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א.

משני יסודות עיקריים מורכב חררמן "יחיאל ההגרי"

לש ,הלקין ,אם כי גם

1

מרטיבים משניים רכים משובצים ברקמתו המורכבת .היס,דרות העיקריים חלל ,,הם,

מכאן ,התלבטותו של הגיבור ,יחיאל ,בסבך חווייתו הדתית האישית ,הבלתי-שגרתית
רב:לתי קבועה בדפוסים של מסורת כלשה.י ,הווייה שהיא בעלת ,אופי מ.יסטי עז 1

ומכאן

-

אם כי ,ללא ניגרר של ממש

-

מס,כת אהם.רתיר וחוויות.יו ח~רוטירת של

הגיבור .דומה שהבא לפענח סדוו של רומן סכוך זה ייטיב לעשרת אם יבדוק את
אורח השתלב.ותם של שני יסודות אלה זה בזה ,שהיר אין ספק כי ש .הלקיד נבה

יצירתרנעורים זר כתרכובת של שניהם ,ולא כתערובת גרידא.
שאלה ב.עלת מ.שמע·ות מוגבלת היא ,איזה משני היסודות הללו הוא עיקרו של

הרומן :

האם לפנינו סיפור אהבה ,ששולבו בר יסודות של התלבטות דתית ,אר שמא

לפנינו סיפוהר של הווייה דתית ,ששובצו בה יסדוות של סיפור-אהבים .אם נצליח
להוכיח שיש קשר פנימי עמוק ביד דרכו של יחיאל עם אלהויו ליבן דרכו עם
אהובתו ,רות ,ת.תב.םל שאל,ה .ז·ר מעיקהר ,שהרי שני היסודות הלל.ן לא יהיר אלא זה
כשתי פנים למטבע אח.ד מצבי "ע·ליה" ו"יירדה" במרבן החסידי  -התעלות של
הארה חות.גלות אל·והית ,תחושת קירבה אל הבלתי משוג ,המתחלפים במצבים של
יריהד ,נפילה ,תחושת שפלות ואבדן ,מתוארים בספר הן בתחום ה~ר,רטי הון בתחום
הדתי .שנאת-עצמו של הגיבור ,תיעובו כלפי גופו רתארותי,ו ,משקפים את מעמדו
הן מבחינה דתית והן מבחינה ~רוטית ,כשם שהתעלותו הר.תקרברתר להישג העליון
אשר אליו הוא שואף מתארים מצבים גם בתחום החרויי,ה .הדתית וגם בתחום
החווייה הארוטית .המת.ה .בין השנים הוא המייסר את הגיבור ,משקיעו בע,רלם של

ספיקות ,של הסתמ,כות על כוחם הרוחני של אחרים ר') דוב מז~ה ורות מזה( ,הווא

הוא רקמתו העיקרית של הרומן מבחינה פסיכולוגית.

'

נ·וסף לשני גורמים אלה מצריים ביצירה זו גם גורמ.ים אחרים ,המשפיעים במידת
מה על דרכי התרקמותו ,אך אינם מכריעים בעיצובו .איד כ·ל ספק שזרותו של יחיאל

