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'

בין-השמשות ובין-הזמנים
>עירן במוטיבים מרכזיים בסיפורי מרדכי זאב פייארברג(

---- -- . - - - - ----

- - - - - - - - - ----· - - - - -

מאת משח פלאי

לקלמ.ז
יציר.זו ל;.ן• מרדכי זאב פייארכרג נתקבלה כדרך-כלל כעין טובה הך
יד·-ל~· כזכקר::-:-יפרדת כדורו י u.ל המספר והן על-ידי אנשי-ספר

חו·ן .היהודים הם רק כפ•ג.ל ל ·~:.תהליכים היסטוריים:.~: .אינם תלויים
כהם .מכפנים אין כוחות ח·וכ"'ס .שלהס תככיח חיר:ית ,םהל·~:.מ אלא
)יוון

כלכך" H ,

·:-ווו :מאדחר·ם .ייתכן .שאמירתו המצוטטת של יוסף קלוזנר" .מי

קורצווייל קובע i.:' .עו פייארכרג ה·..:דיפו הסופרים ה·ג.כריים את סולם

םילא:·~: ;::.:-:חוא מת ככחרותו" 1 .יש כה כדי ליחך הסכר כלשהו לגישה

הערכין של עולם חגו'"ם .והיינו תר:ות חמ•ג.ר .:ומתוך כך כאו לירי

חאוחו:י: :לפי פייארכרג .ויי r .כן שיש לראות כתשומת-הלב שלה זכה

פייארכרג הדוהות :לשחי עם הr,לכטויותיו של המספר הצעיר , 2עם
והכרה

.דמלו;.·::··:..

כאותנטיות

הנאיבי

הביטוי

שאפשר

למצוא

.ות ::.;·:היה זה אליעזר ' i.:טיינמן אשר עמד על השפעתו המייוית של
"פייארכרג כתקופתו היה שעון לכני הנעורים ורכים מחס

פייארכרג .

ו:ו· :םכ:צ ·:..על פיו"'  .אך שטיינמן ראה כמיפעלו הסיפורת• של
פייארכרג גם :::כב

לדורו: r .

"אין פייארכרג עומד כארון ספרותנו כאחד

יר::::.:י:-: :ליחות .ל :·:..חי;,:יכות היסטורית-מחקרית .אלא כתעודה חיה,

רמד:ר אלינו כ'  tפה חיה .גם כשפת המציאות של

זמננו" . 4

ערכי האומה הקדומים" ".ואילו פ'"אר:רג מ:טא את הטרגדיה הנוראה
י u.ל היהדות

המוורניr .

'ד.:.איכדה

אr ,

ייהווואוח

חאמונ..י;י;י. "-

"בתפודה

החכ·לה והובקעה החומה האיתנה ל ·~:.אחוות התרבות היהודית ורבו
פרצותיה"lt '.

כרוך קורצווייל נאמן איפוא לתפ'" t:.תו הסיפרותית ההיסטוריוזופית.
הרואה כמגמת פניה של הסיפרו r ,ה•ג:.ר·ת החוי 'l!.ה מהפכה .ולא המשך.

ועל-כן מצא כפייארכרג את מי ·ז.:ה:חין כאופן אינטואיטיבי כש•נוי
הגורל המתחולל :תר:ות היחרך• -;,וכתן לו ביטוי ככתיבתו.

יז קלוזנר והן לחוכר .שמצאו מיגרעות וליקויים כסיפוריו ,גמרו את

:-יי:לל ;גל ·צירתו ו:::יפרו  rית כתב עליו קלוזנר :

"התנכרות גמורה וזלזלול-ללא·סייגי.י :ל•ן;.וכו ל:.ז· קדרצווייל" .ככל

"ירושת הנחלה.

כנגד  r,פייז.:תו של קורצווייל ·צא חוצ·ן מנחם כדאון
"החלותיו

הסוציולוגיוr ,

כ  968-ו :

של פרופי קררצווייל מפאיירכרג על ·האדם

ויא ·::-:•;:,ל:ו מרו ·:זאב פייארכרג .למרות כל הליקויים ·ז.:לה והמכערת

המודרנ•י לוקות אף הן :פי t:.טות ממאירה" .ומכקר מערער על "הרע:ד

.ח.::ד· רא :-·::כספרותו יז.:ל עמנו דכתדלדותיה של התפתחותו הרוחנית

על פ··ארכרגיי .וטוען .שהיא

- :.;-

ו ח [אלמות" .זבל סיפורו "כערב" כתב קל וזנו .שהוא "המעולה

ל:- ·::::יצירו ":חל לד מ  iחצו הציורי" .ו ולחוכר סיכם " :שירת פאיירכרג
:-יא י;ינח··::,·-::-:.-

u.

