
 :התוהה'חשיםבדפחד'צלשלההתמש:פלותתהליך
ותיעודיאמנותיכמסמןנעורים''ח"טאתהאוטוביוגרפיה

פלאימשה

ערדורסס,שמואלפררפ'היובל,בעלגילההמשכיליתבאוטוביוגרפיהמוקדםעניין

המחקר,דרכיבבהירותהשתקפו 1ב'גלירנרת,שפרסםומפרהראשוניבמאמרבתש"ה.

פנימיותזיקותקבעזהבמאמרוהמבקר-החוקר.שלההבעהוסגנוןהביקורתשיטות

לאוטוביוגרפיותחיצוניותוזיקותהיהודיתהווידוייםלספרותהאוטוביוגרפיהביד

המשכיליתהאוטוביוגרפיהשללהתפתחותהקוריםשרטטאףהואהידועות.האירופיות

חקרהתקדםמאזריל"ג.פין •"למללטריס,רעדרשד"ל(ריג'יר)יש"רמגינצבררג,

בנושאעסקוחוקריםוכמההחלוצים,מןורססהיהשברהעברית,האוטוביוגרפיה

לפועלומוקדשזהבנושאמאמרי 2ההשכלה.בתקופתהעבריתהאוטוביוגרפיה

 .היובלבעלשלוליצירתו
מערכות,שידודולמעשהרבה,התקדמותחלהוהביקורתיתהמקצועיתבספרותגם

הספרותיותבסגולותיוהמתייחדספררתי,ז'נרכאלהאוטוביוגרפיהאלבהתייחסות

האוטוביוגרפיהחקרוהתעודות.הזיכרונות •היומןכגרן •לוהקרובותמהסוגרתונבדל

בהיבטיםימינו,רעדהעתיקהמהתקופההז'נרבתולדותלמאתנוהשישיםשנותעדיד

המאמר.בסוףהביבליוגרפייםהקיצוריםרשימתראה *

,ד ,)ה"שת(יזגליונותההשכלה;בתקופתהאבטוביוגרפיה'דרכיוילנאי,ש'בתחימתורסס,ש'

עמ'תש"ן,ירושליםההשכלה,בספרותוצורותמגמותבספרוגםנדפסהמאמר . 183-175עמ'

'הקיצהבספרוצעיר'כאישהיהודי'המשכילבדמותעיונואתורסספרסםבאחרונה . 261-249

 . 114-67עמ'תשס"א,ירושליםהמודרניזציה,בעידןההשכלהספרות :עמי'

כתבים'חטאות-נעורים,'שלהחדשהבמהדורהבריימןש'שלהמקיףמבואואתראה 2

רר~ההאוטוביוגרפיה;אמנותמינץ,ראהכן . 74-7עמ'תש"ל,ירושליםא,אוטוביוגראפיים,
עמ'תשמ"ג),בטבת(כ"ט 10סב,הדוארהעברית;האוטוביוגראפיהשל'למהותהמאמריי:את

גינצבורג,'א.למ."אביעזר"בעיון :הדידאקטיתבאוטוביוגראפיהסוגיות :כמשל'החיים ; 157-156

 ' The Literary Genreבשםנדפסלאנגליתועדכוןעיבוד . 176-167עמ'(תשמ"ה), 41בחינוןעיונים

,"' of the Autobiography in Hebrew Enlightenment Literature: Mordechai Ginzburg's "Aviezer 

159-169 . Modem Judaism 10 (1990), pp . סוגותבספריהאוטוביוגרפיהעלהפרקאתגםוראה'

מקיפהביבליוגרפיהובו , 290-267עמ' , 1999תל-אביבהעברית,'ההשכלהבסיפורתוסוגיות

עיןוכספרות:'האוטוביוגראפיהפיינגול,דב"עשלמאמרואתראהוכןהאוטוביוגרפיה.על

 . 111-86עמ'(תשמ"ד),דעבריתבספרותירושליםמחקריליליינבלום,'למ"לנעורים"ב"חטאות
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הביוגרפיהשביןובהבדליםבקשריםהשארביןדנוהחוקרים 3רבמהרתר.שלושונים
האוטוביוגרפיהשלהייחודיותובתכונותיה •להןהקרוביםובז'נריםרהארטרבירגרפיה

הביוגרפיהעלהאוטוביוגרפיהשליתרונהאתהדגישוהשארביןלביוגרפיה.בהשוואה
חולשתואתמבטאגםגרפוזההיבטכיצויןאךעצמו,הדברבעלעדרתשהיאמשרם
רציונליזציהעצמית.צנזורהש::כחה, [iלזקכחה,הכותבשלנטייתומשרםהז'נר,של

 4מררראה.אנודהשלבחיבורושנידונוחולשותעצמית,הגנהלצורךהאמתמןוהימנעות

והמחקרייםהביקורתייםהחיבוריםכימנדל,העיר-1968בהז'נרביקורתאתבסקרו
פיעלהאוטוביוגרפיהאתהעריכובחלקם,פהשהוזכרוהאוטוביוגרפיה,עלהרבים

מצייניםאינםואלהוהזיכרונות,היומן •הרומןכגרןדומים.ז'נריםשלקריטריונים
דנואחרים .לעצמןהחשובותספרותיותזיקותאלאמובהקיםאוטוביוגרפייםהיבטים
כאילוהארטרבירגרפיה.שלהמפורשיםנושאיהשהםובאירועיהם,המתוארהאדםנח~
האוטוביוגרפיהכיהסביר,מנדלאךהאוטוביוגרפיה.אמנותאתמהרריםלעצמםהם
לשחזרשנרכלסבורחראמשלה.פואטיקהולהשהוזכרו,מאלהונפרדשרנהז'נרהיא

ידיעלבעצמה.הספרותייםכלליהאתלקבועלאוטוביוגרפיהניתןאםרקזרפואטיקה
מןרקלאארתההמבדיליםהסוגה,דרכיייקבעובז'נרביותרהטובותהיצירותבדיקת

 ) Bu(חר f;כמבקריםכיפסקל,צייןמנדללפניערדקרובים.מז'נריםגםאלאהמבדה,
 sירמנים.ארזיכרונותלביןאוטוביוגרפיהביןהבחינולא

* 
הספרותאחרמפגרתכשהיא •באיחורהעבריתלספרותהגיעההעבריתהאוטוביוגרפיה

קטעיהופיעוהעבריתבספרות 6העמים.בלשונותהיהודיתוהספרותהאירופית
כמחציתכעבורורק 7תק"ע,בשנתב'המאסף'עמדןיעקב ,,שלהאוטוביוגרפיה

 A. R. Bu,ח The Autobiography: A Critical and Comparative Study, Boston :ספריםכמהנזכיר 3
תאריכים,לפיהפרסום)שנת(ערמקיפיםביבליוגרפייםנספחיםכוללברשלזהספר ; 1909

מסה , A. M. Clark, Autobiography: lts Genesis and Phases, London 1935ועוד.שפות,נושאים,

אצלנמצאתחשובות,ביבליוגרפיותרשימותהכוללתוממוינת,מפורטתמקיפה,ביבליוגרפית

W. C. Spengenmann, 'The Study of Autobiography: A Bibliographical Essay', The Forms of 

170--245 . Autobiography, New Haven 1980, pp 

שומיקר,ראהוכן , A. Maurois, Aspects of Biography, New York 1929, pp . 149-165ראה 4

 . 44-35עמ•אוטוביוגרפיה,

 B. J. Mandel, 'The Autobiographer's Art', Joumal of Aesthetics and Art Criticism 27ראה 5

115-226 . 1968), pp (, 1960 ,והשווה R. Pascal, Design and Truth inAutobiography, Carnbridge 

3 . p 

האוטוביוגרפיהואילועשרה,השמונהבמאהדרסוז'קז'ןשלהווידוייםהופיעוהעולםבספרות 6
האוטוביוגרפיהלתפיסתעור . 14הערהלהלןראה . 1 792בשנתבגרמניתנדפסהמימוןשלמהשל

 • 290-267עמ•וסוגיות,סוגותפלאי,ראההמקצועיתהביקורתמספרותולמקורותספרותיכז•נר
שהואישראל,'גדולי'תולדותבמדורעטפ-א,עמ' ,)ע"קת( 1חוב•ט,המאסףספר;·מגילת 7

בא.לאהראשון.הקטעבסוףשהובטחהאוטוביוגרפיה,שלהפרסוםהמשךהביוגרפיות.מדור
בהחרדתאוקספורד,ידכתבפיעלובאחרונהנחבא,דודיריעלבתרנ"זלראשונהיצאהספר
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המלאההאוטוביוגרפיה 8שד"ל.שלהאוטוביוגרפיהקטעיהתפרסמו ,-1857/8בהמאה,
אךתרכ"ד,בשנתנדפסהגיבצבורג,אהרןלמרדכי'אביעזר'ספר,שלבהיקףהראשונה

האוטוביוגרפיההיאמרתקתפחותאוטוביוגרפיתתופעה 9של.מה.הייתהלאהיאגם
שיצאהאוטוביוגרפיהואולם-10.1869בשהתפרסמהבספר','דבררןלטריס,מ'של
מאתנעורים''חטאתהיאמאהאותהשלהאחרוןברבעהעבריתבספרותשםלה

מסופרי ,) 1910-1843 (ליליינבלוםליבמשהשלהעטשםהתוהה',חשיםבר'צלפחד
 11עשרה.התשעהמאהבשלהיברוסיהההשכלהתנועתומראשיהחשוביםההשכלה

בנובמברשנה,כעבורוסיימן 1872בנובמברחייותולדותאתלכתובהתחילמל"ל

שלששמובעת ,-1876בשבים,שלושכעבורנדפסוהןשלושים.כבןבהיותו , 1873

ופרסםבדתלתיקוניםמלחמתואתשהתחיללאחרכסופר,לפניוהלךכברליליינבלום

בדת'התיקוניםדברו'על ) 1868 (התלמוד''אורחותוביניהםזה,בנושאמאמריואת

חיי,למסחר'הבילאנץלהיותדבריו,לפינועדה,שכתבהאוטוביוגרפיה 12 .) 1870 (
הואעצמוהדברבעלעדותלפיהכוללשסיכומואחד',וחדששנהשלשיםבמשך

זוהאםהיא,להישאלהחייבתהשאלהכמובן . 1979ירושליםספר,מגילת(שאולי),ביקאברהם

עלבפרקראהזהבנושאעודקדם-מודרנית.תופעהמייצגתשהיאאומודרני.תאוטוביוגרפיה

וסוגיות.סוגותבספריהאוטוביוגרפיה

 ; 74-62עמ' , 1857פראגבוגדי,(עמנואל)למנחםקרששפתבמכתביבתחילהנדפסותולדותיו 8

שולוואס,משהמהד'לשר"ל,חייםפרקיראהכז . 1864-1858בשניםב'המגיד'נדפסהמשכם

החכמיםשנילבקשתנענה"לשד . 86עמ' ,) 1858 (בהמגידשד"ל,''תולדותראה . 1951יורקביו

אךתולדותיו,ובוספרלאורלהצויאתכננוהםהדפסתן.לשםתולדותיואתלכתובודליטשפירסט

קדש,שפת(מכתבי ) 1837 (בתקצ"זתולדותיואתלכתובהתחילשד"ללפועל.יצאהלאתכניתם

-1814בתולדותיואתלכתובהתחילששד"למוסרורסס .) 86עמ' ,] 1858 [בהמגיד ; 62עמ'

 .) 178עמ' ,) 1הערה[לעיל(ורסס

כךעלמוסרגינצבורג .) 1828 (תקפ"חבשנתחייותולדותאתלכתובהתחילגינצבורגמרדכי 9

הוא . 74עמ'לא,מכתבתרמ",דורשהב,בדביר,שנדפסתקפ"ח,אבבמנחםי'מיוםבמכתבו

שכתבבביוגרפיהמגידדודשלסיכומוהשווה . 88עמ'מא,מכתבלפיבתר"ה,בכתיבההמשיך

נדפסוחייותולדות . 13עמ' •תרנ"זפטרסבורגסנקטגינצבורג,אהרןמדרכיר'גינצבורג,על

ראהבחייו.עודבדביר,תחילהנדפסופרקיםשבעהמותו.לאחד(תדכ"ד), 1863בשנתבשלמותן

 • 217-198עמ' , 1844וילנהדביר'גינצבודג,אהדןמרדכי

ושלכ),נ_~פיןגוטלובר,שלזיכרונותיהםנתפרסמוהשארבין . 1869וינהבספר,זכדוןלטדיס,מ' 10

יל"ג.שלותולדותיו

חבצלת.פרחיהודהמשה-מל"לשלהעברישמואותיותחילוףהואהפסידונים 11

הסופריםאחדשלהגדולוידויאונעוריםחט'אתליליינבלום],ליבנמשההתוההחשיםבדצלפחד 12

עלתשכ"ז,אביב,בתלאלקושיג'פדופ'ידיעלהוכנהמצולמתמהדודהתדל"ו;וינההעברים,

כתביםבתוך'חטאות-נעודים'אתהוציאבדיימזשלמהוכאמור,תדע"ב.קדאקובמהדורתפי

תדנ"ט,בשנתדקשהופיעתשובה,''דרךג,חלקניתוסףובוחלקים,בשלושהאוטוביוגדאפיים

לחטאתוזיקתוגחלקעלהראשונה.המהדורהפיעלהעמודיםמספריפה.בדיונינכללואינו

עמ' ,) 2העדה(לעילבדיימןשלמבואורכז , 82עמ'אוטוביוגרפיה,מינץ.ראהוח"בח"אנעורים

41-39 • 
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והחובההזכותבטרדיהזההמאזןשלהשוניםמרכיביואך 13 .) 398(עמ'אפס ,'ל~נ'
נעורים''חטאתהמחבר.שלמסיכומוגבוהעדכםוהיהודייםהאנושייםהספרותיים,

החושףוספרותה,ההשכלהתקופתשלביותרהמזעזעיםהאנושייםהמסמכיםאחדהוא
כשהיאהתרבותית-הדתית,סביבתהעםומאבקיהעצמהעםסובלתנפששללבטיהאת

ואתשלההאמתאתלהביעזכותהעלועומדתעצמאייםביטוידרכילהמחפשת
עולמה.השקפת

מל"לשלהאוטוביוגרפיהתפיסת
---".ו

היוומההמחברשלמטרתוהייתהמהשנבדר,דיןיוצרהואתהיצירהאתלהביןכדי
בנושאיםהמחברשלהסבריואתנקבלאםתפיסתו.פיעלחייותולדותבכתיבתמניעיו
האוטוביוגרפית.כתיבתולהערכתקריטריוניםבידינויהיוכמהימניםבחלקםאףאלה

מל"לשלהאוטוביוגרפיהתפיסתאחדביקורתיבאופןלהתחקותנוכלבאמצעותם
הפנימייםבקשריםמתבטאתזוזיקהוהכללית.העבריתהאוטוביוגרפיתלכתיבהוזיקתה

היטב,הנידשמל"להאוטוביוגרפית,הכתיבהשלהתוך-ז'נדיותהספרותיותובהשפעות
מרבדיו.כמסתבר

ואכן .) 408 (אחדים'ובשבילעצמי'בשבילספדואתמל"לכתבעדותופיעל
 :כדלקמןוציבורי'אישידו-אכפי'היההמניע
ולבטיותסכוליורגשותיו,אתאותו,המוצאותאתלספרפנימי-פסיכולוגידחףא.

