
מדוע

אתותרגם
'הדיבוק',?

שמירזיוה

אנ-סקילשלמחזהוביאליקדתגוםשלהטקסטבמרחבימשוטטה

I שלהיחידויתאצבעותיוטבעיתאתםקלבוזיההאליויהדיבוק
נראהראשןוממבט .בלדבמעטיםבמקומותאלאהלאומי,המשורר

לודבירהןלדמויותיונתןלואמרוחוהמחהזלעביאילק~צלאלאבילו

שניםהתלבטאףהואהאמת,למןע .בייידשבמקורלהןשאיןצוגיוןצעב

לותרגםאב-סקישלונשנותהחחרותלהצפרותיולהיעבותאםאחדית

שלבסופו . 2דיידיימקרגאחרמתרגםלוחיפשאףמחזהו,אתלמענו

מקרים,צירוףבשלעצמו,בכוחותהידבוקאתותרגםביאליקנתצרהדבר

רתיעתושחרףעשלרמותרדבעידבבהמשך.ברחיבבסיביתיועשל

גדשותאנ-סקי,שלהקדורת"העממית"מהטרגדיההאינסטינקטיבית

ככלותהמשורר-המתרגםבומצא ,והרוחותהדשים ,הטפלותהאמונות

סמוייםבחוטיםהקשןריםמעטיםאלמויטביםדצבשלבח,עטםהכול

ולתקופותיה.לסוגיההאישית-הלאומי,תליצירתו



אלב-סקיבאיליק rבהתכתובת

שלבבכרךכלולהאחד(נrשדה

בספרוהאחרזידהביאליקאיגרות

דורו),וסופירביאליקאוגברפדלשל

עלהמשוררשהשמיעדבריםוכן

שראהמעידיםימיו,בערובהמחזה

אקלקטיתצררהיוי,מחזהבהידבוק

שלעטופירהצורך,דיבלתי-מעיבד

חומריבליקוטהמתמחהאבתיגרף

שלגדולהיצירהולאפלוקלור,

ביאליק,הראשונה.מהשוהרמחזאי

עםשמיירמוטיביםהתיךשבעצמו

מידלות(שהכירדיועיםיהידוים

גינצבורג-מארק,באסופתומצא

מהםורקח ) 1901פטרסבורגסנט

שלו,הפזמונותואתהעםשיריאת

אתלהטילישכולשקודםהאמין

שלהרותחתילורההפוקללורחומרי



ליצירתלוהפכםהצרופההאמנות

יובאבטרםהראשינהמהמעלהמקור

ורצופים.הקוראיםלקהל

"העממי",שביאליקלהיווכחמעניין

שלמעבןדהאגדה,ספרעורך

מימרותשלמנכסןהיום,ויהיאגדות

עםשיירמעיןשלמחברםחדל,

שרומותהעתכתנמעורכיואחד

העירךלאולפלוקלור,לאנתוגרפיה

הבלתי-מעונדהפולקלוראתלמעשה

הרואיםאספניםאותםעללגלגואף

היאריםובסיפוריהחסיידםבמעשיות

גתבכללנהוגשישמקישדוםטקסטים

טקסטים(עבדרקדרשבחדרתשבהס

צרוצהשבפהאחתלאשנמסרואלה,

"אנשישלחסידיהםמפיומשושבת

יורתעדרונשתשבוחזרוהשם",

הטופרשלתפקידוהדורות).במרוצת

אתלטגנןהואיבאקיל,,גרסוהמחזאי

טימניםבולותתהגולמיהפולקלור

ומרובד,תעשירהאמנותציירתשל

שהוא.כמיתלהשאירוולא

שלערכופחיתותלעעדתואת

בלת-מעוב,דההגלומי,הפולקלור

שכתבבמכבתהארשונהבפעםהבעי

ראבידרבזישמעןרהעצירלידידי

ראבידובזיהשעריס.שניתכראשית

הוצאתאתחבריו,עםידחאז,הקים

בהופרססהבלרינאי,תעיינות

שהואחסדיים,משעיותלשקרנטרסיס

עצירים(םגוההדירוליקטווחירבו

וש"יבוברמרטיןשלוס,גשריםכמו

חיבוריבאיסוףעתבאותהעסקווענגון

וסיפרריחסדייםמעשיותקבלה,

יפהבעיןראהלאביאליקיראים).