היא הרומנטית כיו;,יך כי ירת הרוו .את הצו הרומנטי

חיפיא :;:::::.דוור חכיע פיארכרג הבעה יפה ונעלה מאד"t.ו
פייאי:-:ג וראו ו-י;·-:צ· :הסיפרותית את הביטוי החשוב כיותר לכעייה
-:··:-כ:

::-יפרד r

ל.:ד·

החויז.:ה.

הזגכרית

"משוחדת ומסולפת כטבעה" כעיקר מי  tום ' 'ILהכניסו את הסופר ואת
יצירתו יילמ·· r .::סדוס • u.ל יהדות רלrז,ימיות"~ 1 .

כותב

כדאון :

"מרוכי :אב !:ייארכרג ·פח כל-כך :יסרריו .כרענונו,

ער •~.:עוול ואיוולr.י חיא לטחון את דעו;.ייו

ו :-:·-::חיה -:ד פרופי כרוך קורצווייל ·ז.:קשר כתרים לראשו .יzזל
לרעתו

המ•ז.:וקעת כחלל הספרות ה'שראליr ,

ולא לספר כנפלאותיו האחרות" .והן .

--

חמ:רלכלות .אחרי הכל--

הוא "משורר כעל כוח נביעה

גורל" .גדולתו;:• .ל כדאון: .ייממשדת ה:כייךי;ו ל ·~:.הדברים" וכעיקר

של קורצווייל.

כסיפוריו המאוחרים .םהכ ·:.:.מוצא חמ:קר ןו•:.:.ל "טעונה וחושנית"12 .

ול·:..פ:י::יי ::-פרו ." rי ::זל מ.ז .פייארכרג .הגיעה הספרות הע:רית

היה זה פרופי שמואל ורסס r ·;:,. .כע עוו ::שנת .זושי"ו להתייחס

.:-:ד·: -::-:-:פ:בם חרא•ז.:ונה לתודעה עמוקה ושלמה של נושאה המרכזי.

לאומנות הסיפור ל:.ז· פייארכרג ולא להסתפק כאספקטים החברתיים

~~' '""<\:ב ::מסור1ז-יח"הדוז על כל צדד"'ה ך".

ההיסטוריים ·ז.:מצאו המנקרים

;רי""צווייל זרחם קו-גבול כין הסופרים שלפני פייארכרג ואלו
·ד:.אחריר

יי::-ופריס ·ז:.לפני פייארכרג האמינו •~.:אפשר ליתקןי את חיי

-:·-:·-:·:::

ר~ ·:לחפון אותם לאזרחי העולם הנאור" ".הגורל היהודי

·;:--:..כ. :ור·צ· i.:' r :לפנ· פייארכרג כמשהו שכעיקרו הוא פרי מעשי כוחות

כיצירותיו.י 1

נאמן לדריי u.תו ,ורסס כחן

את כלי היצירה של פייארכרג ואת המקורות הסיפרותיים שאליהם נדרש
כיצירות•ו.

הוא כדק את מקומח של האגדה כיג.ולמו של פייארכרג וכיצירות .כחן
אח המקורות האגדיים לסיפוריו .ואחר ניתח את היזLימוש שעשה הסופר
כסיפור "כערכיי .ורסס עמד בהמי u.ך על משמעות השינויים שהכניס

.ם"'ל:.ז•יר") תרפ"ט( .עמי  102קל ודגר מ'  tווח את

המספר כס·פורו והצביע כפירוט על רוכו האומנותית של פייארכרג

א ~--ג··:· ·:כי" י ':י"ייכ צ ינאגר 'ז.:אף רם מתו בצע•רוחם .ו•ז.:אכן מזהיר מפג· ח•ז.:וואה

כמיבנה הפנימי

1

•

'" " ~-."·::.רצ"'"' '" Cנר:· •C ~:

1" " :

~:אז ~א:·~: -א ינא ·:.:ר c:רות חעבריתהחד•ז.:ה לדומיה ,בי . 1ב•בא-י':ז .1 l'lb2 .עמי
~ 4ג 5-)( .כ

---

ב · ....כי :-::ס""'":-:י;::נ ~:וחחיי:::טורייוניים • t-ל חס'"פרות :ועכר"ת צ""נו ענ""ן זה.

