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חמישים שנה חלפו מיום מותו של שלום יעקב אברמוביץ ,כותב הספרים.
חשיבותו להתפתחות הספרות ולהתפתחות הסגנון — בעברית וביידיש— היתד .יחידה במינה .אך עדיק
תלויה ועומדת השאלה  :מה יש ביצירותיו כדי לעשותן ערך ספרותי חי ומתקיים ז
הריאליזם המפורסם שלו בתיאורי העיירה ודמויותיה הוטל בספק .אך גם הדרישה לריאליזם בפרוזה
ירדה מגדולתה.
המציאות — שתיאר ,או העלה ,או עיוות להנאתו— איננה עוד .היא היתד .למיתוס הפרטי של מנדלי
מוכר ספרים ,לחומר של ספרות.
סגנונו" ,הנוסח" המפורסם ,שהיה הישג של עברית רעננה ,עברית מתאמצת ומתגמשת לשיחה ,לתיאור חי,
אפילו קומי— סגנונו זה היה למליצה קלאסית ,לעתים מאוזנת וקולעת ,לעתים תמימה ומגמגמת ,לעתים
חסרת אונים.
 .היידיש ,שדיברו בה גיבוריו העבריים  -אינה נשמעת עוד בתדרי הקריאה שלנו.
אולם מעבר לתמורות עומד הטקסט .ולטקסט פנים רבות.
קשה לקרוא את מנדלי .קשה לשים הצידה את הרעיונות הידועים מראש ,את העלילה שנלמדה ,ולקרוא
לאט ,לא את הרעיונות אלא את דרכי השמעתם ,לא את העלילה אלא את פיתולי השיחה העוטפים אותה
סחור־סחור ,את חריפות ההסתכלות בבריות ובעולמם ,את משחק החתול בפקעות המלים המנוסות .לקרוא
לאט ,בכל הכיוונים ,להתעכב ,לחזור ,להזיע — כמו טיול של מנדלי בצדי עגלתו ,כמו שירה( .אכן ,דרוש
ידע ,דרושים פירושים — לרקע ,לרבדי הלשון ,לרמזים— כמו בשירה קשה) .הקורא כך ,חש באמן הגדול,
הניכר בכל צעד ושעל במרקם הצפוף של מיטב ספריו.
מעבר לדעות על ציונות ,על גולה ,על עיירות ,על בטלנות ,על עוני— קיים העולם המנדלאי וקיימת
אמנות הכתיבה .במסווה של פטפוט נאיבי ,בענווה האריסטוקראטית הזאת של המסתתר מאחורי דמויות
עלובות ,בקושי העצום של ספרות ללא שוחד פסיכולוגי ,ללא מעללי גבורה ,בלי מקרה מוות אחד ,בחומר
הצנום של מציאות גסה ולשון עילגת־מעט — מתנהל האמן השליט בחומר ,המחושב ,הבונה .כמעט אמנות
טהורה.
לקרוא את מנדלי היום כאמן משמע לקרוא אותו גם כסופר חי .המידה שבה צילם או סילף את הנוף
היהודי חדלה לנגוע לנו אישית .אך אפשר שמתוך העולם הקיים הזה תעלינה גם שאלות האומרות
דבר־מה לתודעתנו העצמית.
הרבה נכתב על מנדלי .מקום יצירתו בתודעת הדור ,מקום הספרות כולה בתנועת התחייה הלאומית ,העסיקו
את הביקורת ועוררוה .אולם לא הרבה נעשה על דרך המחקר השיטתי והניטראלי ,האחראי והממצה .בייחוד
דלה ידיעתנו על אמנות המלים ,ש״הסבא" השקיע בה כידוע את מיטב מרצו :על הקשרים שבין
המלים לבין עצמו (הפואטיקה) ועל תולדות המלים (הטקסטולוגיה).
והמלאכה קשה במיוחד .הקאטיגוריות המקובלות של תורת הפרוזה אינן תופסות אלא שלד כללי בלבד.
ומנדלי לא כתב סכמות .ניתוח לשוני מעלה אוצר מלים לשכבותיו .ומגדלי לא כתב מתוך מילונים .מנדלי
האמיתי ממוקם אי־שם בתחום הגמיש והמורכב העובר מיסודות הלשון ליחידות המבנה והעולם הספרותי .ועל
כך היינו רוצים לדעת .יותר.