והמסתוירן,הסודתורתאחרזונהודה

שנותרבאשיתבבןילרשהתפחתה

רוחלהלכידעותבהוארההשערים,

 rעבראהלאאףהיאדקדנטיים.
האמנותלעמחבןילרהפיכתאתיפה

כספרות,האקספרסיוניסטית

הבמה.ובאמנייותהפלסטיתבאמנות

מגמותשתיהתלכדוהדיבוקבמחזה

המשורר.שללטעמוהיושלאאלו,

הביאילקאיתהפואטיקהאמנם

מעטות,לאחיריוותלעצמההתיהד

הפוריטנימדשרוכניתהותרולשא

צמודהנשארההיאאךאחד-העס,של

גםהמציאותלקעקרסמוייסנחוטיס

כביכולנישאהשנהםמקומותבאיתם

זלכורשיוהנפיזטה.החלוסנכפיעל

ביאליקיעשצבמןמכיזהבהקשר

העודיהואלשוהכינרס""תכניתאת

שולימקוםהחסיידתלמשעייהבה

בלדב.

 Yלראבידוביביאליקשלמכתבו
הצוגכתרגומושהדיבוקלאחרנכתב

עלללמדדכיבוושיפעמים,עשרית

אגתוגרפיםלאותסהמשוררשליחסו

היצירהאתאזשאספוומהידירם

שלחחרביתמעיילסוגיההעממית

והוציאיהנטושותישראלקהילית

בספריםממאציהםאתלאור

יpנונטרסיס:

סיפירייאתהעבישטשבחי"את

מבצדלב]נחמורכי[שלהמשעיות

להצראתכדאיאםתמהינ ] ... [קיבלתי

לטפלחבירךשולשלךכזוספירם

כאלהדבריםסיף,סוףאלה.בעניינים

ולבחישה ] ... [פולקלירמכללציאולא

הזהוהחיטוטהיטפלוכלכילךאומר

להוטיםשרביםהחסידי,תבספרות

"דבחילזבהועוסקיםבימינואחירו

משונהדגיקותמיןמתוךורחימו",

נפשיואיןכללילנהיראלאזהכל

סימוזשהספק rאהזה.דהבראל

דיקהלאימיתלמחשבתנוירדיה

ימהשכאשפהסמטרויטםותמצא,



אלאערךלהםאיו-פולקלורכלהוא

שלהיורהלתוךאותםמטיליוכואם

אותםוהופכיםהעליונההמחשבה

במה-לעצמםשכהםאבלחדש,לניר

אפואהניחוהצעירים,אתםנחשבו?

באשפהנ:לחטטלאחירם

המותחתעצמה,מטפוריקהאותה

חומירליקוטביווהשוואהדמיווקווי

חיטוטלביוהחטידייםהפולקלור

איסוףשלםבאשפהקצבניםשל

דבבריושננתהחזרהסמרטוטים,

הרחיבשבה ,-1933בבהצראהביאליק

ראהבאיליקהדיבוק.עלהידבוראת

שלחפחהאיסוףמלאכתבמחזה

ולאטפלותואמובותפולקלורמבהגי

בעלתומורכבת,עמוקה ,גדלוהיצירה

קומפחצייוני,ת-אורנגיתשלמות

אתשכאסףופסיכולוגי.תאידאית

החמישיםיובלבמהדורתכתביו

בנרליו(שיצאהשלוהמהודרת

תרגומואתהאשרןיבוכללה ,-1923ב

מקוםנפקדשילר),שלטללוילהלם

הצלחהבחלשהמחזהאףהדיבוק,

גם .ואתראתרבכללמוניטיווזכה

הבעיהעבירהתאטרןודרכיבבאומו

המחזה,מוהסתייגותואתיבאליק

הדגללאבייתבינתייםהפךזשהאף

הנימה:של

אמונהבליהאמת,אתלכם"אומר

לדבר.ניגשתירבחשקולבייתרה

מתוךאב-סקי](שלצרונןאתעשיתי

חוההזהמחזהמאצלאבעיבייידידו.ת

המחברמעםזאתכידחתיאלביותר.

