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פלאימשה

יהודיתה 1ליצירעתכתב /תוהז

בניר·בישיבה-אוניברסיטהעבריתלספרותחברפררפיסררהארץ,ילידפלאי,משה

 :מנדלסון"משה :ובעברית(אנגלית).ההשכלה""עידן :האחרוןספרריורק.
עומדהעברית)בהשכלה(עיוניםתמררה""במאבקיהחדש,ספרומסורת".בכבלי

באירופהבארץ/מדעיים·עתבכתבימתפרסמיםמחקריועבודותבקרוב.להופיע

הסיפררתיהרבעוןאתערךבעברית.קצריםוסיפוריםרומאניםשניפיוסםרבארה"ב.

התנועהומפעיליבאמריקההעבריתההסתדרותשלנשיאסגןבארה"ב."ניב"

בארה"ב.העברית

מתכונותיולכמהלהתייחסבכוונתיזרבמסה

לעייןותחילהפיאירברג,ז.מ.שלהאומנותיות

ונדפס 1897בשנתשנכתב"בערב"בסיפור

תרנ"ח-ט.'ד;כשהלה,לראשונה

""" 
ששניסיפור"מיסגרת,הוא"בערב"הסיפור

החיצון'הסיפורמסיפור·ההווה,מורכביםחלקיו

ברי,האגדה.סיפורשהואהפנימי,ומהסיפור

איןכאילולחובר,שלביקורתואתלדחותשיש

הפנימי.והסיפורהחיצוןהסיפורבידקשרכל

שיטתאתבהראותוורסספרופ'זאתעשהכבר

האגור;עולםבידפייארברגשלהמעניינתהקישור

הלך·גיבוש"על-ידיזהבסיפורהמציאותלעולם

וביצירתיחד"גםהתחומיםבשניאחידנפש

אחיד".~"רקע
הנזכרתהזיקהאתלחזקאפשרכילי/נראה

הס•פור.שלהאומנותיכמיבנהחדשהבהבחנה

חול•'ית"קיימתכייגלה,בסיפורמדוקדקעיון

וה··א·האגדהועולםהריאלייהעולםבידביניים

מציאווז·אלהאגדהשלמעולמההמוסכתהיא

אלמציאות-ההווהשלממהותהומשלבתההווה,

והזדהותחיפוש

סיפורוהיאהמקשרתהחוליהעולם-האגדה.תוך

גרונם,בןזרחהחתןעלה,חדר'מנעריאחדשל

בבית·ישןהנהוכיורואההלילהבחציהנעדר

שללתורהבעלייהנוכחוהריהו .הגדולהכנסת

(וישל"מפטיר"לעלותנקראהואשבהמתים,

גורלועלהמעידהבמישחק-מליםרמיזהבזה

 2למות).

הסיפו·הריאלייהבידמעברמשמשזהקטע

לוהועידוהמספרהפנימי/הסיפורלבידרית

עיבויאתלהמשיך :בסיפורמרכזיתיפקדו

המילאנכוליתהאווירהעיצובבאמצעותהמציאות

בכלהמצוייהמאקאברית-סיוטית,אווירההדווייה,

הסיפור.חלקי

נדרשפייארברגכי /קורצוויילהראהכבר

בתיבההשימושכגוןמילוליים,למוטיבים

 6ב"הקמיע"פעם, 14ב"ערב"המופיעה"נורא",

 3פעמים. soכ· ?ובלאןפעמים

המדהיםנאיבי,חותםבושישזה,שימושאך

והבלתי·הישירהובגישתובראשוניותואומנם

שלאיפיונואתהולםהוא'ושבוודאימתוחכמת.

שלהמיוחדתדרכועלנסמךתמים,כילדחופני

שלבחללההמנסרתהאווירהביציאתהסופר

שלהחיצוןהמצבהמתוארת.היהודיתהמציאות

 • 100עמי , 1971ר"גשוורשו,ם•פוו • 1

המתייחסיםהענוודיםנזיספרייצויינוו'הלן . i' 21ענ(תשכ"ד),כתכ•םפיירברג,מ.ז."בערב", • 2

"נפרדים".סיפורי-מעשיותבשלושההבחיןרבינוביץי·כי • rיצויבסוגריים.המאמרבגוףזהלסיפור

המתכנסיםהמתיםצלליעלסיפורי-מעשיותובוב,חדר•בין-הערבייםסיפורהואהראשוןהחלק

שלהירהוריוהואהשניהסיפוררבינוביץ,לפימינחה.מתפילתהרבישלחזרתועדבבית-הכנסת,

המיסגרחסיפוראתאיפואכורךרבינוביץהאגדה.הואהשלישיוהסיפורהמרה,הגלותעלחופני

חוליית-ביניםי.כאלאליומתיחיסשאניהסיפורעם

 162.עמיתש',ך'ות"א,ירושלים ?מהפכהאוהשמך--החושהםפוותכוקורצווילי' , 3



זהזזהזתהיפרש /פלאימשה

בזזוכרתמאר.זמעזבההחומריהעולםתיאזר

במשמעותלהיתפסחייבהזאאשרעדהחזרות,

מדשםרבהדגשהחומרית.לזזשמעברסימלית

המדכאותהצזאר",כ"עדהמתואר"הרפש•;על
לספירההפיזיתהמשמעותהעתקתלשםבמקרר'

נעשה 4חברתית.אףאזמיטאפיזית·ררחנית
מצב·החצנתלצורךהטבעאיתניבתיאורשימוש

 :הכלליתהאזזירהעיצובזלשםהאנשיםשלדוחם
בפניבזעםמכיםגשם."ונטפימערבבים"השמים

מתואריםהאנשים .) 20(עמ'ושבים.""העוברים

הקורעיםמלבושיהםסבלתחתשחוחכ"הרלכים

משמ·עללהלן(וראהקשהההליכהוהבלויים".

מיוחסותההליכהולאביזריההליכה)שלערתה

להןוקשהמתחבטות"הנעלים :אנושיותתכונות

פניתיאזר .) 20 (הרפש"מןהיציאהמאדעז

המספר,שלישיריםבהיגדיםמובאהאנשים

קודריגון"מעטה :מצב·דרחםאתהמבטאים

האנשים,כלפניעלפורשיםעמוקהדאגהוצל

שמחהלאמרגישאינוהלביאוש,מביעיםהפנים

 :בטבעהאדםמלחמתמתוארת .) 20 (תוגה"ולא
חלוקיעםכרחםבכלהנלחמיםהעגומים"האנשים

וכדרמה.בזהזהנכשליםאנשיםהאבנים.""