~א '" ~~·;:ר":י די;·:~ ·;:"'";:יגוכ•·ן .הס•פורוי העברית מחפשת גיבור 1גבעת""ם

-

כסיפור "כערב"
וכסממנים

 -סיפור שעליו נעמוד להלן --

הצורניים~ • 1

גם פרופ' כושרן שקו מכקש לצכזצם את העיון כהיבטים הרתבותיים·

"אותו מאבק ":.ז··א :ז;לו z:ז"ויי:ח לרר:ו חס"פורת אייינטנסיייב"ות

לאומיים של יצירת פאיירכרג .ודורש להוגיי t:.את ההיבט הסיפרותי .הוא

~~--רזיי  .J ---א ;.מ:ייט: ·;:מנ:גל הדורות  1חל-אב·ב .חשייד .1עמ· ד : 10כחדר ונדפס

רואה כסיפוריו הקצרים "וירויים לוהטים של נער מתבגר" ומעריך את

'"'ייכ:ייי-כ~ .י 4 "tו · .1ג:יב· 44

·:::":
4

.ז•• c ~.אר:רג . 1בי:א-י''י :ח•;;ייט .1עמי ,., 15י ·1בכותרת "פ""ובוג בע•כ•וכיי.

לג.ג·~= רריי~ות· .מ.נ· נו ו .כתבייי מ.ז.פ •.

·נ.מי fז  Jוכן "חי~ספייי•ארברגמזה•רכיזtמייי

רנייי~'"'":י-: :ייי..אר ;-מאור ~גדול וכ~ב·י ·ז:מור•ם אתנו כאצור ",רק• :ראשייית המאמר""".

תרומתו של פייארכרג כפיתוח "הצורח הווידויית התמימה" ,שזיקתה אל
האוטוכיוגראפיות

העכרות

אביעזר

}לגינצכורג(

וחטאת כעורים

·מ;·1 2 :·.י 1וכן א  .6 --- 15פ:' .יחוכר .תולדות הספרות העברית

 1לליליינכלום( ולא לסיפורת הווידויים האירופית נוסח רוסרי . 1אין כל

,ה·;:ר~ר ~פרגי ח'יק · 1 :ז':י·אב·כ: .י'רצייט;· .1מי l 'iי  --- . lך .כרוך קוצרוו··ל .ספרותנו

ספק .שככתיבתו וזtל פייארכרג מגתלמת יצירת-אמת של סופר שבתן

 .sייצר·  cי:וכ• .c
ה;;•ר"ר

·-

ך;;·~ -:או מרוכבה!  1ם·י•~;':ור· ות':ייאכ·ב. .ך"tז'ת עמי  .8 --· . 141/שם .עמי

. .9 --- 15llם;;· .יגמי  o --- 151ו. .םtז' עמי --- 152
'כ י " Cאר:דגיי.

···":
דיי··:.:ז.1

י.א•:.:מ למרחב 12 ,באפרל .א > 2 .--- 1111ו. .םtז•  3 ---ו .במאמרו

דאגדח ביצ•ר:י וב ד
·מ;·

וו .מכחםבואןו .ייל•ל אב•כעל

פ-ארברגיי.

·~.:נדפס ':ירא•ז.:וכה כגליונות ,לי

• . 1'.ונחזו ונר פס בס·פוו ס• c

וו ו•ז.:ור•ז.:ו ורמת גן.

ו ד .1111

עמי

')) :

קעייז.

אא •14 .---

יכ'י:ד ביכ אמרו ונזכר י •;;':ור:ס נררז tחמבקר יב· nנת המקורות ':יכאווכו חאחוון כחוכך

ספר חיוב':י .מייח ן . -5י 1כיסן·א""ו ת•ו:'tיייט .1עמי  oא  .2111 • 2וכן עיין

; :א" י · ~:אדכ· .c
תוי'א :·;:ב·וגראפ"" ~ rק·זtורו  rבפייוcרברג במאמרו ייחברים מספרם על פייאכררג".
'ר";ות אחרונות  r. -ובות ספרות אמונת• .ייד ניסן .תשלייט .עמי  .15-14טייז כיסן.
תילז:ייט· .בי.:ג· ו -·-בנ~-

ביטוי נאמן כסיגנון המיוחד לו לרוחה של תקופה ולמצבו של האדם
היהודי.

כמסה זו נעמוד על כמה מתכונותיו האומנותיות של סופר מ;פלא זה.
ותחילה נעיין כסיפור "כערב" שנכתב כשנת  1H97ונדפס לראשונה
כהשלח ,ד.י רתנייח-ט:
הסיפור "כערכיי הוא סיפור-מ·סגרת .ששני חלקיו מורכבים מסיפור·
ההווה ,הסיפור החיצון .ומהס•פור הפנימי U.' .הוא סיפור האגדה .כיר,

שיש לדחות את ביקורתו של לחוכר .כאילו אין כל קשר כין הסיפור

........

