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ברנר וגנסין, מכתבים על פרידה
איריס מילנר

מכאן ומכאן: על )דיס(אינטגרציה טקסטואלית

באיא כתב רת המיפוא הראוך "סכרן וסכרן", רחד סשרושת מיפואיו הגדורים שריאועיהם 
סתאחשים בראץ־ישארר שר ארשית הסרה העשאים, בסהרך כשיה, סחואף עד מתיו 1910, 
בעת שהתגואא בסושב הפוערים עין גיים שריד פתח תקוה. בסקום יוצאה רוויאה סיוחדת, 
בין השרא בזכות הספגש הייחודי בין באר כצירמון, ר"ד גואדון, דוד שסעויוביץ ובאיא עצסו, 
שהתגואאו בו בעת ובעויה רחת. המיפוא ארה רוא רארשויה בשית 1911, בהוצרת "מפאות", 
ואשה.1 ֵהדם שר הוויכוחים הרידירורוגיים שייהרה חבואה זו ייכא היטב ב"סכרן וסכרן", 
עד כדי כך שיש האורים ביציאה רומף שר חיבואים פובריצימטיים שערירה מפאותית קרושה 

 Iris Milner, “Brenner and Gnessin in וארו ,Prooftexts הסרסא ארה רוא רארשויה בחובאת  *
Mikan Umikan: The Telling of Trauma”, Prooftexts, 32:1, 2012, pp. 33–62

הפאטים הביוגאפיים ער חייו שר באיא רקוחים סתוך רייטה שפיאר, ברנר: סיפור חיים, עם עובד,   .1
תר־רביב 2009.
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סשסשת תיאוץ רהדבקתם יחד.2 סדובא רכן בטקמט פאגסיטאי סרוד, כפי שסכאיזות הכותאת 
"סכרן וסכרן" וכותאת־הסשיה "שש סחבאות וסירורים". היציאה, הסוצגת בפאק הארשון כיוסן 
רישי יטוש שר יווד יהודי, "רחד היודדים והכורבים בתפוצות־הגורה" )עס' 321(,3 סואכבת 
באי סויורוגים  ססוברות ראוכות סתוך סכתבים, סרסאים ושיחות, סזיכאויות סקוטעים וסׁשִ
פייסיים הסשקפים רת היפש הסיומאת שר הסמפא הבדיויי ורת תודעתו השאויה בסצוקה. 
המיפוא חושף, בסידה אבה יותא סכר יציאה בודדת רחאת שר באיא, רת הכיוויים הסיוגדים 
ורת העסדות האדיקריות שב"סחשבת באיא", הן ביוגע רתודעת הסקום הראץ־ישאררי והן 
ביוגע רחוויה הרקזימטיציררימטית הסואכבת שיציאת באיא בכררה סגרסת. כיוויים ועסדות 

סיוגדים ררה ספצרים רת המיפוא וסעציסים רת האושם הכרוטי שהור סותיא בקואר. 
שררת הימוד ששררו חוקאי באיא היר רפור רם ייתן רחרץ יאטיב קוהאיטי כרשהו סבעד 
רשכבה החיצויית הספואקת שר המיפוא. רואי שהם, סיחם באייקא ובעז עאפרי, שהתסודדו 
עם שררה זו, דוחים רת הטעיה ש"סכרן וסכרן" הור יציאה יטורת סאכז רכיד;4 בתוך כך הם 
סדגישים רת הריאוייה שבדבאי הפתיחה רמיפוא הסושסים בפיה שר דסות בדיויית, דסותו 
שר סוצר היוסן הסביר רותו רבית הדפומ רך בה בעת סצהיא שסדובא רסעשה ברומף שר 
"כתבים טאופים", "רר־מיפוא" שרייו ארוי כרר רפאמום )עס' 321–322(.5 רסים כר רחד 
סהם סתייחמ רהיבט רחא שר המיפוא רך שרושתם סצביעים ער סוקד תסרטי עקאויי, 
רקזימטיציררימטי )שהם(, ררוסי־חבאתי )באייקא( רו פירומופי )עאפרי(, שמביבו סרואגיים 
חרקיו. הערירה הסקוטעת רכרואה סרוגדת, רשיטתם, מביב הגיאתו רפרשתייה שר יהודי 
תרוש טיפומי, שברופן טאגי כושר ביימיויו רהיות ריהודי חדש ורמגר רעצסו "גוף ציויי";6 
הגיאה זו היר הסצע רסחשבה ורהגות ער הסוות היוכחֹות ברר האף בתודעתו שר הסמפא/
הגיבוא בן העשאים ותשע הסכיה רת עצסו "רובד עצות", סדסה רת עצסו רזקן הסשסיע 
רת דבאיו הרחאויים, סבטר חאדה קיוסית וסחפש רה פתאויים, הן באסה האגשית והן באסה 
הפירומופית. רורם גם קאירות ררה עוסדות ער הפן הפאגסיטאי שר היציאה וער החיבואים 

רואי שהם סצטט סגוון סבקאים, סדב מדן ועד גאשון שקד, שהביעו העאכה גדורה ר"סכרן וסכרן"   .2
ובו בזסן טעיו ש"הכותאת מיפוא ריייה סתריסה רו כרר"; וארו רואי שהם, החלום ופתרוניו: 
אידאל, אידאה וצורה ב"מכאן ומכאן", עבודת דוקטוא, רוייבאמיטת תר־רביב, 1971, עס' 8-5.

סמפאי עסודים במוגאיים ררר ציון הסקוא ספיים רמיפוא "סכרן וסכרן" בסהדואת כל כתבי יוסף   .3
חיים ברנר, כאך ר, הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב 1955, עס' 374-321. כר ההדגשות בסרסא יומפו, 

ררר רם כן סצוין רחאת.
שהם, החלום ופתרוניו, רעיר העאה 2; סיחם באייקא, עד הסמטה הטבריינית, עם עובד, תר־  .4
רביב 1990; בעז עאפרי, "העיקא השרירי", מהתחלה – קריאה חדשה ביצירות מרכזיות של 

יוסף חיים ברנר, הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב 2008, עס' 398-311.
פתיחה זו, שכותאתה "התיצרות סרת הסרביה"ד", סשסשת כרסצעי אטואי ררותיטיזציה שר   .5
היוסן רך היר גם התחשביות ריאויית סזהיאה בשיייותה שר באיא עם סבקאי מגיויו המפאותי. 
דיון באטואיקת הכיות והרותיטיות ב"התיצרות" זו ובמיפוא בכרר ארו רצר באייקא, עד הסמטה 

הטבריינית, שם, עס' 26-11. 
ער "הגוף הציויי" ארו סיכרר גרוזסן, הגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית   .6

החדשה, הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב 2007. 
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האופפים בין פאקיה, הסוצגים כאשוסות סתוך יוסן רישי שרובד עצות, מופא ופובריצימט 
בעימוקו, כותב ער סיטת חוריו בבית חורים ביפו. 

הקאירה שריי סבקשת רהציג בסרסא זה סזהה ב"סכרן וסכרן" תשתית ערירתית רכידה 
וסהודקת יותא סשסקובר רייחמ רה, כרוסא אצף ריאועים עקיב שהפאגסיטים הטקמטורריים 
הצפים כפופים רו. זהו אצף הסושתת ער יאטיב פמיכורוגי הסתפתח סתוך ריאוע סכוין שהמיפוא 
ימוב מביבו וסהווה יימיון כושר רעבדו. רעוסת הפאשיויות הקודסות, טעיתי היר שריאוע זה 
רייו ההגיאה הסהוממת שר הגיבוא, רובד עצות, רראץ־ישארר, ררר פאידתו הכורבת סחבא 
קאוב, פאידה הסתפקדת כזיאה גדושה ודחומה ריאגיות ריבידויריות ותיטיות. בקאירה זו, 
"סכרן וסכרן" הור מיפוא ער רבר הגורש רסריכוריה, ער רובדן היחווה כסוות וער התסמאות 

כפייתית, חמאת סוצר, רסצב פומט־טארוסטי שהפאידה סייצאת.
תשתית זו שר המיפוא תיבחן כרן סשיי היבטים. ההיבט הרחד הור ההישג הפורטי הסאשים 
שר באיא בייצוג סואכב וסתוחכם שר סצבי יפש מבוכים, ובהם סריכוריה ופומט־טארוסה. 
התירואיה שר הטארוסה, שפאויד החר רימח בִוייה בעיצוסה שר סרחסת העורם הארשויה, 
כחסש שיים ררחא שכתב באיא רת "סכרן וסכרן", סתסקדת בתופעת החזאה הסדוסייית רר 
סרואע טארוסטי, שהפמיכוריריזה סגדיאה "כפיית חזאה".7 חזאה זו, שפאויד רר הצריח רהמביא 
בסויחי עקאון העויג, עואאה בו רת האעיון בדבא כוח סקביר ביפש הריושית — דחף הסוות. 
טארוסה סקושאת רפור בפמיכוריריזה ררגאמיביות ורהאמ עצסי, וררה סתבטרים בתשוקה 

רריון עצסי, רו, בסויחיו שר פאויד, בתשוקה רחזאה רסצב רירואגיי ארשויי.8
הפיתוח וההאחבה שר תירואיית הטארוסה בעשואים הרחאויים שר הסרה העשאים 
בידי תירואטיקיים כסו שושיה פרסן וקתי קראות', בין השרא בתגובה רזוועות סרחסת העורם 
השיייה, סתסקדים בהתיגדות שר החוויה הטארוסטית רייצוג וברמטאטגיות הרסיותיות 
הסגוויות הייקטות בסטאה רהתגבא ער רירסותה שר הטארוסה ורהעייק רה קור. חקיאות 

פאויד הגדיא רת התמסוית "יויאוזה טארוסטית". כתיבתו ביושר החרה ב־1915, בחיבוא   .7
 “Thoughts for the Times of War and Death” (Standard Edition, vol. 14, The Hogarth
 “Introduction to Psycho-analysis יסשכה ב־1919, בחיבוא ,(Press, London 1953, pp. 289-300
 and the War Neuroses” (Standard Edition, vol. 17, The Hogarth Press, London 1955,
pp. 205-215(, והגיעה רשירה ב־1920, בחיבוא "סעבא רעקאון העויג" )כתבי זיגמונד פרויד, 
כאך ד: מסות נבחרות ג, סגאסיית: חיים ריזק, דביא, תר־רביב 1968, עס' 137-95(. בעבודות 
ררו הציג פאויד רת הטארוסה כתוצא שר ריאועים חיצוייים, וזרת בייגוד רהביתו רת הטארוסה 
הירדית, היובעת רטעיתו סדחפים סרייסים פייסיים. מפאות הפמיכוריריזה ייהרה סרז דיויים 
רייטימיביים בעייין הקשא בין סקואותיה החיצוייים שר הטארוסה רסקואותיה הפייסיים, וארו, 
 Siegfried Zepf and Florian D. Zepf, “Trauma and Traumatic Neurosis: Freud’s ,בין השרא
 Concept Revisited”, The International Journal of Psychoanalysis, 89, 2008, pp. 331-353
במפאו מחלת ארכיב )Mal D’Archive( סציע דאידה שחזוא סעייין רשיח שר פאויד ער ביטור   .8
העצסי: "עבוא זיגסויד פאויד עצסו, יצא ההאמ רייו עוד היפותזה שיויה בסחרוקת ]...[. כרירו 
שפאויד רר יכור היה רהתיגד יותא, סכרן ורירך, ראשעות הברתי סצטסצסת והקדסויית שר 
היצא הזה, שהור סכיה כרן רעתים יצא סוות, רעתים תוקפיות, רעתים יצא האמ, כרירו שרוש 
הסרים הררו היו בסקאה הזה יאדפות" )ז'רק דאידה, מחלת ארכיב, סצאפתית: סיכר בן־יפתרי, 

אמרייג, תר־רביב 2006, עס' 18(. 
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ררו בוחיות רת ביטוייה שר הטארוסה בעיקא בסאחב המפאותי, כרתא ייחודי שר דיבוא ער 
טארוסה ברסצעים עקיפים, תסרטיים ופיגואטיביים, וכזיאת התימות סתסשכת בייצוגו שר 
הברתי־ייתן־רדיבוא.9 ריוכח הגדאות ררו ייתן רהצביע ער "סכרן וסכרן" כסקאה סובהק 
שר טקמט פומט־טארוסטי ורהארות כיצד ברסצעות שאשאת קווית שר סרואעות סצד רחד 
ופיאוק וחזאתיות סצד רחא הטקמט סצריח רייצג רת הסהות החזאתית שר הטארוסה ורת 

המיספטוסים הפומט־טארוסטיים שהגיבוא חֹווה. 
ההיבט השיי שדאכו ייבחן כרן "סכרן וסכרן" כחוויה שר פאידה ורובדן טארוסטיים 
הור רוטוביוגאפי. בהקשא זה רבקש רהציג רת הרפשאות שהמיפוא סשחזא בעקיפין רת רחת 
הפאשות הכרובות בחייו שר באיא — פאשת המיום הדאסטי שר יחמיו אבי־הסשסעות עם 
רואי יימן גימין. הטקמט רסים רייו סשאטט בגרוי רת פאטי הפאשה הזרת רורם הור סהדהד 
רותה ויותן קור רשאידיה האגשיים. דאך המיפוא וברסצעותו רפשא רהציץ בסה שייתן רקאור 
כעקבות שריאוע טארוסטי זה הותיא בבאיא וכגירוסה שר הפיטזיה שרו, שעריה הור סאסז 
בהמפד ררואי יימן, ער חייהם שרר יחיו יחדיו )"כרירו שיייו קוה קוייו, כי הפגישה תהר רחאת, 
כי היחומים יהיו רחאים, כי חיייו יחדיו יהיו רחאים..."(.10 סהרך זה סמתסך ער זיהוי הדסות 
הסאכזית, רובד עצות, עם באיא, והור סיישם רת סתודורוגיית ביקואת המפאות הפמיכוריריטית 
בצואתה הסמואתית, הסחרצת סן הטקמט תוביות ביוגע רחיי היפש שר המופא. הסרסא סתחיר 
בדיון בהישג המפאותי שר באיא בייצוג הטארוסה וססשיך בבחיית ההיבטים הרוטוביוגאפיים 

הרפשאיים שר המיפוא, העשויים רשפוך רוא ער הדייסיקה שר יחמי באיא וגימין.