מלבדנוספות,מילדת-מפתחעלחוזרהמספר

וער,דערפל,עלטה,חרשך, :כגרן"הצללים",

היהודית.האזזירהאתלתארכזי

""" 
המבקרים.עמדזכבדשבמעגלהסמלעל

והבתיםהמיבניםשלחשיבותםעלהצביעורסס

מצבראתמבטאהואשבהםפייאדבדג,בסיפורי

"פנים"ביןהמתחואתהגיבורשלהרוחני

המרכזיהמרטיבאתורססהראהכן sר"חוץ".
ממנו.יציאהארלביתכניסהשל

קשרו"המעגל"שסמלכך'עללהוסיףיש
לעיל.שצדייךהסיפורשלהמשולשבמובנה

הסיפורחלקימשלרשתאחדבכלמופיע"המעגל"
אתומגבשאחתחטיבהלכללכורכםהואובכך

החברהאתכמסמל"המעגל"שלמשמערתו
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כיבמסרהמיסגרתבסיפור 6רמסזרתה.היהודית
כמגעמתוארוהריהובמעגל','התקבצו"הילדים

 .) 21 (בזה"זהמתחככים"והמה :ממשיפיזי

אף ,לעילשנידרךסיפור-המעבר'שלתחילתו

בתיבהבשימושהילדיםקירבתאתמטעימההיא

המעגלהבתרךעומדאחד"נער :"המעגלה"
סיפזד·המעברשלוסופר .) 21 (בלאט.""ומספר

מתכרצת"האגודה :"המעגל"שלמשמערתומגדיר

ממשמעותוהמעגלהיסטבזיש .) 22 (יותר"ערד

("אגד·החברתילקונטקסטזהעברתרהגיארמטרית

כיווץשלאיכותיתתוספתזאתזעם ,)"הז

"זאבחבר :"המעגל"מטרתוהסברוהתגבשות
אברחפציםכמדיח.דרמתדבקיםבזהזהאוחזים

 .) 22 (רעהו"בעדאישללחום

גנזי'הלבסיפורמופיע"המעגל"סמלולסוף,
בשביהאחרים,השנייםמןשרנהלשוניבשימוש

שעשה"העיגול" :עימםזההאךהסיפור.חלקי

"העיגול" ,) 29 (הבעש"טבמקלשרה'סליבו•
להגןבדיסביבושיעשההבערעלהרבשמצררה

משכבזסביבעדשהשהנעררה"עיגזל" ) 34 (עליו

) 35 (. 

עולםביןהקבלהשקיימתאיפזא,ברי,

"ההרץ"עולם"הפנים".רביןהיהודי"המעגל"
היחרדי.לאדםהאורבהבלתי·יהזזי,העולםהוא

"פניםביןהמתחעלרוססעמדכברוכאמור'
הסיפורשלהריאליבמישורהןהקייםרחוץ"

 •שבזהאגזז:בתחוםוהן
עצמואתהמספרמתארהמיסגרת,בסיפור

"יחדהמתקבציםבילדיםרצופההצדמןכעומד

המרץשייאשרהאפשרותלנזבח .) 21 (במעגל"

מהישארותחששואתהמספרמבטאל"מעגל",

 ') 21 (חלדן"האצלגלמודלעמודאני"ירא :זר

שרזרססכפיהחלון'לחבורה.מצטרףהואזאבן

"החוץ".עולםאלהפתחיםאחדמשמשהראה,

"גלמוד"בתיבההמרטיבי·מילרליהשימוש

חרפניעתהחדר,מ"מעגל"היציאהלקראתחוזר

"פפים"שביןלמתחבאשרהגיגיואתמבטא

מללכתעתהנעימיםוהשבט,הרבי'"גם :ז"חזץ"
הובהרה"גלמוד"תיבת .) 23 (בחוץ"גלמוד

 • 20עמ'"בערב", . 4

 • 101-100עמ' ,) 1 (ורסס, . 5

פייארברגנקטפזנמייםכימציין , 255עמ' ,) 1962 ,א"ת(ב'לזרמיה,העבריתהספרותשאנן, . 6

מבהרץ.זבפיתזייםבמעגלהקשורהסימלית·אליגרריתבלשון

"מרזה : 182עמ' ,)ט 11תש(תל-אביב,פיאירכרנז.מ.כתכיאחד·העם",אלמכתבים"צרור.ד

בעצמיעליגםקשהאשרוישבסימבוליזם,הורגלתיאנכיכי,בסירן'בגדרהנרה.בערב'כלכיאני,

ה.בערב'."שלה.פשטות'אתלסבול

 ) 6 (שאנן,אברהם ; 168עמ' ,'בחלק ,'גספרהחושה,הזנכר~תהספרותתזלוזתלחובר,פ.עיין . 8

 • 171-149עמ' ) 3 (קרדצרזייל'בדרך ; 253 , 250עמ•
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שלמשמעותהפיתוחב"חוץ".כקשורהעתה
נתוןבהיותומובאהמספרבידי"הגלמודות"

בהליכתו--"החוץ"עולםשללשליטתוכולו
ועומדתלויבהיותוההררים,ביתאל,החדר•מן
ובדד"גלמוד :היהודייםה"מעגלים"שניבין

"בדד"תיבתנספחה"גלמוד"לתיבת .) 25 (הנני"
"נשארתי :רכןמשמערתה.אתומגדירההמבהירה

בדמיבדדליהולןר"הנני ) 24 (ברחוב"בדד
 .) 25-24 (הל.יל"

"הגלמודות"שלמשמעותהשלהסופיהפיתוח
נציגומפינמסרוהואהפנימיבסיפורמופיע

--הפריץ--"החוץ"עולםשלהמובהק'
החיצוןכמירקםכלא-יהודירקלאמאופייןשהינו

הסיטראבורחתכמייצגגםאלאהאגדהסיפורשל
ניצוץהוא,הפריץ' "(המיטאפיזיתבספירהאחרא

"הן :הפריץאומר .) 29עמ'--מהס"מ"
משמערתניתנהבכן .) 28 (הנני"ועריריגלמוד
הבוכרי'העולםאתהמאפיינת"גלמודות"לק~רמית
העדי· ;היהודישלמנקודת-מבטו"החוץ",עולם
רקלאהפרטשלהבדידותאתמציינתרות

על·ידיכי-אםבני-האדםמחברתניתוקועל·ידי

 •קיומוהמשךמבחינתוכריתתוניתוקו
מזדקרהמספרשלהאישיתלחרייהמעבר

עלנגזר :פיאירברגשלהקיומי-ההיסטוריז:,ימסר
נתוןהריהורעל-כן"המעגלים",.בידלנוע.יהודי 111

בכלביטויואתהמוצא--למתחתמידית
ובידהיהודיהעולםבין--פיאירברגסיפורי
שאותהלן","לןפרשתואוליהבוכרי.העולם
הרישמית""כניסתועםללמודחופנימתחיל
הכשרהטקסמעיןהיאהיהודי'הלימודלעולם

) initiation (, נעים"מה :אומרהואשהרי
להיותאזחפצתימההרי ".!גדוללהיותהדבר
 "!בערב,חדר'בולשבת,חרמש•ללמודגדול'

) 19 (. 

