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ה דו אר

ב"ד אדר' תשמ"ב

ג!

ל
.כ

העבר ה·לאומי כדגם לסיפור-ההווה

,,

עיון במוטיבים מרכזיים בסיפורי מרדכי זאב פייארברג

י

ז

מאת משה פלאי

במאמר קזזם (* עמדנו על כמה מרטיבים מרכזיים בסיפור "בערב"

כסיפור "הקמיע" חלה התפתחות כתפיסתו של חרפני רפייאדכדג כרנה

למרדכי זאב פייאדבדג .הראינו ,כי ,למרות הנאיביות הפרושה על-פני

את .הדגם התרכזתי-היסטורי על סמך סיפורי הגזירות והרדיפות וכעיקר

ציירתו של פייאדבדג והמאפיינת את זמרת האני-המספר .חרפני-בעל-

על גזירות ת"ח רת"ט .הנער חררה את זt:ימי רדיפות-העכר ומזדהה עימן

ידמירז• דחוקה ציירתו מלהיות נא~י'בת .מצאנו עקרונות תבנית'ים

רעם אחיו שנהרגו על קידוש-השם .והוא מאופייך כפנייתו אל האם

מאחודי הדפיפרת המדומה. ,הנובעת מ ·yהשימוש בז'אנר הל גנזי );tכיפרד

כשאלה " :הרי .אמי היש גם כימינו קדושים ?ההולכים גם היזם כפרלנאה
עד הנדנים כדם ? ומדוע לא יהיר גם כעידנו 'קדושים'?" ) (. 40

האגדה הפנימי( ,לייד סיפרו-ההורה הדיאליסטי .על חוקיותם ה ש רבה,

חרפני מתואר כידי המספר כאופך המבטא כאורח כלתי-מרחש ,בדדך

מצר~יה זיקת-גומלין .זיקה זר ברעדה להעשיר את סיפור-ההורה מנוחר

החת-מודע ,את טרגדיית הידידה של היהדות כתקופתו ,ואילו האב אזמר

מצוקים ב"בעדב" ,המאחדים את הספ.ירד לכלל יצירה מגובשת למראי.

זאת בגליו .וכמידה רכת בניית זמרתו ברעדה להשיבע-ל שאלותיו דלעיל

של הסיפור הלגנדי.
שימוש סיפדרתי זה מבטא גישה היסטרדירסרפית פנימית ~;:לפי תפיסת

של חרפני .לכשהאם יועצת לאב לקחת את חרפני "אל 'קדושנו'] [".לך
עמו אל הקדוש" )  (, 41משיב האב " :איז לי .איז לי אל מי לנסוע"".
) " (. 41הכל ירד לטמיון ".לבי מנבא לי עדות גדולות .הכל ירד לטמיון.
כל היהדות תרד לטמיון בעררך הזרד .אינני יודע מה יהיה גם בננו זה
חפני ".הקדושה הולכת ומתמעטת ".איז צדיק שיגן על הזרד" ) (. 42

חרריית-המציא,רת ש~-הפדט היהודי .בניגוד לתפיסה המשכילית שזרוית-
אדייתה האופטימיסטית צפתה אל העתיד חרך שאיפת-תיקונים ואמונה
באפשרות של תיקון ושינוי ,תפיסתו האקזיסטנציאלית של פייאדבדג.
על-פי סיפוירו .היא דנת-רבדים מבחינת היבט הזמך .פייאדבדג מעצב

את חוויית-המציאות של האדם היהודי כמעוגנת בחוויות המורשת

ביד .שפייאדבדג מבקש להמחיש את הזיקה הקיימת בסיפור זה בין

ההיסטוירת של הכלל היהודי .מחווירת אלו היא מקבלת את קני-המידה

הבז לאביר ,אף-כי האב מעוצב כמי שאיבר רגיש די-הצורך כיד לעמוד
על ההזדהות של הבך עימד .האב מבטל מיניה-זניה את בכיר של הבן
ראינו מייחס לו כל חשיבות " :ואני יודע ,כי נכיך איננו שרה פורטה.
כסיל הנך .נער שרטה .ולכך תבכה" ) (. 44-43

כידאקציה לפרשנות התדברתית-הלארמית הד.את נדרשה וורידיה על-ידי

במאמר מוסגר ייאמד .כי ההזדהות של הבז עם האב הולכת ורופפת

אחדים מבני המישמדת הצעידה בביקורת הסיפורת העבירת רשימת-

עם התפתחותו של הגיבור הפייאדבדגי ,בסיפורי חרפני-בעל-דימיון

עהרכיים לקביעת משמערתו וחשיבותו של ההורה הנחווה.

אנך .המבקירם בני :יiדרד הקדום הבחינו ביחסו המיוחד של פייאדבדג
כלפי היהדות המסרדתית .י ומשרם כך היו שקשור עטרות לראשו.

האחדים .ומגיעה לשיאה

הדגש על ההיבטים הסיפדרתיים שביצירתו של פייאדבדג2 .

תרומתה

כלאן ?.