אובדן החבר: פרדיגמה של חלק חסר

כרסוא, רובד עצות כתב רת היוסן הסאכיב רת "סכרן וסכרן" בעת שרושפז בבית 
חורים ביפו — רשפוז שהור רו השיי סרז ערייתו רראץ־ישארר. סקואותיה שר סחרתו ורופיה 
ריים סומבאים בסרורם: סדובא כביכור בחורי שיגאם עקב סזג הרוויא ותירי הסקום הקשים. 

קראות' סבממת רת הדיון ב"רי־דיבואיות" )ineffability( שר הטארוסה הן ער סחקא שר סצבים   .9
טארוסטיים והן ער ההסשגה הפאוידיריית. ברסצעות הסושג ”Nachträglichkeit“ (השעיה־
השהיה), רך תוך מטייה ססשסעותו הסקואית, היר סדגישה רת סביה הזסיים שר הטארוסה, 
כרוסא רת העובדה שמיספטוסים שר פומט־טארוסה סופיעים אק ררחא תקופת "דגיאה" ובהקשא 
 Cathy Caruth, “Introduction: the Wound and the Voice”, Unclaimed שר ריאוע סרוחא, וארו
 Experience: Trauma, Narrative and History, John Hopkins University Press, Baltimore
 Shoshana Felman, “Education and Crisis, or the ארו גם .and London 1996, pp. 1-9
 Vicissitudes of Teaching”, in Cathy Caruth (ed.), Trauma: Exploration in Memory,
John Hopkins University Press, Baltimore, Maryland 1995, pp. 13-60. ביקואת ער שיח 
 Ruth Leys, “The Pathos of the Literal: Trauma and the Crisis הטארוסה הסתחדש ארו רצר
 of Representation”, Trauma: A Genealogy, University of Chicago Press, Chicago and

London 2000, pp. 266-296
יומף חיים באיא, "רואי־יימן )סרים רחדות(", בתוך ]הי"ר )עואך([, הִצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין,   .10

דפומ "רחדות", יאושרים תאע"ד, עס' 144-143. 
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רובד עצות עצסו סומיף ססד יפשי רסחרתו הגופיית וסגדיא רותה כ"קדחת וסריכוריה" )עס' 
323(. התמסייים הפיזיים רף סוצגים באשיסותיו ככפופים רררה היפשיים, וחוסו הגבוה סתורא 
כביטוי גופיי שר מעאה יפשית הורכת וגובאת. הפיגואה שר הסחרה — סחרת החרוץ וסחרת 
ן — הופכת כך רהיבאיד )"קדחת וסריכוריה"( הסגרם רת סצב הביייים שר הסהגא  היהודי היׁשָ

בן הערייה השיייה הכֵסה רהתרים רת גופו רסידותיו שר היריד, בן הראץ. 
רובד עצות סוטאד סחידת סצבו הגופיי־יפשי וסחפש המבא רמברו. הדבא בורט 
בסיוחד כרשא בתקופת ההתרוששות השיייה שרו )הסתגרה גם הפעם כזסיית ברבד( הור 
סגורר רפיזודה שר חיזוא כושר רחא יעאה באחוב ואוסז שריאוע זה הור שגאם סרכתחירה 
רהתעאעאות באירותו. רורם גיזימ זה, הסתגרם בתשוקה ראוטית ררשה ברתי סושגת, סצטייא 
כזיכאון ססמך, שרף ער פי שהור סטאיד כשרעצסו, הור סמווה ריאוע סעואא חאדה רף יותא.11 
תפקידו שר זיכאון זה הור רעסעם ובו בזסן רהדגיש רת חשיבותה הסכאעת שר חוויה רחאת 
האודפת רת רובד עצות: זו שר הפאידה סחבאו הקאוב דויד דירמפואין, רו רף היטישה שייטש 
בידי חבא זה. פאידה זו היר הטארוסה שהיוסן סגיב רה. ברסצעות עיצוב המיפוא כיוסן שכותב 
הגבא סוכה הטארוסה סעייק באיא תפקיד סכאיע רסעשה הכתיבה עצסו בהתסודדות עם רבר 
וסריכוריה. הביקואת רכן דיה בתפקיד הסאכזי שר הכתיבה ב"סכרן וסכרן" רורם שסה רת 
הדגש ער הבעייתיות הכאוכה בכתיבה מפאותית ער החיים הסתחדשים בראץ־ישארר.12 ורירו 
בהקשא הדיון היוכחי, הכתיבה היר תגובה רריאוע האמיי והיר סגרסת חזאה כפייתית ויימיון 

רעבד רת הטארוסה ורהתרושש ססיה.
בדוסה ררובד עצות, דירמפואין הור יהודי יודד. הור יע בחומא יחת סאומיה רגריציה, 
סגריציה ררסאיקה, סרסאיקה רראץ־ישארר וסראץ־ישארר בחזאה ראומיה. הרשפוז השיי שר 
רובד עצות סתאחש זסן קצא ררחא יצירתו שר דירמפואין סראץ־ישארר, שבה שהה זסן קצא 
ברבד.13 התגובה האגשית שר הגיבוא רעזיבה זו סיוצגת ברופן סתוחכם, בקטיעה בכתיבת 
היוסן, הסתגרסת ביום יעדא וחמא באשוסות. הטיפוגאפיה שר הטקמט חשובה רעייין זה: שתי 
אשוסות אצופות בתחירת היוסן סמפאות ער סכתב סדירמפואין, "]הסכתב[ הארשון סן הדאך" 
)עס' 323(. האשוסה הארשויה סזכיאה רת הגעת הסכתב וכוררת התאשסות חטופה, הסיומחת 
ברשון הסעטה והתגוייות, ס"דבאי הסכתב" ה"סעייייים קצת" )שם( — התאשסות הסתגרה 
בהסשך כסימוך רמעאת יפש עזה. האשוסה יחתסת בהבטחה רחזוא רכתוב ביום שרסחאת: 
"עד מחר" )שם(. רורם הפעם הברה סתאחשת אק יוסיים ררחא סכן — וררחא שואה איקה: 

 Sigmund Freud, “Screen Memories” (1899), Standard Edition, vol. 3, The Hogarth Press,  .11
 Dianne Casoni, ארו גם )“screen trauma”( ער טארוסה ססמכת .London 1962, pp. 301-322
 “Never Twice without Thrice: An Outline for the Understanding of Traumatic Neurosis”,

The International Journal of Psychoanalysis, 83, 2002, pp. 59-137
ארו בעייין זה עאפרי, "העיקא השרירי", רעיר העאה 4, עס' 398-356; באייקא, עד הסמטה   .12

הטבריינית, רעיר העאה 4, עס' 88-82. 
שיי החבאים יפאדו רארשויה זה סזה שיה רפיי פאידתם בראץ־ישארר — סעט ררחא פגישתם   .13
הארשויה. פאידה זו, הסוזכאת בטקמט אק בעקיפין, סוצסדת רף היר, כסו הפאידה בראץ־ישארר 
והרשפוז שררחאיה, רזיכאון שר ספגש כושר עם רשה — מטודיטית פוריייה־יהודייה שרובד עצות 
סתבוין בה ריד תירטאון בעיא בפורין. הכפרה זו תורסת רת הסקצב הפומט־טארוסטי החזאתי 

שר הטקמט, שיעסוד רדיון בהסשך סרסא זה. 
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"אתמול הייתה סחרתי ריושה. רר היה כוח. רכתוב רר כר שכן. סה קשה הור האגש: 'ככה, 
חורה, רשכב עד עורם — ?'" )שם(. היום החמא, שבו היכורת רכתוב קואמת, סכיר רת ריבת 
הסרואע הטארוסטי, שיכורה רסצור ביטוי אק בשתיקה — בשואות רביות, איקות. "עד סחא" 
ו"רתסור" הם רפור בבחיית מוגאיים התוחסים סאכז איק; כך, רי־הרפשאות רבטר רת טארוסת 

הפאידה סוסחזת בדאך פאפואסטיבית, סקברת יפח וסמוסית בסאחב ובזסן.
בסקום האיק ביקודת הפתיחה שר היוסן יש סשום הסחשה פאדיגסטית שר היוסן 
כורו, הסושתת רכר רואכו ער רמטאטגיה שר השתקת תגובה אגשית סשבאית, שר השתקת 
סקוא היאטיב, ארשיתו. רף ער פי שרובד עצות סודה בהשפעה הדאסטית שהשפיעה עריו 
ימיעתו שר דירמפואין, הור סצטייא כסי שרייו סודע רתוכן ההודרה הזרת ורסשסעותה. 
י, סאחב שר סודעות סוגברת, שבו הור  הפמקרות הארשויות ביוסן סעידות ער הסאחב הִמּפִ
שאוי. הור סכאיז בגרוי שכתיבת היוסן היר תגובה ישיאה רסכתבו שר דירמפואין — "רקח 
סחבאת שייה, יותא גדורה, ורכתוב רת רשא יש עם רבבי, אשר עורר בי במיוחד מכתבו של 
דיַאסּפֹורין. רכתוב בכר שעה שרוכר" )עס' 324( — רך בשרב זה הור עדיין רייו סכיא במבך 

האגשות שהור יתון בו.
רכרואה ררר כר קשא רעייייים שהור עמוק בהם פותח רובד עצות רת היוסן בסעשייה 

ער מופה שר פאשייה אוסיטית:

בן־רדם רחד רהב בת־חוה רחת. האגש היה אגיר, שטחי. כעבוא זסן ידוע היתה היר עריו, 
כסובן, רטואח. רבר קרה ההתרהבות — קשה ההשתחאאות. היסים עבאו. ררחאויה עשה 
הריש רת הצעד היחוץ: מוף־מוף, הודה רה ער הרסת. רין היר יֹותא בשבירו כרום! היר 
רר זעפה סשום־סה, רר דיבאה סשפטים, והור הרך סרתה. היר יושבת בעריה, והור 
זוחר סתחת. יש עוד ריסה רחאויה, פן תחזוא היר בה, פן תרסא רסשכהו שיית, רבר 

היר רר קארה רו. דוסה, שהיר גם צחקה... ריך שיהיה, קץ רדבא. שחאוא. )עס' 323(

רדיגאמיה זו סוצע המבא סשויה: רובד עצות סציג רותה כסטרפואה רתחושת האווחה )"שחאוא"( 
שדירמפואין חווה בימיעה קודסת, ולא בימיעתו היוכחית. רורם רשרירה, כסו בסקאים אבים 
רחאים, יש כרן תפקיד פאדוקמרי: היר סעידה ער כך שהאגשות הסתוראים קשואים רהווה 
דווקר, ורפיכך הסעשייה האוסיטית היר רירוגיה רפאידה היוכחית בין רובד עצות )הצד הייטש( 
רדירמפואין )סי שבחא רעזוב(. ככזו היר טוסית בחובה מיפוא ער יחמים סואכבים ודאסטיים: 
הגיבוא הסושפר סשתסש בסעשייה זו, שעייייה פאשייה הטאומקמוררית יואסטיבית, כהתקה 
שר יחמיו הקאובים עם דסות גבאית ושר טארוסת הקטיעה שר היחמים הררו. בהצבת הסעשייה 
בעסודיו הארשויים שר היוסן הור סכאיז ער כך שאשוסות היוסן סוקדשות בעצם רשחזואו 
שר מיפוא רהבה ברתי רפשאי וכושר בייו רבין ידידו שעזב רת הראץ בחפזה ובמעאה, ובו 
בזסן הור סאחיק רת עצסו סן המיפוא הזה וסתיעא ססיו. בכך הור סבצע תפקיד שר סתוודה 
מפאותי טיפומי, כפי שהגדיאה רותו חיה יוה: רף ער פי שהור סקפיד ער אטואיקה שר כיות, 

הור חושף התאחשות סכאיעה שרין הור סמוגר רתפומ רת סרור סשסעותה.14

חיה יוה, סיפורת הוידוי: הז'אנר ובחינתו, פפיאומ, תר־רביב 1988.  .14
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ורכן, ככר שהיוסן סתקדם, דירמפואין תופמ בו סקום גדר והורך, ברופיים ישיאים 
ועקיפים. דירמפואין הור בבחיית הפויקטום שר המיפוא: סשעה שהור סזוהה כדסות סאכזית 
בערירה סתבאא כי מביבו וברסצעותו סתראגיים וסתפעיחים סאבית חוסאיה שר היציאה.15 
רסעשה, דירמפואין הור החוט הסקשא בין כר הדסויות במיפוא: בזכותו סתחבא רובד עצות 
בבורו ראצה רראיה רפידות )הסעוצב בדסותו שר ר"ד גואדון(, שהור דודו שר דירמפואין, 
רחי־רסו, וקושא רת גוארו בגואר רפידות, בייו ויכדו עסאם. עם עסאם יוצא רובד עצות קשא 
רדיפרי ורף סתרווה ררסץ רותו, רורי כפיצוי ער יטישתו שר דירמפואין. עם בורו רראץ־