ככניסההיאאףנתפשתברפשההליכה
אותרנשא,קטן'בהיותו :"המבוגרים"לעולם
חפני :לאמי"ויאמרלביתוכתפיועלהסגן
 .) 19 (ברפש"רגליללכתיכולואיננוקטןעודנו

בסיפורהיסטורימימומקבלבחוץההליכהמרטיב

בדם."ברכייםעדהליכה--"הקמיע"
בידשבהליכההמתחשלהאומנרתיתהבנייה

בסיפורהןנשמרתלמישנהואחדיהודי"מעגל"
בסיפורוהןהיהודית,הריאלייהבעיצובהמיסגרת,

מ"מעגלר"ללכתמצטווההואבדכשהבןהפנימי,
 .) 34 (באמשטרדםהגדולההישיבהאלהרבשל

שללסכנותנחשףהואהמעגליםביןבהליכה

י·הרדיתליצירהעתכת.ב !.תוהז

רמצררהרבחלוםמופיעאביראן .הברבריהעולם

"ולן :הרבוכן' ') 33 , 32 (אחרי""לןפעמיים
 .) 34 (אמשטרדמה"

במיכתבפייארברגשלשהתנצלותונראה,

אינה 7"בערב"שלה"פשטרת"עלהעםלאחד
שעיונהבזמננו,הביקורתעל-ידילהתקבלחייבת

פניםחושףהחלפייארברגבסיפורוהאומנרתי

 •ביצירתורבי-ענייןסיפרותיים-אומנותיים

• • • 
מרכזייםמוטיביםכמהעלעמדנוכהעד

הנאיביותלמרותכיהראינו,"בערב".בסיפור
rבאפיינת i:1ופייארברגשליצירתועל-פנרהפרושה

חופני·בעל·דימיון,האני-המספר.דמותאת

עקרונותמצאנונאיבית.מלהיותיצירתורחוקה

אתהמאחדיםב"בערב",מוצקיםתבניתיים

מאחורילמדי.מגובשתיצירהלכללהסיפור
בז'אנרהשימושמןהנובעתהמדומה,הרפיפות

סיפור·לידהפנימי)'האגדה(סיפורגנזיהל
מצרייהשהונה,חוקיותםעלהריאליסטי'ההווה

סיפור-אתלהעשירנועדהזוזיקה .זיקת-גומלין

הלגנדי.הסיפורשלמכוחוההווה

היסטרריוסרפיתגישהמבטאזהסיפררתישימוש.

הפ.רטשלחוויית-המצ'אותתפיסתכלפיפנימית
שזווית·המשכיליתלתפיסהבניגודהיהודי.
תוךהעתידאלצפתההאופטימיסטיתראייתה

תיקוןשלבאפשרותואמונהשאיפת-תיקונים
פיאירברג,שלהאקזיסטנציאליתתפיסתוושינוי'
היבטמבחינתרבת-רבדיםהיאסיפוריו,על-פי

שלחוויית-המציאותאתמעצבפייארברגהזמן.
ההיס·המורשתבחוויותכמעוגנתהיחרדיהאדם

היאאלומחווירתהיהודי.הכללשלטורית
משמעותרלקביעתהערכייםקני-המידהאתמקבלת

הנחווה.החווהשלוחשיבותו

הבחינוהקודםחדורבניהמבקריםא.כן,

ה-היהדותכלפיפייארברגשלהמיוחדביחסו
לראשו.עטרותשקשרוהיוכןומשום 8מסורתית,
הזאתהתרבותית-הלאומיתלפר·שנותכריאקציח

המישמרתמבניאחדיםעל-ידירוויזיהנדרשה
ושימת-הדגשהעבריתהסיפורתבביקורתהצעירה

פייארשלשביצירתוהסיפרותייםהיבטיםעל
בדג."

בדרישתההרוויזיהשיטתשלתרומתה

חאידיאר·התרבותית-לאומיתהבדיקהמןלהימנע
בעיוניםולהתרכזפייארברגיצירתשללוגית

 , 1970-1880טהכריתהסיפורתשק,דגרשון , 103-88עמ' ) 1 (ורסס,שמואלשלבחיבוריהםעיין • 9
 • 215-206עמ' ,)ח 11תשל ,א"ת( ,'א
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שלמתרומתהלגרועבליבלבד.סיפרותיים
הדרכיםשתיבידשסינתיזה ,לינראההרוויזיה,

שליותרושלימהאותנטירגתמרנהלנווגתן
התרבותי·ההקשר :דהיינועברי.כיוצרפייארברג

םהיפרותיתמדרכוכחלקלהיתפסחייבלאומי
ואכןפייארנרג.שלהאידיאולרגית)זרוקה(לאר
אתמצאההנזכרתהסיפרותיתהרוויזיהגם

היהודיהתרבותיבקורפוסהסיפררתייםחומריה

האגדהיסודותאתהטע•·מהאםביד--

הווידוייסודאתאובסיפוריוהמשוקעיםהיהודית

שלהאוטרביוגראפייםסיפריהםתשתיתעלהבנוי
ב:נררים).(חאטרתרליליינבלרם(אביעזר)גינצבררג

 ,'"דמיון',בעל"חפנימסיפוריבשלושה
פייארברגמעצבר"הצללים""הקמיע""בערב",

כרם.:והלארמי·התרבותי·ההיסטרריהעבראת

מעוצ·חופנישלחוויית-המציאותלסיפרר·ההורה.
על"כמודרכתייחודיבאופןפייארברגבידיבת
הפיי·המספרההיסטורית.המורשתחוויותפי