 ...;.~--ן~;~-·,....

••.

.ן · ·-~...:.-ן.::,ו~:..- . ·-·.:.ן.;.
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כבר עשה זאת פרופ· ורסס בהראותו את וסטת

רב מושם על "הרפש" ,המתואר כ"עד חצואר· :המונאות במקור ,לשם

הקישור חמעגיינ -:,של פייארברג בין עולם האגדה לעולם המציאות

העתקת

אף

בסיפור זה "עליידי גיבוש חלןיגפש אחיד בשבי החתומים גם יחד"

חברתית .י  2נעשה שימוש בתיאור איתני הטבע לצורן החצנת מצב ירוחם

החיצון והסיפור

הפנימי.

המשמעות

הפיזית

לספירה

או

מיטאפיזיתירוחנית

של האנשים ולשם עיצוב האווירה הכללית " :השמים מעוננים ונטפי

וביצירת "רקע אחיד"~.י

בכן ביטל ורסס את טעגחו של לחובר .והוכיח כי לא צדק בדבריו,

גשם",

מכים

בזעם

בפגי

העובידם

ושבים"".

)עמ·

(. 20

האנשים

ש"מצד הצורח :יiאמגוחיח יש לראוח בדבק זה ליקוי גדול .כי לפנינו

מתוארים כ"הולכים שחוח תחח סבל מלבושיהם הקרועים והבלויים".

סיפור בתוך סיפור .מעשה בתוך מעשה ,ואין המעשה הראשון יכול

ההליכה קשה )וראה להלך על משמעותה של ההליכה( ולאכזרי ההליכה

לחיוח מסגרת לשבי"  .מכיון שהמעשה האחרון חרא גדול מן הראשון

מיוחסות תכונות אנושיות " :הענלים מתחבטות וקשה לחז עד מאד

והראשון איננו כולל אותו .ואיבנו גם מבוא והכנה

לן"17 .

גם פרופי אנוחם שאנן רוחה את דברי לחובר באומרו " :איד כל פגם

יתאור פני האנשים מובא כהיגדים ישירים של

היציאה מן הרפש"

) (. 20

המספר .המבטאים

את מצב ירוחם :

"מעטה יגון קדור וצל דאגה עמוקה

בצירוף סיפור האם לסיפורו של חפני" ,והוא מצביע .כי "החיץ ביד

פרושים על פני כל האנשים .הפנים מביעים יאוש ,חלב אינו מרגיש לא

עולמו הממשי של חפני ובין עולמו הדמיוני .אינו קיים .למעשה .מסכת

שמחה ולא תוגה" )  (. 20מתוארת מלחמת האדם בטבע " :האניז;.ים

אחח נארגת כין שניים אלה ,האחר הוא המשכו של האחר ,או יותר נכון.

העגומים הנלחמים בכל כוחם עם חלוקי האבנים "".אנשים נכשלים זה

העולם חדמיונייהאגד.זיי הוא אספקלריה נאמנה ן:זל העולם הממשי אשר

בזה וכדומה .המספר חוזר על מילותימפתח נוספות ,מלכד "הצללים",

לח פני .דמיונו י u.ל הילד משמש אמצעי יעיל לטשטוש החיץ בין שני
העולמות .הן בעיניך אין האמת שבאגדה פחןחח מזן שכמציאוח"IM .

כגון :

חושך .עלטה ,ערפל .ועו,ד כדי לתאר את האווירה היהודית.

על הסמל שכמעגל כבר עמדו המנקרים ,ורסס הצניע על חשיבותם

ובלא ספק צדקו ורסס .שאגן ואחרים בדבריהם על הזיקה שביד

של חמיבנים והכתים בסיפורי פייארברג .שבהם הוא מבטא את מצבו

מציאוח ההרה ועולם האגדה בסיפור "בערב· :אן נראה לי ,כי אפשר

הרוחני של הגיבור ואת המתח כין "פנים" ו"חוץ" . 22כן הראה ורסס את

לחזק את הזיקה כהבחנה חדשה כמיבנה הא ומנוחי של הסיפור  .עיון

המוטיב המרכזי של כניסה לבית או יציאה ממנו.

חולייחיכיניים בין עולם הריאלייה

יש להוסיף על כן.שסמל "המעגל" קשור כמיבנה המ.י:דולש ל•~:,

עוולם האגדה והיאיחיא חמוסכח מעולמה של האגדה אל מציאותי

הסיפור שצדייך לעיל" .המעגל" מופיע ככל אחד משלויד.:ת חלקי הסיפור

מדוקדק כסיפור יגלה .כי

ק"מr ,

ההווה ,ומשלכת ממהותה ::דל מציאוחיהחווח אל תוך עולם·חאגדה.

