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במחקרחדש

העבריתבסאט•רהפקן

הסאטירה'פרידלנדר/'במסתרווהודה

והי"ט;"ח 1הבמאותהחשדההעברותבסאטוךה D1ן 7פר

עמ' 207תשמ"ט,רמת-גן,בר-אולן,אןנובךסוטתהוצאת

למדי.ובוואבוןפארךתוהענתי

תשבראהסרפלביקורתזרהדקמהלהקדיםהשוגןסבורני,

חבקלורקזהבמאמריארתכזהונשאמרוכבותמשוםלהלן.

ישראלך•לעבמבואסהאטיהר•,•במסתריסהרפלשהראושן

יוסחין·.ב•מגילתהפדאוןולאתדמע•,•נזדויחבורומזאמוץש

 ) 1772-1700 (ישראל.וימקרמניץלאנסדברגמנדללויהמיוסחת

להרעכה-מחדשוקונטררבסראלית,הארויחמעניינתדמותהיה

מהשעלהיפשהעכשרנאהמשוםרלאו-דררקאעצמה,בזכות

לתמידו.היהאשרמנסלדרן,

מבליצההשלכ"מוסרמנהכושמאלהודהמע•,•נזדסירפו

"סגנוןגוובין,גםרכן i 28די,ישראלי,ימי(•דבריחרוזיתיי

כייושרמאיפינווקלסר ,) 397 ,•ט-·ח•אמסף•, , 11המאקאמה".

דנפס ,) 7SSא•הבערית•,הסרפות(•לסכיקוןדיקדטימוסוי"

ולניותחכוללתלהרעכהואויהואאףתבקלייג,מותו,חאלו

צמוד-טטסק.

