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המוכתרכמלכההחדשה,העבריתהסיפורתשלושרמותיהד~שמיאותרורזגים 1ישראל"סטירות"נעיםשלבכתרואוטויצחקאתשז"להכתירמאז הצדהואהחיוביתהביקורתאתהמאפייןבראשיתה.העבריתהסאטידהשל בתקדפתבורכלהעצמו.אוטושלזמנוההשכלה,בתקופתהחלשלה,העל·זמבי לסווגשביתןתופעההיאאוטואלבשלילההמתייחסתהביקורתאוילושלנו. בלבד'.למאתנוכללבדרךזמנהמבחינתאותה
במאתנובשלילהאוטושליצירתואלהמתייחסתהביקורתשלהתופעה התופעהמאידך.ההשכלה.לסיפורתהכלליהיחסרקעעלמובנתלהיותעשרייה עמדאוטוכילדעתי,מציינת.וליצירתו.לאוטוחיובייחסשלהנגדית. לקריאתעצמו nש"השףבן•זמבנוהמודרניהקרואוכיהזמן,במיבחןמדובהבמידה השינויאףעלסיפוותיתהבאהבהנהעצמומצאהעבריהסאטיריקוןשליצירתו מהביקורתכתוצאהלאוזאתההשכלה·.תקופתמאזהאסתטיבטעםשחלהברור כותו iבשבחיםעורםחלקהשכןזו.ביקורתךמרותמסויימתבמידהאלאהחיובית, שישמפורט.סיפוותיניתוחובלאנאותהסברבלאכללבדרךאךאוטו.של המאמריםשליחסיתהגדולהמיספדאףעלהשבחים.אתולתמוךלחזקכדיבר לוקההסיפדותיתיצירתוהערכתנמצאתהסיפדרתימיפעלוועלאדטרעל לעת·מצוא.סיפרותיותרשימותהריהוהמאמריםשלכיכרחלקשכןבחסך, מאידךביצירתו.רמדרייקמדוקדקומחקריביקורתילטיפולנדרשולאשמחבריהן באותןלמכבירהזרועיםוההכללותהוסופרלאטיביםביתד.גםהערכתולוקה לגרועאלאבהםאיןזהה.בלשוןתמרהבאורחלעיתיםוהחוזריםרשימות, מערכו.

אוטו.זitלבכתביומדוקדקעיוןולעייןלחזורהדיןשמןאיפוא.בדור. נפש"."גלגול-אוטושלבירתוהידועהסיפוראתזהעיוןלצורךבחרתי חמניפיאניתחסאטירה
הקוראמוצאואיכותהסירוגהאוטו.שלהסאטירהמהותעלבדיונים לידיבאיםואיגםסחור·סחורההולכיםבהכללות.מלוויםוהססנותחרסר·בהירות שלושיטותיוהז'אנרישי.רכהאוטו,שלהסאטידהטיבשלרמדוייקבדרוסיכום במתכונתסאטירהביצירתוורואיםחסדעימוהעושיםהןבסאטירה.אוטו כתבאשרהסאטירותכיעלביקורתעליוהנזותחיםוהדהאירופיות.הסאטירות הקרויותהמניפיאגירת.הסאטירותאלנפש""גלגולאתלשייךישסיווגהנובחינת :כוונתםסאטירהלאיזומצייניםאיגםהאירופיותהסאטירותבמתכונתאינן שחיבוריו ,)ס 0לפנה 270-340בסביבות ; Mcnippus (מגיפרסהציניקןשםעל וארושלשמרעלראריאנירתזהסאטירותסוגמכונהלעיתיםבידינו.נמצאיםאיגם ) rro הV (, המזדורזת,בצורתןמאופיינותאלהסאטירותמניפרס.שלדרכוממשיך נתהפךלגוהוידועהיותררחרת lהמ\בהתפתחותהפרוזה.קטעיעםהמשולבת מחורזים·.קטיג.יםבהבשלבושלעיתיםבעוזפרוזאינהיהועיקרההגלגל. מחורזת.פרוזהקטעיגםבוננגסואךפרוזה.הגזולברובוכתובנפש".גלגול כחזןבגילגולההרוחהדמות.לעיצובכמסייעתהעלילהבסיפורהודגשהשמציאותם  '. ) 19 ' 18 (בחרוזיםלעיתיםמדברתוכזג
בשיטתיותהבחינהשבדמויות.הגציגותיהיסדועלעמדההביקורת הנפשי,הפנימי,העולםהעדרעלוהעירההגציגותי.הטיפוסבתיאורההכרחית בדמויות·.

בשיב•..לגגולבסאסיהראוסרשלהסיפורודניעלמחיבורחלקהיגהזועבודה ·>· בתשל•.גבירושליםהיהדותלמעדיהששיי·העולמיבקובגדסהרציתיזהבושאלע
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עניינהאיךהמניפיאנית"הסאטיי:רה ,) Frye (פרייה·~ידשכבדכפיאך כמציינותפריישמביאהדמויותתיאורנפשיות".בעמדותאלאלשמם.אדםנבני ישירותכלקרחנדאהלמטרותיהבדחותהמניפיאגיתהסאטירהאשדהדמזידתאת ענדים·כי·ימלכו,קפריזה,נעליקנאים."מדקדקיםיכחוט·השעךה, :נפש"מ"גלגדל מכלןחסדי·יכולתךודפי·בצענעליימקצועאדוקים·נהתלהבותם.נעלי·שגידנדת, הקנאי,הקברן.המקזנל,המוכס,החזן,החסי,ןשלהדמויותהןאלד ,•'גים" :iה לפיתוחאיפוא,לצפדת,איןשלפנינו.·בסיפורהמופיעותוהמיוחס,הרופאהצדיק, איפיוןדרך . Q'המניפיאהסאטיריקרךלפניהמוצבתהמטרהנמיסגרתאלאהדמויות, שהבחיןכפילמשל,הרומן.שלהאיפיוןמדרןשונההמניפיאניתהסאטירה בשןפךותאדםבנימציגה nוהי.אבאטןךאליסטית,ולאמסוגננת,שהיאנכךפךיי, שלריאליסטייםתיאוריםגםאומנם.יש.מייצגים"'.הםשאותםהרעיונות האיפיוןדרךהמניפיאניהסאטיריקוןלפניהמוצבתהמטרהנמיסגרתאלאהדמויות, משדםהאינדוקטיבי.דמגדקיע.הסאטידי·המנקך,תיפקודםנשלפרופורציהלכל עליפיברומןהמקובליםנכלי-הניקררתהמניפדאניתהסאטידהאתלשפוטאיןכך במושגיחזות·ערלםנפנינומציגההמניפיאנית"הסאטידהמקובל.סיפוריהגידך הקבלי-החסידיהיסודהריהושלפנינוכמיקרהויחיד",אחדאינטלקטואלידפוס אלימיםלהיסטיםגדרםהסיפורבתוךשנבנההאינטלקטואלי"המבנההגילגרל.של שלנאמרת-המידההסאטירהאתלבחוןואיךהמקובל"",הסיפוריההגידןמן רדיאליסטית,אמיתיתלהיותמתיימרתאומנםהסאטידההנרגילה.שלאדהרומן המציאות.שלרשקרלהמאוזנתתמונהמציגהואינהמעררתת.הינהלמעשהאולם בלבד.הסאטיריקדךשלאמיתוהיאשנסאטירההאמת
הסאטירהשללצורהלהזקקזוסאטירהנוטהצורתהמבחינתגם מתרכזתהדרמטיתההתעניינות"שבדדיאלוג,ךן·שיח.לפנינוהמניפיאנית. ונעימתה.אופיהלתוכנה.באשרואילוומדירת"".ביורלארעיונותביובהתנגשות