בנובלה זר .כידוע ,באה דמות הבך לידי

של שיטת הדרריזיה

בדרישתה להימנע מז הבדיקה

מדד גלוי באב ובעולם שארתו מייצג האב .אפשר להניח ,כי דמותו של

האידיארלרגית

ולהרתכז

של חפני.

הרתבותית-לארמית

של יצירת

פייאדבדג

בעיונים סיפדרתיים בלבד .בלי לגדוע מתרומתה של הדרריזיה ,נדאה לי.
שסיניתזה ביז שתי הדרכים תתך לנר תמרנה אותנטית יותר ושלימה יותר
של פייאדבדג כיצור

עבדי .דהיינו :

נחמן משקפת את התפתחותו המאוחדת

-

והשרנה

-

ואפשר משרם-כך זהה הגימטריה של שני השמות "חפני ר")חמז" =)
.6( 148

ההקשר הרתבותי-לארמי חייב

כביספוירם אחדים .מעמיד המספר הפייאדבדגי גם בסיפור זה את

ליהתפס כחלק מדרכו ה ס י פ ד ו ת י ת )לאר זרוקה האידיארלרגית(
לש פייאדבדג .ואנך גם הדרריזיה הסיפדרתית הנזכרת מצאה את חומריה

עולם-העבד כדגם היסטרדי-תדברתי ,כאמוד ,שהוא דילירראנטי לגבי
זמרת הגיבור .העבד מופיע בחלרמרת-ההררה של חופני רמטדידו

ביז אם הטעימה את יסודות

ממנוחתו ,כששאלותיו המכוונות לאמו מבקשות להעריך את ההווה

הסיפדרתיים בקרדפרס התרבותי היהודי

-

האגדה היהודית המשוקעים בסיפוריו אר את יסוד הווידוי הנגרי על

במונחי העבר.

שתתית סיפדיהם הארטרבירגדאפיים של גינצברדג )אביעזר( רליליינבלרם
)חטארת כערדים(3 .

כביספוריו האחרים של פיארברג .מעצובת הריאליה הסיפורית
ב"הקמיע" כדב-ובדית  :עולם העכר הוא עולם אגדי )אף-כי לא

 "כערב'!" ,הקמיע"כשלרשה מסיפורי "חפני 'בעל זמירך"'.
ר"הצללים"  -מעצב פייאדכדג את העכר הלאומי-התרבותי-ההיסטורי
כ ד ג ם לסיפרד-ההררה 4 .חוויית-המציאות של חרפני מעוצבת כידי

במתכונת האגדית המצוייה ב"בערב"( ,עתיר קדושה ודורי דם .אימת

הסיוט נתפסת על-ידי חרפני במושגים שבקדושה  :קידוש-השם .המלה

"קדוש" )ביחי,ד ברבים ,אר כפועל" .לקדש"( חוזרת כמרטיב מילולי

פיאידכדג כאופך ייחודי כמררדכת על-פי חוזיות המרושת ה  iiיסטרדית.

שמונה פעמים בסיפור החלום

המספר הפייאדכדגי מגבש את הדגם ההיסטורי על-פי תפיסתו המיוחדת

בחלקי הסיפור האחרים.

) (, 40

ואחר-כך חוזרת רצצה כמאגדת

של גיבורו הצעיד ככל סיפור וסיפור .כל רגם מתאים לגילו המרדדג של

עולם-ההורה משוחזר על-ידי תיאור חוויות הבן חרך הדגשת צבעי

כסיפור "כערב" הדגם ההיסטורי-תרבותי הוא סיפרו אגדה על בז

השחור " :צל אפל'" ',כסארת ][".שחרדים עד מאד ומפיצים אימה" .אור
העששית מותאר בארקסימררו" .yכהה" 7 ,ומאחוריו "חרשך וחרשך.

חרפני ככל אחד משלרשת הסיפורים.

המוכס היהודי והמאבק כיז כוחות הסיטדא אחדא והיהודים על זהותו .
 wiירכר .סיפור האגדה ותאם את תפיסתו המנטאלית של חרפני ,שכסיפור

והחושך ][".נדאה לי עב עד מאד ,שחור וגס ".חצי-הפך השחור מפיץ '
בלהות (. 38 ) "".עיבוי המציאות נעשה באמצעות חזרה תכופה על הצבע

זה התחיל ללמוד חרמש כערב כ"חרד" .המאכ pים ה"ה'סטרדיים" על

השחור וצללי האור .האור נתפס בסיפורי חופני כהעדרו של החושך.

נפשר וזהותו של הנער היהודי מועתקים לידאליית-ההררה כאמצעות

שהוא הנורמה השלטת .הפנס ,למשל ,מתואר כ"מחשיך ומעבה יותר את

סימלי המעגל ופריצתו .חרפני מוצג על-ידי המספר כמזדהה עם המאבק

החושך אשר סביבו" '',ברו.בב")  8 (. 24כמו כן אין פייארברג נמנע מלשים

"ונתרן החיים הנוראים האלה עלינו

בפי גיבורו היגדים "מאמריים" שיש בהם סיכום כללי של המציאות

היהודי והריהו מקבל את

המסד :

ללחום תמיד עם נוחרת נוראים האורכים לנר תמיד" )עמ' 5 (. 36

הפיזית והרוחנית

כאחד :

'מ'צבי רע

מאד" ;

"המצב איום ראי אפשר

גליון י"ח
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לסבול אותר" ) (. 39

ואילו האב מוצג כמי שצרפה בירידתה של היהדות )ושמא :

האחרון הוא מישפט מכליל ,שעם כל חולשתו

.מבחינה כיראטיבית הריהו מוציא את חוויית היחיד מן הפרט אל הכלל.