וזרותה של משפחתו בסביבה שבה הם חיים -

ניר-יורק של המהגר היהודי ,ניד

יורק שהיהדות ,אינה עדייו חלק מהותי מאופייה ,שנופה זר לעולם הפנימי של
הגיבורים  -אלה הם גור·מים רבי השפעה על תחושת תלישרתו של יח.יא,ל מן הער·לם
שב.ת.וכו הוא חי ,על אי-יכולתו ליצור קשרים של קבע עם העולם הסובב אותו,
ומביאים אותו להשתקעות בתוך עצמו ולאבדנו בסבך לבטיו .ואולם אין מטרתו
של ש .הלקיז ברומן זה להורות על יסודות סוציולוגיים ותרב.ותיים ש,הביא,ו את
 ,1יחיאל הגרי .רומן מאת ש .הלקין הרצ' מ .ביזמן ,תל אביב )מהדורה חדשה(.
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יחיאל למצבו .השאלה "מדעו" כמעט אינה מצויה ברומן ז,ה .הלקין יצא לתאר את
מצבו ש·ל צעיר יחיד ומיודח ,והוא מצייר אותו מתון עצמו ,כאי בדוד בעולמה הקר
של מאנהטן ,ואת ה.שאלות הכוללות יותר הוא מניח ח,וץ למסגרתו הפנימית של
הסיפור .מותר ,משום כך ,לשער כי יסודות אבטרבירגראפיים חזקים מצויים ברומן
זה ,.שכן ה,שתקעות מיוחלטת כל כן בעולמו הרוחני שיל יחיד אחד אופיינית בדרך
כלל ליציהר בעלת יסדוות אבטוביוגראפיים ניכרים ; ואולם אין הדבר לא מעלה
ולא מ,וריד כמעט לגבי הבנת המתרחש ב.רומן זה.

ש .הלקןי עיצב את "יחיאל ההגוי" במתכונת שהיא קררנה למסגרות הצורניות
של "זרם ה,תעדו·ה" ,שוטף חחוייותיר הפנימיות של הגיבור הוא המהווה את הרצף
העלילתי של הררמן ,יש כאן אחדות ,גמורה בין הצורה לבין התוכן ,ולפיכך סמי
מכאן כניעה להשפעה חיצונית .דרך הסיפור היא היחידה האפשרית להבעת הערכים
 mתכנים שהם עיקר הסיפור .כל עצמו של רומן זה הוא מערכת חוויות ערטילאיות
כמעט המתרחשות בפנימיותו של הגיבור .הדמויות האחרות  -מלבד יחיאל ,גיבור
הסיפור  -הן מידת.רות כמעט מבחינת העלילה הפנימית של הסיפו.ר דמותה של
לוויין ,למשל ,אף שעוצבה ,כדמות ריאלית בעלת קווי·אופי דקים וסגוליים ,נינתת

להיתפס גם כהשלכה חיצונית בלבד של אותו חלק ממאוויו ה  !5רוטיים של הגיבור
אשר הוא ובחל ובשו ב.הם .יחסו אל לוויין  -וחלקיך מדגיש זאת היטב  -אינו
נוב,ע ממהותה של לוויין כשהיא לעצמה ,אלא מיחסו של יחיאל אל א·ותו חלק
מאישיותו ,מבלי שתהא ללוויין הממשית השפעה כלשהי על גורלה שלה או על

גורל יחיסה עמו .במיהד מסויימת הוא הדין ב'ר דוב  :דרשותיו ,כפי שנראה להלן,
אינן א·לא ביטיו מסדור ומסורתי של חוויות פנימ.יות של הגיבור שהוא מביעד בצוהר
מסדורת פחות וחסרת מסורת כלשהי.

,,

דוב מביע באמצעות אוצר מלים ומ,ושגים

אחר אותן חויוות עצמן המפרנסות את עו·למו הפנימי ואת ערגתו המיסטית של
יחיאל ,ואליולא ה.י,ה ר דוב קיים ,לא היה עולמו זה של יחיאל חסר הרבה .אפ.שר
מאד  -ההקורא אמנם מקבל רושם כזה  -כי דמויות אלה דמיוות דיאליזת הן,
מרכזים רבי השפעה באב,טוב,ירגראפיה של

ה,מספר ;

וא,ולם ,כאמור ,לגבי עצם

התפתחותו של הרומן אין ערב.הז ז,ו משנה הרבה .משום כך ,אופיו החיצוני של

ה.רומן כפ·שרה .של רצף·חווייה פנימי נובע מתננו ,מאופיים של אותם דבירם אשר
היוצר בא להביע ,ולא כתוצאה ממוסכמה .ספרותית-צורנית עברית או נכרית אשר
המחבר נפתה אחרי,ה .אחדות ז,ו שבין הצורה לבין התוכן היא המקנה לרומן את
הכ mהמשעבד את הקורא לעולמו הרוחני של הגיבור ,ועושה את יחיאל ולבטיו
חלק מעולמו הפנימי של הקורא.