בעיקרנשדרשוהחוקריםלע·דייבבערנידוןתדמעי•נזר

אוהדיסחיםכגנדמכורןהיהזהחיבוראםשבלאהלפולמוס

בוחןדוב,רפילדנדויהודיביולשיליותתופעותלעבכיקורת

וכןהחיבורבגממתקהשורותשהוונתהדועתאתבקשדנות

וצווהת,מהוהתיחבורה,זןמגכוןהיצירה,לשנוספיםהיבטים

עיקריאתבמיאהמהדירלעיה.וההפשהעהשהראהומקורות

חייםמאהלו,ציובנג,דירנו,גוץ,צוריילפ,לשהשונותדהעות

תיטשיו(ב•בצרוןיליובמןביוהמחלוקתלשום.ונרשוםליובמן

מורכבותלעמעידהטשת"ו)(•ציון•ולשוםוח"לי)ב•אהלואחייב

בניסיוןהמגתעלותהבעיותרלעמזאמרץשישראלוילשיצירתן

בנואשהניציםלשמבאמריהםהקרואלכ .יצירתופיענוח

הלרתםש,לשאיכולאינוהמקורר)תהבאבתמקיפד(ורפידלנדו

ישטותמרשם-מגמתיתקלריאהניתןתדמעייבנזדהטטסקכי

לפניפאשרויותפוחתוהוא-המחרבהבךשנקטההוסואה

עינינואמיוהמהדירואכן,ליבו.מהיוהוריקלרואקהורא

הקונסקטטאבדהעיתיםבמוקח .) 23 (זןסמכהבבעיית

החמרבלשההסוואהונייסונותסהפצייפ'וסהאטיויהפולמוסי

ומכשנעהלחיטאבוןפלעפחנשפארותעתהאשיוכן'כלהצליחו

זיהוימנייסוןדיומוןשהמדהירואףהצפונים.וימוזיואת

 .) 25 {החמברלשלפולמוסוהייחודיוהוקעיריביו

כימקסנתו-לשו'אתרפידלנדומסיקהוקעבדיקתלחאו

והתבו-בשעייטיאנית,הדקם·בשע"טיאניתהדיסחות,"ביקורת

משהמאת

בלתי-•משימהצעמורפידלנדוהודה

המודרני,הבעריקלרואלהגיש :כמטעאפשרית•

הי"ח,המאהמןרבעיותיצירותולתלמי,דלמכשיל

 :הדייונ .ומדעירפשניפאאואטרסכלירויתמואבותהשכן

הללולהשוניים.רמוקווותומראיהיצירות,ניותחובמאו,ת

שלוםנעםוהבתמודדותןויקןעהיצירותהבבנתקלוראסיייעו

המחרבים.לש
ודבבקותשבדקנותמלאכתואתהשעסהיופרתחוקו

סבידותהלשישיהשינוזהפסולהוציאוזכהלהרעכה,הראויות

האחרונות.שבניםהיויילהמכשיליתהסאטיוהלשמדהורות

סהיופרתבמוספיועותלביקורותזכוהראשוניםהרפסיםשני

דעותמשמשותהןכיספק,כלואיןמיקצועיים.ובכיבתיתע

החוזרותהנעטותלמוותההשלכהסביופרתהקייםעלנייו

זה.בונאשההתנעייונתספהכאילוונשמעות

*** 
•קרפיםרפידלנדולשהראושןהכוךהותעפנפלישניםשעב

נייסוני,במיפלעהחתלתי , 1972נשבתבעהויית,סבאיטוה

 :סהאטיוותלשוששלאפסקימליהמהדוותיפסרמתיאכשו

וישיחהבלריןלשאוליושר••נבתאיילכ,ליצקחמשולם••איגרות

לשונפסיםטסקטיםםעידחורפלסון.לאחווןהחיים•ואבץ .

הבעריתרפסלות•מבואבםשמקוררתבקובץ-ההכשלה

לשאדקמוןכהואצתרהי"ט'הי"חבאמותהדחהש

לאורההוצאההייתהזובירולשים.בעהריתהאוניבסריטה

(לרען).שנה 200אלחואלוסאטיוותשלהראושהנ

קרוביםבנושאיםמאמריםפיסרוםלשאחדותשניםלחאו

ההכשלה,סלורפיהיסבסיותגבישותיוניסודיהדבל.הגתעל

להתבוללרתמטיףאבייכלואחפרילדנדואיילכ.ליחצקועביקר

מקיףעיוןאלחושוהנ,למקסנההעגתיאניואילורטימהע,

לחידושהייתהאיילכלשכשוונתוכבתיי'בכלמקחריתודביקה

היהודית.הרתבות

אני,ואילןאיילכ,לשיצירותאתהשחיבלארפילדנדו

סליופרתותשםבז'ארניםובעיקריצירתובמיכלולסעשתקי

(•אירכותהאוטויפהמלדנסרן),(לעהביוגואיפה-בעהרית

ללחוטיןשונהלמסקהנהגתעי- mוסהאטימשולם•),

לותדלותיהאייכללשויחוניוותשחיבותךמרכזיותו,דבנו

ונרפקאייכל,לעבמאמרייהבערית.סהיופרתשלולראישהת

מקסנותייאתהבאתיסבירפילעיו

ואידה



לשתועפותעלהכוללתהיבקורתממסכתלחקווקאןהיא

כילומר,יש .) 39 (היהודיתייההקילהבחיימוסריתהידדררות

רקכמכורןהטסקלשייחודומשכנעבאופןיוחכאלאשודע

בווולאאף-כיקביהל.פולדינדולשמסקנותהסחדיים,כדגנ

עלצמומאשיוהשואאוהלחטית,מסקנותקועבהמהדיראס

צריכיםדהרבים"ודעייו :היעוןרבאישתאבורמושלינויפחת

 .) 19 (ליבון"
בתכניהלמדי mאחיכיייציהרהדמיעינזדאתמועיןהמהדיר

מבחינתוגמוונתלחקיה,בכלהיטבהזשוריםשנהובמוטיבים

ישנההמקאמה".מןקורטובאמםכ,הב,ישסהפרויתת.צווהת

הןאסטיוההיאיעבקרהאוםל ...דומיאננטיפולמוסיסיוד

יוצא,פולעהואהפולמוססהיפורי.נמלשוחןפהיוטטקביע

יסיאטיוההיאאשומםכקועב,הוא ... i'-1סהאטילשתוהדלמיען

שבלהיבמזרח-אירוהפהיהודיתחבבהרגפיעםגנדופולמוס
לרבותחאומנותיים,אמצע~האוםלהמשוהנ-שערה,חמאה

