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זיוה שמיר

אלתרמן – במבט חדש ובמבט מחודש
רקוויאם למשפחות הגדולות של יהודי הגולה*

עיון בשיר "גלגוליו של מעיל" – תרגומו של אלתרמן לשירה של קדיה
"ַא מַאנטל ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל" מולודובסקי

חלק  שני

ג. אבות ובנים

כאשר אנו קוראים את שירה של קדיה מולודובסקי "ַא מַאנטל ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל"  ו/או את
תרגומו של אלתרמן "גלגוליו של מעיל" קריאה ליֶטרלית, מתגלה לפנינו לכאורה "סיפור פשוט" על
מעיל שעבר במשפחה אחת מילד לילד עד שיום אחד "הצליח" הֵּבן הפרוע להוציאו מן המחזור.
ואולם, גם אז אין מדובר בשיר ילדים פשוט וחד-ערכי, אלא כסיפור שניתן לָקראֹו בשתי קריאות
שונות לפחות: אפשר להתבונן בו דרך נקודת התצפית הנאיבית של ההורים שאינם מסוגלים להבין
איך מעיל משובח כמו זה שתפר החייט לבנו-בכורו הלך והתרפט משנה לשנה עד שנקרע לגזרים
לאחר שנפל לידיו של  "מזיק" ִּכבנם הצעיר הפוחח. אפשר לחלופין לקרוא את השיר במבט אירוני
ולהבין שההורים התמימים אינם מסוגלים להבין שמעיל ששימש חמישה ילדים )וכל אחד השתמש בו
שנתיים-שלוש( בעצם הגיע לסוף דרכו וממילא צריך לצאת מן המחזור. סצנת המהומה שמתעוררת
במשפחה למראה ּפַאנטל )או פרץ( העירום המגיע הביתה בלי מעיל היא סצנה קומית וטָרגית כאחת
המעידה על קוצר השגותיהם של החייט ואשתו העושים מהומה רבה על לא מאומה. מאחורי הקלעים
מחליפים הסופרת, המתרגם וקוראיהם קריצות-עין אירוניות על חשבון תמימותם של אותם יהודים מן

הנוסח הישן שישבו ב"תחום המושב" ותלו את כל יהבם במרומים.

כדי לתאר את שלשלת הדורות ולתת ביטוי לתמורות ולפער הדורות, השתמש אלתרמן במתכונת
הפיוט "חד גדיא" שבסוף ההגדה, עם סיום ליל הסדר. שירים מצטברים כאלה מצויים בכל תרבות, אך
בתרבות עם ישראל )בעברית, בארמית, ביידיש, בלדינו ובשאר לשונות היהודים( יש להם טעם מיוחד
של יציאה מגולה לגאולה. אליהו הכהן הביא שיר עממי במתכונת "חד גדיא", העוסק גם הוא במעיל,

 הביאה וריאציות שונות של מתכונת פיוטית17.4.2016 ועפרה עופר בבלוג "סיפורו של שיר" מיום  17
( כתבתי על טורו2013  )רוצי נוצה בספרי  18זו של "השיר המצטבר" – מנתן אלתרמן ועד אנדה עמיר.

של אלתרמן "הגדי מן ההגדה" – שיר  שּבֹו שאל המשורר את השאלה שהעסיקה אותו גם במקומות
אחרים: איך מתגבשים מוטיבים, הופכים למיתוס וזוכים לחיי נצח:   

סוד נצחיותו של סיפור הגדי מן ההגדה נעוץ אמנם בראש ובראשונה בנושאו הארכיטיַּפלי: יחסי
בן ואביו; ואולם לפנינו גם אלגוריה לאומית על יחסי אהבה ונאמנות לאין-קץ בין הָעם לבין אביו
ניסיון שבשַמים. האם  לפנינו עדות לאמונה תמימה, תרתי משמע? לאו דווקא, דומה שלפנינו   
היסטוריוסופי לבחון את ַמֲהלך גורלו של הָעם ולתהות על סוד חיי הנצח  שלו.  ]...[ השיר "חד גדיא"
נדחק לסוף ההגדה, כך עומד הגדי כל הימים ומחכה לתורו. בעיצומם של הימים הנוראים שבהם
נכתב שיר זה )הידיעות של כיבוש הונגריה בידי גרמניה הנאצית ותחילתה של "אקציית הילדים" בגטו
קובנה(, ביקש אלתרמן לעודד את ַעמו ולרמוז שסוף כבודו של "הגדי" להגיע, וכי גם אם תתמהמה
הגאולה, היא בוא יבוא.  למעשה, שיר זה מרמז על סופו של "השוחט" ועל המֵשך הברית הנצחית בין
"האב" לבין "הגדי". ובמחשבה שנייה, סיפור זה על אהבת הרועה והגדי הפך לחלק מן האיקונוגרפיה

  19הנוצרית, ולפיכך לפנינו מוטיב החורג מן הסיפור הלאומי אל הסיפור האוניברסלי.

יצירת קדיה מולודובסקי, המכונסת בספרה  )ובאופן מיוחד שירפתחו את השערולמעשה, כל   
הפתיחה של הספר – "עֿפנט דעם טויער"(,  היא יצירה המגוללת את  שלשלת הזהב של  מסורת

הדורות: 
"ִּפְתחּו ֶאת ַהַּׁשַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב, / ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב: / ַאָּבא / ְוִאָּמא, ַּתֲעֹבר ֹּפה
ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב: / ַסָּבא / ְוַסְבָּתא, / ְודֹוד / ְודֹוָדה / ּוְנָכִדים /  ְוִניִנים / ְּבִמְרֶּכֶבת ְּפִניִנים. //  ִּפְתחּו
ֶאת ַהַּׁשַער, ִּפְתחּוהּו ָרָחב, / ָעבֹור ַּתֲעֹבר ֹּפה ַׁשְרֶׁשֶרת ָזָהב: / ַאָּגס / ְוַתּפּוַח, / ּוְדַבׁש ְלִקּנּוַח, /

ְוָרִקיק ְצַהְבַהב / ַעל ַצַּלַחת ָזָהב."      )תרגמה מיידיש: פניה ברגשטיין(. 



