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רוזןאילנה

בכךהתייחדהוהאלף,המאהלסוףסמוךעדאפלפל,דאהרןשלכתיבתו

"מרכזהאמצע,תקופתהשואה.של~~"אחרי"~"לפני"ורקאךשעסקה

האמירהמצד-חיים"י"סיפורפרסוםעדמיצירתונעדרההכודב",

המחנות.עולםאלהמפורשתההתייחסותמצד l/2הקרחו"מכרההביוגרפית

באההנרמז~תיבצירתו.נעדרת-נרמזתמהותאושחור""חורבגדרהיואלה

מורגשתנוכחותההשואה"אתידעוש"לאביצירותשגםבכ,ךביטוילידי

המאפיינתוהאכזריותהשנאהעוצמתבשלשבהן,והפסימיותהקדרותבשל

היהודיםשלהמנוכריחסםובשלליהודים,הנוצריתהסביבהשליחסהאת

לאןמראשידועכברמשלכאח.דהנוצריתולסביבתםהיהודיתלמורשתם

אלו"אחורה""פנימה"השואהאתאפלפלדכתבכאילוהדברים;מובילים

אסוןהרילנוצריםיהודיםביןהמפגשיםלרובלשואה.הקודםהזמןתוך

 3לטוות.מיטיבותומוסכמותיההנולבהשסוגתכפירע,לקץומובילים

 l/5"קאטרינהבנולבותוכך 4השחר",עמודשיעלה"עדבספרוהדברכך

דיוננו.במרכזתעמודשקריאתן 6ו"טמיון",

נוצרי,ובעליהודיהאישהביןיבחסיםמדוברהשחר"שב"עמודבעודואולם,

הנולבותשבשתיהריבביתם,דהמועסקתנוצריתאומנתשלמשניתודבמות

ובעיקרויהודים,רוחנית,כפריתנוצרית,אישהביןביחסיםמדוברהאחרות

כטבחיתכמטפלת,כמשרתת,מועסקתהיאשבמשפחותיהםיהודים,גברים

באיםאלהיהודיםוביניהם.בינהסבוכיםקשריםנוצריםכךואגב sוכדומה,

הראשונההיהודיתהמשפחהמןבנימיןכמומסורתיות,יהודיותממסגרות

הביהפסנתרניתכמויהדותן,לשורשימנוכרותממשפחותאוב"קאטרינה",

וכמוהראשונה,המשפחהרצחלאחרקאטרינהעוברתשאליהטראואר,

לדמותאשרב"טמיון".עצמו,קארלובעיקרהיבנו,קארלשלמשפחתו

(אלהומסורתיותהשורשיותהבשלאח,דמצד-המשרתתו/אוהאומנת

יכולההיא ) 9צחוךברוךהמידעןשללבשונופרבוסלבים"חרדים"הם

העולםמןונעלמיםההולכיםוהמסורתייםהשורשייםליהודיםלהתחבר

הגדרתםמעצםאדוקיםנוצרייםמחוגיםבאההיאשני,מצדהאמנציפטורי.

חיים,סיפוראפלפלר,אהרן , 1

 , 1999ירושלים ,כתר

הקרח,מכרהאפלפלר,אהרן . 2

 . 1997ירושליםכתר,

וצורות,תכניסאוכמני,עזריאל . 3

 , 1957תל-אביבפועלים,ספרית

גולרברג,לאה ; 208-200עמ'

בצורתעיונים-הסיפוראמנות

ספריתובתולדותיו,הקצרהסיפור

 . 1963מרחביהפועלים,

עמודשיעלהעדאפלפלד,אהרן . 4

 . 1995ירושליםכתר,השחר,

כתר,קאטרינה,אפלפל,,אהרן . 5

 . 1989ירושלים

כתר,טמיון,אפלפלד,אהרן . 6

 . 1993ירושלים

קירצל'הנוצריתהאומנתדמות . 7

ופועלתמאופ"נתזו,ביצירה

האומנתמדמויותשונהבצורה

כאןהנדונותהיצירותבשתי

אחרות,רלוונטיותוביצירות

דמותשלייחודיתואריאציהוהיא

 .אפלפלדביצירתהאומנת

מונחלמצואשקשהמסתבר . 8

מכלוללתיאורמדיוקעכשוויעברי

זו,דמותשלומאפייניהתפקידיה

ובתנאיםבמקום,בזמן,המעוגנת

עולםהמייצגיםוחברתייםכלכליים

יהודיםביןגומליןקשרישלשלס
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השואה.שלפני

חמץ","מכירתצחור,ברוך . 9

 ...שהיהמעשהרוזן,אילנהבתוך:

יהודישלהעממיתהסיפורת-

לחקרהמכוןתל-אביב,קרפטורוס,

תל-אביבבאוניברסיטתהתפוצות

 . 212-211עמ'נספח, , 1999

לעיל, 5הערהקאטרינה, . 10
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r:: Daniel G. Hoffrnan et .11 
 ::tנ:

al., "Folklore in Literature: i: 
a Syrnposiurn", Journal of c; 

,) 1959 ( 70 American Folklore 

. 1-24 . pp 

12 . , Bruce A. Rosenberg 

: F"lklore and Literature 

: Rival Sihling.1· (Knoxville 

, University ofTennessee Press 

. ) 1991 

13 . Arnold Band, "Folklore 

and Literature", in: Frank 

Talrnage (ed.), Studies in 

1 . Jewi.,·h Folklore: Proceeding 

' a Regi"nal C"nferenc·e oj /" 

tlie As·s"ciati"n for Jewish 

1 . Studie.1· Held at the Spertu 

 C()//ege "/ Judaic·a, Chic·agc,ג

, May 1-3, 1977 (Carnbridge 

Massachusetts: Association 

,) 1980 , Jewish Studies ו·fo 

. 33-43 . pp 

"הערותבר-יצחק,חיה . 14

לאיציקוספרות''פולקלורלמסה

לחקררפים-חוליותמאנגער",

לספרותוזיקותיהיידישספרות

-363עמ' ,) 2002 ( 7העברית

"פולקלורמאנגער,איציק ; 361

 . 370-365עמ'שם,וספרות",

פורסמהמאנגעראיציקשלהמסה

 . 1939בשנתלראשונה

היחידקינתשוורץ,יגאל . 15

אפלפלר:אהרן-השבטונצח

 , 1996ירושליםכתר,עולם,תמונת

 . 181עמ'

