
המשכילית בסי&ורת כנושא והספרות חספר
פי־עגרלד בן־עמי

 העברי בסיפור המרכזייס הנושאים אחד הם - וקוראים סופרים - והספרות הספר
 או והקדמות, למבואות ספרותית, לביקורת זה בהקשר מתכוון איני בתקופת־ההשכלה.

 של הכדיוניח המציאות מן כחלק לספרות אלא ומכתבים, שיחות מתוך חיצוניות לעדויות
 של ותגובותיה בהערותיה או הגיבורים של בעולמם ביטוי לידי בא שהדבר כפי הסיפור,

 בסיפור זו תמאטית סוגייה בדיקת מתוך פנים־ספרותית. בדיונית, כאישיות דמות־המספר,
 ואת עצמה את ההשכלה ספרות רואה שבו האופן על לעמוד ניתך ההשכלה, בתקופת העברי

 ספרות על המקו־בלות בהערכות לגופו נידון שלא נושא הספרות, בראי בכלל הספרות
 ישעוד הנחת־מבוא, בתור מעניבות. ממקנות כמה להעמיד כדי בו יש ואשר ההשכלה,

 של בעולמם מרכזית משמעות יש ספר3 שלספר לקבוע, ניתן להלן, ותנומק תובהר
 לא משמש שהוא גנכך גם אלא הספרותי, ערכו או המסויים תוכגו מבחינת רק לא הגיבורים,

 של להתהוותם ונקודת־מוצא ומדריך ידיד הוא הספר האנושי. לגורם תחליף בתורת פעם
 סמל. גם אלא טקסט רק לא הוא הגיבורים. של בעולמם ואידאולוגיים נפשיים תהליכים

 בחינת שהיא שלו, הפרטית הספרייה פי על או קורא, שהוא הספרים פי על נבחן האדם
 על מתמיינים והספרים לסטאטום־תרבותי, ביטוי הוא הספר 1האישיות. של כתובה המחשה

 המשכילים אחד כאשר אנטי־׳מימםדית׳. או ׳מימסדית׳ ספרות של מוסכס ׳צופן׳ איזה פי
 לבקש כדי ווזחיים, הדח ברודם ר׳א של הרומאן גיבור אפרת, בבית מופיע הצעירים

 (.230)טורגניב׳ מספרי ׳אחד לו נותן הוא לקריאה, ספר ה׳נאור/ המשכיל מבעל־הבית,
 מבחינת החיובית טורגנייב, - הכותרת חשובה חשובים. אינם הספציפי ותוכנו הספר שם

 מאודסה האורח מגלה הקצוות, שתי ברודס, של אחר ברומאן המשכילי. הערכים עולם
 בשפת־רוסיה לנעקראסאוו השירים ׳ספר ובידה משכילה־בסתר, מעין היא מארחיו שבת

 שחרור־האשה(. לווזם)שוויון־חברתי, סופר הוא ניקראסוב :מאליה מובנת הבחירה (.103)
 או פושקין בשירי לקרוא יכולה אינה הגיבורה מיליטאנטית. חברתית מגמה מסמל הוא

 את הספר יאבד זה במקרה שכן יותר, חשובים משוררים ספק ללא שהם לרמונטוב,
 גיבור מציע אחר במקרה זה. מסויים בהקשר חשיבות כל לו תהא ולא הייצוגית, משמעותו

הצעיר למשכיל גריליכ׳, בעיר היחודים ׳צורר בסיפור ברנדשטטר, מ״ד של סיפורו

 הקצוווז. שתי ברומך האידאלי, המשכיל עמנואל, יהודה של ספרייתו היא לכך מובהקת דוגמה .1
 של ,ה׳קצוות שתי שהן מתונה והשכלה שורשית יהדות באישיותו המגלם כרודם, ר״א מאת

נמצא: כספרייתו הרומאן. פי על המשכילי האידאל
הנעורים... לבני ושיר מליצה ספרי למשכילים. ובקורת מחקרי ספרי לרכנים. שו״ת

 בספרי ופעם במדרש עין ישים פעם אשכנזית... כתוב בספר ומשנהו בגמרא יביט רגע
 לברוך המדות׳ רספר ראב״ע פרושי נפגשו. נבוכים' רמורה ׳והר׳ פה הפילוסופיא.

הזה. בבית תאמים היו והשכלה והאמונה נשקו, וחכמה תורה חכרו, שפינאזא
(215 תרמ״ח, ברודם, )ר״א



 י3כת )כל ההשכלה לעולס כיאות להתוודע כדי גורדון י״ל מאת יהה׳ה משלי את לקרוא
 התפקיד את למלא זו יצירה מסוגלת האם ולשאלה םפרותי, כז׳אנר עצמו למשל (.89 א׳,

 של הקונסטרוקטיבית המגמה את המסמל יל״ג, זוז. בהקשר וושיבות כל אין לה, שיועד
 מגיבורי אחד לעתים או המספר, תמיד שואף זאת עם העיקר. כאן הוא הלוחמת, ההשכלה
 לבין ׳קאנונית׳ טותה ספרות בין התחומים טישטוש בפני הקורא את לחזהיר הסיפור,

 את המציע ברנדשטטר, של גיבורו ההמוני. לקורא בילוי המספקת פופולארית ספרות
 ׳וזלאת כלשונו, שהם לו׳, והדומים דומא ׳סיפורי בפני אותו מזהיר לידידו, יהודה משלי
 ממונטה הרוזן דוגמת ליומאנים כוונתו (88 )שם, וזזאת׳. המאה בשנות צרפת ספרגת

 החיצונית ההשכלה את שטחי, משכיל של דרכו את לתאר בא הוא כאשר וכיו׳׳ב. ריס?וו3
 כדי אשכנז׳ ׳שפת הלומד הגיבור, של המגונים הקריאה בהרגלי מתמקד הוא המדומח,

 ,26 )שם, להם׳. והדומים דומא כסיפורי צרפת, משפת נעתקים ׳סיפורים אותם בה לקרוא
 דרכי דבר על משוחחים סמולנסקין של חנף שמוזו־נ גיבורי כאשר עניין, באותו (35

 לבין הנכונה בדרך וזנושא את שהעלה פאוסט בעל בין מבחינים הם הנכונה, האהבה
 מוסרית בלתי לדעתם, היא, לנושא שגישתם 2סי.../ אייגען או דומא אלכסנדר ׳הנבלים
 פאראדוקסאלי שבאופן כך על לתהות יכול המודרני הקורא ודאי, 3בחינה. מכל ופסולה

 ופופולארית, טריוויאלית ספרות אותה אחר הקורא של להיטותו את המגנים סופרים אותם
 שלא או מדעת כשליליות, ידם על המוחזקות ספרותיות תחבולות באותן נוקטים עצמם הם

 הקאנונית, ספרותיות, מערכות שתי בין האבחנה עצם חשובה מבחינתנו אולם, 4מדעת.
 הקאנונית המערכת אל להשתייך הצורך מכאן. ה׳פסולה/ והפופולארית, מכאן הלגיטימית,

 את לשאלה חשיבות כל זה לעניין ואין מוגדרת, ספרותית־תרבותית תודעה על מעיד
קאנונית. ספרות אותה של בקריטריונים עומד עצמו הסופר

 של הפוכה למגמה ביטוי גם כסיסמה־אידאולוגית, הספר, משמש מידה באותה
 ממיין המשכילים, ואת ההשכלה את העוין אפרים, ר׳ אברמוביץ, של גיבורו אנטי־השכלה.

 כבית״דפום המוחזק בית־הדפוס שם דוגמת חיצוניים סממנים פי על האסורים הספרים את
 שורות עם רחבים ׳שולים כגון טיפוגראפיים, הכר סימני פי על או ספרי־השכלה, של

 הספרים תוכן בין קשר יש אם , מעמד באותו תוהה, הגיבור אשת כאשר וכו׳. קןצרות׳
 להאמין רק עלינו כאלה. הבלים עוד תשאליני ׳בל הגיבור משיב השלילי, אופיים לבין

 ה׳מירדף׳ את גם להזכיר כדאי הקשר באותו 5המה׳. רעים ההם הספרים כי מורינו בדברי
נדפם אשר אחד פסול ׳טריפה ספר פרל, י׳ מאת טמירין מגלה בספר ה׳בוף אחר הסהרורי

 מן היה שולמן, ק׳ של בתועומו פאריז, מטחרי שספרו (,Eugene Sue, 1857-1804)סי איז׳ן .2
.159 -149 ,1952 שאנן, והשווה: ההשכלה. בספרות הפופולאריים הספרים

 ,weinfcid, 1978 - והשווה .457-463 )תרל״ג(, ג השחו חנף/ ׳שמחת סמולנסקין, פ׳ .3
135-125.