היהדות

.

החסידית( .רא ף בפיר שם המספר הפייארברגי שימוש במושג זה אם-כי

בשלילה " :הקדושה הולכת ומתמעטת" )  (. 42רעל-כן הוא מעדיף ללכת

ומעירך את "המצב" בכללו.

אל ר' שמעיה המקובל .שהוא "מחכגד"9 .

תמוכה זר של עולם-ההווה ,בתפיסתו של הבן .כחזרת ומתעצמת מכוח

השימוש במרטיב המילולי "קדוש" מתעצם במישור השלישי של

הערכת-המצב המסכמת של האב .שהיא בוגרת יותר ,חמורה יותר ,ועם

הסיפור המתאר את עולמו של הרב-המקובל מזרוית-הראייה של חרפני.

זאת יש בה כ~ב רב של מי שנוגע-בדבר.

מצחו של המקובל נראה לו ".קדוש רiבלא הוד" ;עולמו ~ "עולם אחר.

הקישור בין שכי העולמות ,עולם-העבר ועלום-ההורה ,מבחינת

זיקתם המשמעותית לגבי דמות הבן .הנזקק לדגם תרבותי-היסטורי•

עולם של קסם וקדושה" .הרגשתו של חרפני " :כמה קדושה וטהרה

מוצג באמצעות עולם שלישי .עולמו של הרב-המקובל .האב מביא את

מרחפות בחדר הקטן הזה!" )  (. 45התשובה לשאלתו "הרי .אמי היש גם
יבמינו קדושים" )  (40ניתכת במישור השלישי של הסיפור. .

של הגדולה הרוחנית של עולם שאיכנו עוד .כך מאפשר המספר לאב

מרטיב אחר שכעשה בר שימוש בחלקי הסיפור השונים .חרך הכנסת

ליחך לבכר הזדמנות להכיר מקרוב ובאופן בלתי-אמצעי את העבר ,ושמא

שינוי מהותי בחלק ממנו .הוא ההליכה "עד הכרכים בדם" )  (. 40תמרנה

הבן אל מה שכותר מעולם-העבר ,שלפי

תפיס ri

האב אינו אלא צל חיוור

זר מופיעה כמציינת אח עולם-העבר היהודי .קידוש-השם רככונ~ח

אף לחסכו מפכי סככות העתיד.
המספר מעצב את הקשרים הסמויים בין שלושת מישורי המציאות

ההקרבה של היחרדי בעבר .המספר חוזר וכזקק לאותו ביטוי כשהוא

הללו המצויים בסיפור ,כדרכו ,באמצעות מוטיבים מי'גוליים .שחלקם

מאתר אiו מציאות-ההורה ,אח ההליכה אל הרב-המקובל " :והכה עומדות
רגלינו בכצח עד הכרכים" )  (. 44השינוי שבין המחשת העבר ההיסטויר

מגיע לדרגת סמלים .איפירן העבר ,בתפיסתו של חופני ,מוטעם .כאמור,
באמצעות השימוש בתיבה

עם חרפני

"קדוש" ) (. 40

 -ביראליית ההווה

האם ,המבקשת מן האב שיסע

 -אל הרבי החסידי לקבל עצתו

ידי סמל הבציה .עיבוי הסמל כעשה•באמצערת המלה הנרדפת "רפש" רכן
בתיאור הביצה " :בחצר חיתה חבצה עמוקה עד מאד" ) 10 (. 44

 -שלי וכן להבא(.

•

ובירכתו ,כדרשת גם היא לאותו מבטא-לשון " :ויעצתיך לנסוע אתו אל
'קדושנו"" "'.ולך עמו אל הקדוש" )  ; 41ההדגשה

(*

"בין-השמשות ובין-הזמנים )עיון במוטיבים מרכזיים בסיפויר מרדכי זאב

פייארברג(" ,הדואר,' ,ס גל· כ"ג ,י"ג בניסן תשמ"א ,עמ' . 372- 370

< 1עיין ·.פ לחובר ,תולדות הספרו nהעברית החדשה ,ספר ג :חלק ב' )תל-
אביב .תצר"ט( ,עמ•  ; 168אברהם שאנן  .הספרות העברית החדשה לזרמיה .ב'
)תל-אביב,

(, 1962

עמ' , 250

; 253

ברוך קוצרווייל .ספרותנו החדשה

-

המשך או מהפכה ? )ירושלים ותל-אביב .תש"ך( ,עמ' . 171 - 149
 (2עיין בחיבוירהם של שמואל ורסס ,סיפור ושורשו )רמת גן (, 1971 .עמ•
א' )לת-אביב,

 ' 103- 88גרשון שקד ,הסיפורת העברית ,1970- 1880
חלש"ח( ,עמ•  ,215- 206ומנחם בדאון" .ליל אביב על מ.ז .פייארברג",
'משא '.למרחב 12 ,באפריל. 1968 ,
 (3ראה חיבוירהם הנ"ל של ורסס ושקד.