נוצריתהיאאחדמצדהולדתה.למןיהודיםשנאתיונקתוהיאישו,נבני

למעיןהופכתשהיאעדיהודיםקברבחיההיאשנימצדאןשורשית,

מלידה.יהודייהלאולעולםאותנטיתנוצרייהאינהנברכלאיים:יצור

 ] ... [אצליהשתבשמשהונימריחים"הרותניםקאטרינה:שלובמילותיה
יידישמדברתיהודי,ביבתשפחההייתייותר:ברורמעמדיהיהודיםאצל

נטועההיותהבשל 10מפניה".לחזהווישומנהגיםבהליכותמצויהנאה,

תוךהכרחייםניגודיםביןנעהדמותהבו-זמנית,חייםסביבותבשתי

חיוניותהאמהיותה,באמצעותהעולמותביןולגשרלפשרמנסהשהיא

גםנמועבורה,מנשואכדבזהנטלהמקריםברובנימסתברוחמלתה.

שדבמותההטרגיותטמונהבנןאולישלה.החייםסביבותשתיעבור

עומדת.היאשבמרכזהובסיפורת

היינומשולבת,קריאהשלהתרומהאתמדגישיםותרבותספרותחוקרי

הספרותזווית-ולענייננותופעות,שלללמידהאחדות,מזוויותקריאה

למקומושהוקדשבסימפוזיוןהעממית.והתרבותהספרותשלוזוהנתונה

 , Journal of American Folkloreהעתבנתבבספרותהפולקלורשל
ובספרותאליזבטניתבספרותפולקלוריותתופעותלזיהוידבריםיוחדו

מחקרמכליהשואבתפולקלוריסטיתולפואטיקההזמן,בתאמריקנית

לבדותבקריאתנרטולוגייםעקרונותמיישםרוזנברגנדרסהספרות.יישל

שירהבקריאתעממייםאפייםחוקיםשלתקפותםאתובוחןגיסא,מחד

והקישורהשיתוףמרחבעלעומדבאבדארנולד 12גיסא.מאידןעכשווית

בר-יצחקחיהואילו 13החסידית.הסיפורתבחקרוהפולקלורהספרותבין

עומדשעליהםהיצירהשדותשנישלההדדיתהיניקהאתמחדשמאירה

 14וספרות"."פולקלורבמאמרומאנגעראיציק

האומנת/דמותשלמשולבת,נוספת,קריאהלהלןאציגאלהדבריםברוח

הונגריהיוצאישלמזיכרונותיהםוהןאפלפלדמיצירתהןהעולההמשרתת

ותיאוריםסיפוריםשמעתימפיהםאוקראינה).מערב(כיוםוקרפטורוס

זאת,עםלצייןישגדלו.שבהןהיהודיותבמשפחותומקומהזודמותעל

אםעצמה,שלההמיקודמןמוצגתהדמותהספרותיותשביצירותבעודני

ב"טמיון",נמוהמזדמןאוהמולבעואם"קאטרינה"בנולבהנמוהמפורש

רקונותרתמאתנו,נמנעזהמיקודובזיכרונההעממיתשבתרבותהרי

והשואה.השניםממרחקעליההמספריםטיפוחיה,ילדישלהמבטנקודת

אפלפל.דשביצירתכזווחצויהמורכבתכהאינהלהםהזכורההדמות

"שומרתעצמם,היהודיםמןיותריהודייהלמעיןהפיכתהזאת,עםיחד

מודגשת 15אפלפל,דיצירתעלבספרושוורץיגאלשלכהגדרתוהגחלת"

היידישהנתונה,לזובניגודהעממית,בספרותועו,דזאתבזיכרונם.גם

המשפחהביןהכרחינגשרמתפקדתוהיאמד~וחת,רקולאמדוברת

הספרותביןהמשלבתקריאתי,בקרבה.החיההנוצריתלאומנתהיהודית

האומנת/המשרתתדמותשלדיוקןליצורתנסההעממית,וזוהנתונה

ומערנותהתגלויותיהעלאותהולבחוןאירופית,המזרחהיהודיתבתרבות
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וליחסיםאלהבמחוזותוהנוצריםהיהודיםשללעולמםכאשנביחסיה,

השואה.ערבביניהם

 ::-י:
;-. 
i: 