 - עיין ודיומא סי בהשפעת האינטריגה לסיפור ,ה׳לגיטימית המשכילית הסיפורת של זיקתה על .4
.15-14 תשמ״ד, ברתנא, וכן, .21-18 והחייט, להדת מבוא שקד,

 ביותר מאוחרת מתקופה דומה אפיזודה על להצביע כדאי .43-41 עמ׳ והבנים, ות3הא .5
ברנר: י״ח של ב׳בחורף׳

 ספרימי איזה - אבי מתעורר - ספריסי
דרכים׳... פרשת ׳על ספרים!...
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ת הספר רת כנושא הזספרו פו המשכילית בסי

 הסאטירי בהקשר הספציפי תוכנו ואשר 6האמיתיים/ הצדיקים ונגד שלומנו אנשי נגד כעת
 לגלות שיש העוין המחנה של מובהק ממל היותו עצם אלא וושוב, אינו מוזכר הוא שבו
ולאבדו. אותו

 על התיאורים רוב 7הגיבור. של התמשכלותו בתהליך מרכזי גורם תמיד היא הטפרות
 מתוך מדברת העת ׳רוח ספרים. סביב מתרכזים בחורי׳הישיבוז בקרב ההשכלה התעוררות

 אומר תפרוץ/ פרוץ ׳ההשכלה והוזיים. הדת ברומאן פלגות בעיר העלמיט׳ ולב קרב
 ׳שירים מליצה/ ׳ספרי ספרי״השכלה אותם לכך: וההוכחה בפניה, יעמוד לא איש המספר,

 בחורי של הגמרא ספרי דפי מבין החבויים וכר רומיה׳ בשפת לימוד ׳ספרי עבר/ בשפת
 לנצח. שסופה מתפשטת השכלה של נמנע בלתי בתהליך ניצוץ של ראשיתו שהם 8הישיבה,

 וזדח גיבורת רוול, כאשר עמדות. ולשינוי לשכנוע בדוק אמצעי הוא הספר כן, על יתר
 באמצעות עליו מערימה היא שמואל, ידידה' של עמדותיו את לשנות מעוניינת והחייס,
 ואת עולמו את המערערים ספרים, של המביכה השפעתם את עליו מפעילה היא ספרים.
 9ערעור. ללא עצמו את כאן המוכיח ובדוק יעיל כאמצעי שלו, והאידאולוגי הנפשי חאיזון
הבנות. של והחברתי המשכילי חינוכן על גם אחר מכיוון הספרים משפיעים מידה באותה

ותשובה׳י ׳שאלה והו מה
לא.

וידעתי. - ׳ביכל׳ אמור טפו־!׳. ׳ספר! אומר: אתה זה מה ׳ביכל׳! אמור: ובכן
(.24 עמ׳ ,1964 תל־אביב א׳, ים3ת3)

במקומות הספר, במהלך להלן, וכן ג׳ עמ׳ א׳, איגרת ,1819 וינה טמידין, מגלה ר9ט פרל, י׳ .6
< רבים.

ועיין: הכללית, בספרות גם ורפורמה השכלה של תנועות כלל בדרך המאפיינת תופעה וזו .7
.121-126, 1919, T. Masaryk; 147-148 1952, N.V. Risamovsky

 ההולמים בנושאים והיסטוריה הגות ספרי גם אלא יפה, ספרות רק אינם בהם שמדובר הספרים .8
 ובגרמנית ברוסית ספרים בצעירותו שמואל קורא למשל, כך, משכיל״רפורמטור. של ווינוכו את

 באופיו נפחו אשר וכדומה בצרפת הראשון המרד וקורות מעשיו פרשת וכל לותר ׳קורות אודות
 חשיבות (.96 והחייט, )הדת הישראלית׳ הדת לטובת ולעשות להתעודד בער... רוח גם

 יכול האיש הספר. אל הצעיר המשכיל מתוודע דרכם אשר השונים ל׳מתווכים׳ גם יש מיוחדת
 מליצה ספרי גם ׳נראו ובעקבותיו רוסית בישיבה ללמד שבא המלכות׳ בשם ׳מורה להיות

 ידידו את המביא והמנוסה הבמר המשכיל או (,223 ב, והחיים, )הדת עבר׳ בשפת ושירים
חוץ( כלפי כגוי שנראה מי )או גוי־נאור לעתים או (,96 א׳, )שם, ההשכלה ספרי בסוד הצעיר

 משכיל או (,98-88 א/ כתבי ל3גריליב׳) בעיר היהודים ׳צורר ברנדשטטר של בסיפורו כמו
 דביר, מהדורת פרוזה, ב׳, ים3ת3) בדעת׳ ׳המעורב גורדון י״ל של סיפורו דוגמת בסתר,

קל״ג(. תש״ך, תל״אפיב
 החדשות הדעות את שיקלוט ׳כדי מדעית ביקורת בהס שיש ספרים לקרוא לשמואל נותנת רחל .9

המספר, כלשון עליו, מערימה היא דעתה׳, פי על משכיל איננו בלתן ואשר בארץ השוררות
 ׳וישם שלו את עושה הספר אבל הספרים, על דעתו את לשמוע אלא מעוניינת היא אין כאלו

 ב/ והוזייס )הדת התיקונים׳ ורעיון ׳העם המרכזית משליחותו מתרחק והוא פנפשו׳ שמות
219-212, 233.)
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ת של יתרונן על מצביעות רבות יצירות  הן שאין משום הבחורים, אחיהן על ישראל מו
 את ללמוד האבות להן מאפשרים המעשה לחיי אותן להכשיר וכדי תורה, ללמוד חייבות

 הספרות אל מתוודעות הן מכך, כתוצאה כלליים. בבתי־ספר לבקר ואפילו המדינה שפת
 על להלן, שנראה כפי הצביעה, גם ההשכלה שספרות תהליך ווזלועזית, העברית היפה

 הגיבורה מספרת לאורה׳ מאפלה הוציאוני הרומאנים ׳רק מבחינתוז. השלילית השפעתו
 והחייט, בהדח המשכלת, בת״שבע ואילו (,15-14 א׳, )וזלק שייקביץ של בהנדחונ חנה

 והך ה׳יראים׳ את הן לכקר המסוגלת מאוזנת, וביקורתית משכילית להשקפת־עולם מגיעה
 ותכליתי: קצר הוא התהלין הספרות. אל מתוודעת שהיא לאחר ה׳הברלינים/ את

 ושם פה מוצאים אנו בשירה גם 11 10משבלת׳. שבע בת ותהי ספרים... לקרוא ותחל ׳ותגדל...
 על המצביעה עבדי משודר וזיי ליכטנפלד וג׳ פרץ י״ל של הסיפורית בפואמה לכך. עדויות

 פנה בכל ועיניה וסוררה ׳הומה של טיפום בין מבחיניס הם בנות־ישראל, של סוגים שני
 חשק בספרים, בין ׳עלמה ולעומתה הבווורים/ אחר לכת ותואל תתור גם קרת... ברחובות

 ׳ענויס בה מוסרית, כמובן שתכליתה ווזטובה, היפה הספרות את המגלה זו והיא מלאה׳
 תופיע׳ כשמש תשתרר אהבה שם יסגודו... לא לזהב עם עשירי שם רמים, וישפילו יגבהו
(.28-27 תרל״ז, ליכטנפלד, )פרץ, וכו׳.

 שדה הם החיים לא המציאות. להבנת בדוק אמצעי גם לגיבור פעם לא משמש הספר
 גיבור חצרון, יעקב כאשר חיים. אותם המתארת טפרות אלא הגיבור, של ההתנסות

 לומד הוא סוכות, הנידחת העיירה מן לאודסה מגיע הקצוות שחי ברודם ר״א של הרומאן
 למדוהו הרומאנים לרשותו...׳םפרי מעמידים שידידיו הספרים מן החדש לעולם להסתגל

 פרטיהם בכל הסופרים חוקי לפי שובו לליזא הליכותיו גם דרכיה... אופניה... אהבה, מהי
 ונישואין אהבה בעניני סיבוכים רומאן באותו מתעוררים כאשר (.54-53) ודקדוקיהם׳

 - וחנימוק עולם; בהליכות שבקיאה כמי ברוחה, לפול שלא ידידתה את הגיבורה מרגיעה
 בבית את גם ראית מחזות וכמה כאלה... דברים המספרים קראת ורומאנים ספורים ׳וכמה

 אוזר נימוק מכל יותר משפיע זה נימוק ואכן, כאלה׳. מעשים יצדיקו אשר הטיאתר
 שרעפיה׳)שם, וינוחו קראה... אשר רבים רומאנים ותזכור ׳שבה כי מתעודדת והגיבורה

 למות לו טוב ׳כי באכזבתו, להתאבד ווייסברם של גיבורו מוכן עניין באותו (.214־213
 משאת אהובתו את ולראות וכעם עמל חיי מחיות הרומאניט בספרי ככתוב גבורים מות

 ההשכלה מספרות ספרים של בשמות הגיבורים נוקבים אף לעתים ״זר׳. ביד נתונה נפשו
היהודים׳ ב׳צורר ברנדשטטר של גיבורו לנהוג. שלא או לנהוג כיצד ללמוד ראוי מהם

 בקריאת הקצווח שחי גיבורת שפרה של דרכה את זה בעניין השווה .21 ב׳, וחתיים הדת .10
עולמה. השקפת את לערער שעשוי מה את לדחות יודעת אבל יפה, ספרות קוראת היא ספרים.

