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ז

פלאימשהמאת

"בערב"בסיפורמרכזייםמרטיביםכמהעלעמדנו )*קזזםבמאמר

על-פניהפרושההנאיביות,למרותכיהראינו,פייאדבדג.זאבלמרדכי
חרפני-בעל-האני-המספר.זמרתאתוהמאפיינתפייאדבדגשלציירתו
תבנית'יםעקרונותמצאנונא~י'בת.מלהיותציירתודחוקה •ידמירז

למראי.מגובשתיצירהלכללהספ.ירדאתהמאחדיםב"בעדב",מצוקים
(t;כיפרדגנזיהלבז'אנרהשימוש · yמ.הנובעתהמדומה,הדפיפרתמאחודי

רבה,שהחוקיותםעלהדיאליסטי.סיפרו-ההורהליידהפנימי),האגדה
מנוחרסיפור-ההורהאתלהעשירברעדהזרזיקהזיקת-גומלין.מצר~יה

הלגנדי.הסיפורשל
תפיסת:;~לפיפנימיתהיסטרדירסרפיתגישהמבטאזהסיפדרתישימוש

שזרוית-המשכיליתלתפיסהבניגודהיהודי.ש~-הפדטחרריית-המציא,רת
ואמונהשאיפת-תיקוניםחרךהעתידאלצפתההאופטימיסטיתאדייתה

פייאדבדג.שלהאקזיסטנציאליתתפיסתוושינוי,תיקוןשלבאפשרות
מעצבפייאדבדג .הזמךהיבטמבחינתדנת-רבדיםהיא .סיפוירועל-פי

המורשתבחוויותכמעוגנתהיהודיהאדםשלחוויית-המציאותאת
קני-המידהאתמקבלתהיאאלומחווירתהיהודי.הכללשלההיסטוירת

הנחווה.ההורהשלוחשיבותומשמערתולקביעתעהרכיים
פייאדבדגשלהמיוחדביחסוהבחינוהקדום:יiדרדבניהמבקירםאנך.

לראשו.עטרותשקשורהיוכךומשרםיהמסרדתית.היהדותכלפי
על-ידיוורידיהנדרשההד.אתהתדברתית-הלארמיתלפרשנותכידאקציה

רשימת-העבירתהסיפורתבביקורתהצעידההמישמדתמבניאחדים

 2פייאדבדג.שלשביצירתוהסיפדרתייםההיבטיםעלהדגש

הבדיקהמזלהימנעבדרישתההדרריזיהשיטתשלתרומתה
ולהרתכזפייאדבדגיצירתשלהאידיארלרגיתהרתבותית-לארמית

לי.נדאההדרריזיה,שלמתרומתהלגדועבליבלבד.סיפדרתייםבעיונים
יותרושלימהיותראותנטיתתמרנהלנרתתךהדרכיםשתיביזשסיניתזה

חייבהרתבותי-לארמיההקשר :דהיינו .עבדיכיצורפייאדבדגשל
האידיארלרגית)זרוקה(לארתיתודפיסהמדרכוכחלקליהתפס

חומריהאתמצאההנזכרתהסיפדרתיתהדרריזיהגםואנךפייאדבדג.לש
יסודותאתהטעימהאםביז-היהודיהתרבותיבקרדפרסהסיפדרתיים

עלהנגריהווידוייסודאתארבסיפוריוהמשוקעיםהיהודיתהאגדה

רליליינבלרם(אביעזר)גינצברדגשלהארטרבירגדאפייםסיפדיהםשתתית
 3כערדים).(חטארת

"הקמיע""כערב'!,-זמירך".''בעל"חפנימסיפוריכשלרשה
הלאומי-התרבותי-ההיסטוריהעכראתפייאדכדגמעצב-ר"הצללים"

כידימעוצבתחרפנישלחוויית-המציאות 4לסיפרד-ההררה.םגדכ
יסטרדית. iiההמרושתחוזיותעל-פיכמררדכתייחודיכאופךפיאידכדג
המיוחדתתפיסתועל-פיההיסטוריהדגםאתמגבשהפייאדכדגיהמספר

שלהמרדדגלגילומתאיםרגםכל .וסיפורסיפורככלהצעידגיבורושל
הסיפורים.משלרשתאחדככלחרפני

בזעלאגדהסיפרוהואההיסטורי-תרבותיהדגם"כערב"כסיפור
 .זהותועלוהיהודיםאחדאהסיטדאכוחותכיזוהמאבקהיהודיהמוכס

wi .שכסיפורחרפני,שלהמנטאליתתפיסתואתותאםהאגדהסיפורירכר
עלה"ה'סטרדיים"ים pהמאככ"חרד".כערבחרמשללמודהתחילזה

כאמצעותלידאליית-ההררהמועתקיםהיהודיהנערשלוזהותונפשר
המאבקעםכמזדהההמספרעל-ידימוצגחרפניופריצתו.המעגלסימלי
עלינוהאלההנוראיםהחיים"ונתרן :המסדאתמקבלוהריהוהיהודי
 5 .) 36(עמ'תמיד"לנרהאורכיםנוראיםנוחרתעםתמידללחום