תפיסתועל·פיההיסטוריהדגםאתמגבשארברגי
וסיפור.סיפורבכלהצעירגיבורושלהמיוחדת

בכלחרפנישלהמודרגלגילומתאיםדגםכל
הסיפורים.משלושתאחד

הואהיסטורי·תרברתי ilהדגם"בערב"בסיפור

ביןוהמאבקהיהודיהמוכסבןעלאגדהסיפחו
ושירכו.זהותועלוהיהודיםאחראהסיטראכוחות
שלהמנטאליתתפיסתואתתואםהאגדהסיפור
בערבחומשללמודהתחילזהשבסיפורחופני,

בפשרעלה"היסטוריים"המאבקיםב"חדר".
לריאליית·מועתקיםהיהודיהנער 'שלוזהותו
חרפניופריצתו.המעגלסימליבאמצעותההורה
היהודיהמאבקעםכמזדהההמספרעל·ידימוצג

הנוראיםהחיים"וכתרך :המסראתמקבלוהריהו
נוראיםכוחותעםתמידללחוםעלינוהאלה

 .) 36(עמ'תמיד"לנרהארוכים

בתפיסתוהתפתחותחלה"הקמיע"בסיפור
התרבותי·הדגםאתבונהרפייארברגחופנישל

והרדיפותהגזירותסיפוריסמךעלהיסטורי
אתחווההנעררת"ט.ת"חגזירותעלובעיקר

אחיורעםעימדומזדההרדיפות·הענראימי

בפנייתומאופייןוהוא,קידוש-השם.עלשנהרגו
בימינוגםהישאמי ,"הוי :בשאלההאםאל

הכרכיםעדבפולנאהחירםגםההולכיםןקדושים
 "?,קדושים'בעירנוגםיהיולאומדועןנדם

) 40 (. 

'ן 85

המבטאבאופןהמספרבידימתוארחופני

טוגן•אתהתת·מרדע,בדרךבלתי·מרחש,באורח
האבואילו ,בתקופתוהיהדותשלהירידהיית

דמותובנייתרבהובמידהבגלוי,זאתאומר
חרפני.שלדלעילשאלותיועללהשיבברעדה

"אלחופניאתלקחתלאביועצתלכשהאם
משיב ,) 41 ( 11הקדרשאלעמולך,קדושנו.'"

 .) 41 ( 11לנסרע."מיאלליאיןלי,"אין :האב
גדולות.רעותלימנבאלבילטמיון".ירד"הכל
בעורןלטמיוןתרדהיהדותכל •לטמיוןירדהכל
חפני."זהבננוגםיהיהמהיודעאינני .הדור

עלשיגןצדיקאיןומתמעטת."הולכתהקדושה
 .) 42 (הדור"

הזיקהאתלהמחישמבקששפייארברגברי,
האב·כיאףלאביר'הבןביוזהבסיפורהקיימת
לעמודכדידי·הצורךרגיששאינוכמימעוצב

מיניה·מבטלהאבעימר.הבןשלההזדהותעל
כללומייחסראינוהבןשלבכיואתרביה

פרוטה.שרהאיננובכידכייודע,"ואני :חשיבות
 .) i-43.4 (תבכה"ולכןשרטה,נערהנך,כסיל

הבןשלההזדהותכיייאמר'מוסגרבמאמר
שלהתפתחותועםורופפתהולכתהאבעם

חרפני·בעל·זימירןבסיפוריהפייארברגי,הגיבור

זו,בנובלהכלאדןלשיאהומגיעההאחרים,
באבגלוימרדלידיהבןדמותבאהכידוע,
כילהניח,אפשרהאב.מיציגשאותרובעולם
המאוחרתהתפתחותואתמשקפתנחמןשלדמותו

משרם·ואפשרחפני,של--והשובה--
ו"נחמן""חפני"השמותשנישלהגימטריהכך
 .) 148 =(זהה

10 

הפייאר"המספרמעמידאחרים,כבסיפורים
כזגםעולם-העבראתזהבסיפורגםבדגי

לגבירילירואנטישהואכאמור'היסטררי·תרברתי'
שלבחלומרת·ההווהמופיעהעברהגיבור.דמות
המכוונותכששאלותיוממנוחתו,ומטריזוחרפני
העבר.במונחיההווהאתלהעריךמבקשותלאמו

מעוצבתפיאירברג,שלהאחריםכבסיפוריו
 :כרב·רבזיתב"הקמיע"הסיפוריתהריאליה

במתכונתלא(אף·כיאגדיעולםהואעולם-העבר
רךןןיiקדושהעתירב"בערב"),המצרייההאגדית

במושגיםחרפניעל·ידינתפסתהסיוטאימתדם.
(ביחי,ד"קדוש"המלהקידוש-השם. :שבקדושה

כמוטיבחוזרת"לקדש")כפועל,ארברבים,
ואחר· ,) 40 (פעמיםשמונההחלוםבסיפורמילולי

הספרותתולדותרפייארברג,חופניאתמזההלiדרברבמקרר.חסרבכתיבכתוב,חפני'השם . 10
עולמואתמזההשאנןגםחופני·פייארברג. :השמותשניבשילובומשתמש , 155 , 151 1עמהעברית,

השמותבשילובמשתמשוכן ,) 257עמי ,) 6 ((שםפיאירכרנ"שלאהישי"עולמועםחרפנישל
פייארברג·עםזהה[ש]אינר"פייארברג·נחמןביןמבדילהואאף·כי ,) 259 1(עמ"חפני·פייארברג"

 .) 262 (חפני"
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האחרים.הסיפורבחלקיכמאגדתרצצהחוזרתכן

חוויותתיאורעל-ידימשוחזרעולם-ההורה

"כסארתאפל","צל :השחורצבעיהדגשתתוךהבן

אוראימה".ומפיציםמאדעדשחורים ]".[
ומאחוריו 1 ',"ההכ"באוקסימורון,מתוארהעששית
עדעבלינראה ] ".[והחושן •וחרשן"חרשן
מפיץהשחורחצי·הפןוגס."שחררמא.ד

באמצעותנעשההמציאותעיבוי .) 38 (בלהות.""

