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 "עפרורית החלמון": 
לכלוך ומלנכוליה בסיפורת של ש"י אברמוביץ 

יחיל צבן

חקציור,למהלשעו הל נולע להעיחצם,למהלשחאמתלמטרצדלאותנולח"אבר"להצאל
הדרךלהמוזרהלשחהלהואלמארגילאתלההתענגותלש ול)הרצבלש להאוכ לש ו,ל
השצרצםלוהרצקודצםלה"רועשצם"לש ו,לנצמוסצולהמוזרצם,לעמדתולכ פצלעחודתנול]...[(
ס חוצלז'צז'ק,להתבוננות מן הצד1

כהן  ש'  לאורי  ארבל,  למיכל  קרונפלד,  לחנה  בורשטיין,  לדרור  מיטל,  לאורית  רבות  תודות    *
ולמיכאל גלוזמן על הקריאה, העצה והעזרה.

רונה  התבוננות מן הצד: מבוא לז'אק לאקאן דרך תרבות פופופלרית, מאנגלית:  ז'יז'ק,  סלבוי   .1
כהן, רסלינג, תל־אביב 2005, עמ' 168-167. 
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ספרות מלוכלכת

טקסצלהנאהלקטנצםלומשונצםלהםלהמרכצחצםלש להרגעלהאתנצלשאנולתופסצםלכ"אומה",ל
כךלטועילס חוצלז'צז'קלכשהואלדילחפרדוקסלהמודרנצלהנוירלכתויאהלמילהבתצרהלהדמוקרטצתל
 אונצחרס צזםלצבדלעםלהשאצפהל שצמורלתרחותל אומצת.2להרגעצםלהאתנצצםלה  ולהםלורצאיצותל
קטנותלש להתנהגותלהבורגותלמהומוגנצותלתרחותצת,לכ כ צתלוטכנו וגצת,לוהםלא ולהמענצקצםל
תוכילפרטצקו רצל זהותלה אומצת.להמה ךלש לז'צז'קלמפתצעלמכצווילשע לפצלרוחלאצילאנולמזהצםל
אתלה אומצותלחאמיעותלהמוזרוצותלשחה.ל הפך,להזהותלה אומצתלנתפסתלחדרךלכ  לכמכנהל
משותףלהצסטורצלואצדצאו וגצלו אלכאוסףלש לפעצ וצותלוטקסצםלאזוטרצצםלואצדצוסצנקרטצצםל

המחדצ לעםלמעמצםלאברצם.
המהפכהלהמודרנצתלחבצצלהצהודצם,לשכתצחתולש לש וםלצעקחלאחרמוחצפלהצצתהלגורםל
פעצ לחכצנונה,למתעדתלומשמרתל"טקסצלהנאה"לאקזוטצצםלמעצילא ה.לע לפצלאחרמוחצפ,להאומהל
הצהודצתלחתבוםלהמושחלהצאלאסופהלמשעשעתלומשונהלש לפעצ וצותלוטקסצםלגופנצצםלמרתצעצםשל
כאשרלהצהודצםלצשנצם,למתארבצםלחמצטתםלפשפשצםלש"עוקיצםלומסרצבצםלומחאצשצם"ל)"ספרל
הקחינצם",לעמ'לקב(;3לכאשרלהםלקמצםלמשנתםלומשובבצםלזהלעםלזהלצויאלקו םל"מגרוילצחשל
ש אלשוטףלחמצםלועודלב אתולחו"ל)"עמקלהחכא",לעמ'לרטו(;לכאשרלהםלנעצםלממקוםל מקום,ל
"הבטטצילוהסרצטות,לשהג צדולמעט"למתבצ צםל"מפעפעצםלומתמסמסצםלמזצעהלובוםלהשמש"ל
והםלקשצםל"כמבטלחחשרל]...["ל)"מסעותלחנצמצילהש צשצ",לעמ'לסו(;לכאשרלהםלמזצעצםלהםל
נתקפצםלרעחשל"ואדםלכשהואלמזצע,לכמהלנפשולשוקקהלוכמהלהצאלרעחה!לאףלאנצלימאלורעח.ל
צירצלהרעלמתגחרלחצלעודלצותרלמחראשונה"ל)"ספרלהקחינצם",לעמ'ליג(;לוכאשרלהםלאוכ צםל
ושותצםלהםלמפרצשצםלפסו תל אלחמקוםלנסתרלומחודדלא אלע לסףלהחצתלממש,לשהרצל"מנהגל
]הוא[ל הרחותלחשופכצילנגדלהפתבלובזצרצםלחאצםלוטוחעצםלעדלאזנצהםלחעחטצטלורפשל שםל

תוע תלו שםלתענוגלומע צםלסרבוי"ל)"חסתרלרעם",לעמ'לשעז(.ל
כ לפעצ ות,לכ להתבככותלחעו םלהפצזצ,למתחטאתלחציצרתולש לאחרמוחצפלחאמיעותל
תצאורצםלש לקרומצםלורצרצםלש לרפשלוהפרשות.להצהודצםלהמתפ שצםלחזוהמתםלנתפסצםלע ל
צדצלהקוראצםלכ"אומהלאברת".לחפרפראזהלע לדחרצלז'צז'קלע להתענגותולש להאברלנצתיל ומרל
שמהלשחאמתלמטרצדלח"צהודצם"לש לאחרמוחצפלאצננולה כ וךלעימולא אלההתענגותלע צו,ל
שאצננהלמי צבהל התארגיל"כראוצ",לע לפצלאמותלמצדהל"אצרופצות".לואכי,לכפצלשהראהלמצכא ל
ג וזמי,להעצצרהלהצהודצתלמתוארתלאי לאחרמוחצפלכקו ונצהלמחודדתלשהתרחותלהמערחצתל
אמנםלהופצעהלע לִספהלאךלתושחצהלמתע מצםלממנה;להםלהאברלהאקזוטצלהמתקצצםלח ח־ חול
ש להמרבחלהאצרופצ.4לקו ונצהלזולאמנםלמיוצהלחתוךלאצרופהלאךלהצאלמתאפצצנתלחכךלשהטצנופתל

ש הלמענגתלוההתענגותלש הלמטנפת.ל

שם, שם.  .2
המובאות מיצירותיו של אברמוביץ נלקחו ממהדורת כל כתבי מנדלי מוכר ספרים, דביר, תל־  .3

אביב תשי"ח.
מיכאל גלוזמן, הגוף הציוני, לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, הקיבוץ המאוחד,   .4

תל־אביב 2007.



צבצ ליחי   45

השארצותלחסצפורתלש לאחרמוחצפל—להפצרור,להכתם,לַהרפשלוההפרשהל—להילחנותלה ווצהל
הנאמנותלש לאורבלהבצצםלהצהודצ.להילמטפסותלע לשערותלהזקי,לנאבזותלחיווארוי,לנפ טותל
מילהגוףלוזוב ותלע לעורושל"בוטםל ךל—לגרוףלאותולוקנבולחכנףלחגדך,לאולחחצת־צדך"ל)"ספרל
הקחינצם",לעמ'לק ב(.להילמתרחותלומתפשטותלעדלשהילמעיחותלאתלהמרבחלכו ושל"חתוךלהעצרל
צשלכדצלש ושצםלאולארחעצםלחיותלואגמצםלוהםלמתבחרצםלע לצדצלמערותלובפצרותלעםלתהומותל
הסרבוי,לו פרקצם,לחצבודל פנצלהפסב,למתמ אצםלע לכ לגדותםלומע צםלע להרבוחותלוהשוקצםל
עחטצטלורפשלהרחהלכ ־כך,לעדלשאףלאי לחנצלאדםלרמצלהקומהלהכוחעצםלמת כ כצםלחטצטל
בויות"ל)"מסעותלחנצמצילהש צשצ",לעמ'לעב(.להעצצרהלהצאלחורלסבצלענקצלהעו הלע לגדותצול
ומטחצעלאתלתושחצהלעדלקיהלהאוזנצצם.למהד לא להגחצר,לכ לתושחצלהעצצרהלמשתכשכצםלחתוךל

ההפרשותלש לעימם.ל
מדועלצשלכ לכךלהרחהל כ וך,לחופלוסבצלחציצרותצולש לאחרמוחצפ,לשנבשחל אחצל
הספרותלהעחרצתלהבדשהלו מחשרהלש להתבצצהלהאמנותצתלה אומצת?להתשוחהלהשגורהלחפצל
בוקרצלהספרותלהעחרצתלהצאלשאחרמוחצפלמחקרלאתלהעצצרהלהצהודצתלהג ותצתלחדרךלסאטצרצת.ל
הכתמצם,לההפרשותלוהחופלנתפסצםלכעדוצותל בחרהלנבש ת,ל אלמפותבתלושפ תלרובלשאחדל
ע צהלהכ ב.לא הלהםלמאפצצנצםלש לאורבלהקצוםלהצהודצלהג ותצ,לשהואלעימולמויגלכרחחל
שראוצל נקותולאולכשארצתלשצשל ס קה,לכתנאצלהכרבצל תה צךלהחנצצהלמבדשלש לה אומצותל
הצהודצת.לכך,ל מש ,לחרשצמהלע לאודותלהסצפורתלש לאחרמוחצפ,ל"רבוחלהצהודצםלוסופרו"ל
)1919(לש לז מילאפשטצצי,למראשונצלהסופרצםלהיצונצם,למתוארתלההשפ הלה אומצתלהכרוכהל
חמיחםלש להצהודצםלהבצצםלחאצרופהלכמצעוטלבסרלכוב,לכשארצות־אדםלהנצזונותלמשארצותשל

כי,לנתנול ול בצות,לאח לאוצלואחוצל בצצםלכא השלככ ח חלהש צכול ולחגוע ־נפשלאתל
הפרורצם,לאתלהעימותלהצחשות,לאשרלנשארולמשו בנםלהמ אלהדשי,לוהוא,להז'צדלהאומ  ,ל
הצהלירצךל הודותל האדוילהטוחלע לבסדולהגדו ,להצהלירצךל כרועל פנצולחרך,ל  בךל
עפרלרג צו,ל שצרל ול"מהלצפצת",ל הצותל סבצלו מאוסלגםלהוא,לגםלתורתו,לגםלכחודלעמו,ל

גםלכ להצקרלוהקדושל ול]...[5 

הבצצםלהג ותצצםלפוגעצםלקשותלחכחודהלוחי מהלש להצהדות,לשמהותהלמיטמימתל" סבצל
ו מאוס".להשצמושלחזמרל שחתל"מהלצפצת"ל—ל"מאצופס"לחהגצצהלהאשכנזצת,להמזכצרהלחמצדהל
רחהלאתלי צ צלהמצ הל"מאוס"ל—לשכחרלחתקופתלההשכ הלסצמ להתחט ותלחפנצלהגוצצם,ל
מעיצםלאתלהפערלחצילהאציט הלהרובנצתל חצילמיצאותלהבצצםלהמנוו תלוהמשפצ ה,לשהרצלשמול
ש להשצר,ל"מהלצפצת",להואלמושגלהמיצצילרצקודלש לצהודצל פנצלקה ליופצםלפו נצלתוךלזמרתל

התפצ הלחדרךל צינצתל—לכ ומרלחצטוצל התרפסות,ל בנופהלו השפ ה.6 
עחורלאפשטצצי,להסצפורתלש לאחרמוחצפלפקבהלאתלעצנצלהצהודצם,להעמצדהל פנצהםלאתל
דצוקנםלהאמצתצ,להכעורלוהחזוצלוהנבצ הל הםלאתלההחנהלהכאוחהלעדלכמהלבצצהםלע וחצם.ל

זלמן אפשטיין, "רחוב היהודים וסופרו", בתוך י"ח רבניצקי וח"נ ביאליק )עורכים(, מנדלי מוכר   .5
ספרים, מוריה, אודסה תרע"ט, עמ' 103.

על גלגוליו של המושג ראו חנא שמרוק, "'מאיופס' — מושג מפתח בתולדות היחסים בין יהודים   .6
לפולנים", הקריאה לנביא, מרכז זלמן שזר, ירושלים 1999, עמ' 117-101.
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 עמדתו,לכצשרונולהספרותצלש לאחרמוחצפ,לש כדלחמצ צםלאתלהרבוחלהצהודצל"ע לקרחולופרשו",ל
הואלשעוררלאתלהקוראצםל השתבררלמילהגוע לוההשפ הלהכרוכצםלחקצוםלהג ותצ.7לצתרלע לכי,ל
כךלמנחאלאפשטצצי,לכאשרלהעימותלשגצרםלהצהודצלמתבתל שו בילהפרצפלצקרמולעורלוגצדצםל
חארפ־צשרא ,לוכאשרלדורותלבדשצםל"חרצאצםלורעננצםלומ אצםל צבלובצצם"לצחקשול זכורל"אתל
צמצלהבושך"לו ראותלחעצנצלרובםלאתל"צוילהמיו ה"לש להג ות,לכ לשצהצהלע צהםל עשותל
הואל פנותלא לכתחצלאחרמוחצפ.לואכי,לעשרלשנצםלמאוברלצותרלהצצתהלפרשנותולש לאפשטצציל
 מיצאותשלהב למראשצתלשנותלהש ושצםל מדלהנוערלהאריצשרא צלאתלסצפורצלאחרמוחצפל אל
כציצרהלספרותצתלא אלכתצאורלנאמילש למיצאותלהבצצםלחגו הל—לעחרלנתעחלשנצדויל כ צה.8 
המה ךלהפרשנצלהזהלחכתחצולש לאחרמוחצפלמסוכםלחדחרצולש לדילמצרוישל"אוחדילהגוףלהמדצנצ־
ה אומצל אלשבררלאתלהאומהלמגופנצותהלא אלרקלהפךלאותהל חע ת־מום,ל אלהע הלאותהל
ציתלהגופנצותלהמנוונת".9להטצנופתלהצהודצתל א למע תלהרובנצותלא אלשצקעלאותהלחתוךלּחִ
המפעפעתלחציצרתלאחרמוחצפלהצאל דעתלמצרוילפוע לצויאלש להצעדרלכובלפו צטצ,לשמבו  ול
הואלאורבלהבצצםלהג ותצ.לאםלה כ וךלהואלמהלשאצנולנמיאלחמקומולהראוצ,לכפצלשטענהלמרצל
דג ס,10להרצלכ לעודלאציל צהודצםלמקום,להאומהלהצהודצתלהצאל" כ וך".להעחטצט,להרפשלוטצטל
הבויותלהםלתסמצנצםלש לאומהלשאצנהלמי צבהל התמקםלו כילהצאלנושאתלאתלעפרהלעמה.ל
רקלעםלהשגתלעוימהלמדצנצת,לעםלהתכנסותילש להקהצ ותלהצהודצותל טרצטורצהלאבת,לכךל
האמצנהלהחצקורתלה אומצת,לצתבו  לשצנוצלערכצםלמקצףלשחמה כולתנוקהלתהוםלהזוהמה,ל
ציתלהגופנצותלהמנוונת,לוחמקומילצע הלוצחואלצהודצלבדשלהמקצצםלעםלהמקוםלצבסצל תצוחשלּחִ