כרנהרפייאדכדגחרפנישלכתפיסתוהתפתחותחלה"הקמיע"כסיפור
וכעיקרוהרדיפותהגזירותסיפוריסמךעלהתרכזתי-היסטורי.הדגםאת

עימןומזדההרדיפות-העכרז:tימיאתחררההנעררת"ט.ת"חגזירותעל
האםאלכפנייתומאופייךוהואקידוש-השם.עלשנהרגואחיורעם

כפרלנאההיזםגם?ההולכיםקדושיםכימינוגםהישאמי ."הרי :כשאלה
 .) 40 ('קדושים'?"כעידנוגםיהירלאומדוע ?כדםהנדניםעד

בדדךכלתי-מרחש,כאורחהמבטאכאופךהמספרכידימתוארחרפני
אזמרהאבואילוכתקופתו,היהדותשלהידידהטרגדייתאתהחת-מודע,

דלעילשאלותיולהשיבע-לברעדהזמרתובנייתרכתוכמידה .בגליוזאת
לך'קדושנו'[."]"אלחרפניאתלקחתלאביועצתלכשהאםחרפני.של
לנסוע"."מיאלליאיזלי."איז :האבמשיב ,) 41 (הקדוש"אלעמו

 .לטמיוןירדהכלגדולות.עדותלימנבאלבילטמיון."ירד"הכל .) 41 (
זהבננוגםיהיהמהיודעאינני .הזרדבעררךלטמיוןתרדהיהדותכל

 .) 42 (הזרד"עלשיגןצדיקאיזומתמעטת."הולכתהקדושהחפני."

ביןזהבסיפורהקיימתהזיקהאתלהמחישמבקששפייאדבדג .ביד

לעמודכידדי-הצורךרגיששאיברכמימעוצבהאבאף-כילאביר,הבז
הבןשלבכיראתמיניה-זניהמבטלהאב .עימדהבךשלההזדהותעל

פורטה.שרהאיננונכיךכייודע,"ואני :חשיבותכללומייחסראינו
 .) 44-43 (תבכה"ולכךשרטה.נערהנך.כסיל

ורופפתהולכתהאבעםהבזשלההזדהותכי .ייאמדמוסגרבמאמר

חרפני-בעל-דימיוןבסיפוריהפייאדבדגי,הגיבורשלהתפתחותועם
לידיהבךדמותבאה.כידוע,זרבנובלה . ?כלאןלשיאהומגיעההאחדים.

שלדמותוכילהניח,אפשרהאב.מייצגשארתוובעולםבאבגלוימדד
חפני.של-והשרנה-המאוחדתהתפתחותואתמשקפתנחמן

 =(ר"(חמז""חפניהשמותשנישלהגימטריהזההמשרם-כךואפשר

148 ( 6 . 

אתזהבסיפורגםהפייאדבדגיהמספרמעמידאחדים.כביספוירם

לגבידילירראנטישהואכאמוד,היסטרדי-תדברתי,כדגםעולם-העבד
רמטדידוחופנישלבחלרמרת-ההררהמופיעהעבדהגיבור.זמרת

ההווהאתלהעריךמבקשותלאמוהמכוונותכששאלותיוממנוחתו,

העבר.במונחי

הסיפוריתהריאליהמעצובתפיארברג.שלהאחריםכביספוריו
לא(אף-כיאגדיעולםהואהעכרעולם :כדב-ובדיתב"הקמיע"

אימתדם.ודוריקדושהעתירב"בערב"),המצוייההאגדיתבמתכונת

המלהקידוש-השם. :שבקדושהבמושגיםחרפניעל-ידינתפסתהסיוט

מילוליכמרטיבחוזרת"לקדש")כפועל.ארברבים,(ביחי,ד"קדוש"
כמאגדתרצצהחוזרתואחר-כך ,) 40 (החלוםבסיפורפעמיםשמונה

האחרים.הסיפורבחלקי

צבעיהדגשתחרךהבןחוויותתיאורעל-ידימשוחזרעולם-ההורה
אוראימה".ומפיציםמאדעד[."]שחרדים"כסארתאפל','"צל :השחור

וחרשך."חרשךומאחוריו 7"כהה", . yבארקסימררומותארהעששית

 'מפיץהשחורחצי-הפךוגס."שחורמאד,עדעבלי[."]נדאהוהחושך
הצבעעלתכופהחזרהבאמצעותנעשההמציאותעיבוי .) 38 (בלהות.""