 (4עיין במאמרו של דן מירון "המפנה בסיפורת העבירת החדשה על-פי
'מחניים" ',הגות וסיפורת ביצירת ברדיצ'בסקי )חיפה ,תשמ"א( ,בעירכת

צפורה כגן .עמ'  ,32- 31על חפיסת מושג המציאות בתקופותיה השונות של
הסיפורת .עיוני כאן עוסק בהיבט אחר ,אף-כי בעל קירבה מסויימת ,של עיצוב
סיפורההווה על-פי הדגם ההיסטורי ,ובוודאי שמסקנתי ,לגבי פייארברג ,שונה

מזו של מיוון .בורך קוצרווייל ,בסיפון ספרותנו החדשה

-

המשך או

מהפכה  ?,עמ'  ' 153מזניו כי "שלא כשאו הסרפדים בכי דוור הוא נפייאובוג[
תופס אח היהדות וחיי היהודים כסיכום חווייתי כמעט אין-סופי של תהליך
התהוות היסטוירת אווגאנית' '.זיוני אינו בצד האיזיאולוגי ,כזיונו של

קוצרווייל ,אלא בשימוש הסיפוותי.

.

היהודי .לבין הצגת המציאות הכר:פ1יוח בריאליה של הס;פרר מובלט על-

)ערד יברא(

(5

ימספיר העמוידם מתייחסים למהדרות בתכים של מ.ז .פיאירברג

)תשכ'ד(.

 (6השם 'חפני' כחוב בכתיב חסו במקוו .לחובר מזהה את תופני ופייארבוג.
תולדות הספרות העברית .עמ'  , 155 , 151ומשחמש בשילוב שני השמות:

חופכי-פיאירברג.לחרבר רואה גם קשר בין .שני הסיפוירם " :ספררו של חפני הוא
ספוד אחד .וכשינ לו הוא הספור על-דבר נחמן ה מ ש ו גע" )עמ'  (. 158גם
שאנן מזהה אח עולמו של חופני עם "עולמו האישי של פייארברג" )הספרות
העברית החדשה לזרמיה .ב :עמ'  (, 257אף-כי הוא מבדיל בין "פייארברג-
נחמן ]ש[איכו זהה עם פיאירברג-חפכד•(. 262 ) 1
 (7שימוש דומה באוקסימורון ~'אור כהה" מופיע ב "בערב" ) ( 21
וב"הצלליים" )  (. 55מצאתי לאחו השלמת מאמיר ,כי גם יוסף אבן המנm
מזניו אח שימושו זה באוקסימורון כמאמרו "'דברים ורגשות כהים' בתמוכות

הנוף של מ"ז פייארבךג"; מחקרי ורךשלים בספרות עברית ,א• )ירושלים,
חשמ"א( ,עמ'

(8

. 112

רואה עריון דומה כמאמדו הנזכר של י .אבן :. :המושך עצמו נתפס

מטאפוריח כיליד האוד" )עמ' (.· 112

(9

התובננות מחרך פרספקטיבה היסטוירת על החסידות והמחכגזרח,

ומעברים מאוחירם מן האחת אל חברתה ,היוצירם תחושה אירונית חירפה על

קרע מלי חמות העבר בין שחי הנתעוות

( 10

-

מצויים בסיפור "תיהלה"

ראה מאמדו הכ"ל שלי.אבן .עמ' . 109

לעגנון.

גליון י"ט

ה דו אר
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העבר הלאומי כדגם לסיפור-ההווה
עיון במוטיבים מרכזיים בסיפורי מרדכי זאב פייארברג
מאת משה פלאי
ב 'f;ft 'S-:h

" ~:n - " ,

 i- 'Vי! ב "' ii

מרבן מאליי· שהתפיסה המתבטאת בעצם גישה זר יסודה ביהדות
המסורתית .השקפת-עולם זר מניחה אמונה טראנסנדנטאלית ,כוונת-

)המשך מן הגלידן הקודם(

כן נדרש פייארברג למרטיב נוסף .שאף הוא מקשר בין חוליות הסיפור
.ערם זאת מבטא את השינוי שבין עולם-העבר ועולם-ההורה .האב מאפיין

p

מכורן והשגחה עליונה .יש לייחס השקפת-עולם מסורתית זר לאר ררר ה

לסופר הבירגראפי פייארברג ,אלא לדמויות הסיפוריות ולעולמן הרוחני,

את ירדיהת לש היהדות במיטאפררת הגחלת " :הגחלת הולכת ועוממת,
הולכת רכבה (. 42 ) "".במישור השלישי ,במציאות של הרב-המקובל,
מקבלת מיטאפררת הגחלת הנוטה להיכבות את הסכמתו הבלתי-מודעת
של הבן המתאר את עיניו של המקובל "כגחלי אש"

) (. 45

שארתו הוא מעצב .עלום רוחני זה אינו משתנה ,ארמ.םג .בספיורי חרפני-

עבל-דימירן .אן אל-נכרן חל בר שינוי כלאן ? .כן מצליח פייארברג
לעצב ולשחזר באורח אומנותי נאמן את המציאות החומרית והרוחנית

באופן זה

של דמויותיו.

