
המחזה ‘בין שני עולמות’ 
)‘הדיבוק’( נכתב ברוסית 
בין השנים 1913-1916 
על ידי ש. אנ-סקי והוצג 

לראשונה ב-1920 
בוורשה על ידי הלהקה 

הוילנאית - בתרגום 
ליידיש מעשה ידי המחבר.

ב-1922 נערכה בכורת ‘הדיבוק’ בבימוי 
ווכטנגוב בסטודיה השלישית ‘הבימה’, בתיאטרון 
האמנותי במוסקבה. ההצגה נחקקה כראשיתו של 

התיאטרון העברי והייתה למיתוס והמחזה מאת 
אנ-סקי בתרגום העברי מאת ח”נ ביאליק היה 
לנודע במחזאות היהודית-עברית וניצב במרכז 

השיח על תחיית התרבות העברית במחצית 
הראשונה של המאה העשרים בארץ ובעולם. 

ש. אנ-סקי היה שם העט של שלמה רפופורט. 
אנ-סקי הנציח כך את שם אמו חנה, ובה בעת 

עורך | מוטי סנדק
עורכת משנה | אחינעם אלדובי

עיצוב | דרור צונץ
עריכה לשונית | רונית רוזנטל

לוחות והדפסה | ספידגן, רמת גן
הפצה ושיווק לחו”ל | און טיים בע”מ 

מועצת מערכת
פרופ’ דן אלמגור, רות דר, 
ד”ר שלי זר ציון, איתן לוי, 

פרופ’ שמעון לוי, יהושע סובול, 
פרופ’ בן-עמי פיינגולד, עודד קוטלר, 

פרופ’ גד קינר-קיסינגר,
ד”ר מרגלית שלאין, דורון תבורי, 

שמואל עצמון-וירצר

הגיליון רואה אור בתמיכתם האדיבה של :

על הדיבוק
מוטי סנדק

“אפשר להעיז ולומר שאין עוד 
עם כעם היהודים, המדבר על 
עצמו כל כך הרבה ומכיר את 

עצמו כל כך מעט” 
)ש.אנ-סקי, היצירה העממית היהודית, 1908 (

2019 התשע”ט | גיליון 13 )285(

 | כל הזכויות שמורות
| המכון לקידום תיאטרון
| יהודי )ע”ר( ולמחברים
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העניק לשמו מצלול רוסי. חנה הוא גם השם 
שהעניק לאמה המנוחה של לאה גיבורת 

‘הדיבוק’. האינטלקטואל היהודי-רוסי היה 
פעיל פוליטי, אתנוגרף, סופר, מחזאי ומשורר 

שדילג בין תרבויות, שפות ואידיאולוגיות, 
החליף זהויות ושקע בדמיונות, חלם על תיקון 
עולם ולא פעם נחל אכזבות. הכותרת שהעניק 
למחזהו ‘בין שני עולמות’ מהווה תיאור הולם 

למצבו, אך היו אלה יותר משני עולמות 
שביניהם נקרע.

‘הדיבוק’ ביהדות
על פי המסורת היהודית דיבוק הוא כינוי 

לרוחו של מת הנכנסת בגוף אדם חי. על פי 
רוב מדובר ברוח גבר הנאחזת בגוף אישה. 
לעומת מסורות זרות, נוצריות ואחרות, בהן 

מדובר על רוחות רעות, שדים ואף על השטן 
עצמו המשתלטים על גופו של אדם חי 

ומדברים מפיו. ביהדות המושג ‘דיבוק’ מיוחס 
לנשמת יהודי שנפטר, לרוב כזה אשר זהותו 

מוכרת לסביבה שבה הופיע. נשמת הנפטר 
נאחזת בגוף זר על מנת לתקן חטא שחטאה 

או כזה שנחטא כלפיה.  

החל מן המאה ה-16 הצטברו תעודות 
ומסמכים ובהם סיפורי דיבוקים המתארים 
מקרי איחוז בחברה היהודית ומתעדים את 
תהליך גירוש הדיבוק בפרטי פרטים, חלקם 
נדפסו כקונטרס נפרד וחלקם כנספח לחיבור 
הלכתי או דרשני. הטקסטים כתובים בלשון 
הקודש, מלבד מקרים מועטים בהם נכתבו 

ביידיש או ביידיש מהולה בעברית. 

הולדת המחזה וגלגוליו 
אנ-סקי היה בין מקימי המשלחת 

האתנוגרפית בתחום המושב היהודי ששמה 
לה למטרה לתעד את העולם היהודי ההולך 

ומשתנה, הולך ונעלם. המשלחת אספה מאות 
תעודות ומסמכים, אגדות, סיפורים, אזכורים 

היסטוריים  ויותר מחמש מאות שירי עם. 
מעל למאתיים פריטים נרכשו עבור המוזיאון 

לתרבות יהודית בפטרבורג: ספרים כתבי יד 
וכדומה. 

תרגומו של ח”נ ביאליק
למרבה הצער לא נותרו כל טיוטות  או כתבי 

יד מתרגומו של ביאליק ל’הדיבוק’. על 
יחסו האמביוולנטי של ביאליק )שלא נשבה 

בקסמי עולם החסידות( למחזהו היידי של 
ש. אנ-סקי ‘הדיבוק’, על התלבטויותיו באשר 

לסגנון העברי המתאים לתרגום יצירה זו, 
ועל הכרעתו לנקוט ‘לשון יראים’ - מלמדים 

מכתביו של המשורר אל כמה מחבריו, 
בתוכם פרישמן, אשר בכתב העת ‘התקופה’ 

שבעריכתו פורסם תרגומו של ביאליק למחזה 
בשנת 1918. מלבד הנוסח היידי היה לנגד 

עיניו של ביאליק גם נוסח של המחזה בלשון 
הרוסית, ולהערכת ורסס “לעתים נקט ביאליק 
קומפליאציה מסוימת בין שני הנוסחים הללו 

לצורך חיבור גרסתו שלו” )שמואל ורסס, 
‘בין שני עולמות לש’ אנ-סקי’, הספרות, 1986 
,36-35, עמ’ 172(. תרגומו העברי של ביאליק 
ל’הדיבוק’ זכה לתגובה נרגשת ונלהבת של 
המחבר, שבירך את ביאליק במובלע גם על 
שינויים שהכניס ביצירתו: “כשקראתי את 
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ארי ורשבר בתפקיד חנן, 
‘הדיבוק’ מוסקבה, 1922.
באדיבות ארכיון ‘הבימה’
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ישראל על רקע המהפכה הרוסית. המחזה 
פורסם בשנת 1940 ב’במה’ בתרגום לעברית 

של יעקב אורלנד.

 ‘במה, כתב עת 
לתיאטרון‘ החדש

גיליון חגיגי זה של במה, כתב עת לתיאטרון 
רואה אור 85 שנה לאחר צאתו לאור של 

הגיליון הראשון ‘במה לענייני אמנות 
תיאטרונית’ ביוזמתה של מרגוט קלאוזנר 

ובהוצאת ‘חוג ידידי הבימה’ בתל אביב, מציין 
100 שנים לפרסום תרגומו של ח”נ ביאליק 
ל’הדיבוק’ בגיליון א’ של ‘התקופה’ )עמוד 

223-296( בעריכתו של דוד פרישמן. גיליון זה 
של ‘במה’ הוא גיליון נושא ומביא איתו גם 

בשורה משמחת: אנו מקימים אתר אינטרנט 
לבמה בו ניתן יהיה לעיין בכל הגיליונות 

מן הגיליון הראשון בשנת 1933 באמצעות 
קישור למערך הדיגיטציה של הספרייה 

הלאומית ובשיתוף ארכיון והמוזיאון ע”ש גור 
בירושלים. אתר האינטרנט של במה, כתב עת 

לתיאטרון צפוי לעלות לאוויר בקיץ בתמיכת 
פרויקט הצלת ושימור נכסי תרבות ישראלית 
של מועצת הפיס לתרבות. חלק מן המאמרים 

בגיליון זה והבאים אחריו ניתן יהיה לקרוא 
באתר החדש.

תודות
תודה מקרב לב לחברי מועצת המערכת של 

‘במה’ כתב עת לתיאטרון, לכל הכותבים, 
הוצאות הספרים, הארכיונים, המוזיאונים 

והאוספים שפרטיהם מופיעים בדף המקורות, 
למיכאל הנדלזץ על תרגום המאמר מאת 

קתז’ינה אוסינסקה מפולנית , עריכה לשונית  
רונית רוזנטל, תרגומים לאנגלית מרק לוינסון, 

עוזרת העריכה שלי אחינעם אלדובי אשר 
בדרכה השקטה והנעימה דאגה להביא את 
חלום ‘הדיבוק’ לידי גמר, המעצב דרור צונץ 
- מעצב בעל טעם משובח ואדם נפלא אשר 

דאג לאריזה המצוינת של הגיליון שבידיכם. 
תודה לרונית שפרצה לחיי כרוח סערה ופתחה 

לי אשנב לחלומות חדשים. 

קריאה מהנה!
מוטי סנדק | עורך

התרגום )...( זלגו מעיני דמעות שמחה. בכל 
כך עדינות ופיוטיות מופלאה נמסרה וקושטה 

ונתנגנה כל הדרמה. לא מצאתי מלה אחת 
שתעצרני. ומי שקורא נעצר קודם כל על מה 
שאתה הכנסת למחזה”. )אונגרפלד, ביאליק 

וסופרי דורו, עמ’ 29(.  

אנ-סקי ו’הדיבוק’
ב-1918, לאחר השתלטות הבולשביקים נאלץ 
אנ-סקי להימלט מברית המועצות. וכך בכורת 

הדיבוק העולמית התקיימה דווקא בוורשה, 
ביידיש, בביצוע הלהקה הוילנאית בדצמבר 
1920. אנסקי נפטר בנובמבר באותה השנה, 

חודש לפני הבכורה. בבית העלמין בוורשה בו 
נקבר נשבעו השחקנים להעלות את ההצגה 
כשימלאו שלושים למותו. כך הספידו נחום 
סוקולוב: “הוא מת מתוך התגעשות רוחו על 

עלבון עמו - ושוב אירוניה חדה של הגורל! - 
בו ביום שהוכנה הצגת הבכורה של הדיבוק. 
אם נכונה הייתה ְלעלּוב זה מלוא כף נחת מן 

ההצגה הראשונה, בא מלאך המוות וחטף את 
הכוס מפיו, כשהייתה קרובה, כמעט נגעו בה 
שפתיו; – ככה נתלש הנים ונשתתק כינור זה”.

למה ‘הדיבוק’?
גיליון זה של במה, כתב עת לתיאטרון 

הינו נדבך נוסף באוצר המחקרים בעקבות 
‘הדיבוק’. הפעם יצאתי למסע מרתק בעקבות 

ש. אנ-סקי וגלגולי המחזה מן המשלחת 
האתנוגרפית בתחום המושב היהודי ועד 

שראה את אור הזרקורים בסטודיה השלישית 
במוסקבה על ידי ווכטנגוב בשנת 1922 והיה 

לאבן יסוד להקמת תיאטרון עברי, כדברי ח”נ 
ביאליק: “אינני יודע אם היה זה חלום, שגעון 
או שכרון. אולי בתוך המסיבות המשונות של 
המהפכה במוסקבה על כל התהפוכות שהיו 
בחיים, שתתה גם הבימה את כוס השיכרון 

והשכירה את זולתה. נעשה אז נס גדול. 
הייתה הרגשה שהנה קם תיאטרון עברי, 

לאחר שעברו כמדומה כששים שנה מימי 
התיאטרון הראשון היהודי של גולדפאדן, 

הנה קם תיאטרון עברי...” או כפי שלחש 
ווכטנגוב באוזני ביאליק במהלך אחת 

החזרות: “אני עובד בסטודיות אחרות ועם 
תלמידים אחרים, אולם כשאני נכנס למקום 

זה, אני משתגע, אני נהפך לאיש אחר...”. 
כאן מתחוור גודל הדרמה, אנ-סקי אמנם זכה 
לראות את 15 הכרכים של כל כתביו מודפסים 

אך החמיץ  את בכורת המחזה שיעניק לו 
תהילת עולם. 

המחזות הנוספים 
של אנ-סקי

ראוי לציין את שני המחזות הנוספים שאנסקי 
כתב: המחזה האחד ‘יום ולילה’ )טאג און 

נאכט( אשר הושלם רק בשנת 1928 על ידי 
הסופר והמחזאי היידי  אלתר קציזנע )-1885
1941 ( אשר עם פטירתו של אנ-סקי, בהיותו 

ממונה על ההוצאה לאור של כתביו  השלים 
את המערכה השלישית של המחזה על פי 

הערותיו של אנ-סקי לצד שתי המערכות 
הראשונות. המחזה השני קומדיה קצרה 

במערכה אחת ‘אב ובנו’ אשר היתה ההצגה 
הראשונה ברפרטואר של ‘במת הפועלים 
היהודית’ וכבר גלום בו הרעיון של אהבת 

רך
עו

 ה
בר

ד

זאב פרקש, 
‘הדיבוק’, ‘הבימה’, 

1958. באדיבות 
נעמי פרקש-פינק 

ודורית פרקש 
והמוזיאון הישראלי 
לקריקטורה חולון. 
אוצרת: הילה זהבי.
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ַא דראמאטיׁשע לעגענדע
אין פיר אקטן

1 טער  ר׳ סנדר ּבריניצער    

ּבטלנים  2 טער     לָאה זיין טָאכטער    

3 טער  פרַאדע איר ַאלטע ניַאניע   

גיטל 

1 טער  לָאה׳ס חברּתעס     

חסידים  2 טער    ּבתיה     

3 טער  מנשה לָאה׳ס חתן    

נחמן זיין פָאטער    

ַא ּבַאיָארנטע יידענע   ר׳ מענדל מנשה׳ס רּבי   

ַא חתונה אורח    דער משולח    

ר׳ עזריאלקע מירָאּפָאליער, א צדיק

ַא הויקערדיגער       

ָארימע לייט          

איינער אויף קוליעס  מיכאל זיין גּבאי    

ר׳ שמשון רב אין מירָאּפָאליע

ַא הינקעדיגע  1 טער     

ַאלטע ָארימע ווייּבער  ַא איינהַאנטיגע   דיינים      

ַא ּבלינדע  2 טער     

מאיר שמש אין שול אין ּבריניץ

ַא הויכע ּבלַאסע ווייּבל  חנן     

יונגע ָארימע ווייּבער  ישיבה ּבחורים אין ּבריניץ     הענעך  

ַא ווייּבל מיט  ָאשר     
ַא קינד אויף די הענט      

ש. אנ-סקי
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יגן  זכותו  טאַלנער,  דודל  ר׳  ּביי  מעשה( 
עלינו, איז געווען ַא גילדענער שטול און 
אויף אים איז געווען אויסגעקריצט: דוד 

מלך ישראל, חי וקיים )ּפויזע(.

ר׳  טָאן(  דעמזעלּבן  )מיט  ּבטלן:  טער   2
ישראל רוזינער, זכרונו לברכה, הָאט זיך 
מָאנַארך.  אמת׳ער  אַן  ווי  אויפגעפירט, 
געשּפילט  זיין טיש הָאט שטענדיג  ּביי 
צווַאנציג  און  פיר  פון  קַאּפעליע  ַא 
כליזמרים און ַארויספָארן פלעגט ער ניט 
ַאנדערש ווי אויף זעקס פערד נַא שּפיץ.

3 טער ּבטלן: )מיט התּפעלות( און וועגן 
מען,  דערציילט  קאַמינקער  שמואל  ר׳ 
גילדענע  אין  אומגעגַאנגען  איז  ער  אַז 
גילדענע  אין  )אנציקט(  ּפַאנטעפעלעך, 

ּפַאנטעפעלעך!

פון  אויף  זיך  )הויּבט  משולח:  דער 
ּבאנק, ּבלייּבט זיצן אויסגעגלייכט. מיט 
אינדערווייטן(  ווי  קול  זאנפטן  רואיג  א 
דער הייליגער ר׳ זוסיע ַאניּפָאליער איז 
כל ימיו געווען אַן אביון, הָאט געקליּבן 
נדבות, איז אומגעגַאנגען אין ַא ּפויערשן 
טיזליק, מיט ַא שטריק ַארומגעגַארטלט 
ווייניגער  ניט  פונדעסטוועגן  הָאט  און 
אויפגעטָאן ווי דער טאַלנער ָאדער דער 

רוזינער.

הָאט  איר  קָאנטעט(  )ניט  ּבטלן:  טער   1
קיין פַאראיּבל ניט, ווייסט נט וועגן ווָאס 
מען רעדט און מישט זיך ַאריין. אַז מען 
פונם  גרויסקייט  דער  וועגן  דערציילט 
דען  זיך  רעדט  רוזינער,  ָאדער  טאַלנער 
גבירים  ווייניג  רייכקייט?  זייער  וועגן 
וועלט? מען  דער  אויף  דָא  איז  אַדירים 
דַארף דָאך פַארשטיין, אַז אי אין דעם 
גָאלדענעם שטול, אי אין דער קַאּפעליע, 
איז  ּפַאנטעפעלעך  גילדענע  די  אין  אי 

געלעגן ַא טיפער סוד, ַא טעם הּכמוס.

דָא איז דער גביר אינגַא
נצן ַארויס פון די כלים, 
הָאט ָאנגעהויבן מחרף 
ומגדף זיין דעם רבין. 

נעמט ר׳ שמעלקע און 
גיט ַאן עפן, רוקט ַאבי

סל ַארויס דעם קעסטל 
פון טיש. ַאז פון דָארטן 

שּפרינגט מיט ַא מָאל 
ַארויס דער נחש הקד

מוני, דער אורַאלטער 
שלַאנג און וויקלט זיך 
ַארום דעם גביר ַארום 
הַאלז. נו, נו, הָאט זיך 

שוין דָארט ַא ביסל 
געטָאן. דער גביר שרייט 
און וויינט ‘גווַאלד, רבי, 

זייט מיר מוחל, איך וועל 
טָאן ַאלץ, ווָאס איר וועט 
הייסן, נָאר נעמט צו דעם 

שלַאנג!’ הָאט אים ר׳ 
שמעלקע געזָאגט ‘דו 

וועסט שוין פַארזָאגן די 
קינדער און קינדס קינד

ער, זיי זָאלן פָאלגן דעם 
רבין און מורא הָאבן 

פַאר זיין קַאנטשיק’. און 
הָאט ַארָאפגענומען פון 

אים דעם שלַאנג.

ערׁשטער אקט 

איידער דער פָארהַאנג הויּבט זיך אויף, 
ּביי ַא פולקומער פינסטערניש, הערט זיך 
ווי פונדערווייטן ַא שטילער מיסטישער 

געזַאנג: 

מחמת ווָאס, מחמת ווָאס
איז די נשמה

פון העכסטער הויך
ַארָאּפ אין טיפסטן גרונט?

— דָאס פאַלן טרָאגט
דעם אויפקומען אין זיך...

לַאנגזַאם  זיך  הויּבט  פָארהַאנג  )דער 
אויף( 

אַלטע  אַן  זעער  שול,  הילצערנע  ַא 
ּבאַלטן  דער  ווענט.  שווַארצע  מיט 
סלוּפעס.  צוויי  מיט  אונטערגעשּפַארט 
לָאזט  ּבימה,  איּבערן  ּבאַלטן,  מיטן  פון 
מעשענער  אַלטער  אַן  ַארָאּפ  זיך 
היינגלייכטער. די ּבימה, שּפוע׳דיג, איז 
אין  טישטוך.  טונקעלן  ַא  מיט  ּבאַדעקט 
פָאדערשטער ווַאנט, אינדערהויך, קליינע 
פענסטערלעך פון דער ווייּבערשער שול, 
לאנגער  א  איר  פאר  ּבאנק.  לַאנגע  ַא 
מיט  פארווָארפן  טיש  הילצערנער 
ספרים. אויף אים ּברענען אין ליימענע 
חלבנע  שטיקלעך  צוויי  לייכטערלעך 
ווי  נידעריגער,  אויס  קומען  ווָאס  ליכט, 
דעם  נָאך  ספרים.  ָאנגעווָארפענע  די 
קליינע  ַא  לינקס,  טיש,  מיטן  ּבאנק 
וואנט  עק  ּביים  מיוחד.  חדר  אין  טיר 
רעכטס:  ווַאנט  ספרים.  מיט  אן אלמער 
פון  לינקס  קודש,  ָארון  דער  אינמיטן 
וועלכן עס ּברענט  אים דער עמוד, אויף 
פון  יָארצייטליכט.  וועקסענע  דיקע  ַא 
ּביידע זייטן ָארון קודש צוויי פענסטער. 
ּביינק אין דער גַאנצער ליינג פון וואנט. 
ַאנטקעגן זיי עטליכע שטענדערס. ווַאנט 

ּביי  גרויסער קאכלנער אויוון,  ַא  לינקס: 
אים ַא באנק. ַאנטקעגן ּבאנק ַא לאנגער 
ַא  ספרים.  מיט  פארווָארפן  אויך  טיש, 
רינג.  א  אין  האנטפאס מיט א האנטוך 
א ּברייטע טיר פון גאס. נָאך דער טיר א 
פַארטיפונג  ַא  אין  אים  איּבער  קאסטן, 

ּברענט א נר ּתמיד. 

נאהענט פון עמוד ּביי ַא שטענדער זיצט 
ספר.  א  אין  פארטיפט  שטארק  הענעך 
ארום טיש ּביי דער פאדערשטער וואנט 
האלּב  ישיבה⸗ּבחורים,  פינף⸗זעקס  זיצן 
לערנען  און  ּפאזעס,  מידע  אין  צעלייגט 
שטיל מיט ַא פַארחלומטן נגון גמרא. ּביי 
דער ּבימה שטייט איינגעּבויגן מאיר און 
לייגט פונַאנדער אין ּבימה זעקלעך מיט 
דער  ּביי  טיש  ארום  ּתפילין.  און  טלית 
זיצן 1 טער, 2 טער און 3  ווַאנט  לינקער 
טער ּבטלנים אינגאנצן פארחלומט, מיט 
אויפן  זינגען.  און  אויגן  פארגלאצטע 
משולח  דער  ליגט  אויוון  ּביים  ּבאנק 
ַא זאק צוקאּפן. ּביים אלמער מיט  מיט 
האנט  מיטן  זיך  האלטנדיג  ספרים, 
פארן אויּבערשטן ּברעג אלטער, שטייט 
די  אוונט.  חנן.  פארטראכט  שטארק 
מיסטישער  א  מיט  ּבאנומען  איז  שול 

שטימונג. אין די ווינקלען שאטנס.
  

1 טער, 2 טער, 3 טער ּבטלנים: 
)ענדיגן זינגען(

מחמת ווָאס, מחמת ווָאס
איז די נשמה

פון העכסטער הויך
ַארָאּפ אין טיפסטן גרונט?

— דָאס פאַלן טרָאגט
דעם אויפקומען אין זיך...

זיצן  דריי  אַלע  ּפויזע.  )לַאנגע 
אומּבאַוועגט, שטארק פארחלומט( 

א  דערציילט  מען  )ווי  ּבטלן:  טער   1
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מיט  שּפרינגט  דָארטן  פון  אַז  טיש.  פון 
ַארויס דער נחש הקדמוני, דער  ַא מָאל 
אוראַלטער שלַאנג און וויקלט זיך ַארום 
זיך  הָאט  נו,  נו,  ַארום האַלז.  גביר  דעם 
גביר  דער  געטָאן.  ּביסל  ַא  דָארט  שוין 
שרייט און וויינט ‘גוואַלד, רּבי, זייט מיר 
מוחל, איך וועל טָאן אַלץ, ווָאס איר וועט 
הייסן, נָאר נעמט צו דעם שלַאנג!’ הָאט 
אים ר׳ שמעלקע געזָאגט ‘דו וועסט שוין 
פַארזָאגן די קינדער און קינדס קינדער, 
מורא  און  רּבין  דעם  פָאלגן  זָאלן  זיי 
הָאט  און  קַאנטשיק’.  זיין  פַאר  הָאּבן 

ַארָאּפגענומען פון אים דעם שלַאנג.

פיינער  ַא  כאַ!  כַא  כַא  ּבטלן:  טער   3
קַאנטשיק! )ּפויזע( 

הָאט,  איר  ערשטן(  )צום  ּבטלן:  טער   2
ווייזט אויס, ַא טעות געהַאט. די מעשה 
הָאט געמוזט ּפַאסירן ניט מיט דעם נחש 

הקדמוני...

3 טער ּבטלן: ווָאסי? פַארווָאס?

ניט  קָאן  עס  ּפשוט.  גָאר  ּבטלן:  טער   2
זיין, אַז ר׳ שמעלקע ניקעלשּבורגער זָאל 
זיך ּבַאנוצן מיט דעם נחש הקדמוני. דער 
מם,  סמך  דער  דָאך  איז  הקדמוני  נחש 
לצלן. רחמנא  ַאחרא,  סטרא  די  אַליין 

)שּפייט ָאּפ(

3 טער ּבטלן: נו, ּפטור! ר׳ שמעלקע הָאט 
מסתמא געוואוסט ווָאס ער טוט!

1 טער ּבטלן: )ּבאליידיגט( איך פַארשטיי 
ַא  דערצייל  איך  רעדסט!  דו  ווָאס  ניט, 
מעשה, ווָאס הָאט ּפַאסירט לפני כל עם 
דָאס  הָאּבן  מענטשן  צעהנדליגע  ועדה, 
מיט זייערע אויגן געזעהן, און דו קומסט 
ניט געקָאנט  זָאגסט, אַז דָאס הָאט  און 

ַאריין  וועלט  דער  אין  גלַאט  ּפַאסירן. 
גערעדט.

2 טער ּבטלן: חס ושלום! נָאר איך הָאּב 
פַאראַן  ניט  זיינען  עס  אַז  גערעכנט, 
מען  ווָאס  צרופים,  און  שמות  אַזעלכע 
זָאל קָאנען ַארויסרופן מיט זיי דעם סמך 

מם. שּפייט אויס.

דער משולח: ַארויסרופן דעם טייוול קען 
צווייפאַכיג  גרויסן  דעם  מיט  נָאר  מען 
שמעלצט  ווָאס  שם,  אויסגעדריקטן 
צונויף אין זיין פלַאם די העכסטע ּבערג 
חנן  טָאלן.  טיפסטע  די  מיט  שּפיצן 
זיך  הערט  און  קָאּפ  דעם  אויף  היינט 

אויפמערקזַאם צו.

3 טער ּבטלן: )אומרואיג( און עס איז קיין 
סכנה ניט צו ּבַאנוצן דעם גרויסן שם?

סכנה?...  ַא  )פארטראכט(  דער משולח: 
ניין... נָאר פון גרויס גלוסטיגקייט, ווָאס 
דער פונק גלוסט צום פלַאם, קָאן ּפלאַצן 

די כלי...

1 טער ּבטלן: אין מיין שטעטל איז דָא ַא 
דהיינו,  מופת.  ּבעל  ווילדער  ַא  ּבעלשם, 
מיט ַא שם מאַכט ער ָאן ַא שריפה און 
פַארלעשט זי גלייך מיט ַא צווייטן שם. 
ער זעהט, ווָאס עס טוט זיך פַאר הונדערט 
מייל פון אים, צַאּפט מיטן פינגער וויין 
אַליין  מיר  ער  הָאט  וכדומה.  ווַאנט  פון 
געזָאגט, אַז ער ווייס פון אַזעלכע שמות, 
ווָאס מען קָאן מיט זיי ּבאַשַאפן ַא גולם, 
ואינו  רואה  ַא  ווערן  זיין,  מתים  מחיה 
ַאפילו דעם  ניטגוטע...  ַארוסרופן  נראה, 
דָאס  הָאּב  איך  אויס.  סמך מם. שּפייט 

פון זיין מויל געהערט.

צייט  גאנצע  די  איז  )וועלכער  חנן: 

ווער  זיך!  3 טער ּבטלן: עס פַארשטייט 
פַארשטייט דָאס ניט!

געהַאט  הָאט  עס  ווער  ּבטלן:  טער   2
מען  געזעהן.  הָאט  דער  אויגן,  ָאפענע 
רב  ַאּפטער  דער  ּבשעת  אַז  דערציילט, 
ּבאַגעגנט  מָאל  ערשטן  צום  זיך  הָאט 
ַא  זיך  ער  הָאט  רוזינער,  מיטן  וועג  אין 
זיין  פון  רעדער  די  קושן  געטָאן  ווַארף 
ווָאגן. און אַז מען הָאט אים געפרעגט, 
ווָאס דָאס ּבַאטייט, הָאט ער ַא געשריי 
געטָאן  ‘טּפשים! איר זעהט דען ניט, אַז 

דָאס איז די מרכבה של מעלה?’

3 טער ּבטלן: )אנטציקט( אַיי, אַיי, אַיי!

אין  דָאך  איז  ּתוכן  דער  ּבטלן:  טער   1
איז  שטול  גילדענער  דער  ווָאס  דעם, 
קיין שטול ניט געווען, די קַאּפעליע קיין 
קַאּפעליע און די פערד זיינען קיין פערד 
ניט געווען. דָאס אַלץ איז געווען נָאר ַא 
ווי  דמיון, אַן ָאּפשיין, און הָאט געדינט 

ַא ּבגד, ווי ַא שייד פַאר זייער גרויס.

ניט  דַארף  גרויס  אמת׳ע  משולח:  דער 
הָאּבן קיין שיינעם ּבגד.

1 טער ּבטלן: איר הָאט ַא טעות! אמתע 
גדלות מוז הָאּבן ַא ּפַאסיגן לבוש!..

די  מיט  )קוועטשט  ּבטלן:  טער   2
זייער תקיפות!  גדלות!  זייער  ּפלייצעס( 

עס איז דען משער צו זיין?

תקיפות!  זייער  חדוש  ַא  ּבטלן:  טער   1
ר׳  מיט  מעשה  די  געהערט  הָאט  איר 
קַאנטשיק?  ניקלשּבערגערס  שמעלקע 
ר׳  צו  זיינען  ַאמָאל  הערן.  צו  כדאי 
אַן  זיך  לָאדן  געקומען  שמעלקען 
איז  וועלכער  גביר,  ַא  מיט  ָארימאַן 

געווען ַא קרוב למלכות און פַאר וועמען 
שמעלקע  ר׳  געציטערט.  הָאּבן  אַלע 
און  צדדים  ּביידע  אויסגעהערט  הָאט 
דער  אַז  דין,  ּפסק  ַא  ַארויסגעגעּבן 
משּפט.  דעם  געוואונען  הָאט  ָארימאַן 
הָאט  און  געווָארן  ּברוגז  גביר  דער  איז 
ּפסק  מקיים  ניט  וועט  ער  אַז  געזָאגט, 
שמעלקע  ר׳  רואיג  ָאּפ  זיך  רופט  דין. 
‘דו וועסט מקיים זיין. אַז ַא רב הייסט, 
מוז מען מקיים זיין’. איז שוין דער גביר 
ָאנגעהויּבן  הָאט  און  געווָארן  כעס  אין 
שרייען ‘איך לאַך זיך אויס פון אַייך מיט 
אַייער רּבנות!’ דָא הָאט זיך ר׳ שמעלקע 
אויפגעהויּבן מלוא קומתו און ַא געשריי 
זָאלסטו מקיים ּפסק  ‘ּבזה הרגע  געטָאן 
זיין! אַז ניט  נעם איך דעם קַאנטשיק’, 
דָא איז דער גביר אינגַאנצן ַארויס פון די 
כלים, הָאט ָאנגעהויּבן מחרף ומגדף זיין 
דעם רּבין. נעמט ר׳ שמעלקע און גיט אַן 
קעסטל  דעם  ַארויס  ַאּביסל  רוקט  עפן, 
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געשמט  ישיבה.  דער  אין  דָא  געלערנט 
סמיכה  ּבאַקומען  ּבחור.  ערשטן  פַארן 
ער  איז  מָאל  ַא  מיט  הורָאה.  אויף 
פַארשוואונדן געווָארן, קיינער הָאט ניט 
געוואוסט וואוהין, און הָאט זיך ַא גַאנצן 
יָאר ניט געוויזן. מיהָאט געזָאגט, ער איז 
אַוועק ָאּפריכטן גלות. ניט לַאנג הָאט ער 
ּבחור,  יענער  ניט  גָאר  אומגעקערט.  זיך 
פַארטראַכט,  שטענדיג  געווען.  ווָאס 
פַאסט הפסקות משּבת לשּבת, ּפראַוועט 
ער  אַז  זָאגט,  מי  )שטילער(  מקואות... 

עסקט זיך מיט קּבלה...

2 טער ּבטלן: )שטיל( אין שטָאט רעדט 
מען אויך וועגן דעם... מ׳איז שוין געווען 
גיט  ער  נָאר  קמיעות.  אים  ּביי  ּבעטן 

ניט...

איז?  ער  ווער  ווייס  ווער  ּבטלן:  טער   3
וויסן?  קָאן  ווער  גדולים!  די  פון  אפשר 

און נָאכקוקן איז ַא סכנה..
)ּפויזע(

צייט  שּפעט...  )גענעצט(  ּבטלן:  טער   2
לייגן זיך שלָאפן... )צום 1 טן ּבטלן מיט 
א שמייכל(. ַא שָאדן, ווָאס דָא איז ניטָא 
אַייער ּבעל שם, ווָאס קָאן צַאּפן וויין פון 
ווַאנט... איך ווָאלט זיך איצט מחיה זיין 
מיט ַא קַאּפעלע ּברַאנפן. איך הָאּב היינט 

ַא גַאנצן טָאג ניט געהַאט אין מויל!

אויך  היינט  איז  מיר  ּביי  ּבטלן:  טער   1
דאַוונען  נָאכן  מערניט  תענית.  ַא  כמעט 
הריצענעם  ַא  אויף  שהכל  געמאַכט 

קיכל.

ווַארט  קאנטעט(  בסוד,  )האלב  מאיר: 
ּבאַלד  זיך,  דוכט  וועלן,  מיר  אַקָארשט, 
איז  סנדר  משקה.  ּביסל  גוט  ַא  הָאּבן 
געפָארן זעהן ַא חתן פַאר זיין ּבת יחידה. 

זָאל ער נָאר שרייּבן למזל תנאים, וועט 
ער שוין שטעלן ַא פיינעם תקון.

ער  ניט,  גלויּב  איך  אַ!  ּבטלן:  טער   2
דריי  תנאים.  שרייּבן  איז  עס  ווען  זָאל 
אַלץ  און  חתנים  זעהן  געפָארן  מָאל 
דָאס  גָארנישט.  מיט  זיך  אומגעקערט 
איז  דָאס  חתן,  דער  ניט  אים  געפעלט 
נדן... מען  ווייניג  יחוס, דָאס  אים קנַאּפ 

טָאר ניט זיין אַזַא אויסקלייּבער!

עין  ָאן  פַארגינען,  זיך  מאיר: סנדר מעג 
הרע, ַא גביר, ַא מיוחס, די ּבת יחידה ַא 

גערָאטענע, ַא יפת תוַאר...

3 טער ּבטלן: )מיט ַאנטציקונג( איך הָאּב 
הָאלט סנדרן! אַן אמת׳ער חסיד, טאַקע 
מיטן  חסידים,  מירָאּפָאליער  די  פון 

ּברען!...

1 טער ּבטלן: )קאלט( ַא חסיד איז ער ַא 
נָאר די ּבת  ווָאס צו ריידן.  ניטָא  גוטער, 
יחידה זיינע הָאט ער געמעגט אויסגעּבן 

אויף איין ַאנדער אופן.

3 טער ּבטלן: ווָאס? ווָאס?

1 טער ּבטלן: ַאמָאליגע צייטן, אַז ַא גביר, 
פיינער משּפחה, פלעגט  ַא  פון  נָאך  און 
דַארפן ַא שדוך טָאן, פלעגט ער ניט זוכן 
ָאבות,  יחוס  קיין  ניט  געלט,  קיין  ניט 
אַוועקפָארן  פלעגט  עצמו.  יחוס  נָאר 
אין דער גרויסער ישיבה, ָאּפגעּבן דעם 
ראש ישיבה די שיינע מתנה און יענער 
ּבחור  ַא  אויסקלייּבן  שוין  אים  פלעגט 
פון די שופרא דשופרא. סנדר הָאט אויך 

געקָאנט טָאן אַזוי.

דער משולח: ער ווָאלט אפשר דָא אין דער 
ישיבה אויך געפינען אַ ּפאַסיגן חתן.

זיך  הָאט  און  אומּבאוועגט  געשטאנען 
טריט  א  מאכט  צוגעהערט,  קָאּפ  מיט 
צום טיש, קוקט אויפן משולח, נָאכדעם 
ווייטן  א  מיט  ּבטלן.  ערשטן  אויפן 

פארטראכטן קול( וואו איז ער?

)דער משולח שטעלט ָאּפ זיין גליק אויף 
חנן׳ען און לָאזט די גאנצע צייט פון אים 

ניט ארָאּפ די אויגן(

1 טער ּבטלן: )פארוואונדערט( ווער?

חנן: דער ּבעל שם.

1 טער ּבטלן: וואו זָאל ער זיין! ּביי מיר 
אין שטעטל, אויּב ער לעּבט נָאך.

חנן: ווייט פונדַאנען?

ַא  ווייט!  שטעטל?  דָאס  ּבטלן:  טער   1
מהלך רב! אין טיף ּפָאלעסיע!

חנן: וויפיל גַאנג?

1 טער ּבטלן: גַאנג וויפיל? ַא גוטן חודש, 
ווָאס  ַאנטקעגן  )ּפויזע(  מער...  ניט  אויּב 
צו  גיין  אפשר  ווילסט  דָאס?  פרעגסטו 
אים? )חנן שווייגט ( דָאס שטעטל רופט 
ר׳  הייסט  שם  ּבעל  דער  קרַאסנע.  זיך 

אלחנן.

אלחנן?  זיך(  פאר  )פארוואונדערט,  חנן: 
אל חנן?... גָאט פון חנן?...

זָאג  איך  ּבטלנים(  די  )צו  ּבטלן:  טער   1
הָאט  ער  מופת!  ּבעל  ַא  איז  דָאס  אַייך, 
ַא  מיט  טָאג  העלן  מיטן  אין  געּפרובט 

שם... 

2 טער ּבטלן: )שלָאגט אים איּבער( זָאל 
זאַכן  אַזעלכע  וועגן  ריידן  צו  גענוג  זיין 
מקום  ַא  אין  נָאך  ּבפרט  נאַכט!  דער  צו 
אומגערן  ושלום  חס  זיך  מ׳קען  קדוש. 
ַארויסכַאּפן מיט ַא שם, מיט ַא צרוף און 
שוין  אומגליק...  אַן  געשעהן  וועט  עס 
געווען, רחמנא לצלן, אַזעלכע סּבות. חנן 
אים  קוקן  אלע  ארויס.  לאנגזאם  גייט 

נָאך  )פויזע(.

דער משולח: ווער איז דער ּבחור?

ּבחור.  ישיבה  ַא  ּבחור,  ַא  ּבטלן:  טער   1
בימה  פון  טירלעך  די  צו  מאכט  )מאיר 

און גייט צו צום טיש(.

2 טער ּבטלן: ַא טייערע כלי, אַן עלוי!

3 טער ּבטלן: אַן אייזערנער קָאּפ! פינף 
הונדערט ּבלַאט גמרא אויסווייניג אויפן 

פינגער!

דער משולח: פונווַאנען איז ער?

מאיר: ער איז ערגיץ פון דער ליטע! 
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מי דַארף דָאך זיי עּפעס געּבן פַאר דער 
טרחה... ָארימע לייט.

קעשענע( אין  )זוכט  יידענע:  עלטערע 
נַאט אַייך ַא גילן! ָאּבער זעהט, עס זָאל 

זיין געזָאגט!

מאיר: ַא גילן... צו דריי גרָאשן אויף ַא 
ּפַארשוין... ווייניגליך...
)גייט געשווינט ַארויס(

אים(   הערנדיג  )ניט  יידענע:  עלטערע 
אין  לויפן  לָאמיר  קינדערלעך,  קומט, 

ַאנדערע קלויזן! 

ּבטלן(   דריטן  )צום  משולח:  דער 
יידענע  ַא  געקומען  איז  אינדערפרי 
עפענען דעם ָארון קודש פַאר ַא טָאכטער, 
קען  און  קינד  צו  טעג  צוויי  גייט  ווָאס 
ַא  געקומען  איז  איצט  זיין.  מוליד  ניט 
יידענע עפענען דעם ָארון קודש פַאר ַא 
טָאג  צוויי  זיך  רַאנגלט  ווָאס  טָאכטער, 

מיטן טויט...

3 טער ּבטלן: נו? איז ווָאס?

ַא  ַאז  )פַארטרַאכט(  משולח:  דער 
נשמה פון ַא מענטשן, ווָאס איז נָאך ניט 
געשטָארּבן, דַארף ַאריין אין ַא גוף, ווָאס 
איז נָאך ניט געּבָארן געווָארן, קומט פָאר 
ַא גערַאנגל. שטַארּבט די קרַאנקע, ווערט 
קרַאנקע  די  ווערט  קינד.  דָאס  געּבָארן 
געזונט, וועט געּבָארן ווערן ַא טויט קינד. 
3 טער ּבטלן)איּבעראַשט(: אַיי, אַיי אַיי! 
ניט  ַא מענטש איז! ער זעהט  ווי ּבלינד 

ווָאס לעּבן אים טוט זיך!

נו, ָאט הָאט  מאיר: )גייט צו צום טיש( 
אויף  צוגעשיקט  אויּבערשטער  דער 
לחיים,  מאַכן  תהילים,  ָאּפזָאגן  תיקון. 

זיך מרחם  וועט  און דער אויּבערשטער 
זיין און צושיקן דער קרַאנקער ַא רפוָאה 

שלמה.