החושך.שלכהעדרוחופניבסיפורינתפסהאורהאור.וצלליהשחור
אתיותרומעבהכ"מחשיךמתוארלמשל,הפנס,השלטת.הנורמהשהוא

מלשיםנמנעפייארברגאיןכןכמו 8 .) 24 ','ברו.בב"(סביבו"אשרהחושך

המציאותשלכלליסיכוםבהםשיש"מאמריים"היגדיםגיבורובפי

אפשרראיאיום"המצב ;מאד"רע'מ'צבי :כאחדוהרוחניתהפיזית



 Z83.ארדוהי"חגליון

חולשתוכלשעםמכליל,מישפטהואהאחרון .) 39 (אותר"לסבול

הכלל.אלהפרטמןהיחידחווייתאתמוציאהריהוכיראטיבית.מבחינה
בכללו."המצב"אתומעירך

מכוחומתעצמתכחזרתהבן.שלבתפיסתועולם-ההווה,שלזרתמוכה
ועםיותר,חמורהיותר,בוגרתשהיאהאב.שלהמסכמתהערכת-המצב

שנוגע-בדבר.מישלרבכ~בבהישזאת

מבחינתועלום-ההורה,עולם-העברהעולמות,שכיביןהקישור

 •תרבותי-היסטורילדגםהנזקק .הבןדמותלגביהמשמעותיתזיקתם
אתמביאהאבהרב-המקובל.שלעולמושלישי.עולםבאמצעותמוצג
חיוורצלאלאאינוהאב riתפיסשלפימעולם-העבר,שכותרמהאלהבן
לאבהמספרמאפשרכךעוד.שאיכנועולםשלהרוחניתהגדולהשל

ושמאהעבר,אתבלתי-אמצעיובאופןמקרובלהכירהזדמנותלבכרליחך
העתיד.סככותמפכילחסכואף

המציאותמישורישלושתביןהסמוייםהקשריםאתמעצבהמספר

שחלקםמי'גוליים.מוטיביםבאמצעותכדרכו,בסיפור,המצוייםהללו

כאמור,מוטעם.חופני,שלבתפיסתוהעבר,איפירןסמלים.לדרגתמגיע
 .שיסעהאבמןהמבקשתהאם, .) 40 ("קדוש"בתיבההשימושבאמצעות

עצתולקבלהחסידיהרביאל-ההווהביראליית-חרפניעם
אלאתולנסוע"ויעצתיך :מבטא-לשוןלאותוהיאגםכדרשתובירכתו,

להבא).וכןשלי-ההדגשה ; 41 (הקדוש"אלעמו"ולך'קדושנו".'"

זאבמרדכיבסיפוירמרכזייםבמוטיבים(עיוןובין-הזמנים"בין-השמשות )*

 .-372 370עמ'תשמ"א,בניסןי"גכ"ג,גל· ',סהדואר,פייארברג)",

(תל-ב'חלקג:ספרהחדשה,העברית nהספרותולדותלחובר, ·.פ>עיין 1
ב'לזרמיה.החדשההעבריתהספרות .שאנןאברהם ; 168עמ•תצר"ט),אביב.

-החדשהספרותנוקוצרווייל.ברוך ; 253 , 250עמ' ,) 1962(תל-אביב,
 . 171- 149עמ'תש"ך),ותל-אביב.(ירושלים ?מהפכהאוהמשך

עמ• ,) 1971גן.(רמתושורשוסיפורורסס,שמואלשלבחיבוירהםעיין ) 2

(לת-אביב,א' ,-1970 1880העבריתהסיפורתשקד,גרשון '-103 88

פייארברג",מ.ז.עלאביב"לילבדאון.ומנחם ,-215 206עמ•חלש"ח),
 . 1968באפריל, 12למרחב,'משא.'

ושקד.ורססשלהנ"לחיבוירהםראה ) 3

על-פיהחדשההעבירתבסיפורת"המפנהמירוןדןשלבמאמרועיין ) 4
בעירכתתשמ"א),(חיפה,ברדיצ'בסקיביצירתוסיפורתהגות'מחניים",'

שלהשונותבתקופותיההמציאותמושגחפיסתעל ,-32 31עמ'כגן.צפורה

עיצובשלמסויימת,קירבהבעלאף-כיאחר,בהיבטעוסקכאןעיוניהסיפורת.
שונהפייארברג,לגבישמסקנתי,ובוודאיההיסטורי,הדגםעל-פיסיפורההווה

אוהמשך-החדשהספרותנובסיפוןקוצרווייל,בורךמיוון.שלמזו
נפייאובוג]הואדוורבכיהסרפדיםכשאו"שלאכימזניו ' 153עמ' ,?מהפכה
תהליךשלאין-סופיכמעטחווייתיכסיכוםהיהודיםוחייהיהדותאחתופס

שלכזיונוהאיזיאולוגי,בצדאינוזיוניאווגאנית'.'היסטוירתהתהוות

הסיפוותי.בשימושאלאקוצרווייל,

היהדות :(ושמאהיהדותשלבירידתהשצרפהכמימוצגהאבואילו

אם-כי .זהבמושגשימושהפייארברגיהמספרשםבפירףראהחסידית).