מבטא פייארברג את זיקת עולם-ההורה לעולם-העבר כקשר שמשמער

עם כל הפסימיות הדנה המצרייה בעלילת הסיפור "הקמיע" ובהסברו

עויבה .שקיעה .חרפני הוא זה ,שדמות המקובל נדמית לו "כמראה פני
מת"

) (.45

התרבותי-היסטורי כמשקף את התמעטות הדורות ואת המצב של "פני

ההיגד הישיר של האב באשר לירידתה של היהדות והמסירה

הדור בפני הכלב" )ומושג זה נרמז בדימוי לכלב בפי האב " :ולא חסרתי

העקיפה של הבן בדימוי לגחלת אר למת מחזקים זה את זר.

מהם =] מאברתי[ אפילו ככלב המלקק מן הים"

בניית הסיפור כשלרשה מישוירם דורשת תשרנה שלישית .בריאליה
של הרב המקובל

-

(42 -

-

הרי

שמסתתרת בתשתית הסיפור גישה אופטימיסטית .שאף אותה אפשר

מפי הסמכות הארתרריטאטיבית שלפיתחה שיחרו.

לסכם במאמר התלמודי "כל מה ועביר רחמנא לסב עברי" )שאינו

ואכן .מפשר המקובל את בכיר של הילד תוך שילוב תפיסתו של האב:
"אם הקטנים ברכים בחנם ,הרבה הרבה יש לנר ,הגדולים .לנכרת" ) (. 46

מוזכר בסיפור(.

חרפני מקבל קמיע ,שבה הוא מאמין .וברחה המאגי מחזק אותר

לפי הסברו נראה כאילו אינו בא לבטל את בכיר של הבן .כפי שביטלו
האב .המספר הרעיד לו תפקיד חשוב במיסגרת העלילתית והרעיונית של

לקראת הבאות .הסיפור מסתיים בהרגשתו המעודדת של חרפני :
"ובצאית הרגשתי בי רוח גבורה ; נשק נתנו לי  .איש צבא הנני  -רעלי
להלחם (. 47 ) "".סירם זה מקביל במהותו לסירם ב"בערב" :המספר

הסיפור :ליתן משמערת לבכי של הבן .הבכי .הבלתי-מודע ,של חרפני
משקף את ההערכת המצב המדרעת של המבוגרים .סיכומו של המקובל
מעירך את ההורה על סמן העבר .הוא מבטא את הירהררי ההידרדרות של
האב .אן מוסיף עליהם את ההסבר הקבלי .שאפשר לסכמו בביטוי "ייתי

הפייארברגי מטיל על בן הדור הצעיר לאמץ את המסר הנובע מן התפיסה
המיוחדת של מציאות-ההורה .כן צר פייארכדג את תבנית העבר
ההיסטורי-התרבותי של היהודי כדגם מחייב לגבי מציאות-ההורה.

ולא אחמיניה" .י י דהיינו  :ריבוי הצרות וההידרדרות המיונית מחרייבים

*

הם ; המצב חייב להגיע לדרגה כה נמוכה ,על-פי תפיסה זר ,שלאחריה

" הדגם ההיסטורי-ותכרתי בסיפור "הצללים" אינר_מרכא לידיעת חרפני

יחיב ·המשיח ·לברא ועימד הישועה.

 -ולידיעת הקרוא  -כאמצעות סיפרראגדה~--.מסרפר על-ידי האם

'

כ"בערב" ,אר באמצעות סיפורי גזירות ת"ח רת"ט המסופרים )על-פי
הדיווח הסיפורי( מפי אמר-זקנתו ב"הקמיע" .כ"הצללים" רואים אגר

(11

ביטוי שהרב-המקובל אינו אומרו

במפורש.

התפתחות מעניינת כאשר למודעותו

של

הגיבור ל גבי מורשתו
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ב' ניסב ,שתמ"ב

ה ד·ו א ר,

התרבותית-לאומית .אין הוא חוררה את עולם-העכר על-פי השמועה,

את השינויים המנטאליים שאירעו כחופני ,המעדו עתה יותר לגרפו.