)צו די ּבחורים, ווָאס זיצן  1 טער ּבטלן: 
פַארשלָאפן ּביים גרויסן טיש( ּבחורים! 
וועט  איר  תהלים?  זָאגן  וויל  ווער 
הרעצענעם  ַא  צו  יעדערער  ּבאַקומען 
פון  אויף  זיך  הייּבן  ּבחורים  )די  קיכל 
מיוחד  חדר  אין  גיין  וועלן  מיר  ָארט( 
ישיבה  די  און  מאיר  ּבטלנים,  דריי  )די 
אין  אַוועק  גייען  הענעכן  חוץ  ּבחורים 
הערן  ָאן  זיך  הייּבט  ּבאַלד  מיוחד,  חדר 
פון דָארטן ַא וויינענדיג  ‘אשרי האיש’. 
גַאנצע  די  בלייּבט  טיש  קלענערן  ּביים 
ווָאס  משולח,  דער  אומּבאַוועגט  צייט 
ָארון  פון  ּבליק  דעם  ַארָאּפ  ניט  לָאזט 
קודש. לַאנגע ּפויזע. עס גייט ַאריין חנן(

חנן: )זעער מיד, גייט פַארטראַכט, ווי ָאן 
ַא ציל, צום ָארון קודש. ּבַאמערקט, אַז ער 
איז ָאפן. שטעלט זיך ָאּפ איּבערראשט( 
אים  הָאט  ווער  ָאפן?  קודש  ָארון  דער 
זיך  ער  הָאט  וועמען  פַאר  געעפנט? 
אין  קוקט  נאַכט?  האַלּבע  אום  געעפנט 
זיך  שטייען  תורות...  ספרי  קודש.  ָארון 
ַאנדערע,  די  צו  איינע  צוגעטוליעטע 
זיינען  זיי  אין  און  שווייגנדיגע.  רואיגע, 
פַארּבָארגן אַלע סודות און רמזים, אַלע 
צרופים פון ששת ימי ּבראשית ּביז דעם 
עס  שווער  ווי  און  דורות.  אַלע  פון  סוף 
ַא  ָאדער  סוד  ַא  זיי  פון  דערגיין  צו  איז 
די ספרי תורות.  ציילט  ווי שווער!  רמז, 
איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, זעקס, זיּבן, 
אַכט, ניין ספרים. דָאס ווָארט אמת אין 
מספר קטן... און אין יעדן ספר פיר עץ 
דרייסיג!  און  זעקס  ווייטער  חיימ׳ס... 
ניט  זיך  זָאל  איך  שעה,  קיין  ניטָא 
ָאנשטויסן אויף ָאט דער צָאל  און ווָאס 
זי ּבַאטייט, ווייס איך ניט. נָאר איך פיל, 

1 טער ּבטלן: )פארוואונדערט( פונווַאנען 
ווייסט איר?

דער משולח: איך ּבין משער.

ניט  נו,  נו,  נו,  )געאיילט(  ּבטלן:  טער   3
וועגן  ּבפרט  הרע,  לשון  קיין  גערעדט 
ַאנשי שלומינו... ַא שדוך טוט מען מיט 
דעם, וועלכער איז ּבאַשערט...) עס עפנט 
זיך האסטיג די טיר און עס לויפט אריין 
די  פַאר  פירנדיג  יידענע,  עלטערע  א 

הענט צוויי קליינע קינדער(

די  מיט  )לויפט  יידענע:  עלטערע 
שרייענדיג  קודש,  ארון  צום  קינדער 
מיט ַא געוויין( אַיי, אַיי רּבונו של עולם! 
קודש(  ארון  צום  )לויפט  מיר!  העלף 

קינדערלעך! מיר וועלן עפענען דעם ָארון 
ספרי  די  צו  צופאַלן  וועלן  מיר  קודש, 
וועלן  ניט אַוועקגיין ּביז מיר  תורות און 
אויסוויינען ַא רפוָאה שלמה פַאר אַייער 
מַאמען! )עפנט דעם ָארון קודש, ווַארפט 
אן  הייּבט  און  קאּפ  מיטן  אים  אין  זיך 
גָאט  וויינענדיגן רעטשיטאטיוו(  ַא  מיט 
יעקב,  פון  און  יצחק  פון  אַברהם,  פון 
קוק אויף מיין ּברָאך, קוק ָאן דעם צער 
נעם  ניט  און  קינדערלעך  יונגע  די  פון 
דער  פון  יונגערהייט  מַאמען  זייער  צו 
זיך  שטעלט  תורות,  הייליגע  וועלט. 
הייליגע  אַלמנה!  ּביטערע  ַא  פַאר  איין 
צום  לויפט  גייט,  אמהות,  ליּבע  ָאבות, 
דָאס  אַז  ּבעט,  שרייט,  עולם,  של  רּבונו 
ַארויסגעריסן  ניט  זָאל  ּבוימעלע  שיינע 
יונגע  דָאס  אַז  ווָארצל,  מיטן  ווערן 
טייּבעלע זָאל ניט ַארויסגעווָארפן ווערן 
פון נעסט, אַז דָאס שטילע שעפעלע זָאל 
טשערעדע!...  פון  ווערן  צוגענומען  ניט 
היסטעריש. איך וועל איינרייסן וועלטן, 
איך וועל שּפאַלטן הימלען! איך וועל ניט 
אַוועקגיין פונדַאנען, ּביז מי וועט מיר ניט 

אומקערן די קרוין פון מיין קָאּפ!...

מאיר: )גייט צו, רירט זי שטיל ָאן, רעדט 
געלַאסן( חנה אסתר, אפשר אַוועקזעצן 

ַא מנין זָאגן תהילים?

קָאּפ  דעם  ַארויס  )גיט  יידענע:  לטערע 
ניט  מאירן  אויף  קוקט  קודש.  ָארון  פון 
געאיילט(  מָאל  ַא  פַארשטייענדיג. מיט 
זָאגן,  תהילים  יידן  מנין  ַא  זעצט  אַיי! 
זעצט! ָאּבער גיכער, גיכערן יעדע מינוט 
ליגט  זי  ווי  טעג  צוויי  שוין  טייער!  איז 
נעּבעך ָאן ַא לשון און רַאנגלט זיך מיטן 

טויט.

מאיר: די רגע! ָאט גלייך זעץ איך צעהן 
ָאּבער  קול(  ַא ּבעטנדיגן  )מיט  מענטשן! 

גָאט פון ַאברהם, פון 
יצחק און פון יעקב, קוק 
אויף מיין ברָאך, קוק ָאן 

דעם צער פון די יונגע 
קינדערלעך און ניט נעם 

צו זייער מַאמען יונגע
רהייט פון דער וועלט. 

הייליגע תורות, שטעלט 
זיך איין פַאר ַא ביט

ערע ַאלמנה! הייליגע 
ָאבות, ליבע אמהות, 

גייט, לויפט צום רבונו 
של עולם, שרייט, בעט, 
ַאז דָאס שיינע בוימעלע 

זָאל ניט ַארויסגעריסן 
ווערן מיטן ווָארצל
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הָאט  ַאחר  זינען.  פון  ַארָאּפ  איז  און 
הָאט  פלַאנצונגען,  די  אונטערגעהאַקט 
ר׳  איין  נָאר  און  געווען,  ּבעיקר  כופר 

עקיבא איז ַאריין און ַארויס ּבשלום...

חנן: שרעק מיך ניט מיט זיי. מיר ווייסן 
מיט  און  געגַאנגען  זיינען  זיי  ווי  ניט, 
זיינען  זיינען געגַאנגען. אפשר  זיי  ווָאס 
זיי  ווייל  געווָארן,  געשטרויכלט  זיי 
זיינען געגַאנגען ָאנקוקן, ניט מתקן זיין... 
זיינען  זיי  נָאך  אַז  דָאך,  מיר  זעהען  ָאט 
הקדוש,  ַאר״י  דער  ַאנדערע   געגַאנגען 
דער ּבעל שם טוב הקדוש  און זיינען ניט 

נכשל געווָארן.

הענעך: דו גלייכסט זיך צו זיי?

חנן: איך גלייך זיך ניט. איך גיי מיט מיין 
וועג...

הענעך: מיט ווָאס פַאר ַא וועג?

חנן: דו וועסט מיך ניט פַארשסיין.

הענעך: איך וועל דיך פַארשטיין. מיין 

נשמה ציט זיך אויך צו די הויכע מדריגות.

עובדה  די  וויילע(  א  )טראכטגדיג  חנן: 
ווָאס  דעם,  אין  ּבאַשטייט  צדיקים  פון 
נשמות,  מענטשליכע  ָאּפ  רייניגן  זיי 
זינד  פון  די קליּפה  ַארָאּפ  זיי  פון  רייסן 
ליכטיגן  זייער  צו  אויף  זיי  הייּבן  און 
מקור. די עובדה איז ַא שווערע, ווָארום 
‘ּביין טיר הויערט די זינד’. ָאּפגערייניגט 
ָארט  איר  אויף  קומט  נשמה,  איין 
נָאך  מיט  ּבַאפלעקטע  ַא  ַאנדערע,  איין 
תשובה  צו  געּבראַכט  זינד.  גרעסערע 
איין  ָארט  זיין  אויף  קומט  דור,  איין 
הַארטנעקיגער...  מער  ַא  נָאך  ַאנדערער, 
און די דורות ווערן אַלץ שוואַכער און די 
זינד אַלץ שטַארקער, און צדיקים  אַלץ 
ווייניגער.                                                                                                                  

דיין  נָאך  ווָאס זשע דַארף מען  הענעך: 
שיטה נָאך טָאן?              

                                                                                                       
חנן: )שטיל, נאר זעער זיכער( מי דַארף 
ניט קיין מלחמה האַלטן מיט דער זינד, 
גָאלדשמיד  ַא  ווי  זי.  אויסּבעסערן  נָאר 
פייער  שטַארקן  ַא  אין  גָאלד  לייטערט 
פולע  ָאּפ  זיּפט  ַארּבעטער  ערד  איין  ווי 
אַזוי  קָאסטרע,  ּפוסטע  פון  קערנער 
דַארף מען אויסלייטערן די זינד פון איר 
ּבלייּבן  זָאל  איר  אין  אַז  אַזוי,  טומָאה, 

נָאר קדושה...

אין  קדושה  )פארוואונדערט(  הענעך: 
זינד? פונווַאנען קומט דָאס?

ּבאַשַאפן,  הָאט  גָאט  ווָאס  אַלץ,  חנן: 
הָאט אין זיך ַא פונק פון הייליגקייט...

גָאט,  ניט  ּבאַשַאפן  הָאט  זינד  הענעך: 
נָאר די סיטרא ַאחרא!

אַז אין איר ליגט דער גַאנצער תוכן... 36 
איז די צָאל פון לָאה. דריי מָאל  36 איז 
חנן... לָאה מאַכט  לא ה׳. ניט גָאט... ניט 
פַאר  ווָאס  ציטער(  א  גיט  גָאט...)  דורך 
ַא שרעקליכער געדַאנק, און ווי ער ציט 

מיך צו זיך...

קוקט  קָאּפ,  דעם  אויף  )הייּבט  הענעך: 
גייסט  דו  חנן!  חננ׳ען(  אויף  קָאּפ  מיט 

אום די גַאנצע צייט פַארחלומט...

גייט  קודש.  ָארון  פון  ָאּפ  )טרעט  חנן: 
לאנגזאם צו צו הענעכן, שטעלט זיך ָאּפ. 
פארטראכט( סודות, רמזים ָאן ַא סוף און 
דעם גלייכן וועג זעהט מען ניט... קליינע 
קרַאסנע...  הייסט  שטעטל  דָאס  ּפויזע. 

דער ּבעל שם ר׳ אלחנן...

הנעך: ווָאס זָאגסטו?

חנן: )ווי אויפוואכנדיג( איך? גָארנישט... 
איך הָאּב געטראַכט...

הענעך: )שָאקלט מיטן קאּפ( הָאסט זיך 
חנן...  קּבלה,  אין  ַאריינגעטָאן  פיל  צו 
זינט דו הָאסט זיך אומגעקערט, הָאסטו 

קיין ספר אין הַאנט ניט גענומען.

חנן: )ניט פארשטייענדיג( קיין ספר אין 
הַאנט ניט גענומען? ווָאס פַאר ַא ספר?

הענעך: ווָאס פרעגסטו? גמרא, ּפוסקים, 
פַארשטייט זיך...

חנן: )אלץ ניט קומענדיג צו זיך( גמרא?... 
גענומען?...  ניט  הַאנט  אין  ּפוסקים?... 
ּפוסקים  טרוקן...  און  קאַלט  איז  גמרא 
א  מיט  )קומט  טרוקן.  און  קאַלט  זיינען 
דער  אונטער  לעּבהאפט(  זיך,  צו  מאל 
ערד איז דָא אַקורַאט אַזַא וועלט ווי אויף 

דער ערד. דָארטן זיינען דָא פעלדער און 
וועלדער, ימים און מדּבריות, שטעט און 
מדּבריות  און  פעלדער  די  אין  דערפער. 
טרָאגן זיך דָארט אום שטַארקע שטורים 
שווימען  ימים  די  אויף  און  ווינטן, 
געדיכטע  די  אין  און  ָאקרענטן  גרויסע 
וועלדער הערשט אַן אייּביגער ּפחד, און 
איז  זאַך  איין  נָאר  דונערן...  דונערן  עס 
הימל,  הויכער  קיין  ניטָא  ניטָא.  דָארטן 
פונווַאנען עס זָאלן זיך טרָאגן פייערדיגע 
ּבליצן, פונווַאנען עס זָאל ּבלענדן די זון... 
אַזוי איז גמרא. זי איז טיף, זי איז גרויס 
צו  צו  שמידט  זי  ָאּבער  הערליך.  און 
דער  אין  פליען  ניט  לָאזט  זי  ערד,  דער 
און  קּבלה!  און  התלהבות(  )מיט  הויך. 
פון דער  ָאּפ די נשמה  זי רייסט  קּבלה! 
ערד! זי הייּבט אויף דעם מענטשן צו די 
העכסטע היכלים, זי עפנט פַאר די אויגן 
אַלע הימלען. זי פירט גלייך צום ּפרדס, 
זי ציט זיך צום אין סוף! זי ַאנטּפלעקט 
ווארפט  ַא ּברעג פון גרויסן פָארהַאנג... 
הַארץ  דָאס  כח...  קיין  ניטָא  אּפ.  זיך 

חלשט...

הענעך: )זעער ערנסט( אַלץ אמת. ָאּבער 
ַא  מיט  ַארויף  פליען  אַז  פַארגעסט,  דו 
התלהבות איז די גרעסטע סכנה. מי קען 
אין  ַאריינפאַלן  און  ָאּפרייסן  זיך  לייכט 
תהום ַאריין... גמרא הייּבט די נשמה אין 
דערהויך, ּפַאמעליך, ָאּבער זי שיצט דעם 
מענטשן ווי ַא געטרייער וועכטער, ווָאס 
נעמט  זי  ניט.  דרימלט  און  ניט  שלָאפט 
ַארום ַא מענטשן ווי מיט אַן אייזערנעם 
ּפַאנצער און לָאזט אים ניט ָאּפקערן פון 
גלייכן וועג ניט רעכטס, ניט לינקס. ָאּבער 
קּבלה? דו געדיינקסט די גמרא. )מיט א 
זיינען ַאריין אין ּפרדס:  נגון( פיר  גמרא 
עקיבא.  ר׳  און  ַאחר  זומא,  ּבן  עזאי,  ּבן 
איז  און  ַאריינגעקוקט  הָאט  עזאי  ּבן 
געשטָארּבן. ּבן זומא הָאט ַאריינגעקוקט 
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לָאה׳לע, הָאסט קיין מורא ניט ּביי נאַכט 
אין שול?

ניט געווען ּביי  איך ּבין קיין מָאל  לאה: 
תורה,  שמחת  חוץ  שול...  ַא  אין  נאַכט 
און  ליכטיג  איז  תורה  שמחת  נָאר 
פרייליך, און איצטער... ווי טרויעריג דָא 

איז, ווי טרויעריג!

מוז  שול  ַא  אין  טעכטערלעך,  פראדע: 
זיין טרויעריג. אום האַלּבע נאַכט קומען 
דָא  לָאזן  און  דאַווענען  מתים  אַהער 

זייער טרויער...

טויטע,  וועגן  ניט  רעדט  ּבָאּבוניו!  גיטל: 
איך הָאּב מורא!

אַלע  און  זי(  הערנדיג  )ניט  פראדע: 
פרימָארגן, אַז דער אַלמעכטיגער וויינט 
זיינע  פאַלן  המקדש,  ּבית  חורּבן  אויפן 
דערפַאר  שולן.  די  אין  טרערן  הייליגע 
ווענט  די  שולן  אַלטע  די  אין  זיינען 
פַארוויינטע. און מי טָאר זיי ניט קאַלכן. 
זיי זיך און  זיי, ּבייזערן  אַז מען קאַלכט 

ווַארפן מיט שטיינער.

לאה: ווי אַלט זי איז, ווי אַלט! פון דרויסן 
הָאּב איך דָאס ניט אַזוי געמערקט.

טָאכטערל.  אַלט,  זעער  אַלט,  פראדע: 
מי זָאגט ַאפילו, אַז מי הָאט זי געפונען 
וויפיל  ערד.  דער  אונטער  געּבויטע  ַא 
מָאל  וויפיל  געווען,  דָא  זיינען  חורּבונות 
גַאנצע שטָאט ָאּפגעּברענט, און  איז די 
נָאר  מָאל  איין  געּבליּבן.  גַאנץ  איז  זי 
הָאט זיך אין איר ָאנגעכַאּפט דער דאַך, 
זיינען ָאנגעפלויגן טייּבעלעך, ָאן ַא צָאל 
טייּבעלעך, הָאּבן גענומען פָאכן מיט די 

פליגעלעך און פַארלָאשן דעם פייער...

ווי  זיך(  ווי פאר  זי,  )ניט הערנדיג  לאה: 
מיר  ליּבליך!  ווי  און  איז  דָא  טרויעריג 
מיר  פונדַאנען,  אַוועקגיין  ניט  זיך  ווילט 
פַארוויינטע  די  צו  צופאַלן  זיך  ווילט 
און  הַארציג  זיי  ַארומנעמען  ווענט, 
אַזוי  זיינען  זיי  פַארווָאס  פרעגן: 
שטיל  אַזוי  פַארטראַכט,  און  טרויעריג 
וועלן...  ווָאלט  איך  פַאראומערט.  און 
מיין  נָאר  ווָאס,  ניט  אַליין  ווייס  איך 
און  צַארטקייט  פון  זיך  צורייסט  הַארץ 

רחמנות...

ּפרוכתן,  ּבימה  צום  )ּבריינגט  מאיר: 
שּפרייט פונאנדער איינעם( ָאט דער איז 
צווייהונדערט  ווי  מער  עלטסטער.  דער 
נָאר  אויף  אים  היינגט  מי  אַלט,  יָאר 

אויף ּפסח. 

ווָאס  לָאה׳לע,  זעה,  )אנטציקט(  גיטל: 
ּברוינעם  הַארטן  אויף  ּפראַכט!  ַא  פַאר 
דיקע  מיט  אויסגעשטיקט  איז  סַאמעט 
גָאלד צוויי לייּבן. זיי האַלטן ַא מגן דוד. 
ּבוימער און אויף  צוויי  זייטן  ּביידע  ּביי 
ניט  קריגן  צו  ניט  איז  איצט  טויּבן!  זיי 

אַזַא סַאמעט, ניט אַזַא גָאלד.

לאה: דער ּפרוכת איז אויך ַא הַארציגער 
און  אים  )גלעט  טרויעריגער  ַא  און 

קושט(

האנט.  ּביין  לאה׳ן  אן  )כאּפט  גיטל: 
ַא  שטיל( זעה, לָאה׳לע. דָארטן שטייט 
ּבחור און קוקט אויף דיר! ווי מָאדנע ער 

קוקט אויף דיר!

לאה: )נָאך מער אראּפלאזנדיג די אויגן( 
דָאס איז ַא ישיבה ּבחור... חנן... ער הָאט 

ּביי אונז געגעסן טעג...

ער  ווי  אַזוי,  דיר  אויף  קוקט  ער  גיטל: 

ַאחרא  סיטרא  די  הָאט  ווער  און  חנן: 
ַאחרא  סיטרא  גָאט.  אויך  ּבאַשַאפן? 
ווי  גָאט.  פון  זייט  צווייטע  די  הייסט 
זי  מוז  גָאט,  פון  זייט  ַא  איז  זי  ּבאַלד 

הָאּבן אין זיך קדושה.

אין  קדושה  )דערשיטערט(  הענעך: 
דער סיטרא ַאחרא!! איך קָאן ניט! איך 
ּבַאטראַכטן!  מיך  לָאז  ניט!  פַארשטיי 
)לאזט אראּפ דעם קאּפ, צוגעדריקט צו 

די הענט, אויפן שטענדער, ּפויזע(

אים.  צו  אן  זיך  ּבייגט  צו,  )גייט  חנן: 
זינד  ווָאסער  קול(  ציטערנדיגן  א  מיט 
איז  זינד  ווָאסער  שטַארקסטע?  די  איז 
שווערער ווי אַלץ מנצח צו זיין? די זינד 

פון ַא גלוסטונג צו ַא נקבה? יָא?

קָאּפ(  דעם  אויפהייּבנדיג  )ניט  הענעך: 
יָא...

די  ָאט  אויס  לייטערט  מי  אַז  און  חנן: 
פון  רעדט  פייער,  שטַארקן  ַא  אין  זינד 
העכסטע  די  טומָאה  גרעסטער  דער 
)מיט  השירים’  ‘שיר  ווערט  קדושה, 
השירים’!  ‘שיר  אטעם(  פארכאּפטן  א 
)גלייכט זיך אויס און מיט א אנטציקונג 
זינגען(  שטיל  אן  ער  הייּבט  התלהבות 
שיין  ּבאַשערטע,  מיין  ּביסטו  שיין 
ּביסטו. דיינע אויגן ווי טויּבן קוקן ַארויס 
דיינע  ּברעמען.  אויג  דיינע  אונטער  פון 
הָאר זיינען ווי ַא טשערעדע צוגעגליכן, 
ווָאס לויפן ַארָאּפ פון ּבַארג גלעד. דיינע 
ציין זיינען  ווי ַא טשערעדע שָאף, ווָאס 
און  אויסגעּבָאדן,  ווָאס  נָאר  זיך  הָאבן 
אַלע זיינען זיי צווילינגען און קיין שום 
אומפרוכּפערדיגע איז ניטָא צווישן זיי...
עס  מאיר.  ַארויס  גייט  מיוחד  חדר  )פון 
טיר,  אין  קלאּפ  שטילער  ַא  זיך  הערט 
גייען אריין  עס  זיך אומזיכער.  עפנט  זי 

לָאה, פירנדיג פארן האנט פראדען, נאך 
זיי גיטל. שטעלן זיך אּפ ּביין טיר(

זעער  זיי,  )דערזעהענדיג  מאיר: 
חניפה׳דיג  ַא  מיט  פַארוואונדערט. 
סנדר׳ס  ר׳  זעה?...  קול(  אנטציקטן 

טָאכטער?... לָאה׳לע?...

איר  געדענקט,  איר  )פארשעמט(  לאה: 
אַלטע  די  מיר  ווייזן  צוגעזָאגט  הָאט 
עס  נאר  )ווי  ּפרוכתן...  געשטיקטע 
איּבער  האקט  קול,  איר  זיך  דערהערט 
ּברייט  מיט  קוקט  ער  זינגען.  דעם  חנן 
גאנצע  די  לָאה׳ן.  אויף  אויגן  געעפנטע 
צייט - ָאדער ער קוקט אויף איר אדער 
ער שטייט מיט געשלאסענע אויגן אין 

איין עקסטאז(

פראדע: ווייז איר, מאירקע, די ּפרוכתן, 
איר...  ווייז  שענסטע,  די  אַלטע,  די 
אויסצושטיקן  צוגעזָאגט  הָאט  לָאה׳לע 
ּפרוכת.  ַא  יָארצייט  מַאמעס  דער  צו 
גינגָאלד  מיט  אים  זי  וועט  אויסשטיקן 
אויף דעם ּבעסטן סַאמעט, ווי מי פלעגט 
ַאמָאל אויסשטיקן, מיט לייּבעלעך, מיט 
דעם  אויפהענגען  מען  וועט  ָאדלערס. 
איר  וועט  קודש,  ָארון  אויפן  ּפרוכת 
אין  זיך  שרייען  נשמה  כשרע  מַאמעס 
גן עדן. )לאה קוקט זיך ניט זיכער ארום, 
ּבאמערקט חננ׳ען, לאזט אראּפ די אויגן 
מיט  צייט  גאנצע  די  אזוי  ּבלייּבט  און 
אראּפגעלאזענע אויגן, אנגעשטרענגט(.

פַארגעניגן!  גרעסטן  מיטן  ָאך!  מאיר: 
די  איך  ּברענג  רגע  די  דען!  ווי  דען!  ווי 
ּפרוכתן, די שענסטע, די עלטסטע )גייט 
אּפ צום קאסטן ביין גאס טיר און נעמט 

פון דארט ארויס ּפרוכתן(.

האנט(   ּביין  לאה׳ן  אן  )כאּפט  גיטל: 
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מאיר  קודש.  ארון  צום  צו  גייט  )לאה 
דערלאנגט איר די ספר תורה. זי כאּפט זי 
ארום און פאלט צו איר צו מיט די ליּפן, 
קושט זי ליידנשאפטליך( נו, טָאכטערל, 
גענוג! ַא רייניגקייט טָאר מען לַאנג ניט 
געשריּבן  דָאך  זיינען  רייניגקייטן  קושן. 
מיט שווַארצן פייער אויף ווייסן פייער! 
)מיט ַא מָאל שטַארק דערשרָאקן( אוי, 
קומט,  שּפעט!  ווי  איז,  עס  שּפעט  ווי 
גיכער  קומט  אַהיים  טעכטערלעך, 
מאיר  אוועק.  געאיילט  )גייען  אַהיים! 
פארמאכט דעם ארון קודש, גייט ארויס 

נאך זיי(.

חנן: )שטייט אוויילע מיט געשלאסענע 
‘שיר  זינגען  ווייטער  אן  הייּבט  אויגן, 
האט  ער  וואו  ארט,  פון  השירים’ 
פָאדים  ּפורּפור  ַא  ווי  איּבערגעריסן( 
לעפצן  דיינע  און  דיינע  ליּפן  די  זיינען 
זיינען  אייטל שיין. ווי ַא גרַאנַאט עּפל 
דיין  אונטער  דיינע  שלייפן  די  זיינען 

דעקטוך.

קוקט  קאּפ,  דעם  אויף  )הייּבט  הענעך: 
)חנן  זינגסטו?  ווָאס  חנן!  חננ׳ען(  אויף 
ווערט אנטשוויגן, עפנט די אויגן, קוקט 
נַאס,  זיינען  ּפאות  דיינע  הענעכן(  אויף 
אין  געווען  ווידער  ווָאס  נָאר  ּביסט 

מקוה.

חנן: יָא.

טובל  זיך  ּביסט  דו  ּבשעת  הענעך: 
און  כונות  ּפראַוועסט  שמות?  ּבַאנוצטו 

יחודים לויטן ‘ספר רזיאל’?

חנן: יָא.

הענעך: און דו הָאסט קיין מורא ניט?

חנן: ניין.

לשּבת?  משּבת  פַאסט  דו  און  הענעך: 
דיר איז דָאס ניט שווער?

עסן  צו  שּבת  שווערער  איז  מיר  חנן: 
איידער די גַאנצע ווָאך צו פַאסטן. איך 

הָאּב ָאנגעווָארן דעם גלוסט צום עסן
)ּפויזע(

)אינטים( פון ווָאס וועגן טוסטו  הענעך: 
דערמיט  ווילסטו  ווָאס  אַלץ?  דָאס 

דערגרייכן?

חנן: )ווי ריידנדיג צו זיך( איך וויל... איך 
וויל דערגרייכן ַא קלָארן און פינקלענדיגן 
דימענט. צושמעלצן אים אין טרערן און 
וויל  איך  נשמה...  מיין  אין  ַאריינזַאּפן 
דערגרייכן די שטראַלן פונם דריטן היכל, 
פון דער דריטער   ספירה  תפארת... איך 
וויל... )מיט א מאל זעער אומרואיג( יָא! 
פעסלעך  צוויי  ּבאַקומען  נָאך  מוז  איך 
יענעם,  פַאר  רענדלעך...  גילדענע  מיט 

ווָאס קען נָאר ציילן רענדלעך...

ווָאס?...   ָאט  )דערשטוינט(  הענעך: 
ַא  זיך, דו שטייסט אויף  זעה, חנן, היט 
כחות  הייליגע  דורך  וועג...  גליטשיגן 

וועסטו דָאס אַלץ ניט דערגרייכן...

אַז  און  דרייסט(  אן  אים  )קוקט  חנן: 
דורך  ניט  אַז  האַ?  הייליגע?  דורך  ניט 

הייליגע?

הָאּב  איך  דערשראקן(  )שטארק  הענעך: 
מורא מיט דיר צו ריידן. איך הָאּב מורא 
צו שטיין לעּבן דיר! )גייט געאיילט ארויס. 
חנן ּבלייּבט אומּבאוועגט מיט אַ דרייסטן 
אויסדריק. פון גאס גייט אריין מאיר, פון 

חדר מיוחד גייט ארויס 1 טער ּבטלן(.

וויל  ער  אויגן.  די  מיט  רופן  דיך  ווָאלט 
אַוודאי צוגיין, נָאר ער וואַגט זיך ניט.

פַארווָאס  וויסן,  וועלן  ווָאלט  איך  לאה: 
ער  טרויעריג.  און  ּבלייך  אַזוי  איז  ער 

הָאט געמוזט קרַאנק זיין...

גיטל: ער איז גָארניט טרויעריג. ּביי אים 
פינקלען די אויגן.

די  שטענדיג  פיגקלען  אים  ּביי  לאה: 
אויגן. אַזעלכע אויגן ּביי אים. און אַז ער 
רעדט מיט מיר, פַארכַאּפט ּביי אים דער 
ָאטעם. און ּביי מיר אויך... עס איז דָאך 
ניט ּפַאסיג, אַז ַא מיידל זָאל ריידן מיט 

ַא פרעמדן ּבחור.

געּבן,  אונז  ווָאלסט  )צו מאירן(  פרַאדע: 
מאירקע, ַא קוש טָאן די רייניגקייטן. ווי 
איז דָאס: זיין צו גַאסט ּביי גָאט און ניט 

ַא קוש טָאן זיין הייליגע תורה.

מאיר: אַדרּבא! אַדרּבא! קומט.) ער גייט 
זיי  נאך  פראדען,  פירט  גיטל  פאראויס, 
ַא ספר תורה,  לאה. מאיר נעמט ארויס 

גיט פראדען קושן(.

חננ׳ען,  מיט  זיך  )אויסגלייכנדיג  לאה: 
שטעלט זיך אויף א רגע אּפ, שטיל( גוטן 

ָאוונט, חנן... איר זייט צוריק געקומען?

חנן: )מיט א פארכאּפטן אטעם( יָא.

פראַדע: קום, לָאה׳לע, קושן די רייניגקייט! 
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פלעשל ּביי מאירן( געמיינט, זיי זיצן און 
לערנען ָאדער ריידן וועגן הויכע ענינים. 
ערשט זיי קלייּבן זיך גָאר טרינקען תקון! 

כַא  כאַ! אמתע מירָאּפָאליער חסידים!

3 טער ּבטלן: איר וועט מיט אונז נעמען 
ַא קַאּפעצקע, ר׳ סנדר.

סנדר: ּפרא ָאדם! איך וועל אַליין שטעלן 
ָאּפ  מיר  גיט  תקון.  פיינעם  ַא  און  תקון, 
מזל טוב! אין ַא גוטער שעה פַארקנסט 
פון  אויף  זיך  כַאּפט  )חנן  טָאכטער  די 

ָארט דערשיטערט(.

ַאלע: מזל טוב! מזל טוב!

נָאר  מען  הָאט  אונז  און  מאיר: 
ניט  זייט  איר  אַז  ָאנגעזָאגט,  ווָאס 
דורכגעקומען מיטן מחותן. און דער ענין 

איז ּבטל געווָארן.

3 טער ּבטלן: מיר הָאּבן זיך אַזוי מצער 
געווען!

סנדר: געוועסט טאַקע ּבטל געווָארן, נָאר 
אין דער לעצטער רגע הָאט דער מחותן 
געשריּבן  הָאּבן  מיר  און  געווען  מסכים 

למזל תנאים.

הייסט?  ווי  תנאים?!...  תנאים?!...  חנן: 
גרויס  )אין  זיין?...  דָאס  קָאן  ווי 
דָאס,  הייסט  הָאּבן,  פארצווייפלונג( 
די  ניט  תעניתים,  די  ניט  געהָאלפן  ניט 
מקואות, ניט די צרופים, ניט די סגופים? 
אַלץ אומזיסט?... ווָאס זשע איצטער?... 
מיט ווָאסער וועג? מיט ווָאסערע כחות? 
זיך  גלייכט  ּברוסט,  פארן  זיך  )כאּפט 
ַא    ַא  אויס, מיט ַא התלהבותדיגן ּפנים( 
אַ!... פַאר מיר ַאנטּפלעקט זיך דער סוד 
אויסגעדריקטן  צווייפאַכיג  גרויסן  פון 

שם!!! איך... זעה אים!!.. איך... איך.. איך 
הָאּב מנצח... געווען!!! ) פאַלט אויף דער 

ערד(.

דער משולח: )עפנט דעם לַאנטערן( דָאס 
דַארף  מען  אויסגעּברענט.  הָאט  ליכטל 

ָאנצינדן ַא נייע )שרעקנדיגע ּפויזע(

סנדר: מאיר! ווָאס איז דָא אַזוי פינסטער! 
ווָאלסט ָאנצינדן ליכט. מאיר צינדט ָאן. 

דער משולח: )גייט שטיל צו סנדרן( זייט 
איר מיט דעם מחותן דורכגעקומען?

פארוואונדערט,  ָאן  אים  )קוקט  סנדר: 
אּביסל דערשרָאקן( יָא...

עס טרעפט, אַז מחותנים  דער משולח: 
עס  ווָארט.  ניט  האַלטן  און  צו  זָאגן 
דין  ַא  צו  מָאל  ַאנדערש  איין  דערגייט 

תורה. מי דַארף זיין זעער ָאּפגעהיט...

סנדר: )דערשרָאקן, צו מאירן( ווער איז 
דער ייד? איך קָאן אים ניט?

מאיר: ער איז ַא ניט היגער, ַא משולח...

סנדר: ווָאס וויל ער פון מיר?

מאיר: איך ווייס ניט.

סנדר: )ּבארואיגענדיג זיך( ָאשר! גיּב ַא 
הָאּב  איך  אַז  זָאג,  און  מיר  צו  שּפרונג 
געהייסן צוגרייטן משקה, אַיינגעמאַכץ 
אויף  געשווינט!  פַארּבייסן.  גוטן  ַא  און 
מען  ּביז  ארויס.  לויפט  ָאשר  פוס.  איין 
ַא  דָא  וועלן מיר  וועט דָארטן צוגרייטן, 
אפשר  פַארּבריינגען...  און  זיצן  וויילע 
אונזער  פון  ווָארט  נייעם  ַא  ווער  ווייס 
תנועה  יעדע  משל.  ַא  מופת,  ַא  רּבין, 

אַכטצעהן  ָאּפגעזָאגט  ּבטלן:  טער   1
קַאּפיטלעך תהלים און גענוג. ווָאס, דעם 
גַאנצן תהלים ָאּפזָאגן פַאר ַא גילן? איז 
ַאריינגעזָאגט   זיך  הָאּבן  זיי.  מיט  רייד 
זָאגן זיי ווייטער. )עס לויפט ַאריין אַשר 

זעער פַארהאַוועט(.

דעם  ּברוך  ּבאַגעגנט  ווָאס  נָאר  אשר: 
שניידער. ער איז געקומען פון קלימָאווקע, 
מיט  צונויפגעפָארן  זיך  איז  סנדר  וואו 
ניט  זָאגט, אַז מי איז  די מחותנים, און 
ּביין  געמָאנט  הָאט  סנדר  דורכגעקומען. 
די  און  קעסט,  יָאר  צעהן  צד  חתנס 
איז  פינף,  נָאר  געגעּבן  הָאּבן  מחותנים 

מען זיך צופָארן...

מאיר: שוין דָאס פערטע מָאל!

3 טער ּבטלן: ווָאס פאַר אַ האַרצווייטיג!

ַא  מיט  ּבטלן  טן   3 )צום  משולח:  דער 
אַז  געזָאגט,  אַליין  הָאט  איר  שמייכל( 
איז  וועלכער  דעם,  מען  טוט  שדוך  ַא 

ּבאַשערט.

מיט העכסטער  אויס,  זיך  )גלייכט  חנן: 
מנצח  ווידער  הָאּב  איך  ּבאַגייסטערונג( 
און  ּבַאנק  אויפן  כח  ָאן  פאַלט  געווען. 
פון  אויסדרוק  איין  מיט  זיצן  ּבלייּבט 

גליק אויפן ּפנים.

נעמט  זאַק,  זיין  )נעמט  משולח:  דער 
צייט  לַאנטערנע(  ַא  אים  פון  ַארויס 
אַיילט  מאיר.ווָאס  וועג  אין  זיך  קלייּבן 

איר?

משולח.  ַא  דָאך  ּבין  איך  משולח:  ער 
צום  איינער  מיר  דורך  שיקן  ּפריצים 
זעלטענע  ידיעות,  וויכטיגע  ַאנדערן 
צייט  די  אַיילן.  זיך  איך  דַארף  חפצים. 

איז ניט מיינע.

מאיר: איר ווָאלט כָאטש ווַארטן ּביז עס 
וועט ָאנהייּבן טָאגן.

און  ווייט,  איז  טָאגן  צום  משולח:  דער 
מיין וועג איז לַאנג. ַארום האַלּבע נאַכט 

וועל איך ַארויסגיין.

מאיר: דרויסן איז שטָאק פינסטער.

וועל  לַאנטערן  מיין  מיט  משולח:  דער 
מיוחד  חדר  פון  פַארּבלָאנדזן.  ניט  איך 
גייען ַארויס 2טער און 3טער ּבטלנים און 

די ישיבה ּבחורים.

דער  זָאל  טוב!  מזל  ּבטלן:  טער   2
אייּבערשטער צושיקן ַא רפוָאה שלמה 

דער חולנית!

ַאלע: הלואי, אמן!

1 טער ּבטלן: געדַארפט איצט פַארן גילן 
קויפן ַא ּביסל משקה און קיכלעך.

צוגעגרייט  שוין  הָאּב  איך  מאיר: 
ַא פלעשל מיט  ּבוזים  פון  ַארויס  )נעמט 
מיר  וועלן  ּפָאליש,  אין  קומט  קיכלעך( 
זיך  עפנט  )עס  ‘לחיים’  מאַכן  דָארטן 
ַאריין סנדר  גייט  ּברייט די טיר און עס 
אין פונַאנדערגעשּפילעטן ּבגד, די היטל 
דריי  אים  נָאך  פרייליך.  ַארויסגערוקט, 

פיר יידן(

ר׳  ָא!  )צוזצמען(  די ּבטלנים:  און  מאיר 
סנדר, ּברוך הּבָא!

סנדר: געפָארן פַארּביי קלויז קלער איך, 
ווָאס  טָאן,  קוק  ַא  ַאריינגיין  דַארף  מען 
די  )ּבַאמערקט  שלומינו.  ַאנשי  טוען 
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)אלע זיינען דערשיטערט(.

דער משולח: ער איז געניזוקט געווָארן.

)פארהאנג(.

צווייטער אקט  
די  לינקס   ּבריניץ.  אין  ּפלאץ  ַא 
פארצייטיגע  קלויז,  הילצערנע  אלטע 
אן  אּביסל  קלויז,  פארן  ארכיטעקטור. 
מצבה  אלטן  אַן  מיט  ּבערגל  ַא  זייט,  א 

שטיין, וואס אויף אים איז אויפגעשריּבן 
וּכלה,  חתן  והטהורים,  הקדושים  ’ּפ.נ. 
ת״ח,  שנת  השם,  קידוש  על  שנהרגו 
געסל,  א  קלויז  נאכן  ּת׳נ׳צ׳ּב׳ה’.  לפ״ק. 
גיסן  וואס  הייזלעך,  קליינע  ּפאר  א  און 
דעקאראציע.  דער  מיט  צונויף  זיך 
גרויסע  א  הויז,  סנדרס  רעכטס 
הילצערנע הויז מיט א גאניק. נאכן הויז 
ווייטער, א  ַא ּברייטער טויער פון הויף, 
זיך  גיסן  וואס  קרעמלעך,  ריי  א  געסל, 
דעקאראציע.  דער  מיט  צונויף  אויך 
נאך  רעכטס,  דעקאראציע  דער  אויף 
גרויסער  א  קרעטשמע,  א  קראמען,  די 
ּפריצישער גארטן, דעם ּפריצ׳ס ּפאלאץ. 
צום  אראּפ  זיך  לאזט  וועג  ּברייטע  א 
טייך. אויף יענער זייט טייך אויפן הויכן 
לינקס  מצבות.  מיט  עולם  ּבית  א  ּברעג 
א ּבריק איּבערן טייך, א מיל, נעהענטער 
א  פאן  אויפן  הקדש.  דער  מרחץ,  א 

געדיכטער וואלד. 

די טויערן פון סנדרס הויף זיינען ּברייט 
געעפנט. אין הויף שטייען לאנגע טישן, 
אויפן  ארויס  גייען  און  זיך  ציען  וואס 
ּפלאץ. די טישן זיינען געגרייט און ארום 
אלטע  קאליקעס,  ארימעלייט,  זיצן  זיי 
הונגעריגע.  ווי  עסן  און  קינדער,  און 
מיט  פון שטוב  ַארויס  גייען  שארווערס 
און  מאכלים  ּפאלומעשקעס  גרויסע 
צום  דערלאנגען  און  ּברויט  קארזינעס 

טיש. 

