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 סלאווישע ערד 
והפואטיקה של המודרניזם ביידיש

מיכאיל קרוטיקוב

העשי רה ישיןרשויח רבוחבתרהעיוםרה ישינהרהאהרתכיפהרשורהתפתחיתרסיע תרמשא הר
מאאדאש,רהןרמיא יפהריהןרמיב אכה.רקפארשבסקםרימ הםרנימ שי ן,ר"בפתרהאצא הרהספ יתאתר
מאאדאשרמקוו,רימשא תראאדאשרמפ י,רהשתנתהרבכצהריורכצהרויח רבוחבתרהעיוםרה ישינהר
]...[רהשא הרהאאתהרובכיםרשורחדשניתרמספ יתראאדאש,רמאאחידרהידיתרועואאהרהדאנבאתרשור
הביד נאזם".1רמאןרהחאדישאםרה מאםרשהמאירעבירהביד נאזםרמשא הרמאאדאשרמבהוךרהעשי ר

השנאריהעשי רהשואשארשורהביהרהעש אםרהאהרהשאניארמאאציגרתבינתרהניף.

קתאמרהשא אםרמאאדאשרהייחדרעורפארניסחראאיֹיי.רהת גיבאםרבאאדאשרנעשירמאדארשגמרעביסא,ריויר *ר
יםרקןרבציאןריח ת.רהבע קתרבידהרוירביידרעורבויקתרהת גיםריעוריאתי רת גיבאםרכאאבאם.

 Avraham Novershtern, Yiddish Poetry, YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe,  .1
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Poetry/Yiddish_Poetry

מודרניזם בספרות יידיש
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מתכיפתרההשקוהריבאדרויח אהרהאאתהרהשא הרז'ינ רשיוארמספ יתראאדאש,ריקיש ר
היפאעירמהרתאיי ארימע,רובשורמשא אםרשורבנדוארביק רספ אם,רהםרתפכדירועתאםרכ ימיתר
קיוגי אהרובצמירשורהעםרהאהידארמגיוה.רמבפנהרהבייתרהתשערעש הריהעש אם,רקבהרבשי  אםר
סניאבניואסיאםרינאיי־ יבניאם,רקבירימ הםר אאזן,רשהאהרבשי  רפי הריפיפיו א,רשבעיןרפ יג,ר
בחמ ןרשורמודיתר יבניאיתרמ יסאתרימאאדאש,רייראצחכרואאמרפ ץ,רהשתבשירמימערכידםרקיור
קכי ויאמריימאאכיאמא,רמושינירשורת"סריואיי,רובצמירה גשארשורגאמי רהשא ,רעורפאר ימר
מד ךרסקביאתריניסחתאתרשקבעירוירהאהרוהרכש רובצאייתרהבבשאת.ר כרעםרהתפתחיתירשור
הביד נאזםרמשא תראאדאש,רע מרבוחבתרהעיוםרה ישינה,רהחוירדאביאארהניףרוהאיעןרמפיינצאיור
סבוארחדשרקקוארומאייארהתע ימתרהוי־ביק עתרשוריימדןרימאיחין,רתואשיתרישי שאית.רהניףר
נעשהרוביג רחדשרשורבייפי יתרידאביאאםרודי רהחדשרשורבשי  אראאדאשרשהתמג ירמדרממדר

עםרהיא יעאםרהכיסי יפואאםרמיא יפהרמשנאםר1914–1921.ר
מביב אריעכימריח רהתפתחיתםרשורקבהרקואםר יי אאםרהבשבשאםריתראאציגאר
הידבהרהסויייאת,רמבעמ רבבהרשנ יהרקבי גרדאביאאםרכינמנצאינוא,רייפאוירניאמא,רותביניתר
כינצפיייואיתריעיניתרבשבעיאיתרפיואיאיתריבייפאזאית.ריחדרההאמיאםרהב שאבאםרשור
התפתחיתרזירהיירייפאהרהגוימוארהחיצהרבדאנית.רגםרקיש רבוחביתריבהפקיתרמיא יפהרשאמשיר
יתרהכש רמאןרהב קזאםרהשינאםרשורת מיתראאדאש,רמאאחידרמאןר יסאהרויב אכה,רהדבאיןרהפיייאר
מעיוםרהאשןריזהרשמעיוםרהחדשרהאירזהאםרזהרוזה.רבשי  אראאדאשרהגאמירוחדא הרהיואבהרשור
קיחיתרהביד נאיתריורתיךרהעיוםרהאהידארהבסי תארעוראדארִדבאּין־בחדשריהבציה־בחדשרשור
הניףרהסויייא,רמאןרשניףרזהרהאהרחוכרבבצאייתרהאיבאיםרשוהם,רקבירמבכ הרשורדידרהיפשיאאן,ר
שחארמכאאמ,רימאןרשהאהרזאק יןר חיכ,רקבירמבכ הרשורבינארואאמ,רשחארמנאי־אי כ.רהיפשיאאןר
יבינארואאמ,רשגדוירמייכ יאנהריספגיריתרבסי תרהשא הרה יסאתרהכויסאת,רמאכשירוקינןר
ה בינאהרמאנםרומאןרהימערשסמאמם,רהןרקבשי  אםריהןרקאהידאם;רייאוירבשהרכיומכרהואייאר
במוי יסרייי ארצמארג אנמ גרבגואצאהרנבשקירופיייאכהרה דאכואתריהפי עת־סד רה מהראית ר
שורהיכספ סאינאזם.רמיבצעיתרכ איהרכ ימהרמקבהרשא אםרבפ ארעיםרשורי מעהרנצאגאםר
בעיואםריוירשורהביד נאזםרמאאדאשריהתחכיתריח רהשאבישרהנ חמרשהםרעישאםרמבייפי יתר
ניףרימסבוארניףרקדארואאצ רשקמיתרחדשיתרשורבשבעית,רינארבכייהרוהחאיתריתרייתיר גערכצ ר
אחסאתרמתיודיתרהספ יתרהאהידאתרשמירהניףרהסויייארהאהרבכי רהש יהרעאכ ארעמי רשא תר
אאדאש,רשהאאתהריזרבכי אתריחדשנאתרמאית ריחצתהריתרהגמיויתרהבדאנאאםרמיא יפהרימיב אכה.ר
הכי ירויי קהרשורהשא הרמאאדאשרשהתפ סבהרמעכמיתרבוחבתרהעיוםרה ישינהרנתכור
שימרישימרמבאוהר"ֿפעודע ר]שדית[",רקשהאירבביכבתרמסיפארהשי יתרה ישיניתרשורהשא אם.ר
בכיםרזהרכימערהןריתרהתבהריהןריתרצי תירשורהשא רייףרבדגאשריתרבשבעיתירשורדאביארזה,ר
הבעאדרעורבשומרסגנינאר"קפ א".רהדיגבירהאדיעהרמאית רהאירייואריחדרהשא אםרה ישינאםר

שורדידרהיפשיאאן,ר"יאןרייאניע ־ֿפַי נַיקיןר]מאן־ע מאאםרמחי ף[":

יאןרייאניע ־ֿפַי נַיקיןרייאףר יסאשערֿפעודע !
ייּירכָיןרבעןרזַײןרעוניע ,רייּירכָיןרבעןרזַײןרעוניע ?
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 ַירֿפע דורַיןרַיויאנכס,רַירסכ אּפנדע רשואין,
ַירשואַיךרַירֿפַי שנאאיע ר—רייןריאךרמאןריאנבאין.

דֹית! ּשָׂ ֹחֶ ף־ ּיִסארּמַ ִאםרּמְ אן־ַעְ ּמַ ]ּמֵ
ֶקתרִבּזֹית?... ִדאדּיתרְבַדְקּדֶ ְיִקארֵאׁשרעֹידרּמְ

ִנאם, דּיף־ָשׁ ורׁשְ ִבְזֶחֶותרַבֲחֶ ֶכת,רסּיסרּדַ
ֶיְךרֲיִנא.[2 ֶוֶגתר—רּיַמּתָ ֶ ְךרֻבׁשְ ֵים־ּדֶ

השא ,רהבתיי ךרו־1912,רהיפאערמחוכרהנישיריתרהקית תר"ֿפעודע "רמתיךריסיפתרשא איר
שורהיפשיאאןרבַיי וועגן ]בדרכים[,רשהמיאחה וי ית פ סיבי קדבית בימאוה משא ה הסימאאיאת 
הביכדבת.רמזקית שי ית יוה,רהנח תית מזאק ין ובן ה גע ה ישין,רהאה היפשיאאן ובשי   

אאדאש הפיפיו א מאית  מדי י ממ את הביעצית.
משנה שמה אצי ויי  בַיי וועגןרקתמרמבאנסכרבשי  רצעא ריח רמתחאותרד קי,רבשהר

כיומכ,ריתרהשי יתרהמייתרמשא יר""צייאשןרֿפעודע ר]מאןרשדית[":

מַיגאנען,ריאןרייעג,רצייאשןרֿפעודע .
ַירמאסרֿפיןרדעםרמ אאיור—רדעםרהינגע רגעזעיאכי.

ייןרייַײיע רגעיַײוירזאךריאןרייעג.
יאךרהָימרכאאנבָיורצירגָי נאשירֿפַי שּפעיאכי.

דֹית. אןרׂשָ ָ ִקאםרּמֵ ְדּ ֲחִ את,רּמַ ]ׁשַ
א, ַמְ ּתִ ָמ רׁשָ תר—רְ ָעִמארְקּ ְנִגאָסהרִבןרַהּפַ

ְיׁשּימרֵיָחֵפזרִוארִוְצֹעד.
א.[3 ֵבעֹיִדארׁשּים־ָדָמ רֹוירֵיַחְ ּתִ

שנארהשא אם,רהדימ אםרמכיורהוא ארמגיףר ישין,רבתי אםרבסערד ךרהשדיתר—רשדיתרביודתםר
שורהבשי  אם,רקפארשנאתןרושע .רמשא ירשורהיפשיאאןרבכיםרההת חשיתרבזיההרק יסא,ריךר
ושםרהתיי רהזהרעשיאהרוהאיתרבשבעיתרשינהרבזירהבכימותרהאים.רהאסיי את,רהבאוהר" יס"ר
צאאנהרכינפד צאהר יפפתרשורנסאקיאיתרשיניתרמייכ יאנה,רממוי יסרימ יסאהרשוראבאני.רקאים,ר
 ruskiרקפיוהרומאןרsרמ־russkiמשפהרהייכ יאנאת,ריופעבאםרגםרמ יסאת,רכאאבתרהמחנהרדכהרמאןר
מ־sריחת,רועתאםרעםרסאבןר אקיך,רrus’ky:רה ישיןרפא ישירבהרשבכיש רעםר יסאה,רהבדאנהר
יירהעם,רהשנארפא ישיר" יס"רהייכ יאנאתרמבשבעיתהרההאסיי את.רבשבעיתרזירנשב הרמקאניאר

דידרהיפשיאאן,רבַײ וועגן,רכאעייע רֿפַי וַיג,רכאעייר1919,רעב'ר21-20.רבאאדאש:רב דקארסמ ,רי ייר 2.ר
דידרהיפשיאאן,רזכרון ָּדִמי הבאתי: מבחר שירים ופואמות,רבת גבאםרשינאם,רמע אקתרכ.י.רמ תאנא,ר

 שפאם,רתו־ימאמ,ר1984,רעב'ר16.
בשהרכיומכ,רלידער,רּקוורֿפַי וַיג,רמע ואןר1922,רעב'ר30.רמעמ אתר יהרהשא ריי רמקית תר 3.ר
"שח אתרמד קאם"רמת גיבירשורב דקארסמ ,רי יירהנ"ור)עי ך(,רקולות מן הדממה: משירת סופרי 

