד עד י.ום מותו .מרותו של א1ביו
הי:ת·ה .מרות ננ·יד1ה ו!מילאנכולית ,ש1ל1ע1ולםי .לא הי:תה פ.ן,ס•קת
lלאיים עליו בשטן ו~בע.דשי ךצ.ןןנ ,האורבים עלי·י "ל,צן,ן,ן
ל.מן.פחות"

-

ו.כותר ש.ל ,ה:ש.טן דב הוא מא,ו.,ן :המ,רן;ת.

:הז,את :ש.מה על  1נפ:שו חישוקים 1מלו1כדים וצי~ו·תה על·יי
מלחמה אפ.וק1אליפטית נצחית ,כש.הוא עומד בין שתי הרשו·
יו.ת ·של הע1הלם הז,:ה ,תשב.וי בך,ש,ן.תו של השטן· ,וי:מות

~המשי•ח ,ש·שם הקהושה הכתליתי·ת ש.ליטה בזוהד,ה .הגלו·ת
הניתו:די.ת ~סתמל,ה לך בומל1ח1מה האפוקאליפטהת הזאת כשישב

ם.עד;ב נ"חן.ך" על פרש.ת :.ךל"1לך

11

עם החב·ור1ה ש1ל ש,אך

))ילדים ,שנכד .היו ל,,ג,ןןלים" ו.התחילו לו.מדים גם בע:ד1בי
התודף השוממים .אכן ,עם שוב.ו ה1בכ;.תה בע·דב• ,ו1הוא עייף

וי·גע והדיכאון .ב,נפשן ,הי ~ zה אמו מספחת לו מסהפו·די·

מע,שיות שלה1 ,ו.מאליר :חי.ה  1מ·תעטף בהלך·ךן,ח של צללים,

וי.תמ·ו.תן• הiiדמחש.ג 11זל1ה חיות "ח11.חמ אין משמעו אכן ליצ,,
1

:כiר·וב המספרים הצ.עידים ב1ש1ני העש.ווים :.האתך,הפים

ש.ל .מאת הiתש1ע 1-ע:שד,ה ,נתקל גם פייאחבד1ג באי1דיאו1ת

הל1אהמי·ו.ת ו.החברתיות של ·הדוור  ,בי·חן.ן נדי·ע.ות הלאד1מי•ו1ת·
החיל.וני\ת של .אחד-העם .לפי האינפדר1מאצי.ה ·ה:פiיrוגדאפית

של לחד.בך ,כבר פג1ע1ה "המהפכה" בחו 1מ·תו הס1אקדאלית
ימים ו.בים קן.דם ש,נפתתה ל1פניו הספד·ות :.העבדי·ת הח·דש.ה.
בין ספדי המ·וס·ד ו1הק:.פל.ה שבת,קל·יי·ז" נ.נצ.א ·גם "~ספדי

מ·ח:שב.ה" ו.נ:תפע·ל מאדר ומן הסו1ח העי.הני ש.ל  11ס1פ·ד הואמד1נה

11

לר1ב1י נדון ק.ן,ס.ן,ב.ך ,הv,כוזדי" להבי י,הוד;ה .הל,ןי ,ש:לו ך~,חש
אהבה ע.מ,ןקה~ iמ.אן,ן ה11זמןך,ה נבונים" ל.ך:במ"םv, ,מל,חמ.ד·ת

"'ה ל:ד:ב·י ל:די בן גך,ש•ון .משם ,ננבשך אל "דור ד:ו.ד ןן1ןךשי·י"

לא .ה .וייס ול:,זמו:ר;ה יבנ·ו1כי הtזמן" של רבי נחמן ק ד1ד,כמ.ל -
1

וכן ·נ:תקר1ב סוף·.ס•דף ל.מאמרי.ו של אח.ו העם ·ולס.פד:דת
הע·ברי·ת ,הן ז,ן שקד:מה ל,ן ·מתק1ד•פת ,הלנ~.ו11.-דה; ההן ז,ן
שכיומיו ,ש1חיפ·ש.ה ןר.ך חדש.ה ,אסתיטי1ת-אמנ·דתי,ת ,ל1עצ1מ.ה.
rזח.סידים ש,.בעיי,ך,ה הנחי.נו ,ן:.ב ש"אפיק.ן.ך.ס" הוא וה~תחיליו
לרדוף אותו דל.מ.דד את חייו ,ו.אף פ·ג·ע.ו לד1עה בפר.נסת
ץ:ב.י 1ו .טתד.ו11.-ד כש.בת העש.רים·.ואחת ל1חיי·י .התחי·ל לנ·תדב
,בדי סי1פוד דפנה אל מ.ך:פזי הס.פך.ןת ,היעב·די.תי של חי.מים
ד<הם , :ןאר1שה~ ןאנן.דיס1ה .ש1ל'ו1ש השנים ,בקי.ך,ד.,1ב שה.קדיש~
ליציר.ה תע.נרית הסי,פור·ית - .ההן ,כtאמו.ך ,ש1ל1ו·ש השנים
האחחן,נן.ת ל,חייי . -הע·לו •ל,ן בידו .דק מעט .א·ד·לם ;המ1עט
הז1ה ,ש·כ1הל1ו "ז,כךונו.ת" :פ:יו.גד~יים ש.ל המס.פ,ך ז הבלי·ט

כש.הוא מת:כנף בחיק אמו הט1ובה ו1הגמינה עליו מכל ד,ע . .נהד .nה את ,,המהלך -החשר" ·ש·ל .ה.ספך.דת הע,ב דית ה מ.דדי,ך·
1

אולם· אף ז~נין ,עם כל הק:דךו.ת חנוקש.ה ש1בומד,ותו ונבתי·

עותיר ·ltעבודת הבו.רא רלקיד.ו1ש השם, ,חקה פותח ל·י שעד
לאי~ו ש 1יי.כו·ת 1גד•ו1ל1ה זקד1ושה ו.נוראה ,בנעלת מש1מ:עות
בכידה בתאפד 1ת האי:חמה של1ה ,ש,היתה בוק·ע·ת ל1ד מן
iiמל.תמה הנצחי.ת ,ממוקדי האש ש•ל 1האי1נקוד~יז·יציה השחור.ה
ו.מגזירות ':ת'ת הת".ט של או:תם ,ך.שע·י·.עו.לם ש·ליחי השטן.