פעולהזותפיסהלפיהואזהנפשחשבון .) 408 (לבי'משאמעלי'להקלמנתעל
קתרזיס.מעיןוממרקת,מחטאת

הצעיד,לדודתועלתלהביא-לחנךללמד,כדיחייותולדותאתלכתובשאיפהב.
ובגידולם.ילדיהםבחינוךדדכםאתשישנולהודים,תועלתולהביאלקח,שילמד

זה.אנושימסמךהבאיםלדודותלהשאיררצוןג.
גינצבודגשהחסידאתלהשלים :נוסףמניעהראשונהבהקדמהמל"למצייןוכן

ב'אביעזד:

לפניהסופדמלאכתכליאתשלובמבואותמציגב'אביעזד,'כגינצבודגמל"ל,
היההאוטוביוגרפיה,כתיבתפשראתומסבירהמצטדקהאישי'המבואהקורא.

בפתיחותלמשל,וגתה,מימוןדרסו,להשנדרשובז'נר,מקובלתספרותיתלקונוונציה
גםהמקובלתהספרותיתחדדךאתאפואממשיךמל"לשלהסברו 14לחיבודיהם.

לגביגינצבודגאצלהמצויהסברהאוטוביוגרפיה,שלהתועלתניתפקידהבציון

תדל"ומשנתנעורים,חטאתשלהראשונהלמהדורהמתייחסיםהטקסטבגוףהעמודיםמספרי 13
 • 408בעמ'גםחוזרדומהביטויהקודמת).בהעדה(דאה

14 1 . J.-J. Rousseau, Les Confessions, Paris 1962, p , עדמג'ניבה :רדוייםדרסו,ז'אקז'אןובעברית

 ; 37עמ'תש"ס,ירושליםהווידויים,בעברית:חדשהוגרסה ; 29עמ' , 1955אביבתלפאדיס,
אביבתלמימון,שלמהחייספדמימון,שלמההשני,בחלקהשנייהההקדמהדאהמימוןאצל

תדגום . 1 792בשנתבגרמניתלראשונההופיע .בדוןי"לשלבתרגומו ' 174-169עמ'תשי"ג,
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בתקופתהביוגרפיהשל(התועלתני)יעדהבהסבריכבדוהמופיעהאוטוביוגרפיה
שבוודאיהאוטוביוגרפ.יהסרפדשלהמוצהרותלמטרותיואך 15הדאשרנה.ההשכלה

שיתבדרכפיהטקסטים,בדיקתעםהמתגליתמוצהרתבלתימטרהנוספתלקבלן'נרכל
ואומלל·יצלחלא'גברכמצבראתולהסבירלהצטדקהפסיכולוגיהצורךוהיאבהמשך'

 16עת.באותהמפרדסםהיותראףעלוזאתעצמו,תפיסתפיעל ) 215 (

שמעידהכפילמל"ל,מ~כדתוהאוטוביוגרפיההביוגרפיהשלבז'נריםהכתיבה
תוךבנושאידיעותיואתמגלהליליינבלרםהראשון).הפרקלאחד(המופיעהההקדמה
שד"לשלהאוטוביוגרפיהאתמבטלהואתחילה :הקודמותהאוטוביוגרפיותהערכת
שד"ל,עלחולקמל"ל 17משבח.הואגינצברדגשל'אביעזר'אתואילווכול,מכול
הביוגרפיהשלהסוגהאתשהעדיףמשרםז,נבדיתכספרותהדומןשלבז'נרשדלדל

כדומןהדמיוןבתראינהממש,שלואירועיםאמתייםמעשיםהמספרתהעובדתית,

לאש:בהעצמו,ל 11שדשלמהאוטוביוגרפיהעמדתוצדקתאתמוכיחל 11מל 18 .) 213 (
בניגודהנסירן,''תודתאר'אידיארת'חסדהלהערכתו,ושהיא,'מאומה,'מל"למצא

שדאההשבליםכשבעריקותשד"ל'תולדותרבים.'בדבריםעיני'שהעידולרומנים
שקדמההאוטוביוגרפיהעלבשנינהדעתואתל 11מלמסכם ,) 214 (בחלומו'פרעה
לשלו.

שעדייןוהאוטוביוגרפיה,הביוגרפיהלהגדרתמל"למתייחסההקדמהבהמשך
שד"ל.ואתגינצברדגאתשהעסיקהכשםהאוטוביוגרפיהסרפדאתמעסיקה

ובראשיתעשרה,השמונההמאהבסוףקיימתשהייתההז'נר,שלהאמביוולנטיות
השבעיםבשנותכנראהקיימתעדייןלביוגרפיה,קרבתוובעיית 19עשדה,התשעהמאה
להסבירצררךמדגישהואוכאמודליליינבלרם,שלבתפיסתועשרההתשעהמאהשל
 20הסרגרת.שתישביןההבדליםאת

וראהתרנ"ט.ורשהמימון,שלמהתולדותבשםויצאטביוב, ח'"בידינעשהלעבריתקודם

 • 11-8עמ' , 1992ישראלומציאות,פיוטמחיי:גיחה,וולפגנגיוהןשלההקדמה

 • 266-237עמ'הביוגרפיה,עלבפרקוסוגיות,סוגותפלאי,עייןזהבנושא 15

האוטוביוגרףשלהצורךאתמסבירקלרק . 221-220עמ'האוטוביוגרפיה,אמנותמנדל,ראה 16

 • 22עמ' , 3בהערהלעילהנזכרספרודאה ;הערכהולבקשתעצמיתלהצטדקותהקורא,לאחרת

עללרציונליזצהימכשיראלאאינוהזיכרוןכימציין ) 165 , 161עמ' , 4הערה(לעילמורואה

שומוב'!ן.ראהוכןלמעשים.שותפיםעללהגנהאובכוונה,שלאאובמקרהשנעשומעשים

 ] ... [מלאכהלכליצלחלאחדלגבר'ואנכי :"למלשלהסברווראה . 48 , 36עמ•אוטוביוגרפיה,
 .) 341 (בקרבו•אנכיאשרהמעשהעולםעלעינישומימדיבעיניאנכישפלמה

אחדבמקום .) 232 (אביעזרמקריאתמאודשנהנהכותבהואאחדבמקום ; ) 207 (היקר'·ספרו 1 7

 .) 318 (שכתבהאוטוביוגרפיהבהקשרלאכיאםמימון,שלמהאתמזכירגםמל"ל

'ספריםכללבדרךשהםלרומנים,מתנגדשד"ל . 58עמ• ,) 1861 (ידה,המגידשד"ל','תולדות 18

תרי"חבסיווןכ"ח , 22ב,(המגידהעובדתיתוהאמתהדיוקבהםואיןבדויים'שהםמפנימזיקים,

 .) 86עמ• ,] 1858 [

 . 290-267האוטוביוגרפיה,עלבפרקוסוגיות,סוגותפלאי,עייןזהבנושא 19

 ,) 214 (כזו'·ביוגראפיאכאל(אוטוביוגרפיה)זהלז•נרמל"למתייחסעדייןמתאיםמונחמחוסר 20
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בערד :מל"לשלהאוטוביוגרפיהבתפיסתהתפתחויותגםישספקבלאאך
עודניארתהשתפסוכדדךההיסטוריה,מןכחלקהביוגרפיהאתתופסעדייןשגינצברדג
איןכןכמרכלל.בזאתמתלבטאינוכבדמל"ל 21ההשכלה,שלבראשיתה'המאסף'

הלוא-המוקדמתבאוטוביוגרפיהונדונהשחזרהבסוגיהכפייתיבאופןעוסקמל"ל
חזורהטעימוהראשונותהמודרניותהאוטוביוגרפיותשכותביהאמת,סוגייתהיא

שסיפורוכנראהסבורמל"ללאמתה.אמתסיפורםכלרכיאימצ~ההםכירהט~ם
סיפורלגביכיאףאמתיים,להיותשלאיכוליםאינםהעצמיתוחשיפתוהררידריי

שאיןדוחי''באמונתלהישבעומוכןהז'נדיתהקרנררנציהאחדנגרדהואאחדארזה
 .) 212 (כזב'שלאחתמלה'אפילוברבדיו

בתפיסתדמיוןשלצדישזאתעם 22
עלהדגשאתשמיםששניהםבכךגינצברדג,שללזרליליינבלרםשלזוטדארבירגדפיה

העיקרהואהאדם'לאמל"לשלבלשונועצמו.האדםעלולאאדםשלקורותיוסיפור
כלומד, 23גינצברדג.לפירכן .) 214 (המעשה'אלא[=אוטוביוגרפיה]כזרבבירגדאפיא

מיוחדרבדלושישאדםאלאמפרדסם,אדםלהיותחייבאינוהאוטוביוגרפיהכותב
 .עצמועלד 9Qל

הסברומתוךמתקבלתמל"לשלהאוטוביוגרפיהתפיסתלגבימעניינתתרבנה
הידועההמימרהאתמדגימהשלוהאוטוביוגרפיהכאילו •התאטרוןמעולםהשאוב

וגיבורעברית','דדאמאהואזר,תפיסהפיעלחייו,תולדותסיפורבמה'.הםהחיים'כל
ומכאובים,נפשועינוייצדותידיעלמ~נחיתהרדמה'שחקן'.הואהאוטוביוגרפיה

סרפדמל"למצטטהעבדים,חייסיכוםחלודה'.שהעלתה'סכלותתוצאתהםוהללו
וסופםקאמעדיאתחלתם •ויגוןעצבוסופםוסכלותהוללותתם'תחל •אחדמשכיל

 .) 214 (טדאגעדיא'
הדגםמל"ל.שללאוטוביוגרפיהמרטוכמעיןמשמשזהציטוט 24

'עלהגיבורערלהלפיהשכןהארטרבירגדף,שלזרתפיסתולהבנתתרדםהרדמהשל
ראשלייניעועל.יישחקווהמההקוראים,לעיניהרדמה]נאתארתהושחקתיהבמה

של'יהביאגדאפיעאתלכתובכליתי'היוםהספד:חתימתעםוכך ,) 213 (שד"ל'של'ביוגדאפיא
) 398 (. 