ללכתמעדיףהוארעל-כן .) 42 (ומתמעטת"הולכת"הקדושה :בשלילה
 9"מחכגד".שהואהמקובל.שמעיהר'אל

שלהשלישיבמישורמתעצם"קדוש"המילוליבמרטיבהשימוש
חרפני.שלמזרוית-הראייההרב-המקובלשלעולמואתהמתארהסיפור

אחר."עולם ~;עולמוהוד"רiבלא."קדושלונראההמקובלשלמצחו
וטהרהקדושה"כמה :חרפנישלהרגשתווקדושה".קסםשלעולם

גםהישאמי"הרי.לשאלתוהתשובה .) 45 (הזה!"הקטןבחדרמרחפות
 .הסיפור.שלהשלישיבמישורניתכת ) 40 (קדושים"יבמינו

הכנסתחרךהשונים.הסיפורבחלקישימושברשכעשהאחרמרטיב
תמרנה .) 40 (בדם"הכרכים"עדההליכההואממנו.בחלקמהותישינוי

רככונ~חקידוש-השם .היהודיעולם-העבראחכמציינתמופיעהזר
כשהואביטוילאותווכזקקחוזרהמספרבעבר.היחרדישלההקרבה
עומדות"והכה :הרב-המקובלאלההליכהאחמציאות-ההורה,אiומאתר
ההיסטוירהעברהמחשתשביןהשינוי .) 44 (הכרכים"עדבכצחרגלינו
על-מובלטהס;פררשלבריאליההכר:פ1יוחהמציאותהצגת.לביןהיהודי

רכן"רפש"הנרדפתהמלהכעשה•באמצערתהסמלעיבויהבציה.סמלידי

 10 .) 44 (מאד"עדעמוקהחבצהחיתה"בחצר :הביצהבתיאור

 •יברא)(ערד

פיאירברגמ.ז.שלבתכיםלמהדרותמתייחסיםהעמוידםימספיר ) 5
(תשכ'ד).

ופייארבוג.תופניאתמזההלחוברבמקוו.חסובכתיבכחוב'חפני'השם ) 6
השמות:שניבשילובומשחמש , 155 , 151עמ'העברית.הספרותתולדות

הואחפנישל"ספררו :הסיפוירם.שניביןקשרגםרואהחופכי-פיאירברג.לחרבר
גם .) 158(עמ'גע"ושמהנחמןעל-דברהספורהואלווכשינאחד.ספוד
(הספרותפייארברג"שלהאישי"עולמועםחופנישלעולמואחמזההשאנן

"פייארברג-ביןמבדילהואאף-כי ,) 257עמ'ב:לזרמיה.החדשההעברית
 .) 262 ( 1פיאירברג-חפכד•עםזהה[ש]איכונחמן

 ) 21 ("בערב"במופיעכהה"~'אורבאוקסימורוןדומהשימוש ) 7

 mהמנאבןיוסףגםכימאמיר,השלמתלאחומצאתי .) 55 (וב"הצלליים"
בתמוכותכהים'ורגשות"'דבריםכמאמרובאוקסימורוןזהשימושואחמזניו

(ירושלים,א•עברית,בספרותורךשליםמחקריפייארבךג";מ"זשלהנוף
 . 112עמ'חשמ"א),

נתפסעצמו.:המושך :אבןי.שלהנזכרכמאמדודומהעריוןרואה ) 8
 ·.) 112(עמ'האוד"כילידמטאפוריח

והמחכגזרח,החסידותעלהיסטוירתפרספקטיבהמחרךהתובננות ) 9

עלחירפהאירוניתתחושההיוצירםחברתה,אלהאחתמןמאוחירםומעברים

 .לעגנון"תיהלה"בסיפורמצויים-הנתעוותשחיביןהעברחמותמליקרע
 . 109עמ'שלי.אבן.הכ"למאמדוראה ) 10
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לסיפור-ההווהכדגםהלאומיהעבר
פייארברגזאבמרדכיבסיפורימרכזייםבמוטיביםעיון

פלאימשהמאת
-f;ft 'S-:h ~ i' "ב 'V :n -  '" iiבי! , "

הקודם)הגלידןמן(המשך

הסיפורחוליותביןמקשרהואשאףנוסף.למרטיבפייארברגנדרשכן
מאפייןהאבועולם-ההורה.עולם-העברשביןהשינויאתמבטאזאת.ערם
ועוממת,הולכת"הגחלת :הגחלתבמיטאפררתהיהדותלשירדיהתאת

הרב-המקובל,שלבמציאותהשלישי,במישור .) 42 (רכבה.""הולכת
הבלתי-מודעתהסכמתואתלהיכבותהנוטההגחלתמיטאפררתמקבלת

זהבאופן .) 45 (אש""כגחליהמקובלשלעיניואתהמתארהבןשל
שמשמערכקשרלעולם-העברעולם-ההורהזיקתאתפייארברגמבטא
פני"כמראהלונדמיתהמקובלשדמותזה,הואחרפנישקיעה.עויבה.
והמסירההיהדותשללירידתהבאשרהאבשלהישירההיגד .) 45 (מת"

זר.אתזהמחזקיםלמתארלגחלתבדימויהבןשלהעקיפה
בריאליהשלישית.תשרנהדורשתמישוירםכשלרשההסיפורבניית

שיחרו.שלפיתחההארתרריטאטיביתהסמכותמפי-המקובלהרבשל

האב:שלתפיסתושילובתוךהילדשלבכיראתהמקובלמפשרואכן.
 .) 46 (לנכרת"הגדולים.לנר,ישהרבההרבהבחנם,ברכיםהקטנים"אם

שביטלוכפיהבן.שלבכיראתלבטלבאאינוכאילונראההסברולפי
שלוהרעיוניתהעלילתיתבמיסגרתחשובתפקידלוהרעידהמספרהאב.