יכולה למעשה ומילד לילד   ִמדור לדור  גם המעשייה המחורזת  על המעיל העובר במשפחה 
להתפרש כסיפור אלגוריסטי על שלשלת הדורות ועל יחסי אבות ובנים  )יחסי אב ובנו עומדים גם

יצירתו של אלתרמן  מ-שירי מכות מצריםבמרכז  (. אלתרמן תרם בתרגומו למוטיב המאבק1944 
הבין-דורי שלושה ֶהרמזים )צירופים ָאלּוסיביים( רבי-משמעות  למען אותם קוראים  היודעים להבחין

בדקויות הטקסט:

בין רחבעם לאביו * הֶהרמז האחד עולה מן האזכור העקיף של סיפור מאבק הדורות 
"( מעורריםַּבֹּמֶתן, / ְוַהְּמִעיל לֹוֵחץ ֹקֶטןשלמה המלך. תיאורו של הבן הבכור )"ַאְך ָּגַדל ְּגַדְלָיהּו 

 ָאִבי" )מלכים א', י"ב,ִמָּמְתֵני ָעָבה ָקָטִּניאת זכר  דברי היוהרה והרהב של רחבעם בן שלמה "
י'(. באמצעות תיאור דמותו של הבן הבכור גדליהו –  הגדול בגיל והקטן בקומה – הכניס
אפוא אלתרמן במרומז את מוטיב המאבק הבין-דורי במשפחה בכלל, ובמשפחה היהודית
בפרט. ִאזּכּור דבריו של רחבעם לאחר מות אביו שלמה המלך על שאצבעו הקטנה עבה ממתני
ֶאְתֶכם ִיַּסר  )"ָאִבי  יותר מאביו  ולהכביד את העול אף  וכי הוא עתיד לייסר את העם  אביו 
ַּבּׁשֹוִטים ַוֲאִני ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים." מל"א י"ב, י"א( מחזק ומעצים את מוטיב פער הדורות:
נטל את  להקל  לרחבעם  מייעצים  ניסיון-החיים  ובעלי  הזֵקנים  היועצים  בסיפור המקראי  
הִמסים, אך הצעירים מייעצים לו להפגין כוח ולהגדיל את הִמסים, ובכך הם מכשילים אותו

וגורמים לפילוג הממלכה.

תרגומו של אלתרמן רומז אפוא  שלא כל גילוי של מתינות שמרנית  ראוי לגינוי ולא כל
גילוי של מהפכנות זריזת-מותניים ראוי לשבח.

* הֶהרמז השני הכלול בדברים הקשים הנאמרים בגנות הילד פרץ – "ַהֲאִזיִני, ֶאֶרץ ֶאֶרץ, /
ֶמה ָעָׂשה ּבֹו ֶזה ַהֶּׁשֶרץ!" – מציג ָּפרודיה הומוריסטית על דבריו הכאובים של הנביא ישעיהו
שבהם  האב שבשמים קובל על בניו. הנביא זועק חמס בשם האל ומוכיח בדם ִלּבֹו את הבנים
על  בגידתם ועל סטייתם מדרך הישר: "ִׁשְמעּו ָׁשַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ ִּכי ה' ִּדֵּבר:  ָּבִנים ִּגַּדְלִּתי
ְורֹוַמְמִּתי ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו. ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי ֹלא ִהְתּבֹוָנן. הֹוי
ָנֹזרּו ִיְׂשָרֵאל  ִנֲאצּו ֶאת-ְקדֹוׁש  ֶזַרע ְמֵרִעים ָּבִנים ַמְׁשִחיִתים ָעְזבּו ֶאת-ה'  ָעוֺן  ּגֹוי ֹחֵטא ַעם ֶּכֶבד 

ָאחֹור )ישעיהו א', ב'-ד'(.

הנביא של  הרמות  במילותיו  משתמשים  המשפחה  בני  שלפנינו  המחורזת  במעשייה 
"ַהֲאִזיִני, וטריוויאליות. דומה שבאמצעות שרּבּובּה של הזעקה הרמה  יום-יומיות  למטרות 
ֶאֶרץ ֶאֶרץ," העומדת בדיספרופורציה גמורה ומעוררת גיחוך לסיפורו של בגד ָּבלּוי שבלאו
הכי כבר אמור היה לצאת מן המחזור ולהיזרק לפח – ביקש אלתרמן לרמוז לקוראיו שאין
מדובר בסיפור פשוט בעלמא, וכי יחסי אבות ובנים במעשייה שלפנינו מלמדים גם על יחסו

של האב שבשַמים עם בניו עלי אדמות. 