וזןמ'חלללשמודגותממסרגתהניקתושונים,הסוואהסכירנות
 .) 39 (אוניסובאילייגווןבעלתלסאטיוהבטובתה,והפכוח,

*** 
יצירותלשסיווגן"כסיוןכיהמהדיר,קועבנתיחלנר-דיונו

ישגיעתהמלאהכהיאהיטב,דגורהפסרותיתיככוהגופלמ-וס

לשיגיעהתבדנועימונכסיםאסגסמפוקפק".וכשהרמררנה
טוחואף-לע-פי-כן,מפוקפק.ההדגרהששכרסנכיםלאהגדרה,

ניסיוןללאכיאסתכונות,נשעופולמוסיצירתואייפיוהמהדיר
יצירתלשמהוהתהבבנתנשוכהקוראנמצאוכןהדגרה,לש

שפהולמוסהפאשרות,אתעמלההמחדירזא,תםעפולמוס.

·סרבית·סוגיהמויתרוהואתת-ז·אונ,ושמאזיאונ,להוותשעוי

 .) 14 (הכרהעבלאזן
•הפולמוס.ילשתת-הז•אונאוהז•אונשלהתיחוםבניסיון

•פהולמוס-להקוונהסוגהלהזכירצווןרואההמדהיראיו
•דרביסאטאטב,יחצקלשיצירתולמלש,נכללת,שהנדהתי·.

הוויכויחםבמתכונתזוסיופותיתסוגהלחשדהמנחסדיברת,י

סאטיוייס,אינםאלהפולמוסיםכמוןנ,א,ןהניניימייס.

דליאלוגים.יורתקווהנוזיקםתמזאמושץ,ישראלשלכיצירתו

ההכשלה,לשאחריםפולמייםנכבתיםשהוואה,צלווןעיון,

הכשלתייםואףדקם-הלכשתייםמוסווסיופיגיסא,מדח
היהשעויגסיא,מאיןד 26)-אליהםזיקהלערומז(השמהדיר

 .וריעקוהז•אונדתעלהרבחתלותום
ביציהרסהאטיהרבדרכיממשלשדיוןמוצאיםאיננוכמו-כן

אתותספהשמהדירמשוםאוילשiם,והמיודחאמיפיניהכולה,

איןהקוראואילולזה,זהחכמןשהכוכיםבלשותשמבראיו

גםמשום-מהנדערדהמיע.לינזדזהומובאזהוכךאלאפלניו

הטיעוניםהוויכוח,היעמות,דרכיעצמו'הפולמוסבישטותדיון

וניתוחם.

כמהלהדגמהמנתחהמבואבמסגרתהמדהירלשעירנועיקר

אבשובלעי-החמלוקת~דייבובע \צשוט'חבנרים,קטיעם

מוצאאלהקבטיעםהיסחדים.דגנינים 1כמ'חוד-חניתםלזיהוי
לכלמודל"אב-טיפוס,השיאהוני,דמותלעסאטיוההמחבר

בקעבותשבאוהשוניםהזיאונייםגוניהםלעסהאטיויקנים

ולינזון."מיזס."אוטו."יחצקפול,כיוסףהמחבר,
-נכוהנלהיותשעוייה-זוהשכללהוחבל, .) 32 (סמולנסיקןיי

קבצרה).גם(ולואהודגמהלא

תדמיע'•נדזהשםמשמועתבבחינתדיונואתממישךההמדיר

אתבודקופישרה,היציהרלשהצוןפפיענוחאתלחשוףמנהס

סלאטיוה,הפולמוסזיקתאתמלשים,כמהלשהתיאמטיקה

רפדילנדריהדוה

היסודישלובהדגמתשלםהאהשדמותלשהעיצובודרכי

(ייאתשהשאהשציין,המדהיר .) 36 (סהאטיויביסודהפולמוסי

ואילו ,)?(מרבילה•יייופטפום"מעיוהיאמלשיבסופיחליי)

