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 *יטץ//ןןיזא i2ב"מרדכי
פלאימשחו"רמאת

חדשהבמהדורהר 1בראנדשטט.דמ.הח~כ'להסופרשלמסיפוריוכמההופעת
 :וסרפדיוסיפרותולה~נר'תההכרחייםהכליםא:חדא.תה~עבריהקור~בידיתיתן
ה:ק~וארעליקהשכךומשוםזה,האזtחלקיטקסטאומנםגופו.הטקסטתא:

פתיחתמשוםנכךישואף•על•פר•כןשטטך, rבךאנדשליצירותכלליעללעמדו
פתח.

מאמרלצורךעיון·שליקירת:נ. 1כיצירותיושיעיינויכראנשדטטרהראראוי
השח,רשלא'נכרךלראשונהשהופיעוויטץ' s~קיז,מרדנילסיפורונתייחסזה,

הסיפוריםקנונ.ץ 1גםונכלל 1ב.ד.מ.ספוריכלשלהמד.דורותבשת.ינדפס
אתגםהמ.ייחדיםתווי·יצירה~ 1זהבסיפורמציויםפיינגול~.ן~עמיבןשההדיר
נהשחר.השתתפותובתקופתנתיבתודרךאותנראנדשטטרשלהאחריםסיפוריו

בגאליצ·להיו,ת~האמוחהנזנאהעיררבחריף,שרגאבר'הנזשעהסיפור
ונמצא"אסורה",בסיפורתמעייןהחלקיז!$וויטץמרדכיהעילוישתלמידויה),
בבתן,לאואףשרג,אר'יבלימודיחפ.ץמואצתאינהנפשוזרה".ל"תרבןתיוצא

והיפההצעירה~לאחותהעיני'~נ:ו~הו:אלעומת-אזתבעבורו.שנועהחפעסעלע,
תורהלקנותאשכנזלארץיוצאמ.רוכילזו.זהאהבתםמגליםוהשנייםאסתר,

לששמומוזמןוהפילוסופי;ך,הרכנותב;נתר 1מוכתרהוא·לימודיוחרקובתוםזחונמה,
לעמרדכימתגברבעורמת-משכיל.בשאכנז. 1[ברסלדי] ...בנעירורבמזכיף

למרדכי.אסתרב·תוידאתילתתנאותשרגאוו'אה;בתו,ב·דרךהניצבהמינשול
מ.א.ךקןסדוקטורכברהנקראנזרדני,הרב·עוזבהשימההימישיב';,,תנחלוף

באשכנז.כהונתולמקוםאשתועםוויטץ, 1$iקי
לנדיעליהםוההתגברותה:נויכשולים,לאסתר,מדיונישלאהבתוסיפר~~

שהואהסיפור,יסוראתהנזסווהסיפורירקעמש:משיםאלהכל-ממותקסוף
ואת.משמעו,תו~תלסיפור~משווהזה,ומבהקהשכלתייסחראידיאי.יסחרב.מהותו
כללבררךהמיוחסקלילהומוראותר-בדיחות-הrןעתימ.גדר.החורגותערניחתו
יבארנדשטטך.שללכתיבתו

ילמינזושנדרךהיחידההמהמוחהבסיפור.לי;,,יןנר\~יםאינםעימותים
לבזהידועה"הסיפרותית"הטכניקהעל-ידיבעלמתואסתרמרדכישלאושרם
המתיןמןת·רפאים 1להמצאתההדשרחתדהיינו,סמולנסקין,שלחמורמקבורת

לנזעשה ·-ומאפ~שרתהבלתי-רצויים,הנישואיןאת 1עת 1מונשארההיאנחלום,גלית
ואסתר.מר·דכישלהאהבהנישואיאת-מז:זלצת

הנזייצגך,ב.נות,אבישדג\{,ניןלקונפליקט,נזצפיםשהיינובמקוםגם
ח.בוייצגדרנו,נו·גזשיךשאינותלננידונורדני,המיושן,עולם·הגזסדרית hא