בבית-ספר לארץ  בדרכו  שלמד  לאלתרמן  ואופייני  ביותר,  דק  השלישי  ההרמז   *
הדתי-החרדי "מגן דוד" בקישינב ורכש ידע רב במקורות היהדות: הוא עולה מתוך תיאורו
של פרץ החוזר הביתה עירום ועריה, ללא המעיל ששימש את ֶאחיו  )"ַּפַעם ֶּפֶרץ, ֹלא ִטֵּפׁש –

..."(. המילים "ֹלא ֵיׁש" נשמעות כמין אילוץ לשוני מסורבל לצורכיֹלא ֵיׁשָּבא ֵעיֹרם, / ּוְמִעיל 
ֹלאמשקל וחריזה, ולא היא. צירוף יחידאי ונדיר זה משולב בוויכוחו של איוב עם ֵרעיו )"

-ֵּביֵנינּו מֹוִכיַח" איוב ט', ל"ג(. בפרק זה איוב מודה באוזני רעהו בלדד השוחי שאין הואֵיׁש
מאמין בהשגחה העליונה ובאל ששומע את קובלנותיו )"ֹלא-ַאֲאִמין ִּכי-ַיֲאִזין קֹוִלי"). בפרק זה
ְבַיד-ָרָׁשע" ואלוהים אדיש ִנְּתָנה  )כי "ֶאֶרץ  מתלונן איוב שאי אפשר להאמין בשכר ועונש 
לסבלם של תמימי הדרך: "ָּתם ְוָרָׁשע הּוא ְמַכֶּלה"(. איוב אף מתלונן כאן שאין אדם היכול

-ֵּביֵנינּו מֹוִכיַח  ָיֵׁשת ָידֹו ַעל-ְׁשֵנינּו."ֹלא ֵיׁשלהישפט עם אלוהים, כי "

הצירוף היחידאי "לא יש" )על דרך הארמית "לא אית"( שימש כאן את אלתרמן בתרגומו
למטרות כפירה והטחה כלפי שמיים. לאחר שהעניק כאמור לילדי החייט שמות תאופוריים

 = שירים של שבח ותהילהdexologyהיוצרים במעשייה המחורזת אווירה של דקסולוגיה )
לבורא עולם(, שילב כאן אלתרמן את דברי הכפירה הקשים ביותר המצויה בכל פרקי התנ"ך.
מעל הדברים מרחפת השאלה הלא הגויה: האם אפשר להאמין בהשגחה העליונה אם הילדים
היהודיים התמימים, שלא עוּו ולא פשעו )הילדים האמתיים, החוץ-ספרותיים, שדמויותיהם



הונצחו במעשיות של שלום עליכם, מנדלי מוכר-ספרים, י"ל פרץ, קדיה מולודובסקי וכו'(
נרצחו כולם מתחת לשמיים,  מבלי שההשגחה העליונה תגונן על גוָזליה  הרכים?

שלושת הֶהרמזים הללו אינם מצויים במקור בִיידיש, ומעידים על כך שאלתרמן, בין שבמתכוון
ובין שבאקראי, עיָּבה את נוסח המקור במשמעויות נוספות שאינן מצויים בו. ֶהרמזים אלה יצרו בסופו
של דבר יצירה עמוקה ומורכבת פי כמה מן המקור, אף התאימו את השיר לרוח הזמן )ארבע-עשרה

[1945 ]פתחו את השערהשנים שחלפו מיום חיבור המעשייה המחורזת ביידיש עד לפרסומה בספר 
התהפך כאמור העולם ונתבע יחס רגשי שונה לעיירה היהודית ולילדיָה(. 

 – כתבה קדיה את שירה "אל חנּון",  המבקש1945בשנה שַּבּה פרסם אלתרמן את תרגומו – שנת 
 וייתכן מאוד ששירּה זה הושפע מטורו של אלתרמן "מכל20מאלוהים שימצא לו "עם בחירה" אחר,

הפתח אותו במילים המצמררות: "ִּבְבכֹות ְיָלֵדינּו ְּבֵצל ַּגְרֻּדִּמים / ֶאת ֲחַמת ָהעֹוָלם ֹלא ָׁשַמְענּו. / העמים"
ְיָלִדים ַּגְרֻּדִּמים, /  ֱאֵלי  ְיָלֵדינּו  ּוִבְצֹעד   ]...[ ָּבנּו  ְוָרִציָת  ָהַעִּמים, / ָאַהְבָּת אֹוָתנּו  ִמָּכל  ְבַחְרָּתנּו  ַאָּתה  ִּכי 

21 ְיהּוִדים, ְיָלִדים ֲחָכִמים / ֵהם יֹוְדִעים ִּכי ָּדָמם ֹלא ֶנְחַׁשב ַּבָּדִמים – / ֵהם קֹוְרִאים ַרק ָלֵאם: ַאל ַּתִּביִטי!"

דומה שכבר קדיה מולודובסקי בשירה "ַא מַאנטל ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל" לא הסתפקה במקרה
הפרטי ובסיפור הפשוט, אלא הציגה אותם כמטונימיה וכמשל לחיים היהודיים "של פעם". "גלגוליו
של מעיל", תרגומו של אלתרמן לשירה של קדיה מולודובסקי, חיזק את המגמה הזאת לאין-שיעור,
והפך את היצירה  לאלגוריה או למשל על הידלדלות הסמכות הפטרנליסטית, על תהליכי החילון

ועזיבת ה"חדר" )תרתי משמע( לטובת ה"טבע" החיצוני בכל משמעיו. 

על כך כתב חוקר הספרות עידו חברוני: 

המסורת של  לדלדולה  עגום  משל  לשמש  עשויה  המעיל  של  גלגוליו  על  "המעשייה 
היהודית במרוצת הדורות. בתחילה נמסרת המסורת אחר כבוד מאב לבנו בכורו; זה שוכח לה
את חסד נעוריה מיד כשהיא מתחילה להצר את צעדיו; הדורות הבאים נוהגים בה זלזול גובר
והולך ומפקירים חלקים מהותיים שלה ככל שנוקף הזמן, וסופה שהיא ננטשת בידי הדור

22האחרון נטישה המותירה אחריה חלל גדול שכל כולו מין 'חור מול חור'."