ובכך חרא כורכם לכלל חטיבה אחת ומגבש אח משמעותו ל:.ד· "המעגל"

:יי:יא סיפורו של אחר מנערי היחוו· על החתן זרח בן

כמסמל את החברה היהודית ומסורתה_  21כסיפור חמיסגרת נמסר כ·

גרונם .הנעור כחצי חלילה ורואה כי הנחו ישן בביח·חכנסח הגדול.

"והמ:יי:

המקשר r

החוליה

רחרחו נוכח כעלייה לתורה ל:..ד· מתים u.• .כח הוא נקרא לעלוח ל "מפטיר"
)ויש בזה רמיזה כמ"ז,,:חקימלים המעידה על גורלו למוח(~.י
והמספר הועיד לו תיפקדו מרכזי כסיפור :להמ•ז,,:יך את עינוי המציאות
עיצוב האווירה חמילאגכוליח הרווייה .אווירה מאקאכרית·

ככר הואר ;וירצווי-ל  .כי פייארכרג נדרש למוטיבים מילוליים .כגון

חו:דימו·u.

כחינה

"נורא"

הילדים בשימוש נתיכה
ומספר כלאט"".

"המעגל" :

) (. 21

"חמעגלה" :

"גער אחד עומד  r:,וך הכ·~גיח

וסופו של סיפוריהמעכר מגדיר מ·. u.ו~·.כ  rו י·:.:.

"האגודה מתכוצת עוד יותר" )  1:.-" (. 22כר ה ·סט המעגי

ממשמעותו חגיאומטריח והעברתו לקונטקסט החכרתי )"אגרד חיי(~·::.: ,

ס"וט"ת .המצר""ה בכל חלק" הס"פור.
המופיעה

מתחככים זה כזה"

) (. 21

תחילתו של סיפוריהמעכר ,שנידון לעיל .אף היא מטעימה א:ר ר:::ר·ק

קטע זה מ'..' U.נ' i:מעבר כין חריאלייה הסיפוריזי לבין הסיפור הפנימ.י

כאמצעוr ,

"הילדים התקבצו במעגל· :והריחו מתואר כמגע פיזי מכזשי :

כ"כערכ"

14

פעם.

ב"הקמיע"

6

זאת תוספת איכותית של נידוין והגתבשות והסכר מטרת "ה'כ.זבגליי
"ואבחנו אוחזים זה בזה ומהדבקים יחד ,כמו חפצים אנו ללחר'":.:. ::א
כעד רעהו"

פעמים וכ"לא;"' כ·  50פעמים. 2•1

) (. 22

בו חותם באינ.י המדהים אומנם בראשוניותו

ולסוף ,סמל "המעגל" מופיע בסיפור חלגנד,י כשימו• u.ל· u.ונ· ח:ר•;:..

ובגיי u.תו הרי";.:.ה והכלתיימתוחכמח ,ו· u.בוודאי הוא חולם אח איפיונו

"העיגול"

אן •;:..ומיש זה'

"ד:יU..

מן השניים האחרים ,כשני חלקי הסיפור .אן זהה

של חופני כילד חמים .בסמן על דרכו המיוחדת של הסופר כיצירח

שעשה ך• ליב שרח·ס כמקל

האווירה הכ.ינסרח כחללה ::דל המציאות היהודית המתוארת .המצב

הנער שיעשה סכינו כדי לחגן עליו )  ( 34וח"עיגול" שהנער :יי•:.:.:וע סכי:

חחיצו; י ל היאור הזבולם החומרי מעוכה מאוד .ורכות בו החזרות ,עד

משכבו

u.

אשר הוא חייב להיתפ' i:.כמי u.מעות סימלית ::דמענו לזו החומרית .הדגש

חכעש"ט ) (, 29

עימם .

"חע•גול" שמצווה הרב על

) (. 35

ברי' איפוא ,שקיימת הקבלה כין עולם "המעגל" היהודי ו:י:

"הפנים· :עולם "חחו'ן" הוא העולם הכלתיייחוד,י האורב לאדכ '.דו:'-:יי:
וכאמור ,ככר עמד ורסס על המתח כין ·::גפ" וחו•ןיי הקיים ה; :מייז..:רר
 sו .גר·~ו; ד?':,י .הסי  cוו:י ה·~:רית  ssoו· oד  qן ,אי  r1י·אכ·כ.