~ 
בתהיאקאטדינהאפלפל.דביצירתזודמותשללבחינתהתחילהנפנה

עמלניתאמ;:ןוכאפן,עצלןאביהביניהם.מסוכסכיםשהודיהרוחניתאיכרים

הביתאתעוזבתהיאוקרבה.חוםבביתהמוצאתאינהוהיאורגזנית

בתחנתהרובציםביתחסדישיכוריםלחברתתחילהנקלעתבצעירותה,

 16זמנית,ולוהגאולה,מןמשהובהןשישבהיקרויותמכן,ולאחדהרכבת

אומותםעםלעזבםנאלצתשהיאאחדיםיהודיםלבתיםמתגלגלתהיא

יהודיסאמי,עםמהזמןמלבההיאהשארביןהבית.בעלישלרציחתם

בגופה.החפץורתכיבדיוןבידישנרצחבנימין,בן,להנולדוממנושינוד,

ומבתרתבנהרוצחאתורוצחתאינסטינקטמתוךכמומגיבהקאטדינה

"רוצחת".בנולבהמכונההיאכןעלגופתו.את

היאיהודייה;לאולעולםנוצרייהאינהכבדקאטדינהחייהשלזהבשלב

צעידהוכתוב;קרואיודעתלאויודעתנבערתעירונית;ולאנפדיתאינה

ואשתאומנתבה;שלקתהעודמחלתבשלודוחהמעוותתוזקנהמפתה

משרתתשהיאבבתיםודיניםכשדותעלמקפידהאכזרית;ורוצחתחיק

דמותהיאקאטדינהב"טמיון".גלודיהזאתשעושהכפילאאךבהם,

תרבויות,שתישביןהגבולעלהמתקיימתלימינלית,סיפית,דמותכלאיים,

כלעלמאיימיםשאפיוניהדמותלזו;אולזוחזרהאוכניסהאישורללא

חיתהאלמלאמעלותיה.אתמלביטיםובו-זמניתהתרבויותמשתיאחת

קוראיםשלהחומלתבהנדתםלאאםגם-וכהנדתהכהגדרתהרוצחת

בכהדורוצחכלפיבהתנהגותהזכותנקודותלמצואהמסוגליםזמננו,בני

שמציבהדמותכלומד,ו sסמלי","טיפוסושכמותהאותהמכניםהיינו-

מקלביםהםולכןמסוימים,בענייניםהחברהשלמאלהנעליםסטנדרטים

יעקברבישלדמותוהיאכזויותר.טדיוויאלייםבעניינים"סטיותיה"את

אומדוקו,מיוצאיפלגשלוגיבורםבמחלוקתשנויעממימרפא 19ואזנה,

ומחמידההמקפידהגור,חסידימנשותזילבדשטיין,חנההמכונההאישה

אמונהמתוךגדרותפורצתגםלעתיםאךרבים,בתחומיםמשכנותיהיותר

 20באמת.החשוביםהדבריםלגביוהבנותיהדרכהבצדקת

עולמהאלנדידההצצהמאפשרת"קאטדינה"שהנולבההיותזאת,עםיחד

הלשוניהמטעןודדךמפנימיותה,אותוחווהשהיאכפיקאטדינהשל

אתלמעשהעבדהקאטדינהכילטעוןברצוניאמונה,היאשעליווהסמלי

רוחנית,נפדיתמשהיאיותרמשלהמזןל"יהודייה"והפכההסף,אוהגבול,

בהתייחסויותיהנתמכתזוטענהסמלי"."טיפוסאכןהיאזוושמבחינה

(במובןמעריצהשהיאהיהודיהתרבותלעולםקאטדינהשלהמדוכות

שלמזהדיולהדחיקוהיטיבלאהמדעישהמינוחקדושים,הערצתשל

זדאינויהודיזבד"שוםכגון:אמידותדדךפופולריות)דמויותהערצת

בקרבאלאמנוחהאיןולילעשות"מהכשדות",דבינימצויה"אנילי",

קאטרינהשל"גאולתה"על . 16

ליפסקר,אבירבראוהביבים""דרך

שלואקסטטיתמיסטית"חניכה

הלגנדרירלןעהעל'קדושה',

אהרןשלקאטרינההנובלהשל

 ,) 1992 ( 1שתייםאפסאפלפלד",

 . 98-87עמ'

הקוראיםשלהכרתםואולם . 17

להכרתביחסבחשיבותהפחותה

ו"קאטרינה"הדמותקאטדינה

פחותההיאאופןבאותוהיצירה.

השחר",ב"עמודלבלנקחביחסגם

שמןעלבסרטולואיזלתלמהאו

או ,) 1990וירליסקוט(בבימוי

ירוקות"עגבניותבסרטלרות

אבנטג'ון(בבימוימטוגנות"

נשייםפולחןסרטיושאד ,) 1991

הממוקמיםזמננו,בניאמריקניים

הזריםושנאתשנחשלותוב"דרום"

לאלחבמחותןקרובותשלווהנשים

הקופטים.הכפרייםשל

18 . , Don Handelman 

Charisma, Liminality, and " 

. Symbolic Types", in: E 

. Cohen, M. Lisaak, and U 

Almagor (eds.), Con,parative 

, cial Dynan,ic,· (Boulder (נS 

, Colorado: Westerview Press 

. 346-359 . 1985, pp 

מיצריםללאבילו,יורם . 19

ואזנח,יעקברבישלומותוחייו-

תשנ"ד.מאגנסירושלים,

ובודותמשכילותאלאור,תמר . 20

חרדיות,נשיםשלמעולמן-

 . 1996עובדעםתל-אביב,
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עמ'לעיל, 5הערהקאטרינה, . 21

בהתאמה. 74-1 46 , 44 , 41

לשםזהבמונחאליאוררחלשל

שלהשלילייחסה"הוכחת"

האישה:אלהמסורתיתהיהדות

שאיןיפה'"עלמהאליאור,רחל

כרתבלשון,נשים-עיניים'לה

:ii=: 22 . ,שימושהאתלדוגמה,ראו .... 
C: 
E:: 
ו

 ,.. ....י=
C: 
E:: 

= r-
יואלדורבתוך:היהודתי",ובתרבות ....
R C: ,מזורויורםלייבוביץ'מאיהאריאל

האשהאשה?שענשירבוך(עורכים), ~

R 
2 

ימינו,וערמהתנ"ך-ביהדות

 , 1999אביבתלאחרונות,יריעות

נפקדות',"'נוכחות ; 56-37עמ'

להשאיןיפהו'עלמהרומם''טבע

והיעדרןנוכחותןלשאלתעיניים':

כרתהקודש,בלשוןנשיםשל

הישראלית",ובמציאותהיהודית

התשמע(עורכת),עצמוןיעלבתוך:

בתרבותנשיםשלייצוגיםקולי?