אינואך.כועט,נזתחבטשרגאו'עינזדת,כללפנינואין-חב.אורה'ת 1היהדאת
אפשרותכלילבטלמלכתחיילההנזספרביקשכאילונר~אה,מרד:כי.עםמי:תנגש

שידוכמימרדני~מעוצבנולכתחיהלשנןהשניים,ביןחיצונית.ד.תמודדו.תשל
נזעטהמתחתהשטח.פניעל-זהכלאךחיצון.{נק iנו;

שלעיקרואת.הנוספדטנזן·כי, 1נזרשל·שת 1גזא.תהד~ותםיצון. rהז·ף 1:הס
שתיניןהתנגשות-ומרדנישרגאו'שנין'סןז' Oi /'' /29111עניינו~-,סיפור.

שונות.השקפות·עולם
שלובמסווהסובטילי,באופןמבטאים-וסופו-סיפורשלתחילתו

הקונפליקטאת-ל.בניניהםהמנקריםאתל.דעתי,שולל,שז-;רליך-תמיםהומור
ש.תיאתהקוראיםלפנימציג~הריהונסיפד.ר, 1בראנדשטטרשלכדונוהנזכר.

דרךעלהיאהדמויותבעיצוינשיטתו .וט,רדכישרגאו'העיקריות,הדמויות
כללוואיןהשטח,על·פנינראהאינוהעימותכאמור,ו.אולם,המנגדת,

החיצונית.הסיפורבעלילתרציניביטוי
גנםמי ?מעודוחריףשרגא ' lשםאתשמע\~הוניםקוראיםנכםמי 11

דורות'.נ,םפוייתס"פוריוהופעתעם ")

28. 
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 29קיזאדויטץ"ב"מרדכיבראנדשטטרד.מ.שלהסיפוריתדרכו

 ;ע 11תרכמהד' , 3(עמ' ,, ! 1אחדגםאין ?הגדולהוחריפותומהכמתודברשמע
אומנםמנירו.אינואישוחריפותן;חרנמתוא~ףעל,·דורורנ').נמ.הד' 45עמ'
תבל"קצריבכלמפו•א.רשרגאד'הרבכיויגי.ןן,יעי,ןןנזנאהעירשערבאי"כל

 ;ידועאינושרגאו'כיהכל·יודע,המספרשל·נזנ\חדרמז Jואולם ,)םש(
אנשי·שלדעתםאתעל-אתר.מבטלת "!?'אהדגם"איןהסיפור·ברי:אזt1קביעתו
כגוזמה.-תבל"קצוי"נכ'ל-העיר

בישראל"דאס 1-בעיצדק][בזורהדמו"צ"לרבהיהמרדכיגםלערמת-ז\:ת
הסיפורנרא~זtבתכנתהנזאבגם,דורות').נ.נזהד' 66עמ' ;תר"ענמה,ד' 24(עמ'
ואולםהשניים.שניןהניגודליצירתשנועדזההכמהנוחבישראל",ואם"עיר

חכמיניןשםלו"ויעש :לפניוהולךמ.ודניו'שלשמדכי•ומ.רגיש,חוזרהמספר
גדולרבהוא.רבנאמנהכיוידעוגלםהכירו"אז :וכן ; ) 65 ; 22 (אשכנז"א.רץ

פניעלאדםמכלחכםלגוי,ישראלהיהמיוםכמוהרהיהלאאשררבמאו.ד
מרדכיר'לגביהיתירההגוזמה .) 65 , 23 (חותנו!"שרגאמר'גםחאדליתבל

הבז.קום.י wאנ~שלב.לשונםאנמרת
שרגאהרב :ההנגדהדרךעל.הדמ.ריותשתיא.ת'ו.בזעצבמוסיףהמספר