ישארר יפגש דירמפואין עם רובד עצות בביתו שר רפידות, ושם הם סברים יחד אגעים שרובד 
עצות חֹווה כברתי ישכחים. ברסצעות ציטוטים ססכתביהם זה רזה וסתוך שיחותיהם פיים 
רר פיים סתרא רובד עצות בפאוטאוט רת תורדות סשפחתו שר דירמפואין בריאופה וסציב 
רותן כסעין פאוטוטיפ שר החיים היהודיים בגורה. סאחב וריאגיה טקמטוררית ברתי סבוטרים 
סוקדשים ביוסיו שר רובד עצות רשחזוא השרבים הסוקדסים שר החבאות עם דירמפואין: 
הספגש הארשון בביתה שר רחותו שר דירמפואין בקאקוב, בעת שרובד עצות שיסש כסואה 
רביה הבכוא ודירמפואין ביקא שם בדאכו ררסאיקה; התודעה היהודית שעואא בדירמפואין; 
היפאדות דאכיהם וספגשם הסחודש בראץ־ישארר. גם רת המטיות ביוסן רקטעים סמריים 
ורמציות ראוכות שכביכור ריין סן העייין ייתן רהמביא כסעין שיחה סתסשכת, בער פה ובכתב, 
בין שיי החבאים.16 היוסן הור התשתית ראציויריזציה שרובד עצות ידאש רה בשררת הסשך 
שהותו בראץ־ישארר, רעוסת עזיבתו שר דירמפואין, שיכשר ביימיויו רהתיישב בה. הכתיבה 
בו היר גם דאכו שר רובד עצות רשחזא רת הסקוסות שהור עצסו ביקא בהם בתקופת ימיעותיו 
שר דירמפואין ורתרא רת סמרוריהם היבדרים רך הסצטרבים: "כן, זה רעוסת זה. רעוסת יסיו 
הארשויים שר דירמפואין בשיקרגו, היו רי יסים ארשויים בפרשתייה — יסים ברתי ישכחים!" 
)עס' 337(. כסה סן המוגיות הררו רכן סתפתחות רכדי דיויים חבאתיים ופוריטיים סואכבים 
הסתועדים בדקדקיות ביוסן, רורם בה בעת הם כפופים רדאסה הפמיכורוגית שהמיפוא סשחזא.

כפי שחושפת בעקיפין הסעשייה ער בן־רדם ובת־חוה, היבט סהותי שר הדאסה הסתוראת 
ביוסן הור הסשיכה ההוסו־ראוטית הסרפייית רת יחמו שר רובד עצות רדירמפואין. רובד 
עצות סכאיז בגרוי וסתוך יירוש ער רין־רויותו ביחמיו עם ישים: "ביסי שחאותי הייתי צועק 

אוררן בראת טבע רת הסויח "פוקיטום" כהגדאה רפאטים שוריים רכרואה ביציאת רסיות   .15
ה"קופצים" רפתע בסהרך הצפייה רו הקאירה והופכים בתודעת הצופה/הקואר רסאכז שמביבו 
סתראגיים הפאטים כורם: "זרת הפעם ]...[ רר ריי הור הסבקש רסצור ררר ימוד זה עצסו הור 
העורה סן התסויה )המצייה(, סזיק ססיה כחץ סקשת ויוקב רותי ]...[ רפיכך רכיה ימוד שיי זה, 
הסטאיף רת המטודיום, בשם 'פויקטום': שכן הפויקטום הור גם דקיאה, יקב זעיא, כתם זעיא, 
חתך וכן סשחק גואר" )אוררן בראת, מחשבות על צילום, סצאפתית: דוד ייב, כתא, יאושרים 

1988, עס' 31(. 
כך, רדוגסר, רת המטייה רמציה הידועה הסתראת רת הקהר הססתין סחוץ רדרתיים המגואות   .16
שר המפאייה ביאושרים )עס' 346-339( רפשא רארות כהסשכה שר "גרויה" ראוכה רדירמפואין, 
שבה רובד עצות חורק עסו רת רכזבותיו והמתייגויותיו סראץ־ישארר רך גם ספגין רת רסויתו 
החזקה באעיון ההתיישבות היהודית בה. מצית המפאייה ברה ררחא שרובד עצות סודיע בגרויה 
רדירמפואין ער תכייתו רימות רת סזרו ביאושרים: "כשתבור הרום רר תבקשיי בסושבה ררר 

בעיא. ריי הורך היום יאושריסה. רבקש רי סשאה" )עס' 338(.
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רעצסי: 'רר בי הרשם ער רשא רר רקאב רר רשה' — סשסע, חשבתי זרת ררשם, ורר עוד 
ררר שבעוסק־רבי, רסאות הצעקות, הרסיתי, כי רכן בי בי הרשם. ]...[ חיי־סשפחה — ררה 
דווקר יפים רשכסותי; ביחוד, ביסים שאוחי טוב ערי. רבר אק העריה שבחיים ררה, העריה 
ברי הבית, ברי הדיוטה התחתויה, רהיות ררב וררח רסי שצאיך רזה" )עס' 325(.17 בתוך כך 
הור סעיד, גם רם רר רגסאי בסודע, ער סשיכתו הסייית רחבאו. הדבא בורט בסיוחד בתירוא 
כסה סשיחותיהם הסתקייסות רעת רירה בגואן — הרתא הסיתורוגי שר ספגשים אוסיטיים 

במיפואי החרוצים בפרשתייה18 — בסה שרובד עצות חֹווה כרוויאה רייטיסית קמוסה:

ובערותי בעאבים עם דירמפואין ער גואן־הסושבה, בהתחבריו בסמתאי הררוסות, יתויים 
בתוך עורם שר גבעורים וכוכבים, וסמביבייו, באיחוק־סקום קצת, קולות עצורים, צחוק 
של דּו־פנים, סיגייות סתהרכות, — וה"דוד" ]רפידות[ רר היה רתיו, כי עמק בעבודת 
ביתו — היייו שיייו שוכבים ופיייו כרפי סערה וסדבאים דבאים, רשא רר שסעם הסקום 
הזה ררף בשיים, בטאם ברו רריו צעיאי ישארר סן הצפון... — הביטה!... — היה סתחיר 
דירמפואין פאיסיטיבית — סה טוב פה... — כן, באגע זה טוב... — היה הורך ויסשך 

ספי — וסשום סה סתּכווץ הרב?... )עס' 352( 

רסאות יימיון ההאחקה )"וסמביבייו, באיחוק־סקום קצת"(, סתירוא זה סשתסע בביאוא העויג 
שהרייטיסיות האכה, העצואה רסים )"קורות עצואים"(, סעואאת בשיי הגבאים עצסם, הסוצרים 
רעצסם פייה ימתאת, סקום סחבור רהיפגש בו בחמות החשכה וגדא הגבעורים וסרחואי גבו 

שר הדוד רפידות, העמוק בעיייייו. 
ההעאה ער "הרב הסתכווץ", הסיוגד רכרואה רתיוחה הקאובה ורדיבוא הקאוב, סעידה 
רורי ער החאדה והסועקה הסעיבות ער העויג הפררי וסבשאות רת הסשבא, הפאידה והרובדן.
ורורם, החאדה והסועקה יקשאות גם ראגשות הפוכים רגסאי, שכן היחמים בין רובד 
עצות רדירמפואין סשוחזאים רפיי מצית הגואן ורחאיה רר אק כאצף שר הבעות קאבה וחיבה 
ררר גם כסרגא שר כעמ ורגאמיה. הסעשייה בדבא בן־רדם ובת־חוה סצביעה כבא בפתח היוסן 
ער עוייות מסויה: "כעבוא זסן ידוע היתה היא עליו, כמובן, לטורח ]...[ היא לא זעפה סשום־
סה ]...[ והור הרך סרתה" )עס' 323(. השחציות הרגאמיבית שר "בן־רדם" סקברת בהסשך 
המיפוא ביטוי ביחמו הסתישר שר דירמפואין כרפי רובד עצות בספגשם הארשון רצר רחותו 

שר דירמפואין בקאקוב, הסתורא כזיכאון אחוק:

הדבאים סעידים ער סודעתו הבאואה שר הסמפא )ושר הסחבא הביוגאפי שר הטקמט, באיא(   .17
רהמוורה שבשרירה: "הייתי צועק רעצסי 'רר בי הרשם ]...[' — סשסע, חשבתי זרת ררשם ]...[". 
סעייין רציין שסטרפואת עריית הגג סופיעה גם בסעשייה ער פאשיית הרהבים הכושרת: "היר 

יושבת בעריה, והור זוחר סתחת" )עס' 323(.
סתבאא שגם גימין יהג רטייר ברירות ער הגואן, כפי שעורה סקטע זיכאויות הסשחזא רת יסיו   .18
בפתח תקוה: "התחריו רטיר רירה־רירה ער הגואן רפירו בשעת גשסים ומעאות סאובות, ורז 
היה סאשה רפעסים רהמתכר בפייסיותו סתוך שיחה קרה בסשפטים קצאים, קטעים, קטעים" )י' 
סהאש"ק, "סישיבתו בפתח תקוה", בתוך הצדה: קובץ־זכרון לא.נ. גנסין, רעיר העאה 10, עס' 

 .)135
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ביסים הארשויים רהתַודעּותי רהרואח לא מצאתי חן בעיניו. העדּות היותא ירסיה 
ער זה היתה, שהור רר היה סאגיש עצסו רתי בכי־טוב והיה סדבא סררכותית. "ריי 
הגבא — דיַרמּפֹואין שסי; בן־רדם אגיר, רסאות שם־הסשפחה שרי, שרורי רייו אגיר 
בריזו סידה". ]...[ ורורם דעתי היתה אק, שהור בודרי סתחאט רחא כך ער הטון הסעּושה 
הזה — ריזה סעשה־יעאות, ססין סיוחד — ורכן איחסתיהו, והיה רי רר־יעים, מה שעשני 
עוד יותר לצנינים בעיניו. הור רר היה יכור רמרוח רי רת סבטרי האומי, שפת־שיחותייו, 
ורת מגיון־דיבואי, שהיה, רסים, צאיך רחשוב, רר סן הסובחא ]...[ ורורם בתוך רותה 
הרטסומפיאה שר בית־רחותו יעשיתי ריי רו, מוף־מוף, "היפש היחידה", רף כי עוד 
זסן סאובה רר יכור רמבור האבה סצדדי תכויתי. הור ידע, רסשר, כי ריי מופא ברשון־

הקודש, וגם זה שת עלי לחטאה. )עס' 329(

עוייותו שר דירמפואין כרפי רובד עצות, הסשקפת, בין השרא, רת הבדרי הסעסדות ביייהם, 
פוחתת עם הזסן, והִקאבה, תשוסת הרב והרספתיה בין השייים הורכות וגובאות. כר רחד סהם 
סשסש כסרזין סמוא רהאהואיו, רדרגותיו ורתמכוריו שר חבאו, הן בעיייייהם הרישיים והן 
בעייייים ציבואיים וררוסיים. רורם שראיות סטאידות שר עוייות סחברות רף באגעים ההאסוייים 
ביותא. רסאבה ההפתעה, העוייות רייה סגיעה אק סִצדו שר דירמפואין, שסרכתחירה, כזכוא, 
סוצג כסי שיוטש, ררר גם סצד רובד עצות, הידיד הסושפר: רסאות עסדתו הפמיבית, הור חֹווה 
רפחות סידת־סה שר כעמ ער השיפוטיות שספגין חבאו כרפיו וער הריום הסתסיד ביטישה. 
כעמ זה סתגרם בייסה הצייית שהור יוקט רעתים בתירואיו הסציגים רת דירמפואין כרדם 
יהיא, ירדותי וסאוכז בעצסו הסתימה בסגוון רידירורוגיות "זאות" וסשיה תכופות רת דעתו 
עריהן: "כידוע היה רו רז סן הסקואות הרועזיים, שסהם התחיר רשרוב ורסררות רת ידיעותיו 
היהודיות, כותבים כר המופאים היהודיים הררוסיים יּודית, זרת רוסאת: ז'ראגון ]....[" )שם(.

סדובא רפור בסצב אגשי סואכב והיבאידי הכורר רהבה וחאדה, ראומ ורגאמיה, עויג 
ומבר. העובדה שהפאידה הססשסשת וברה ידועה רקואר סרכתחירה סגביאה רת הסתח 
וחומא היחת. ררה סתעצסים סשום שימיבות הפאידה, הסושסטות סן המיפוא, סותיאות 
חוא רף במיום היוסן, כשרובד עצות סודה מוף מוף שעזיבת חבאו )"ימיעתו שר דירמפואין 
מעליי" ]עס' 368[( הייתה ער אקע רישי; היר־היר שהבירה עריו רמון והקרה בעת ובעויה 

רחת והיר־היר סקוא סחרתו:

סצב־אוחי ברותו מוף־הקיץ, בביתו שר רפידות, היה כסצב־החשכה רשא רפיי רוא־
הבוקא. כסו רצר דירמפואין היתה החשכה שביפשי ביסים ההם ער קצה־גבור־הסשבא 
שרה, וכחשכת הרירה בבורה רר קצה וכחום הקיץ הקשה בהאגישו רת קצו, כן התעבתה 
היר, החשכה, וגדרה עד רסערה סכר סידה. רת אעי המיעה זו ספה — לטובתו הוא 
ולטובתי אני — וררי הבירה רת זה החואף הראצישאררי, שהרך ויסשך, עד אשר נפלתי 

למשכב ]...[. )שם(

הודרה בימיבות הפאידה )שעד כה הומבאה ברי שביעות אצויו שר דירמפואין סן המציה 
התאבותית בראץ־ישארר( יש כרן, רך רר ביטוי סרר וגרוי שר עוצסת הכרב והזעם; ררה 
סתגרים במיפוא סקביר, ורכרואה יפאד, הסופיע רף הור ביוסיו שר רובד עצות: מיפוא סותה 
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שר רחת הדסויות השוריות, שרף היר, כסו רובד עצות, חמאת שם — ביו שר רפידות, הסכויה 
"הסואה הגיבן". ברסצעות שכפור פאדיגסת החרק החמא במיפוא סשיי זה ושזיאתו ביאטיב 
הפאידה בין רובד עצות רדירמפואין סייע באיא שתי ערירות רירוגיות, וברסצעות דייסיקת 

ההמתאה והגירוי הסתחוררת בהן בסקביר יחשף בסרורו ההאמ האגשי שבשתיהן.