דמותרגוסטיקת,היאזאמוץשאצלהאשהלשתמונהת

היהאכן(רגםורפץמנלדי~ידיכןאוחנשהכמאהפשוחתה

לדהגים).רצוי

מוצא:הואזהבנושאהמהדירלשניתוחואחוקעלובמנעייו

ייגתוניתמאתוהגלויהרובדבטסקט.בנוייםודביםשני

למוכולהתיי.ואילוקלוחותלמשוךכיצדהיודעתרחוהצ,
זונהמואתבין-טטסקואלית,קבריאההשחנףסהמוי,ייהוודב

מסבסהמהדירקלוחותיי.אליהלמשוךהיאאףהיודתעחרוצה,

 ··הז,י(מלשיהזוהנמתיאורמקרטעים"אזכוריםלעזןהנחות

(מילשחילאתשמתיאורלמקועטיןאבזכוריםהמשולביםכייג),

באזכוריםמכווןסטקליבי"שימושולע-ידיי·-לייא)לייא,

 .) 38 (והגס"הנמוךלרובדוהטסםתוקדוישם,נשגבים
ספוקיםאיזכרוינשילערקמבוסססהמויהרובדואבמת,

מייאתשאיזכרויםלשפשעברתןבזונה,האמוריםמלשימסופ
עשוית (77)סדהנרין~פיחאתרמיזהאחרים.ומקררותיחליי

 79) (משותמסופאוחתורמיזההכרחית,אינהאןהלתקבל

לשקיצורובלעה.חתתהזוהנאבהשולאובלעה,אבהשאמורה

אכןראםנכוהנ,המהדירלשקריאותאםספקמיטלאנידבר,

 1•האורותורבעאת-סמוירבובדואיפלו-לאתוהחמבראב

בפולין."יהודיתעייהרלש )!?(האדומים·

לעביקרותלמתוחהואקהטעלשמגמתועיקרכילי,רנאה

אתמאתוהקעטלשגדול(וחקלבשוקהנישםלשהרגתנותדון

-הביקורתלשמרכזיהיבטוזה-ולהרתיעהניצות)הנשים
 :דבריורכה .) 77 (היהודיםלשלמישבתםשוקחיםהניכרבניכי

היושבוהכנענימשבתניו,לעשיקחואלינו,הנלוויםנכו"ובני

הגרים,בכלכזהנשמעלאכיו'טעמניהתשנותלעיגעלקבומו'
ליראתם,ומודיםדלםת,ומהלליםהאיים,בכלבנוארולא

20 11116190 



לנואנאריהאומללים,ויהודיםנפלתים,עצתאחרינווקוראים

 iתרכייבמהדר:ותייי,ד ,'גרפקדהמע•,(•נזדלפילים"אויבינוכי

 ...הגויים!יאמרו:למהבקיצורהמודרני)ת.במהדוהר 77עיימ

ההכשלה.בתקופתשנשמועדומיםכטיעונים

*** 
-רכאוי-הראושהנהמהדורהלע-פימראכצעמוהטטסק

בתקלייג.מאנרו,שיאצה,

לפניצילומהאת(הזמתנילהישגהוקשהנדירהזומדהווה

ןבעשהקיבלתיה),לאודעייוזוביקורתלצווןאדחיםחודשים

שבנתהשופיהעהדמע.י•כדזלשב•מהדווהרקבידימצוייהזו

המודרניתובמהדורהב•במהדורההיפסוקשיטותרתכ"ב.