בקיובהמחזהאתהקיראהואעצמו.

יבקששלםוכשנזדמבתיקהל,לפני

יידו.משעהעלדעתיאתאשחווה

רושםליישהקהל:בפנילואמדית

חזירתפלוקלורשלכמאסףשאתה

שברימשםליקטתהאשפתות,כלעל

שמצרףחייטמשעיושעיתפולקלור

מיניכלגבדיםמיניכללשמ"ייתור

שמיכתעושוהאותןתופרמטליות,

מהפולקלור?זהמה ] ... (צבעונין.

לאןמית?ליצירהפולקלורביןההבדל

אבליצירה,ישבפוקללורגםהיר

היאמאיתית,גדולה,לאומיתיצירה

שהוא-פולקלורודם;בשרבבחיבת

חלקהןגםעשורות.ציפרבייםחבינת

צערלןגזרמתואדיועקירתןהגוףמן

משרםבה rא-קציצתןאבלוכאב,

גלדותשהןמהכלאדרבה,לגוף.כאב

וטעונותהגוףעלמכבדיותהן ,ורבות

כל ] ... {והפחתהקצציהזלמןמזמן

(אב-טקיהגוייםתבוךעבדתימיך

עלרוסיתכתבגוי,טופרכביכולהיה

האיכירםאצלהאגרירותהאשלות

ימיךבסוףמה),וכיצואהרוסיים

אלינו,באתמת,חציכברכשהייתה

עללנעועליךוגנזרהיהודים,אל

הפולקלוראתלואטוףהאשפתות

ידהיבקוי'".ציאומליקוטיך

האמתיאתלכם"אימר
יבלייתרהאמינהביל
לדבר.ניגשתירכחקש

מתיורציניאתישעתי
מצאלאכעינייידידית.
כיות'ר'חןהזההמחזה

ביאליקפנהמדעדהשאלה:וחחרת

אהב,ולאהעריךלשאמחהזלרתגום

שהשקיעלאחרהמחזהעלחשבומה

עלובהעלאתןבתרגומןיצירהמאמצי

שאלהעללענותלנסותדכיהבמה?



להדגשיבהבראשובראשראויזו

שלמחזהואתלידיוקיבלשביאליק

העלוםמלחמתפרזיערבאב-טקי
דיי-עלמוצגאותווראההראשונה

הקרבותשוךלאחרהנימהלהקת

לשריןוממתיןענ"תוהמהפכה,וטערת

פחותהמועצו.ת-מבריתיציאה

אךהאירעוים,שביביןחלףמעשור
שינוי:תכליתהעןלםשננתהבינתיים

התחילשבההפרלקלוראיסרףמלאכת

טקרבותמתוךהאנתוגרףאב-טקי

הפכהתרברתעסקןשלוהתלהבות

הנטיבותהשנתותעוםהעתיםבחלוף

משהתבררוגדלוה,הצלהלמלאכת

העיירותחורבןהלאומי:האסןוממדי

בבהלהישרביהוומנרסתהיהודיות

"עריוןשלבעליוביאליק,עבר.לכל

קנייניכלאתלאסוףשבועדהכיבוס",

מהגולההמעברעםהאומהשלהרוח

פעוליתכידובתיךלאזר-שיראל,
ראהשבי,ביתיבמיכמירגנזיהחתימה

מלאכתאב-טקישלבמחזהודבעידב

דרמטורגיתיצירהולאגדולה,כ"ינוס"