זיצן  הייזער  און  קרעמלעך  די  פאר 
ווייּבער, מאכן זאקן און לאזן ניט אראּפ 
די אויגן פון סנדרס הויז. ּבעלי ּבּתים און 
ּבחורים גייען ארויס פון קלויז מיט טלית 
קראמען  די  אין  גייען  און  ּתפילין  און 
אּפ  זיך  שטעלן  אנדערע  הייזער,  און 
הערט  הויף  סנדרס  פון  רעדלעך.  אין 
טומל  א  און  טענץ  שּפיל,  מוזיק  א  זיך 

הָאט ער געהרגעט ַא 
חתן מיט ַא כלה, בשעת 
מען הָאט זיי געפירט צו 
דער חופה. מען הָאט זיי 
מקבר געווען דָא אויפן 

ָארט, וואו מי הָאט די 
געהרגעט, ביידן אין איין 
קבר, און פון יעמָאלט ַאן 
רופט מען אים ‘הייליגער 

קבר׳ל. )שטיל, ווי ַא 
געהיימעניש(. יעדן מָאל, 

בשעת דער רב איז 
מסדר קדושין, הערט 
ער זיפצן פון קבר׳ל... 

און ביי אונז איז פון לַאנג 
ָאן ַא מנהג, ַאז נָאך דער 

חוּפה גייט מען טַאנצן 
ַארום קבר׳ל, משמח זיין 
די בַאגרָאבענע חתן און 

כלה...

זיינע איז טייערער פון ּפערל.

1 טער ּבטלן: )צו מאירן( ּבאַהאַלט דָאס 
מַארק  אויף  קומען  צוניץ  וועט  פלעשל. 

)מאיר ּבאהאלט(

דערציילן  אַייך  וועל  איך  דער משולח: 
צום  געקומען  איז  עס  משל.  ַא  זיינעם 
גרויסער  ַא  נָאר  גביר,  ַא  חסיד,  ַא  רּבין 
ָאנגענומען  אים  רּבי  דער  הָאט  קמצן. 
פענסטער  צום  צוגעפירט  הַאנט,  פַארן 
גביר  דער  הָאט  ‘קוק’.  געזָאגט  און 
אים  פרעגט  גַאס.  אויפן  ַארויסגעקוקט 
‘ווָאס זעהסטו’? ענטפערט ער   דער רּבי 
ווידער  אים  נעמט  מענטשן’.  זעה  ‘איך 
דער רּבי פַארן הַאנט און פירט אים צום 
זעהסטו  ווָאס  ‘קוק,  זָאגט  און  שּפיגל 
איצט ?’  ענטפערט ער ‘איצט זעה איך 
‘פַארשטייסט  זָאגט אים דער רּבי  זיך’. 
דו מיך. אין פענסטער איז גלָאז און אין 
שּפיגל איז גלָאז. נָאר די גלָאז פון שּפיגל 
ּבאַלד  ווי  און  ּבאַזילּבערט.  ּביסל  ַא  איז 
צו  אויף  מען  הערט  ּבאַזילּבערט,  נָאר 
זעהן  ָאן  הייּבט  מען  און  מענטשן  זעהן 

נָאר זיך’.

3 טער ּבטלן: ָא! ָא! ָא! מתוק מדבש.

1 טער ּבטלן: הייליגע ווערטער!...

איר  ווָאס?...  האַ?  משולח(  )צום  סנדר: 
שטָאך  ַא  געווָאלט  מיר  דָאס  הָאט 

טָאן... 

דער משולח: חס ושלום.

זינגען  עּפעס  געדַארפט  ּבטלן:  טער   2
)צום 3 טן ּבטלן( זָאג דעם רּביס נגון! )3 
שטילן  א  זינגען  ָאן  הייּבט  ּבטלן  טער 
העלפן  אלע  נגון,  חסידישן  מיסטישן 

אונטער(

ָארט( פון  אויף  זיך  )כאּפט  סנדר: 
ווָאס?  ריקודל!  ַא  טַאנץ,  ַא  איצט  און 
און  יחידה  ּבת  זיין  אויס  גיט  סענדער 
ווָאס  ריקודל.  קיין  מאַכן  ניט  זָאל  מען 
פַאר מירָאּפָאליער חסידים ווָאלטן מיר 
געווען! )סנדר, די דריי ּבטלנים און מאיר 
די  צווייטן  דעם  איינער  ַארויף  לייגן 
הענט אויף די אקסלען, מאכן א רעדל, 
פארגלָאצן די אויגן, זינגען א מָאנָאטָאן 
לאנגזאם  זיך  דרייען  און  נגון  מיסטישן 
אויף איין ָארט. סנדר רייסט זיך ארויס 
פון רעדל, פרייליך( און איצט ַא פרייליכן 

טענצל. אַלע אַהער!

אַלע  ּבחורים!  ּבחורים!  ּבטלן:  טער   3
ּבחורים(  עטליכע  צו  גייען  )עס  אַהער 
ַא  אַהער!  איר?  זייט  וואו  חנן!  הענעך! 

פרייליכן ריקודל?

סנדר: )ַא ּביסל צומישט( א א! חנן! מיין 
וואו  ער?  איז  וואו  דָא!  דָאך  איז  חנקע 
ָאקָארשט  מיר  אים  ּבריינגט  ער?  איז 

אַהער!

מאיר: )דערזעהט חננען אויף דער ערד( 
ער שלָאפט גָאר אויף דער ערד.

סנדר: וועק אים אויף, וועק אים אויף!

ער  דערשרָאקן(  אים.  )וועקט  מאיר: 
וואַכט ניט אויף! )אלע גייען צו, ּבייגן זיך 

ָאן, וועקן(.

1 טער ּבטלן: )שרייט אויס דערשרָאקן( 
ער איז געשטָארּבן!

איז  הַאנט  פון  אים  ּביי  ּבטלן:  טער   3
ַארויסגעפאַלן דער ‘ספר רזיאל המלָאך’!! 
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מאיר )דערזעהענדיג דעם משולח, גייט 
זייט  איר  עליכם.  שלום  אים(:  צו  צו 

ווידער געקומען צו אונז?

ווידער  מיך  הָאט  מען  משולח:  דער 
געשיקט אַהער.

מאיר: איר זייט געקומען אין ַא גוטער 
צייט, צו ַא גבירישער חתונה.

רעדט  חתונה  דער  וועגן  משולח:  דער 
מען אין גַאנצן געגענט.

געטרָאפן  אפשר  הָאט  איר  מאיר: 
הָאּבן  זיי  מחותנים?  די  וועג  אין  וואו 

פַארשּפעטיגט. 

קומען  וועט  חתן  דער  משולח:  דער 
)גייט צום קלויז. דער אורח,  ּבאַצייטנס 
הויף.  אין  גייען  מאיר  און  ּבטלן  טער   2
הינטער די טישן ּבאווייזט זיך לָאה אין 
טאנצנדיג  זיך  דרייט  קליידער,  חתונה 
מיט איינע נָאך די אנדערע פון די אלטע 
ציען  ארימע  אנדערע  יידינעס.  ָארימע 
געענדיגט  האּבן  וואס  די  איר.  צו  זיך 
מאכן  ּפלאץ,  אויפן  ארויס  גייען  טאנצן 

רערלעך(

)קאנטעט( איך  קינד:  ַא  יידינע מיט  ַא 
הָאּב געטַאנצט מיט דער כלה.

זי  הָאּב  אויך.  איך  הינקעדיגע:  ַא 
ַארומגענומען און געטַאנצט, כי, כי!

עּפעס  טַאנצט  ווָאס  הָארּבַאטער:  דער 
ווָאלט  איך  ווייּבער?  מיט  נָאר  כלה  די 
אויך וועלן ַארומנעמען זי און דרייען זיך 

מיט איר, כע, כע, כע!

)עס  כע!  כע,  כע,  ָארימעלייט:  עטליכע 

גַאניק  אויפן  שטוּב  פון  ַארויס  גייען 
פראדע, גיטל, ּבתיה( 

מיר!  איז  וויי  )אומרואיג(:  פרַאדע 
די  מיט  אַלץ  נָאך  טַאנצט  לָאה׳לע 
קָאּפ  די  זיך  וועט  איר  ּביי  ָארימעלייט. 
זי  ּבריינגט  טעכטערלעך,  פַארדרייען. 
צופירן אַהער )זעצט זיך אויף א ּביינקל. 

גיטל און ּבתיה גייען צו לָאה׳ן(

גיטל: גענוג, לָאה׳לע, צו טַאנצן. קום.

קעּפעלע  די  זיך  וועט  דיר  ּבתיה: 
פַארדרייען )זי און גיטל נעמען ָאן לָאה׳ן 

פאר די הענט און ווילן זי אּפפירן(

די ָארימע ווייּבער )רינגלען ארום לאה׳ן, 
מיט א ּבעטנדיגן, וויינענדיגן געשריי(: זי 
הָאט נָאך מיט מיר ניט געטַאנצט! מיט 
ווָאס ּבין איך ערגער פַאר אַיין ַאנדערער? 
זָאל  זי  ווַארט,  איך  ווי  שעה  גַאנצע  ַא 
עלקען  נָאך  מיך.  טַאנצן!לָאזט  מיר  מיט 
דער  טַאנצן.מיט  איר  מיט  איך  דַארף 
הינקעדיגער יחנה הָאט זי זיך געדרייט 
ַאפילו  אפשר צעהן מָאל, און מיט מיר 
גָארנישט  צו  הָאּב  איך  ניט!  מָאל  איין 
הויף  פון  ארויס  גייט  )מאיר  מזל!  קיין 

און שטעלט זיך אויף א ּביינקל(

ַא  ווי  )אויפן קול מיט א געזאנג  מאיר: 
דער  ּבעטן  געלָאזט  הָאט  מארשעלאק( 
אין  קומען  גביר,אַלעמען  דער  מחותן 
שּפייכלער צום טיר! ס׳וועט טיילן נדבות 
ר׳ סנדר אַליין,צו 10 גרָאשן פַאר יעדער 

ּפַארשוין!

געאיילט,  )לויפן  ָארימעלייט  די 
שטוּפנדיג איינער דעם אנדערן אין הויף, 
גרָאשן!!  צעהן  אויפגערעגט(:  שרייען 
צעהן גרָאשן! ) דער ּפלאץ ווערט ּפוסט. 

געשּפרעך. 
קלויז,  דער  פאר  גאס,  מיטן  אין  אוונט. 
שטייט דער חתונה אורח, א ּבאיארנטער 
זשוּפיצע,  אטלעסענער  איין  אין  ייד 
גארטל.  הינטערן  הענט  די  פארלייגט 

לעּבן אים דער צווייטער ּבטלן. 

ַא  שול(:  די  ארום  )קוקט  אורח  דער 
ַא  פיינע,  ַא  אַייך...  ּביי  געהויּבענע שול 
גרויסע. די שכינה רוט אויף איר. ווייזט 

אויס, זעער אַיין אַלטע ?

זקנים  אַלטע.  אַיין  זעער  ּבטלן:  טער   2
ניט  הָאּבן  זיידעס  זייערע  אַז  זָאגן, 

געדענקט, ווען מי הָאט זי געּבויט.

און  מצבה(:  די  )דערזעהט  אורח  דער 
‘ּפה  לייענט(  צו,  )גייט  דָאס?  איז  ווָאס 
וכלה,  נקּברו הקדושים והטהורים, חתן 
שנהרגו על קידוש השם, שנת ת״ח’. ַא 
חתן מיט ַא כלה געהרגעטע אויף קידוש 

השם?

2 טער ּבטלן: אַז דער צורר הַאמעליוק, 
זיינע  מיט  ָאנגעפאַלן  איז  שמו,  ימח 
הָאט  און  שטָאט  אויפן  קָאזאַקן 
הָאט  יידן,  העלפט  ַא  אויסגעקיילעט 
ער געהרגעט ַא חתן מיט ַא כלה, ּבשעת 
חוּפה.  דער  צו  געפירט  זיי  הָאט  מען 
אויפן  דָא  געווען  מקּבר  זיי  הָאט  מען 
וואו מי הָאט די געהרגעט, ּביידן  ָארט, 
אין איין קבר, און פון יעמָאלט אַן רופט 
ווי  )שטיל,  קבר׳ל.  ‘הייליגער  אים  מען 
ַא געהיימעניש(. יעדן מָאל, ּבשעת דער 
זיפצן  רב איז מסדר קדושין, הערט ער 
לַאנג  פון  איז  אונז  ּביי  און  פון קבר׳ל... 
גייט  חוּפה  דער  נָאך  אַז  מנהג,  ַא  ָאן 
מען טַאנצן ַארום קבר׳ל, משמח זיין די 

ּבאַגרָאּבענע חתן און כלה...

דער אורח: ַא פיינער מנהג! )פון סנדרס 
הויף גייט ארויס מאיר, גייט צו(

ָארים  אַיין  עס  איז  היץ(  )מיט  מאיר: 
מָאלצייט! זינט איך שטיי אויף די פיס 
ניט  מָאלצייט  ָארים  אַזַא  איך  הָאּב 

געזעהן!

גיט  סנדר  ניט.  חדוש  קיין  אורח:  דער 
אויס ַא ּבת יחידה...

טיילט  מי  התלהבות(:  )מיט  מאיר 
יעדערן צו שטיק פיש, נָאכדעם צו שטיק 
פַאר  און  צימעס!  נָאך  און  גיּברָאטנס, 
דער סעודה הָאט מען געטיילט ּברוינפן 
און לעקעך! דָאס דַארף דָאך ָאּפקָאסטן 

מיליַאסן געלט, ניט צו משער זיין!

ער  ווָאס  ווייס  סנדר  ּבטלן:  טער   2
איין  פַאר  יוצא  ניט  איז  מי  אַז  טוט. 
גערופענעם אורח, איז ניטָא קיין גרויסע 
אַז  ָאּבער  ּבלָאזן!  זיך  וועט ער  ַאחריות. 
ָארימעלייט, איז  יוצא פַאר  ניט  מי איז 
דָאך  קָאן  מי  סכנה...  גרויסע  ַא  טאַקע 
קיינמָאל ניט וויסן, ווער עס געפינט זיך 
אין די ּבגדים פון איין ָארימאַן. אפשר ַא 
ּבעטלער און אפשר גָאר ַאנדערש ווער. 

ַא נסתר, ַא ל וו׳ניק...

מאיר: פַאר ווָאס ניט אליהו הנביא? ער 
ווייזט זיך דָאך אַלעמָאל אין געשטאַלט 

פון אַיין אביון.

דער אורח: ָאּפגעהיט דַארף מען זיין ניט 
נָאר מיט ָארימעלייט. וועגן קיין מענטשן 
קָאן מען ניט וויסן, ווער ער איז, ווער ער 
און  גלגול  פריערדיגן  אין  געווען  איז 
געקומען אויף דער  ווָאס ער איז  צוליּב 
וועלט. )פון געסל לינקס גייט ארויס דער 

משולח מיטן זאק אויף די ּפלייצעס(.
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זיינע  טראַכטן,  צו  געהַאט  צייט  קיין 
מעשים, ווָאס ער הָאט קיין צייט געהַאט 
קינדער,  די  אַהין  קומען  וואו  טָאן?  צו 
צו  געהַאט  צייט  קיין  הָאט  ער  וועלכע 
הָאּבן? וואו קומט דָאס אַלץ אַהין? וואו? 
ּבחור,  ַא  געלעּבט  הָאט  )פארטראכט( 
געווען איז ּביי אים ַא הויכע נשמה און 
איז  לעּבן  לַאנגער  ַא  געדַאנקען.  טיפע 
געווען פַאר אים... און מיט ַא מָאל, אין 
זיין  איּבערגעריסן  זיך  הָאט  רגע  איין 
פרעמדע  געקומען  זיינען  עס  אין  לעּבן, 
מענטשן און הָאּבן אים מקּבר געווען אין 
ַא פרעמדער ערד ) מיט פארצווייפלונג( 
זיין  אַהינגעקומען  איז  זשע  וואו 
ווָאס  רייד,  זיינע  לעּבן?  איּבעריגער 
זיינע תפילות,  געווָארן,  ַאנשוויגן  זיינען 
געווָארן?...  איּבערגעריסן  זיינען  ווָאס 
ווערט פַארלָאשן,  זי  ַא ליכט, אַז  ּבָאּבע 
ּברענט  זי  און  ָאן  ווידער  זי  מען  צינדט 
ווייטער ּביז זי ּברענט אויס ּביזן סוף. ווי 
זשע קען פַארלָאשן ווערן אויף אייּביג ַא 

ווי  לעּבן?  פון  ליכט  ניט אויסגעּברענטע 
קען דָאס זיין?

טָאר  מי  קאּפ(:  מיטן  )שאקלט  פרַאדע 
אַזעלכע  וועגן  טראַכטן  טָאכטערל,  ניט, 
זאַכן! דער אייּבערשטער ווייס ווָאס ער 
טוט, און מיר זיינען ּבלינדע, מיר ווייסן 
אומּבאמערקט  צו  גייט  )עס  גָארנישט 
ניט  אּפ  זיך  שטעלט  און  משולח  דער 

ווייט הינטער די ריידנדיגע(.

ניין,  זיכער(:  זי,  הערנדיג  )ניט  לאה 
ניט  גייט  לעּבן  מענטשנס  ַא  ּבָאּבוניו. 
פַאר  אַז אימיצער שטַארּבט  פַארפאַלן. 
אום  נשמה  זיין  זיך  קערט  צייט,  דער 
דערלעּבן  צו  כדי  וועלט,  דער   אויף 
די  פַארענדיגן  צו  יָארן,  איּבעריגע  די 
די  דורכפילן  מעשים,  געטָאנענע  ניט 
ליידן  און  פריידן  איּבערגעלעּבטע  ניט 
)ּפויזע( ּבָאּבע! איר הָאט דערציילט, אַז 
אום האַלּבע נאַכט קומען אין שול מתים 
פַארענדיגן  זיי  קומען  דָאס  דאַווענען. 
צייט  קיין  הָאּבן  זיי  ווָאס  תפילות,  די 
געהַאט ַארויסצוזָאגן )ּפויזע( מיין מַאמע 
איז געשטָארּבן אין דער יוגנט, הָאט קיין 
צייט געהַאט איּבערלעּבן ווָאס איר איז 
גיין  היינט  איך  וועל  געווען.  ּבאַשערט 
אויפן ּבית עולם און וועל זי ּבעטן, זי זָאל 
קומען און צוזַאמען מיטן טַאטן פירן מיך 
קומען  וועט  זי  און  חוּפה.  דער  אונטער 
און  מיר.  מיט  טַאנצן  נָאכדעם  וועט  און 
ווָאס זיינען  אַזוי איז מיט אַלע נשמות, 
פַאר דער צייט אַוועק פון דער וועלט. זיי 
זיי  זעהען  מיר  נָאר  אונז,  צווישן  זיינען 
ניט, מיר פילן זיי ניט... )שטיל( ּבָאּבוניו, 
זיי  מען  קען  וועלן,  זָאל שטַארק  מי  אַז 
זעהן און הערן זייער קול און פַארשטיין 
)ּפויזע,  ווייס...  איך  זיי טראַכטן...  ווָאס 
ווייזט אויפן קבר׳ל( ָאט דער הייליגער 
קינדווייז,  פון  געדיינק אים  קבר׳ל, איך 

עס ּבלייּבן נאר לאה, גיטל, ּבתיה און ַא 
ּבלינדליכע אלטע(.

די ּבלינדליכע ַאלטע: )כאּפט אן לאה׳ן( 
איך דַארף ניט די נדבה, נָאר טַאנץ מיט 
ַארום  זיך  דריי  מָאל  איין  כָאטש  מיר. 
מיט מיר. שוין פערציג יָאר ווי איך הָאּב 
ניט געטַאנצט! אוי, הָאּב איך געטַאנצט 
געטַאנצט!  איך  הָאּב  יוגנט,  דער  אין 
זיך  )לאה נעמט ארום די אלטע, דרייט 
אּפ,  ניט  זי  לאזט  אלטע  די  איר.  מיט 
ּבעט( נָאך! נָאך! )זיי דרייען זיך. די אלטע 
מיט א פארכאּפטן אטעם, היסטערישס(  
נָאך!... נָאך!... )גיטל פירט אּפ די אַלטע 
מיט גוואלד אין הויף, קערט זיך אום און 
צוזאמען מיט ּבתיהן פירן זיי אּפ לאה׳ן 
די  ּביינקל.  א  אויף  זעצן  גאניק,  צום 
שארווערס און דינער נעמען צו די טישן, 

שליסן צו טויער(

פרַאדע: ּביסט גלייך ווי ַא טוך, לָאה׳לע. 
הָאסט זיך פַארמַאטערט?

אויגן,  געשלאסענע  )מיט  לָאה: 
אין  ווי  רעדט  קאּפ,  פארווָארפענעם 
ַארומגענומען,  מיך  הָאּבן  זיי  חלום( 
צו  זיך  געדריקט  ַארומגערינגלט, 
זייערע  מיט  מיר  צו  זיך  געצויגן  מיר, 
קָאּפ  דער  פינגער...  טרוקענע  קאַלטע 
הָאט  הַארץ  דָאס  געדרייט,  זיך  הָאט 
געחלשט... נָאכדעם הָאט מיך אימיצער 
און  לופטן  דער  אין  אויפגעהויּבן 

אַוועקגעטרָאגן ווייט... ווייט...

ווי  זעה  לָאה׳לע!  )דערשראקן(  ּבתיה: 
פַארפלעקט  אין  צוקנייטשט  הָאּבן  זיי 

דיין קלייד! ווָאס וועסטו איצטער טָאן!

כלה  די  לָאזט  מי  אַז  פריער(  )ווי  ָלה: 
אַליין פַאר דער חוּפה, קומען רוחות און 

טרָאגן זי אַוועק...

ַא  פַאר  ווָאס  )דערשראקן(  פרַאדע: 
ווערטער רעדסטו, לָאה׳לע! די שווַארצע 
זייער  מיט  דערמָאנען  ניט  מען  טָאר 
און  ּבאַהאַלטן  זיך  זיצן  די  נָאמען. 
פַארגרָאּבן אין אַלע ווינקעלעך, אין אַלע 
אַלץ  שּפעלטעלעך.  אַלע  אין  לעכעלעך, 
זעהען זיי, אַלץ הערן זיי און ווַארטן נָאר, 
מי זָאל זיי ָאנרופן מיט זייער טרפהנעם 
און  ַארויס  ּבאַלד  זיי  שּפרינגען  נָאמען, 
טפו!  מענטשן.  ַא  אויף  ָאן  זיך  ווַארפן 

טפו! טפו!

לָאה: )עפנט די אויגן( זיי זיינען ניט קיין 
ּבייזע...

ניט.  אויך  מען  טָאר  זיי  גלויּבן  פרַאדע: 
ער  ווערט  ניטגוטן,  ַא  גלויּבט  מי  אַז 

צולָאזן און הייּבט ָאן שטיפן...

אונז  ּבָאּבינקע!  זיכער(  )זעער  לָאה: 
נָאר  רוחות,  ּבייזע  ניט  ַארום  רינגלען 
זיינען  ווָאס  מענטשן,  פון  נשמות 
געשטָארּבן פַאר דער צייט. ָאט זיי קוקן 
אַלץ,  צו  צו  זיך  הערן  און  צו  דָאס  זיך 

ווָאס מיר טוען און ריידן...

טָאכטערל!  דיר,  מיט  איז  גָאט  פרַאדע: 
נשמות?  וועלכע  נשמות.  רעדסטו!  ווָאס 
ריינע כשרע נשמות פליען ַארויף אויפן 

הימל, רוען אין ליכטיגן גן עדן...

מיט  זיינען  זיי  ּבָאּבוניו,  ניין,  לאה: 
ּבָאּבע!  טאן(  אנדער  איין  )מיט  אונז! 
ַא  אויף  געּבָארן  דָאך  ווערט  מענטש  ַא 
גרויסן לַאנגן לעּבן. און אַז ער שטַארּבט 
פַאר דער צייט, וואו קומט אַהין זיין ניט 
זיין  און  פרייד  זיין  לעּבן?  דערלעּבטער 
הָאט  ער  ווָאס  געדַאנקען,  זיינע  לייד? 
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זיי  און  אויסלייטערן  ניט  אַליין  זיך 
ּבַאפרייען  די  וועט  צדיק  ַא  ּביז  ווַארטן 
און מתקן זיין. און עס זיינען דָא נשמות, 
ווָאס קומען ַאריין אין ַא ניי געּבָארענעם 
גוף און לייטערן זיך אַליין אויס, מיט די 

אייגענע מעשים...

לאה: )ציטערנדיג( רעדט! רעדט ווייסער!

דָא  זיינען  עס  און  משולח:  דער 
זיך  ווָאס געפינען  פַארווָאגלטע נשמות, 
קיין רוה ניט און זיי דרינגען ַאריין אין 
אַ’דיּבוק’,  ווי  גוף,  לעּבעדיגן  פרעמדן  ַא 
זייער  זיי  דערגרייכן  דעם  דורך  און 
אויסלייטערונג...) ער פַארשווינדט. לאה 
ַארויס  גייט  עס  איּבערראַשט.  ּבלייּבט 

פון שטוב סנדר(

סנדר: ווָאס זיצטו דָא, טָאכטערל?

פרַאדע: זי הָאט משמח געווען די ָארימע 
לייט פון ָארים מָאלצייט, געטַאנצט מיט 
רוט  און  פַארמַאטערט  זיך  זי  הָאט  זיי, 

ָאּפ.

סנדר: ָא! די ָארימע לייט משמח געווען  
אום  )קוקט  מצוה!  גרויסע  ַא  איז  דָאס 
די מחותנים מיטן  ( שוין שּפעט.  הימל 
איר  זייט  געקומען.  שוין  זיינען  חתן 

גרייט?

פרַאדע: זי דַארף נָאך גיין אויפן הייליג 
ָארט...

סנדר: גיי, טָאכטערל, גיי, צו דער מַאמען 
אויס  זיך  וויין  )זיפצעט(  קבר  אויפן 
אויף  מַאמען  די  פַארּבעט  און  דָארטן 
וויל מיט איר  זָאג איר, אַז איך  חתונה. 
אונזער  חוּפה  דער  צו  פירן  אינאיינעם 
הָאּב  איך  אַז  איר,  זָאג  יחידה...  ּבת 

הָאט  זי  ווָאס  וועגן  אַלץ,  געווען  מקיים 
גַאנצן  דעם  טויט.  פַארן  געּבעטן  מיך 
לעּבן הָאּב איך ָאּפגעגעּבן נָאר דיר, הָאּב 
דיך אויסגעהָאדעוועט, געמאַכט פַאר ַא 
איצטער  און  טָאכטער.  יידישע  כשרע 
גיּב איך דיך אויס פַאר ַא ּבחור ַא וואויל 
מיוחס... ַא  און  שמים  ירא  ַא  לערנער, 
איין  מיט  און  טרערן  די  ָאּפ  )ווישט 
אום  זיך  קערט  קָאּפ  ַארָאּפגעלָאזענעם 

אין שטוב. ּפויזע(

לאה: ּבָאּבוניו, אויפן ּבית עולם מעג איך 
דער  חוץ  ַא  ַאנדערע,  חתונה  אויף  רופן 

מַאמען?

קרובים.  נָאהענטע  די  נָאר  פרַאדע: 
וועסט רופן דעם זיידע ר׳ אפרימ׳ען, די 

מומע מירעלע.

איינעם...  רופן  וועלן  ווָאלט  איך  לאה: 
ניט ַא קרוב. 

אויּב  טָאכטערל.  ניט,  טָאר  מי  פרַאדע: 
די  וועלן  פרעמדן,  ַא  רופן  וועסט  דו 
איּבעריגע מתים פַאראיּבל הָאּבן און זיי 

קענען ּבייז טָאן...

לאה: ניט קיין פרעמדער... ער איז געווען 
ּביי אונז ווי איין אייגענער...

ָא...  דערשרָאקן(:  )שטיל,  פרַאדע 
טָאכטערל, איך הָאּב מורא!... מי זָאגט, 
מיאוסן  ַא  מיט  געשטָארּבן  איז  ער 
טויט...) לָאה וויינט שטיל( נו, וויין ניט, 
זיך  אויף  נעם  איך  אים.  רוף  ניט.  וויין 
איך  ָאּבער  זיך.  דערמָאנט  חטא...  דעם 
און  איז,  קבר  זיין  וואו  ניט,  דָאך  ווייס 

פרעגן איז ניט ּפַאסיג.

לאה: איך ווייס, וואו ער איז.

זיינען  ווָאס  כלה,  חתן  דעם  קען  איך 
דָארט ּבאַגרָאּבן. איך הָאּב זיי פיל מָאל 
און  ווָאר,  אויפן  און  חלום  אין  געזעהן 
אייגענע. ווי  נָאהענט,  מיר  זיינען  זיי 
זיינען  שיינע  און  יונגע  )פַארטראַכט(. 
זיי  פַאר  חוּפה,  דער  צו  געגַאנגען  זיי 
שיינער  ַא  לעּבן,  לַאנגער  ַא  געווען  איז 
ָאנגעלָאפן  זיינען  מָאל  ַא  מיט  לעּבן. 
ּבייזע מענטשן מיט העק  און דער חתן 
כלה זיינען געפאַלן טויטע. מי הָאט זיי 
זָאלן  זיי  קבר,  איין  אין  ּבאַגרָאּבן  ּביידן 
און  צושיידט.  ניט  אייּביג  אויף  ּבלייּבן 
ּביי יעדער חתונה, אַז מי טַאנצט ַארום 
נעמען  און  ַארויס  זיי  גייען  קבר,  זייער 
כלה... פון חתן  פרייד  דער  אין  טייל  ַא 
קבר׳ל.  צום  גייט  און  אויף  זיך  )הייּבט 
פראַדע, גיטל און ּבתיה גייען איר נאך. 
הייליגע  הויך(  די הענט,  אויס  שּפרייט 
מיר  צו  אַייך  פַארּבעט  איך  כלה!  חתן 
אויף חתונה! קומט און שטעלט זיך לעּבן 
מיר אונטער דער חוּפה! )עס דערהערט 
זיך מיט א מאל א פרייליכער כלי זמר 
מארש. לאה שרייט אויס פון שרעק און 

פאלט שיער ניט(.

הָאסטו  ווָאס  אונטער(  זי  )האלט  גיטל: 
מסתמא  יז  א  דָאס  דערשרָאקן.  זיך 
געקומען דער חתן. הָאט מען אים ּביין 
מיט  ּבאַגעגנט  שטעטל  אין  ַאריינפָאר 

מוזיק.

לויפן  וועל  איך  אויפגערעגט.  ּבתיה: 
שטילערהייט ָאנקוקן אים.

מיר  וועלן  נָאכדעם  אויך.  איך  גיטל: 
איז.  ער  וועלכער  ַא  דיר,  זָאגן  קומען 

ווילסט?

לאה )שאקלט מיטן קאּפ(: ניין.

ניט,  זיך  שעם  זיך!  שעמט  זי  ּבתיה: 
נַארעלע, מיר וועלן קיינעם ניט אויסזָאגן.
)גייען געשווינט אוועק. לאה און פראַדע 

קערן זיך אום צום גאניק (
                                                                       

די  מָאל  ַאלע  ּבעט  כלה  ַא  פרַאדע: 
שטילערהייט  גיין  זָאלן  זיי  חברתעס, 
איר,  זָאגן  קומען  און  חתן  דעם  ָאנקוקן 
ַא  ווייסינקער, צי  ַא  ַא וועלכער ער איז, 

שווַארצינקער.

דער משולח: )גייט צו נעהענטער( כלה.
אום(   זיך  קערט  גיטער,  א  )גיט  לאה: 
אויפמערקזאם  )קוקט  איר?  ווילט  ווָאס 

אויף אים(.

דער משולח: נשמות פון געשטָארּבענע 
ָאּבער  וועלט,  דער  אויף  אום  זיך  קערן 
נשמות,  פראַן  גוף.  ַא  ָאן  רוחות  ווי  ניט 
ווָאס גייען דורך עטליכע גופים, ּביז זיי 
)לָאה  אויסלייטערונג.  זייער  דערגרייכן 
שטַארקערער  אַלץ  מיט  צו  אים  הערט 
נשמות  זינדיגע  אויפמערקזאמקייט( 
ווערן מגולגל אין חיות, אין עופות, אין 
קענען  זיי  און  אין צמחים,  ַאפילו  פיש, 

גיי, טָאכטערל, גיי, צו 
דער מַאמען אויפן קבר 
)זיפצעט( וויין זיך אויס 
דָארטן און פַארבעט די 
מַאמען אויף חתונה. זָאג 

איר, ַאז איך וויל מיט 
איר אינאיינעם פירן צו 
דער חופה אונזער בת 

יחידה...
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זָאגן  ָאנהייּבן  זָאלסט  און  ּביינקל  אויפן 
ווָאס העכער דו  נגון.  ַא  אויפן קול, מיט 
און  ּבעסער.  אַלץ  איז  שרייען,  וועסט 

שעם זיך ניט! הערסט?

שטיל(  הער...)  איך  )מעכאניש(:  מנשה 
רּבי, איך הָאּב מורא... 

הָאסטו  ווָאס  )דערשרָאקן(:  מענדל  ר׳ 
די  פַארגעסן  אפשר  הָאסט  מורא? 

דרשה?

מנשה: די דרשה געדענק איך...

ר׳ מענדל: ווָאסזשע הָאסטו מורא?...
מנשה )מיט א שטארקן צער(: איך ווייס 
ַארויסגעפָארן  זיינען  מיר  נָאר  ווי  ניט... 

פון דער היים, איז אויף מיר ָאנגעפאַלן 
פרעמד  זיינען  מיר  ּפחד:  שטַארקער  ַא 
די ערטער, וואו מיר זיינען דורכגעפָארן, 
אַזוי  געזעהן  ניט  מָאל  קיין  הָאּב  איך 
פיל פרעמדע מענטשן... מיך נעמט ָאן ַא 
שרעק, אַז זיי קוקן אויף מיר... איך הָאּב 
ציטערט.    אויגן...  זייערע  פַאר  מורא 
רּבי! פַאר קיין זאַך ציטער איך ניט אַזוי, 

ווי פַאר דעם ּבליק פון פרעמדע אויגן!

ר׳ מענדל: איך וועל דיר ָאּפשּפרעכן עין 
הרע.

ּבלייּבן  וועלן  ווָאלט  איך  רּבי!  מנשה: 
אַליין, פַארּבָארגן זיך ערגיץ אין ַא ווינקל, 
און דָא רינגלען מיך ַארום פון אַלע זייטן 
זיי  מיט  דַארף  איך  מענטשן,  פרעמדע 

פונווַאנען  )פַארוואונדערט(:  פרַאדע 
ווייסטו? 

זיין  חלום  אין  געזעהן  הָאּב  איך  לאה: 
פַארטראַכט(  אויגן,  די  צו  קבר.)מאַכט 
און  געזעהן.  אויך  איך  הָאּב  אים  און 
מיט  ווָאס  דערציילט,  מיר  הָאט  ער 
איך  געּבעטן,  הָאט  און  זיך...  טוט  אים 
זָאל אים רופן אויף חתונה  )עס קומען 

צולויפן גיטל און ּבתיה(.

אויפגערעגט(  )צוזַאמען  ּבתיה:  גיטל, 
מיר הָאּבן אים געזעהן! מיר הָאּבן אים 

געזעהן.

וועמען  וועמען?  )דערשיטערט(:  לאה 
הָאט איר געזעהן ?

גיטל: דעם חתן! ער איז ַא שווַארצינקער, 
ַא שווַארצינקער!

ַא  ניין,  ווייסינקער!  ַא  ניין,  ּבתיה: 
ווייסינקער!

קום, מיר וועלן אים נָאך ַא מָאל  גיטל: 
ָאנקוקן! )גייען געשווינט אַוועק(

לאה )שטייט אויף(:  ּבָאּבע! קומט אויפן 
ּבית עולם.

פרַאדע )טרויעריג(: קום, טָאכטערל, ָאח 
שווַארצן שאַל  ַא  נעמט  )לאה  ָאח!  ָאח 
אויף די ּפלייצעס און גייט מיט פראַדען 
שטייט  וויילע  ַא  רעכטס.  געסל  אין 
מוזיק  זיך  הערט  עס  ּפוסט.  סצענע  די 
ַארויס  גייען  לינקס  געסל  פון  שּפילן. 
ַא קליינער,  ר׳ מענדל און מנשה,  נחמן, 
מיט  דערשרָאקענער  ַא  ּבחורל,  דַארער 
זיי  נָאך  אויגן;  פַארוואונדערטע  גרויסע 
יום  ָאנגעטָאן  מחוּתנתטעס,  מחוּתנים, 

טובדיג. זיי ַאנטקעגן גייט ַארויס סנדר(

נחמנ׳ען(:  הַאנט  די  )דערלאנגט  סנדר 
שלום עליכם, מחותן. ּברוך הּבא! )קושן 
זיך. סנדר גיט שלום מנשה׳ן, קושט זיך 
ווי  איּבעריגע(  די  שלום  גיט  אים,  מיט 

איז געווען די וועג, מחותן?

ַא  זעער  געהַאט  הָאּבן  מיר  נחמן: 
זיינען  מיר  וועג!  ּביטערע  און  שווערע 
צייט  לַאנגע  ַא  און  שליאַך  פון  ַארָאּפ 
זיינען  נָאכדעם  פעלד,  אין  געּבלָאנדזעט 
שיער  און  זומּפ  ַא  אין  פַארקרָאכן  מיר 
געווָארן,  איינגעזונקען  ניט  דָארט 
שוין  איז  מיר  ַארויסגעקרָאכן.  קוים 
ניט  די  אַז  מחשבה,  ַא  ַאריינגעפאַלן 
דָא  זיך  הָאּבן  לצלן,  רחמנא  גוטע, 
ַאריינגעמישט און לָאזן אונז ניט פָארן... 
גָאט,  דַאנק  ַא  איז,  מעשה  די  ווי  נָאר, 

געקומען אין דער צייט.

סנדר: איר זייט אַודאי מיד פון וועג. איר 
ווילט מסתמא ָאּפרוען?         

                                                                                                         
מיר  ָאּפצורוען.  ניטָא  צייט  קיין  נחמן: 
אונזערע  וועגן  ריידן  צו  פיל  נָאך  הָאּבן 
נדן,  דעם  איינלייגן  וועגן  התחיבותן, 

מתנות, רח״ש וכל״ז.

ארום  אים  נעמט  )ער  אַדרּבה!  סנדר: 
און זיי הייּבן ָאן אומגיין הין און צוריק 

איּבערן ּפלאַץ און ריידן שטיל(

זשע!  געדענק  מנשה׳ן(:  )צו  מענדל  ר׳ 
ּביין טיש דַארפסטו זיצן שטיל, ניט רירן 
ַארָאּפגעלָאזן  האַלטן  און  ָארט,  פון  זיך 
חוּפה  דער  נָאך  ּבאַלד  און  אויגן...  די 
וועט  ּבדחן  דער  נָאר  ווי  וועטשערע, 
אויסרופן ‘דער חתן וועט זָאגן די דרשה!’ 
זיך  שטעלן  אויפשטיין,  גלייך  זָאלסטו 
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פירן  )זיי  ּבענטשן!  ליכט  כלה  די  פירט 
אריין לאה׳ן אין שטוּב(.

פרַאדע )שטיל צו גיטל און ּבתיה(: זי איז 
געפאַלן חלשות. קוים ָאּפגעמינטערט זי! 

איך ציטער נָאך...

איר  הָאט  דָאך,  פַאסט  זי  ּבתיה: 
פַארחלשט דָאס הַארץ.

אויף  געוויינט  שטַארק  הָאט  זי  גיטל: 
דער מַאמעס קבר?

פרעג  הַאנט(:  מיטן  )מַאכט  פרַאדע 
זיך  הָאט  דָארטן  ווָאס  ניט..  ּבעסער 
געטָאן! איך ציטער! )מי גרייט צו לעּבן 
טיר א שטול, מי פירט ארויס לאה׳ן און 
פון  מוזיק.  שּפילט  עס  זי.  ּבאזעצט  מי 
מנשה,  נחמן,  ארויס  גייען  לינקס  געסל 
טרָאגט  מנשה  מחוּתנים.  די  מענדל,  ר׳ 
אין ּביידע הענט ַא דעקטוך און גייט צו 
לאה׳ן ַארויפווַארפן איר אויפן ּפנים. פון 

קלויז גייט ארויס דער משולח(

דעקטוך,  דעם  אראּפ  )רייסט  לאה 
אּפ  שטויסט  ארט,  פון  אויף  שּפרינגט 
מנשה׳ן און שרייט אויס(: ניט דו ּביסט 
שטארקער  א  ווערט  )עס  חתן!!  מיין 

טומל. אלע רינגלען ארום לאה׳ן(

טָאכטערל!  )דערשיטערט(:  סנדר 
טָאכטערל! לאה! ווָאס איז מיט דיר?!

צום  צו  לויפט  ארויס,  זיך  )רייסט  לאה 
קבר׳ל, שּפרייט אויס די הענט(: הייליגע 
רַאטעוועט  מיך,  ּבאַשיצט  כלה,  חתן 
מיך! )זי פאלט. מי לויפט צו צו איר, מי 
הייּבט זי אויף. זי קוקט זיך ווילד ארום 
א  מיט  קול,  איר  מיט  ניט  שרייט  און 
מאנסּבילשן( ַא אַ! איר הָאט מיך מקּבר 

אומגעקערט  זיך  הָאּב  איך  און  געווען! 
ניט  וועל  און  ּבאַשערטער  מיין  צו 
צו  צו  גייט  )נחמן  איר!  פון  אַוועקגיין 
ּפנים(  אין  אויס  אים  שרייט  זי  לאה׳ן. 