 •האורוצלליהשחורהצבעעלתכופהחזרה
החושן,שלכהעדרוחרפניבסיפורינתפסהאור

מתוארלמשל,הפנס,השלטת.הנורמהש'הוא
'< 
סביבו"אשרהחושןאתיותרומעבהכ;,מחשין

נמנעפיאירברגאיןכןכמר 12 .) 24("בערב",
שיש"מאמריים"היגדיםגיבורובפימלשים

והרוחניתהפיזיתהמציאותשלכלליסיכוםבהם

ראיאיום"המצב ;מאד"רע"מצבי :כאחד

מישפטהואהאחרון .) 39 (אותר"לסבולאפשר

ניראטיביתמבחינהחולשתוכלשעם •מכליל

אלהפרטמןהיחידחווייתאתמוציאהריהו

 •בכללו"המצב"אתומעריו •הכלל
שלבתפיסתועולם-ההורה,שלזרתמרנה

המסב·הערכת-המצבמכוחומתעצמתבחזרתהבן,

יותר,חמורהיותר,בוגרתשהיאהאב.שלמת

שנרגע-בדבר.מישלרבכאבבהישזאתרעם
עולם-העברהעולמות,שניבידהקישור

לגביהמשמעותיתזיקתםמבחינתועולם-ההורה.

מוצג •תרבותי-היסטורילדגםהנזקק •הבןדמות

 •הרב·המקרבלשלעולמו •שלישיעולםבאמצעות
 •מעולם-העברשנותרמהאלהבןאתמביאהאב
שלחירורצלאלאאינוהאבתפיסתשלפי

כןער.דשאיננועולםשלהרוחניתהגדולה

להכירהזדמנותלבנוליתדלאבהמספרמאפשר

אףושמאהעבר,אתבלתי-אמצעיובאופןמקרוב

אתמעצבהמספרהעתי.דסכנותמפנילחסנו

המציאותמישורישלרשתביןהסמוייםהקשרים

מרטיביםבאמצעות •כדרכו •בסיפורהמצרייםהללו

איפירןסמלים.לדרגתמגיעשחלקםמילוליים,

כאמור,מוטעם,חרפני,שלבתפיסתוהעבר.

האם, .) 40 ("קדוש"בתיבההשימושבאמצעות

--חרפניעםשיסעהאבמןהמבקשת

י'הרדיתה 1ליצירעתכתב /תוהז

לקבלהחסידיהרביאל--ההורהבריאליית
מיבטא·לאותוהיאגםנדרשתובירכתו,עצתו

 ···",קררשבר'אלאתרלנסוע"ריעצתיד :לשרן
שלי-ההדגשה ; 41 (הקרוש"אלעמו"ולן
ביריד·שצרפהכמימוצגהאבואילולהבא).רכן

ואףהחסידית),היהדות :(ושמאהיהדותשלתה

זה,במושגשימושהפייארברגיהמספרשםבפיר

ומתמעטת"הולכת"הקרושה :בשלילהאם·כי
שמעיהר'אלללכתמעדיףהוארעל·כן .) 42 (

"מתנגד".שהוא •המקובל
מתעצם"קדוש"המילוליבמרטיבהשימוש

עולמואתהמתארהסיפורשלהשלישיבמישור

מצחוחרפני.שלמזרוית-הראייההרב-המקובלשל

 ;הוד"ומלא"קרושלונראההמקובלשל
קסםשלעולם •אחר"עולם--עולמו

קרוהש"כמה :חרפנישלהרגשתווקרושה".

התשר· .) 45 (הזה!"הקטןבחדרמרחפותוטהרה

קרוישם"בימינוגםהישאמי"הרי'לשאלתובה
הסיפור.שלהשלישיבמישורניתנת ) 40 (

הסיפורבחלקישימושבושנעשהאחרמרטיב

 •ממנובחלקמהותישינויהכנסתתוךהשונים,
תמרנה .) 40 (בדם"הכרכים"עדההליכההוא

 •היהודיעולם-העבראתכמציינתמופיעהזו
בעבר.היהודישלההקרבהונכונותקידוש-השם

מתארכשהואביטוילאותוונזקקחוזרהמספר

הרב·אלההליכהאתמציאות-ההורה,את

עדבנצהר~לינועומדות"והנה :המקובל

העברהמחשתשביןהשינוי .) 44 (הכרכים"

הנוכחיתהמציאותהצגתלבידהיהודיההיסטורי

הביצה.סמלעל·ידימובלטהסיפורשלבריאליה

הנרדפתהמלהבאמצעותה 1vנעהסמלעיבוי

הנצהחיתה"בחצר :הביצהבתיאוררכן"רפש"

 13 .) 44 (מאד"עדעמוקה

הואשאףנוסף,למרטיבפיאירברגנדרשכן

אתמבטאזאתרעםהסיפורחוליותבידמקשר

האבועולם-ההורה.עולם-העברשבידהשינוי

במיטאפורתהיהדותשלירידתהאתמאפיין

רכבה.""הולכתועוממת,הולכת"הגחלת :הגחלת

הרב·שלבמציאותהשלישי,במישור .) 42 (

להיכ·הנוטההגחלתמיטאפררתמקבלת •המקובל

לאחרמצאתי .) 55 (רב"הצללים" ) 21 ("בערב"מופיעכהה""אורבאוקסימורוןדומהשימוש . 11

,דברים "במאמרובאוקסימורוןזהשימושואתמזכירהמנוחאבןיוסףגםכי •מאמריהשל~ת

(ירושלים,א'סברית,בספרותירושליםמחקריפיאירברג",מ"זשלהנוףבתמונותכהים'ורגשות

תחושתאתמחזק ,) 55 (נעים"ופחדמתוקה"אימהבאוקסימורון,דרמהשימוש • 112עמ'תשמ"א),

הפאראדרכס.