ב.

על נקדות·.המוצא של הרומן ,שאינה מוצאת ביטוי חריף ב.תיא,וריו של ש .חלקיך,
אתה למד מתון משפטים אחדים בפרקי הפתיחה של הספר ,שבלעדיהם דומה לא
נוכל להגיע לכלל הבנה נאותה של המשך התפתחותו של הסיפור .יחיאל חי וגדל
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בבית מסורתי של מהגרים ממזרח אירופה בניר-יורק ,ואולם לפחות לגבי יחיאל,

מסורת זו בתרבת במצב של התפוררות ואבדן-מ.שמעות .תיאוירם אחדים רומזים
לכן ברור:
"ימי דורות רבים עמהד הכורסה ]הכורסה ה.עתיקה שבביתו של
יחיאל[ עביירה נידחת שברוסיה הלבנה ,.כסא הרכבות ,ה,עןבר בירושה
מאב אל בבו או אל חתנו ,עד שפסקה השלשלת האחרונה, ,ובת הרב
האחרון נישאה ל.בן-סוחר .תמר רבבים מן ,המשפהח .כתבי-היד המערכים,
עטורי השררות ,שאצבעות דקרת ולכנרת ,כאצבעותיו של סופר סת"ם,
חיו טומנות שערות כסף ביו קפליה.ם ,בגנזו ביו שאר השמדת שמתחת
לבימה הא.י.חמה ,שבבית המדשר הקדור ,העזוב ,הוכורסה נתגלגלה אל
מעבר לים והעמדה בטרקלין מפואר שבאחת הדירות חב.אות שבבידיררק.
אמא ,ב.ת הרב ,סירבה לחפוז מעליה ,ובעלה ,עשה רצונה ,הביאה לאמריקה
והכניסה לכיו כסארת:-ננסים ,שברק שחצנותם מתבטל מפני טשטוש צבעה
השחום , •..ובכורסח עתיקה זר היה יחיאל מצפה לגיליו השכיבה" )עמ' (. 4
תיאוירם אלה ודומים להם מעידים ,כי יחיאל הוא חוליה ראשונת שניתקת
מ.שלשלת ארוכת ,אלא שאיו ניתוקה ניתוק גמור .שלשלת הרנבים פסקה מן
המשפחה .שלשלת .הלומדים ,המעיינים בכתבי תיד של חב"ד )"הויו סומ.כרת אלו
של הברדס.ה[ מספרות על אבות ואברת-אברת ,שישבר בכורסה דור אחר דור ,מצחם
המשתפע ערולה ,מצח שאין לו סוף ,מתקמם על גבי כתבי-יד עורכים בשוררת
מעוגלות של אותיות זעירות ,כתבי "(,ד"בח אף היא נותקת .אמר של יחיאל עדייו
היא בת לאותת שלשלת של רבנים ולומדים ,אלא שנישאת לסוחר הויגהר לארצות
הברית .את .הכורסה הביאה עמה ,וכורסה זר ערד מטביעה חותמה על הטרקלין שבר
היא עומדת ,מגמדת את מוצריה של אמריקה המקיפים ארתה ,ומשפיעה על הי רשב
בה ועורג לגילוי השכינה  -הוא יחיאל .המסורת נותקה איפרא ,אן הערגה למגע
1

עם הבלתי-מושג ,עם מה שמעבר מזה ,ערגה אשר המסורת חישבה ,מסתבר ,נתנה

לה סיפוק  -ערגה זר עדייו קיימת .המעדן הרוחני הפנימי של יחיאל קשור
בשלשלת הדורות שממנה ה,וא יונק ,האולם דרכי הסיפוק ש·ל אותן שאיפרת וחויוות -
דרכים אלה נחסמ.ר בפניו משםר ניתוק השלשלת.