יידיש בברית־המועצות,רהיציתריו"ף,רתו־ימאמר1978,רעב'ר59.ר



204   סויייאשערע דריהפיייאכהרשורהביד נאזםרמאאדאשר

הייסי ארוייכ יאנאר" ית'נא",רמשםר יסאןר)rusyn(,רשמירבקנהרעצבהרהייקויסאאהרהסויייאתרמה אר
הכ פיאם,ריקןרמשבירשורהיזי רהידבאנאסי יאמארהפיונארבןרהתכיפהרשופנאר1772,רייז'ייז'ימיר
 יסכאהר)wojwodztwo ruskie;רמויאנאת:רpalatinatus russiae(,רשמא תירהאאתהרומימרייש רהאהר
יח רקךרופ ימאנצאהרהייסי אתרגואצאה.ריבשיםרשמאאדאש,רקקוו,ריאןרקפורעאצי אם,רהשאבישר
שורהיפשיאאןרממאייאר" יסאשע"רהיירדי־בשבעא:רבשבעיתירעשיאהרוהאיתר" יסא"ר(Russian(,ר
יךרהאירגםרעשיאהרוהאיתר" יסא/ ית'נא"ר)Rusian(,רקויב רייכ יאנא,ריוהתאאחסרובחיזראודיתיר
שורהיפשיאאן,רייהואן,ריירשהאיראקיוהרוהאיתרשתאהןרקיחת,רתיךרשאוימרהניףרהבכיבארשור
ייהואןרעםרהב חמרהת מיתארה יסאר חמרהאדאאםר—רמאאדאש!רייאוירבכיםרההת חשיתרשורהשא ר
שורכיומכ,ריףרעורפארשיאנירבזיההרגאייג פאת,רהיירממא י ריא־שםרמי ץרהיודתירמוי יס,רקפאר
שבתמ  רבקבהרבאואםרממוי יסאתרהבשיומיתרמשא רקושינןרמייתאיתרעמ איתריווירת גים,ר
קנ יהרבתיךרהנחהרשוכי יראשרהאק יתרמסאסאתרעםרהשפה.רמניסףרוהמדורמבכים,ראשרגםרהמדור
מזבן:רע מרחי ףריצורהיפשיאאן,רמיכ רכאץריצורכיומכ.רמהתמינניתרמהכמויתרהבמנאיתרמשי הר
ה ישינהרנאתןריפאוירוהצאערהשע הרששא ירשורכיומכרנקתמרמתגימהרושא ירשורהיפשיאאן.
מייתירבכים,רמסיףרהשי הרה ישינה,רביפאעהרהבאוהר"ֿפעודע "רמשא ר"ייאיערֿפעודע ר
]שדיתרבתאם[",רפ ארעיירשורהבשי  רהנאי־אי כאראואדרייכ יאנהרבינארואאמ,רש יהריי רמכימץר
אידישע און סלַאווישע מָאטיװען ]מוטיבים יידיים וסלאוויים[,רשהאה יחד בשוישה ספ אם 

שפ סם מ־1918:

ייארייָיסרזַײיריא ,רמ אאיערֿפעודע 
ַיזיארג יארגעייָי ן?

ֿפַי רייָיסרייאגיריא רזאךרנאירהַײ־אָי 
באיןרֿפיוןרכָי ען?

]הי,רבדיע,רשדיתר חמאם,
נעשתהרידבתקםריפי ה?

בדיעריאנקםרבתנידדאםרהשנה
משפערחאיהרישעי ה?[4

שא רזה,רשנקתמרמסיגתרהכאנהרהוא את־יפאתרהסויייאתרהעבבאתרהבסי תאת,רהיירבענהרבסיגנןר
וֵיאבארבוחבתרהעיוםרה ישינה.רמשינהרבשא אהםרשורהיפשיאאןריכיומכ,ריאןרמירגאמי רוא אר
הדימ רמגיףר ישיןריוירכיורכיוכיאמא,ריה"ֿפעודע "רעיבדאםרקאאציגרביינאבארשורהינשאםר
הבכיננאםרעורהה סרשג בהרהבוחבהרויי חרחאאהםרהבסי תארהבמיססרעורעמידתרהידבה.ר
יףרעורפארשהשא רשאאךרממא י רוחוכרה"סויייא"רשורהספ רייאןרוירכינייצאהראהידאתרגויאה,ר
קית תי,ר"ייאיערֿפעודע ",רבעוהרעורהדעתריתרהבשבעיתרהאאחידאתרשור"ֿפעוד"רמאאדאש:רמאתר
כמ ית.רהבשבעיתרהניספתרהזיתרבשפאעהרגםרעורהמנתניריתרשא אהםרשורהיפשיאאןריכיומכר
יביסאפהרכי יימרשורכד יתרוכ איהרהאשא הרמהםרקיי איצאהרעורהבייאמרה יבניארהביק .

בינארואאמ,ראידישע און סלַאווישע מָאטיווען,ריאנזעו,רנאי־אָי כר1918,רעב'ר84.רמבכי ,רמשי הר 4.ר
היח ינה,רויר"חאיהרישעי ה"רקאריםרשאפין.
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בשחכ הגיבואן מאן  ימדא בשבעית סבואאם יבייפי אאם חדשאם ומאן בי ג דאביאא 
הניף ה יבניאאם,רהסניאבניואאם יי היאבפ סאינאסיאאם הביק אם היי קוא חשימ מיסתיאכה 
הביד נאסיאת מאאדאש.רהיפשיאאן,רובשו,רבנסה ובציי ה בינאה חדשה מיבצעית נאקיס השאח 
הכויסא יה יבניא שו השא ה ה יסאת,רועתאם מעז ת בימיית יי התאאחסיאית אשא ית.רהגאמי  
האהידא שוי ב גאש קממאתי מאנית ו"ֿפעודע "רה יסאאם,ריה"הַײזור]מכתה["רהאהידאת שוי 
בשיומת מתיך הניף הזה.רמכתתי־שוי האיר"ַירהַײזו,רייא ַיוע,רנָי  ג עסע  דא ֿפענציע ר]מכתה 
קקו המכתית,ריך  חמת חוינית[".5 חוינית  חמאם אית  ב בזאם עו יי   מ אית ,רפתאחּית,ר
קחוכ ב יאאה ייפיאבאת שו העתאד,רהייפאאנאת ותכיפה שכדבה ובוחבת העיום ה ישינה.ר
ממאכי תי עו הבהדי ה היב אכיאת ב־1944 שו שא ת היפשיאאן,ר״יאךרגויאמר]ינארביבאן[״,ר
קתמראעכמרגויישיאאן:ר"דאר1912רואדע רזַײנעןרֿפַיכיאשרדארמעסיערואדע ריאןרמיך.רייאמרנאיר
דארמעסיע,רזַײנעןרזאארזאקע רדארציזָיגנדאכסיער]השא אםרב־1912רהםרובעשהרהיימאםרמאית ר
מספ .רייםריאנםרהיימאםרמאית ,רהםרמיידיארהבמיאחאםרמאית [".6רגויישיאאןרוירהקא רקקור
הנ יהריתרקתמאירהביכדבאםרשורהיפשיאאן,רשה ארהייריאנירבשיקנערוגב ארששא אםריוהרויר
נע קירתיךרשאבישרמ"שּפעיע דאכערּפָיעיאשערבקשא אםר]קואםרפיייאאםרבייח אםראית [",7 
ייוםרהיירחשרמאיחיןרדארהצי ךרקדארוהק אז:ר"ייאמרהָיֿפשיאאןרהָיירזאאריַיכערגעש אמןרייאר
אִאדאשערואדע ריאןר1912,רמעתרבַינארואאמ,רזאשערוַינדיא,רב.ו.רהַיוּפע ןרייןרבשהרנַידא רהָימןר
נָיךרדעבָיוירגעש אמןרהַיומ־דַײישבע אשערייןרֿפָי בוָיזערואדע רמַײריינדזריאןרַיבע אכע,ר
דַי ףרהָיֿפשיאאןרגעכ יאנירייע ןרֿפַי רדעםרֿפָייע רֿפיןרבָידע נעםראִאדאשןרייָי ירייןרנאירנָי ר
ֿפיןרנַײעםראִאדאשןרואדר]יםרהיפשיאאןרמיבתרקתמרייתםרקשא אםרמאאדאשרמ־1912,רמזבןרשבינאר
ואאמ,רזאשהרונדיא,רב.ו.רהופ ןריבשהרנדא רעידרקתמירשא אםרבגי בנאם־ובחצהריחס ארצי הר
יצונירמיב אכה,רצ אךרוהקתא ריתרהיפשיאאןרקימארהבאוהרהקתימהרהביד נאתרמאאדאש,ריויר

 כרקימארהשא רהחדשרמאאדאש[".8
עמי רכיומכ,רהיאני יכצאהרעםרהעיוםרהסיממרבת חשתרמיבצעיתרשאחהראית רביש ר
מיבצעיתרניף.רהגאמי רהניידרשוירביצירהניהרמשייייתרבתבדת,ר"סַײרשמת,רסַײרייָיךר]משמתר
קמחיו[",9רחס תרתקואתר—ר"דירייאאסירנאירייּיהאןרייןרדירייאאסירנאירֿפיןרייַינעןר]במוארדעתר
ויןריבַנאן[".10רמד קירהיירפיגשריאק רמוי יסארזכן,ר"מ ַיירבַינאוער]היחר)החמ (רבנאוה[",11 
יבתוינןרעוריא־צדכרחמ תא.רשיותי,רהנתינהרמב קיית,רנפתחתרממוי יסאת,ר"ישארישיאעש?ר
]יתהרשיבע?[",12רייח רקךרנבשקתרמאאדאש.רבנאוהרעינהרמסגניןרדיבה,רפיתחרממוי יסאת,ר"עךר
די ען,ריארדי עןר]ֶיחריאפש,ריתהריאפש[",ריבבשאךרמאאדאשרמהשובהרפאויסיפאת,ר"סיףרּקורסיףר
ביזרבעןרדָיךרשיַי מןר]ה ארבתאםרמסיפירשורדמ [".13רמשינהרבהגאמי רהוא ארשורהיפשיאאן,רשאשר

היפשיאאן,רבַײ וועגן,רועאורהע הר2,רעב'ר20.ר 5.ר
אעכמרגוַיישיאאן,ראין ּתוך גענומען,רֿפַי וַיגרבּתנית,רנאי־אָי כר1947,רעב'ר41. 6.ר

שם,רעב'ר42. 7.ר
שם,רשם. 8.ר

כיומכ,רלידער,רועאורהע הר3,רעב'ר30. 9.ר
שם,רשם.ר 10.ר

שם,רעב'ר31. 11.ר

שם,רעב'ר30. 12.ר
שם,רשם. 13.ר



206   סויייאשערע דריהפיייאכהרשורהביד נאזםרמאאדאשר

וירמאתראהידא,רונידדרשורכיומכריאןרקורתחישהרמ י הרשורזהית,ר"ייןרדירייאאסירנאי,רייןרדיר
ייאאסיר/רייע רמאסיירייןרייָיסרמאסיי...ר]ייאנךראידע,רייתהראידער/רבאריתהריבהריתה...[",14רייףר
וירסד רבייפאזא,ר"ס'בַיקירנאירייאס,ר/רצארדע ריַײייורָידע רגָייר]זהרוירבשנהר/ריםרהשיןר
ייריויהאם[".15רהיירביבץריתרהעיוםרקשוביתריחתרמותארנאתנתרוחויכהר—ר"ס'יאזרַירייעויר
ַיזַירֿפַי ַין!ר/רייןריאך,רדע רנַי ,רהָימרנאירגעייּיסיר]יאזהרבאןרעיוםרהיירזה!ר/ריינא,רהיאפש,ר
ויראדעתא[".16רמשוביתרהכביאתרהזיתריאןריימרייר ע,ריאןראהידאריירגיא;רהי ץרהאירקיחרהחאאםר
האחאד:ר"ֿפַיוסיירצירציר יאע רע ד;ר/רייע סירֿפַי שאּקי ירֿפינעםרבאסי,ר/רֿפינעםרזַיֿפי,רייָיסר

נהר/רעסאסירזי םר/רתיססרוי[".17 ֿפואסיר/רייןראע יר]ניפוריתהרוידבה;ר/רבשתק רבֵידרִדׁשְ
מנאגידרוהיפשיאאןריוכיומכ,רבינארואאמריאנירבשתבשרמכיורוא אריאשא.רהיירבחכהר
שא הריפאתרעבבאתרסויייאתרמקךרשהיירפיתחרמבאותרהכ איהרהייפאאנאתר"היא",רימעכמיתאהר
בעוהרסד הרשורשיויתר יי איתרהביפניתריורגי בארהימע.רהשדיתרבשת עאםר"ייאיערייןר
ֿפַי וָיזןר]בתאםריניישאם[",18רבקיסאםרמעשמאםרשייאם.רהםרבסמא אםריתרהה סרקזעבירשור
המי ירעורעיובי.רמבכיםרוז יערז עאםר"ֿפיורבאירג יאסןרגויאמןר]חדי אריבינהרגדיוה[",19 
מיירמנארהידםרעםר"שייע דרייןרֿפַײע ר]ח מרייש[",20ריהםרזי עאםרמשדיתרעצביתריבשכאםר
ייתםרמדם.רמתגימהרובוחבהרמיא יפהראיצכרבינארואאמריתרשא ירמתמנאתרהנשבעתרוכי יאיר
ז הריביק תרקיחת:רהאירז הרובסי תרהשא הרהאהידאתריךרימעאתרובסי תרהסויייאת.רהייר
פינהריורכי ירשמדיבהרוי־עצבירהיירמןרמאתרמשתארהבסי יתריבסיגורוהע אךריתרה דאכואיתר
שמבחייהרהביד נאסיאתרהבסייהרעצבהרק"ניאמאת"רי"פ אבאיאמאת".רימורהביבץרהיבאתארשויר
בקייןרוה חמתרייפכאהרשורשא תראאדאשרמיב אכהרמיבצעיתרהקנסתרהחאכיאאםרהבמ אכאםר
שוירושא הרהעבבאתרהסויייאתר—רייכ יאנאת,רס מאת,ר יסאתר—רמתכיפהרשמהרהאחסאםרמאןר
הסויייאםרואהידאםרמבז חריא יפהרהאירמשפורהבד גה.רקפארשבסמא הר יתריאאס,ר"מיבצעיתר
בייאמאםראהידאאםריסויייאאםרהיירעאצמר פ ייי רשוםרשורזב אםר'ינינאבאאם'ר]...[רבהרשבדגאשר
יתרהסגניןרהוי־בעיצמרוקיי הרהיירנאסיאר מ־עיצבהרמיי אםרשורשתאאם,רשויש,רי מעריחבשר
 גואאם,רתמנאיתרבכצמרבגייניתרמבשכואםרבשתנאםרוסא יגאןרבי יקארואיבּמ,רדכיאורייבפאּמ ך,ר
בע קארח אזהרבסיגאםר מאםרמצבדארשי ית,רב ימעאםרימתארשא רמיי קאםרימדגבאםרבשתנאם.ר
ביח רשאצא תירניעדהרכידם־קיורוהסמרוי־עצבירעינגרפיייא,רבינארואאמרנ יהרקבארשמקיינתר
בקייןרצבצםריתרהשפהריהתביתרשוירו בתרהמאייארהפשייהרמאית ,רמבי הרוחכי ריתרבוייר