גומ צילש לימצבהלושגשוגלהדדצצם.ל
ברףלכובלהשכנועלהרחלש להאנ וגצהלחצילה כ וךל חצילהפתו וגצהלה אומצת,לחדחקותהל
חהלהבמציהלהחצקורתלאתלהפונקיצותלהפסצכו וגצותלוהפואטצותלשצשל  כ וךלחסצפורתלש ל
אחרמוחצפ.לחספרולמנדלי והסיפור הלאומילמויאלאמצרלחנחג'צלחרמשצם,לחרפשלוחהפרשותל—ל
ח"מראותלהגוע ",לח שונול—לעצקרוילרטורצלוצסודלאסתטצלהבותרצםלתבתלכ לנצסצוילפרשנצל

אפשטיין, "רחוב היהודים וסופרו", לעיל הערה 5, עמ' 105.  .7
מרכזיים  מבקרים  שני   .354 עמ'   ,1994 תל־אביב  עובד,  עם  היונה,  חרב  שפירא,  אניטה  ראו   .8
בתקופת התחייה ביטאו חוויית קריאה דומה לנוכח המפגש עם הוויית הקיום היהודי בגולה, 
חיי  האלה,  החיים  לכל  הגועל  "אותו  כתב  פרישמן  דוד  אברמוביץ:  אצל  מתוארת  שהיא  כפי 
כלבים בלי תכלית וסוף ואחרית, תוקף גם אותו" )מכתבים על דבר הספרות, ורשה — ניו יורק 
תר"ץ, עמ' 43(, וברנר כתב: "תוקפת אותנו אימת בחילה לפעמים עוד יותר מבהילה ובמידה 
יותר גדולה מזו שהמחבר התכוון אליה" )יוסף חיים ברנר, "הערכת עצמנו בשלשת הכרכים" 
]תרע"ד[, כתבים, כרך ג: פובליציסטיקה; ביקורת, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב תשכ"ז, עמ' 71(. 
על הקשר בין העיירה המטונפת והמנוונת בסיפורי אברמוביץ לבין התנועה הציונית ראו גם אצל 
גרשון שקד, בין שחוק לדמע: עיונים ביצירתו של מנדלי מוכר ספרים, מסדה, גבעתיים ורמת־גן 
1965, עמ' 171-170; אניטה שפירא, "לאן הלכה 'שלילת הגלות'", אלפיים, 25, 2003, עמ' 12; 
בנימין הרשב, לשון בימי מהפכה, כרמל והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, 

אוניברסיטת תל־אביב, ירושלים ותל־אביב 2008, עמ' 12. 
תל־אביב  המאוחד,  הקיבוץ  הקלאסית,  היהודית  בסיפורת  עיונים  המדומה:  הרופא  מירון,  דן   .9

1995, עמ' 66.
מרי דגלס, טוהר וסכנה, מאנגלית: יעל סלע, רסלינג, תל־אביב 2005, עמ' 61.  .10
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 הענצקל טקסטלמסגרתלציצחהלומשמעותלאצדצאו וגצתלמ כדת.להגוע למותצרלאתלהטקסטלפתובל
 מבשחהלפו צטצתלא טרנטצחצתלהמצוסדתלע לתנועהלמתמדתלחצילעחרל הווה,לחצילמהפכנותל
 שמרנות,לחצילנאורותל  אומצות,לתנועהלהמשמרתלאתלהנצגודצםלחמקוםל צצשחם.11להטצנופת,ל
 שצטתו,להצאלעצקרוילפרוטו־מודרנצסטצל—להאפקטלהבתרנצלש להפרטלהשו צ.לחכךלמיצעל
חנחג'צלמה ךלהפותבלאתלגחו ותלהדצוילח כ וךלא למעחרל אנ וגצהלה אומצת,לאו םלחנקודהל
זולאוסצףלשחעצנצ,ל"מראותלהגוע "לאי לאחרמוחצפלאצנםלרקלאמיעצל ערעורלע לסדרלהשצבל
א אלהם־הםלהמוקד,להעצקרלשהשצבלמסמילוסחצחולהואלבגשלהםלמכוננצםלסדרלשצבלמש הם.ל
הפצרורצם,להרצרלהשזורלחדצחור,להחשרלהמעופשל—למופעצולש להפרצמצטצחצ,להזרלוהסוטהל—ל
אמנםלמיצצתצם־ כאורהל מחטלהמפקבלו כובלהמטפבלשמׂשצבלאותםלכפתו וגצהלש להבחרהל
הצהודצת,לאךלחהלחעתלהםלמויגצםלגםלכמיעלהבומרצ,לכצסודלואףלכסודלש להצהדותלהג ותצת.ל
וצתרהלמזאתשלאחרמוחצפלהופךלאתלהמיחלהפתו וגצל עמדהלאסתטצת.להואלמנפבלאתלהדצמוצל
המשכצ צלש ל"הצהודצלהמ וכ ך"לעדלשהואלבד ל עוררלס צדהלוגוע לומתג הלכדצמוצ,לכסגנוי,ל

כמעשהלציצרה,לכמשבקל—לוחקירה,לכתופעהל שונצתלשנצתיל התענגלע צה.
 אורלהיגתלה כ וךלכפתו וגצהלש להבחרהלהצהודצתלמילהראוצל חבוילאתלמופעצול
חסצפורתלש לאחרמוחצפלע לרקעלהדומצננטצותלש להשצבלהרפואצ־ אומצלחספרותלהעחרצתל
המשכצ צת,לשחצקשל הבזצרלאתלהגוףלהמזוהםלוהפגוםלש להעםלהצהודצל מצדותלתקצנות,ל טהרל
אותולמהרפשלש לבצצלהעצצרהלו רפאלאתלמומצו.12לחספרלה צמודלאמרי שפרל)1802(לתצארלהרפל
הומחרגלחפרוטרוטלאתלהרג צלההצגצצנהלשע להצהודצםל אמפלכדצל הצבשחלחנצלתרחות,ל מש ל
נטצ תלהיצפורנצצםל עתצםלמזומנות,להב פתלכותנותל"פעםלאבתלשתצצםלאולש ושלחשחועהל
]כךלחמקור[,ל פצלזצעתלגופולו פצלטחעו",לורבציתלהגוףל פבותלפעםלחבודש.ל  אלהרג צלנצקצויל
קחועצםלוחרורצםלמעצילא הל אלצשת חולהצהודצםלחבחרתלחנצלהאדםשל"שמצלשחגדצולמ וכ כצ'ל
ומ אצםלזצעה,להואלמב צאלאתלגופו,לשאותהלהזצעהלעוחרתלא לגופולומק ק ו,לוכ להרואהלאותול
מואסלחו,לשה כ וךלקשהל עצי;לוהרצבלהרעלהנודףלממנולמזהצרלאתלכ להאדםלשצחרבלמבחרתו,ל
ו סוףלצושחלחדדלומשומם".13להטקסטלהמשכצ צלמתפקדלכאילאפואלכראצלוכסחוילרביהלגםלצבדשל
הואלגםלמשקףל קוראצםלאתל כ וכם־ש הםלוגםלמענצקל הםלכ צםלוכ  צםל הצגצצנהלנכונה.ל
וצתרהלמזאת,לאמרי שפרל אלרקלמנסבלאתלנצקוצלהזצעהלכפרקטצקהלהצגצצנצתלא אלאףלמזהצרל
שאםלפרקטצקהלזול אלתקוצםלצש םלהמזצעלמבצרלבחרתצלופסצכו וגצשלסופםלש לה א־נקצצםל

 שחתל"חדדלומשומם".14 

אמיר בנבג'י, מנדלי והסיפור הלאומי, מסה קריטית, דביר ומרכז הקשרים, אוניברסיטת בן־גוריון   .11
בנגב, אור יהודה ובאר־שבע 2009, עמ' 271-266.

על השימוש בפיגורות רפואיות בספרות ההשכלה לצורך ביקורת חברתית ולאומית ועל מעמדו   .12
של הסופר כרופא ראו אצל מירון, הרופא המדומה, לעיל הערה 9, עמ' 20-9. מירון עומד על 
כך שבסיפורת של אברמוביץ מופיע לראשונה הפרדוקס של רופא שאינו מרפא או רופא שזקוק 
וכאורח  אקזיסטנציאליסטית  כפי שאראה בהמשך המאמר, של המחלה כעמדה  וכן,  לתרופה, 
החיים היחיד האפשרי ליהודי הגולה. על דימויים ספרותיים של הגוף הפגום של העם היהודי 

בגולה ראו גלוזמן, הגוף הציוני, לעיל הערה 4, עמ' 11–29.
הרץ הומברג, אמרי שפר, וינה תקס"ו, עמ' 318.   .13

חשבון  בספרו  מסביר  לפין  מנדל  מנחם  "מדוכא".  של  במובן  כאן  "משומם" משמשת  המילה   .14
הנפש )1808( כי "הנשמה העליונה האיסטניסית מאוד, ומואסת כל דבר תיעוב ושימצה" )מנחם 



48   "עפרורצתלהב מוי"של כ וךלומ נכו צהלחסצפורתלש לש"צלאחרמוחצפלל

גםלחסאטצרותלהמשכצ צותלהויגלה כ וךלכנ עג,לכמעוררלגצבוךלוכמשפצ .לחאמיעותל
עצוות,להגזמהלוהקינהלש למנהגצלההצגצצנהלחקרחלהצהודצםלנעשהלהכתםל סצמילהצכרל אומצ,ל
 מכנהלמשותףלש להצהדותלהנבש ת.לכך,לחסאטצרהלמגלה טמיריןלש לצוסףלפר ל)1819( 
מאמצנצםלהבסצדצםלהחורצםלשהנצקצוילהואלסצמיל שצגעוי,ל כילנצתילחק ותל זהותלאתלהמשכצ ל
מרדכצלגא ר,לשהואל"]...[לקיתלמשוגע,לכצלקודםלכ לאצנולסוח לרחחלע לחגדו".15לה כ וך,לרומזל
פר ,לנתפסלכנורמהלחקהצ הלהבסצדצת,לעדלכדצלכךלשמצלשמקפצדלע לנצקצונולנבשחלכ אלנורמ צשל
הש צטהלהמשכצ צתלע לתפקודצלהגוףלמויגתלכהפרעהלאוחססצחצתלקומפו סצחצתלוהחגדלהחו טל
חנצקצונולהואלכתםליבורלע למארגלמ חושצולהמ וכ כצםלש להיצחורלהצהודצ.לחצקורתלארסצתל
ונוקחתלצותרלנשמעתלחסצפורלהמוקדםלש לצהודהל צחלגורדויל)צ "ג(,ל"שנצלצמצםלו צ הלאבדל

חחצתלמ וילאורבצם"ל)1868(של

מדצלעחרצלחרבוחלהמו צךלא לבירלחצהכ"נלע תהליבנהלגדו הלחאּפצלואחצטלואשתומםל
 ראותלחידצלהדרךלצושחצםלאנשצםלאבדצם,לאבורצהםלא להצכ לה'למג צםלטפַבִצםלועוׂשצםל
ירכצהםל עצנצלהשמשלו אלצתּחוששו.לכמעטל אלהאמנתצל מראהלעצנצ,לאצככהלזהלצמצתול
האנשצםלהא הלכ לרגשלינצעותלודרךלארפלח חםלעדלכדצל עׂשותלירכםלחראשלבויותל

כחהמותלובצות.16

הצהודצםלמפנצםלאתלהשתלהבשוףל עחרלמשכילהא ;להטצנופתלמחזהל אלרקלאתלתושחצלהעצצרהל
הצהודצתלא אלגםלאתלאמונתם.לגםלתנאצלהתחרואהלהצרודצםלוגםלבוסרלהכחודל פו בילהדתצל
נוחעצםלמהצעדרלחושה.לצהודצלהעצצרהלאצנםלמחצנצםלשהםלמ וכ כצם,לאצנםלנחוכצםלמבשצפתל
ירכצהםלהגופנצצםלואצנםלמתחצצשצםלחגופםלהמפרצש,לכמוהםלכצ דצםלשטרםלהש צמולאתלהש חל
האנא צלחהתפתבותםלהפסצכו וגצת,להש חלשחולהצ דל ומדל התאפק,ל ש וטלחירכצו,ל שמורל
ע לעקרונותלהצגצצנהלחסצסצצםלו יצצתל קו לההורצםל—לכשרצםלשחש חלמאוברלצותרלצתפתבול
 צכו תל הפנצםלאתלהסדרלוהבוקלהבחרתצצם.17להעצצרהלהצהודצתלמסרחתל" התחגר".לכצ דל
שטרםלחגרלדצולכדצל החצילשהפרצדהלמירכצולומהפרשותצולאצילפצרושהלאוחדילב קלמגופו,לכךל
הצהודצםלאצנםלמסוג צםל הצפרדלממנהגצהםלהנושנצםלה א־הצגצצנצצםלו החצילכצלגםלאםלצצפרדול

מהם,להגוףלה אומצ,לכקו קטצח,ל אלצצפגע.ל

ספר חשבון הנפש, דפוס מ"י הורוויץ, תרפ"ה, עמ' מג(. לכן, מי שנפש משכלת  מנדל לפין, 
מתנוצצת בו מנקה את "עור בשרו מליפלופי טיט ומלכלוך" )שם(. ניקוי ליפלופי הטיט שקול 
מבקש  לפין  לו:  קודם  אפילו  הוא  חברתית  ומבחינה  מלוכלכות,  ממחשבות  הנשמה  לטיהור 
מקוראיו לדמיין אדם "שמנעליו ובתי רגליו טוחים בטיט, עטרה גדולה של רפש מקפת שולי 
מתוך  בשחרותו  המציץ  בשרו,  על  ומזוהמים  ופרומים  קרועים  ומלבושו  כתנתו  סביב,  בגדיו 
חוריהן, שערות ראשו מחופים בנוצות וכל בשרו מגועל בכתמים" )שם(. אדם שכזה מעורר קודם 

כול סלידה וגועל, מבהיר לפין, ואין זה משנה כלל אם הוא תלמיד חכמים או בן טובים. 
יוסף פרל, מגלה טמירין, וינה 1819, עמ' ו.   .15

יהודה ליב גורדון, כתבי יהודה ליב גורדון: פרוזה, דביר, תל־אביב תש"ך, עמ' יג.  .16
עם  זינגר,  דוד  מגרמנית:  ואהבה,  מיניות  האנאלית",  והארוטיקה  "האופי  פרויד,  זיגמונד  ראו   .17