חוסר שלימדת .זה הרא סימנו של יחיאל .אין הוא זר לגמרי לעולם שממ·בר הוא
אב ,ראיו ,הוא תושב .בעולם אשר אליו הגיע .זהר גיבוש חשד ,מעיצם ,של חזיית
התלישות ,שהיא אחד המרקידם המרכזיים בספורת החרשה ,אשר הלקין החוקר טרח
יותר מכל חוקר אחר לבררה ולהסביהר במסגרת תולדות הספרות העביר.ת ואולם,

כאמדו ,איו יסוד זה מ,דר גש בספר כלל ,הווא נלמד ממילא  Iהלtויו לא נתכוון לנתח
ברומן זה את דמותו של התלוש ,אלא להציג בצרהר מעוצמת את חווייתו הרוחבית
של תלשו אחה כאיש~רת חובקת-עולם מבחינה רוחנית ,אישי,ות העומדת בפני עצמה
ואינה כפופה לשרם קטיגרירה או מסגרת ספר,ותית קודמ.ת

ניתוקו של יחיאל משלשלת אבותידזקביר הרבנים אנשי חב"ד בולטת מן הצד
הדתי ,ואולם איד ספק שיש לאותו ניתוק גם משמערת באספקט ה  tSררטי של הרומן.
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מסגרת היחסים שנינו לבינה אשר חיתה מקובלת במזרח אירופה אבדה בניר-יורק

לבלי שרב .לפי המושגים הישנים ,איו יחיאל אלא מופקר ונואף ,אדם שיצא לתרבות
ערה ,ואמנם מבחינה מסרי,מןן כזה הוא ,אן כשם שהניתוק מן הצד הדתי אינו שלם,

אף הניתוק מן הצד ה~רוטי אינו שלם .כיחסיו עם לוויין כעיקר מביע יחיאל את
הניתוק הגמור ממערכת המושגים המסורתית ביחסים שבין איש לאשה ,ואת חדירתה

של מערכת אחרת ,שכ·ל עיקרה מתן פורקן ליצרים ~ררטיים .לעומת זאת ,יחסיו של
יחיאל עם ר,ות טבעוים בחרתם ערגה ספיריטואלית ,ממיד האהבה הרוחנית האירי-
אלית שיש לה ,שורש כמסוררת קדומות ,התקשרות נפש בנפש שאיו ,הבשר חוצץ
ביניהן .כמרבן ,מערכת כזר ידעוה כספרות הנכרית ראיו היא יוצאת-דופן במסגרת

של מסורת יהודית ,ואולם בתרן מערכת המושגים שקובע רומן זה לעצמו ,וכיחדו
נוכח האנאלרגי ה שביו התחום הדתי לתחום ה~רוטי שהיא ארפייניזו לספר כולו,
יש מקום לראות קשר כיו יחסיו של יחיאל לרות לכיו ערגתו למסורת א,ם.רת,
ובייחדו לחלק .הרוחני שכה .
תלישתו של יחיאל ממסגרת התויוית הדתית של אבותיו-זקניו משפיעת השפעה
מכרעת על אופי התלבטותו הדתית .מערכת הערכים הדתית הממ,סדת ,הכוללת
אוצר בלום של מעשים שיש בהם ביטוי לחוויית הדתית ,מקנה מסגרת ראירגון
פנימי לערגתו הדתית של האדם ,ומשבצת את שאלותיו ומשאלותיו כש·לשלת רבת-
1

דורות של פגישות עם האל .ביתו לומר כי חוויית התגלות אלוהית קדומה הנמסרת
מדור לדור במסורת ,הדתית

לנביאים -

-

:ההתגל,ות לאברת ,ההתגלות כסיני ,ההתגלות

יש חנ משום פיציו ליחיד העורג לקירבה א·ל האל ,יחיד שלא זכה

להתגלות כזו .ואולם כשהמסגרת הדתית המסורתית מתפוררת ,ונשארת הערגה

להגתשמות דתית אינדיוידראלית ,אז בדרן כלל מופיעה :המיסטיקה .איו פלא שרוב
המיסטיקנים היו פורצי גדר ה.מסורת