 . 267-252עמ'אייכל,מאתהדמבמ"זתולדותהביוגרפיהעלבפרקוסוגיות,סוגותפלאי,דאה 21

לפרסמולביאתערבתילאהזההספורכלאתהיטבזוכרהייתישאלמלאהקורא,לי'ויאמיז 22

ובז .) 212 (החי!'אתלהכחישיכולהחישאיזמולדתי,בעירעתהגםהחיאבי,לאזביגםשיגיע
אתלהסתירדשאיאביואיזהיה,כךשהיה'מעשהדבריוולפיהנכזבת,אהבתועלמספרהוא

 .) 302 (לא?'אםכבודיאתיחללאםלחשובמבליהזה,המקרה

חייבביאגדאפיע")'("זעלבסטנפשותולדותאתהמספר'הסופד : 2-1עמ'אביעזר,גיבצבורג, 23

אתיודעהואאשדכפיודעותיו,עלילותיוופגעיומקריואתעליו,עבדואשד'העתיםאתלספר

:\/ותואשדנפשו~בתאתלהודותתכליתואתהסופדיכונןדובפיעלאשדבאמת,לבבונגעי

שגגתאתלהםבהודותואחריולהבאיםלהועילובחפצודודו'בביאוחבריוומלמדיואומניואותו

המופת.'מאנשיאישאיבנואםואףלפניו,ההולכים

ועייזקאבטוד.י"להואהמאמרמחבר . 31בומ.שביעית,שבההכרמל,המקור:אתמביאמל"ל 24
 ,) 2העדה(לעילבמאמרולדרמההאוטוביוגרפיהשביזההשוואהבדברפייבגולדשלבהסברו

 . 88עמ'אוטוביוגרפיה,מיבץ'וכך , 93-92עמ'
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ועולהצץזהדגם .) 348וכן , 214 (בלחות'לצלםלחםאנכיוחייתיכמוני,מעשותונזהרו
הגיבורשלח'ז,כשחק' .) 399 (חדראמח''כלתה :חמסך''ירידתעםהסיום,בפרקשוב
המעבירמיליםמשחקחצופה,של'שחוקו'-צחוקואתמזמיןעצמו)אתחק wגחמ
האוטוביוגרפי.השחקןשלהנלעגל'משחקו'גםוהלעגח'שחוק'-חצחוקמשמעותאת

אפואממלאהוללעגוהקוראשלהשליליתלתגובתוומצפההמצטדקת-מתנצלתהנימה
עצמיתבחמלהמתוארתוככותבכשחקןעצמובעינידמותומל"ל.שלכתיבתואת
מצרים.ללא

לעצמוהמ~דעז'נר

לאוטוביוגרפיהמיוחדתתופעהעלמעידיםלכתיבתוויישומהמל"ללפיהז'נרתפיסת
ספרותיתסוגהמכליותרואולילעצמו,מ~דעזה:ז'נרהתפתחותהשלזהבשלבהעברית
מתוךחייותולדותאתאפואכותבמל"ללו.שקדםחתוך-ז'נריהרקעאתמאזכראחרת

'דיאלוג'למעשהמקייםוחראלשלו,שקדמועבריותלאוטוביוגרפיותישירההתייחסות
 .יוצריהןועםוהודפסונכתבושכברזהבתחוםהיצירותעםגלוי)אף(ולעתיםסמוי

ומהותהאופייהאתהמכתיביצירות,ביןצמודאינטר-טקסטואליקשרנוצרזהבאופן
בקריאתוהקוראאתואףבכתיבתוהכותבאתומדריךהנכתבת,חאוטוביוגרפיחשל

אפואמעשירזהאינטר-טקסטואלידיאלוגבחמשך).הייחוסבענייןדבריולמשל(ראה
ובכןממסגרתה.החורגיםנוספיםממדיםלחומקנחספרותיים,במרכיביםהיצירהאת

מובןחרא 25וזנו'קלשהביאוכפי 'ל"מלעלהשפיעש'אביעזר'המקובל'החיגר
ב'עבותות'המתבטאת'ההשפעה'שלמחותהעללהצביעכדיבואיןאךמאליו,
היצירות.שתיאתהמקשריםרצונייםובלתירצוניים
ישירהזיקהרבותמבבחינותקיימתהיצירותביןל'דיאלוג'מ~ברכן:עליתר

'פורמלי'החינוכובתיאורמקצר"למלשהרי .זוביצירהתלותאףואוליל'אביעזר'
'מדרך :באמרוב'אביעזר,'כברס~פראשראתולספרלחזורשלאכדי(ב'חדר')

נפרטותאותוושתאוגינצבורגא.מ.בושנתחנךהחנון .ניחרדלספרמהאיןלמודי
וחראבו,שנולדתיהמחוזילידירובבושמתחנכיםהחנוןחראאביעזר,חיקובספרו

חבלתיהעצמי'חינוכועללספרעוברחראוכך .) 207 (אני'גםשקבלתיהחנוןחרא
אפואבאומל"לבחרותו,בתקופתגינצבורגשלתולדותיוסיפורהופסקכידועפורמלי.
גמרהנושא,העצםאותואחריתלנוהראה'לא'אביעזר'כדבריוהחסר.אתלהשלים

אידולהביאלדעתי,חן,יכולותהאלחשהמראותהמעשה,בעולםובואוהתפתחותו
במאמרילהשליםאנכיחפץחדהחחסרוןאתמולדתי.בארץהנעוריםבנילאידהתועלת

ח'תלות' .) 214 (התפתחותי'גמרעדילדותימשנותקוררתילהודיעאותוכותבשאניזה,
וחןשלו,תולדותיואתלספרממשיךשמל"למכיווןבלבד,חלקיתהיאב'אביעדר'

הספרותשלהסטרריהקלרזנר,י'ראה ;נעוריםבחטאתמל"לעלהשפיעשאביעזרסברוקלוזנר 25

על , 79 74,עמ'אוטוביוגרפיה,מינץ,שלודירנו , 140עמ' , 1960ירושליםג,החדשה,העברית

 .לאביעזרנעוריםחטאתזיקת



פלאימשה 216

נוסףובסגנונם.באישיותםשוניםהיוהמחבריםששניכשםגינצבררגשלמאלושרנות

החומריםבריכוזל'אביעזר'בהשוואהחידושצדמל"לשלבאוטוביוגרפיהישכךעל
'התפקרותו'.שלהתיאורובעצמתהתמשכלרתרעל

אותרומקשרהקוראלפנימגישרמל"להספר.מבנהבתכנוןנראיתזרהתמקדות
 : ) 215עמ'עלי',עברותקופות('ארבעכהעדחייותולדותלחלוקת

 , 1858-1843בשניםחינוכו,וראשיתקיידאןמולדתובעירבתר wימי-ו'התה'ימיא.

 . 215-213עמ'הקורא:אלהקדמה'כעיןמופיעההקטעיםבין . 213-205עמ'

לימודיוהמשךחרתנו,שלמגוריובעירשהותר-המעבר'וראשיתהחשך'ימיב.

 . 238-215עמ' , 1866-1858בשניםהספק,ותחילת

 . 243-239עמ'מעבר,פרקשהואהעבר',הפרקמעין החיש,---,

 . 299-243עמ' , 1869-1866בשניםבדת,המלחמה-האפיקורסות''ימיג.

 . 306-300עמ'לשניים,המחולקמעברפרקהפרקים',ר'ביןהמאורע'מעין'שיחה

 :הספרשלשניחלק
הספרהשלמתרעד 1869משנתבארדיסהשהותר-והיאוש'המשבר'ימיד.

 26.410-309עמ' ,-1873ב

שלהכרונולוגיהסדרפיעלתולדותיוסיפוראתברנההמחברכימעידהזרתבנית
כהתפתחותהאוטוביוגרפיהתפיסתמצטיירתובכךלמדי.מקובלתקרנררנציהשהואחייו,
החינוךשלחשיבותםאתמטעימהזרקרנצפציההסיבתיות.עקרוןמונחשביסודהבזמן

החינוךתיאורשלכולוכל .רךמגילהאישיותבעיצובהתרבותיתוהסביבההיסודי
מצברואתהתפתחותוהמשךאתלהסבירכדיייחודיבאופןכמעטמעוצבוהסביבה
האוטוביוגרפיהשלהכובדנקודתואכןהאוטוביוגרפיה.כתיבתבעתוהרוחניהנפשי

מבחינתהןחייותולדותסיפורשלעיקרושהםהאחרונים,הפרקיםבשנינמצאת
תריםוחהראשוניםהפרקיםשניולמעשה .הסיפורחומריריכוזמבחינתוהןההיקף
הראשוניםבפרקיםהחומריםבחירתאותר.לשרתונועדוהספרשלהשניהחצילקראת

אלאגרידא,ילדותותולדותאתלתארנרטיביתאוטוביוגרפיתבמגמהעצמאיתאינה
שלהשניבחציהמסופררתלתוצאותרקעתיאורלהביאבמטרהמגמתית-נסיבתית

מוכתבים-ומגמתוהפרקתוכןרכןלדוגמה,התהר',''ימיהראשוןהפרקכותרתהספר.
התמשכלרתר.תיאורדהיינוהשני,החלקפיעל

ואיחורהחמצהשלרטרוספקטיביסיפור :התוהוימי

הלוךואתאישיותואתהחושףהמיוחד,בסגנונומל"לכיכרהסיפורבפרישתכבר
להתרחשהעתידעלמוקדמיםברימרזיםהקוראאתמיידעתמל"לשלכתיבתורוחו.
הםאלה .ההיגדובטוןבכימתםדברים,שלחםרובאםכיעובדותבפרטידווקאלאר

הסיפור,חומריבחירתסתמי.למידעמ~בר-חייושלהשתייהואנכיכתיבתויסודות

פה.בדיוניכאמורנכללאינותרנ"ט,בשנתרקשהופיעתשובה,''דרךנעורים,חטאתשלגחלק 26

לעיל. 12הערהוראה
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כתיבתו.שלאלההיבטיםלבטאנועדה 2בארטרבירגרפיה,יסלקטיביתכמרבןשהיא
האוטוביוגרפיהמספרשוטף.נרטיביוסגנונוביותרקצרסיפורושלהראשוןהפרק

אבירדמותשלחיובייםלאקוריםכמהמציירהפורמלי,חינוכועלבחטףעובר

תפלותאמונותייחוס,ענייניידיעלסביבתושלהתרבותיהרקעאתומדגיםומשפחתו'
מאגדותהתרשמותוכגרןעצמו,עלמידעמוסררכןחול,ללימודיהשליליוהיחס

לאבהויששלילה,אומרתכולהש:פלביקורתנימתררףייםהפתיחהקטעי .התלמוד

אתגירששאבירלאחרלעולםבאהואלידתו:מצרירתזהבאופןעצמי.לגלוגמעט

'בלאנכרישלבביתולנהשהיאמשרםכתרבתה,אתלהנתןולאהראשונהאשתו

שניםחמשלאחררקהבן-המספראתלוילדהרזושנייה,אישהנשאהאבשומר:

וניתוק.שלילהגירוש,שלרקעעלובאיחורבהחמצה-בכללםכחייו-לידתו .) 205 (

בתבניתבנריהואואף ,)'וליא'(תנאיבמשפטכתובכךאחרשבא'ייחוסו'עלהדירףח

 :רביהמניהביטולםעללמעשהרומזיםייחוסובדברההיגדים .ואיחורהחמצהשל
להתהדריכולהייתיההוא,הכתבאתושומריםיחוסםאתכותביםאברתיהיו'אילו

אביר~ם .) 205 (קצרה'ארארוכהיחוסבשלשלתיחסניםומוקירהיחסךהקוראלפני

ועשירים.'גדוליםגאונים)גם(ואולירבניםלשנינכדה'שהיאתמידאומרתהייתה

במבטכלגלוגוגאונים),'גם'(ואוליהטקסטבגרףבסוגרייםמוכנסתהמספרהערת

כמעטהשכנות'ולכל'לימספרתהייתההיאבהמשך).זרטכניקהעל(וערדלאחור

שיחרתבדבריה:אמתשלגדולחלקשישאפשר'ולפיכךהמשפחה,ייחוסעליוםבכל

לייחוסומביאשהואנוסףבתיעודגםלאמת.'משכנעת'כהוכחהמובאותהשכנות

וביראת-חטאבתורהמופלגעליון'לאל'כהןהיהאמראבי :לביטולורימרזיםיש
עדכתב-יחוסלאבי-אבישהיהאומרהיההוא .מימיושקרדברמפירהוציאולא

 .החשדןהקוראשלספקותיואתלעוררעשוי 28להדגשההפיזורפר.'הסועזרא
(מתי?)שחיתההלדוגהרפהשהידיעלכנהרג'נשרףזהכתבהמספר'מוסיףואכן'

ביןלקוראכלשהירמיזהלשםנרעדהאותיותפיזורכאן'גם .) 205 (ברריליאמפזזלע'

מתחזקזהרימרזזה.מידעבנכונותעצמוהמספרשלהספקהטלתארגוזמהצררתעל

רביה.מניההטיעוןלביטולהרומזת'כנהרג,'האדיטרריאליתהמילהשרברבבאמצעות

הדירן '.)?יתמ('ומעירהמתערבהמספרשלהסוגרייםבהערתגםנמצאלכךסיוע

גינצבררג,שלר'אביעזר'מל"לשליצירתוביןהסמוילדיאלוגדוגמהמשמשבייחוס
 29הייחרס.בנושאהדיבוראתמרחיבהואשאף

 30בארטרבירגרפיה,המחריבלאחור,המסכםהמבטהרטרוספקטיבית,ההתבוננותגם

מטרותיו·.אתומשרתמל"לשלכתיבתואתהמייחדבטוןתנאיבמשפטימובאת

בעירהיו'אילוהעברים',סופרימהשכלתקלהידיעהלאביחיתה'אילו :לדוגמה

 :העוקביםלפרקיםגםעוברתזרנימה ...אזכי- ) 208 (עברים'משכיליםמולדתי

 • l 7עמ' ,) 3הערה(לעילקלדק ; 35עמ'אוטוביוגרפיה,שרמיקר,ראה 27

להבא.רכןכמקור,-כציטטותהאותיותפיזור 28

 • 53-49עמ'אביעזר,גינצבררג, 29

 ' Autobiography is a retrospective : 21דעמ'האוטוביוגרפיה,אמנותמנדל,שלהגדרתוראה 30

' account of a man's whole life 
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ומביעחודרבסיפורזהדומיננטיטון .) 216 (טוב'מחנךבידילהעשרתאדיכול'הייתי
אישיותוואתאותרהמלוויםוהחידלוןהייאושאתהמספר,שלההחמצהתחושתאת
ידאזלתומבטאלתקרן.יכולשאינומע~רתמסכםוהואמריר,הואהביטויחייו.כל

רטרוספקטיבי-מעריךבסיכוםמל~רהדרנימההקיומי.ממצברמוצאחוסרוהרגשת
עלהצטדקות :הארטרבירגרףשלהנזכרתהכמוסהמטרתועםהמתקשרחינוכו,לגבי

כה wהחה~.ילתבסבתברשהתחנכתיהחנוןראשית'דהרכדבריומצבר.והסבראישיותו
 .) 209 (אבותיך'אתגםובתוכםמולדתיעירבניאתעתהערדהמקיפהוהאיומה,

 :זהחינוכובעקבותנחיתותותחושתאתהמחברומציידחודרהאוטוביוגרפיהבהמשך
עלעינישרמימדיבעיניאנכישפלמה ] ... [מלאכהלכליצלחלאחדלגבר'ואנכי
 .) 341 (בקרבו'אנכיאשרהמעשה~ו~ם

מובאיםשבר •הראשוןהפרקשלהשניבחצירשינויניכרהסיפרחומריבבחירת
שלישיבגרףשנמסרווההיגדים,הרקעלסיפורבניגודהסיפור,גיבוריביןדיאלוגים
 .ומעניין'ציורי'בנושאעתהמתרכזיםהסיפורחומרי .הראשוןבחלקעקיףובדיבור
למספרמאפשריםב'אביעדר',גםרבהבחיוניותשהרעלהנושאשלו,הבוסראירוסי

ומושכת.חיהבצררההררייוסצנותרגעתמונותולציירהתיאוריריעתאתלהרחיב

~עבר,פרקמובאופרקפרקכלבין :מענייןחידושמל"להכניסהפרקיםבמבנה
בסגנוןוהןהזמןבמהלךהןדיגרסיהומהורההסיפורשלהכרונולוגיהרצףמןהחורג

מכנהשהואההקדמה,אתמל"לשרבבהשניוהפרקהראשוןהפרקביןהטקסט.