 הספרים הבית׳. ושלום הוכים המשפחה חיי את יהללו אשר הספורים את להלל ׳הרבתה היא
 רב אסון יביאו אשר והפרעות, הסכסוכים את ולתעב לשקף אבותי את ׳לאהוב אותה מלמדים

(.179-178 וכן ,106-105 הקצוות, )שחי בר שלוה אשר בבית
 אבל הוריה, כמצוות להינשא המסרבת לגיבורה הגיבור ממביר מקום באותו .21 הזמניט, נין .11

 כי ידעת עתה כי המשכילים בספרי בינות ראמנים קראת ׳לו מרותם, את לקבל זאת בכל מוכנה
 אליהן יצוו מדי בקולם שמוע לבלתי הוריהן לקול תמיד מקשיבות נערות תעשינה וכזה כזה

(.22)בו נפשן בוזלה אשר לאיש להיות במפגיע
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רת כנושא והספרות הספר המשכילית בסיפו

 אחרים סיפורים כגיבורי או סמולנסקין או מאפו גיבורי בעקבות ללכת שלא בידידו מפציר
 להגשים יש ההשכלה את כי למרחקים, ולצאת עירו את לנטוש ולא עצמו ברנדשטטר של

 ואת וסמאלענסקי מאפו ספרי את ידעת ׳הלא במרחקים. ׳קריירה׳ לחפש ולא העט בקרב
 בסכלותה נשארה עתיקא והעיר אנגליא לארץ כלם הלכו האחרון... זה יוציא אשר ׳השוור׳

 הואיל לא מולדתו עיר ולנבוא ברעסלוי... בעיר לרב היה קיזאוויץ מרדכי הזה... היום עד
 )כל ידם?׳. על עמם בני נושעו לא האם בארצם האלה החכמים כל נשארו ׳לו לכן, מאומה/

 בדרכי הוזועה על ממליץ זרחי, ושגר בגאון סמולנסקץ של גיבורו (103 א/ כתבי,
 מושבותיהם בארצות אחינו דרכי לפנינו יתאר ׳הוא כי כידוע, סמולנסקין, אותו של חחיים
 התויגה של גיבורו שדן, כשם (125) דרכיהם/ להיטיב הנתעים יראו וממנו אמת בשרד

כי3  יתר הרבה ידעתי אז ׳כי מאפו, מאת ן1צי ת3אה את לקרוא לידידו ממליץ החיים דו
 של כוחה מה לידידו מסביר דן (91 א/ )וולק מזמותיהס׳. וטתרי ערומים לנכלי להבין

 ממנו ומרחק גובה אל הטהורה/ המחשבה אברות על אותנו מנשאים ׳הסופרים כי הספרות,
 )שם( יותר. וברור מעמיק באופן להבינם ואף אותם ולשפוט החיים על להשקיף יכולים אנו
 לספרות הגיבור נזקק מיינקין, של ישרים אהבח דוגמת שוליות ביצירות ואפילו ושם, פה

 של הגיבורה העלילה. במהלך עובר שהוא האישי הנסיון משמעות ואת עצמו את להבין כדי
 כדי המעשה סיפור את לעצמה ומנתחת שילר, מאת גורויה הרישות את קוראת מיינקין
 הרעות תחשובנה ולא פקחיס עיני תעור כי האהבה היא נוראה ׳מה יותר טוב לדבין

12(.21) בן׳ אחר תבואנה אשר והאסונות
 ספרות בין רק לא להבחין הקורא על מאליהם. מובנים כה הם הדברים תמיד לא אולם,

 די לא מוטעית. לקריאה נכונה קריאה בין גם מידה באותה אלא גרועה לספרות טובה
 ולא משכילית, הגשמה של משמעותי בתהליך הקריאה את לקשור יש אלא ספרים, בקריאת
 מרבה והחיים, הדח מגיבורי אחד הבירזי, יוסף זרות. למטרות שמוש בספרות לעשות
 צחות׳ ׳לדבר לו מסיעת הספרות בשפת־עבר׳. עתים מכתבי וגם ושיר... ׳מליצה לקרוא
 ומדריך ׳מורה בהעדר לו, חסר העיקר אבל חיצוני, רושם לעשות כדי חלקות׳ ב׳שפת
 לו ולתור מחיה לו ׳לבקש לחיים תכליתית פרודוקטיבית גישה והוא: השכלתר בדרכי
 בתוךתהליו אחד גורס רק אפוא, היא, הספרות (.126 א/ )וזלק אדמות׳. עלי ומטרה מנוחה
 כל אין הספרותית להשכלה הנכונה. ההשכלה אל בדרכו עובר שהגיבור וחברתי רוחני

 מביא אברמוביץ ועבודה. יצירה של חיים - העיקר את משרתת היא אין אם חשיבות
 עיקרי את למצות כדי בה שיש 0ני3וה האבות גיבורי בין ארוכה שיחה זה בנושא

 מבחין הרומאן, גיבור דוד, הספרות. של התכליתי תפקידה אודות המשכילית האידאדלוגיה
 הנוגעת לאומית, ספרות לבין אוניברסאליים, כלליימ׳, ב׳מושגים העוסקת ספרות בין

 העם׳ חיי ממקור ׳היוצאת כזאת, ספרות מסויים. עם של וקורותיו׳ מנהגיו ל׳הליכווזיו
 הספרות לדעוזו, אולם, ומשפיע. מחנך כגורם עם אותו של חייו על ותפעל מכן לאחר תשוב

 כדי בה אין לכן מוזייו׳, מתפעלת ואיננה ומחסוריו העם עם דבר לה ׳אין שלפניו העברית
 העם להמון ׳תנו תובע: וזגיבור החיים׳. בארצות היא למותר ׳ואך להשפיע, וכדי להפעיל
 ,הדעת ׳שמש משנתם/ יקוצו אז הלא בחיים, לאדם טוב מה אליהם דברו מועילים... ספרים
 וכל אלהים' בת ׳המליצה זו לשמה, ספרות״יפה דוד שולל זו מסיבה אור׳. ׳יראו והם תזרח
כי החיים, על לפעול מסוגלים אינם והם החיים עם קשר להס שאין רבים ׳מליצים׳ אותם

״.Dio Zcrsiiining von Troja״ - וירגיליוס פי על שילר של לתרגומו הכוונה כנראה .12
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ולד בן־עמי נג יי פ

 רוח גם עולם הליכות בחוכם המכילים נמלצים ספוריס לכתוב בכשרון המליצים עמלו ׳לו
 מכאן (.20-17)לספריהם׳ התאוו ורבים נפשות לוקחים היו אז דרכם, וארחות עמם בני

 לפי ׳זולה׳ או טובה, ספרות של שטחית קריאה נגד רכים במקרים החוזרת ההדגשה מובנת
 מסביר ה׳פשוט׳ הקורא ורציני. חיובי קורא של מודל לגבש והנסיון ההם, הימים מושגי

 הספרים מן ו׳רק ביקורת ללא הכתוב את מקבל סמולנסקין מאת ושבר׳ ב׳גאון המספר
 מציאות של נאמן נציג הספרותי בגיבור רואה והוא האדם׳ בני וארחות התבל דעת למדו

 יותר וביקורתי סלקטיבי שהוא הנבון הקורא מצוי לעומתו ליצג. אמור הוא אותה חברתית
 כל ׳את המטפר, מקום באותו אומר ראיתי׳, אני ׳גם לבדיון. מציאות בין להבחין ויודע
 להטיב דעת למדתי אם כי התעוררתי, ולא ושקטתי שלותי זאת ובכל ה״תועה״ ראה אשר
 אחר גיבור ואילו (.127-125)בקשתי׳ לא ביז־י היה לא אשר ואת בידי היה באשר דרכי

 בספורי־אהבה קראת אשר את ׳האם ותוהה... קובל ב׳הירושה/ אליקים סמולנסקץ, של
 את להדגיש נטייה מוצאים אנו רבות ביצירות (.98 ב/ בחיים?׳)חלק גם למצוא תאמר
 ערכיו את והמסלף הסיפור את המחטיא תפישתם, לפי ה׳המוני/ הקורא של השטחי האופי

 ובהשעח־תיוזם/ בחקירותיהם למעמסוז עלינו הנופלים אנחנו סופרים ׳החסרים האמיתיים.
 דברי לשמוע נפשינו את אין ׳כי שייקביץ, מאת בהנדחת המספר באזני הקוראים קובלים