כסאטירהבןגסהידועה'ש'רה,סאטירהמרקיעה.אינדוקטיבית,סאטידהגםהריהי עקיפה.בלתייישירה,סאטירהדגםפזרמאלית,

הפרכה 1דהאליגדריה
נראההמניפיאניתהסאטירהשללז'אנרנפש""גלגולשלזיקתומלנד בסיפורואוטושלהסאטידהדרכילעיצובתדמהנדספתסאטיריתמסדרתכי שימשואשרהסאטירידת,האליגדדידתהסאטידייס,החיותלסיפוריהכוונהזה. כמתכונתיחדגם(כיל"ג)והמאוחרים(ב.המאסף')המוקדמיםההשכלהסופריאת הגילגרל,שלסיפדדתייאידיאילאמצעיאוטונזקקזהלצורןמובהקת.סיפררתית השימושוהחסידות.הקבלהשלהיהודיתמהמסורתבעיקרוהלקוחנשמרת.גילגרל שלמעולמםהלקוחסאטידינשקמהדרהחסידית-קבליתבהשקפההסיפורי בנעש"טהמסופריםהנפלאותמעשיאתלואימץפדלשיוסףכפיהמותקפים. אוטולרמאמץכךלצרכיר·שלר.ומיישמםחסידייםדמינהגיםודעותאמונותוכך יעילותודנההסאטידיתמהבחינהנזתנגדיד.אתלנגחכדיהגילגדלעקרוןאת עללערעריכוליםאינםשהנזרתקפיםהסיפו.רבמרכזהעומדעיקרוןשל

מהימנותו.

יהודיות·שהךשמנינן,אוטושלהדמויותתשעעובדותהגילגרלבאמצעות בעודאולםחידת.שלנחותותלדמויותשדניםגילגדליםשמדנהבדונך.טיפוסיות
חידת,שלנעדרהמחופשים-בני-אנושהךהדמויותהסאטידייםשנמישלי·החידת אךחיות,שלנודמאליתלהתנהגותבחלקםדקהדומיםמעשיםעדשיםוהללו שתכונותיהןובעודולקח",מוסר-השכלננייאדםללמדנועדודברשללא.מיתד שלפיההפוtiכ,ר'ה lאל'גמעיושדנה,בשיטהאוטונוקטמואנשות,החיותשל הקנאי,אנושיות.כתכונותאבוש.לנחלתהדפנותהבהמתיות,הח"ת'ות,התכונות מאולץ.אינוזדבשיטההשימושמובהקת.כלביתתכובהבעלהיגרמשל,דרך

באקראי·הנרמזתהסיפוך,מיבנהאתהמעצבתפנימיתחזקיותמתוךנובעוהוא ממהותוכפועל-יוצאמגובשבאורחדהמכטאהמשמעדתיתנסדנטילי\תאךלכאורה השקפת·ניסודהמונחותהרעיונית,התשתיתהמרכזית,האידיאהאתהסיפורשל  .המחנך.שלהעולם
בדרשהג\לגולים) 17נסדר 14ו" 12מס'(גילגוליסוהחמודהשועלבגילגולי בעלילהאדתסומשלב ." ) 39 , 32-31 (הקלאסייםהידועים,החיותלמישליאוטו שלהדניסמדשותזדהוצאהזה.ובחמורזהבשועלרווקהאמדדיסדבריםכאילו

 _.,.ג..
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השראתומקודעללרמתבאההמעשהסיפורשלהיחידלדשות'הקלאסיהמשל הדמויותשלהמשמעותר:כל'המחנך,שלהדידאקטיתכוונתועלארסך,של
עלהסיפוריתבהווייהכמציאותנתפסהמשל :זואףזולאהאחרות.החי.ית,ות

המספרכפיהמסופרזהוהןעבדנזמןהדוחבפיהמסופרזההןמישוריהשב~
הערימהכיצדסיפ.רהכשועלבגילגולהשהדוחלאחדהקורא.עינילבגדוהמתרחש ליהנותהחסידהעלהמקשהרחבהבקערההמטעמיםאתבהכינההחסידה .על

ומוכיחהכל-יוד'(~המספרמתערב .•שלימההנאהנהגהשהשועלבעוד:הסעודהמן
גמולךהושבכי !הזנבארךברעה.תתהללאל :"ואקרא :מעשהועלהשועלאת

היא.גםעשתהאשרהמשתהאלהחסידהלךותקראהימיםלקץכיבראשך.
אתהחסידהותבאפה.וצרתצרארארוכתקומהגבוהתבצלרחיiרייגהותמסוך

אתפסקתארתה ;ותעלפיהותמלאהצלוחית.תוךאלחוטמהאורךמלוא
 .) 32 (פיך"אלבאלאומאומהסביב.סביבותלקקלשונך.אתותאדירשפתיך.