אלתרמן ניֵצל בתרגומו את נטיייתה של קדיה מולודובסקי לשלב ביצירותיה ציטוטים וָאלּוזיות,
המעלים ֵהדים מן העבר הלאומי, והוסיף עליה תוספות משלו. כך, למשל, בפתח שירה "ַא מַאנטל ֿפון

ַא טונקעלן געװַאנטל" )"מעיל מאריג כהה"( פונה האני-המַסּפר לקוראיו במילים: 

"איצטער הײבט זיך ָאן די מעׂשה, / נישט ֿפון ציגעלעך קײן װַײסע / נָאר ַא מעׂשה
ֿפון ַא מַאנטל / ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל" )ובתרגום ָּפַרפרזה: "שמעו עתה מעשייה /

לא על עז לבנה / אלא מעשייה על מעיל / מאריג כהה"(.

דברים אלה מעלים כמובן את זכרו של שיר הערש הידוע הפותח במילים "אונטער דעם קינדס
וויגעלע / שטייט ַא ווייסע ציגעלע" )ובתרגום ָּפרפרזה: "תחת ערישת הילד / עומדת עז לבנה"(. כאן
לא תסופר אגדה על עז המביאה צימוקים ושקדים לילדי ישראל ההולכים ללמוד ב"חדר". כאן לפנינו
סיפור ֵראליסטי בתכלית על ילדים שאין להוריהם כסף לציידם במעדנים טעימים ובמלבושים יפים,

ורובם נשארים בבית באין כסף לשכר לימוד. 

 דברים אלה שבפתח יצירתה של קדיה מולודובסקי  מעלים גם את דבריו טוביה החולב, גיבורו
הנודע של שלום עליכם,  בפתח היצירה הנושאת את שמו: 

"איך װעל אַײך זָאגן דעם רעכטן אמת: איך ַאלײן, װי איר קענט מיך שױן ַאביסל,
ַא שײנע מעׂשה ֿפון ַא ציגעלע ַא װַײסעבין נישט קײן מענטש ֿפון טרערן. ]...[  נישט 

, װימער טרױעריק]...[ . נָאר די מעׂשה, װָאס איך װעל דיר דערצײלן, טַאטע, איז 
שײן."  

)ובתרגום ָּפַרפרזה: "ברצוני לספר לך את האמת: אני עצמי, כפי שהספקת להכירני מעט, אינני איש
דמעות ]...[ לא מעשייה יפה על עז לבנה ]...[ אלא שמה שברצוני לספר לך, אבא, הרבה יותר עצוב

מאשר יפה"(.



קדיה מולודובסקי חיברה כאמור את הערך "שלום עליכם לילדים" באנציקלופדיה בִיידיש, וייתכן
שהושפעה מהצגת הדברים. גם האני-המַסֵּפר בשירּה, כמו טוביה החולב גיבורו של שלום עליכם, לא
בא לספר אגדה על עז צחה כשלג, אלא סיפור ֵראליסטי מדמיע עין על מעיל שנתפר מאריג כהה.
מולודובסקי קדיה  של  המחורזת  במעשייה  ובנים  אבות  יחסי  על  רבים  אלמנטים  נסך  אלתרמן 
במקור, לֶטנטיות  מגמות שהיו  העצימו  אלה  במקור.  מצויים  מקראיים שאינם  ֶהרמזים  באמצעות 
גוונים ובה   וססגונית  רחבה  קשת  מעליה  ותלו  ומורכבות,  עושר  המתורגמת  ליצירה  והעניקו 

וגוני-גוונים. 

ד. חידה בתוך חידה
Poppies העליתי את ההשערה – שתרצה אתר תרגמה את שירּה של סילביה פלאת'  "2002בשנת 

in  Octoberהתרגום את  להשלים  שלא  החליטה  תרגום  מלאכת  ואגב  באוקטובר"(,  )"פרגים   "
ולכתוב שיר ִמשלה – את שירה האחרון "בלדה לאישה". 

23.מאזנים שראה אור ב2002את ההשערה הזאת פרסמתי במאמר "אפילו ענני אוקטובר" משנת 

והנה, כשש שנים לאחר שפורסם מאמרי  מצאה ֹנגה אלבלך, שסידרה את ארכיון תרצה אתר במרכז
קיּפ לחקר הספרות, טיוטה לא גמורה של תרצה אתר  ובה תרגום חלקי של השיר "פרגים באוקטובר".

התברר כי תרצה אתר אכן תרגמה את השיר הזה, ואגב תרגום התחילה לחבר את שירה האחרון 24
הִממצאים באמצעות  אפוא  קיבלה  באפלה",  "ירייה  בתחילה  שהיתה  השערתי,  לאישה".  "בלדה 
הארכיונאיים את אישושּה המלא, וכך פתרו ִממצאים אלה כמדומה גם חידה לא פתורה באשר לסופּה
מילים לא היו  ִלְבִלי ׁשּוב"  הֹוֶלֶכת  ִהיא   / ְּבֵסֶדר  "ִהיא ֹלא  הטָרגי של המשוררת. אפשר שהמילים 

בעלמא. 