חרפנישלהבלתי-מודע,הבכי.הבן.שללבכימשמערתליתןהסיפור:
המקובלשלסיכומוהמבוגרים.שלהמדרעתהמצבההערכתאתמשקף
שלההידרדרותהירהרריאתמבטאהואהעבר.סמןעלההורהאתמעירך
"ייתיבביטוילסכמו.שאפשרהקבליההסבראתעליהםמוסיףאןהאב.
מחרייביםהמיוניתוההידרדרותהצרותריבוי :דהיינוייאחמיניה".ולא

שלאחריהזר,תפיסהעל-פינמוכה,כהלדרגהלהגיעחייבהמצב ;הם
הישועה.ועימד·לברא·המשיחיחיב

ביהדותיסודהזרגישהבעצםהמתבטאתשהתפיסהמאליי·מרבן
כוונת-טראנסנדנטאלית,אמונהמניחהזרהשקפת-עולםהמסורתית.

ה pרררלארזרמסורתיתהשקפת-עולםלייחסישעליונה.והשגחהמכורן

הרוחני,ולעולמןהסיפוריותלדמויותאלאפייארברג,הבירגראפילסופר
חרפני-בספיוריארמ.םג.משתנה,אינוזהרוחניעלוםמעצב.הואשארתו

פייארברגמצליחכן . ?כלאןשינויברחלאל-נכרןאן .עבל-דימירן
והרוחניתהחומריתהמציאותאתנאמןאומנותיבאורחולשחזרלעצב

דמויותיו.של
ובהסברו"הקמיע"הסיפורבעלילתהמצרייההדנההפסימיותכלעם

"פנישלהמצבואתהדורותהתמעטותאתכמשקףהתרבותי-היסטורי

חסרתי"ולא :האבבפילכלבבדימוינרמזזה(ומושגהכלב"בפניהדור
הרי- ) 42-הים"מןהמלקקככלבאפילומאברתי] =[מהם

אפשראותהשאףאופטימיסטית.גישההסיפורבתשתיתשמסתתרת

(שאינועברי"לסברחמנאועבירמה"כלהתלמודיבמאמרלסכם
בסיפור).מוזכר

אותרמחזקהמאגיוברחהמאמין.הואשבהקמיע,מקבלחרפני
 :חרפנישלהמעודדתבהרגשתומסתייםהסיפורהבאות.לקראת

רעלי-הנניצבאאיש .לינתנונשק ;גבורהרוחביהרגשתי"ובצאית
המספרב"בערב":לסירםבמהותומקבילזהסירם .) 47 (להלחם.""

התפיסהמןהנובעהמסראתלאמץהצעירהדורבןעלמטילהפייארברגי
העברתבניתאתפייארכדגצרכןמציאות-ההורה.שלהמיוחדת

מציאות-ההורה.לגבימחייבכדגםהיהודישלההיסטורי-התרבותי

* 

 .במפורשאומרואינושהרב-המקובלביטוי ) 11

חרפנילידיעתאינר_מרכא"הצללים"בסיפורההיסטורי-ותכרתיהדגם "
האםעל-ידיסיפרראגדה.--~מסרפרכאמצעות-הקרואולידיעת-

(על-פיהמסופריםרת"טת"חגזירותסיפוריבאמצעותארכ"בערב", '

אגררואיםכ"הצללים"ב"הקמיע".אמר-זקנתומפיהסיפורי)הדיווח

מורשתוגבילהגיבורשללמודעותוכאשרמעניינתהתפתחות
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השמועה,על-פיעולם-העכראתחוררההואאיןהתרבותית-לאומית.
שלהמדורגתכתפיסתועולם-העכר,כלתי-אמצעית.חווייהמכוחאלא

הרתבותיתהיצירהמורשת-היהודיהשפריםעולםעתההיכרחופני.