אמיתעילהלהחילשראויבעלמא,

הידרדרהמלחמהיבמי
לביראביאלקילשמצבר

כתצראהעמיקתא,

כגדרשהרלעהמחשד
ארדםה,משטרתמצד

ערסקלשרהדפרםשבית
צירכית,תעמרלהבהפצת

חקיררתמםכתעבררהרא

רמתםכלתקשה

שלואובייקטיביותניטרלירתמידה

ןו.ותאטרספרותרתוביק

ימישלבעיצרמם ,-1915ב :זאתאוף

טופריגדולולעולמהלךהמלחמה,

 ,פץרי"לוהמחזאיהסופרושרה,

שמתוןהידיישיסטית,הנתעוהראש

העמידהסוציאליסיט,תשהקפתו

הפשוטהאדםאתיצירתןבמרכז

המעניקההבאן-חסדיית,המגמהראת

עממייםחוגיםלאותםרהביליצסיה

חבטושהמשכיילםחשרן",של"יושבי

ובמאמררוטקיט,דדררחם.ללאבהם

השיבה,שלוהפדריגמהאנ-סקישי

שלשליבתרהעיקרי"הזחכימציין

י"לאכןהיהלותרבותולעמראנ-סקי"

פץר:

 ,פץרשללזכרוהמרגש"בהספד

אתאנ-קסיהזכיר , 191S-בשבכתב

הקריאהעלירשעשתההחזקהררשם

שהין ,-1901בפץרלשבישיופטוי

הראשונהבפעםגתלית:בחיבתבעיביו

מודרביתאיררפיתרגשירתגילההרא

לןהדזמןכאשרביידיש.מובעת

אתלגפרש ,-1908בשניםשבעמקץ

אב-סקיפטרבורג,בסייטהגדולהסרפר

כללשפץרמהעודבהבירתרהתשרם

וכדבריו: , sכיהדויבראהלאוכלל

זכרכלאין-כולהדמותררבכל

הגלו,תמעלוגמררשחרורלגלות!

יהדרימביןבאשיעיבייארולאכמוהו

 • <Irfהמתברלליםפטרבררגס"ס

מןמשכוויצירתרפץרי·לשלדמרתו

ברספות:מסיבותגםאב-טקיאתהסתם

לגפושיכרלאנ-סקיהיהלראשרנה

עולםהשקפתבעלמשכיל,ביהדרי

בידייש;מחזותהכרתבטצויאליסטית,

המעמדרתאתבמרכזםהמעמדיים

שוואביהעציםחיטביאתהעמלים,



ומתבונניםהתחתונה,מהדיוטההמים

ביקורתיתמגמהמתוךלאבהם

אוהב,תבעיןאאלרפורמטורית,

אותומשךכמדומהוסולח.תמבינה

סיפורישלהפניםכפולהנוסחגם

"תמימה"כתיבהפזו:שלהעםמפי

הלב,אלהמדברתו"סנטימנטלית",

מחומכתמגמהמסתתרתשמאחוריה

 rיעבבתיבנההמלגלגתומזררנית,
הגיביריםשלרגשניתםעלטיבה

התמימהאמונתםועלהעממיים

כקמעו,תלמיניהם,שם"ב"עבלי

ורוחו.תודשכיםשנמיתגבלגול

צויייצווישןאנ-סקישלמחזהוגם

מעמידעלומות)שני(יבןועלטן

כמו-יצירהוהצופההקוראלפני

במתכונתהבנויהפולקלוריסטית,

ייילשלהנאו-חסידיותהמעשיות

 Pיתבו rוהמאמהמתיםהקוארפזו:
בהםויארהוהנפלאותהנסיםבסיפויר

ודנריםשבועותעלועושנשלכרעדית

יסיקהמודרניהקוראשהופרו;

נחתךלאהשולחנןשלהמרשגולרם

חטפםהמוותשבוינמהרמריוםבאותו

היושכיממשוךצוםלשכעתבטרם

שפקהדעזההתרגשותושבלשרויים

עמדלאולכםהציםשלעביצומואותם

והפיזית:הנפשיתחולשתםמפאתכה

כמודבר,ייםבאיתועטםלאחנן

"קריקזילתהלימודים,לספסלחבריו

תלמזיישלהדלכוסמיך(מאכלםשל

במערכהעפמייםזנכרהיישבה

מהופעתהוההתרגשותהראשונה),

לבו,אהובתלאה,שלצפויההבלתי

הכרתר;אןדבואתעלפונואתהחישו

חתונתה,ביוםדברעטמהלאלאהאף

גרמהרוחהעביניחןנלשוהופעתו

אלשמהםהכרה,ולאןדבעלילפןולה

נכזבתאהבהשלייסוירההתאששוה.