יייחרהאקיותרשורבשי  רהאאדאשרהביד נא".21 

שם,רעב'ר31. 14.ר

שם,רעב'ר32. 15.ר
שם,רשם. 16.ר
שם,רשם. 17.ר

בינארואאמ,ראידישע און סלַאווישע מָאטיווען,רועאורהע הר4,רעב'ר84. 18.ר
שם,רעב'ר86. 19.ר

שם,רשם. 20.ר
 Ruth R. Wisse, A Little Love in Big Manhattan: Two Yiddish Poets, Harvard University 21.ר

Press, Cambridge, Mass. 1988, pp. 66-67
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יחתרהתגימיתרהפיייאיתרה ישיניתרמאאדאשרובוחבהרהאאתהרשורהבשי  רהצעא ריי אר
פעלדערר]אי־שם בשדות[רהיפאעהרמובמ גרמ־1915,ר

ַ
צמארג אנמ ג.ריסיפתרשא אירערגעץ אויף 

השנהרשמהרגיאסרוצמירהייסי י־הינג א,ריהקאוהריתרשא תרהבוחבהרשקתמרופנארגאיסירישא אםר
ששוחרבשדהרהכ מ.רעורפארכ איתירשורדןרבא ין,רמשא אםריוהרדמכרג אנמ גרמפיייאכהר
היאבפ סאינאסיאתרהנאיי־ יבניאתרשוירבןרהתכיפהרשופנארהבוחבה,רקשהיירעישהר"קבאימר
אקיותירועבעם,רו קךריועדןרי ייבהרבניואת,רקיוירייתהרמתיךרבמנאםריסתיאאם,רביזאכואאם".22 
יקן,רו"ֿפעודע ",רשהםריחדרבןרהדאביאאםרהב קזאאםרמספ ,ריאןרבכיםרגאייג פארכינכ יא.רהםר
חוכרבניףר יבניאריינאמ סוארשחיצהרהגאמי רהוא ארהנידד,רַירבענישר]ידם[רהבשיווריףרהייר
קורזהיתרשהאי,ריתנאת,רוייבאתריירדתאת:ר"ייַיוגע ירַירבענישרזאךרייאףרֿפעודע ריאןריאאגענער
מוייןר]נידדרוירידםרמשדיתרמדבי־שוי[".23רהבאואםר"ֿפעודר]שדה["רי"מוייר]דם[",רהביפאעיתר
ועתאםרכ ימיתרמייתהרהשי ה,רבכש יתראחדאירחאאםריביית:ר"ע געץ־ייּיר—ריאןרֿפעוד,רַירמוייאכר
קואּפען...ר/רבַײןרואמסיע רדָי י.רַירכ עקץ...רַיןרייא...רייןרשיאורשיאןר]יא־שםרמשדה,ראפחהר

בדבבת...ר/ריהיִמארשם.רינחה...רגנאחה...ריֶשֶכי[".24
הבפגשרהכ ימרמאית רשורג אנמ גרעםרהבייתריא ערמסתאירשורשנתר1915,רמבהוךר
הבתכפהרממוג ד,ריהוםרהבפגשר דףרייתירקורחאאי.רבא יןרבתי רמחאיתר מהריתרהיפאזידהר

האאחידאתרהזיתרשורחצאאתרהנה רסיייה,ריחדרבאימואהרהגדיואםרמאית רשורהדנימה:

יתרהנה רצ אךרהאהרוחציתרוניקחרישרהייאמרהביּייחתרהאימ.ר מאםרבןרהחאאואםרני יר
ובייתרמעידםרעיבדאםרעורהיסדית.ריח אםרבתירמעידםרעימ אםרמפאׂשיכר גואאםרבעור
גד יתרהתאורהבחישבויתרשהגנירעורעבדיתרהייאמ.רבששקךרשייןרהכ מרבצירעצביר
הבשי  רקחאאורהאחאדרשש דרמעבדהרס מאתר אכה,רקשקורחמ אירהחאאואםרבחישבואםר
וביית,רתויאאםרעורשמקיתרהתאו,ר ישאהםרקופארביהריבגפאהםרקופארבעוה,רבצמאעאםר
ועמ רהשבאםרהבעיננאם.רקיש רהשבאםרהתמה ירופתעריהא חרשעוהרז חרעורהבגפאאםר

הפינאםרקופארבעוהרנ יהרניגהרביז רבעורובסב ארהסיואיתרהשחיכית.25

שי רהשא ּיתרשורג אנמ גרממוכנאםרהאהרק יךרמפחיתרוחץרנפשא.רּקְ ץרצמיארהנערעורגמרסיס,ר
ועתאםרכ ימיתרומדי,רעורידביתרהמוכןרהה  אית,רהיירפאתחרכש רבסיאםריורהי ץריהע צהר
קופארהסויייאםרהבכיבאאם.ריסיפתרשא ארהבוחבהרשויר יתהריי רמומימרמשתארבהדי יתר
שיניתרבעירזירבזי,רהיחתרמ־1919,רמקית תראין צַײטנס רוישר]בשאון הזמנים[,26ריהשנאאהר
מ־1923,רמקית תרקריג אויף דער ערדר]מלחמה עלי אדמות[.רהספ  הבייח  אית  בי קמ 
בי מעה חוכאם הקתימאם מסגנינית שינאם יבשכפאם האמיאם שינאם שו התנסיתי שו הבחמ  

 Dan Miron, The Prophetic Mode in Modern Jewish Poetry and Other Essays on Modern 22.ר
Jewish Literature, Toby Press, New Milford, Conn. 2010, p. 196

יי ארצמארג אנמע ג,רגעזַאמלטע ווערק,רק ךרי,רביגנס,רא ישואםר1979,רעב'ר20. 23.ר
שם,רעב'ר24. 24.ר

בא ין,רThe Prophetic Mode,רועאורהע הר22,רעב'ר196–197. 25.ר
קית תרהספ רתי גבהרקךרמאדארדןרבא ין,רי יירמספ ירַאְקָּדמּות לאצ"ג,רביסדרמאיואכ,רא ישואםר 26.ר

2002,רעב'ר21.ר
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מבוחבה.רהחוכ ה ישין,ר"מַײרבא  יאן ּפנכסר]מאיבנא[",רבקאו  שיבית איבן עו ההת חשיאית 
שנח תי מייפן העביכ מאית  מזאק יני שו הבחמ  במאן התנסיאיתאי הצמיאית מ־1915,רקגין 
היאבינאם הצמיאאם מהינג אה,רהבסע מ קמת ויזי  החזאת יהכ מ עו הסיייה.ר שיבית יוה,ר
הקתימית מסגנין בכייע,רקבעאן המזכא זאק ין,רבעמא ית ית תחישת המומיו ה גשא יית 
חיס  ההתבציית מב חמ,רהבמש אם,רעו פא בא ין,רית סגניני היכספ סאינאסיא ועתאד ומיי.ר
החוכ השנא,ר" ַײיע ־געזַינגר]שא י שו פ ש[",רקיוו שא אם הקתימאם מצי ה כינמנצאינואת 
יבויקדאם סמאמ הבייאמ הבשיתף שו בסע ד ך ניפא הבוחבה שו בז ח יא יפה יד יבה.ר
משינה בהיסיפה הביכדבת,רשא אם יוה נייעאם האימ מניף הבכיבא שו המוכן,רהבאיצג 

מסיום יי אאניוא  יבניא:

יאןרייַײיסיןרבז חרֿפיןרמָיסנאעסרֿפעודזן
גאאירייאףרַירוֿמנה,רגעהאאואכירייןר אאןרנָיך,

ייארע שיערוֿמניתרַירבָיוריאןרבַײןראיגני
ייאףראענעםרהַי ץ־צִאענדןרהאאבאשןרבז ח,

ייארייָיוירזארזאךרשּפאגועןריאןרכייַיורֿפיןרבַײןרנֿפש,
יאןרכייַיורֿפיןרבַײןריאאמאכרֿפַי ויא ענע רואמשַיֿפי

ייןריאאמאכרייעג־זיקנדערייַינדע ע ־ואדע .ר

]עורציכאהרשורמיסנאה,רשםרמבז חר
עיוהרהומנה,רבכידשת,רזקה,רר

קבירייתןרומניתר ישיניתרשוריאריז,
שעוירעורמאתא,רמבז חרנעיַ א,

קביר ייהרהאירדביתהרמבעאאןרנפשא,
בעאאןריהמהרימידהרותבאד,

בעאאןרהשא אםרהתיעאםרשורנייד.[27

ההכמויתרמתחמא ,רמבשכורימצואורושא ירשורהיפשיאאן,רימבאדהרפחיתהרושא ירשורכיומכ,ר
בדגאשיתריתרההמדורמאאציגרהבייפי ארשורהניף.רמבכיםרמ"ֿפעודע "רהביק אםרשורה"האאבאשןר
בז חר]הבז חרהמאתא[",רבז חריא יפה,רגאמי ירשורג אנמ גרנידדרמ"ֿפעודזןר]ציכאם["ריכזייאאםר
ממוכן,ר"יאןרייַײיסיןרבז חר]ה חכרמבז ח[".28רמעידרה"ֿפעודע "רשורייכ יאנהרימוי יסרהאיר
הסמאמהרהביק תרשורהיפשיאאןריכיומכ,רשמהרגדויריִעבהרהאירוהםראחסאםריאניאבאאם,רהניףר
המיסנארשורג אנמ גריכזייאריפ יא.ריימדרמיפוהרמאןרהה אםרהביי אםרמיי רא ח,רהפ שרקֵבהריור
הבאאדור]הנע ה[רשהשיא רביחי רמי צי־שוי.רהתגויתרדביתהרבצאוהרייתירבןרהבי ירשביאור
עואירהא ח,ר"דבאיןרֿפיןריאאגענעםרּפחדר]דבאיןרבייתירהפחד[".29ריתרהבשבעיתרהסבואתרשור

ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רועאורהע הר23,רעב'ר59. 27.ר
שם,רשם. 28.ר
שם,רשם. 29.ר
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דאביארהא חרהזה,רשעמי רג אנמ גראהאהרכשי רועדרוֵיאבארהואוהרההיירעורהסיייה,רנאתןרוהע אךר
 כרמהכש רשורשא אירהיח אםרשורג אנמ גר—רשיםרוירקן,ריאןרזיריוירכואשיהר יבניאת.

