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לכןקודםשהתעוררו.השאלותמןכמהעללהשיבאנסההדבריםמהלךב
העיירה,דימויעבודתי,נושאעלאחרותהערותלהעלותמבקשאני

העברית,בספרותעיוןתוךבהשהבחנתימוזרהבתופעהדווקאואתחיל
מסורת.כולהנושמתלכאורהעיירההמלה .יידישבספרותמאשריותר

לפנית(בספרולאבמלונים,לאאותהתמצאוולא .מאודחדשהמלהזאתבאמתאבל
נכתבשאמנםמאמרמתוךמפרישמן,הציטטהאתהיוםכאןקראוכאשר,לערך. 1900
שבאעברי,סופרשלאדם,שלשיחתודרךאתלשמועעדייןיכולתם , 1910בשנת
בעיירההיהודיים"החייםאומראינוהר~ .-19החמאהשל-90וח-80וחד oח-משכרת

הקטנההעירברחובהיהודים"חיי :אומרהוא ; "-19החמאהשלהראשונהבמחצית
צית.המחשלהעבריםבטקסטים ".הי"טהמאהשלהראשונההמחצהבמשךברוסיה
יודעיםלא .שטעטלהמושגעםהתלבטותקיימת-19ההמאהשלהשגיח
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להגידאיך
עברייםשיריםלמחזורקוראפץר ;היהודיהגעהטא ;מצערעיראומרים,זה.את

,מפרסם 1900בשנתעודברדיצ'בסקי,ה.קטכה"."בעיר )-1880ה(משכרתשלומוק:דם
מהשיאמרמושג,טכני,מונחליצורממשהיאוהכוונההקטנה""מעיריבשםספר

-רבובשפע.-להופיעמתחילהעיירההמלה .שטעטלהמלהאומרתשביידיש
 .ואילך-1900מבערך

שלהעדרוסמנטית.התפתחותשלבתארוכתרגיללא'אלהבדבריםמתחילאני
בשתיבספרותנומגמהעלמלמדיםלעיירה,עירביןהסמנטיהסיוגחוסרהמושג,

הראשונההמחציתמןנאמרשלנו,החדשההסיפורת'שלבראשיתהבעצם.הלשונות,
קביעהבעיירה.רבענייןמגלההיאאיןהשכיח.המחציתלשלהיועד-19ההמאהשל
מת..האהכרתי,למיטבזוהי,זאתעםאבסורדית.לאאםמוזרה,מתחילהנשמעתזאת

ביתכשדמותהעיירה,מןביותרהמרוחקתבנקודהכידוע,התחילההעבריתהסיפורת
 .כלבנוןנמרים,בהררילחם,
הזמןשלברוסיההיהודייםהחייםשללאקטואליה~וסיפורתעברהכאשרגםאבל

 ,העיירה,-האחריםהזמןמבניכמהשלאוסמולנסקין,של-ברומניםנאמר,-
שוניםענייניםכמובן,בכלל.,אםמעט,בהמופיעהומוגדר,מובחןתארוכמושא
לעצבמערכיךאינוהמסרפאבלבעיירות,מתרחשיםהדורובניסמולנסקיןבסיפורי
שלםעולם :יותרהמאוחרת-הסיפורתאותנוהרגילה _שאליובמובן"עיירה"בסיפורו
היכרסימנילהשישמיוחדת,ציוויליזאציה ;ואינטימייחודיאורח-חייםבעלומיוחד

מובהקים.אנתרופולוגיים
יכלוסמולנסקיןאוצבוע")(ב"עיטמאפנ~שלב"עיירות"המתרחשיםהאירועים-

שיששלהם,אספקטיםבאותםמתענייןהמספרנכון'יותר .מקוםבכללהתרחשבעצם
 1בעלתתרבותשלספציפי~תדווקאולאווהרע)חטוב(מלחמת"אוכיברסו5ליות"בהם

ומקומי.מוחשיהיסטורי-חברתיגוון

לבצבץרק-העבריתבספרותלבצבץמתחילהחברתי-תרבותיכאורגאניזםהעיירה
מציבשבובדרדס,אשרראובןשל ) 1888 (הקצוות"כ"שתימאוחרברומאןנאמר,-

החייםעם(ארוסה)בכרךם.היהודיחייאתלהשוות :מפורשאתגרהמחברלעצמו
מתחילהגורדוןי"לושלברנדגשטטרשלהנו~לותמןבכמהגם ·י iבעיר-ה~צ

העיירהבחייקומית)התייחסותבצורתבעיקר(תחילה,הרוחניתההכרהלבצבץ
משלו.פנימיוהגיוןיחודבעלתאודיכבאובייקט

הייריהרומןזהים.אינםהתאריכיםכיאםבהרבה,שונהאינוהמצב-ביידיש

עירעיירה,ביןבאבחנהנפתחאקסנפלד)ישראלמאתהפנינים"("שביסהראשון
מתארשהואהעירשלהפרטנזיותאלבהומורמתייחסאמנםהמחברגדולה".ו"עיר

אגב,גדולה""עיר.שהיאבכךהמתיימרת(לאהיהפולי),חיתה"לא"עירבסיפור,
שלבגודלההמתגאיםהמתיימרים,העירשבניהאנתרופולוגיההיכרסימןמעניך
אנשיםמכיריםהםאיןלדבריהם,גדולה.עירבנישהםלכך,כסימןמעלים ~עירם

שהואמאוד,חשובאנתרופולוגיסימןזהומגוריהם.ממקוםהשלישיברחובשפגשו
כלעיירהבחזקתלהישאריכולישובמקום,עיירה.שלאמיתימאפייןאוצייןבעצם
המשפחתי,היחוספיועלבשםאישי,באורחלהכיריכולהתושביםמןאחדכלעוד
ובכן, .עיירהזאתאיןשובנעלמת,כזושהיכרותברגעהאחרים.התושביםמןאחדכל
וכתנוהעירשלאחריםתושביםעירםברחובותפגשושחםמתפארים,לאהיהפוליבכי
ברכהזוהיביחד.אתושגריםלאדםנותניםלא"שלום-עליכם""שלום-עליכם".לחם

 .השלישיברחובלדיירוכתתטעיתאםבמרחקים.זמןחרבהשהיהלמישהואולאורח,
התנאיםהםוהפרסונאל,ותהאינטימיותעיירה.לאכברשזאתסימןשלום-עליכם,

כברנמצאאתהנעלמותוכשהןהעיירתית,ה"ציוויליזאציה"לקיוםהראשונים
שלהספרותמןהרבהכךכלעליויודעיםשאנחנוהאורבאני'הניכורתהליךבתחילת
האחרונות.השניםמאתיים

היהריקלרוב.עיירותמופיעוריק.מאיראייזיק . rלאברמובשקדםאחרמספ;ראצל
המוניבסיפוריושדשםעממי,היסטוריוןאומשכיליפולקלוריסטמעיןבמקצת
מעיןגםהרביםסיפוריוביןיש .בליטאובעיקרבפולןהיהודיםמחייופרשיותארועים

T המשרתשלבתפקיד-לעצמהכישותלהופיעהעיירהמתחילהשבוכר,_'א"
חלם.שללתמטיקהמסביבמסתובבהזחהז'אנרמןהסיפורהקומדיה.שלהמצחיק"
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כלונוכלים,מופתבעלימיניכללהופיעיכוליםשלשםמבודד,קטן,רחוק,מקוםזה
התמימים,התושביםאתולרמותמפוקפקים,עסקיםאנשירמאים,שדכניםמיני

אווילנה,העירזאתהיהודי,הקיוםשלהחיובית,רקלאהנורמה, ."הפרובינציאליים"
מוסדות,מסורת,עםהיסטוריה,עםעריםהןאלוברודי.העיר-הדרומיתמקבילתה

האינטימיותאלומעריםנעלמתבהתאם ..וחכמיםמשכיךים ,הגדולהעולםעםקשרים
המצליחגולדשלעגעריענקלהבשםנוכלעלנחמדסיפורריקאצליש .העיירתית
הממדיםאתמנצלשהואמפניבדיוקהמעטירהוילנהבתוךשלוהנבליםבמעשי

שבעאוששעםמתחתןהואהסיפורבמשך .שלההאינטימיותחוסרואתהגדולים
יוכלזהמסוגשרמאיכדיגדולה,מספיקהעיררכושן.אתמהןנוטלשהואנשים,

בעדומדברהעיר(ושםבדורא~'שוק""האורחיםכגוןעיירה'עלסיפור·ב .בהלתפקד
הנוכלחד-פעמי.אךגדולמעשה-נכלים·תמידמתוארהשוטים),בעירהאורחים-

ונעלם.אותהמנצלוהתמימה,המבודדתהקטנה,העיראלפתאוםמופיע
יעקבשלהשחרחר""הצעירכמווהשבעים,הששיםשנותשלהיידייםברומנים

החנווניות",אוהברודאית,העגונהמינה"גולדהבשםריקשלקטןברומאןאודינזון
במרחביםהמתרחשותמלודראמטיות-סנטימנטאליותעלילותהסופריםמעלים