גילוי זה מוליכנו לחידה שספק אם ניתן יהיה אי-פעם להגיע לפתרונה: אחד הדברים האחרונים
שָּכתבה המשוררת הבריטית הנודעת סילביה פלאת' בחייה הקצרים  הוא ספר ילדים – ספק מקור,

-The it-doesn't תחת הכותרת הלא-שגרתית "1996ספק תרגום, ספק עיבוד – שיצא לאור בשנת 
matter-suit  .)"הספר תורגם לעברית בידי איתן בן-נתן בשם "חליפת-הלא-נורא( "

ויותר לאחר מותה, גנזיה של המַחברת שלושים שנה  בין  זו, שנמצאה  ילדים  והנה, במעשיית 
מתגלה מערכת זיקות מפתיעה למעשייה המחורזת של קדיה מולודובסקי "ַא מַאנטל ֿפון ַא טונקעלן
געװַאנטל"  המוּכר בכותרת "גלגוליו של מעיל" שבתרגום אלתרמן. במעשייה של קדיה מולודובסקי,
ששחוק ודמע משמשים בה בערבוביה, "מכּכב" מעיל אחד ויחיד, העובר במשפחה יהודית דלה מילד
בוגר לאחיו הצעיר, עד שבן-הזקונים השובב יחיאל-פרץ  חוזר עם קרע  ומוציא את המעיל "כליל
פלאת'(, סילביה  אצל  )חליפה  מעיל  על  המַספרות  היצירות,  לשתי  האם  המחזור.  מן  השלמות" 
המשמש נושא לשיחה מתמדת בין בניה של משפחה מרובת ילדים, מקור גרמני משותף? בין שפת
זיקה רבים, ואוטו פלאת', אביה של סילביה, שנולד ִיידיש לשפה הגרמנית נמתחו, כידוע,  חוטי 

בגרמניה, סיפר, מן הסתם, לבתו אגדות וסיפורי ילדים גרמניים, שעליהם התחנך.

מעניין להיווכח, שדווקא סילביה, שָּבָזה למוצאו הגרמני של אביה, ואף נתנה לכך ביטוי בשירה

"(, חזרה בסוף ימיה אל הרקע הגרמני של ילדותה ושל דפי אגדות נושניםDaddieהידוע "אבא" )"
מבית אבא. ספר הילדים שלה מתרחש בעיר כלל לא בלתי מציאותית ששמה וינקלבורג, וגיבוריו
נקראים כולם בשמות גרמניים מובהקים: פאול, אמיל, אוטו, ולטר, הוגו, יוהן ומקס הקטן  )מעניין
להיווכח שבין שמותיהם של שבעת הילדים מסתתר גם השם "אוטו", כשם אביה של המשוררת(.

Maxהעובדה שִספרה של סילביה פלאת' יצא לפני כשש שנים  בתרגום לגרמנית )תחת הכותרת "
Nixואיש לא בא וטען כי העלילה מבוססת על יצירה מּוּכרת, שעלילתה שאּולה מתוך קנייני ,)"

הספרות הגרמנית, או מן הפולקלור הגרמני, מפחיתה כמדומה מהסיכויים למצוא מקור גרמני משותף,
סמוי מן העין. אף-על-פי-כן, אפשרות כזאת אינה בלתי אפשרית ועדיין טעונה בדיקה מקפת.

אסיה עם  אהבים  פרשת  עת  באותה  ניהל  יּוז  טד  הישראלי".  "הקשר  לענייננו  משתרבב  כאן 
גוטמן-ֶו'ִויל, ישראלית-לשעבר, ידידתה של סילביה פלאת', שָּירשה לימים את מקומה והיתה לבת זוגו
הקבועה של המשורר הבריטי החשוב. הייתכן שאסיה, שגדלה והתחנכה בארץ, הביאה לידיעתם של



בני הזוג יּוז את עלילת "גלגוליו של מעיל", שישראלים רבים הכירו אז בתרגומו משובב-הנפש של
נתן אלתרמן?

הסופרת אידה צורית-מגד חושבת שמעטים הם הסיכויים שסילביה פלאת' שמעה על הסיפור מפי
אסיה גוטמן. היא הכירה היטב את אסיה  )שאף היא כסילביה התאבדה, כידוע(, והעלתה זיכרונות

 לפני שנים רבות.  לדבריה, אסיה גוטמן, למרותמאזניםמתקופת ֶהֵּכרות זו בממּואר שאותו פרסמה ב
שנודעה לימים כמי שתרגמה לאנגלית משירי יהודה עמיחי, לא היתה מעורבת מעורבות של ממש
בתרבות הישראלית והעברית,  או  בתרבות עם ישראל. כבת לאם לא יהודייה, היא נשלחה  ללמוד
במיסיון, וִמטענה התרבותי היה שונה בתכלית ִמשל רוב בני גילה, שגדלו  בארץ בסוף תקופת היישוב

וראשית תקופת המדינה. 

איך הגיע אפוא סיפור "חד גדיא" על "המעיל" שעבר מילד לילד לפתחם  של סילביה וטד? 
אפשרות  אחרת לפתרון התעלומה מסתמנת מכיוּון  בלתי צפוי בעליל: מפי ידידתה, המשוררת
הבריטית רות פיינלייט, שהייתה מיודדת אף היא עם סילביה פלאת' ועם טד יּוז, נודע לאידה צורית,
שיּוז  גילה עניין  מיוחד בשירי איציק מאנגר ובסיפורי באשוויס-זינגר, אף התפלא שאין רות פיינלייט,

היהודייה, מכירה את פניני הספרות של בני עמּה.

קדיה של  הסיפורי  לשירה  גם  פלאת'  סילביה  הגיעה  יּוז  טד  של  בתיווכו  שדווקא  ייתכן   
מולודובסקי. ותמיהה  גוררת תמיהה: מדוע  סילביה, שהתביישה במוצאו הגרמני של אביה, חזרה
האובדניים הרהוריה  הובילוה  שמא  גרמני?  רקע  בעלי  ולסיפורים  למוטיבים  דווקא  ימיה  בסוף 
מולודובסקי קדיה  למעשייה של  ולתרבותו? האם  לעולמו  ולהתקרבות  אביה המת  על  להרהורים 

ולמעשייה של סילביה פלאת' יש מקור גרמני משותף שעדיין לא נחשף?  
דרך הרוח מי ֵידע. 