1

בית  :מ1הלך שלא ז.ן בל,בד .שפר.ש 1מן ה:דאצי.ו1אנליזם ·ש·irמד
:פילי-התו.עלתי ו 1מ,ן,ך1נו ה~נאט1ור.אiליסטי:ת ש1ל מנד·לי מ.ןכ.ך
ספרים ,אלא גם· פס1ח ע,ל דדך סי.פהדית ז1ן ,אשנו ד1גילים
ל.כנותה  :הד·יאלי.סטי:ת .פייאדברג נש.ת:לב ב 1מ.חלך המ.וד.יו.ני
הז.ה ש.לא בידי.עתר ישולא .מך,צ.ן.נן ,אל,א :ב1ש1ל דחף ~פס~יני

אחד-יחיד ש.לן ,ש.ה,טרי.ד א·ת כל מנוחתו  '\lל1א הד1פה ממנו

השי·י נו·ת הז.את חיתה לו הדיאליות דא1.מיתי,תי של1ו  -עד ש:נכנס ל:כ·תונ את ";פך.ק הזנך;ונות" דא1sתד1ון של~,ן,
רי·אליות ל·ילית סאקד:אלית ,של~יה rהוא מקדי.ש את iiדמ1ע:ו,ל1ה wהצללים"· ,ש,בו ב.א על נח•ל,תן · :לשקם אן.תו הן.דאי ס.אק·
1

שבי,צידתד הסי.פו·דית
 Qסי,פ•ודו :ה1אחרון" ,ה~צל:ל·ים",ש1םבת1ו ז1מן מועט לפ.ני מחת•ו ,דב1מדת1ן הלא iהייה ד•ק בן

ע1שידים·1וארם:.ע :
.נא.י סיפר לי ,כי :ה,ןא אהב אמו.ד בי 1מי ע;ל1המיז
להגו.ת בתל.מדד ב-בית.-הזנד,ךש ,:חז1ה ,היה !תע,נן,ג•ו האחד
בי 1מי חי·יו המלאים מתך.ודי.ם .זוכך· אני ,כי

מ.די

ד~1פדו בזכ.ך,הנו·ת י.מי נעודי·י וב.תאך1ו נפלי את ש.קי:ד.תד

דזגלי·די1מד.ני של בני.ת·אבא שיק:ום שלם .ב1שיק:דם •הז1ה די.מה
ל1הבכ.י.ע את כל אשר אבד ל.ו מש·נ:תל1ש מ1ש1ן.ךש;.ו ד·את השנו1ל

האו:כל' ב1נ~פשן בע 1טי '1של wעי:דוב הךשו·י·ותי" ,שזנל כך נות.קבגל
ע1ל לבו ש1ל ביאלי·קNi .בת ס·יפו·דיד היה שוlוח ",חן;י!:י·שז,,rו 1ש1ל
א.ח.ד·1ה1עם ,ואחד-והעם·  -כד.רך ש.לא תפס את מi1לח1מתם
ש,ל ~פדדי,צ'כנסקי ווה;,םrע·י.דים" שl;J1ן )ועל ז.ת :עו·ד 1עפמ1דד
ל.הלן( ,כך ל.א תפס א.ת נפתדילי,ן של יהצע.יו ·מז.ו1ויהיל' )נוב·ר·

~אהת·ו "•עולם ·ישן" בצן,ך,ה אפי·ת·יציר·תי1ת חד1שה .חני.תנת

נחלק.ו .הואמנו.תי ש.ל המס,פר הם.זעיד ,אלא זתלני:ד את סי:1פןךן,.. ,

עיי כדי שי1הי.ה 11זחי את ע:צמד" ויש~1משנ לי 1צך.ן נעיד ומaורה~
חפודד1ת ל,מ1אכובו :הנ.דאש.

כל הדצ:אה סיפודי·ת

,א,ן,ב·ייק·-

טיב:ית" ,הימתפiתתת :ב.מיכ.נת הגיו·ני·ז.מ1ני ·תוך המw1וג iתאפי

של ך.ש:,א ,ח,לף וע1ב",1ך ל1א היתה במי.את א.ותו על סיפוקי;,
ש1כן הדי·:פ.וך הס·יt.פד.רי היה תוצץ בינו 'לב·יז ותש.רקתו
ה1תכליתי:ת ולא היה~ אל1א מנא:פ א·ת כש1ל.ד.נו גם ב:חתיו1תו
האישי.ת 1וגם ביצי.דתו תאמנד.תית .ב·כן הן,א· מסתע.ך על
די:1פן,ך.ן הסי:פודי ן,מפ.דק ·מ·תדכו כל או.ת.ה ב·יט·ח:ה דא.ו-פייניn

מ.אוד ·ליצי,דהי הואפית שי.וצר,ה זגע·לים· את אי·שי.ןת 'lבn.יד·די·
חדהיה~  :ך,צ,ו1נו הא.ינס iד.פי הוא ,שהדיפו הס·יפ.דרי שלו י,הן,ן;ן
מ.מש או·תת סאקדא~לי~זת די1מ:הני.ת ש;הנחייל ל.ו בי·ת·~באא.
נואפן המ·ת<יחו·ת ש.בסי,פן,ךי "חפ.ני :בעל ד 1מי·ון"· ,ויךתד מיהrבם

ב"ל.אן" :

.מתיחות פסי.בית ,היא tהמד.חיסה את הניב הסי'!.iפדי

ע.ד כדי פיר.רק טיבו הז·כרו-ני הא,קטד·אלי ,ןע.ן כדי חעבר.תו
ל.,תהום הסי,מ:.פלוי,דת 1המי:סתן,ך.י1ת.

ב1שעתו הנ·חייז ל.חן.בך נס·יפור ",בד.ע:נ" ש,מש1תו בו

או "l.כשדרה" · :נ.ע,צם יש בו בםי s.דד זה שלוש.ה סיפורי·

מ·עש 1יו.ת בפודים ,ן,,הן,בק" ש ביז של.ו.שת הדנ:רים האלה~,
,מ,צ.ן הצדר1ה האמנו.ת.ית י·ש לר.או·ת (ו.ב) ליקוי אמונתי גדול,
1

ני לפני.נד סי.פור ·בתוך סיפ.ןך~ ,עש.ה בתוך מע.שח ,ואין

חמ•עש:ה tהך,אש:ון ·יכול ל1שמש מסג,ךת לש.ני ,כ.מן ש.הו:א
מסגרת ל1סייפד.דים הקטנים של חי,לדים ב",חדד" ,מני.ורן

ש1ה~מ1עש,ה ה~אחר·וד הד:1א גדול מן הר;אש.דן .ו.הראש.דן אי.נו כדלל
או 1תו ,דאי·~ננד גם ~מ.בוא י1הפנה לך ,מכי.דדן ש.הוא נדל'ל גם

סי·פורים קט.נים אחרים"'• !החלקים תנפו.זים הם :
העד,ב~י:tנ ב"חדר"

בין·

 -עם· ש1ע.ת ה":מ;נ.חה" נשא~דו 1הי·לדים

לבדם עם הצללים ההו•ל1כים ו:מתעבכ.ים עד ך.ןת iהע1ל1ט,ה.