והוצאתלידרןמכוןהישראלית,

ירושלים-תלהמאוחר,הקיבוץ

 . 46-45עמ'תשס"א,אביב

 . 31עמ'קאטרינה,נא;איובא . 23

בחראבבאקנו,שבתלה,סוטה . 24

 . 34עמ'קאטרינה,ועוד;י

לעיל, 5העדהקאטדינה, . 25

 . 62עמ'

קאטרינה,א;קלתהילים . 26

 . 75עמ'

עמ'לעיל, 6הערהטמיון, . 27

65 , 72 . 

שלילהשלביטויזהובמקורו . 28

הציוויעל-פימרחקושמירת

כיתתעננוותעבתשקצנו"שקץ

הנוגעכר)ז(דבריםהוא"חרם

ה"שיקצה"זרה.עבודהלאיסור

(ביידיש)ה"שיקסע"או(בעברית)

ל"שקוץ"הנקביתהמקבילההיא

מיהןשפירושול"שייגץ",או

נוהגשאינומיוהןיהודישאינו

הכוונהכלל(בדרךמיהודיכצפוי

ילדיםשלפרועהלהתנהגות

זהביטויהפךהזמןעםונערים).

מישללמדיונייטרליכולללכינוי

 .יהודיםשאינם

חנישלמפיהלמשלאלה,דבריםשלחוזריםבהדהודיםוגםהיהודים",

היהמיאת,אלמלאשלי,התנ"ןאתשלי,הרב"אתלקאטרינה:טראואר

שעליוהתוכןועולםדבריהבנימתמכ,ןיתרה 21שבועות".היוםכייודע

והפנימההיהודיתהמסורתאתספגהקאטרינהכיניכראותם,מבססתהיא

שלה.האותנטית l/22הלשוןשלהתהודה"תיבתזוחיתהכאילואותה,

 23הלקח"וזההפסוקזהלקח,ואלוהיםנתן"אלוהיםקביעתהלגביכן

במיתותנספו"כולםבסיכוםכןורזה,שלבעלהבנימיןרצחלאחר

מקורותעםהכרותהמשקפותבאמירותוכןהזוג,בנישנילגבי l/24משוכות

הזההעולםכיהיודעכאדםבשקט,מלאכתואת"עשהכמו:יהודיים,

בספרקוראיםאנויה,קראתידו"ממעמקים l/25פרוזזוראךהוא

 26הספרים".

שקאטרינהומעמקיםגבהיםלאותםמגיעהאינה"טמיון",בנולבהגלוריה,

וזוכהקאטרינהמתגלגלתשאליהםהקצוותמןרחוקההיאאליהם;מגיעה

הגיעהבטרםעברהעללנוידועמאודמעטבהרבה.מועטתלחשיפה

עםגםבה.רדתההגדולהשאחותהלמעטהיבנו,קארלשלהוריולבית

לקניותיציאותיהלמעטמורכבים,יחסיםלגלוריהאיןהנוצריתסביבתה

ואינהקאטרינהכמוולשתיינותרחובלחיימדרדרתאינההיאולשליחויות.

לעשות"אפשר"מהכגוןאמירותלמעטיהודית,שפהלעצמהמסגלת

קארל,שלהדתהמרתעלבשומעהיהודית","בנימהמבטאתהיאשאותן

ומבחינת 21בגינתם.פגעוברוזובהכפרייםכילבומדתהנולבה,סיוםולקראת

אולםהנולבה,מתחילתהיבנומשפחתבביתנזכראמנםשמה-נוכחותה

אינהשלההמבטנקודתולרובלאמצעהסמוךבהמופיעהעצמההיא

לחוויותיולדבריו,ומגיבחוזרהדלהיותהמעברכשלעצמו,לביטויזוכה

קארל.שלהסבוןולעולמו

יהודיים,וחייםערכיםעםשלהוההזדהותהזהותובמידתהצגתהדברן

בתרבות /281"שיקסעהמכונההאומנת/המשרתתלדמותגלוריהדומה

האיגודראשלשעברחיפה,ותושבמונקץ'יוצאעמי,יוסףהעממית.

בביתששירתהה"שיקסע"עלסיפרהקופטית,רוסיהיוצאישלהעולמי

לישנא:בהאיהוריו

משיקסעלמדתיאנישליבחייםהראשונותהעבריותהמיליםאת

במטבח.עובדותוגםמטפלותגםהיובי.טיפלההיאאוקראינית.

[יידיש:פאסקנעןשיקסעאאויןקעןרעבעןדייןוויפתגם,היה

אתחייתהכל-כךהיאלפסוק!,יכולהשיקסעגםשלכם,הרבכמו

שהגיעוסיפרואצלנולפסוק.כןגםיכלהשהיא[היהודיים!החיים

סבתאאז .הגבירשלהבןעםלחתןההוריםאותןשהביאובנות

היה?זהמהיודעתאתאויסזאלצן.למבחנים,אותןמעמידהחיתה

היוהראשונה,בקומהגרנואנחנו 1 ... 1היואז .הבשראתלהכשיר

אתהשלחהסבתא .והכללהמליחושםלמרתףקומהלרדתצריכים
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השיקסעאזוכשחזרו,המיוערת].הכלהאת[לבחוןהשיקסעאת