ר'ואילוהמהרש"א,ובהירותהבינןלאהעולםשכלקשו,ת,בתוספותמחשד
לוהוציאו\ש1ר-ו.כזןדך.ניתמשכיליתדרך-הרבה,מא.מריםפיוסםכזרזני

בעוד,הךנודריסטי,טוןה.כזספ.רנוקטשרגאר'שלחידושיו~בתיאורמוניטין.
נדגזיסהמספרועניינית.רצינית·י iהרי.כזרזנינר'האמורים.הדבריםשנימ.ת

הוא :מיניה-זניהלביטולהרמיזהתוךשרגאו'שלךן,:כמ.תדבקילוסבמתכוון
מב;לינרווה)אירוניתבהוראהבהמשךהנחזר(מישפטהחכנזות"שבעבכלחכם 11

חילן·במדעיםידיעותיוכלאתשאבשכן("חלילה"),נ"אדניווערזיטעט" i"שילמ
הפירזטלשיטתהמספרנדשרחסאטירינציורוה,פוסקים.דמןן 1הת·ל.מןמןביםי

 ; 3 (·דנו'"וגו'הכגוןחכמתהבגין,חכמתהטבע,חכמתלמדנהם 11 :והגיבוב
את.הקובעהואהגדול,העולםעםהתיקשרר.תאישנושא-המיכתבים, .) 46 " 45

 .) 57 ; 15 (סכל!""רב :תו 11חוכנמידת
דלתורגעלשקד 11 :.כזרדכיר'שללימן,ךיובתיאורלחלוטיןבזשתניתהנימ.ה.

הגדולהחכםפקודתתחתהעונודהרבניםמד'.רשבניתראל lt!י'ראנזונתהתורה
אשרהחכמותספרנכתידיו 1למואתוגםכלהשדמ~היפראנקעל,זכריהאזקטר

למינוח ;/1נךךהמספר .) 64 1 21 (והפילוסופי~"הר~ננותבכתר 11כתר 1והו 11מש!לה 1להמ 1
באילןניתלהואףשמו,זא.תהמלוויםלתאריםהחכמה"),דלתות 11 ,"דקש"(חיובי
אמינותמוסיףכשכזהש;,שימושבלתי-ביזיונית,אישיותפונקל,זכריהר' :גדול

,מך,דכי.ר'של;החיוביתלדמותו
שרגאר'שלדרשו.חיו.הדמויות.שתימאופיינות,השוב.דתבדךעזדתי•הןגם

ענייןעלדרשהגדולבשבתנכל:כ'ה.ולחוכמתוולמישנתולתורתוכדוגנזהניתנות
בדינידרשתשובהונעזבת.הנשר,חתיכתעלשנפלהחלביפ.ת tכ\זופתוחפתדז
·דרשת,·אתב:חר·ההזוכריםע·דיייןעירובני jפרם iדבית'נו.א,ת il1גאו·ים 1שונו

המוגזםשהדגשםשולייםנושאיםהריהםאלתכל .') i• 1 16 (בצרעתו.וילהנסוגיא
מגמותיואתהנזשרתים-נזמריםעיוותאי·פךופודציה,•א.ר·נזוניה, iאי·,יוצר

מרדני]ר' lדרשא•זtרהנפלאההררשה 11 :·זאתולעומת.המספ.ך.שלהסאטיריו.ת
 .) J" (23 ; 65הכנסובנית

ר'שלעירו,ה.ערים.לשתיהנזספר 1יידזדהןנזדידת·tנאיפיוןנכבדתפקיד
(אר,ניזנאבבזה.אוזנאנ"זנב.הריהייות i.אדושבדזילדפיגזנא,קרונהשרגז~

ס"ט.מכהרת,זקוףתא.גודל t\נזהאגרוףמידת.היאכיזבא) !אח.ונוסחלפי
מג,·ריוכנוקדםבהם.גןתגהר·ד•עיר.ןזזרנלפילפולי·הסדקסגז.ל- )'ב
עירממש,שלעירבדסלןי,בעירהמספרנהר.הנושכילגיבןך.ןשל