כאמור,א.ןנקודות,הוכנסוספיקיםבמקום :שונותפלשנינו

קיימיםכמו-כןזה.ישנוילאששיכולואיניאימחדווהלפניאיו

הרמיזהכדוןהגושייםהבדספתלא-משמעותייםהנלדים

נתסרות.כוונותלעיהןשהועמסוללמים

מראיאתעביקרמוסוותטהסקטבתחתיתההרעות

מליצותיימובססות-לעשיפהםוזולתם,המיקואייםהמקררות

מליםלשהרמיזותהסובגם(ולעיתיםהמחרבלשהישבוציות

אחריםבערייםמטטסקיםיורתאוליגבושיים).המודגשות

ספוקיםכמיכתותמיטפשיראתהמחרבנוחנתבקופןת

ותכחנההמהדירלשוהרעותיוומועהב.דגוהשאביננטסיוויות

למלש,החמבר,הבקדמתהראשונותהשוררתחנמייששעוהזאת.

 !מקוררתמראילשוישם-וארבעהיש

דומיאננטית,כההאיהספוקיםבשיבוץזאמוץשלשזוכו

זה.בנואשלסעוקהמדהירטוחלאמהמשוםמאודדעשיילפא

"כתובהיחבורכילמלש,ומציין,סביגנונו,אומנםדןהמהדיר

מבחוילשהקונבנציואנליתהמסוותמיטבליפחרוזה,ברפוזה

"מבלאכתהשתאנוובניםולשואבילטיה"בסדרפמקמאות

הוא .) 23 (להכה"ולחידוששרייתסלפריהבדקמותהמליצה

לשיאבורקייייגיםבולשלשרויי"ישובצילשתופעותמזניו

ומבליצהנכהללבמליצההטיפול .) 25 (מליצה"בגילעמילצה

שזיקתהזו,מעיוביציהרדןוקאהמציאותמחוייבחמכשילית

"קורטוברקבהיששסביכום,טוןעהמהדירכי(אףלאמקאמה

 .) 39-המקאמה"מן
תויפיטניםלש:"כדונםכגוןסמתיהבידגהספתקהמחדיר

המליצהלתאפרתדנירותלשוןצורותאחו[המחבר)לן

בקעבותיו"להשכומכשיליםעלהדרברחתנננ ,)!(רלמקרוירחת

השמשכיילםלומר,המהדירהכתווןאכןכיהלניח,ליקהש .) 21 (

נדירו,תרשלןצרורתשבימושמזאמוץשישראליעבקנותלהכו

זאמרשץ.יעבקברתלכאווההמכשיליםלענחתבבחזןדשןואו

הבעריתהייהתזוכשןהמכשיילםלעפאתוםהבבנחתלאזודון

חאומבקרםזאתמזניופודילדנוואכןהמקולבת.סחיופותית

) 23 (. 
מליצהששימושיהמדהיר,לשחסוכןאתהלביומתשקהאני

"עששויעמ1lכאוהדיילייקהלמיודעיםקןנןןנציראנליתכצוהו

"ישהדמע•בינדזישראלוילשבשימושןזוצווהואילושלון",

כייקהלארנהאומנםהידעהקלהקראו".אתלהטועתכדיהב

לשפאטתית"ותכחהולפניונ ) 24 (רבווים"זהותתוויללא

אשפרותמללכלהוציאאיןאן ,) 39 (קהלו"אתהמייסרמנהיג

ומזדההביקורתןאתהאוהדקוראאלא•ההקל·אינוהשקורא

המליצהיכןלעירת .מתוןחדויארמשכילחראאםביויעמת,

לקרואמצומצמתאינהלשוניתוכטכניקהסירפותיכשעשוע

אוחד.

מקאמהלשסבגנונהעלכתנמוחש"תרהחכקביותעמוזרה

החמרבכןאםאאלאדח,בקנהתמידערלהשאינוציורףהוא

לסהיטבמכווןרנדעסהשגנוןאוסחאטיוי,המלשצנוותונחו

צדדיותייזבוכיםןלהתרערתהיצירה,לשמעיקרההקוראאת

סאיטהר.אןותהחכמונעאינוהאמקאמהלשסיגנוחנ .) 24 (

(•חדיושהאמקאמהיסודותעלגפיסדןלשיסבופרוהרשרה

יהודהלשבבמואררכןואיןל), 199החולי,בישותומסוות

כתוכחהחבן•יאןבלע- 30הבעירת•,חמקאמה('ילקוטרצחני

 " ...המאקאמה(ייסגנוןגרבויןנוריתלשובממארהוסאטיהר)