 יוצאות בעיקר (.30-29)העת׳ את לבלות רק היא הראמאנים את קריאתנו ומטרת חכמה
 של כדבריו מוסרן/ ודרכי חכמתן כל המה אהבים ש׳ספורי השונות הקוראות ועין בשן

 ברודס ר״א של גבוו־ו אחיטוב, ואילו (.193)חנף׳ ב׳שמחת סמולנסקין של גיבורו שמעון
 אשר פה־חלק את אהבה... לבקש מאד ׳המתיפות אודסה בנות על מלגלג הקצווח, בשחי

 (114) תקראנה׳, אשר הרומנים ספרי כל מן תאספנה אשר חחדודים ואת החנף ואת להן
 פוזבה השכלה דבר מעט טעמו ׳אשר חמידות נשים שתי אגורות, בת״י מוזאר, ווייסברם

 או מסולפת, היא השכלתן אולם אביהן/ בית בנעוריהן קראו אשר רמאנים ספרי מפי
 איש ׳כל לכן להן/ זרה ורוחה לה מחוצה ההשכלה פני באור לראות עיניהן ׳נפקחו כלשונו,

 שהרבה הסופרים, אחד (,8-7 ג׳, )וזלק כמשכיל׳ בעיניהן היוז אירופא מלבוש לובש
 היה פחות, לא שטחית בדיונית מציאות שטחי באופן המחקה המדומה בהשכלה להצליף

 צעירים, משכילים שני מציג הוא נפלאות׳ תחולל ׳אהבה הקצר בסיפורו ברנדשטטר. מ״ד
 שלהם ההתאהבות תהליך אבל לכאורה, מתאהבים הם ומרים־מאריע. שמעון־זיגמונד את

 אופנה על־פי ׳רומאנטית׳, אהבה של ספרותית סצינה איזו לשחזר שטחי נסיון אלא אינו
 אלילת מינערווא בשם לדגול גאליצין בארץ ישראל בני נערי גם החלו ׳מיום שהחלה

 כי מאריע לך ׳ומה משיב: והוא תאנח?/ כי זיגמונד לן־ ׳מה אותו: שואלת היא ההשכלה׳.
 שמעוך, בזרועות היא ׳והנה בספרים, כמו זה ומדוקלם קצר דיאלוג ולאחר /1את תאנתי

 המסכה מן הגיבורים משתחררים הנשואין שלאחר מאליו ומובן וכדין, כדת מאוהבים
 הגלגל את ומחזירה חרוץ לכשלון המוליכה זוגם, p אודות האמת את ומגלים השאולה
 ברודם ר״א אצל נמצא דומה עלילה (27-25 א/ טתגי, )כל המוצא לנקודת אחורנית
 מרד הרפתקני: רומאן על וחולמת ספרים, קוראת וזוה הגכורה נפלאות׳. תחולל ב׳אהבה
 מוצלח שדוך לה מציעים הוריה כאשר וגם ברומאנים/ ׳כמו האהוב; עם בריחה בהורים,

 הרומאנית אהבה תתלה בו אשר ראיש הספרותית האינטריגה לה חסרה כי אותו, דוחה היא
 ככל תמו בעצם הרומאן נגלה ׳ולעיניה הרצוי החתן מתגלה אשר עד דמיונה׳. סאת למלאת

(.83-80 ,0נערי עט יט3קראה׳)ןק אשר בספורים הראתה אשר
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רת כנושא והמפרות המפר המשכילית בסיפו

 ההשכלה בספרות מתפתח קורא, ושל סופר של חיוביים מודלים לעצב הנסיון בצד
 שנות סוף לקראת ובעיקר רבים, סופרים עצמה. כלפי ומתמדת עקבית כיקורת של תהליף

 ההשכלה ספרות את ולבחון נפש וושבון לעשות מנסים התשעים, שנות וראשית השמונים
 ללא היא, ביותר ווזמובהקות הבולטות הדוגמאווו אחת עצמה. שלה היסוד הנחות לאור
ת ליליינבלום, מ״ל של האוטוביוגראפיה ספק,  הנושאים שאר בין אשר געוויס, חטאו
 וספרות. ספרים של הרחב מושא במיווזד נוגעת היא צלפחד, גיבורה מפי מעלה שהיא

 את שסילפו הקודש ספרי הן ספדים׳. בגלל חייו את ש׳אבד כמי עצמו את מציג אף הגיבור
 ולא וההשכלה, החיים שאלות על תשובות לו לתת שהתימרו ההשכלה ספרי והן חנוכו,

 ספרי של מפורט קאטאלוג זו ביצירה למצוא ניתן תקנה. ללא אותו להטעות אלא הצליחו
 מספר מזכירה אינה היפה הספרות בתחום אחרת משכילית יצירה ששום דומה, 13התקופה.

 ,ה׳קורפוס של מרוכז היסטורי סך־הכל מעין המהווה ויצירות ספרים של רב כה
 רבים פרקים הי״ט. המאה של השישים שנות ותקופתו, המשכיל של הספרותי־תורני

 הנותנים ועיתונים, כתבי״עת ומהדורות, ספריס של מפורטות רשימות אלא אינם ביצירה
 מתארת, היצירה תקופתו. רקע על הגיג־ור של תרבותי־ביבלימראפי חתן המודרני לקורא

 באמצעות ההשכלה אל צעיר משכיל של דרכו את ראשון, בגוף האוטוביוגראף מפי
 ספרות עם ה׳מחתרתי׳ הראשון המפגש מן השלבים, כל את עובר הגיבור הספרים.
 עד ההם, הימים ברוח מליצית ספרותית כתיבה של בוסר נסיונות האסורה, ההשכלה
 הוויה של במרכזה העומד ומפורסם, מוכר ופובליציסט סופר של ׳קריירה׳ למימוש

 פרמפקטיבה מתוך נעודים חשאות את כותב ליליינבלומ אולם, ופעילה. רוגשת ספרותית
 על ובעוצמתה בחריפותה נדירה שהיא ואירונית, מפוכחת נקודת־ראות ומתוך ביקורתית,

 כולה היצירה לאורך השבעים. ות1ש ראשית T התקופה של והמושגים הנורמות רקע
 יוצאים הספרים כל לא ודאי, וקוראיה. ההשכלה ספרות על ביקורת דברי הממפר משבץ

 כמה וגם ללבו, המדברים ריב״ל( או רנ״ק )כגון ומחקר הגות ספרי ובפרט מקופחים;
 העדות אולי, לפנינו, כאן ואוהדת. חיובית להארה זוכים ומשורריה ההשכלה ממספרי

 משוחד(, בלתי לא כי בלתי־אמצעי)אם באופן המתאר, צעיר משכיל של ביותר האותנטית
 לימים, בהם ראה ומה בצעירותו, עליו השפיעו כיצד המפריט, אל התוודע דרך באיזו

 כתהליך קריאה תרבות של התהוותה אחר להתחקות שמבקש מי כשהתבגר.
 מיוחדת עדות ספק, ללא נעורים, בחשאות ימצא ואינטנסיבי, מובהק סוציו״קולטורי

 עוצמתה ■מבחינת כדוגמתה למצוא ניתן פייארברג מ״ז מאת בלאן רק שאולי במינה,
 לכוח מענינת עדות זו באוטוביוגראפיה יש דיונגו, נושא מבחינת והאפקטיבית. חכמותית

 תהליך עם מתגבש שהוא כפי הספרותי לטעמו צעיר, משכיל של בעולמו הספר של העצום
 בספרים קראתי ׳הרבה התפתח. שבתוכו הספרותי־תרבותי ולקונטקסט התבגרותו

 החייט׳. רעיון על לבי את עורר בהם אחד ׳ולא הגיבור, כותב ספרי־השכלה/ המכונים
 הפסולת/ מתוך סולת לברור ׳מבלי ליד, הבא מכל ומנהל/ ׳מורה ללא מקרית היא הקריאה

 שהם שלהם, הקריאה הרגלי על משכילים של הביקורת בדברי תמיד חוזר אשר מוטיב
 של פיקורתו ממש. של אסתטית או ביקורתית מחשבוו ידי על מודרכים ולא מקריים

:פשרות וחמרת סאטירית נוקבת, היא לילייבלום

 וספרות עת כתבי לרבות שונים מסוגים טפרי□ 100כ־ מניתי נעווים חטאות של החלקים בשני .13
.7 תשמ״ד, פיינגולד, :מאמרי זה בעניין וראה מתורגמת.
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 שיריו ישורר שנאני־שחק עם ויחד כובבים בין יעוף זה בהבלים... דורשים כולט
 יכתוב וזה בת־יה... הקדושה העבריה השפה האביב, לכבוד לאלהי־המערכות,

 באוויר פורחים בדברים עוסקים שכולם שבהן/ השווה הצד ומליצות... שירים
החייס... ומן העולם מן קוראיהם לב ומסירים