עובד, תל־אביב 2005, עמ' 100-98.
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סצפורצולהמוקדמצםלש לאחרמוחצפ,לשנכתחולחתקופתלהצותולמשכצ ליעצר,ללמדו היטב 
)1862(לוהאבות והבניםל)1868(לחעחרצת,לו"דָאסלק צצנעלמענטשע ע"ל)1864–1865(לחצצדצש,ל
מיצצתצםלגםלהםל מוסכמותלסאטצרצותלודצדקטצותלא ולש להסצפורתלהמשכצ צת.לשצצרצלהמזויל
והאשפה,להרמשצם,להרפשלוהחופלמויגצםלחסצפורצםלא הלכעדותל נבש ותהלש להבחרהל
הצהודצתלהמסורתצת,לכמכשו להמונעלממנהל השת חלחבצצלהבחרהלוהכ כ הלחסחצחתהלוכסצמיל
הצכרלהמחדצ לאותהלמילהבצצםלהבחרתצצםלהמתקדמצםלחאצרופה.לכמולספרותלההשכ הלכו ה,ל
שראתהלחחופ,לח צבהלוחקצאלמטונצמצותל מיחלהצהודצלחגו הלוהיצגהלאתלעימהלכמנגנוילבחרתצ־
חצקורתצלשמטרתול תקי,ל נקותלו הע צםלסצמנצםלמסגצרצםלא ולש להמצעוטלהצהודצ,לכךלגםל
אחרמוחצפלהיעצרלקצווהלשדצאגנוזהלזולש להפתו וגצהלש להבחרהלהצהודצתלתוחצ ל מודעּותל
ו רצפוצשלמרגעלשהצהודצםלצכצרולחמשמעותולש לה כ וך,להםלצמהרול נקותו.לאו םלתקוותלא ול
הומרולעדלמהרהלחספקות.למסוףלשנותלהשצשצם,לעםלפרסוםלהסצפורל"פצשקעלדערלקרומער"ל
)1869(,למתפתבתלומתגחשתלאי לאחרמוחצפלהחנהלבדשהלחדחרלהקשרלשחצילאורבלהבצצםל
הצהודצל חצילהזוהמה.לע לפצלהחנהלבדשהלזו,להדצאגנוזהלאמנםלנכונהלאח להרצפוצלח תצלאפשרצ.ל
חרגעלשההפרשהלתסו ק,לחרגעלשקשקשצלהדגצם,להעימותלהב ו ותלוק צפותלהינוילצצע מו,ל
תצע םלעמםלגםלהצהדותלעימה,לכפצלשמיצצנתלמצכ לארח של"נראהלהדחרלשהרעותלהבו ותל
ש להבחרהלהצהודצתל)אצ־הריצונ צות,להנצתוקלמילהמיצאות,להצעדרלהפרודוקטצחצות,לשצחושםל
ש לבצצלהאהחה,לבוסרלהציצחותלש לתצבומצםלוגחו ות,לוכילה אה(לאצנילירהלבציונצתלשנדחקהל
א צה,לא אלהילאושצותלקצומה;לו כי,להרצפוצלש לבחרהלזולמתב ואצהלמשמעולשצנוצהל ח צל
הכר,לאוחדילזהותה,להצע מהלמילההצסטורצה".18לחהמשךל כךלאנצלמחקשל טעוילכצל אלזולח חדל
שמרבחהלש להעצצרהלהצהודצת,להמתפזרל  אלגחו לותצבוםלע לחציות,לעֵרמותלאשפהלובורחות,ל
משקףלאתלה קותלשאציל הצפטרלממנהלש לבצצלהצהודצם,לא אלשהטקסטלעימולמאמפל)כחצכו (ל
ציהל אתלהיורהלה קוצהלאולאתלהצעדרלהיורהלהמסודרתלונוז ל)שוח,לכחצכו (ל  אלש צטהלמִחּ
 ִחציהשלהצעדרלהיורהלוהתמוססותלקווצלהמתארלנעשצםל עצקרוילפואטצ.לעםלההכרהלחטצנופתל
כצסודלהמהותצל בצצלהצהודצםלאחרמוחצפלמשנהלגםלאתלהמשגתל"הצפה"לחטקסטלהמתארלאתל
בצצלהצהודצםשלהסטרצאוטצפלש להצהודצלהמ וכ ך,לשיורתולמֻעוותתלוהואלמעוררלמצאוס,להופךל
ממושא־גצנוצל סגנוי,לוהטקסטלחורבלמילהדצדקטצותלוהסאטצרצותלא לשיףלשמבלש לתצאורצל

זוהמהלהמבו  צםלאפקטלגרוטסקצלמענג.ל
הדצוילהמויעלכאילחציצרתולש לאחרמוחצפלצתחססלחעצקרלע להסצפורל"חסתרלרעם",לשראהל
אורלחשנתל1886,למכמהלטעמצםשלראשצת,ל"חסתרלרעם"לנתפסלחהצסטורצוגרפצהלהעחרצתלכסצפורל
מפתבלהמיצצילאתלִקיהלש לתקופתלההשכ הלופתצבתהלש לתקופתלהתבצצהלחספרותלהעחרצת.ל
שנצת,לפרסומולש להסצפורלמסמילאתלבזרתולש לאחרמוחצפ,ל אברלהפסקהלארוכהלשחהלכתחל
ח טרצסטצקהלרקלחצצדצש,ל כתצחתלסצפורתלחעחרצת.19להנוסבצםלהעחרצצםלש ל"מסעותלחנצמציל

מיכל ארבל, תם ונשלם? על דרכי הסיום בסיפורת, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 2010, עמ' 82.   .18
ראו יוסף קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, כרך ו, אחיאסף, ירושלים 1958; ענת   .19
בתוך  רעם'",  'בסתר  ביצירה  קריאה   — חוזר לעברית  לכסלון, אברמוביץ  חוזר  "מנדלי  ויסמן, 
חנן חבר )עורך(, רגע של הולדת: מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, מוסד 
אמנות  לעברית:  יידיש  בין  אברמוביץ  "ש"י  מירון,  דן   ;89-78 עמ'   ,2007 ירושלים  ביאליק, 
ִעּתֹות של  נשימה 'בשני הנחיריים'?", בתוך גדעון נבו, מיכל ארבל ומיכאל גלוזמן )עורכים(, 



50   "עפרורצתלהב מוי"של כ וךלומ נכו צהלחסצפורתלש לש"צלאחרמוחצפלל

הש צשצ"ל)1896(לוש ל"ספרלהקחינצם"ל)1909(להופצעולשנצםלרחותל אברלפרסוםל"חסתרלרעם",ל
וכךלגםלהרומיל"חעמקלהחכא"ל)1896–1907(.ל"חסתרלרעם",לשראהלאורלמ כתבצ הלחעחרצת,להואל
אפואלהופעתולהראשונהלש לה"נוסב"שלסגנוילעחרצלספרותצלצצבודצלשִאפשרל אחרמוחצפל היצגל
חשכ ו לרחלאתלהמיצאותלואתלנפשלהאדם,ל התגחרלע למגח ותלהכתצחהלחעחרצת,לשהצצתהל
אזלשפהל אלמדוחרת,לו נסבלחאופילקו עלאתלמבשחתלהדור.20לש צשצת,להסצפורלדבוסלעדל
 התפקעלחצציוגצםלש להפרשות,לשארצותלופעו ותל א־ריונצותלש להגוף.לאמנםלחכ לציצרותצול
ש לאחרמוחצפלמופצעלערחלרחלש ל צבות,לפרצבות,לפיעצם,לעקציות,למצלרקקלופסו ת,לאח ל

חסצפורלזה,לוחצצבודלחב קולהראשוי,להע צ הלממשלנקחרתלתבתלגצחוחלש לשארצות.ל
 ענצצננו,לבשצחותולש ל"חסתרלרעם"לנעויהלחצבסצלההמרהלהמורכחצםלשהואלמקצצםלחציל
 כ וךל מ נכו צהל—לוזאתלחסצפורלשחולהכתצחהלעימהלנתפסתלכהפרשה.לחשצבלהרפואצלש ל
המאהלהתשעלעשרה,להמ נכו צהל—להמרהלהשבורהל—להצאל צבהלהאבראצתל מיחלרובלדצכאונצ.ל
אי לאחרמוחצפ,להפרשהלזולש להבומרלהמ נכו צלהצאלגםלהנושא/המושאלש להכתצחהלוגםלמהל
שמצצירלאותה.ל מרותלהאפקטלהגרוטסקצ־קומצלשהודגשלרחותלחחצקורת,לאפשרל קרואלאתל
הסצפורתלש לאחרמוחצפלכספרותלמ נכו צתלשה כ וךלמשמשלחהלכמטאפורהלהיל מיחלה אומצל
והיל תה צךלהציצרה.ל כי,לסצפורתלזול—לוחסצפורל"חסתרלרעם"להדחרלנצכרלחחצרורל—למשמשתל
כבו צצתלמעחרלחצילספרותלההשכ ה,להבדורהלחרובלהנאורותלהאופטצמצתלהחטובהלחכובםלש ל
ערכצלהִקדמהל הושצעלאתלהצהודצםלמסח ותצהםלכמצעוטל אומצלחגו ה,ל חצילהספרותלהעחרצתל
הפסצמצתלש למפנהלהמאותלהתשעלעשרהלוהעשרצם,לוחכ  הלציצרותצהםלש למ"זלפצצארחרג,ל
מ"צלחרדצי'חסקצלוצ"בלחרנר,לשצירהלזצקהלהדוקהלחצילמ נכו צהל אומצתלואצשצתל חצילכתצחה.ל

"מוחי מלא עופרת ולבי נתאבן": כתיבה ומלנכוליה

השנצםלהמעטותלשב פולחצילהפרעותלהמכונותל"סופותלחנגח"ל)1881–1882(ל חצילפרסוםל
"חסתרלרעם"להחצאולמחקרצםלרחצםל סחרהלכצלהסצפורלמיצגלבשחוילנפשלאצדצאו וגצלשחסופול
חוברלאחרמוחצפלחעמדהליצונצת.21לחהקשרלזהלהודגשהלחמצובדלחבצרתולש לאחרמוחצפל כתוחל
אתלהסצפורלחעחרצת,ל אברלשמונהלעשרהלשנצםלשחהילכתחלספרותלצפהלחצצדצשלח חדשל"אצל
אפשרלהצהל ו,ל מנד צ,לש אל' הבזצרלגרושתו'ל—לאתלה שוילהעחרצת,לשע לידלהאמתל אלנפרדל

שינוי: ספרויות יהודיות בתקופה המודרנית, קובץ מאמרים לכבודו של דן מירון, מכון בן־גוריון 
לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר 2008, עמ' 72-25.

ראו חיים נחמן ביאליק, "יוצר הנוסח", כל כתבי חיים נחמן ביאליק, דביר, תל־אביב תש"ך, עמ'   .20
רנו–רנז. לדברי בנימין הרשב, הנוסח של אברמוביץ חולל מהפכה בלשון העברית והפך אותה 
ללשון סינתטית ומודרנית המציעה משלבי לשון ומבעי לשון מתקופות היסטוריות שונות של 
 Benjamin Harshav, Language in Time העברית ומסוגלת לייצג את המציאות המודרנית, וראו
 of Revolution, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California

1993, p. 129
ראו, למשל, שקד, בין שחוק לדמע, לעיל הערה 8, עמ' 73; מירון, "ש"י אברמוביץ בין יידיש   .21

לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 43.



צבצ ליחי   51

ממנהל גמרצלאףלפעם",לכתחלצוסףלק וזנר.22לאו םלהחצקורתלה אומצתלהתע מהלממורכחותולש ל
הסצפור.לחמאמרהל"מנד צלבוזרל כס וי,לאחרמוחצפלבוזרל עחרצתל—לקרצאהלחציצרהל'חסתרלרעם'"ל
מראהלענתלוצסמילכצידלתחנצתלהע צ ה,לשחמה כהלבוזרתלדמותלהמספר,למנד צלמוכרלספרצם,ל
 שחתלחכס וי,למקפ תלחתוכהלאתלהשנצּותלהכהלעקרונצתל כתצחתולש לאחרמוחצפ.ל עמדתה,ל
התנועהלמילהעצצרהלוא צה,להקשורהלחטחורהל מעחרצםלסגנונצצםלחצילהגחוהל נמוך,למשקפתל
אתלההת חטותלחצילהכתצחהלחצצדצשל כתצחהלחעחרצתלומחטאתלאתלמיחצלהרובלהקציונצצםל
התוקפצםלאתלהמספרלהחדוצלהתוך־סצפורצ,לוחעצקרלאתלהמ נכו צהלוהנוצרוטצות.לוצסמילגםל
עומדתלע להת ותלחצילבצצולש לאחרמוחצפלחתורלסופרלהעצצרהל חצילקצומהלש להעצצרה,לע ל

כ לפגמצה,לכפצלשהצא.23 
הבזרהל כתצחתלסצפורתלחעחרצתלמקפ תלחתוכהלדרמהלנוספת,לחע תלהצחטצםלפסצכו וגצצם,ל
ו אלרקל אומצצםשלדרמתלהשצחהל כתצחהלחכ  .לענצצילזה,לש אלזכהלעדלעתהל תשומתל חל
החצקורתלחהקשרלש לכתצחתלהסצפורל"חסתרלרעם",לנראהל צלמרכזצלחצותרשלחסצפורלזהלמתמודדל
אחרמוחצפלעםלאח לעמוקלשהוחצ ל משחרלכתצחהלמ נכו צ,למצצסרלוממושךלשקטעלאתלזרםל
ציצרתול שנצםלרחות.לחסוףלשנותלהשחעצםלש להמאהלהתשעלעשרהלהצהלאחרמוחצפלחילהארחעצםל
ושתצצםלחשצאלהי בתולהספרותצתלוהפוח ציצסטצת;לחשנצםלא ולהואלפרסםלשורהלש למאמרצם,ל
וחהםל"אהחהל אומצתלותו דותצה",לוספרולקיצור מסעות בנימין השלישילציאל אורלחצצדצשל
וזכהל תגוחותלנ החותלו פרסוםלרבח.לוהנה,לדווקאלחשעהלזולנשמטלקו מוסולש לחכצרלסופרצל
התקופהלוחמשךלקרוחל במשלשנצםלנא םלקו ו.לחשנצםל1878–1879להתרגשולע לאחרמוחצפל
פורענוצותלקשותשלחנולהסתחךלחפרשצצהלפו צטצת,לגורשלמרוסצהלוהתניר,לומיחולהכ כ צלש ל
אחרמוחצפלעימולהצהלחשפ להמדרגהלובוחותלכספצצםלכחדצםלהוחצ ולאותולואתלמשפבתול בצצלעונצל
וברפתלרעח.לאח לכ לא הלהבווצרול עומתלמותלחתולהאהוחה,לראש .למעטלמאודלנכתחלע למותל
החת,לאח לצדועלכצלחצילהאחל חתולהצהלקשרלאמצפלומצובדלחמצנו.לאחרמוחצפלעימול אלהתצצבסל

