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--------י--ייוסופריםסרפים -----------------
להאמיןמכדימרן,ריםמדירביםדב·יירםכיאף

להאתער.מכדימדימרזודברשרםלךאיןבהם,
הארד•תומאס

הטבע';דרךשמחץותופעות ;rע

ארהטבע.לדרךשמחוץ.התופעות
ב-הןרבותהארקרלטירת,התופעות
משגיחיםהבריותשאידאלאעולמנו

מדעת.מהןמתעלמיםשהםדישבהן,
ל-נטייהאיןוחמדנישכלתנידברו
בדרןלהסבירושאיןמשהרעלתהות
התנגדותגםויש,רההגירן,השכל

חידהשלקבקבהעללתהותפבי·מית
 :איפראהיאהטבעיתהנטייהזר.מעיד

ולשכוח.להשכיחהדעת,אתהלסיח
למחקרחבורתשקיימותפיעלאף
n אוצרתוכמהבכמהפסיכיות·רפ.ערת

שבהשמרבים-תשעיםהקיימותןמהן

לחוג·מעבראלהללוהתקדמולא-
שהוציאווחיבוריםחבריהןשל.הצר

ש-ארבסתורת,לדרושיענייןבשאור
ל"ה-ענייןהפארא-פסיכיאתהפכו
חמדניתולהסברהספיריטיסטיתנגה"

במשקלולמדידהלמניידכמותית,אר
הגיעולאכןרבידכןבידוכשמררה.
בדרןהחי,הרחב,הציבוראלהדברים

שלאראמונה,חרסושלבאדירהכלל,
שיגרתית.מאונה

צייטליןאהרןאתלברךישלפיכן
והמסאיהדעותהרגההשמ·ררר,

והציבוריהאישיהאומץלושהיה
ה-"המציאותהספראתלברלהגיש
והתופעותהפאראפסיכולוגיהאחרת,

ת"א,יבבה,(הרצאתהפאראפסיכיות"'
בהרחבהדןהואשבר ,) 1967עמ', 440

שלחבילות-חבילותומביאזהבנשוא
באמניםעדיםידיעלשאושררעובדות
כלברמוצאהיהאםספקשם.וידועי

אלמלאזהלמשעההדורשהאומץאת
 .,לעצמו.שליחותמשרםבכןראה

השיחותבאחתליאמרכןאמנם,
באש·יצחקהמספרידידוזה.נעניין

כילספר,בפתיחהארמ.ןכיס-זיגגו
n יש :הואחיבורןשלהשכלמרסר

זוהי, ".אלהים"אתתמידלבקש
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לבקשהדרכיםמןאחתרקאמנם,
סלולהדרךשאיבהרברדאיאלהים,את

האדםאתמעוררתהיאאבלרבד·רקה,
ל-שאידר·המרפלא,הנעלםעללתהות

והחמדנית.השכלתניתבדרןהסבירם
חש·כאןנביאאםהדבריםיארכו

ה-התופעותעלצייטליןשלק.פרתיר
מעניינותהשקפותפאראפסי,כרלרגירת,

שהואבספר,,דרכועיקרלעצמן.כשהן
המחקרמע·רלם:ושיטותדעותמביא

היטבהסברומסביוןמנתחןהפסיכי,

רדדחה,מקבללהפליא,בהירובסגנון
ומרחק.מקרב

במדרובתיאוריהדןשהואלאחר
במדרומביאהואהספר/שלרשאון

 1פאראפסיכרלרגייםפליאהמדרשיב'

פאראפסיכרלדגיילקוט-ג'ובמדרו
ומפליאים,מופלאיםאירועיםגדוש
וגדשוהמקרה,בדרןלהסבירםשאיד

רין.בןרעדרידת,העולםמספררתמובאות
שכםלהפריכןשאידשם,אנשישל

במדרוהשכל.בדרןלהסבירןשאיד
דןהראהאחרת""המציאותשלד'

לפאראפסיכרלרגיה,·קורניםכעניינים
ראבטרר.פרסרפיה.חלומות-הנמקהכגרן
בעניןימסמורתקובעצייטליןאיד