 לא שבאמת פי על אף קיץ, בטרם כביכורה בלעתיו לידי שבא ספר־השכלה כל
 היא מה אז ידעתי לא שוזרי אהבתי, ההשכלה את לא דברי״רוח. אלא כלום, בו היה

 שהם במפרים, לנפשי מזון וחפשתי והדרשות מספרי״הפלפול נלאיתי אבל השכלה,
 את אוהב שאני בלבי, ודמיתי ותדשות, חליפות לבקש אדם כל כדרך לי, חדש מסוג

 בשם עצמם מוזבריהם ובפי חברתי בפי בפי, מכוניס שהיו עצמם ההם המפרים
(137 א/ חלק אוטוכיוגדפייט, )כתגים השכלה׳... ׳ספרי

ולד בן״עמי נג יי פ

:ולהלן

 ספר קורא הוא היום בידו: הבא מכל קורא ונער נער ישראל...כל בני אצלנו
 ׳קדמוניות - השלישי וביום הזמף! נבוכי ׳מורה ספר - למחי פאו־יז׳; ׳מסתרי

 איזה - השביעי ביום מדע... ספרי החמישי נניום בקורת; הרביעי ביום ישראל׳;
 - התשיעי ביום צבוע׳; ׳עיט - השמיני ביום שבשפת־עבר; ישן ז׳ורגאל

 ספר הפעם עוד כן ואחרי שירים, מפרי - העשירי ביום עבריים; מכתבי־עתים
מתבלבל. שמוחו עד תלילה, חוזר הוא וכן שיריס, וספרי חקירה ספרי מליצה,

(129 ב׳, חלק )שם,

 הוא חשבונו הלוחמת. ההשכלה תקופת של בעיצומה נכתבת ליליינבלום של וזביקורת
 ומשכיליים תורניים למיניהם, ספרים של הכפייתי בכוח הרואה משכיל, של אישי חשבון
 פרודוקטיביים. ולחיים לאושר בדרכו האישית התפתחותו דרך בעצוב שלילי גורם כאחת,
 עס אחר. מכיוון ביקורת והתשעים השמונים שנות של בסיפורת מתפתחת זאת, לעומת
 משכילי את לשפוט כדי המתאימה בפרספקטיבה מצויד כבר הסופר כאשר ההשכלה, שלהי
 ספרות של השלילית התרומה כלפי ביקורתית מגמה ושם פה מסתמנת הקודם, הדור

 מידה באותה או החדש, הדור של המשכיל שלה. האידאולוגית המגמה מבחינת ההשכלה
 מופלגת בדרך־ארץ מתייוזס אינו ששוב הקודם, הדור של המתבגר או המזדקן המשכיל גם

 של השפעתה את לבחון ומנסה ההשכלה, של מדרכה אכזבה מגלה השכלה׳, ׳ספרי לכותרת
 ׳מהפן־׳ של ביותר המובהק הביטוי בהווה. מגלה שהוא שליליות מגמות אותן על הספרות

 עליו להרתיב לי הזדמן שכבר הפדק, על רבינוביץ, א״ז של ברונ?אן ספק, ללא מצוי, זה
 הרומאן, גיבור יחיאל, (.126-119 תשל״ט, )פיינגולד, אחר במקום זו מבחינה הדיבור את

 קורא הוא נעורים. בחגואות לעיל שמצאנו נוסוז באותו משכיל, של טיפוסי תהליך עובר
 מאפו של 1ו>3צ עיט רמא״ג, מאת אגיעזר אברמוביץ, מאת והגניפ האבות את ׳במחתרת׳

 הפוזיטיביסטיות מגמותיה על הזמן, בת הרוסית הביקורת אל מתוודע גס ובמקביל וכיו״ב,
והראדיקליות.

 וםפרות, טפרים אל גיבור של התוודעות של מפורט תהליך לפנינו מתאר רבינוביץ
בי תהליך שהוא קטי ת מתפתה הגיבור הראשון, בשלב ומבוכה. ערעור של מתמיד דסט

92



רת כנושא והספרות הספר פו המשכילית בסי

 הישיבה כחורי בין האוחז הבולמום רקע על אסורה ספרות שבקריאת ההרפתקה לעצם
 המאירים ההם בהספרים בהחגא יקראו השכלה, מספרי ידיהם ירפו ׳שלא והאברכים

ת גיבור כצלפחד שלא הגיבור, אולם (.52)עיניים׳  מן אחר באופן מושפע נעווינז, חטאו
 בשום בם להגות הוסיף כאשר אן לבבו, את לקחו הציורים וחמדת השפה ׳נעם הקריאה.

 היצירה במהלך (.54) בשרו׳ את כתולעת אכל והספק היסודות... כל התערערו כן לב,
 את דוחה הוא חייו. ואורח עולמו תפישת בכל טוטאלי ערעור של תהליך וזגיבור עובר
 הדמיון מעולם ׳אך שזו להבין בלא מאפו, של היפהפיות לאחת דומה היא שאץ על אשתו

 הספרות לעומת ומיותרת נחותה לו הנראית העברית, בספרות עניץ ומאבד '4לקחה/
 במוות המסתיימת גמורה, התבוללות הוא נמנע, הבלתי הבא, השלב (;91-90) הרוסית
 שהם עלובים לחיים ונדונה דתה, את ממירה הגיבור של היחידה כשבתו ואכזרי, טראגי

 הוא בנושא רבינוביץ של הטיפול אמנם, אביה. של המשכיליים האידאלים של היפוכם
 '5נעוו־יט. בחטאות מוצאים שאנו דומה לתוזליך להשוותו ואין מאד, וסנטימנטאלי פשטני
 לבישת כגון שיקלוט, היה רוצה שהסופר מה כל הספרים מן קלט רבינוביץ של גיבורו

 אברמוביץ, של נים3וה מהאבוח ומעתיק לומד שהוא להשכלה, כסגולה דווקא בגד־קצר
ת מתון־ מסיק שהוא או  וכל המעיקים החוקים כל את לזרות נחוץ ׳כי נעורים, חטאו

 האמינות במידת אינה מבחינתנו הפוק על של חשיבותו אולם ,6והסייגים׳. החומרות
 הספרות הצגת שעיקרו רומאן בהיותו אלא ההתרחשות, של הפסיכולוגית או ההיסטורית

 קיימת ערכים מערכת לערער המסוגלת דסטרוקטיבית, אידאולוגית עוצמה בעל כגורם
 תקופת שלהי של אפיגוני שרומאן העובדה גם במקומה. אלטרנאטיבית מערכת להציע בלא

 דווקא ההשכלה עם שלו הנפש חשבון את לערוך לנכון מוצא הפרק >גל דוגמת ההשכלה
 שבני הרב המשקל על היסטורית, מבחינה להעיד, כדי בה יש ספרות, עם נפש כחשבון

 של חשבונה את אידאולוגית מבחינה לסכם כאשריבאו לספרות, ליחם נטו תקופה אותה
 נושא של שונה באספקט הקשורה הדעת, את עליה לתת שכדאי אחרת שאלה תקופה.
 היצירה בעיות על גם דעתה את המשכילית הסיפורת נותנת מידה באיזו היא דירננו,

16 15 14 לעיל, ראינו כבר עצמה. שלה הפואטית המשמעות או האמנותיים הערכים ועל והיוצר,

 הששים )שנות הקודם הדור של ההשכלה סופרי את להאשים מרבה המספר .90-89 שם, .14
 לאהבה כלשונו, להטיף, וניסו בישראל המשפחה חיי למסורת שחטאו ■p על והשבעים(
 השחיתו ׳ובזה ושאולות זרות דוגמאות פי על הצעירים את חינכו ׳רומאנטית׳, או ׳אבירית׳
(.114-112)האהבה׳ חללי את הרבו וגם אברהם זרע מדות את הסופרים

 ליליינבלום, מאת נעורינו חטאות הוא הפו־ק׳ ׳על גיבור יחיאל על המשפיעים הספרים אוזד .15
 לפי העברית בספרות עוד בא לא הזה כבושם כי עליו ויעידו הצעירים היללו אותו ׳אשר

 עולם של ברומו העומדות הכבודות השאלות כל ופותר חושך, מני עמוקות מגלה הוא דבריהם.
 הדת ואיחוד בדת תיקונים למען לפעול ומנסה בו קורא יחיאל (.55-54) והאנושות׳ היהדות
 אולם ההשכלה. מן מתייאש הוא נכשל, שהוא ולאחר נעורינז, חטאות גיבור ברוח והחיים

 ונפשי רוחני למשבר משכנע ביטוי בה ואין שטחית, היא לכפירה מהשכלה עובר שהוא התמורה
.63-54 שם, עוד ועיין נימוים. ת1חטא כדוגמת יסודי

 של וגיבורו אלו. בשאלות נעוריט מומואות המתבקשת המסקנה אינה כמובן, זו, .55 שם, .16
בפיו. שם שהמחבר מסקנות לאותן נעיע רבינוביץ
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 הדידאקטי במישור הן לקורא, מיקתה לספרות או לספרות, ההתייחסדות שרוט
 שאלות אל התייחסות גם הנדונות ביצירות למצוא נוכל כודדים במקריט רק והפראגמאטי.