-

לאו דווקא במעשה ,אלא מבחינת הערכים

הרוחניים המקובלים  -שכ,ן מסורת זו לא סיפקה אותם ולא הספיקה להם .אבותיו
של יחיאל מצאו את עיקר סיפוקם כהתגלות ה,ממרסדת שבחויוית הדתית החסיידת
בדרן חב"ה הויויה דתית בעלת אופי קולקטיבי שבה .נעזר חסיד אחד על ידי ח.ברר,
כלל החסידים על ייד הצדיק ,וכלל העהד  -החסידים והצדיק  -על ידי מסורת
ההתגלות של התנעוה כולה .יחיאיל ניתק מ,מסורת זן ,אן הערגה להתאדחות עם
האל קיימת בר ושופעת ומעצבת את זמרת ערלמ,ר הפנימי .איו הוא יכול לספקה
במסגרת הממוסדת ,לשעה מוצא הוא סיפוק באשייותו של ירצא·דרפן אחר ,מיסטיקן
הפורץ מתון המסגרת מנילי לנתק את קשירו עמה  -ר' דוב ; וא,רלם לפני כן
ואחיר כן עומד הוא לפני תעלחמח גמוהר ,גישוש זרן אל הכלתי מושג .משום כן
טבעוה חוויית.ו ,הדתית בחותם מיסטי ,שאינו מ·מ,וסד במסגרת דתית כלשהי .הוא
מיסטיקן ללא דת .כיוצא בזה ,במישור האחר של הספר ,המישור ה~רוטי ,יחיאל
הוא אהוב ללא אהובה ,שכן רות הממשית ,משעה שהכירה ,אינה דרמה כלל
לאידיאל הרוחני שצייר לעצמו.
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ג.

הקשר כין שני מישורים אלה ,מישור הערגה הדתית ומישור הערגה לאהבה

ספיריטראלית מובלט ביותר· בחורייה המרכזית ,שהמחבר קבעה בראשיתו של הספר.

ליד ברינה חבריה בפארק המרכזי במאנהטן זונה יחיאל ל"גילרי שנינה" .מגע זה
מוצא את ביטויו כפולמוס ,שבו מנתח הכרח הנראה ליחיאל כחיצוני ,נדובר אליו

ממרומים ,את נבני חויויתו של יחיאל' המגיע כנן לכלל התנגשות חירפה בין
האנשוי שבו לכין הערגה להתאחדות עם האל mי שבו ,סיטואציה מרכזית זר )( 16-10
היא השיג וכשלרן

כאחד :

השיג ביצירת דר·שיח עם האלוהות ,וכשלרן בהכרת אי·

היכולת שבהתאחדות עם האל כל ערד אדם הוא ,ועל אנושיותו אין הוא יכול לוות.ו.
משרם כן איד "גילוי שנינה" זה בחינת שיאו ש·ל ה.ספר ,אילא בחינת תחילתו  :נקדות
המוצא היא הבלתי·אפשיר ,הסתירה שאין ממנה מוצא .ה"גיל·יו" אינו הישג ,אלא
ההברת מ.צבר של האדם מול האל .כל שיכול האל לה,עניק לאדם הוא הכרת אפסותו
נכחוm ,רסר התרח·לת שכערגה להתאחד עמו .ואולם איד הכרח זר ממעיתם אף
כהאו זה מ.ערגתו של יחיאל ,הנובעת .ממעמ.קי נפש שאין לח.דועה שלוטה בהם.
ל,א כמקהר .קבע ש .חלקיך לאחר תיאור זה תיאור שני ,שעביקרו של דבר הוא
כחזרה על קדומו ,כאשר בשעת התבודדות והתלבטות עצמית ,כשיחיאל מתגולל
בשלג במקרם הנראה לו כמקדש אלוה ,מתגלה לפניו רות .פגישתם מתוארת כאילו
אינה מ.ן העולם הזה  -לפחות מצד יחיאל .דבירה של רות ב.פגישה זו "כשר·