הַאמעליוק!!

נחמן: )פארציטערט(: זי איז משוגע 
געווָארן.

דער משולח: אין דער כלה איז ַאריין ַא 
דיּבוק )א שטארקער טומל(.

)פארהאנג( 

שבת צו נאכטס. באלד 
נאך מעריב. אין חדר 
זיינען חסידים. דער 
גבאי מיכאל שטייט 
פיין טיש און לייגט 

פונאנדער די בערגלעך 
חלה. לעבן ארון קודש 

זיצט דער משולח. 
אים רינגלט ארום 
איין עדה חסידים. 

עטליכע חסידים זיצן 
בַאזונדער, קוקן אריין 
אין ספרים. ערשטער 
און צווייטער חסידים 
שטייען אין מיטן חדר 

ביין קליינעם טיש. 
פון די אינווייניגסטע 
חדרים הערט זיך ַא 

שטילער געזַאנג ‘גאט 
פון אברהם, פון יצחק 

און פון יעקב’. 

מיך  ווָאלט  מי  ווי  זיי...  ענטפערן  ריידן, 
פירן צו דער תליה! )מיט א מיסטישער 
שרעק( רּבי! און מער פַאר אַלץ פירכט 

איך זיך פַאר איר... פַאר דער ּבתולה!...

זיי  כח!  ַא  זיך  אויף  ָאן  טו  מענדל:  ר׳ 
די  וועסטו  ניט    ַא  שרעק,  די  מנצח 
מיר  קום,  פַארגעסן...  חלילה,  דרשה, 
זי  וועסט  אכסניה,  אין  ַאריינגיין  וועלן 

נָאך אַמָאל איּבערחזרן )זיי גייען(.

דעם  זיך  פאר  )דערזעהט  מנשה 
פַארציטערט,  ווערט  קבר׳ל,  הייליגן 
רּבי!  האנט(:  פארן  מענדלען  ר׳  כאּפט 
ַא קבר אין מיטן גַאס!  ווָאס איז דָאס? 
שווייגענדיג  לייענען  אּפ.  זיך  )שטעלן 
גייען  און  וויילע  א  שטייען  מצבה.  די 
געסל  אין  קעּפ  אראּפגעלאזענע  מיט 
מחותנים  די  און  נחמן  סנדר,  לינקס. 
הויף  סנדרס  פון  הויז.  אין  אריין  גייען 
אנדערע  די  נאך  איינע  ארויס  גייען 
ארימע לייט, מיט די טארּבעס אויף די 
הענט,  די  אין  שטעקנס  מיט  ּפלייצעס, 
דעם  טרויעריג  און  שטיל  דורך  גייען 
פלאץ און פארשווינדן אין געסל לינקס. 
רגע(.                                                                                                                                             ַא  אויף  ָאּפ  זיך  שטעלן  אייניגע 

דער  איז  ָאט  ווייּבל:  ּבלַאסע  הויכע  ַא 
ווי  ָארים מָאלצייט אויך פַארּביי, גלייך 

ניט געווען...

מי  אַז  געזָאגט,  זקנה:  הינקעדיגע  ַא 
וועט געּבן צו ַא טעלער יויך, און מי הָאט 

ניט געגעּבן.

קליינע  צו  געגעּבן  חלה  ַאהָארּבַאטע: 
המוציא׳לעך...

גּביר!  אַזַא  ָארימַאן אויף קוליעס:  ַאיין 
קרַאנק איז ער געווען צו געּבן צו גַאנצע 

ּבולקעס יעדערן?                      
                                                                                                

געּבן  געמעגט  ווייּבל:  ּבלַאסע  הויכע  ַא 
די  פַאר  נישקשה,  עוף.  שטיקעלע  צו 
גבירישע אורחים הָאט מען ָאנגעגרייט 
נישטָאּפטע  אי  גענז,  אי  הינער,  אי 

ענדיקעס...

נָאכן  איינס...  אַלץ  זקנה:  ּבלינדליכע 
טויט וועט אַלץ ָאנקומען די ווערים. ָאח 
ָאח ָאח! גייען לאנגזאם אוועק. די סצענע 
שטייט אוויילע ּפוסט. דער משולח גייט 
לאנגזאם דורך איּבער דער סצענע, גייט 
פינסטערליך.  ווערט  עס  אין שול.  אריין 
גייען  קרָאמען,  די  שליסן  קרעמער  די 
אוועק. אין קלויז און ּביי סנדרן אין הויז 
גייען  ָאן פייער. אויפן גאניק  זיך  צינדט 
זיך  קוקן  ּבתיה,  און  גיטל  סנדר,  ארויס 

אום.

וואו  לאה?  איז  וואו  )אומרואיג(:  סנדר 
ניט  זיי  קומען  פַארווָאס  אַלטע?  די  איז 
הָאט  צי  ָארט?  הייליגן  פון  לַאנג  אַזוי 
ניט  עּפעס  ושלום,  חס  זיי,  מיט  זיך 

געטרָאפן.

גיטל, ּבתיה: מיר וועלן גיין זיי אַיינקעגן.
) פון געסל רעכטס גייען געאיילט ארויס 

פראדע און לאה( 

געכער, געכער, טָאכטערל! איי,  פרַאדע: 
נָאך  פַארשּפעטיגט!...  הָאּבן  מיר  ווי 
פָאלגן!  געדַארפט  דיך  איך  הָאּב  ווָאס 
עּפעס  טרעפן  ניט  זָאל  עס  ציטער,  איך 

אַיין אומגליק, חס ושלום.

סנדר: נו! ָאט זיינען זיי! ווָאס הָאט איר 
אַזוי פַארשּפעטיגט? 

ווייּבער )פון שטוּב גייען ארויס ווייּבער(: 
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זיך  פַארשּפרייט  געזַאנג  זייער  און 
איּבער דער וועלט, און עס גייען ַארויס 
אין  פָאדים  לייכטענדיגע  געזַאנג  פונם 
זאַכן  אַלע  פון  הערצער  די  צו  זיך  ציען 
הַארץ  איין  פון  און  וועלט  דער  אין 
פַארהַאנדן  איז  עס  און  ַאנדערן...  צום 
לייטזעליגער  און  רעכטפַארטיגער  ַא 
מאַן, ווָאס גייט אום איּבער דער וועלט 
די  פון  פָאדים  ליכטיגע  די  קלייּבט  און 
הערצער און וועּבט פון זיי צייט. און אַז 
ער  גיט  טָאג,  גַאנצן  ַא  אויס  וועּבט  ער 
וועלט,  דער  פון    הַארץ  דעם  ָאּפ  אים 
וועלט גיט עס  און דָאס הַארץ פון דער 
לעּבט  ער  און  קוואַל.  לויטערן  דעם  ָאּפ 

נָאך ַא טָאג...

3 טער חסיד: דער רּבי גייט! )אלע ווערן 
טיר  פון   - אויף  זיך  הייּבן  אנשוויגן, 
רעכטס גייט ארויס ר׳ עזריאל, א טיפער 
און אין א  זשוּפיצע  ווייסער  א  זקן אין 

שטריימל(.

און  מיד  לאנגזאם  )גייט  עזריאל  ר׳ 
פארטראכט צום טיש, לאזט זיך שווער 
זיך  אראּפ אין פאטעל. מיכאל שטעלט 
ּביי זיין רעכטער האנט, די חסידים זעצן 
זיך ארום טיש. די עלטערע זעצן זיך אויף 
הינטער  שטייען  יינגערע  די  ּביינק.  די 
ר׳  חסידים.  די  חלה  טיילט  מיכאל  זיי. 
הייּבט  קאּפ,  דעם  אויף  הייּבט  עזריאל 
אן שטיל מיט א ציטערנדיגן קול זינגען(: 
משיחא  מלּכא  דדוד  סעודתא  היא  דא 
)אלע ענטפערן, מאכן המוציא, מי הייּבט 
א  ווערטער,  אן  נגון  א  שטיל  זינגען  אן 
עזריאל  ר׳  ּפויזע.  מיסטישן.  טרויעריג 
אונטער  שּפארט  זיפץ,  טיפן  א  גיט 
זיצט  אּון  הענט  ּביידע  מיט  קאּפ  דעם 
געדאנקען.  די  אין  פארטיפט  וויילע  א 
עס הערשט איין אימהדיגע שטילקייט. 
און  קָאּפ  דעם  אויף  הייּבט  עזריאל  ר׳ 

ציטערנדיגן  א  מיט  שטיל  אן  הייּבט 
שם  ּבעל  וועגן  דערציילט  מי  קול( 
הקדוש, זכותו יגן עלינו. )קליינע ּפויזע(. 
ַא מָאל זיינען געקומען אין מעזשיּבוזש 
ּברעכן  ווָאס  קונצנמאַכער,  דייטשלעך, 
זיך אין די גַאסן הָאּבן די איּבערגעצויגן 
און  שטריק  ַא  טייך  פון  ּברייט  איּבערן 
איּבערן  געגַאנגען  איז  זיי  פון  איינער 
גַאנצן שטָאט  זיך פון  שטריק. איז מען 
צונויפגעלָאפן צום טייך קוקן אויף דעם 
ּבייזוואונדער. איז דער ּבעל שם הקדוש 
אויך ַארויס צום טייך און איז געשטַאנען 
געקוקט  אויך  הָאט  און  אַלעמען  מיט 
אויף דעם מענטשן, ווָאס איז געגַאנגען 
פַאר  געווען  דָאס  איז  שטריק.  איּבערן 
און  וואונדער  גרויסער  ַא  תלמידים  די 
זיי הָאּבן געפרעגט, ווָאס דָאס ּבַאטייט, 
די  ָאנקוקן  געגַאנגען  איז  ער  ווָאס 
זיי  הקדוש  שם  ּבעל  דער  הָאט  קונצן. 
ָאנקוקן  געגַאנגען  ּבין  ‘איך  געענטפערט 
ווי אַזוי ַא מענטש גייט דָאס  און זעהן, 
ָאּפגרונט. און איך הָאּב  ַא טיפן  איּבער 
געקוקט און געטראַכט ווען דער מענטש 
זיין  אויף  ַארּבעטן  פיל  אַזוי  ווָאלט 
נשמה, וויפיל ער הָאט געַארּבעט אויפן 
ָאּפגרונטן  טיפע  וועלכע  איּבער  גוף, 
ווָאלט זי געקָאנט ַאריּבערגיין אויף דעם 
טיפער  )ַא  לעּבן!’  פון  שנירעלע  דינינקן 
זיפץ. ּפויזע. די חסידים קוקן זיך איּבער 

מיט התּפעלות (.

1 טער חסיד: הויך ווי די וועלט!

2 טער חסיד: ּפלאי ּפלאים!

3 טער חסיד: שופרא דשופרא!

ווָאס  מיכאלן,  צו  )שטיל  עזריאל  ר׳ 
זיך  געפינט  דָא  אים(:  צו  ָאן  זיך  ּבייגט 

ַא פרעמדער...

דריטער אקט 
עזריאלקע  ר׳  ּביי  מיראּפאליע.  אין 
מיראּפאליער אין הויז. א גרויסער חדר 
אינווייניגסטע  די  אין  טיר  ַא  רעכטס 
פאדערשטער  דער  מיטן  אין  חדרים. 
זייטן  ּביי ּביידע  פון גאס.  וואנט א טיר 
פענסטער.  וואנט  אין  ּבענק.  שול  טיר 
לינקס, כמעט אין דער גַאנצער לענג פון 
מיט  ּבאדעקט  טיש  ּברייטער  ַא  ווַאנט, 
ּבערגלעך  אויפן טיש  ווייסן טישטוך.  ַא 
אנגעשניטענע חלה אויף המוציא. אויּבן 
וואנט,  אן א פאטעל. אין דער רעכטער 
נאך דער אינווייניגסטער טיר, א קליינער 
ארון קודש מיט איין עמוד. ַאנטקעגן זיי 
קאנאּפע,  א  טיש.  גרויסער  קיין  ניט 
עטליכע שטולן. שּבת צו נאכטס. ּבאלד 
חסידים.  זיינען  חדר  אין  מעריב.  נאך 
טיש  פיין  שטייט  מיכאל  גּבאי  דער 
ּבערגלעך חלה.  די  פונאנדער  לייגט  און 
לעּבן ארון קודש זיצט דער משולח. אים 
רינגלט ארום איין עדה חסידים. עטליכע 
חסידים זיצן ּבאַזונדער, קוקן אריין אין 
ספרים. ערשטער און צווייטער חסידים 
קליינעם  ּביין  חדר  מיטן  אין  שטייען 
טיש. פון די אינווייניגסטע חדרים הערט 
זיך ַא שטילער געזַאנג ‘גאט פון אברהם, 

פון יצחק און פון יעקב’. 

דערציילט  אורח  דער  חסיד:  טער   1
מעשיות...  וואונדערליכע  זעער  עּפעס 
עס נעמט ָאן ַא ּפחד. איך הָאב מורא זיי 

צו הערן...

2 טער חסיד: ווָאס?
טיפע  דָא  זיינען  זיי  אין  חסיד:  טער   1
זיי  אין  פַארשטיין...  צו  ניט  רמזים, 
ּברַאסלאַווערס  דעם  פון  עּפעס  זיין  מוז 

שיטה... ווער ווייס...

הערן,  חסידים  עלטערע  חסיד:  טער   2
מסתמא איז ניטָא קיין חשש. )גייען צום 

רעדל ארום דעם משולח(.

3 טער חסיד: דערציילט נָאך עּפעס!

דער משולח: שּפעט. די צייט איז קורץ.
וועט  רּבי  דער  נישקשה.  חסיד:  4 טער 

נָאך ניט ּבאַלד ַארויסגיין.

דער משולח: )דערציילט( אין עק וועלט 
איז דָא ַא הויכער ּבַארג, און אויף דעם 
פון  און  שטיין,  גרויסער  ַא  ליגט  ּבַארג 
דעם שטיין שלָאגט ַא לויטערער קוואַל. 
און אויף דעם ַאנדער עק וועלט געפינט 
ווָארום  וועלט,  פון דער  דָאס הַארץ  זיך 
איר  הָאט  וועלט  דער  אין  זאַך  יעדער 
הַארץ און די וועלט אינגַאנצן הָאט איין 
גרויסע הַארץ. און דָאס הַארץ פון דער 
פון  ּבליק  איר  ַארָאּפ  ניט  לָאזט  וועלט 
אים  אויף  זיך  קען  און  קוואַל  לויטערן 
און  ּביינקט  עס  און  ָאנקוקן,  ניט  זַאט 
גלוסט און ציט זיך דורשטיג צום לויטערן 
קוואַל, נָאר עס קען דעם קלענסטן טרָאט 
צו אים ניט מאַכן. ווָארום ווי דָאס הַארץ 
עס  פַארלירט  ָארט,  פון  נָאר  זיך  רירט 
פון די אויגן דעם שּפיץ ּבַארג מיט דעם 
פון  הַארץ  דָאס  אַז  און  קוואַל,  לויטערן 
לויטערן  דעם  ניט  זעהט  וועלט  דער 
פַארלירט  רגע,  איין  כָאטש  קוואַל 
דעם  מיט  צוגלייך  און  חיות.  דעם  עס 
דער  און  וועלט.  די  שטַארּבן  ָאן  הייּבט 
לויטערער קוואַל הָאט ניט קיין אייגענע 
צייט און ער לעּבט מיט דער צייט, ווָאס 
דָאס הַארץ פון דער וועלט שיינקט אים. 
און דָאס הַארץ גיט אים נָאר איין טָאג. 
ָאן  הייּבט  פַארגייט,  טָאג  דער  אַז  און 
דעם  צו  זינגען  קוואַל  לויטערער  דער 
הַארץ  דָאס  און  וועלט.  דער  פון  הַארץ 
פון דער וועלט זינגט צום לויטערן קוואַל. 
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און יעדער ווָארט, ווָאס ַא מענטש רעדט 
הויה.  ַא שם  איז  תמימות,  מיט  ַארויס 
עולה,  יעדער  און  עבירה  יעדער  דרום 
חורּבן  ַא  ּבריינגט  טוט,  ַא מענטש  ווָאס 
ציטערדיגן  ַא  )מיט  וועלט.  דער  פון 
קול(. מענטשישע נשמות  דורך גרויסע 
יסורים און ּפיין, דורך פיל גלגולים ציען 
מוטערס  דער  צו  קינד  ַא  ווי  זיך,  זיי 
הויך  דער  אין  מקור,  זייער  צו  ּברוסט, 
אַז  טרעפט,  עס  נָאר  הכבוד.  כסא  צום 
ַא נשמה דערגרייכט שוין די גָאר  ּבעת 
גובר  מָאל  ַא  מיט  איז  הויכע מדריגות, 
נשמה  די  און  ושלום,  חס  קליּפה,  די 
און  פאַלט.  און  געשטרויכלט  ווערט 
ווָאס העכער זי איז געווען אויפגעהויּבן, 
אַלץ טיפער איז איר פאַלן. און אַז אַזַא 
נשמה פאַלט, ווערט חרוב ַא וועלט, און 
עס ווערט פינסטער אין אַלע היכלים און 
עס קלָאגן אַלע צעהן ספירות. )ּפויזע.ווי 
אויפוואַכנדיג( קינדער! היינט וועלן מיר 
מקצר זיין מיט דער מלוה מלכה. )אַלע, 
חוץ מיכאלן, גייען שטילערהייט ַארויס 
געהערטן.  פון  איינדרוק  דעם  אונטער 

קליינע ּפויזע(.

זיכער(:  ניט  טיש,  צום  צו  )גייט  מיכאל 
מיד  אים  אויף  קוקט  עזריאל  )ר׳  רּבי! 
געקומען  איז  עס  רּבי,  טרויעריג(  און 

סנדר ּבריניצער...

ר׳ עזריאל )ווי ער וועלט נָאכזָאגן(: סנדר 
ּבריניצער... איך ווייס...

אַיין  געטרָאפן  הָאט  אים  מיכאל: 
גרויסער אומגליק. אין זיין טָאכטער איז 

ַאריין ַא דּבוק, רחמנא לצלן.

איך  דיּבוק...  ַא  ַאריין  עזריאל:  ר׳ 
ווייס...

מיכאל: ער הָאט זי געּבראַכט צו אַייך...

צו  צו מיר?...  זיך(:  פַאר  )ווי  ר׳ עזריאל 
צו  קומען  געקָאנט  ער  הָאט  ווי  מיר?... 

מיר, אַז מיין ‘איך’ איז גָאר ניטָא...

גַאנצע  ַא  פָארט  אַייך  צו  רּבי,  מיכאל: 
וועלט.

ר׳ עזריאל: ַא גַאנצע וועלט... ַא ּבלינדע 
ַא  נָאך  גייען  שָאף  ּבלינדע  וועלט... 
ּבלינדן ּפַאסטוך... ווען זיי ווָאלטן ניט זיין 
נָאר  מיר,  צו  ניט  גיין  זיי  ווָאלטן  ּבלינד, 
צו יענעם, וועלכער קען זָאגן  איך . צום 

איינציגן  איך  פון דער וועלט.

מיכאל: רּבי, איר זייט זיין שליח...

ר׳ עזריאל: דָאס זָאגט די וועלט, און איך 
ווייס ניט... שוין פערציג יָאר ווי איך זיץ 
אויף דעם שטול פון ַא רּבין. און איך ּבין 
ּבין ּבאמת  אַז איך  זיכער,  ניט  עד היום 
גָאט ּברוך הוא׳ס ַא שליח... פראַן צייטן, 
צום  נָאהענטקייט  מיין  פיל  איך  אַז 
ניטָא  מיר  ּביי  זיינען  יעמָאלט  כביכול, 
קיין ספקות, יעמָאלט הָאּב איך אין זיך 
תקיפות, און  איך הָאּב ַא שליטה איּבער 
טרעפט  עס  ָאּבער  עולמות.  הויכע  די 
צייטן, אַז איך פַארליר מיין זיכערקייט. 
און יעמָאלט ּבין איך קליין און שוואַך ווי 
אַליין  זיך  איך  נויטיג  יעמָאלט  קינד.  ַא 

אין הילף...

מָאל  איין  געדענק...  איך  רּבי,  מיכאל: 
זייט איר צו מיר געקומען אום האַלּבע 
אַייך  מיט  זָאל  איך  געּבעטן,  און  נאַכט 
די  יעמָאלט  הָאּבן  מיר  תהלים.  זָאגן 
און  תהלים  געזָאגט  נאַכט  גַאנצע 

געוויינט...

ר׳ עזריאל: דָאס איז ַאמָאל געווען. איצט 

ַא  איז  דָאס  אום(:  זיך  )קוקט  מיכאל 
משולח, ווייזט אויס, ַא ּבעל מקוּבל...

ַא שליחות  פַאר  ווָאס  מיט  עזריאל:  ר׳ 
איז ער געקומען אַהער?

מיכאל: איך ווייס ניט. אפשר ּבעטן אים 
ַארויסגיין?

ניטהיגן  ַא  חלילה. אַדרּבה,  ר׳ עזריאל: 
דַארף מען ָאּפגעּבן כבוד. דערלַאנג אים 
ַא שטול. )מיכאל א ּביסל פַארוואונדערט, 
דערלַאנגט דעם משולח ַא שטול. קיינער 
ַא  גיט  עזריאל  ר׳  ניט.  עס  ּבַאמערקט 
ּבליק אויף איינעם פון די חסידים, יענער 
זינגט ַא מיסטישן נגון ָאן ווערטער. ּפויזע. 
ר׳ עזריאל ווי פריער(. גָאטס וועלט איז 
הייליגסטע  דָאס  הייליג.  און  גרויס 
וועלט איז ארץ ישראל.  לַאנד אין דער 
הייליגסטע  די  איז  ישראל  ארץ  אין 
איז  ירושלים  אין  ירושלים,  שטָאט 
דער  געווען  ָארט  הייליגסטער  דער 
ּבית המקדש און אין ּבית המקדש איז 
קדשי  דער  געווען  אַלץ  פון  הייליגער 
דָא  זיינען  עס  ּפויזע.  קליינע  קדשים. 

דָאס  אומות.  זיּבעציג  וועלט  דער  אויף 
פָאלק  דָאס  איז  זיי  צווישן  הייליגסטע 
ישראל. אין פָאלק ישראל איז הייליגער 
פון ַאנדערע דער שבט לוי, אין שבט לוי 
צווישן  כהנים.  די  הייליגסטע  די  זיינען 
געווען  הייליגסטער  דער  איז  כהנים  די 
יָאר  ּפויזע(. אין  )קליינע  גדול.  דער כהן 
זיינען  זיי  צווישן  טעג.   354 דָא  זיינען 
זיי   פון  העכער  טובים.  ימים  הייליג 
צווישן  פון שּבתים.  הייליגקייט  די  איז 
שּבתים איז דער הייליגסטער יום כּפור, 
זיינען  ּפויזע(. עס  )קליינע  שּבת שּבתון. 
לשונות.  זיּבעציג  וועלט  דער  אין  דָא 
הקודש.  לשון  איז  הייליגסטער  דער 
הייליגער פַאר אַלץ איז אויף דעם לשון 
איז  ּתורה  דער  אין  ּתורה,  הייליגע  די 
הדּברות.  עשרת  די  הייליגסטע  דָאס 
אין די עשרת הדּברות איז הייליגער פון 
)קליינע  הויה.  שם  דער  ווערטער  אַלע 
ַא  אין  יָאר,  אין  מָאל  איין  און  ּפויזע( 
אַלע  די  זיך  פלעגן  ּבאַשטימטער שעה, 
דער  פון  הייליגטומען  העכסטע  פיר 
דָאס  ַאנַאנדער.  צונויפקומען מיט  וועלט 
כהן  דער  ּבשעת  כּפור,  יום  געווען  איז 
גדול פלעגט ַאריין אין קדשי קדשים און 
המפורש   שם  דעם  ַארויסריידן  דָארטן 
ָאן  געווען  איז  שעה  די  ָאט  ווייל  און 
איז  פורכטּבַאר,  און  הייליג  ערך  אַיין 
פַארן  ווי  סכנות׳דיגע,  די  געווען  זי 
ישראל.  כלל  דעם  פַאר  אַזוי  גדול,  כהן 
דעם  ווָאלט  שעה  דער  אין  ווען  ווָארום 
ַאריינגעפאַלן  ושלום,  חס  גדול,  כהן 
ָאדער  געדַאנקען  זינדיגער  ַא  זינען  אין 
חרוב  וועלט  די  ווָאלט  זרה,  מחשבה  ַא 
ַא  ווָאס  ָארט,  יעדער  )ּפויזע(.  געווָארן. 
מענטש הייּבט פון אים אויף דעם ּבליק 
יעדער  קדשים;  קדשי  איז  היטל,  צום 
ּבאַשַאפן  הָאט  גָאט  וועלכן  מענטש, 
ּבצלמו וכדמותו, איז ַא כהן גדול, יעדער 
טָאג פון ַא מענטשנס לעּבן איז יום כּפור 

יעדער טָאג פון ַא 
מענטשנס לעבן איז יום 
כּפור און יעדער ווָארט, 
ווָאס ַא מענטש רעדט 

ַארויס מיט תמימות, איז 
ַא שם הויה. דרום יעדער 
עבירה און יעדער עולה, 

ווָאס ַא מענטש טוט, 
בריינגט ַא חורבן פון 

דער וועלט.
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מיכאלן.  צו  קער  ַא  זיך  )גיט  געווען 
לעּבהַאפט(. ווייסט, מיכאל, דער זיידע, 
פלעגט  וועלוועלע,  ר׳  גרויסער  דער 
און  שמות  ָאן  דּבוק  ַא  ַארויסטרייּבן 
איין  מיט  געשריי,  מיטן  נָאר  השּבעות, 
געשריי! אין ַא שווערער צייט ווענד איך 
זיך צו אים און ער האַלט מיך אונטער. 
ער וועט מיך איצט אויך ניט פַארלָאזן... 
רוף ַאריין סנדר )מיכאל גייט ַארויס און 

קערט זיך אום מיט סנדרן(.

סנדר )אויסשטרעקנדיג די הענט מיט ַא 
וויינענדיגן געּבעט(: רּבי! הָאט רחמנות! 
העלפט מיר, רַאטעוועט מיין ּבת יחידה!

דער  זיך  הָאט  אַזוי  ווי  עזריאל:  ר׳ 
אומגליק געטרָאפן.

סנדר: צום רעכטן ּבאַדעקנס. ווי נָאר...

ניט  איּבער(:  אים  )שלָאגט  עזריאל  ר׳ 
דער  זיך  הָאט  אַזוי  ווי  איך.  פרעג  דָאס 
אומגליק געקענט טרעפן ? ַא ווָארים קָאן 
יעמָאלט,  נָאר  ּפרי  ַא  אין  ַאריינדרינגען 

ווען זי הייּבט ָאן פוילן.

ַא  איז  יחידה  ּבת  מיין  רּבי!  סנדר: 
זי  טָאכטער.  יידישע  גָאטספַארכטיגע 
און  אויגן  ַארָאּפגעלָאזענע  מיט  גייט 

טרעט ניט ַארויס פון מיין ווילן.

ר׳ עזריאל: קינדער ווערן אַיין ַאנדערש 
די  פון  זינד  די  פַאר  געשטרָאפט  מָאל 

עלטערן.

סנדר: ווען איך ווָאלט וויסן אויף זיך ַא 
זינד, ווָאלט איך תשובה טָאן...

דעם  געפרעגט  מען  הָאט  עזריאל:  ר׳ 
דּבוק, ווער ער איז און פַארווָאס ער איז 

ַאריין אין דיין טָאכטער?

נָאכן קול  נָאר  ניט.  ער ענטפערט  סנדר: 
הָאט מען אין אים דערקענט  ַא ּבחור פון 
עטליכע  מיט  איז  ווָאס  ישיבה,  אונזער 
חדשים פריער ּפלוצלינג געשטָארּבן אין 
שול. ער הָאט זיך געּפָארעט אין קּבלה 

מעשיות און איז נזוק געווָארן.

ר׳ עזריאל: דורך וועלכע כחות?

ניטגוטע...  די  דורך  זָאגט,  מי  סנדר: 
ער  הָאט  טויט  פַארן  שעה  עטליכע 
דַארף  מי  אַז  חבר,  ַא  זיינעם  געזָאגט 
אַז  און  זינד  מיט  האַלטן  מלחמה  ניט 
לצלן,  רחמנא  אחרא,  סטרא  דער  אין 
הָאט  ער  קדושה,  פון  ניצוץ  ַא  דָא  איז 
נָאך געווָאלט דורך כשוף ּבאַקומען צוויי 

פעסלעך גָאלד...

ר׳ עזריאל: דו הָאסט אים געקענט?

געגעסן  מיר  ּביי  הָאט  ער  יָא...  סנדר: 
טעג.

אויף  אויפמערקזַאם  )קוקט  עזריאל  ר׳ 
עּפעס  מיט  אפשר  אים  הָאסט  סנדרן(: 
דערמָאן  געווען?  מבייש  געווען,  מצער 

זיך.

סנדר: איך ווייס ניט... איך געדענק ניט! 
)מיט פַארצווייפלונג ( רּבי, איך ּבין דָאך 

ניט מער ווי ַא מענטש. 
)ּפויזע(.

ר׳ עזריאל: פיר ַאריין די ּבתולה. )סנדר 
אום  גלייך  זיך  קערט  און  ַארויס  גייט 
הענט  די  פַאר  פירנדיג  פראַדען,  מיט 
שוועל  ּביין  איין  זיך  שּפארט  זי  לאהן. 

און וויל ניט גיין(.

הָאּב  טָאכטערל,  געוויין(:  )מיט  סנדר 

איז מיר נָאך ערגער )מיט ַא ציטערנדיגן 
ּבין  איך   ? מיר  פון  מען  וויל  ווָאס  קול( 
רוה,  דַארף  גוף  דער  שוואַך.  און  אַלט 
און  התּבודדות.  צו  דורשט  נשמה  די 
יסורים  און  צער  דער  זיך  ציען  מיר  צו 
פון דער וועלט. יעדער קוויטל, ווָאס מי 
דערלַאנגט מיר, שטעכט מיך ווי ַא נָאדל 
כח  קיין  הָאּב שוין מער  איך  לייּב.  אין 

ניט... איך קָאן ניט!...

מיכאל )דערשרָאקן(: רּבי! רּבי!

ר׳ עזריאל )כליּפעט(: איך קָאן מער ניט! 
איך קָאן ניט! )וויינט(.

פַארגעסן,  ניט  טָארט  איר  רּבי!  מיכאל: 
אַז גַאנצע דורות צדיקים און קדושי עליון 
שטייען הינטער אַייך. אַייער פָאטער ר׳ 
זיידע  אַייער  לברכה,  זכרונו  איצעלע, 
דער אַדמו״ר ר׳ וועלוועלע דער גרויסער, 

דעם ּבעל שם׳ס תלמיד...

אויף  הייּבט  זיך.  צו  )קומט  עזריאל  ר׳ 
דעם קָאּפ(: מיינע ָאבות... מיין הייליגער 
געהַאט  מָאל  דריי  הָאט  ווָאס  פָאטער, 
גלוי אליהו... דער פעטער, רּב מאיר ּבער, 
ווָאס פלעגט צו שמע ישראל ַארויפגיין 
אויפן הימל... דער זיידע, דער גרויסער 
מתים  מחיה  הָאט  ווָאס  וועלוועלע,  ר׳ 
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אומקערן ּביז מען וועט ּבלָאזן אין גרויסן 
דו  דיר,  אויף  גוזר  איך  ּבין  דרום  שופר, 
דער  פון  גוף  דעם  פַארלָאזן  זָאלסט 
פַארוועלקט  ניט  זָאל  עס  כדי  ּבתולה, 
אייּביגן  פון  צווייג  לעּבעדיגער  ַא  ווערן 

ּבוים פון פָאלק ישראל.

לאה ‘דיּבוק’ )שרייט(: מירָאּפָאליער רּבי! 
אַלמעכטיג  און  שטַארק  ווי  ווייס,  איך 
קָאנט  איר  אַז  ווייס,  איך  זייט!  איר 
ּבַאפעלן מלָאכים און שרפים, ָאּבער מיט 
מיר וועט איר גָארנישט ניט מאַכן. איך 
הָאּב ניט וואוהין צו גיין! פַאר מיר זיינען 
פַארשלָאסן  און  וועגן  אַלע  פַארצוימט 
לויערן  זייטן  אַלע  פון  און  שטעגן  אַלע 
מיך  גרייטע  רוחות,  ּבייזע  מיר  אויף 
איינצושלינגען. מיט א ציטערנדיגן קול. 
עס איז דָא הימל און ערד, עס זיינען דָא 
ָאן ַא צָאל וועלטן און ניט אין איינעם פון 
זיי הָאט זיך ניט געפונען קיין ָארט פַאר 
פַארּביטערטע,  מיין  אַז  איצט,  און  מיר. 
איר  געפונען  הָאט  נשמה  פַאריָאגטע 
ַארויסטרייּבן  מיך  איר  ווילט  רוה, 
פונדַאנען. הָאט רחמנות, יָאגט מיך ניט, 

פַארשווערט מיך ניט.

ר׳ עזריאל: פַארווָאגלטע נשמה! איך ּבין 
צו  ַא טיפן רחמנות  דורכגעדרונגען מיט 
דיר און וועל זיך מיען אויסלייזן דיך פון 
די מלאכי חּבלה. ָאּבער פון דעם גוף פון 

דער ּבתולה מוזטו ַארויסגיין.

לאה ‘דיּבוק’ )אנטשיידן(: איך וועל ניט 
ַארויסגיין!

ר׳ עזריאל: מיכאל, רוף ַאריין פון קלויז 
און  ארויס  גייט  )מיכאל  יידן.  מנין  ַא 
גייען  אים  נָאך  אום.  ּבאלד  זיך  קערט 
א  אין  זיך  שטעלן  יידן,  צעהן  אריין 
זייט.( עדה קדושה! גיט איר מיר רשות 

אַייער  מיט    און  נָאמען  אַייער  אין 
ַא  פון  גוף  ַא  פון  ַארויסטרייּבן  מאַכט 
יידישער טָאכטער ַא רוח, ווָאס וויל ניט 

ַארויס מיט גוטן?

אַייך  גיּבן  מיר  רּבי!  יידן:  צעהן  ַאלע 
מיט  און  נָאמען  אונזער  אין  רשות 
אונזער מאַכט ַארויסטרייּבן פון גוף פון 
וויל  ווָאס  רוח,  ַא  יידישער טָאכטער  ַא 

ניט ַארויס מיט גוטן.

דיּבוק!  אויף(:  זיך  )הייּבט  עזריאל  ר׳ 
נשמה פון ַא מענטשן, ווָאס איז אַוועק פון 
אונזער וועלט, אין נָאמען און מיט דער 
מאַכט פון ַא הייליגער עדה יידן ּבין איך, 
עזריאל ּבן הדס, גוזר אויף דיר, דו זָאלסט 
פַארלָאזן דעם גוף פון דער ּבתולה לאה 
ניט  ַארויסגייענדיג  זָאלסט  ּבת חנה און 
מזיק זיין ניט זי, ניט קיין שום לעּבעדיגע 
ּבאַשעפעניש... אויּב דו וועסט ניט מקיים 
זיין מיין ּבַאפעל, וועל איך ַארויסטרעטן 
חרמות,  און  קללות  מיט  דיר  אַיינקעגן 
גַאנצער  נדויים, מיט  מיט השּבעות און 
מאַכט פון מיין אויסגעשּפרייטן ָארעם, 
ווען ָאּבער דו וועסט פָאלגן מיין ּבַאפעל, 
וועל איך ָאנווענדן אַלע כחות מתקן זיין 
דיין נשמה און ָאּפטרייּבן די ּבייזע רוחות 

און מחּבלים, ווָאס רינגלען דיך ַארום...

פורכט מיך  )שרייט(: איך  ‘דיּבוק’  לאה 
ניט פַאר אַייערע קללות און חרמות און 
עס  הבטחות!  אַייערע  אין  ניט  גלויּב 
איז ניטָא קיין כח אין דער וועלט, ווָאס 
זיך  זָאל מיר קענען העלפן! עס געפינט 
זיך  זָאל  ווָאס  הויך,  העכסטע  אַזַא  ניט 
און  ָארט,  רוה  איצטיגן  מיין  צו  גלייכן 
עס איז ניטָא אַזַא פינסטערער ּתהום ווי 
ניט  וועל  איך  מיך!  ערווַארט  ווָאס  דער, 

ַארויסגיין!

רחמנות, זיי מיך ניט מבייש פַארן רּבין. 
גיי ַאריין.

ַאריין,  גיי  לאה׳לע,  ַאריין,  גיי  פרַאדע: 
טייּבעלע!

לאה: איך וויל ַאריין, נָאר איך קָאן ניט!

דיר  ּבַאפעל  איך  ּבתולה!  עזריאל:  ר׳ 
דעם  איּבער  טרעט  )לאה  ַאריינגיין 

שוועל, און גייט צום טיש(. זעץ זיך.

א  מיט  געהָארכזאם.  זיך  )זעצט  לאה 
און  ָארט  פון  אויף  זי  שּפרינגט  מָאל 
מיך!  לָאזט  קול(:  איר  מיט  ניט  שרייט 
און  סנדר  לויפן,  וויל  )זי  ניט!  וויל  איך 

פראדע האלטן זי איין(. 

אויף  גוזר  ּבין  איך  דיּבוק,  עזריאל:  ר׳ 
דיר, זָאלסט זָאגן, ווער דו ּביסט.

איר  רּבי!  מירָאּפָאליער  ‘דיּבוק’:  לאה 
פַאר  און  ּבין  איך  ווער  אַליין  ווייסט 
ניט  נָאמען  מיין  איך  וויל  ַאנדערע 

ַאנטּפלעקן.

נָאמען.  דיין  ניט  פרעג  איך  עזריאל:  ר׳ 
איך פרעג, ווער ּביסטו?

די  פון  ּבין  איך  )שטיל(:  ‘דיּבוק’  לאה 
ווָאס הָאּבן געזוכט נייע וועגן...

ווער  יענער,  זוכט  וועגן  נייע  ר׳ עזריאל: 
עס הָאט פַארלָארן דעם גלייכן וועג.

לאה ‘דיּבוק’: ער איז צו ענג...

געזָאגט  שוין  הָאט  דָאס  עזריאל:  ר׳ 
איינער, ווָאס הָאט זיך ניט אומגעקערט 
ַאריין  ּביסטו  פַארווָאס  )ּפויזע(.  צוריק 

אין דער ּבתולה?

לאה ‘דיּבוק’: איך ּבין איר ּבאַשערטער.

ר׳ עזריאל: נָאך אונזער הייליגער ּתורה, 
דער  אין  זיך  געפינען  ניט  מת  ַא  טָאר 

סביבה פון לעּבעדיגע.

לאה ‘דיּבוק’: איך ּבין ניט געשטָארּבן.

אונזער  פון  אַוועק  ּביסט  דו  ר׳ עזריאל: 
ניט  אַהער  זיך  טָארסט  און  וועלט 

ר׳ עזריאל: נָאך אונזער 
הייליגער תורה, טָאר 

ַא מת ניט געפינען זיך 
אין דער סביבה פון 

לעבעדיגע.

לאה ‘דיבוק’: איך בין ניט 
געשטָארבן.

ר׳ עזריאל: דו ביסט 
ַאוועק פון אונזער וועלט 

און טָארסט זיך ַאהער 
ניט אומקערן ביז מען 
וועט בלָאזן אין גרויסן 

שופר, דרום בין איך גוזר 
אויף דיר, דו זָאלסט 

פַארלָאזן דעם גוף פון 
דער בתולה, כדי עס זָאל 

ניט פַארוועלקט ווערן 
ַא לעבעדיגער צווייג פון 
אייביגן בוים פון פָאלק 

ישראל.
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אנטקעגן(: גוט ווָאך, גוט יָאר, רב. זיצט! 
אַייך  הָאּב  איך  זיך(  זעצט  שמשון  )ר׳ 
וויכטיגן  ַא  זעער  צוליּב  געווען  מטריח 
איז  טָאכטער  יידישער  ַא  אין  ענין. 
וויל  און  לצלן,  רחמנא  דּבוק,  ַא  ַאריין 
ּבשום אופן ניט ַארויס. עס איז געּבליּבן 
אים  ַארויסטרייּבן  מיטל   לעצטע  דָאס 
מיט חרמות און נדויים. ּבעט איך אַייער 
ּבאַוויליגונג אויף דעם, און די מצוה פון 

ּפקוח נפש וועט אַייך ּביישטיין. 

ַא  איז  חרם  ַא  )זיפצעט(:  שמשון  ר׳ 
הַארּבע שטרָאף פַאר ַא לעּבעדיגן, ּבפרט 
פַאר ַא טויטן... נָאר וויּבאַלד קיין ַאנדער 
געטליכער  אַזַא  און  ניטָא  איז  מיטל 
מענטש ווי איר געפינט עס פַאר נויטיג, 
גיּב איך מיין הרשאה. ָאּבער פריער מוז 
ווָאס  סוד,  ַא  ַאנטּפלעקן  רּבי,  אַייך,  איך 

הָאט ַא שייכות צום ענין.

ר׳ עזריאל: אַדרּבה.

ַא  מיט  רּבי,  געדענקט,  איר  שמשון:  ר׳ 
פָארן  אַייך  צו  פלעגט  צוריק   20 יָאר 

פון ּבריניץ ַא יונגערמאַן, ַא חסיד און ַא 
מקוּבל, ניסן רבקה׳ס.

אין  ָאּפגעפָארן  איז  ער  עזריאל:  ר׳ 
יונגערהייט  דָארטן  און  מרחקים 

געשטָארּבן.