 הערכה או שיפוט מוצאים אנו שבהם מקרים, לאותס כוונתי אץ יותר. מובהקות פואטיות
 הפרק, על העולה אחרת או זו יצירה כלפי משמיעים המספר או היצירה שגיבור ספרותית

 האטתטיות הנורמות על לנו, מרמזת לפחווז או היצירה, מצביעה שבהם מקרים לאותם אלא
 של נניטויים לכך למצוא שאין כמעט ספרותי, בגיבור היוצר של למעמדו אשר עצמה. של

 ככולם שרובט הרי סופרים, שהם גיבורים ושס פה נמצא ואפילו המשכילית, בסיפורת ממש
 ‘‘סנטימנטאלי.׳־ לסיפור גם ושם ופה 19 18עצמית, לפארודיה לעתיס 17לפאחדיה, נושא זם1

 כגימר מופיע שאינו כמעט פסיכולוגית, וכבעיה רוחני כפנומן כאישיות, היוצר אולם
 המייחסת ספרות שזוהי מאחר תמיהה, לעורר צריך שהדבר ייתכן המשבילית. הספרות
 הם המגשימים, המשכיליס ההשכלה נושאי גיכוריה אבל ולספר, לסופר מרכזית משמעות

 או רופאים( )כגון ההם בימים ההשכלה מושגי לפי ׳פרודוקטיביים/ מקצועות בעלי ברובם
 בנוסוז לרבנות עצמם את המכשירים ישיבה בחורי או לוחמים, פובליציסטים שהם

 כתחום בספרות עוסק מבוטל מיעוט רק אולם, ימים. אותם של הנאורה האורתודוכסיה
 עצמה היא אחד. משהו משרתת תמיד הספרות זו, מבחינה עצמית. הגשמה של בלעדי

 המשכיל לעומת נחיתות של בעמדה תמיד מצוי הסופר ׳קריירה׳. בו לעשות עניין אינה
 ממדרגה חשיבות יש מלחמותיה. את והנלחם ההשכלה עיקרי את המגשים האמיתי,
 אבל ספרות, ללא הנכונה ההשכלה אל להגיע ואין המשכיל, של הספרותי לחינוכו ראשונה

 על והוויתור זה מוטיב שעקיפת להעיר, ניתן אגב בדרך כמטרה. לא כאמצעי, תמיד
 היכולת לחוטר ספק, ללא עדות, גם הם ספרותית ליצירה כנושא באמן או בסופר העיסוק

 לטיפול מעבר ותיחכום דקות של רבה מדה התובע אמנותי באתגר לעמוד זו סיפורת של
מלתמות־ההשכלה. של הקונוונציונאלית בסיטואציה השגרתי
 יש כאן עצמה. של לפואטיקה חספרותית דיצירה של מודעותה - השני לאספקט אשר
המשמעות אודות הגיבור או המספר של כלליות הערות אותן בין להבחין

 חרזן ספק שהוא טיפוס אותו המגוחך, המליץ־הליטראט של בטיפום להתל הירבו רבים סופרים .17
הקדוש׳ ב׳התיש למך או (,19-14) והבניט בהאבות נחום דוגמת וכו/ ׳מאמרים׳ כותב ספק
 מאת תהלה לישדיט ספר עם בשדה המתבודד (,161-156 נעדים, עם )זקנים ברודס ר״א מאוו

 של דמותו את בפירוט מתאר צטרון ש״ל ממש. של לסופר געשה הוא ווזווושב.שכך לוצאטו
 וורשה החייט, )משוק זו דמות של ביותר הטיפוסית הקאריקאטורה אולי שהוא שלומיאל,

 זנביאל ר׳ ברנדשטטר, של גיבורו את זה בהקשר להזכיר יש כן (.26-3 ב׳, קובץ ,1887
 של המליצה נוסח את התשעים בשנות הממשיך הישן, הדור מן משכיל״מליץ־כתבן יואליק,

 תרע״א-תרע״ג, ג׳, כתכיס ,ביתי חלוך יד הזמן)׳על עם ללכת מסוגל ואינו הששים, שנות
247-245.)

 פרוזה, )כוזנים, גורדון י״ל מאתי הדרך׳ ב׳קפיצת בגוף־ראשון הטופר־המספר דמות כגון .18
קנ״ח(.

 שנות בראשית שנתפרסם סיהור ברודס, ר״א מאת עתיקים׳ ב׳שירים נפתלי המשורר דמות כגון .19
 באהבה מתייסר ואמריקה, או־ץ־ישראל בין מתלבט המשורר־המשכיל גיבורו ואשר התשעים,

 ברוח־הזמן, בהמשכים )פורסם הטראגי מותו את מוצא שהוא עד תקנה, ללא נואשת
תרס״ג(. קראקא בספר, מכן לאחר כונס ; 1891־1890

פיינגולזי גן־עמי
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ת הספר רת כנושא והספרו פו המשכילית בסי

 הערות לכין בשפע, דוגמתן למצוא שניתן הספרות, של הדידאקטית־פראגמאטית
 כהתייחסות הקורא לעיני קריאה כדי תוך המתממש עצמו, היצירה למעשה המתייחסות

 מה. ייחוד ברנדשטטר מ״ד של ליצירתו יש זו, מבחינה עצמו. אל הטקסט של ארם־פואטית
 אולי לו יש המשכילי הסיפור בתולדות המשני ומקומו מרכזי סופר היה שלא ברנדשטטר,

 עצמו. שלו היצירה תהליך כלפי דקה אירונית בראייה דווקא הצטיין אובייקטיבית, הצדקה
 של הסגולי הערך אומדן של דקה תחושה אותה כלל, בדרך חסרים, היו ההשכלה סופדי

 יש השונות. יצירותיהם של הבדיונית המציאות במסגרת ביטוי מצא שהדבר כפי יצירתם,
 תחומים כלפי מגליט שהם הביקורתית והשנינות החריפות בין דים־פרופורציה איזו לעתים
 שהם ההומור והעדר החומרה לבין שסביבם, והתרבות החברתית המציאות של שונים
 מן הוא כרנדשטטר זאת מבחינה עצמם. של הספרותית ליצירה מתיחסים הם כאשר מגלים

 את המסגירות לקורא, אירוניות רמיזות מעין לפעם מפעם לשרבב שיז־עו הבודדים
 היא הקולעות הדוגמאות אחת עצמו. היצירה מעשה כלפי המחבר של עצמית ההערכה
 המשכילית ההגשמה אל משכיל של דרכו על ארוכה נובלה זוהי חיל׳. אל ׳מחיל בסיפור
 וכמה בקיעים כמה מתגלעים ושם פה כאשר דראמאטיות, ובתהפוכות בנדודים המלווה
 והוא כן־, על שתמה הוא עצמו המספר הגיבוי. של ואופיו העלילה מהלכי בעיצוב טלאים
 האם או, הגיוח חסר נשמע הדבר זזרי אחרת? או כן־ נהג שהגיבור היתכן שאלות: שואל

 או מיותרים קטעים לצורן שלא הסיפור בגוף ששרבבתי בכך - המספר אני - הגזמתי לא
 ויהיו עברי משכיל ואתה אנכי עברי סופר ׳הן אבל, שגיתי. מודה: הוא ואכן, מדיי ארוכים

 שיחות המלאים ישראל לבני עת מכתבי מהמון־ אחד את קראת כאלו לפניך לרצון אמרי נא
 א׳, י,3כח ל3) העבריה׳ השפה לתועלת טפליס וחרוזים כחכמה... קרן לרומם בטלות

 ואתה ׳אני בחינת לקורא מחוכמת ב׳קריצח׳ המלווה הסרת־מסכה מעין לפנינו כאן (.184
 השכלה בספרות אבל גיבור. מעצבים ואיך ^לילה בונים איך ממש, של ספו־ות מהי יודעים

 עסרי׳ כ׳מופר לרשותי העומדים הכלים הם ואלה שלה האסתטיות הנורמות הן אלו עסקינן/
 מה עם ונשלים אפשרי, מהבלתי ונתעלם הבה לכן, ׳משכיל־עברי׳. קוראו נפש את היודע
 ופה זה, מסוג בהערה עקבי די היה ברנדשטטר ה׳קורא״. לך לוזציע יש ה׳כותב/ שלי,
 לאותה מגיע הסופר אין זה במקרה גם 20רוח. באותה נוספות הערות משרבב הוא ושם

 ראייה כאן יש אבל לו, מאפשר אולי זו בתחבולה השמוש שעצם ותחכום דקות של מידה
המשכילי. הסיפור של האמנותית המסורת רקע על דופן יוצאת ודי מקורית

 ׳כלבנה רחל של יופיה את מתאר המספר כאשר זידיטשובקא׳, מעירי ׳הנפלאות בסיפורו כגון .20
 עשרה שבע בת נערה כתבנית זאת רחל ׳את לנגדט לשוות לקוראים ומשאיר וכו׳, במלואה׳

 יוכלו גם וטעם. שכל טובת יפה בבתולה הראמאנען סופרי שמנו המעלות כל כלילת שנה
 או שושן בלחי אמוצות, או שחורות בעינים לבבם, אות ככל להם אותה לתאר הקוראים
 מסויימת. דמות כאן מלתאר נמנע המספר (.60 א׳, ים3וטעמו׳)כח חפצו לפי איש חבצלת...