ודמיים" הם " :למה .אתה מגתולל כשלגן צינה תאחזר "! )עמ'  (, 20ואילו תגובתו
של יחיאל להופעתה היא חגוג.ה על גיליו ע·ליון ,שלא מן הע-רלם הזה .האהבה
הניטעת בלבו מרגע זה ואילן אינה אהבה לנערה בשר·רדמית ,אלא להגתלות הקרובה
במה.ותה לג'יליו השנינה שכפרק ה.קודם .כזו כן זר היא כלתי מושגת ,.משרם שאינה
קיימת כלל באותה ,צורה שבה יחיאל חפץ שתהיה ..מ.לנת.חילה רות היא בלתי
מ•ושגת ,משרם שרוח .זו שמבקש יחיאל אינה מציאות כלל .חיפושיו מכאן ואילן
אחריה אינם אלא ה,סתכנדת גרברת ,.מעמיקה ,והולנת ,כשרת הפרושה לרגליו,
שמוצא ממנה אין .היאוש ,כרומן זה ,אינו תוצאה של העלילה ,אלא אכן-היסוד
שלה  :מבבה נפשר של יחיאל מחייב מלכתחילה שאיפה אל הבלתי מושג הן בתחום
הדתי והן בתחום ה~רוטי ,ואי·השגה מ nוייבת זר היא הגורמת לאבדנו הפסיכולוגי,
שה.רא בלתי נמנע מן הרגע הראשון.
אין פלא איפרא שמושגים דתיים משמשים בתיאור פגישתו של יחיאל עם רות,
"תימה חיתה בעיניו הופעתה הפתאומית כלב חלומו,

וני הם מוליכים אותר שולל :
וכמעם לא הרגיש כמוהר מעליו .אולם כשהתחילה יודרת מעל הגב.עה הסמוכה,
נקפו לכו פתאום  :נערה זו גילוי היא ,ולא תאבד לו עולמית" .א,מנם בחינת "גילוי"
חיתה רות ליחיאל ,ואולם לא רות הממשית ,אלא רות המצויה "בלב חלומו" ; סופה
של המציאות להתנגש עם החלום ובסופר של דבר לא רק שאבדה רות ליחיאל ,אלא
מסתבר שמעולם לא חיתה שלן .לנח נתרן היה לאחר ,ואהבתה אהבת כשרים ,מיאותו
סרג שתואר ב.פירוט כיחסים שכיד לוויין לביד יחיאל .האירוניה העמוק.ה שב.סכן
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עלילת האהבים של יחיאל בעוצה ככן ,שדווקא לזרייך ,שאותה דחה מעליו בלבו
)אם כי לא בגופו( משום שייצגה אותו חלק ממהותו שואתו כמחסום בפני .השלימות
הן באהבה והן בדת ,דווקא היא דבקה בו באותה אח.בה שביקש הוא אצל ר,ות ולא
מצא.

משום כן איד לתאר את "יחיאל ההגוי" כרומן "פסיכולוגיסטי" גרידא ,המתרחש
כולו בפנימיותו של ,הגיבור .אמנם העלילה היא פנימית ,וזרן תיאורה הוא מתון
ההתרחשות שבלב הגיבור ,ואולם עיקר עניינה הוא ההתנגשות בין המציאות לבין
מאוויי ה.לב ,ולקחה  -עיוורונו של הלב ,אשר לא ראה נכוחה את אשר לפניו ,ולא
הכיר את טבעם הפנימי של הסובבים אותו במציאות .לא השתקעותו של יחיאל
בנבכי רגשותיו היא חטאו ,אלא חוסר הכרתו בכן שנבכי נפש כאלה יש גם לאחירם,
ואין הוא יכול לציירם בצבעי דמיונו ולבקש מן המציאות שתצבע אותם ,באותם
צבעים עצמם.