כלום.מבינהלאה"גויית"ביידיש,אמרה

::1:: 
;-. 
E 

~ 
הלכהסוףכלכשסוףשבערב,מספרתמידאניאותי,שגידלהזאת

למזוזה.אותילקחהאותי,רחצהאותי,לקחהאזאותי,להשכיב

לייענען,שמעקריאתקרשן,מזוזהאויפוואשן,לי:אמרהוביידיש

לנשקלהתרחץ,[יידיש:שלאפןגייןפישן,קרשן,מאמעטאטע

להשתין,ואמא,אבאאתלנשקשמע","קריאתלקרואהמזוזה,

קיבלומשכורת,קיבלומהחווה.חיואתנו.חיוהםלישון].ללכת

רובם .שלנוהחייםשלאינטגרליחלקהיווהםהפרודוקטיםאת

ביסטדוצעקה,היאאזבעיניה,חןמצאלאמשהואםיידיש.דיברו

הקללות,אתידעו .משייגעץגרועיותרשאנישייגעץ'אוויגערער

שלהאמא .הכלהכשרות,כלליאתהמנהגים,אתהתפילות,את

המחקר"פרויקטארכיון . 29אמי."אתגידלההיאאותי,שגידלההשיקסע

ומונקץ'",קרפטורוסיהדותשל

שםעלהתפוצותלחקרהמרכז

באוניברסיטתגולדשטיין-גודן

 . 5מס'פריטעמי,תיקתל-אביב,

מסורתמשמרישלוהאסוציאטיביהספונטנילדיבורהאופייניזה,בקטע

כחלקומתרפקסנטימנטליבאופןה"שיקסע"מתוארתבעל-פה,עממית

שנראהושופטת,מבצעתרשותמעיוהיהודית;המשפחהשלאינטגרלי

ולעתיםימיה,רובחייתהשבוהיהודיהעולםאתלחלוטיןהטמיעהכי

ואתהיידיששפתאתלעצמהמסגלתהיאלפניה.ואמותיהאבותיהגם

עורגותשאליוהחסידי,היהודיהחייםואורחהמצוותשמירתעלהקפדנות

עודנראהלאכיעדאפלפל,דשלביצירותיוהתלושותהדמויותמןרבות

יכולהאינהאפילוהיאמשלה.עולםלהלהיותצפויאויש,אוהיה,כי

 30נוצרים",להוריםנולדתישאניששכחתיימים"היוכקאטרינה,לומר,
לעיל, 5העדהקאטדינה, . 30

 . 44עמ'אפיוניםלהמעניקשהמספראוזאת,זכרהפעםאיכינראהשלאהיות

ל"שיקסע"היהודית.המשפחהבביתושירותהלחייהשמעברכלשהם

משלהעולםאיןבתים,אותםיוצאישלדבבריהםהמתוארתהעממית,

העולמות.שניביןהמשיקיםלקטעיםאוהםלעולמםמעבר

אתשמרחיקיםמיישהאתנוגרפי,אוהעממיהתיאורבמסגרתגםואולם

והכל-יהודי.האידילימעיצובהוחורגיםה"שיקסע"שלהתיאוראופק

כמוהאומנת,שללזוומטונימיותסמוכותדמויותלבחוןראויזהלענייו

מיישאחרות.מזדמנותשירותודמויות /311שבתשלה"גויהאוה"גוי"

פחותהיהודיםבבתישנמצאהשבת",שלה"גויהשלמוכנותהאתשזוכרים

ברגעבהםממשיתולפגיעהיהודיםנגדדםלעלילתלהתגייסמה"שיקסע",

נמש,צפורהמפיהבאיםהדבריםמןשעולהכפימאוימים,חשיםשהם

חיפה:ותושבתמונקץ'יוצאתהיאאף

אמאהבית.מןפתאוםנעלמהשלושבתוילדהפסחלפניהיהזה

ושחטוהילדהאתגנבושהיהודיםקולותבקולילצעוקהתחילהשלה

שלהם.למצותנוצריםשללדםזקוקיםשהםדם,עלילתממשאותה,

שבתשלגוי ,כ"ץיעקב . 31

והיסודהכלכלי-חברתיהרקע-

בשבתותנוברילהעסקתההלני

שז"דזלמןמרכזישראל,ובחגי

 . 1983ירושלים ,ישראללתולדות

שלההיסטורי-סוציולוגיספדו

בהיבטיםעוסקשאינוכמעטכ"ץ

עםויחסיהזודמותשלתרבותיים

שלהנקביתבדמותאומעסיקיה,

שבת",שלה"גוי

61 



rב
ו-

=-:: 
י=
ם
 ....ח
c: 
C: 
ו

 ....י=
M 
C: 
שלהמחקר"פרויקטארכיון . 32 ~
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גברים,גםשםהיויבואו,הםשעכשיוחשבנווממשרעשההחצרכל

בסוףהילדה.אתלחפשהלכוכולםדאגנו.לנו.וירביצושיבואו

לטיילהלכהקטנה.ילדהחיתההיאושלמה.בריאההילדהנמצאה

[מןממנהמנעלאזהאלבושלמה.בריאהאותהומצאובדרךותעתה

המצותאתלקבלהתנור,אתאצלנולהדליקלבוא,להמשיךהאם]

ופעםטוביםהיופעםבילטדלי,היחס,היהזהבשבת.החלותואת

בדעתם."שעלהמהלפיההפך,

 . 33מס'פריטנמש,

תיקומונקץ'",קרפטורוסיהדות
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!R 
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גלריותיהדישלבהווייתםושגוריםידועיםומצבדמותמתארתהמספרת

שלוההיסטוריתהתרבותיתלמשמעותמודעותדבבריהניכרתרבות.

היהר"זהדם",עלילת"ממשכגרןבביטוייםהדבריםאמוריםבעיקרסיפורה.