משא ריח רמיסיפהרזירג אנמ גרבדמ רמשםרקורמנארדי י,רדי רהסויייאםרהצעא אםרשנעכ יר
בשי שרמיואביתרמשורהבוחבה:ר"ֿפיןרמַיויאשןראםרמאזןרמ עגרֿפיןרדע רד אנַיר/רזָיורכואנגעןר
בַײןרנָיבען!ר]בןרהאםרהמויאריעדרגדיתרהד אנהר/ראהדהדרשבא![".30רהבוחבהרביאוהרגמ רמיסנאר
יורה ארהכ פיאם,רמעידרגמ רגואציארביצירעצבירממוכנאם.רגמ אםריוהרהםרדביאיתרסבואיתר
שמבסעיתאהןרהקפיאאםרבעמ רונה ית,רושדיתריוה אםרשורד יםריא יפהריבז חה,רבי ציתר

המוכןריעדרגואצאה,רמיהרואדארמאייארהתבייייתרהסד רה גאורשורהחאאםרמגאןרהבוחבה.ר
מעידרהגמ אםרנעכ אםריביתכאםרבבכיבם,רהנשאםרנית יתרקשיב יתרהת מיתריהזהיתר
הבכיבאת.רשא אםרבןרהבחזי ר"ע געץרייאףרֿפעודע ר]יא־שםרמשדית["רנקתמירמכיוהרשורישהר
צעא הרהבתגעגעתרויהימהרשנכ ערבעואהרמעיאהרשורהבוחבה.רעתהרבדמ רג אנמ גרקחאאור
מי ץרניק אאה,ריבפגשאירהכצ אםרעםרמניתרהבכיםריאןרמהםרקדארואאצ ריתרתחישתרהִכ מהר
יהיאניאבאיתרשעשיאהרוהתכאאםר כרמאןרינשאםרמנארייתהרייבה.רהםריךרבעצאבאםריתרהיייא הר

הקוואת,ריייא תריימדןרימדאדית:

זעניריא רעסרגעייעזן?רס'יאזרייַײירשיאן...רדַײןרחתןר—
 'יאזריֿפש רַיר ַײיע ,רייאריאךרייאףרדארייעגן!

ייןריֿפש רגָי ר יירע ריאןרשיאסרֿפיןרכַי ּפַיין,
צארע עץרמַײרייַײסו,רייָיסר יאשירייארדארד אנַי!

]היתםרהאאתםריוי?רחתֵנךרקמ ר חיכר—
ייוארהייר יקמרמד קאםרקבינא!
יייוארדייכירנחרמומרהכ פיאם,

ִיאסוה,רשקבירְנה רהד אנהר יחש.[31 יירּמַ

קשהגאמי רבדמ רמכיוראהידא,רהייריאנירבמקהריתרסמוםרשורהאהידאםריויריתרחיס ראקיותםר
ומייריתראגינםרקאיית.רעבאםריח אם,רמאאחידרהס מאם,רסימואםרוירפחיתרבןרהאהידאם,רייוםר

אשרוהםרצי יתרעבבאיתרבסי תאיתרומייריתרקימם:

ייןריאציריאזרֿפַי רנַיקיר—רייןרדארסע מאשערייַײמע 
ייאאסןרנאשירווָאסרבאירדע רמענכשַיֿפירציריין,

זינגעןרזאא:רַיקקך!

]יעקשאירופניתרע מ,רנשיתרעםרהס מאם,ר
והיואךרע גתןרלאןרויראידעית,

שרותרהן:ריחחח![32

שם,רעב'ר56. 30.ר
שם,רשם. 31.ר

שם,רעב'ר63;רההדגשיתרמבכי . 32.ר
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נשאםראהידאיתרמייתירהבצמריאנןראקיויתריוירוקמישריתרסמוןרמשתאכה:

ייןרבַײנערֿפַי וָיזענעראִאדאשערייַײמע 
ייאאסןרנאשירווָאסרבאירדע רייאאיאכרציריין,

שווַײגןרזאא:רבבב...

]יהנשאםרשוא,רנשיתרהאהידאםרהניישית,
והיואךרקימןרלאןרויראידעית,

שותקותרהן:רבבב...[33 

זב ארעםריביזאכיאםרס מאם,ר"גיסואי אם",רבסיגואםרוג יםריףרוז רוחישרמקימם:

ֿפַי רנַיקיריאז,רֿפַי רנַיקיריאז,רעסרשּפאוןרגיסוַי ן
סערביעסרייאאיאכרַי ַײןריאןרבַײןרמויי,

ַי ַײןריאןרבַײןרכָיּפ.

]ופניתרע מרעקשאי,רבנגניתרקיןרהגּיסוית,ר
קֵימרַעםרהסרּביםרחיד רודבא,

חיד רו ישא.[34

יא־אקיותןרשורנשאםראהידאיתרובציירבאואםריצואואםרוקימןרבימאוהרושאגעין:

ייןריִידישערייאאיאכ:רבַײןרייַײמסרייןרבַײןרבַיבעס,
גאאירייאףריאןרגעהא ןרייןרבַיקירבאךרבשיגע

ַידָיר—ריאןרדארמע ג.

]יקֵימריהודי:רשורישתא,רשוריבא,
עיוהריורביחאריייתארבשגע,

קיןר—רמה אם.[35

ג אנמ גר יבזרקיןרקקורהנ יהרשעורהאהידאםר)נשאם,ריייוארגםרבשי  אם(רוובידרבמנארהעםרהס מאר
יאךרוצכתריתראגינםרמשא אם,רמבכיםרוקמישרייתי.רנאתןרוכ ייריתרהשא רקמאכי תרעורהתע יתםר
שורהאהידאםרמת מיתרהיא יפאת,רשג בהרוהםרוניישריתרצי יתר"הב פי"רהפיייאר"הימעאית"ר
שוהם,רמאאחידרמשעהרשבדימ רמקימ.רמיאביץרצי יתרת מיתאיתריא יפאיתרהאהידאםריאמדיריתר
ה פ ייי רהעשא רשוריבצעאםריבניתאאםרוהתבידדיתרעםרהקימ,רשהאירימיעאםרמת מיתםר
הדתאתריהעבבאתרהבסי תאת.רהצי יתרהעבבאיתרהבסי תאיתרשהנשאםרהס מאיתריהבשי  אםר
העבבאאםרשאב ירהןרימעאית,ריוני ביתרת מיתאיתרז יתרוירהאאתהרקורהשפעהרעואהן.רשא תםר

שם,רשם;רההדגשיתרמבכי . 33.ר
שם,רשם;רההדגשהרמבכי . 34.ר
שם,רשם;רההדגשהרמבכי .ר 35.ר
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פיעותרמ בהר"יי גנאת",רתיךרשהאירבז אכהר"קימרס מא"רהאאש ריורתיךרדבירשורהביזאן,רמעידר
הקימרהאהידא,רשיאנירבסיגורוומישרצי הריי גנאת,רדיחכריתרהבשי  ריורהשאגעין.

ובפגשרעםרישהרבכיבאתרעשיאהרוהאיתרהשפעהרב פיהרעורהגמ רהמידדרהש יארמבציכה,ר
יויר כרוזבןרכצ :

...הע רייאסרבאךריאןרייײיאכ,רֿפ עבדרשייַי צערמָיסנאַיישכע
באירהֿפכ דאכרגייסכאאירייןרייאוד־ֿפ ַײעןרוַיקן.

ס'יאזרֿפ עבדרדא רבַײןרגי ו,רייןרֿפ עבדריאזרבַײןרזעורדא 
ייָיסריאזרייאףרַירהַי צכייַיורֿפיןרואדע רגעמיא ן.

ֵיִמא,רמיסנאתרז הרישחי ה, ]...ִשְבִעארּקְ
ִעםריּימךרהביפכ ,ריצחיכךרהבשח  .

גי וארז רהיירוך,ריז הרנשבתא,ר
ֶשִבומרבעאאןרהשא אםרואדתה.[36

יףרעורפארשהישהרהמיסנאתרהאיר"ֿפ עבדר]ז ה,רניק אאה[",רדיבהרשאשרמאקיותהרוהמאןריתרכימונתיר
שורהבשי  ר—רהדימ ,רקפארשנאתןרושע ,רשפהרסויייאתרדיבה.רבענאאןרוהשייתריתרהשא רהזהר
ושא ירהביכדםרשורהיפשיאאןר"יאןרַי בענאער]מי בנאה[",רשהיירחוכרבןרהפ כר"כַיייכַיז",ר
הביפאעריח ארהפ כרהנכ יר"ֿפעודע "רמכימץרבַײ וועגן.רשא  זה,רהבתיי ך ו־1912,רנקתמ 
כ ימ ויידיא מזבן שא יתי הצמיא שו היפשיאאן מה א הכייכז.רקפא שמיסנאה האאתה פ אפ אה 
מתיך היאבפ אה ההימסמי גאת,רהכייכז האה פ אפ אהר"יי אאניואת"רשו היאבפ אה ה יסאת 
יייקויסאאתי האאתה ביסובאת מחוכה.רעם זית,רהישה היכזייאת משא י שו היפשיאאן יאננה 

ביסובאת יוי ניצ אאה י בנאת:

יאךרהָימרגעֿפ עגירדעםרייעגרייאףרֿפ עבדע רשּפ ַיך,
ייןריאאומא י־ייאגןרהָימןרזאךרֿפַי ייּינדע י:

זארהָיירֿפיןריא אכערבאךרגָי נאירָיּפגעזינדע יר—ר
ק'מאןרמ יאןרייןרשיַײף,רשייַי ץ־ייאגאכריא רציגוַײך...

]משפהרז הרשיותארבהרהד ך,
מפואיהרהמאיירמארעאנא־הזאת:

ייתןרבבנארהאירו גערוירהתאכהר—
שחיםרינא,רביצכ,רחסין,רקביתהרְשחי ־עאן...[37

יבנםרהבאוהר"ֿפ עבד"רביפאעהרמשנארהשא אםרמייתירבכיםרתחמא א,רקשםרתיי רהבכדאםר
יתרשםרהעצםרהיח יןרמשי הרה ישינה,רייוםרמקוריחדרבןרהשא אםרהאירבתי תרבצמריח .ר
משא ירשורג אנמ ג,רהישהרבתיי תרק"ֿפ עבד"רובשי  ,רימורהשפיתרהסויייאיתרשמהןרהםר

שם,רעב'ר54. 36.ר
היפשיאאן,רבַײ וועגן,רועאורהע הר2,רעב'ר41. 37.ר
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בדמ אםרבימניתרושנאהם.רהיפשיאאןרפינהריורהישהרמשפהרשהאיר"ֿפ עבד"ר—רמ יסאת,רנאתןר
ושע ר—ריהדמ רבפתאערייתהרבשיםרשהאירחישמתרייתירויחדרבמנארעבה־שוהרמשורב יהיר
ה"יי אאניוא":ר"מ יאןרייןרשיַײף,רשייַי ץ־ייאגאכריא רציגוַײךר]שחיםרינא,רביצכ,רחסין,רקביתהר
ְשחי ־עאן[".רשנארהבשי  אםרבפעאואםרכואשייתר יבניאיתר"יי אאניואסיאית",ריךרקוריחדרבהםר
עישהרזיתרמד קי־שוי.רג אנמ גר ייהריתרהישהרהיי אאניואתרקיכזייאת,רייוםראשרוירד ךר
ותכש רִיתהרמשפהרבשיתפת,רייאוירהיפשיאאןרקיתמריתרעצביריורתיךרשאחרה"יי אאניואזצאה"ר
קחאאוראהידארשוב יתרהבדאםרה יסאאםרהיאבפ איואאםרשעואירחשרכ מהריורמנארהבכים.רשנאר
הבפגשאםרבסתאאבאםרמכש רשורזאייגרמאןרהבשי  רומאןרהישה.רוג אנמ ג,רהיאניאבאיתרבסאאעתר
והתגמ רעורהעקמיתרהשקותנאיתרהאהידאיתריותתרד י רוצע י,רמיבצעיתרכ מהרי ייאתרי גשאתר

ו"יח "רהיי אאניוא־סויייארהז ריךרהביק :

יאךרשייַײגרייןרֿפַי ד אכרבאירַירייאארבַײנערואּפן
צירדַײנע,ריאךרייאאס,רַיזרדָיסרשייַײגןריאזרהאאואכ:

עסר יירַיזיארואמועךרדַײןרכָיּפרייאףרבַײןרמ יסירנָיך
ייןרייאאריאזרדארייַײיכאאירייןרֿפיורבאירבַײןרמענכשַיֿפי

]שיתכ,רבהדכרמגנאחהריתרשפַתאר
ושוְך,ריאידע,רכדישהרהשתאכה:
 ישְךרעידירנחרמנעאביתרעורחזאר

יה יחכרבקיאמ,ריבוירגעגיע.[38

והיפשיאאן,רשבחתרההתיחדיתרמאןרשנארעבאםרעתאכאראיבאןרמסמום,רתחתרעינארידאקיא,רבענאכהר
ינ גאהרפיייאת:

עסרזאנגירבַײןרהַי ץרֿפיןרהאאסע רֿפ אאד!
יא רזַײירבא רנָיעני,ריאאומא י־ייאגן,רמע גרייןרשנאאען,

יא ,רצעויןרכנעקיאשע,ריא ,רשייבערייאאען,
ֿפיןרַיויע רָי עבכאאירייןרדי ית־ואאד.