קלוזנר, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, לעיל הערה 19, עמ' 382. השבחים שחלקה   .22
הביקורת לאברמוביץ על חזרתו לכתיבה בעברית מעידים על אי־הנחת מיצירתו ביידיש. קלוזנר 
הפריד בין יידיש לעברית כבין קודש לחול; לדבריו, "נוסף לכך היה מנדלי בשנת 1886, כשחזר 
לעברית, בן חמישים ויותר, קרוב לימי הזיקנה; והרי הזקנים מתגעגעים תמיד על אהבת נעוריהם, 
ועל פי רוב זקנים, שעזבו בימי הנוער ובימי העמידה מה שהיה יקר וקדוש להם בימי הילדות, 
תיאר את שיבתו של אברמוביץ  פרישמן  )שם(.  זה"  וקדוש  יקר  אל  ושבים  'חוזרים בתשובה' 
ספרים",  מוכר  "מנדלי  פרישמן,  דוד  וראו  המשכיל,  הפובליציסט  על  האמן  כניצחון  לעברית 
בתוך רבניצקי וביאליק )עורכים(, מנדלי מוכר ספרים, לעיל הערה 5, עמ' 58-56. דברים תקיפים 
יותר כתב ביאליק באיגרת שנשלחה ב־1899 לרבניצקי: "ור' מנדלי שכתב זרגון — תמיהני אם 
תהיה לו כפרה עולמית. הלואי שתועיל לו התשובה שהוא שב בתרגמו עתה את כתביו עברית" 
)פ' לחובר ]עורך[, אגרות חיים נחמן ביאליק, כרך א, דביר, תל־אביב 1938, עמ' קכז(. ראו גם 
גלוזמן, הגוף הציוני, לעיל הערה 4, עמ' 98-97; מירון, "ש"י אברמוביץ בין יידיש לעברית", 
 Naomi Seidman, A ראו  והיידיש  העברית  של  המגדרית  המטאפוריקה  על   .19 הערה  לעיל 
 Marriage Made in Heaven: The Sexual Politic of Hebrew and Yiddish, University of
California Press, Berkeley, California 1997, וכן אצל ויסמן, "מנדלי חוזר לכסלון, אברמוביץ 

חוזר לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 84–85. 
ויסמן, שם, עמ' 82–84.  .23
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צשצרותלחכתחצול אוחדילחתו,לאח ל בחרצולהואלכתחלע לה"ש אק"ל)האסוי(לשפגעלחולוחאשתול
וע להקרעלשח חל"ש אלצרפאלחעו ם".24לחמכתחצםלשהואלשו בל בחרצולמספרלאחרמוחצפלע ל
צצסורצולומונהלע צהםלקושצלנוסףשל"הצצתצלכאנשצםלהאומ  צםלההםלחסצפורצלקסמצםלאשרלחבמתל
ּחרלאמנםל הקוסמצםלהרעצםלנהפכול חרצותלמשונות.להםלרואצםלומחצנצםלומרגצשצםלומיטערצםלוהִדּ
אצילחהםל החצעל קרוחצהםלאתלרובםלו הגצדלירתםל פנצהם".25לבצפלמפרצדלחצילרגשותצול חציל
 שונולומונעלממנול ספרלאתלאשרלע ל חולו תנותלאתלירותצושל"חהגצגצלתחערלאשלוח שונצלאההל
אצילמ ה!".26לאצ־הצכו תל דוחחלאתלהכאחלעו הלחברצפותלכאשרלאחרמוחצפלמנסהלאתלכובול
חכתצחהשל"אמרתצלאחכהלחמכתחל פנצכםלוארווצכםלדמעתצ,לצקצרצ,לאו צלצרובל צלמעט.לאח למדצל
נגעצלחעטלוהנהלמת אהל—לצדצלאסורותלכמולחעחותותלקסם,להרגשותצלמתאמיותל השתפךלע ל
הג צוילואנצלאמנםלנפעמתצלו אלאוכ ל כתוחלמאומה!".27למשחרלהכתצחהלמויגלאפואלכק  הל
מאגצתל—ל"עחותותלקסם"ל—להמונעתלממנול המצרלאתלתבושותלנפשולהקשותל מצ צםלוגוזרתל
ע צולא ם.להעטלהואלהיצנורלשדרכולאמורותלהדמעות,להחצטוצלהגופנצל סערתלהנפש,ל עחורל
התמרהל דצֹו,ל מצ ותלשחרלוקצנהל—להחצטוצלהרובנצל סערתלהנפשל—לאח לעוימתלהרגשותלסותמתל
אתלהיצנורלואצנהלמאפשרתלפורקי.לחאברצתלהדחרל מבזהלדער פריזיוול)הגצוס(,לשנכתחלכנראהל
חשנתל1884,להסחצרלאחרמוחצפל קה לקוראצולמדועל אלש בלצדולחכתצחהלחשנצםלהאברונותשל

הירותלש להזמילהאברוילאצחנולאתל חצ,לחאופילשה שויל אלנשמעהל צל דחרלוהצדל כתוחל
מ ה.לזוהצלאותהלשתצקה,לשאדםלמשתתקלכשצסורצםלקשצםלחאצםלע צולחחתלאבתלועו צםל
 ולחחרצאותלובצצםלהרחהלצותרלמשעו צםלאנבותלוחכצלחדמעות־דם;לואםלדחרלזהלנמשךל

הרחהלח אלעזרהלמילהיד,לצשלסכנהלשאדםלצפסוקלמ הצותלאדם.28 

אחרמוחצפלמתארלאתלעימולכמצלש כודלחסצטואיצהלנואשתלובסרתלמויאשלאצ־צכו תול כתוחל
ע לדצכאונולהעמוקלנגרמתלחש לאותולדצכאוי,לוחהלחעתלהצאלמשקעתלאותולצותרלוצותרלחתוכו.ל
או םלאצילזהלמדוצקל טעוילשאחרמוחצפלאצנולכותחלכ  לחתקופהלזו,לשהרצלהואלחכ לזאתלמספרל
חכתחלע למשחרלהכתצחהלש ו,לאםלכצל אלחציצרותלספרותצותלא אלחמכתחצםל בחרצו.לואכי,ל
חשנצםל1878–1884למתנהלאחרמוחצפלאתלירותצולחעשרותלמכתחצם;29ל מרותלדצכאונו,לכאחול
 וחשליורהלמצ ו צתלכתוחה.ל מעשה,לנראהלכצלאחרמוחצפלכ ואלחתוךלמעג לש לכתצחהלהשו  תל

שאול גינזבורג, "מענדעלע מוכר ספרים אין זיינע בריף", די צונקופט, 28, 1923, עמ' 68ב.  .24
צייטשריפט )ווייסרושישע וויסענשאפט־אקאדעמיע, יידישער סעקטאר(, כרך ה, מינסק 1931,   .25

עמ' 36-35.
שם, שם.  .26
שם, שם.  .27

מתוך ההקדמה למחזה דער פריזיוו, פטרבורג 1884; מצוטט מתוך קלוזנר, היסטוריה של הספרות   .28
העברית החדשה, לעיל הערה 19, עמ' 372-371. המחזה לא הועלה על במה, כמעט לא הופץ 
ולא זכה להתעניינות ביקורתית, וראו על כך אצל מירון, "ש"י אברמוביץ בין יידיש לעברית", 

לעיל הערה 19, עמ' 40–41. 
ראו גינזבורג, "מענדעלע מוכר ספרים אין זיינע בריף", לעיל הערה 24, עמ' 63–71; ש. דובנאוו,   .29
פון "זשארגאן" צו יידיש און אנדערע ארטיקלען, ווילנע 1929, עמ' 128–140; צייטשריפט, לעיל 

הערה 25, עמ' 1–42.
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ומחט תלאתלעימהשלהואלכותח,לאח לכתצחתולבזרתצת,למונוטונצת,לכפצצתצת,לוע לפצלתבושתול
אצנהלמחטאתלציצרהלומבשחהלמקורצות.להואלכותחלע לכךלשאצנולצכו ל כתוח.להמצ צםלמסמנותל
רקלאתלבוסרלצכו תיל סמי;להדצחורלהבזרתצ,להכפצצתצ,להואלאפואלסוגלש לשתצקהלהמעצדהלע ל

תבושתלהשצתוקלשאבזהלחו.ל
פרסומולש להסצפורל"חסתרלרעם"ל—לשראהלאור,לכאמור,לח־1886ל—למיצצילאתלהגצבהל
הבּויהלמילהמ נכו צהלש כדהלחתוכהלאתלאחרמוחצפ.לעיםלכתצחתלהסצפורלמעצדהלע לסופולש ל
שצתוקלהכתצחה.לע למיחלהרובלהבדשלמדוובלהמספר,למנד צלמוכרלספרצם,לכחרלחפסקהלהשנצצהל
ש להסצפורשל"שבוקלנעצםלמרבףלע לשפתצלחרגעלזה,לשאנצלקוראלחשםלכס ויל פנצכם,לשבוקל
מחשרלטוח,למשמצעלש וםל חנצםלמאתלאם־הורתם,ל חנצלחנצםלמאתלאם־זקנתםלו קרוחצםלמאתל
דודתם,למחשרלואומרלומתכויל עשותל הםלנבת־רובלחספורצו,לרואהלחשמבתםלונהנהלגםלהוא"ל
)עמ'לשעז(.להכתצחהלע לכס וי,להדוגמאלהמוחהקתל עצצרהלהצהודצתלחגו הלחכתחצלאחרמוחצפ,ל
הצא,ל דחרצלהמספר,לפעצ ותלמשמבת,לשתחצאל תגוחתםלהאוהדתלש להקוראצם.לתגוחהלזול—ל
נבתלרובלושמבהל—לכחרלמרבפתלמראשלע לשפתצלהמספר.לאחרמוחצפ,לששנצםל אלהצהלחכובול
 הפסצקל התצצסרלו אלע הלחצדול כתוח,למויאל ולפתרוילחדמותולש למספרלחדצונצלשאצנולפוסקל
מ ספרלע לעימולמתוךל"שבוקלמחשרלטוח".לאו םלחמה ךלהסצפורלמתג הלכצל אלהשבוקלהטוחל
א אלהשקצעהלחמ נכו צהלהצאלהמ ווהלאתלמנד צלהמספר,לחדומהל מ נכו צהלשאחרמוחצפל
עימולשקועלחה.לאחרמוחצפלנב פלאפואלמילהמ נכו צהלומשצתוקלהכתצחהלש ו־עימולחאמיעותל
כתצחהלע להמ נכו צהלש לדמותלחדוצה,למנד צ,לוע להשצתוקלוהאצ מותלשהצאלממצטהלע צה.ל
הסצפורלמפרצשלאתלהמרהלהשבורהלהבויהלוהטקסטלנושאלעמולאתלסצמנצלהמ נכו צהל אלרקל
חתכנצולא אלגםלחפנצצהלהבדהלמילהאצ מותלא להקוטחלה שונצלהמנוגדשלהפטפוטלהח תצלפוסקל

שאחרמוחצפלמזרצםלמפצולש למנד צ,להמספרלהחדוצ.ל
"חסתרלרעם"לנכתחלחמשךלקרוחל שנתצצם,לחסמוךל כתצחתלהמבזהלדער פריזיוולאול
זמי־מהלאברצה.לדילמצרוילטועילכצלתבצ הלנצסהלאחרמוחצפל כתוחלאתלהסצפורלחצצדצש,לכסצפורל
חמכתחצם,לאךל אלהי צבל החצאול צדצלסצום.30לחנצסצויל כתצחהלאפצסטו רצתלנצתיל ראותלמעציל
המשךל מכתחצלהאח ותלשכתחלאחרמוחצפל בחרצולחאותילשנצם,לאו םלצשלחהלגםלכדצל העצדלע ל
הקשצצםלהרחצםלש צוולאתלהבזרהל כתצחהלחעחרצת.לב קולהראשוילש להסצפורלאמנםלהתפרסםל
חשנתל1886,לאו םלעדלפרסוםלב קולהשנצלעחרהלשנהלתמצמה,לוהסצפורלנדפסלחמ ואולרקלחשנתל
31.1887לחשנצלהב קצםלמת חטלמנד צל—להמספרלהמיצגלעימולכסופרל—לחשא הלאםל כתוחלאול
 אל כתוח.לחב קולהראשוילש להסצפורלהואלמספרלע לכס וילוע להווצצתהלהמנוונתלומסחצרלמדועל
עזחלאותהלע למנתלש אל בזור.לכס וילמתוארתלכמצקרוקוסמוסלקרתנצ,לכעורלונ עגלשתושחצול
הצהודצםלרצקנצם,ליעקנצם,לקטנונצםלובמדנצם.לאורבותלבצצהםלהע וחצםלוהתנהגותםלמעכצרצםלאתל
רובולש למנד צלעדלכדצלכךלשהואלמב צטל עזוחלאתלהעצצרהלו הפסצקל כתוחלע לתושחצה,לאךל
אברלכךלהואלנצבםלע להב טתו,לבוזרל שחתלחתבומצלהעצצרהלוכותחלאתלקורותצה.לב קולהשנצל
ש להסצפורלמתרבשלחצילעזצחתלכס ויל חצילהבזרהלא צה,לתקופהלשחהלהואלצושחלחעצרלקחיצא ל
ונמנעלכ צ למכתצחה.לחב קלזהלמספרלמנד צלע להפוגרוםלחקחיצא לוע לגֵז תלסוסו,לע לבחצרתול

מירון, "ש"י אברמוביץ בין יידיש לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 48.   .30
היום, 1.4.1886–2.4.1886, עמ' 2–4; בן עמי, א, אפריל-מאי, 1887, עמ' 25-1.  .31
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 עדתלחט נצלחצתלהמדרש,לשאצנהלמפסצקהל דוילו דושלחפרעות,לו חסוףלע לרכצשתלהסוסל
הבדשלוהבזרהל נדודצםלחצילעצצרותלצשרא לחגו הלכמוכרלספרצם.לקשצצלהכתצחהלש לאחרמוחצפ,ל
שנחעולמאוחדנצולהאצשצצם,למב ב צםלאפואל תוךלהסצפורלונעשצםל קשצצלהכתצחהלש למנד צל
חעקחותלהפוגרום;להטראומהלהאצשצתלש להסופרלמעיחתלאתלסצפורלהטראומהלה אומצתלש ל
הפוגרומצם.ל כי,ל מרותלהשבוקלהנעצםלשחולמקדםלאחרמוחצפלאתלקוראצו,לו מרותלהתצאורצםל
הסאטצרצצםלוהעוקינצצםלהגודשצםלאתלהסצפור,לאצלאפשרלש אל בושלחה ךלהרובלהמ נכו צל
השורהלע ל"חסתרלרעם".לוצסמילמזההלחסצפור,ל ידלהתזזצותלוהנוצרוטצות,להמשקפותלאצ־נבתל
מילהעצצרהלהצהודצת,למופעצםלש למרהלשבורהלהמחטאצםלכנצעהל כובותלהמנוונצםלש להעצצרהל
וסצמנםלנצתוקלמילהעו םלהאנושצ,לוחעיםלנצתוקלמילהאנושצות,32לאו םלדומהלשנצתיל ראותל
גםלאתלהסצפורלעימולכסצפורלחע למאפצצנצםלטקסטוא צצםלמאנצצםלהמסתצרצםלומיפצנצםלאתל