יכוליםאלומעלילותחלקיםשלמות.יבשותלפעמיםהמקיפיםגדולים,גיאוגראפיים
לעובדה,העיירתיים.החייםכיחודמוטלאיננוהתאוויהדגשאבלבעיירה,להתרחש
מדמנהמעירהיתוםיוסףשלמקבילומעיןדינזון,שליוסףהגיבורשלשסיפורו
להאיןקטנה,בעירבעיקרומתרחשאכןסמולנסקין,שלהחיים"בדרכימ"התועה

הנבליםכאןמתרחשים .כזובעירהחברתי-ההיסטוריהקיוםתפישתעלהשלכהשום
מוטבעיםאינםוהםוהצדיקים,הנבליםמצויים .המלודראמהספרותשלהרגילים
 .העיירהשלהציוויליזאציהמיוחדת,ציוויליזאציהשלבחותמה

דווקאהואהראשוןגיבושה .אברמוביץש"יעםראשונהמלאההופעהמופיעהזו_
שאחר-כךאברמוביץ,ש"ישלהראשוןהרומןהיטב",ב"למדוביידיש.ולאבעברית
ברוחעדייןהוא.העימותלעיירהעירביןעימותמעיןישוהבנים",ל"האבותהתפתח

טפשים,הםשתושביהמפניפשוטכסלון,קרויהקטנהעירוהמצחיקים"."המשרתים
העירשלשורשההיאזועיירהאותם.לרמותאפשר .דורא~'שוקאוחלם·תושביכמו

אלהבכתביםאמנם .אברמוביץשלהעיקרייםמכתביוהידועה(כסלון)גלופסק
ברומאןרב-משמעות.הואזהושינויגדולהמסחרלעירמעיירהוהפכההעירנשתנתה
חושךמקום<במובן.צלמונחבשםכזאתעירמופיעה rאברמובשלהראשוןהעברי

יפה-במקוםהמצויהבינונית,אוקטנהעירהיאצלמונהמאוחרותביצירות .וצלמוות
טפשית.עיירהשל.בעימותאפוא.החל. rאברמובבצלמון">·"תשלגפיעלכרף.

שללמאפלייהדומהגדולה,חטאהעירעםובהמות,כעופותתמימיםשתושביה
 .זהעימות .הי"טהמאהשלהפופולאריתבספרותופשעחושךעריולשארסמולנסקין

מאוחרתשבתקופהאלאכתביו,בכלאברמוביץשלהסיפוריתתפישתוביסודנשאר
חסרתהסוערת, ,גדולהלעירדווקא"גלופסק",השוטים,עירנעשתהכאמור,יותר,

 .ובתי-בושתפרוצותשודדים,גנבים,מכילההיאמנוכרת,נשארתזועירהאינטימיות.
כמעטגדולה.מפחידה,תמימי-העולם,אתומחסלתהטורפתהמיתולוגית,העירהיא
לאבמובןחלם,מעיןשוטים.עירגםהיאזאתעםייקנס.שלהרומניםשללונדוןכמו

יצר.אבדמוביץכללשוטיםאינםלכאורהממולחים,סוחריםשתושביה,כיוןשיגרתי,
שלחיייםהמסמלתיהודית,עירשלבמינוומיוחדעשירקונצפטזהצירוףפיעל

שהיאאגרסיביותשלטיפשות,בעצםשחןוערמומיות,חכמהשלמדומה,דיכאמיות
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"עיירהאינהלומר,שמקובללמהבניגודזו,עיראבלהפאסיביות.תכליתבעצם
גם :לאותללאאותהלהדגיששעלינונקודהוכאןמזה.ההיפךהיאיהודית".
אךבהםהשתמשהואהעיירתיים.בחייםובראשונהבראשמעונייןהיהלא rאברמוב

שהחלההחץו-עיירתית,ה"מרדרנית",היהודיתהמציאותלתארורקעבתורורק
רקבולטלמימושוהגיעההי"טהמאהשלהראשונההמחציתבמשךלהיווצר
שאברמוביץלחשוב,הורגלנוכולנוהרימוזר.נשמעזהדברשלה.השנייהבמחצית

הרבות_הטעויותאחתרקזוהיאבלובאורח-חייה.בעיירהסיפוריובכלעסק
שלהנוסטאלגיהאוליבהאשמהאברמוביץ.שללכתביוביחסהרווחותוהמשונות
תמונתהי"טהמאהמןהגדולהסופרבכתבישחיפשוהמאה-העשרים,בניהקוראים

(להוציאשלוהיצירתיתהדרךמרביתלאורךהיהלא rאברמובאבלשחלף.עולם
"בימיםהאוטוביוגראפיהרומאןאתכתבשבהבהתפתחותו,האחרונההתקופה

 ,-19ההמאהבןופוזיטיביסטראציונאליסטאישהיההוא .גיקאןנוסטאלההם")
של(המדומים)בקסמיםולאהעתידובאפשרויותההווהשלבדינאמיותשהתעניין

 .האתמולעולם
המוקדאיננההאמיתי__תהעיירהאברמוביץשלסיפוריושבכלהיא,לכךהראייה

נקודתהיאהעיירהברובם,אוהללו,הסיפוריםבכלהעלילתי. ·אוהחברתיהמרחבי,
נולדיםשם .הסיפורמימיבוקעיםממנוהמעייןזהוועלילתית.מרחביתמוצא

כשמגיעיםרקמשמעותולמלואמגיעהסיפוראבלגדלים.הםשםהגיבורים.
אואי-פעם,אליהלחזורמנתעלשלאונעזבת,ניטשתהיאהעיירה.לעזיבתהגיבורים

האבות.קבריוכפוקדיאחרמעולםכאורחיםמאודרבזמןכעבוראליהלחזורמנתעל
הקטן","האישאו"האישון",אברמוביץ,שלהראשוןהיירימסיפורוהחלהדברכך

גדלהואשםאנשים.ללאעירכלומר,"גזלוד;ב",בשםקטנטונתבעירנולדשגיבורו
הסיפורשלעיקרואבל .וחשוב)מרכזיהואהגיבורשלהחינוךפגעי(נושאו"מתחנך"

פנימית,דינאמיותארתהבודוחקת .העיירהמןלצאתנדחףהגיבור .בתנועההוא
(עיר-הצבועים),"צבועשיץ"יותר,גדולהלעירעוברהואסיפור.לגיבוראותוהעושה
כמוהו.פיקחלנוכלהמתאימההזירהשהיאהגדולה,העירלכסלון,לבסוף,וממנה,

ומרביץ.אבבכתביהראשונהבפעםופסק-כסלוןגלהופיעההקטן"ב"אישכאן'אכן'
~ר-אקסלנס.היהודיתהעירבתפקיד

(בעברית ,,המופת"טבעת .מכןלאחרשהתפתח . rאברמובשלהשניהייריבסיפור
אךקבצי~ל.בעיירהוגדלנולדהגיבורפורמולה.אותהמוצאיםאנוהבכא")"בעמק

חייביםשבעלי-הכנףוכמרבר-מצווה),(גיללבגרותהגיעוברגעממנהנפלטהוא
וקיומומחייתואתולחפשמע;רולנדודהואחייבכךהחורףבבואממקומםלנדוד
השלישי"בנימיןב"מסערת.לגרמניהונוסערוסיהאתעוזבהואכךאחר .כסלוןבעיר
מתחיליםהעיירתייםהגיבורים .כמובןבמינה,מיוחדתבנוסחה-דומהדברקורה

ממשעיירתם,מבטלרןרמה""בידלצאתמצליחיםהםשבוברגע"גיבורים"להיות
תפקידבכלללעיירהאיןהקבצנים"ב"ספרמצריים.ליציאתשותפיםהיוכאילו
כמונולדהואבה .גלופסקשלוהפרועהמנוכרהעולםילידכברהואהגיבור .חשוב
הןאואליהיוצאהואממנהלב.אליושםאינוואישפישקה),שמו,(מכאןביםדגיג

ופסקגלביןבתנועההסיפורנתוןהמרחביירגוןהאבחינת"מ .חוזרדברשלבסופו
המודרניתהעירהאוקראינית,המסורתיתהיהודיתהעירהםמוקדיו ..לארוסה

תפקיד.כאןאיןלעיירההפתוח.הטבע-ובאמצעה"אירופית",
רקעבוהיא .אברמוביץשליצירתומרכזואופןפניםבשוםאיננההעיירהובכן'

שלםכעולםלהבנההראשונהבפעםכאןזוכההיאך.שכזבתורתאבלמוצא.ונקודת
מוצא.כבנקודתרקבהמתחשב rשאברמובמשוםדווקאאוליבאהדבר,אוטונומי.