מתכונת .באותהכמציאותהמשלאלאכמשל.מצריירתאינההמציאותובכן.
הדמדיותשלגביוכפיהדמויות.לגביההפרכההאליגרריהשללאוטוהמיוחדת

האליגרריהשבשיטתבכךראשונהממדרגהסאטידיתמטרהאוטומשיג
לדעת.יומצליח.הסרפד.חותר·כןכחיות.האנושיותהדמויותמתנהגותההפרכה
חייתית-בהמתית.כמציאותלהרקיעבאהואשארתההיהודיתהמציאותאתלעצב
הצרדהאף(על"ת lהד'מהמתכונתפועלתרגיליםונמשלמשלשביןהזיקהביסוד

בעתהקוראלגביוהןכתיבתוכעתהמחברלגביהןהחיצונית)המיטאפררית
מתוךמוסד-השכלללמדמבתעלכמשלמצרייךהנמשל ;הופרשנותהקריאה
 ;המיטאפוריתהמתכונתפועלתאוטושלוהנמשלבמשלואילוהשניים.שביןהזיקה
סגוליעיצובכדיתוךולנקדלהרקיעעל-מבתזאתרכלהמשל,הריהוהנמשל

::ים 1בעהםאףחלילהוחוזרלחיהמאדםהגילגרליםהיהודית.המציאותשל
האנושיים·מרכיביהעלהיהודיתהמציאותמעוצבתרכךמיטאפרדית.במתכונת
בראה,טורפת.חיהליהודייהודי-זאבלאדםאדםשלבגיוסהחייתיים

האידיאיהמיטאפדדיהנמשלהריהוהנזכרתבגירסתההמציאותשלזהעיצובכי
נפש".ב"גלגרלאותרמספראוטואשרהמשלשביסוד

אוטושלבסיפורוהיהודיתהמציאותאתהמרכיבותהאנושיותהדמויות
לאואףהמנקדים".העירושכבדכפיאינדיבידואליים,טיפוסיםאיגד

וב.בוחןטמידין'ב.מגלהפדלשלטיפוסיושהיוכפילמחצה.אינדיבידואליים
קבוע.זמןרבמיסגדתמסרייםבמקוםהפרג.ליםמוגדרים.שמותבעליצדיק/
בחברהעמדהובעליקודש""כליהדיהםהגדולבדובםייצוגיים.טיפוסיםאלא

בעלי"מיקצועמהםאוטו.שללהלקאותיו-הצלפותיוגבמעידהמשמשיםהיהודית.
קברן.והנידות.)הבשרמסאת(הגרנהמוכסחזן. :ונושאי·מישרות-ציבדריות

עמדהבעלימהם ;וקנאימקובלחסי.ד :מיוחדתאמונהבעלמהם ;ורופאצדיק
משידיניםהאחדותבקאטיגודיותהכלוליםשאחדיםומובןמיוחס. :היהודית.בחברה

שלכוללניתתפיסההדמויותשלזומגורבתבבחירהלראותישזו.לחטיבהגם
שכבותיה.כלעלהיהדויתהחברהוביקורתהיהודיתהמציאותביקורת

לעסוקנטובראשיתהההשכלהשלהישירהוהביקורתהסאטידיתהביקורת
יחד.הקשוריםאחדיםנחבטיםאוהמנוקדת.היהודיתהמציאותשלאחדנחבט

שלביקורתווכןאומת'שלוםב,דבדיוייזלנפתלישלהביקורתמצטמצמתרכך
ב.מגלהפדלהדתי.החינוךולנושאדתייםלענייניםיושר'ב.כתבברליןשאול

צדיק/בוחן ••יותךהמארחותיצירתואולםוהחסידים.החסידותאתמבקרטמידין'
וכוללניתכוללתביקורת-היהודיתובהווייההיהודיתבמציאותמטפלתכבד

מסויימיםלגבולותמצטמצמתאיבהואףמיקצועות.עדרת.שונות.כיתרתהמקיפה
בביקורתוגיארגראפיים.גבולותעל-פניחולפתאלאאחד.אוזהיהודייישובשל

 :עצמםהמשכיליםכלפיהמכוונתעצמיתלביקורתהדישפדלשלה~חדונה
משכילים.להיותהמתיימריםאלהאםכיאמיתייםמשכיליםלאואמתאליבא

אהווןשלהראשוניםההשכלהבמחזותכבדשהוקעוהמזוייפים.המשכילים האמיתייםהמשכיליםכנגדהביקורתובאירית.בעבריתאייכלויצחקרולפסון
בביתניהםההשכלה.ס•פדותשליותרהמאוחרתבהתפתחותהלבראעתידה בביקורתלראותאפשרזהבכיווןנטייהשלראשיתהרבדאנדשטטד.סמרלנסקיןשל

אוטו.שלזהבסיפורוהרופאים
לקראתהמתקדםהתפתחותשלסיפורולאסיפור·של·מעבדיםהיגרהסיפור

בעלאךדב-דמויות.בתיאטרוןגיבורמעיןהיאהדוחכלשהי.נקודת-שיא



שבע·עשרהוירדדערלההמסןהבמאי.גםשהואברדדרצופה~יחיד,אחדשחקן
עצמו.מקרםבאותוניצבתאןשרנה.בדמותהשחקןנגלהפעםובכלפעם

יוצריםלזמרתמזמרתהמעבריםאולם ;לכשעצמהאיפרא.נעה.אינההזמרת
בתכונותיהןעצמןהדמויותהיהודי.הקיוםמעגלפניעלהתנועההרגשתאת

אל·נכרזהיהודית.המציאותפסיפסאתמהוותרגמיכלרלןייצוגילצרוךהמתורכזרת
שרשרתזרןמרכזיתדמותמרעבותשבוהפיקארסקי,היסודמןזהבסיפוריש
תמונהלעצבמנתעלזאתובכלרב,במיספרנפשותזמוצגרתהתרחשויות.של
היהודית".החברהזנןכמיקרההחברה.של

המחזיקהנרגילהבמיסגדתדמויותשבע·עשרהשלפאנרדאמימיכלול
אותן.לבחוןהראוישמןקומפוזיציהשלבעירתמעודרעמודיםאורבעהשלרשים

באשרהנרגילהכלליכלאתהנוגדומריותשלכגודשראשוןממבטשנדאהמה
הסאטירה.בידיכלי·שר'תאלאאינווהעלילההדמויותהחומדים,לריכוזיות
בדמויות.גםאלאפיגודאטיגיתבלשוןדקולאוהגיבוב.ההפרזהההגזמה.
זיסהארמרניה.ויצירתהמציארתשלממדיעיוותמשרםבהםיששלפנינו,כבמיקוח

הגילגרליםשביןבניגודגםאלאהגילגרליםבמיספררקאינהשההגזמהעוזמה
עםאןחלילה.וחרזולאדם,רמחיהלחיה.מאדם :השרנרתהדמויותשביןהשונים.