הא םלהמ נכו צ.ל
הא םלהמ נכו צלוהפטפטנותלהמאנצתלהםלתגוחותלהנוחעותלמילהאח .לפרוצדלטועילשאציל
 מאנצהלתוכילשונהלמזהלש להמ נכו צה,לשהרצלשתצלההצפע וצותלנאחקותלחתסחצךלזהה,לוז'ו צהל
קרצסטחהלרואהלחע ציותלהאסתטצתלמנגנוילפציוצ,לשפהלמזוצפתלהמתרוממתלמע ל נורמותל
ה שונצותלש להשפהלהחנא צתלומיצעהלהתרגשוצותלנטו ותלשם,ל צדהלמבדשלש להצוירל
האח לוהצתום.33לואמנם,למידלאבד,ל"חסתרלרעם"לעמוסלמשבקצלמצ צם,לבצדודצל שוי,לרמזצםל
ופרפראזות,לוכפצלשמצרוילמראה,לאחרמוחצפלמי צבל דבוסלחמשפטצםלספורצםלעשרותלרמצזותל
אצנטרטקסטוא צותלהמשעשעותלאתלהקוראצםלומסמאותלאתלעצנצהםלחשפעתי.34למידלאבר,לחציל
ההתחדבוצות,למשבקצלה שוילוההת וייוצותלהרחותלמחיחיצםלהרהורצםלעגומצםלומ נכו צצם,ל
החבנותלקודרותלע למיחלהאנושותלותבושותלש למרצרותלובוסרלאונצם,לכפצלשעו הלמדחרצלהמספרל
כחרלחתבצ תלהסצפורשל"צ דצםלח אלצ דותלמבזהלעיחלונוראלמאד,לשוחרל חחותלומדאצחלרוב,ל
מעוררלגוע ־נפשלורגשצ־רבמצםלכאבד"ל)עמ'לשעט(,לוחהמשךלהואלמתארלמיחלנפשצלמ נכו צל
מוחהקשל"הנךלהוזהלשוכחלצומםלסרובלע למטתךלחבדרלאפ לוסגורלשאצילאורלהשמשלצכו ל חקועל
חו"ל)עמ'לשפח(.לכחרלחהח בותלהאפ ותלה  ולאחרמוחצפלקושרלחצילהמ נכו צהל חצילגוע של
חתצאורלהראשוי,להמראהלהמעיצחלש לצ דצלכס וילמגעצ לאתלהנפש,להתצאורלהשנצלמפעצ ל
אתלשתצלהמשמעוצותלש להמצ הל"סרוב"ל—להגוףלשכוחלחפצשוטלאצחרצםלוחאשהלעו הלממנו.ל
המ נכו צהלמחצאהלעמהלס צדהלמילהעו םלשחבופלומילהגוףלשחבדר.להמיצאותלמיטצצרתל
כזרהלוכאטומה,להנורמ צותלאצנהלא אלכצסוף,למשא תל חלותול א,לוהשבוקלמתג הלכעווצת,ל
 מש לכאשרלבצוכולש ל"הארצ",לסוסולש לעזרצא להעג וי,למתוארלכהתפרקותלגופנצתלשמחעדהל
נשקפצםלמב הלומוותשל"שפתולהתבתונהלרופפתלות וצהל מטהלושנצולנשקפותלמחעדלפתבצל
פצהולונראהלכמשבק,לחשעהלשעצילצמצנולנגרהלמאצילהפוגות"ל)עמ'לשעט(.לאחרמוחצפלמפצקל
מילהמ נכו צהלפצכבוילפצ וסופצ,לעמדהלהמח צטהלאתלבוסרלהמוחילואתלהגרוטסקהלשחקצוםל
האנושצ.להשבוקלאצנולמענצקלהגנהלמפנצלמעמקצםלש לקדרותלובוסרלנבמה,ל הפך;להואלבושףל

ויסמן, "מנדלי חוזר לכסלון, אברמוביץ חוזר לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 82–83.  .32
טננבאום,  אדם  מגרמנית:  דתיים,  וטקסים  כפייתיות  פעולות  ומלנכוליה,  אבל  פרויד,  זיגמונד   .33
רסלינג, תל־אביב 2002, עמ' 22; ז'וליה קריסטבה, שמש שחורה: דיכאון ומלנכוליה, מצרפתית: 

קרן שמש, רסלינג, תל־אביב 2006, עמ' 48.
מירון, "ש"י אברמוביץ בין יידיש לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 49–50.   .34
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אתלפנצלהמוות,לוגרועלמזהל—לזהולמוותלשנראהלכשבוק.לואכי,לכאשרלסוסולש למנד צלנ קבלממנול
חפרעותלחקחיצא לוהמוילהפורעצםלמכהלאותולעדלאוחדילהכרהלנמבצםלמשבקצלה שוילוהה יות,ל

וה ךלהרובלהמ נכו צלמשת טלע להסצפורש

צמצםלהרחהלהצצתצלבו ה,למשומםלומשועמם,לועו םלהפוךלראצתצלחכ לנוראותצושלדצנצו,ל
נצמוסצולועונשצו,למעשצםלמשונצםלודחרצםלמחהצ צם.לוכשהגצעלזמנצל התפטרלמשםלחש ום,ל
סטרול צלע לפצלוהשחצעונצ,לש אלאג הלכ וםלחהאצלע מאלמכ למהלשראצתצלושמעתצל
שם.לו פצכךל אברלהזצעהלהמרוחה,לשהצצתצלמזצעל רפואתלגופצ,לכראוצל צ,להתאפקתצל
ו אלאמרתצלדחר,לא אלמתאנב,לרומזלחעצנצלומגמגם.להתבזק,למנדצ ,לודחר!לו מהלתהצהל
כגו ם?ל—לעוררונצלהמחקרצםלאותצלכדרכםלחדחרצלתוכבהלש לבצחה,לואנצלנאנבלומעמצדל

עצנצלע צהם,לואצילדחרצם.ל)עמ'לשפג–שפד(

"חסתרלרעם"לנמנהלעםלהציצרותלהראשונותלחספרותלהעחרצתלשטצפ ולחנושאלהטעוילש ל"סופותל
חנגח".לדמותולש למנד צלמוכרלספרצם,להמתקשהל התאוששלמילהטראומהלש להפגצעהלהפצזצתל
וש להע חוי,למסמ תלאתלהשחרלהאצדצאו וגצלוה אומצלשא צולנק עולהקהצ ותלהצהודצותלחעקחותל
הפרעות.לההווצהלהצהודצתלמתג הלחסצפורלכיורתלקצוםלפגצעהלושחרצרצתלשתה צכצםלהצסטורצצםל
ומגמותלאנטצשמצותלמאצצמצםל מוטטה.להעו םלההפוךלשמנד צלרואהל"חכ לנוראותצושלדצנצו,ל
נצמוסצולועונשצו"למרמזלע לסכנהלמובשצתל צהדותלעימהלוע לאפשרותלכצ צונה.לההיעהלהצבצדהל
שהוע תהלעדלאזל הי תלההווצהלהצהודצתלא למו להא צמותלהאנטצשמצתל—לקרצאתהלש לתנועתל
ההשכ הל השת חותלהצהודצםלחבצצלהבחרהלוהתרחותלש למדצנותלאצרופהל—למתג הלכתמצמהל
וכמנותקתלמילהמיצאות.למנד צלאצנולקםלממשכחולכצווילשאציל ולעחורלמהל קום.לההווהלקחורל

חהרצסותצו,לואצילשוםלאופקל אומצלשנצתיל שאוףלא צו.ל
חרם,להפרשנותלה אומצתל סצפורלאצילחהלכדצל החהצרלעדלתוםלמדועלשוקעלמנד צלא לתוךל
מרהלשבורהלכהלמתמשכת,לוצותרלמזה,למדועלהואלאצנולמי צבל הצב פלממנה.להתאוששותולש ל
מנד צלאורכתלזמילרח.לרעצו,לשעמדולחהתנסוצותלדומותלחמה ךלהפרעות,לכחרלמסוג צםל קצצםל
מיוותלחצקורלבו צםלוחאצםלא צולכדצל עודדלאתלרובו,לחעודלהואלעימולאצנולמסוג ל קוםלמע ל
משכחולצמצםלרחצםלוהואל"משומםלומשועמם",לדהצצנולמדוכאלואומ  ,להוזהלחהקצפלובסרלאונצם.35 
בחרצולמחקשצםלממנול התבזקל—לסצטואיצהלהמזכצרהלאתלדחרצלרעצולש לאצוחל—לומשווצםלאתל
מיחול מיחלהגו ם,לבומרלחיורתלאדםלאשרלאצילרובלחקרחו.לחתגוחתול דחרצלהֵרעצםלהמנסצםל
 נבמולנצכרתלהמ נכו צהלהעמוקהלש למנד צשל"הפכתצלאתלפנצלא להקצרלוחכצתצ"ל)עמ'לשפד(.ל
הפצכתלהפנצםל קצרל—למבווהלהמסמ תלמוותל—לוהחכצלהמ ווהלאותהלמ מדצםלע ל
הבצד וילוהאומ  ותלהקשצםלש למנד צלוע לבוסרלהאונצםלהעמוקלוהמימצת,להמזכצרלאתלבוסרל
האונצםלשאחרמוחצפלעימולתצארלחמכתחצול בחרצולו קרוחצו.לאחרמוחצפלסצפרלחמכתחצולע ל
אותהלשתצקהלשאדםלמשתתקלכשצצסורצםלקשצםלחאצםלע צולחחתלאבתלועו צםל ולחחרצאותל

פירושה  "שעמום"  המילה  עשרה,  התשע  המאה  של  בעברית  ובכלל  אברמוביץ,  של  בעברית   .35
במרה  כ"לקה  ו"השתעמם"  "ֻׁשֲעַמם"  הערכים  את  מגדיר  בן־יהודה  מילון  רוח.  ונכות  דיכאון 
טו,  כרך  מלון הלשון העברית הישנה והחדשה,  וראו  ברוחו", בהתאמה,  ולקה  ו"חלה  שחורה" 

ירושלים 1959.
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ובצצם,לומנד צלמגדצרלאתלמיחולחמצ צםלהמתארותלמרהלשבורהל—ל"משומם",ל"משועמם";ל
אחרמוחצפלתצארלחמכתחצולאתלההצא מותל—לומנד צלמעצרשל"ו אלאמרתצלדחר",ל"ואצילדחרצם";ל
אחרמוחצפלתצארלחמכתחצולכצידלשפךלאנבותלודמעותלודםלחמקוםלדצול—ל"וארווצכםלדמעתצ",ל
"אנבותלוחכצלחדמעות־דם"ל—לוגםלמנד צלנאנבלאךל שונולמאוחנתשל"ואנצלנאנבלומעמצדלעצנצל
ע צהם,לואצילדחרצם".לאי לאחרמוחצפ,ל"עחותותלקסם"למשתקותלאתלצדצו,לואצ ולמנד צלזוכהל
 "סטצרהלפ אצת"לע לפצולשגוזרתלע צולגמגום,לכמשהלחשעתו,לרמצזותלעצנצצםלואנבות.לחסטצרהל
מהדהדותלהמכותלשספגלמנד צלמילהפורעצם,לאךלהצאלנושאתלִעמהלמשמעוצותלנוספות.לע לפצל
המדרש,למ אךלסוטרלע לפצהםלש לתצנוקותלש לצהודצםלכדצל השכצבלמהםלאתלהתורהלש מדול
חרבםלאמם.36להתצנוקותלהפועצםל ב חלהםל מעשהלת מצדצלבכמצםלששכבולאתלת מודם,ל
ו פצכך,להתחגרותםלאצנהל מצדהלש לדחרצםלבדשצםלא אלתה צךלארוךלש להצזכרות.לחדומהל
 כך,לגםלמנד צלשסטרול ולע לפצולהופךל תצנוקלבסרלאונצםלשאצחדלאתלכשרצולהמצ ו צצםלוהואל
אצנולצכו לא אל פ וטלהחרותלואנבות.לכשצשוחל דחר,להדצחורלצהצהלתה צךלש להצזכרות.לאו םל
הסטצרהלע לפצולש למנד צלמשבררתלאתלהצכו תל ספרלאי לאחרמוחצפ.לשתצקתולהקודרתלש ל
מנד צ,להמופרעתלרקלע לצדצלאנבותלוגמגום,למאפשרתל אחרמוחצפל דחר,ל כתוחלו החצע,ל
אמנםלחמרומז,לאתלמכאוחצולהנפשצצםלש ו־עימו.לוכך,להשתקתולש למנד צלבושפתלטפבלמיל
הטראומהלהעיורהלש לאחרמוחצפ,לשכמולמצאנהל ע ותלע להנצצרלחמשךלשנצם.להטראומהל
ה אומצתלש להפוגרומצם,לשמנד צלהואלמקרהלפרטצלש ה,למאפשרתלסוףלכ לסוףלאתלדצחוחל

הטראומהלהאצשצתלש לצוירו,לאחרמוחצפ.ל
טראומהלזולנרמזתלחהזצותצולש למנד צלהרואהלחעצנצלרובולדחר־מהלמברצדלומחהצ לשאציל
 חטאולחמצ צם.ל כאורה,להסודלהמאצצםלנותרלח וםלגםלעחורלקוראצלהסצפור,לאךלכאשרלמנד צל
מיצפלחפנצהםלש לבחרצו,להמנסצםל עודדו,להואלמתארלח אלמשצםלאתלמהלשהואלרואהלחעו םל

ההפוך,לכ ומרלאתלמהלשממ אלאתלנפשולאצמה,לסח לופ יותשל

קשהל ראותלדמעותצולש לאדםלמעונהלומדוכדךלחצסורצם,לכשהואלמתעיחלוחוכה;לאח ל
קשהלמזהלהרחהלצותרל ראותלדכאלומדוכא,לש חולדוצ,לנפשולחוכהלחמסתרצםלופנצולשובקות!ל
נפשלדאחהלופנצםלשובקותלזצווגלנוראלהוא,למבזהלאצום,למעצילזהלש לכ הלמתהלתבתלבופהל

שבורהלחחצת־הקחרות,לשאפצ ולמצלש חולאחילנצמוב...ל)שם(

השבוקלשרצבףלחתבצ תלהסצפורלע לשפתצולש למנד צלמסתצרלסצפורלאברל—למבזהלח הותלש ל
"כ הלמתהלתבתלבופהלשבורהלחחצת־הקחרות"שלהקשרלחצילהגוףל נפשלנמש ל בתונתהלש ל
נערהליעצרהלעםלהמוות.למאבורצלהפנצםלהשובקותלמסתתרתלנפשלחוכצצה,למתבתל בופתלהדודצםל
מתרבשלמבזהלח הות,לומחעדל דחרצולהשנונצםלש למנד צלמתג הלחתולהאהוחה,להמתה,לש ל
אחרמוחצפ.לחהזצותצולרואהלמנד צלאתלמהלשאחרמוחצפלרואהלחמיצאותשלבצצםלשוקקצם,לשהםל
מסכתלמוותלע לפנצהלהאחודותלש להחתלהמתה.למראהלהשבוקלשמתבתצולרוחפלכצ צוילממצסל
אתלה חחותלהקשצםלחצותרשל"אפצ ולמצלש חולאחילנצמוב...".לצצתכילשאחרמוחצפ,לשבשלעימול
משותקל נוכבלמותלחתו,ל"מובצלמ אלעופרתלו חצלנתאחי",למחקשלשהמרתלהמראהלחמצ צםל

בבלי, נידה ל ע"ב.  .36
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תמצסלאתלהאחילשח חו־ש ו.לנפשולש לאחרמוחצפלמזדההלעםלהחתלהמתה,להצאלקפואהלומאוחנתל
כמוה;לרקלהגוף,להפו טלדמעות,לאנבותלוזצעה,לבצ.