ניסן  דער  ָאט  איז  יָא...  שמשון:  ר׳ 
רבקה׳ס די נאַכט געקומען צו מיר דריי 
מָאל צו חלום און געפָאדערט, איך זָאל 
דין  ַא  צו  ּבריניצער  סנדר  ַארויסרופן 

תורה מיט אים.

ַא תביעות הָאט  פַאר  ווָאס  ר׳ עזריאל: 
ער צו סנדרן.

געזָאגט.  ניט  דָאס הָאט ער  ר׳ שמשון: 
ער הָאט נָאר געטענהט, אַז סנדר הָאט 

פַארגָאסן זיין ּבלוט.

דעם  מָאנט  ייד  ַא  אַז  עזריאל:  ר׳ 
ַאנדערן צו ַא דין תורה, טָאר זיך ַא רב, 
אַז  ּבפרט  ָאּפזָאגן.  ניט  זיך,  פַארשטייט 
עס רופט ַארויס ַא מת, ווָאס קען מָאנען 
צום ּבית דין של מעלה... נָאר ווָאס פַאר 

ַא שייכות הָאט דָאס צום דּבוק? 

איך  שייכות...  ַא  הָאט  עס  שמשון:  ר׳ 
אַז דער געשטָארּבענער  הָאּב געהערט, 
אין  דּבוק  ַא  ווי  ַאריין  איז  ווָאס  ּבחור, 
סנדרס טָאכטער, איז געווען ניסן רבקה׳ס 
עּפעס  וועגן  נָאך  דערציילט  מי  זון...  ַא 
געהַאט  הָאט  סנדר  ווָאס  התחיבות,  ַא 
אַיינקעגן ניסנ׳ען און ניט אויסגעפילט...

ר׳ עזריאל )טראכט א וויילע(: אויּב אַזוי, 
וועל איך ָאּפלייגן דעם ַארויסטרייּבן פון 
דּבוק ּביז מָארגן האַלּבן טָאג. אם ירצה 
וועלן  דאַווענען  נָאכן  אינדערפרי  השם, 
מיר אַייך מטיב חלום זיין און איר וועט 

אַלמעכטיגן  פון  נָאמען  אין  עזריאל:  ר׳ 
לעצטע  דָאס  דיך  איך  ּבאַשווער  גָאט! 
מָאל און ּבַאפעל דיר ַארויסגיין. ווען ניט   
ּבין איך דיך מחרים און גיּב דיך איּבער 

אין די הענט פון די מלאכי חּבלה! 
)ַא שרעקנדיגע ּפויזע(.

לאה  ‘דיּבוק’: אין נָאמען פון אַלמעכטיגן 
מיין  מיט  ּבאַהעפט  איך  ּבין  גָאט 
ניט  זיך מיט איר  וועל  ּבאַשערטער און 

שיידן ּביז אייּביג.

ַאריינטרָאגן  הייס  מיכאל,  עזריאל:  ר׳ 
דָא,  זיך  געפינען  ווָאס  אַלעמען,  פַאר 
ווייסע קיטלען. ּברענג זיּבן שופרות, זיּבן 
ַארויס  נעם  נָאכדעם  ליכט.  שווַארצע 
)ַא  תורות...  ספרי  זיּבן  קודש  ָארון  פון 
וועלכער  ּבשעת  ּפויזע,  שרעקנדיגע 
אום  זיך  קערט  און  ארויס  גייט  מיכאל 
ליכט.  שווארצע  און  שופרות  מיט 
מיט  משולח  דער  אריין  גייט  אים  נָאך 

קיטלען(.

דער משולח )ציילט די קיטלען(: עס איז 
זיך  )קוקט  קיטל.  איּבעריגער  אַיין  דָא 
אין  אימיצער  דָא  פעלט  אפשר  אום(. 

חדר?

ר’ עזריאל )אומרואיג, ווי דערמָאנענדיג 
יידישע  ַא  זיין  מחרים  צו  אום  זיך(: 
רשות,  נעמען  דָאך  מען  דַארף  נשמה, 
פון דעם שטָאט רב... מיכאל, ּבאַהאַלט 
די  און  ליכט  די  שופרות,  די  דערווייל 
קיטלען... מיכאל, נעם מיין שטעקן און 
גיי צום רב רּב שמשונען און ּבעט אים 
אין מיין נָאמען קומען אַהער תיכף ומיד. 
)מיכאל פארנעמט די שופרות און ליכט 
ווָאס  משולח,  מיטן  צוזאמען  גייט  און 
טרָאגט די קיטלען ארויס. ר׳ עזריאל צו 
די צעהן מענטשן(. איר קענט דערווייל 

ר׳  ּפויזע.  ארויס.  גייען  )זיי  ַארויסגיין. 
סנדר!  קָאּפ(.  דעם  אויף  הייּבט  עזריאל 
די מחותנים מיט  פַארּבליּבן  זיינען  וואו 

דעם חתן?

שּבת  אויף  פַארּבליּבן  זיינען  זיי  סנדר: 
ּביי מיר אין ּבריניץ.

ָאנזָאגן  רייטער  ַא  שיק  עזריאל:  ר׳ 
דָארט  זָאלן  זיי  אַז  נָאמען,  מיין  אין  זיי 
מיין  אויף  ווַארטן  און  פַארּבלייּבן 

בַאפעל.

סנדר: איך שיק גלייך ַא רייטער.

ר׳ עזריאל: דערוייל קענט איר ַארויסגיין 
צוייטן  אין  ּבתולה  די  ַארויספירן  און 

חדר. 

קול,  איר  מיט  אויף,  )וואכט  לאה 
מורא...  הָאּב  איך  ּבָאּבע!  ציטערנדיג(: 
ווָאס וויל מען מיט אים טָאן? ווָאס וויל 

מען טָאן מיט מיר?

פראדע: הָאּב קיין מורא ניט, מיין קינד! 
וועט  ער  טוט.  ער  ווָאס  ווייס,  רּבי  דער 
קיין ּבייז ניט טָאן. דער רּבי קען קיין ּבייז 
ניט טָאן. )זי און סנדר פירן ַארויס לאה׳ן 

אין צווייטן חדר(.

אין  פארזונקען  טיף  )זיצט  עזריאל:  ר׳ 
און  אויפוואכנדיג(:  ווי  רעיונות.  די 
הָאט  עולמות  הויכע  די  אין  ַאפילו  ווען 
איך  וועל  ַאנדערש,  געווען  גוזר  מען 
גייט אריין ר׳  ּברעכן דעם גזר דין! )עס 

שמשון(.

ר׳ שמשון: גוט ווָאך, רּבי!

אים  אויף  זיך  )הייּבט  עזריאל  ר׳ 
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דיינים:   טער   2 און  1טער  עזריאל,   ר׳ 
חלמא  חזית,  טבא  חלמא  )צוזַאמען( 

טבא חזית, חלמא טבא חזית!

ר׳ עזריאל: רב! מיר הָאּבן ּפותר געווען 
זיך  זעצט  איצט  גוטן.  צו  חלום  אַייער 
זעצט  שמשון  )ר׳  שופט.  ווי  אונז  מיט 
ר׳ עזריאלן(. איצט  זיך צום טיש, לעּבן 
ער  מת,  דעם  ָאנזָאגן  שיקן  מיר  וועלן 
פריער  נָאר  תורה.  דין  צום  קומען  זָאל 
רָאנד,  ַא  פַאר אים  ָאּפצוימען  וועל איך 
פון וועלכן ער זָאל קיין רשות ניט הָאּבן 
מיר  דערלַאנג  מיכאל,  ַארויסצוטרעטן. 
דעם  דערלַאנגט  )מיכאל  שטעקן!  מיין 
פון  אויף  שטייט  עזריאל  ר׳  שטעקן. 
פון  ווינקל  לינקן  אין  מאַכט  און  ָארט 
רָאנד,  ַא קיילעכדיגן  חדר מיטן שטעקן 

פון לינקס אויף רעכטס. זעצט זיך צוריק 
שטעקן  מיין  נעם  מיכאל!  טיש(  צום 
דו  אַז  און  עולם,  ּבית  אויפן  גיי  און 
וועסט ַארויפגיין אויפן ּבית עולם, מאַך 
מיטן  זיך  פַאר  שַאר  און  אויגן  די  צו 
ָאן  קבר,  ערשטן  דעם  ּביי  און  שטעקן, 
וועלכן דער שטעקן וועט זיך ָאּפהאַלטן, 
מיטן  קלַאּפ  ַא  גיּב  און  ָאּפ,  זיך  שטעל 
שטעקן איּבערן קבר דריי מָאל און זָאג 
דער  עזריאל,  טהור!  ‘מת  הלשון  ּבזה 
איצעלע  ר׳  צדיק  גרויסן  דעם  פון  זון 
געשיקט ּבעטן  מיך  מירָאּפָאליער הָאט 
ווָאס ער שטערט דיין רוה   דיך מחילה, 
און ּבַאפעלט דיר, דו זָאלסט דורך וועגן, 
ווָאס זיינען דיר ּבאַוואוסט, ָאנזָאגן דעם 
מת טהור ניסן ּבן רבקה, אַז דער ּבית דין 
ַארויס  אים  רופט  מירָאּפָאליע  פון  צדק 
הייסט  תורה  דין  ַא  אויף  ומיד  תיכף 
וועלכע  אין  ּבגדים,  די  אין  קומען  אים 
ער איז געקומען צו קבר ישראל. זָאלסט 
נָאכדעם  מָאל.  דריי  איּבערחזרן  דָאס 
ניט  און  צוריק.  גיי  און  אויס  זיך  קער 
געשרייען,  ַא  פַאר  ווָאס  אום,  זיך  קוק 
ניט  זָאלסט  דו  רופענישן  און  קולות 
ַארויס  לָאז  ניט  און  זיך,  הינטער  הערן 
איין  אויף  ניט  שטעקן  מיין  הַאנט  פון 
רגע, אַז ניט   ּביסטו אין גרויסער סכנה. 
די,  ווָארום  זָאל דיך היטן,  גָאט  גיי, און 
ווָאס ווערן געשיקט וועגן ַא מצוה ענין, 
פריער  נָאר  גיי,  געניזוקט...  ניט  ווערן 
שיק ַאריין צוויי מענטשן מאַכן מחיצה 
פַארן מת. )מיכאל גייט ַארויס. עס גייען 
ַאריין צוויי מענטשן מיט ַא ליילעך, מיט 
וועלכן זיי פַארהענגען ּביז דער ערד דעם 
ַארויס(.  גייען  און  ווינקל,  לינקן  גַאנצן 
רופט ַאריין סנדרן. )עס גייט ַאריין סנדר( 
איך  ווָאס  געווען,  מקיים  הָאסטו  סנדר, 
געשיקט  הָאסטו  ּבַאפוילן?  דיר  הָאּב 

פערד נָאך די מחותנים מיטן חתן?

תורה.  דין  ַא  צו  מת  דעם  ַארויסרופן 
רשות  אַייער  מיט  איך  וועל  נָאכדעם 

ַארויסטרייּבן דעם דּבוק מיש ַא חרם...

ר’ שמשון: אַזוי ווי ַא דין תורה צווישן 
ַא  ַא טויטן איז זעער  ַא לעּבעדיגן מיט 
ווָאלט  געוויינליכע,  ניט  ַא  און  הַארּבע 
איך ּבעטן אַייך, רּבי, איר זָאלט ּבאַוויליגן 
די  ָאנפירן  און  הדיינים  ראש  דער  זיין 

דין תורה.

ר׳ עזריאל: איך ּבין מסכים. מיכאל! )עס 
די  ַאריינפירן  הייס  מיכאל(  אריין  גייט 
אריין  פירן  פראדע  און  )סנדר  ּבתולה. 
געשלָאסענע  מיט  זיצט  וואס  לאה׳ן, 
אויגן(. דיּבוק! איך גיּב דיר צייט ַא האַלּבן 
מעת לעת, ּביז מָארגן האַלּבן טָאג. אויּב 
דו וועסט צו דער ּבאַשטימטער צייט ניט 
ַארויסגיין מיטן גוטן ווילן, וועל איך דיך, 
מיט דעם רשות פון דעם מרא דאתרא, 
הַארּבן  ַא  דורך  גוואַלד  מיט  ַארויסציען 
חרם. ) ּפויזע(. איצט קען מען ַארויספירן 
ווילן  פראדע  און  )סנדר  ּבתולה.  די 
פַארּבלייּב  דו  סנדר!  לאה׳ן(  ארויספירן 
לאה׳ן(.  ארויס  פירט  )פראדע  דָא.  נָאך 
סנדר! דו געדענקסט דיין ַאמָאליגן חבר 

ניסן רבקה׳ס?

סנדר )דערשרָאקן(: ניסן רבקה׳ס ?... ער 
איז דָאך געשטָארּבן...

ר׳ עזריאל: זיי וויסן, אַז די נאַכט איז ער 
דריי מָאל געקומען צום מרא דאתרא צו 
חלום. )ווייזט אויף ר׳ שמשון( און הָאט 
געפָאדערט, ער זָאל ַארויסרופן דיך אויף 

ַא דין תורה מיט אים.

דין  ַא  אויף  מיך  )דערשיטערט(:  סנדר 
ער  וויל  ראש  מיר!...  איז  וויי  תורה?... 

פון מיר?... ווָאס סוס מען, רּבי?

ר’ עזריאל: איך ווייס ניט, אין ווָאס ער 
דין  די  ָאננעמען  נָאר  דיך,  ּבאַשולדיגט 

תורה מוזטו.

סנדר: איך וועל מאַן ווי איר הייסט.

ר׳ עזריאל )מיט אַיין ַאנדער טָא(: תיכף 
פלינקסטע  די  ּבריניץ  אין  שיק  ומיד 
זיי  חתן,  מיטן  מחותנים  די  נָאך  פערד 
האַלּבן  פַאר  מָארגן  אַהער  קומען  זָאלן 
וועט  דּבוק  דער  ווי  גלייך  אַז  כדי  טָאג, 

ַארויס זָאל מען שטעלן די חוּפה.

וועלן  ניט  זיי  וועלן  אפשר  רּבי!  סנדר: 
איצט מיט מיר זיך מתחתן זיין און וועלן 
ניט וועלן קומען. )אין טיר ווייזט זיך דער 

משולח(.

זיי  זָאל מען  )מיט תקיפות(:  ר׳ עזריאל 
זָאגן, אַז איך הָאּב ּבַאפוילן... נָאר זעה, 

דער חתן זָאל קומען ּבאַצייטנס.

קומען  וועט  חתן  דער  משולח:  דער 
ּבאַצייטנס )דער זייגער שלָאגט 12(.

)פארהאנג(

פערטער אקט 
זעלּביגער צימער ווָאס אין דריטן אַקט. 
ָאנשטָאט דעם לַאנגן טיש לינקס, ניט ַא 
גרויסער טיש, נעהענטער צום רַאמפא. 
פָאר אים אין ַא פָאטעל און אויף צוויי 
און  טלית  אין  עזריאל  ר׳  זיצן  שטולן 
טיש  ּביין  דיינים.  ּביידע  און  ּתפילין 
שטייט ר׳ שמשון, פונדערווייטנס מיכאל. 

מען פַארענדיגט מטיב חלום זיין. 

חלמא  חזאי,  טבא  חלמא  שמשון:  ר׳ 
טבא חזאי, חזאי!
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ווערטער הער איך ניט.

2 טער דיין: איך הער ווערטער, נָאר קיין 
קול הער איך ניט... 

העניע!  ּבן  סנדר  סנדרן(:  )צו  ר׳ שמשון 
טענהט  רבקה  ּבן  ניסן  טהור  מת  דער 
איר  זייט  יוגנט  דער  אין  אַז  זָאגט,  און 
און  ישיבה  איין  אין  חברים  געווען 
פַארקניּפט  זיך  הָאּבן  נשמות  אַייערע 
געטרייער  ַא  אין  דורכַאנַאנדער 
פריינדשַאפט. איר הָאט ּביידע אין איין 
איר  אַז  נָאכדעם  געהַאט.  חתונה  ווָאך 
נוראים  ימים  אויף  געטרָאפן  זיך  הָאט 
מיט  ָאּפגעמאַכט  איר  הָאט  רּבין,  ּביים 
ווייּבער  ַא תקיעת כף, אַז אויּב אַייערע 
און  טרָאגן  אין  ווערן  פַארנומען  וועלן 
וועלן געּבָארן איינע ַא יינגל, די ַאנדערע 

ַא מיידל, וועט איר זיך מתחתן זיין.

סנדר )מיט א ציטערנדיגן קול(: יָא, דָאס 
איז אַזוי געווען.

ר׳ שמשון: דער מת טהור ניסן ּבן רבקה 
איז  אינגיכן  אַז  ווייטער,  דערציילט 
דָארטן  מרחקים,  אין  ָאּפגעפָארן  ער 
דער  אין  זון  ַא  געּבָארן  ווייּב  זיין  הָאט 
הָאט  ווייּב  דיין  ווָאס  צייט  זעלּביגער 
געּבָארן ַא טָאכטער. ּבאַלד נָאך דעם איז 
ּפויזע(  )קליינע  געווָארן  נפטר  אַליין  ער 
זיך  ער  הָאט  וועלט  אמת׳ער  דער  אין 
זון איז געּבענטשט  זיין  דערוואוסט, אַז 
שטייגט  ער  און  נשמה  הויכער  ַא  מיט 
פון איין מדרגה אויף דער ַאנדערער. און 
געפרייט  זיך  הָאט  הַארץ  פָאטער  זיין 
ווייטער  הָאט  ער  און  געגרויסט.  און 
געווָארן  איז  זון  זיין  ווען  אַז  געזעהן, 
איּבער  געלָאזן  זיך  ער  הָאט  עלטער, 
ָארט  פון  געגַאנגען  איז  און  וועלט  דער 
פון שטָאט  לַאנד,  צו  לַאנד  פון  ָארט,  צו 

הָאט  נשמה  זיין  ווָארום  שטָאט,  צו 
און  ּבאַשערטער.  זיין  צו  געצויגן  זיך 
וואו  דער שטָאט,  אין  געקומען  איז  ער 
דיר אין  צו  ַאריין  וואוינסט, און איז  דו 
הויז און געזעצט זיך ּביי דיין טיש. און 
זיין נשמה הָאט זיך ּבאַהעפט אין דער 
ּביסט  דו  נָאר  טָאכטער.  דיין  פון  נשמה 
געווען  איז  זון  ניסנ׳ס  און  רייך  געווען 
דיין  ָאּפגעקערט  הָאסט  דו  און  ָארים. 
זוכן  געגַאנגען  ּביסט  און  אים  פון  ּבליק 
הויכן  פון  שדוכים  טָאכטער  דיין  פַאר 
ּפויזע(.  )קליינע  נדן.  פיל  מיט  און  יחוס 
זיין  אַז  געזעהן,  ווייטער  הָאט  ניסן  און 
איז  און  יאוש.  אין  ַאריין  פאַלט  זון 
און  וועלט  דער  איּבער  ווַאנדערן  אַוועק 
זוכן נייע וועגן, און דעם פָאטערס נשמה 
אומרוה  מיט  דורכגעדרונגען  זיך  הָאט 
מאַכט,  שווַארצע  די  און  טרויער.  און 
דערזעהענדיג דעם יאוש פון ּבחור, הָאט 
אויסגעשּפרייט פַאר אים אירע נעצן און 
הָאט אים געפַאנגען און צוגענומען פַאר 
דער צייט פון דער וועלט, און זיין נשמה 
הָאט געּבלָאנדזעט ּביז זי איז ַאריין ווי ַא 
דּבוק אין גוף פון זיין ּבאַשערטער. )קליינע 
דעם  מיט  זָאגט:  רבקה  ּבן  ניסן  ּפויזע(. 
ָאּפגעשניטן  געווָארן  ער  איז  טויט  זונס 
פון ּביידע וועלטן, געּבליּבן ָאן ַא נָאמען 
און  יורש  ַא  ָאן  געדעכעניש,  ַא  ָאן  און 
ָאן ַא קדיש. עס איז פַארלָאשן געווָארן 
קרוין  די  און  ליכט,  זיין  אייּביג  אויף 
זיין קָאּפ הָאט זיך ַארָאּפגעקייקלט  פון 
ּבית  דעם  ּבעט  ער  און  ָאּפגרונט,  אין 
ּפי  על  סנדרן  זָאל משּפטן  ער  צדק,  דין 
דין פון אונזער הייליגער תורה פַאר די 
און  זון  ניסנ׳ס  פון  ּבלוט  פון  פַארגיסונג 
דעם זונס קינדער און קינדס קינדער עד 
סוף כל הדורות )שרעקנדיגע שטילקייט. 

סנדר כליּפעט(.

הָאסט  העניע.  ּבן  סנדר  עזריאל:  ר׳ 

סנדר: איך הָאּב געשיקט די פלינקסטע 
ניט  נָאך  זיינען  די מחותנים  נָאר  פערד, 

געקומען.

ר׳ עזריאל: שיק זיי אַיינקעגן ַא רייטער, 
זיי זָאלן פָארן ווָאס גיכער.

סנדר: איך וועל עס טָאן.
)ּפויזע(.

געשיקט  הָאּבן  מיר  סנדר!  עזריאל:  ר׳ 
ָאנזָאגן דעם מת טהור ניסן ּבן רבקה, אַז 
ַא  ַארויס אויף  רופט אים  דין  ּבית  דער 
אונזער  ָאן  נעמסטו  דיר.  מיט  תורה  דין 

משּפט?

סנדר: איך נעם אים ָאן.

אַלץ,  זיין  מקיים  וועסטו  עזריאל:  ר׳ 
ווָאס מיר וועלן ּבאַשטימען?

סנדר: איך וועל מקיים זיין.

זיך  שטעל  און  ָאּפ  גיי  עזריאל:  ר׳ 
רעכטס.

דערמָאנט...  זיך  הָאּב  איך  רּבי!  סנדר: 
ַא  צו  ַארויסרופן  מיך  מוז  רבקהס  ניסן 
ווָאס איז  וועגן ַא תקיעת כף,  דין תורה 
אין  ּבין  איך  נָאר  אונז...  צווישן  געווען 

דעם ניט שולדיג...

דערציילן  וועסטו  דָאס  עזריאל:  ר׳ 
וועט  תביעה  ּבעל  דער  אַז  שּפעטער, 
ּבאַלד  ּפויזע.  תביעות.  זיינע  ַארויסזָאגן 
וועט זיך ּבאַווייזן צווישן אונז ַא מענטש 
זָאלן  מיר  כדי  וועלט,  דער אמת׳ער  פון 
אים משּפטן מיט ַא מענטשן פון אונזער 
תורה  דין  אַזַא  )ּפויזע(.  הדמיון.  עולם 
ּבאַווייזט, אַז די דינים פון דער הייליגער 

און  וועלטן  אַלע  איּבער  הערשן  ּתורה 
איּבער אַלע ּבאַשעפענישן און זיינען ַא 
חוב אי פַאר לעּבעדיגע אי פַאר טויטע. 
הַארּב  זעער  איז  תורה  דין  אַזַא  ּפויזע. 
און פורכטּבַאר. אויף איר ווערט געקוקט 
ווען דער ּבית דין  פון אַלע היכלות. און 
ַא הָאר ָאּפטרעטן  זָאל חס ושלום אויף 
ַא רעש אין ּבית דין של  ווערט  פון דין, 
אַזַא  צו  מען  דַארף  דערפַאר  מעלה. 
ּפחד...  און  אימה  מיט  צוטרעטן  משּפט 
אימה... און ּפחד... )קוקט זיך אומרואיג 
ארום, שטעלט זיך ָאּפ מיטן ּבליק אויפן 
א  אנטשוויגן.  ווערט  און  פָארהאנג 

שרעקנדיגע שטילקייט(.

שטיל,  צווייטן.  :)צום  דיין  טער   1
דערשרָאקן(: דוכט זיך, ער איז דָא...

2 טער דיין: )אינם זעלּבן טָאן( ער איז, 
דוכט זיך, דָא...

ר׳ שמשון: ער איז דָא...

רבקה  ּבן  ניסן  טהור,  מת  עזריאל:  ר׳ 
דער ּבית דין צדק איז גוזר אויף דיר, דו 
זָאלסט ניט ַארויסטרעטן פון דעם רָאנד 
און פון דער מחיצה, ווָאס עס איז פַאר 
ניסן  טהור,  מת  )ּפויזע(.  געמאַכט  דיר 
ּבַאפעלט,  צדק  דין  ּבית  דער  רבקה.  ּבן 
טענות  ַא  פַאר  ווָאס  זָאגן,  זָאלסט  דו 
העניע?  ּבן  סנדר  צו  הָאסט  דו  ותביעות 
) רעקנדיגע ּפויזע. אלע הערן זיך צו ווי 

פארשטיינערט(.

ער  זיך,  דוכט  פריער(:  )ווי  דיין  טער   1
ענטפערט...

2 טער דיין: דוכט זיך, ער ענטפערט...

נָאר קיין  ַא קול,  איך הער  1 טער דיין: 
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פארדעקנדיג דעם ּפנים. שווערע ּפויזע. 
ר׳  ָאּפ  גיט  און  מיכאל  אריין  גייט  עס 

עזריאלן דעם שטעקן(.

ר׳ עזריאל )רעדט שטיל מיט ר׳ שמשון 
נעמט  אויף,  זיך  הייּבט  דיינים.  די  און 
דין  ּבית  דער  האנט(:  אין  שטעקן  דעם 
צדדים  ּביידע  אויסגעהערט  הָאט  צדק 
און טרָאגט ַארויס אַזַא ּפסק דין: היות ווי 
עס איז ניט ּבאַוואוסט, אויּב ּביין תקיעת 
ּבן  סנדר  און  רבקה  ּבן  ניסן  צווישן  כף 
העניע זיינען זייערע ווייּבער שוין געווען 
פַארנומען אין טרָאגן און היות ווי לויט 
קיין  ניט  הָאט  תורה  הייליגער  אונזער 
ממשות אַיין ָאּפמאַך וועגן ַא זאַך, ווָאס 
קענען  געווָארן,  ּבאַשַאפן  ניט  נָאך  איז 
איז  סנדר  אַז  ּבאַשטימען,  ניט  מיר 
תקיעת  דעם  זיין  מקים  געווען  מחויב 
הָאט  היכלים  די  אין  ווי  אַזוי  נָאר  כף. 
מען ָאנגענומען דעם תקיעת כף און מען 
הָאט איינגעפלַאנצט ּביי ניסן ּבן רבקה׳ס 
זון אין הַארצן די מחשבה, אַז סנדר ּבן 
ּבאַשערטע,  זיין  איז  טָאכטער  העניעס 
ווייטערדיגע  סנדרס  דורך  ווי  אַזוי  און 

גרויסע  פָארגעקומען  זיינען  אויפפירונג 
זיין  און  רבקה  ּבן  ניסן  פַאר  אומגליקן 
אַז  גוזר,  צדק  דין  ּבית  דער  איז  זון, 
זיין  פון  העלפט  ַא  ָאּפגעּבן  זָאל  סנדר 
זיין  זָאל  און  לייט  ָארימע  פַארמעגן 
זָאגן  און  יָארצייט  שטעלן  לעּבן  גַאנצן 
זיין  נָאך  און  רבקה  ּבן  ניסן  נָאך  קדיש 
)ּפויזע(.  קינדער.  אייגענע  נָאך  ווי  זון, 
טהור  מת  דעם  ּבעט  צדק  דין  ּבית  דער 
ניסן ּבן רבקה, ער זָאל מוחל זיין סנדרן 
ּבמחילה גמורה. און נָאך ּבעט ער אים, 
ער זָאל גוזר זיין אויף זיין זון ּבגזרת ָאב, 
דער  פון  גוף  דעם  פַארלָאזן  זָאל  יענער 
ניט  זָאל  עס  כדי  חנה,  ּבת  לאה  ּבתולה 
פַארדַארט ווערן ַא צווייג פון פרוכטּבַארן 
דערפַאר  און  ישראל.  פָאלק  פון  ּבוים 
וועט דער אַלמעכטיגער ַארויסווייזן זיין 
גרויס גנָאד צו ניסן ּבן רבקה און צו זיין 

פַארווָאגלטן זון.

ַאלע: ָאמן! 
)ּפויזע(

רבקה.  ּבן  ניסן  טהור  מת  עזריאל:  ר׳ 
דין?  ּפסק  אונזער  געהערט  הָאסט 
נעמסטו אים ָאן ? )ַא שרעקנדיגע ּפויזע.( 
סנדר ּבן העניע! הָאסטו געהערט אונזער 

ּפסק דין? נעמסטו אים ָאן?

סנדר: יָא. איך נעם אים ָאן.

רבקה.  ּבן  ניסן  טהור  מת  עזריאל:  ר׳ 
ּבן  סנדר  מיט  דיר  צווישן  תורה  דין  די 
העניע הָאט זיך געענדיגט. איצט מוזטו 
און  ַאריין.  רוח  דיין  אין  אומקערן  זיך 
מיר זיינען גוזר, אַז אין וועג זָאלסט ניט 
קיין  ניט  און  מענטשן  קיין  ניט  שעדיגן 
)ּפויזע(.  ּבאַשעפעניש.  לעּבעדיגע  שום 
מחיצה  די  ַארָאּפנעמען  הייס  מיכאל! 
אריין  רופט  )מיכאל  ווַאסער  געּבן  און 

שיק זיי ַאיינקעגן נָאך ַא 
רייטער. זיי זָאלן טרייבן 

די פערד מיט ַאלע כחות. 
הייס צוגרייטן די חופה 

מיט די כלי זמרים. הייס 
ָאנטָאן די כלה אין אירע 
חוּפה קליידער, ַאזוי, ַאז 
ווי נָאר דער דיבוק וועט 

ַארויס, זָאל מען זי קענען 
פירן צו דער חופה.

טהור  מת  פונם  טענות  די  געהערט 
זיי  אויף  קענסטו  ווָאס  רבקה?  ּבן  ניסן 

ענטפערן?

מויל  דעם  עפענען  ניט  קען  איך  סנדר: 
צו  ווערטער  קיין  ניט  הָאּב  איך  און 
מיין  ּבעט  איך  נָאר  זיך.  פַארענטפערן 
זיין מיין  אַלטן חבר, ער זָאל מיר מוחל 
זינד, ווָארום ניט פון ּבייזן ווילן ּבין איך 
עס ּבאַגַאנגען. ּבאַלד נָאך אונזער תקיעת 
כף איז ניסן אַוועקגעפָארן און איך הָאּב 
הָאט  ווייּב  זיין  אויּב  געוואוסט,  ניט 
קינד.  ַא  פַאר  ווָאס  און  קינד  ַא  געּבָארן 
אַז  דערוואוסט,  זיך  איך  הָאּב  נָאכדעם 

ידיעות  קיין  מער  געשטָארּבן.  איז  ער 
ניט געהַאט  געזינט  זיין  וועגן  הָאּב איך 
וועגן  פַארגעסן  ּביסלעכווייז  הָאּב  און 

דעם.

ניט  זיך  הָאסטו  פַארווָאס  עזריאל:  ר׳ 
נָאכגעפרעגט? ניט אויסגעפָארשט דעם 

ענין?

צד  געוויינליך מאַכט דעם חתנס  סנדר: 
דעם ערשטן שריט. הָאּב איך גערעכנט, 
אַז אויּב ּביי ניסנ׳ען ווָאלט געּבָארן ווערן 

ַא זון, ווָאלט ער מיר מודיע זיין
)ּפויזע(.

פַאר  פרעגט,  רבקה  ּבן  ניסן  ר׳ שמשון: 
דיר אין  צו  ַאריין  זון איז  זיין  אַז  ווָאס, 
טיש,  דיין  ּביי  זיך  געזעצט  און  הויז 
געפרעגט,  ניט  מָאל  קיין  אים  הָאסטו 
ווער ער איז און פונווַאנען ער שטַאמט?

געדענק  איך  ניט...  ווייס  איך  סנדר: 
הָאט  מיך  אַז  שווער,  איך  נָאר  ניט... 
ּבחור  דעם  נעמען  געצויגן  שטענדיג 
איך  הָאּב  דערפַאר  איידים.  איין  פַאר 
ּביי יעדן פָארגעלייגטן שדוך געשטעלט 
אַזעלכע שווערע תנאים, אַז די מחותנים 
אַיינגעשטַאנען,  ניט  זיי  אויף  זיינען 
אויף אַזַא אופן זיינען זיך דריי שדוכים 
די  ווייּב,  די  נָאר  פונַאנדערגעגַאנגען. 

קרובים זיינען צוגעשטַאנען..
)ּפויזע(.

דו  אַז  זָאגט,  רבקה  ּבן  ניסן  ר׳ שמשון: 
זיין  דערקענט  הַארצן  אין  טיף  הָאסט 
פרעגן,  געהַאט  מורא  הָאסט  און  זון 
ווער ער איז. דו הָאסט געזוכט פַאר דיין 
טָאכטער ַא רייכן און ַא זַאטן לעּבן און 
ַארָאּפגעשטויסן  דעם  איּבער  הָאסט 
זיין זון אין ָאּפגרונט )סנדר וויינט שטיל 
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סנהדרין  גרויסן  דעם  פון  נָאמען  אינם 
הדס,  ּבן  עזריאל  איך,  ּבין  ירושלים  פון 
דעם לעצטן מָאל גוזר אויף דיר, זָאלסט 
פַארלָאזן דעם גוף פון דער ּבתולה, לאה 

ּבת חנה!

לאה ’דיּבוק’ )אנטשיידן(: איך וועל ניט 
ַארויסגיין! 

ַאריין מענטשן  רוף  מיכאל,  ר׳ עזריאל: 
און  שופרות  און  קיטלען  ּברענג  און 
שווַארצע ליכט. )מיכאל גייט ארויס און 
פופצעהן מענטשן,  מיט  אום  זיך  קערט 
טראגן  זיי  משולח.  דער   — זיי  צווישן 
ליכט(  און  שופרות  קיטלען,  אריין 
נעמט  )מיכאל  ספרים!  די  ַארויס  נעמט 
זיּבן  צוטיילט  תורות,  ספרי  זיּבן  ארויס 
מענטשן(. גיט פאנאנדער זיּבן שופרות. 
הַארטנעקיגער רוח! אַזוי ווי דו ּביסט זיך 
ניט מכניע אונזער ּבַאפעל — גיּב איך דיך 
איּבער אין רשות פון די העכערע רוחות, 
איּבערגוואַלד.  ַארויסציען  דיך  זָאלן  זיי 

ּבלָאזט תקיעה )מען ּבלאזט תקיעה(.

ארט,  פון  ריס  א  זיך  )גיט  ‘דיּבוק’  לאה 
ציט  מיך!  לָאזט  שרייט(:  זיך,  ווארפט 
ניט  קען  איך  ניט!  וויל  איך  ניט!  מיך 

ַארויסגיין!

רוחות  די העכערע  ווי  אַזוי  ר’ עזריאל: 
דיך  איך  גיּב  זיין,  גובר  ניט  דיך  קענען 
איּבער אין רשות פון די מיטעלע רוחות, 
די ניט גוטע ניט שלעכטע, זיי זָאלן דיך 
ַארויסציען. ּבלָאזט  זייער אַכזריות  מיט 

שברים. )מען ּבלאזט שברים(. 

ָאּפגעשלַאפטע  )מיט  ‘דיּבוק’  לאה 
כחות(: וויי איז מיר אַלע כחות פון דער 
אַיינקעגן  אויפגעשטַאנען  זיינען  וועלט 
מיר. מיך ציען די שרעקליכסטע רוחות, 

ניט קיין רחמנות, אַיינקעגן  ווייסן  ווָאס 
און  צדיקים  און  גדולים  שטייען  מיר 
און  נשמה  פָאטערס  מיין  זיי  צווישן 
ַארויס.  זָאל  איך  מיר,  אויף  גוזר  זיינען 
ּבלייּבן  וועט  מיר  אין  זמן  כל  און  ניין. 
זיך  איך  וועל  כח,  פונק  איין  כָאטש 

רַאנגלען און ניט ַארויסגיין.

ַאנדערש אַז  ניט  זיך(:  )פאר  ר׳ עזריאל 
אים.  העלפט  מעכטיגער  ַא  אימיצער 
ַאריינשטעלן  מען  זָאל  מיכאל!  )ּפויזע(. 
די ספרים אין ָארון קודש )מען שטעלט 
מיט  קודש  ָארון  דעם  פַארהענג  אריין( 
ַא שווַארצן ּפרוכת. )מיכאל פַארהענגט(. 
צינד ָאן די שווַארצע ליכט. )מען צינדט 
קיטלען  ווייסע  ָאנטָאן  אַלע  זָאלן  ָאן( 
)אלע און אויך ר׳ עזריאל און ר׳ שמשון 
עזריאל  ר׳  קיטלען,  ווייסע  ָאן  טוען 
שטעלט זיך, הייּבט אויף די האנט. הויך 
און  גָאט!  אויף,  שטיי  שרעקנדיג(  און 
זָאלן זיך צושּפרייטן און ַאנטלויפן דיינע 
פיינט פון פַאר דיר. ווי עס צושּפרייט זיך 
רויך, זָאלן זיי זיך צושּפרייטן... זינדיגער 
און ווידערשּפעניגער רוח! מיט דעם כח 
פון אַלמעכטיגן גָאט און מיטן רשות פון 
דער הייליגער תורה צורייס איך, עזריאל 
פַארקניּפן  ווָאס  פעדים,  אַלע  הדס,  ּבן 
דיך מיט דער לעּבעדיגער וועלט און מיט 
דעם גוף און נשמה פון דער ּבתולה לאה 

ּבת חנה...

איז  וויי  אויס(:  )שרייט  ‘דיבוק’  לאה 
מיר!

ר׳ עזריאל: און איך ּבין דיך מחרים פון 
כלל ישראל! תרועה!!!

הָאט  פונק  לעצטער  דער  דער משולח: 
זיך צונויפגעגָאסן מיטן פלַאם.

נעמען אראּפ דעם  וואס  צוויי מענטשן, 
מיטן  מאכט  עזריאל  ר׳  פארהאנג  
אויפן  ראנד  קיילעכדיגן  א  שטעקן 
זעלּביגן ארט וואו פריער, נאר פון רעכטס 
אויף לינקס. מען טראגט אריין א שיסל 
הענט(  די  וואשן  אלע  קענדל.  א  מיט 

סנדר? זיינען די מחותנים געקומען?

געהערט  ניט  נָאך  זיך  הָאט  עס  סנדר: 
קיין רעש פון זייער ָאנפָארן. 

ַא  נָאך  אַיינקעגן  זיי  שיק  עזריאל:  ר׳ 
מיט  פערד  די  טרייּבן  זָאלן  זיי  רייטער. 
אַלע כחות. הייס צוגרייטן די חוּפה מיט 
די כלי זמרים. הייס ָאנטָאן די כלה אין 
נָאר  ווי  אַז  אַזוי,  קליידער,  חוּפה  אירע 
זי  מען  זָאל  ַארויס,  וועט  דיּבוק  דער 
קענען פירן צו דער חוּפה. ווָאס עס וועט 
זיין ָאּפגעטָאן! )סנדר  וועט  זיין געטָאן  
גייט ארויס. ר׳ עזריאל נעמט אראּפ און 

לייגט צונויף דעם טלית און תפילין.(

איר  דיינים(:  די  צו  )שטיל  שמשון  ר׳ 
הָאט  מת  דער  אַז  פַארשטַאנען,  הָאט 

ניט מוחל געווען סנדרן?

)שטיל,  דיינים:  טער   2 און  טער   1
דערשראקן( מיר הָארן פַארשטַאנען.

ר׳ שמשון: איר הָאט פַארשטַאנען, אַז 
דער מת הָאט ניט ָאנגענומען דעם ּפסק 

דין?

הָארן  מיר  דיינים:  טער   2 און  טער   1
פַארשטַאנען.

ר׳ שמשון: איר הָאט געפילט, אַז אויף 
ניט  ער  הָאט  ווערטער  עזריאלקעס  ר׳ 

געענטפערט ָאמן?

הָאּבן  מיר  דיינים:  2 טער  און  1 טער 
געפילט.

ר׳ שמשון: דָאס איז זעער ַא שלעכטער 
סימן!

1 טער און 2 טער דיינים: דָאס איז זעער 
ַא שלעכטער סימן!

איז  עזריאל  ר׳  ווי  זעהט  שמשון:  ר׳ 
הענט.  די  ציטערן  אים  ּביי  צורודערט. 
ָאּפגעטָאן,  אונזערס  הָאּבן  מיר  )ּפויזע(. 
קענען מיר גיין... )די דיינים גייען שטיל 
אומּבאמערקט ארויס. ר׳ שמשון קלייבט 

זיך אויך ארויסגיין(.

דער  ּביז  דָא  ּבלייּבט  רב.  עזריאל:  ר׳ 
מסדר  איר  וועט  ַארויס,  וועט  דיּבוק 
זיפץ  א  גיט  שמשון  )ר׳  זיין  קדושין 
קאּפ  אראּפגעלאזענעם  איין  מיט  און 
זעצט ער זיך אן א זייט. ַא דרייענדיגע 
און  פַארּבָארגן  עולם!  של  רּבונו  ּפויזע.( 
ָאּבער  וועגן.  דיינע  זיינען  וואונדערּבַאר 
די וועג, מיט וועלכער איך גיי, איז דָאך 
ּבאַלויכטן מיט דעם שיין פון פלַאם פון 
דיין הייליגן ווילן. און איך וועל פון אים 
לינקס...  ניט  רעכטס  ניט  ָאּפטרעטן  ניט 
)הייּבט אויף דעם קאּפ( מיכאל, הָאסטו 

אַלץ צוגעגרייט?

מיכאל: יָא, רּבי. 

ּבתולה. די  ַאריינפירן  הייס  עזריאל:  ר׳ 
לאה׳ן  אריין  פירן  פראדע  און  )סנדר 
א  מיט  חוּפהקלייד  ווייסער  א  אין 
שווארצן מאנטל אויף די ּפלייצעס. זעצן 
זיך  זעצט  שמשון  ר׳  סאפע,  אויפן  זי 
נָאמען  אינם  דיּבוק!  עזריאלן(  ר׳  לעּבן 
דָא,  זיצט  ווָאס  דאתרא,  מרא  דעם  פון 
יידן,  ַא הייליגער עדה  פון  נָאמען  אינם 
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אלע: אמן!