ת·;:ייי .1n

:גמ·

יס.2

ו.וב  . 16 ---ס•פור .ו~·רו~·ו 'מ.ג• , 100כמאיבר• רנ"ל כגל"ונ~ת• .ג.מי  --- IJ4ד . t
לחובר  r ..ולרו:י חספו~:ו  rת•ו:ג ~:החו·~:ד .עמ' "  5ו
החדי~:...ד לזרמ•:ד· ,ג.ינ· "  sב.

2ss·1s4

;· . 11 ---אנך .הספרות •· 1גכו•ת

גם ח·.ג· ··:.:.ר·::נוכ"ין מתפלמס עם דיג.תו ל··

לחר:ר: .וס•פוות ת"'""::גו :מחפי\.:ת ב•בוו ,ע:יב' tו.ג כך נדריז .:אלן מ"ניך ליג·.וז בנו·~א זה.

ראוי לציין' שפייארברג יצר מקבילה אנטיתיטית לסמל "חמעגי" -
המאפיינת את עולם "החו'ן" ,ואף מקבילה זו מצוייה כ• u.ני חלקי רסיפור
המרכזיים וכחלק ימעכו שבין "מעגל" החדר ו"מעגל" הכי:- .-:ל·:ו;מה
האנט"ת•ט·ת היא שימו'ז Lמוט"ב""מ"לול" נת"בה "גלמרך"

~~.ו

: t :<edempt:on J\JSכ  d The ~ e,'e11esח  erberg aו  Zev Feו  ntz. "Morjecaו Alan M
:ע·קכוח ורסס···

.19

הריאלי של הסיפור והן בתחום האגדה 'ז~בו

80

ד
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:·:ר.ג'נ" יכ.ז .גר:י'""פ :תב•ם '' 1יי t:..:כ"דן,' .ב'ע ו  2ל:רלן "צו""נו מ"ספר" ח·ג.מוד"ם

="'סח··חנ:ח ""'; ':-:•!:ך כגוף ח'כ.איכ.ר ס"'"'רג".ס'"'" :וצ" '" .jכ •

'"'כונ"::ר 1חכח·ן · t.::לו·~ה

'י.::.~"":ג·מ-ררפ"'ס "בפרד·ס·· חזרלק חרא•ז.:ו  jהוא ס"פור ם""'כר.ג·ד-ן"' ::כ·  nדר· ובו ס•פור"'"

תו·.·:.ג·ני :ע~ "~~צ ר:ינת"ס ו:ינ ' iכנס•ם נ:·::ייי-חכנסת' .ג.ד חזרתו ל~· :ררכ· ינ.תפ·לת :ינ'"נחח.

לפ· "'::יינ•::ר  .jהס'"!:ור "נ:.:.יח חרא ה'"רהור•ו יז.:ל חופנ" על חגלות חמרך ~:דס"פור ""'\:.לשה
או:-- --:אגךיייי :ן·"::ונ"::ר כיי:רך א·פוא

אr .

ס·פור ח:כ"סגרת ·נ.ם חס"פור ' i:.אנ" מת'""חס אל·ו

נא~ ··~וח " rנ· . 20 --- t: ·:קורצו~··י .ספרותנו התד•ז,:ה·· המ·~ך או מהסכה? ,עמי

ב,·-· nו ::·: .21ד~·.· ,·::ב'ע .20
צKור ."".ג'"'ג" ו:ז ל

:ינ·ז.:מ•ג.ו:יח"':טו·לקוח:רמ"'ז'.:ג".חו ·n

 xףט~·" -ויג.בר -ד.ג·

לחנכ'"'!('! ·ז.:וטף עד·צואר" .וראה גס י;:וי::;:ח ג 1 \.

ראו'" לבדוק

צ"ור ל•ז.:וב" זה אצז ..פ·ייאר:ייג .ינן :ינוט··::ם מ·לול""ם א  nר•ם .צ"ור זו :ינופ•ע לפחות
פ•ג.ב נ•ספ:ייי """ב  lב''· ;:ךנ;ו;•ח  1קוכ•ן ספוו•ו וכתב•ו ,קראקא .תרסייד .ע:ינ'
ורסס.

c

•פרר ושור·ד.:ו· .ג.מ

ו  1-1t11ו(ן

• .23--

'זtאנן .כס·פרו הנזכר.

. 22-·· 11 !IJ

·מ.ג· '"'" .2 ~ 5צ.כי i

כ"

פעמ••ם נ;י"ט פי•אר:רג ~:יז;יך סימל·ת·אל•גורית חקי t.ורר כמיג.בל "בפ•תו""ם מבחו·ן

והיפוכו של עולם "לגעמ':-:

: -ניגרךו

היהודי.