אינטגרליחלקאיננהזהתיאורבמרכזהעומדתהדמותבילטרלי".היחס,

ונוכחותתפקידבעלתהיאאלאעמי;יוסףשתיארכזרהיהודי,הביתממשק

הדמותשלהעממייםהנוצרייםשורשיהכןמשרםאולייותר.מצומצמים

פועליםמשהםיותרמרחשיבאופןמולדתיהודיםלשנאתארתהמנחים

ולשםכיצדכןמשרםוהיודעתיהודים,בבתיםקבעדרךהחיהדמותעל

בפסח.מצרתמכיניםמה

כדיבהפכפכותהיששלעיל,שבת"שלה"גריהשלואופיהדמותהמבחינת

וחזקהגדולה"היתהסיגיקאטרינה.שללכלאחברתהסיגי,אתלהזכיר

שהםחבל'אבלאומרת,היתההיהודים',אתאוהבת'אניסתירות.ומלאה

זרדמותלערמת /33.11ירתראותםאוהבתהייתייהודיםהיולאאילויהודים.לעיל, 5הערהקאטרינה, . 33

לשנאתהנוטיםישב"טמירן",הברשתביתבעלתריקטרריהכגרןודרמותיה, . 96עמ'

לאורחותוקרבתםביהודיםתלותםעםבדבדביותרוגלריהקבועהיהודים

זה,לענייןשרתים.הםשממנהלבארויורקיםשרתיםהיומשלחייהם,

הבאים:הדבריםאתממרואיינישנייםסיפרו

חיפה:תושבמרנקץ',יוצאליטמן,פרץ

שלהמחקר"פרויקטארכיון . 34

תיקומונקץ'",קרפטורוסיהדות

 • 9מס'פריטליטמן,

וצפורהגרוסדבורהשלדבריהן . 35

שנערךקבוצתיכמפגשתוערונמש

עלהמחקר"פרוייקטכמסגרת

חלקיםואשרקרפטורוס"יהדות

מעשהכספריונותחוהובאוממנו

ל"אינטרקציהשיוחדכפרקשהיה,

רב-קוליתכהתמודדותקבוצתית

 . 96-61עמ'העכר",עם

ליטמן,פראושלי,לסבתאאמרהפעםהעוזרתיידיש.ידעוהגויים

חלהנאכלאנחנובגלות?נהיהואנחנוחופשייםתהיואתםמתי

אתתפסוהםככהשבת?שלגוייםותהיושחורלחםתאכלוואתם

 34 •בנוקינאווהםזה

חיפה:תושבתמרנקץ',יוצאתגרוס,דבררה

[היא] .ה~'~_ךג;:'דהלהשקראושלנושבתשלהגויהאתזוכרתאני

היהודים.אצלעובדתחיתההיאבשבתקבצנית.זקנה,אישהחיתה

ובערבלאשעציםמוסיפהמהשולחן,הפמוטיםאתמורידהחיתה

חלהפרוסתתמידלהנותניםהיו .הפדיוןאתלאסוףבאהחיתה

נמש,[ציפורהאתמהגטו,אותנוכשגירשוכשיצאנו,כסף.וגם

התושביםכלהרחובצדימשניעמדוזוכרת?לעילנs]שצוטטה
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ראיתיהזההקהלובתוךכפיים.ומחאושנשארו,הגוייםממונקץ',

יהיהעכשיווצעקה,כפייםמחאהעמדה,שהיאאיךהז'ברצ'קה,את

לי.כאבנוראזהאותנו.עוזביםסוףסוףהיהודיםלגור,איפהלי

מתהפשוטשהיאשמעתיכךאחרהאלה.מהיהודיםהריחיההיא

הז'ברצ'קהאיפהשאלתיהשחרור,אחריהביתה,כשחזרתימרעב.

איךלה,חיתהשמחהאיזואבלמאוד.מהרמתהשהיאליואמרו

כפיים."מחאההיא

עיסוקהעלמעידששמהשהז'ברצ'קה,הריבת-בית,היאשה"עוזרת"בעוד

ה"עוזרת"שלמזההןיותרעודנמוךסטטוסבעלתדמותהיא 37י,דכפושטת

שלעיל,הדם""עלילתבסיפורשתוארהשבת"שלה"גויהשלמזההן

חדורתכהמסתבר,הז'ברצ'קה,איכרה.ו/אוביתעקרתלהיותיכלהואשר

עדלעת,מעתמשרתתהיאשבבתיהםליהודיםומושרשתמולדתשנאה

היאכיעליהלומרניתןלפרנסתה.דאגתהעלגוברתלאידםשמחתהכי

היהודיםשוגיםשבההמידהבאותהחייהשלהמציאותבתפיסתשוגה

מחייהם.אינטגרלי""חלקלהיותיכוליםושכמותההיאכילחשובשטועים

יהודיםהלאהעירתושבישללאידוהשמחהלמחנותהגירושתמונתרק

אלה,דמויותכילהםמתחוורעתהעיניהם.אתפוקחתבגירושהצופים

בשללהמתכסותקאטרינה,שללכלאשותפותיהאתהדעתעלהמעלות

המתבצעיהודיםהשמדתשלגלכלבעקבותיהודיםשלועדייםבגדים

וקרובותשייכותעצמןרואותאינןכללמאסרה,תקופתסיוםלקראת

במונחיםמצבןואתעצמןאתתופסותהןאדרבה,היהודים.שללעולמם

ומכאןלסיימו.תוכלהיהודיםשלמוחלטתהכחדהשרקושיעבו,דניצולשל

הנולבה.בסיוםהכלאמןשחרורןאתהאופפתהימיםאחריתתחושת

בעולם,הקיימיםולעונשיםלחטאיםלעוולות,הסיבההיהודיםהיומשל

וענישה.אכיפהמסגרותלקייםצורךעודאיןממנוומשנעלמו

 ::t::שלהמחקר"פרויקטארכיון . 36
i-

 :iדבריומונקץ",'קרפטורוסיהדות
 ~פריטנמש,בתיקגרוסדבורה

 . 31מסי

שפותשלצירוףהואזהכינוי . 37

כמובאזור'ששימשואחדות

למרכיבאשרוצ'כית.הונגרית

בהונרגיתפירושוזו,שבמילה "כ'!"