הפשטנייםההיכרתוויאתשאיבדאחראחריה,שבאלמהזונקודהביןהעימות
הקיומיהיחרדלסימניהמחברשלמבטואתדזפנההמצחיקים","המשרתיםבנוסח
להווייהנעשיתהיאלעולםהנעזבתהווייהלממשצריכהשהיאמתוךהעיירה.של

(בדרךלמאפייניםגםנעשיםלהמחץוהקיוםסממניוכלעצמו,בפניכעולםשלמה
מהותה.שלהניגוד)
הבלתי-פרסונאלי,והיחסהניכורשלהבכא""עמקהיאשכסלוןכירוןלמשל,

בניהאינטימית.לתכליתנעשיתקבציאלהרילחברו,אדםביןהאינסטראומנטאלי,
אדםידישילובפיסית,התדבקותשלבסצינותממשפעמיםכמהמתואריםהעיירה
הערבבסצינתהמצבלמשל,כך,נשמות.ואחדותאיבריםעירבוברעהו,בידיאחד

אצלזהשוכביםקבציאלבניכשכלהבכא","בעמקשלהראשוןהספרבסוףהקיצית
כולםהכוכביםאתלהפוךהיהניתןאילוהשמיים,שלעושרםאתושמיםברחובזה

המספר,אומרהעיר,מבני"רבע" .לכסלוןבעגלההמסעבסצינתגםכךלדינרים.
רגעזהרחלה.שלבצקכמרזהלתוךזהנקלעיםוהםאחתעגלהלתוךנדחקו

לעיריגיעוקלהשעהבעודשהריהמוחלטת,הפרידהשלפניהמיוניתההיתדבקות
רסיסים-רסיסיםיותזווהאנשיםבדולח,גבישכמוהעיירתיתהדבקותתתפוצץושם
הגיבור,הרסיסים.הוריתאתלחיותרבזמןבמשךימשיכוהםלעברו.אחדכל

המרחב,אתחוציםודביקיםדקיקיםקוויםסמויים,חוטיםכאילוחשהירשלי,
בה.אשרכלעםאותוומחבריםמולדתועיירתלביןבכסלון,בינו,המפריד

במינהמיוחדת"עיירתית"קיומיתמהרתאיזולהעלותאפוא,הצליח,אברמוביץ
לוהמאפשרהיסודי,הסיפוריהדגםהעיירה.נטישתחווייתאתשמיצהמשוםדווקא

לאוהואחזרה,שלהפוךדגםגםכמובן,ישנו,העזיבה.דגם ,הואזו,מהותלהעלות
כפרולוגמוצאיםאנולימומושובולטתדוגמההאחר.הדגםמןבחשיבותופחות

אחרימולדתולעיירתהירשלי,הגיבור,חוזרשבוהבכא",ב"בעמקלאפילוג)(שהפך
ימיומרביתאתשעשה ;משכילאישמבוגר,אדםכברהוא . l 188שלהפוגרומים
אתלבדוקפילנטרופיות,חברותשלכשליחארכפילנטרופעכשיובאוהואבגרמניה,

צרתלפתרוןהצעהשלספרלכתובאף(בדעתולהםלעזורדרךולחפשאחיומצב
הרבההמופיעזה,חוזרגיבורפינסקר).שלה"אוטואמאנסיפאציה"מעיןהיהודים,

העיירה.אלביחסקומי-טראגידו-משמעיבמצבעומדאחרים,פרים"סובכתביגם
מסוכןשליחלגביהםהואזר.הללובורואיםלאחיועזרהלהביאמבקשהואבעוד

מחביאיםוהםותהייה,חששבהםמעורריםהבולשיםמבטיולהם.מוכרלאמעולם
הילדיםלומדיםשבהםהחדרים,אתמסתיריםהבלתי-חוקיות:סחורותיהםאתמפניו
נוצרתעימו.מגעמכללהתחמקמשתדליםובכללהשלטון,שלההוראותלפישלא

והטראגיים,הקרמיםהגוונים,כלאתלהעלותלסופרניתןשבהטעויות,שלקומידה
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בסירותזוקומדיהניצל'פרץי"ל .מחצבתולכורהחדשהיהודיביןהניכורשל
עתונאיתבמשלחתשהשתתףאחרשנכתבהמסע","תמונותבשםהידועהסיפוריו

שלטענותיהםלהפרכתחומרלאסוףכדיהפולניותלעיירותשיצאהסטאטיסטית,
האיכרותחשבוןעלהעיירותיהודישלהתעשרותםבדברהפולנייםהאנטישמיים

מתואמיםלמעשהאךלכאורה,מקושריםבלתיקצרים,קטעיםשלברצף .הפולנית
שלהעצובההקומדיהאתפרץהעלהלהפליא,עצמ;,בפניאחדכלומעוצבים,היטב

לביןהטובות,הכוונותבעלהמודרני,הפילנטרופיה"סטאטיסטיקאן"ביןהמפגש
שללהרגשהבהדרגהמובילההקומדיהוהדוריים.הסחופיםהעיירתייםהיהודים

 .והולךקרבטירוףשלהדעת,שפיוןאיבוד.
הגדוליםהעיירהשסופריהיאהמקובלתהנחהחוזרת.הדגשהטעונהזרנקודהגם

אלהסופריםכיאףמוחלטת.טעותזוהי .הזדהותמתוך"מבפנים",ארתהמתארים
מבחינהעמדוהםביותר,והמלאהאינטימיבאופןהעיירהחייאתספק,ללאהכירו,
המהותאתלהסבירכדיבהישזוחיצוניתעמדהרק .להםחוצה_ומנטאליתריגשית

שלהעיקריתהמשמעותאתזהבהקשרלהזכירכדאיבכתביהם.העיירהתיאורשל
"הנוסעהאנגליבספריבהרחבהעליהשעמדתימנדלי-מוכר-ספרים,דמות

ש"יהמחברלביןבינהגמורההפרדהלהפריד(שישמנדלידמות .המחופש"
התמציתיתבצורהשלנוהחדשההסיפורתשלהמצבאתמסמלתאברמוביץ)
עוסקהואלעיירה.מחוץימיורובחיהואאךעיירה,בןהואמנדליביותר.והעשירה
ותשמישיהקודשספרימסחר-מימים-ימימההעיירהלתרבותהמוכר ,במסחר
נוס, 15יפניפניו .ועתוניהס'פריהההשכלה,אתגםלעיירהמביאהואאך-הקדושה
בלבלעיירה,מחוץמנדלישלעמידתובתארונפתחיםאברמוביץשלרביםסיפורים
בומתבונןמנדליזר.זאתרעםמוכרלעולםכניסההיאלעיירההכניסההפתוח.הטבע
האנשיםכלאתרואההואהיינו,"כוריארגראפית".ראייהאותרורואהמבחץו

המודרכתגדולה,מחוללהקתאיזוהםהיוכאילולענייניו,אישהנתוניםהמתרוצצים,
והנה("רעדלעך")מעגליםוכמהלכמהנפרדתהלהקההנהנסתר.כוריאוגראףעל-ידי

קונפיגוראצירתבוטובעשהיוצרכחומר,כמוה .אחדגדוללמעגלומתלכדתשבההיא
החייםתחושתאתהחיצונית,ראייתואתיותרממחישאינורבדשרםכרצונו.שונות,

רואיםאינםכשלעצמםהעיירהבניאמנם, .העיירהלעולםביחסמנדלישלהח~צונית
מקנההיאאדרבא, .הםאותומנתקתאינהזראךשלו,ב"חיצוניות"מכיריםהםזר.בו
בראוברגעלכן, .מהותםשלחיצוניתאקסטנציהשלשליח,שלמעמדמבחינתםלו

חדשותמפירשלמועמבקשיםבשיחה,עמונכנסיםצד,מכלאותומקיפיםהםהעירה;
ל"מומחה"נחשבהואהשארכיןצרותיהם.אתלפניוומתניםהגדול"'"העולםמן

והואמגרמניהשחזרהירשליאותוכגוןהעיירתי,לגוףשחדרזרגררםלכלביחס
ומבקשיםלמבדלירציםאותו".אוכלים"כיצדיודעאינוואישמערכיכאדוןלכרש
מהלהביןיכולכאחד;וחיצוניפנימישהואמנדלי,רקואכן,קנקנו.עלשיתההממנו
זהמתווךגררםבליהעיירה.יהודילביןכינוקשרליצוראףויכולהירשליאותורוצה
שלההיסטוריתלמהותהקולעתהגדרהמנדלימהווהכךאפשרי.בלתיהואהקשר

המשךהואהסופר,מןלהבדילהבדיונית,הדמות"שלום-עליכם", .החדשהספרותנו
העיירהעולםביןקשרהיוצרוזר,אינטימימחופשנוסעהואגםזו.הגדרהשלופיתוח

ותשמישיספריםמלאהישנהבעגלהנוסעלאהואאמנם' .לושמחוץמהלבין
ספקולנטים,ושלביטוחסוכנישלברכבותשהשתנו,התנאיםלפי ·אלא,קדושה,
"הוטלאוטורקיליה""הוטלכמוכשםלמלונותאותוהמובילותבעגלות

בכדור-פורחגםהמחברזקליותרה"מטורפים"הסיפוריםמןובכמהפורטוגליה",
מהות.אותההיאביסודה,המהות,זאת,עם .כיר~יז'ול
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בספרותנואותרשהעלההעיירה,דיוקןשלתאודי"עיבוי"שארתר·להביןחייביםאנו
המשמעויותכמיצרימקוררכל-כךומופלאעשיראוטונומיעולםשללמדרגה

מכאןדברי.עיקראתכאןמקדישאנישלוהזה,הדיסט~כסשלרהאיסתטירתהרוחניות
דניםאנושברהיירי'ספריאתהקדשתישלבירורההמורכבת,האמנותיתהבעייתיות
נולדהדימוישלהעיבוישאםברור,הרישטעטל".פרןאימאזש"רעדזר,בהתכנסות