לקורא,למסורונרעדהסיפוררצףאתאפואמפסיקזהקטעהקורא'.אלהקדמה'מעין
אתמעבירהדרדיגרסיהותקדימיו.רקעוהדה,הספרותיהז'נרעלכללימידעכאמור,

נרטיביאינוהכתיבהוסגנוןהאוטוביוגרפיה,נכתבתשברהזמןאחר,דמןלממדהקורא

ההבדללענייןעמדתואתכאמור,מסביר,המחברביאורי.הסבר,יאקספרדיטרר,יאלא

שלומניעיואתמסבירשד"ל','תולדותאתמבקרוהאוטוביוגרפיה,הביוגרפיהבין
משתמשכןכמרבחייו.התקופותלפיהספרפרקיאתומחלקחייו,תולדותבכתיבת
האחרים.הפרקיםביןדומיםמעברבקטעיהמחבר

למעברומסייעיםהספרשלהכלליבמבנהחשובתפקידממלאיםהללוהקטעים
בפתיחהשלאהקדמהמתןביניהם.קלהלאתנחתאואףפרקיםלקישור •לענייןמעניין
נראהכלשהי.משמערתגםבהשישביותר,מעניינתטכניקההיאבהמשךאלא

מוקדם.מידעלולמסורזאתרעםבהקדמההקוראאתלהלאותשלאביקששהמחבר
המענייןבסיפורמידוהתחילבהקדמהשמקדימיםהמקובלתהצורהמןחרגכךמשרם
הראשון.הפרקשלאחרהמעברלפרקדחהההקדמהאתואילוחייו,תולדותשל

והמידעהכותרתעלמדלגיםשבהןלסרטיםפתיחהסצנותלהזכירעשויהדרטכניקה
לאווירתהצופהאתהמכניסמענייןקטעבתחילהומביאיםהאחרהאינפורמטיבי

הסרט.

הספרמבנהשלהסטנדרטיתלמסגרתמחוץהמופרדתהקדמהשלחשובהיבט

לשם'פתיח'כמעיןאותרוקובעתהספר,מיתרלמעשהזהחלקמנתקתשהיאהוא,
ניתוקוכדרמה.האישיםהצגת •ודמןמיקרםשלאוריינטציהאווירה,כלל,ירקעמתן
סיפורעללדלגהמבקשהמחבר,שללשיטתומתאיםב,לפרקאפרקביןהמפרידזה,

גינצבררג.שלמt;כפררידועכברשהואכירוןא,בפרקהמוזכר •הפורמליהחינוך



 219התוהה'חשיםבו'צלפחדשלההתמשכלותתהליך

האוטוביוגרפיהגיבורשלההתמשכלותתהליך :המעברוראשיתהחושךימי

סיפוראתממשיךהמעבר',וראשיתהחשך'ימישכותרתוהתוהו','ימישאחריהפרק

המופסקתשוטפתנרטיביתלהרצאהחוזרזהפרקל'חושך'.מ'תוהו'-'בריאתו'

ההשפעותאתלהדגיםכדינבחרוהפרקחומריישיר.בדיבורדיאלוגיםידיעללעתים
המכנההמספר.שלידיעותיוהיקףצמצוםועלאישיותועלהשליליותהחינוכיות
מצבואתהמעריךרטרוספקטיביבמבטחוויותיוסיכוםהואאלהלסיפוריוהמשותף

מבין'טובמחנךבידילהעשרתיכול'הייתי :שהוחמצוהאפשרויותעלקובלובעיקר

המועיל'לאדםלהיעשותואףמלאכתו',אתהיודעאומןאוהחכמותמןבאחתחכם
הגדולהההחמצהתחושת .) 216 (ימי'כלמאושרשהייתיבאופןולעצמו,להחכרה

סיפורתוךאלובמפורשבמודעלחלחלעתהמתחילההראשוןבפרקנרמזהשאך

'הלוחרזא','הטאבולהשלהתאוריהעלמבוססההזדמנותהחמצתתיאורחייו.קורות

הייתיהראשונה'בתקופה :כדבריומאמצה,"לשמללרק,שלמדרשומביתהחלק;

הוחמץאךאפוא,קייםהיההפוטנציאל .) 217 , 215 (צורה'כללקבלהמוכןחומר

 .חינוכובנסיבות
עלמבוססוהמ~.רותהמע~ותהחינוךהשפעתאתהמדגיםהחומרשלניכרחלק

בדודוהאנקדוטהסיפורהאחרות.האוטוביוגרפיותמחברישנהגוכדרךאנקדוטות,

זהדודהתפלות.האמונותבנושאשקיבל'פורמלי'הבלתיהחינוךאתמדגיםאמואחי

האדםאתהמביאותוהבתולותליליתסמאל,עלומבהילים''נוראיםסיפוריםלוסיפר

המספר .) 217 (שונים'ורבניםמגאוניםמפליאיםספוריםו'אלפיעברה,לידיבשנתו

הוא :אפיונובאמצעותומחנך','אפוטרופוסלושנעשהלדודו'יחסועללקורארומז

שכמותו'טפשבנרותלחפששצריךנורא,וטפשוביראת-חטאבתורהגדול'מופלגהיה

) 216 (. 

נדרשמימוןשלמהוכברהאוטוביוגרפיה,בז'נרמקובלבאנקדוטותזהשימוש

 31גינצבורג.נהגוכןולהדגים,להורותלבדר,כדיבעיקרמשעשעותלאנקדוטות

מתרכזאךהאוטוביוגרף.שלקורותיוסיפוראתאמנםממשיךאנקדוטהשרבוב
פיקנטיתבדרךמדגימהשהיאמשוםחשיבותהמחברמייחסשלהמיוחדת,בחוויה

מושכתמעניינת,האנקדוטהמ~בעהסביבתו.שלאוחייושלוייצוגיחשובהיבט
זהצדאךשולי,טריביאלי,צדאמנםבהישלמחשבה.מעוררתגםאךומבדרת,

מדגים.כסיפוריותרחשובהלמדרגהומועתק •מיוחדבזרקורהמחברידיעלמואר

וממל-אחמהימןצביוןלהמקנההאוטוביוגרפיה,אתאפואמעשירההאנקדוטה

לאורךמפוזרותהאנקדוטותיום.שלובזוטרקטניםבפכיםיום-יומי,בתוכןאותה

 32הסיפר.מןחלקוהןהאוטוביוגרפיה,

כגיבורהמל"לשלהתמשכלותותהליךתיאורהואנעורים''חטאתשלעיקרואך
האוטוביוגרפיתהאישיותשחוותהזהתהליךחשיבותו.ובזההאוטוביוגרפיה,של

 . 66 , 63עמ'מימון,שלמה;חיי 72 , 61עמ'אביעזר,גינצבווג, 31

שנכבההנשמהובנומתוקהלשנהבדבשהביתאתשמרחהבחותנתוהאנקדוטהאתלמשלדאה 32

 • 234עמ'בחג,
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במעברליליינבלרםשלהאישיסיפורוזה'התפקרות'.שלסיפורלמעשההוא
שהחליט •ספקןמשכיללחיידתיתואמונההמצרותקירםשלשלמיםיהודייםמחיים
התרבותי-חברתיההיבטמלבדבדת.תיקוניםולדרושהדתיבממסדמלחמהלעררך
בעיצובספררתיענייןלנרישהלוחםליליינבלרםשלמניעיוזיהוילגביהתהליךשל

הספרותתוךאלגםשחדרתיאורכמשכיל,התהר~תהבתהליךהאוטוביוגרפיתהפרסונה

המתחילההדרגתיתהתפתחותעלמעידההזההתהליךתיאורבדיקת 33הבדירנית.
אחריםוענייניםביהדות(לדעתו)מע~רתרתחשיבהודרכימוזרותתופעותבדחיית
מל"לעצמה.היהדותבתחוםהכלליותלידיעותיוהשוואהמתוךשגוייםלושנראו
'הערמרמי[ר]ת'אתשנאתרמשרםהפלפולבדחייתההשכלהלקראתמסעראתמתחיל

הדקדוקלכללימתנגדותשרובןמשרםהדרשות,ביטולבאבהמשך .) 221 , 217 (ך 3ש,

הביקורתכליכיאנונוכחיםושרבשרב .) 218 (אמתות'שתהיינהאפשר'ראישידע
כמהכידועהתנגדוחולכמקצועשללימודוהעברי,בדקדוקמתחיליםהמשכילשל

מןבניכם'מנערלציטטהבהידרשםההשכלה,שלמראשיתהערדהחרמות'מ'שרמרי
אפוא,מביאיםהישרהשכלעלהמבוססורציונליזםאקסטרנילשוניידע 34ההגירן'.

גםאלאהקיים,בדחייתרקמאופייןאינוזהתהליךהתהליך.לתחילתדיווחו,פיעל
כיצדמל"למספררכךהשכלה.ספררתבהכרחאינהאםאף'אחרת',ספררתבחיפוש

'בק"קשנדפסונוספיםוספריםלרריזלחן''רוחפירושעםשלמה''חכמתספראתרכש
לגעתיראעדייןזאתעםאךהגרמני,ההשכלהלמרכזאותרהמקרביםקעניגסבערג'

 .) 223 (אפיקורוס'לאחי'פןנבוכים','מררהב

בתיאוריבחיןהעצמיבדיווחוהאוטוביוגרפיהגיבורהתפתחותאחרהעוקב

והתמסרותלימודועלשקידהבאמצעותעליהןלחפותובניסיונותיוהרבותהתלבטויותיו
וארבעהגדול''הדידויאתואומרהזוהרמאמריקוראהואכךלשםעצמי.לזיכוך
אך .) 219 (טהור'לא'מקרהלמניעתכסגולהשנחשבותהליםשלראשונותפרשיות
שאין'עדזהגדולמעווןהתפלצותואתמתארוהגיבורבר,איתרעאכןלילה''מקרה
כדיעצמועלשקיבלוהתעניתהבכיאותר,התוקפתהרגשותסערתואתבר'תשרנה

הספריםעדייןהםעליואותותיהםהנותניםההשפעהמקוררת .) 220 (חטאועללכפר
זאתעם .) 224ואחרונים,ראשוניםרהט"ז'הש"ךעםדעה'('יורההמקובליםהתורניים

מחשבת''מלאכתואתדוד''צמחאתקרנהוהואנוסף,חומראזכרלחיפושדחףבריש
אמונימשלרמי'הרבהכילדעתשנוכחמשרםבמיוחדנהנהמהאחרון .חפץלמשה
כןפיעלואףהתלמוד,דבריכפישלאהכשפיםובפעולתבשדיםמכחישיםישראל
מקנהזהספר .) 224 (בלבי'ראשמרהרלפלאהדברליויהי-לאפיקורסיםנחשביםאינם

רחוקהעדייןההשכלהזאתעםשלו.להשקפתוואסמכתאלשימושוביקורתכלילו
בספרישאםכשנשאלמהי.יודעשאינוכמיעצמואתמתארוהואשלב,באותוממנו

שעברמשכילשלהפרדיגמהפיעלמעוצבתלכדרדסוהחיים'ב'הדתשמואלשלהבדיוניתדמותו 33

עייןבראנדשטטר.מאתזהבשםבסיפורקיזאוויטץמרדכישלדמותווכןההשכלה,תהליךאת

 • 101 , 100והערות 39עמ' , 1988אביבתלתמורה,במאבקיבספריוהתיעודהדיון

 The Age of Haskalah ,בספריראהושימושיו,ע"ב)נח(ברכותמקורוזה,בציטוטהשימושעל 34

1979 Leiden , '409בעמ'זולציטטהרומזמל"ל . 96הערה 213עמ' , 78הערה 149עמ • 
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אמינותבעייתבתמימות'.שאלתירהשכלה?"היא'"מה :מדווחהוא'השכלה',מסרים
המתוחכםשהמספרלהאמיןקשהשכןאחדים,כבמקומרתכאן'מתעודדתהדיווח

השיברשעליההשכלה',היא'מההקלסיתהשאלהשלהדהאתלהשמיעמבקשאינו

בארטרבירגדפירתזהמסוגה'טערנרת'השאלות 35לכן.קודםשנה 88רקאנטמנדלסרן
'מגריסות'שאלותהן 36אלהים',אתברא'מיהילדמימוןשלשאלתרכגרןהמודרניות,
שלוהאמנותי'היוצר'ההיבטעלמעידותוהןהגיבור,שלהתדמיתאתלבנותשמטרתן