.והפחדים מ,מ1ל1אי.ם ואת ;דיאוזידiת שבני.ת .היל·דים מ:צטuפפי·.,ם
.המiתכ·נפים יחה חח:פני אש1ר 11ר1עד עחבר כבש.רו ןש1עןrן;Jן

.ך,,אש.ו תס 1מד",1הב .ני:גש גם הוא אליהם ו1נול:ן ·נתרן ל.ס.י:פוד~-
ז;מ.עשי.דת המי 1תי.ות.-הע.ממין.ת על "צ,ל.לי מתים" המכתנסים.

בב·ית.-הכנסת ו ;rעד,ל·ים" לתו.דה ,tו1ע.ל ש·דים ·וד1דrזדת nמז~יקים·
ד1ני,וצ1א ~בהם ,עד ש1הדבי חוזר מפ!!וי·ל·ת ה,מ,,נתה" nהד  nית.

ז.נעל,ה את חשז·vשי,ת ,ההיל.רים שבים ל.נין,ג,נם בתל.tך לך"
שבח.ה~מש .ז1הו הסי,פד:ר 1הד1שוא.ון .א·חדי·י בא סי1פהר ,שגם ~הוא

עו1מד בפנ·י עצ·מו· ,ס·י.פור ע1ל ה;i 1גל.ות דמ1.חה העדל1ת במח:י,רדב
ש1ל חפני כעין הצללים האורבים עלי· 'Lמכל פי.נו.ת ה:נבי.ת

:בלימ~.ודים ,ז/וגו ע·.יני ד~וגע,ו•ת ,המ1עדת גע·:גהעים אל

ג1ך:אן·.ו:והליtגנ,ק( .פייאדברג ·ני,ס,ה ל.פךש .ל:אח.ךr,-זעם את

.הליל1ו·ת ה~בעי1מים אשר גיל.ה ב·בית·,המדרiש ; הוא
.חי.ה או·מר ,כי הר1גיש ב·נ.פשו ,כי ·אנצל עליו ך,וn
ממדיום ,ואש·ק.ן.שן ידהה א.ל ·לבו .מאת ה' מן השזגים,

כרחבתו הסי.פו:דית בסי·דד·ת "ח.פני ·ב.על חמיוז"  :ב:1מכiתב 1ו

ז1ה·ם·:-הם הממלאים את ·ניג·חנם ש;ל היל,דים ב1ע.ב:צ1ו1ת זך·

שצי.רף יל.סי פן,ך ,פ;,עד ב" הrדגי·ש את מאמ:.צן "·ל·תת נtפךק.י

ש,.אביןt ,מר~ד ב.ה ,כ·ל אימת ש.תו1א מס.פך לו ע1ל ~הע:הםל•
הד1ע ·חע•ל תעלן.,ל·י השטן•.וכן י1שנם ע:ן,ד כמה וכמה דכור·ימ
ב1ב.ר.ע,ב ,11,,ע1ד שס1וף·1ג.וף חן.זך פחני הביהת א.ל אמו .ארל

a.

ו·תמל1א את כל קרבי.ו חום·אר ה אל חני.גון הע1בצ,
אל הלילה ·ואל הצל.לים ••• מי דךד1ע ! אולי ;ןגהן
,הניג~דן ,ה:ל'י1ל1ה 11הצ1ל1לים שאiוה.ב גם· אנין ••• אין
,זאת ,כי ז1ו היא נחלתי שי1ד.ש.תי מבאי ••• - - -
ונאי ך.ן.אה ~ת בית-ומדו.שי בנוי נ•מ.דנ>זו ש1ל ע.דלם,
ךזגשם קן.וי·אור,ה י.דאעי.ם אל כל חיק.רם •"..

אולם עד שהגי·ע ל"צלל·ים" ·וקךדם ש1על.ה בידו ל1כתדב
את החברים האל:ה ~על' הז:הו.ת חשילי1מת שני:נו לבין ·אביך,

1

1

!1כרזנד:1ת ע ·ו ל ם ש iל ם ~ההטע~.מה היא ש,ל פ·ייאדבנהכ(
ש1ל א.יש יהודי" ,רגאהות:העם שב1סי1פ.ור הזות הם חל.ק
·~רגיאני של אותו "ע.ולם שלם" .כאן ,כל ש1הוא מת~אמ.ץ
לב,ך.ך

את

אשר

~בלב,ן,

כן

הוא

מת1ד1חק,

מ1תפיסתז

הסי,פור י:האריוד ש:היא מ.ספר.ת ל1ו ,בנר·mתה שלב·ו מ.רט,ך,ך
מ1מנד.חתו  -ה·וא הסי.פור .העיקרי ב.תוך .הסי.פור הכל~ל·י :

ש1ל

מעש..ה םמ.ןכסן בן.ד,ן· ב1םפ1ר ש1ל •11פ1דיץ" אחה ש:היה מכשף

אחד·1העם ,ב~על ,שvל,טון תשכל" ,אם כי תכופות ה•וא ~ופר
שiמ,תמש ·בל.שדן ש1הי.תה מק.ן.פ,ל.ת ע·ל אוiתה .יתקו.פה אידירא·

,נןך,א חב.על·ב.ךי.ת:ן ש:ל 1הv,ס1מך·1מם" ,ש.1גבנ את חרך ה-נולד
ש1ל ·ואשת ה.מוכס.ן ,ו.לא ~מדו נמכ.ידו רכוי ליי:פ .בן שדה
1חןן,;,מ.נייז" ש1ל יהודים ,ש,הכני·ס לחחו .חי.ולח.ת המא·ד1ו ותוהלים
ו•עי,פ:שז'..!/ו וrדשכ.ע~.ות ו·תלר ק1מיעןת ע~:ל :פגי מיט.ת חיז·ל.הת ~וערג
ע 1חגה ס1ניבה ,כדי ל:ענב ב·עד המזי·קים .שלiא ·יפת:ך,צ,ן לשiם.
~",rץירפ~,.,,ד ש.ופ.ך ענגצו לiלפנ ,גבנ את הי·ל1ד רגי•דל וגא1דuר
ב.בי,תו במאחנ.תם של ה~גויים ,עד ש1הג:י1ע הי1ל,ד ·ל·גי·ל ·ה1מצוi1ה.
אז נדאה ל.ו ל" sדיץ"' לי1ל,ה·לילiח :בח·ל~,מ~ותיו איש זקן
נ.,ןךא~·,הן,ן ש.איים עללן כ:מת אי.ו,מים שום ע:לי  'Lםמה זכ.מה