לכלוך כשפה מלנכולית

התצאורצהלהפסצכואנ צטצתלהפרוצדצאנצתלגורסתלשהמ נכו צהלמסתצרהלאתלהאמחצוו נטצותל
שהמדוכאלבשלכ פצלהאוחצצקטלהאחוד.למידלאבד,להאדםלהאח למפנצםלאתלהאהוחלשאחדלוממקםל
אתלדמותולחתוכולכדצל אל אחדו.למידלאבר,לכצווילשהאהחהלמכצ הלצסודותלא צמצם,לאותולאהוחל
שהופנםלגורםל מדוכאל הפנותלאתלתוקפנותולכ פצלעימו.37להמ נכו צלהואלמצלשמכבצשלאתל
ממשותלהאוחדילוממצתלאתלעימולכדצל אפשרל רובלהמתל בצותלחתוכו,ל התקצצםלחגווצצתול
כמולגו ם.לתפצסהלזולש להמ נכו צה,לשנוסבהלח־1917לחצדצלפרוצד,לאומיהלכהחבנהלמקוח תל
חצילאח ל מ נכו צהשלהאח להואלהתמודדותל"נורמ צת"לעםלהאוחדי,להמ נכו צהלהצאלתגוחהל
"פתו וגצת".לאו םלדומהלשאי לאחרמוחצפ,להמ נכו צהלהצאלגםלה ךלרובלועמדהלפצ וסופצתל

ההכרבצצםל כתצחה.
צדצעותצולש לאחרמוחצפלע להמ נכו צהלאצנילנשענותלע לפרוצד,לכמוחי.לעדלסוףלהמאהל
התשעלעשרה,לתורתלהנפשלהנפויהלחצותרלחעו םלהמערחצלהצצתהלתורתלארחעלה צבות,לאול
המרות,לשפותבהלחרפואהלהצוונצתלהעתצקה.38לתורהלזולגורסתלכצלגוףלהאדםלמכצ לארחעלמרותל
)humors(ל—למרהלשבורה,למרהל חנה,למרהלאדומהלומרהליהוחהל—לוחרצאותולש לאדםלנקחעתל
ע לפצלשצווצלהמשק לחצנצהי.לעודףלאולבוסרלחאבתלמילהמרותלגורמצםלמב ות,לוההב מהלמהיל
ת וצהלחהפרשתם,לחצצחושם,לחקצרורםלאולחבצמומםלש לנוז צם,לחהתאםל סוגלהמב ה.לארחעל
המרותלגםלאבראצותל מיחלרובולש להאדם;לעודףלמרהלשבורהל—לmelaina kolaלחצוונצת,ל
ומכאילהמונבל"מ נכו צה"ל—לגורםלבוסרלתאחוי,לדכדוך,לנדודצלשצנה,לעיחנותלובוסרלמנובה.ל
מיחלרובלמ נכו צלהואלאפואלסצמפטוםל מיחולהגופנצלש להאדם.להגצשהלהפסצכותרפצתלש ל
צמצנו,להמיצעהלשצמושלחמצ צםלכאמיעצל רפאלאתלהנפש,להצצתהלנתפסתלע לפצלתורהלזולכבסרתל
תוע תלואףלכמזצקה,לשהרצלתורתלארחעלה צבותלמויאתלקשרלחצילהמ נכו צהל חצילהשתקעותל
צתרהלחמבשחות.ל כי,לכדצל פטורלאתלהאדםלמדצכאוילהצאלמיצעהל טפ לחמזונולוחאופילאכצ תו,ל
חהפרשותלגופו,לחנשצמותצולוחתנועותצו.לכדצל הב צםלמהמיחלהמ נכו צלצשל שתותלצצי,ל אכו ל
מזוילטעצםל)אדםלהעו הלחמשק לנבשחלכמצלשהב צם(,ל הזצעלו הפרצשליואהלושתי.39לומאברל

שהמרהלהשבורהלהצאלתופעהלגופנצת,לפ צטתל צבתהלמפוגגתלאתלהאומ  ות.ל

פרויד, אבל ומלנכוליה, לעיל הערה 33, עמ' 17–19.  .37
רופוס  בידי  נוסחה  היפוקרטס,  של  בכתביו  הנראה  ככל  לראשונה  הופיעה  הליחות  תורת   .38
מאפסוס ופותחה בכתביו של אבי הרפואה היוונית, גלנוס. בימי הביניים הייתה תורה זו היסוד 
 Vivian וראו  ויהודים,  מוסלמים  נוצרים,  מלומדים  של  הרפואית  ולפרקטיקה  לדיאגנוסטיקה 
 Nutton, “The Fortunes of Galen”, in R.J. Hankinson (ed.), The Cambridge Companion

to Galen, Cambridge University Press, Cambridge 2007, pp. 355-390
 Peter-Klaus Schuster and Jörg Völlnagel, “Dürer and Rufus: Melencolia I in the ראו   .39
 Medical Tradition”, in Peter E. Pormann (ed.), On Melancholy / Rufus of Ephesus,
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השפעתהלש לתפצסהלזולנצכרתלחכתצחתולש לאחרמוחצפ,לשהדמוצותלחסצפורצולמוכותלירותל
ואסונות,להיל אומצצםלוהילאצשצצם.להמרהלהשבורהלמחצאהלאותיל שקועלחאומ  ותלמשתקת.ל
צשרא ,לגצחורלהסצפורל"סוסתצ",להואלמילהגצחורצםלהקודרצםלחצותרלש להספרותלהעחרצת,לוהואל
שומעלאתלצגונו־ש ולאףלחטופוסלהרומנטצלש לשצרתלהזמצרשל" מה,לזמצרצלבחצחצ,לנפשךלכהל
עגומה?ל מה,למשוררלהאחצח,לגםלחגצ הלורנהלאתהלמטצ לטפהלש למרהלשבורה?לו מהלחצםלש ל
נעצמותלזמצרותצךלאתהלמכהלג צם,לג צליערלוצגוי?"ל)עמ'לשכד(.לחסצפורל"חצמצלהרעש"למנד צל
כותחלאצגרותל חנצלמשפבתולומג הלכצל"רובלעיחותלהצתהלשֹורהלחאותילהאגרותלורצבלש למרהל
שבורהלוקצנותל תשעה־חאחלהצהלנודףלמהי.להצצתצלמקוניל'אצכה',להוצלהוצלע לכ להעו ם!"ל)עמ'ל
תטו(.לוכאשרלרחצלש מה,לגצחורלהסצפורלהמאוברלחע להצסודותלהאוטוחצוגרפצצםל"חצמצםלההם",ל
מתצצתםלמאחצו,להואלשוקעלחאח לממושךלועמוקשל"אח לנפשולהצתהלכ ־כךלשוממהלוכ ־כךל
מבות תלחערפ צליערלוצגוי,לעדלשקרי־אורלזולש לתפ הל אלהצהלחהלכדצל האצרלאפ תהלא אל
 שעה,לושארלשעותלהצוםלהצהלצושחלדומםלומשומםלכגו ם"ל)עמ'לריד(.לאו םלחנוסףלע לקצנותל
הצגוי,לדמוצותצולמוכותלהגור לש לאחרמוחצפלמסוג ותל הגצרלאתלהמ נכו צהלהבויהלחדרךלנוספת,ל
גופנצתלומשמבתשל הפרצש,ל הויצאלבטטצם,ל זוררלו הזצע.לכפצלשמסופרלח"ספרלהקחינצם",ל
המקוםלהמשמבלחצותרלחעצצרהלהצהודצתלהואלחצתלהמרבפ,לשםלמזצעצםלהצהודצםלהבויהלאתל
מררתםשל"חכ לפעםלשאנצלחאל כס וי,לראשצתלדחר,לאנצלמשכצםלוהו ךל מרבפלהקה לשם,לכדצל
 הגעצ לחהח לאתלכ צלו הב צפלאתלעימותצלע להאיטחאלהע צונה.לאפשרלאתהלמ ג גלע צל—ל
ואנצלאומרל ךשלאצילאי צלתענוגלגדו לצותרלמזה.לתמצהנצלאםלצשלחעו םלבמדהלטוחהל גוףלמזעה"ל
)עמ'ליב(.לואכי,לההפרשות,להשצצרצםלוהאשפהלחסצפורתלש לאחרמוחצפלאצנםלאךלורקלראצותל
 אורבלבצצםלחזוצ;להםלגםלעדותל שפעלמתפרפלש לגופצםלצהודצצםלשמתבככצםלחעו ם,לחו עצםל
אותולופו טצםלאותולחבצונצותלעזה,לוחכךלמונעצםלמילהמרהלהשבורהל קנותלשחצתהלחגופם.ל

הדצו,לנוז להכתצחה,למויגתלגםלהצאלכהפרשהלחסצפורתלש לאחרמוחצפ,לואףלהצאלקשורהל
חמ נכו צה.לע לפצלהמבשחהלהצוונצתלהקדומה,להמזגלהמ נכו צלמוחצ ל צצאושלו בוסרלאונצםל
אח לחהלחעתלהואלגםלאבראצל ציצרתצות.להפרובלמטה,לאבדלהספרצםלהמוקדמצםלהעוסקצםל
חמ נכו צהל)ואשרלצובסלחטעותל ארצסטו(,לטועילכצלהאצשצותלהצויאתלדופי,להאדםלהדגו ,ל
נש טתלע לצדצלהמרהלהשבורה.40למכאילואצ ךלתוארלהמזגלהמ נכו צל—לכ ומרלהמזגלהמתאפצציל
חעודףלמרהלשבורהל—לכמזגלהבצונצל משורר,ל פצ וסוףלו נחצא.להמ נכו צהלאצנהלמב הלאול
 קותלנפשצתלש להמשוררלא אלהצאלעיםלטחעו;להמרהלהשבורהלהצאלאצכותלרובנצתלהמענצקהל
אתלהצכו תל הרהר,ל תהות,לוצותרלמכו ,ל בושלאתלצופצולואכזרצותולש להגור להאנושצ.לחציל
האמיל דצכאונו,לחצנול חצילהמ נכו צהלש ו,לקצצמתלאפואלת ותלטרגצת.להצגוילהכרבצל ציצרה;ל

אםלהאמילצב צםלמילהמ נכו צהלש ו,להואלצאחדלאתלצצבודו,לאתלכובולואתלכצשרונו.41 

 Mohr Siebeck, Tübingen 2008, pp. 53-55, 211-212; Luis García-Ballester, Galen and
 Galenism, Variorum Collected Studies Series, Ashgate, Vermont 2002, pp. 131-140

 Problems, Rhetorica ad Alexandrum, trans. Walter Stanley Hett, Harvard University  .40
Press, Cambridge, Mass. 1970, Book XXX

על הקשר בין מלנכוליה ליצירתיות ראו קריסטבה, שמש שחורה, לעיל הערה 33, עמ' 12-10;   .41
 Winfried Schleiner, “Melancholy, Genius, and Utopia in the Renaissance”, Wolfenbütteler

 Abhandlungen zur Renaissanceforschung, vol. 10, Harrassowitz, Wiesbaden 1991
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גםלחעדותולהאוטוחצוגרפצתלש לאחרמוחצפלע לציצרתו,להכתצחהלאבוזהלחמ נכו צה.ל
ח"רשצמותל תו דותצ",לשנכתחולחשנתלתרמ"ט,למספרלאחרמוחצפלחנוסבלרומנטצלמוחהקלע ל

הפעםלהראשונהלשחהלנצסהלאתלכובולחכתצחהשל

חאבדלמ צ ותלהבורף,ל צ לבושךלענילוערפ לורובלסערה,לצשחתצלחדדלחבדרצלונפשצלד פהל
מתוגה.לו השקצטלנהמתל חצלחדחר־מהל קבתצלעטצל השצחלדחרל אצשלפ ונצלומ מדל
הוא.לוהנהלכתחתצלחענצילהבנוךלדחרצםלהרחהלחפעםלאבתלע לג צוילגדו למשנצלעחרצו.ל)עמ'לג(