אלא מכוח חווייה כלתי-אמצעית .עולם-העכר ,כתפיסתו המדורגת של

גם כסיפור זה נזקק חרפני לדמות המצרייה כמציאות-ההווה ,שתכוון

מורשת היצירה הרתבותית

אח מעשיר .אם כסיפור הראשון .כ"כערכ" ,הייתה זר האם אשר הנחתה

היהודית לדורותיה .עולם-הרוח .היהודי קרוב עתה למציאות-ההווה,

אח מהלכיו ,וכסיפור השני" ,הקמיע" ,היה זה האב שהביאו אל הרב-
המקובל ,הרי שעם פיתוח דמותו של חרפני ,כשלכי הכחגררחר ,כייד

חופני .היכר עתה עולם השפרים היהודי
מצוי

הירהו

-

בכית-המדרש

המספר-כגוף-ראשון.
הווייתם ההיסטורית " :ישנם

-

כ"ספרים

הקדושים"

) (. 57

חופני,

קולט כאמצעות ארונות הספרים המלאים את

רגעים כאלה .אשר אינני רואה ספרים כל

דין שניחן דעתנו .כי הדמות הדרמינאנטיח כסיפור הראשןו היא האם.

והאנשים מה גבוהים ומה רמים

דמות האב אינה מופיעה כ"כערכ" אלא כאזיכרר ,כגרן " :אבא נסע אל
'היריד"' )  (, 26או "בית שנונח אבי" )  (. 25כ"הקמיע" מופיעה י~
האב "כשוכר מ'היריד"' )  (, 41והיא מגתברת על דמות האם .האב פעיל
כסיפור .והוא משחלט כהשפעתו על הנן )ההזדהות שניניהם .כאמור
לעיל( .כסיפור השלישי מופיעה דמות האב נרקע נלכד אר נאיזכרר קצר
של ידגןסיה אל ה~רכ שבנח מוזכרת גם האם )  (. 59הנן מכיר כהשפעת
האב עליו" ~.אין זאת אלא כי זר היא כל נחלתי שירשתי מאני 15 (. 56 ") ...

ו'שדוות דורות' ;

עיקר אך המון אנשים

והאנשים האלה עולים מתוך הארונות ומתבוללים

וiכה קרן עור פניהם !
כין הצללים ".והצללים שחורים ".ומתחת רגלי האנשים העולים ינהרו
נהרי נחלי דם ".והבכיות והצעקות עולות עד לש:1וים" לפגיהם ';':דנ דמע
דום ואחריהם דמע ודם ".וגם מלפני רגם מאחרי ".דמע ודם"
) (. 58- 57
המספר

הפייארכרגי

פייארכרג ,חלה התפתחות חשוכה כזיקתי .של הכן אל אכיר.

מזדהה

עם

היהדות

ההיסטורית

ומורשתה

הרוחנית .פייארכרג משתמש כמונולוג של חופני כדי לבטא את

אך כסיפור זה משרטט המספר הפייארכרגי אח ראשית הפער כין

המילוליים שנדרש לו כסיפוריו האחרים .כאופן ישיר .נאמר לנו מפי

זהרת של קירבה ומורשה ,מודע עתה חרפני להבדלים

האב רהבן .המגיע .כאמור ,לשיאו כלאן ?.
האב רהבן.

חופני " :פה רכים האומללים כמרני"" ".פה אסבול כאשר סכלו כל המון

שכיני'הם':ד"אחח ,אבי ,בטלת כל חשק ערד טרם נברא צרונו  -רני ,כנך

ההזדהות הזאת הן כאמירות ישירות .והן כשימוש כאחד המוטיבים

כד נכד עם ההזדהות שכין

הנשמרת האלה העולות אלי מתוך הארונות הישנים .ופה אקרה ,אקרה

האומלל~ \כי 'אש ראש נלחמות ]  (...והנני דואה כי ממשלח הצללים

כאשר קוו האומללים ההם"" ".רכבות האומללים האלה חיים וקימים !

פוסקת מעלי מיום ליום ורוח הקודש מסתלקת מאחי" ) (. 56

חיים וקימים יותר מאלה אשר כנו חרבות

למר ;

חיים וקימים כתוך

ארונות נרקבים ~~-ג עלים כלים ומעופשים'' ) (. 58
כאופן עקיף ויותר סובטילי כמסרת לנו ההזדהות כאמצעות המוטיב
המילולי "גלמוד" .כפי שראינו בדיוננו הקודם 12 ,לסמל המעגל היהודי
כסיפור

"כערב" מציב פייארכרג מקבילה אנטיתיטית כאמצעות

השימוש המוטיכי-המילולי כתיבה "גלמוד" .תיבה זו מסמלת את עולם-
החוץ

הלא-יהודי .וכן :

בדידות ,עריריות וכריתות מכחינה קיומית

ומבחינת הזיקה אל מורשת-העכר והמשך הקיום היהודי כעתיד.

כמקרם האב מופיעה דמות חדשה כסיפור ,דמותו של רכי שלמה,

המהווה דגם-מתחוח כדמות האב .דמותו של רכי שלמה מאופיינת .
כחיובית כיותר כעיני חרפני " :ודני שלמה חרא תמרנה מזהירה ומאידה
נחרך הצללים השחוירם" ; "ואני אוהב את דני שלמה" ; "ורכי שלמה
כוחו ככוח אכן השואבת ,הוא מרשך ארחי אליו כיד חזקה" )  (. 60אך גם
דמות זר מופיעה נרקע כלנד ,ראינה ככנסח אל יראליית-ההררה.

v.