ל1וגי.ת " :אן.צך,ן.ת רבים' של ך;נ~·ש .ך,ן1ח,ני ק1ב1ודים ת·ח·ת וגלי
החורבד.ת ש:ל rזבמ.ן,אות הא1פ,לים ,ואנחנו ·ח1לילה לנו ל1היש~אד
ש,מה ,,חגם 1ל1א נו•כל ל1הי.אש,ך שמה ,ול1כן 1עליפ~ו ל:הרעיא את

נ:.תקלiע ב.כף 1הקל:ע ש.ל "עי·דוב הר1שוידת" נע.ולס היהו.די

ד1כדשנו החוצה ,אל 1זהחיים הרחבים' ש1ל הד1ו,ד ה~צעיד".
ל1ש•וז ודר ·חי.ותת ,ם.צעם 1כעין :הס1ד.דאה ע.ל קי.בתו ה•ע 1מוק1ה
נאו,ת.ן ·מנתב לאתד·1העם ,, :החיים ה.חד1שים הול.בי.ם ן,מ·ת·
ובחים בקובנז בלי ה.ס~:פמת הס·פ·רות ,ו1חחייםי היש~נים
הדלiכים וכלים נכאל·יהם עםי כל ק.הוש·תם ן.ךן~.,ממ.ותם" .פייאך·

ע.רב.שין :זהטי1ל מן חאיננה הגדן,ל:ה :בלב.ו ,עד ש.הוציא את

להקדי·ש את דםוש1ו הסי.פר.די .המהע.ט ל1תיפדש המפע ה·תכ·
לי1תי ל~:Nס·ו:נו האי1שי ש1נ·גרם ל1ו נ1של אך.תה ;'':הייבפ·'iריע~/
:ועם ש1מ.אבק זה מנע .מ.מנו ל1חל·ו·טיז א·ת :ה.בשי1מת הפאית,
שב1נו1תה האמנותי הי1ה יכן.ל ל1אתד בד1חב·ות··י.תד ובשלוחת·

בחג

תיש1נים

הי1דל מאר1מחנו והשלייכד ל;מק,ום עtו·דב ,:כדי ש.י,מו.ת שם.

הה.דל כים דכליםי מאלי.הם" הדל,כת ו1כל.ה גם iiדמש1מ.עו:ת הקיך·
ז.כי 1ת ש.ל.ו .ע1ל 1-כן איד סיפוד·י 1ו "·ז.כך,ן.נות" בילבד ~ל ~1ע.בן1הת
rזנודא" ו"•תיקון·1ח·צ·דת 11ודברי·.שסד ש:ל ~בין .א·י nז.ךה
על סיפדרי·:מע.שיות ש1ל אמו  -אוף לא ·ני.סיון ל,ה1זכניס
י.ס.ודו..ת ע.ממיים מס.וייימים ·אל ~תוך הסי.פו,ך1ת ~הע:11רית
החשוד,ה מתוך נו.חנה אמנותית מ~עןת ,כהדך שע,ש,ן י· ל.

~לא ש,הכח.חות חט.ובים בגד1ו על הכד1ח.חת הר,עים rn ,י.ל:ד
ל1מ.ד תן,ך,ת הרבה חהי1ה ומאו,דם ש1ל יש·ריאiל ב:.ג.לו.ת מז·ilר•it
  - -אז הזחה המנו·הה לל·ב 'lשל תפ·ני הני.1חן בש.יב.תע.מוק1ה· .החבה כל הסיפורים הא·~לה אי-נם מ·צiטד1פים~ כדי
הותפתחות הגיחנית ~וראגני  ,אלא שכל אחד מהם .נעץן.
,לב.ד'!ו ב~.תזזחש ,בלא שיתהנ את בואו ש·ל תסי•ו·aר שרmלייי,
ע~הו v,וrדליק,וי ךג~1,ןן.ל ונרצ הרצחה האמפר1תית" ש•ע·ליד מצ:פ.י•ע

ו 1מבlול של ייס.ודים ני.תך על ~רפו התולה .ונפש·ו ה:מד1ואסה.
;,ןךשות תסאקר~י1ת שלו באיו .לא השלימה אף מםל:וא"i
ני1מה עם רשותם ·ש.ל אחז-העם רבר·דיצ'בסקי והציונות
~רהס,פך,ןת ~העברית ה~תשחה .י·יסדדים אלה הם ש1הטי·לו ע:ליד

יתר את הד1tsואי הסאק.ארלי·ה~דו1אליס1טי של בית·אני·י דגם
/וספ-ר :על מל1ח1מת iהמ1עבנר ל.תק,ןפ,ת ה.יס.ט.ודי·ת החוהש בחיי
י·שד1אל  -הדי אות•ו נאמ,ק אישי .של1ו שידהה על דר.נו

·חש

·תהו.ש.ה

צ.ןך.בת,

שעם

אותם

~,ה1,חיים

1

חסי.פן.רי:ת אי·נטנסיביו·ת סא·תיtכי1ת מי1החחת ,ש·לttרקים היא~

פ.ךץ ו.מי1כה ·י~.סף :פרדיצ'בסקי וי1הוהה ש·טיינבר:ג ווmר:ים.

שפיי•-m

נעי·קך,ן הוא חותר להחיות מ1חשן .יאתר ·עולם י·שן שאבד

מדק..ובת מ.אדח לב.חיבות םימר:.פליסtגיו.ת מסוימו..ת,

בר·ג וגופ ודאי ע1דייז לג tשנבע ע.ליהן ול~ יעח המ הן.

לו ,.זzמביל שי·וסל להתקין את הניב ההולם את

~תליש~ךm

n

ל·תובר• אמנם ,זוכת חאת ל~מ מד לו.חבר ·ע.1ל אחiתו
1

ס·י'פftl/ .

ב,,ערב• ,שםלד ע1ל כל חלק,ין .ונפרדים ,יש בו "בנדיקן'י'ו!,

·~

י' !fג נחבט. ,תדשכ'~ח

n

ור R

ו

צn

ב..צללים" ו.הו~.א "הדב.ק" .של כל 'תליק·י 'הסיiפור ,ז,ב,סיפ,וו

.דוגיגד"~ ,א.ל ,שחוא~ גם ס~מ1ל:ק 1ת אוות•ם סי:ופרים .ו~והת ש1ל11זו~i
·,אשמ1ן .מ:בחי.ליחו לו", .בר·ע•,ב,ב המת•קד.ש.תי וסtלה iלחדמת באיו,.