אףעלכילכשמסתברבקוראאירוניתתחושהגםנרצותהניגודרקעעלזאת.
החיהזמרתביןמשמערתובעלאמיץקשרקייםהגילגרליםשביןהניגודים

ביןזהותמצטיירתזאמתאליבאדגה.קירבהקיימת-האדםזמרתרבין
משמשיםזהרתושלניגודיותשלאלהיסרזרתשניהאדם.וגילגרליהחיiוגילגרלי
שנימשרתיםמאידןליצירה.וגיבושאחיזותהמקניםוהםשיטתיבאופן

שבמישלי"בערדאוטו.שלההפרכההאליגרריהשלנוספתמטרההנזכריםהיסודות
סימרלטאניבאופןהקרואשלמודעותואתלקייםהסרפדחייבהסאטירייםהחיות
כחיות".לחיותרבאשרהסאטירהבאמצעותהמעוותותהאנושלתכונותבאשר
התברברתלגביהפרןבאופןהקוראשלמודעוותעללשמוראוטומצליח

שללאנושיותןובאשרהאנושיותהדמויותשלתכונותיהןהנעשותהחייתיות
כבני·אנרש.הללוהדמויות

ורשת 1המלהשפהחילון
אוטו.שלבסיפורוחשובהסיפרותיתתופעהעלדעתנושניתןזין

תופעהשלו.הסאטירהבמילחמתעיקרינשקלכליהסאטיריקרןשלבידיוההופכת
אתמוצאיםשהםכפיהלשוןבתהליכימשמערתישלבלדעתי,מציינת,זר

בסיפורתימינועזנמשכיםשהםוכפיהעבריתההשכלהבסיפרדתביטויים
בסאטיררתכנראומנםהמקושדת.השפה·חילוןהינהזרתופעההחדשה.העברית

תנ"כי.ארמקודש,במינוחשימושיםמצינואוטו,שללאלהשקדמוהראשונות,
הסיפרותשלהראשוןהסאטיריקרןברלין.שאולמובהקים.חילונייםלמצביםויישומו
זרמהלטכניקהנזקקפדלואףהזאת.לטכניקהנדרשכברהחדשה.העברית

שימושהחרפןהחדשההעבריתבסיפורתהראשוןהואאוטואולםבמקצת".
הלכוובעיקבותיר-סאטירילצרוךשלוכמיקרה-סיפררתיתלשיטהזה

יהודהבן·זמנגר.כסרפדאוזרמה.שמגמתולדוגמה.ספרים.מוכרכמנדלירבים.
ארהמקודש,במינוחהשימושהאירוני.הניגודאתליצורבמגמהעמיחי.
למצבים-שבכל-יום.ויישומוהמקודשומעולמוהנזקרדשמהקשורהרצאתוהתנ"כי.
-גבוהלביטויההזדקקותשביןהאירוניהניגודאתירצדחולין,שללמצבים

ארצי,פשוט,יומיומי.נמו,ךמצבתיארולשם-וחגיגיתנשגבתרמה.שפה
וגזולה.גבוההמיגבעתלאותהמשלנלעג.נמצאזהנמוךמצבהבודלסקה.זדךעל

בדרך. ...פניואתרנזכסהיל.דשלואשרעלהמונחתוטיכסי.חגיגיצילינדר
מתחומיחורגזהשינורשזאת.עםהסאטירה.אתהיטבמשדתזהמעיןשימושכי

המקודשיםהמקורותלגביגםשלילימיטעןעימדנושאוהואלכשעצמה.הסאטידה
רסימאנטיסיפררתילשרבי,במישחקהאמורים.הלשוןמיבטאינלקחיםשמהם

שלוהארציותהחילוניותמןשמץשכןוניזוק.חסרהמקודשהצדגםיוצאזה
סיפררתיתאחדותלראותיששלפנינוכמיקרהבו.גםונאחזנדבקהגמוןהמצב

משכילית·גםשהיא-הסאטידיתהמטרהשבידבהתאמהיחדגםראיזיאית
ולבקרהיהודיבעםוהחברתיתהרוחניתהמציאותאתללעגלשים :זיזאקטית

המיזירםרביד-עמוד·הקלרןאצלולהעמידםהאחראיםאתלהרקיעארתה.
הסיפון,שעושהאת\מתוחכםסובטיליבאורחעושההלשוניהמיזירםהלשוני.



 ,,.י1 1 נcו,;מדרכב.הסיפדרשמהםבח;מך~ם iבעל;להבדמדידתיד,במיבנהד.בתוכנן,

מטרהמכלוחדקיםהידאוטושלמסוגדהעברייםהמשכיליםכילהטעים,ואדי
בוודאיאולםהיהדןת,שלנפשה""ציפוךאתאן"קןןשי•האומה'/אתלנפץ
ושכמצבהיהדדיתשבמציאדתהשליליותהתופעותאתלנגחאוטושלמשימתוהייתה
מכחינהודומיהם.הנדותמוכסישלנשמתם""נוכיבויבאמצעותהיהודי,הקיומי

המשכיליםככידיאוטובידילמטרההופך-השפהחילוןדהיינו-האמצעיזן,
לשפתםהמנוגדתומודרניתהדשהעבריתלשוןליצירתהשדאפיםהאחדים,
שלבמילתמתםכילהיאמד,ניתנההאמתדכלי"הקודש.הרבניםשלהבלולה

בהםדבקמידסנת.חייםדדןלדעתםהמייצגתהמיושנת,ההבעהבדדןהמשכילים
מאופייה.מעטלא

מתואריםלוהנזקקיםהשוטיםקהלאתלהרשיםשנועדוהרופאשלספריו
הלקדהמקודשביטדי •) 41 (מארמים"אליםעדךות nבככרוכיםהךןחעל•ידי
האמוריםבמיבטאי·לשודמתדאדהרופארעוד). , 5כ"ה,(שמדתהמישכןמתיאדד

מתים"לפגריםהדאנשמותן"מהזידלעשות"מפליאהדאבשדכל"ורפא :באל
פאואפדאזהב/הוויםאלהמישפטיםאיןiבה·בכןשלקטןשינוימלבד .) 42 (