הפאראפסיכרלרגיהמדעשלמדעירתר
היא"הפאראפסיכרלרג'יה :אומראלא

-המדעלהיותעשויהאר-המדע
שואףהואאידהגנוזים".הברחותשל
"המדעיםלעולםזהמדעלהכניסכלל

רלאהמאתימטיקה,כגרןהמדרייקים",
ה-המציאותעלשתפיסתואלאערד

עולםבברואאמונהמחייבתאחרת
ה-אלראף 1זר.אמונהאלרמרליכה
אחדבמקרםמחייבת.זרשאמונהמעשה

 : ) 426(עמודשואלחרא
n אתחזרנביאי·ישארישראל,עם
כ-עתה,רשאוהימים,אחריתחזרן

מדיבתומכרנןחראדררקא,זרתקופה
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וסופר'םספררם

האין-·ההיסטוריהשטףאלוחוזר
עלעליו,שמוטלללמדנובאזהעיתוי

הרצוןשללתיקונולעשרתזה,עם
 " 1ההיסטורי

מפרקיקטעיםלהביאנסינואילו
בטובבספרהמפורטיםהאירועים

מספיקים.אנואיד-ודעתטעם
הקנייתלשםאחדיםדבריםנביאאבל
תורותשלמהותןרעלהתוכןעלמשוג

הטיליפאתיה.שארהפאראפסיכרלרגיהי.
בקיומה,מרדיםשלמיםרכןשרבים
ה-לתופעותרתשתיהיסודמשמשת
דנות.אלהתורותשבהןמופלא

אבאשלעבררהפארטיזאןהמשורר
ל-השיבבארץ,עתההיושבקובנר,
המתבקשהביטוימהששאלועתרנאי
לש·ראה:
זהכרתכיםשאנומ·הכל"אולי

לערמתשלהם.ההליכהלערמתהבל
הברואבך.הניבטותשלהםהעינים
אנירחוקותשלעתיםהוא,ביותר
זהמתים.כעלעליהםלחשובמצליח
אחר'אךבאוני,ךמשרנהיצלצלאולי

הר-שא'ןל.האמיןמסרבאנ'פונאר

שהולחןלידיושבאניהנפש.שארות
משם.דמויותוראהאניפעםולא

קולותיהםאתחשאנילחלדן.מעבר
רקזהשכלררתכןלארזהבחלל.
צ. .א(אתיאיסטאנילצער:הזיה.

קרבנו"אבא :הרשיהמבסוףשואל
לצערךאתהאתיאיסטאםרחימאי,

קצרהאך )"?אתהאתיאיסטמה-
מקישאתהכשארכיצ.ד.מהביןבינתי

קולגלינוצריםשהולחןעלבאצבע
לקולאידרתיאררטיתבחללהמתפשטים

אינהאמישלזעקתהואילו-גברלין
נקלטהלאאמישזעקתהייתכןקיימת.
עלקרואאניזמקרםשהואבאיזה

ברכב.שלהתפוצצותשקלטטלסקופ
אךשברת-ארו.מילי.רנילפנישהתפוצץ

לאאדםבנישלשזעקתםררתכןא'ך
 ?שברת-ארדמיליוניהיאאףתחיה
השאלהבחלל.קולותיהםאתשחאני
קליטהמשכירילנרישאםרקהיא

ה-ולאהאבןלאלקליטתם.נאותים
ה-רקאולילקרלטם.עשוייםמכחול
הזה.ח"גל"אתלקרבמסוגלתמלה
מתים.לבידחייםבידגנרלאידשבר
ה-אתלקייםשעויהמלהחסדאולי

והממשישבחייםהממשיביןדשויה
שנכחדו.אלהשלשבקיומם'ותרעוד

ורוצהלבןניירגלירןלידאביישוב
אתבכףלאחוזלבונתרםבהכרה

באזניאךהחuח.הביתעםהזדהותי
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אלאהזה,מהגלשלאקולדתבקלטים
לאהןמשם.הקולותאחר.מער.רץ
שבערדאפשרהזייה.רקשזרייתכן
ברגעיעברימשרורישבשניםאלף

בערוץאלהקולדתוישמעשלדהחסד
עכ"ל.הזה".