עבודתו של מנדלי על הנופח העברי :דפים מן הארכיון
"הנוסח" המפורסם של אבי הפרוזה העברית החדשה לא ביום
אחד נוצר ולא מקשה אחת ירד לעולם .מלבד הגרסאות שבד
פוס נשתמרו גם חלקים מכתב־ידו של המחבר ,המאפשרים
הצצה למעבדתו הספרותית והלשונית .לכבוד היובל הבאנו
כאן דוגמא של פרק מ׳קיצור מסעות בנימין השלישי' בשני
שלבי העבודה על הנוסח העברי ,כמוסבר בשולי הצילומים.
כן העתקנו קטע קטן בארבע מקבילות :שני כתבי־היד העב
ריים על מחיקותיהם ( ; )1910 ,1896מקורם היידי המודפס;
ותרגומו המילולי לעברית מדוברת של ימינו (שהיא ,אולי,
קרובה יותר ליידיש משהייתה העברית של מנדלי עצ5ו).
ניתוח מלא של הלקחים הספרותיים והלשוניים יובא עם פירסום
החומר כולו .לפי שעה יוכל הקורא להשוות ולשפוט מהת
רשמותו הבלתי־אמצעית .נעיר אך הערות אחדות.
ספר זה היה אחרון הספרים הגדולים שחיבר מנדלי ביידיש
וראשון בהם שתרגם לעברית .הנוסח הראשון צמוד יותר
ליידיש ; ואילו השני — ״עברי״ יותר ,חלק וקצוב יותר —
ויתר על פרטי תיאור שלא עלו יפה בתרגום.
מלבד ענייני סגנון יש שינויים חשובים בעולמה הספרותי
של היצירה (אם כי בקטע שלפנינו הם ניכרים בפרטים בלבד).
בנוסח העברי הראשון נמצאים גיבורינו במדבר ממש (ש.

 ,)32כמו ביידיש ,ואילו בנוסח האחרון הושמט הדבר .כן
טושטשה ההאנשה הקיצונית של אלוהים (ש•  .)20—18ביידיש
מקבילים הסערה שבחוץ והלך־הרוח של הגיבורים גם בדרך
לשונית :עב קודר ("כמארע") יורד בשני התחומים (ש5 .
ו .)7קשיי התרגום הביאו לפתרונות שונים (ומעניינים!),
אבל ביטלו את התקבולת .ה״פיפערנאטער" — תרגום מסורתי
ל״שפיפון" ,זו מלה חזקה גם בנדירותה ,גם בצליליה וגם
בכוונתה לחיה בלתי־ידועה ואגדית; התרגום העברי נאלץ
להביא במקומה שורה שלמה של חיות נוראות (ש.)36—35 .
גם ההמשך שבצילומים מצביע על תופעות מעניינות .מנוסח
לנוסח נמחקו ביטויים ארמיים (במקביל לצמצום היסודות
הסלאביים והעבריים שביידיש) .הצילומים מראים שפונה
נסיונות ועוד שניים לתרגום הכותרת של פרק י״ג ,שמקורה
אידיומאטי :״אוים כלה — ווייטער א מויד !״ (לא עוד כלה —
שוב בתולה) ,והשינויים משתקפים גם בגוף הטקסט .בנוסח
א ,בשורה הפותחת במלים  :״— חלילה לך!— אמר בנימין",
מנסה המחבר ארבעה תרגומים לפתגם הנשמע ביידיש "עברי"
כל־כך" :אז גאט העלפם א מענטשן העלפט ער אים אויך
אויף א טארבע !״ (כשאלוהים עוזר לאדם ,הוא עוזר לו גם
[להשיג] תרמיל) .ולקראת סוף עמ׳ ( 66בנוסח ב) מתלבט
סנדריל ב״פינות״ הנקראות היום פשוט :״אחורה פנה !״
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צילום מתוך ההדפסה השלמה הראשונה כיידיש (וזרל״ט) *