דיר~חרפיעלאך'המגיד',כדנילוניתניםלהשכלהכדוגמההאוטוביוגרפיה.כתיבת
מקנןכאןגם .) 224 (שלו'ההשכלהספדאתלוואשיבלביאתלקחו'לאהדברים
ההשכלה.דחייתשלהמתקדםלשלבמוקדםרימוןשלהחשד

תרבותשלחרץמהשפעתכתוצאהלאליליינבלרםידיעלמעוצבתההתמשכלרת

היהמל"לשלעולמושהדיקודמות,עבריותמאוטוביוגרפיותגםכמסתבראירופה,

ובעיקרגרפההיהדותמןשנבעההדרגתיתכהתפתחותאלא ;ישיבהבןשלמסוגדעולם

שלמהאצלגםוכידועב'אביעזד'גםהמתועדתמובהקתהשפעה-הדמב"םמ:;כתבי
ומדפוסיחישבקרבוהציבורמתכתיביההשתחררותתהליךרמאבדבנאל.- 37מימרן

מדווחהאוטוביוגרפיהגיבורומורכב.אטיהיהאותרהסובבתהתרבותשלהמחשבה

השלמהובתפיסתהפרטית'כ'השגחההיהדותשליסודבהשקפותהתמימהאמונתועל

כיהארטרבירגדפי,המספרמדווחבבדבדביותר.טריביאלייםבפרטיםאףוהמקיפה

 .) 225 (אלהמעיןמכלילותבתפיסותספקהמטיליםאחדיםלקולותלהקשיבהתחיל

שהשקפותיהםעמיתיםשלוהולכותנמשכותהשפעותידיעלמוכתבתהספקהטלת

הנראיםאחדיםלמישוריםאימצםשכבדספקותומיישרםמשלור'מתקדמרת'שרנות

הקבלה'ב'שלשלתהמובאאנקדרטליסיפורלמשמעהספקבלבומתעודדרכךלו.
לסייעהשמים'מןירדרבנושמשהתפילין'הנחתלענייןתםורבנודש"יבמחלוקת

נדנדלהאמיןאפשר"רכי :בלביספקנתעודדהזאת'בפעםלדבריורש"י.'לדעת
פרשתקרהוא 38ליל"ג,באיגרותיוגםאותרהמעסיקזה,אפרקדיפימקוד '."?הזכ

אתומביעשגילה,תגליתכעלזהאירועעלמעידהמספרהתמשכלרתר.שלהמים

בספריםהנדפסכפישלאהאמתלהבחיןשזכיתי ] ... [שמצאתי'המציאהמןדוחוקורת
המפנהכנקודתדיר~חר,פיעלבעיניו,נחשבזהמאורע .) 226 (ההמון'בפיומקובל

תקופתראשיתלחשובמתחילאנירבההראשונהחיתההזר'ההכחשה :בהתמשכלרתר
שלי.'המעבדזמן

משררהובדיקהרציונליזציהמתוךאפואבאותהספקנייםלטיעוניוההוכחות

מב-קשההתמשכלרתתהליךעלהסלקטיביהסיפוריהדיר~ח .) 225 (אחדיםבמקררות

גםנדפסשכר , Berlinische Monatsschrift 4, no . 2 ) 1784 (העתבכתבנדפסמנדלסוןשלמאמרו 35

השנה.באותהקאנטשלמאמרו

 • 64עמ•מימון,שלמהחיי 36

 . 122עמ•מימון,שלמה;חיי 116עמ'אביעזר,גינצכורג, 37

ירושליםבריימן'ש'ידיעללדפוסהובאגורדון'לייבליהודהליליינבלוםלייבמשהאיגרותראה 38

 :למשהאמרתםר'כינמצאהקבלה'בשלשלת :בהערה , 68עמ'משה,עלשירא,אגרתתשכ"ח,

טעית!"'."משה,
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המביאיםהגיבור'שלהביקורתרכליהמחשבהדרכיהתפתחותאתלתעדנכרןאל
בדבריולמצואלצפותאיןאךביהדות.יותרחשוביםצדדיםלבקרבהמשךאותר
דבריםהארטרבירגרףשלדיר~חרסותרלעתיםאופניו.עלדב~רודברסדורהtושנה

טועןלמשל,כך,לקורא.שנמסרמידעתואמותאינןשהבחנותיוארכבר,שאמרם
לפנישנגלתהשיטהבאותהחדשיםדרכיםלי'לחדשדברמתוךדברהביןשלאמל"ל,
שאכןהייתההמציאותואילו ,) 226 (בעיני'חשוביםשהיוישראלחכמיספרימתוך

בתרךמובאשההסברמשרםתרנןזרסתירהישראל.ממקוררתשיטותביישרםנהגכך
שלאהעזרצונובגללשנאבקהנפשיהמאבקעלהסיפורשלהמצומצםהקונטקסט

"אפיקורוס'".'להיות
אתהכחישלאאך(המוזרות),הזרות'ב'אגדרתלהאמיןחדלהתמשכלרתרבמהלך---.,

בסגולותלהאמיןחדלגםהוארציונלי.הסברלהןלתתיותרהתאמץלאואףכולן,
שכןפנימית,בסתירהומתלבטנשמרתבגלגולמאמיןעדייןהואאךרבקמיערת,

ובספרהקבלהבחכמת'מכחיש~י~צאיבטלהראם~לה, jZלוחיוניתיסודיתזראמונה
מגדולי'אריטרריטטלחיפושהגיבוראתמביאותהפנימיותהסתירות .) 226 (הזהר'
ליכשאת'הכרחתיהמספר'מדווחכזה'נמצאשלאומכירוןעליו,'לסמוךישראל

הדיווח .) 227 (להאמין'השכלאתלהכריחאפשרש'איהיאמסקנתואך .ז'אמיהל
מסוימתבמידההדרמהוהמסורת,האמרנהרביןהשכלביןמאבקמתארהאוטוביוגרפי

הואזהראשוניבשלב .) 14(אביעזר,גינצבררגשתיארהאגדהרביןהשכלביןלמאבק
שדרמותיההספר,בעולםהקשורהמטפורהכבית-הדפוס,'אזהיה'שכליכימדווח
אתלעבורהעומדותלפתרון'חפשירת'דעותהרבההכילאשר 39ב'אביעזר,'הוזכרו
ערברביאבקרבואוצר'היהשכלורכךאחר.ארזהחרקעלבהישענו'הצענזאר'החלטת
הדרלפניוהכנעהפחד-זהרעםהבל,שלפילרספירתוחקירותהבליםשלנוראה
מצאשלארב~קרםדבריו,לפיהתגבר,התלמודיחינוכוישראל.'וגדוליהתלמודגאון
כימוסר,הוא .) 227 (התלמרדך'דברי'עלנסמךותלמידיוברמב"םליהומסייעתנא

קצרבזמןנעשתהלאוכדרמה,הסגולותהאגדות,בעניךבקרבישנעשתה'המהפכה
'התבוננותלאחררקלהחליטמביארהקונסרבטיביטבעושנים.'איזובמשךאבל

 .) 227 (ארוכה'

התיעודאךההתמשכלרת.תהליךאתלתעדרצוןמתוךרבבפירוטנמסרהדיווח
שלאחרביקורתייםוהיגדיםמראשהבאותידיעתברישאלאגרידא,עובדתיאינו

מחשבותיו,לגביניכרלאחורראייהמתוךהכותבשלהעצמיהביקורתחרשמעשה.
נוצררכךלהתרחש,שעתידלמההשלכהמתוךאותםמנתחהואוהתנהגותו.מעשיר
המסמןהלא-רחוק,העתידגםאלאהכתיבהוזמןהמסופרזמןרקלא :נוסףזמןממד
(שיידוןהזההראייהכפלמתוךכותבהוארכךובעמדותיו.בהשקפתושחלהשינויאת

ועייןועוד.ד,מכתבע"ב,דדף , 1819וינהטמידין.מגלהפדל,יוסףדאהביברך'השימושעל 39
קודצווייל,ב' ; 42עמ' , 1971גןרמתושורשו,סיפורפדל,'יוסףשלהסאטידה'שיטותורסס,ש'
 ; 85-68עמ'תש"ל,אביבותלירושליםהיהדות,ערכיעלבמאבקפדל;יוסףשלהסאטידה•על
 :עבריתבספרותמחקרים :התעודההמשכילית,'בסיפורתכנושאוהספרות'הספדפיינגולד'ב"ע
 . 100-85עמיתשמ"ו,אביבתלשהם,לאודידבררןספד
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שמחלאהרמב"ם,בעיקרילהכחיששהחלתיבשעה •כןאחרישנים'שמרנה :בהמשך)

ידעתיולאהטועיםמןשהבדילנרוהנוראהגדולשמראת'ברכתי :רכן .) 226 ( 1כלללבי

ל 11מל .) 325 (הנורא'כקדחלבביגםוהיהמעליגםאלחיםיסורשניםששבערדכי

מכאןקרועכשהואהשמם,הנפשימצבראתכמשקףסיפורולאורךזהביטויעלחוזר
להלן).כךעל(וערדומכאן
התרחשו)(ושאכןלהתרחשהעתידיםלדבריםהמבוגרהכותבציפייתעיצובבכךיש

ושאיןחורה,הואשאותרההתמשכלרתתהליךשלפנימיתחוקיותאיזומתוךכאילו-

לאמעשהשבשעתהמספר,שלתמימותוצירןגםבזהישאךעליו.שליטהכללו

הקוראאתמזמינהזראנפיןרבתאוטוביוגרפיתכתיבהמרעדות.פניואנהכללשיער

ממדיהלגבישלוהאסתטייםהביקורתכליאתומגרההתהליך.מורכבותאחרלעקרב
האוטוביוגרפיה.שלהשונים

השירקריאתבעקבותברשהתגלעוהספקותאתהמספרמתארדירףחרבהמשך

מכלהחכםעלשבאההספקנותעלמסופרשבהם •למיכ"לצירן'בת'שירימ'קהלת',
חדלבהמשך 40ב'אביעזר'.גםמצריהספקניקהלתספרהשפעתעלתיעוד .) 233 (אדם
מטלטל ,) 285 (המרותשלאחרבעונשכופר ,) 233 (ובנסים ) 238 (בקבלהלהאמיןל 11מל
הכיפוריםביוםאשלהבעירלעצמומתירשהואוסופר ,) 348 (לכברתובלאבשבתנר

בעתאךהכיפורים),ביוםנזכרלאהבערהשאיסור(משרםרציונליסטיתמסקנהמתוך

ישראל'אמונישלרמיכאחדהנפרדיםיוםבאותוגם'התעניתי :כותבהואאחתרבעונה

הסוגרותהחרמותאתלפרוץניסיוןעלל 11מלמדווחיותרמאוחרבשלברק .) 376 (
 .) 318 (רוסיתהיינוהמדינה,שפתלימודידיעלהחוץתרבותאלקשרוליצוראותר

למספרישהאם ?השפעתומקוררתהםמה ?המסורתבדרכילכפוראפואדחפומה

כבר ?השקפותיובשינויהענייניםהשתלשלותשלמיוחדתתפיסההאוטוביוגרפי

בדרךליהיהלאומנהל'מררה :מחשבתועצמאותעלמדווחהואסיפורומראשית

 .) 243 (בפרהסיא'ההשכלהשדרשתיבעיריהראשוןהייתיאנכיההשכלה,אתדרישתי

ליהיה'ולא :כאןגםנמצאתמצבראתלהסבירומשתדלתהמצטדקתהנימהזאתעם
אדםכיבחייםבחרצלליםומחפשבחלומותתרעהשאתה"עד :לישיאמרחכםיועץ

ישירותאלהחשובותשאלותעללענות"למלמשתדלבהמשךגם .) 243 (אתה!"'חי

בעירבהיותו , 1871בפברוארפינסליחיאלששלחממכתבתיעודידירףחבאמצעות

אףוהוא •החוץתרבותשלהשפעהכלמזכירהואאיןזהבמכתבארוסה.הגדולה,

התפתחודעותיוכיטועןהואהחדש.'הדור'מןמשכיליםשלכלשהיהשפעהשולל
 • .) 6tJ"3 (בעצמי'וחקירהבספריםקריאה'מתוךבאהההשפעהרכילעיל,כנזכרלאטן.

אתומתארמל"לחוזרהאחרונה,''האנחהנפש,וחשבוןסינרםשהואהאחרון.בפרק
 .) 403 (צעדאחרצעדאלההתפקרותושלבי

מגלת;ספר 116עמ'אביעזר,גינצבורג,וראה . 74-57עמ'תשכ"ב,אביבתלמיכ"ל,שיריראה 40

תק"ל.ברליןמנחם],בןמשה[מאתקצרביאורעםקהלת
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בעיצובההאוטוביוגרפיתהאישיות

בעיניהאישיותציורהואבאוטוביוגרפיהביותרהמענייניםהנושאיםשאחדספקאין

מעניינת-יוצרסופרהואאםובמיוחד-המספרשלהעצמיתהתדמיתעצמה.
השימושהן :האוטוביוגרפיהכלישלכפוליישרםישהדמותבעיצובבמיוחד.אותנו

המבטכלומרבאינטררספקציה,השימושוהןלאחור,המבטדהיינוברטררספקציה,
שלחיצוןבתיאוררקלאהדמותעיצובאתמאפשרתזרכפולהראייהולפנים.לפניי

אישיותשלוהמורכבהפנימיציורהאתאלאבהשאירעוהשטחפנישעלמאורעות
בעיניהאישיותשציורברור .) 400 (הפנימיים'החייםאת'לתארבלשונו-הגיבור

הביוגרפיתהדמותעםבהכרחזההשאינהאידאליתתדמיתלפנינומביאעצמוהמחבר----,
אם •היפוכואםכיאידאלידווקאלארלהיותעשויהציורגיסאמאידן'האמתית'.