האורכילידמטאפרריתנתפסעצמו"החושן :אבןי·שלהנזכרבמאמרודומהרעיוןוראה • 12

 .) 112(עמ'

 • 109 1עמאבן,י·שלהנ"למאמרוראה • 13
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המתארהבןשלהבלתי-מודעתהסכמתואתבות
באופן .) 45 ( 11אש"כגחליהמקובלשלעיניואת
לעולם·עולם-ההווהזיקתאתפייארברגמבטאזה

חופנישקיעה.דעיכה,שמשמעוכקשרהעבר

פני"כמראהלונדמיתהמקובלשדמותזה,הוא
לירי·באשרהאבשלהישירההיגד .) 45 (מת"

הבןשלהעקיפהוהמסירההיהדותשלדתה

זו.אתזהמחזקיםלמתאולגחלrיבדימוי
דורשתמישוריםבשלושההסיפורבניית
--הרב-המקובלשלבריאליהשלישית,תשובה

שיחרו.שלפיתחההאותוריטאטיביתהסמכותמפי
תוךהילדשלבכיואתמפרשהמקובלואכן,

בוכיםהקטנים"אם :האבשלתפיסתושילוב
לבכות"הגדולים,לנו,ישהרבההרבהבחנם,

לבטלבאאינוכאילונראההסברולפי .) 46 (

המספרהאב.שביטלוכפיהבן'שלבכיואת
העלילתיתבמיסגרתחשובתפקידלוהועיד

שללבכימשמעותליתד :הסיפורשלוהרעיונית

אתמשקףחרפנישלהבלתי-מודע,הבכי,הבן.
סיכומוהמבוגרים.שלהמודעתהמצבההערכת

העבר.סמןעלההווהאתמעריוהמקובלשל
האב,שלההידרדרותהירהרריאתמבטאהוא
שאפשרהקבלי,ההסבראתעליהםמוסיףאן

 :דהיינואחמיניה".ולא"ייתיבביטוילסכמו
מחרייביםהמיוניתוההידרדרותהצרותריבוי

על"נמוכה,כהלדרגהלהגיעחייבהמצב ;הם
לבראהמשיחחייבשלאחריהזר,תפיסהפי

הישועה.רעימר

בעצםהמתבטאתשהתפיסה,מאליו'מרבן
השקפת·המסורתית.ביהדותיסודהזר'גישה

כוונת·טראנסנדנטאלית,אמונהמניחהזרעולם

השקפת-עולםלייחסישעליונה.והשגחהמכרון
פיאיר·הבירגראפילסופרורוקהלארזרמסורתית

הרוחני'ולעולמןהסיפוריותלדמויותאלאבדג,
משתנה,אינוזהרוחניעולםמעצב.הואשארתו
אל-נכרןאןחרפני·בעל·דימירן,בסיפוריאומנם,

לעצבפייארברגמצליחכןןכלאןשינויברחל
המציאותאתנאמןאומנותיבאורחולשחזר

דמויותיו.שלוהרוחניתהחומרית
בעלילתהמצרייההרבההפסימיותכלעם
התרבותי-היסטוריובהסברו"הקמיע"הסיפור

שלהמצבואתהדורותהתמעטותאתכמשקף
בדימוינרמזזה(וכמושגהכלב"כפניהדור"פני
[=מאברתי]מהםחסרתי"ולא :האבבפילכלב
הרי-- ) 42-הים"מןהמלקקככלבאפילו

אופטימיסטית,גישההסיפורבתשתיתשמסתתרת

"כלהתלמודיבמאמרלסכםאפשרארתהשאף
מוזכר(שאינועביו"לטברחמנאועביומה

בסיפור).

וכוחהמאמין,הואשבהקמיע,מקבלחופני
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הסיפורהבאות.לקראתאותרמחזקהמאגי

"ובצאתי :חרפנישלהמעודדתבהרגשתומסתיים
איש ,לינתנונשק ;גבורהרוחביהרגשתי

סיום .) 47 ( 11להלחם."רעלי--הנניצבא
המספר :ב"בערב"לסירםבמהותומקבילזה

לאמץהצעירהדורבןעלמטילהפי"י~רברגי

שלהמיוחדתהתפיסהמןהנובעה.נזסראת

תבניתאתפיאירברגצרכןמציאות-ההורה.

כדגםהיהודישלההיסטורי-התרבותיהעבר

מציאות-ההווה.לגבימחייב

" " " 
"הצללים"בסיפורההיסטורי-תרבותיהדגם

הקוראולידיעת--חרפנילידיעתמובאאינו
על"ידיהמסופראגדה,סיפורבאמצעות--

גזירותסיפוריבאמצעותארב"בערב','האם

הסיפורי)הדיווח(על-פיהמסופריםרת"טת"ח

רואיםב"הצללים"ב"הקמיע".אמר-זקנתומפי
שללמודעותובאשרמעניינתהתפתחותאנו

אידהתרבותית-לארמית.מורשתולגביהגיבור
אלאהשמועה,על·פיעולם-העבראתחררההוא

בחפי·עולם-העבר,בלתי-אמצעית.הווייהמכוח

הספריםעולםעתההיגרחרפני,שלהמרדרגתסתר
היהודיתהתרבותיתהיצירהמורשת-היהודי

עתהקרובהיהודיעולם-הרוחלדורותיה.
--בבית-המדרשמצריהריהולמציאות-ההורה,

המספר-בגרף·חרפני, .) 57 (הקדושים"ב"ספרים

המלאיםהספריםארונותבאמצעותקולט ,ראשון

כאלה,רגעים"ישנם :ההיסטוריתהווייתםאת
המרןאןעיקרכלספריםרואהאינניאשר

גבוהיםמהוהאנשים ;דורות•ר,שדררתאנשים

האלהוהאנשים 1פניהםעררקרןרמהרמיםרמה

הצללים."בידומתבולליםהארונותמתוןערלים
הערליםהאנשיםרגליומתחתשחורים."והצללים

ערלותוהצעקותדם".רהבכירתנחלינהריינהרו
ואחריהםרזםדמענחללפניהםלשמים."עד

מאחרי".רגםמלפנירגםודם".דמע
 .) 58-57 (ודםדעמ

ההיס"היהדותעםמזדהההפייארברגיהמספר

משתמשפיאירברגהרוחנית.ומורשתהטורית

ההזדהותאתלבטאכדיחרפנישלבמונולוג
באחדבשימושוהןישירות,באמירותהןהזאת

האח·בסיפוריולושנדרשהמילולייםהמרטיבים

"פה :חרפנימפילנרנאמרישיר'באופןוים.
כאשראסבול"פהכמדני"."האומלליםרבים
מתוןאליהע.רלותהאלההנשמותהמרןכלסבלו

קרוכאשראקרהאקרה,רפההישנים,הארונות

חייםהאלההאומללים"רבבותההם"."האומללים
בנואשרמאלהיותררקימיםחיים !רקימים
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נרקביםארונותבתרןרקימיםחיים ;למרחרבות