תרגום כמעט-מילולי של חמקור היידי לעברי״

אז מען האט בממין את סענדערלין שפעטער אביסיל טיט א צ״ט
ארויסנעפיהרט אויף דער .נאם איז שוועד געווען ז״א צוךערכ)עגען אזוי
?ארענדערט ;עני[ ז״א נעביף נעיוארען :אפנענאלט פון פארענט ׳ אהן
.בערדיאהן פאות  ,דיא אוינען פארדרעהט ,נאד נלעזערנע ,א1יף דעם
^טערען קאלטע נרויסע טראפען שווייס ׳ .א ייאלקע! א חטארע אזיפן

נאנץען פנים  ,אייננענורעט  ,אייננעה;1קעךט טיט א דראזשאיבערדעם
גאנצען ליי 3את אדום זייא סאלדאטען ,אויפן ך!יםעל האט זין אננערוקט
א שיווארצע פינצטערע חטארע .א פליטץ האט טיט א טאל ויעלייכטעט
:דיאידאזץע קוטיפאמע ,באלו• דארויף האט א דתער נענעבען ץזרעכןליף
שטאךק אז אלע זענין פארציטערט נעווארען, .עם האט זיף אויפנעהייבען
א שטורמוותד  ,רעדליף שטויב האפען זיף נעטראנען וויא דיא רוחות ,
נ-ארחאפט אויפן וויעג סיסט  ,שטרויא  ,פלעטליף אי שט',קליף פאפיר ׳
אלע אין איינעם האפען ןעטאנצט ,עפים א טישתענעם טאןץ את זיף
געךרעהט ;עדרעהט אלץ אין דער הויף ארויף ארויף  . . .דיא
.טשערעדע פתם פעלד איז נעלוי^ען אוטרוהת טיט א נעשרייא את
ארעווען וויא א פטאיע התנעריןע וועלף וואלטען זיא נאכנע;אנט  .עם
האט געשטורעטט ,נעפליצט  ,נעדתערט נלייף וויא דער אויבערשטער
איז שטארק אויפנעפראכט נעווארען אויף דער זץדינער ,ערד א1נ אויף
אלסךי» וואס ךא נעהט פיר , ,ער האט זיף אתעחאפט ביים _קאפ ,
ןעבליצט טיטז-ינע ץארנדינע אוינען ,נעהילכט אתנעשרינען ׳ אי,

.אי  1טיט זיין דו;עךדינען קולי ,עם האט צום לעצט א זעטץ ;עטאן טשתח
א שרעקליקער דוןער ,פון היטעל האט איאינעקאפעט וויא טרעהרען

1רויםע טראפענס רענען ,וואס אין זייא האבען זיף אויסנעטישט קראפען
נוים שוויים את בלומינע טרעהרין פון אתזערע ?יונע  ,אוםנליקלי;ע
פארשוינען...

אף ,בני,טין את סענדערעל האבען נאר ניט נעוואוסט ,אז ניישם
דווקא אין דער מדבר איז א סבנה צירייזען מהמת ז־יא ויוילדע שלעק,
עקיעעוען ,פיפעך;אטערען אוג חיות רעות וואט ךארט; ,אר דא אין
י'א מקומות .,דא איז ערשט דיא נרעסטעסכנה עענע צייט ווען אתזעיזג
פארשוינען האבען נעוואנדרעוועט איז נעיוען דיא שווערע ,פינצטעיזג
ביטערע צייט  -ריא ציים  ,ווען איין יוד האט ;עזוכט צו דערמאפען
דעס אנדעיען את
יייא א ליב אין ויין נארע ;עלהערט האט אויף ,ער,
נעלויערט צווזאפען דעם בעזפאפפארטנע אהער
את איך,ם אפנעבען פאר א פויטענע  ,א <ץין פאר זיינע  ,אדער
5אר ןענעטם קינרער ! אף ,אונזערע פארשוינען נעביף האבען נישט
נעוואוקט ,אז 1״א ;ע§ינען זיף 'שוין טאקי אין דער סרבו־ זיווישי[
ויילדע ?ע^עפעניש אי היות רעית׳ אינ ייא זנייי״א »#נזן,ב/ז.־ה יודען

זעגין נאר פיפעינאטערען!