ח צ הלקרלואפ ,לשבשרתלעננצםלורובלסוערתלמקדצרותלאתלשמצולוהעו םלמיוצלחמיחלרובלרע,ל
דו פתלנפשולש לאחרמוחצפלמתוגהלומחדצדות,לכמולמזגלהאווצרלהגשוםלחבופ;לוכדצלשהד צפהל
תצפסקלהואלאובזלחעטלומנקזלאתלהד ףל גצ צוילנצצר.ל אלהמוזהלשורהלע לאחרמוחצפ,ל אלכובל
שמצמצלטהור,לא אל ביהלש להמ נכו צהלהואלשמסצעלאתלצדולעדלשהואלמגצרלדצולשבורהלוממ אל
חכתחלאתלשנצלידצלהדףלהגדו .לגםלכאי,לחתצאורלהכתצחה,לאחרמוחצפלנזקקל מטאפורהלש ל
ההפרשהשלהנפשלדו פתלתוגה,למגצרהלנוז צם,לממשלכמולהגוףלוכמולהעו ם,לוהעט,לחעקחותצה,ל
מגצרלדצו.להאמילנעשהלאבדלעםלהעו םשלה צ הלהגשוםלמתאבדלעםלהנפשלהְמקצרהלאתלהכתצחה.ל
המטאפורהלש להכתצחהלכהפרשהלנפשצתלמודגשתלגםלחב קלהראשוילש ל"חסתרלרעם",ל
שחולמספרלמנד צלמוכרלספרצםלע למערכתלהצבסצםלהמצובדתלחצנולוחצילתושחצלהעצצרהלהצהודצתל
כס וי,להמתוארצםלכעדתלנמ צםלהמתגודדתלסחצחל"גרגצרלאבדלממצנצלמזונות",לאו םלהנצמהל
המחודבתלמשתנהל פתעשל"וכשהצתהלנפשצלקיהלחהםל פעמצם,למפנצלמב תל'מרהלשבורה'ל
השו טתלחצ,לוהנפתצלאתלמק צלע צהם,לאולהצצתצלמורצדלע צהםלטפהלש לדצול]...["ל)עמ'לשפח(.ל
מנד צלמודצעלכאי,לכחדרךלאגח,לכצלמב תלהמרהלהשבורהלשו טתלחולוכצלהמ נכו צהלמע הל
חולש ושלתגוחותלכ פצלתושחצלכס וי.להתגוחהלהראשונהלהצאלתבושתלמצאוסשל"נפשצלקיהל
חהם";לחנצגודל סחרהלהרוובתלחקרחלרוחלפרשנצלאחרמוחצפ,ל פצהלצהודצלהעצצרהלהמ וכ כצםל
הםלהאבראצםל תבושתלהמצאוסלכ פצהם,למנד צלתו הלאתלהסצחהל כךלדווקאלחמב תו־ש ו,ל
מב תלהמרהלהשבורה.להתגוחהלהשנצצהלש למנד צלגוח תלחא צמותשלהואלמנצףלאתלמק ולע לחנצל
העצצרה,ל אלכדצל הכותםלא אלכדצל הפבצדםלו הרבצקםלמע צו.להנפתלהמק למתג ג תל תגוחהל
הש צשצתשלמק להה צכהלמתב ףלחקו מוסלהמונףלומתצזלדצולע להכס ונצם.לתבושתלהמצאוסל
מתג ג תלחאקטלא צם,לוהא צמותלמתנקזתל כתצחה;להמרהלהשבורהלמתב פתלחדצולשבורה.ל
מנד צלמטחצעלאתלצהודצלהעצצרהלחדצו,למניצבלאותםלחע צחותםלוחכצעורם.להקזתלהא צמותל
חדצולפוע תלאתלפעו תהלהתרפוצטצתלומשבררתלאותולמעודפצלהמרהלהשבורה,לועדלמהרהלהואל
וצהודצולאוהחצםלכקודםשל"והצצנולדרצםלחכפצפהלאבתלחש וםלורעותלכאורבלכ להזוגותלדארעא,ל

שהםלעתצםלנושקצםלזול זולועתצםלמתקוטטצםלונושכצםלזולאתלזו"ל)שם(.ל
הסצמחצוזהלהפסצכו־פואטצתלחצילמנד צל צהודצלהעצצרהלמסתצצמתלחבטףשל"עדלשחאל
השטילוהפרצדלחצנצנו,לחרוגזלוחוזלעזחתצלאתלכס וילואמרתצ,לאציל צלעודלבפפלחהלוחצהודצהל
ו אלאוסצףלעודל טפ לחהםלעדלעו ם.לעחרולהצמצםלואנצלשותק,לאצנצלפוקדםל ש וםלואיני 
כותב להם דבר"ל)שם;לההדגשהלחמקור(. נצתיל זהותלחהצמנעותלמכתצחהלענצשה,לברםלע ל
העםלהצהודצ,לעדותל צבסולהעוצילש לאחרמוחצפל בצצלהצהודצםלחגו ה.לענתלוצסמילטוענתלכצל
ענצשהלזולהצאלגםלענצשהלעימצתלש להמספרלהמסמ תלאתלהת ותלההדדצתלחצילהכותח,להאמיל



60   "עפרורצתלהב מוי"של כ וךלומ נכו צהלחסצפורתלש לש"צלאחרמוחצפלל

הקרתנצ,ל חצילמושאלכתצחתו,לכס וילהקרתנצת,42לאו םלחאמצרהלהמודגשתל"ואצנצלכותחל הםל
דחר"למקופ תל דעתצלמשמעותלנוספת,לשענצצנהלשצתוקלהכתצחהלשאבזלחאחרמוחצפלחשנצםל
שקדמול כתצחתל"חסתרלרעם".לכמולחתצאורל"עחותותלהקסם"להמשתקותלאתלצדצלאחרמוחצפ,ל
וכמולחרקעלהאצנטרטקסטוא צל סטצרהלהפ אצתלהנסטרתלע לפצולש למנד צ,לגםלכאילמופצעלכובל
מטאפצזצשלהשטי,לשהואלשמונעלאתלהכתצחהלע לצדצלהפרדהלחצילהכותחל חצילמושאצלכתצחתו.ל
חואולש להשטי,להמרפררל ראשצתולש לספרלאצוחל—ל"ַוצחואלגםלהשטילחתוכם.לוצאמרלה'לא ל
השטי,לֵמַאִצילתֹחא"ל)אצוחלאל6–7(ל—לרומזל גור לשבו קצםלהגצחורלהתנ"כצלשאצחדלאתלכ לאשרל
 ולוהסופרלהכותחלאתל"חסתרלרעם".להאסוילהאצשצ,לוהאח לוהמ נכו צהלהחאצםלחעקחותצו,ל
מפרצדצםלחצילהכותחל חצילהכתצחה,לואצ ולהטראומהלה אומצתלבוזרתלומבחרתלחצנצהם.לדווקאל
הפרעות,ל"סופותלחנגח",לודווקאלהמשחרלהאצדצאו וגצלהברצףלשפקדלאתלצהדותלמזרבלאצרופהל
חעקחותצהי,למויצאצםלאתלאחרמוחצפלמהא ם,למרפצוילהצדצצםלומהשצתוק.לכעתלהואלמירףלאתל
הטראומהלה אומצתל זולהאצשצתלותו הלחהלאתלשצתוקלהכתצחהלש ו,לכפצלשעו הלממכתחל

שש בלח־1882ל צדצדול צחלחצנשטוקש

זהלזמילמהלמתכונילאנצל כתוחלמשהולועדלעכשצולאצננצלצכו ל גשתל עחודה.לבושךלחנשמה,ל
עננצליערלשבורצםלמהפוגרומצםלהאברונצםלתועצםלחראשלו אברלכ לנצסצוילקטיל הנצעלאתל
מובצלמאצצמצםלא הלחמחו לאצוםלש למרה.ל א,ל אלחדצולא אלחמרהלוחדםלצשל כתוחלעתה.43 

חמכתחלזה,לכמולחקודמצםל ו,לנצכרצםלהריוילהעזל כתוחלוהתסכו למבוסרלהצכו תל עשותלזאת,ל
או םלהפעםלהאשמהלאצנהלנעויהלחאח ולהאצשצלש לאחרמוחצפלא אל"חעננצליערלשבורצםל
מהפוגרומצםלהאברונצם"להגורמצםל"בושךלחנשמה".לכ לאצמתלשאחרמוחצפלמנסהל כתוח,לעננצל
היערלה  ולמיצפצםלאתלנפשולח"מחו לאצוםלש למרה".לאםלקודםל כילהמרהלהשבורהלשצתקהל
אתלהמבשחה,לכעתלהנצסצויל בשוחלמעיצםלאתלהמרהלהשבורה.לאו םלמתוךלהאצמהלעו הל
תוחנהלבדשהלשעתצדהל אפשרלאתלהכתצחה,לותוחנהלזולתופצעלחגצחושהלהמ אלארחעלשנצםלאברל
כך,לחסצפורל"חסתרלרעם"של" א,ל אלחדצולא אלחמרהלוחדםלצשל כתוחלעתה".להדצולהמשמשתל
 כתצחהלאצנהלהנוז להמתאצםל תצאורלהמיצאותלהאכזרצת.לצשל מ אלאתלהעטלחנוז צםלאברצם,ל
חמרהלהשבורהלוחדם,להמסמ צםלמ נכו צהלופיצעה.לרקלשפהלגופנצתלוטראומטצתלצכו הל תארל
ו המבצשלאתלהכאח,לאתלהאצמהלואתלהצצאושלשבו  ולהפרעות.לצתרהלמזאת,להעצסוקלחטראומהל
ה אומצתלש להיצחורלהצהודצלחתבוםלהמושחלמשמשלכמדצוםלשדרכולנצתיל אחרמוחצפלסוףלסוףל
 החצעלאתלהטראומהלהאצשצת.לכעתלהואלצכו ל זעוקלאתלכאחצו,לאתלצצסורצולואתלדצכאונולחשפתל
הרחצםלשבו קצםלעמול פתעלאתלתבושתלהאח לוהאוחדי,לאתלבוסרלהאונצםלואתלהאומ  ותל
שהצולעדלכהלמנתלב קולח חד.להפרעותלפוריותלאתלהסו צפסצזםלש להכאחלהפרטצלומאפשרותל
 מ נכו צהל הפוךלממיחלפתו וגצלאצשצל אח ל אומצלשנצתיל דחרלאותו,ל הסצבולחרחצם,ל
 כתוחלע צול יצחורלכו ו.להפרעותלצוירותלה צמהלחצילהפנצםל בופשלההצסטורצהלשאחרמוחצפל

בצלחתוכהלנעשצתל תמונהלמהצמנהלש להמ נכו צהלשחנפשו.

ויסמן, "מנדלי חוזר לכסלון, אברמוביץ חוזר לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 83.  .42
 — נוסחאותיהם  על  ספרים  מוכר  מנדלי  של  הקצרים  "סיפוריו  שיינטוך,  יחיאל  מתוך  מצוטט   .43

בירור ביבליוגרפי וטקסט ולוגי", הספרות, א:2, 1968, עמ' 399, הערה 42.
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הקשרלשחצילטראומהלהצסטורצתל חצילמ נכו צה,לזוהמהלוכתצחהלמתוארלחמקוםלאברל
חסצפורל"חסתרלרעם"של

כ למאורעלומאורע,ל טוחהלאול רעהלהמתרגשל חואלע לצשרא ,למבו  לומו צדלחשעתול
אתלפצצטנצולוכתחנצולודחרנצולושתד נצו,לכהחיהלהזולחשעתלהפשרתלש גצם,לכצוילשחאהל
 עו ם,למצדליפרדעצםלחאצילוקוחעצילשםלדצרתילומקרקרצילתדצר,לכ לזמילשצשלחהלמשהול
 ב ובצת,לומשנתצחשהל גמרצלופסקהלזוהמתה,להרצלהילמשתתקצי,לכ צילוהו כצי.ל)עמ'לשפד(

ציה,להפרשה,ל ההצסטורצהלמפשצרהלש גצם,למפוגגתלאתלהקצפאוי,למצצירתלבצצם;לובצצםלמשמעםלִחּ
זוהמה.לחתוךלהזוהמהלהזאתלבצלהאדםלהכותח,לשהואלעימולציורלנמוך,לדמוצ־יפרדע.לקחיצא ל
ש אברלהפרעותלכמוהלכִחציהלמזוהמת,למעצילבומרלהצו צלבסרליורהלשמהותולרקחוחצותלו ב ובצת.ל
 בותלזו,ל צבתלהמ נכו צה,למאפשרתל יפרדעל—לחתלדמותםלהזואו וגצתלש להפצצטי,להכתחי,ל
הדחרילוהשתד יל—ל קרקר.להקרקורלהואלהפקתלקו לבסרלמשמעות,ל פבותלמשמעותלאנושצת;ל
קו למונוטונצ,לבזרתצ,לפטפטנצ.לעםליפרדעצלקחיצא לעוקפלאחרמוחצפלאתלחע צלהמ ציהלהמזוצפתל
אךלגםלמיחצעלע להכצש ויל דחר,להמתחטאלחגמגוםלוחאנבות,לכ ומרלחקרקור.44להתנועהלמה שויל
הדצכאונצתלהנעו הלחתוךלעימהל קראתל שוילרפרניצא צת,להמתארתלומכוננתלאתלהעו ם,לבצצחתל
 החצאלחבשחוילאתלבוסרלהאונצםלש להשפה;לחדצעחד,להטקסט,להסצפורלוהרומילמיטרפצםל גחחל
הו ךלומתגחהלש למצ צםלוהחרות,לשאבתלמילהפונקיצותלהאפקטצחצותלש הילהצאלהפונקיצהל
הפאתצתל—להשמעתלקו .ל כתוחלמשמעול הכצרלחמ נכו צותלש להשפה,לח כ וכה,לחקרקורצה.ל
הכתצחהלש לאחרמוחצפלהצאלכתצחהלהכ ואהלח ו אהלמ נכו צת.לאבדלמהצחטצהלש ל
כתצחהלשכזו,למסחצרלדומצנצקל ה־קפרה,להואלהעומסלהרחלש לאפורצות,לפרדוקסצם,לבזרות,ל
הפ גותלומשבקצל שוילהבוזרצםלומחיעצםלאתלהאפקטלהמערער,להמט ט לוהמטרצדלש ל
הטראומה.45להפטפוט,לבצדודצלה שוילוההתפ פ וצות,לוִעמםלהשצהוקצם,להאנבות,להגמגומצםל
ושחרצלהמצ צם,למסתוחחצםלסחצחלהטראומה,לנצזונצםלממנה,לאח להםלאצנםלמע צםל הלארוכהל
ואףלאצילזהלמתפקצדם,לשהרצ,לכאמור,לההצפטרותלהמ אהלמילהמ נכו צהלמשמעהלחצטו ל
ציתלהזוהמהלמתצצחשת,לאםלהמ נכו צהלמתכ ה,לגםלהפצצטנצםל הכובלהמנצעלאתלהכתצחה.לאםלִחּ
"משתתקצי,לכ צילוהו כצי".ל"חסתרלרעם"למחטאלאפואלהש מהלפרדוקס צתלעםלההכרהלחכךל
שהכתצחהלהצאלפעצ ותלמ נכו צתלהמענצקהל סח למויאלושפהלאח לאצנהלמסוג תל משמעולעדל
תום.להסצפורלהואלנקודתלההשקהלחצילהשפהלהמ נכו צתל חציל"האנדר מוסצהלשחאהל עו ם"ל
חעקחותלהפרעותל)עמ'לשפב(,להרגעלשחולהשפהלהספרותצתלנעשצתלמצמטצתלכצווילשהצאלמבקהל
חקרקורצהלאתלקו ולש להעו םלהצהודצלההו ךלונהרס.לאםלההצסטורצהלבסרתלפשרלומצצאשת,ל
ציהלמזוהמת,ל  שוילהיפרדעצםלהצאלהצבצדהלהמענצקהל הלצציוגלהו ם.לאםלההצסטורצהלהצאלּחִ

רקלשפהלש להפרשות,לשפהלמ נכו צת,לצכו הל תתל הלקו .

על הקשר בין דו־חיים )צפרדעים( לדו־לשוניות בכתיבת אברמוביץ ראו בהרחבה אצל ויסמן,   .44
"מנדלי חוזר לכסלון, אברמוביץ חוזר לעברית", לעיל הערה 19, עמ' 88.

