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<שתורגםהישןהחולבטלוביהחרשתרגוםלאוריצאכשנהלפני
בידיהפעםאחרוני>,אריהבידיובהמשךברקוביץ'י"דבידילראשונה

עליכםשלוםעלמסהפרקיפרסםמירון ' 1970בשנתכבר .מירוןדן
לאוריצא 2004בשנתמסדה>.הוצ'לידבישראלהסופרים<אגודת

הרצינותשלחשיבותהעלמסות-עליכםשלוםשלכצחוקוהאפלהצד
למפעלוהקדמההיושהןנראהעובד>.עם<הוצ'ולספרותהליידישביחס

ברצוניאליהדבראחריתהוסיףמירוןהחולב.טביהבתרגוםהנוכחי
ספרות,וחוקרכמבקראלאכמתרגםלאמעלה,הואשבהלהתייחס,

היהעליכם,שלוםשלגיבורוטביה,כאדם.טביהכנגדאישיותטענות

מכתביםלוושלחסופרו'אתהנראהכפיהכירואמיתית,חיהדמות
מירוןשלהמרכזיתטענתו .אותוהקורותעלבידינו>נמצאיםלא<אשר

הסובביםלקליטתאנטנותמחוסראדםהוא"טביהכיהיאלעומתו
מישלטיפשותומ"זוהנובעדבר ) 194<עמ'אותו"
).לאורך 192<עמ'דבר"מתוךדברלהביןגלמסושאינו

אתהטקסט>פירוש<תוךמתארמירוןרשימתו'

רגישותהיעדראחריות,לקיחתאיהשליליות:תכונותיו
אופיו'לכישלוןכהוכחהופסיביות.יוזמהחוסראנושית,

טביה,עלשנפלוהמשפחתייםהאסונותאתמביאמירון
אחרת.נהגאילואותםלמנועבידוהיהכיורומז

סביבתו'כלפיאנטנותמשוללטביהכיהמחשבהאת
אשתועםשלטביהיחסיותיאורבאמצעותמאששמירון

בטקסט.המסופרפיעלזהאישושן oאב .ובנותיו
כי ) 203<עמ'מדווחמירוןביילקה,בתועלבפרק . 1

שנישואיהבפירושאמרההיאשלטביה,כמחשבתושלא

אכןביילקהבסיפוראביה.עללהגןמרצוןנבעולא
טביהיותר'מאוחראךאביה.עםבשיחהזאתאומרת

לאביהלדאוגמחשבתהכיסברתואתזאתבכלמשמיע
מחזקתאוליואףאותוסותרתאינהוביילקהנישואיה,סיבתחיתההזקן
עונההיאכךשכחו.'העולםואתלעצמודואגאחד'"וכלסברתו:את
מירון .) 140 'מע<" ...מתכוונת!היאלמהתביןולךביילקה,כלומרלי'

נישואיה,באמצעותאביהעללהגןביילקהשלרצונהמסבירותמתעלם
וללאאהבהללאנישאהשביילקהלכךאחרפירושכלמביאואינו

לו.לדאוגטבעימניעהיהלבתוכיחוששטביהואילושמחה.

החתןשלמנוכחותומתעלםטביהכיכותבמירוןחוה,הבתבפרק . 2

ואףעליו'חוהאתושואלהבחוראתרואהטביהבסיפור'אך .הגוי
 .) 103<עמ'שלך!"ההיכרותעללךטוב"מזלהעדינה:בדרכומגיב

עונההואהנולד'ראייתשלחושישלטביהכיהמסופר'מתוךנראה
מתחילהתרנגולתשאםכזה,מנהגקיים"אצלנוחרדותיו:מתוךלחוה