עלצ.א.שלהבחנהדקיבדברים
ב-הפאנתיאיסטיתואמונתוטולסטוי

נחהלאהנפש,הישארות-היכללות
מ-שהחוזהמוכיח,שהואעדזעתר

אתגםלמעשהקיבלפרליאנהיאסנאיה
ברשימההפרטית.בהישארותהאמרנה

דבריםמזכירהואז"לבבל'הללעל
צליליעללפטירתוסמרךלרשאמר

ב-לאזבירהמגיעיםנעלמהתזמורת
ידםביגוניילדות.ניגוני-לילדת

עלי·ר·המפיליםמוסר.רניגרניהכיפ·ררים
שירומדברימביאהואקדושה.אימה

"צליליבמליםהמתחילב.ה.של
"למורםברקעיםתפלהנוגיזמרה
נבלעאבינמוג."אבי :ומסתייםחדרי"

הוא"·מי :שואלב.ו.ה.התחומים".בין
הואבאילוומתרצהשור.המתוודה

--זעליוןבידבפשרלמסרונכרן
ואין·הצליליםהממוניסכרני-

זמרהארתהמגדירצ.א. // ...מפלט
הטראנס·האנישלסולרכ"מנגינת

צנדנטאלי"•
ה·שלשנה) 130:(מלפניבספר
האמריקני(קליירוריאנט)הצחזרתן
מצרי.היהשלאדיירריסג'קסרןאבזריו
צ.א.מצאוספרים,ספררתאצלבירתו
אדגאראודותעלזהציוריתיאור

מובילה.האישית"נוכחותו :פראלן
ארנאהשדהאלההרגשה.דרךעל

מסן·הריםחומתמוקףפורח.עמק

 .,בקולרישטבעילאמשהרלעים.
הואברוחו •.•בהליכותיומפחידמשהר

מנוגדותנשימות-כבפשר •.•גר

לתוךנכנסהי.ההוא ...אדירות-ברח
דוגמהיצרר.".עצמושהואאופל

צחזרתן.שלחרדותל·ראייהמצריינת
רה·ותופס,מבידמשהואיותרהרואה
וניגודיהנפשנוחרתאתלפניוממחיש
צחזרתיתראייהמתוךפרשלהנפש

זר.

ביאליקנ.ח.שלהילדותמזכררנרת
ה-גמדיעלדבריואתצ.א.מעלה
אדע("לאלושנואר("ספיח")לילה
אומר-רוח"ארבשרבעיניאם

פלאים"ריננתוהשמיעו ).בנ.ח.
לכלותעדומתוקהארד-סהרוקרמת
שלולבאלאדההמקררמכאןהנפש".
הית:זהשירביסודלילה"."גמדי
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אתמשררהצ.רא.העמרקה.החריריה
החריריה·שללערבדהבבאלאדההמרשר
ה·שביןההבדליםאתרמנתחהחזרן
כנתינתר.הילד·רתמימיהחזרןןביןשיר

מעררו Hהאחרתהמציארת nהספר
הארקרלטי,עלרבהזלתחייהלמחשבה

במינרנדיררקלאזרמבחינהוחרא
ךה·המקרבלמןרנבדלשרנהגםאלא

שנותירר·רביהקדישמחבורנדרש.
ב·המאמיניםמןראינרזהלעניין

לכמהתשרנהלואיןאםגםמקרירת.
 .,זהכדררחיינושלענייניםגרפי

אמרהשראה.ענייןכגרןשהלכותיהם.
אברךריכוז,מחנ·רתירצאפעםלי

מאתנוכמההפכה"·השראה ;ח"בדי

למא·-מאתנווכמהלאפיקורסים,
הואהמחברפנים,כלעלמינים".