ג.אשרו'שלכ.עיורבידי·רניתןש~אינהלערכה,;נןדסיףבי:אזtכ.נזשמיקומהויד:רעה,
היאנילקורא,נמסרסאטירי,ת·אהרוניתבהטעייתה. tרנכןנזביi~כעיר
בבדיההעיר :מכדל-ונולזהתוארמפריךהמפורטהתיעודואולם"מפור:אה",

לעיר".מעירתעבורבהאשרהמסלההברזל.מ.ממלתמדא"הרחק
 :זוזנוחת·ציוויליזאציה oלעיר_הגיעוטרםהםאףהאחריםהתיקש,הרתאמצעי
מרכבותאדפני 11נעדרים jוכגבולה"בכליראולאןקויהםהטעליגראף"עמודי

(במקרההקרתנותסימני-בהקב.לה-ב·תמצוייםבמקומםהקיטור".
 wהשכדמקבתו"קולחוצותיה"בגלוחים rמ,העירדב"קדי :היהודית)

 .) 45 1 3 (כמשפט"ישוביהפתחיעלנקרוינבלערב
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"רכחובמגוויולחלוטין.שזניםמרדניר'לששרים mמ:גורירמוקוםעירו
סוסיםשלנידותהמ.צבנ"עגלתנדסעחארנ.רסלרי]. J " •••בבעיר:שאנרהדאונים

ני1ת· .) 63 121 " 20 (רנ" mהנקצההעומדידיםוהרבגדלויפה, u~ניתרשחורים".
ההשכל·ה.בסיפורישרכביואתונ~פיידהגמורים

שלשמונשמותיהם.כןגםמאופייךמרדכיוו'שרcגאיו'שניןהניגוד
תאמלסמלוח·וקהאף'במשעירהשריהאירוניהד.·דרךלענמסרחריףשרגאו'

סרות-הטעםבשדחותיומודגמתחיריפותואוילונר,) :::::(שראiג·ת 1הנאורואתהאור
הצדיק,מלכדריריומזברשיששמך, 1דrרמכיר'כןאשידמהלעיל.שהחוכר

המ.שמעותי.השםש11נרוק,ח.שלממאור(דאוהמוםהקנושכילי-חירניסמלהוא
שלרמותורכן 1אףילך 76עמ' .]ך"שת{נ"tבתרביץ, ,' ...מדוכי·אמרקוס

הואכך.לעבoו:נףסכדרכי.פדל).ליוסףטמירי~במגלהד 1ג:~למחדכי 1המשכלי
עצ·מו.החמרבלששמוגם

חמוץרלאלו,האבגופההיהדותשלנמוחהמרדכיד'לשהתמשכלותו
(דאו"ושמ.כיליםלעפעלותותאלר V)פiלtהרהבשהכנבוכים.מורהפmעת 1זזו

נעורים).חטאתליליי\'גבלום.שולמיימןושלהמשלהאוטונזחגפאריותאתלשמל.
מרדני. ,,לידינבוכיםמורהת l"Jמסיי~תהעליוניהלהשגחהמייחס.דמספ.ך

הרכמ"ם.שלזהבסיפור~עומדתתלויההסיפרויתח~רלאייהכליתזחי-על-כן,
הערשתילאעת'הני ] ... [נבונים',מזדההספדאתמדרכימrצא"ללואכי

הספדתאמצאמד,דכיאכל ] ... [זהבספוריהעיבריתהליטעארטוראתאנכי
באופן .) 49 1 7 (חאלהספוריחוט~תעתיהלטוותאנלץהנניואנכינברנים'.מודה

נעיצזנלו-עצמושויתף·סמריכמעיןהעליובהההשגחהתא 1המסרפעשוהסובטילי
כמשכיל.מרדכיר'שלרשתו

הזמר·שתישניןהקרעאתהעלילהבאמצעותממיחישהסיפורשלסופר
ר'כנגרנוהטיינואiפןבגלו'שיוצאכמיכללמעוצבאינועצמורדני 1מיות.