למציבםרגישאדםלדדררעלולים

החסידיתבירנזיאלאןפסיכוטיים,

ושלפרוידשלשמעםהגעיטרם

המקוםובניהמודרני,תהפטיכולוגיה

הזקןהדציקעזריאלמריהיומצפים

בתוהכלה,מןביק""הדיאתשיוציא

מיועדהמחזה .הגבירסנדררישל

רחביצופיםקוראיםלקהלאפיא

ישמכילים,עםפשוטי-הטרוגני

למחצה,ומנתילליםגמוריםיהיזום

יפשריהוואלהימהפכנים,שמרנים

ולפירקעילפידנרכו,איש-איש

מהבי.תאתרשהביאהמטען

שלוהעםבישיר(ןהשנקטביאליק,

הנגוזיםהדרמטייםבמונולוגיםהן

שללזודומהתחבלוההעם)מפישלו

העמדת-אב-סקיש.שולפזוי"ל

שמאחוריכמו-עממיותדמייות

קלואריווקוזוהמחברעומדגבן

כאחתואמפתיותלגלנגיותקריצות

ולנוכחדמויותיולשתמימותןלנוכח

התצרה-הפרובינציאליותהשגותיהן

העמי,דכןהמחזה.אתותרגםלבטוף

עליירהגל-עדמעזת,לשאאומדעת

שלזלכרורגל-דעהחרבההיהדרית

מאספניואנ-טקי,לשמורהופזו,י"ל

הפולקלורשלהחשרביםווממנציחי

לשמחגרםבמזרח-אירופה,היהודי

ששררתדרגמתכמו-עממייםמחזות

(כשהרעלההישןשנוקוכלילההזהב

הפןאףן-921בהמנהעלידהבוק

אנ-סקישלזלכרוגל-עדהמחזה

בצדקתהשהאמיןשלםדורשלולזכרו

יסודותיה).אתוהניחהמהפכהשל

-והאהקוסמופיליטניםכחבורת

דמיתולבהטשיראלסופריןיבצייניים

לספרותשהכניספירשמן,דודלש

ילדותרוחלשערנןמשבהעבירת



בפיהרביעיתבמערכההמושמת

המתחנן,קולאתהשומעתלאה

ומגעיהמציאותחיקיאתהמפרהחי

אלי,אפואנאש"ובהלבו:לאהובת

ליב,בקרבאשאךמת ...עבליחנתי,

ברכיגועלנעששעהלילהובחלומות

 ...לבונדלוולאאשרהילדיםאת
זמירותלהם.אתפורפסיםכונתות

מזכיריםוהדבריםלהם",אארוג

ביאליושלהילדיםמשירישורות

המבטיחותאצבעוני),לפרפר,(הפרח

לתפארתפסיםכתונתהאהובלילד

המיקרו-קטסטואליתברמהרקלאאך

ביאליק.לציירתהזיקהניכרת

המוטיניקהמןרביםיסדוותגם

שקוירםהמחזהשלהוטיפןלוגיה

המשוררשלעלולמואמיציםעבבותות

לשמשיכתולמשל,כך,הלאומי.

ולדמותההמת-החילדמותביאליק

האלגוירתכדמותוהרפאיםרוחשל

ליבןיבנומקשרתשיראלעםשל

בוהשיאשרגעיאנ-סקי,שלמחזהו

רוחשלהשינהבסצנתמתרחשים

אהובתשלחתונתהביוםהמתהחתן

דבמותביאליקשלשימשוו.בולטלנו

מדבר,מתיהגדלושנירוהמת-החי

ספקבמדברהשרעויםהענקיםשנו

שלנציגיההםמתיםספקחיים

תקופותדישעהגדולה,עבירתרתבות

ומיר.התעוררותשולתדרמהשל

דרוםעםשלסמליואלהעפר··ישבי

דמויותלכאורהקרהםחנוטאו

זרמישכןחיים,רוחונטולותסטטיות

הקרהלחזותםמתחתמפעפעיםחיים

יצירתשלמרחביהבכלוהמאובנ.ת

סרנספיגוצריותלמצואניתןביאליק

שלהפנטסמגוריתהדמותשלשונות

פינסקר,לאולשמהגותוהמת-החי

שתיארהעם,אחדשלהרוחניאביו

באצרותהסובבחיכמתהיהודיאת

הנקריםבכלעבתרומעוררהחיים

דברכן.