האלוהות",אלבהתייחסותזרקאןהנאמריםדבריםשלמלאכמעטציטוטאלא
שליליתבדדןמתואריםהםהסיפורישבקונטכסטהרופאים,לגביבהםהושימשו

לאשליליבאודהנזכרים,הפסוקיםעל·פנימרחףשדוחההאלדהדת,אתמעמידבירתך,
לגביהסאטידיקוןשלאמצעיוכלאתמקדשתהסאטידיתהמטרהאומנםפחות.
לאכאוטוומשמערתההשפהלצלילירגישכהשסרפדייתכןלאמאידן,דידו.
 • 1בלשוזהמעיןמשימוש_המתבקשותהקונוטאטיביותלתוצאותמודעיהיה

מעידיםמשמערתולגביהמודעותדהןהנזכרהשימושהןכיספק,כלאיןהקודש.
החרדיתהיהדותשלמזושדנהותפיסת-עולםהמשכיליתביהדותשינרי·עדכיםעל

רהאידיאיהסיפדדיהתוכןשלפונקציההיאהנידוןבסיפורהלשוןהמסורתית.
כלוללאסובטיליבאודהאותומעצבתגםאןמשקפת,היא ;מרכיבי\כלעל

קייםהגילגולשלהמרכזיהמוטיבבסיפור.ומגבשמלכדכגרדםמשמשתספק
צ'ה. l/ר lטראנספ'גלזמרמוטבארטראנספורמאצ'ה,העובדתללשדן,ביחסגם

ונקרדותדימיוןנקודותהמבליטמונטאז'קייםבלשןוגםכןהעלילתיכבגילגול
הדמויותשבידבזיקהביטויואתהזבדמוצאבגילגולדפוסים.שניביןניקוד

קיימתבלשוןאוילו ;הנמרכרתהחייתיות,הדמוידתדגיוהגבוהות,האנדשידת,

שימושהוביןהמקושדת.הגבדהה,הלשוןבידלמונעה.שאי·אפשדהזיקה,
"נמוכים".לצרכים

היהודיהקיוםבעיית
שלהשוניםמרכיביובכלהשזדדההנפש","גילגולשלהמרכזיתהאידיאה

כפיהיהודי,הקיוםבעייתאתרהסאטידייםהסיפורייםבאמצעיםמביעההסיפו,ן

היהודיתהנפשעמו.כאבאתוהכואבנדבך,הנרגעמעורב,סופדאותהשרואה

נמשכיםבסיגופיםמתבטאגורלהכלאן ,ה' lז'האתמחפשתתיקונה.אתמחפשת
שבעה-עשוהיהודית.המציאותבמעגללהתגלגלמוסיפהשהיאככלוהולכים

לווה.לנשמה,תקנהואידתיקוןן lאכימכריזים.והמשוניםהשוניםהגילגולים
א) 31 (הסיפורבראשהמופיעהתנ"כיהמוטווכבדשהוא.כפיהיהודיהאנושיבמצב

ועטןגברטלטלהמטלטלןה'"הנה :המחברשלכוונתוהיאזואכןכימצהי,ר
הנשארה:יפודבכלהיחידהואזהפסוקכידרמה, ). 17כ"ב.(ישעיהועטה"
שינויטלטלת-גבך,נדרשת :הרציניתבמשמעותווהןהחיצוניתבצורתוהןשלם

אללהידרשישהמהגרשלכזונתומלואעללעמודעל-מנתאןגמור.ערכים
הנביאדאילן. 15כ"ב,בישעיהוהנזכר.הפסוקשלהתנ"כיהמקרראלהמקורות.
האותחילה :עליוולהינבאהבית"על"אשרהסוכןשכגאאללילןמצטווה
רומזשהואתוךהמלכיםקיבורתלידלוהצבאשרהמישפחהקברעלשואלו

ירים",והבתארץאלנ"כןןךיגלגלוגבך*,"טלטלהיטלטלוהאלגורלו.על
חזרןאדניך",ביתקלוןכבודן,"מרכבותועימדימותושםאשרך,גולתהיא

אןיהרסן".וממעמדןממצבן"והדפתין :גמורבהרסמסתייםשבנאשלאוגדנו
בןלאליקיםלעבדיוקראתיההואביום"והיה :נחמהחזוןגםנילווהעינזו

ליושבלאבוהיהבידן,אתןוממשלתןאהזקנוואבנטןכתבתןוהלבשתיוחלקיהו.
וסגרסגן,ואידופתהשכמן,עלדודביתמפתהונתתייהודה.ולביתירושלים

אביו".לביתכבודלכסאהויהנאמן.במקוםיתדותקעתירפותה.ואין
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הנהמהונבואתהחורבןנבואתעלמרמזיםהמוטו,נלקחשמהםאלה,פסוקים
וחזרתדב-משמערתהיסטורימימושלולםאטידהמעניקיםרהםאוטו.של

רמיזותבהםישונביאו.שלוח·האלעל·ידיכאילוהנמסותגורלית-נבואית
מדכברת·ה:ברן·הקבך, :ומשמעותיתמיוחדתכוונהמקבלותהןהסיפורישבהקשר

אוץ-הגלות,אלוהגילגרלהטלטלההסיפון.שלהםימלייםכמוטיבים-הקלון
עלהממונהשלמקומו~תוהנזעמד.המצבולהדסלמוותעובדכעונש,מצטיידים

וישמשוסמכויותיו,השילטוןסימליאתממנושיקבלנאמן.אישיתפוסהבית
אצלביותוהמפותחת-הסופדשלהשליחותתודעתלנתיניו.נאמןכמנהיג
האימפליקאציותבאמצעותנוספת~~סמכתהמקבלתוייעו.דתעודהכרעיון-אוטו
על-פניהסיפון,שלהחיצןובמישורכילהעיד,ישהתנ"כי.והקשרוהמוטושל

שהיאכפיחמודהכהאינההסופדבפיאשךהבשורה" uכאילובראההשטח,

משתרתישובכי"חסיד :גאולתהדדךאתמפרטתהדוחהרמוז.הפנימיבמישור
יעזובכיוחזן 1דנואלנסועלמעןביתונפשותאתומעזובהשרף,יינואת