כאשר הוציאו את בנימין ואת סנדריל זמן קצו
אל הרחוב ,קשה היה להכירם ,כל כך
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נשתנו (נעביך) ,מגולחים מלפנים ,בלי
זקנים ,בלי פיאות ,העיניים מסובבות ,ממש זגו(,,ת
על המצח טיפות זיעה גדולות וקרות ,ענן — עב [קין^
על כל הפנים ,מכורבלים ,מגובנים ורטט [עוני] מל
גופם ,ומסביבם חיילים ,בשמים [קרב ו]ירד עב
שחור וחשוך .ברק הא׳ר בבת־אחת
את החבורה הזאת ,מיד לאחר־מכן הרעים רב□
נוראה עד שרטט אחז את כולם ,התרוממה

 10רוח סערה ,גלגלי אבק נישאו כמו רוחות [=שדים],
חטפו עמם בדרך דומן ,קש ,עלים ופיסות־נייר,
כולם ביחד רקדו מין ריקוד משוגע
והסתובבו הלוך והסתובב במרום מעלה מעלה...
העדר~מן השדה רץ חסר־מנוח בצעקה

וביללה כאילו להק זאבים רעבים רודפים אחריו.

סערה סערה ,ברקים הבריקו ,רעמים רעמו ,לאילו העליון
התרגז מאוד על האדמה החוטאת ועל כל המתרחש
כאן ,הוא תפס את עצמו בראשו [בתדהמה ובחרטה]
הבריק בעיניו הזועמות ,הלם וצעק ׳אי ,אי 1׳
 20בקולו הרועם ,לבסוף הכה רעם נורא
מכה משונה ,מן השמים טפטפו כדמעות
טיפות־גשם גדולות ,שהתערבבו בהן טיפות
זיעת הסבל ודמעות הדם של ברנשינו האומללים,
העלובים...

אח [אבוי] ,בנימין וסנדריל כלל לא ידעו ,שלאו
דווקא במדבר יש סכנה לתייר מחמת הנחשים הפוא<

 25השרצים ,הפיפרנוטרים [=השפיפונים] וחיו□ רעות אזזו
אלא כאן ,במקומות האלה ,כאן רק מתחילה הסנמזו
היה זמן מו,ז
ברנשינו ן ן-ן ן
נדדו IJ'VJ 1J
שבו  \jן ן
ההוא ׳1-1 v
ביותר  1הזמן < 11 11 1י־1
חשוך וקשה ■— זמן שבו יהודי אחד ניסה (למשש 'W
את השני ו־
כאריה במאורתו יארוב גם הוא,
30
יארוב לחטוף את חסר־הפאספורט
ולמסור אותו כ״נתפס" ,קרבן לבניו או
לבני זולתו  1אח ,ברנשינו (נעביך) לא ידעו,
שהם כבר באמת נמצאים במדבר בין
בריות פראיות וחיות רעות ,ושני היהודים הכשרים וו®
 35אינם אלא פיפרנוטרים
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* נוסח זה ,מלבד הפיסוק ,זהה כמעט לנוסח היידי האחרון ,המלה
"דראזש" שמקורה סלאבי ,הוחלפה במלה הרגילה יותר "ציטער"
והוכנסו כמה נקודות המחלקות את הקטע למשפטים אחדים.
הערה לש׳  :30 — 29זוהי פאראפראזה של תרגום מחורז של
פסוקי תהלים ,שתרגם מנדלי .התרגום המחורז מופיע ביידיש עמו
דים אחדים קודם לכן .וזו לשונו" :ווי א לייב אין זיין נארע לויערט
אויך ער ,לויערט צו כאפן דעם ארמען אהער" .בפראפראזה הוחלף
ההווה בעבר ו״העני" ב״חסר־הפאספורט" ,בביטוי רוסי ,שיש לו קונו־
טאציות של "נע־ונד ,חסר־בית ,חסר־מולדת" ,ביידיש נועד לו גם
אפקט סגנוני מיוחד ומנמיך (סלאביזם).