הערות:

17.https://ofra-offer-oren.com/2016/04/17/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C

%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99  /  

. חתום: נתן2, עמ' 1944 באפריל 7 )"הטור השביעי"(, י"ד בניסן תש"ד, דבר. "הגדי מן ההגדה", 18
רוצי רוצה:.  ראו בספרי 368-369 )תש"ח(, עמ'  הטור השביעיא.  חזר ונדפס בשינוי  נוסח קל ב

.23-25, עמ' 2013, תל-אביב אלתרמן בעקבות אירועי הזמן
. לדברי אמיר שומרוני, חוקר יצירתה של קדיה מולודובסקי, חמישה מתרגמים טעו שגיאה פטלית19

כשתרגמו את השיר הזה, ורק פרופ' קתרין הלרשטיין שתרגמה את השיר לאנגלית חשפה את
הטעות ותרגמה את השיר כהלכה. ראו מאמרה של קתרין הלרשטיין. "תגובת משוררת יידיש

)בעריכת שלום לוריא(, חוברת חוליותבאמריקה – קדיה מולודובסקי – אל נוכח השואה,   3,
. ראו גם  תרגומו של מנחם פרי לשיר "אל חנון" באתר "הספריה235-253, עמ' 1996אביב 

. ראו בהרחבה: שומרוני, אמיר )איסוף,https://www.newlibrary.co.il/page_17750החדשה". 
נוברשטרן(.  ערך: אברהם  ואחרית דבר;  מולודובסקיביאורים  קדיה  ,לילות חשון: שירים – 

.2017תל-אביב 
. 27.11.1942, מיום   הארץ. בעיתון20

.http://www.biupress.co.il/files/200782.pdf. עידו חברוני, "הסיפור שאינו נגמר": 21

,מאזנים. אפילו ענני אוקטובר" – שירי פֵרדה מן החיים: תרצה אתר בעקבות סילביה פלאת'" )22
(.35-39, עמ' 2002, 76גיל' 

.12.6.2008 מיום  הארץ. ראו: נגה אלבלך "פרגים וחבצלות להלוויה שלי",23

https://www.newlibrary.co.il/page_17750
http://www.biupress.co.il/files/200782.pdf.2
https://ofra-offer-oren.com/2016/04/17/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99/
https://ofra-offer-oren.com/2016/04/17/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%9C-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%99/


נספח א' – השיר במקור ביידיש
ַא מַאנטל ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל

בַײ ַא שנַײדער אין קָאמָארע / ֿפול מיט קינדער, קַײן עין הרע / קינדער ּפיצעלעך װי מָאן /  שטײט

ַא װיגל אױבן־ָאן. //  איצטער הײבט זיך ָאן די מעׂשה, /  נישט ֿפון ציגעלעך קײן װַײסע  /  נָאר ַא

מעׂשה ֿפון ַא מַאנטל / ֿפון ַא טונקעלן געװַאנטל. // הָאט מען אױֿפגענײט ַא מַאנטל /  ֿפון ַא טונקעלן

געװַאנטל ֿפַארן עלטסטן בחור שמואל / ער זָאל קענען גײן אין שול. //  גײט אים שמואליק יָארן דרַײ

/ איז דער מַאנטל שּפָאגל נַײ, / גײט אים שמואליק נָאך ַא יָאר / איז דער מַאנטל שענער גָאר. //  אײן

מָאל שמואליק טוט אים ָאן / איז דער מַאנטל קורץ אין סטָאן. //  װערט ַא טומל אין קָאמָארע׃ / נַא

דיר גָאר ַא נַײע צרה! / שמואליק טוט דעם מַאנטל ָאן / איז דער מַאנטל קורץ אין סטָאן. // נו, איז

מילא / טוט שױן ָאן דעם מַאנטל בײלע. // גײט אים בײלע יָארן דרַײ / איז דער מַאנטל שּפָאגל נַײ, /

גײט אים בײלע נָאך ַא יָאר / איז דער מַאנטל שענער גָאר. // אײן מָאל בײלע טוט ַא שּפַײ / ּפלַאצט

אין מַאנטל נעטלעך דרַײ. //  װערט ַא טומל אין קָאמָארע׃ / נַא דיר גָאר ַא נַײע צרה!  / טָאמער בײלע

גיט ַא שּפַײ /  ּפלַאצט אין מַאנטל נעטלעך דרַײ? //  װָאס זשע קען דָא זַײן דער מער? / גײט אין

מַאנטל יָאסל בער. / גײט ער אין אים יָארן דרַײ / איז דער מַאנטל שּפָאגל נַײ. /  גײט ער אין אים נָאך

ַא יָאר, / איז דער מַאנטל שענער גָאר. //  אײן מָאל ֿפַאלט ער ַאױף די טרעּפלעך / און ַא סוף צו ַאלע

קנעּפלעך. //  װערט ַא טומל אין קָאמָארע׃ / נַא דיר גָאר ַא נַײע צרה! / גײן און ֿפַאלן אױף די

טרעּפלעך / און ֿפַארלירן ַאלע קנעּפלעך?? //  און עס ּפסקנט דָאס געזינדל׃ / זָאל שױן גײן אין

מַאנטל הינדל. // גײט אים הינדל יָארן דרַײ  / איז דער מַאנטל שּפָאגל נַײ, /  גײט זי אין אים נָאך ַא

יָאר  / ֿפעלט דעם מַאנטל נישט קײן הָאר. // אײן מָאל װערט ַא גרױסער טומל, / ַאלע שטײען אין ַא

רומל, / הינדל כליּפעט אױֿפן בעט  / הָאט ָאנגעװָארן ַא מַאנקעט. // שרַײען ַאלע, ַאלע, ַאלע׃ /  דָאס