ציטער(:  א שטארקן  )גיט  ‘דיּבוק’  לאה 
ּבאַשטימטע  די  קדיש.  מיר  נָאך  זָאגס 

צייט גייט אויס!

ערשטן  דעם  זָאג  סנדר!  עזריאל:  ר׳ 
קדיש.

רּבא.  שמיה  ויתקדש  יתגדל  סנדר: 
ּבעלמא די ברא כרעותיה... )דער זיינער 

שלאגט 12(. 

פון  אויף  )שּפרינגט  ‘דיּבוק’:  לאה 
ווי  סאפע  אויפן  )פאלט  אַיי!!!  שרעק( 

אין אוממאכט (. 

ר׳ עזריאל: פירט די כלה צו דער חוּפה! 
)עס לויט אריין מיכאל(

ווָאס  נָאר  צורודערט(:  )זעער  מיכאל 
רייטער.  לעצטער  דער  זיך  אומגעקערט 
זיך  הָאט  מחותנים  די  ּביי  זָאגט,  ער 
צוּברָאכן ַא רָאד און זיי גייען צופוס. נָאר 
ּבערגל,  אויפן  נָאהענט,  שוין  זיינען  זיי 

מען זעהט זיי פונדַאנען!

איּבערראַשט(:  )שטַארק  עזריאל  ר׳ 
זיין!  זָאל  זיין   געזָאלט  הָאט  עס  ווָאס 
)צו סנדרן( די אַלטע ּבלייּבן דָא מיט דער 
כלה און מיר אַלע וועלן גיין מקּבל ּפנים 
זיין דעם חתן )מאכט ַארום לאה׳ן מיטן 
שטעקן א ראנד פון לינקס אויף רעכטס. 
אים  הענגט  קיטל,  דעם  אראּפ  נעמט 
מיטן  ארויס  גייט  און  טיר  לעבן  אויף 
און  סנדר  אים  נאך  האנט,  אין  שטעקן 

מיכאל. לאנגע ּפויזע(.

לאה: )וואכט אויף. מיט זעער א שוואכן 
זייט  ווער איז דָא מיט מיר? דָאס  קול( 

איר, ּבָאּבינקע? ּבָאּבוניע? מיר איז שווער. 
העלפט מיר... פַארוויגט מיך...

זיין  ניט  דיר  זָאל  זי(:  )גלעט  פראדע 
שווער, טָאכטערל. שווער זָאל זיין דעם 
און  קָאטער,  שווַארצן  דעם  טָאטער, 
ווי  גרינג  זיין  זָאל  אויפן הערצעלע  דיר 
ַא ּפוכעלע, ווי ַא הויכעלע, ווי ַא ווייסע 
זָאלן  מלָאכים׳לעך  הייליגע  שנייעלע, 
פליגעלעך  זייערע  מיט  דיך  ַארומפָאכן 
ווי  שּפיל,  זמר  כלי  ַא  זיך  הערט  )עס 

מ׳פירט צו דער חוּפה(.

פראדען  כאּפט  )פארציטערט,  לאה 
פארן האנט(: איר הערט? דָאס גייט מען 
טַאנצן ַארום הייליגן קבר׳ל, משמח זיין 

די טויטע חתן כלה!

ראדע: ציטער ניט, טָאכטערל, הָאּב קיין 
אַ׳גרויסע  שטייט  דיר  ַארום  ניט.  מורא 
גּבורים  זעכציג  וואַך.  מעכטיגע  ַא  וואַך, 
ַא  פון  דיך  ּבאַשיצן  דעגנס  ּבלויזע  מיט 
ָאבות  הייליגע  די  ּבאַגעגעניש,  ּבייזער 
און די הייליגע אמהות ּבאַשיצן דיך פון 
)גייט ּביסלעכווייז אריּבער  ַא ּבייז אויג 

אין א סקאנדירנדיגן געזאנג(.

ּּבאַלד וועט מען דיך פירן צו דער חוּפה
מזל׳דיגער  ַא  אין  שעה,  גוטער  ַא  אין 

שעה...
גן  זיך פון  גייט  דיין מַאמע די צדקניות 

עדן ַארויס,
פון גן עדן ַארויס,

אין גָאלד און אין זילּבער אויסגעצירט.
איינקעגן  מלָאכים׳לעך  צוויי  איר  גייען 

אויס,
איינקעגן אויס.

נעמען זיי זי פַאר די הענט,
איינער רעכטס און איינער לינקס:

חנה׳לע דו מיין, חנה׳לע דו פיין,

זיך  קען  איך  כחות(:  )ָאן  ‘דיּבוק’  לאה 
ָאן  הייּבט  )מען  רַאנגלען...  ניט  מער 

ּבלָאזן  ּתרועה(

די  ָאּפ  געשווינט  )שטעלט  עזריאל  ר׳ 
שופרות, צו לאה׳ן(: גיסטו זיך אונטער?

קול(:איך  טויטן  ַא  )מיט  ‘דיּבוק’  לאה  
גיּב זיך אונטער...

ווילן  גוטן  מיטן  צו  זָאגסטו  ר׳ עזריאל: 
ּבתולה  דער  פון  גוף  דעם  פַארלָאזן 
לאה ּבת חנה און מער זיך אין אים ניט 

אומקערן?

לאה ‘דיּבוק’ )ווי פייער(: איך זָאג צו.

און  כח  זעלּביגן  דעם  מיט  עזריאל:  ר׳ 
רשות, מיט וועלכע איך הָאּב דיך מחרים 
דעם  דיר  פון  ַארָאּפ  איך  נעם  געווען, 
ליכט  די  אויס  לעש  מיכאל׳ן(  )צו  חרם 
ּפרוכת   שווַארצן  דעם  ַארָאּפ  נעמט  און 

די שופרות  ּבאַהאַלט  עס(.  טוט  )מיכאל 
)מיכאל קלייּבט זיי צונויף( און זָאלן די 
ַארָאּפנעמען  מענטשן  ַאריינגערופענע 
פערצעהן  )די  ַארויסגיין  און  קיטלען  די 
מענטשן טוען אויס די קיטלען און גייען 
און  משולח  דעם  מיט  צוזאַמען  ַארויס 
די  אויף  הייּבט  עזריאל  ר׳  מיכאל׳ן. 
עולם!  של  רּבונו  הויך(  דער  אין  הענט 
לייטזעליגקייט!  און  רחמים  פון  גָאט 
דער  פון  צער  גרויסן  אויף דעם  ָאן  קוק 
נשמה,  געּפלָאגטער  און  פַארווָאגלטער 
און  זינד  פרעמדע  איּבער  איז  ווָאס 
ָאּפ  קער  געווָארן.  געשטרויכלט  טעותן 
זָאלן  און  חטאים  אירע  פון  ּבליק  דיין 
אירע  דיר  צו  ַארויפגיין  דעמפונג  ַא  ווי 
פריערדיגע גוטע מעשים, איר גרויסער 
צער און דער זכות פון אירע ָאבות. רּבונו 
אַלע  וועג  איר  פון  ָאּפ  רוים  עולם,  של 
אַיין  צו  איר  גרייט  און  חּבלה  מלאכי 

אייּביגע רוח אין דיינע ּפאַלעצן. ָאמן!

באלד וועט מען דיך פירן צו דער חוּפה
אין ַא גוטער שעה, אין ַא מזל׳דיגער שעה...

דיין מַאמע די צדקניות גייט זיך פון גן עדן ַארויס,
פון גן עדן ַארויס,

אין גָאלד און אין זילבער אויסגעצירט.
גייען איר צוויי מלָאכים׳לעך איינקעגן אויס,

איינקעגן אויס.
נעמען זיי זי פַאר די הענט,

איינער רעכטס און איינער לינקס:
חנה׳לע דו מיין, חנה׳לע דו פיין,

ווָאס הָאסטו זיך אויסגעצירט אין גָאלד און 
זילבער און שיין?
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מיר,  צו  אום  זיך  קער  )צארט(  לאה: 
ַא  דיך  וועל  איך  מאַן...  מיין  חתן,  מיין 
אין  און  הַארצן  מיין  אין  טרָאגן  טויטן 
די חלומות פון נאַכט וועלן מיר צוזַאמען 
וויגן אונזערע ניט געּבָארענע קינדערלעך.
)וויינט(. מיר וועלן זיי נייען העמדעלעך, 
)זינגט  לידעלעך  זינגען  זיי  וועלן  מיר 

וויינענדיג(:
ּבאַיו, ּבאַיו, קינדערלעך,
ָאן ַא וויג ָאן ווינדעלעך,
טויטע ניט געּבָארענע,

ָאן ַא צייט פַארלָארענע...
חוּפה מארש,  א  זיך  הערט  דרויסן  )פון 
ווָאס דערנעהענט זיך. לאה פארציטערט(: 
מען גייט מיך פירן צו דער חוּפה מיט ַא 

פרעמדן! קום צו מיר, מיין חתן!

דיין גוף הָאּב איך פַארלָאזן  חנן׳ס קול: 
און קום צו דיין נשמה. )ער באווייזט זיך 

אין וואנט אין ווייסן(. 

צוים  רָאנדן  דער  פרייד(:  )מיט  לאה 
קום  מיין!  דיך, חתן  זעה  צוּברָאכן! איך 

צו מיר!

חנן )ווי א ווידערהאל(: קום צו מיר!

לאה )שטייט אויף מיט פרייד(: איך גיי 
צו דיר.

חנן )ווי א ווידערהאל(: איך גיי צו דיר.

קולות )הינטערן סצענע(: פירט דָא כלה 
לאה  מארש.  חוּפה  )ַא  חוּפה!  דער  צו 
שווַארצע  דאס  סאפע  אויפן  פארלאזט 
מאנטל און אינגאנצן אין ווייסן גייט זי 
אונטערן חוּפה מארש צו חנן׳ען, שטעלט 
זיך  גיסט  זי  ווי  און  ארט  זיין  אויף  זיך 
צונויף מיט אים. עס גייט אריין עזריאל 
מיטן שטעקן אין האנט, נאך אים דער 

אין  טיר.  ּביין  אּפ  זיך  שטעלן  משולח. 
טיר סנדר, פראַדע, די איּבעריגע(.

לאה )מיט ַא קול ווי פונדערווייטנס(: ַא 
ַארום...  רונד  זיך  צוגיסט  ליכט  גרויסע 
איך ּבין ּבאַהעפט מיט דיר אויף אייּביג, 
מיין ּבאַשערטער... צוזַאמען שוועּבן מיר 
אַלץ העכער, העכער, העכער... )עס ווערט 

אלץ פינסטערער (.

קאּפ(  דעם  )אראּפלאזנדיג  עזריאל  ר׳ 
:פַארשּפעטיגט.

)עס  האמת  דיין  ּברוך  משולח:  דער 
פונדערווייטנס  פינסטער.  שטאק  ווערט 

הערט זיך שטיל שטיל(:
מחמת ווָאס, מחמת ווָאס

איז די נשמה
פון העכסטער הויך

ַארָאּפ אין טיפסטן גרונט?
-דער פאַלן טרָאגט

דעם אויפקומען אין זיך...

)פארהאנג(

ווָאס הָאסטו זיך אויסגעצירט אין גָאלד 
און זילּבער און שיין?

ענטפערט זיי חנה׳לע אַזוי און אַזוי:
ווי זָאל איך זיך ניט אויסצירן? דער יום 

טוב איז מיר גרויס!
ליכטיגע  מיין  טָאכטער,  איינציגע  מיין 

קריין,
טוט צו דער חוּפה מיט מזל גיין!
חנה׳לע דו מיין, חנה׳לע דו פיין!

און  לייד  ּפנים  דיין  אויף  איז  פַארווָאס 
ּפיין?

ענטפערט זיי חנה׳לע אַזוי און אַזוי:
ווי זָאל איך ניט טרויערן? דער יום טוב 

איז מיר וויי!
פירן  חוּפה  דער  צו  טָאכטער  מיין 

פרעמדע לייט,
ָאן  זיך שטיין אין טרויער  מוז  און איך 

ַא זייט...
פירט מען די כלה צו דער חוּפה ּבאַלד,

גייען איר אַיינקעגן יונג און אַלט.
דעם  נעמט  און  הנביא  אליהו  קומט 

גרויסן ּבעכער אין הַאנט...
מאַכט ער ַא ּברכה אויפן גַאנצן לַאנד...

לאנגע  אנטשלאפן.  )ווערט  וָאמן...  ָאמן 
ּפויזע(

לאזט  אויגן.  געשלאסענע  )מיט  לאה 
זיפץ, עפנט די אויגן(:  ארויס א שווערן 

ווער זיפצעט דָא אַזוי שווער.

חנן׳ס קול: איך. 

לאה: איך הער דיין קול, נָאר איך זעה 
דיך ניט.

חנן׳ס קול: דו ּביסט ָאּפגעצוימט פון מיר 
מיט ַא פַארשווָארענעם רָאנד...

דער  ווי  זיס  מיר  איז  קול  דיין  לאה: 
שטילער  ַא  אין  פידל  ַא  פון  געוויין 

נאַכט... זָאג מיר ווער ּביסטו? 

נָאר  פַארגעסן...  הָאּב  איך  קול:  חנן׳ס 
דורך דיין געדַאנקען קען איך געדענקען 

זיך...

הַארץ  מיין  זיך...  דערמָאן  איך  לאה: 
הָאט זיך געצויגן צו ַא ליכטיגן שטערן... 
פַארגָאסן  נעכט  שטילע  אין  הָאּב  איך 
זיסע טרערן און הָאּב אין חלום געזעהן 
דָאס  ּביסטו  געשטאַלט...  ַא  שטענדיג 

געווען?

חנן׳ס קול: איך...

איך דערמָאן זיך... ּביי דיר זיינען  לאה: 
און  הָאר  פַארוויינטע  ווי  ווייכע  געווען 
טרויעריגע מילדע אויגן... ּביי דיר זיינען 
טָאג  פינגער...  דינע  און  לַאנגע  געווען 
און נאַכט הָאּב איך געטראַכט נָאר וועגן 
ּביסט  דו  נָאר  טרויעריג(  )ּפויזע  דיר... 
הָאט  ליכט  מיין  און  מיר,  פון  אַוועק 
איז  נשמה  מיין  און  אויסגעלָאשן  זיך 
וויסטע  ַא  ווי  און  געווָארן.  פַארוועלקט 
אלמנה ּבין איך געווען, אַז צו מיר הָאט 
דערנעהענט...  מאַן  פרעמדער  ַא  זיך 
און  אומגעקערט  זיך  הָאסטו  נָאכדעם 
ַא  אויפגעּבליט  הָאט  הַארצן  מיין  אין 
לעּבן פון טויט און ַא פרייד פון טרויער... 
פַארווָאס הָאסטו מיך ווידער פַארלָאזן?

אַלע  צוּברָאכן  הָאּב  איך  קול:  חנן׳ס 
איּבערגעשטיגן  הָאּב  איך  צוימען, 
אַלע  פַארשטערט  הָאּב  טויט,  איּבערן 
געזעצן פון צייטן און דורות. איך  הָאּב 
מיט  שטַארקע,  מיט  גערַאנגלט  זיך 
מאַכטיגע, מיט אומבַארמהַארציגע. און 
אַז ּביי מיר הָאט זיך אויסגעשעּפט דער 
לעצטער פונק כח הָאּב איך פַארלָאזן דיין 

גוף, כדי אומקערן זיך צו דיין נשמה. 
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הנפשות

ר’ סנדר | עשיר בבריניץ

לאה | בתו

פרידה | אומנתה הזקנה

רעיותיה של לאה | גיטל  בתיה

מנשה | ארושה של לאה

נחמן | אביו

ר’ מנדל | רבו של מנשה

ר’ עזריאל | צדיק זקן במירופול

מיכאל | גבאי שלו

ר’ שמשון | רב במירופול

דיינים | א , ב

משולח | יהודי אורח

מאיר | שמש בבית הכנסת בבריניץ

בטלנים | א, ב

בחורי הישיבה | חנן, הנך, אשר

חסידים | א, ב, ג

אשה זקנה

אורח

עניים | גיבן, נקיטע בקב שלו

עניות זקנות | חגרת ,יבשת-יד, סמויה

נשים עניות | אשה גבוהה וחיורת, אשה 
ותינוק בזרועה

חסידים, בחורי ישיבה, בעלי-בתים, 
חנווניות, קרואי-החתונה, ילדים, קבצנים

מערכה ראשונה ושניה | בבריניץ

מערכה שלישית ורביעית | במירופול, 
בבית ר’ עזריאל

בין מערכה ראשונה לשנייה | זמן 
שלושה חודשים

בין שניה לשלישית | שני ימים

בין שלישית לרביעית | מחצית היום

מערכה ראשונה

לפני הרמת המסך, בתוך העלטה, נשמעת זמרה חרישית 
ומסתורית

 
על מה ולמה  

יורדת הנשמה  
מאגרא רמא        

לבירא עמיקתא?  
- ירידה צורך עליה היא,  
ירידה צורך עליה היא.   

      
)המסך מורם לאט לאט (

בלי  מראיהם שחור,   - הכתלים  עץ.  ישן של  כנסת  בית 
טיח וסיד. מנורות נחושת משולשלות מן התקרה וקבועות 
בכתלים. ארון קודש עתיק מחוטב עץ, מעשה פתוחים, 
ישנות  ומנורות  “שויתי”  עם  ה”עמוד”,  לו  סמוך  במזרח. 
עליו. באחת מהן נר של שעויה דולק, נר נשמה. בכותל 
השמאלי, קרוב לשפת הבמה, פתח אל הרחוב, וסמוך לו 
ואלונטית תלויה בטבעת. מרוחק מהם קצת -  וכנו  כיור 
תנור מסויד ואצלו ספסל, שאיש יהודי, אורח, שוכב עליו 

ותרמילו למראשותיו. 
וספרים  צבוע,  שאינו  ארוך  עץ  שולחן   - הספסל  אצל 
מפוזרים עליו, ונר של חלב נעוץ שם בפי צלוחית. מסביב 
לשולחן, על גבי ספסלים, יושבים שלושה בטלנים, א, ב, ג, 
עצובים וחולמים, זה נשען על השולחן, וזה מוטה, כמסב. 
ספרים,  מלא  ארון   - שכנגד  לכותל  עד  השולחן,  אחרי 
ואצלו, נשען על הכותל שכנגד, עומד חנן, כשהוא צלול 
באמצע  הארון.  גבי  על  נתונה  הימנית  וידו  ברעיונותיו, 
הפתוחות  דלתותיו  אצל  הבימה,  שולחן   - הכנסת  בית 
ותיקיהן.  ותפילין  טליות  של  ומסדר  כפוף  מאיר  עומד 
בכותל הימני, סמוך לשפת הבמה, פתח קטן לחדר מיוחד. 
מעזרת  אשנבים  של  שורה  אורכו,  לכל  הכותל,  באותו 
הנשים, ספסל ארוך, ואצלו שולחן עץ, שספרים מפוזרים 
ובתוכם  ישיבה,  בחורי   5-6 יושבים  השולחן  אצל  עליו. 
מרוחק  תנומה.  מתוך  בחשאי,  ב”גמרא”  שהוגים  אשר, 
מהם על גבי עמוד, סמוך לארון הקודש, יושב הנך לבדו 
והוא משוקע בספר. בבית הכנסת אפלולית וצללים, וריח 

התמונות מתוך הצגת ‘הדיבוק’ 
מוסקבה 1922, באדיבות ארכיון 

התיאטרון הלאומי ‘הבימה’
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בטלן ג: גדלות שלהם - מי ישער, מי ישער! וכי יש 
להשיגה בשכל הפשוט?

השמעתם  שלהם?  גדלות  היא  קלה  א: וכי  בטלן 
ורצועתו?  מניקלשבורג  שמילקא  בר’  המעשה  את 
לפניו  שבאו  שמילקא,  בר’  מעשה  לשמוע?  כדאי 
גדול  תקיף  אדיר,  גביר  ואחד  עני  אחד  לדין,  שנים 
חייב.  נתמלא  במדינה, קרוב למלכות.  יצא העשיר 
לו  יציית.  אומר  שלא  ואומר,  צועק  והתחיל  כעס 
של  דינו  ותציית.  פסק  “תציית  בנחת:  שמילקא  ר’ 
עוד  קולו  והרים  הגביר  לקבל”.  התמרמר  יש  הרב 
שלך”.  התייצב  ולרבנות  לך  אנוכי  בז  וצעק:  יותר 
תקבל  הרגע  “בזה  וגזר:  קומתו  מלוא  שמילקא  ר’ 
נוטל את הרצועה!”  - אני  ואם לאו  עליך את הדין, 
ר’ שמילקא  ומגדף.  עמד  כאן התחיל הגביר מחרף 
וברגע   - ופתח תיבה קטנה משולחנו  ידו  ופשט את 
הקדמוני,  נחש   - עקלתון  נחש  משם  ויצא  קפץ  זה 
ונכרך מסביב לצווארו של הגביר...  מה שהיה אחר 
כך - תשערו מאליכם.  הגביר צעק: “הושענא, רבי, 
ככל  אעשה  ועשה  אשמע  שמע  לי,  מחל  לי,  סלח 
ור’  אשר תצווני - הסר מעליי אך את הנחש הזה”, 
בנך  את  תצווה  “עתה  ואמר:  עליו  חמל  שמילקא 
ואת בן בנך אחריך לשמוע בקול הרב, פן יוציא את 

ה”רצועה!”

חקר  היא...  אין  יפה  “רצועה”  חה,  חה,  ג:  בטלן 
לכוחם!

)הפסקה(

בטלן ב: )אל א( תמהני, ר’ וואלף, אם היה המעשה 
בנחש הקדמוני. דומה אני שטעות יש כאן.

בטלן ג: )בתמיהה( למה? מדוע לא?

בטלן ב: היעלה על הדעת, שר’ שמילקא מניקשלבורג 
הנחש  לו!  חלילה  הקדמוני?  בנחש  משמש  יהא 
הקדמוני מי הוא? הוא ה”סמך-מם” בעצמו, רחמנא 

לצלן. )רוקק(

בטלן א: )מתוך קפידא( למאי נפקא מינה? מספרים 
מעשה שהיה, ושראוהו כמה בני אדם בעיניהם, וזה 
בא ואומר: אי אפשר! אני אומר לך בפירוש, שבכוח 
היה  שלנו  בעירה  הנה  אפשר!  הכל  מעשית  קבלה 
נוראים, שהיה מבעיר  בעל שם אחד, בעל מופתים 
לכתחילה אש בבית על ידי שם ומיד חוזר ומכבנה 
על ידי שם אחר. יושב היה כאן ורואה את הנעשה 
במרחק אלף פרסא, מוציא יין מן הכותל, רואה ואינו 
הוא  בעניינים הללו.  עיניי  והוא האיר את   - נראה, 
לברוא  אפשר  מעשית  קבלה  שבכוח  אומר,  היה 
גולם, להחיות מתים, להעלות שדים ורוחות, רחמנא 
לצלן, ואפילו את ה”סמך-מם” בעצמו )רוקק(. בודאי 
לא מן הדברים הקלים הוא זה, אבל הבקי בדבר - 

הכול יכול. באוזניי שמעתי זאת מפיו הקדוש.

על  רק  אפשר  ה”סמך-מם”  את  להעלות  המשולח: 
נתכים  הגדולה  אשו  שבכוח  הקדמון,  השם  ידי 

ומתמזגים יחד הררי אל ותהום רבה...

בטלן ג: ואין סכנה להשתמש בו?

המשולח: )מהרהר( סכנה? לאו... אבל יש שעל ידי 
נשבר  השלהבת  את  הניצוץ  של  התשוקה  עוצם 

הכלי...

יודע את הסוד  לי, שהוא  א: בעל השם אמר  בטלן 
של השם הקדמון.

חנן: )שומע בכוונה לכל דברי המשולח, פורש מן הכל 
ופוסע פסיעה אחת אל השולחן; בקול הוזה( ואיו?

המשולח: )מציץ על חנן( מי?

א( בעל  בבטלן  כן  ואחרי  במשולח  עין  חנן: )נותן 
השם.

“בעל השם אמר לי, שהוא יודע 
את הסוד של השם הקדמון”

עצב והזיה מרחפת בחללו.

בטלן, א, ב, ג: )מזמרים יחד בקול הולך וגוסס(
על מה ולמה

יורדת הנשמה
מאגרא רמא

לבירא עמיקתא
- ירידה צורך עליה היא,

ירידה צורך עליה היא.
)הפסקה ממושכה, כולם יושבים כאבן(

 
דוד’ל  מעשה( לר’  שמספר  כמי  )בנחת,  א:  בטלן 
והיה  זהב  של  כיסא  היה   - לברכה  זכרונו  מטלנא, 

חקוק עליו: “דוד מלך ישראל חי וקיים”.

)הפסקה קצרה(

בטלן ב: הקדוש ר’ ישראל מרוז’ין, זכותו יגן עלינו, 
הייתה  מנגנים  להקת  מלכים.  מנהג  נוהג  היה 
מנגנת לשולחנו ועשרים וארבעה מיני כלי זמר בה. 
סוסים  צמדי  לשלושה  רתומה  במרכבה  היה  ויוצא 

אבירים. 

בטלן ג: )בחדוה( ועל ר’ שמואל מקמינקא מספרים, 
שהיה מטייל בסנדלי זהב... בסנדלי זהב...

)מתעורר, מדבר בנחת, וכמו ממרחק(
ר’ זוסיא מאניפוליא היה עני ואביון כל ימיו, מחזר 
על הפתחים, לבוש בגלימא של איכרים, וחבל קשור 
של  מאלה  קטנים  היו  לא  מופתיו  ומעשי  במתניו, 

הטלנאי והרוזינאי.

שלא  במחילה,  הם,  )בתרעומת( דבריך  ב:  בטלן 
אותם  של  עושרים  בשבח  להפליג  וכי  כלל.  כעניין 
הצדיקים באנו? כמה וכמה עשירים יש בעולם! אין 
מדברים אלא בגדלותם. בר דעת הלא יבין מעליו, כי 
גם הכיסא של זהב וגם כלי הזמר והסוסים וסנדלי 

הזהב – סוד גדול צפון בהם, טעם כמוס.

בטלן ג: בודאי, בודאי!

בטלן א: מי שעיניים פקוחות לו - הוא יראה... הרב 
ראשונה  פעם  כשנזדמן  עלינו,  יגן  זכותו  מאפטא, 
עם הרוז’ינאי בדרך, נפל על אופני מרכבתו ונשקם, 
כלום  ואמר: טיפשים,  כך, צעק  על  לפניו  וכשתמהו 

אינכם רואים, שזו היא מעין מרכבה של מעלה?

בטלן ג: )בהתלהבות( אי, אי, אי!

אינה  שהמרכבה  הסוד,  עיקר  זהו  הלא  ב:  בטלן 
אינם  והסוסים  זמר,  כלי  אינם  הזמר  וכלי  מרכבה, 
סוסים, אלא כולם רק לבושים לגדולתם, כלים לאור 

הגנוז שלהם...

המשולח: הגדלות העליונה אינה זקוקה ללבוש.

הגדלת  אדרבא,  היא!  לב( טעות  )בתום  א:  בטלן 
העליונה זקוקה ללבוש. 
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בכול:  בירכו  אלוהים  לבדוק.  רשאי  סנדר  מאיר: 
עשיר, מיוחס ובת יפת תואר.

בטלן ג: )בחום( א! אוהב אני את סנדר. חסיד גמור! 
מחסידי מירופול! לב בוער!

נלהב  חסיד  להכחיש?  יש  )בקרירות( מה  ב:  בטלן 
בתו  את  להשיא  צריך  היה  כך  אלא...  שלא  הוא, 

היחידה...

בטלן ג: כלומר? פירוש הדברים?

בטלן ב: לפנים בישראל, איש עשיר, מיוחס, שביקש 
חתן לבתו, לא נתן עיניו לא בממון ולא ביחוס, אלא 
היה בא לישיבה גדולה, הביא מתנה לראש הישיבה, 
וזה היה בורר לו בחור מן המעולים. סנדר אף הוא 

היה יכול לקחת לו ובחור מן הישיבה...

אחריו  לחזר  צריך  היה  שלא  ואפשר  המשולח: 
בישיבת  לבתו  נאה  חתן  היה  מוצא  במרחקים. 

מקומנו.

בטלן א: )בתימהון( זו מנין לך?
)הוא ובטלן ב מעיפים עין זה בזה(

המשולח: אני אומר זאת בדרך השערה...

בטלן ג: )בחיפזון( די, די. בלא לשון הרע! לא לקח - 
שמע מינה, כך גרם המזל.

שני  אחריה  ומושכת  הביתה  מתפרצת  )אישה 
ילדים(

האישה: )צועקת בבכייה( אוי ואבוי, רבונו של עולם, 
הושיעה נא! )רצה לארון הקודש בלשון תחינה( אוי, 
ארון  את  נא  נפתחה  אפרוחים...  קטנים,  ילדים 
נזוז  לא  התורה!  ספרי  לפני  נא  נתנפלה  הקודש! 
)מסלקת  לאמכם!  שלמה  רפואה  שתבוא  עד  מכאן 
הפרוכת, פותחת הארון ונותנת ראשה בחיקו, מרימה 
קול בבכייה( אלוהי אברהם יצחק ויעקב! ראה מה 
גדול שברי, שעה לתחינתי! עשה למען האפרוחים 
)מרימה  מעליהם.  אמם  תיקח  נא  אל  הקטנים! 
והיו  הכבוד  כסא  לפני  עלו  קדושים,  קולה( ספרים 
הנטיעה  על  רחמים  בקשו  רוצו,  קדושות!  מליצי 
הרכה, שלא תעקר מן הגן, על השה שלא תטרף מן 
העדר, על היונה שלא תשולח מקנה )בבכי תמרורים( 
לא  משורש,  אהפוך  הרים  בזעקתי,  אקרע  שמיים 
אזוז מכאן עד שישיבו לי עטרת ראשי, מאור עיניי 

ושמשי!
)הילדים בוכים(

מאיר: )בא ונוגע בידה( גניסא, אולי להושיב עשרה 
ולקרוא תהילים?

לי!  אללי  לי,  הקודש( או  מארון  )פורשת  האישה: 
ואל  מהרו  עליי!  רחמו  אנא  תהילים!  לקרוא  ישבו 
זה  בפתח!  המוות  מלאך  רגע!  כל  יקר  תתמהמהו! 

יומיים שהיא נוטה למות...

יש  אבל...  עשרה...  מושיב  אני  הרגע  בזה  מאיר: 
לתת להם משהו. בטלנים, אביונים...

בטלן א: ואיו? בעיירה שלנו, אם עודנו חי.

חנן: הרחק מכאן?

של  בעומקם  מאד.  מאד  רחוקה  העיירה  א:  בטלן 
יערות פוליסיה.

חנן: מהלך כמה ימים?
ולמה  חודשים.  כשני  ימים?  כמה  מהלך  א:  בטלן 
אתה שואל זאת? אולי אתה אומר ללכת לשם? )חנן 
- קראסני שמה, ושם בעל השם ר’  שואל( העיירה 

אלחנן.

חנן: אלחנן? )לעצמו( אלחנן... אל חנן... המ!

בטלן א: כדאי לראותו. )אל הבטלנים( מעשיו - פחדי 
פחדים נוראים, פעם אחת עשה בקבלה מעשית...

אין מסיחין בלילה בעניינים כאלה, ובפרט  ג:  בטלן 
בבית הכנסת.

שהדיבור  מעשית,  בקבלה  השתיקה  יפה  ב:  בטלן 
בשגגה  שיצא  ושלום.  כגון  חס  תקלה,  לידי  מביא 
איזה שם או צירוף מפיך, ונמצאו חייך בסכנה.  כבר 

היתה כזאת לעולמים.

)חנן יוצא מבית הכנסת(

המשולח: )מביט אחריו( אברך משונה. מי הוא?

בטלן א: מבחורי הישיבה, כלי יקר!

בטלן ב: עילוי. ת”’ק דפים גמרא שגורים על פיו.

המשולח: מאין הוא?

בטלן ג: מי יודע, מאין הוא? מי יכול לדעת?

בליטא  המקומות  השולחן( מאחד  אל  )קרב  מאיר: 
ולילה  יום  הגה  בישיבה,  כאן  למד  מתחילה  הוא. 

נסמך  התלמידים,  בחירי  בין  נחשב  ובגמרא. 
גלות.  עליו  שקיבל  נעלם.  אמרו,  להוראה. ופתאום 
זה לא כבר חזר ובא לכאן. נהפך לאיש אחר. נהלך 
לשבת,  משבת  “הפסקות”  מתענה  הימים,  כל  כצל 
שוהה במקום כמה שעות רצופות. הבחורים אומרים, 

שהוא עוסק בקבלה.

בטלן ב: )בחשאי( כבר נודע הדבר בעיר. באים אליו 
לבקש קמיעות, אבל אינו נותן.

הוא.  הגדולים  מן  אולי  הוא?  מי  יודע,  מי  ג:  בטלן 
כלום אפשר לדעת? ולהסתכל אחריו - סכנה.

)הפסקה(

בטלן א: )מפהק( עת לישון.

השם  בעל  את  הנה  לנו  יוריד  )בגחוך( מי  ב:  בטלן 
ויוציא לנו יין מן הכותל. כוס קטנה היתה לי למשיבת 

נפש. יום תמים לא בא כזית אל פי.
בטלן ג: גם אני כמעט שרוי היום בתענית. רק בבוקר 

ברכתי “שהכל” על רקיק של כוסמין.

נזכה  שבקרוב  כמדומה,  מעט.  המתינו  מאיר: 
ל”תיקון” יפה. סנדר הלך לראות חתן לבתו. יכתב נא, 

למזל, תנאים, ומשקה לא יחסר.

בטלן א: כבר נואשתי מן ה”תנאים” שלו. זה שלוש 
פעמים יצא לבקש לו חתן ושוב ריקם. כאן החתן לא 
נראה לו, כאן – היחוס פגום, וכאן – הנדוניה מעטת. 

לא טוב לבדוק יותר מדי!

“אך עיוור כל אדם! עיניים 
לו ולא יראה את הנעשה 

בארבע אמות שלו”
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הצירופים,  כל  השמות,  כל  הדורות...  כל  סוף  ועד 
כל הרמזים...  ומי ידלה את הצפונות? ומי יגלה את 
תשעה  שלושה...  שניים,  הנסתרות? )מונה( אחד, 
ולכל  קטן.  במספר  “אמת”  ספרים.  כמניין  תשעה   -
שוב  ל”ו...   - הכל  בסך   - חיים”  “עצי  ארבעה  ספר 
זה.  ומה  מספר  לידי  יבוא  שלא  יום  לך  אין  ל”ו... 
בא לרמז - איני יודע. אבל מרגיש אניף שסוד גדול 
צפון בו. ל”ו - עולה ב’ פעמים ח”י. והוא גם - לאה. 
ג’ פעמים ל”ו עולה חנן.  ל”ו - משמעו “לו”, כלומר, 
ה’,  לא  )רועד(  פירושה?  מה  ו”לאה”  למי?  אליו. 
ועד כמה  בלעדי אלוהים, חס ושלום! כמה הרעיון, 

הוא מושכני אחריו!...

חנן( חנן!  אל  ומתבונן  הספר  מן  ראשו  הנך: )מרים 
מתהלך אתה כבעל החלומות...

ויושב  הנך.  ניגש  את  ורואה  )מתעורר  חנן: 
ישרה  ודרך  מספר,  אין  לנפשו( רמזים  אצלו.  דובר 

אין. שם העיירה קראסני, ובעל השם שמו אלחנן.

הנך: מה אתה סח?

חנן: מי? אני? לא כלום.  מתבונן הייתי.

הנך: נשתקעת בקבלה יותר מדי. מיום שבאת לכאן, 
לא ראיתי ספר בידיך.

ספר  בידי...  ספר  ראית  להבין( לא  )מתאמץ  חנן: 
בידי... איזה ספר?

פוסקים!  גמרא,  כמשמעו!  פשוטו  ספר?  איזה  הנך: 
מהי השאלה?

חנן: גמרא? פוסקים?... לא ראית בידי, אתה אומר... 
קרים   - פוסקים  ויבשה...  קרה   - )כחולם( גמרא 
ויבשים... )הפסקה. רוחו שבה אליו. הולך ומתעורר 
מדי דברו( מתחת לארץ יש עוד עולם אחד, העולם 
אחד, העולם התחתון, כדמות העולם אשר על הארץ 
עמוקות,  ותהומות  ידיים  רחבי  ימים  מלמעלה. שם 
פני הימים אניות  ועל  נוראים.  ומדבריות  יערות עד 
גדולות תהלכנה ומשברים גדולים יהמיון. ובמדבריות 
בקרב  ישלטו  עולם  ופחדי  וסופות  סערות  תרעשנה 
היערות... ואולם אחת מנע מהם אלוהים: את רקיע 
השמיים. השמש לא תזרח שם וברקים לא ישלחו 
היא  גדולה  הגמרא!  היא  וכזאת  רמזיהם...  שם 
ואולם הרם  וגבול לה,  ונוראה מאוד מאוד, אין קץ 
לא  השמימה...  אש  בלהבות  האדם  את  תרים  לא 
כן הקבלה! היא תשלח ברק ונגלו כל שערי שמיים 
יראו  להם  חקר  אין  אשר  עולמות  עולמי  לעיניך; 
סוף,  אין  למרומי  תישא  נשמתך  ואת  זרחה,  לנוגה 
דרך היכל החוכמה הנעלמה, עד בואך אל ה”פרדס” 
פנימה להציץ מאחורי הפרגוד... )נרתע לאחור( אין 

הפה יכול לדבר... לבי, לבי...

עליית  כי  תשכח,  אל  ואולם  הוא.  כן  הנך: כדבריך 
משום  לחוש  יש  בה;  כרוכה  סכנה  למרום  חפזון 
מרוממת  הגמרא  תהום...  למעמקי  פתאום  נפילת 
וחיפזון,  רעש  בלי  בהדרגה,  מעט,  מעט  האדם  את 
נאמן תעיר  לא; כשומר  היא  ומצודה  ואולם מחסה 
עליו להצילו מכל רע וכאם אומנת תשאהו בחיקה. 
תתנהו  ולא  קשקשים,  ברזל  שריון  סביב  תסוככהו 
לסור מן הדרך הישרה ימין ושמאל כמלוא השערה. 
בסופה  הנפילה  אך  כן הקבלה.  גדולה העלייה,  לא 
של  שלמדת? )בניגון  מה  אתה  זוכר  ממנה.  גדולה 
גמרא( ארבעה נכנסו לפרדס: בן עזיא, בן זומא, אחר 
ור’ עקיבא. בן עזיא הציץ ומת, בן זומא הציץ ונפגע, 
ורבי עקיבא לבדו  בן אבויה קצץ בנטיעות,  אלישע 

נכנס בשלום ויצא בשלום...

חנן: אל תפחידני. אין אנו יודעים את הדרך, שהלכו 
בה, ולשם מה נכנסו לפרדס. אולי נכשלו בדרכם, לפי 
שנכנסו לשם כדי להציץ בלבד, ולא על מנת לתקן. 
כגון  האחרונים,  בדורות  גדולים  כמה  מצינו  והרי 

“כל מעשי ידיו של הקב”ה - ניצוץ 
של קדושה מחיה אותם, וגם את 

החטא עשה אלוהים”

האישה: )נותנת לו מטבע בנוסח של תחינה( הרי לך 
לבתי  נרוצה  ילדים,  בואו,  לי.  אין  יותר  אחד.  זהוב 

מדרשות, נדפקה על דלתי בתי כנסיות...
)יוצאים(

המשולח: )לבטלן ג( בבוקר צעקה אישה לפני ארון 
הקודש על בתה המקשה יומיים ללדת ועתה אישה 

מתפללת על בתה המקשה יומיים למות...

בטלן ג: ובכן?

המשולח: הנשמה של הגוססת עומדת להיכנס בילד 
העתיד להיוולד. וכל זמן שהאישה האחת עודנה חיה 
- חברתה המעוברת אינה יכולה ללדת. וכשתתרפא 

החולה - המעוברת תפיל...

בטלן ג: אך עיוור כל אדם! עיניים לו ולא יראה את 
הנעשה בארבע אמות שלו.

הקדוש  לנו  הזמין  השולחן( ראו,  אל  )פונה  מאיר: 
ברוך הוא זהוב אחד ל”תקון”. נקרא תהילים ונשתה 

רפואה  ישלח  ברחמיו  הוא  ברוך  והקדוש  “לחיים”, 
שלמה לחולה...

)לבחורי  המיוחד.  בחדר  ונקרא  בואו  א:  בטלן 
תהילים  עימנו  שיקרא  מכם  מי  הישיבה( בחורים, 

יקבל רקיק של כוסמין.

)מקצת מן הבחורים פורשים ויוצאים לחדר המיוחד. 
ומאיר. מקץ רגע נשמע  יוצאים לשם גם הבטלנים 
“אשרי  המקובל:  בנוסח  תהילים  קריאת  קול  משם 
לבדו,  נשאר  המשולח  וגו’.  הלך”  לא  אשר  האיש 
כך  ואחר  הקודש  בארון  תחילה  מציץ  דומם,  יושב 

בחנן. חנן נכנס.(

על  לעמוד  כוח  מאין  מאוד,  עייף  לאט,  )פוסע  חנן: 
רואה  לבו,  ברעיוני  צולל  מטרה,  באין  הולך  רגליו. 
פתוח?  הארון  ומשתאה(.  עומד  פתוח,  הארון  את 
)ניגש  נפתח?  מי  בשביל  הלילה?  בעצם  פתחו  מי 
צפופים  כחיים,  עומדים  תורה...  בו( ספרי  ומסתכל 
רזי  כל  צפונים  ובהם  ודוממים...  שלווים  לזה,  זה 
בראשית  ימי  מששת  הנעלמים  הסודות  כל  עולם, 
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הבטחני  הבטח  אתה?  זוכר  )מתבוששת(  לאה: 
להראותני את הפרוכיות העתיקות...