דמותשלהאלגוריעציובהצלורך

תכופיתביאליונזוקהחי,המת

שלהפולקלוריסטיהזאינרלסממני

 ,) danse macabre (המוות"·מחול
הנדוניםאתהמוותמלאךמלויךשבן

בשירבמחול,וקברקרבאלילמיתה

מחול-שלמשנהסוגיובגנינה.

(מנהגהשחורה""החופההםהמוות

בעלילהשיאנהגושלפיופוקללורי

אתלעצורכדיהקברותבביתמום

להפילשעלולהמגפהשלהתקדמותה

סוגרהמתים",ו·חתונתרבים)חלילם

הלבהכלולותלבשומתחלףשבה

הרברביאילקהתכירכים.בלוןב

ישרלמןזו,מקבריתבסוגהלשהתמש

וכלהקצבניםחבלגשםנגחנעוירם

לשוהנבואייםוהתוכחההזעםשנייר

מחמשאחתכלכייוכיחמעמיק(עיןר

יוצאתללאשלו,הנדועותהפואמות

 danseשליסייותמכילההכלל,מן
למדנית-~ציירהאפילו . macabreנו(

נוסחיהשאתהמתמי,דשכלנתית

לכתוגהחלבאיליקהראשונים

הליאטית-המתגנדית,ולוחייןשיביבת

תיאורורוחי.חשידםמחולתיאורשי

ים v,iו;<תלח~ים W·הידכומגתתמים

שורה(המתמי,דרןחות" ij~ר;ת Qימ

יהוידתרגסהשלמשמתאים ) 12

ולפורגיס"ל"ילשלומרוככתמתונה

הרוחותמתאחדותשגו Iהגפאני

מבוססהצירןףוהצומח.החיעם

י"ח,(דףברכותבמסכתהמסופרעל

הלך ) ... (אחדבחסיד·מעשה :)ג"ע

רוחותשתישומעהקברותגגיתלון

שהצירוףומכאןזו·,עםזשמספרות

ולהללוותבשריםלתאןותרזמיםמכיל



הרוחשלהפיתויסצנתגםהדוניסטית.

ה~א f .ה~~הירקאל;:ור~חירד ז~"(

 Iה: ?iדה ?7?7ןבקול הת?;??הואלחש,

ער~~ה.ע.רשיד?החמודות.עלםיראה,
רומז )'''ה i?'Q ~תי:ן \;-Iרב~רםהתע.~ )

את("תפיס cה rpe diemה-רתלמס

נמית"),מחרכישותה"אכלאוהיום";

האין-שההשתקעותעילהמהפןאמה

כמיותכמוההספריםביןפיתיט

קוזיהטבעעבתינהאדמות,עלי

,ליהנותלצאתאותםימפתהללמדנים

החיים,מבעמימכל

ביאליקלשמשיכתועיקראכן,

לנבועיושעהיהאב-סקישללמחזהו

ומדמותוהלמדנים.בדמויותמהעיסוק

אתשאת'[זובמייח.דחנןשל

במחזה.והעקרוניתהארוכההרפליקה

הדיבוקאתהמעלהדמותוהיא

מקבילהאמנםיהוידת.למקבילה

ליקויים,ומלאתדלהפרובינציאלית.