למציאות-ההווה,עתהקרוב.היהודיעולם-הרוחלדורותיה.היהודית
חופני, .) 57 (הקדושים"כ"ספרים-בכית-המדרשמצויהירהו

אתהמלאיםהספריםארונותכאמצעותקולט .המספר-כגוף-ראשון

כלספריםרואהאינניאשרכאלה.רגעים"ישנם :ההיסטוריתהווייתם
רמיםומהגבוהיםמהוהאנשים ;דורות'ו'שדוותאנשיםהמוןאךעיקר

ומתבולליםהארונותמתוךעוליםהאלהוהאנשים !פניהםעורקרןוiכה
ינהרוהעוליםהאנשיםרגליומתחתשחורים."והצלליםהצללים."כין

דמע ':';דנלפגיהםלש1:וים"עדעולותוהצעקותוהבכיותדם."נחלינהרי
ודם"דמעמאחרי."רגםמלפניוגםודם."דמעואחריהםדום

) 57 58-(. 

ומורשתהההיסטוריתהיהדותעםמזדהההפייארכרגיהמספר

אתלבטאכדיחופנישלכמונולוגמשתמשפייארכרגהרוחנית.
המוטיביםכאחדכשימושוהןישירות.כאמירותהןהזאתההזדהות

מפילנונאמרישיר.כאופןהאחרים.כסיפוריולושנדרשהמילוליים
המוןכלסכלוכאשראסבול"פהכמרני"."האומלליםרכים"פה :חופני

אקרהאקרה,ופההישנים.הארונותמתוךאליהעולותהאלההנשמרת
 !וקימיםחייםהאלההאומללים"רכבותההם"."האומלליםקווכאשר

כתוךוקימיםחיים ;למרחרבותכנואשרמאלהיותרוקימיםחיים
 .) 58 (ומעופשים''כליםעלים-~~גנרקביםארונות

המוטיבכאמצעותההזדהותלנוכמסרתסובטיליויותרעקיףכאופן
היהודיהמעגללסמל 12הקודם,בדיוננושראינוכפי"גלמוד".המילולי
כאמצעותאנטיתיטיתמקבילהפייארכרגמציב"כערב"כסיפור
עולם-אתמסמלתזותיבה"גלמוד".כתיבההמוטיכי-המילוליהשימוש

קיומיתמכחינהוכריתותעריריותבדידות, :וכן .הלא-יהודיהחוץ
כעתיד.היהודיהקיוםוהמשךמורשת-העכראלהזיקהומבחינת

אתהגיבורכפיכשימוזהלשימושפייארכרגנדרש"הקמיע"כסיפור
ההשתייכותתחושתאתהמבטא ,) 39 (פה"אנכיגלמודלא"הןהמישפט
מורשתעםכמזדההחופנימוצג"הצללים",כסיפורגםוכן 13היהודית.

כאותונוספתפעםהנחזרמישפטהנני",גלמודלא"ופהכאומרוהעכר
 ?כלאןגםנעשה"גלמוד"כתיבהדרמהשימושכי .יצרייך .) 58 (קטע

פהגלמוד"הוא :לנחמןהאורכיםאחראהסיטראכוחותעםכהקשר
 14הזה".והשחורהנוראכעולם

נאמןזוכצורתוההיסטורי-תוכרתיהדגםשגיבושספק.כלאין
כבוגרמוצגשחופני"הצללים".כסיפורחופנישליותרהבוגרלאיפיונר

החיצון.העלילהמסיפורברורהאחריםהסיפוריםכשנימאשריותר

סיפריאיזכורכבית-המדרש.עצמוכרשותכלומדתיאורודהיינו,

"המורה",("הכוזרי",לרמזםשהואופרשנותהלכהפילוסופיה,
למחותנוורימוז .) 59עמ'-הרא"שהמהרש"א,השם","מלחמות
אתלבטאהסופרשלהצלחתויותרחשוכה .) 59 (חופנישלול"כלתו"
המישפטיםמיכנהככללו,הסיגנוןאיכותעל-ידיחופנישלהתבגרותו
פייארכרגעולמו.אתהמקיפיםהמושגיםומהותחופני.כפיהנאמרים

מוסרניות.ותפיסותמוסרנייםמונחיםחופנישלהמונולוגתוךאלשידר

הפיתוייםמפנימוזהרהלהכן-ישיבה.שלעולמואתהמשקפים

שיעוריםשלהדיםשיירימצוייםוכסיפורצעד,כלעללוהאורכים
הארור,מהעולםולהכותלראותחזקהכידאותיקורא"האור :כמוסר
עוכרמחזהלכלרגערגע,מתעוררהדעתוקלהרךהלב ;והתפלהשוא
עמוקלתוכויורדוהואתחתיופתוחהגיהנום ]".[שפלהתארהוכל

וה'כעל-הפרא[."]ולכיוהרגשותיתנועותיגופי.כלאתאחריוומושך
לבטאהטיבפייארכרג .) 54 (המכשפה"השמשקרניעלמתענגאתרה'

לעיל.הנזכרכהרוארהקורםמאמריראה ) 12
 ) 39(עמ'היהודי'העיגול·סמלמופיעזרלציטטההקורםכקטע ) 13

ל"גלמודות'.'האנטיתיטי
תש"ט),(תל-אניב.שטיינמןא.כעריכתפייארברג,מ.ז.כתבי ,"?ןאל" ) 14