פוקח  מזמרתו,  חנן  את  מפסיקים  דבריה  )בתחילה 
עיניו לרווחה ומתבונן בלאה. כל השעה שלאחר כך 
- או שהוא צופה בלאה צפייה מסתורית, או שעומד 

במקומו ועיניו עצומות(

את  הילדים,  את  נא,  )למאיר( הראם  פרידה: 
לבית-הכנסת,  נדרה  לאה’לי  נא.  הראם  הפרוכיות, 
את  תעשה  נקי  משי  פרוכת.  אמה,  נשמת  לזכר 
הפרוכת, ומרוקמת כרקמת הפרוכת בימי קדם. פרוש 
אמה  ונשמת  הקודש,  ארון  על  הפרוכת  את  יפרשו 

הטהורה תשמח בגן עדן.

חנן  את  רואה  צניעות.  מתוך  סביבה  מבטת  )לאה 
במקומה,  הזמן  כל  ושוהה  נסוגה  עיניה.  ומשפילה 

כשהיא נבוכה עיניה מושפלות ודעתה מפוזרת(

עומד  אני  ומיד  תיכף  ומזומן!  מוכן  הריני  מאיר: 
ומוציא לעיניכן את כל מני הפרוכת, את המהודרות 
ביותר, את העתיקות ביותר, משופרי דשופרי )ניגש 

אל הארון ומוציא משם פרוכת אחרי פרוכת(

יראה  את  אין  לאה( לאה’לי,  ביד  )תופשת  גיטל: 
לעמוד בבית הכנסת בלילה?

חוץ  בבית-הכנסת,  בלילה  הייתי  לא  מעולי  לאה: 
הזה  המקום  למראה  עגום  מה  תורה”.  מב”שמחת 

עתה! מה עגום!

מעולם.  הכנסת  בית  מראה  הוא  כך  בנותי,  פרידה: 
בחצי הלילה יבואו הנה המתים להתפלל והניחו פה 

מאבלם ומיגונם...

גיטל: סבתי, אל תסיחי במתים. מפחדת אני.

שהקב”ה  בשעה  שומעת( ובשחר,  )אינה  פרידה: 
בוכה על חורבן בית מקדשו, דמעותיו נושרות לתוך 
הכנסיות  בתי  של  כתליהם  ולפיכך  כנסיות,  בתי 
אסור!  הכתלים  את  ולסייד  דולפים...  הישנים 

כשבאים לסיידם - הם מתרעמים וזורקים אבנים...

לאה: כמה עתיק, כמה ישן נושן בית הכנסת למראה! 
מבחוץ אין הדבר ניכר כל כך.

זוכר  אין  נושן הבית.  וישן  ימים  עתיק  אכן  פרידה: 
ואין יודע, מתי נבנה. אומרים, שמצאו אותו באדמה 
כל  בעיר,  נפלו  דליקות  כמה  שריפות,  כמה  בנוי... 
הבתים נשרפו והיו לאפר, ובית הכנסת יצא בשלום.  
האש לא שלטה בו. רק פעם אחת אחזה האש בגגו, 
בגפיהן  ונפנפו  נפנפו  יונים,  של  חבורות  באו  ומיד 

וכיבו את האש.

עגום  מה  עצוב,  לנפשה( מה  שומעת,  )כלא  לאה: 
המראה, ומה חביב ללב! קשה עליי הפרידה מבית 
כנסת עתיק זה. רוצה אני להיצמד אל קירות קדשו, 
הכנסת,  בית  לך,  מה  אותו:  ולשאול  לחבקו  לגפפו, 
כך?  כל  ועצוב  פניך? למה אתה שומם  קדרו  שככה 

האר”י הקדוש ובעל שם טוב זכרונו לברכה, שנכנסו 
ולא נכשלו.

הנך: ואתה אומר להידמות אליהם?

חנן: חלילה לי אני בדרכי אלך.

הנך: ודרכך מה היא?

חנך: לא תבין ללבי.

למדרגות  התשוקה  עזה  בלבי  גם  אבינה.  הנך: 
הגבוהות.

צדיקים  של  מעשיהם  רגע( עיקר  )כמפקפק  חנן: 
ולהעלותן  כבלי החטא  מהן  להסיר  נשמות,  לתקן   -
לשורשן העליון. כבדה המלחמה, לפתח חטאת רובץ. 
חדשה  נפש  באה,  שנייה  והנה  אחת,  נפש  תיקנת 
חדש  דור  והנה  אחד,  דור  תיקנת  חדשים.  וחטאים 
מתחדשת.  והמלחמה   - עימו  חדשים  וחטאים  בא 
ודורות יורדים מטה, וצדיקים מתמעטים והולכים...

הנך: ומה יש איפוא לעשות, לפי דעתך?

עם החטא  להלחם  בטחון( לא  ומתוך  )בחשאי  חנן: 
זהב  שצורפים  כמו  אותו.  לתקן  אלא  צריכים,  אנו 
מסיגים ופסולת, כן יש לצרף את החטא מטומאתו, 

כדי שלא ישאר בו, אלא ניצוץ הקדושה בלבד.

הנך: )תמה( ניצוץ קדושה בחטא? )אתמהה!(

חנן: כל מעשי ידיו של הקב”ה - ניצוץ של קדושה 
מחיה אותם, וגם את החטא עשה אלוהים.

הנך: מה אתה סח! את החטא הביא הס”ם לעולם!

חנן: ואתה הס”ם מי ברא? הקב”ה! ואם כן גם בס”ם 
עצמו ובמעשה ידיו של הס”ם ניצוץ של קדושה יש.

הנך: )נבעת( ניצוף של קדושה בס”ם?!

חנן: הס”ם הוא הסטרא אחרא, כלומר, הצד השני, 
צד שמאל, של האלוהות. ואם כן, בהכרח גם בו יש 

ניצוץ של קדושה.

לי  הנח  היא!...  מהשגתי  למעלה  )בחרדה(  הנך: 
משפיל  ידיו,  בכפות  פניו  )כובש  בדבר!...  להתבונן 

ראשו ושוהה במקומו בלי תנועה(.

חנן: )מתוך התעוררות( איזהו העז שבחטאים? מהו 
איזהו החטא, שקשה  לאדם תמיד?  החטא האורב 
אל  התשוקה  אומר,  הוי   - עליו?  להתגבר  ביותר 

האישה - לא כך?

הנך: )כשראשו מושפל( כך...

ומזככים  וכשמצרפים  מגיל(  רועד  )בקול  חנן: 
הניצוץ  אלא  בו  ישאר  שלא  באופן  החטא,  אותו 
מיד  ונהפכת  מתמרקת  הטומאה  כל  הקדושה,  של 
אתה,  השירים”...  שומע  ל”שיר  עליונה,  לקדושה 
מתחיל  בוערות,  בעיניים  )מסתכל  השירים”  ל”שיר 
שלא מדעת לזמר “שיר השירים”( “הנך יפה, רעיתי, 
יונים מבעד לצמתך...  שערך כעדר  עיניך  יפה,  הנך 
הקצובות,  כעדר  שיניך  גלעד,  מהר  שגלשו  העזים 
אין  ושכלה  מתאימות  שכלם  הרחצה,  מן  שעלו 

בהם”.

)בנגנו הוא עוצם עיניו. הדלת נפתחת בלאט ואל בית 
וידה  לאה,  קצת,  כמהססת  בצניעות,  באה  הכנסת 
גיטל.  מאיר  הולכת  אחריהן  פרידה.  ביד  אוחזת 

יוצא לקראתן מהחדר המיוחד(

מאיר: )תמהה מאד( ראו! בתו של ר’ סנדר? לאה?

“סבתי, אל תסיחי במתים. 
מפחדת אני”
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הביתה.
)כממהרת לצאת, מאיר סוגר את הארון, מאסף את 

הפרוכיות ומצניען ושב אל החדר(

עצומות.  ועיניו  מקומו  על  נוע  בלי  חנן: )שוהה 
מתחיל לנגן חרש-חרש פסוקי שיר-השירים, ממקום 
נאוה.  ומדברך  שפתותייך  השני  שהפסיק( “כחוט 

כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך”.

מזמר? )חנן  אתה  ומקשיב( מה  ראשו  )מרים  הנך: 
הנך  שלפניו.  מה  רואה  ואינו  עיניו  פוקח  משתתק, 

מביט בו( פאותיך רטובות, שוב טבלת...

חנן: )מיכנית( הן...

“ספר  עפ”י  ויחודים?  כונות   - טבילה  ובשעת  הנך: 
רזיאל”?

חנן: הן...

הנך: ואינך מתירא?

חנן: לא.

ולא  לשבת?  משבת  “הפסקות”  מתענה  ואתה  הנך: 
קשה לך הדבר?

קשה עליי האכילה בשבת מן התעניות בימות  חנן: 
החול. תאוות האכילה בטלה אצלי לגמרי.

)הפסקה(

הנך: וכל זה למה? מה אתה רוצה להשיג?

אני  לעצמו( רוצה  )אחרי הפסקה קלה כמשיב  חנן: 
להשיג אבן חן, לרככה כדונג, להתיכה בדמעה זכה 
ולספגה בנשמתי... רוצה אני להמשיך עליי שפע זוהר 
מן ההיכל השלישי של הספירה השלישית, ספירת 
מתוך  פתאום  מתעורר  מהתרגשות,  )נאלם  תפארת 
סוד( עליי  כמגלה  )בלחש,  אחרת:  ועוד  דאגה( כן, 
עוד להשיג שתי כדים מלאות דינרים... בשביל איש 

אחד שאין לנצחו אלא בדינרים, בדינרי זהב...

לך,  ראש( הישמר  - )מניד  חפץ?  אתה  הכזה  הנך: 
חנן, בדרך הישרה לא תשיג חפצך...

חנן: ואם לא בדרך הישרה?

הנך: )נבהל( ירא אני לשבת אתך יחדיו.
)עומד והולך לו.  מן החדר יוצאים מאיר ובטלן א(

כל  את  הנגמור  ודי!   - מזמורים  ח”י  כלינו  א:  בטלן 
התהילים בשכר זהוב אחד? אתמהה!

חביבה  ועליהם  אעשה,  מה  אבל  פשיטא!  מאיר: 
קריאת תהילים לשמה...

מקלימובקא  ברחוב.  לי  נזדמן  החייט  אשר: ברוך 
הוא בא, מקום שנסע לשם סנדר לראות חתן לבתו, 
דרש,  סנדר  מזונות...  בגלל  בטל  שהעניין  וסיפר, 
וזה  שיפסוק המחותן עשר שנים מזונות לבני הזוג, 

לא הסכים אלא לחמש. ומשום כך בטל כל העניין.

מאיר: )במרירות( זאת הפעם הרביעית.

בטלן ג: לבי לבי לו -

המשולח: מילא, נתבטל - נתבטל. מה בכך? מסתמא 
כך גרם המזל. וכי לא אתה הוא שאמרת כך?

חנן: )מזדקף, בעליצות( שוב ניצחתי אני!
)צונח בלי כוח על הספסל. שוהה בלי תנועה במקומו, 

“הבוקר רחוק עודנו. 
והדרך ארוכה. בחצות 

הלילה אצא לדרך”

איני   - אני  רוצה  דומייה?...  ונאלמת  החשית  מדוע 
ונפשי  לו,  יודעת מה אני רוצה, אך לבי, לבי יהמה 

עליו תשוחח...

על  ופורשן אחת אחת  )מביא את הפרוכיות  מאיר: 
מאתיים.  שנותיה  מכולם.  העתיקה  הנה  הבימה( 

פורשים אותה על הארון רק לימי הפסח.

גיטל: )מתפעלת( כמה יופי! ראי, ראי, לאה’לי! שני 
אילנות מרוקמים זהב עבות על פני קטיפה שחומה, 
- שני אריות  יונים על האילנות. למטה מהם  ושתי 
תופשים מגן דוד. בימינו אין למצוא לא זהב כזה ולא 

קטיפה כמוה. 

וכמה  הפרוכת  מראה  וענוג  רך  כמה  לאה: 
עגום )מחלקת את הפרוכת ונושקתה(

לאה( לאה’לי,  ביד  תופסת  חנן  את  )רואה  גיטל: 
הביטי וראי, שם בחור עומד ומסתכל בך, מה מוזר 

מבטו. 

חנן  הוא.  הישיבה  עין( מבחורי  נשוא  )מבלי  לאה: 
נעלם  כן  אחרי  ארוחות-ימים.  בביתנו  אכל  שמו... 

ולא נראה ימים רבים.

גיטל: מה לוהטות עיניו בהביטו בך...

לו.  לוהטות  עיניים  הימים...  כל  משפטו  לאה: ככה 
ובדברו אליי - תקצר נשימתו. וגם נשימתי תקצר... 
יבואו  לזה  זה  זרים  ובתולה  שבחור  נאה,  לא  הרי 

בדברים.

גיטל: מסתכל הוא בך, וכאילו קורא הוא לך בעיניו. 
אין זאת כי אם מתאווה הוא לגשת ומתבייש.

לאה: הייתי רוצה לדעת, מה לו, שככה חוורו פניו? 
החולה הוא?

את  לנשק  לנו  תתן  הלא  )למאיר( מאיר’קי,  פרידה: 
בלא  ונצא  אלוהים  בית  אל  נבוא  הבוא  התורה. 

נשיקת תורתו הקדושה?

מאיר: אדרבה!
)ניגש לארון קודש. גיטל מושכת את פרידה, אחריהן 
תורה  ספר  מוציא  הארון,  את  פותח  מאיר  לאה.   -

ונותן להן לנשיקה(

לאה: )בעברה על חנן, מתעכבת, נושאת אליו עיניה 
חנן...  לך,  וחרישי( שלום  רועד  בקול  מיד.  ומשפילן 

שוב אתה פה...

חנן: )בכבדות(  הן... )מנענע בראשו(

התורה  התורה,  את  שקי  בואי  לאה’לי,  פרידה: 
הקדושה. )לאה חובקת את התורה ברעדה ומעתרת 
מתוך  פרידה  עצומה.  דבקות  מתוך  נשיקות  עליה 
חובה( צדקנית! )בדאגה( רב לך, רב, בתי את התורה 
שחורה  אש  היא,  אש  של  מדי.  יותר  לנשק  אין 
כתובה על גבי אש לבנה... )לאה מרפה בלי חמדה 
מן התורה. פרידה מתוך דאגה יתרה פתאום(מהרנה, 
בנותיי, הביתה. אויה, כמה התמהמהנו פה! מהרנה 
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ניצחתי!!!... אני!!!... )נופל ארצה(
 

המשולח: )מוציא פנס מתרמילו, בינו לבין עצמו( הנר 
כבה. יש להדליק נר אחר.

)הפסקה מאוימת(

סנדר: )מתבונן לצדדים( מה החשכה פה? מאירקה, 
העלה נרות.

)מאיר מדליק(

האחרון  שברגע  לסנדר( אמרת,  )בחשאי  המשולח: 
הסכים המחותן?

סנדר: )מזדעזע, בתימהון ופחד( כך...

ואינם  מבטיחים  שהמחותנים  יש  המשולח: 
דין  לידי   - ופעמים  לידי תגרה...  ובאים  מקיימים... 

תורה... מאוד מאוד יש להיזהר...

סנדר: )נבעת, בחשאי למאיר( מי הוא יהודי זה? אני 
רואהו בפעם הראשונה...

מאיר: לא מבני מקומנו. עובר אורח. משולח.
סנדר: מה הוא מבקש מעימי?

מאיר: איני יודע.

נשב  ה”כיבוד”,  את  בביתי  שיכינו  )נרגע( עד  סנדר: 
אל  יושבים  )כולם  מעט.  ונשוחח  כאן  השולחן  אל 
השולחן( אולי יספר אחד מכם בגדולתו של אדמו”ר 
ר’ עזריאל’קה, שיחיה לאורך ימים, אולי יש שיודע 
לספר בשמו דבר מופת או משל ושיחה נאה. שיחה 

קלה שלו יקרה מפנינים.

בא  פעם  אחד:  משל  בשמו  לכם  אספר  המשולח: 
לפניו “גביר” עצום. נתן בו ר’ עזריאל עיניו הבהירות 
והכיר בו מיד, שקמצן הוא. תפסו בידו והוליכו לחלון 
ואמר: “הביטה ואמור, מה אתה רואה?” “בני אדם!” 
עונה הגביר ותמה מאד לשאת הרבה - “רואה אני בני 

אדם.” לקחו הרב והעמידו לפני המראה: “ועתה מה 
אתה רואה?” - “עתה” - ענה הגביר והסתכל במראה 
- “איני רואה אלא את עצמי”. “הוא הדבר” - אמר 
הרב - “כאן זכוכית וכאן זכוכית, אלא שהזכוכית של 
והמשמש בה שוב אינו  המראה מחופה כסף קצת, 

רואה בני אדם, אלא את עצמו”. 

סנדר: )אין דעתו נוחה( קוצים אתה מטיל בעיניי, ר’ 
יהודי? שמא סבור אתה לרמז עליי?

המשולח: חלילה וחס!

בטלן ג: מהראוי לנגן זמר.

סנדר: אדרבה, אדרבה.

בטלן ג: רבונו של עולם, רבנו של עולם,
הבה, בחליל לך אנגנה.
הבה בחליל לך אנגנה.

איה אמצאך ואיה לא אמצאך?
אם באשר אלכה, שם עמי אתה,

ובאשר אפנה, לנגדי אתה,
ואין דבר אם לא אתה,
אתה הכל והכל אתה,

אתה, רק אתה, אך אתה
אתה, אתה, אתה.

 
כל הטוב הלא מידך אתה,

וגם הרע מידך אתה,
ואם אתה לי מה אירא רע?

אתה הכל והכל אתה
אתה, רק אתה, אך אתה,
אתה, אתה, אתה, אתה.

 
מזרח-אתה, מערב-אתה,

צפון-אתה, דרום-אתה.
מעלה-אתה, מטה-אתה,
אתה, רק אתה, אך אתה
אתה, רק אתה, אך אתה
אתה, אתה, אתה, אתה.

ופניו מביעים שמחת ניצחון. מן החדר יוצאים בטלן 
ב ובחורי הישיבה(

)זה אל זה( מזל טוב, מזל טוב! יהי רצון  הבטלנים: 
שישלח הקב”ה לחולנית רפואה שלמה. )תוקעים כף 

זה לזה(

המשולח: )למאיר( עת לי לצאת לדרך.

מאיר: מה החיפזון?

הפריצים  ישלחו  בידי  אני.  משולח  הלא  המשולח: 
ועליי  יקרים,  חפצים  וגם  שונות  ידיעות  לזה  זה 

להיות זריז בשליחותי.

תשגה  ואפילה.  חושך  בלילה?  תצא  אנה  מאיר: 
בדרך. 

המשולח: הבוקר רחוק עודנו. והדרך ארוכה. בחצות 
הלילה אצא לדרך.

)מתיר תרמילו(

יש לטעום טעימה כל שהיא. מאיר,  עתה  בטלן א: 
למה תתמהמה?

מאיר: כבר הכל מוכן.  גם יי”ש וגם רקיקים.  )מוציא 
צלוחית מחיקו ומראה( בואו ונצא לפרוזדור... 

סנדר  בהרחבה  נכנסים  הבית  ואל  נפתחה,  )הדלת 
וכנופייה של יהודים(

סנדר: )שוהה בפתח. מביט סביבו בעליצות. בקול רם, 
דרך תקיפות( עבור עברתי לפני בית הכנסת ואמרתי: 

אבואה נא ואראה, מה אנשי שלומנו עושים? סבור 
הייתי: יושבים ועוסקים בתורה, והנה לבסוף - הרי 
חסידים  אכן  “תיקון”!  לשתות  עצמם  מכינים  הם 

טרטקוביים אתם. חה-חה-חה!
הבא!  רבה( ברוך  בשמחה  לקראתו  )נדחפים  כולם: 

ר’ סנדר! אורח בזמנו!

בטלן ג: אתנו תשתה “תיקון”!

ברכוני  “תיקון”  אתן  בעצמי  אני  אדם!  פרא  סנדר: 
ב”מזל טוב”. “תנאים” כתבתי לבתי היחידה, בשעה 

טובה ומוצלחת.

)חנן מזדעזע ומביט עליו בעיניים פקוחות לרווחה(

כולם: מזל טוב! מזל טוב!

לפניי  זה  מאיר( מה  ביד  הצלוחית  סנדר: )רואה 
איש? אשר! מהרה רוצה אל ביתי וצו בשמי להכין 
“כיבוד”.  אמור, כי עוד מעט ונבוא כולנו הביתה.  רוץ, 

אל תעמוד! קל כצבי!

בטלן א: )למאיר( ואת הצלוחית טמון.  יבוא יומה!
)מאיר טומן(

כי לא באת עם  זה היום,  מאיר: )לסנדר( ולנו הוגד 
המחותנים לידי גמר, ואתה שב ריקם.

בטלן ג: וכמה נצטערנו על כך!

משום  שנתבטל  כמעט  באמת,  סנדר:  העניין, 
המחותן,  הסכים  האחרון  ברגע  מזונות.  ואולם 

וה”תנאים” נכתבו.

חנן: )מזדקף, חיוור פנים.  בנשימה קצרה( תנאים?... 
לבטלה!  היגיעה  כל  כן  אם  תמצא?  היכן  תנאים?... 
הכוונות?  עם  והטבילות  והסגופים?...  והצרופים?... 
ה’?  מה? )מזדעזע( לא  ועתה  הכול...  לבטלה,  הכול 
זרחה  כאילו  פתאום,  )לפתע  הדבר!...  יצא  מה’  לא 
סוד  ידעתי  עתה  בשמחה(  עליו,  גדולה  מחשבה 
עצומה( אני  משמחה  נשימה  )בלי  הקדמון!  השם 

“ועתה מה אתה רואה?” - “עתה” 
- ענה הגביר והסתכל במראה - 

“איני רואה אלא את עצמי”
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בטלן ב: ישן נושן. זקנים אומרים, שאבות אבותיהם 
לא ראו בבנינו.

)ניגש  היא?  מה  וזו  המצבה(  את  )רואה  האורח: 
חתן  והטהורים  הקדושים  נקברו  “פה  וקורא( 
)אל  ת”ח.”  שנת  השם  קידוש  על  שנהרגו  וכלה, 

הבטלנים( של גזרות ת”ח, בוודאי.

על  שמו,  ימח  חמיל,  הרשע  שנפל  ב: בשעה  בטלן 
העיירה ושחט בה כמה וכמה נפשות של יהודים, הרג 
שנהרגו,  ובמקום  חופתם.  בשעת  וכלה  חתן  בתוכם 
אצל בית הכנסת גופו, שם היתה קבורתם. ושניהם 
בקבר אחד, כדין הקדושים הכל קוראים לו: “הקבר 
הקדוש”. )בלחש, כמגלה תעלומה( - ועד היום הזה, 
הכנסת,  בית  אצל  קידושין  מסדר  שהרב  פעם  בכל 
הקדוש.  הקבר  מתוך  יוצא  אנחה  קול  כעין  נשמע 
ומנהג בידינו, שבאים אחרי החופה ומרקדים סביב 

לקבר, כדי לשמח את החתן והכלה הטמונים שם.

האורח: מנהג משובח.

)מן החצר יוצא מאיר, ניגש אל המשוחחים(

ועד  מעודי  היא!  עניים  סעודת  )בחום( אכן  מאיר: 
היום לא ראו עיניי סעודת עניים כמוה!

האורח: ואין פלא. סנדר משיא את בתו היחידה.

מאיר: )בהתרגשות( נתח דג לכל אחד, צלי בשר מנה 
יפה, פרפראות ומיני תרגימא לקינוח סעודה! ויי”ש 
לפני הסעודה - כרצון איש ואיש, ודובשנית - חתיכה 

הראויה להתכבד לכל אחד! לא יאומן כי יסופר!

אורח  בכבוד  המקל  בראשו.  עיניו   - סנדר  ב:  בטלן 
אבל  יתרעם.   - יתרעם  אם  כלום.  בכך  אין   - קרוא 
שבא  עני  עימו!  חלקי  יהי  אל   - בעניים  המזלזל 
לפניך - כלום יודע אתה מה טיבו? אפשר עני הוא. 
ויודע?  נביא  מי  עני.  בדמות  אחרת  ברייה  ואפשר 

אולי “נסתר” הוא, אחד מל”ו...

מאיר: ואולי גם אליהו הנביא... בידוע, שעשוי הוא 
להתגלות בדמות עני.

האורח: לא בבני אדם עניים בלבד יש להיזהר. גם 
אדם סתם יש שאין אתה עומד על טיבו. אין לדעת 
ולשם  הקודמים,  בגלגולים  שלו  הדרגה  היתה  מה 

מה חזר ובא לעולם הזה...
על  ותרמילו  המשולח  יוצא  השמאלי  המבוי  ׁ)מן 

כתפו. ניגש(

מאיר: )מושיט לו כפו( שלום עליכם! שוב בא כבודו 
למחננו?

המשולח: שוב שולחתי לכאן.

מאיר: ליום טוב באת, לחתונה של גביר...

המשולח: שמעה הולך בכל הגליל.

והחתן  המחותנים  את  כבודו  פגש  מאיר: אולי 
בדרך.  הם איחרו לבוא.

סנדר: פלאי-פלאים, כפתור ופרח! עתה נקום לרקוד! 
לא כן? סנדר משיא בתו היחידה ונפטר בלי ריקוד? 
והזקנים  טרטקוב! )סנדר  חסידי  בין  כן  יעשה  לא 
ראשיהם  רעהו,  כתף  על  ידו  איש  במעגל,  עומדים 
וסובבים לאט לאט,  מוטים הצדה, עיניהם נשואות 
מזמרים בתוך כך ניגון חשאי ועצוב. סנדר ניתק מן 

המעגל( ועתה ריקוד של שמחה! בחורים.

)מקצת הבחורים ניגשים(

בטלן ב: והיכן יתר הבחורים? איה הנך? וחנן איהו?

סנדר: )מתוך קצת דאגה( א-א! הגם חנן, פה? איהו? 
היכן חנן? הביאוהו הלום!

מאיר: )רואה את חנן שוכב על הארץ( הנה זה ישן 
על הארץ!

סנדר: העירו אותו, את הריקא! עוררוהו!

מאיר: )מעורר - בחרדה( איננו מתעורר!

)הכל ניגשים אל השוכח ומנערים אותו(

בטלן א: הוא מת!

בטלן ב: )מגביה ספר מעל הארץ. רועד( ספר רזיאל 
המלאך נפל מתוך ידו!

המשולח: הציץ - ומת...

- המסך -

מערכה שנייה

רחבה של עיר. משמאל בית כנסת עתיק של עץ, גג 
ומצבה ישנה,  - תלולית עפר  גג. לפניו, מן הצד  על 
וכלה  והטהורים חתן  “פ”נ הקדושים  עליה:  שכתוב 
שנהרגו על קידוש השם. שנת ת”ח לפ”ק.  תנצב”ה”. 
קטנים  בתים  ואחריו  מבוי,   - הכנסת  בית  אחרי 
ביתו   - מימין  הדיקורציה.  אל  אחדים, שמצטרפים 
של סנדר - בית גדול של עץ, בעל קומה אחת ובעל 
אכסדרה. שער רחב של החצר, ואחריו מבוי ושורת 
לדיקורציה.  הם  גם  שמצטרפים  ותריסין  חנויות 
בדיקורציה מימין, אחרי החנויות, פונדק, גן, ארמון 
על  לנהר,  מעבר  לנהר.  יורדת  רחבה  דרך  הפריץ, 
פני  זרוע מצבות. על  פני שפתו הגבוהה, בית עולם 
הנהר משמאל נטוי גשר, וסמוך לו - טחנה. קרוב אל 
הסצינה - בית מרחץ ו”הקדש”, בירכתי הבמה - יער 

כבד.

שערי חצרו של סנדר פתוחים לרווחה. בתוך החצר 
ויוצאים  שנמשכים  ארוכים,  שולחנות  עומדים 
להם  ומסביב  ערוכים,  השולחנות  לרחבה.  החוצה 
בעלי  ואביונים,  עניים  מסובים  ספסלים,  גבי  על 
מומים, זקנים וזקנות וילדים, וכולם אוכלים לתאבון. 
משרתים יוצאים מן הבית ובידיהם אלפסים מלאים 

מיני מאכל וטסים מלאים פת ומגישים לשולחן. 

סורגות  נשים,  יושבות  והתריסין  החנויות  לפני 
בעלי  סנדר.  מבית  עיניהן  גורעות  ואינן  פוזמקאות 
בידיהם,  ותפילין  טלית  תיקי  עם  ובחורים,  בתים 
הבתים  לפני  עד  באים  הכנסת,  מבית  יוצאים 
קול  עולה  סנדר  מבית  ומסיחים.  עומדים  והחנויות, 
כלי זמר ומחולות.  נשמעת משם המולה מטושטשת. 
צהריים.  שעת  השעה  מסביב,  ותנועה  התעוררות 
עומד אורחו של  בית הכנסת  כנגד  עיר  ברחבה של 
הגביר, יהודי בא בימים בלבוש אטלס ואצלו בטלן 

ב.

האורח: )נותן ידיו באבנטו, מתבונן בבית הכנסת( בית 
כנסת מהודר לכם, בניין גדול, נאה - השכינה שורה 

עליו. ישן, בוודאי.
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תעה... אחרי כן אחזה בי יד פתאום ותשאני הרחק... 
הרחק...

שמלתם  את  ראי:  לאה’לי,  )נבהלת( אהה,  בתיה: 
קמטו ולכלכו. מה תעשי עתה?

לאה: )כבתחילה( כשעוזבים את הכלה ביום חופתה 
לבדה - רוחות באות ונושאות אותה למרחקים...

)נבהלת( מה הדברים אשר בפיך, לאה’לי?  פרידה: 
בשמם!  אפילו  להזכיר  אין  הטומאה  כוחות  את 
בכל  והמחבואים,  הפינות  בכל  צפופים  הם  יושבים 
החורים והסדקים, את הכל הם רואים, את הכל הם 
הטמא,  בשמם  שיזכירו  ומצפים,  יושבים  שומעים, 
תוף-תוף- האדם.  על  ומתנפלים  קופצים  הם  ומיד 

תוף!

לאה: )כלא שומעת. בדרך ודאי( לא. חיי האדם לא
כוח  רעה,  רוח  כשמשבחים  אסור.  פרידה: לשבחם 

מתווסף בו ויוצא לעשות מעשי תעתועים.

סובבות  רעות  רוחות  שלמה( לא  )באמונה  לאה: 
קודם  שמתו  אדם,  בני  של  נשמות  אם  כי  עלינו, 
לכל  ידינו.  ושומעות  מעשי  כל  הרואות  זמנם.  והן 

דברי פינו. 

תדברי  למה  לאה’לי!  אלוהים,  פרידה: ישמרך 
פורחות  הטהורות  הנשמות  נשמות?  איזו  כזאת? 

ועולות לשמיים, ומנוחתן בגן העדן...

הן.  )בנעימה  עמנו  בתי,  )מפסיקתה( לא,  לאה: 
יוולד,  ארוכים  לחיים  הלא  האדם  אחרת( סבתי! 
היא  אנה  חייו  ימי  שארית   - זמנו  קודם  ובמותו 
באה? להיכן באים ששון ימיו וצער חייו? מחשבותיו 
עליהם?  יהא  מה   - מראש  לו  שנקצבו  ומעשיו 
אנה  לעולם?  הביאם  ולא  לו  נועדו  אשר  והבנים 
היה  הרהורים( היה  )מתוך  להיכן?  אלה?  כל  באים 
ומחשבות  לו  הייתה  גבוהה  ונשמה  אחד,  עלם 
לפניו.  ובפתע  היתה  ארוכה  חיים  עמוקות.  דרך 
בני  חייו.  ובאו  נפסקו  והנה   - בן-רגע אחד  פתאום, 

אפוא  נוכרייה.  ואיה  באדמה  וקברוהו  זרים  אדם 
שארית ימי חייו? אמרי פיו שנקטעו לפני האמרם, 
נר  עליהם?  יהא  מה   - באמצע  שנפסקו  ותפילותיו, 
שכבה - חוזרים ומדליקים אותו, והוא דולק והולך 
לפני  נר החיים שכבה  יכלה  זה  כלותו.  ואיככה  עד 

זמנו.  לאן יעלם ויאבד?

במופלא  להרהר  בראשה( אסור  )מנענעת  פרידה: 
ואנחנו  תעלומות,  היודע  הוא  בתי.  אלוהים  ממנו, 

עיוורים כולנו, ומה נבין דרכו?

)המשולח ניגש לשם.  מבלי שתרגשנה בכך בעלות 
השיחה, ושוהה במקומו, לא רחוק מלאה(

לאה: )כלא שומעת.  בדרך ודאי( לא. חיי האדם לא 
יאבדו גם הם. אדם שמת קודם זמנו – נשמתו חוזרת 
חקו  תשלים  הגוף  דמות  בלי  ועירומה  הזה  לעולם 
ותמלא צבאו.  גומרת היא את מעשיו, שמחה תחתיו 
את שמחותיו ומקבלת את יסוריו...  )הפסקה( סבתי! 
אל  המתים  יבואו  הלילה  בחצי  כי  אמרת,  אמור 
את  לגמור  באים  להתפלל...  הללו  בית-הכנסת 
באמצע...  )הפסקה( אמי  שנפסקו  תפלותיהם, 
עולמה  כל  לראות  זכתה  בעלומיה.  לא  מתה 
ואזמין  קברה  אל  היום  ואלכה  נא  בחייה.  אקומה 
אותה לחופת בתה, והיא תבוא, וביחד עם אבי תוליכנו 
אל תחת החופה ואחרי כן תרקוד עימי...  וגם שאר 
הנשמות כולן מתהלכות בתוכנו, אבל לא נראה אותן 
להן...  )בחשאי( סבתי! מי שרוצה  נבין  ולא  בעינינו 
הגיגן  ולהבין  קולן  ולשמוע  לראותן  זוכה  לבו,  בכל 
באצבע  מורה  יודעת...  )הפסקה,  בחייהן.  אני  כמו 
הוא  הקדוש.  ידוע  הקבר  הקדוש( הנה  הקבר  על 
והכלה הטמונים  לי מילדותי.  יודעת אני את החתן 
ובהקיץ,  בחלום  ראיתים  פעמים  שם.  הרבה 
וקרובים הם לי כבני משפחתי...  צעירים ומאושרים 
אדם,  שני  ימי  ארוכים,  חיים  לחופה.  דרך  יצאו 
בני אדם  היתה משוכה לפניהם.  והנה באו פתאום 
אכזריים וקרדומות בידיהם - והחתן עם הכלה נפלו 
נפרדו  לא  והנאהבים  נקברו  אחד  קבר  חללים.  אל 
שמרקדים  בשעה  וחתונה,  חתונה  לנצח...  ובכל 
לעצמם  ונוטלים  יוצאים  שניהם   - לקברם  מסביב 

המשולח: החתן בוא יבוא בזמנו.

הולכים  ב  ובטלן  מאיר  לבית-הכנסת,  )הולך 
בבגדי  לאה  נראית  השולחנות  לחצר.  מאחורי 
חתונה, סובבת במחול, בכל פעם עם זקנה אחרת מן 
העניות.  שאר העניות נמשכות אליה. אלה שנפטרו 
חבורות  ומתלקטות  לרחבה  יוצאות  המחול  מן 

חבורות(

עם  רקדתי  הנאה( אני  בחיקה: )מתוך  ותינוק  אשה 
הכלה.

זקנה חיגרת: וגם אני! לפפתיה וסובבתי עימה! חי-
חי!

גיבן: למה מרקדת הכלה עם הנשים דווקא? גם אני 
הייתי מתאווה ללפפה ולהסתובב עימה. חי-חי!

העניים: חי-חי-חי.

)יוצאות לאכסדרה פרידה, גיטל, בתיה(

פרידה: אויה לי. לאה’לי עודנה מרקדת עם העניים. 
הלא תתעלף! בנותיי! הביאוה מהרה הנה.

)יושבת על הספסל באכסדרה. גיטל ובתיה ניגשות 
אל הכלה(

גיטל: רב לך, לאה’לי, לרקוד.  בואי.

בתיה: הלא תתעלפי.
ואומרות  בידיה  לאה  את  תופסות  וגיטל  )היא 

למושכה משם(

העניות: )סובבות את לאה וצועקות בתחנונים ובקול 

בוכים(
- עימי לא רקדה עדיין. במה גרועה אני מאחרות?

- שעה שלמה אני מחכה לה!
- הניחו לי, אחרי אלקה הגיע תורי שלי!

- עם יחנה החגרת הסתובבה כעשר פעמים, ואני לא 
זכיתי אפילו פעם אחת. אוי, מזלי הרע!

)מאיר יוצא ועומד על ספסל(

מאיר: )בקול רם ובדרך זמר(
כה אמר ר’ סנדר, סנדר הגביר:

יאספו לחצר כל עניי העיר!
ויקבל כל אחד נדבה בסבר פנים:

יו”ד פרוטות במזומנים,
יו”ד פרוטות במזומנים!

פנימה,  לחצר  ומבוהלים  דחופים  )רצים  העניים: 
הודפים זה את זה וצועקים בקול מהתרגשות( יו”ד 

פרוטות! יו”ד פרוטות!

 )ברחבה בחוץ נשארות רק לאה, גיטל, בתיה והזקנה 
הסמויה קצת(

הזקנה הסמויה קצת: )בתפשה את לאה( אי אפשי 
בנדבה! לו אך תרקדי עימי כל שהוא! רק הקפה אחת! 
זה לי ארבעים שנה שלא רקדתי! הה, מה היטבתי 
לרקוד בימי נעוריי! )לאה מלפפתה ומרקדת. הזקנה 
לא מרפה ממנה וצועקת( עוד! עוד! )סובבות. הזקנה 
- נשימתה קצרה צועקת מתוך טירוף( עוד!... עוד!...

אל  ומוליכתה  כורחה  בעל  משם  מושכתה  )גיטל 
החצר. חוזרת מיד, וביחד עם בתיה מביאה את אלה 
אל הספסל. המשרתים מסלקים השולחנות. סוגרים 

השער(

פרידה: חיוורת את כסדין, לאה’לי. עייפת מאד?

)עוצמת עיניה, מרימה ראשה; דובבת כמעט  לאה: 
שלא מדעת( חבקוני, לפפוני, נצמדו אליי... נעצו בי 
לבבי  סחרחר...  עליי  ראשי  הקרות.  אצבעותיהם 

“חיוורת את כסדין, 
לאה’לי. עייפת מאד?”
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חלק משמחתם של החתן והכלה החיים...  )עומדת 
הולכות  וגיטל  הקבר.  פרידה  אל  והולכת 
קדושים  וכלה,  הקבר( חתן  אל  רם  אחריה.  בקול 
וטהורים! הריני מזמינה אתכם ליום כלולותי.  בואו 

והתיצבו עליי תחת חופתי. 

נותנת  פנים, לאה  זמרה של קבלת  )נשמעת תרועת 
קול צווחה ומטה לנפול.  גיטל ובתיה תומכות בה(

הזמר  וכלי  בא,  זה  הנה  החתן  נבעתת?  גיטל: למה 
ירדו השערה לקבל פניו בתרועה.

בתיה: ארוצה נא ואראה פניו.

גיטל: וגם אני אחרי כן נשובה ונגיד לך, מה מראהו? 
רוצה את?

לאה: )בחשאי( לא.

בתיה: מתבוששת.  אל נא תבוששי, פתיה. לא נגיד 
לאיש. 

שבות  ופרידה  בחיפזון.  לאה  )משמאילות 
לאכסדרה(. 

פרידה: דרך הכלה שתהא שואלת מחברותיה ללכת 
מראהו,  מה  כך,  אחר  ולהודיעה  החתן  את  ולראות 

הלבן אם שחור

המשולח:  כלה...

לאה: )מזדעזעת( מה רצונך? )מסתכלת בו בעיון(

המשולח: נשמות המתים, אמנם, שבות אל הארץ, 
יש  את.  תדמי  כאשר  הגוף,  דמות  בלי  לא  אבל 
שנשמה אחת מתגלגלת דרך כמה גופים, עד שהיא 
בצמא( נשמות  דבריו  שותה  כולה.  )לאה  נצרפת 
ואפילו  ובדגים,  בעופות  בחיות,  חוטאות מתגלגלות 
בעצים.  הן עצמן אינן יכולות לעלות מאליהן - אין 
חבוש מתיר עצמו - ומצפות הן לאחד מן הצדיקים, 

בעצמן,  שהן  נשמות,  תיקונן.  ויש  את  להן  שיביא 
בגלגולים  שפגמו  מה  מתקנות  החדש,  כגלגולן 

הקודמים...

לאה: )ברטט( דבר עוד דברה!

לה  תמצא  שלא  נדחת,  שנשמה  המשולח:  ויש 
כך  ידי  “דיבוק”...  ועל  כעין  חי  בגוף  נכנסת  מנוחה, 

היא מוצאת את תיקונה.
)נעלם.  סנדר יוצא(

סנדר: מה את יושבת פה בתי?

בשעת  העניים  את  הייתה  פרידה: משמחת 
ועתה  ונתעלפה  עימהם  היתה  הסעודה.  מרקדת 

ישבה להינפש קצת.

מצווה   - עניים  לשמח  בתי!  כוחך  סנדר: יישר 
נוטה.  המחותנים  לשמיים( היום  גדולה! )מביט 

והחתן כבר באו. מוכנות אתן?

פרידה: יש לה עוד ללכת לבית העולם.