ואכן .שמסביבווהתרבותהחברהשלשליליכתוצרעצמואתלהראותהסופרכוונת
גמור.בתשליליוצאתהמצוירתהדמותכןרעלמל"ל,שלהבולטתמגמתוהיאזר

והואביותר,למל"לחשוברפוסכהמחברשלהיווצרותותהליךאחרמעקב
מתייחסהואכיאף'מלי.'ץלהיותנרעדכיההכרהעלרגם •כתיבתוראשיתעלמדווח
בשנותשכתבופרוזהשיריםקטעימל"למביאכןלשםעצמי.לגלוגמעטבלאאליה

לפרסום,זכהלאאןהנביאים',לשרן'בסגנוןנכתב ) 231 (פרלין''משאהתפתחותו.
לכתובמוסיףהוא .מליץ'שאני'והסכימומכתיבתומיודעיוהתפעלוכןפיעלואף

לאחר'בדפוס'דבריואתלראותהצליחואף ,) 232הדמים',ארץ('שמעיזהבסגנון
לשיריויחסראןעפה'.מגלהלי'ותהי'אשורית',שכתבםסת"םלסופראותםשמסר
נודעמאזכןפיעלואף .) 233 (הבליםמלאיםהםולדעתווביקורתי,לגלגניהוא

עתבכתבינדפסואסיר','אנקתכגרןאחרים,שירים .) 353 (נפלא'כ'מליץבעירו
אוהב''אנחתאר ) 296 ( '!כברדה'עלמהכשיר .) 286 (במלואםמובאיםוהם ,)'רחשה'(

בווידויעצמואתלהביעלוומאפשריםאהובתו,כלפירגשותיואתמתארים ) 343 (
כסופרבהתהר~תהאישיותושלזההיבטבתפיסתעצמית.חשיפהברשישאינטימי
חוזרהואכסופר.ברשהכירוהחברתיותלמוסכמותולעגעצמיביטולמל"למבטא
בישראל''גדול ,) 211 (בישראל'גדוללהיות'העתידחריףבסרקזםעצמואתומכנה

הסופריםאחדשלהגדול'וידויזיהויו:עלמעידהעצמההספרכותרתכמרבן. .) 216 (
בפיזרשאלהשםהוא ?עצמואלמתייחסהואוכיצדאפואהואמי(בשער).העברים'
לאאניאין •אניחי'אדם :תשובתוהקורא'.ישאלני ?שמןרמה ?אתה'רמי :הקורא
אניאבלמשל,אלאשאינםיחזקאל,שראההמתיםמןולאנברא,ולאהיהשלאאיוב
שהיאספררתהעברית,הספרותשהחיתההבבלי,התלמודשלעולםמתימן

את'ישדרסו:שלוידויואתהפותחלהיגדהעבריתהווריאציהזר .) 215 (מתה'עצמה
'רמישאלה,ארתה 41אנרכי'·אהיהזהרבן-אדם ]".[בן-אדםלעמיתילהראותנפשי

 .) 410 (בארץ''אמלל"למלשלהטיפוסיתותשובתו •הספרבסוףנשאלתאתה?',

 .) 37עמ'תש"ס,(מהדורת 29עמ' ,) 14הערה(לעילדרסו 41
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עלומי'.ימיעברו'כציץ :כביקורתהאוטוביוגרפיה

שלהייחודיתהתפיסההחברתית.הביקורתהואהאוטוביוגרפיהשלמיעדיהאחד

 42בכללה.ולחברהלקוראיולהרעילעשויהפרטשלקורותיושסיפורהיא,הז'נר

לאחרים''תרעלתלהביארצונועלושרבשרבמל"לחוזר 43קרדמיםכארטרבירגרפים

שאניהסבה'זוהי :כתיבתותכליתזרכיתרעלת',כלליהביאו'לאחייואםגם

השוממה'בדרןילךלבלרמזהיררהקוראאלפונההוא .) 215 (חיי'תולדותאתכותב

ג,ופרקבפרקביןמעברבפרקמובאתהביקורתשלראשיתה .) 215 (בה'שהלכתי

שלהשקפותיועלהקוראאתמעדכןזהקטע .) 239 (העבר'הפרקמעין'שיחההנקרא

להיןרשאםוההורה,הסיפוריהעברביןומקשרהאוטוביוגרפיהכתיבתבעתהמחבר

הביקורתלצורןכאמור,זה,בפרקנרעדוהמסכםהמעריךהמבט 44פסקל.שללקביעתו

החברתית.

אתשיצרההיהודיתהחברהאלכלליתובהשלכהאביר'אלמופנההביקורתשבט

כלפילוישקשרתהאשמותשתיבכללה.היהודיתהמנטליותוכנגדהחינוכית,המסגרת

צעירבגילאישהלוושהשיאלחברהמרעילשיהיהכדימלאכהכללימדושלא :אביר

כלייטמרטיבשרנות,בווריאציותונשנותחוזרותאלוהאשמות .) 239 (בהסכמתושלא

גדולות',חטארת'שתישחטאאבירכנגדומטיחחוזרהואלמשל,כן,הספר.לאורן

שלהחיוביליחסובהשוואה .) 400 (הגרן'חנוןלינתןש'לאכאמור,היא,מהןואחת

כלפימרירהוהתבטאותביותרשלילייחסמל"לשלבכתיבתוישאבירכלפיגינצבררג

חנוני'ופראותאבי'ידתפיסתו:לפיבזה,זהתלוייםהחינוןוחטאהאבחטא 45אביר.

 .) 210 (מצבראתיצרו

מרבןמהנעורים:'חט"אתסיפורו,מתרכזשבהםחטארת,היאהמפתחמילת

לכותרתמייחס"למלכימסתבר ?בנעוריוהמחברשלחטארתירהםהאם-החטאות

חטאיהםאלהחטארתגיסאמחדכן.עלרומזלפחותארכפולה,משמערתספרר

'כנגדן :עצמולחטאיגםהמשמעותאתמרחיב"למלגיסאמאידןאןכאמור.אביר'

 :שכנגדהאבימחטאתנולדהמהןאחתשכלגדולות,חטארתשתיערדאניחטאתי

דעתכלבלאהאהבלשבינפשיאתשנתתי )ב( ;תהושלהשכלהאחרישדרשתי )א(

כלהולידואלהנזיקיןאברת'ארבעה :מסכםהואושינהנה wשכתלמודיוחשבון:

_."\. 

על G. Misch, A History of Autobiography in Antiquity, I, Cambridge, Mass. 1951, p . 1ראה 42

מצבו.ולשיפורהקוראלתועלתהפרטחיישלערכם

אחריו:להגאיםלהועיל'ובחפצו : 1עמ'אביעזר,גינצבורג,למשל,ראה, 43

 ' Autobiography is then an interplay, a collusion, between past : 11עמ' ,) 5הערה(לעילפסקל 44

' and present . ראהוהווהעברביןהמתחעל . 114עמ•אוטוביוגרפיה,שומיקר,והשווה, B. Pike 

338 . Time in Autobiography', Comparative Literature 28, no. 4 (1976), p ' 

אביואתמבקר"למל . 67-65 , 8עמ•ראה ;ב'אביעזר'ביותרחיוביבאופןמצטיירתהאבדמות 45

גדולהתועבהלך'היש :אומרהואאביובידיעליוהנישואיןכפייתועל ,) 400 (כלפיוחטאותיועל

 .) 206 (ונ"ךדקדוקשלימדו •זקנובאביודווקאמצטיירתחיוביתדמותואילו .) 240 ( ?מזו'
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בלבדזולאאלהחטאות •כןעליתד .) 400 (לעולם'מלבייפוגלאורושמןצררתי
לעולם'יתקנולאכעודי'חטאתתקנה:כללהםשאיןאלאבאישיותו,חקוקיםשהם

 :אמדהמלך'דוד :מתהליםמצטטהואספדוכותרתמשמעותאתלהעציםוכדי .) 400 (
רושמן ] ... [אחדממיןאניכעודיחטאתאבל ] ... [תזכור"אלופשעיכעודי"חטאת

ב'החכוךבמצבוהאשםאתתולהמל"ל .) 400 (בתקפו'לעולםישאדעלישעשוהרע
 .) 342 (כשדוברתי'המיתאשדהרע

ועלהיהודישבחייהמעשיותחוסרעלומדכרקבנפשבחשבוןמסייםמל"ל
החיה,במציאותאחיזהלהשאין ) 241 (מעופשת'הלכהשלאמותב'ד'ההתרכזות

שכי(פחותשכהשלשיםבןהנניזושיחהובכתביעלומ,יימיעבדו'כציץ :כדלהלן
נאוידהייתי'חי .) 240 (מת'אחדולבןחייםילדיםלשלשהאבימים)ואיזו םישד...ח-.,

וכלכלוהעולםעםליהיהלאדברמעופשת,הלכהשלאמותבד'סגודמות,של
כרקבשכבדאנשיםאיזווהפיצושכתבושטותדבריאלאהיהלאעולמיוכלמחמדיו,

אתעתהליישיבמי ?תהושלבחלומותשכלועלומיימיאתעתהליישיבמי ?עפרם
עולמילילהכיןיכולהייתישבםההם,בימיםלביומנוחתוהשבליםהחמריםנחותי

 .) 241 (ובכבוד?'בעושרבעליהאתהמחיהוידיעהחכמהלימודידיעל
לספרותשכמשךעלעצמואתומאשיםעצמית,בהלקאהיוצאגםמל"לכאמוד
היהכךואחדלהשכלהשנתפסמצעידבאהשהיאמשוםמעניינת,זוהאשמההעברית.
אתלפרסםוהתחילההשכלהבעניינימעורבמל"לשכעשהככלאךידוע.עבדילסופד

שבו.המעשיותבחוסרובעיקרהמעשה,שלהמשמעותבחוסרחשמאמריו,
כתנהשלאהריקההעבריתהספרות'עלתרעומתפיתחהתמשכלותובראשיתכבד

עומדיםשהםבעולם',ועסקיםצרכים'חיים,דהיינוהמעשה,חייעלהשגה'כללי
לחייהכשירושלאמחיכוכושנואשלאחדובכן .) 242 (האדםשלהווייתובמרכז
הספרותעלבטענההמחברכנבאועלהחסד.אתתמלאשהספרותציפההמעשה

שביןהמתחמתגלםבכךהחיים:ל'דעיוןלבואתעודדהושלאזהתפקידמילאהשלא
 ;בהבלים'דורשים'בלםלדעתו,השכלה','ספדימל"ל.שלבכתיבתווהחייםהספרות

קוראיהםלבומסיריםנאוידהפורחיםבדבריםעוסקיםש:פלם :שבהןהשרה'הצד
מ'למודבדיחהלמעשההייתהההשכלהלספרותמשיכתו .) 242 (והחיים'העולםמן

אליושהגיעוההשכלהספדיאתאפואבלעהואההבל:ואמונתהפלפולהתלמוד,
אתהחייתהאמכםזוספרות .) 242 (דוח'דבריאלאכלוםבוהיהלא'באמתכיאף

מתה'עצמהשהיא'ספרותהיאלדעתואךהבבלי',התלמודשלעולם'מתי
הצעיריםולדעתוממש,איןבהםשאףהעבריים,העתכתביאתמבטלגםהוא .) 215 (

הנחוציםהלמודיםמןלבטלהלבםאת'~פכיםובכךבהםולכתובלקרואכמשכים
היאהעתומכתביהספרותמןדורששהואהמעשי~ת .) 302 (עצמם'להשלמתלהם
זואכזבתומל"ל.שלהגדולהאכזבתוומכאןעשו,לאוזאתממש,ילמקצועלחכך
לנוכחגםאלאההשכלה,מזלילייכבלוםשלהאישיותהציפיותלנוכחדקלאת~בן

ספרותשלליעדהשניתוספווהתרבותיותהחברתיותוהמטלותהכלליותהציפיות
תואמתמל"לשלהנדודההטפתו'הטהורים:הספרותייםלהיבטיהמעבדההשכלה

כאנטיתזהולתועלתנותליצרנותהחדשהיהודישללחיכוכוההשכלהשלדרישתהאת
הדאייהאופקגיסאמאידךומוגבל.'מצומצם'בעיניושכחשבהמקובל,היהודילחיכוך
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להיות".היאהנכספתושאיפתומצומצם,דיהואאף(למסורת)המשכיל-'המתנגד'של

 .) 242-241 (סוחרארחשבוןרואה

יקוםלבופכל'איןכילמסקנההגיעהעבריתהספרותכלפייחסרהתפתחותבהמשך

ולבסוףספררת',בליפעולותיופועל ] ... [המעשהש'ערלםאלאבלבדזרולא . ,נול

בעריםכמוהר,תמימים,צעיריםכמהלמעטכלל',עמנועלפועלתהספרות'שאין

הבלבנרנוגעותהחייםהאלותשבהסופריםעמלש'כלמסקנתו .) 360 (קטנות

שהבניםלהאמיןלי'קשה :ההשכלהכנגדבפירחריפיםדברים .) 361 (הוא'וריק
רושםכלירגישולא"השכלה",בשםסרפדינובפיהמכונההריק,הכאאסאתהדורשים