.ך

דמותו ש·ל ר' דוב .היא דמות-מפתח ברומן ,ובמידת מה היא אנאלוגית ליחיאל.
בסופר של הרומן נשאר יחיאל בחיים ,אן מרתו של 'ר דוב הוא שיאו וסופו של
רומן זה ,וכמותר מייצג הוא את מותם של אותם מאויוים דתיים ורגשיים שלהשגםת
הקדיש יחיאל את .חייו .ר' ד·רב מגלם את ההתקרבות אל :ההישג הרוחני העליון
במיהד שייחיא.ל לא היה מסוגל להשיגה ,ראם אפילו ר' דוב נכשל בסופו של דבר,
הרי כשלרבו של יחיא,ל הוא בלתי נמנע לחלוטין.
ייתכן שסיפור הטראגדיה של יהודית ,בתר של ר' דוב ,המשולב ב.רומן  -הקטע
היחיד שנגיעתו ביחיאל אינה ישירה  -בא לייצג את כשלרבו של ר' דוב במקביל
לכשלובו של יחיאל כיחסיו עם רות ,אלא שנתחלפר יחסי אוהב ואהובה ביחסי אב
רבת .כניעתה של יהודית לבשר·רדמיזת שבה מייצגת כניעתו של ר' דוב לעולם
החומר הוחושים ,ודרמה ל"נפילתה" של רות בעיניו של יחיאל .ושוב ,על דרך
הייצוג ,דרמה שגורלה של רות צריך היה להיות כגורלה של יהדוית ,אלא שהיא,
כיחיאל ,מוסיפה לחיות למרות הטראגירת רה.בזיון שהם מנת-חלקה ,כשם שיחיאל
מוסיף לחיות למרות אבדן עולמו הפנימי ,המיוצג על ידי מרתו של ר' דוב .הסיפורים
שונים הם ,אן מסלולם אחד ולקחם אח.ד

בדמות.ו של ר' דוב הביא חלקיך למלוא עיצומה את הסתירה הפנימית שבדמותו
של יחיאל ,היינו בקשת ה אמת הדתית הוהתגלות הדתית מחוץ למסגרתה של הדת.
חזיונות.יו של יחיאל דוברים כלשרן ציררית·חזיונית שהיא פרי אישיותו של יחיאל
1

עצמו ,הסמלים והדימויים הם פרי חווייה אינדיוידואלית ,חד-פעמית ,שאינה קשורה
בשרם מסגרת או מסורת ,בשום מערכת נורמאטיבית ש·ל סמלים .הדבר נובע מנקדות
המוצא אשר הזכרנו ,התרחקרת·ו של יחיאל מעולם המסורת הנורמאטיבית בעולם
החשד .ר' דוב ,מבחינה מסויימת ,מייצג את המשך המסורת  .בניגוד ליחייא•ל ,כולו
נטוע בתור המסורת הדתית ,חי חיים של תורה ומצוות ,ועולמה הר mני של חב"ה
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כיחדו ,חויויתה המיסטית הקולקטיבית ,אינם בשבילו אותיות ישנות ומתרת באחז

ספרים שכוח ,כפי שהם לגבי יחיא·ל .משרם כן מבטא ר דוב בדשרותיו 'ע) 90
ואילן ,דושרתו על ערש מותר 196 ,ואילן ,ועדר( אותם מאויוים המקננים כלבר של
יחיאל ,ואולם אוצר דימוייו וסמליו הוא המילון החברי ,העמרכת המסורתית הבאה
לבטא את התגברותו ש·ל האדם על השניות שבו ,את נס~רנר לדביקות בעולם העליןו,
את שאיפתו לה.שתקערת אבין-סוף ולביטול האני העצמי שנר ,לוו גם לשעה קלה.
משוגים ןער' 1ונות שקרנת יחיא,ל במחיר ייסוירם לובטים ,מ,רקנים לו' דוב מכוהח
של מ.סררת מיסטי·ת שבירהר אותם תוקנתה מ.שמערת מחוורת רכלי ביטיו לדברים
שאין היחיד יעדו כיצד לבטאם הזזם נשאירם רגשות עמומים ,בלתי מחורירם .מכאן
כוח מש~כתו הגדול של ר' דוב ל גבי יחיאל ,שכן בדרשותיו מוצא יחיאל לפתע
ביטיו נהיר לדברים שביקש לבטא .קירבה .זר אינה בחינת קירוב רחוקים ,אלא
פגישה חוזרת ,שכן ,כפי שראינו ,יחיא·ל עצמו הוא בז למשפחת רבנים חברית,
שח,יתח אמ.ונח .על ברכי אוהת מסורת ,שצלי·ליה נשמ.עים מפיו של ר דוב .בכן,
לכאוהר ,חתר יחיאל אל חיק המסוות שממנה נותק ,ובקרבתו לוי דוב חתר הוא אל
ה"אני ההיסטויר" שלו עצמו .ואמנם הדבר מתבטא גם בכן ,שלפחות לשעה קלה,
חוזר יחיאל גם אל דדן החיים המסורתית ,הקיבוצית ,חתפיל·ח בציבור וכיוצא
כאלה ,כחוזר אל חיק משפחתו.
הטראגידה המקיפה יותר ,שביקש חלקיך לבטא כורמן זה ,היא בכן ,שר'