חרפני שומע דפיקה כדלת רמש ו שהנא היכר וכי שלמה ,אך
השערתו מחברה .ממקומר בא "איש עני עמוס כילקוטו"

) (. 61

העני

כסיפור "הקמיע" נדרש פייארכרג לשימוש זה כשימו כפי הגיבור את

רעב .וחרפני חולך אל עולם-החוץ לכקש פח-לחם כענרדר .חרא נכנס

המישפט "הן לא גלמוד אנכי פה" )  (, 39המבטא את תחושת ההשתייכות
היהודית 13 .וכן גם כסיפור "הצללים" ,מוצג חופני כמזדהה עם מורשת

לבית עליז ומואר .שכר יושבים אנשים רכים ומשחקים כקרניה .הוא
מכקש פח-לחם כעכור העני .מבוקשו ניחן לו ,אך .לא כלי הערות ניטול

העכר כאומרו "ופה לא גלמוד הנני" ,מישפט הנחזר פעם נוספת כאותו

.ו:ר:נ~~ז;i

קטע )  (. 58יצרייך .כי שימוש דרמה כתיבה "גלמוד" נעשה גם כלאן ?
כהקשר עם כוחות הסיטרא אחרא האורכים לנחמן " :הוא גלמוד פה
כעולם הנורא והשחור הזה"14 .

כקרב "הנאורים" ומנכר על פניהם אח עולמו של "רכי שלמה חזקן העני

אין כל ספק .שגיבוש הדגם ההיסטורי-תוכרתי כצורתו זו נאמן
לאיפיונר הבוגר יותר של חופני כסיפור "הצללים" .שחופני מוצג כבוגר
יותר מאשר כשני הסיפורים האחרים ברור מסיפור העלילה החיצון.
דהיינו ,תיאורו כלומד כרשות עצמו כבית-המדרש .איזכור סיפרי

פילוסופיה ,הלכה ופרשנות שהוא לרמזם )"הכוזרי",
"מלחמות השם" ,המהרש"א ,הרא"ש
ול"כלתו" של חופני

) (. 59

לגלגניות על "הבטלנים ומרודי הארד כבית המדרש" ) (. 64
המחפש אח דרכו >"אילי אמצא פה אח חידתי  ...אולי פח הוא החרף
  (63כראש מן הארד חמזרייף השופעהמקוךח ומעין האושר והטוב"

-

עמ'

(. 59

"המורה",

ורימוז למחותנו

חשוכה יותר הצלחתו של הסופר לבטא את

התבגרותו של חופני על-ידי איכות הסיגנון ככללו ,מיכנה המישפטים

והחלש" ) ' (: 64לא !אינני חפץ להיות עשוק- ",
סירם האופיינית גם לשני הסיפוירם האחירם --
עשוק אינני חפץ לחיות  -עושק" ) (. 65

חרא קורא כחכחת-
"אכל ירחו מלחיות

המספר הפייארכרגי יצר דמות משולשת שאינה אלא א ח ח כקרכער

רתאו אחיד לשלושתן :עני .האב מאופיין כ"אכי ,העני המאושר" ) (; 56
הדמות התאומה לו ,אף היא" ,רכי שלמה העני המדוכא" ) ; 60רכן :וכי
  (, 65ולסוף .ההגתשמות הריאליחשלמה הזקן העני והחלש"
כעולם-ההורה של שחי דמויות אלו " :איש עני עמוס כילקוטו" ) (. 61

הנאמרים כפי חופני .ומהות המושגים המקיפים את עולמו .פייארכרג

עם כל חולשתו הארמנרחיח של המיננה כעללית-הסיפור )מה עניינו

שידר אל תוך המונולוג של חופני מונחים מוסרניים ותפיסות מוסרניות.

של רכי שלמה .לכאן ? מה עניינו של העני לסיפור?( ,חטינ המספר לתאר
את חיפוש-הדרך של חרפני נ"הצללים" ,שהמורשת החרכרחיח-לארמיח
)המקבילה לעולם-העכר ההיסטררי-החרנרחי כסיפוירם האחירם(

המשקפים את עולמו של כן-ישיבה .הלה מוזהר מפני הפיתויים

האורכים לו על כל צעד ,וכסיפור מצויים שיירי הדים של שיעורים
"האור קורא אותי כיד חזקה לראות ולהכות מהעולם הארור,

משמשח דגם מדריך ומנחה נריאלייח-ההררה .נכונות-ההקרנה של

השוא והתפל ; הלב הרך וקל הדעת מתעורר רגע ,רגע לכל מחזה עוכר

היהודי נהווה נבחנת על-פי נכרנרח-ההקדכה של היחרדי נענו .רארליי

כמוסר :

הגיהנום פתוח תחתיו והוא יורד לתוכו עמוק

לכך התבררן פייארכרג עצמו נמיכחכר אל אחד העם עם מישלרח

ומושך אחריו את כל גופי .תנועותי והרגשותי ][".ולכי הפרא וה'כעל-

"הצללים" " :חפני יודע היטב אח היהדות ומוצא ארחה לא מצומצמת
כד' אמות של הלכה כלכד .אלא שככל השאלות האנושיות .שהוא פונה
את לכר אליהן .הוא מוצא יד היהדות כאמצע"16 .