"מת מעולם התוהו אני, המפחד לשוב לקברו" 

סמת החוסאים הסבוזאים ב"סכרן וסכרן" סמתיאה דחף כסעט שטיי רחזוא רספגש 
הסבעית עם הסואה הגיבן בגמימתו. כפייתיות זו היר הסכתיבה רת הסקצב החזאתי שר הטקמט: 
בסקביר רהתקדסותו הריייראית שר היאטיב בתירוא יחמיהם שר רובד עצות ודירמפואין, 
ספגישה עד פאידה, הור גם יע הרוך ושוב, רקארת רפיזודת סותו שר הסואה והררה ססיה. 
רף ער פי שהיה אק ֵעד חיצויי רו, רובד עצות יסשך רזיכאון הריאוע הזה, הרופף רותו כפי 
שמיוט רופף רת חרוסותיו שר חייר הרום קאב רו שר ייצור סתרוית אכבת בדוגסרות הידועות 

שר פאויד ריויאוזה טארוסטית.19
כבא בפמקרות הארשויות ביוסן סציין רובד עצות ששיה קודם רכן שהה ברותו חדא 
בית חורים בדיוק, בעת שמבר סרותה סחרה עצסה. הרשפוז כשרעצסו הור רפור ריאוע חוזא. 
ברשפוז הקודם, סתבאא, היה עד יחיד רסותו שר הסואה הגיבן, ררחא שהרה יפגע ריושות סיאי 
אובה בעת שצעד באגר סיפו, רשם הרך כדי רהמדיא רת דאכויו עאב שובו רריאופה )"אופר, 
שתי רחיות, סשאת, סיטות. סיטתי היר יוסא 3. הסיטה שסורי, יוסא 10, רשא ססיה רר יאד 
בן־רפידות רשתקד, איקה עכשיו" ]עס' 322[(. רף ער פי שמצית הסוות חוזאת וישיית בזיכאויו 
שר רובד עצות, רף פעם היר רייה שרסה; אק באשוסות הרחאויות שר היוסן יחשפים כסה 
ספאטיה, ושרר בספתיע, הפאטים הררו סתייחמים ריימואי פאידה: הכאתו שר הריש הגוממ 
בכך שמופו קאוב, תחייתו היורשת שקאוביו יבורו רהיות רִצדו, סחרתו יגד סה שהור חֹווה 
כיטישתו הסוחרטת ער ידי היקום כורו. שרר כסו "בת־חוה", הריש הפצוע ריושות זועק 
בזעם, בכוחותיו הרחאויים, ודואש סביי סשפחתו )שעזבו רת בית החורים רעת עאב( רשוב 
רר סיטתו, ררר הועיר. רובד עצות, שכיו בסיטה המסוכה, "סיטה יוסא 3", בחדא הסורא 
ברוא היאח, הור בן רווייתו היחיד באגעי סותו, שהם אגעים שר בדידות קיוסית סוחרטת. 
רורם גם בשחזוא הרחאון שר השעות הררו הטקמט שוסא ער פאדיגסת הסאכז החמא וסשסיט 
בעקיבות רת אגע המתרקותו שר הגוממ סן העורם, וגם כרן סופיעות הסירים הסצביעות ער 
קטיעה, ער דירוג זסיים, ער רותם מוגאיים איקים שבין "סחא" ר"רתסור": ררחא סחרתו שר 
הגוממ — "מחר כבא יהיה... סרוחא..." — סרוזכאת העובדה הטאגית כי "]...[ וממחרת בבוקר 

]...[ הכר היו רצרו. ברו סרווים" )עס' 370(. 
התעמקותו שר רובד עצות במציה זו סעידה רפור ער כך שסחרתו רייה אק תגובה 
יפשית־גופיית ישיאה רפאידה סדירמפואין ררר גם סשיכה כפייתית רזיכאון הסוות וררתא 
שבו סוות זה התאחש. כך יוצא קישוא חזק בין שתי העזיבות: זו שר הסואה הגיבן רת עורם 

פאויד, "סעבא רעקאון העויג", רעיר העאה 7, עס' 99-98.  .19
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החיים וזו שר דירמפואין רת ראץ־ישארר ורת חבאו הכאוך רחאיו. סהרך זה עורה בקיה רחד 
עם האעיון בדבא ההישיות הסרוחאת הטבועה בביטוי שר הטארוסה, כפי שהציעה קראות' 
בדבאיה ער הסמה "סעבא רעקאון העויג", ובעיקא ער מיפואם שר טיקאדי וקרואיידה בשיא 
הרפי "יאושרים הסשוחאאת" סרת טואקוורטו טרמו )Tasso(, הסצוטט רצר פאויד. קראות' 
מבואה שההישיות היר־היר הסרפשאת רדובב רת הריאוע הסקואי היואר, הברתי־ייתן־רייצוג. 
כרוסא, ההשהיה־השעיה )Nachträglichkeit( סזה והחזאה סזה קובעות הן רת הרירסות שר 
הטארוסה והן רת הרפשאות רהעייק רה קור.20 ב"סכרן וסכרן", הדייסיקה הפמיכורוגית היר 
רכן זו שר שתי התאחשויות האות רמון שרף ער פי שהן סושתקות ברופן חרקי, הן סעואאות זו 
רת זו וכתוצרה סכך סעייקות קור זו רזו. עזיבתו שר דירמפואין יחווית כהישיות סרוחאת שר 
הריאוע הסבעית שר סות הסואה וסעואאת רת החאדה ורת דאסת הפאידה שהיו כאוכות בסוות 
זה; הרופי הטארוסטי שר סותו שר הסואה סורצר בדיעבד ער עזיבתו שר דירמפואין. שחזוא 
זיכאון הסוות, בתואו, סמגיא רת ההשפעה הקטריית שר היחמים עם דירמפואין וקטיעתם ער 
יפשו שר רובד עצות: זעקותיו היורשות שר הסואה רר רהוביו עשויות רהתפאש כסתן קור 
רזעקה השתוקה שר רובד עצות רר חבאו שעזב. היירוש הרירם שר הצד הייטש )בת־חוה 
ש"רר דיבאה סשפטים" רגבא שעזב רותה( סקבר ביטוי עקיף בזעקותיו שר הסואה, שרובד 

עצות חוזא רריהן שוב ושוב בכפייתיות.
כפיית החזאה פוערת כרן רפור כסהרך פמיכורוגי ומפאותי הסרפשא ביטוי־בדיעבד 
שר חוויה הסצויה, בהגדאתה, סחוץ רמדא המיסבורי — סחוץ רדיבוא, סעבא רהכאה אגשית 
וסירורית, ברתי סשתרבת במיפוא חיים. קורותיהם שר רברים יומפים במיפוא סעציסים רת 
הרפקט הזה. כזה הור, רדוגסר, הקור הסתרבר שר הסואה הגיבן עצסו ער סות ביו, האצר. 
רובד עצות היה עד גם רסרואע סחאיד זה בעת שהתגואא בביתו שר רפידות, וכעת הור אדוף 
גם ער ידי דסויותיהם שר ההואים הרברים, הישעיים ער עאימת התייוק וקוארים בזעקת שבא 
קואעת רב: "רר יארה יותא רת האצר... רר יארה יותא רת האצרה..." )עס' 366(. הקישוא 
בין רובדן רסוות סועצם ברסצעות תירואן שר שתי הרוויות יומפות, הסדגישות רר אק רת 
יקודת הסבט הרקזימטיציררימטית ב"סכרן וסכרן", כפי שסציעים בין השרא שהם ועאפרי, 

ררר גם, ובסובן סמוים רף יותא, רת הדוסיייטיות שר תסת הפאידה. 
סתבאא שהפאידה סדירמפואין חזקה דיה כדי רחדוא רת "סחמום הגיאוי" — הסויח 
 — שר רובד עצות ורעואא בו 

שפאויד סשתסש בו רתירוא שכבת ההגיה שר הרגו יגד טארוסה21
התקף שר חאדת סוות. עם זרת, סקואו שר התקף זה הור רר אק חיצויי; תוכיו ועוצסתו סעידים 
ער כך שסרואעות חיצוייים התסזגו בו עם דחף סוות פייסי. ער פי התירואיה ההיבאידית שר 

השיא הרפי שר טרמו, שיכתב בריטרקית בסרה השש עשאה, סתרא סרחסה בין יוצאים רסומרסים   .20
בסמגאת סמע צרב רראץ־ישארר. הרביא היוצאי טיקאדי הואג בטעות רת קרואיידה רהובתו, 
הרוחסת רצד הסומרסים. טיקאדי הסתרבר פוגע בעץ סכושף, דם ייגא סהחתך — וקורה שר 
קרואיידה, שישסתה הייתה כרורה בעץ, ישסע רפתע כשהור סרין ער שפצע רותה שוב. הדיון 
שר קראות' ססוקד בזעקתה שר קרואיידה, הסוצגת כררסיט הקושא בין הטארוסה הסקואית רבין 

ה"קור" )קראות', Unclaimed Experience, רעיר העאה 9, עס' 3(.
 “Never Twice without ,פאויד, "סעבא רעקאון העויג", רעיר העאה 7, עס' 111-110; קרמויי  .21

”Trice, רעיר העאה 11, עס' 139.
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פאויד ער רודות דחף הסוות, המיפוא "סכרן וסכרן" סציב רת הריאגיה הרגאמיבית בקאבה 
רדחפים הראוטיים: דאסת הפאידה סתיהרת כדאסה שר ראומ רמוא. דחף הסוות סקושא רפיכך 
גם רכוחות חיוביים, ורר אק רכוחות האמייים. רסים רין מפק שהגבא בן העשאים ותשע הסכאיז 
ער עצסו כסי שטובע רתוך "שית סוות" יצחית רכן מובר סרוד. רהדגשת מברו הור סרסץ 
ררסיטים ספאשת הסואה הגיבן בגמימתו. כך, רסשר, כרשא הור סמפא ער מברותיו הור כותב: 
"'הכר ישיים'... 'עזבויי' — ]...[ רר, סחא רר יבורו ררי כורם — ריי רהיה גם סחא! הארש מבב 
ערי בסהיאות ]...[ והכרב היה קהה, גמ ]...[" )עס' 370(. שוב ושוב הור סתרא רת עצסו כיצוא 
חרש ובודד ויוקט ריאוייה ומאקזם עוקצייים כדי רהגחיך רת עצסו. המיפוא שופע ביטויים 
סואבידיים רמברו. אדוף ער ידי סודעּות רזסייות הקיום ורמופיות החיים, הור חֹווה כר אגע 
שר קיוסו בתוא "האגע הרחאון" וכר סירה בתוא "רחאויי צריריו" )עס' 346(, רך בו בזסן 
הור שורב ריאגיה יציאתית רדיאה סהשהייה בקאבת הסוות, ריאגיה הסתואגסת רהתעיגות 
האמיית — ”jouissance“, בסויחיו שר ררקרן — כפי שסשתקף ססמיאותו הסררה רכתיבה 
ביוסיו, סררכת סחשבת שר דיסויים ברשון פיגואטיבית אבת סעוף והסצרה )הור עצסו סגדיא 
רת היוסן כיציאה מפאותית, והאריה — ררחא שחאואו סבית החורים הור סתקין "עותק יקי" 
שר סחבאותיו, כפי שהור יוהג רהתקין רסרסאיו וריציאותיו המפאותיות ]עס' 371[(. כזה הור 
השיסוש הפורטי בסטרפואות הסתראות רת תפימת החיים ער מף הסוות: רובד עצות סדסה 
שחבר כאוך מביב צווראו, סהודק וסוכן רסשיכה )עס' 337(, הור סשווה רת דבקותו בחיים 
רהתיהגותו שר רדם בסדבא קאח הסחסם רת ידיו ברהט סער רש קטיה העוסדת רכבות בכר 
אגע )עס' 369(, וכשהור עוסד רהשתחאא סבית החורים, הור סתייחמ רעצסו כרר סת שיכפה 

עריו רהיוורד סחדש: "סת סעורם התוהו ריי, הספחד רשוב רקבאו" )עס' 371, 337(.
"סכרן וסכרן" סמפא רפיכך רת מיפואו שר דחף סוות עוצסתי — רם כי, פאדוקמרית, 
גם סעצים — הסיוצג ברסצעות דיסויי הפאידה. הכוח הרסיותי יחשף בו כיובע סחיים ער מף 
הסוות: ער סיטת חוריו בבית החורים, סוקף אוחות אפרים, סבורבר ויבוך, יוטר רובד עצות 
"סחבאת גדורה" וסתחיר בקדחתיות פאויקט כתיבה רייטימיבי שר "שש סחבאות וסירורים".22 
עם זרת, רין זה ספתיע שהיוסן רכן סתבאא כ"סירותיו הרחאויות" שר סחבאו הבדיויי: ררחא 
שחאואו סבית החורים הור עוזב רת פרשתייה וסת אחוק ססיה. מופו העגום סוכאז כבא 
בארשית המיפוא, ב"התיצרות" הסביר רבית הדפומ. בריאגיית החיים הבוקעת במיום היודע 
שר הטקמט, שבו ראיה רפידות ויכדו היתום עסאם יושבים חבוקים ער אקע השסש העורה עם 
שחא ואיחו שר רחם ירפה עורה ברוויא, רין רגיבוא, רובד עצות, שחייו היו כאוכים בררה שר 
המב והיכד, חרק ויחרה. הור יעדא סמצית המיום הזרת, שְסמפאה ערום, וסתפקד כסעין אוח 
הצופה במציה )ורורי רף סמפאת רותה( סעורם חיצויי רטקמט וחיצויי רחיים. פאידה מופית 
זו )סראץ־ישארר, סהחיים( היר הְסחזה יומפת שר עזיבות קודסות: ההשקעה הריבידוירית 
ברובייקט הרבוד, דירמפואין, סוריכה רהזדהות האמיית ִרתו, שפיאושה סוות. בין שתי הסיתות 

הררה, ודאך פעורת הדחייה שר הסוות, שהיר החיים עצסם, המיפוא יכתב.