דוב אינו נציג של המסורת שאליה יכול בן אובד לחזור ,ונח למצוא תיקןו לנפשו.
ר דוב עצמו הוא בגדד מווה הסרטה מן המסורת בכמהי וכמה מובנים .בעיני קרוביו

רבני הקהילה הירחו כמי שא~נו מתיישב עם המסורת המקובלת עליהם .אין חלקיך

מבהיר לקורא היטב במה סרטה ו' דוב מן המסורת המקרב:לת במסגרת המיסטיקה
החבירת ,שכן מבחינת מה מבקש הוא להעמידו כנציגה הנמאן של מסורת זר .דרמה

ששתי בחינות ,ק,דוברת זר לזר ,מצרירת בסוגיה זו ברומן  :וא-שית ,קיצוניותו של
ר דוב בדרכו המיסטית סותרת את ההתמסדות וההתאבנות של המםודת החבירת
הנטועה-מחדש בארצות-הברית .ר' דוב ,כביכול ,מקבל בתמימות יתירה ובשלימ,ות
יתי  mאת דב.ויחם וכתביהם של מרדי חב"ד הראשונים ומבקש לראות בהם תרות
חיים ישירה ,ללא תיורן מוסיד ,ובייחדו ללא התקשורת ראשונית עם הצדיק החברי,
הרבי שסמ,כ,ותו הרוחנית עוברת ב.ירושה  .ומכאן גם הבחינה חשביה  :דרכו של ר'
דוב נראית לבני סביבתו בדרן אינדיריאואליסטית מדי ,המבקשת תשובה אישית,
פרטית ,לשאלות פרטיות רא.ישירת ,בעדר שהחסידות בכללה רחב"ד בתוכה ביקשו

פתרון קולקטיבי לשאלות .קולקטיביו.ת כי,ון שהפקיע ד' דוב מן החסידות החבירת
שתי אלה  -ההזדקקות לתיווכו של הצידק הוחת.בטלות של היחיד נתון הקיבץו -

נדאה היה כסרטה מדרכה של חב"ד ומדרך הקיבוץ היהודי שבתוכו הוא חי .לא חסרון
תווה ומצורת הביאו זאת על ר' דוב ,אלא השתקע.ותו היתהר בנבכי נפשו שלו
)השתקעות שאחת מתוצאותיה ה.יא הטראגדי·ה ,של בתר(,
משמע ,הקשר שנרקם בין יחיאל לבין ר' דוב לא נרקם משום שהאחרון מייצג
את המסוות שאל~ עורג ה.ואשוך ,אלא משרם שר' דוב חורג מן ה.מסורת הזאת
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ממש באותו כירון ונאותר אופן שיחיאל חורג ממנה ראינו מוצא הב את סיפוקו.
ר' דוב ,כיחיא,ל ,הוא מיסטיקן ל·לא מסג·רת דתית נררמ~םיבית ,ל,מרות שלשרנו היא
לשון הקבלה ,החסידות וחב".ד לא הטרמינולוגיה היא העיקר ,אלא מע.רכת היחסים
עם המסורת ועם הסביבה .תלישרתם של יחיאל ור דוב גם יחד משני גורמים א:לה
היא שדשר אבדנם ,שושר חורבנו הפיסי של ר' דוב וחורבנו הרוחני של יחיאל.

"