* תרגום זה כוונתו אחת :למסור את משמעויות דימל י

המקור ,ככל האפשר מילולית .השורות מקבילות « י"

לשורות של היידיש .ואילו המספרים מציינים את וז'5
המקבילות שבנוסח העברי .בסוגריים מרובעים
המתרגם להבהרת משמעות של המקור; בסוגריים ע'1׳'
מלים במקור שאינן ניתנות לתרגום או אינז פע״
במשפט העברי.

העתק כתב־חיד של הנופח הע־רי הראשון (תרנ״ו)

העתק טיוטת הנוסח העברי השני (תר״ין)

כשהוציאו לאחר כן את בנימין וסענדעריל החוצה
היה קשה להכירם ,כל כך נשתנו פניה® העלובים
 pw•/הראש מגולח
האלה. :מגרלוזי^אש-מפאת סגיל׳ איו זקן ואין פאות,

כשהוציאו לאחר 50ן את בנימין

היה קשה להכירם ,כל כך

המצח!
מבטן 1
7ומיי׳
העינים - aw-wh-נאופןוכעין הזכוכית לטפות
וכסליו ,מפות גדולות וקרות ועל פניהם
מפות

ל מזדעזעים)
צלמות /הס
—44חם/,כפופים- ,סמופיפ -ומשתוחחים ו ומרעידים
התקדרו
וסביבם אנשי חיל מזוינים .השמים  wna-בעבים,
ואחר
ומתון
חושך ענן וערפל יצא ברק והאיר אורחת אדם זו-וסתא®
הברק רעם ,קול)
הרצים קול רעם־ןחזק מאד ויחרד כל איש-כזמר .והנהעוברים■מעלה עמודי
 10רוח סערה באה- ,תמרות -אבק -מתגלגלים ועוברים■
ומרקידם  a^aaw+yוהעמודים _נעזנשאים!
 ■awBHpwwומרק^־כשעיריםאומושכיםאחריהםיחד
ועלים
מוץ וקש וכל הבא להם בדרך ,כלם ■מרקדים;-מתגלגלים
ומרקדים-גיוצאים במחול משונה כמשתגעים ומתגלגליםועולים למעלה למעלה ...נבוכו עדרי בקר וחם
 /ושבתו)
 15רצים ו משדד ,מרעיתם וגועים תמרורים ,כאלו עדת
זאבים רעבים רודפים אחריהם .ויהי קולות וברקים
ואפו
וסער גדול כאלו חרה-אן{ ה׳ בארץ החוטאת והבגס•
על)
אל עליו!
על כל הנעשה בתוכה
אל-עמד-בתוכח-לא יוכל הנה •*«נ_אמ-ץר£שו ,מעיניולפידים יהלכו ,זהוי הוי! שאוג ישאג בקוד♦ נורא
ובאחרונה הרעים בכוח
- 20וסמאם~קול~רעמד־«לגל-איו&-סאד ונטפי גשם ■-fwiws
זעה
נופלות
כרסיסי^
יורדים משמים לדמעות ,ובהם •ww-טפות -זעה-גפלגי
ו) ת
!ידמע /ידידינו העשוקים והאומללים האלה.
אוי ,לא ידע בנימין וסענדעריל ,כי לא במדבר
לבד סכנה היא להולכי דרכים מפני נחש שרף ועקרב
 25ושפיפון וחיות רעות שם ,אלא גם פה במקומות האלה
הסכנה גדולה מאד!
יצאו לדרך
הימים ,שידידינו -אמרו-לילך-לממעם ,היו ימי חושך
ורעים ,ימים שהיהודי בקשי את נפש יהודי אחיהו-ווווא■
יארוב במסתר כאריה בסכה
יהודי
יארוב לחטוף -יהגדי--עךםר-או הלך■ בלי תעודה
30
נפשית
ולתת אותו כופר נפשות
־®*י י
ee-w-re
ולמסרו ליעבודוההצפוךץבעח-םגיץ^יתו או «3-ת -אחרים.עתה
/הס\
לעבודת הצבא
איי ,לא ידע נוסעינו ,כי/ץץזנה זה נמצאים במדבר
■ו-נןוהם ,שפיפון עלי אורח
כמקום תנים ופריצי חיות ,ואלה שני היהודים הכשרים
המה להם) נחשים צפעונים הם
 ywycgiהמר■ להם!