כסיפור חמיסגרת ,מתאר המספר את עצמו כעומד מ; רצד וצופה

כילד·ם המתקבצים "יחד במעגל" (. 21 J

לנוכח האפ•.:.:רות • u.···u.אר

מחוץ ל"מעגל" ,מבטא המספר אח חש.י:י.ו מהי• u.ארו:ו זו :

'"רא ·:א

לעמוד גלמוד אצל החלון" ,( 21 Jואנך הוא מצטרף לחכורה החלד;· .פ::
שוורסס הראה .משמש אחד הפתחים אל עולם "החו'ך"
השימוש חמוטיביימילולי כתיבה "גלמוריי חוזר

לקרא r

ח·צ·אה

מ"מעגל" החדר .עת חופני מבטא את הג•גיו כאשר למתח שכי; ·:פ"  1:יי

ו"חו'ן" :

"גם הוני והשבט נעימים עתה מללכת גימוד כחו•ךיי . f 211

תיבת "גלמוד" הובהרה עתה כקשורה

כ"חו' "· i

פיתוח :יי:יי;.י·::..מ;ןןמ ל·:.:.

"הגלמודות" כידי המספר מרכא כחיותו גתו; כולו ותט·ל·;:..ל י u.י ·.:ולס
"החו'ן"

-

כחליכחו מן ·החדר'

שגי ה ··מעגלים"

היהודיים :

אל כי r

ההורים .כה·וחו  r.לו· ועומר ;·כ

"גלמוד ובדד הנגייי  125 Jלהיכ:ר "גלמוד"

372

ה דו אר

בספחה תיבת "ברר" המבהירה ומברירה את משמעותה.

וכן :

י"ג בניסן' תשם"א

"נשארית

ברר ברחוב" )  (24ו"הנני הולך לי ברר בדמי הליל" ) (. 2S " 24

רינה לי

הסופי של משמעותה לש "הגלמודות" מופיע בסיפור

הפיתm
הפנימי והוא במסד מפי נציגו המובהק של עולם "החוץ"  -הפרץ -

בסלם מינ;די

שהינו מאופיין לא רק כלא-יהודי כמירקם החציון של סיפרו האבדה
אלא גם כמיציב כוחות הסיטדא אחדא בספירה המיטאפידית )"'הפרץ·
הוא נציוץ מהס"מ"

הגני" ) (. 28

עמ·

- -

(. 29

אומד

"הן גלמוד ער ידר

הפירץ :

בכך ניתנה משמעות קיומית ל"גלמרוות" המאפיינת את

'•:,

.ר~ע

T

מזקו:כת ;:נןקלזטלארת ;מים

~ך ןVב

~ינ מז;יר:כת דרכי

וכ~ר מז;rcוד.

העידרות

מ•רם וcל יום.

מציינת את הבררות של הפרט לא דק על-ידי ניתוקו מחבות בני-האום

מליל וcל ללי

לע'ןום ו;נז;rcור.

~כי מר:כלת
בקרנוות ש1ה .םיל);!~

הז ~ן ::ילן.

היהויד ;

העלום הבוכיר ,עולם "החוץ· :מנקוות-מבטו לש

כי·אם על-ידי ביתוקו וכירתתו מבחינת המשך קיומו .ברגישות רבה
ובסובטיליות

אינטואיטיבית( שעו כה לא יוחסה כלל לסופד

)אולי :

דה

של היהויד.

מעבר לחררייה האישית של המספר מזוקר המסד הקירמי-ההיסטויד

של פייארברג  :כבדר על היהויד לנוע בין "המעגלים" ,רעל-כן הידחו נתון
תמידית למתח·· המוצא את ביטויו בכל סיפויר פייארברג·· בין העולם

היהודי רבין העולם הבוכיר .ואולי פושת "לך לך· :שאותה מתחיל חרפני
ללמוד עם "כניסתו הידשמית" לעולם הלימדו היהויד ,היא מעין טקס

הכשרה )  itiationח(, i

שהיד הוא אומד " :מה נעים

הדבר להיות גולר ! ".

) (. \ 9
יקטן· ביז.:א אותו הסגן על כתפיו לביתו "ויאמר לאמי  :חפני עוונו קטן
ואיכנו יכלו ללכת רגלי ברפש" ) .( 19מוטיב ההליכה בחוץ מקבל מימו
היסטורי כסיפור "הקמיע"

--

הליכה עד ברכיים בדם".

ויש לי ו:ו~ר·;:גים

לשקל ;:זכל

;:זחחידם למועד

;:נמאזגי כן  1לא

על  Qר~ר ); tכ'רים

~::ספחים.