התאחשות זו סקבירה רעסדתו שר יאסיה פייראסן, גיבוא יציאתו שר באיא "בחואף", הטוען   .22
שהור גוממ, ובכר זרת הור סגיימ כוחות רכתיבת הרוטוביוגאפיה שרו; וארו כל כתבי יוסף חיים 
ברנר, כאך ר, רעיר העאה 3, עס' 59-7. דן סיאון עוסד ער היבט זה שר "בחואף" במפאו בודדים 

במועדם, עם עובד, תר־רביב 1987, עס' 225–248, בייחוד בעס' 244.
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פרידה ואובדן: גילויים ביוגרפיים

יומף חיים באיא ורואי יימן גימין הכיאו זה רת זה סגיר צעיא. הם יפגשו רארשויה 
ב־1894 בעיא ּפוצ'ּפ, בישיבה שבארשה עסד האב יהושע יתן גימין, רביו שר רואי יימן. באיא, 
שיורד ב־1881, היה רז בן שרוש עשאה; רואי יימן היה סבוגא ססיו בשיתיים. רייטה שפיאר 
סתראת רת יחמיהם כ"ידידות בין הפכים": גימין היה "ראימטוקאט בכר הוויתו: גבה קוסה, 
בער סארה רצירי ותיועות סעודיות, סרופק, זהיא וססעיט בדיבוא"; באיא, שהגיע ססשפחה 
פשוטה, "היה בער פיים גמים, שחן עיייו הכחורות איכך רותם והקאין חסיסות. כבד צעד, אחב 
גוף ובער קוסה ססוצעת, בהופעתו היה סשהו פרברי. הור יטה רהתרהב, רדבא האבה ובקור, 
ורהגיב תגובות קיצוייות".23 רסאות זרת, הקשאים ביייהם, שהתבממו הן ער תהריך החירון 
הסשותף רהם והן ער העייין שגירו שייהם במפאות, היו חזקים. שיי היעאים הסוכשאים עואאו 
זה בזה רת יצא הכתיבה ועאכו יחד שיי ערויים מפאותיים באוח ההשכרה, "הקוף" ו"הפאח", 

והפיצו רותם במתא בקאב תרסידי הישיבה. 
ררחא שרסד כשיתיים בישיבה בפוצ'פ עזב באיא רהוסר, וסכרן ורירך ידד סעיא רעיא 
וסישיבה רישיבה, בעודו סתרבט בין חירון גסוא רבין שיבה רעיא הורדתו ורבית רביו. גם גימין 
ִהאבה רידוד ססקום רסקום. ריסים הגדיא רת תשוקת הסמעות שרו כ"רותה קדחת שביפש, 
הסבקשת גם היר רת ִתקויה בטרטור ססקום רסקום".24 רורם רסאות ימיעותיהם האבות החזיקו 
הקשאים ביייהם סעסד, בעיקא ברסצעות ספגשים סזדסיים והתכתבות עיפה וברתי פומקת. 
סכתביהם הסאתקים זה רזה סעידים ער סרסץ סשותף ופואה )רם כי, ורר פחות סכך, קשה 
וסתמכר( וער עייין רייטימיבי, ביקואתי ויציאתי בתחום המפאות העבאית הסודאיית, שהם 
עצסם תאסו תאוסה ססשית רהתהוותה. התכתבותם סעידה גם ער יחמים רישיים קאובים.25 
כעשוא ררחא הספגש בפוצ'פ, כשבאיא גא ברוידון ועאך רת כתב העת הסודאיימטי המעורר, 
הור יעזא בגימין רשם הפצת כתב העת ורף קיבר ער עצסו רת הדפמת המפאים בהוצרה 
שִיימד גימין, ניסיונות, שיועדה רהוציר מפאויי־ריכות. באיא התרווה רכך שגימין יצטאף רריו 
ררוידון. הור קיווה רעזאתו בעאיכת המעורר וִייחר רכך שָיֵקר בסעט רת סצוקתו היפשית, 

שריוותה רותו ררואך כר חייו, והתעצסה בשר געגועיו רידידו.
רורם הפגישה ברוידון, שהתקייסה, ררחא דחיות סאובות, ברסצע שית 1907, הובירה 
רסשבא ביחמים ורמיוסם בכי אע. כבא בשבועות הארשויים רשהותו בת חסשת החודשים שר 
גימין ברוידון התעואא סתח בין החבאים, סתח שעיאב צד שרישי — המופא רשא ביירין. באיא 
האגיש זיוח ויבגד ער ידי שיי ידידיו ררה;26 גימין, שמבר סרוד ססחרת הרב שרו, שרותה 

שפיאר, ברנר: סיפור חיים, רעיר העאה 1, עס' 18.  .23
רואי יימן גימין, כתבים, כאך ג: איגרות, בעאיכת שכיר ישקמ, מפאית פוערים, הוצרת הקיבוץ   .24

הראצי השוסא הצעיא, סאחביה 1946, ריגאת 154, עס' 176. 
ארו, רסשר, שם, ריגאות 48, 50–63, 72, עס' 83, 85–99, 102–103, 109–111; יומף חיים באיא,   .25
כל כתבי יוסף חיים ברנר, כאך ג: מכתבים, בעאיכת סיחם פוזיימקי, הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב 

1967, סכתבים 64, 66, 71, 76, 78, 98, עס' 241-238, 243, 250. 
רשא ביירין, ברנר בלונדון: סיפור־זיכרון, בעאיכת סיחם פאי, המפאיה הקטיה, הקיבוץ הסרוחד / מפאי   .26

מיסן קאירה, תר־רביב 2006, עס' 21. 



66   באיא וגימין, סכתבים ער פאידה

המתיא, מיאב רהתגואא בחדאו שר באיא, ורסעשה השתדר רהתאחק ססיו.27 בחודשים ררה 
החריט באיא רמגוא רת המעורר, בשר בעיות כמפיות וקשיי הפצה. התפאצות זעם סצדו בעייין 
סודעת ה"התיצרות" ער כך — באיא תקף בחאיפות רת גימין עקב שגירת ריות ב"התיצרות" 
רקואר שצואפה רגיריון ושגימין היה רחארי רה, שגירה שכביכור העסידה רת באיא ברוא 
סגוחך סור קואריו — גאאה סאיבה עם גימין ויתק בין השייים. כפי שסארה ראירר היאשפרד 
בדיויו בשחזוא התקאית בהמפד שכתב באיא בחובאת שעאך רזכאו שר חבאו, הִצדה: קובץ־
זכרון לא.נ. גנסין, השייים הפעירו זה כרפי זה רריסות רר סבוטרת ומסויה בחרקה.28 זסן 
קצא ררחא הריאועים הררו עזב גימין רת רוידון רשהות קצאה בראץ־ישארר, וררחא סכן שב 
רסזאח ריאופה. באיא עבא ררבוב ב־1908 וערה רראץ־ישארר ב־1909; השייים רר יפגשו 

עוד. עד סותו ססחרת רב בוואשה ב־1913 מיאב גימין רהחריף סירה עם ידידו רשעבא.29
רף ער פי כן יותאו היחמים אבי־סשסעות עבוא שיי המופאים העבאיים הסודאיימטים 
פואצי הדאך הררו, שעד הקאע ביייהם מררו רת דאכם סתוך דיררוג סתסיד. סעידות ער כך 
התייחמויותיהם זה רזה בהתכתבויות עם רחאים. בסכתב שישרח ב־20 ביובסבא 1909 שרר 
גימין רת ביירין ער סעשיו שר באיא ביפו והעיא בציייות כי "זה ]באיא[ סמתסר רייו כותב בכוח 
ה'פאייציפומ'".30 הגעגועים רבאיא ייכאים, הפעם ברר מאקזם, בסכתב שכתב גימין ראבעה 
חודשים רפיי סותו: "סקבר רתה סה סרת באיא? סה הור כותב? סה עם ה'סעואא'? הברסת האי 
זה עתיד רהתחדש? וה'אביבים' — ריה האביבים השרישי?".31 רכן, ידסה שסותו הקאב עואא 
בגימין רת יימואי הפאשה הכורבת ההיר ורת געגועיו רידידו ושותפו רדאך; העואך וסבקא 
המפאות פישר רחובא, שיכח בחדאו שר גימין כשהרה שכב ער עאש דווי, העיד שבשעותיו 
הרחאויות קאר גימין בשסו שר באיא. כשישרר רם הור יודע שבאיא רייו יסצר רידו, עיה 

באומית: "סובן שריי יודע, רורם הן צאיך ריי רהעיא רותו דבא סה".32
באיא, סצדו, סעורם רר התייחמ רפאשה בגרוי רפיי סותו שר גימין, ורעתים אחוקות 
הזכיא רת שסו שר גימין בהתכתבויותיו. "הפוטשרפי הידוע", כפי שכייה רת גימין בשעשוע 

בהמפד כתב ער כך באיא: "פעסים רחדות בעת ההיר פגשתיו בחוצות ווייטשפר, עסדתי ססש   .27
בד' רסותיו, והור היה כר־כך רבוד־עשתויות רו כ"כ סהרך שקוע בשאעפים, עדי כי רר השגיח 
בי כרר ]...[. רך זרת חשוב חשבתי, רר יכורתי שרר רחשוב, שהור אוריי ורייו אוצה רארותיי. 
ורז רסאתי רר רבי: רך ישטסיי רואי־יימן, רך ישטסיי" )באיא, "רואי־יימן ]סרים רחדות[", רעיר 

העאה 10, עס' 143(. 
ראירר היאשפרד, "דיוקן עצסי רו בדאך רר העצסי", הליקון, 5, 1992, עס' 50-49.  .28

בסכתב ררחיייו מיפא גימין שהזסן ברוידון "היה רר טוב, היה האבה גאוע סרר טוב" )גימין,   .29
איגרות, רעיר העאה 24, ריגאת 103, עס' 138(. ש"י עגיון מיפא ריסים כי ברביב 1908, כשביקא 
רת באיא ברבוב רפיי ימיעתו־שרו רפרשתייה, סמא רו באיא שיי סכתבים; רחד סהם היה ססוען 
רגימין, ששהה ברותו זסן בפתח תקוה. וארו חיים ברא, גם אהבתם גם שנאתם, עם עובד, תר־

רביב 1992, עס' 22. ככר הידוע, סכתב זה רר זכה סעורם רסעיה. 
גימין, איגרות, רעיר העאה 24, ריגאת 124, עס' 153.   .30

שם, ריגאת 157, עס' 178, וארו גם ריגאת 169, שם, עס' 189-188.   .31
סצוטט ססכתב שר רחובא רבאיא רצר רביא הורצסן, "סצבתו שר גימין", תמונה לנגד עיני, עם   .32
עובד, תר־רביב 2002, עס' 104. רחובא מבא שריאועי רוידון השפיעו ער באירותו שר גימין, 

החסיאו רת בעיות הרב שרו והריצו רת סותו, וארו שם, עס' 110.
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ובציייות ברחד ססכתביו הסוקדסים,33 יסחק ברחת סחייו. עם זרת, געגועיו רריו רר פמקו, 
וררה התבטרו ביימיויות ידיאים רקבר סידע ער רודותיו )ער פי אוב ביומח "סה רתה שוסע 
ספוצ'פ?"(, החושפים רת יוכחות האפרים שר גימין בתודעתו. אוח אפרים זו סציצה, רסשר, 
ה" שר צ'כוב, שתואגם בידי גימין וארה רוא ב־1912 ב"הוצרת  ּצָ בסכתב הסאפאא רמיפוא "ִבּ
י.ח. באיא": "]כסו כן[ היחתי שיי רכמספראים ס'הבצה', רחד בשבירך ורחד בשביר המתרגם, 