 .) 58 (ומעופשים"בליםעליםבין

לנרנמסרתסובטיליויותרעל,יףבאופן

"גלמוד".המילוליהמרטיבבאמצעותההזדהות

היהודיהמעגללסמללעיל'בדיוננושראינוכפי

אנטי·מקבילהפייארנרגמציב"בערב"בסיפור

המרטיבי·המילרלי .השימושבאמצעותתיטית

עולם"אתמסמלתזרתיבה"גלמוד".בתיבה

.וכריתותעריריותבזיזות, :וכןהלא-יהודי'החוץ

מורשת·אלהזיקהומבחינתקיומיתמבחינה

בעתי.דהיהודיהקיוםוהמשךהעבר

לשימושפייארברגנדרש"הקמיע"בסיפור-
לא"הןהמישפטאתהגיבורבפיבשימוזה

תחושתאתהמבטא ,) 39 (פה"אנכיגלמוד

"הצללים";בסיפורגםרכןהיהודית.ההשתייכות

באומרוהעברמורשתעםכמזדהה·חרפנימוצג

פעםהנחזרמישפטהנני",גלמודלא;,רפה

שימושכייצרייז. .) 58 (קטענאותרנוספת

בהקשר ?כלאזגםנעשה"גלמוד"נתיבהדרמה
"הוא :לנחמדהאורניםאחראהסיטראכוחותעם

 14הזה'.'והשחורהנוראבעולםפהגלמוד

הה·יסטררי~ .הדגםשגיבושספק,כלאיד

יותרהבוגרלאיפירנרנאמןזרבצו.רתךתרבותי

מוצגשחרפני"הצללים"..בסיפורחדפנישל

האחריםהסיפוריםבשנימאשריותרכבוגר

תיאורודהיינו'החציון'העלילהמסיפורברור

סיפריאיזכררבבית-המדרש,עצמוברשותכלרמז·

לרמזםשהואופרשנותהלכהפילוסופיה,

המהרש"א,השם","מלחמרת"המורה",(;,הכוזרי",

רל"כלתר"למהותנוררימרז ,) 59עמ'--ש 11הרא
שלהצלחתויותרחשובה .) 59 (חרפנישל

על-ידיחרפנישלהתבגרותואתלבטאהסרפד

הנאמ·המישפטיםמיבנהבכללו'גברןהסיאיכרת

אתהמקיפיםהמושגיםומהותחרפני,בפיוים

שלהמונולוגתוךאלשיזרפייארברגעולמו.
מוסרניות,ותפיסותמוסרנייםמונחיםחרפני

מוזהרהלהבן-ישיבה.שלעולמואתהמשקפים

ובסיפורצע,דכלעללוהאורניםהפיתוייםמפני

"האור :במוסרשיעוריםשלהזיםשיירימצריים

מהעולםולהברתלראותחזקהנידאותיקורא

הזעתוקלהרןהלב ;והתפלהשראהארור,

תארהולכלעוברמחזהלכלרגערגע,מתעורר

יורדוהואתחתיופתוחהגיהנרם ]".[שפלה

תנרערתיגרפי'כלאתאחדירומרשןעמוקלתרכר

יהדויתה 1ליצירעתכתב /תוהז

מתענגרה,נעל·תארה'הפראולבי ]";[רהרגשרתי

פייארברג .) 54 (המכשפה"השמשקרניעו'
שאירעוהמנטאלייםהשינוייםאתלבטאהטיב

לגרפו.יותרעתההמודעבחרפני'

המצרייהלזמרתחרפנינזקקזהבסיפורגם

בסיפוראםמעשיר.אתשתכווןבמציאות-ההורה,

הנחתהאשרהאםזרהייתה"בערב•;בהראשון'

זההיה"הקמיע",השני'ובסיפורמהל?זר'את
פיתוחשעםהריהרב-המקובל'אלשהביאוהאב

בידיהתבגרותו,בשלביחרפני,שלזמרתו

שלבזיקתוחשובההתפתחותחלהפייארברג,
אביר.אלהבן

הזרמינאנטיתהזמרתכידעתנו,שניתןזין

אינההאבזמרתהאם.היאהראשוןבסיפור

"אבא :כגרןבאיזכרר,אלאב"בערב"מופיעה
אבי"שכונת"ביתאר ,) 26 (,היריד'"אלנסע

"בשרבוהאבדמותמופיעהב"הקמיע" .) 25 (

האם.זמרתעלמתגברתוהיא ,) 41 (מ.היריד'"

עלבהשפעתומשתלטוהואבסיפור'פעילהאב

בסיפורלעיל).כאמורשביניהם,(ההזדהותהבן

ארבלבדברקעהאבזמרתמופיעההשלישי

שבההעבראלזיגרסיהשלקצרבאיזכרר
האבבהשפעתמכירהבן .) 59 (האםגםמוזכרת

נחלתיכלהיאזרכיאלאזאת"איד :עליו
 15 ·) 56 (מאבי"."שירשתי

הפייארברגיהמספרמשרטטזהבסיפור.אן

כאמור'המגיע,רהבן'האבבידהפערראשיתאת

האבשביןההזדהותעםבג~דבז ?כלאזלשיאו
עתהמודע·:ומורשה,קירבהשלזהרתרהבן,
בטלתאבי,"אתה, :שביניהםלהבדליםחופני

בנןרבי,--רצונונבראטרםעוזחשקכל

רואהוהנני ]".[נלחמותראשאשביהאומלל,

ורוחליוםמיוםמעליפוסקתהצלליםממשלתכי

 .) 56 (מאתי"מסתלקתהקודש

בסיפור,חדשהזמרתמופיעההאבבמקרם

זגם-מתחרהה.נזהררהשלמה,רבישלזמרתו

מאופיינתשלמהרבישלזמרתוהאב.בזמרת

הואשלמה"ורבי :חרפניבעיניביותרכחיובית

 ;השחורים"הצלליםבתרן·ומאירהמזהירהתמרנה
שלמה"ורבי ;שלמה"רביאתאוהב"ואני
אליואותימרשןהואהשואבת,אבןככוחכוחו

ברקעמופיעהזרדמותגםאן .) 60 (חזקה"ביד

ריאליית-ההררה.אלנכנסתראינהב,ןבל

היגרשהבאושמטרבזלתדפיקהשומעחרפני

 71.עמ•שטיינמן,א.בעריכתפיאירבת,-.זמ.כתביי ,"!ןאל;, • 14

אתמציין , 49עמ' ,) 1967(·גבעתים-ר"ג,ניכורמהפשתהטבריתסהיפורתרבינרביץ,ישעיה ; 15

בנפשההשלימההאבהות,יסוד"מופיערב"הצללים"ב"בערב",והרחמים"האהבהשלהאמהות,',יסוד
הקדושה".האמרנהשלבצילה·והחוסה



רהזדהר:תחיפוש /פלאימשה

באבמקומרמתבדה.השערתואךשלמה.רבי

רעב,העני .) 61 (בילקוטו"עמוסעני"איש

פת-לחםלבקשעולם-החוץאלהולךוחרפני

שברומואר,עליזלביתנכנסהואבעבורו.