רקומי תקורת

ל;<! כ;ר וcין ;rזןש

~ני  Qttרתי :
 15ט 157ט
 Qttךןוי  :זירף
ר  15ין.

זלות ::י~כנ;ה מ;rוןש.

;r 9ור יום הלדתי

-

:ביאו לי עו?ה

של 9ה כ~~לה

כי לך~ע סלף

כתו?תי

מוקלו.

כ· ::יר~ע ן~לי
לפל על סלפו.

למישנהו נשמרת הן כסיפור המיסגרת .כעיצוב הידאלייה היהוידת .והן
ה:::יt-ז··ה הגדולה נא משטרום

כהליכה כין המעגלים הוא נחשף

) (. 34

לסכנות ל:.ן• העולם הבוכיר .אך אביו מופיע כחלום ומצווה ו פעמיים "לך
אחרי"

(, 33 . 321

וכן .הרב:

נראה ,שהתנצלותו

"ולך אמשטרומה" ) (. 34

עדר מעט.

כי ::יד~ע ;rזלף.

הבנייה האומכותית של המתח שכהליכה כין "מעגל" יהודי אחו
::סיפור הפנימי .כיזtהבן האובד מצטווה ללכת מ"מעבלו" לש הרב אל

ו

-

רכ;ר מז;rcור

הוי מה חפצתי אז להיות גדול .ללמוד ·חרמש· ולשבת ב ·חור· בערב!"

ההליכה ברפש נתפשת אף היא ככניסה לעולם "המברברים"  :בהיותו

115

ע;:נw

נאיבי כפייארברב .ביטא הסופד העביר את מאבק-העד הקיים בתרך-תוכו

~ב

מתוך ספר השירים החדש של

רינה לי "שנות צהרים"•

ר~ע .א;

שזה לא כבד הופיע כהוצאת

ד~ע ::ילר

ושפיס בתל-אביב.

ךהי ~מר מכןן.

ל;· פיארברג כמכתב לאחו העם על ה"פשטרת" של "בערב"  24אינה
ת·:::יח להr .קכל על-ידי הביקורת כזמננו .שעיונה האומנות• בסיפויר
פייארברג החל חריז.:ף פנים סיפדותיים·ארמנרתי-ם רב·-עגיין ביצירות.

י;~ ? jה /

זרבבל גלעד

 .24ייצר' ••,ככ-:.כים אל א nד·חעםיי .כתכי ם.ז .םייוcוכונ ותל-אב'ב .תשייט( .עמי : 182

·מ·רר אני .כי כל היכ•;וכ· הנר כגדר ינסירן· כי אנכ• הורגלתי כס•מברלזים .ויש וcשר
;יו·~ גם עריי ;·:צמי ל cברל את ח·פשטרת· ·וtל ח·כערב·יי.

השנה

ליום

הראשון

לפטירתו

של

גדול

הביבליוגרפים והחוקרים העברים בדורנו

א.ר .מלאבי ז"ל
עורכת קבוצה של ידידים ומעריצים של המנוח
בשיתוף עם מכון הרצל בניו-יורק

עצרת לזכרו
כרכרי הערכה על המנוח הנערץ

ישתתפו :

מיכאל ארפא

טוביה פושל

אסיפn
n

·האזכרה

יז.:מ"א

-

nn

קיים

נ במאי

ביום

 981ו .

ז;דלמתי חלום '  wדה
;~:חטים לךגלי יי::י::

ב~רם·אדר :
::יעפרוני מך~ Qלה

עלרה ;אש

כ;rוסן ל~ינ ~לה

tt

)ומן יי::י ::ירידם(

ו;נךזpר

כ~ני ורעי ;:זנ~דים

וןקחררו מלבו וקל אלין

נא~קים ;אש

שוגה ~ךקו

פתאם מתוך עב ה~~ן

"  Vjדי ז Q::ג!לרת (.'"" lה"ל
 Qתחלי ~ם ~ינ
לד~ ןקדי

רא שרן.

כ"ט

ופתאם
!ג~ ? jת :כדז:י
קרך~ח

בכיסן

Qi

ים

בדיוק .במכרן

הרצל )  515פארק אוועכיו(.

כל מוקירי זכרו של החכם א.ר .מלאכי ז"ל מתבקשים
להיז nn zף כה.

;:זירם י ::רך

ורווcה וcת ::יא ור

קוך~ת \ק Qים

זבולון רביד

כשעה

~לךלה ::ז~זר של~ני

~ינ פקרס את עיגי

צ~ ? jה

חיים ליף

2

א.

ב.

אנו גונחים בהד ישדו של זרובבל גלעד,
שהיה השגה בין מקבלי פוס ביאליק.

הכניסה חופשית.
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