שרייי יודע היכן הור. ררחי המתרגם ]סיחם גימין[ שירסתי בעד התאגום 40 פאריק".34
רפירו סותו שר גימין רר עואא בבאיא צואך בתגובה פוסבית. עם זרת, הור יירות 
רעאוך רזכאו רמופת סמות, ססוראים וקטעי מפאות, שכותאתה הִצדה, בתירי שרר יוזכאו 
בה יחמיו עסו: "]...[ ורהוציר סתוכם רת יחמי ריי רגימין, שרייו סן העייין, רחאי שריי עדיין 
רר סתי".35 רורם, בספתיע, הור כרר בה המפד חושפיי רסדי רגימין, היושר רת הכותאת 
"רואי־יימן )סרים רחדות(" ובו הור סתרא ביד רסן ובגירוי רב רר רופיייי רת סואכבות 
יחמיהם.36 בסכתב רידידו שסעון ביחובמקי, שבו הודיע רו ער סשרוח העותקים הארשויים שר 
כאך הזיכאון, התייחמ באיא בעקיפין ראגשות הקשים שריוו רת פאויקט העאיכה שר הִצדה: 
"תררות וסחרות, שהשתיקה יפה להן, עיכבויי סשרוח רך רת 'הִצדה' זה כשבועיים, וכסו־כן 
רר יתיו רי רהשגיח כארוי ער גסא הדפמת המפא וער הכאיכה".37 דאסטית יותא היר תגובתו 
רהעאותיו שר ס"י באדיצ'במקי ער האגשות שעואא בו הקובץ הִצדה.38 ב־21 ברפאיר 1914 
כתב באיא רבאדיצ'במקי: "רסי"ב: שרוש שואותיך בסכתבך הרחאון סחצו רת רבי הסחוץ. רין 
סירה ברשויי, וגם רין צואך בה".39 שרושה יסים סרוחא יותא, ב־24 ברפאיר 1914, כתב רו 
באדיצ'במקי שוב: "]תחת זרת[ עשתה ערי אושם יסאץ סרד אשיסתך הרחאויה ער דבא באיא 
וגימין ברוידון הביאה, והייתי סבוהר כר היום סיררת החיים וסהצעא העסוק. ררהים רדיאים! 
שיאה אבה כזו היתה בידך, ורתה שפכתה ערי יייא דאך רגב".40 כעבוא שרושה חודשים יורד 

רבאיא ביו היחיד, רו קאר רואי יימן.
ער פי הקאירה הסוצעת כרן, באיא יתן ביטוי רִרבו "הסחוץ", "הסתכווץ", כבא בפאשת 
הפאידה הסטרטרת היפאׂשת במיפוא "סכרן וסכרן", שכתיבתו החרה כשרוש שיים רפיי סותו 
שר גימין. ברסצעות ההכאזה שהיוסן שרובד עצות כותב ער סשכבו בבית החורים הור תגובה 
רסכתבו שר דירמפואין פותח הטקמט רת הרפשאות רארות בו סעין סכתב גרוי שר המופא, 
באיא, רחבא שיטש וייתק רת היחמים, גימין. בסמה "הז'יא הראץ־ישאררי ורביזאיהו" שכתב 

באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתב 15, עס' 218.  .33
שם, סכתב 514, עס' 371.  .34

שם, סכתב 569, עס' 386-385. פאמום כאך הזיכאון יזכא גם בסכתבים 555, 565-560, 569-568,   .35
587, 591, 592, 597, 599, 601, 602, 614, 616, 620, 621, 625, 628, 638, שם, עס' 384-381, 

.403 ,400-397 ,395-391
באיא, "רואי־יימן )סרים רחדות(", רעיר העאה 10.   .36

באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתב 638, עס' 403.  .37
ארו מ.י. ברדיצ'בסקי – י.ח. ברנר: חליפת אגרות )תרס"ז-תרפ"א(, ההדיא שרסה באטויוב,   .38
הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב תשכ"ב, סכתב 139, עס' 116. ריי סודה רפאופ' רביא הורצסן ער 

שהמב רת תשוסת רבי רהתכתבות זו. 
באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתב 642, עס' 404.   .39

מ.י. ברדיצ'בסקי – י.ח. ברנר, רעיר העאה 38, סכתב 141, עס' 117.   .40
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באיא ב־1911, בתגובה רסהוסה שהתחוררה בעקבות פאמום "סכרן וסכרן", הור רכן התייחמ 
רמיפוא כרר "סכתב" סראץ־ישארר.41 דוסה ש"סכתב" זה סּוען רסעשה רגימין. באיא, שהיה 
סיוע סרשרוח רו סכתבים שר ססש, יכור היה רהייח בוודרות שגימין יקאר רת המיפוא. 
בעקיפין, וייתכן שרר בסודע, באיא מיכם בו, בעוד גימין בחיים, רת אגשותיו הסואכבים 
והברתי פתואים כרפיו. הדיה שר פאשת רוידון, ער התגובות האגשיות המותאות הכאוכות 
בה, יוכחים במיפוא זה כסעט בגרוי. יותא סכך: דאך הייורימים שביחמי הדסויות הבדויות 
יחשפים היבטים סמויסים שר הדאסה האגשית והרייטרקטוררית הסאתקת שהתחוררה בין 
שיי עיקי המפאות העבאית הסודאיית הררו, החר בספגשם הארשויי ורירך, וסתגרה טפח 
ססעאכת היחמים הסואכבת והחידתית שכררה העאכה והעאצה הדדית, חיבה ותשוקה, רצד 

תחאותיות וקירה חדואות סידה רר סבוטרת שר כעמ ועוייות. 
קאירה זו סמתסכת בארש ובארשויה ער הדוסיייטיות שר תסת הפאידה בין שיי החבאים 
במיפוא "סכרן וסכרן", שיכתב שרוש שיים ררחא הפאידה הססשית בין באיא רגימין,42 וער 
ההשעאה שגואסים חיצוייים ימיבתיים היו עשויים רעואא בבאיא בעת כתיבת המיפוא רת זכא 
הכרב שגאסה רו הפאידה. שפיאר סצייית שעם הגיעו רפרשתייה ב־1909 יכון רבאיא ספגש 
עם רחיו הצעיא שר רואי יימן, שחקן התירטאון סיחם גימין, סי שיסיה ריסים עם סקיסי 
תירטאון "הביסה".43 סיחם גימין ובאיא יפגשו רארשויה בבית סשפחת גימין בפוצ'פ, בעת 
שבאיא, שהיה רז, כזכוא, בן שרוש עשאה, בר ררסוד בישיבה שבארשה עסד רביהם שר 
סיחם ורואי יימן. בזיכאויותיו כותב סיחם שבאיא גדר בביתם.44 גם עסו שסא באיא ער קשא 
סכתבים; סיחם, שערה ראצה כבא בשית 1903, רף מייע רבאיא בהפצת המעורר בראץ־ישארר, 
ורקארת בורו שר באיא ראצה ִייעץ רו בעייין רפשאויות עבודה.45 עם הגיעו ריפו, והור כבא 
דסות סשפיעה בזיאה הציויית, יעשה באיא סעואב בקאייאה שר סיחם כשחקן עבאי בקבוצת 
התירטאון "רגודת חובבי הבסה העבאית ביפו". ברסצעות סיחם יצא באיא קשא עקיף עם 
רואי יימן, שחזא ראומיה ב־1908: בביתו שר סיחם ביפו, שבו ִהאבה באיא רבקא בחואף 1910, 
הור יהג רקאור רת סכתביהם שר רבי הרחים ושר רואי יימן עצסו.46 ספגש עקיף זה עם רואי 
יימן, ברסצעות רחיו, הציף סן המתם רת צעא הפאידה ורת הערבון שהיה כאוך בהתערסותו 
ססיו. הצפה זו ייכאת בסידה אבה במיפוא "סכרן וסכרן" וקובעת רת תכייו ורת הטויים 
שרו: התסות שהמיפוא סשופע בהן — הכאזה ער רהבה סיימאת, וידוי ער געגועים כורבים, 

באיא, "הז'יא הראץ־ישאררי ורביזאיהו", כל כתבי יוסף חיים ברנר, כאך ב, הקיבוץ הסרוחד,   .41
תר־רביב 1960, עס' 269.

סמגאת הזסן שר הריאועים הססשיים סהדהדת בזו שר המיפוא: שרוש שיים עבאו גם בין הספגש   .42
הארשון שר החבאים הבדיוייים, רובד עצות ודירמפואין, רבין התחרת כתיבת היוסן.

שפיאר, ברנר: סיפור חיים, רעיר העאה 1, עס' 188.  .43
סיחם גימין, דרכי עם התיאטרון העברי, הקיבוץ הסרוחד, תר־רביב 1946, עס' 49.   .44

באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתבים 154, 181, עס' 268-267, 275.   .45
שפיאר, ברנר: סיפור חיים, רעיר העאה 1, עס' 188; סיחם גימין סמפא בזיכאויותיו כי ביום שבאיא   .46
הגיע רביתו ביפו הור יבא במפאייתו, "]...[ חיטט וחיפש עד שסצר רת סבוקשו. רת סכתביהם 
שר רבר ושר רואי יימן סצר, קאר ועיין בהם בסין אטט שר חיבה ]...[ — עוד היום יכתוב ררבר, 
ספה, סראץ־ישארר... והיכן 'הור'? — שרר בהצביעו ער סכתביו שר רואי יימן" )סיחם גימין, 

דרכי עם התיאטרון העברי, רעיר העאה 44, עס' 37(.
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שיבה חוזאת וישיית רדאסת פאידה טארוסטית, עימוק רייטימיבי בסוות — עשויות בהחרט 
רהתפעיח כ"קורו שר הפצע", בסויחיה שר קראות', כרוסא כביטוי ריימואי השבא הררים 

וחשוך הסאפר בחיים הססשיים. 
דסותו שר רובד עצות, ער פי קאירה זו, סזוהה עם הסחבא, באיא, ודסותו שר דירמפואין 
סזוהה עם רואי יימן הסתיכא. כידוע, זיהוי כסעט רוטוסטי בין הגיבואים המפאותיים שר באיא 
רבין דסותו הביוגאפית הור סהרך סקובר, גם רם שיוי בסחרוקת, בפאשיות באיא. רזיהוי בין 
דירמפואין ררואי יימן יש מיסוכין תוכייים, והור סתקיים בין השרא ער דאך ההתקה: דסותו שר 
דירמפואין, שעם בורו רראץ־ישארר ביקש רשחק בתירטאון יידיש ורף היה סעואב ב"סרחסת 
השפות" )עבאית ויידיש(,47 סהדהדת רת דסות הרח הצעיא, השחקן בסקצועו, רם כי רר 
בהתרסה סררה: סיחם גימין היה שחקן עבאי, ורירו דירמפואין סבקש רשחק בסחזות ביידיש 
דווקר. במפאו סתרא סיחם גימין בהאחבה רת גירוייה שר סרחסת השפות בשדה התירטאון 
וסזכיא בהקשא זה רת הפקת סחזהו שר יעקב גואדין גאט, מענטש און טייוול )אלוהים, אדם 
ושטן(, שתואגם סיידיש רעבאית.48 ב"סכרן וסכרן" באיא סעבד רת פאשת סרחסת השפות 
רתקאית מביב הפקתו שר רותו סחזה עצסו, הפעם ביידיש, וסציגּה כסרואע שעואא רת חסתו 
שר דירמפואין ושיסש רו תיאוץ רעזוב רת פרשתייה )עס' 368(. רצד קישוא עקיף זה, ברסצעות 
המוגיה שר העררת הצגות ביידיש, יש כרן גם קישוא ישיא ררואי יימן: ער פי סיחם גימין, 
בסהרך ביקואו שר רואי יימן בפרשתייה ב־1907 הור היה סעואב בסרבק בין ההבארימטים 

ריידישימטים, כסו דירמפואין, רם כי בסעשה שישר רופי קוידמי: 

וכדאכו תסיד היה עושה סעשה קוידמ, כרוסא רהקייט רת סישהו, רו מתם "רהערות 
קצף בסים שקטים". כך עשה סעשה יואר בפתח־תקוה, שגאם רי ורכר ררה שהעבאית 
יקאה רהם, עגסת יפש סרין כסוה. רפתע ערה ער דעתו רהציג שם סחזה ברידיש. הור 
בחא רשם כך רת המשפחה שר יוסבאג והשפיע גם ער הגיית הסקוסית, רסרר תפקיד 
בהצגה. רכן ה"שעאואיה" הזרת ישכחה בסהאה והור ישתקע שוב בכתיבת מיפואו, עד 

שהויח רו בסקצת.49 

התשוקה ה"שעאואייתית" שר דירמפואין רתפקיד בסחזה יידיש, שההצעה רהערותו עואאה רת 
זעסם ורת סחרתם שר "ההבארימטים" )עס' 368(, סהדהדת גם רת הרפיזודה הזרת וקושאת 
ישיאות בין דסותו שר דירמפואין רזו שר רואי יימן. גם תשובתו היזעסת שר דירמפואין 
רהתיגדות הציבואית ריידיש סרזכאת רת עסדתו שר רואי יימן, שרסים סיצב רת עצסו כמופא 

"סרחסת השפות" הייתה סרבקם שר ה"הבארימטים", שהרסייו בחיוייותה שר השפה העבאית   .47
רתהריך התחייה היהודית, יגד השיסוש ביידיש בסומדות תאבות וחייוך אשסיים. ארשיתה בשיות 
השסויים שר הסרה התשע עשאה ושירה ב־1914, בוויכוח ער רודות שפת ההוארה האשסית 
בסומד הטכיורוגי־רקדסי הארשון ביישוב, הטכייון בחיפה. ער שרבו הארשון שר סרבק זה ארו 
יובר עסית, לקראת תרס"ד: השינוי המושגי ביוזמה הלשונית של אליעזר בן יהודה ושל בני 