;דב..י,ק,ד~ת זן: .בפבש'ז'.f :

:הנהד.רה~ באי1מו.ת .הק:ד.ך.חת הפ·סיכי.ת ש.לה ,אם כי הקפהבות

»ה.אחר·וד·-

- -

מסךפ.;•:ןמספר:נב.עו;קר,ע1ל-הבר הייס 1ו.ד ש·ל

·ש·ל.ו ב,.:עב·ו·דת חןב.ךא .ובמל:n.תמו נגר ת·~,פיק.ו.ך,ס11ת 11של
·:lב 'lל,א .חסרה .מידה~ גדן..שת .של אפזרי •niהקשוב הי·טב

א:כן "קvן מק.ןם. .לתק.שו:ת" קצ·ת על ·ל;תו:בר .בדבר·י:ו על
~פייא~רב,:הכ ה·וא מ·כבה את ·סיפ~ורין, ,פ,רiקי·חיים" ,ר1הוא ו.ואח

:לסב.ל את נו.לס ~נע·ין ז1כר1וובות :פיח:גראפיים של
ךהרי ·אותם 'חרקים ,החלים על החתפתח ד1ת האורג~1אנית ד1עלו

.בידברייי יש:ל נrזמן סל אי;מת ש1המספר מתקרב א·ל המ,ל1תהמ

;;.א.יזוון 1ח:הגי,גני .ב:סופןך:,אי·םנ·חל,ם::כ:לל ו1כלל iעל י!iז•כרו~נרת.

שבין המשוח ו·ס1מא·ל: .כ:ל מאצמיו ,ך n.,י/1ון,נייJב" ש1ל פייאר·

.חמס:פר :

זכן,.ל ,א:דם שיספר ע.ל עצו~מ כל מי·בי ז.כרוהבות בערב אחה
ב·לא :ש.יק.פיד על 11ודצ,ן..ך.ה האמ:נחתית" ש.ל.ה מתוכ·ון ל1ח.ןבר,

ב.ר1ג ,ו.סל משאת-נוש,פי tהיספר;11תי1ת ,נאים לידי גאו.לתם
:ב.א,בגס.פחס·י.ה החר1א·מתית לדוחפים הפסיבי·ים ש·לז11 .עיי·ר1וב
הר1שוי  iת 11אי,נן אלא מש~.תקף ל,מר1תוק נאנסi:פדס.ית .ה~ת.

·ואדן אי1ש :מוJ1ה אותו ",ב1ליקוי גחו•ל"~ .א~ל שr~.זוב·ר גפוו

שוח ש"פיווקי "החיים" אשר .לפ.נ·ין ע·יב·רים ע·ל גד1התי..חם
:ש.ל .הז1כו.גבן.ת ·ורו:צום להי'\.ת סיפור
 ן:הסיפור ל~פילחרבו הוא הסיפור והרדאלי.פטי ,הנב.בה מתוך קפחבות

1

1

אי u

ת~צעיר ;

ו1~.ל.תו .כל הריאלי,ן.ת החיצ.הנית שיב1ע.ו•למ:ו מסתננת תוך

הלהר·ייו.ת המגסיקאל·ית שב,,,הצ·ל.לים"  :עםשיו אין .ואדם
.אלא מ·תבוונן ב·ע.צמ.התו ןבומע.מקי,ן: ,וi1ה~צל1לים אי.נם אלא כיעיך
אספ.ק /i,ךי1ה שמל.פוני· 1חלפנים היא מסמלת את ה·י·ייי:תן ,את
:המש1מערת היקי·ומי.ת

לא; ך.ק ממישור הזכר..ונדת ,אלא ףא לה~:ר:חס את ·מי1מדיע

חוי:1אלי1כטיים·-הסי.פ.וריום .ב,עםצ אין ב";ה~,עגל" אלא ז;;,מ

שבההזי·י·ת·ו ;

1מiתוק:,ה ,פ.ן,n:ך ונע ים

: -כמוני•

.1וד!ג.מרא פ.mחה לפני ,רא.ני חנני ל1המד ב.ק1ו1ל עצב

נבני1גון מחרי.ד כלי,הת דלב .ד:הצלילים מקש~1יבים

ד:אrוננ.ייקטיביים .של הסי.פ.ןו ,כדי ש1ס.וף-סוף י1הוו.ה כעין

v

ווי.דוצאים ובמוחד1ל ל:פי הבי.גון. ,גם לבי בי הופק םההלם

ת tפ~ע:ה זיפ..ודית .:,ויק,ארי•ת". ,החיי1ה מ.תחש את ~אשר במונע

מהגמ.ס:פר .גופו <.במציא~ו.ית האק·טהאלי,ת, .ה·vדבי·ק 1ות בצ!ל1לי.ם",
ש,ל1חובד ע·וומד ע1ליה :כע  iיב.ות רבה סל כך ,רצו1.נה lוהרו~·tכ
את לכ ,הי,ס.והות תסיפ.וריים הפרו·.ל·הגיי.םי ווהאפיל;ווגיים,
~.המש1משרם כעין םני11נה ויצ.יא~ה בתתהמו ש:ל הסי.פור ,כזי
ש!~•111רחייה~ את .עצמה" .זהו :.מה .ש1חו:לך חמ·חריף את צב·יינה
הדימו.בי של 11וד~בהיק~1ת בiצל1לים" מiכיפן.ך לס~י,פ·.ור· ,עד
ש1היא .ב.אח בדי:וא~אמתיך.ת ·.חאפוקאליטיות ש1ל,ה· ,ו.הופכת תא
 ..כל ה;פלפו.ליiכטיקה :האי.דיאולרגי.ת ,הר:וחנית-ה~ד,תי1ת ,ש•ל

פעם :
1

הניגון ח.ו.דר אל תוכו .פני 1מיה דולו.קח בו .מק,ום

/iמר1ו.ת ·ר צ1'11נר•
1

ךנאי ,נפתי ,אי.בני יו..חע את אש.ו אני מרגי1ש אז,
~י·נני מב·יד את נפש~י אני ;

אלפי הר ש וי ו.ת. ,ח~שהl.וות בי ויה·ע·ושו·ת ש·לו.ם ביבי.הן
1

1

1

ב.רגעים הiאננוושרים וא.ל.ה ,יו1הנני חףגר כל בךח·רתי

·ו11~ 1ר~עמל אך lומען הבין ·~עט את נפשי ול1השאי;ר ,לי
ש·די1ד זכר.ו·נהת מק1וטועים וכiהע חנג הקד•'iש ה.דה"•
סנו~iלק.ה ל1תלן..טין :כל' אותה הפהעה~ נפ·שית שוב.סיפורים
1

ה.רא~ש1ן,ני.ם :

די,מיאב הסווטרא אתרא .החר.אצה !חסיפו:רי1ת מ·תפר,קת וכלה~
.נפני הד.הח של המלתזמה הא,זת .היעי.דבובייה ההיס~.טררית