איז דָאס ַא מױד ַא ּכלה, /  ליגט און כליּפעט אױֿפן בעט! /  װי ֿפַארלירט מען ַא מַאנקעט?  // הָאט

שױן ָאנגעטָאן דעם מַאנטל / איצט דער יִינגסטער בחור ּפַאנטל. // ּפַאנטל, ּפַאנטל, ַאי איז דָאס ַא

בחורעץ / חֿברט זיך מיט הינט און קעץ, / יָאגט זיך נָאך נָאך יעדער װָאגן, / שלָאגט זיך, װערט ַאלײן

געשלָאגן, // מיַאוקעט, ֿפַײֿפט און שרַײט און בילט / און די מַאמע לַאכט און שילט. // הָאט שױן

ָאנגעטָאן דעם מַאנטל / איצט ָאט דער-ָא ּתכשיט ּפַאנטל. // הָאט ער בַאלד דעם ערשטן טָאג /

ָאּפגעֿפליקט ַא גַאנצן רָאג, / און אױף מָארגן אין דער ֿפרי / אױסגעהַאקט ַא לָאך אין קני. /  און דעם

זעלבן טָאג ֿפַארנַאכט, / ָאן ַא קָאלנער אים געברַאכט, / מיט צװײ לעכער גרױס װי אױגן  / אין די

בײדע עלנבױגן. // װערט ַא טומל ַא געשרײ, / ַאך און ָאך און װינד און װײ! /  ַאזַא מַאנטל, ַאזַא

מַאנטל  / ֿפַאלט ַארַײן צום ּתכשיט ּפַאנטל. // אײן מָאל ּפַאנטל איז ניט ֿפױל, / קומט צולױֿפן נַאקעט,

הױל, / שרַײען ַאלע ֿפַארַאמָאל, / ַאלע, ַאלע אין אײן קול׃  //  ּתכשיט, שגץ, ֿפלעדערמױז, / װאו דער

מַאנטל זָאג נָאר אױס! // ענטֿפערט זײ דער װאױלער יונג / מיט ַאזַא-ַאָ שַארֿפע צונג׃ / כ׳הָאב ֿפון

/ לַאץ   לינקן  דעם  דערנָאך  און   / קַאץ,  שװַארצער  דער  ָאּפגעשענקט   / לַאץ  רעכטן  דעם  אים 

ָאּפגעשענקט דער װַײסער קַאץ. / און די רעשטע, לָאך אױף לָאך, /  ט׳ָאנקומען די צװײטע װָאך  //

װערט ַא טומל ַא געשרײ׃ / ַאך און ָאך און װינד און װײ / ַאזַא מַאנטל, ַאזַא מַאנטל / ֿפַאלט ַארַײן צום

ּתכשיט ּפַאנטל!



נספח ב' – השיר בתרגומו של אלתרמן
גלגוליו של מעיל

ָהֵאם.// ָּכאן ְּבֵחיק  ְוִתינֹוק   / ָּברּוְך ַהֵּׁשם,  ַרב,  ַחִיל   / ַהַּבִית  ְמֹלא  ִויָלִדים לֹו   / ְּבַחִיט  ַהַחָּיט עֹוֵסק 

ַהַּמֲעֶׂשה ִנְפָּתח / ֹלא ִּבְגִּדי ָלָבן ְוַצח. / ַמֲעֵׂשה ִּבְמִעיל ֶׁשל ֹחֶרף /   ַּבַעל ֶסֶדק ַצר ֵמֹעֶרף. // הֹוי ָּתְפרּו ְמִעיל

ֶׁשל ֹחֶרף /  ַּבַעל ֶסֶדק ַצר ֵמֹעֶרף, / ַלָּבחּור ְּגַדְלָיהּו ּגּוץ / ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ַחם ַּבחּוץ. // ָרץ ְּגַדְלָיהּו ּבֹו ְׁשָנַתִים, /

ְוַהְּמִעיל – ְזָהב ַּפְרַוִים! / עֹוד ָׁשָנה – ַהְּמִעיל ְּכִאּלּו / עֹוד יֹוֵתר ָיֶפה ֲאִפּלּו. / ַאְך ָּגַדל ְּגַדְלָיהּו ֹקֶטן, /

ְוַהְּמִעיל לֹוֵחץ ַּבֹּמֶתן. // ָקם ָיִריד ַּבַּבִית: ַמה ֹּפה? / ֵאיזֹו ִמין ָצָרה ְצרּוָרה ֹּפה?! / ְקָצת ָּגַדל ְּגַדְלָיהּו

ֹקֶטן, /  ְוַהְּמִעיל לֹוֵחץ ַּבֹּמֶתן! / ָמה עֹוִׂשים? ֲחַסל! ֵאין ֵעֶזר! / ָרץ ַּבְּמִעיל ְׁשַמְרָיהּו ֵלְיֶזר. //  ָרץ ּבֹו

ֵלְיֶזְרֶקה ְׁשָנַתִים, / ְוַהְּמִעיל – ְזַהב ַּפְרַוִים! / עֹוד ָׁשָנה, ַהְּמִעיל ְּכִאּלּו / עֹוד יֹוֵתר ָיֶפה ֲאִפּלּו. / ַּפַעם הּוא

ֵהִרים ָיַדִים – / ִנְתַּפְּקעּו ַהַּׁשְרוּוַלִים! // ָקם ָיִריד ַּבַּבִית: ַמה ֹּפה? / ֵאיזֹו ִמין ָצָרה ְצרּוָרה ֹּפה?! /  ֵלְיֶזְרֶקה