 הקוראים־הבחורים את להביא שלא ׳כדי כביכול, הוא, הקשר באותו מעלה שהוא הגלוי הנימוק
 סאטירית הלעגה כאן מבצבצת לכאורה ה׳מוסרית׳ להנמקה מבעד אולם לחטא׳. הרהור לידי
 לזה זה הדומים גיבורים המעצכות הדפוסיות האיפיון ודרכי המשבילי הסיסור שיטות כלפי דקה
 המספר בין מוסכם ׳צופן׳ פי על קיימת לנוסחה להתאימו אלא הגיבור את לתאר צורך כל ואין

לקוראיו.
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 ר״א מאת וההיים בהדח למצוא נוכל הסיפור, למלאכת הנוגעת אחר, מסוג הערה
 מציע הוא אותו, להציג בא שהוא לפני אולם, הגיבורים. אחד את מציג המספר ברודס.

 ׳ישנם :מסביר המספר התיאור. ביסוד המונחת התיאורטית הספרותית ההנחה את כל קודם
 פני ותארם, פניהם חזות את גם נדע אשר בלתי תכונתט... עד נבוא לא אשר רבים אנשים
 כשרים ׳עדים לדעתו, שהם, וכו׳, ידיו׳ תנועות עיניו... מהלכו... וכל דיבורו אופן האיש,

מ׳ והגות מחשבותיו כל על ונאמנים  פי על עצמה הדמות תיאור יבוא להלן (.178) ל
 בבד שבד לכך מודע אכן שהסופר דווקא לומר אין זה במקרה מראש. שנקבעו העקרונות

 במקרה הדברים שמאחוריו. התיאורטית ההנחה את גם חושף הוא הספרותי התיאור עם
 יותר דקה אמנותית התכוונות כאן לראות שנוכל מכפי מדי ונאיביים פשטניים הם זה,

 - עצמה התופעה חשובה מבחינתנו אולם המודרנית. בספרות דומה תחבולה המאפיינת
 המציאות של השוטף התיאור בצד לקורא להעניק כאן, מבטא הכל־יודע שהמספר הצורן

 פי ועל בדרכו זו, מציאות מתוארת על־פיהם הפואטיים העקרונות מן כמה גם הבדיונית
תפישתו.
 המשכילית, הסיפורת בתחום למדי נדירים מקרים כמה על גם להצביע כדאי עניין באותו

 ומעלים סופר, אותו של קודמת יצירה מסויים בסיפור מזכירים הגיבור או המספר כאשר
 בגאון מביא סמולנסקץ שלו. הסיפור אמנות לתפישת הנוגעות השגות כמה גם כך כדי תוך
 קרא ספר מעל כמו סיפורו את סיפר ש׳הוא מעיד והגיבור זרחי, של סיפורו את ו3וש

 אמרתי אז כי אלה, כמו קרו אותו אשר האיש את ידע הוא כי מראש לנו הגיד ולולא אותו,
 להבהיר המחבר מנסה כאן (.124) החייפ׳׳ בדרכי ב׳התועה לבוא נועד הזה הסיפור -

 המציאות בין היחס את הספרותי, גיבורו של הדאות מנקודת רואה, הוא כיצד לקורא
 זו, תפישה על־פי החיים בדרכי התועה האקטואלית. העובדתית, המציאות לבין הבדיונית

 ב׳התועה׳. לבוא ראוי ספר׳ מעל ׳כמו באזנינו שנשמע מה כל מציאות. ולא ספרות הוא
 הנחתו את מעט להמשיך אם או ׳אמיתי׳, שהוא מאחר ברומאן מקום לסיפור אין זה, במקרה

 באותה ספרותית. ליצירה כחומר־גלם היותר לכל לשמש יכול הוא המחבר, של המרומזת
 כי לא־־בדיונית, יצירה כאל ושכר גאון אל להתייחם הקורא את המחבר מזמין מידה

 על שמדווח כמי כביכול, אלא, בדיוני כמספר לא כאן מוצג האיש/ את ׳ידע אשר המספר,
 בעיט מאפו מביא שונה, עקרונית מנקודת״ראות אבל דומוו, ברוח הערה כהוויתם. דברים

 משפט לך ׳אגיד :מעיר המספר ציון. ת3אה הקודמת יצירתו את מצטט הוא כאן וע.3צ
 את כי בו, לשחק הנוצרות הנפשות משפט מה לנעמן, אלישבע אמרה ציוך, ׳אהבת ספר
 בפי דברים כאן שם המחבר רנ״ה( כתכי, )כל עתיקה׳. מגורנו בעיר הוזיים בין חזיתי כולן

 מקראי, להיות אמנם עשוי הרקע ׳היסטור־י׳. כה אינו ההיסטורי הרומאן - לאמור הגיבור
 זה, במקרה גם הקרובה. היומיומית המציאות מן למעשה, לקוחיט, והטיפוסים הבעיות אבל

 מתוחכמת זיקה להעמיד מנסה הוא ואין ההערה, את מחדד המספר אין סמולנסקין, כדוגמת
 הרומאן־ההיסטורי לשאלת יותר משמעותי באופן ולהתייחם היצירות, שתי בין יותר

 מעידה, זה בהקשר להעיר לנכון מוצא שהוא ההערה עצם זאת, עם כרומאן״אקטואלי.
 עקרוניות, ספרותיות לשאלות המספר של מובלעת מודעות על דיוננו, נושא מבחינח

 שהיה רוצה הסופר שבה הדרך לגבי רמזים אלו אי המגניבות קצרות בהערות המתבטאת
ההיסטוריים. גיבוריו אל יתייחס שהקורא

 הספרות בסוגיית מעניין עיסוק המשכילית בסיפורת מוצאים אנו דבר, של בסיכומו
העברית. הספרות בהתפתחות אחרת תקופוז בכל מאשר יותר אולי ספרותי, כמוטיב והספר

ולד בן־עמי נג יי פ
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רת כנושא והספרות הספר המשביליוז בסיפו

 ארם־פואטית התייחסות - כאמור - היא שאין אף עצמוז, אל הספרות מודעות של התופעה
 ההשכלה ספרות לציון. הראדה חשובה תופעה מציינת כשלעצמה היא ודקה, משמעותית

 הספר את הציגו הן שגם באירופה, והרפורמה ההשכלה תנועות של מדרכן הושפעה
 תרבות־קריאה של רקע על הצעיר הדור של תודעתו בגיבוש מכריע כגורם והספרות

 היה ודאי המשכיל הסופר 2רחב.' ובהקף מואץ בקצב ומתפתחות ההולכות ותרבות־ספר,
 התקופה. של הפופולאריים הרומאנים מן בכמה ממלאים שהספרים החשוב לתפקיד ער

 משכילים על המקובלים הפופולאריים הסופרים מן לדוגמה, שפילהאגן, פ׳ של גיבורו
 כמנהיג־רפורמאטאור שלו ה׳קריירה׳ את מתחיל 22 21והשבעים, הששים בשעות צעירים

 ברומאן צ׳רנישבסקי, של גייבוריו (Spieihagen, 1867, 64) בקריאת־ספרים צעיר
 ועל בוקאצ׳ו על מדברים (,1862) ליגשוהז מוז שנים אותן של המהפכני ה׳פמיניסטי׳

 של אופיו ואת תכונותיו את האחד ומזהים סאנד וג׳ורג׳ מפויארבאך לומדים שקספיר,
 ברומאן גונצ׳ארוב של גיבוריו 23תרבותי. כתו־הכר קוראים שהם הספרים על״פי השני

 גיבוריו ואילו (,37-36 א׳, הספרותי)חלק הריאליזם על ראש בכובד משוחחים אובלומוג
 הסף, על ; 133־99 אציליפ, )קן גיתה בלזאק, סקוט, וולטר על מדברים טורגנייב של
 הם ממנו ללמוד כדי ספרותי ׳חומר׳ מבקשים שבהם המשכילים־מהפכנים וכאשר (,171

 השקפת־עולם עיצוב לקראת ראשון כשלב הנ״ל, שפילהאגן של ספריו את לזה זה מציעים
 אחד על מלעעה סאטירית הערה איזו לשרבב רוצה המספר רוצה אם רכ״ח(. )ניר, נכונה

 לטיבו מובהקת כאינדיקאציה שלו הרגלי־הקריאה על לעתים, מצביע, הוא הגיבורים
24האמיהי.