רכן 46אחרים.במקומרתזהביטויעלחוזררמל"ל- ) 409 (ספרי'אתשיקראובשעה

ההשכלהבחלליאניראשוןשלאהנעורים,בנינא'יאמינו :קוראיואלפונההוא

 .) 410 (ובקרבנותיה'המדומה

ספררתמאותהחלקשהוא •ספרראתכותבהריהו •כןמשרםואולי ,כןפיעלואף

לה.מתכחששהוא

והחייםהדתמלחמתעלכדיווחהאוטוביוגרפיה :האפיקורסותימי

מוסרכ'משכיל'החרדיתהחברהידיעלזיהויועםעליושעברהמשברתיאוראת

הנקראזה,בפרקהספר.שלהשלישיבפרקבכתיבתוחדשהטכניקהיישרםתוךהמספר

רכליהדבריםהרצאתמבחינתלחלוטיןשרנהבסגנוןנתקליםאנוהאפיקורסות','ימי

ששיגרמכתבים-כלשונםמכתביםלהביאמל"למתחילכאן :הספרותייםהביטוי

רכל-זיכרונותמיומןלקטטלגרמות,אליו,הםששלחוומכתביםידידיואלצלפחד

הקוראאתמקרבב'תערדרת'השימושנרטיבית.בפרוזהקישורקטעיעםבשילובזה

מתחמעוררותאףהתעוררתמןכמה .כביכולאמצעיבלתיבאופןהמתוארהמאורעאל

במברקיםהשימושיוצרבמיוחדלהתרחש.העתידותלהתפתחויותוציפיותמסרים

שלמקרטעקצבקובעתזהאחרזהמברקיםהבאתהעניינים.דחיפותשלרושם

וביניהםונכנסים,יוצאיםמברקיםאקטיבי:להיותההופךהסיפור,במבנהפעיל~ת

בכךאורבמשנההמאורעותאתמאירותהאלההתעוררת'בהולים'.מבדקיםגםיש

נמסרכךרעלפעיל,תפקידבהןממלאותעצמו,הסופרדווקאלאראחרות,שדמויות

ככתבןשלהן.בדיר~חןאלאהמספרשלהאישיתהפריזמהבאמצעותשלאכביכול,לנר,

 '·--- .וכלשונן
שלו,מהתערבותולכאורה'להשתחרר'המחברשלרצונועלמעידזהספררתישימוש

אךאירעו.שאכןכפיהמאורעותעלולדווחבעצמםהדבריםאתלספרלמסמכיםולתת

ככותבהרוחניבמצבר •בינואירוניריחוקליצורלמחברזרטכניקהמאפשרתזאתעם

הנזכרים,במסמכיםהמקוריתבלשונןהמובאותדאזהשקפותיולביןהאוטוביוגרפיה,

בשםסופריכואצלהמכונההריקאסהנאאלשנדחפתיעדוחדודיםבפלפולים'עסקתי :וכן 46

בשםסופריכובפיהמכונההריקהכאאסאלנדחפתיבכוכהשלא'הואיל ; ) 401-400 ("השכלה'"

 .) 402 ("השכלה'"
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המשקפותנאמנותנתעוררתמובאיםהמסמכיםמכרחביו.דבריעלעתהלהגיבואף
הואשעליהםהאירועיםהתרחשות(עםהמקוריתכתיבתםבעתרוחוהלוךאתהיטב
 •כביכוללהפריכה,שאיןנאמנהעדרתמסירתמשרםבכךישבארטרבירגרפיה).מספר
שלאחרמועלוהדילוגיםהחומרבחירתגםכינעשה),שאכן(כפיכ.אמרכןאםאלא
הסרפד-הנרחביכולכךהסרפד.שלמטרותיואתלשרתכרעדובארטרבירגרפיהנכלל
שבעבר.השקפותיועלביקררתירתבהערותהנוכחיתעמדתואתלסכם

לידיד,כתבעצמושהואמכתבבאמצעותמדווחתהמשכיליתפעילותותחילת
ומתחיללאחור,המבטעלהמבוססהרטרוספקטיבי,הסיפררצףלכאורהנפסקובזאת
למעשהנשארתהדיר~חצררתואולם .הזמןנכרתתעודותעלהמבוסס'אותנטי'קטע

נתעלםאםרמתררדה.מהרהרתיאורי,סגנוןנאותר •ראשוןבגרףסיפרו :שהייתהכפי ____ו
איןבסופר'וחתימהבראשוופנייהתאריךהנושאהמכתב,שלהחיצוניתהמסגרתמן

אתהתחילשברתרכ"ר,בקיץתרלדרתירמל"לאתחושףרכךמקודמיו.כבדלזהטקסט
וספריהיקריםהדתספריתאסוףאשר'חברהלייסודידובתיתרהמשכיליתפעילותו
חכמה,'ספריבעדתלמודים'ספריםהחליףהשארבין .) 243 (יחדו'והשכלהחכמה

ביןהיובאש.הועלואףהשכלהספריוכמה ,) 250-245 (הקצףעליויצאכךרעל
כלב'ראשעלראשיתןעינימביןטרטפרתי'חסידותיכיהאשמותעליושטפלויריביו

לברבטוהרהקרוא)אתאףרעתהעצמו,אתאף(ואולימכרתנואתלשכנעכדי .) 250 (
עלבחלקםהמבוססיםאמונתו,עיקריאתזהבמכתבמרצההואאפיקורוסשאיכררננך
ברהרואיםעיוראנשיכנגדמאבקוסיפרומתחילכך .) 251 (הרמב"םשלהעיקריםי"ג

 .לתיאבוןואפיקורוסברליני''איש •משכיל
לגבשאףונאמרוהנחרב,לגביראייהכפלליצרולמספרמאפשרבמכתבהשימוש

אתהמחברמוסיףשבההמכתב,חתימתעםמידנראיםאלההאירוני.המרחקאת
'המכתבכדבריוממכר.חלקופוסלתכתבאשראתהמעריכההמארחות,התייחסותו

בררויגידלתמי,בראזשכתבתיהנתעבותרהפראזרתההבליםכלעםפהשהצגתירהזה,
גלגוליאתלתארהמספרממשיךרכך .) 252 (ההוא'הקיץבימיעלישעברמהכלעל

והסייגיםהחומרותמחמתוכעלמתהולכתשהדתחששותיולדת,בקשרהשקפותיו
בדתהתיקוניםאתלהציעבאהשלמהואמונתולדתאהבתומחרךכיוהסבורהרבים,

לאחור,במבטאלההשקפותיואתרביהמניהמבטלהואזאתרעם .) 256 (במאמריו
 .) 258 (הבל'של'ועירןלוקרואשהואוהחיים',הדתחברואדרת'עלדיר~חרכדוגמת

הנורא'כקרחואניריק'לבי :והייאושהמשברימי

המאורע'מעין'שיחההמעברים,בפרקיגםמתראותמל"לשלוהחייםהדתמלחמת
השניבחלקובעיקרעצמו,להערכתהמספרחרזושבהם ,) 304 (הפרקים'ר'בין ) 300 (

לעירמרשנוהעתקתעלמספרמל"ל .) 309 (והיאוש'המשבר'ימיהנקראהספר,של
בעלשמרכיאדםמעיקורהיהמל"לאכןשם.שכחלהגדולההאכזבהרעלהגדולה

כדבריו,כשאר,אותרשרדפווהרדיפותהגדוליםהדתפולמוסיבעתואףדתי,רגש
גםהאחרונים,מדבריקלאיסורעלגםבזדוןמעולםעברתילא ] ... [מצרה'שומר
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פגשהגדולהלעירבבראואך .) 323 (ספק'כלבאיןחראמותרשלדעתידברעל
הגדולההטרגדיהרעלתהצצהבכךרוחו.לפיחיושלאהגמורים,הערלפורקיאת

'השכלהחייתהלאהחדשה'ב'עירמצאאשרההשכלה .האוטוביוגרפיהגיבורשל

שלדעתואלאבלבדזרולאמדומים:'משכיליםהיושםהמשכילים ,) 314 (פנימית'

אתבהמצאלאאךלהשכלה,נמשךהוא .) 315 (פה'היאמתההעברית'הספרותאף

בהשקפותיוגםחיה.יכוללאכברזנחשאותרלעולםלחזורואולםביקשה.שנפשר
רכיוהחיים,הדתאתלחבראפשרותאיןכילמסקנה,כשהגיעדרמההתפתחותחלה

למשברנקלערכך .) 361-360 (לשוואחיוכןלעשרתהעברייםהסופריםשלמאמציהם

שלהחידלוןתחושת .) 376 (נכזבתאהבהבגללשהחריףגובר,ולייאושקשהקיומי

חיובילעתידהציפיותהיעדרואףההורהמןוהן~ע;ןררהןמניתוקוכתוצאההמספר
הזההגדוללייאושביטוילתתכדיהספר.שלהשניהחלקדפימביןזועקיםכלשחר

'חנהבאמרוהספר,שלאורכולכלכלייטמרטיבהחוזרבהיגדמצבראתמל"למאפיין

זה,משולשמטפוריציורפעמיים). , 397 (בשלכת'וכאלוןהנוראכקרחוהנניריקלבי

מצבראתלבטאמיטיב ,) 13ויש' ; 22א(יח'תנ"כייםניביםעלבחלקוהמבוסס

 47רפגיע.חשוףחמימות,ללארגשות,ללא :ומכאןמכאןקרועהואחשמם.הנפשי

פעמים,כמהודומיהםאלהביטוייםעלהואאףחוזרהאחרונה:'האנחההסירם,פרק

 48עת.ארתהעדחייותולדותסיפורוכסירםומצבראישיותושלכסיכום

מל"לשלהאוטוביוגרפיבעיצובוכליםסגנונות

סגנוניים.'טכסיסים'שלבמגווןנעזרתוהיאבסגנונה,מתייחדתליליינבלרםשלכתיבתו

באופןנאמרותשאינןהמספרשלתגובההערותעלהרומזיםטכנייםשימושיםמהםכמה

להערות-סוגרייםנדרשהואלדוגמה,מתאים.בפיסוקשימושבאמצעותאלאמלא,

שלו,ישירבדיבורהן ',) sic !('כגרןקריאה,בסימןרחמל.ורתהטקסטלגרףהנוספות
כהערתהמסופר,בזמןהמספר-הארטרבירגרףמןמעריךבמרחקעצמואתהמעמיד

בתרךוהמובאאליושנשלחלמכתבהסוגרייםאתהמוסיףהצדמןכעומדהןאגב,

 49כאיררני.הסיפרשלהדומיננטיהטוןאתקובעחראזהבאופןהסיפר.

1.." __ 

אלחיםיסורשניםששבעודכיידעתיולאהטועיםמןשהבדילנווהנוראהגדולשמואת'ברכתי 4ך

וכאלוןהנוראכקרחאהיהואניריקלבי'והיה ; ) 235 (הנורא'כקרחלבביגםוהיהמעליגם

 .) 406 (הריק''הלב ;) 404 (כעץ'שהיההריק'לבי ;) 406 (בלב'יהנורא'הקרח ;) 341 (בשלכת'

הנורא'כקרחלהיותלאדםהואמרמהאחה, !הנוראכקרחהנניריק,לביהיהריק,מוחי'הנה 48

וכן 406 (שבלבי'הנוראוהקרחקרירותישתציקני'בשעה ;) 404 (כעץ'היהיבשקר,'לבי ;) 404 (

 .) 391בעמ'

'ואל :אליובמכתב ; ) sic)' (251 !(הצרופה'אמונתי ; ) sic)' (244 !(אנכימשוררכיאחי'ידעתני 49

 .) sic)' (365 !(נצורולגדולותאשרוכשדונותיךועיוניךאתלרוששהעתידדאגתאתתתן



פלאימשה 230

כגוןהטקסט,שלהליטרליהמובןאתנה wהמהשאלהבסימןנעשהדומהשימוש
 .) 245 (כצללים'(?)עברוהנעימים'הימים

עלהדואליתעמדתואתהמספרמבטאכך 50
אתהיוצרתעמדהניגודיות,עולםהשקפותלשתיהמקביליםזמןממדישנישלקיומם
האירוני,הטוןמתאר.הואשאותההמציאותמכלוללגביהחריפההאירוניההרגשת

מבטאוהואכולה,באוטוביוגרפיהרווחכאמור,שונות,בדרכיםביטוילידיהבא
מבחינהכמובן,חייו.תולדותכתיבתבעתהכותבשלהמרירותתחושתאתכלליבאופן

להעידאלאבהםואיןמתוחכמים,אינםבפיסוקאלהטכנייםשימושיםספרותית
אירוניה.תחושתאותהלהביעאחריםלשונייםכליםחסרשהמספר
הערותבתוךמאוחרתתגובההבאתידיעלנעשיתמטרהאותהלהשגתאחרתדרך

למשל,באמרו,הצדמןכעומדעצמואתולתקןלהעירהאוטוביוגרףיכולכךשוליים. .. ,
הערות .) 387 (מאד''שגיתיוכן ; ) 349 (ודמיון'רגשזהבמכתבערבבתידעת'בבלי
מקבליםאנוכך ;באוטוביוגרפיההמחויבהרטרוספקטיבי'המבטלצורךמשמשותאלו

עשויהזהמסוגהערההמסופר.בזמן-לעברביחסהכתיבהבעתעמדתועלמידע
לדוגמה,בכתיבה.המספרשלמצבואתולבטאהטקסטלגוףבסוגרייםלהיכנסלעתים

השימוששיטת .) 364 (מספר)'רגעים'(מחשבהלקוראמדווחהואכתיבהכדיתוך
והיאובהמשכה,ההשכלהספרותבראשיתקיימתהייתהשולייםובהערותבסוגריים
זודרך .ולהדריכוהקוראעםקשרליצורהסיפור'בהכוונתלהתערבלמחבר~פשרה
האוטוביוגרפיה.אלגםשחדרוההשכלהשלהספרותיותהקונוונציותמןהייתה