 .) 105<עמ'לשוחט"מידאותהלשלוחצריךגבר'שלבקוללקרוא

שאותןלגוי'יהודיביןההבדלאתהמטשטשותלדעותיהמתכוון<טביה
לעתיד.>מחתנהחוהלמדה
אליצאהבתושחוהכךעלאשתוגולדהמפישומעטביה ' 109בעמ'
מהאתצפושלאעלאמוןבאיבהלם,מגיביםשניהםהכומר.בית
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האשםרגשותאתמשליכיםאנושיכהובאופןאסון'הואשמבחינתם
"ואםלגולדה:אומרטביהזה.עלזהביותר:לוהקרובעלאיששלהם
עונה:וגולדהלי?"אמרתולאשתקתלמהשלה,אמאכןכבראת

<עמ'מקשיב?"בכללאתהלך,אומרתוכשאני-בבית?אתה"מתי
עצמוהעמדתידיעלאשתו'ואתעצמואתלחזקמנסהטביה .) 109

אחרתלדבריכולאבאבא.לאזהשאמא"מפנילאשה:יחסיתכחזק
פוגשאנימחרהשםירצהאםאומר'אניתראי'אתהנה,הילד.עם

מעבירהובכךהכומר'עםלדבראותומפנהגולדה .) 109<עמ'אותה"
המוחלש-רטביהומבתו'ממנווהחזקהעויןהעולםאלהחוצה,הזירהאת
לפניאומר'אנימי?"לפניעונה:עצמו'אתלחזקכדי-אחתבבת

הזעזוע<גודללכומר?!"אומר'אניאשתחווה,שאנישמו?ימחהכומר
"השתגעתוממשיך:ובחזרה>בהשהיהביטוימוצאחששהואוהבלבול

יגיעלאשזהאומר'אנילשטן'פהתפתחאלמהשכל?התחלקתאו
הואשבותהליךמבטאיםדבריוכילינראהשלי!"השונאיםלאוזני
אףשחווהגולדה,עצמו.שלוהאוניםחוסרעומקאתבהדרגהתופס
ועונהבכומר'במקוםבבעלה"להילחם"מעדיפהאונים,חוסרהיא

מתחיל!"כבראתההנהאומרת,היארואה?אתה"או'בהתגוננות:
אומר'אניחשבת,מה"אלאמתגוננת,מטבעבאותהמשיברטביה
באף?"אותילהוליךלאשהאתןשאני
"בליללמעלה:שצוטטהההתרחשותאתשונהבאופןמתארמירון

בבעלהגולדההפצירההכומרבביתהאומללהביקורשלפניהשימורים
היאהכומר,בתו.עלויתחנןהדתאישלרגלישייפול
עלרחמנותלויש-רעלאאדםדווקאהואאומרת,
ואףנוראבזעףהמסכנהלאשההשיבטביהאנשים.
האשההכומר?!לפנייכרעשהואעלבונות:בההטיח

להאלובכלל'מהשכל;התחלקהאוהשתגעהכנראה
<גולדהנשים"שלשכלפיעלשינהגממנולצפות
<עמ'הביקור>"מןתצמחלאתועלתששוםמידהבינה

שיקולבעלתנבונהכאשהגולדהאתמציגמירון .) 204
אתלעשותבעלהאתלשכנעמצליחהשאינהדעת,

ההשלכתילתהליךמקוםנותןאינוהואהנכון.המעשה
לשאיפתםולרע,לטובזה,עלזההזוגבנישל

שהיאהמציאותמוללחולשהבתם,עללהגןהמשותפת
זהאתזוגובבןאחדכללמצואלניסיונםשניהם,של

התפכחותשמבטאתההדדיתולאכזבתםלהושיעשיוכל
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העשיריםבןשארונצ'יקלאחרכינכתבשפרינצה,בתועלבפרק . 3
בענייןעמהלשוחחניסהטביהלנישואיהם,הסכמתואתממנוביקש

טביהלדעתי, .) 126<עמ'עונה!"היאככהלך?עונה"עץהיא:אךזה,
ניסהובינתייםדברה,אתלומרתאותשבתועדבסבלנותהתאזר