שלהאמנותיהמקבילאלאאיכנוהדימוימיבנההריומיצריו,הדיסט~כסמתוך
 .בתחוםלאמשמעותרשעיקרמיבנה,שזהרמכאן,עצמו.הדיסט~כסשלהמיבכה

חריףבניגודעומדתזרתפישההררחכי-הקרכצפטראלי.בתחוםאלאהמי~טי-התאררי,
היסטורידיוקבעלמימטי-ריאליסטיתארוהואבספרותנוהעיירהשתארולהנחה,

 ,זרשבהנחההטעותעללאמיתם.ההיסטורייםהעיירהחייאתלשחזרניתןושעל-פיר
הרחיבוהיוםלפכיהדובריםגם .בספריבהרחבהעמדתיומשמעריותיהשורשיהעל
לאשכמעטשרב,נזכיראםדיינודבריהם.עללחזורמקרםואיןזרבסוגיההדירןאת

ירכיתכבעיירהיצירתהעשרים,המאהלראשיתעדלשונותיה,בשתייבספרותנותיתכן
שנוצרה,שהעיירהלכך,המובהקיםהסימניםאחדרקזהרסימלי..פיקטיבי-שםללא
מוחקת-טראכספררמאציהשלתוצאהחיכהרת,.מציאחומריעלמבוססתשהיאככל
 1קרכצפטראליסטיגררםלהתערבותברורהעדרתהיאהסימליהשםקביעתלכת.

להםשהותרהמציאותחומריבברירתהעיירה,דמותבעיצובמכריעלכוחשכעשה
מקוררהזההקרכצפטראליסטישהגורםלכךעדרתגםהיא .וכר'זהבעיצובחלקלקחת

מחוללת,להקהחיתהכאילושלמהעדהלראותניתןמכר.משרקהרוחני,בדיסטאכס
כלשלהאינדיבידואליתשהאנושיות ,"כתריאלים"ארבטלניםקבצנים,שוטים,עדת
ביותרברשתובלטכדיבוטלה,לאאם ,צומצמהארתההמרכיבים.היחידיםמןאחד

 .הסימליבשםהמסתמכתהקולקטיביתהתברכה

שלום-עליכם

הקרכצפטראלי,המיבכהעלהמעידמארד,חשובאחר,איכדיקאטררלהזכירגםכדאי
כמרבן, ,מוצאיםאנורביםיוצריםאצל .בספרותנוהעיירהתארושלהבלתי-מימטי

דווקארביםבסיפוריםלהתרכז ·המכרג,תהנטייהלמרות .רבותבדיוניותעיירות
אכטי-מימטית),לנטייהעדרתזר(רגם"קרריכטאסכסץ"למעיןהנעשיתאחתבעיירה

ההגירןהיהאילו .להרחבהמנוגדתנטייהגםקיימתהרישברש,ארכתריאליבקהכמר
העיירותביןשההבדליםלכך'מצפיםהיינו ',מימטיהגירןהעיירהבתארוהשליט
חברתיים-כלכלייםהדגשיםומקרם,זמן'הבדלייהיראחדיוצרבכתביהשוכרת

הםאךמסריימת,במידה ,בתאררםקי;מיםכאלההבדליםונר'.כרףהבדלספציפיים,
ניגרררוחני,ניגרר-עיקרוזההבדלהבדיוניות.העיירותביןההבדלעיקרלא

עיירות,זוגותליצורהנטייהמכאןהעיירות.מןאחתכדשלהקיום"ב"פריכציפ
ביןביחסיםהיאלכךביותרהטובההדרגמא .ביכארייםביחסיםזרלערמתזרהעומדות

רן,בטל<קא;~צ~כסק>קבציאל . rאברמרבש"יכתבישלהקלאסירתהעיירותשתי
 .(טרכעיי~דעררקע)

זהאיןאבלאחד,נושאעלרראריאצירתאלאהןאיןכאילואלהשתיעללדברנוהגים
האחתהנעימהמתוךאיךלהשמיענוביקשהמרסיקאיהרירראריאצירת,הןאלואםכך.

צא_מראחתבעיירהשישמהכלהרי .בתכליתלזרזרמנוגדותאפשרויותלפתחאפשר
כפי Iשכןהעיירות,שלעזיבתןענייןמכריעכלקררם .השכייהבעיירההיפוכואת

מסביברבכן,לנטישה.מוצאנקודתאלאאברמרביץבכתביהעיירותאיןנאמר,שכבר
כללעזוב.שלאאפשראיאכן,שארתהקבציאל, ,אחתעיירהר_המחבמעצבזהלעניין
האחרת,העיירהזאת,לעומתארתה.לעזובסופרהטבע .בדרךזרבעיירההחיאדם

הנטישהמפעלכךומשרםארתה,לעזובכללאי-אפשרשלכאורהעיירההיאבטלרן,

בתורתאפי-כביכולבסטאטרסהשלישי"בכימין"מסערתגיבוריאתמזכהשלה
אתמגליםהםכביכול.עליהוהשתלטוהטבעדרךעלשהתגברום,.גיבררי

מולדתם.עיראתלעזוביכולתםבעצם"גיבררירתם"
רוחני-חיכוךלקראתהעצמואתלחכךצריךבכימין .מצרייםיציאתהיאבטלרןיציאת

 .אפשרירתהעלגםארביציאההצורךעלכלרםילמדלאעצמםהחייםמןספררתי-דתי.
ליצורכדיהררמאנסית-הלגנדאריתהספרותיתבמסורתלכבורעליוקיחרטדוןכמר

הטבעאתלאנוסלהתאמן,עליואחר-כך .יציאההמאפשרהרוחני,האופקאתמתוכו
כמעטזה .אסקיטי~קבלימשטרמעיןבמשהולחיותליער,לבדרלצאתשבר,האנושי
האחרוןברגע .נגדרשהבלכדמהאזגםלצאת.מצליחהואלבסוףרקבחייו.לוערלה
עררךבהתאםדבר.שלבסופרלצאתלגיבוריםמאפשרכסורקלהתבטל,המ,סעעומד

הואברהטבעישהמצבעולם, ;בעצםהאדמוניכעולםעצמההעיירהשלתאורה
העיירהשרדייההתאוובגרף ,אדרבארעב.מתוארלאאךעניים,האנשיםהסט~סיס.
ביערהמתעלף<בכימיןותפרחי-אדמהקישואיםעליההמרעיף .פורה rקשלבעיצומו
ירקותמלאהעגלהקרן-שפע,"קררכרקףפיה",מעיןמשהרבתרךלעיירהמוחזר

 ,הגיבוראתנוסף,פריכמרבה,ומגלותהעגלהעלפושטותכשרקהנשיםועופרת.
אנשיםגםשהםחולמים,רקעוזביםכזהמקרם .ל"קדרש")כעשהשכברה"אברד",

 'ואילולאשהכעשהאחדשגברמפכישלהם,המיניבסטאטרסלכתמרחיקשיבוששחל
אוהביםלבריחתהמביאורמאןמעיןחברועםמכהלאשתו,מפכיהבורחהשני,הגבר
פסארדר-אידילישלם,עולם'כשארמותיריםשהשכיםהעולםשנראים.בכי-זרגמפכי
י •לכצחכךלהתקיים.'כביכול 'ממשיךהוא .אטיוסט

ביולוגי,טבעי,סדר-דבריםמעיןמשהרהקבצנותמהורהבקבציאלזאתלערמת
תחילה,בכרוכהילדיהםאתמולידיםםיהקבציאלהעיירה.מןליציאהאדםכלהמרעיד
תחושתאתסביבהומבססיםזרבסחררהמתנאיםהם .יצואסחררתבתורכביכול,

-מעשיהםלפריכזקקכולוהעולםהרי .מיוחסיםגאים",כ"דליםשלהםהסטאטרס
יששכאןברורבבתי-הברשת.פרוצותואפילושפחותחזנים,שמשים,משרתים,בתור

הררמאןכלהרי .בניהשלהכלכלילעתידםדואגתשאיכהחברה,עלמרהסאטירה
באבררלרגית-סקסראלית,פאבריקהכמיןקבציאלבתארוהנפתחהבכא","בעמק
מעלהכךאגב .הזרהפאבריקאכטיתהשיטהשלהמחרידותהתוצאותאתלתאר

"מלים"ביןהיחסשלהוותיקהנושאעלמבריקהפילוסופיתבדיחהאברמרביץ
 .לולקרואיששםמהבשאלהורקאךהרריודנים ,הסיפור .גיבןךכשנולדל"דברים".