וכל תארה שפלה

["].

אתרה' מתענג על קרני השמש המכשפה"

) (. 54

פייארכרג הטיב לבטא

 ( 12ראה מאמרי הקורם כהרואר הנזכר לעיל.
 ( 13כקטע הקורם לציטטה זר מופיע סמל 'העיגול· היהודי )עמ' ( 39
האנטיתיטי ל"גלמודות''.
?", ( 14ןאל" כתבי מ.ז .פייארברג ,כעריכת א .שטיינמן )תל-אניב .תש"ט(,
עמ' .71

( 15
(, 1967

ישעיה רכינרכיץ .הסיפורת העברית מחפשת גיבור )גכעתיים-רמתך~.ןך

עמ'  ,49מציין את "יסוד האמהות של האהבה והרחמים" ב"בערכ'',

וב"הצללים" "מופיע יסור האבהות ,השלימה בנפשה והחוסה ביצלה לש
האמונה הקדושה".

( 16

"צרור מכתבים אל אחד העם" ,כתבי מ.ז .פייארברג .עמ' . 185

גליון י"ט

ה דו אר

וארי שניתן עדנתו ,כי חיפוש-הדרך נעשה עתה בידי חרפני עצמו,

בלא הדרכת האב אר האם .חרא יוצא מעולם-הצללים אל ערלם-החרץ
המעוצב כעולם-של-ארד על-פי הקרנררנציה המקובלת בסיפורת
ההשכלה 17 .אך מטרתו של המספר שרנה-מזר ,כפי שיתבדר בהמשך.

בשימוש אירוני של מספר בלתי-מהימן הריהו מתייחס אל הארד לא דק
כסמל של נאוד~ת משכילית ,אלא גם כאל "ארד זורע" )  (, 62הרומז,

295

מתואר כמאוכלס על-ידי כרחרח הסיטדא אחרא המאגיים כ "בערב" ,אלא

מרוכב מיהודים "נאורים" כני העולם הגורל( ,אשד איפירנר חרא הארד,

איכר אלא ארד מזרייף .רתחתיר ברחו חרפני .על-פי ובדיר ,באוד אחר :
"כדק ארד מחשבה אחת של ו~ שלמה הזקן השחוח מפיצה ארד בהיר
כמחשכי לנכרת נדכאים ירחו מכל המגודרת ובדק הארד של וקברן אשד
העליתם כחדריכם(. 64 ) "".

לכאודה ,על מקרר קדושה ,ובהמשך חרא מפתח את א שליית הטוב
רחיפה שבעולם הזה  :שרב חחד חרא על המיבטא "הארד הגורל הזורע"

שכדאשיתהסיפרדיתאדרכ"כנרי במדכזר של עולם רמשם קרי

)  (, 63רכן :נכנסית לעולם אחד ][".והחיים האלה מה יפים ונעימים !פה
אין כתם ,אין צל אח,ד פה הכל מבהיק ומזהיר [" ].רכל הנשמה צרהלה
שומחה" ) (. 63

ארדה יוצאים אל כל היקום" ) .( 57ארדההיאזררלאארד,שהדי
ערל מר מציריד כעולם הצללים ; ארדה  -כמושג ורחבי .כפי הנראה
)ארדה היא תרדה ?(.

טיפוח זה של אפשרות ההזדהות של חרפני עם הארד של "הנאוירם"
נרעד להציג את תחילתו של הקער שכין האב לבין הכן רחיפרש-הדדך
העצמאי של חרפני .לפי-שעה נדאה ,כי העולם החיצון )שכבד איכר

למעלה ממאה שנה לאחד ראשיתה של ההשכלה העברית ,שאימצה
לעצמה את סמל הארד ,בא סרפד עבדי רגיש .שאיכר מחדשם יתד-על-

fa

;1

ז 1t
 ( 17עיין כמאמור של יהודה פרידלנדר" ,לבחינת מהותה לש.המ  jטאפררה
'ארו' כשירת ה'השכלה' העבירת' ',כקרות רפדשכרת ,5-4 ,אדר.שזיל"ד ,עמ'
.
.63-53

פייאדבדג מחזיר את חרפני אל ערלם-היהדרח ,אל בית-המדרש,

המידה מן הארד הקיים נחרץ' רהדיהר מציע סיכתי זה היסטרדירסופית של
תפיסת המציאות היהודית בת-זמנו על-פי הדגם ה חוברתי של עבד-העם.

ההתלבטות הנפשית והטלטלה הרוחנית בין פנים רחוץ ,כין עבד וחררה,
בין יהדות לבין אנרשירת ,המצריות כביתני פייאדכדג ,משקפות נאמנה
את עידן

הe -ו : fin de siec

דימדרמי סרף

המאה,

דימדרמי הגיגים

רדימדרמי נפש שסועה המחפשת את עצמה.

)סרף<

•