"פושטוכוונתו ) zseb ("כיס"

 ,'/די

גםכילציין,מענייןזאתעם . 38

השני","הצדאתהמציגבמחקר

בעיניהיהודיםדימויאתדהיינו

עולהומפיהם,האזורבנינוצרים

הטיפוסיהיהודישלדומהתמונה

חכםרמאי,בדתו,אדוקבאדם

שמיטיבהבדרךלאאךפיקח,או

עםיחדהכללית.סביבתועם

מבחיניםלעתיםאלה,דברים

אותןהזוכריםהיהודיםבתיאוריכמובאאלה,דמויותשלדבריהןמתוך

הדמויותלכללביחסההכרחיותוהחד-צדדיותהסובייקטיביותעל-

שלהשתלטותםדבברטענהעולה _ 38אלהדבבריםהמובאיםוהקולות

מאותםגםלמשל,עולה,כךמחייתם.מקורותועלהנוצריםעלהיהודים

שבהם ,) 1985 ( 11שואה 11לנצמןקלודשלבסרטודוקו-דרמטייםקטעים

עלשבידובענףמשרטטחסרות,שיניושרובברישול,לבושכפרינראה

שהיהודיםבאופןיהודיםבוהיוכשעודהכפרמבנהאתשלרגליוהעפר

מסביב,כביכול,הביתבעליהנוצרים,ואילובמרכזווחנויותיהםובתיהם

כפיל"גלות"הגוייםשלכמיהתםשורשזהוהיהודים.ובשירותבשוליים,

שהגוייםבעודכ"בעלי-הבית",דהיינוהיהודים,אותהחוויםשלטענתם

 39במולדתם.גוליםכמעיןחשיםעצמם

םידוהי ןיב םיירצונה םינעדימה

םיער םידוהי ןיב וא 'ללככ

םידוהיה ןיבל ,"םירחא םירפכמ//

הז ןיינעל רתוי . םיבוטה ,''םהלש"

Eva V. Huseby-Darvas, ואר:

"Reוnembering our Jews 

- The Complexity ot' Yillage 

Relations ווi North Hungaו·y", 

Jewi.,/1 F olklc,re a11d Et/1ncנlcנgy 

Review, vol. 13 (1991), 

pp. 5-7; Yeו·onika G61·6g

Karady, "Ethnic Stereotypes 

and Folklore: The Jew in 

Hungarian Oral Literature", 

Essay., i11 Ho11c,r ,,.f· Lauri 

Ho11ko on hi., 60'1' Birt/1'/ay, 6'1' 

Marc·h 1992 (Helsinki: Studia 

Fennica, 1992), pp. 114-125. 

ירמאמ ואר הז ןיינעל ,39 

Ilana Rosen, "Exile and 

Homeland in the Narratives 

and Consciousness ot' 

lsraelis of Carpatho-Russian 

Origins,"(Shvut - Studie., in 

Russia11 and Ea.,t Eurcנpea11 

Jewish Hi.,tory a11d Culture םיחתמה ,תושרופמ לש תונוש תודימב ,םירבדה ןמ ועמתשה הכ דע

 ) forthcoming ( 12 .ביןוהאישייםהאנושייםהיחסיםבבסיסהעומדיםוהמעמדייםהדתיים
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המי'דיותאתדאוזהלעניין . 40 ~
0 

הקבוצותמשתיהדמויותביןהמיניבמתחנדוןעתההקבוצות.שתיבני

הנולבות.בשתיובמקומו

קירצל,נעניתשבהןוהטבעיות

הנוצריה,האומנת;המשדתת

הנוצרי'בעל-הביתלאדולף,

אשתובלנקה,שלבהיעדרה

עמודשיעלהעדברומןהיהודיה,

השחר.

אדונים"בין ,הורוביץאלימלך . 41

היהודיתבחברהלמשרתות

לראשיתימי-הבינייםביןהאירופתי

ישראלבתוך:החדשה",העת

(עורכים),גפניוישעיהובוטל

מיניות-ואיסוריםארוסיךארוס,

זלמןמרכזבהיסטוריה,ומשפחה

ירושליםישראל,לחולדותשז"ר

עםיצוין . 211-193עמ'תשנ"ח,

עוסקהודוביץשלמאמרוכיזאת,

ובמתחיםיהודיםביןביחסים

ומעמדייםמינייםהמשפחת'ים,

וראואלה.ביחסיםהמובלעים

דודשלספרואתגםזהלעניין

עובד,עםוהיהודים,ארוסביאל,

לעניינים,שנגיעתו 1994אביבתל

יוחד.עקיפהזהבמאמרהנדונים

יהודיםעםמיניבמגעבאותאפלפלדביצירתהנוצריותהמשרתות

מרותביחסימדוברהמקריםבכללאואולםמשרתות.הןשבהןבמשפחות

מיניותלקאטרינהוכלכלית.מעמדיתמבחינההדבריםשתוארוכפיוניצול,

אישהואחר-כןנערהובמסגרתםובמקומה,זמנהברוחהמעוגנתמוחצנת

נישאהלאעודכלשסביבהלגבריםוטורפתטרףמהווהומסוגהממעמדה

משהיאיותרמיניתמנוצלתקאטרינהכילומרקשהלנזירה.הפכהאו

גבריםעל-ידימיניתמנוצלתשהיאאומתובנתת,אוזקוקה,אורוצה,

כילומר,ניתןלחילופיו 40יהודים.לאגבריםעל-ידימאשריותריהודים

בהרבהזרועיםותולדותיההיאהיואזייהודיםלגבריםנמשכהאלמלא

זומעצימותוהנוצריותהיצריותקאטרינה,שלבמקרהפורענויות.פחות

גבריםעםבעיקרגברים,עםמפגשיהשלהקטסטרופליותואתזואת

למיתוןתורמיםבעיקר,יהודיותנשים,עםמפגשיהזאת,לעומתיהודים.