לערמת .שביניהםוהישניםהעמוקיםהסכסוכיםמתגליםזהבענייןרבים.הםכךעל
וכיצדהחדשהילדאתיאכילובמהלשאלהביחסמיחדהבארחהאדישיםשניהםזאת,

ב"מלים",אךנאחזיםהםומדעתם.מלבםרחוקזהדבר .עצמואתלפרכסיחככרהר
שלהם "טאכץ·הסרבסמןעצמם,הדבריםמןןילחלוטומתעלמיםהדברים,שלבשמות

שקבציאלמכאןביולוגיים-כלכליים)._חומרייםבמונחיםאותרן_הבי r<שאברמרב
 ..עצמהלחורבןדבר,שלבסופר ,וממילאובנותיה,בניהשללחורבנםבהכרחתביא
נפגעתנשרפת,נחרבת,קבציאלאתרואיםאנו rאברמרבשלסיפוראחרבסיפור .אכן

הפולחניבאקטכברעתידהמתכחשמסריימתמבחינה .מבניהונעזבתבפוגרומים
אלאמצרייםיציאתעלכחזרהלאהבכא"ב"עמקהמתוארשלה,המרכזיהעדתי
עלבהלחזרלכסלוןבתהלוכהיוצאתכולההעירכלפורים.שלודרס.כאקסדווקא

התנהבית-המדרששלהשמשאפילומשלוח-מכרת.שלנדברת-לשםהפתחים
ולצאתבפוריםמשמרתואתלכטרשרשאישהואהעיר,בפנקסם_רשרוהתנאיבפירוש,

שלמקרםמלכתחילהבהרואיםתושביה .ריקההעירבפוריםנדברת.לקבץהואגם
 .לעוזנוצררךשיהיהפורענות,
תפישתואתלהמחישהבאניגודי,אידאימיבנה ,אפואהוא,העיירותשתישלהמיבנה

הפועליםהסטאטי,העיקרוןמולהדינאמיהעיקרוןהמנוגדים,בעקרונותהמספרשל
שלישיריםחיקוייםלאסימליים,קיבניםחינםאלהט."היבמאההיהודיםבחיי

העיקרוןשלפעולתולתארובהרחבהלהיכנסהמקוםכאןלא .היסטוריותעיירות
שגםכאן,נזכיראםדי .ספרותנושלהקלאסיותהעיירותבעיצובהדיאלקטי-הבינארי

יוצר ,כלומרלשניביחסהאחדזהעיקרוןפיעלעיירותיהםאתעיצבושוניםיוצרים
ררייסנברגי"מ(כגרןאחרידועדימויכהיפוךבמכווןשעוצבעיירה,דימויהעמידאחד

ב"העיירה"אששלרםשהעלההתמונהאתלסתורשבא"עיירה",בסיפורו
 . .שלו)המפורסמת

לתאררימתייחסיםאנו .כאןשייזכרראוילב,שמולאכמעטאליושגם Iאחרעניין
הקיפוכאילו- rאברמרבבכתביהתאוריםנאמר.-שלנרהקלאסייםהעיירה
יהודיתמקבילהכעלקרובותלעתיםמדברים rאברמרבכתביעל .עצומיםמרחבים

לרשותנו rאברמרבהעמידכאילומשתמעמכאן .ב~לז~קשלהאנושית"ל"קרמדיה
לאמיתר .לרובובניואנסיםבפרטיםמשופעיםעמודיםאלפישלבהיקףעיירהתאודי
 ·הרבהתלקטוולא rאברמרבבכתביהעיירותתאודיכלאתותצרפותצאו .דברשל

ההם""בימיםשלהגדולהסולידיהגושרקכאןקייםלמעשה .עמודיםממאהיותר
מקרהלא .וקצריםחטופיםהםהתארריםשארכלהבכא"."בעמקשלהראשוןוהספר

אברמרביץכתבימתוךהעיירה ;חיאתאכתרלרגיתבדרךלשחזרשניסראלהשכל ,הוא
שככתבהמאוחר,האטובירגראפיהסיפור-ההם""בימיםעלרקכמעז,כהסתמכו
עד rאברמרבהצליחהכיצדהשאלה,נשאלת .ותער,הנצחהשלמטרהמתוךבאמת

תמוכתאתבכתביומעלהשהוא ,הרושםאתהקצריםברישומיוליצורההם".ל"בימים
 ?~שואל"ככסתשל"ציירהכךנזכרתלהיקראהואשרשאיעדפרטיהלפרטיהעיירה

כאןחיתהכאילורוגז,שמתוךבהשתאותזרשאלהבפכיעמדומאוחריםמבקריםכמה
כלאתלאחתאחתמנהקריב.אברהם .ארתהלהרקיעשישערמומית,תרמיתאיזו

 1כךפיעלופסק Iאברמרביץבכתביתארול~רםזוכרתשאיכןהעיירהשלחייההרריות

המצטיירתהעיירהתמרנתשכןבבתי-הספר,שיילמדוראוייםאיכםאלהשכתבים
 ,גלאטשטייןיעקבהגדולהייריהמשוררגםכתבדומיםדברים ."מסולפת"היאבהם

האמנותיתלמגמהמובהקסימן,אן"כישלדעתי, .הקבצנים""ספרעלבמאמרו
מלאותעם.להתמודדניסהלא rאברמרב .אברמרביץיצירתשלהאמנותיתולשלמות

קרכצפטעםלהתמודדכיסההואלחשוב.שנטרכפי ,העיירהשלהחיצוניתהחיים
שלמיםתאררירגםנראיםשלמהרוחניתמערכתעםשהתמודדומתוךשלה,רוחני

כמעטלמשל,אלה,בתארריםשאיןלכר,ומזכירקריבכמרמישהושבאעדומלאים.
שאיןלרדייה,ארחתונהתארובהםשאיןהספציפי'החסידיהחייםלאורחרמז-שר-ם
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ספרים)מוכר(מנדלי

ל"חסרונות"בלתי-מודעיםלהיותנוטיםאנופסח,שלסדראולתורהעלייהבהם
היאששלמותהבמערכתנאחזיםאברמוביץאצלהמצוייםשהתאוריםמפניאלה,

 .בתוכה

הקהילהשלההיסטוריבמושגהקשוריםהקרנצפטיםשרשרתהיאזרמערכת
וישהיהודיתהתרבותשלהעצמיהדימוילהבנתבסיסימושגזהרהק"ק. ,הקדושה
ינר·בידנתנולאעדייןלי,הידועככלשלנר,שההיסטוריוניםכך,עללהצטער

אתלהסבירמקורותיו,אתלתעדכדיבהשיהיהומוסמכת,רחבהמרנרגראפיה
מרנוגראפיהללא .השונותההיסטוריותבתקופותמשמעותראתולנסחהתפתחותו

אםזאת,ובכל .אחיזהחסרותהיסטוריותבהכללותמסחבןהנושאעלהמדברכלכזר,
קדושה,קהילהשאינהלמיקדושהקהילהביןההבדלומהרק"ק,מהיונשאלנסתכן

וגרפיההגיאשלבמרחביםחרץכלפיקיימתהקדושההקהילה :כךבערךונשיבנעז
ונקבעומסריימתבתקופהמסוייםבאתרשנוסדיהודי,ישובמקוםזהר .וההיסטוריה

שנקבעומשעה .כנסתוביתיהודיקברותביתמיקודה, :החיונייםהמוסדרתבר
מעטיםיהודיםבריושביםאפילו ,קדושהקהילהבחזקתהואהמקוםהאלההמוסדרת

ייהפךלאומקומםבכפרארבאחוזהלשבתרביםיהודיםיכוליםזאתלערמת .מארד
לטבולתצאנהנשיהם"ישרבניקים".יהירוהם"יישוב"בבחינתיהיהאלאלק"ק

 .למקומםשמחוץהכנסתלביתהכיפוריםביוםינדדועצמםהם ;הסמוכהבקהילה
אפוא,היא,הקדושההקהילהמקומם.שאינובמקרםלקבורהיוסערמתיהם

ריטואלי:'בסיסיים,בריטואליםהקשוריםמיסודותהמורכבתהילכתית,קונסטרוקציה
שאפשרכדילמיקודהזרקונסטרוקציהזקוקהכלקודםהחיים.שלהגדולים "המעבר

הביולוגיתמחזקתםאותםלהפקיעהלידה,ואתהמיניהמגעאתבהלקדשיהיה-
הבארהמעיין,הואהאגן,הואהמיקררהקדוש"."גוישלהקיוםלסימניולהפכם
הגברשלהמיפגשהופךמנוחר .הקהילהשלהמקודשהפיסיהקיוםשופעשממנה
האקטוהפיכתאדמותעלישמייםמלכותהמשכתמשרםבהשישלמיצררהרהאשה

עלספוריםממלאי'םבמקרהלאהאומה.חייהמשךקירםלמעשההמיןקירםשל
רבותעיירותשלהייסודבאגדותמכריעתפקידמיקודהלהקמתרשותבהשגתקשיים

הגברי)המרחץביתגםלו(ובהמשךהמיקררהנושאממלאהמאוחרתבספרותואף
ריכוזמוצאיםאנואיןאחרת"רגירנאלית"ספררתבשרםלהפתיע.עדבולטתפקיד
 .היגיינהלצורכילכאורה, ,שנרעדבמוסד,דווקאהתאוויתהלבתשומתשלכה-רב

לושקראוכפיאר, ,העלמין""ביתאר ,בית-הקברותהואהמיקררהמןחשובפחותלא
גרויותאלאשורשואיןבמקרם,מכה-שורשהיהודיאין"שדה"בלי ."השדה"ביידיש,
המשכיותשלקשרשנוצרכךהחיים,שלחיותםלמקוםסמרךבעפרהנטמנותהאבות,
ברנהבית-הקברותעלשדווקאהוא,מקרהלאלהורה.העברביןלעיןרגלרייהמוחשית