]יש רומארשבחהרויהית!
כ ימאםריתםריַוא,רעאנא־הזאת,רשוגאם,רה אם,ר
יתם,רייהואםרנ צעאם,ריתן,רינחיתרדיבבית,ר

שורדויתרנישנהרידַיאארהדי ית.[39

משנארהבכ אם,רפגאשהר יבניאתרעםרישהריי אאניואתרעיז תרובשי  ראהידארוגמי רעורמדאדיתיר
יח דתירה"אהידאית".רמ"יח "רהיכזייארהנשארהיירבגוהריתרהבכי רהימעארשורהייתניאיתר

ג אנמ ג, געזַאמלטע ווערק,רועאורהע הר23,רעב'ר55. 38.ר
היפשיאאן,רבַײ וועגן,רועאורהע הר2,רעב'ר42. 39.ר
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יאקיותרהעבאדהרשהאהידאםרהביד נאםריאמדי,רקבדיבה.רג אנמ גרהאהידארהגואציארהייסי אר
יהיפשיאאןרהאהידארהייכ יאנארה יסא,רשנאהםרחאאואםרמצמירשוריאבפ אה,ריאנםרמיח אםרמת מיתר
ה"גמיהה"רשורהיאבפ אה,רהג בנאתריירה יסאת,רששנאהםר קשירועצבםרמהצוחה,ריוירמת מיאיתר
ה"נביקית"רהבכיבאית,רהעבבאית,רהיי אאניואיתריהיכזייאית,רשהדפירמהצוחהריתרהנאסאיניתר
והיבאעןריורשיוארהיאבפ אה.ריעדאאן,רקדארומיירמבאואםריתרהעדפיתאהםרשנגוירוהםרזהרעתהר
הםרבשתבשאםרמתמנאיתרהפיייאיתרהאשניתריהביק יתרשורהת מיתרה"גמיהה"ר—רמבכ הרזה,ר
ה יבניאכה.רמבכ הרשורהיפשיאאן,רהתמנאתרהפיייאתרהביק תרביש תריתרהכש רהגנייויגאר

האשא רשוירעםרהתבהרשורהכייכזרמבסי תרה יסאתרהכויסאתרשורפישכאןריו ביניימ.
החוכ ה ישין,רהקתימ פ יזה,רשו ספ י שו ג אנמ ג קריג אויף דער ערד,רבתי  ית 
בפגשאי ה ישינאם שו הבחמ  עם ס מאה.ריף עו פא שהיי חאאו מ"צמי־הייאמ הייסי א",ר
ג אנמ ג בצהא  עו יהמתי ומנא העם הס מא ייף חש יהדה ועבדתם מבוחבה,רה ייה מה 

בימכ ושח י  יחאהם מנא העם המיסנא בן העיו ההימסמי גא:

יאךרהָימרואמ,רואמרדָיסרסערבן־ֿפָאלקר—ר—ר
...ַינדע ערזָיגן:רס'ַיר יצחאם־ֿפָיוכ.רעסרהָיירַירזיןרגעשאכי,רייָיסרזָיורדָיסרמויירֿפיןר
ַירבוךרייןרַירבוּקהרֿפַי גאסן,רייןרַיזרַירוַינדרֿפיןרַיזַירֿפָיוכרזָיורגעניבעןרייע ן,רדָיסר

ֿפָיוכרבאיןרכענאגרזָיורַיראָיךרייןרכַײדַינעסרי ָיגן.רֿפַי רדעם...רֿפַי רדעם...ר
ייןריאךרדע צאאורַינדע שרעּפעס:

געייעןרַירֿפָיוכ,רַיזיאנס,רייָיסרהָייריאןרזאךרגַײסירֿפיןרעכשנאםרגעי ָיגן.רייאףרדע ר
ַינדע ע רזַײיריַײךריאזרעּפעסרַירוַינדרגעייען,רַירשייעסיע רֿפיןרדע רוַינד,רס'הָימןר
מ אדע רֿפיןריאאןרשיַיםרגעיייאני.רנָי רַירֿפ עבדע ,רק'ייאאסרייָיס,רַירֿפ עבדע ,רַיר

שיַי כע ע ,רהָיירבישורגעייען,ר 'הָיירדָיסרוַינדרֿפַי רזַײנסרגעהַיוין.
ייןרס'הָיירַירבענישרעּפעס,ריאאנע רֿפיןרֿפָיוכ,רַירגויאמןרגעהַיי:רַיזרמויירֿפיןרבוקיתר

כעןרדארגייוהרמ ענגען.

]ינארייהמריתרעם הסרביםר—ר—ר
...יח אםרייב אם:רזהרעםרשור יצחאם.רהיירשוחריחדרבמנאירושפיךריתרדבםרשורבוךר
יבוקה,ריקשי ץרשורעםרקזהרנקמשת,ראשרויסי רמעיורימיזאכאםריתרהעםריבוקי.רימעמי ר

זה...רימעמי רזה...ר
יינארבספ רזיתריח ת:

האהרקזהרעם,רשנשירמתיקיר יחרעכשנאת.רמצדרהשנארשורהנה רהאאתהרי ץ,ריחיתרוי ץר
זי,רשמהראשמיריחאםרמנארייתירגזע.רימוריאזהרז ,רבהרינאראידע,רז רחזכ,רבשורמהם,ר
יהחשאמריתרהי ץרושוי.ריויאזהרידם,ריחדרבןרהעם,רהאאתהריבינה:רדםרבוקיתראקיור

והמאיריתרהגייוה.[40

ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רועאורהע הר23,רעב'ר37;רההדגשהרמבכי .ר 40.ר
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ג אנמ גרבע אץריתראקיותרהעבאדהרשורהס מאםרוניקחרהתמיסהריהקאמיש:

ק'הָימרגעזעןרדארּקהנאםרֿפיןראענעםרֿפָיוכ: שייַי ץריּפגעמ עניע,רבאירוַינגערוָיכןרעּפעס,ר
ייןרדארייאגןרשייַי ץרייןרי יא אכרדע ש ָיכענע.רשָאֿפאויגן.

זאארהָימןרבאךרבי ירגעהַיירָינציכיכן...רק'ייאאסרייָיס?!
ייןרק'הָימרגעזען,רַיזרייאףרדארבכדשאםרזאאע עריאזרַירג ָיע רשייאמרגעועגןרייןרַירהאאואכר
ציצִאִאכראתיבדאכאאי.רַיזרֿפַי נַיקיצַײירזענעןרגעשיַינעןרֿפאאגעועךרייאףרשּפאצןרֿפיןר
גָיוד־צובאם,רייןרַיזרדארוַינגערשיאמןרהָימןרֿפאָיועירהאאואכרגעמואשישעי,רייןרַיזריינין,ר
יאןרמ אאיןרהיאף,רזענעןרגעשיַינעןרוַײיריאןרג ָיעןרגעכואאדי,רבאירגוַינצאכערכנעּפר
ייןרשייע דןרייאףרדארשענכוען,רגעשיַינעןרייןרגעוַיקי:רקַיקַיקַי...רגעוַיקי.רייןרַיןר
ַיויע ריאזרֿפַי מַײגעגַינגעןרייןרהָיירגעצובירזאך,רגעכיכירבאירצע רציםרֿפַי שייאמיןר
שייַײגנדאכןרגוָיכרייןרצירדע רג יאסע ריַײזניא ,רייּירס'ג יאוירדָיסרּפנאםרֿפיןראעזיסןר

באירדע רדע נע כ יאן,רייןרהָיירדעםרכָיּפרצירד 'ע דרגעוָיזיר—ר

] יאתאריתרהקיהנאםרשורהעםרההיי: בפיחבאםרבשבש,רתותואהםרי יקאםריעאנאהםרשחי ית,ר
עצימיתריבמיהוית.רעיני־כבשים.

הםרפחדירוהמאירמא...רבהרינאראידע?!
י יאתארשעורבכדשאהםר מצירימכריפי ריאתביתרכדישהרבישקתרומ.רישמשעתרמאן־ע מאאםר
עבדירצאפי אםרעור ישארהצומאםרהביזהמאם,רישבשיתרהחויניתרהביי קאםרזה ירמכדּישהר
מסגיו,רישוביה,רמחצ רה חמה,רעבדירינשאםרומישאריפי רעםרקפתי אםרניצצאםריח מיתר
עורא קאהםריצחכי:רהירהירהי...רצחכי.רישזכןרעמ רמאנאהםריהציומ,רהמאירמצע רמפעביןר
הביימכריהשיתכרימדותרהמ זורהגדיוה,רבבנהרנאמיאםרבעי  ארחוחוהרפנאראשירעםרעי תר

הכיצאם,ריהי אדריתר ישירוי ץר—ר[41 

החבוהרקופארהעםרהס מאריסמויתאירבעי  תרמג אנמ גריהדהרגםרובציכתהרשורדתםרהוייבאת,ר
הנצ יתרהיי תידיכסאת.רמתאיי רחי מןרהקנסאיתרהס מאיתרבהדהדיתרכאניתראהידאיתרעורחי מןר
מאתרהבכדשרמא ישואם:ריתרהקב אםרהיי תידיכסאםרהיירבקנהר"קיהנאם",רמבכיםרהבאוהר
הבכימותרמאאדאש,ר"גוחאם",רייתרהקנסאאהרהיירבקנהר"בכדש",ריויר"כוױסיע ".רמחא תר
הבאואםרהזיתרמיויתרמאאחידרמהשיייהרוגאשתירהשואואתרהנח צתרשורג אנמ גרקופארהנצ יתר
שנתאאםרבייח ראית .רהמדורזהרבכי ירמקךרשס מאהרהאאתהרמעאנארג אנמ גרי ץריכזייאתר
שוירנשיהרעבהרקורזאק יניתרו דאפתראהידאם,רמשינהרבב קזריא יפהריבבז חה.רמקךרשִאאחסר
"יי אאניואית"רוס מאם,רייפאויר"ִאאהד"רייתם,רהצאגרייתםרג אנמ גרקכי מניתרהדאקיארהוייבאר
יהדתארשור"הבע מ"רהיא יפא,רמבעבדרשייהרוזהרשורהאהידאם.ריוירשמשינהרבהאהידאם,רהס מאםר

וירהאירביקנאםרויית רעורידבתםריעורדתםריוחבירובענןרמפיעו.
משעה שס מאה הניצ את בספכת וג אנמ ג דגם שו התנגדית ת מיתאת יוייבאת הב יה 
קאצד נאתן ואצי  שא ה וייבאת יותעו ייתה ועמ  בי ית וייבאית,רה א הבפגש שוי עם 
היסוים בגוה מפנאי סיג יח  שו חא ית.רמחוכ השואשא שו הספ  קריג אויף דער ערד,ר