.ם

הראש מגולח׳ איו לקו ואיו פאות,
/ונוגה משונה להן]
העינים קמות?55^55ל£רכעק הזכוכית ,המצח טפותב
טפות זעה עליו ,טפות גדולות וקרות ,ועל פניהם
צלמות .הם כפופים ומשתוחחים ,מזדעזעים ומרעידים.
וסביבם אנשי-חיל מזוינים .השמים התקדרו בעבים.
7את החבורה הזו.

ומתוך חושך ענן וערפל יצא ברק והאיר/א4גמת=*דם=מ
ואחר הברק רעם ,קול חזק מאז>.כמע^5ל=אגעב והיד,
 10רוח סערה באה ,מעלה עמודי אבק ומרקידם
כשעירים ,והעמודים מתנשאים ומושכים אחריהם
מוץ וקש וכל הבא להם בדרך .כלם יחד
יוצאים במחול משונה כמשתגעים ומתגלגלים
ועולים למעלה למעלה ...נבוכו עדרי בקר,
 15רצים ושבים משדה מרעיתם וגועים תמרורים ,כאלו
■ חרה אל עליון בארץ-
עדת זאבים רעבים רודפים אחריהם .גיה-קילית ■וב-הקים-
!/חמותן
/אל עלתן)
-mwוסער גדול ,חרה׳גר־בארץ החוטאת ואסו/ך
על כל הנעשה ^תוכה3^.נ=3אל=2לגנךתיבברע=£ט-5^±
מעיניו לפידים יהלכו,יההי-חו3בשאוג ישאג בקול נורא,
/נט3י \
 20ובאחרונה הרעים בכח— ונטפי גשםץ/כדסיסי \דמעות
/ובתוכי
שמים נטפו ,ובהט ■ורדזיזץטפות זעה ודמעת תיירינו
מתערבות ויורדות,
העשוקים 3-אימללי«~8אלק.
אוי ,לא ידע בנימין—haatagi,כד שלא במדבר
 Iמצויה)
בלבד סכנדל^"להולכי דרכים מפני נחש שרף ועקרב
 25ושפיפון וחיות רעות שם ,אלא גם פח־־אוזדו במקומות
אתנו פה!
הישוב .םם«ב3כהנדדלמ=«א15
הימים ,שתיירינו יצאו לדרך ,היו ימי חושד
ורעים ,ימים שהיהודי בקש את נפש יהודי אחיהו —
30

.יארב במסתר קארןה ?סכה,
.יארב לחטף עני,

לחטוף יהודי בלא תעודה ולתת אותו כופר נפשות
ביתו או נפשות אחרים ,לעבודת הצבא .אוי ,לא ידעו
תיירינו ,כי מקום זה ,שהם מצויים בג

מקום תנים ופריצי חיות הוא,
 35במקעב תגיט-ן=^8צבקדום■ ,ואלה שני היהודים הכשרים
— שפיפון עלי אורח ,נחש שרף ועקרב בםפ_&הם!