ֵהִרים ָיַדִים / ְוַהֵּקץ ַלַּׁשְרוּוַלִים! / ָמה עֹוִׂשים? נּו, ֵמיָלא, ֵמיָלא, /  ֶׁשַּבְּמִעיל ָּתרּוץ ְּכָבר ֵּביָלה. //  ֵּביָלה

ָרָצה ּבֹו ְׁשָנַתִים, /  ְוַהְּמִעיל – ְזַהב ַּפְרַוִים! / עֹוד ָׁשָנה – ַהְּמִעיל ְּכִאּלּו עֹוד יֹוֵתר ָיֶפה ֲאִפּלּו. /  ַּפַעם  ֵּביָלה

ִמְתּכֹוֶפֶפת… / ַהִּבְטָנה,  הֹוי, ִמְתעֹוֶפֶפת! //  ָקם ָיִריד ַּבַּבִית: ַמה ֹּפה? /  ֵאיזֹו ִמין ָצָרה ְצרּוָרה ֹּפה?! /

ֵּביָלה ֶרַגע ִמְתּכֹוֶפֶפת – ַהִּבְטָנה ְּכָבר ִמְתעֹוֶפֶפת!  / ּופֹוֶסֶקת ַהֶחְבַרָּיה: /  ֶׁשַּבְּמִעיל ָּתרּוץ ְּכָבר ַחָּיה! //

ַחָּיה ָרָצה ּבֹו ְׁשָנַתִים, /  ְוַהְּמִעיל – ְזַהב ַּפְרַוִים! /  עֹוד ָׁשָנה – ַהְּמִעיל ְּכִאּלּו / עֹוד יֹוֵתר ָיֶפה ֲאִפּלּו. /

ּוִפְתֹאם, ֵאיָמה ָוַפַחד, / ַחָּיה ָּבָאה ִמְתַיַּפַחת, / ִּבְדָמעֹות ַעל ָהִריִסים – / ִהיא ִאְּבָדה ֶאת ַהִּכיִסים! //

ְמַאְּבִדים ֶזה  ֵאיְך   / עֹוִׂשים?  ָּכְך  ֶזה  ֵאיְך  ֶּזה?  ַמה   / ַהַּפַעם!  ִּתְתַּבְּיִׁשי  ַחָּיה,   / ָּכַרַעם:  ֻּכָּלם  רֹוֲעִמים 

ִּכיִסים? // ֶאת ַהְּמִעיל ְּבֶדֶרְך-ֶאֶרץ / ָאז ָלַבׁש ְיִחיֵאל ֶּפֶרץ.//  ֶּפֶרץ, ֶּפֶרץ, ֶזהּו ֵלץ! /  ְמַטֵּפס ֵמֵעץ ְלֵעץ, /

ְמַחֵּלל ַּבֲחִליִלים / ִלְכָלִבים ַוֲחתּוִלים, / ּוַמְרִּגיז ֶאת ַהְּבִרּיֹות /  ּוְמַקֵּבל ַמּכֹות ְטִרּיֹות, / ְמַיֵּלל, ׁשֹוֵרק, נֹוֵבַח,

/ ְּבִקּצּור – ָּבחּור ָׂשֵמַח.// נּו, ּוְבֵכן,  ְּבֶדֶרְך-ֶאֶרץ / ֶאת ַהְּמִעיל ָלַבׁש לֹו ֶּפֶרץ. // ּוְבאֹותֹו ַהּיֹום ִּבְׁשַּתִים /

הּוא ָּתַלׁש ֶאת ַהּׁשּוַלִים /  ּוְבָׁשָעה ָחֵמׁש ְּבֵעֶרְך / ֹחר ָּגדֹול ָנַקב ַּבֶּבֶרְך. / ּוָבֶרַגע ָהַאֲחרֹון ֱהִביאֹו ְּבִלי ַצָּוארֹון

/ ְוִסֵּדר ּבֹו חֹור מּול חֹור, / ִמָּפִנים ּוֵמָאחֹור! // ַמִּביִטים ֻּכָּלם ְּבַפַחד, / רֹוֲעִמים ֻּכָּלם ְּבַיַחד: / ֵאיֶזה ֶּבֶגד

ְלִתְפֶאֶרת, / ֵאיֶזה ִמן ְמִעיל-ַאֶּדֶרת! / ַהֲאִזיִני, ֶאֶרץ ֶאֶרץ, / ֶמה ָעָׂשה ּבֹו ֶזה ַהֶּׁשֶרץ! // ַּפַעם ֶּפֶרץ, ֹלא

ִטֵּפׁש – ָּבא ֵעיֹרם, / ּוְמִעיל ֹלא ֵיׁש... / ַמִּביִטים ֻּכָּלם ְּבַפַחד, / רֹוֲעִמים ֻּכָּלם ְּבַיַחד: / ֶּפֶרץ! ַּתִיׁש! ְסָיח!

ַּכְרַּכְׁשָּתא! / ֵאי ַהְּמִעיל ֲאֶׁשר ָלַבְׁשָּת? // ָאז ָעָנה ָלֶהם ַהַּנַער / ְּבָלׁשֹון ַחָּדה ַּכַּתַער: ַצד ָיִמין / ֲאִני ָמַסְרִּתי

ֶלָחתּול ֲאֶׁשר ָזַכְרִּתי, / ֵחֶלק ְׂשֹמאל ֲאִני ָׁשַלְחִּתי / ֶלָחתּול ֲאֶׁשר ָׁשַכְחִּתי. / ְוַהֶּיֶתר – חֹור מּול חֹור – /

ְּתַקְּבלּו ְלִפי ַהּתֹור.

זיוה שמיר

.1780* חלקו הראשון של מאמר זה ראה אור ב"חדשות בן עזר", גיליון 