דומיניק לה־קפרה, לכתוב היסטוריה, לכתוב טראומה, מאנגלית: יניב פרקש, רסלינג, תל־אביב   .45
2006, עמ' 16–19, 48–50.
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לכלוך ואסתטיקה

חעצנצלאחרמוחצפ,לשפהלספרותצתלתקצנה,לנקצצהלונורמטצחצתלאצנהלצכו הלכ  ל השצבל
אתלהקצוםלההצסטורצלהטראומטצ,לה"מזוהם",לש להצהודצם.לאםלהדצולחסצפורתלש לאחרמוחצפל
מתוארתלכהפרשהלנפשצתלוהעצצרהלרווצהלטצנופת,לאזצלהטקסטלעימו,להתווךלשחצנצהי,למקח לאתל
תכונותצהישלהואלמת כ ך.להטקסטלמתארלאתלהמיצאותלחאופילסאטצרצ,לאךלחהלחעתלהמיצאותל
מגבצכהלומעוותתלאתלהשפהלעימה.להפערלהאצרונצלחצילהמשמעותלהמסורתצתלש להחצטוצצםל
המקראצצםלוהבז" צצםל חצילאסופתלההפרשותלהמתוארתלמיצגלאתלהטקסטלכמערכתלמסמנצםל
הקורסתלא לתוךלהמיצאותלהבחרתצתלשהצאלמנסהל סמי.לכפצלשטועילמצכא לג וזמי,לאחרמוחצפל
מכווילאתלהעחרצתלא לאתרצםלנמוכצםלונעדרצלשגחלוחתוךלכךלהואלמשנהלאותהלמילהצסוד,לחהבדצרול
א צהלצסודותלקומצצםלוקרנח צצם.46לוכך,לההנאהלשהקוראצםלשואחצםלמילהטקסטלהצאלכפו השל
גםלשבוקלע לאודותלמנהגצהםלהמוזרצםלש לתושחצלהעצצרהלהצהודצתלוגםלשבוקלע לאודותל שויל

הקודשלהמאחדתלמקדושתה.ל
הקצוםלהצהודצלש שוילזולמתארתלזו גלח אלהרףלמכ אלמוסכמותצהלש להתרחותלהאצרופצת.ל
הצהדותלאצנהלמתקצצמתלחתוךלתחנצתלסגורהלוהרמטצתלהנצתנתל תצאורלקו ע,למופשטלוממיה.להצאל
שופעת,למתפרקת,למתפרדתלומתפזרתלעדלשהצאלהופכתל כתם,ל יורהלשנהרסהלוקווצלִמתארהל
מסרחצםל הת כדלמבדש.לציצרתולש לאחרמוחצפלמתענגתלאפואלע להתפרקותלהיורה,להווצזוא צתל
וה שונצתלכאבת,לומראהלכצלנצתיל מיואלחהלאתלהצפהלוהטוח,לאתלהפורהלוהמפרה,ל אלפבותל
משנצתיל מיואלאותםלחדגמצםלהאמנותצצםלההרמטצצם,להנצאו־ק אסצצםלוההרמונצצםלש לתנועתל
הנאורות.לעמדהלזולמויאתלחצטוצלחסצפורל"חסתרלרעם"לחתצאורלמ חושצהםלש לתושחצלכס ויש

הכס ונצלשנמיאלרחחלע לחגדו,לכגוילשומילהקוגצ" לודצצסאלועפרורצתלב מוילש לחציצם,ל
 צבהלומצפלהאףלוכדומה,לאצנולבצצחלמצתה,לב צ ה,לאדרחהלרחחלזהלנוצלהואל ולומוכצבל
ע צו,לשאצנולנוהגלחעימולס סו לואצנולמפנהל חול דחרצםלחט צם.לואפצ ול עטרהלש ל
רפש,להמקפתלאתלשו צלהחגד,לאצילהכס ונצלבוששלומע צםלעצילממנהלעדלשהצאלמתצחשתל
ונופ תלמא צה.להרצל פנצכם,לרחותצ,להכס ונצםלחמ חושצהםלהע צונצם,לואתלהתחתוניםל—ל
המכנסצםלוהפוזמקאות,להרצנצלמנצבל דמצונכםל התגדרלחהם.ל)עמ'לשעב;לההדגשהלחמקור(

הכתםלהואלסצמיל מהלש אלבּוחרתלכראוצ,למהלש אלנש ט,לנוקהלאולסו ק.להואלכש לבצנוכצ,ל
סויצא צזיצהלש אלע תהלצפהלותויאותצהלהילבשצפתלהגוףלודבפצו.לבוסרלההתאמהלחצילהסדרל
הבחרתצלוהתרחותצל חצילהגוףלשהואלמסמילהואלהמכנהלהמשותףל צהודצם.למנקודתלמחטלאבת,ל
הצהודצלהואלמצלשנכש לחהפנמתלשרשרתלהסצמנצםלש לתרחותלהנאורות,לשהרצלהואלמוסצףל הלסצמיל
נוסףל—לכתםלגופולהפצזצ,להאוכ ,למעכ לומפרצש.למנקודתלמחטלאברתלנצתיל טעוילשהכתםלהואל
תוירלש לקונסטרוקיצותלאסתטצותלוהצגצצנצותלהנתפסותלחבחרהלהצהודצתלכ"ס סו "לוכ"דחרצםל
חט צם".להכתםלנוירל אלמפנצלשהצהודצלאצנולשו טלחדבףלהאכצ הלא אלמשוםלשהמחט,להמֻתווךל
דרךלהרג צלהנצקצוילוההצגצצנהלהאצרופצצם,למזההלאותולכמוכתם.להצהודצלמ וכ ךלמפנצלשסדרצהל

גלוזמן, הגוף הציוני, לעיל הערה 4, עמ' 111.  .46
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ש להבחרהלהמערחצת,לחתצווכהלש לספרותלההשכ ה,לַמחנצםלאתלאורבותלבצצולכ כ וך,לכדחרל
שאצנולנמיאלחמקומו.לזהלגםל"הסודלהצהודצ"שלהפעפועלש להשפעלוג צשתולא למעחרל מסגרותל
הבחרתצותלהופכצםלאתלהצהדותל צשותלשאצנהלנצתנתל הכבדהלכצווילשהצאלאצנהלנצתנתל תבצמה,ל
אצנהלנצתנתל פרשנותל—לאצנהלנצתנתל נצקוצ.להצהודצלמקושטלמבדש,למסומילמבדש,לנכתחל
מבדשלע לצדצלהגוףלחעיםלאכצ תולוהפרשותצו.לכתמצלהאוכ למשחשצםלאתלנורמותלההתנהגותל
האצרופצותל—להסדרלהריוצ,לחעצנצלההשכ הל—לומא יותלאותיל בשוףלאתלקצומולש להגוףל
שמתבתי,לגוףלאוכ לומפרצשלשמתג הלכבזקלצותרלמהכובותלהבחרתצצםלהדכאנצצםלשמנסצםל
 תרחתו,לוחעיםל הכבצדו.לגוףלעממצלזה,להגדושלשמבתלבצצםלובצונצות,למתאפצצילחשפעלש ל
פתבצםלשדרכםלצויאלה כ וךל אווצרלהעו םלחשורהלש למבוותל אלמצ ו צותשל"זקנצםלוזקנותל
צושחצםלע לאיטחאותלאי לקצרותלופתבצלהחתצם,לא הלמתעטשצם,לגוהקצםלופוהקצםלוגורפצםלאתל
בוטמםלחקו לתרועה,לוא הל ועסצםלפו לוקטנצותלמחוש צי,לנאנבצםלונאנקצםלומתאוצםלתאוהל

עזהל שתותלמצםלקרצםל]...["ל)שם(.
הפצהוק,להגצהוקלוגרצפתלהבוטםלהםלאו טרה־מסמנצם,לאזורצםלש לאצנטנסצהלסמצוטצתל
מוגחרת.לחנצגודל יפוצ,להםלאצנםל"בורצם"לחמערכתלהסצמחו צתשלהםלאצנםלתופעותלשנמנעותל
חעקחצותלמ צציגלכדצל כונילחכךלאתלגחו ותלהמהוגי,להצפהלוהתרחותצ.ל הפך,להםלטומנצםלחתוכםל
א מנטלש לגאו ה.למצרוילעמדלע לכךלשתצאורלהזקנצםלוהזקנותלהצושחצםלע לאיטחאותלהואל
עצחודלפארודצלש לנחואתלזכרצה,לשענצצנהלגאו תלעםלצשרא לחאריושל"ֹעדלֵצשחולזקנצםלוזקנותל
ְרבֹחותלצרושָ םלואצשלמשענתולחצדולֵמרֹחלצמצם.לּוְרֹבחֹותלהעצרלִצּמָ אּולצ דצםלוצ דותלמשבקצםל ּחִ
ְרֹבחֶֹתצָה"ל)זכרצהלבל4(.47לאורבותלהבצצםלהבומרצצםלש לתושחצלהעצצרהלהצהודצת,להמתכוננצםל ּחִ
ע לפצליורכצלהגוף,להםלחעתלוחעונהלאבתלגםלההווהלוגםלהעתצדלהגוא ,לומשמעותלהגאו הלאי ל

אחרמוחצפלאצנהלשצנוצלא אלהתמשכותלהקצוםלגרצדא.
השפעלהציצרתצלש לאחרמוחצפלעו הלומתפתבלמתוךלכוונהל ה וםלאתלהשפעלהצירצלש ל
חנצלהעצצרה.להסצפורתלש לאחרמוחצפלזקוקהל צהודצםלשיורתםלמקושטתלחמומצם,לחשצצרצםל
וחהפרשותלמשוםלשהםלהמקנצםל הלאתלסגנונהלואתליורתה.למתוךלהמרקלהקדמוילש לג דצם,ל
קרצשצם,לבטטצםלושרצטות,למתוךלהבומרלההצו צלש להרפש,למצלהמדמנהלוהחופ,למתוךלק צפותל
ציהלואדרותלהדגל—למתוךלכ לא הלחוקעתלסצפורתלזולכציצרהלשמנסהל השצגלאתלדצוקנהל הינוילוהּחֵ
ש להצהדות.לאךלהנצסצויל צציוגלהעודפותלהצהודצתלכרוךלחטרנספורמיצהל עודףלש לצציוג.ל
תושחצלהשטעט ,לע לשפעלהפרשותצהם,למצצירצםלהצפרחו צזיצהלש למטונצמצות,למטאפורות,ל
א וזצותלומשבקצל שוי.למומצלהגוף,לה צבות,לשצצרצלהמאכ צם,להט אצםלהמוכתמצם,להפיעצם,ל
כ להבומרצםלהמפעפעצםלא למבופל סדרלהסצמחו צ,למבופל אסתטצקהלש להספרותלהמשכצ צת,ל

מב ב צםלחבזרהלא לתוךלהטקסטלומכוננצםלאתלסגנונוש

—לרחצלמנדצ !ל—לאמרלאבדלממכצרצ,לכשהצצנולמספרצםלפעםלאבתלחהכס ונצםלושמעלאצךל
אנצלמהפךלחזכותםלחדחרצםלש לטעם,לממשלכדחרצלטעםלא הלהאמורצםל—לרחצלמנדצ !לאצנצל
צכו ל עמודלמפנצלרצבלהפ פו להנודףלמדחרצך.לאנצלמדחרלעמךלכפצלבוקצלההגצוילוהשכ ל
הצשר,לכאשרלצדחרלאצשלא לרעהולחמ צלדע מא,לושופטלממהלשעצנצלרואות,לואתהלמעקםל
ע צלהנג ותלוהצדועותלחפ פו לוסחרא,לונראהלשאתהל ומדלעמצלדףלגמרא.ל)עמ'לשפא(ל
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64   "עפרורצתלהב מוי"של כ וךלומ נכו צהלחסצפורתלש לש"צלאחרמוחצפלל

סגנונולהסצנסתזצלש לאחרמוחצפלמענצקל מצ צםלטעםלורצב,לחנצגודל סגנוילההו םלאתלהתפצסהל
האסתטצתלש להנאורות,להמחוססתלחעצקרלע לבושלהראצצהלופוס תלאתלבושצלהטעםלוהרצבשל
הוורדלצפהל אלחזכותלרצבולא אלחג  ליחעולויורתו.48לתצאורצלהעצצרהלהסצנסתזצצםלש לאחרמוחצפ,ל
המש חצםלאתלבושצלהראצצה,להשמצעה,להמצשוש,להרצבלוהטעם,למערערצםלאפואלע להאסתטצקהל
הווצזוא צתלש לתנועתלההשכ ה.לנכוי,לההתפ פ ותלנעשצתלחדרךלהתנִאצת,לאו םל התפ פ ותל
צשלמהותלגופנצת,לרצבנצת,להמעוררתלאי לחרלפ וגתולש להמספרלדבצצהלפצזצתלחידלכנצעהל
אצנט קטוא צתשל"אצנצלצכו ל עמודלמפנצלרצבלהפ פו להנודףלמדחרצך".להסכו סטצקהלהת מודצתל
שהויגהלחספרותלההשכ הלכעצוותלברצףלש לה צכצלהמבשחהלותפצסתלהמיצאותלהופכתלאי ל
אחרמוחצפל אלרקל אפו וגטצקהלא אלגםל שפהלההו מתלאתלהמיצאותלעימהלע לש  לעצוותצה.ל
כדצל דחרל"חהכס ונצם",לחתושחצלהעצצרה,לכדצל הענצקלתצאורלמהצמילש לבצצםלגרוטסקצצם,לע ל
הציצרהל התפ פ ,ל הסתחך,ל דוילחע צונצםל מטהלוחתבתונצםל מע הלו עקםלאתלהנג ֹות.ל
הפטפוט,לה הג,להדצחורלהעודףלוהמצותר,להבסרצםלמשמעותלחרורה,לתכ צתלאולטענהלמוחבנת,להםל
שארצותלש לשפהשל"מהלשנראהלאי להכס ונצם,לכשהםלמתאספצםל פרקצם,לכ לאבדלנכנסל תוךל
דחרצלבחרו,לזהלמח ח לאתלזה,לזהלחאלחמש ולוזהלחמ תאלדחדצבותאלוא ולוא ולח הגלמ הגצםל
]...["ל)שם(.להשפהלהצאלהפרשהלווקא צת.ל אלרקלשהצאלאצנהלמנקהלואצנהלמסתצרהלאתלהפרשותל
הגוף,להצאלשקו הל הי.לחמוחילזה,לכתצחתלהסצפורל"חסתרלרעם"למסמ תלאתלשותפותלהגור ל
חצילאחרמוחצפל כס ונצםלש"מתעטשצם,לגוהקצםלופוהקצםלוגורפצםלאתלבוטמםלחקו לתרועה".ל
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