שם,רשם;רההדגשהרמבכי . 41.ר
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"ֿפי נַיקיןרייןרנעקיר]ע מאםריואוית[",רמיסנאהרבכיש תרופניזאיתרשורשח י רחישנאר—ר
יבאנאר—רקחויפהרוביסקביתרהסגפנאיתריועקמיתרשוריא יפהרהניצ את.רחוכרזהרפיתחרמבאואםר
"דע רַיויע ר'הָידזשַי'רד אאירזאךרייאמןרייאֿפןרהיאקןרגַינאכו,רבאירַיןרָיֿפןרביאורַיכעגןרֿפא ר
עכןרייעוירגעייענדי,רייןרזַײןרזאסערּתֿפאוה,רדַיקירבא ,רהע ריאךרֿפיןרדע רסַיייערַי יאסכיבען.ר
דָיסרהאאואכערבעכַיריאזרייַײי,רייַײי.ר—ר—רייןרייאזניע רכויאסיע סרשיעקןרדעםרהאאואכןר
האבורבאירצובאם־שּפאצןר—ר—ר]ה'הֹיג'ה'רהזכןרבסתיממרוירעורהב פסתרהגמיהה,רפאירפעי ר
הרהכדישהר ועמ רי מער יחיתרהשבאם,ריתפאותירהבתיכה,רקךרנדבהרוא,רעיוהרבתיךרהסיייה.רֶבּקָ
 חיכה,ר חיכה.ר—ר—רייופארקנסאיתרדיכ יתריתרהשבאםרהכדישאםרמחידארצומאהןר—ר—[".42 
הדביתרה"אהידאת"רהיי אאניואתרהאירקעתרההיג'הרהזכןרהמידדרמאניתרויופארצומאםרניצ אאםר
עיאנאם.רתפאותירהידיכהרציבחתרבבעבכארהסיייהריבעי  תרמבשי  רסיגריח רשורתשיכה:ר
"ֿפי רויאיע רצע רייןרייב יריאןרמויי,רייָיסרק'הָימרגעשעּפירֿפיןריא רשיאוע ריאֿפכאאי,ר
משעתריאךרמאןרייאףריא ערמ עגעסרגעגַינגען,רהָימריאךרגעביזיריאןריאאנעםרֿפיןרדארייַײסער
ָדִבא,רשנמעירבבעבכאהרהדיבבאםר)שורהסיייה(,ר הַײזועךרי ַײנגאאןר]משורהצע ריהתסאסהרּמְ
משעהרשהוקתארעורגדיתאה,רהאאתארחאאמרוהאקנסרויחתרבןרהמכתיתרהומנית[".43רמ"הַײזו"ר—ר
ושיןרנכאאהרומאתרמישתר—רהמכתהרהומנהרעורגדתרהסיייה,רהיירפיגשרמישהרעםר"גיסוע",ר
קוארפ איה,רישא ּהרבספ רויריתרסאפי רחאאהרהעצימ,רהבבאסריתרהבצאייתרהכשהריהיפךרייתהר
וחויםרבתיכ:ר"דָיסרֿפאנציע נאשרהָיירַיאעדןרגֿמיורֿפַי ייאשי...ר]...[רייןריאךרמאןרנאשירבע ר
יאךרגעייען,רק'הָימריאןרדעםרֿפ אע רייןרשּפעיע רֿפַי געסן,רק'מאןריאןרדעםר'יאצי'רגעהָינגען:ר
הַי ץ,רגָיירייןרואמע,רזענעןרֿפ יארייןרגיסוערגעייעןר]החֵשקהרביייהריתרקורהגמיוית...ר]...[ר
יוירהאאתארעידרינא,רשקחתאריתרהעמ רייתרהעתאד,רנתואתארמ'עקשאי':רהומ,רהיויהאםריהיהמהר
האירוישהריוגּיסוה[".44רס אאמירבפתהריתרהבשי  רמעאניגאםרנסת אםריבסתי אאםרהנחמיאםר
ביחי אר"יא ן,רייָיסרזענעןרשייע רציםרעֿפענעןר]דותיתרשכשהרופתיח[",45רהבתגויתרקקנאסיתר
ומתארמישתר מאם.רויח רפגאשהרעםרישהרדביאת־ואואת,רואואכה,רהיירבדבהריתרעצבירמבדמ :ר
"זַיבד.רַירשיאכרגוִאענדאכרּתקות.רַירואאמר]חיו.רפאסתרתקותרויהית.רי אה[".46רמכיעריח ר
היירבדבאאןריתרעצבירקביסיפהרשאשרוירעש רנשאםרימורהיירשיב ריתרקורתשיכתירקיוהר
וישהרהיהימהרבקיון,רַהניבה:ר"ַיווַיסרחןרייאףרדא ,רבחבדסרמ קהרייאףרדא ,רייעןרדירגאאסיר
צירדַײןרייַײסע רוַיגע ינגרַירנַיכעיע,רייארדארבייע רחייהרֿפַי ןרחיי,רייןרייארדארוֿמנה,רייָיסר
גאאירייאףרדארּתחאות־חידש־נעקיריאמע רדע רמוָיע רסַיייע...]חסדירשוריווהרעואאך,רמ קתיר
שורביחבדרעואאך,רקשיתרהיוקתרובעינךרהומןרעא יבה,רקבירחיהרִיבנירופנארהחיי,ריקביר
הומנה,רשזי חתרמואויתרהחידשרה ישינאםרבעורוסיייהרהקחיוה...[".47רתבינתרהא חרהעיוהר
בעורוסיייה,רהביפאעהרו ישינהרמחזאיןרהמאעיתאםרמעתרחצאאתרהסיייהרמנימבמ ר1915,רשמהר

שם,רעב'ר67. 42.ר

שם,רעב׳ר68. 43.ר
שם,רעב'ר68–69. 44.ר

שם,רעב'ר77. 45.ר

שם,רעב'ר78. 46.ר
שם,רעב'ר74–75. 47.ר
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יעיוהרמצי יתרימהכש אםר מאםרישינאם.רמעידרחויםרהמוהיתרשורהבוחבהרבחזא ריתרהקייסר
הכביא,רהפניזאהרעורביסיפהרבשאמהרוחאאםריתרתעניגיתרגןרעדןרי םרהנפאוהרשורידםריחיה.

אקספרסיוניזם על אדמה סלאווית: גרינברג וקולבק

דןרבא יןרתיוהריתרפנאאתירשורג אנמ גרופיייאכהריכספ סאינאסיאתרחדשהרמגי באםר
פנאבאאם,ריויירדייכירחאצינאאם:

בהרשהמאירושאניארוירהאהרהחייאהרקשועצבהריוירהבתידיתריהאעדאםרשורבסא תהרמאצא הר
הפיייאת.רייפןרהבסא הרהכידםרהאהרבקייןרוהקוהרמיבצעיתר אקיךריאבפ סאינאסיארשור
הכיריע מימרביישישרשורהצמעאם.רייפןרהבסא הרהבייח ראית רקּייןרואצא תר ישםראשא ר
מיבצעיתרחאדידריכספ סאינאסיארשורכייארהבתי רישאבישרמצמעאראסידרבויארחאאם.ר
קיינתירשורייפןרהבסא הרה ישיןרהאאתהרויפש רובשי  רוהגאערשימרויאזיןריסתיא.ר
קיינתירשורייפןרהבסא הרהבייח ראית רהאאתהרושניתריתרדעתירשורהכי י,ריייוארגםריתר
התנהגיתי,רמיבצעיתרהוםריתימנה.רהשאניארנג םרמשורהב הריאניוכיייואתרייסתיאת,ר

ויירדייכירמשוריאזירחשאפהרשורהבשי  רובצאיית.48

ופאקך,רבסקםרבא ין,ר"בכ הרההב הרשורג אנמ גרוירהאהרקזהרשורגאויאריבניתרד ךרהחייאה,ר
יוי,רמבכיםרזית,רגאויארהחייאהרד ךרהיבנית".49רבא יןרבצאמריתרה"הב ה"רשורג אנמ גר
ויכספ סאינאזםרמהכש רשורבגביתריסתיאיתרייבניתאיתרחדשיתרמספ יתרשויח רבוחבתר
העיוםרה ישינה,רקבירהפייי אזםרה יסא,רהיכספ סאינאזםרהייסי אריהג בנאריהביד נאזםרשור
כמיצתרהבשי  אםרהפיונאםר"סכיבינד ",ריקןרמשא תרהאאדאשרהנאי־אי כאתרשור"דאראינגער
]הצעא אם[",ריךריאנירבפתחריתרההכמויתרהווי,רהבבתאניתרעדאאןרובחכ ר ייא.רמהבשךרדמ אר
ינסהרועכימריח רהתבי הרשחוהרמייפיסר"סויייא"רבסיאםריחדרמפיייאכהרשורג אנמ ג,ר
יוהשייתרייתהרוזירשהתחיווהרמשא תירשורכיומכ,רשנערמבסויורדיבה.ריצורשנארהבשי  אם,ר
יאביץרהפיייאכהרהיכספ סאינאסיאתרהאהרק יךרמשאניארהתמנאתרהפיייאת,רבח אזהריבשכור
כינמנצאינואאםרופ יזהרפיייאתרחיפשאתראית רשמהרבתבזגרהסאבמיואזםרהביפשירעםריבא יתר
יאשאיתראשא ית.רהבוחבהרוימשתרבבדאםריפיכואפיאאםרקיש רה סרהת מיתרבחזא ריתרהעיוםר
ובצמרשורקייסרכביא,רתיהירימיהי,ר"ַירבאשבַישרֿפיןרשיאכע רייןרצע אסענערזַיקן.רייןריאךריאןר
דע רבאיר]ע מ־ מרשורחוכארדמ אםרכ יעאם.ריינארמתייך[".50רהבצאייתרהאחאדהרשנית תראצאמהר
האירהביית:ר"ייןריאןרגַינצןרייא ייַי רשיאאירדָיסרנֿפשרגוַײךרַירֿפאאגעוערכואאן:רייןרגָי נאשיר
גוַײך,רייןרייאאסיריא רבכי רנאשי...רנָי רנָיךרדע רייאיריאזרדָיסריאאנצאכע,רייָיסרזארכעןרבׂשאגר
זַײן.רייאיר]ימקייסרהגבי רעיבדתרהנפשרקבירצאפי תרכינה:רישיםרדמ ריאנירקשי ה,ריהאיריאנהר

 Dan Miron, “Uri Zvi Grinberg’s War Poetry”, in Yisrael Gutman et al., The Jews of Poland 48.ר
Between Two World Wars, University Press of New England, Hanover NH 1989, p. 381

שם,רשם. 49.ר
ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רק ךרמ,רועאורהע הר23,רעב'ר39.ר 50.ר
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אידעתריתרבכי ה...ר כריח ארהבייתראמיירהדמ רהאחאדרשהאיראקיוהרוהמאן.רביית[".51רההק הר
מעימדהרזירנעשאתרונכידתרהביצירמפיייאכהרהיכספ סאינאסיאתרהחדשהרשורג אנמ ג,רהקי קתר

עבהרשאניארבןרהאסידרהןרשורסגניניריהןרשורהשכפתרהעיוםרשוי.
קשנתאאםרויח ר"ההב ה"רשוי,רמ־1921,רבשבאערג אנמ גרהצה הר מת־עיצבהריבק אזר
עורכץרכש אירעםריא יפה.רמבנאפסירקעיס,ר"מַאאםרשויס:רװײיאכן־האאםרייאףרסוַיייאשע ר
ע דר]ועת־נעאוה:רביודת־הדייארעורידבתרהסויייאם[",52רהיירבצהא רעור צינירועזימריתר
יא יפהרותבאדריותמיעריתרהשמתהרשורביודתרהאהידאםרמבז ח,רמפושתאנה.רהיירבאאשמריתר
ה"שייַי צןרחשמיןר]חשמיןרשחי ["53רשוירויר כרעםרהגיאאםרהיא יפאםריוירגםרעםרהאהידאםר
היא יפאםריבישאםרייתםרמהתעוביתרבןרהסקנהרהכאיבאתרשהםרנתינאםרמה.רהאהידאםרמי ציתר
הסויייאיתריאנםרייבהריויר"ייקויסאאה"רמומד,רחס תריבצעאםרופעיורינייותראקיותרי ציןר
והגןרעורעצבהרנגדרייאמאםרב אםרהכבאםרעואהרוהשבאדה.רהאהידאםריאנםרשאאקאםרויא יפהר

בשיםרשזירבתעובתרבהם:

בא רזענעןרהַײנירדאריאאנצאכערג יּפערבענישןר)ֿפָיוכרמוע"ז(רייעוקערזענעןרגעמיא ןר
ייןרגעייַיכסןרבאירַיוערַינדע עריאןריאא ָיּפערייןרייעוקער עדירַירגע בַינאשערשּפ ַיךר
ייעוקערבעןרכעןרגָי רוַײקירֿפַי שיאאןרייןרבא רייע ןרנאשירֿפַי שיַינעןרייַײורס'יאזר
כאאןרֿפַי וַינגרנאשיָי.רבא רזענעןרנאשירֿפַי ַיןרַיוסרכוַינגרָידע רַיוסרֿפַי מריאןרדע ר

 ַײקע רכָיבּפָיזאצאערֿפינעםריאא ָיּפעִאשןריאן־דע ־באי.ר

]ינחנירהאיםרכמיצת־הינשאםר)עםרמוע"ז(רהאחאדה,רשניודניריגדונירעםרקורהיח אםר
מיא יפהריבדמ אםרשפהרג בנאתרשכורביידרוהמאנה,רייאןרבמאנאםרייתנירקאריאןר ציןר
והמאן.ריאננירכאאבאםרקצואוריירקצמערמכיבפיזאצאהרהעשא הרשורהאית־מיבצעריא יפה.[54

מדמ ארהיקזמהרשורג אנמ גרביא יפהרבהדהדתרהמאכי תרשהיירהעוהרקמ רמשא תירהביכדבתר
מדמ רהתע יתםרהת מיתאתרשורהאהידאםרמיא יפה.ריאביץרשפהרג בינאתרוירהאהרמירקדארוהמיאחר
יתרהתכמויתםרשורהאהידאםרמכ מרייביתריא יפה.רמבכיםרזיתרהםריאמדיריתרהכיוריהגייןר
הימעאאםרשהאירוהם.רהאהידאםרמיא יפהריאמדיריתרזהיתםרהוייבאתרייתרנ ייתםרהת מיתאת.ר
בכי יתאירשורהסניאבנירהצאינארהאשא רהזהרנעיצאםרמבאדהר מהרמהאכסביתירשורג אנמ גר

בהוייבאיתרהמוכנאתרמבוחבתרהעיוםרה ישינה.ר
האהידאם,רעורהקתמרהעמ ארהיי אאניוארשוהם,רשאאקאםרובז ח,ריושםראיצירג אנמ גר
וחפשרוירמאתרחדש:ר"ק'הָימרגעייָיויריייאנעןריאןריאא ָיּפע,רייּיריאךרמאןרגעמיא ןרגעייָי ןר—רעסר

שם,רשם. 51.ר
שם,רעב'ר473;רהת גיםרבתיךריי ארצמארג אנמ ג,ר"ועת־נעאוה:רביודת־הדייארעורידבתרהסויייאם",ר 52.ר

באאדאש:רמנאבאןרה שמ,רסימן קריאה,ר9,ר1979,רעב'ר141–143.ר
ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רשם;רג אנמ ג,ר"ועת־נעאוה",רשם,רעב'ר141. 53.ר

ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רשם,רעב'ר476;רג אנמ ג,ר"ועת־נעאוה",רשם,רעב'ר142. 54.ר
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הָיירזאךרנאשירגעוָיזי.ראֿפשר נעמט מיך אויףרדע רָי אענירצי אכר] צאתארוגי רמיא יפה,ר
שמהרניודתאר—ריוירנאתן.ראולי יקבל אותירהבז חרמחז ה[".55 

הבחייהרה דאכואתרשורג אנמ ג,רהדיחהריתריא יפהרעורושינהרהאהידאתרה"ג בינאת"ר
ויימתרה"יי אאני"ריהעמ את,רעיבדתרמנאגידרויאביץרה דאכוארשורה"דיאכאאיר]חאארהשעה["56 
מ יבןרהכצ רהיכספ סאינאסיארשורכיומכרמשיח בן אפרים,רשנקתמרמייתירהזבןרימייתהרהעא ,ר
מ ואן.רקפארשבצאאנתר חורסאואג,ר"ג אנמ גרוירחוכרעםרכיומכריתריבינתירשהאהידאםרבאאצגאםר
יחתרבמאןרהייביתרהאואדאיתרה מיתרמניףרההי יגנארהבז חריא יפא.רופאקךרהיירהתנגדרובימכר
וייייניבאהרת מיתאתר]אהידאת[רמבז חריא יפה".57רב כרכפוןרבתי ריתרהבפנהרמפיייאכהרשור
כיומכרקבעמ רבגעגיערניסיוגארו"זבןרבישעה,רהייהרתבאדארשבשבעיתירתפאסתרזבןריי גנאת,ר
בחזי את,רשיאנהרביפ עתרעוראדארההאסיי אה,רהשאניאריירהביד נאית",רהמיוירקורקךרמשא ר
היפאר" ַײסןר]מוי יס,ר יסאהרהומנה[",רוהתבייייתרהיפיכואפיאתרשורגעגיערזהרמ יבןרמשיח 
בן אפרים.58רעםרזית,רועיבתרג אנמ ג,רשחזינירהיפיכואפיארדיחכרייתיריורבחיץרויא יפה,ר
כיומכרחיז ,רהןרבייפי אתריהןרפאזאת,רובכיםרהכביארמאית רמיא יפה,רו"פישישע"רהמוי יסאר
 חמרהאדאאםר—רהאע .רתמנאיתרח אזהריבשכורכינמנצאינואיתרמת אס רהחוכאםרשור" ַײסן"רבפניתר
יתרבכיבןרו"ע מימאהרשורפ יזהרישא ה,ראיציתרדיפןרבמחאנהרצי נאתריבכייעתרבמחאנהרבמנאת,ר
הבביכבתרמעמ רוירבזיהה".59רימעידרג אנמ גרבמכשרובתיחרכירמ י רמאןרהעמ רהיא יפארהגויתאר
ומאןרהעתאדרהייייפארמי ץ־אש יו,רהשכפתירהיכספ סאינאסיאתרשורכיומכרבביייתרעמ ר
יעתאדרמיבצעיתרבאזיגרהמ איהריהגייוהריבאכיםרתחאותרההאסיי אהריסיפהרמבעבכארהאע ר

המוי יסארהכדבין.
מכ איתהרשורסאואג,רועיבתרזית,רמשיח בן אפריםר"בסגא ריתרחששיתאיר]שורכיומכ[ר
מיש רועתאד".60ריקן,ריףרעורפארשיאןרמ יבןרצאיֵנארזבןרמ י אם,ריהיירעשיארוהת חשרמקורזבןר
שהיירמאןרהעמ רועתאד,רה ארהב חמ,רהגםרשהיירבביכםרמייפןרביפשיר"מַײםרמ עגרֿפיןרדע ר
ייעויר]עורשפתרהעיום[",רבזיההרבוקתחאוהרקמוי יסרהקפ את:ר"עסריאזרגעייעןרַירבַיןרַירבאונע ר

ג אנמ ג,רגעזַאמלטע ווערק,רשם,רעב'ר478;רההדגשהרמבכי ;רג אנמ ג,ר"ועת־נעאוה",רשם,רעב'ר 55.ר
143.רוהתנע יתירהאבנאת־וייבאתרשורג אנמ גרביא יפהראשרבכמאוהרבענאאנתרבשביו,רמצאיניתר
הסיצאיואסיאתרה"פין־יסאאתאת"רשורייאגןרהיפואךר)Eugen Hoeflich(,רעאתיניאריסיפ ריאניאר
 Mikhail Krutikov, From Kabbalahששאנהריח רקךריתרשבירובשהרמןרגמ איו.רעידרעורקךר ייר
 to Class Struggle: Expressionism, Marxism and Yiddish Literature in the Life and Work

of Meir Wiener, Stanford University Press, Stanford 2011
"חאארהשעה":רתפאסהרשופאהרהפעאויתרהפיואיאתרצ אקהרוהתבכדרממנאאתרעתאדםרשורהאהידאםר 56.ר

מבכיםראשאמתםרמהייה,ריוירמהגא תםר]הבע קת[.ר
 Rachel Seelig, “A Yiddish Bard in Berlin: Moyshe Kulbak and the Flourishing of Yiddish 57.ר

Poetry in Exile”, Jewish Quarterly Review, 102:1, 2012, p. 41
 Marc Caplan, “Belarus in Berlin, Berlin in Belarus: Moyshe Kulbak’s Raysn and Meshiekh 58.ר
 ben-Efrayim between Nostalgia and Apocalypse”, in Gennady Estraikh and Mikhail
 Krutikov (eds.), Yiddish in Weimar Berlin: At the Crossroads of Diaspora Politics and

Culture, Legenda, Oxford 2010, p. 90
שם,רשם. 59.ר

סאואג,ר”A Yiddish Bard in Berlin“,רועאורהע הר57,רעב'ר37. 60.ר
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יאןרוַינדר ַײסןר]מי ץרַ אאסןרחאריאשריחד,רייחן[".61רבשפירפתאחהרזה,רשספ ריאימרבהדהדר
ְנֶאה,רהדביתרה ישאת,רשימ הםרנימ שי ןרביפאאןרק"דע רּפָיונע רַיניאהעודר מי,רבצאגריתרֶמּ
]היניא־גאמי רהבישום[":ר"נאשירכאאןרגייורייאורע רזַײןרייןרנאשירכאאןרגייוה־מׂשי הרמ ענגיר
ע רבאירזאך:רע רי ָיגירגָי רדארייאזאערֿפיןרייאי.רמענאע,רייָיסרועמיריאןרשיאסרֿפיןרדע רנַייי ,ר
שי עמירזאךרצירמַיהעֿפיןרבאיריא רמאזרצירדע רבד גהרֿפיןר—רנאשירזַײןר]הייריאניר יצהרוהאיתר
ְנֶאה,רשחארמחאכר גייורייאנירבמאירעבירמׂשי תרגייוה:רהיירנישירובעשהריתרחזיןרהביית.רּמֶ
הימע,רשייףרוהתבזגרעבי,רעדרוד גהרשורמאייורהכאים[".62רמהשכפתרהגייוהרהביד נאסיאתר
מתכיפהרשופנארהבוחבה,רהנכש תרעםרא.ו.רפ ץ,רדביתרבשאחאתריבי הרוהתנגדרויאתנארהימער
יוירוהאקנערוהםרב צינה,ריףרעורפארשמסיפירשורדמ ,רקבירמבחזהרדי גָאלדענע קייט,רהאיר
נקשותרמהמיתרהגייוהרועיום.רמדיבהרוקך,רעמי רג אנמ ג,רגייוהרוייבאתראקיוהרומייריךרי כר
קתיציהרשורבימכ,רהפ דתרהאהידאםרמקיחרבןר"הידבהרהסויייאת".רעמי רכיומכ,רקורהפ דהרמאןר
ת מיתרוימע,רקיןרישם,רוביהריובעוה,רהאירבויקיתאת,ריאשרוהתגמ רעואהרמתהואךרהגייוה.ר
העאכ יןרהבישורמפ יזהרשוי,רייעןרנימ שי ן,רהייר"ּקסד דאכע רציניאֿפֿפועקירֿפיןרהיאךרייןר
נאדע אכר]שזא הרעכמאתרשורגמיהרינביך[".63רגאמי ירהבשאחארשורכיומכרהיירגאאע ר]נידד[,ר"ַיר
מחי רַירהיויַײר]מחי רהיוו[".64רדביתרהניידרביפאעהרמאצא יתריח יתרמספ יתרהאאדאשרשויח ר
בוחבתרהעיוםרה ישינה,רהןרמבז חריא יפהריהןרמיב אכה,ריהאירבכיש תרמד ךרקוורעםרבחיהר
חמ תאתרינ קאת,רקבירמ״גַיסן־ּפיאכע ר]הבתיפףרמחיצית[״רשורבשה־ואאמרהופ ן,רשםרהייר
בעי  רמתאפיפירבחיהרחמ תאתרמ חימיתרנאי־אי כ,65ריירעםרהבהפקה,רקבירמיסיפהרגייענדיק 
]מהואקה[,רש יתהריי רמ־1923רממ ואןרמהי יתרהכיבאס איןרהסימאאיארוענאאנארחאניךריקווהר
יתרהסאפי ר מ־ההשפעהר"נַײ־גַײסיר] יחרחדשה["רשורדע רנסת ,רסאפי רחזאינארייפיאבאסיאר

יסאבמיואסיארעורהבהפקהרקחאדישרהבכדש.
כיומכרבכצאןריתרבייאמרהנידד,רהנישירעבירצ י ריסיצאיצאיתרהנעיתרבהגויתרהאהידאתר
יעדרחאפישריח רבשבעיתרכאיבאתריבחיהרחמ תאתרנגדרהחמ הרהמי גנאת,ריהיפךרייתי,רויר
מואריא ינאה,רודיכי אנהרפאויסיפאתרהשיוותריתרעצםרתיכפםרהכאיבארשוראצי אריניש.ריתר
העבדהרהזיתרבמייתרדביתרהניידרגאבּפעוערדע רֿפאוָיזָיףר]גאבפ'והרהפאויסיף[,רקמאכי תר
עורהבישגרהיאני יספכיאמאר"העיוםרק ציןריקדאביא"רשורשיפנהייי :ר"עסריאזרנאשיָירכאאןר
בענישרייאףרדע רייעוי,רַיוצדאנגרייןראעדע דאנגריאזרדָי,רָימע רכאאןרבענישריאזרנאשיָי.ר]...[ר
דע רבענישריאזרַירחויםרֿפיןרדעםרחיב ר]יאןרידםרמעיום.רהקיוראשרפה,רימורידםרמי ץרַיִאן.ר
]...[רהידםרהיירחויםרהחיב [".66רמהאיתיר"חויםרֿפיןרדעםרחיב "רוידםריאןרעגאנהרייאןרכש ר
מעיום,רהיירמבצמרשורגויתרנצחאתרווירקורתכייהרושימריארפעםרוי ץר"שוי"ריוהק אזרעואהר

בשהרכיומכ,רמשיח בן אפרים און מָאנטיק,רֿפַי וַיגרדידרוע בַין,רמיענָיסריַײ עסר1950,רעב'ר 61.ר
17;רבאאדאש:רמ׳רב דקא,רי יירבשהרכיומכ,רחבלי גאולה,רהיציתרהביסף,רא ישואםר1947,רעב'ר4.
ימ הםרנימ שי ן,ר"בשהרכיומַיכסר'בשאחרמןריֿפ אם'",רדי גָאלדענע קייט,ר126,ר1989,רעב'ר181. 62.ר

שם,רעב'ר198. 63.ר
בשהרכיומכ,רנַײע לידער,רֿפַי וַיגרכיויי ואגע,רייַי שער1922,רעב'ר7. 64.ר

בשה־ואאמרהופ ן,רהמתופף בחוצות,רבאאדאש:רמנאבאןרה שמ,רביסדרמאיואכ,רא ישואםר1993,רעב'ר 65.ר
32.ר