לצייןשיופאוסט,המלטכמוליצירות

מהמלט.שהושפעגתה.שלפארסטכי

בתקופתהעבירתהספרותעלהשפיע

מכלתרי"התחייה"ובדררההשכלה

היצירותשתיבמרכזאחרת.יצירה

המרכרלמדן.גיבורשלגררלרהנועדות

בלתי-אמצעית:תוהיכרהעברילקורא

בגוויליםהיתרהשהתעמקותוגינוך

עלימשרההדורותובחכמתבלים

 .הבלים""הבלשלוהשקפהדיכארן

 'ביצירותילרמוזהרנהביאליקגם

ביצירותחדובמיולפאוסט.להמלט

עובריםשימיהםגיברריםהמתארות

מגתעגעיםהםיספרים.ביןאמותדבי

מעבדהמנהמיםהאהבהלמנעמי

נמצאבהמלטכמןבהדיברקתל".ולכ

ילדיהםיגורלעלהחולשיםהורים

ספריןביהישובמחשבות""בעללמדן

לחיילאהבה(לטבע.לחייםוכ~ה

בחזרותביאליקכשנכח
הבכורההצגתלקראת

יחסונשנתההדיבוק,של
שתרגם,ההווילמחזה
המסירותבשלביעקר
הכישרןוהפשרות,חסרת

מרקיעתוהאקסטזההעילאי
עליושהאצילההשחקים

הבימהלהקת

ממרחקים.לביתרהחוזרלמןדהיצר).

אהבתהאתמממשתשאינהאהובה

רוחחייה.ואתשפיותהאתומאבדת

בנים,עלאבותןרעהפוקדתרפאים

בהמתמי.רלהעמידשאףביאליק

ביותרוהשאפתניתהגדילהויצירת

מקבילהכעיןהמאה.מפנהשנותעד

שתשקףיצירהסט:ילפאעברית

שללראתדי'היההעולםמרחביאת

ומדוויה.שמחותיההעם.חירגילויי

היצירהשליהודיתגרסהילפנינ

שמסעותכשםהנ'דעת.הגרמנית

יהודיתגרסההיאהשלישיבנימין

רכשם ,קישוטלדוןפרובינציאלית

הגדרמאחוריביאליקשלשסיפירו

שלהרואי-האנטירםוסיפהוא

ב"חחרםהעציםנןפריורליהוירומא

עללסיפררמקבילהלפנינוהמושב",

ביןימיוכלהישובהגרמניהמלומד

מעברהטבעעםקשרמאבדספרי,.

התעלותרגעיןבימיטלטל ,לכותל



תהומיים·ייאושרגעילביןאופוריים

האוראלהכתליםמביןבצאתוגם

תרתי-רוח,זבמותבדרכוהשןטנקרה

תיאורלפבינובפאוסט,כמומשמע.

(שיציברתוהיסמאוןהעייניםביקור

 .בלבד)פורייםמטאהםביאליק
אפואצמאאב-סקישלבמחזהו

משושרמעטיםלאיסודותביאליק

קסםכבחלביהמשיכהגנוןשנמתי,
הספרים,שלהווירטואליעלןלם

כדבריגילוייו,בכלהטבעאתהמכיל

המרמייםהמונולוגיםכאחדחנן

במחזה:

מחתת ] ...נ ...פוסקים?-גמרא?

עהןלם ] ... [אחדעולםערדישלאזו

עלאשרהעולםכדמותהתחתון,

דיייםכי mימיםשםמלמעלה.האץר

ומדבריותדעיערותעמיקות,ותהומות

גדלוותאגיותהימיםפניועל .נוראים

יהמןו.גדלויםומשבריםתהלכנה

וסופותסערותתשערנהוכמדבריות

 ..העירו.תקברבלשיטועולםופחיד
אתאלוהים:מהםמנעאחתואלום

שםתזרחאלהשמשהשמים.קריע

 ...רמזיהםשםשילחולאוברקים
ונוראההיאגדולההגמרא!היאוכזאת

ואלוםלה,ובגולקזאיןמאו.דמאדר

אשבלהבותהאדםאתתריםלאהרם

שתלחהיאהקבלה!כןלא ...השמימה

לעינין;שמיםעשירכלוגנלובקר

להםחקראיןאשרעלומותעולמי

להצךיפבימהה"פדרס"אלביאךדע

מערכה(הדיבוק, ....הפרגודמאחורי

 .ראשונה)