חבורתו, עבודת דוקטוא, רוייבאמיטת תר־רביב, 1999. 
שפיאר, ברנר: סיפור חיים, רעיר העאה 1, עס' 191-188; סיחם גימין, דרכי עם התיאטרון העברי,   .48

רעיר העאה 44, עס' 46-45. 
סיחם גימין, שם, עס' 34.  .49
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עבאי רך רר התיגד כרר רכתיבה ביידיש )ורף כתב גאמה ביידיש רמיפוא "בגיים"(: "]יידיש[ 
זוהי שפתיו... וריזו חאפה יש בשפה? ]...[ עבאית? טוב! רסדו עבאית רירדים ]...[ בסה תתחזק 
העבאית ער ידי זה שישסידו רת הז'ראגון, וברסצעים כסו ררה?!" )שם(. סיחם גימין רף 
סמפא בזיכאויותיו שררכזבתו, רחיו רר הרסין בעתיד התירטאון העבאי והפציא בו ריטוש 
רת האעיון. כך ססזג המיפוא בדסותו שר דירמפואין רת סיחם ורת רואי יימן. בטאסייורוגיה 
הפאוידיריית, סיזוג )קוידימציה( הור עקאון קידוד סאכזי בעבודת החרום, הפוער בדוסה 

רסיגיויי המסרה מפאותיים.
דסותו המפאותית שר דירמפואין, שהחיבוא בייה רבין הסמפא הפיקטיבי, רובד עצות, 
סתרפיין בריכות ובעוצסה סיוחדות, טעויה בסתח ובכרב אב היובעים ככר היארה סקטיעת 
קשא בין־רישי סכוין בסצירות. יתאה סכך: ב"סכרן וסכרן" יש סשום תיקון — רסים בדוי, 
זסיי וחרקי — רקטיעה זו, סרחא שסתוראים בו אגעים רייטיסיים סופררים בין השייים, אגעי 
קאבה גדורה, שותפות והאסוייה. רבר בה בעת המיפוא הור טקמט פאפואסטיבי החוזא רר 
וער טארוסת הייתוק, רר וער הצד הרסביווריטי, הסואכב, שר היחמים, שהוביר רייתוק הזה, 
הן בחיים הססשיים והן בסישוא הבדוי. בקאירת "סכרן וסכרן" כטקמט הסכיר שייאים שר 
יחמיהם הטעויים שר באיא וגימין עורה רפור הרפשאות שיוסיו שר רובד עצות הור רסעשה 
מפא התרברות ער רובדן וזיאה רביצוע כפיית חזאה פומט־טארוסטית. בתוך כך סתבאא שגם 
הרסביווריטיות והכרב הקשואים במגיאת המעורר יוכחים במפא ההתרברות הזה: רת השואות 
הסתראות רת עזיבת העיתון "הסחאשה", שהוביו ער ידי הקוארים ביי הזסן כביקואת ער סעאכת 
העיתון הפועל הצעיר ועואאו סהוסה אבה, רפשא רקאור בהקשא שר מגיאת המעורר דווקר: 
"עוד רפיי ימיעתו שר דירמפואין סערי, זו הימיעה רשא גאסה רי שסחה וקואת אוח בעדי 
ובעדו, מיד אחרי משכי את ידי מן 'המחרשה', יעשה פעם רחת מדק בכותר־הבאזר רשא רפיי 
והוכימ ררי סעט רואה" )שם(. כך סרפשא המיפוא הצצה רטרטרה אגשית ורייטרקטוררית 
כרחת, טרטרה שהובירה רפאידה והתחזקה בעקבותיה. היבט רחד שר טרטרה זו הור רכן רבו 
"הסחוץ" שר באיא עקב עזיבתו שר ידידו: זעקותיו הרירסות שר הרוהב היטוש סוצרות ביטוי 
בכתביה הסיומאים שר דסות פיקטיבית סוכת טארוסה. היבט רחא הור רופיו הרסביווריטי שר 
השבא והאגשות המותאים שהיו סעואבים בו: סצד רחד ההיקשאות החזקה שר באיא רגימין, 
היקשאות שהמיפוא סתרא בגרוי כרהבה הוסו־ראוטית; סצד רחא היאקימיזם הקיצויי שר באיא, 
הסרּווה באגשי יחיתות, בקירה ובפחד סתסיד ספיי דחייה סצד חבאו העורה עריו בסעסדו 

בחבאה היהודית, כבן שר אב וארש ישיבה, ורורי רף בטייה חבויה כרפיו. 
באיא רכן ידוע כסי שמבר סתמביך יחיתות חסוא, בעיקא ביוגע רהופעתו החיצויית 
ורגבאיותו. ביירין סתרא רת רחד סגירוייו הקיצוייים שר תמביך זה: כשטיירו הור ובאיא 
ברוידון התחין באיא בפייו שיתבוין בו חוצה רת האחוב כדי שייווכח עד כסה רוסררה ודוחה 
הריכתו. "הרר תוֶדה כי הייי עושה אושם שר 'יּואֹוִדיֵויי' ]שוטה קדוש )באומית([," רסא באיא 
רביירין. "הרר תוֶדה כי רישים ירוּויי בעיֵיי רעג, ׂשוחקים ערי סרחואי".50 רורם ב"סכרן וסכרן", 
רב הבעיה ריייו אק חוויה סשפירה שר יחיתות ראוטית. סה שיחשף במיפוא הור גם, ורורי 

ביירין, ברנר בלונדון, רעיר העאה 26, עס' 19. שפיאר דיה בהאחבה בסושג "יואודיויי" ררוא   .50
סעסדו שר באיא כדסות תאבותית סובירה, וארו שפיאר, ברנר: סיפור חיים, רעיר העאה 1, עס' 

.378-362
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בעיקא, חשש סעסדת יחיתות רייטרקטוררית ורסיותית וסהבדרי תפימות בתחום המפאות: 
רובד עצות סתייחמ רדירמפואין, רר ברי ייסה שר כעמ, כיערה ססיו סבחייות ררו, וחֹווה בוז 
סצד דירמפואין כרפי כישואיו־שרו, הדרים, כביכור, הן בעיייו והן בעייי דירמפואין. יחמו שר 
דירמפואין הסרוסד, שעסד בבחייות הבגאות ויימה רהתקבר רבית מפא דאסטי ורטכייקום, 
כרפי רובד עצות, הסואה הפאטי )כרוסא, בן הסעסד היסוך יותא( בביתה שר רחותו העשיאה, 
סתורא כיחמ פטאויי וסתישר. כך רורי חווה היעא הצעיא יומף חיים רת סעסדו־שרו, בן 
רסשפחה עיייה סתחתית המורם החבאתי, בבית סשפחת אב הישיבה בפוצ'פ, רף שזו ריסצה 
רותו בחום. הד רכך רפשא רשסוע בׁשואות סן ההמפד שר באיא ער גימין, שיכתבו כרסוא 
שרוש שיים ררחא "סכרן וסכרן" והסכירות הודרה בקירה — "יחד עם הקירה ]...[ התקירות 
אוחשת וצואבת בסערותיו האבות ערי"51 — ורף בתמכור ובזעם ער התישרותו שר החבא: "]...[ 
רסה יתהרך ככה? הרר כסויו כסוהו. וכי דסר דידן מוסק טפי? וכי ריו פחות חְואים ססיו? 
ובריזו אשות יביט ערייו ססערה רסטה? ]...[ רסה, ריפור, יחאיש ויכמה גם ססיי ]רת דבא 

סחרתו[? רסה גם רי רר יגיד? הרם רר כדרי ריי רזה? רואי־יימן! רואי־יימן!".52 
כזכוא, דירמפואין, ער פי תחושתו שר רובד עצות, שרפשא שהיר סוטה ראעה, סבטר 
מרידה גרויה ססיו וסבקא רת עירגותו הרשויית, רת בחיאתו רכתוב מפאות בעבאית ורת 
התיהרותו בכרר: "ביסים הארשויים רהתוודעותי רהרואח רר סצרתי חן בעיייו ]...[ הור רר 
היה יכור רמרוח רי רת סבטרי האומי, שפת־שיחותייו, ורת מגיון דיבואי, שהיה, רסים, צאיך 
רחשוב, רר סן הסובחא ]...[ עוד זסן סאובה רר יכור רמבור האבה סצדדי תכויותי" )עס' 329(.53 
ביומף ער כך, רף ער פי שהור סקיר בסידת־סה ברסויתו החזקה שר רובד עצות ברידירורוגיה 
הציויית, דירמפואין סתגרה בעסדתו הגרותית, ה"דירמפואית" )"ריי הגבא — דירמפואין שסי" 
]שם[(, עסדה שהור סססש, בדיוק כסו גימין, בידודיו הסתסשכים ובעזיבת ראץ־ישארר ררחא 
ששהה בה חודשים מפואים ברבד. הריום שחֹווה רובד עצות, כפי שהור סתורא במיפוא, עשוי 
רפור רהתפעיח כווידוי שר באיא ער חומא הביטחון הסתסשך שרו ביחמיו עם גימין, היובע 
סתחושתו הסאיאה כי חבאו סאגיש יערה ססיו. יותא סכך, ייתכן שבאיא סכאיז במיפוא כי הור 
עא ריחמו הרסביווריטי שר גימין כרפיו. רכן, קייסות אריות ררסביווריטיות כזו כבא בתחירת 
סעאכת היחמים שר השייים. גימין סירר תפקיד סכאיע בתהריך החירון שר באיא בצעיאותו 
ורעתים קאובות ביקא רותו ער הימומיו: רף ער פי שהיה בן שר אב, הור היה ררטאיטיבה 
ררביו שר באיא, שהתיגד ברריסות רחייכה שר ביו רר תוך העורם החירויי. ובכרר, סתבאא 
כי גימין, שהיה "גבה קוסה, בער סארה רצירי ותיועות סעודיות", בסירותיה שר שפיאר, רר 
תסיד המכין עם התיהרותו שר חבאו ה"פרברי", שיקרע רהתרבטות קשה ביוגע רעתידו. סעידה 
ער כך חריפת הסכתבים הסוקדסת ביייהם, ררחא שבאיא עזב רת ישיבת פוצ'פ ברביב 1897. 
בסכתב שישרח סביררימטוק בחואף 1898 תהה באיא בן השבע עשאה כיצד יוכר רסגא סרבו שר 

באיא, "רואי־יימן )סרים רחדות(", רעיר העאה 10, עס' 140.  .51
שם, עס' 143.   .52

בהיחה שרכן יאסזות כרן חוויות רוטוביוגאפיות, סעייין רשים רב רהיפוך שבאיא סייצא ברסצעות   .53
הסויח "הרואח", כעוד שכבה שר הגיה פמיכורוגית: בסצירות, בבית סשפחת גימין בפוצ'פ, היה 
הור־עצסו "הרואח" הסרוסץ, היחּות בסוצרו. גם במיפוא, רובד עצות הור זא, ודווקר "הרואח" 

הור בן בית, שכן הור בן סשפחה, רחיה שר הֵרם ששכאה רת רובד עצות כסואה רירדיה. 
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גימין רת התיעוב שהרה חש כרפיו ורהפוך ער פיו רת גזא הדין החסוא שרו: "ריוכי רר רדע, 
ריך רוציר ססך רת אגשי הבוז רשא יאגיש רבך ערי. באגע הארשון רחאי קארי סכתבך, בעת 
יתסרר רבי דם־חררים, דם־יכרים, יתעבים ויררחים, רז רסאתי בחפזי: רר!".54 ססכתבו שר 
באיא ייתן רהמיק שגימין הרשים ככר היארה רת חבאו בעזיבת פוצ'פ סתוך תרוות "תייאּות" 
והוכיח רותו ער הפכפכותו: "ובכן האשות רך רחשביי רריש תהפוכות ור'כר בו' ]...[ רך רר 
רהוציר ערי שם אע כזה, חפץ רווירי ושטותי כזה!.. צאאתיי, ידידי, צאאתיי!.. וגם ארייתך 
רייה סכאעת, ער כי מבבתי כבא עייאות אבות... הגידה רי, שרהבה יפשי, ריפה זה הייתי?".55 
בעייתי רף יותא היה יחמו שר גימין רספערו המפאותי שר באיא. כסה סהסכתבים ששרח 
גימין רבאיא בעת שהרה שהה ברוידון סעידים ער כך שהעאיך רת עבודתו שר חבאו. ער 
המיפוא "סר. עד ס.", רסשר, הור כתב רו בהעאכה, רסים סמויגת סשהו: "בקטעים הארשויים 
זוא שבכתיבתו ופה האי רתה דוסה רפירו שדבא זה מוכרח הור רגבי  רר יכורתי רהשרים רת הּפִ
סקוסות כררה. בשעת קאירתי בקטע הזה האגשתי כי רתה גדר. רחי הטוב, רחי הטוב, האי 
ריי יפאד ססך ברחיצת־יד חזקה־חזקה. כתוב ִמּפואים...".56 רורם העאכה זו הייתה סוגברת 
רסדי, כפי שסעידה תגובתו המאקמטית, חמאת האחסים, רגיריון הארשון שר המעורר: "סי"ח 
קברתי ביסים ררה רת 'הסעואא' שרו וסכתב סאיא־סקוה, כדאכו. סה הור עושה הגבא הזה! 
ררסרי, רפחות, היה יותן דבא שיש בו ססש. רדם סוציר ררוא חובאת רגיטציויית, ססש כריזה 
בוידימט רייטריגיטי, ובוחא רה שם רגיטציויי וקואר רזה ז'ואירר מפאותי וסשריך עריו רת 
יהבו וסזה הור סקוה. רוי, אבוש"ע — באיא זה! צאיך רהתרסץ רעזוא רו בכר סה שרפשא, 
רבר — ".57 יצחק בקון טען שבשואות ררה, שער עיקאיהן חזא גימין בסכתב רבאיא עצסו,58 
טסון עיקאו שר הסתח בין שיי מופאים ררה שחוררו רת הסהפך הסודאיימטי במפאות העבאית 
רך פיו ריתיבים שויים בה: רף ער פי שארה בו חבא יקא הארוי רכר תסיכה ועזאה, גימין 
רר העאיך רת כישואי העאיכה שר באיא, ורורי רף רת כישואיו המפאותיים בכרר. סעסדתו 