כיומכ,רמשיח בן אפרים,רועאורהע הר61,רעב'ר50;רכיומכ,רחבלי גאולה,רשם,רעב'ר35.ר 66.ר
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שימרקעור"שוי".רהשכפהרדיבהרמיהרוקוורמאייארמד ךרשינהרמיחדרבשא אירהאדיעאםרמאית ר
שורכיומכרהבק אזרעורמייירשורגאבפ׳והריהביפאע,רמשאניאאםרכואם,רהן מנַיַיע לידערר]שירים 
חדשים[ריהןרממשיח בן אפרים.ר"יאךרמאןרַירמחי רַירהיויַײר]ינארמחי רהיוו["67ר—רייר"מאןריאךר
בא רַירמחי ורַירהיויַײר]ינארמחי יןרשבתהיוורוי["68ר—רחיגגריתרהנייתרהשייייתרהחיפשאתר
ינייותרהדיגהרעורפנארניפארהביודתרהשוייאםרשורמוי יס.רסאואגרכי יתרמשא רהזהר"הןרכ איהר
וואדהרוייבאתרבחידשתריהןר'ינארביבאן'רשורחא יתריסתיאתריאשאת"רמבסייהרשורעבבאיתר
בסיגננת.69רג'י דןרפאנכאןרבפ שריתרהשא רקבנאפסירפתאחהרונַײע לידער,ר"הבצאאןרבכיביתר
נאדחאםריתישמאהם",רמעידרממשיח בן אפריםרשא רזהר"ביצגרובעשהרקשא רעם".70רהגםרששנאר
ייפנארהכ איהרבדיאכאםריחדארתימנה,רנ יהרשהםרבתעובאםרבבשבעיתרפאויסיפאתריפש אתרשור
השא ,רהביסייאתרמבהרשנ יהרקסתםרחאויפארמ קיתרמשפהרהמוי יסאתרמאןרהגאמי רהוא ארויאק ר
מוי יסארעימ ריי ח,רבבשרמסיפירשורהשא :ר"ֿפָי ירַירּפיאע ורֿפַי מַײ:ר/רישָירישּוייַיישרנַיר
סייעישע?ר/רייאאסריאךרנאשירייןרק'יירַירש ַײ:ר/רסייעישע?רּפעישערבעישע...ר]ניסערעורפַנאר
יאק :ר/ריזרבהרנ ֶי'ְוָךרשכי ה?ר/ריאנאראידע,ריציעכ:ר/רנ ֶיה?רשִבֶ הרֶ הרֶ ה...[".71רמנַײע לידער 
המאתרהזהרביפאערמשאניארכו:ר"ֿפָי ירַירּפיאע ורֿפַי מַײ:ר/ר'יצָירישאמַיישרנַירסייעישאע?'ר/ר
ייאאסריאךרנאשירייןריירַירמ ַײ:ר/רסייעישאע?ר—רּפעישערבעישע...ר]ניסערעורפַנאריאק :ר/ר'יזר
בהרנצ'בערשםרמעיום?'ר/ריאנאראידע,ריבמ מ :ר/רנְצ'ַבע?ר—רְצ'ַבהרַבהרַבה...[".72רמשנארהבכ אםר
היאק רשייורשיוהרשעשיאהרוהאשבערקמ קהרפשייה,רקפארשבפ שתרסאואג,רהבת גבתרייתהר
ו"עגתר'איכו'רבכיבאת"רינגואת־יב אכיאת,רקביר”howdy“ר)”How do you do“(,ריהיפקתריתר
חאויפארהדמ אםרשמסאיםרהדי־שאחרובשחכרבאואםרג אדי,רשמיר"תגימתרהדימ ,רשהאאדאשרנאק תר

מהר)'היידארשביידא'(,רבעוהרספכרמיש רוהאיתיר'אואד'רסמאמתירהניקחאת".73
ועיבתרזית,רינארבמכשרויעיןרשמהכש רשורה יבןראשרושא רזה,רימאאחידרוסאיםרהמוי יסאר
הבפתאע־בשהי,רבשבעיתרעביכהראית .רמג סהרשמנַײע לידער, הפא ישרהבאויוארשורשיותיר
שורהיאק רהייר"בהרנ יהר]ישאמַייש[רמעיום?",רייאוירממשיח בן אפריםרהפא ישרהבאויואר
הייר"בהרנשבער]ישּוייַייש[רמעיום?";רהבענהרשורהגאמי רהוא ארמשנארהבכ אםרזהה:ר"עיום?ר
ּפעישערבעישע".ריףרעורפארשצא יףרהבאואםר"ּפעישערבעישע"רהיירחס רבשבעית,רכ ימר
ויידיא,רבשתבשאםרמירועתאםרמהי יהרשורשייאית,רהןרמבסי תרהעבבאתרהאהידאתריהןרמזיר
הסויייאת.רמספ יתראאדאשרהיירביפאע,רובשו,רמסאפי ירשורמשמאסרזאנג ר"ועבורייןרצאּפער]ובור
יצאפה[",רקושיןרועגרשמהרדביתרבדמ תרקמאקיוריורחתיו,רייאוירמ יבןרשוראהישערפ והריִידן 
ֿפון ַא גַאנץ ָיארר]יהודים של כל ימות השנה[רהיירבצאאןרבוביורחס רבשבעיתרבתיךרשאנה.ר

כיומכ,רנַײע לידער,רועאורהע הר64,רעב'ר7. 67.ר
כיומכ,רמשיח בן אפרים,רועאורהע הר61,רעב'ר48. 68.ר

סאואג,ר”A Yiddish Bard in Berlin“,רועאורהע הר57,רעב'ר30. 69.ר
 Jordan Finkin, “‘Like Fires in Overgrown Forests’: Moyshe Kulbak’s Contemporary 70.ר
”Berlin Poetics,רמתיךריסי אאךריכ ייאכימר)עי קאם(,רYiddish in Weimar Berlin,רועאורהע הר

58,רעב'ר78–79.
כיומכ,רמשיח בן אפרים,רועאורהע הר61,רעב'ר48. 71.ר

כיומכ,רנַײע לידער,רועאורהע הר64,רעב'ר7. 72.ר
סאואג,ר”A Yiddish Bard in Berlin“,רועאורהע הר57,רעב'ר29. 73.ר
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"ּפעישע"רי"בעישע"רהםרגםרשביתרשורדביאיתרמפאואייןרהסייא אר"בדמ רסה ה"ר)1924(ר
שורהסיפ רה יסארבאקיאורמיוגכימ.ריםרנסקאםרקאר"פעישערבעישע"רהייריקןרמאייארעבבאר
יינאמ סוא,ראהידאריסויייא,רהבצאאןרשייאית,רחיס רבשבעית,רניקורוהמאןריתרחאויפארהדמ אםר
מאןרהיאק רוניידרקמאייארוספכניתרעביכהרמיש רואקיותםרשורהחישאםרהינישאאם,רקבירה יאאהר
יהשבאעה,רוהמאןריתרהעיום.רהעימדהרשהשאחהרבתנהותרממוי יסאתריוירמאאדאשרבחיוותר
יפכירשורז יתרהביעאםרעידראית ריתרהבס ריבדגאשריתרהיינאמ סואיתרשוי.רמסיפירשורדמ רזיר
ג סהרפיייאתרוִיב הרשורגאבפ׳והר"דע רבענישריאזרַירחויםרֿפיןרדעםרחיב ".74רבנכידתרבמיר
זי,רמוי יסריאנהרשינהרבי ץ־אש יו.רהאירייוארכ ימהראית רובצמירהכביארשורהימע,רשמיר
הידםרב גאשרכ ימראית רובכי יתאיריחיס רהבשבעיתרהאסידארשורהעיוםריאנירבציפהרמבעיהר
שורת מיתרייאדאייויגאה.רמעיוםרזה,רשהיירכביאריפיסי־יפיכואפיארקיחת,רהתכייהרהאחאדהר
וגייוה,רייריפאוירובאויירזבנא,רהאירמיבצעיתרנדידארנצח,ריוירמשיםרצי הרשורהאצבדיתר
וידבה.רגוית,רמיאני פ יצאהרהיכספ סאינאסיאתרשורכיומכ,ריאנהרבצמרהאסיי ארבסיאםרשור
העםרהאהידאריוירבצמרכאיבארשורהינישית,ריפש יתרההאש דיתרהאחאדהרשנית הרמזבןרשויח ר
הבוחבהריויח רהבהפקה.ר עאיןרזהראבציריתרמאייאירהיבניתארהשוםרמאית רמ יבןרשורדע ר

נסת ,רדי משּפחה מַאשבערר]בית משבר[,רשבסתאאםרמדאיכרמיבצערשייתרהאהידאם.75
מנאגידרוג אנמ גריוכיומכ,רהיפשיאאןריבינארואאמרוירמח ירמהב הרויכספ סאינאזם.רהםר
נית ירניבנאםרובסי תרהנאיי־כויסאתריהנאיי־ יבניאת,רעםראסידיתרשורסאבמיואזםרהשיימרמ ימיר
בןרהבסי תרה יסאת.רהעיוםרהסויייארוירומשרמאצא יתאהםריתרייתםרבבדאםריפיכואפיאאםר
העישאםרייתירובייניבאהרשורחי מןריירשורגייוה,רקפארשיא ערמשא הרימפ יזהרשורג אנמ גר
ישורכיומכ.רויח רששההרקבהרשנאםרממ ואןרימתו־ימאמ,רשםרהתנסהרתכיפהרכצ הרמקתאמתר
שא הרמעמ את,רחז רהיפשיאאןרמ־1926רומ אתרהביעציתריהשתכערמכאאמ.רנאסאינירוהעמא ריתר
בייאמרהנידדרבמאתרהגאדיורהביק רמאאדאש־ יסאת־ייכ יאנאתריושתיורייתירמידבתרהי שאםר
שורהשא הרהעמ אתרהחדשהרמי ץ־אש יורוירצוחרבשיםרשוירפנהרויתיסרהצאינארהחדש,רקפאר
שה יהרד י רימנד־דידרמנאתיחירושא רהעמ ארשורהיפשיאאןר"מד ך".76רימיש רובינארואאמ,ר
החאפישריח רבוייתרה בינאתרמשא הרהצאמריתרהסיניהרקצי הרהפיייאתרהעאכ אתרמשא תי.ר
 יסאהריהניףרה יסארנעובירובעשהרבשא תירהבייח ת,רקפארשבצאאנתריאאס,רהבאאחסתרזיתרובצמםר
ההיוךרי ערשורהאהידאםרמיא יפה,ר"ייוםרמאנירומאנירהבשאךרבינארואאמרוחויםרעורביודתיר
הייכ יאנאת.רהי קאיןרהזעיםרשוירבקאוריאייהרובקתמרי יךר)ובעןרהיבת,רסאפי תרמתמנאתר

גאבפ׳והרשורכיומכרעימ רגוגיוריח רמיחדרבסאפי אירהאדיעאםרשורמשמאסרזאנג ,ר"גאבפורתם". 74.ר
 Mikhail Krutikov, “‘Turning My Soul Inside Out’: Text and Context ofעידרמנישירזהר ייר 75.ר
 The Family Mashber”, in Gennady Estraikh, Kerstin Hoge and Mikhail Krutikov (eds.),
 Uncovering the Hidden: The Works and Life of Der Nister, Legenda, Oxford 2014, pp.

111-144
ימנד־דידרבצמאערעורההכמויתרמאןר"מד ך"רומאןר"יאןרייאניע רֿפַי נַיקיןר]מאן־ע מאאםרמחי ף["ר 76.ר
יייעןרשהפ סינהרהפיייאתרשור"דביתר ישאתרשורגמ ריניא־גאמי רשספכיתרעצבאאםרבקואםר
 Drorייתי"רהאירשג בהרותחישתרהנאקי רשורהיפשיאאןרבהבבסדרהספ יתארשורהאאשימ,רי ייר
 Abend-David, “Gender Benders and Unrequited Offerings: Two Hebrew Poems by Rachel

Bluwstein-Sela and Dovid Hofshteyn”, Prooftexts, 31:3, 2011, p. 222
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יפאסייו את(רובשי  רהאאדאשרהסימאאיאריאצאכרפפ ,רשהגאערונאי־אי כרמ־1942".77רמבקתמר
זהר—רשוירנשוחר—רבדבהרבינארואאמריתרעצבירבמאיריתרפפ רבןרהבויןריורמאתירהדו,רשםר"קור
הואוהראחוכירשנארהבשי  אםריתרקימרהפ אדהרהקפיאהרמאןרשנארהמנאםרהאהידאםרשורייכ יאנה,ר
השיבעאםריתרייתהרהביזאכהרמעצביתאהםרישא תםרבדאפהריתרייתירנאחיחרהיי דריהשאיהרשור
ייכ יאנה".78רבקתמרזהרופפ ,רשהאהרייוארהבשי  רהסימאאיארהבחיאמרמאית רוכיבינאזם,רהאה,ר
עורפארסמ תהרשוריאאס,ר"ביבץרביסייהר]שורבינארואאמ[רושבי רעורכש רעםרביודתי".79רעםר
הזבןרהוקירינביגירדאביאארהניפאםרהסויייאאםרמשא תםרשורקורי מעתרהבשי  אם.ריימדןרכש ר
התשיכהרהיאניאבארמאןרהבשי  רוסמאמתיריא ערמבכמאורוא אדהרההד גתאתרמבכי איתרהאצא תאתר
משא הרמאאדאש,רשפאנתהרופ יזהריתרבכיבהרהמקא רקסיגהרהספ יתאתרהעאכ אתרמשניתרהשוישאם.
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