מתמידביקשומתרדהמאמיןהרגה
ההרדאהאםגםנפש.ייסוריומתוך

אינהארקרלטירתת·רפערתשלבקידמן
האמרנהאללהוליךבהכרחמוכרחה

פארא·על-שבספרב'מדור(ראה
שלמבית·מדרשםחמדניתפסיכולוגיה
אךכילנר.יאמרמי-הסובייטים)

מאמיןחראהספרשמחברהואמקרה
העמלעל- !זגורלמאמיןשלובנר
הרמהדעלזהבספרשהשקיעהרב

יאתה-דבריוהגיששבהןוהיכולת
תרדה.לר
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והמחר*האתמןי;·בין

הסי·ספר , 1958שבנתכשהופיע.
ירד·"בחצרזתהארצישראלייםפורים
(הרצאתבראנדרריןילחיים nשלים
רביםהבחינולאירושלים)מס.ראובן
גישהובעלחדשמחרבןמספרשקם

ה·שללירושליםרמקרריתעצמיית
האתמולבידהנתונהזרהרתיק,ישירב
שלרהמחרהראשדניםודרותשל

-מסיפררירבאחדהאחררנים.וזורת
ה·אומרעייפים",ילדים"·מסיפררי
מחבר:

ד·ריד'לזר'סלנטשמראלו'"זורזת
להםשניתןמהעלשכרכרבידרמן.
להםנשעה-שמיםליראתוהתפללו

עלעיניהםלקר nדלאהשמיםמןנס
עיניהם.עללבםחלקזלאלבם

ש·שעראללרבןבבגדיהיויוצאים
יררשליםשכינתאתדודאיםבובתם
ן•ניניהםסביב.ההריםעלשרכנת
זכורשלאאלה.דרדרתשלנכדיהם
לאשמים,ליראתאבותיהםתפלת
בשאורהשמים.·מןנסלהםנשעה

ש·שוערההריםאלנשרארתעיניהם
שחכמיםרבידןבלבם.מכבידכרנתם

בניהםלבנילהם.חריפים.רמרחרתהם
רכללאלהאלהאמררהתמימים,של
השכרנהשערנעקור-לעצמואחד

רקמועינינר.אחריונלךלכנרהמרגיז
רהלכף.

שלרנכדי·הםניניהםשאףרואה.צא
להםנעשהשלאעםהראשונים.דרדרת

"ברשאיםהםהריהשמים,מןנס
הזשוערשכונתם",שעראתבלבם

ברבד·חייםהמספרבלבם"."מכביד
כמותררמעטיםמהם.אחדהוארריין

ידיעתובעליסיפוריתיכולתבעלי
ושלהאתמולשלהחייםואורחההררי
לאיצטלאהראוייםבישראל.הזההיום
קמריח.דגםרההרהרהעברמספרשל
אתהמתאריםמספריםבישראללנר
הקיברץחייראתהחדשהדרוחיי

מהמשרםאך •:והעירהכפרזהצבא.
מ·גשרלגשרשיועראלהובראל

למחרזהישןהישירבשלהילדרתמחרז
החשר.השירבשלגבררתר I'הררייתר

 ·ז'ג"בית·ההרצאהנתערררעשכיד
בפילאדל• nסרסייטיפאבליקישיןאיש
ד·פרטרק,חייםד"רשבעריכתפיה,

 nירשולים"בחצררתאתלאורהוציא

דרשו.ז'רןרבאירר·הלקיןהללבתרגרם
העברי.מקרדמרשרנההאנגליהספר

בחוגרםרגםבזהשאיןמהבזהיש
בידימחדשהכתיבהמןהרבהיש

ש·דבריםברהרשמטררכןהמחבר.
רניתרספרהמקרריתההרצאהאתהלמר

ניחרדזר.הרצאהההרלמיםדבריםבר
 ·ה"סיפורשבקרבץ.האחררןהסיפרר
מחשבתמלאכתשחרא , nמסטמיךשרחם

tyards of ]erusalem, by Chaim Brandwein, Jewish יmCo )• 
. Publication Society, PWladelphia, 244 pp 
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