הואבקרביה.ומשחקיםרביםאנשיםיושבים

לו,ניתןמבוקשוהעני.בעבורפת-לחםמבקש

"הבט·עללגלגניותביטולהערותבלילאאך

הגיבור .) 64 (המדרש"בביתהאורומורדילנים

חידתי."אתפהאמצא("אולידרכואתהמחפש

והטוב"האושרומעיןהמקורההחרףהואפהאולי

בקרבהשופעהמזרייףהאורמןנואש ) 63-

"רבישלעולמואתפניהםעלומבכר"הנאורים"

אינני 1"לא : ) 64 (והחלש"העניהזקןשלמה

בהכרזת·קוראהוא--עשוק,"להיותחפץ

האחריםהסיפוריםלשניגםהאופייניתסירם

חפץאינניעשוקמלהיותיותר"אבל--

 .) 65 (עושק"--להיות

משולשתדמותיצרהפיאירברגיהמספר

 :לשלושתןאחידתוארבקרבעראחתאלאשאינה

 ; ) 56 (המאושר"העניכ"אבי'מאופייןהאבעני.

הענישלמה"רביהיא,אףלו'התאומההזמרת

העניהזקןשלמהרבי :רכן ; 60 (המדוכא"

הריאליiרההתגשמותולסוף. ,) 65-והחלש"
עני"איש :אלודמויותשתישלבעולם-ההורה

 .) 61 (בילקוטו"עמוס

המיבנהשלהארמנרתיתחולשתוכלעם

שלמהרבישלעניינו(מהבעלילת-הסיפור

היטיבלסיפור?),הענישלעניינומה ?לכאן

ב·חרפנישלחיפוש-הדרךאתלתארהמספר

(המק·התרבותית-לארמיתשהמורשת"הצללים",

בסיפוריםההיסטררי·התרברתילעולם-העברבילה

בריאליית·ומנחהמדרידדגםמשמשתהאחרים)

נבחנתבהורההיהודישלנכונות-ההקרבהההורה.

רארלייבעבר.היהודישלנכונות-ההקרבהעל-פי

אחדאלבמיכתברעצמופייארברגהתכווןלכך

היטביועד"חפני :"הצללים"מישלרחעםהעם

אמרתבד'מצומצמתלאארתהומוצאהיהדות~ת

האנושיות,השאלותשבכלאלאבלב,דהלכהשל

ידמוצאהואאליהן,לבראתפונהשהוא

 16באמצע".היהדות

נעשהחיפוש-הדרךכידעתנו,שניתןראוי

ארהאבהדרכתבלאעצמו,חרפניבידיעתה

עולם-החוץאלמעולם-הצלליםיוצאהואהאם.

המקר~הקרנררנציהעל-פיכעולם-של-אורהמעוצב
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המספרשלמטרתואך 17ההשכלה.בסיפורתבלת

אירוניבשימושבהמשך.שיתבררכפימזר,שרנה

האוראלמתייחסהריהובלתי-מהימןמספרשל

גםאלאמשכילית,נאורותשלכסמלרקלא

עללכאורה,הרומז, ,) 62 (זרוע""אורכאל

אשלייתאתמפתחהואובהמשךקדושה,מקרר

עלהואחוזרשרב :הזהשבעולםוהיפההטוב

 :רכן ,) 63 (הזרוע"הגדול"האורהמיבטא

מההאלהוהחיים ] ".[אחרלעולם"נכנסתי

פהאח,דצלאיןכתם,אידפה !ונעימיםיפים

הצוהלהנשמהרכל ] ."[ומזהירמ.בהיקהכל

 .) 63 (ושמחה"

חרפנישלההזדהותאפשרותשלזהטיפוח

תחילתואתלהציגנרעד"הנאורים"שלהאורעם

וחיפוש-הדרךהבןלביןהאבשבידהקרעשל

העולםכינראה,לפי·שעהחרפני.שלהעצמאי

על·ידיכמאוכלסמתואראינו(שכברהחיצון

אלאב"בערב','המאגייםאחראהסיטראכוחות

הגדול)'העולםבני"נאורים"מיהודיםמורכב

מזרייף,אוראלאאינוהאור'הואאיפירנראשר

 :אחרבאורדבריו·פיעלחופני'בוחרותחתיו

הזקןשלמהרבישלאחתמחשבהאור"ברק

נדכאיםלבבותבמחשכיבהיראורהפיצההשחוח

אשרוקנוןשלהאורוברקהמנורותמכליותר

 .) 64 (בחדריכם.""העליתם

עולם-היהדות,אלחרפניאתמחזירפייארברג

תיארוהסיפורשבראשיתבית-המדרש,אל

הוואקריומשםעולםשלכמרכזוכ"כנוי

ולאזרהיאאווה .) 57 ( 11היקוםכלאליואצים

אורה . ;הצלליםכעולםמצויירעולמושהריו,או

היא(אורההנראהכפירוחני'כמושג--

תורה?).

ההשכ·שלראשיתהלאחרשנהממאהלמעלה

האור,סמלאתלעצמהשאימצההעברית.לה

יתר-על"מתרשםשאינורגיש,עבריסופרבא

מציעוהריהובחוץ'הקייםהאורמןהמידה

המצי~ותתפיסתשלהיסטוריוסופיתסינתיזה

שלהתרבותיהדגםעל-פיבת-זמנוהיהודית

הרוחניתוהטלטלההנפשיתההתלבטותעבר-העם.

לביןיהדותביןוהורה,עברביןרחוץ'פניםבין

משקפותפייארברג,בניתניהמצויותאנושות.

דימדומי : fin de siecleה·עידןאתנאמנה

נפשרדימדומיהגיגיםדימדומיהמאה,סוף

עצמה.אתהמחפשתשסועה

 • 185עמ'פייאוכונ,ז.מ.כתכיאחד-העם",שלמכתבים"צרור • 16

ה.השכלה'בשיות,אור'המיטאפורהשלמהותה"לבחינתפרידלגדר'יהודהשלבמאמרועיין • 17

 • 63-53עמ'ד' 11תשלאדר , 4--5ופשרנות,כקוותהעברית",
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