ומרכס ;אלהיובביתקדושזמירותיווהיוסדרים,לאוזמירותשכדשותינגינות
בה'והאמיןישוב,כיומקובל ;עדתוועלעמדעליחמולכידהגדדתהבשרמכם
כימתיםוקובו ;תמרנהכלומבליומדתמבליאמן,אחדאלישראל,אלהי
נפשכלחללומבליהבצע.אחדנטרתמבליקדשומלאכתועשהישוב
הדוחשלהסיוםדיכויאךהדמויות.לשארבאשדוכן ." ) 48-47 ( "] ...נמת

{=אחת]אחיעשהכיוהיה n :כלשהיתקנהתיתכןאכןאםלפיקפןקמקדםנותנים
לגודליואנוחשמים,אסקמדדם.אעלהאז ,] 10י"ח,עזרא[על·פימאלהמאחת
הגאולה,אתיביאאשדבלבדאחדלתיקוןהדרישהצימצדםהימים".לקץ

המינימום,כדיעדהמעטהלשוןמכדרגת,כגוזמהנדאההסאטידי,בקוגטכסט
תיקווהואיןזה,למינימוםאףלקדרתאידכילאמדך,הביקורתיתשמטרתה

שלוההדסהחודבזנבואתומתענית.המתגלגלתהנפששללגאולתהועיקרכלל
החלפתההמבשרתנבואת-גחמהועימהעומדת,בעינההקיימיםוהמצבהמ·~מד

הטובהובעלת"סמכות,נאמנהחדשה,במנהיגותהיהודיתהמנהיגותשלהנדרשת
הימנה.

ניד-ידוקאיתקה,קדונל,אוניברסיטת

חף'ב)(משורן,ב',צידן•,ישארל".לביתהצדפההספר"עלשדר],ז" .י[יה"ש ) 1

 • 32-29עמ'
אלהקצהמןועדת,שלוחבהקשתמ'יצגחאוסרשליצירתועלהביקורת ) 2

שלםמעשהן,אמןידי.מעשה :ומר•טהוו·מאיר-כגזןקילוםין,בדבריהחלהקצה.

תרי"ח,דינה,ל.הצופה•,(הנקדמתדלגודע•איןדממנדלהדסיףאיןעליויופי.דכלילבענידב

כלעםלהתחרותתזבלנהעוסער(סאסיוען)עקיצות :קר.בנרא.א. 1 ) 15עמ• , 2בהערה

ןך:~,הדבר/(,חקו(שארפזיניגקייס)•השכלבחדרוכןבתוכנן,בןזה,דרךהעמיםסופרי

הד•ךעלה.דפאודדידתמןגבוההידחו.וובה.למזוגה :סרקרורבנחרם 1 ) 48עמ'חרכ"ו,

 ] ••. 1עליוטבדענפלאהנדת .rא ל,~:•חדתםאשוישראל•,לבית,הצדפהבעלארס,ךיצהק
ברנדשסטושם[י]פדרימופח,קובעתהיא ,חיפורתםה·וצרבחורשבה,האירוניה

אליולה[י]דמוחיכדליםאינם ] .•. [בררידםאשר][ואדנן-רם[י]פדריהראשונים

 1 181-180עמ'תרצ"ה,חשדן, •'ב ',ג.מאזנים",(.אירוניה",ובצמצדמס"האמבדתיי]פורס jבש

בכל·במינה nד nמיואירופידחאיזו.יש :קווזנר'וסף 1 ) 457-156עמ'וספרות','.אמ:ןת

מיודקה)הבנהשלבמובן ] ••. [(עלידנהחרבדתירחמין :אומרהייתיאוטו.שכחגמה

המפרזתשל(.היםסדויהלאוטו•שקומרהסרפדיםמןלאחדאףמצויהשאינהמעודנת,.דבי;ה

שראדילעשרת,מפליאלאמן.ויהי :גוץצב• 1ננ) zעמ' , 1960ירדשלים, ,'בהחדשה;העברית

אחרישנהאלפים ] •.• [העבריתהספרותשלזכודנרחיהבספרזהבשלדףלמענולהקצות
שלסגנונומעיןברשיש ] ...נהעבריתהשפהקולשניתנשמעהנביאיםקולנחבאאשר

ורשה,סריוש,א.י·תירגםףכ.ההיודים',ימי(,דברייחד"הינהשלסגבוגו jומעיישי;,יה

 :בר"נ'ןראובן-כגוןהקטלניות,הבליסטראותאבניועד- ) 327 , 324עמ'נ.ודס"ד]
הולםהיונ;וביוח.בלשדנדתלןשיןמובןנאוחדסטיר'י,סדפרהשםגםאיןהאמתצד.על

שלמניח-נשקםהלקוחיםניםשב.בחציםלהשתמשידעלאעוסוכראוי.·;וטואת

שלהדמיוןמעדףגםלד·היהלאאויארםטו.האילטקיהמהתלשלאדיוב:להרומאיהמהר.ל
היהלאעוטרםרבנטס.הספרדיהמהתלשלמדרשומביתיצאואשרהסטיריים.וסופרים

הפ•דסיהיסודחסר;זיההעבריל .rלהמההרדסי.בדגולשלמטפדםר.ךןמויאדסטיריסןפו

המהתלשליחדגםוהארסיהעליזוהבריא..ושנוןהלעג .rאגםידעלאהדאד.ואז:נרחי.

_j__~_ -
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משרחיחציםאשרוהחדה,הדקההאירוניהלוהיההלגמריוזרהותלמידיי·ובלה.וצופתי