והברכהמדברמתיזוהר,כמויצירות

דבריםבזערתשדחיר,באמוארית

בתרגומו-עיבדרואנ·סקישלאלה

חשבביאליקגםשהירביאליק,של

באמצעותהטבעאתלחו;תשניתן

ביצירתיביטוילכךונתןהספרים,

ובפרחהשבירה

הצגתלקראתחבזרותביאליקכשבכח

חיסושנבתההדיבוק,לשהבכורה

שבלעכיקרשתרגם,ההויילמחזה

הכישרןוהפשרות,חסרתהמסיחת

השחקיםמרקיעתוהארסזטההעילאי

-והנההבימה:להקתעליושהאצילה

אזעמדהלמוסקבהבאתיכאשני

שתי ] ... [יהדיבוקיהכנתבסוףיהבימהי

הייתיואביגמורו,תבכרהיוהמערכות

חדרשיםשלשוהבמשךשםישוב

ביחדעכבודתם,וראוהיוםייםכמעט

הגדילדבירובהמשך . IOוכסגנוב·עם

דבקותימישבאותםוקבעביאליק

העבריהתאטרןונוצרוהתלהבות

המודרני:

שיגעןוחלום,זההיהאםיעדו"איני

המיסבותבתוןאולישיכרון.או

במוסקבה,המהפכהשלהמשובות

בחיים,שהיוהתהפוכותכלעל

השיכרןוכוסאתיהיבמהיגםשתתה

לתארקשה ] ... [ .זולתהאתוהשכירה

מדבכתבאופילופהשביחתזאת

שבעשךלכם,אומרואנישם.שנשעה

קםשהבההרגשההייתהגדלו.נסאז

כמדומביעשברולאחרעברי,תאטרון

הראשןוהתאטרןומימישנהכשיישם

הצהגהאופן ] ... [גולדפןדשלהיהידר

היהיהבימהיעל-ייד"הידבוק"של

מסגרתלכלומחזילגמרי,שדחעדר

הייתךזאתהצגהדרךשוגרה.

תלמידשהיהלווכטגנו,במיוחדת

לובחרסטביסלבסקילשהסטדריה

לכםלמארצריךואניצעלמו.זודרן

לינעיםהפרטיעטמילשפיאגב,דרן

הראליסטיהאמנותיהתאטרןויותר

שלוההעוויותהצעביםגשדובלי

שלהמשחקזאת,ובכלגרוססק



מוסjרבה n(רוס'הךינו;ררנהי'יי INהר.רי Jכ Iהח

חה'- jה 'הל/ו/ח ן,-,ט II 'התיוןר( IIירןותבא

גבבלוי,הבאכלאתהירכעהיבמית

שכלימאש-ומתושרםבליאחת,ובתב

הכשירןולןכגרםאםיעדוואיינ ] ...נ

 ,מחשיקםכמהשלק mרההאמןי

אלרי .הדרמהתוכןגםלכרגרםאולי

וההתלהבותהאקסזטהזאתהריתה

מעיזמאזיההנובעת ] ...נהככורה

מהגלמתיכהשהאיענלם.אשלש

טיגיםםגומהפכתלתוכהשנופל

 ,)םש( .להזב

הירהידבקוכלפיישחטויבאלקי,

שיבאטבהטתייגותמלכתיחלהמליוה

הקריעחלשרה.עבותובקולבקרירות

חסרתהתלהכותלשלבגהיםלפתע

החשיריהניגןוודנכירתקידם,

לומהמהלע"המחזה:אתהפותח

ליבאררמהמאיגראהשנמהיודרת

היא,ע"'להצורךידירהעמיקתא?

היא",עלייהצוךרירהדי

ארשובה).המערכהבתפח .(דהיבוק

אב-סקיבאחביביאלקיעסןאם

הטיגיםאתלהתיךמצליחאוהשאין

הראשונה,המלעהמוילציהרלוהםכפ

לעהיבמהלהקתשלציבעוההבה

שהתחוללההפולייסתהעסהרקרע

רגמוהתאטןורלאולםשמחזי

לקהצמקצהעדתןאתשלנותלביאילק

בנורשצנטרפוסיגיםבתצואהלראות,

ביאקילטהור.לזהבהופכוהמצרף

אחרהנוהלשביוהתודוהכיחד.אל

אתהמייצג , 17הארליסט'התאטרןו

הפחוחללאשהיא","כמותהמציאות
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