קברותביתזהו .כתריאליבקההסימליתהעיירהשלהעצמיתהזהותאתשלום-עליכם
שורשצפוןבבית-המוותשם .האוצרגםאלאה~בותרקלאטמוניםשבו ,יק_עת

 .היסודעדקיומםייהרסהקברותביתייהרסואםהכתריאלים,שלהחיים
מקוםהמדרש,וביתבית-הכנסתעומדיםוה"שדה"המיקווהאלה,שניבסיסעל

בפעולתההקהילהחיישלהרוחניותמתגלהבהםכיאף .הדתיהחוקולימודהפולחן
וביתהמיקווהמצוקיעלהנשענתשנייה,קומהבבחינתאלאהםאייןהיומיומית,

המתווכים,הםהאלההמוסדותשלושתכלבקדושה.והמיתהבקודש.הלידההעלמין
מוסדרתמערכתנוצרתבזכותם .ואץרשמייםומטה,מעלההמחבריםהצינורות
חוקישלהתחוםבתוךצורכיהםאתולספקהחייםאתלקייםהמאפשרתוקבועה,
 .האלוהיתוהבחירההקדושהבתחוםכלומר ,התורה

 1982מרץ·מאי

יסודטהור.מטאפיסיבעצםהואהק"קשמושג ,רואיםנר"אמיידכךעלעומדיםכשאנו
יבוסיםידיעלמיושבתחיתהירושלים .המקדשוהקמתירושליםככיבושכמוהרק"ק

פגועהחיתית,אנושותממנהוסילקדודבא .דודנפששנראיועיוורים,פסחיםטמאים,
כך .קדםלאלוהירמע;נהזבולאותההפךבנרובאמצעותארתהטיהר ,זוומכוערת

מוחשיקיוםגסאמנםלושישולמיתוס,דתילמושגאלוהים,לעיר.היאנעשתה
שםאיוט,?אמפוןאמקוםהיהמתחילה .כךהקדושההקהילהאףבהיסטוריה.

ובסובךביצותביןשםטרפוטמאותחירם .ואוקראינהפוליןשלובערבותביערות
נימפותשלזעמןאתלשכךכדילנהרותברבותהטילואליליםערב,;אכדיםאלרנ:ם,
בניבאוובשכרות.בזימהועסקוזהאתזהרצחושם,צדו .הולליםופריציםהמים

כתבוובהילוכםהינחם,גלרתאדיש .בדרךאותםשהרכילהואהעליוןהכוח .ישראל
נפלהלבסוףתל~ודם.מהםישתכחשלאכדיהתלמוד,מסכתותאתהיערותעציעל
ומכאןהגאולה.בואעד ,לעiכהזמניהמנוחהמקרםהיהזהפה-לין. :מרקיעקולבת

בלגלוג).פץרי"לאומר ,המלותפירושיודעיםאינםהמסכניםהגויים(רקפרליןהשם
הזמןזה .אותהולקדשה~ןאותמןארתהלהפקיעמרחב,חטיבתליטול 'צריך

הרשמיתהצנרתנוסדהשלאעדהעליונההרשותשליחישלהישירהלהתערבותם
באקטיםצורךיש .ומטהמעלהביןישירהזרימהלהבטיחהואשתפקידה ,והמוסדרת
האבות-אומלאך,אולהופיע,יכולהנביאאליהו .ניסייתהתערבותשלחד-פעמיים
בהשגתלמשל,הק"ק,שליים'הראשונהכליםביצירתלסייעהואתפקידם .האושפיזין

ביתמוקםהושגושאלה.אחריהקבורת.שדהברכישתארלכריית-מיקודההרשות
בתהליךלצדדיםנדחיםיהודיםשאינםהמקוםבני .התורהשלקולהונשמעהמדרש

נוטרתהספרותוגםהמסורת .והפסחיםהעירוריםהם .המרחבשלהספיריטראליזאציה
ולצידה,העיירהבתוךלהתקייםממשיכיםשהללוהעובדה,מןלהתעלםרבהבמידה

חיובהוהממציאההמקפת,הכפריתהארכלרסיה·תפקידאתורקאךלהםמועידותוהן
יסודרקלאישלעיירהשכן, .נוכחותהבעצםעליהמאיימתהיאגםאםלעיירה,
צפוייההיאוהעירהמקדשביתכמו .להצפריירושלמיחורבןגםאלאירושלמי
מסביברביםכהעיירהסיפורימתרכזיםכךמשרם .טמאיםבידיולחורבןלשרפה
גםישהחורבןומאחורי .בבית-המרחץארבבית-הכנסתשאחזה ,שרפהלפרשת

כסייתעקירהשלאלאמחודשבנייןשלרקלאאחרית-ימיםירושלמית,אסכאטרלוגיה
.בתי-המשיחימותשלישראללארץשבה,הקדושכלשללפחות,או ,העיירהכלשל

המתים .ישראללאץרויעופוימריאוללון"נטהאורח;ב'עגנוןשאמרכפי ,המדרש
יהושפטבעמקהמוותמתרדמתויקומוהמחילותבגילגולייתגלגלובבתי-העלמין

אלאהנוףפנישעלוהחצרותהבתיםרקלאהיאהעיירהבינתיים, .ישראלשבארץ
וה,?ימותהעפרמעמקימתוךהממריאיקרות,אורמלאמופלאקריסטאליגלילכמין

והואאותוהסובבמכלמופרדשבתוכומהכלהשמיים.לבאלוהבוקעהתחתיים
והואלחלוטיןממנונפרדלושמחץומהכל .גלותאשלירושליםקדושה,שלחטיבה
הלומינוזיהגבישתוךאללחדורתמידהמבקשיםה"חיצוניים",לכוחותמשכן

 .אותוולהרוס
מייסדים,קדושיםסיפורי ,יסודאגדותהמכילמיתימושג ,אפוא ,הואהק"קמושג

החיצונים,בכוחותהקדושהמלחמתשלדרמה ,ימיםאחריתקדושה,היסטוריה
הרבותמהצורותאחתאלאאיננוהק"קשלהמוחשיההיסטוריהקיום .וגאולהחורבן
האקטואליותאלהטהורההמיתיתהספירהמןעצמואתמשליךהמיתוסשבהן

חותמו.אתהאחרונהבזווטובעההיסטורית

הי"טהמאהבשלהילנושקמוהאחריםהגדוליםהסופריםובעקבותיואברמוביץ
בראשהיאהעיירהעולםעםשההתמודדותהבינוהעשריםהמאהובראשית
הכלכלהבעיותעםהתמודדותרקולאהעיירה,שלהמיתוסעםהתמודדותובראשונה
כתמציתלירושלים,כתחליףת_ונשפטנידונהלהיותחייבתהעיירת .שלהוהחברה
הכלכלייםהחברתיים,הפרטים .קדושהשלכקונטינואוםישראלתולדותשלהאידאה

רקאבל ,בהםלהשתמשישהזאת.המהותשלמטונימיותרקהםוהפולקלוריסטיים
איןאופןובשרם.טראננסצדנטאליתהיאמהותואשריותר,גדולמשלםקטעיםבתור

בממשותלאובראשונהבראשלהיאחזאפוא,יש,וההוויי.הפרנסהבתחומילמצותה
כךהמוחשיים.הפרטיםלעברהאנרגיהתיקוןהמיתוסמן .במיתוסאלאהחיצונית

אדםשלביתו .תמידקרבןעללפארודיהאותמידלקרבןקרירהצליאפילויהפוך
המגמהלפיהכל-המקדשנושאעללגלגניתלטרtזבסטיהאולמקדשיהיה

 .היוצרשלהאידאית
בשלושה-ארבעהשלנוהגדוליםהיוצריםבכתבימופיעהעיירהשלהמיתוס

מתוךהעיירהיסודשלזההואאחדוואריאנט .יותראופחותקבועיםוואריאנטים
 'שלנוחרתבהתערבותעלמין)בעתמדרש,בית(מיקודה,קדושמרכזארטבוראיזה
אלוהשנשמתגוףזהו .גופניכקיוםהעיירהשלקיומהמובןזהמיתוספיעל .מעלה
אתממנותיטולזאתשמהרתמבלי , BODY POLITIOUEגםזהר .אותומחייהממעל
הפה,העין,-הגוףמפתחילאחדנ.כנסיםלתוכוהנכנסיםממש.הגופניתהיההווי

ללב.לקיבה,ומגיעים-פי-הטבעת
שכולנוהגיבור,הולדתעלהמיתוסיםברוחהגיבורהולדתישלזההואאחרוואריאנט
כמו .פרוידוזיגמונדרtזנקא;ט;להםשהעניקוהפסיכואנליטיהפירושעלהתחנכנו

מפגשאיזהמתוךהעיירהשלהמייסדהאבנולדןך;מרלרסגל~,?ששמשון,משה,
עליהנביאאליהו_אוהאומהאבותאומלאךבהופעתהכרוךומטה,מעלהשלמופלא
מיניקשרי:זברעלצינייםברמזיםתדירזהמיתוסמלוויםהמשכיליםהסופרים .אדמות