אשרהיד.רדית,האירוניהאותהבשמאלה.חדשיםים 1אופוהמאיירםוברקים,ביימנהעול

יודגרהיתהרסביפס,פ iפשלמםפוסם,האנגלית,הצ:וויתהסטיהר 9ומלכהיוצרך,ההיהיינה

מסוגובוקניס.קוציםרקלקח::ידעמאוצרותיהגםאךהעבריהמהתלשללרוחוקורבה

העליזו"הבדיחותזהעםויחדה'(מקהרחב,מעופפים.ר·שופיםנחשיםולאוהשכיחהמצוי

לר cזריהיוהאנגלית.ןססיד:דשלואופקים,צבעיםiזמלאהוהפכחית,הפקחיתהשאננה,

ורשה ,•;;פן;,:ה.למבראאוטף,י.צחק ; 274עמ• , 1923גיר"ררק,א;כתבי;(,כללגמרי··

בז.ולדותרקמקרםכיום cה.הרפסרפדבדייגיוברוראהזאתכלעם .)'ר-·העףנתרס•ח,

הואכימא,ןעדהואחשובבהתפסשהואהמקדםלרם \lהיום.שלבחייהולאספר·רתנר

וי.וצריםואחדהחדש,הענויהסגנוןמיוצריואחדהחדשההעבריתהספרותמיוצריאחדהיה

המקו::לתהדעהכי.חושבני, :פפוצבי ; )'געמ•אוטו•,(.יצחקובזמן•בעמלההארשונים

במרבןלהשען.מהעללהאיוהתקופה,שלביותר;זמצויןהססריקןאתבאוטולראות

פירטחסותורבעפ"יהיאארסושלהיצירה!\כן ] ... [בהרבהפלועליועולההאמנותי

לאלאיוהם,פרימיטיבייםשלוהאמציעםעליה.מתנוססתאינההעדינההשידהודרתאמתי

 ] ... [ואליגוויור.בפרסוניפיקציותלהשתמשלמבכידאנלץ·והואנכוהנעלליהלפתחידו

איכותושלהטבע•הבשנינותאלאהאמנות,יבעיצובכללמונחאיגראוסרשלערכואך

עמ·תרצ•ח,קראקרב,א.פולגיה;ליהודיהשגה,ספר;זמתקיפה•,.(ההשכלה.ומפצוצת•

רמ•ב-רמ"ה).

שמחבריהםאחריסמאמריםכמהגםלד.דבירראויכהעדהמנוייםהמאמריםעלבנוסף

.הערהססאניסלאבסק•.יהודהשמערן :יצירתול 111ארסךאלבאהדהכללבדרךמתייחסים

.שבועאוהד•..ציחקמלאכי·ו.א. 1 592עףנתדס•ס).(שנסת-מוזכ·,השלה.'קטנה•.

ה;יברי.הס:ןרבן·גריון.עמנואל ; א''""-עמ•תש•ג.השנה;,ספרהיהויד.'הספר

ל:ית,ה:<ופהלמרהשניםמאה •.קרואברוך ; 328עמ• •) T(תש" '.י,כגסה.'תש•ה•.בשנת

,חרות•ישראל"..לבית"הצופה .אלידןש. 1 4עמ'תש'י'א).ניסןגכ•ח.הבוקרישארל•·.

(:וקאדשס.)ב,פוקים'מייסרם,אליהו :אוטולעהבאיםהאמנ:ירםרג-הכןכמו .) 1957ביולי 6 (

ך,יzן"הל,הצרפה',במבואשטוובמן,אלר~ךך ;ס nתךצ ,' Nהספןןת',,פנושטךוום,שלום ;תר"ץ

העברית;לספרות,מבדאהלקין,שמעון 1תשי"א ',סהעברי,'הספד ••חורביןגרשון ;זתשל•ג

 1תש.:"א(לונדון),תר::ות•זהר,ימנחם ;הענויההסיפורתעלהאנגליבספררוכן 'תש"יח

חכם;,דורונפלן,בשמעון ; 1962א;לזרמיה;החדשה.ועבירת n,הספרו ,שאנןאבהרם

הס~ררת,תולדותלחרבו,פ· ;תצר•האמירקה;ליהודיהשגהב,ספרמאמרווכן ; 1914

1החדשההעבירת
 , jnתשנכסלור•מ"ג,ואר, i,ההלצנרת",ל;ו ...בונווויין,חיים ;ופ"ס n ,'ב 1

 ; 38עמ' , iתשל"עריר"כ,מעריב·,לבגידה",שהבאיה"הסגידהפוידלנןן,יהודה ; 44עימי

 :~:אנגליה ; 37עמיתשל•,ןניסן.כ•ז,מעריב'אוסר;יצחקשל.הסתערותו :ו.ןכ
Joseph Chotzner, "Isaac Erter: A Modem Humourist," The Jewish Quarterly 

• Review, III (1891), pp. 106-119; and his Hebrew Satire, New York and Lon 
don, 1911; Meyer Lovitch, "Isaac Erter - His Life and Works," Heprew 
Union College Ann11a/, 1904; Harry A. Savitz, "Dr. Isaac[!] Ertcr, the Immortal 

. 203-204 . Hebrew Satirist," Jewish Forum [New York], December, 1956, pp 
 jלו•ן·אפשטי'בהו:<אתמכבדלאהופיעהישראל'לבית,הצופהשלחשדהמהדורה ) 3

לספרות.ומחבורת

שאנן, ; 184-182 , 160 ·מ<,מברא•,.ולקין. :עייןוכן'ל;יל, 2הערהדאה ) 4

 • 177ענז·,הספרות;
 Gilbert Highet, The Anatoו ny/ס Satire. Princeton, 1962, p . 37 ;דאה ) 5

. the Novel סNorthrop Frye, "Fictional Modes and Forms," in Approaches t 
; 36 . ed., Robert Scholes. San Francisco, 1966, p 

ברומך.לעיון,ןךכיםלמיניהן•.רציפות.צרורתמבדיים•,.סגנונות :עבריבתרגום

 • 21עמ•נחש"ד).תל·אביב,צור.בן 111רתירגם

שנדפסנפש""גלגולבסיפורהעמודיםמיספויאתמצייניםבסוגרייםהימיספרים ) 6

העמודיםשני :משובשיםהעמודיםמיספויתרי"ח.וינה,מהדורתישראל',לביז:ב,הצופה

יצוייגרהראשוניםהעמודיםשני . 48-17עמ'ולאחריהם 32 ' 1 31כ"מסומניםהראשונים

השוסף.בסדר.ומקביליםעמודיםדנהלהבדילםעלימנהא• 32 ' 1א' 31כ·

 • 179עמ• , 1963ת"אא;לזרמיה·.החדשההעבריתהספרות ••שאנןא. ) 7

 • 21עמ·העבר•,ובתרגום , 36עףנ , 5בהערהלעליהמובאהאנגליכמאזברופר'י, ) 8

 • 22עמ• ,•וב;·הובתרגוםשם, ) 9

 • 22עףנהעברי,ובתרגום , 37-36עמ•שם. ) 10
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 • 23עמ•הענוי,ובתרגום , 37עףנשם, ) 11
 • 177עמ• , 5בהערהלי l(להמרכאהאנגליבספורהייס, ) 12
החמרן ן<::רוהחסירו.,השועל ;והבארהתישהשועל. ;והגבינההעורבהשועל, ) 13