 . 71עמ'

לגרפו.יותרעתההמעדוכחופני,שאירעוהמנטאלייםהשינוייםאת
שתכווןכמציאות-ההווה,המצרייהלדמותחרפנינזקקזהכסיפורגם
הנחתהאשרהאםזרהייתהכ"כערכ",הראשון.כסיפוראםמעשיר.אח

הרב-אלשהביאוהאבזההיה"הקמיע",השני,וכסיפורמהלכיו,אח
כיידהכחגררחר,כשלכיחרפני,שלדמותופיתוחשעםהריהמקובל,

אכיר.אלהכןשלכזיקתי.חשוכההתפתחותחלהפייארכרג,
האם.היאהראשןוכסיפורהדרמינאנטיחהדמותכידעתנו.שניחןדין

אלנסע"אבא :כגרןכאזיכרר,אלאכ"כערכ"מופיעהאינההאבדמות
י~מופיעהכ"הקמיע" .) 25 (אבי"שנונח"ביתאו ,) 26 ('היריד"'

פעילהאבהאם.דמותעלמגתברתוהיא ,) 41 (מ'היריד"'"כשוכרהאב
כאמורשניניהם.(ההזדהותהנןעלכהשפעתומשחלטוהואכסיפור.
קצרנאיזכררארנלכדנרקעהאבדמותמופיעההשלישיכסיפורלעיל).

כהשפעתמכירהנן .) 59 (האםגםמוזכרתשבנחה~רכאלידגןסיהשל
 15 .) 56 (" ...מאנישירשתינחלתיכלהיאזרכיאלאזאת"איןעליו.~האב

כיןהפערראשיתאחהפייארכרגיהמספרמשרטטזהכסיפוראך

שכיןההזדהותעםנכדכד .?כלאןלשיאוכאמור,המגיע.רהבן.האב
להבדליםחרפניעתהמודעומורשה,קירבהשלזהרת .רהבןהאב

כנךרני,-צרונונבראטרםערדחשקכלבטלתאבי,שכיני'הם':ד"אחח,
הצלליםממשלחכידואהוהנני ) ... [נלחמותראש'אש\כיהאומלל~
 .) 56 (מאחי"מסתלקתהקודשורוחליוםמיוםמעליפוסקת

שלמה,רכישלדמותוכסיפור,חדשהדמותמופיעההאבכמקרם
 .מאופיינתשלמהרכישלדמותוהאב.כדמותדגם-מתחוחהמהווה
ומאידהמזהירהתמרנהחראשלמה"ודני :חרפניכעיניכיותרכחיובית

שלמה"ורכי ;שלמה"דניאתאוהב"ואני ;השחוירם"הצלליםנחרך
גםאך .) 60 (חזקה"כידאליוארחימרשךהואהשואבת,אכןככוחכוחו
יראליית-ההררה.אלככנסחראינהכלנד,נרקעמופיעהזרדמות

אךשלמה,וכיהיכרשהנאו .vרמשכדלתדפיקהשומעחרפני
העני .) 61 (כילקוטו"עמוסעני"אישבאממקומרמחברה.השערתו

נכנסחראכענרדר.פח-לחםלכקשעולם-החוץאלחולךוחרפנירעב.
הואכקרניה.ומשחקיםרכיםאנשיםיושביםשכרומואר.עליזלבית
ניטולהערותכלילא ..אךלו,ניחןמבוקשוהעני.כעכורפח-לחםמכקש

 .ו:ר:נ~~ז;i .) 64 (המדרש"כביתהארדומרודי"הבטלניםעללגלגניות
החרףהואפחאולי ...חידתיאחפהאמצא<"אילידרכואחהמחפש
השופעחמזרייףהארדמןכראש ) 63-והטוב"האושרומעיןהמקוךח

העניחזקןשלמה"רכישלעולמואחפניהםעלומנכר"הנאורים"כקרב
כחכחת-קוראחרא-עשוק,"להיותחפץ!אינני'לא :) 64 (והחלש"

מלחיותירחו"אכל--האחירםהסיפוירםלשניגםהאופייניתסירם
 .) 65 (עושק"-לחיותחפץאינניעשוק

כקרכערחחאאלאשאינהמשולשתדמותיצרהפייארכרגיהמספר
 ;) 56 (המאושר"העניכ"אכי,מאופייןהאב:עני.לשלושתןאחידרתאו

:וכי;רכן 60 (המדוכא"הענישלמה"רכיהיא,אףלו,התאומההדמות
הריאליחההגתשמותולסוף. ,) 65-והחלש"העניהזקןשלמה

 .) 61 (כילקוטו"עמוסעני"איש :אלודמויותשחישלכעולם-ההורה
עניינו(מהכעללית-הסיפורהמיננהשלהארמנרחיחחולשתוכלעם
לתארהמספרחטינלסיפור?),הענישלעניינומה ?.לכאןשלמהרכישל
החרכרחיח-לארמיחשהמורשתנ"הצללים",חרפנישלחיפוש-הדרךאת