המס.פר עוומ,ך ע.ל

שדר.ש

נפשן ,מיגל,ה את

מ.קודר:ר ש1הי1ח גתו1סtכ ב·ו תמי,ד .ויב1כן,ח1ו 1וס1פר עלי:ו מ11רדך

n

נבהסי·קאלי•n

בי 1ט~1חה אפי
וכמע..ט ,ס,פיי·ג·ת ליר,יות
Jןו•זר פייארבר.ג iבivrהצ!ולים" על כל .ההחמר שובסיפ\':רים

"דשחה ,,,,ש1הע·סיי1קה iא·ת כל הספiר'ת

~בעצם

הוק,1ןחמים ; אלאו ש;שן,ב אין האוו ח·ותר lוה·רו1.ס את הי·ס·יי
.הסיפו.רי ·ש·ל1ן ,הואי·ל ווכל עי.ר.וב·והר1ש·וין.ת הפ·סיכי.ות שלו.

ד1עברית ש.ל היתקופהה מפקי;ע.ה את עצומה מן יiדתחו,מים

:ההי,ס.ט·'!Jריים הריא~לוס.טיים המגדע:ט.פת ב·סי;מגפ.הל·יjו,י i!lהמי·ס·

בא ילי.די .פ:חו.1ת א·כן ; בםיופר' דא.חרן;ן היזה~ :ה1וא נ1ש מ.ע
·לרiצוו~נד האמנותי 11ולtג פנר על" עצומ ועל באיו :ו:על ע.ולוגו

~.חורו.ת ש....פנשד ·י1צהאת ·אלה.ה;

1

1-,,הדא בהד 1נהר /וה 1ל1הקדיש .את חי·יו :ל1מען .רביא
.אות הימשי.ת
 ז1העבו.ה:ה מה ק1ש.ה ! לה~כני.ע אתה:ק1ליפה ,את ס,1א,מל ,להכ:פי·ר את הקחוש~ה '!לוiהמליך
.את .מלך המשיח  -ו,ההא ע·וד בעד :הבה·ו ! הוא ז1וכר

בlול·י iהאס,תי.טי של lilמספר .ו1עם שבסי·פור·י ,כ,,ערב" הי1ה

עלי1ו •••

·י·ם!דד האמהות של וא.הבה ההר חמים מ.גיד עלי·י בנפי
:האי·מים .האפוק·אליי.ופטיים ש.ל אבין /.היר:י ,כ11ה~צל:לים  11מופיעי

1הזה ..הוא הרגיש תיכף ,כי משא בכד ר'lבץ

1

'

הנפיי1מי

ז1הרי.אליווn

~"nכר.ונהת" :

האמי·תי.ת ש.ל.ו .אף הוא יוצא מ,םלל.

תיוא ב1:ריא~ה אמונו:תי·ת ח.שחה~ מסות.ו הסיוג-
1

באל הודבר בנר נע·ש.ה ,יiדאו ככר נדר את נדרו ,ואין

יס.דד הא~בה·חת ,השלי1מ1ה נ,נפ,ש,ה ו1ה1חדסה בציל1ה ש 1ל האמן.בה
הגקדוו.ש,ה ,המש:פהע ·מהסחר על חמ  iתו שול מספר .כמוגה

איל.ו באבד !והחגים :את חתהליך הזוה •במובאתו מתוך
,'!,זלiאן· ,,אין אבר .,זנס:פיקים .הס~יפו:ר כולו ניתן מ.תוך rזדן.,וה
ע1מ.וקiו 1לדראאמתי 'Dת הדימtחבי·ת .הוכaהה ל.פן מ.בפתו·לי.ה ~של

1הוי11רןחה האיד·.יאול1דגי.ת דחsי~.צזiני1ת שבתלlואד'/
הריnתה הדימ:ך 1י.ת·1המיtתרל.חגי·ת ש,ל האפוקאלי1פס1ה הפסי·

irלהשיב~.

ספד בדא.שי. : nיר n,,נטר אותר •דיישם אנ·דרן במצרים .מי ח~נטו ו
ך' ז;ךן.ן1ה אמך  :רופא' • Dחנטי אד•תן ,ןד' .פנחס ן;mך  :שבט'  Dחנטן
אדת~'JI .כ:תיב  :ו•חנטו אותו" - .מי הם ? ואלה שמות בנ• 'שואל
חבא'  Dמצר'מה ~ס·דף בדאנשהת ובiדו(• לע;ןת 'ו· ~הן,ןה היתה בקשת

יד·סף

מא·חיר :

מז1ה אתםכ"

אצאצי י·עקב א בי·י י;.ותדבו רית::נר·ללד בין .המצרים ,שיוב אין לו
1

שרם תקררה .שב.זמן מן ה~מנםי י1עלר א:ת ע·צ.מר.תי·י אלרץ ~דתיי·

וליפ.יכן נד.סף לע .ח•נ.יטת הוגוף ,בישקם דהש::נ~עם גס .על .חביסת

הדר.ה

-

אף פסה~

כי.ת ז1הש.בי~1ות הינדשא;וה שכה" .רצו.נו" התכלי·תי של הסיופר

חwו עשכיו אסתיי.טי·~מנותי

א·iדמר " :שנסים ~חנטו אגו.תר"• רגמה הבתאטה החניטה
שמדת בני ישראל"

הב·א'  Dמצר'מה את 'עקב (.םש) ";ןךאבים .ןנצ.,ך;ומה" 1
באו מצר'מה ,חקה לו לן.מ.ו .הכבת הח·זקר.ני " :מתון ~וכאזדירת

גמחר ;

לספר על ש;nלי·ומת

ש;ה~ר מצ.דים עדשים להגם ~חד מי·תת י:רסף: ,היו ·נראים להס בכל

ידם גםילר iדום באים •קה ע>.בשיר דלא ואר אותם מער·לםי' .וכאן אירועי

,ךא·ב·דת סימן לבנים ,ד1גכדדל :ש:יולא ב.מצ.דים ,כן גדול י.שראל
ב•פ~חרצרת,ךדם בכל 1ד•דד ן.ןן.ך .נאים יהג•דדים ומתיישבים במדיהנ
בל·תי·מפרr.וחת ר,מגפך.ת• .הם ·עובדים וומעלים· ,בר·נים רירצ.דים כזי.עת
א·!פם ן,ל1ש1ד עצמ·רת.יהם ,ע:ד שסרף·o.דף !i'Vנ מ.צ'ן;.יחים להשג.ת•דש