בדרךאוסרשלזהבסיפור~והנשו.בלהמשלחרפעתעלעמדההביקורת ·) 39 (אדיהבערד
בעופרתהמתגלגלתהנפישאתמתאולחרבוהנושא.מלואאתמיצתהלאדאי iרבופשסנית

הספרות•,.תולדות(לחרבו,דם• 11ובנ··משוו•םוהםלהםזאםפניבלם.אשד , nובחיו
וציודיבאהתמידכמעםהוא.הנמשל :פחותהדעתאתמניחיםקלוזברשלדבריו .) 21עמ•
גוליםהגילבתיאוראף·כי .) 332ףנ yטרדיה,' o(,הילמשל•מאתיםהואותמירעצמובפני
 :דפפרדסש.ובןחוקיותן.עללעמודמבלינקורות·ריימון.דיבו.רכדיתוךמצייו·הוא
אוטו(י.צחקאופיו•אתהמסמלבעל·חי,ושלאדםשלפרצופים,שנילושיגלגול.בל
 :צינכדגוישראל ·) 15-14עמ' .). 1951 (ב'[יוהנסבור.]ג,דפים;בשיארלי,'זמירותנעים-

לאופיוואספקלךיהסלמהאיגתגיגלהשאליה;;חיהמכופלת.תמרנהמתקבלתגלגול.מכל
ציגברגשלבדבריו .) 72-71ע7כ . 1960תל·אביב. .·וישארל.'ספרות(,תודלותהאדם"של

המתאיםלהסבומעטמתקרבמייסוסהנושא.פיתוחשללאפשרותרמזלמצואאוליאפשר
לכל.וניתנתד:כ.רסקדיסיסקהלאה.מקבילההיגילגוליםשלההגיונית nההשתלשלולעבעורמו

והנגדייםהמקבליים.הקריםאתובהזכירובחברה•,למעדמוהאדםבןרtגרגלמינ.ווחיבלע
דומה.פיוס.ולאפישרזלאסתםאולם ; ) 16 , 15עמ•אוטו•,(.יצחק • nהתכרגרשבכל

ביד.מרכוניםשהםומ.שלים,שלהאיזופילמקורחז.בזהואלשיטתנו.קרובשאנןכי
מיצויממציםהםאותו-כברןיותראומסלמים,הםארחוהאנושיהעולםאלוגליה[?)

 .) 177עמי(,הספרות"החי•של·הפתגמיות nהידרעובתכונותיואוםתכונותהמחשתידיעליתד
 .) 179עמ•כשם,אדם•לבניוכסלמים.כאליגרדירתהחייםבעליתיארואתוראההואאך

 • 196עמיהעבירת•,לספרות.מבואהלקיך· 1 179עףנהספרות; ••שאגך ) 14
 Edwin Muir, The Structure/ס the Nove/, London, 1976, p . 10 .:השווה ) 15

 • 158עמ' ·]ו"שת[תייאצור,ואובןתירגוםבדומך."לעיון.דרכיםראהעבר,יתדגום
 Ellen Doug1ass Leyburn, "Animal Stories," in Satire: Modernעיין ) 16

. Essays in Criticism. ed., Ronald Paulson. Eng]ewood Cliffs, N.J., 1971, pp 
. . 220-221 

גוש:יtםבענייןהמסורתיתהלימודדרךעלמספררזיזיל,שלמתנגדוהמלמ.ד ) 17
עלה'פסחכאשדעלהי[!]ופסחנ{לדנגווקדרקלמקרם.ובהגיענו :בוש•יויקווקיים

 .)ב ' 1עמיתקנ"ה][בלויו·יושףכתב ••ברלין(שאולמצרים·אתבנגפוישארלבניבתי
הרומזקרגוטאסיבי,מיטעןבחובונושאהואאךי, :tהומוידtגאומנםהראהמיקואיהשימרש

 ,ו!.ד'י'אבזכירהדמ.יבאטלשמל,אן,מצרים•,מ.מכותאחתמגיפה,היגדן,דיקדוקכי
ו.צאןועניי.לדי.מוכרי :לרעגלביטויבלריןבידיהופךחיוב.יכינוי.רשראהצאך"..עניי

הוספתעל·ידי·געשההשינוי .)בב•עמ•יושדיי,(.כחביחמנה•עתוהנבונותהכבולות
ביטולרעל·ידיכענווה.גםשו ttהמתהמקררי,.עניי·מובןאתהמגבילבאופן.דלי"הסינונים

יחוחבאמצעותהמילרגית.הידיגוסאסיבית,משעמרתהעלוהעמדהת.הצאן•המיסאפורה
גדושתשהיאאלה,פעולותשלהמיסאפרדיתהמשמעות.צאגיותיי.פעולותהמחאותהמישפס

הסאסיוהדר::<יעלשלילית.היהב-ממשבצאןעוסקאינושהוי-הדבריםהקשרמתוך
'י Saul Dcrlin's Ktav Yoslier; Thc Beginningס f Satireעבודתידאהבלריןשארל:זל

-in Modern l-Iebrcw Literature of the Haskalah in Germany," Leo Bacck Insti 
 t11te Year Book, XX, 1975, pp . 109-127 ;ב.כתבהסאטירהעלנוסףמאמרוכן

 .) 1977 (כ"בבכרךשנתוןבאותושיידפסיושרי
אוחסיד•,הואהמינוחובקוואצלואךמקודשים.לשוןבמיבסאימשתמשהואאףפדל

אירוביים,הינםוהנימההסרןודקמקודש·לכאווה.חסידיכולןהואאףוההקשראגדי·חסידי
 .) 1838פראגצדיק·..ברחן . 1819וינה,סמי'רן".(.מגלהשרנותבדרכיםהנרמזכפי

אוציון•כ.אהבתאמפושלכסיגנונופסבוו·תג•כ,ייגנון oלמעטבאהזומיסגרת
אתהנוגותומהימהנ,אותנטיתתגייכיתאוויהרליצורכוונתו jשכשומרון,אשמת •

 .ופלוברליןשלנןןנתם
שתריח,בתפילתהשחרמברכותשתייםשלסיומותמהוויםאלהמיבסאי·לשוןשגי ) 18

נשמה".*לאהי,והשנייהיצר,.אשרנדבתהאחת
מרכא"הבשןןה•,מרסרההשלכ.כי ·) 16עמ•אוטו.-כ.יצחקמייסרםהעירריפה ) 19
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