הקדושההאםלביןנודדים)ארחי-פרחיאלאהיולא(שאוליהמופלאיםהאורחיםבין
תארובמרכזעומדבמיתוסכזהשימוששלהמובהקהגילום .מייסדאבאותושל

שכןהמופת","טבעתהספר,שלהיירישמואתומסבירהבכא"ב"בעמקקבציאל
לו,שהורישוהםקבציאלשלהגביריםמשפחתאבינולדהופעתםשעםהאושפיזין

איןבקבציאלשהריעושרו,אתהמבטיחהלאה.מופמופתטבעתאותה ,המסורתלפי
בנסים.אלאלהתעשרדרךכל
ארכאלומיתולוגיותטקסונומיותלפיאותםלקטלגשאפשרנוספים,וואריאנטיםיש

כיסודטהורים.יהודיםהםהמיתוסיםתמידלא .כאןמפירוטםהמצעוקצראחרות,
מקרםישכהוהרמאויות.המסחראלמרקרליס,האלמתערבכסלוןכמומסחריתק"ק

הסערהכים,החרבהמטרויההכריחה ,_האניאדהסיפורעללחזרהאפילו
 ~כסלוןיסודתארו(ראהחדשהטרויהעליולכנרתכדיהזרהחוףאלוההיטלטלות
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שהסאטירהמבטיח,כזהרראריאנטכלמקרם,מכלהשלישי").בנימיןב"מסערת
לאתיאחז-ואחריםלינצקיספקטרר, . rאברמרב-המחברשלהמשכילית

שלה.המיטאפיסיבפריניציפהעיירתית,שנמהרתבעקרוניאלאבחיצוני
להצגתהגייעאבלהמיתוסעלסאטיריותבפארודיותהואגםהתחילשלום-עליכם

מקרםלאותועדביצירותיוהעיירהתמרנתאתהביאהואדיוק,ליתר .מתוכוהמיתוס.
כיסודהבנתולביןהמיתוסשלהביקורתיהקומיפירושוביןועומדיםתלוייםאנושבו

ביצירתו,ובתי-הקברותהאוצרנושאיבפיתוחהבולטהדבררוחנית.עצמהשופע

המיתוסאיןתחילהמשולבות".מסות-"שלום-עליכםבספרילתארוניסיתישכבר
בחזייהמוטעיםלחייםלאבראציה.כסימןאלאשלום-עליכםע"ימוצגהאוצרשל

שלדעתהנטרפה"האוצר"במחזההדברים.פנימשתניםכךאחראדמות.עלבמקום
היוצאהגיבורשלגלגולו .י~נ;;הישן.העלמיןבביתהאוצרבחיפושכתריאליבקה

כפאר~רפראקטית"."בדיחהבאמצעותמשגעונהלרפאהומנסהלעיירהבאוהחוזר,
לשפרומאמציוהאדםעבודתהואהיחידהאמיתישהאוצריודעהואמאמריקהמעשי
הללו,לומודיעיםטפשותם,אתהעירבנילגלמגלהשהואלאחראבלגורלו.את

החכםבניחיים.להםאיןבלעדיוכיהאוצר,בחלוםמהאמיןיחדלולא _לעולםשהם
שלהמיתיהקיוםלרזילחדורמסוגלשאינוקצר-ההבנה,החיצוניכאיש _מתגלה
אדם")("חייהיריד",מן"בחזרהשלוהאוטוביוגראפיבררמאןהקדושה.הקהילה

אתקייםשבכוחושלו,אישיחלוםהואהאוצרשחלוםלקוראיו,שלום-עליכםגילה
שפקדרהו,האיומיםהחייםמשבריבכלשלוהיצירתיהמרץואתהאופטימיות

 .האמנותיתיצירתושלשורשיהמשניאחדהוא,זהושחלום
שביניהןשההבדלהעיירה.כתארואסכולותכמהבספרותהתהווהעשריםבמאה
האסכולהבשם(ביברהאחתאסכולה .שלההמיתיהקונצפטאלביחסןנעוץ

אתלהחיותניסתהזה)כינוישלבהתאמתורבלספקמקוםישכיאםהניאורומאנטית,
בפירושקיצונייםניגודיםקיימיםבתוכהמתוכו.העיירהחייאתולפרשהמיתוס

כפץריוצריםביןברוריםסייגיםקובעים Iכמובן :ואל,המיתוס,שלמשמעותו
הצגהשלהיאהכלליתהמגמהזאתעם .ובאשביס-זינגרעגנון .וברדיצ'בסקי

אסכולההעיירה.חיישלההיסטוריתהמשמעותכתמצית·המיתוסשל"טהורה"
אתולחשוףלהרסובכוונההמיתוסאתהעלתהההשכלה,ל~סורתבהמשךשנייה,

בברית-המועצות,הגדוליםהיידייםהמ~פריםבייחוד"התמחו"זהבעניין"תרמיתו".
 ;בא")ודוריוצא(ב"דורמארקישופרץהדנייפר")יד"על(ברומאן;;גך;לסוןדודכגרן
מובהקיםציונייםסופריםשלבכתביהםגםלמצואקשהלאהאסכולהאותרתאתאבל
 :המיתייםהסמליםמועליםכאן .ב"יעיש"ואפילוראשונים"ב"דורותהזזחייםכגון

תוצגשמשמעותםכדיוכר'.השריפההמדרש,בביתההתייחדותלקברות,העלייה
העיירהבנישלמשיכתםבתארושלוהרומאןאתפותחמארקישפרץ .מתוכןכריקה

הםשלוהישנותהאבןמצבותשעלהמטושטשותשבכתובותהקברות,ביתאל
החייםקומובילבאמת .,,,-תיבעםאותםהמקשרכתב-היחוסאתלקרואמדמים
תתחוללשבהןשבצידו,המזוהמותלבורסקיותאלאלבית-הקברותלאשלהם

שהואבשעהדומהבלתילאמחשבהקומפתחהזזהעיירה.שלמלחמת-המעמדות
שלהגרוטסקיותלעליותיוהמשךאינהישראללארץשהעלייהב"יעיש",מראה,
 .המוחלטהיפוכןהיאאלאהמלאכים,ביןאלהשמיים,אלהגיבור

מיתי"ערפל"מכלהעיירתייםהחייםפניאתלטהרשרצתהשלישית,אסכולהיש
במובןאפוא, Iחוזריםאנוזואסכולהשלבתאוריה .אנושיקיוםתחוםכסתםולהציגם
בכתביהיחודיתהעיירתיתהמודעותהופעתלפניקייםשהיהלמצבמסויים,

הבליטותאלהבתאוריםמתמעטותאופייניבאורחהי"ט.המאהשלהמאייסטרים
א"נשלסיפוריושמרביתבכך,בקושירקנזכריםאנוהעיירתי.ם.העולשלוהיחודיות

מקוםהמספרמקדישלמעשה,וביילורוסיות.אוקראיניותבעיירותמתרחשיםגבסיך
בעולמותיהםאלהדריםתאנבלעיםכןפיעלאףהעיירות, .תאודילבסיפוריםמועטלא

 .ההתעלמותאמנם,קרבם.אלבאוכיכמעטנודעוולאהגיבוריםשלהאינדיבידואליים .
ופרץ·שלום-עליכםאברמוביץ'בכתבישנוצראסיהקלהעיירתיהדימוימןהגמורה

דודשלהמופתברומאןבולטקטעזומבחינהאופייניאפשרית.בלתיכמעטהיא
הפרי-בתקופהנכתבזהורמאןאלעמען"). ך~נ"(הכל""ככלותהצעירברגלסון

כלומר,מורו.גבסיך,שלבדרכובוללכתניסהוברגלסוןהמחברביצירתמtזרקסיסטית
מיטאפיסיתמשמעותכלחסרעיירתיעולם-ב"רובפירוט-בולעצבניסההוא
המסרבתהורביץ'מירלהגיבוןה,עצמהמוצאתבר.שעולם ;שליליתארחיובית-
גיבורתושלזוגישההבליטברגלסרןמשמערת.שלארעומקשלממדאיזהברחשוף-ל

גבסיך),א"נשלדמותועלמבוססת(דמותסופרצעיר,אישעםה-פגיששלבסצינה
הואהנערהאלשיחסרהגבר,השבת.כניסתעםחיזור-כביכולשלטיולעימההמטייל

אתשתראהממנהומבקשהשוקעתהשמשזהבעלמצביע 'לגלגני,ספקפטרוניספק
כלרם.רואהראינהמסתכלתמירלישראל.מערנותאתלהברותבאההיאאיךהשבת
ועייףזקןגרישאיזההגבעותאתהשדות,אתהרחובות,אתהכל,רואההיאכלומר,

-מדברשעליהזהובת-הכנפייםהשבתאתלאאךהיום,בהערבבהןחורשערד
ורואהעליומתרתחתהיאלווייתה.בן-הומוראורצינותשלברורהלאבמידה
לבלבלמנסההואבמהמבינההיאאיןכללוברגשותיה.בהציניתהתעללותבדבריו