דלה.אiתז•ד.ח שם .הס םג .קכפת•חים :את אדצ.ךןת,ךד תוסנעיים של

והמהיפה ,ו.עם השרתשותם 1הןלשס הם גם מע~שידים את ·תד1שבי ה l\lח
ואת אדע·ד המ,ן·.יפה .ר~די לככות הלכ ,הם גחשבים כעי1ני אז·ד1חי
ן.מןשליiדו כ!iדד•שביס בל:תד ·צהדיים

-

ה·תדוה

מספד·ת בפרטי··פדסים על .הרלד~·ת מ,שiדו .דכינר ונחוסן ,כ·די ל.הiגדי·ש
כי ·זה מ1שוה איש הiאלקים ,ש:הע~תלה .בחיי·י למדהכת ".פה א.ל הפ .א·דננ·.ד
בן" ,איגד אלא iילדודאrש·ה דכדן לכ הארץ· .רלהדצ.יא מן נ'11ו1עה
כ!t:'tניה1דת ·םה האמינו רבים מן ·המעים הק1מחרנים ,שאללייהם ~אף
גדדלiי·הם .נןלור מעלמד·תבrתרלר·ת ש·לאi iד'י'ער אקש ,אלא נקפדי רג11רענ~רור
מ·אפדל.ן ,ו~·יל ;;אר.ו ·דiהשמ.ש ,אד מכר.הר ·של ·אי1זiר iא.לי"ל,ן.ןמס 11נחך.

m

א·ף האג
הנצר·דית על לי·יתי שול אותר האיש יסד.חה ב.ו.באו.בה זי
של .הקדמ.זבים ".ראגיל·י תר·חתנר מדגיוtשה ,של-א ·דק לי;דתר של שונה
וביבר ה~יוהiת בדון ה·במע ,אלא גם נסתלק מן העולם בדרן

טבעי·ת :

"ר1אiז:ת ה1ב·דהס שואר בדן .משה איש·,האלקים את נניישדלא :לפני

מותו ,
u

~ל י.עהiל על .הע·תכם ,כי לקח א.ן.תן האלקיס רוהדא נמאצ

במחוצת מ.לסו.ת·שמים 'iננ'לא.ן אר בסןא-לק.ים ,אלא כ.שם ש נר:לד
1

pן.ך,ן כל דא~ודץ כן גם מת :גורן כל ה1אדץ .ולי.ודו תן.ק.ף מר·סיף

.ה~ת·ר·ב :

"ריקגבןך אותר' באפ.י ניאוץ מרא~ב"

-

םג אחדי מרותו לא

·ע·לiדו 1מ1שה ל1שמים ואף לוא עfןנני ;ןךבסןן~· ,אל1א ג.ןפן  lלב\·ד ביmמה
,.ןןןןקא נאוץ מזאב ןל,.א באוץ .הקהרi1דוש כעהוnת ,דברי תונני«ם ה71רב
'ד'ד ז :mרהאר·לף מישעל ז' .(lל
ו'מת

מלך מצר'ם ,ו'אנחו בנ' '.ש.ךא,ל

מן העבודה )שםJ'. ,ב(lנ'

לס ~מן 1ש:פד~1עה ה~הי 1חי ,לא י·כל·י אפ~ילר ליאנח עול גן.דלם המד.
ה)נ!בזים הiיר צ.דיכים לוה·דארת ~פנים שן.חקר.ת, ,ואסרו היוה הfןם
לה~:תמדמד• בא!ל כשמת ור!1:עה וכל מ.צדים כ·כ~תה עול ~מרתו " -זיא~.חר
בני ישראל" .הי:שr.ומש·ר בויהז.ןמנרת  ~,,ילאנ.ת רלבכן.ת ע>ל יס,.ןךךקם,

ש:לך ,:Q,לכפ.י 1חרץ אננחו עול ·מלנס ה·רחמן ושומות ,אבל ובאבiת הןיתה

1זא•ת ~נחה~ "מן והע~ן.הח"  -עול ב.ע~·ד1רתם ן,שע·נ.רדם )~עקב חלדי
)גדי.נ•ברג( ז"ל ~",ה~פדצ!,ד,iבו בשם 11שעד ו.שמים»<(

זtוסאדקהאלי:ות השלי1מה ש.ל הוצללים ,ע.ל השli1ו·.וה ~הנפ·
שית שב1ה  :היא :גן,פה םל חי1דוניךת המשכית ל.סיפ.ןך.ת
הע1ברי.ת והמו.דיר,נית אל הי1ת בד" רק מבאקו רא·.גסתיז:גי·

iiדiתק·ופ,ה,

דשו.פבr.י.ת ימים אל בחים ~d:ני רמות.

ואב.ים.

'-1מ.יrז.י· nעהחל .ףא.ל>,ב: J ,,ע·ל לס .סיפ:יררו ·ש.ל "נפחי כעל

ןוגכ.ךגדים ,ן,ך~ם

האב' D

רק ע~שסיר ליiדונד•ת מטדב הארץ.
ו'לך א'ש מב'ת לו' ,ו'קח את בת לו' ).שם ',כ ('.א

~ל איז~ו :מואגי;ה ימ:זiלת~י. ,ש· mז·יד :את המס.פר rזזרוה מנגשי·ת
~ -ב~רת:ייצtי,ן ,ולוא זן בלבד ·שהואיבטנסיב.י1ו·ת הדי1מהנית·

1

אשר

-

תו·ת·רים

עפזש.יס:

שמסדר את -נפשם במצרים על חרות בא·רתזוים

~בלי ל1שברת את לשן.נם אות שמר·תיהם ,דשמך.ן וגס·דר.תא·rבדת מסרםת

ה~רשא;יתי.ת ו1הא.nרי·תית שלד .ה·תש.ובה אל הסאק.ארליו-ת

:תום.עניים

-

1

ב"אלה

·של .אלה11 iהiכ·אים מ.צ·די.מה א•ת י.עקב" )"תדחה "~מiiלש ;fגהדב שלmב

השלי1מ1ה ל~זז חמ~ש:פרים הנ~פשיים ה:פ:פירים ,היא ש.פהיגה
את אס ןו תלישוות שיל פייארברג וnפnrד לר תא חש:לווה:

י1t1תר יריו.תו,

ש~חנסר את ·דדה שיראל באהים דזסcימדר ·על צ.בידםנ הוג·י·ר.תר

ע·ד ברא יום ה~פקי.הה ל1שדב לארץ 1המרבסתiד .1דמכיר•רן שiלדעתר של
ו' פנחס iדו•ש::.ג.יע יוףס את אחי·י גם על חנ'טה רוחנ•ת ,לפ.יכ.ן הiוא