'ישיר'.דיאלוגבאמצעותקוראיועםקבועקשרליצורמבקשהאוטוביוגרף :הנמען
אליואותםמקרב ,) 211הקורא',לך'('מז"טישירבאופןבדבריםאליהםפונההוא

ממלא('הריניעליהםובתגובותשהתרחשובאירועיםאותםמערב ,) 244אחי',('ידעתני
('עתהכביכולמשפחה''בןכלשאלותיומצפהואף ,) 259דברי!','קוראעמךשחוק,פי

בידינשאלתשבוודאישאלהעללענותמנסההואובהערה ; ) 241יקיר',אחני'תשאל
'משפחתי'כינוייישוםואףהקוראאלהישירההפ~ייה 51עליה.משיבוהואהקוראים,

הקוראאתלשתףמבקשתזודרךההשכלה.בספרותמקובלתהיאגם-אליוביחס
ולהעריךלשפוטולעודדובמתרחשהקוראלמעורבותלקרואהמספר,שלבחוויותיו

כשםישירותהקוראלפני'להצטדק'צורךמרגישהמספרכך,עליתרהאךהמספר.את
אבלללעוג.מהעללךוישמבין'קוראלי'לועג'הנך :אחריםבאופניםזאתשעשה
הוא .) 219 (טפשים'מחנכיםבידיהמקרהנתכניאםלעשותליהיהמה ?אשםביהיש
ולהפנותהכותבשלהיוצר''ביתאלהקוראאתלהכניסכדיזובטכניקהמשתמשגם
 ] ... [תתראה ] ... [כילבואלהקוראשםספק'בלי :הסיפורלפיתוחלבותשומתאת

לבלהקוראאתלהזהירגםבאההנמעןאלהפ~ייה .) 223 (פועלת'הכנפשהחותנת
אניבהשהלכתיהשוממה,בדרךמלכת'ונזהרתהמספר:שלשגיאותיועליחזור
היאהאוטוביוגרפיהשלממטרותיהאחתכאמור, .) 215 (עצומות'ובעיניםדעתבבלי

 .וללמדולקוראלהועיל

 .) 251 (דוד'בזלשלמה )?(שפקבליהואהשירים""שיר'ספר 50

זהמכתבישעשההרושםאתלדעתיחפצודבר,כללדעתנמרץחשקבעליקוראיםשאיזו'אפשר 51
 .) 350-349 (אשתי'על
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במכתבים,השימושכגרןשונים,והבעהמידעלחומרינזקקהמחברמכתכים.

אתולהראותאמינותליצורנועדהוכלשונםככתבםמכתבים:;נtזת !l .לעילשנידון

 ) 252-250(כגרןכזהבמכתבשרנות.תפיסהברמותשרנותראייהמזרויותהמתרחש

יכולכךואחרהמסופר,בזמןארתהשהביעכפידאזהדתיתהשקפתואתמביאהוא

שכתבתיהנתעבותרהפראזרתההבליםכלעםפהשהצגתירהזה,'המכתבלהעיר:הוא

מתעדהמכתב .) 252 (ההוא'הקיץבימיעלישעברמהכלעלברוריגידלתמייבראז

המכתב.בגרףמאוחרתהתערבותבלאישירבאופןהשקפותיוואתהרגשותיואת

הנשלחיםמכתביםבאמצעותהמכתב.חתימתלאחרמידבאותוהתגובותההערות

עלומכותביוידידיושלכביכול,ערוכות''בלתיישירות,תגובותלתתהואיכולאליו

חזרותמוסיפההיאאךלמטרתה,נאהזרשיטהכמרבןשלו.עמדתורעלשלומכתביו

הרומןמןמושפעזהשימושלנושא.ישירותתורמיםשאינםדבריםוגיבובגבולללא

'טלגראמרת'הבאתהיאדרמהדרך 52בכללה.האפיסטרלריתהכתיבהומןהאפיסטרלרי

נוטרתהללו .) 268-267 (קצרומסרהתאריךהמשלוח,מקרםכוללהמקורית,בצורתן

באירועיםדרמטיותתפניותת iמהרוהןהמסר,שלוהאותנטיותהמהימנותעללהעיד

בזה.מיושמתהאוטוביוגרפיהז'נרגדראתהמרחיבההספרותיתהתפיסההמסופרים.

שונים.ספררתבחומרילהשתמשלמחברמאפשרתהיא

ביומניםהשימושכגרןקרובים,בז'נרים'לגיטימי'לשימושגםמביארזההיתר

פר g מ('בצירןהדבריםאתמביאהואלאוטוביוגרפיה.קרובותסוגרתהםאףוממוארים,

הברזל)'מסלת(עלאקטאבער 3 ' :כגרןוהמיקום,הרישוםתאריךאתומוסרזכררנרתי)'

כביכולהאינטימייםהפרטייםחייותוךאלהצצהמאפשרותאלההבאות .) 306 (

ולבטיומחשבותיואתמוסרותיאותרחושפותהןהאוטוביוגרפיה.שלבתיר~כהשלא

התרשמותמקבליםאנולדוגמה,ירכךהמקוריות.והתרשמויותיוביותרהפנימיים

אקטאבער 3 ' :והייאושהמשברימיבראשיתהגדולהלעירמבואררמ~דיתראשונה

נתתירבות !הההים.שבמדינתהרוכלתעירהבאתיעתההיום.חצותאחר 2שעה

 .) 309 (לבי'מחמדיכלאתעזבתיותלאות,עמל]סבלתי ... [בהבראיבמחיר

ספרותיתכסוגההאוטוביוגרפיהבביקורתהנשאלתהשאלה :המנחההעיקרון

מיוחדתמטרהארמארגןעיקרוןדהיינוזר,ביצירהמנחהעיקרוןקייםהאםהיא,

אכזבהסיפורהיותההואארתההמנחהשהקרנראה 53 ?'זרלאוטוביוגרפיההאופייניים
אווירתמתוךכתובהכולההאוטוביוגרפיהישע.וחוסרחידלוןשללסיפורשהפך

בכךבמינהמיוחדת"למלשלהאוטוביוגרפיהלמעשהיכןעלויתריוכיליוןייאוש

הסופר :העצמיביטולהלשםנכתבתהיאעצמה.אתבטלתמהאוטוביוגרפיהשהיא

שוללעצמו,אתמבטלרביהומניהשאיפותיוואתהשקפותיואתעצמו,אתמתאר

האוטוביוגרפיהבמרוצתשנראהמהרעוד:זאתבשאיפותיו.ומזלזלהשקפותיואת

צוינושבו , 47-28עמ'וסוגיות,סוגותבספדיהאפיסטולדיהסיפורעלבפרקדאהזהבנושאעוד 52

המקצועית.בספרותרקעוכןזהבנושאשלינוספיםמאמריםכמה

 F. R. Hart, 'Notes for an Anatomy ofוהשווה . 221עמ'האוטוביוגרפיה,אמנותמנדל,דאה 53

489 . 1969-70), p ( וModern Autobiography,' New Literary History 
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וכן 54לדבריו.שוא','חלופיאלאהתפתחות,אינוהואאףחייובמהלךכהתפתחות
שאין-העברית'הדרמה'ושלהאוטוביוגרפיהשלסופהשהואסיפורושלסופוגם
ואף .) 399 (כלום'בלא'מסיימת !דברבשרם •באיןמסתיימתהיא :אפקטיםבה

שלייחודהמסקנתו.לפיספרותאינהממנה,חלקהואשהסופרהעברית,הספרות
מגמתוכדוגמתבמקרהלאואוליהזה,המבטלבמסרהואשלפנינוהאוטוביוגרפיה

משמשפרדוקסליבאופןואשרמל"לעלשהשפיעקהלת,ספרשלוהמבטלתהספקנית
מל"ל.שלהאוטוביוגרפיתבכתיבתוומאחדמלכדגררם

אישיםאלשוניםמכתביםהבאתרבה.במידהמסורבלנראההספרמבנה :לסיכום
רעיונותשלתכופותלחזרותגורמתונשנים,חוזריםסיכומיםנמסריםשבהם,"ש..ונים,
רצףאתמסרבלזהדבר~שנות.האשמותושלהוזכר,שכברמידעשלהושמעו,שכבר

ומקשהכהלכה,סדוריםאינםואשרבאי-התאמההלוקיםמידעחומרימגבבהמבנה,
שכמהמשוםבשכרו,מל"לשלזההפסדויוצאלפעמיםאךהשוטפת.הקריאהעל
דוגמהכלייטמוטיב.נעשותשהןעדעצמהובעלותחודרותכההןהללוהחזרותמן

מעמיקהתובנההתורמתהנורא',כקרחשנעשה·לבבועלהחוזרתהססמהתשמשלכך
אתלתעדכאמורבאבמסמכיםהחוזרהשימושכךעלנוסףוסיפורו.הגיבורלתפיסת
עלושרק,כחלבלאשהיא,כמותהאמתאתלהציגהמספרשלהמוצהרתשאיפתו

בח:ןבה.להביאעשויהשהיאהכאבמלוא
יחסיםומערכתלאוטוביוגרפיה,כיאהמל"ל,שלדמותועומדתהסיפורבמרכז
אתהסובבכלואנשים.מוסדרתאירועים,-אותההסובבלביןבינהנוצרתמיוחדת
פוגעיםהסובבוח~יהאוטוביוגרפית,הדמותכלפימופנהלנו,מסופרשעליומל"ל,

במרכז,הואאףהעומדשלו,באוטוביוגרפיהמימוןשלמהשללדמותובניגוד-בה
שונההפנימיתומגמתםהאירועיםעתתנו .אותרהסובבכלפימופניםשלוחציואך

היצירהשלהפנימיתבמשמעותהקשורהזוומגמההללו,האוטוביוגרפיותבשתיאפוא
הנידונה.

עצמיחישוףעצמית,רחמנותעצמית,הצלפהשלטוןהואהדומיננטיהטון
האירוני.הטוןעםמתקשרהואוכאמורודכדוך,נכאיםנימתהמל:ווהואפרלוגטיקה,

לעצבהספרותיהניסיוןוביןהחוויהביןמרחקהיעדרמורגשורסס,שהבחיןכפי
שלוהטריותהראשוניותהקמאיות,מןביצירהישגיסאמאידךאך 55בכתב.אותה

שלשבנפשווההתחבטותההתלבטותעלתיעודנגהשבאיםאתר,עלהנרשמתהחוויה
המשכיליםדוראתשאפייןוהנפשיהרוחניהמשברשלאותנטיוביטויההשכלהבן

מל"ל.שלמסוגו

לתקופתו,דגם,סיפורפרדיגמטי,סיפוראפואהיאמל"לשלהאוטוביוגרפיה
שלבדמותווהבלעדיהייחודיאתולאוהמשותףההכללהיסודאתהמדגיש

הקטנותעםהגדולותהשגגותשבהן.הקורותסבתעלי,שעברוהתקופותשארלפניךאציג'רעתה 54
חלופיאלאכללהתפתחותשאינהוההתפתחותלבב,וצררתדמעותוחלומות,דמיונותלישהביאו

 .) 215 (רעה'אלמרעהיציאהארבהבלשרא
 • 180עמ' ,) lהערה(לעילורסס 55



 233התוהה'חשיםבו·צלפחדשלההתמשכלותתהליך

ההשכלהספררתשנהגהכדרך 56ררסר),שלבאוטוביוגרפיה(כגרןהארטרבירגרף
שלחייולסיפורתקופה,שללסיפורהנעורים''חטאתהיהכןמשרםאחרים.בז'נרים

כריתותספרהואנעורים""חטאת'הספרברדיצ'בסקי,עצמו,הדורבןכעדותדור.

אסורלדור-חדשותנתיבותלוהמבקשחדשדורשנותןלשני,אחרדורשנותן

חדשים,משארתדגלבדורונושאהיה'לילינבלרם •כןעליתרנושנה.'מסורהבחבלי

 57לילינבלרם'.שלדרישותיוהיואלה !ואוירחיים ] ... [חדשיםרחייםחדשיםערכים

הביבליוגרפייםהקיצוריםרשימת

תוכ"דוילנהאביעזר,גינצבווג,אהרןמרדכי =אביעזרגינצבווג,

תשי"גאביבתל •בורןי"לתרגם •מימוןשלמהחייספר •מימוןשלמה =מימוןשלמהחיי

 A. Mintz, 'Giinzburg, Lilienblum and the Shape of Haskala =אוטוביוגרפיה ,ינץמ

71-110 . Autobiography', AJSReview 4 (1979), pp בספררגם[נדפסBanishedfrom 

1989 Their Father's Table, Bloomington [ 

 B. J. Mandel, 'The Autobiographer's Art', Joumal of =האוטוביוגרפיהאמנותמנדל,

115-226 . Aesthetics and Art Criticism 27 (1968), pp 

 1999תל-אביבהעברית,ההשכלהבסיפורתוסוגיותסוגרת •פלאימ' =וסוגיותסוגרת •פלאי

 W. Shumaker, EnglishAutobiography: Its Emergence, Materialsאוטוביוגרפיה=שרמיקר,

1954 and Form, Berkeley 

\.". ___ 

בהשוואהווסואצל'המקוריות'טענתבדבר . 73עמ'אוטוביוגדפיה, •מינץשלבהבחנתועיין 56

מל"ל.אתהמצייןל•אופייני'

 .רה-דועמ' , 1960אביבתלב, •בן-גדידןיוסףמיכהכתביוסופדיו,''דוד 57
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