אתברגלסוןממחישכךשישתוק.לוומוטבלה,לומררוצההואבעצםרמהמרחהאת
כךכדיתוךאבלמיתוס.עלפארודיהגםאומיתוסבעיירהלמצואהמסרבתהגישה,

אלאאיננוכולוהקטעשהרי ;המיתיתבמסורתמהיאחזות-פאררדיסטיתמפלטלואין
הצדיקמבקששבהפרץ'י"לשלהרים"שניב"ביןהידועהצינההסעל-פאררדיה
(שמחתהחגשמחתמשמערתאתש"יראה"מבדיסק,מהגאוןנוח.רבימביאלה,

בבגדיקבצניםשלקבוצותאלארואהאינוהמתנגדהגאוןואילוחסידיו,שלתורה)
סיפורימסורתשלהרצףבתרךנפגשבסיפורסיפוראבלנפגש,לאבהרהרקרעים,
 .שלנר.העיירה

והסבלנותהקשבעללכולכםמודהואניזהבכינוסלהעלותםשרציתיהדבריםכאןעד
מןלכמהוארייה,הכנהללאהמותן","מןאשיבאוליעכשיולי.האזנתםשבהם

העקרוניתהציוניתהתצפיתמתוךיהושעא.ב.שהעלהוהנ;קבותהחשובותהשאלות
הבלטריסטייםבכתביו,הקריאהבשעתלהמצפיםואנובההורגלנושכברשלו,

והפובליציסטיים.

יהושע:א.ב.
1 . 

מעובהיהודיתמציאותשלהעצומההדחיסותשעל-אףהעובדההאם
הקרוייהספרותאותהנזקקה ,-19ההמאהוסוףאמצעשלבמזרח-אירופה

התיאוריםאתלעגןכדיתשתיתיבמיתוסלהשתמשריאלית,הוויספרות
היהודיתליהנחשבת ,זושמציאותבעצםמראהאינה ;הלכאורה-ריאליים

 ,אמיתיתיהודיתטוטאליתולאפסבדו-טוטאליתרקחיתההשלמהי,
כלומר ?כינסהישראליתהמציאותעללומרשאפשרמובןבאותו

העולםכלילבעצםהושמט ,יהודייםוחייםעיירותשלאלהבתיאורים
שהסופריםהסיבהאוליוזאתהמיתוס. ·במקומוובאאותם,שנשאהנוצרי .

היו-30הבשנותוכאשרבארץ-ישראל,כזאתבמהירות _נקבצוהעבריים
רובבאירופהיהודיםשלרביםמליוניםלעומתיהודים,אלף 200רקכאן

 , .פהחיוכברהעברייםהסופרים
z . 

נולדיםאיד ?וגבסיולנדנדושלום-עליכםממבדליהמעברחולייתמהי
שלום-מנדלישלמהגיבוריםשנים> 1s-10שלובהפרשכזאתבמהירות

 .וחד-~מדייםפשוטיםפרימיטיבייםגיבורים.שהםואחרים,עליכם
ברנ~שלהתובנהומלאיהנוירוטיי~האירוניים,המתוחכקים,הגיבורים

וגבסיך?

 :מירוןדן.
העיירהדימוישלהבעייהעםציוניתהתמודדותלהתמודדמנסההרשעי

דווקאעקרוניותשאלותלהישאלחייבותשלוהתצפיתמנקודתבספרות.
אוטונומי,שלםעולםכמיןהעיירהאתלהעמידהספרותשללנסיובהביחס
הגלותיהעיירתיהקיום 'תפישתולפיהרי .והאדמונייחרדיעצמו,אתמלא

משולבאחרים,שלעבודתםעלמבוססשבור,חלקי.פגרם.טבעועצםפיעלהיה
אותו.ועוינותלוזרותקיוםמערכותבתוךבטובתוושלאלרצונושלא

מיטאפיסימישורעל-זושאלהעםלהתמודדבאהק"קשמושגלהבהירניסיתי
אותווהפךמשיחי-"ציוני"מודלעלהגלותי-העיירתיהקיוםאתהסמיךהואדתי.

האמיתית.לירושליםשעדגלותיתלירושליםהאמיתית.לשלמותשעדלשלמות
ההשכלהשלההומאניסטיותהאידאותבשםהעיירתיהקיוםאתשתקפההספרות.

זאתעםנאחזהיהושע).שלא.בכזוהמודרניתהציונותלפניגםהדרךאתסללה(ובכך
בפנישלםכעולםלהבינהגםהעיירה,אתמבקרתהיאבעודוהצליחה,זהבמודל
יותרעמוקהחיתההעולםשלמותשלשההנפהככלגדולתה.לדעתי,בכך. .עצמו
הערךגדלכךהעיירהשלהמיתיהעצמיהדימויבשורשייותרנגעה .שהיאוככל

הספרותי.התאוושלוהרוחניהאסתיטי
בתאוריבמיתוס-כאחתוהפארודיסטיתהרצינית-ההיאחזותאםשואליהושע
כך.סבוראיניאני .במציאותחמורחסרבאיזהברורהתחושהעלמעידהאינההעיירה

כדוגמההמסורתייםהיהודייםהחייםבמהותהיוצריםשלתחושתםאתמעדיפההיא
וכפייתוהמציאותתוךאלמיתיקונצפטחשדלכתשל-הירואיתאומגוחכת-

כךעלמעידוהואשבמציאות,ובפגםבחסרתחושהעלמעידזהשאקטבמידהעל~ה.
אנושית.מציאותבכלמאשריותרהיהודיתבמציאותגדולזהחסראיןהריספק,ללא

לאהאם .בתכליתפגומהמציאותלהשליםהמיתוסבאאתרשבכללטעוןאוליאפשר
לעבר-לדעתיביותר,מסוכןבאורח-כיוםשלנוהתרבותנוהרתכךמשום

איננווכברהמציאותאתתיקנובארץשלנוהציוניבקיוםהאם ?מיתייםפיצויים
ימומשולאאשרשלמות,שלמודליםעינינולנגדליצורכדימיתילסמךזקוקים
שאפשר,פגמים,חשפההעיירתיתבספרותהסאטירה .בסtזטירההדיןוהוא ?לעולם
שבמצבהפגוםכנציגי_לראותםגםואפשרלגיטימי,ציוניפירוש_להםלתתכמובן,
אופקיםצרתרגיונאליתספרותאיננההעיירהספרותכךמשוםהוא.באשרהאנושי

 .אוניברסאליתמשמעותבעלתספרותאלא
שלהישלהעיירהסיפורתביןהמעברחידתדברעלמאדמעניינתשאלהשאליהושע
זה,היאךהעשרים.המאהראשיתשלהמודרניתהעבריתהסיפורתלביןהי"טהמאה
הרבהבומוצאשהואהעיירתיים'הגיבוריםשלעולמםפתאוםנתאכלסשאל'

 ?וגבסיךברברכגיבוריבדמויותוזדון'.רוחגסותפרימיטיביות,

הואהעיירהשלהדימוימיבנהאמרתי,כברהרי .כללאותימפליאאיננוזהמעבר
מתמחשהי"tכהמאהבספרות-אותה.הרואההעיןלביןהעיירהביןהדיסטאנסמיבנה

בספרותוקבציאל.בטלוןלביןמנדליביןתארו,לאובייקטמספרביןהדיסטאנס
-הסובייקט-המספרהתאוו.לאובייקטהדיסטאנסנעשההעשריםהמאה

הזוהבחינהמןהברורההמעברחולייתמתלכדים.-האובייקט-התאוויוהנושא
אובייקטביןהפיצולבסימןיצירתושלאחדבחלקהעומדברדיצ'בסקי,הוא

בעקבותבעיקרהלכווגבסיךברברהשניים.אתמלכדהואשלהאחרובחלקלסובייקט
י"לו"מחניים".לנהר""מעברכמומסיפוריםקלטושאותוהממוזג,השני.המודל

כלקייםהדיסטאנסומיזוג.פיצולשלכפולהבדרךהואגםזובעייהעםהתמודדפץר
הגיבורשביןמרחקאותאודולנושאהמספרשביןמרחקזהואםהשאלההזמן,

שלשוניםבמובניםהמספרגםעל-הרובהגיבוריהיההשניבמקרה .לסביבתו
אלינומועבריםשהרהוריומהרהרב"בחורף"),(כמואוטוביוגראפימספר :המ,ושג

 .ונו'.זרם-ההכרהשלבטכניקה
שלהרוחני-התרבותיבעולםהןלכתמרחיקותתמורותעלמעידזהששינוימובן

הקשרעלגםמלמדהואזאתעם .שלההאמנותיכתהמימושבדרכיוהןהספרות
לתמורות.שמעברוהרציפות
יותרהזאתהרציפותבתוךנתוניםלאהיום,כאן,אנו,גםהאם :השאלהנשאלת
 • ?לדעתלעצמנומתיריםאויודעיםמשאנו

 19.2.82ב·שהתקייםעיוןביוםבנושא,יהושעוא.ב.מירון _דןשנשאודברים *
 .פוןאימאז'"דעומירוןדןשלספרוהופעתעםחיפה,באוניברסיטת

פרץ.י.ל.בהוצאתשטעטל",
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