;ד&נiתר•ופ.ול1וגי1ה ה:קבלית של האר"י' ע·ל םח האי1אננג Jי·זם
·המי1תי ש1לiה .שישח פייארברג כ,א;מיון .הי"זכר:רבות  0הולכים
תק·ייפם

-

ו!!:שר~כה מכשמע.ה; .ןךןאג ו~ה ~שקיבור א·דתר בארץ

)ב,ך;א,שית '( 1' 1ב "ןיחנסן הרופא'  Dא•ת ישראל"• אבל להעת 'ו· פנחס,

תסא~קארלית ש.ל האדם ,ש:צת:ללים הקדושים הם הוח•סו·ת

ייtתר,

".פק.וד יפוק•דוד אלקים א>תכם: ,ר.ןעליתם את עצ.מדתי

כנען' דבישק שי.חנטו אגת ג.ןפר דכי שיעמ.ן.ן ימים ד·בים דלא יעלה

ך,מ.,ן·י•נה

אי.גני במין את  1ק·צ·ות

nסיפו.ר .נעיד ק.ו1רי iע.ב~ניש~ וא.חמר·ים להiסוו·וות את 1המצ·יאות
הר1י~לית .דאומו.יתיות ש:ל iiדמלaדמה הנtצחית בין סי.טר·א

1

צבי שיק'(. .ל'ז

"ו.אני מש:תע·שע .עם הצל .לי.ם ,הבני מב•ל'י1עם
בקרב .נפשי .פני1מ.ה ••• הנני שuא~ף אותם ·וובתענג ע·ל
תוארם השחור ,ייה·נני ר1ו~צה ,כי י:1תקד;ר1ו ע.ן.ן י·ו.תר,
יי·!!וד1זrבן .דית:פש,ט.ן די.מל,אן ·כל חלל.ו ש1ל ע·ו.לם אי.מ:ה

.שב:קוג~ע" ,ו.איד .מה .שב"ק1מי1ע" אלא מה ש~בסי,פור הראשי•tן,
כ~11,,בער",1ב .ורוכ' ',ו·.כו .עד ש.הם באים ל.סיפור ש.ל "נ1ח1מד
המ1שד.גע" ב,,לאן" .ההבד.ל שביד ס.יפן;:ר ראשון ~למש.ביiדו הוא
רק ב.אי.בטנסיבי.,ת :;1זניבי.ת ,החותר·ת לפ1וק סל חי1ש.ן.קי~

'אן'(• ,א יש ייי·שחים iסגמר:גין בין ה·!iדחלת ס:פד ש מן.ת וסיומו לש

,:זrמותו·ת מסיו~פ.ר lוס:יפור .אמנם סיפ:וו זוה בכ•נת נ~צד.ר1ת

זiהמשורר .סניפ.ול ,האדם~ ,שימש:פ,ר:ים רבים יו•ק.שים עבר:ו
עלי1ו ,בונ:תו :ע~כשי/ 'Lוהקיף .את עוצמו כהקיף אי1ש את

אדה~ב:ה  :ד1וצ.ה אדם ~לע:מוה ·ל.ודגמה ,ע·ל טיבו ש.ל ~1עגנדן

ואלה שמדת בנ' 'שואל

חבא•ם צמה•מה את •עקב ~שמות

הפליג ידסף לבקש מאחיו יותר מחניטת ג.ופר .ידסף הכין ,שאם

"•מחפ.ר נע.דו" .חמוש1שiמ סעי.ן ויד1iוי תארר.ן לוגס.פ.ך

מכ.ספר-אומן' אי·פאש1ר ל 'iשיי,מנע מ,ל1עייז !!.רוך ע1מק..ות
זכי.ותחת בתופעה ספחותית ןן .רבת המי1ש•ו·דים .אולם מ;;ז
שפייארבודג רוצ1ה יל1ע1ש.ות .באמת ·הוא  :לה~:פקי1ע את סי.פזר.ו

פרשת שמדת

,,ב סנ•ד.ח•רן .ןח 1ני·ט.ו .פזאiת ·נע;ש·תי• ·כרגיל על·י·די ;.ןדראפיס ,כ.כתוב

.אן,לם בכולו :פ·ו1ע:ל1ת ראיי.ת·1ע~צמ.ן בזtיור1ה של iהמספר·

בניקור1ת ·שבי 1מיונו ש.וב אין והעניין של "סיפ.ן.ר פi:תוך
סרפ:וך. ,מ•עש.ה בiתוך מעש:.ה" ~מש1מ1ש ס1ימן lו,,ליק.רי א·מ.נו.תי'!,

את ·הגחע הזב;ריא ,אז.,ם.עת אשר .נדר את הנדיר הקהוש

אמת הרב חיים יש'ואעי

.אא:פ עד iתמציתה ה:פסי<כי1ת  -בא פייארבר:ג על פחל·וiת
:הואמ.נותית .הסי.פ•וד ,,הצ·ללים" מש1וחר.ך ל.גמרי מן הט.ל:טלה.

הפסי·כי:ת של סי.פור·בtתוך·tכייtפור ו.ש.ל :דא.י1נמנסיביtוא.צי.ה

·שהם באמת "סי.פוזר כתוך סיפור ,מעוש1ה ביותרך מע".1ה,ש

של רש~.וי:ר:ת 11והיןש

•**
 -ל אחר שה:פי.ע את תת.לישד.ת שlוו במית·

''1iיל•אrזר מ '.כן

.אל1א ·:ח·~ליהו ואר1גאבי.ת מ.ק·חמחiה ,ח:כו:לם נע.רצים בגר·עיז
:חעיקרי.-הר1אשיתי •של המס.פר דאrמן .אף חש ,שישו "דבק"
כל1לי ל.כל .תל·קי ·הסי.פור  :תחרש.ת הצללים ,א..לא ש.אין
:בתזזשה.ה זו עד סרי ,,תי.ק,ןן" לוש1ל;ן.שת או או·:פעת הסיפ~וורים,

0

)בעקבות הפשרנים הורדנשי<ם

לס.י.פרו יניד ,כמה מן חתד1ווו.ה .הנפשית .ה~מוק1ה מפסה

1

רובLה ·ומתוך אחיח.ית נמאותי·ת. ,וכל תל·ק וחל.ק ש.ב·ו

חגי;כרת .ו~ןשת ~~כ~זr
..

ה~א1מ.נותי ש1ל :המ,ס1פר הע~צ·י·י

-

מבאק שלא הי1ה נ·ידר:

ל1הסתפיק םמיד~ת חריאליס,טיות של הסיsור ,עול-בן nתר
,אל ~המופ~ע הסיומן.פ,לי שאו מערב לv1עיחוב~ השוך,ןהן1ת" ש.יל

-

ר1ק חרא בלבד כאגשו מררש.ה ההמשך ל·ייירות