יחדגםוהתנטוטיהארוטיהקוטבמןולהחזרתהשלהוהסכנהההרסיצר

מה.לזמןולויותר,יציבחייםלאורח

בתכילדה-נערההיבנומשפחתלביתהגיעה"טמיון",בנולבהגלוריה,

הקפואות.ברכיהבצבצושמתחתיהקצרהבשמלונתלבושהעשרהשמונה

בוטיפולהובמסגרתמופקדתהיאשעליולילדמתקרבתהיאמהרהעד

בארבעממנומבוגרתולאגילובתהיתהכאילו"להתיילד"מסוגלתהיא

זהוגילינפשיבמצבנעולהנותרתגלוריהרבות,מבחינותשנה.עשרה

לחייוהשלושיםשנותבאמצעמצויקארלכאשרשנה,שלושיםמקץגם

קארלשנים.מזההתבססשבוהנוצריבממסדמאקביםשלובעיצומם

ולניכורלדבידותכמענהגלוריהעםאינטימייםביחסיםמפלטמוצאמצדו

אלמשלהתנעבעלתארוטיתמשיכהבשלמאשריותרעליו,הסוגרים

ספקחצויה,בנפשאליהלמשיכתונעניתגלוריהואילוכאישה.גלוריה

המיניתסקרנותהבשלספקשהיה,הילדלרצוןלהיענותמכוונותהבשל

שללתכתיביםהיענותהבשלספקקיימת,בלתילאאןהמצומצמת

סוציולוגיתמסגרתוהמהוויםמכבר,זהשהטמיעהומשרתתאדוןיחסי

לעיל.שראינוכפיהשנייםשללעולמםותרבותית

והתייחסותאזכוראיןלעיל,צוטטומתיאוריהשמבחרהעממית,בתרבות

אםאולםשבביתם.הנוצריותלמשרתותיהודיםגבריםביןמינילמתח

למשרתותאדוניםביןביחסיםהדןהורוביץ,אלימלךדבריעלנסתמן

נוכל 41החדשה,העתובראשיתבימי-הבינייםבאירופההיהודיתבחברה

אוהמספריםזאת,עםלהתקיים.שלאיכלולאכאלהיחסיםכילהסיק

חסידייםמחוגיםשבאומפניאםזאת,הזכירולאנפגשתישעמםהמידענים

(למרותנאסרועליהםהדיבורהןהיחסיםהןשבהםביותר,אדוקים

שהעדיפומפניאםאלה),לחוגיםעודמשתייראינומהםאיששבהווה

6-4 



לאאישיתשהםמפניואםשהושמדו,קהילותיהםשלמכודבדיוקןלתאר

 42נטרף.שעולמםלפנימיניתלהתבגרהספיקושלאהיותבתופעהנתקלו

ה"יינגל"ביןלנוצרית,היהודיביןהיחסיםלפיכך,אלה,מספריםאצל

סיבהאוליזוהמינית.וההתנסותהבגרותמשוכתאתעברולאל"שיקסע",

הרצוןולשביעותוסנטימנטליים,כתמימיםאלהיחסיםשללתיאורנוספת

מאז.שהזקינוהילדיםבתיאורידבברהנוגעיםלכלהמיוחסת

דמויותביןמינימתחשלקיומודבבראי-הידיעהאוהתמימותלכ,ךבניגוד

אתהמקרבתאפלפל,דשלביצירתויכירנהלאמקומההקבוצות,משתי

יהודיים,ילדיםשלבתיווכםהיהדותאלהנוצרייההאומנת/המשרתת

היהכךשלה.וגופהנפשהבתיווךבגרותואלהיהודיהילדאתומביאה

אלה,לכלקץושמההשואהבאהאלמלאלע,דלהיותהיהצפויוכך

ליחסיםשנלווהוהשנאהאי-האמוןמטעןאפלפל,דלטענתואלמלא,

שהביאעדוהצטבר,שהלךמטעןהכולל,והמעמדיהדתיבהקשרםאלה

הילדיםבשואהלפיהםהמספרות,אחתשלדבריהעלבפרפרזהלהריסתם.

המעצבתאפלפל,דשלשביצירתוהרי 43לזקנים,והמבוגריםלמבוגריםהפכו

הילדיםהתהוותה,ובבוקרהשואהערבאירופיהמזרחהיהודיהעולםאת

שלהחומלתוידהימיהםדבמיומתיםלבימהעלחייםזקנים,נולדים

אותה.אואותם,מלהושיעתקצרהאומנת

::1:: 
;:-. 

 :.r"ילדותבפרקישינוי,לשם . 42
 ~אדמהשלום,ש'שלבספרובגולה"
עםמנודה,פרקי-שמיםושמי

ד,פרקיםתש"ט,אביבתלעובד,

יחסימתוארים ,) 16 , 10(עמ'יח

הקטןטיפוחיהבןעםה"שיקסע"

ומודעתמפורשתארוטיתבנימה

לעצמה.

פלודיו-ז'א) '!(ז'וז'אנהדברי . 43

-לצדהאחותרוזן,אילנהבספדי:

ניצולותשלחייהןסיפוראלמסע

הספדיםהוצאתמהונרגיה,שואה

בנגב,בן-גוריוןאוניברסיטתשל

 . 143-142עמ' , 2003שבעבאד
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