394 (. 
המקורותודביקתזןמהדווההכתנמקרם,מלכ

 .למדהירקחמריאגתרהורןא-לנכוןצעמםהטסקטואליים

להלשמתמצוייולכי-זעושלמששעויכנתינות,תגמרו,התורצ

לענלטלאהשמדהירלהצטרעויש,.ישראל.לשבמליצותהעירך

 ...הלמכאהאתצעמו

*** 
סליופרתוזיקתןזהלקטטסשקבוסיודיתשאהלקיימת

ניןתהאם ?למדורניזהסקטטלהשחיבאשפרהאם :ההכשלה

מרזוני,פומלוסלפנירנהאםההשלכהזליצירתאןתןישלין

הישןמהעולםלהקוחותסירפותיותלתבחולותהנדוש

ינבזזירשאללוימתייסחלמלש,מלהאו,מודוניזקבונקטטס

ומיני-ה ,) 29(םש,דיתתמסרויתתייהיושפןדרעוו:כל"כנלעדהמיע

ח. .)שם(מובקהי•ההלכש"משברמבנהוצעמרמאהלוגסרבית,

רדיו .) 20וחיייל'(יאלחגמרומכשילכאלאליומתייסחרבמןלי

החיה :זראשהלםעיתמדודוביצירותישרלארביהשעוקס

חדויזמכשילארמכשיל,חהיהמשבו·ההכשלה,

כדיירשו•'•כבתרבילן'אשרללשחסאטיוהאתלהרשותדכאי

מודרנית,מכשיליתיציהרשביוהמהותיההלדבלעעלמוד

לשאפוודיתמאניפרלאציהבהששיהישן'יסודותלעהנתמכת

:מהןיסודיתאשהלומציבחרזוזהנעייויכמוןבהובנית.שלהון

לשמאיפיניההםרמהרבאשיהת,השהכהלביסופרתמודרכי

הללוההיטביםלכאתל•כסרת•שאי-אשפרמוןב,המודרהנ!

לעיהםלרמוזחפלותהיהאפשרןאליציהר,במראלשבמיסוגת

-הנושא.מרוכנותלעהלצביעדכי
 .דהמיוהבדגנ mכניקואלהשאלותלפושהוגןזהיהאלא

היאהדמע••בדזכינלו,מודיעסלרפ,דרב•ינפחתעצמו,הוא

חמוסוסרפרתביווכתניהסגנוהנמיחבנתיהימצריהיצירה

באמההדחהשהירבעתהרפסותלכיוהיבנייםבימיוהפולמוס

ממעיהדר•ניוייבין•המצרייהכיציהרקביעהתאלב .) 9 (היייחיי

יערןאלחולשישינכןומלתשבתהיאאיד :ונסיפםארגתים

אבוץ·שיחהשמוםל•,כ•איגרןתדרבלכלמכשילירתסבאיטוות

וכיצד?הלן,רעקממשתשהיאהאםיורשי?ויכתבהחייים

פיסווםםעבשקהרמעתוורותמאודמורכבותשאלותונכן'

תרשנרתלעתינתנהכיקלורת,רישהנידון,קבונטטסקזן,יצירה

חדריתסיופרתלהציגבאהדהמיראםהאבים.בכוכיםןכ

ההכשלה,סליופרתמבקבילהקיימתמטרות),שזרסבור(ןאיני

סליופרתזיקהתלעועלמודזאתסיופרתלגחוןשראויספקואיו

המאתימה.דהוגמההואדהמע•ש•נזדלהניחהשקהה:נשלה,

לש mהורתומהתלעייענולאאלוושאלותאלוהועות

וחדזגעחתהיייחמבאההעבריתהיציהרלהפצתזרמדהווה

נימינו.המכשילהקוראלרשות

סoדירחרמםואנירביסטת

ואודה
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