האחירם)כסיפוירםההיסטררי-החרנרחילעולם-העכר(המקבילה
שלנכונות-ההקרנהנריאלייח-ההררה.ומנחהמדריךדגםמשמשח

רארליינענו.היחרדישלנכרנרח-ההקדכהעל-פינבחנתנהווההיהודי
מישלרחעםהעםאחדאלנמיכחכרעצמופייארכרגהתבררןלכך

מצומצמתלאארחהומוצאהיהדותאחהיטביודע"חפני :"הצללים"
פונהשהואהאנושיות.השאלותשככלאלאכלכד.הלכהשלאמותכד'
 16כאמצע".היהדותידמוצאהואאליהן.לכראת

(גכעתיים-רמתך~.ןךגיבורמחפשתהעברית.הסיפורתרכינרכיץישעיה ) 15

ב"בערכ','והרחמים"האהבהשלהאמהות"יסודאתמציין , 49עמ' ,) 1967
לשביצלהוהחוסהבנפשההשלימההאבהות,יסור"מופיעוב"הצללים"

הקדושה".האמונה

 . 185עמ'פייארברג.מ.ז.כתביהעם",אחדאלמכתבים"צרור ) 16



 295ארדוהי"טגליון

עצמו,חרפניבידיעתהנעשהחיפוש-הדרךכיעדנתו,שניתןוארי

ערלם-החרץאלמעולם-הצלליםיוצאחראהאם.ארהאבהדרכתבלא
בסיפורתהמקובלתהקרנררנציהעל-פיכעולם-של-ארדהמעוצב
בהמשך.שיתבדרכפישרנה-מזר,המספרשלמטרתואך 17ההשכלה.

דקלאהארדאלמתייחסהריהובלתי-מהימןמספרשלאירוניבשימוש
הרומז, ,) 62 (זורע""ארדכאלגםאלאמשכילית,נאוד~תשלכסמל

הטובשלייתאאתמפתחחראובהמשךקדושה,מקררעללכאודה,
הזורע"הגורל"הארדהמיבטאעלחראחחדשרב :הזהשבעולםרחיפה

!פהונעימיםיפיםמההאלה[."]והחייםאחדלעולם:נכנסיתרכן ,) 63 (
צרהלההנשמהרכל ]".[ומזהירמבהיקהכלפהאח,דצלאיןכתם,אין

 .) 63 (שומחה"

"הנאוירם"שלהארדעםחרפנישלההזדהותאפשרותשלזהטיפוח
רחיפרש-הדדךהכןלביןהאבשכיןהקערשלתחילתואתלהציגנרעד

איכר(שכבדהחיצוןהעולםכינדאה,לפי-שעהחרפני.שלהעצמאי
1 fa ; 

 t 1ז
טאפררה jלש.הממהותה"לבחינתפרידלנדר,יהודהשלכמאמורעיין ) 17
עמ'אדר.שזיל"ד, , 5-4רפדשכרת,כקרותהעבירת','ה'השכלה'כשירת'ארו'

63-53 . . 

אלא"בערב",כהמאגייםאחראהסיטדאכרחרחעל-ידיכמאוכלסמתואר
הארד,חראאיפירנראשדהגורל),העולםכני"נאורים"מיהודיםמרוכב

 :אחרבאודובדיר,על-פיחרפני.ברחורתחתירמזרייף.ארדאלאאיכר
בהירארדמפיצההשחוחהזקןשלמהו~שלאחתמחשבהארד"כדק

אשדוקברןשלהארדובדקהמגודרתמכלירחונדכאיםלנכרתכמחשכי
 .) 64 (כחדריכם.""העליתם

בית-המדרש,אלערלם-היהדרח,אלחרפניאתמחזירפייאדבדג

קרירמשםעולםשלבמדכזרשכדאשיתהסיפרדיתאדרכ"כנרי

).ארדההיאזררלאארד,שהדי 57 (היקום"כלאליוצאיםארדה
הנראהכפי .ורחביכמושג-ארדה ;הצלליםכעולםמצירידמרערל

 .)?תרדההיא(ארדה

שאימצההעברית,ההשכלהשלראשיתהלאחדשנהממאהלמעלה
יתד-על-מחדשםשאיכררגיש.עבדיסרפדבאהארד,סמלאתלעצמה
שלהיסטרדירסופיתזהסיכתימציערהדיהרנחרץ'הקייםהארדמןהמידה

עבד-העם.שלחוברתיההדגםעל-פיבת-זמנוהיהודיתהמציאותתפיסת

וחררה,עבדכיןרחוץ,פניםביןהרוחניתוהטלטלההנפשיתההתלבטות
נאמנהמשקפותפייאדכדג,כביתניהמצריותאנרשירת,לביןיהדותבין
הגיגיםדימדרמי ,המאהסרףדימדרמי : fin de siecו eה-עידןאת

עצמה.אתהמחפשתשסועהנפשרדימדרמי

 •(סרף>
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