רשאית·אתקיבלממנו 1מעטהאינההבסיסיתמור•ד~תו 1ולשרגאלד'זיקתושרגא.
תאלוליתןיניקשאומנםשרגאו' 1נקישרי-משיפתnעימושקורהאףתודתו.

ביכרמ,רידניו'אולםהו. mדש.מראה ),?היפס·ולה ==(פעסעלעהמנרע,רתבתו
הםהנישואיםשרגא. ,,שלמו,שר,תו) :::::(שנמישפחתווהיפההטובאתלחנור

כלנאמרו,אך.ההשכלה.בסלפררתהחשוביםהמרטיבים·חאד-נישאוי-אהםה
מד·דכי,ר'ניגוד.תנ·ליתלעולמו iשראגלד'·מתנגדיםמרדני ,,שלומחותרפולעו
באיש· 1כפולהמיטאמורפוזהעונו·אמרקוס""אדקטוהסיפוירשלבסופוהקרוי
ועדנושרגא. ,,שנלפעולת~ומקוםתא.גאליציה,אתע~חנהאףונמק~מר.יותר

אתמייצגאמרקוסדוקטור .) 66 1 24 (רוחנית-דתיתבההנiגהשל·נישלשאכנז
בדוחאךהמס~דתית.ני:הדותאומנםשוששריהחrשדר"יהדותבנירוןהמיפנה

המתקדנות.האשכנזיתהיהדות

שינויהמשכיל.גינ.ודרשל.זהמצדעוה mנאיבתנראנדשטטרשלדעתו
זר.לעמדתוירוננזאל-נכון-הסיפוידבכותרתמצוישאינו-רקרס" wל"נשמו
נעירהיהודים.צוררתאך,נסיפףךכךלענארנשרטטדמלדמנונדרנו.אך,

תאן;זחנרחוסהסכשקנוהשמכיליםאתבחריפותמנקדהסיפורגיבורגרילינ'.
אברצותואסונםעמךחטאתהיאזאת;א,ך :מהשכלתםעליולהשפיעאלבעגום
חופשודוחרת,נונהחמס.ה mדמרחוקוי·דיחעיניואתאישיפקחניאד:ל"
הנוארותהארצ.ו.תלחאתוללנתארצותאלעזובזכינושהרראשיתרהיהתדורור

וםמו-מאפוגינ~ודיואפלח".נחשךיעזנrוזעמואוצרבניותא~לנפשן,nrםותנ
עטרפריגיינרד·ההשכלהגםזכן 1אומר.האולאגנליה,עונדומקומםעזנולנסקיז

הכניסתנןנועסלוי,נעירלרביהיה f'll1'3 !'ק"מרדכי :כראנשדטטדשל
 .) 149 1 103 (נא:זומה"הוע"יללא·מולדתועיר~לנזנאחנן,שכלהעירלעפירים

מטרהאיברפניםנשרםאךביטוי.אמצעיהואבראנדשטטדשלההומור
שארמבםהסאטיך;ן,מסתתרתמתחתיוו,מ.נקרים.הם 1עלי·רק"ינ.לרשקיימונפילעצמו.
מתיח,תשמוםכיהישנלעגת.צולפתהריהיואף-על-פי·נןןמר;ןך,פת.מאנצתאיהנ

צרעותשאינה'נ:לנדזרשלאהישנה,המסרותיתהיהדותשלהנ,הגתיהעלניוקירת
 ,,עםהמצדדהמספר,זאת.עםכומה. nבהואין·בטלניתהריהי~אlוהזמן,עם

מבתתאמקבל.הוא·אוףזאכי,נולוההיכאילורואהואינוהמשכיל,מחרכי
לד.~ויה iהר,הביקורת

יורק.ביואיתקה,קורנל,אוניבסריטת
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