ה"ראימטוקאטית" הור המתכר ער באיא סגבוה כער מיטיסיטרימט "הסויי".59
סן ההיבט האגשי, סכתביו שר גימין סמפקים אריות ראגשותיו החסים כרפי באיא. 
סררף בהקשא זה סכתבו ס־1904, שבו הור סכאיז בגרוי ער הקויוטציה הסייית שבגעגועיו 
רבאיא: "ררסרי היית ירדה יפה, רחי, ויושבת עתה רצרי, הייתי סושיב רותך ער באכי, וָרש 
רת תרתריך היפות, וסביט רר עיייך הבהיאות, והייתי סמפא רך רגדה יפה ויפררה וכורר רת 

באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתב 4, עס' 201.  .54
שם, עס' 202. רסאבה הריאוייה, סכתביו שר גימין רבאיא סהשיים הברות חושפים רת תשוקתו־  .55
שרו רסמעות: "וביוגע רדידי ריי עבדך ריי סתכוין רדאך ואק חכה רחכה עד קביעת הרויא; ]...[ 
ררר שרר החרטתי עדיה ררן רפיה והדבא תרוי, כסובן, בכסות הכמף רשא בכימי ]...[ סוזא הדבא, 
רו רורי טבעי הור, כי רין רי ריזה סקום, רשא יהיה רי ר'סחוז־חפצי'. כל סקום. חפץ ריי אק 
רהחריף רת סגואי" )גימין, איגרות, רעיר העאה 24, ריגאת 21, עס' 45; ההדגשה בסקוא. וארו 

גם ריגאות 23, 26, 28, 30, שם, עס' 47–55(. 
גימין, שם, ריגאת 72, עס' 112; ההדגשה בסקוא.  .56

שם, ריגאת 41, עס' 75-74.  .57
שם, ריגאת 44, עס' 78.   .58

יצחק בקון, ברנר בלונדון: תקופת "המעורר" )1907-1905(, הסחרקה רשפה ומפאות עבאית,   .59
רוייבאמיטת בן־גואיון ביגב, ברא שבע 1990, עס' 82-81.
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ישיקותי רברתי רחרריה — רת הרגדה היפה. רבר רתה רר ירדה ורר יפה וריוכי עתה כה 
כֵסה ררגדה!".60 הימיגה האגשית שר גימין, שרחאי ככרות הכור, רסאות הרזכואים הסיייים 
הפאובוקטיביים בסכתב זה, רר היה שותף ראגשות ההוסו־ראוטיים שר באיא, הקשתה בוודרי 
ער באיא הסרוכזב, כפי שסאסזת הסעשייה הסוברת בתחירת "סכרן וסכרן" )"ררחאויה עשה 
הריש רת הצעד היחוץ: מוף־מוף, הודה רה ער הרסת. אין היא יותר בשבילו כלום!" ]עס' 
323[(. גם השואות היודעות, סכסיאות הרב, סן ההמפד, סעידות ער כך: "ויש רשא חשבתי: 
הכר סדבאים ער ימואים. הסרה ימואים ישרת ער כר רשון. גם ביחמ ררייו. בערי ימואים ריו. 
מופאים עבאים, גורים בסזאח רוידון, חוריים, עייים וכו' וכו'. רבר סה יוכרו הרישים רדעת 

ער סדת־הימואים שר היחמ הזה, רשא בייי ובין רואי־יימן, בין רואי־יימן שרי...".61 
בסכתביו שר באיא רגימין אֹווחים ביטויי אגשות "רשא רר יתוראו ברוסא ודבאים". רחד 
הסכתבים הררה כורר כסה סשיאיו הסוקדסים, הסוצגים בפיי גימין כסתית רהבה הסמסית 
"באית־עורם".62 רורם טרטרותיו האגשיות שר באיא עואאו סירומ בגימין וידסה שהור דחה 
רת רהבתו — דחייה שהתקברה בהתפאצויות שר רוסררות סצד באיא. ביירין העיד שגימין 
פיתח התיגדות רהיקשאות שר באיא רריו ותיעב רת סה שהור תפמ כהכחשה סצד באיא — 
מיאוב רהכיא ביחמו שר גימין כרפיו ויכויות רהשפיר רת עצסו כדי רזכות בקאבתו.63 דבאיו 
שר רובד עצות ער יסיו הרחאויים בחבאת דירמפואין בפרשתייה סהדהדים רת הדייסיקה 
הקשה ששאאה ביחמים בין באיא רגימין ברוידון. רסעשה, רובד עצות סכיא בכך שסצבי האוח 
הקודאים שרו הם שדחו רת חבאו ודחפו רותו רעזוב: "היתה החשכה שביפשי ביסים ההם ער 
קצה־גבור־הסשבא שרה, וכחשכת הרירה בבורה רר קצה ]...[ כן התעבתה היר, החשכה, וגדרה 
עד רסערה סכר סידה. את רעי הסיעה זו מפה — רטובתו הור ורטובתי ריי ]...[" )עס' 368(. 
ריסים רישא באיא שהיה עא ראגשותיו הרסביווריטיים שר גימין כרפיו. כשכתב ער 
תורדות יחמיהם השתסש ביומח הסדויק שבו תירא רובד עצות רת חומא הכבוד שר דירמפואין 
כרפיו: "הייתי לצנינים בעיניו" )עס' 329(. "ארה אריתי", כתב באיא בהמפד בסירות המיפוא 
ססש, "כי לצנינים אני בעיניו, כי רין הור יכור ישור רת כר הברי וקרקורי, רת כר סבוכותי 
ותעתועי, רת כר יטיותי האעות ופשאותי האעות, שהייתי סתפשא רז, כסו תסיד, עם התירים 
האעים ועם החיים הסאים".64 "סכרן וסכרן" עשוי ער כן רהתפעיח כגאמה סוקדסת שר הביה 
זו, שהתעואאה בבאיא כשגימין היה עדיין בחיים וסצרה ביטוי ב"סכתב" גרוי שבאיא יכור היה 
רשעא שיגיע רר גימין חאף מיאובו רהתכתב ִרתו. הסמא שר ה"סכתב" הור כפור: הור סציף 

גימין, איגרות, רעיר העאה 24, ריגאת 30, עס' 55–56. בקון סתרא ביטוי כפייתי ביותא שר   .60
תשוקתו שר באיא רר גימין: "]רורם[ סתחירת שית 1907 יתפמ באיא רסיסוש שריפה זו ]ריחוד 
סחודש עם גימין[ עד כדי דיבוק. הור ארה בזה ריזה קאש הצרה ססשבאו הקשה ]...[. ורכן סתחירת 
ייורא 1907 רין כסעט סכתב רביכובמקי שרר ידובא בו ער כך. ]...[ כר ההתכתבות הזרת ]...[ 
עושה אושם שרפיייו גבא סרוהב, שחי ביפאד סרהובתו הקפאיזית, והור סשדר רותה בכר סייי 
תחבורות רהבירה רריו, ורשם כך הור חומך רת פאוטותיו הרחאויות" )בקון, שם, עס' 70-69(. 

באיא, "רואי־יימן )סרים רחדות(", רעיר העאה 10, עס' 144.   .61
באיא, מכתבים, רעיר העאה 25, סכתב 8, עס' 213.  .62

ביירין, ברנר בלונדון, רעיר העאה 26, עס' 58.  .63
באיא, "רואי־יימן )סרים רחדות(", רעיר העאה 10, עס' 144.   .64
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רת היימואים והגעגועים הסתסשכים שר באיא, רך הור גם חושף רת הכאתו בפעא שהפאיד 
בייו רבין גימין זסן אב רפיי שהשבא המופי התאחש בפוער. בה בעת, דאך שאטוט היחמים 
הסואכבים בין שתי הדסויות הבדיוייות, באיא סתוודה ער השייּות החבויה בו־עצסו ביחמו 
רר גימין, וכך הור סקבר ער עצסו רחאיות חרקית, רפחות, רמיום היחמים. היאשפרד מבוא 
שדבאיו שר באיא בהמפד ער ספגשו הרחאון עם גימין ברוידון סרסדים שהיוכחות שר חבאו 
השיפוטי רכן הייתה עור ברתי ימבר עבואו ורסעשה הור ִייחר ריתק ססיו.65 כך סתבאא סדבאיו 
שר באיא ער הפאידה סגימין עם עזיבתו רת רוידון: "'כסו רבן יגורה...' — רסאיו ריי וביירין 
ריש ראעהו ]...[".66 גם היבט זה עורה ב"סכרן וסכרן", בשביעות האצון הפאדוקמרית שר רובד 
עצות סעזיבתו שר דירמפואין, "זו הימיעה רשא גאסה רי שסחה וקואת־אוח בעדי ובעדו ]...[" 
)עס' 368(. מיפוא בן־רדם ובת־חוה סימח זרת בבוטות אבה רף יותא: "ריך שיהיה, קץ רדבא. 
שחרור" )עס' 323(. ייתן רפור רארות רת רובד עצות הרום הטארוסה, הכורב רת רובדן חבאו 
ובו בזסן סשוחאא סעור הדחייה הפוגעת סצדו, רף כסי שיוקם: בשיטתיות וברופן רגאמיבי רסדי 
הור סריא רת דירמפואין ברוא ריאויי ברסצעות ציטטות ציייות סמגיויו הרגוציטאי והעאות 
ער העאצתו העיוואת רעסיתו הגוי, ער גרוותו בהישגים סייואיים וער ההחרפה התכופה שר 
סקוסות והעדפות. ביקואת זו חוזאת בסידה אבה גם בדבאי ההמפד שכתב באיא ררחא סותו 
שר גימין: "יותא סדרי היתה סדת היחמיות והאכות ברואי־יימן, פחות סדרי עקשיות ובאזר, 
בכדי שרעאיצהו".67 רם כן, ה"יוסן" היכתב בבית החורים ב"סכרן וסכרן" ריייו אק מיפוא 
שר חורי ושכור ררר גם עאעוא ער "פמק דין" סשפיר )"ריוכי רר רדע, ריך רוציר ססך רת 
אגשי הבוז רשא יאגיש רבך ערי"(. בכך הור סביר רת רחת ססעאכות היחמים המועאות ביותא 

שר באיא רמיגוא, רפחות חרקי.

***

בהצגת המיפוא כיוסן שר דסות הרוסת טארוסה סתפקד "סכרן וסכרן" כטקמט פאפואסטיבי 
הססחיש רת רפשאות ייצוגו המפאותי שר הברתי־ייתן־רדיבוא. בחשפו רת הטרטרה האגשית 
שר הסחבא הור סהווה עדות רסשבא בחייו שר באיא וככר היארה גם סמפק תוביות ער יחמיו 
הסואכבים והרייגסטיים עם חבאו רהוב יפשו גימין, שעריו רסא: "רת הריש העדין, אם־הקוסה 
והאגש וטהוא־היפש והאוח הזה רי רפשא היה שרר ררהוב, ביחוד בבחאותו".68 המיפוא סציג 
רת סעשה הכתיבה כיימיון האורי רחדוא סבעד רחוא השחוא שר הטארוסה ורהעייק רה קור. 
ריבת הטארוסה יש סשסעות אבה בהקשא האחב יותא ששיי  בה בעת, רהתסקדות בפאידה ּכְ
המופאים היו שקועים בו, רֹו היו סמואים בכר ִרבם ורֹו הקדישו רת הדיררוג ביייהם, גם כשהותק 
רסאחבים אגשיים: פאויקט הורדתה שר המפאות העבאית כמפאות סודאיימטית במוף הסרה 
התשע עשאה ובתחירת הסרה העשאים. בהציגו רת הפאידה כגאעין הטארוסה סשסש המיפוא 
"סכרן וסכרן" כסעין סייפמט מפאותי שר דוא שרם, הסעיד ער חווייתו שר המופא העבאי 
בעידן סכוין זה. פאידה, כפי שסרסדת פאשת באיא וגימין בסצירות ובייצוגה המפאותי, היר 

היאשפרד, "דיוקן עצסי רו בדאך רר העצסי", רעיר העאה 28, עס' 50.   .65
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רר אק דאסה שר יחמים בין־רישיים; היר גם מיטורציית הימוד שססיה יבעה המפאות העבאית 
הסודאיית. היר סגרסת ֶצֶבא שר שבאים סאובים ברב מפאות זו: שבא סן הסמואת והדת, ער 
החאדות הקיוסיות שהיו כאוכות בו; שבא סהבית והקהירה, הסרּווה בחיפוש מפקיי רחא תחושה 
חדשה שר שייכות, רם ברסאיקה, מסר "העורם החדש", ורם בראץ־ישארר, סושר התשוקה 
שר הציויות ההורכת וסתגבשת; שבא סהיידיש, שפת הרם. כר ררה סבטרים קיום סריכורי 
שבאיאי, דירמפואי, בעורם שוודרויותיו רבדו, קיום ש"רובד עצות" ו"דירמפואין" — כרוסא 

באיא וגימין יחד — הם סגרסיו וסמפאיו. 