באופןסבלנותואתניסחהואלה.מתאיםאינושהשידוךלשכנעה
במיםפיה"ממלאתשפרינצה:שלהעודפתלסבלנותבניגודהומוריסטי

<עמ'זמן!"לוישאשה,לאהואטביה ...כךאחרקצתתדברי-והס.-
הואקיימות.אינןשבובמקוםבטקסטמוצאמירוןדןאלהמילים .) 126

מכניסההימנעותוהיושבהםשההרסניים-החמורים"מחדליואתמתאר
לאהואש'טביהבטענה-יאושהבימינצהשפריעםתומךלדיאלוג

עצמהששפרינצהעדלחכותרשאישהואכלומר'פנאי''לו'ישואשה'
אותו")ליזוםיכלהלאשהנערהברורהיהכי<אםכזהדיאלוגתיזום
אשה"לאהוא"טביההאומרטביהשלציטוטמצאתילא .) 220<עמ'
שלמתאימהלאהתקהעשהמירוןבתו.שליאושהבימיפנאי"לוו"יש

והנמצאהתואםבמקומןמהקשרןהועברושבובאופןשלטביהמילותיו
הנישואיםוהצעתלארונצ'יקשפרינצהביןההיכרות<ראשיתבטקסט



בטקסטנמצאולאתואםשאינומקוםאלארונצ'יק>מצד
יאוש>.נתקפהושפרינצהנעלם<כשארונצ'יק

גירושונמנעת,הבלתיהרעהבבוא"גםכיכותבמירון . 4

לארץפעמיולשיםשעליוהביןלא<טביה>ומכפרומביתו
שלוהגירושמןנמנעהיהכןעשה<ולו .) 229<עמ'ישראל"
טביהכילכךרמזמצאתילא ,הסיפורבקריאתאךמכפרו>.

חתנופדהצורכיאלא ,ישראללארץלעלותשעליוהביןלא
בשלוםאותייביא"כשאלוהיםלארץ.לעלייהלהיערךאילצו
מהיודעלאעדייןאניבעצמי-נוסעשאנילהיכןלשם,
אלאלךראשוןשדברהיום,כאורשברורמהאבלשם,אעשה
 .) 156<עמ'הקבר"אלרחל,אמנו

נמצאיםלאטביהכנגדמירוןשללרעיונותיו ,חיפושילפי

נתפסתלטקסטהתייחסותועצמו.בכתובמשכנעיםסימוכין

חוץ·ממניעיםכנובעתשלה,בפשטלפחות ,בעינילכן
פוליטיים.אוחברתייםלרעיונותמתכוונתאני-טקסטואליים

אלאבלבדאישיתלאלביקורתמתכווןמירוןדןכילינראה
כזהרמזאיןטיפוס.אבלומשמשכשטניהולאומית,חברתית
הקוראיםבקרבשלטביההמסורתיתתפיסתומתוךאךבדבריו.
התשע·המאהסוףשלהיהודיתבעיירההמשפחהלחייכסמל
לפירושאפשרותמירוןשלכוונותיובהבנתקיימתעשרה,

אתנקבלאםכילהביןניתן ,הדברכךואםזה.מעיןכולל
אתעקיףבאופןמאשיםשהואישתמעטביה,כלפיביקורתו

הפוגרומיםלאסוןתרםהקיבוצישאופיובכךהיהודיהעם
ברוסיה.התשע-עשרההמאהסוףשלוהגירוש
כתיבתו,ימי 1899בשנתאחר:פןמביאטורייךמרקזה,בהקשר

מסעספרואתטוריךכתבבאוקראינה,החולבטוביהשל
 ,העוניההזנחה,השממה,לאור .הקודשלארץתענוגות
עצמהתקופהבאותהמתוארותהארץשלשפניהוהכיעור