 הספר תרבות את ספרות־ההשכלה קלטה - מהותית יותר הרבה ובזיקה - מידה באותה
 המשכיל הסופר וכד. והלכה מוסו־ ספרי תורה, לימוד של העברית־תורנית המסורת מן

 רעה׳, לתרבות ׳יצא או ש׳התפקר׳ ישיבה בחור או תלמיד־חכם המקרים ברוב היה המצוי
 מורגל שהיה והספרים הלמדנות לעולם המשך או תחליף מעין לדידו היוו ההשכלה וספרי

 ההשכלה מספרי שכמה מקרה זה אין ודאי, 25רוונך. עליה החיים ממסגרת כחלק לו
 נ״ה המסורתי. תרבות־הספר של לגיטימית מסורת כביכול, להמשין־, מנסים המובהקים

 את רש״י( בכתב כמקובל )הכתובה תפאו־ת לשירי שלו המשורר׳ ב׳פתיחת מצדיק ווייזל
עצמו המקרא דרך של עקבי בהמשך מצרים, ויציאת משה ספור של הספרותי העיבוד

.i ,111 ,1980 ,Grimmmgor ;32-24 ,1976 ,Jacobs, 158-133 גמה:11ל ראה, .21
.125-118 ,1981 פיינגולד, מאמרי: עיין ההשכלה בתקופת העברית הסיפורת על השפעתו על .22
23. 307-306 ,109-108 ,78 ,1982 ,Chcmysbcvsky ישנה צ׳רנישבסקי אצל שגם לציין )כדאי 

 קרתנית תגובה מגיבים והם ׳אסורה׳ ספרות מגלים הגיבורה הורי כאשר טיפוסית, סצינה
.(78 שם, ה׳חשוכים׳. המשכילי הרומאן גיבורי כדוגמת ונלעגת

 בלמדנות משוחחת שהגיבורה כך על המספר מצביע טורגנייב, של אצילים בקן לדוגמה, כך, .24
 הבכורה משפטי את מכולם נתנה ליבה בסתר ׳אולם ואחרים, בלזאק סנד, על מופגנת

 ספרותי לטעם מובהק הכר וסימן מאוד פופולארי סופר שנים באותן שהיה (.133)לפול״דה־קוק׳
 ה׳נשים הקרתניות גיבורותיו על המלעיג ברנדשטטר מ״ד אצל דומה הערה והשווה והמוני. זול

םקאק׳ דה פויל של ב׳רומאנען ענין המוצאות המשכילות׳ בי ת כ (.35 א׳, )
 ליליינבלום, של נעורים בחטאות ספק ללא נמצא וה לתהליך ביותר והממצה המענין הביטוי .25

.137-129 א׳, שם, אוטוביוגראפייפ, כחבים וראה
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 כדי בשיר׳ בחרו הקודש... בספרי המדבו־ים ׳כל המסורתית. המקרא פדשנות וברורו
 ה״ ׳גבורות את הקורא את ללמד זו ובדרך המליצה׳ כנועם וזשומעים לבות ׳לעורר

 המובהק המשכילי־פראגמאטי למפרו נותן ריב״ל התורה/ ׳סתומות את לו ולהבהיר
שואל3 תעודה  ומראי־נ?קומות אותיות־רש״י עט עיוני־תורני, מאמר של אופי (1828) י

 תורנית־למדנית הוכחה להוות האמור הספר, לתוכן - כמובן - נוסף מטורתייט,
 מסורת של ומוכח מנומק יוצא פועל אלא נטע״זר, שאינה ההשכלה, של ללגיטימיות

 ליחס הנוגעת ואופיינית, מהותית יותר הרבה תופעה של דוגמאות שתי רק הן אלו ישראל.
 יש כן לה. שקדמו המסורתי והעולם תרבות־הספר לבין ההשכלה ספרות שבין הפגימי

 מכריע כגורם הספרות ואת הספר את העמיד המשכילי שהסיפור העובדה, את להדגיש
 היחס יותר. עקרוניים ספרותיים ותהליכים גורמים בשל גם המשכילית התודעה בעיצוב

 חסר קלאסיות( אבחנות בכמה לנקוט חיקוי׳)אם של כ׳מושא הריאלי העולם אל הסופר של
 כנקודת־מוצא ׳וזומר־גלמי/ כאל המציאות אל הבלתי־אמצעית הזיקה 1או פעם לא היה

 ההוויה של מקומה את ומשכנע, אמין ופסיכולוגי חברתי עולם של מפרותי־מימטי לעיצוג־
 אופי של וקונוונציות הווייה, של סטיריאוטיפים פעם לא מלאו והפסיכולמית ההיסטורית

 תהליך לעתים ההשכלה בספרות מתפתח כך ורעיוניים. אישיים מצבי־קונפליקט ושל
 חיקוי׳. ׳מעשה בחיגת כבר עצמו הוא המימטי, העיצוב של החיקוי מושא כאשר אופייני,
 ושטחית: גרועה ספרות אף ולעתים חספרות, אלא החיים אינם הספרות נושא דהיינו,

 הלירית השירה כגון ההשכלה, בספרות נוספים לתחומים גם מידה באותה בנוגע הדבר
 בא והרומאן, הסיפור סוגיית לענייננו, המשכילית. חדראמה של לרופה ואף והסיפורית

 אינו הסופר כאשר הנידונה, לתקופה הנוגעות היצירות כמרבית מובהק בטוי לידי הדבר
 תופעד, שלהם, ספרותיים ומודלים סטיריאוטיפים אלא הטברה את או האדם את לפגיו רואה

 את מעשיר המתפרסם נוסף טקסט שכל מאחר חתדלדלות, של ד3מצגו תהליך המעמידה
 שלישי. או שני מכלי לחיקוי מודלים של יותר רב מספר לסופר ומספק הספרותית המערכת

 יצירות של הרב השפע את מסבירה והיא האפיגוגיות, של מהותה למעשה, זוהי,
 ניתן מידה באותה והתשעים. השמונים שנות במהלך מתפרסמות שעדיין בנוסח״משכילי,

 )ז׳אנר תקופה באותה הטריוויאלי הרומאן פריחת של התופעה את רקע, אותו על להבין,
 וותיקים שסופרים העובדה את או וההסתגלות( החיקוי מלאכת את האפיגון על המקל

 נמצאים ברנדשטטר( או סמולנסקין ברודס, )כמו לכתוב הממשיכים ההשכלה מאבות
 היו האמנותית והבשלות הבגרות מבחינת כי אם מאחוריהם, ככר נמצא כשהשיא בנסיגה,
 כתיבתו באיכות משמעותי מפנוז זאת, לעומת ׳חל אם במיטבם. דווקא עתה להיות צריכים

 מנוסח אסתטית, מבחינה בניתוק המלווה מפנה זה הרי מו״ם, מנדלי הוא אברמוביץ, של
הששים. שנות של והבנים׳ ׳האתות
 העברית שהסיפורת נוספת, בחינה המצריכה טנטאטיבית כהנחה זה, בהקשר לשער ניתן

 להיות חדל הבדיוני העולם שבו שלב באותו הסיבות, שאר בין ומשתכללת, מתבגרת
 האנושית, המציאות עם בלתי־אמצעי באופן ומתקשר מעשודחיקוי, של מעשה־חיקוי

 אופי בעלות ביצירות הזה חמיפנה מסתמן במקרה לא ווזפסיכולוגית. החברתית
 הפיוזוי את לעקוף המספר את המחייבת אילוצים מערכת המעמיד וידויי־אוטובימראם/

 לא קשר יש ואותנטי. פעמי חד פנומן כאל עצמו אל ולהתבונן המודל־המוכן־מראש, של
ת כגון יצירות בין מקרי  יצירה או פייארברג של לאן ליליינבלום, של נעורי^ תטאו

של לאן בגוף־ראשון)לרבות כתובות שכולן ברנר, י״ח של ׳בחורף׳ דוגמת יותר מאוחרת

ולד בן־עמי נג יי פ
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רת כנושא והספרות הספר המשכילית בסיפו

 ומשמעותיים מכריעים שלבים מציינות וסולן בגוף־שלישי(, מסופר שלכאורה פיארברג
 המעגל מן הסיפורת משתוזררת כאן העברית. הסיפורת של בהתבגו׳ותה־התפתחותה

 תהליך והאינדיבידואלי. המסויים הגילוי אל ווזותרת ספרות, על־פי ספרות של הכובל
 בהקשר נפרד, לדיוך נושא זהו אבל התקופה, של הלירית בשירה גם למצוא נוכל דומה
אחר.
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