הציבהלאישראלארץכמהעדלהביןניתן ,טורייךשלבעטו
שלהלהבנהבהקשר<זאתבאירופההקיוםלדוחקמעשיפתרון
הנקראבפרקספרואתמסייםטורייךמסביה>.מירוןציפה

תוך ,היהודיהעםבניאתמהללהואשבוליהודים","בנוגע
שעםוהמסלפת-מציאות,הגיוניתהלאהשנאהאתמצייןשהוא

לדוגמה:מדבריואביאבעולם.מגוריומקומותבכלסופגזה

שקט,<היהודי>שהואמעידותהעובדותדברשל"בסיכומו
זעם.ומהתפרצויותאלימהמפשיעהחופשי ,חרוץשלום,אוהב

צדקהמוסדותעללמעמסהנופלאינולשבח,ראוייםמשפחתוחיי
המתחרים.הישגיכלעלעולהונדיבותונדבותמקבץאינוציבוריים,

תענוגות<מסעלמופת"אזרחותשלטהורההתגשמותהםאלוכל
<היהודי>"הוא .) 195עמ'ליהודים','בנוגעטורייך,מרקהקודש,לארץ
"חובתנובמילים:מאמרואתמסכםטורייך .) 206<עמ'בשמים"זוהרכוכב

 .) 207<עמ'הכזבים"אתלסלקעכשיו

שאלתבפתרוןהיצירתיהתהליךשללסיומוהסיבהאתנועץמירון
סיפוריומחזוראתמביאההאשמהמנטלטביהשל"השתחררותוהאשמה.

האישיתאחריותועולאתפרקטביהכיטועןהוא .) 224<עמ'לסופו"

אך .שלוהאשםתחושתהוקלהובכךברבים,שפגעההיסטוריבתהליך

שנפגעואנשיםכימוכיחהאינהטראומהבנושאהפסיכולוגיתהתיאוריה
שלפסיכולוגייםתסמינים<ראהאשמהפחותחשיםקיבוצייםבאסונות

ש"הסימביוזהבכךהסיפורשלסיומואתמסבירמירוןמלחמות>.ניצולי

תחושתאתלהטביעטביההצליחשבוברגעמתפרקתעליכםטביה-שלום
<עמ'הלאומית"החפות·הקורבנףתבתחושתשלוהאישיתהאחריות
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 ' 77'עתרןבספריאורלראותהעומדידיים,לארבעדממההספרמתוך

·חפה·קורבניתלתחושהמודעותטביהשלבדבריוראיתילא .> 225
לטביה.נמצאלאשעדייןהיסטורילניסיוןזקוקהכזותחושהלאומית.

שלכמסכתמפרששהואמהמציגמירוןשלוהמסהסיוםלקראת

שלגדולתהאתלהסביראותומובילהאשרהטקסט,בקריאתסתירות
הבנתהיאשלההתחתונההשורהואשרומתוחכמת,כמורכבתהיצירה

ואשרהחולב,לטביהעליכםשלוםביןלקורא,הכותבביןהיחסים
הנאורותביקורתשורתלפילאהיהדותאתלתארלראשוןבסיסשימשו

הפנימייםשהקונפליקטיםההנחהעלש"מתבססבאופןאלאזמנושל
הואבכך ,לדבריו .) 236<עמ'לפתרון"ניתניםאינםהאדםשבחיי
מסקנתו .>םש<ואלינוהפוסטמודרנילעידןעליכםשלוםאתמקרב

שלובהיסטוריהבפילוסופיהכברגעהענייניתמירוןשלהאחרונה

התגייסעצמוהוא ,הדבראחריתשלאורךלינראהאךהיהודית.הספרות
פסיכולוגיחיץויצרשלה,העדכניבלבושהנאורותבביקורתלצדד

אהובשהיההיהודיהעממיהגיבורשלדמותוכלפיהקוראאצלוניכור
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