)נאנח( שפכי  אמך.  את  לבקר  לכי  בתי,  סנדר: לכי, 
לבך על קברה.  הזמיני אותה לכלולותיך.  אמרי לה, 
היחידה  בתי  את  ביחד  עימה  להוביל  רוצה  שאני 
בקשה  אשר  ככל  עשיתי  כי  לה,  לחופה.  אמרי 
מעימי לפני מותה. עיניי ולבי נתונים היו כל הימים 
גדלתיך,  וטהורה  כשרה  ישראל  לך.  בת  רק  לך, 
ועתה בחרתי לך איש, תלמיד חכם וירא שמיים ובן 
לביתו.  ראשו  דמעותיו.  חוזר  ומוחה  אבות.  )בוכה 

כפוף.  הפסקה(

לאה: סבתי החביבה בבית העולם מותר להזמין אל 
החתונה עוד את מי שהוא, מלבד אמא?

ביותר:  הקרובים  המשפחה  בני  את  פרידה: רק 
הזמינו את הסבא ר’ אפרים, את הדודה מירה’לי.

לאה: רצוני להזמין עוד אחד... שאינו קרוב.

79



את  שכחת  שמא  היראה?  )נבהל( מה  מנדל:  ר’ 
הדרשה?

מנשה: את הדרשה זוכר אני...

ר’ מנדל: ולמה אתה ירא?

מנשה: )מתוך צער גדול( איני יודע... ביציאתי לדרך 
מיד נפל עליי פחד גדול. זרים לי המקומות החדשים, 
כאלה. פחד  רבים  אנשים  קהל  ראיתי  לא  ומעודי 
אני  ירא  מסביב...  עליי  מביטים  כשהם  תוקפני, 
מעיניהם... )מתפלץ( רבי, אין פחד כפחד עיניהם של 

בני אדם זרים...

ר’ מנדל: אלחש לך מעין הרע.

להישאר  הייתי  רוצה  שומע( רבי,  )כלא  מנשה: 
והנה  מעיניים...  להיסתר  פינה,  בצל  לחסות  בדד, 
עימם,  לדבר  ועליי  לי,  מסביב  זרים  אנשים  קהל 
לדרוש בפניהם... כעולה לגרדום אני בעיניי... )בפחד 
סתרים( רבי! וקשה עליי מכל - אימה שלה! אימת 

אותה הבתולה הזרה!...

פן  הפחד!  על  התגבר  לבך.  ויאמץ  מנדל: חזק  ר’ 
תשכח, חלילה, את הדרשה. ניכנס לאכסנייה ונחזור 

עליה. )הולכים משם(

לאחוריו.  ונרתע  הקדוש  הקבר  את  )רואה  מנשה: 
תופס בר’ מנדל( רבי, מה זה? קבר באמצע העיר!

גבי  שעל  הכתב  את  בחשאי  וקוראים  )ניגשים 
ראש.  וכפופי  מחרישים  במקומם  שוהים  המצבה. 
הולכים  המחותנים  ושאר  נחמן  לבית,  נכנס  סנדר 
אחד  אחד  יוצאים  החצר  מן  המבוי,  אל  לשמאל 
בידם.   ומקלם  כתפיהם  על  תרמיליהם  העניים, 
מעינים  ונעלמים  הסצינה  פני  על  בלאט  הולכים 

במבוי משמאל.  מקצתם שוהים רגע(

הסעודה.  מראה: כלתה  וחיוורת  גבוהה  אישה 
הייתה כלא הייתה...

זקנה חגרת: הבטיחו קערת מרק לאיש - ולא נתנו... 

גיבנת: חלה - פחות מכזית...

מתת  רעה  ועינו  שכמותו,  שלו: עשיר  בקב  קיטע 
גלוסקא לאיש.

אישה גבוהה וחיוורת מראה: הקצרה ידם לתת בדל 
הגישו  העשירים  שלאורחים  מובטחתני,  תרנגולת? 

גם תרנגולים, גם אווזים וגם ברבורים אבוסים...

אח,  התולעים.  מהם  יהנו  הסמויה: במותם  הזקנה 
אח-אח!

כפופי  מטיילים  מנדל  ור’  מנשה  משם.  )הולכים 
עובר  הבמה  דרך  מתרוקנת.  במבוי.  הבמה  ראש 
בנחת המשולח.  חשכה ממשמשת ובאה. החנווניות 
עולה  סנדר  ובבית  בבית-הכנסת  חנויותיהן.  סוגרות 
אור הנר. אל האכסדרה יוצאים סנדר, גיטל, בתיה, 

מביטים כה וכה(

סנדר: )בדאגה( איה לאה? לאה איה? ואיה הזקנה? 
מדוע הן מתמהמהות כל כך לבוא מבית העול... אולי 

קרה אסון?

גיטל, בתיה: )שתיהן כאחת( נצא לקראתן.

)מן המבוי הימני יוצאות פרידה ולאה בחיפזון(

פרידה: מהרי, בתי, מהרי! התמהמהנו מאוד. ולמה 
שמעתי בקולך? יראה אני שלא יקרנו אסון, חלילה.

סנדר: הנה הן! למה התמהמהתן?

)מן הבית יוצאות נשים(

הנשים: נוליך את הכלה להדלקת הנרות 
)מכניסות את לאה הביתה(

בקושי  מתעלפת.  נפלה  ובתיה(  )לגיטל  פרידה: 

פרידה: אסור, בתי, כשתזמיני איש זר, יקפידו שאר 
המתים, ויעשו לך חלילה, רעה.

לאה: לא זר הוא...  כאחד מבני הבית היה בתוכנו.

בתי,  חרדה( אוי,  )בחשאי( חנן? )בדאגת  פרידה: 
בתי, יראה אני. אומרים עליו, שמת מיתה מגונה... 
בתי.  תבכי,  נא  אל  נא,  בחשאי( אל  בוכה  )לאה 
הזמינו גם אותו. עליי העוון. )נזכרת( אבל, הרי איני 

יודעת את קבורתו ולשאול - לא נאה...

לאה: אני יודעת...

פרידה: מניין לך?

לנפשה(  עיניה.  )עוצמת  בחלום  קברו  ראיתי  לאה: 
אודותיו,  כל  על  לי  סיפר  ראיתי...  וגם  אותו  וגם 

וביקש שאזמינהו אל החתונה...

)גיטל ובתיה באות דחופות(

גיטל, בתיה: )שתיהן כאחת, ובהתרגשות( ראינוהו! 
ראינוהו!

לאה: )נרתעת( את מי? את מי ראיתן?

גיטל: את החתן! שחרחר הוא! שחרחר!
בתיה: לא, לבן הוא! לבן!

גיטל: הבה, נשובה לראותו, )מסתלקות בחיפזון(

לאה: )קמה( סבתי, נלכה לבית העולם...

פרידה: )אבלה( נלכה, בתי, אח-אח-אח!

עם  הולכת  כתפיה,  על  שחור  סוודר  שמה  )לאה 
שעה  מתרוקנת  הבמה  שמימין.  המבוי  אל  פרידה 
קלה, תרועת כלי הזמר. מן המבוי שמשמאל יוצאים 
ר’ מנדל, מנשה, בחור כחוש וקטן, מטושטש  נחמן, 
הולכים  אחריו  מפוחדות.  גדולות,  עיניים  ובעל 

הבית  טוב. מן  יום  בגדי  מלובשים  נשים,  גברים, 
יוצא לקראתם סנדר(

ברוך  מחותן!  עליכם,  לנחמן( שלום  ידו  סנדר: )נותן 
למנשה  שלום  זה.  נותן  את  זה  הבא! )נושקים 
איך  הבאים( והדרך  לשאר  שלום  ונשיקות.  נותן 

היתה, מחותן?

מאוד.  נטינו  מאוד  ורעה  קשה  היתה  נחמן: הדרך 
נפלנו  כן  אחרי  בשדה.  רב  זמן  ותעינו  המסילה  מן 
נחלצנו  רב  בה.  בקושי  שטבענו  וכמעט  ביצה  אל 
ממנה. מי יודע, אמרתי, אם לא יד כוחות-הטומאה 
באמצע, והשטן מעכב... איך שהוא ברוך השם! באנו 

למועד הנכון!

סנדר: ודאי עייפים אתם? ולהינפש אתם מבקשים?

נחמן: אין פנאי. עוד דברים לנו בענייני ההתחייבות 
רח”ש  מתנות,  הנדוניה,  סילוק  אודות  על  שבינינו, 

וכל”ז...

סנדר: אדרבה! )מלפפו ושניהם מתהלכים הנה והנה 
בחצר ומשיחים בחשאי(

)למנשה( הסכת ושמע: אל השולחן תשב  ר’ מנדל: 
ראש  בכפיפת  שהוא,  כל  זיז  בלי  שלמה,  במנוחה 
כשיכריז  החופה,  לסעודת  ובשתיקה...  ותיכף 
ממקומך  תקום   - לדרשה!”  החתן  “יעמוד  הבדחן: 
רם  בקול  הדרשה  את  ותגיד  הספסל  על  ותעמוד 
זה  הרי  קול  להרים  המרבה  כל   - ובניגון.  בדרשה 

משובח! אל תתבייש! שומע אתה?

מנשה: )מיכנית( שמעתי. )בחשאי( רבי... ירא אני...

“זרים לי המקומות החדשים, 
ומעודי לא ראיתי קהל אנשים 

רבים כאלה”
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 חסיד א: )לחברו, באמצע החדר( האורח הבא מכפר 
נפלאות מבהילות, פחד אחזני לשומען.

חסיד ב: מה הפחד?

נוראים! ורמזים גדולים יש בהם,  חסיד א: מעשים 
של  מעשיות  בספורי  שיש  מה  מעין  בגוו...  דברים 

הבראסלובי...

חסיד ב: זקני חסידים שומעים ואינם יראים. היראה 
למה?

חסיד ג: )אל המשולח( יספר מעלתו. יוסיף לספר.
המשולח: השעה מאוחרת.

חסיד ג: ה”רבי” לא יצא במהרה.

יש,  גבוה  הר   - העולם  )מספר( בסוף  המשולח: 
ובראש ההר נתונה אבן גדולה. ומן האבן נובע מעיין 
זך וטהור. ובסוף העולם השני נתון לב העולם.  מפני 
גם   - גופו  העולם  וכל  לב.  לו  יש  בעולם  דבר  שכל 
הוא לב אחד גדול לו. ולב העולם צופה תמיד מרחוק 
מתגעגע  והוא  מראות  ישבע  ולא  הזך  המעיין  אל 
אליו  להתקרב  אבל  אליו.  וצמא  ומשתוקק  ונמשך 
אינו יכול, מפני שברגע שהוא זז ממקומו כדי פסיעה 
הזך.  ומעיינו  ההר  ראש  מעיניו  נעלם  מיד   - אחת 
וכשלב העולם אינו רואה אגע אחד את המעיין הזה, 
מיד כל חיותו פוסקת. ובלי חיות הלב אין חיים לכל 
זמן  לו  אין  הזך  והמעיין  למות.  נוטה  והוא  העולם 
לו  נותן  והוא מתפרנס מן הזמן שלב העולם  משלו, 
במתנה. ונותן לו לב העולם יום אחד. וכשהיום נוטה 
לערוב - המעיין הזך מתחיל מזמר כנגד לב העולם, 
ולב העולם אף הוא מתחיל מזמר כנגד המעיין הזך, 
וזמרת שניהם מתפשטת בעולם, וקרני אור יוצאות 
הדברים  כל  של  הלבבות  כל  אל  ונמשכות  ממנה 
שבעולם, ומלב לחברו, ומחברו לחברו... ואיש אחד, 
נאמן וחנון, משוטט ועובר בעולם ומלקט את ניצוצי 
וכשגומר  ואורג מהם את הזמן,  האור של הלבבות 
לארוג יום תמים, הוא נותן את היום ללב העולם, ולב 

העולם נותנו אל המעיין הזך וזה חי עוד יום אחד...

חסיד ג: הרב הולך.

החדרים  מן  ממקומם,  וקמים  משתתקים  )הכל 
לבוש  זקן  איש  והוא  עזריאל,  ר’  יוצא  הפנימיים 

לבנים ומצנפת שטרימל בראשו(

אל  בנחת  פוסע  ברעיונותיו,  עזריאל: )משוקע  ר’ 
מיכאל  כורסא.  על  אברים  בכובד  ויושב  השולחן 
עומד מימינו. החסידים סובבים את השולחן, הזקנים 
עומדים  והצעירים  הספסלים,  על  יושבים  שבהם 
מאחוריהם.  מיכאל מחלק “חלה” לקהל. ר’ עזריאל 
רועד:  ובקול  בחשאי  מנגן  ומתחיל  ראשו  מרים 
“דא היא סעודתא דדוד מלכא משיחא” הכל עונים 
תחילה  לנגן,  מתחילים  החלה.  מן  אחריו. אוכלים 
תקיפות  ומלא  עצוב  זמר  מלים,  בלי  זמר  בחשאי 
מעומד  מתאנח  עזריאל  ר’  מסתורית.  הפסקה. 
משוקע  רגע  ושוהה  בזרועותיו  ראשו  תומך  הלב, 
בבית.  ר’  אלוהים  ופחד  מוות  דממת  ברעיונותיו. 
ובקול  בחשאי  לדבר  ומתחיל  ראשו  מרים  עזריאל 
יגן  זכותו  הקדוש,  השם”  “בעל  על  רועד( מספרים 
)הפסקה כל שהיא( פעם אחת באה למז’בין  עלינו. 
כת של ליצנים, ממיני בריות הללו שמראים מעשי 
ואחד  הנהר,  פני  על  חבל  ברבים. מתחו  נפלאות 
מכל  אדם  בני  רצו  החבל.  גבי  על  לרקד  יצא  מהם 
פינות העיר אל הנהר לראות את הפלא, בעוונותינו 
ועמד  הנהר,  אל  טוב”  שם  “בעל  גם  ויצא  הרבים. 
בתוך הקהל, עומד ומציץ באותו ברנש, שמרקד על 
לראות  יצא  שם”  “הבעל  תמהים:  הכול  היו  החבל. 
אותו,  ושאלו  תלמידיו  עליו  חברו   - כאלה!  דברים 
ואמר:  הקדוש  שם”  “בעל  ענה  הדבר?  פירוש  מה 
יצאתי להתבונן ולראות, היאך בן אדם עובר על פני 

“כל מקום שאדם עומד עליו ונושא 
משם עיניו השמיימה - קודש 

קודשים הוא.  כל יום בחיי האדם 
- יום כיפור הוא”

השיבותי אליה רוחה. עודני רועדת.

בתיה: צמה יום תמים. לבה חלש.

גיטל: שפכה דמעות על קבר אימה?

פרידה: כל עוד נפשה בה!

כיסא למושב הכלה. מביאים  )אצל הפתח מציעים 
את לאה ומושיבים אותה. מן המבוי שכנגד יוצאים 
נושא   - מנשה  והמחותנים.  מנשה  מנדל,  ר’  נחמן, 
כשעיניו  נבעת,  הולך  והוא  בידו  הינומא  לפניו 
מושפלות על לאה, ואומר להשליך את ההינומא על 

פניה. מן המבוי יוצא המשולח(

לאה: )קופצת ועומדת ממקומה, הודפת מעליה את 
מנשה וצועקת בקול( לא אתה חתני!

)מהומה. הכל חרדים אל לאה(

סנדר: )נפעם ונרגש( בתי, בתי! מה לך בתי?

הקדוש,  הקבר  אל  ורצה  לאה: )מתפרצת 
פורשת כפיה( חתן וכלה קדושים וטהורים, 
מקימים  הקבר.  על  )נופלת  לי!  למגן  היו 
צועקת  כמטורפת.  וכה  כה  מבטת  אותה. 
קבור  א-א!  גבר(  קול  שלה,  שאינו  בקול 
קברתם אותי, ועתה שבתי אל בת זוגי ולא 
היא  אליה.  ניגש  )נחמן  ממנה.  עוד  אסור 

צועקת לו בפניו( חמליוק!!!
)הוא נרתע בחרדה(

המשולח: דיבוק נכנס בכלה.

)מהומה גדולה בקהל(

- המסך -

מערכה שלישית
 

גדול.  שמשמש  מירופולי.  חדר  עזריאל  ר’  בבית 
משמאל,  הקיר  אצל  ל”מניין”.  תפילה  מקום  גם 
לכל אורכו, עומד שולחן ערוך מכוסה במפה. משני 
 - השולחן  בראש  ארוכים.  ספסלים   - השולחן  צדי 
כורסא.  אחרי השולחן - פתח לרחוב.  בקיר שכנגד 
- ארון קודש ו”עמוד”. מימין שולחן, במקום “בימה”. 
השולחן  ספסלים.  אצל  ספרים,  ארונות  הקיר  אצל 
לפרוסות  הפת  את  בוצע  מיכאל,  עומד  הערוך 
קטנות ומניחן תלים תלים. אצל השולחן הקטן יושב 
עליו.  ניצבים  חסידים  שבעה  ושישה  המשולח, 
שאר החסידים - מקצתם יושבים וקוראים תהילים 

מקצתם עומדים ומשיחים.
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דבריו( סנדר...  מבריניץ...  על  )כחוזר  עזריאל:  ר’ 
יודע אני.

“דיבוק”   – היחידה  בתו  עליו.  גדולה  מיכאל: צרה 
נכנס בה.

יודע  בה...  נכנס  )כבתחילה( “הדיבוק”  עזריאל:  ר’ 
אני.

מיכאל: והביא את בתו אל ה”רבי”...

ר’ עזריאל: אליי?... אלי?... היאך? וכי מי ומה אני? 
כלום יש “אני” שלי בעולם?

מיכאל: העולם כולו משכים לפחתך...

באפלה...  שרוי  עולם  כולו...  עזריאל: העולם  ר’ 

היו  עיוור...  אלו  רועה  אחרי  נמשכות  עיוורות  צאן 
נושאים  עיניים להם, לא היו באים אליי, אלא היו 
את עיניהם לה’, שיש לו “אני”, שהוא הוא “האני” 

היחידי של כל העולם.

מיכאל: רבי, ואתה שליחו.

ר’ עזריאל: )נאנח מן הלב( כך אומר אתה, וכך אומר 
העולם, אבל אני איני בטוח בדבר. זה ארבעים שנה 
אם  יודע,  איני  ועדיין  הרבנות  כיסא  על  יושב  אני 
יש שעה  אני.  ברוך הוא  באמת שליחו של הקדוש 
שאני מרגיש מעין קרבה להקדוש ברוך הוא, כביכול, 
העליונים.  בעולמות  שליטה  לי  יש  שעה  ובאותה 
אבל  שעה.  באותה  ובטלים  עוברים  ספקותיי  כל 
יש שעות, שאני קטן וחלש מאוד בעיניי, והרי אני 
כתינוק אובד... ובשעות כאלה אני עצמי צריך חיזוק 

וסעד...

מיכאל: זכורני...

ר’ עזריאל: )נבעת( מה אתה זוכר? מה?

הלילה  בחצות  לביתי  רבי  בא  אחת  מיכאל: פעם 
וביקש ממני לקרוא עימו “תהילים”.

וכמה  כמה  לפני  היה  עזריאל: כך...  הדבר  ר’ 
בני  תחנונים( מה  )בקול  מאז...  לי  רע  עתה  שנים. 
תש,  גופי  וחלש,  אני  זקן  מעימי?  מבקשים  אדם 
והיסורים  הצער  וכל  להתבודדות...  נכספת  הנשמה 
נגעי  נגלים  לפניי  לפתחי,  משכימים  העולם  כל  של 
ותובעים  מידי  לישועה  מצפים  הכול  הלבבות.  כל 
תפילה מפי.. כל פתקה שמגישים לי הרי היא כמחט 

בבשרי... )בוכה( אין כוח עוד... איני יכול...

מיכאל: רבי! רבי!

ר’ עזריאל: איני יכול...  איני יכול... )בוכה(

מיכאל: רבי! אל ישכח נא, שהרבה דורות של צדיקים 
זכרונו  איצילי,  ר’  אביו  מאחוריו!  עומדים  וגדולים 

האדם  היה  “אילו  והרהרתי:  ראיתי  עמוקה.  תהום 
עמל ומתיגע בתיקון נשמתו כשם שהוא עמל וטורח 
בגופו - על פני כמה תהומות עמוקות הייתה הנשמה 

עוברת דרך החבל הדק של החיים”. 
מתבוננים  החסידים  הלב.  הפסקה.  מעומק  )אנחה 

זה בזה מתוך התפעלות(

חסיד א: דברים העומדים ברומו של העולם!

חסיד ב: גבוה מעל גבוה!

חסיד ג: אין לשער ואין לערוך!

איש  גוחן( מיכאל!  וזה  למיכאל,  עזריאל: )רומז  ר’ 
זר בינינו.

מיכאל: )פונה כה וכה ורואה את המשולח( משולח 
הוא. באתי עימו בדברים. מקובל גדול.

ר’ עזריאל: לשם מה בא לכאן?

מיכאל: איני יודע. אולי אצווהו לצאת?

תן  לקרב.  יש  עזריאל: חלילה! אדרבה, את הגר  ר’ 
לו כיסא.

)מיכאל תמה קצת, מגיש כיסא למשולח, זה מהסס 
קצת ויושב. מן החסידים אין איש מרגיש בדבר(

ר’ עזריאל: )נותן עין באחד מן החסידים, וזה מתחיל 
לזמר ניגון מסתורי בלי מלים. ר’ עזריאל כבתחילה. 
גדול וקדוש עולמו של הקדוש ברוך הוא, והקדושה 
מכל  והקדושה  ישראל,  ארץ   - העולם  ארצות  מכל 
ערי ארץ ישראל - ירושלים, והקדוש מכל המקומות 
המקום  המקדש  ובבית  המקדש;  בית   - בירושלים 
הקדוש ביותר - מקום קודש הקודשים. )הפסקה כל 
שהיא( שבעים אומות יש בעולם; הקדושה שבכולן 
ישראל  שבטי  מכל  הקדוש  הישראלית;  האומה   -
הכוהנים;   - לוי  בני  מכל  הקדושים  לוי;  שבט   -
)הפסקה  הגדול.  הכוהן   – הכוהנים  מכל  הקדוש 

שבהם  הקדושים  בשנה;  ימים  שהיא( שנ”ד  כל 
יום השבת;  - קדושת  טובים; למעלה מהם  ימים   -
שבת  הכיפורים,  יום  קדושת   - מכולם  למעלה 
בעולם;  לשונות  שהיא( שבעים  כל  שבתון )הפסקה 
ביותר  הקדוש  הקודש;  לשון   - שבכולן  הקדושה 
התורה  דברי  מכל  הקדושה,  התורה   - זו  בלשון 
קדושים ביותר - עשרת הדברות, ובעשרת הדברות 
שהיא( ופעם  כל  הויה )הפסקה  שם   - ביותר  קדוש 
אחת בשנה. כל ארבע הקדושות העליונות מתחברות 
יחד: ביום הכיפורים, כשנכנס הכוהן הגדול לקודש 
הקודשים והוגה את השם המפורש. ומפני שהשעה 
הזאת היתה קדושה ונוראה עד אין שיעור - סכנה 
ישראל;  ולכלל  הגדול  לכוהן  בה  היתה  גדולה 
באותה  הגדול  הכוהן  ושלום,  חס  נכשל,  שאלמלי 
חטא  הרהור  ידי  על  כגון  שהוא,  כל  מכשול  שעה 
חרב.  העולם  כל  היה  זרה,  מחשבה  של  נדנוד  או 
שאדם  מקום  שהיא( כל  כל  ושלום )הפסקה  חס 
קודש   - השמיימה  עיניו  משם  ונושא  עליו  עומד 
קודשים הוא.  כל יום בחיי האדם - יום כיפור הוא. 
וכל מלה שיוצאת  גדול הוא,  כוהן  ישראל  כל איש 
מפי האדם בקדושה וטהרה - שם הויה הוא. ולפיכך 
נפילה  וכל  ירידה  כל  האדם,  של  זרה  מחשבה  כל 
כולו )הפסקה.  בקול  לעולם  חורבן  מביאה   – שלו 
ועינויים  קשים  יסורים  מתוך  ישראל  רועד( נשמות 
אל  כתינוקות  גלגולים,  וכמה  כמה  דרך  גדולים, 
הכבוד.  לכיסא  ומתגעגעות  הן  נמשכות  אמם,  חיק 
ומגיעות  הכיסא  עד  מתקרבות  כשהן  ופעמים 
ושלום,  חס  גוברת,  שהקליפה  יש   - ממש  לו  סמוך 
והנשמה נכשלת ונופלת...  ולפי גודל העלייה - עוצם 
הנפילה...  כל מה שהעלייה גבוהה ביותר - הירידה 
עצומה יותר. ונשמה כזאת כשהיא נופלת לתהום - 
ומתאבלים  בוכים  הספירות  עשר  וכל  העולמות  כל 
עליה.  )הפסקה.  כמתעורר( בני, היום נקצר בסעודת 

“מלווה מלכה”. 

יוצאים  מיכאל: הרב מבקש להניחו יחידי...  )כולם 
וצולל  יושב  עזריאל  הבית.  ר’  מן  ובנחת  בחשאי 
דומם  בו  מציץ  עזריאל  ברעיונותיו( רבי! )ר’ 

ועצוב( רבי, סנדר מבריניץ בא.
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פרידה: בואי, בתי, בואי, מחמל נפשי.

לאה: סבתי, רוצה אני להיכנס, ואיני יכולה.

פרידה: התחזקי, בתי, והיכנסי!

לאה: )בקול הדבוק( איני רוצה להכנס! איני רוצה.
)מתאמצת להשתמט(

גוזרני  פקודה( בתולה!  דרך  עזריאל: )בחשאי,  ר’ 
נכנעת  ראשה  כופפת  )לאה  לחדר!  להכנס  עלייך 
ונכנסת בלאט( שבי! )יושבת. סנדר ופרידה מחזיקים 

בידיה(

ממקומה( הניחו  פתאום  לאה: )הדיבוק.  מתפרצת 
לי! איני רוצה.

ר’ עזריאל: דיבוק! גוזרני עליך, שתאמר, מי אתה?

אני.  מי  יודע  אתה  דמירופול!  )הדיבוק( הרב  לאה: 
ולאחרים איני רוצה לגלות שמי.

מי  לי,  לומר  הפעם  עוד  עליך  עזריאל: גוזרני  ר’ 
אתה?

לאה: )הדיבוק( הנני אחד מאלה, המחפשים שבילים 
חדשים...

יבקשו  הישרה  הדרך  מן  התועים  עזריאל: רק  ר’ 
להם שבילים. תמימי דרך ילכו בה לבטח.

לאה: )הדיבוק( צרה היא.

אמר  הוא  גם  “אחר”.  קדמך  עזריאל: כבר  ר’ 
בגוף  נכנסת  )הפסקה( למה  בנטיעות.  וקצץ  כזאת 

הבתולה?

לאה: )הדיבוק( בן זוגה אני...

להיות  אין רשות למתים  פי התורה  עזריאל: על  ר’ 

בין החיים.

לאה: )הדיבוק( לא מת אני.

ר’ עזריאל: לעולם אחר יצאת ושם עליך להיות עד 
שיגיע זמן תחיית המתים.  על כן גוזרני עליך, שתצא 

מגוף הבתולה ותשוב למקום מנוחתך.

ידעתי  ממירופול!  )הדיבוק.  בחשאי( הצדיק  לאה: 
מה מצוות פיך ישמורו. ואולם אני לא אובה לך ולא 
אשמע.  )במרירות( לא אדע לאן עליי לילך, ואין לי 
מקום מנוחה אחר בעולם, זולתי מקום משכני עתה. 
וכתות  לי,  צופייה  הנוראה  התהום   - מבחוץ  שם 
כתות של שדים ומחבלים נכונים לטרפני. לא אצא! 

איני יכול לצאת!

יהודים! )מיכאל  “מניין”  הבא  עזריאל: מיכאל!  ר’ 
יוצא ושב עם עשרה יהודים( עדה קדושה! הנותנים 
אתם לי רשות ויפוי כוח לגרש בשמכם את הדיבוק?

ויפוי כוח לגרש  נותנים לך רשות  המניין: רבנו, אנו 
בשמנו את הדיבוק!

ר’ עזריאל: )קם ממקומו( בשם עדת בני ישראל, עם 
עזריאל  אני  הקדושים,  הצדיקים  כל  ובשם  קדוש, 
בן הדסה גוזר עליך, הדיבוק, שתצא תיכף ומיד מן 
שום  ביציאתך  תגרום  ולא  חנה  בת  לאה  הבתולה 
נזק לא לבתולה הנ”ל ולא לשום אדם מן העומדים 
לי  תציית  לא  ואם  שבעולם.  ברייה  לשום  ולא  כאן 
וקללות  ונדויים  ושמתות  בחרמות  כנגדך  אצא   –
ובכל כוח ידי הנטויה... ואם תעשה בקשתי, אשתדל 
בכל מאמצי כוחי לתקן אותך ולגרש מעליך את כל 

השדים והמחבלים הסובבים אותך.

לאה: )הדיבוק( איני מתירא מפני החרמות והקללות 
שיוכל  בעולם  כוח  אין  מאמין.  איני  ובהבטחותיך 
להמציא לי מנוחה. אין מקום לי בעולם.  כל הדרכים 
עדן  בגן  אין  בפניי.  ננעלו  השערים  כל  בעדי,  נסגרו 
מן  עמוקה  תהום  ואין  עתה,  מהיכלי  עליון  היכל 
אין  ועולמות  ושמיים  ארץ  יש  לי.  הנכונה  התהום 

לברכה, ואבי אביו האדמו”ר ר’ וולוולי הגדול...

ר’ עזריאל: )רוחו שב אליו. מתוך הרהורים( אבותיי... 
להחיות  יודע  לברכה, שהיה  זכרונו  יצחק’ל  ר’  אבי 
מתים... דודי הקדוש ר’ מאיר בר שהיה עולה לרקיע 
תלמיד  הגדול,  וולוולי  ר’  זקני  שמע.  אבי  בקריאת 
אתה,  ראשו( יודע  )זוקף  הקדוש...  לבעל-שם  חבר 
השבעות,  בלי  דיבוק  מגרש  היה  זקני  אבי  מיכאל, 
בגערה  אתה?  שומע  אחת...  בגערה  אלא  שם,  בלי 
אחת... )מתעודד( בשעת דחקי אני מכוון לבי אליו, 
יעזבני.  לא  עתה  שעה.  גם  באותה  לי  עומד  והוא 

אמור לסנדר ויבוא!

)מיכאל יוצא ושב עם סנדר(

עליי!  רחם  עזריאל( רבי,  לר’  כפיו  )פורש  סנדר: 
הושיעני! הצילה נפש בתי יחידתי!

ר’ עזריאל: איכה באה הצרה?

סנדר: שעה קלה לפני החופה קרה הדבר...

היה  איככה  כך שאלתי...  )מפסיקו( לא  עזריאל:  ר’ 
הדבר ובשל מה?

סנדר: איני יודע, רבי.

ר’ עזריאל: אין התולעת נכנסת לתוך הפרי, אלא אם 
כן נכנס בו תחילה ריקבון...

סנדר: רבי, בתי היחידה - בת ישראל כשרה וטהורה. 
כל ימיה מצניעה ללכת ומעודה לא יצאה מרשותי...

ר’ עזריאל: יש שבנים נענשים בעוון אבותיהם.

עליי  מקבל  הייתי  עוון,  בי  מצאת  סנדר: אילו 
תשובה...

ר’ עזריאל: ואת “הדיבוק” שאלו מי הוא ולמה נכנס 
בגוף הבתולה?

סנדר: איננו מגלה... אך לפי הקול הכירו בו, שאחד 
מבחורי הישיבה הוא, שלמד בישיבה שלנו ומת לפני 
ראשו( הוא  )משפיל  חטופה.  מיתה  מועטים  ימים 

עסק בקבלה ונפגע...

ר’ עזריאל: על ידי מי?

מותו  לפני  בוודאי...  הטומאה,  כוחות  ידי  סנדר: על 
החטאים,  עם  להילחם  שאין  מחבריו,  לאחד  אמר 
ושיש ניצוץ של קדושה גם בסטרא אחרא, רחמנא 

לצלן!

ר’ עזריאל: הידעת אותו?

סנדר: הוא אכל על שולחני.

ר’ עזריאל: שמא חטאת כנגדו במה שהוא?

גדול( רבי,  )בצער  זוכר...  אינני  יודע...  סנדר:  אינני 
הלוא אינני בלתי אם בשר ודם...

)הפסקה(

ר’ עזריאל: )בהחלטה( הביאה את הבתולה.

על הסף  ברעיוניו.  עזריאל משתקע  ר’  יוצא.  )סנדר 
בידיה.  לאה  את  שמחזיקים  ופרידה,  סנדר  נראה 

היא מסרבת להיכנס(

תביישיני  אל  והיכנסי.  אביך  על  חוסי  סנדר: בתי, 
בפני רבנו.

“רק התועים מן הדרך הישרה 
יבקשו להם שבילים. תמימי דרך 

ילכו בה לבטח”
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מרים  ברעיונותיו.  שקוע  יושב  עזריאל  לאה.  ר’ 
נגזרה  העליון  בעולם  אפילו  ראשו.  בתוקף( ואם 

גזרה - אני אבטלנה!

)נכנס ר’ שמשון ועימו שני דיינים: א, ב(

ר’ עזריאל: )קם לקראתם( ברוכים הבאים!

ר’ שמשון והדיינים: שבוע טוב, רבי!

ר’ עזריאל: בית דין צדק! לשם עניין גדול הטרחתי 
עליכם לבוא לכאן. יש להציל בת ישראל מן הדיבוק, 
בשום  לצאת  רוצה  ואינו  לצלן,  רחמנא  בה,  שנכנס 
פנים. תחבולה אחת עוד נשארה בידנו: לצאת כנגדו 
ממעלתכם,  בזה  מבקש  ואני  ונידויים.  בחרמות 

שתסכימו אל הדבר וזכות פקוח נפש תעמוד לכם...

הוא  קשה  זין  כלי  )באנחה( החרם  שמשון:  ר’ 
וכבוד  אחרת  ברירה  באין  אבל  למת.  שכן  וכל  לחי 
קדושתו מוצא בדבר צורך השעה - גם אני מסכים... 
אבל מתחילה עליי לגלות לפני הרבי סוד אחד, שיש 

לו נגיעה בעניין הדיבוק...

ר’ עזריאל: גלה! אולי רק לי לבדי, ביחידות?

זוכר  ר’ שמשון: לא. ישמעו גם העומדים פה. רבי, 
לבוא  רגיל  אחד  אברך  היה  שנים  כמה  לפני  אתה, 

לביתך, ניסן שמו. למדן גדול. ומקובל...

ר’ עזריאל: זכורני, הוא מת בחצי ימיו.

שלוש  בחלום  אליי  נראה  הזה  שמשון: בלילה  ר’ 
הבתולה  בגוף  שנכנס  שהדיבוק  לי,  ואמר  פעמים 
לפי  תורה,  לדין  סנדר  את  ותבע  היא  בנו  נשמת 

שסנדר חייב בנפש בנו.

ר’ עזריאל: במה הוא מחייב את סנדר?

ר’ שמשון: לא הגיד לי... אבל נזכרתי מה ששמעתי 
קודם, שסנדר, חברו של המת, לא נהג עם בן המת 

כשורה...

תורה,  לדין  חברו  את  תובע  עזריאל: כשיהודי  ר’ 
וכל שכן אם התובע הוא  אין הרב רשאי להסתלק, 
מת.  על כל פנים, טענותיו של המת אינן עניין אצל 
יכרת  ולא  הבתולה,  מן  לצאת  חייב  הוא  הדיבוק. 
ענף רך מגזע ישראל. ואף על פי כן, כדי שלא נגשש 
מעת  חצי  זמן  לדיבוק  לו  ניתן  באפילה,  כעיוורים 
לעת. מחר אחרי ותיקין, אם ירצה השם, ניטיב חלום 
ונזמין את המת לדין תורה, ואחרי כן נגרש  לכבודו 

ברשותכם את הדיבוק.

ר’ שמשון: אף על פי שאני מרא דאתרא והם דייני 
העיר, מבקש אני מכבוד מעלתו הרמה לשבת עימנו 

בדין ולהיות ראש הדיינים.

את  להביא  צו  מיכאל,  אני...  עזריאל: מסכים  ר’ 
הבתולה. )סנדר ופרידה מביאים את לאה ומושיבים 
אותה במקומה הראשון( דיבוק! אני נותן לך זמן חצי 
ברצון,  בצהריים  מחר  עד  תצא  לא  אם  לעת.  מעת 
אטיל עליך חרם ברשות הרב והדיינים ותצא באונס. 
)הפסקה( סנדר! בזה הרגע שלח סוסים קלים ויריצו 
הנה את המחותנים והחתן ויבואו תוך שתים עשרה 

שעות.

סנדר: אולי חזרו בהם ואינם רוצים עוד להתחתן בי. 
ולא יבואו.

צוויתי! )הפסקה( מה  אני  להם:  עזריאל: יאמרו  ר’ 
שעשוי ברשותי - עשוי!

“לשם עניין גדול הטרחתי 
עליכם לבוא לכאן. יש להציל 
בת ישראל מן הדיבוק, שנכנס 
בה, רחמנא לצלן, ואינו רוצה 

לצאת בשום פנים”

קדוש  מנוחה  מקום  מצאתי  לא  ובכולם  מספר, 
וטהור כמקומי עתה.  פה אנוח לי כתינוק בחיק אמו 
ולא אירא רע. ועתה האומרים אתם לגרשני גם מן 

המקום הזה? אל נא תגרשוני! אל נא תשביעוני!

הבתולה  של  מגופה  תצא  כורחך  עזריאל: בעל  ר’ 
לאה בת חנה.

לאה: )הדיבוק. בתוקף( לא אצא!

ר’ עזריאל: בשם אלוהי העולם אני משביעך בפעם 
האחרונה, שתצא מן הבתולה לאה בת חנה! ואם לא 
ואמסרך  חרם  עליך  אטיל  בקולי,  הפעם  גם  תשמע 

בידי מלאכי חבלה!

)הפסקה של אימה(

דבוק  הריני  העולם  אלוהי  )הדיבוק( בשם  לאה: 
ומדובק בבת זוגי ולא אפרד ממנה עד עולם.

צו  לבנות,  אצטליות  לעדה  תן  עזריאל: מיכאל!  ר’ 
שופרות  שבעה  והכן  תורה  ספרי  שבעה  להוציא 

ושבעה נרות שחורים. 

)מיכאל יוצא. הפסקה של אימה. מיכאל שב ובידו 
אחריו  נושא  המשולח  שחורים.  ונרות  שופרות 
הקודש.  ארון  את  פותח  מיכאל  לבנות.  אצטליות 

המשולח מינה את האצטליות(

וכה( אין  כה  )פונה  יתרה.  אחת  המשולח: אצטלית 
זאת, כי אם איש אחד חסר פה.

נפש  על  חרם  להטיל  )כמתעורר( אין  עזריאל:  ר’ 
אחת מישראל אלא אם נוטלים תחילה רשות ממרא 
הרב  אל  ולך  מקלי  קח  )הפסקה( מיכאל!  דאתרא. 
ואל הדיינים ואמור להם בשמי שאני מזמין אותם 

לבוא תכף ומיד לכאן. )מיכאל יוצא(

אני!...  יראה  שלה( סבתי!  בקולה  )מתעוררת  לאה: 
מה יאמרו לעשות לי?

פרידה: אל תיראי, בתי. הרבי יודע מה לעשות.

ר’ עזריאל: סנדר! היכן נשארו המחותנים והחתן?

סנדר: נשארו לשבות בבריניץ.

שישארו  בשמי,  להם  להגיד  רץ  עזריאל: שלח  ר’ 
בבריניץ ויחכו לפקודתי.

סנדר: הנני שולח כרגע.

ר’ עזריאל: לפי שעה הוציאו מעליי את הבתולה.

סנדר: רבי. רבי! במה נתחייבתי עונש כזה?

באהבה.  היסורים  את  מקבל  עזריאל: הווי  ר’ 
את  מוציא  )סנדר  וחנון.  רחום  אל  הוא  אלוהינו 
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קח את המקל והלכת לבית העולם, ועצמת את עיניך 
והיה  בלכתך,  לפניך  במקל  וגירפת  מזרחה,  ופנית 
המקום אשר יתעכב מקלי שם ועמדת במקום ההוא, 
ודפקת עליו במקלי שלוש  ובאת אל הקבר הקרוב, 
ר’  בנו של  עזריאל  טהור!  מת  וככה תאמר:  פעמים 
ומבקש  אליך,  שלחני  ממירופול  הגדול  איצי’לי 
הוא מחילה ממך על שהרגיז אותך ממנוחתך וגוזר 
עליך, שתלך בדרכים הידועים לך ותוגיע למת טהור 
ניסן בן קרינה, שהרב ר’ שמשון ממירופול מרא  ר’ 
בן  סנדר  חברו  עם  תורה  לדין  אותו  מזמין  דאתרא, 
במלבושיו,  ומיד  תיכף  שיבוא  עליו  וגוזר  הניא, 
האלה  הדברים  על  ישראל.  לקבר  שהובא  באותם 
תחזור שלוש פעמים, ואחרי כן תהפוך פניך ותשוב 
מערבה, וכשיעלו באוזניך קולות וצעקות - אל תביט 
אחריך, שאם לא כן - חייך בסכנה גדולה, ואת מקלי 
לא תשמיט מידך אף רגע אחד.  היזהר והיזהר! ואני 
אעשה לו עיגול. )עג עוגה במקלו בפינה השמאלית 
יוצא.  וזה  למיכאל,  המקל  מוסר  לימין.  משמאל   –
את  מאחיזים  בידיהם,  וסדין  חסידים  שני  נכנסים 
הסדין בתקרה ופורשים אותו כעין וילון לפני הפינה( 
יכנס סנדר! )סנדר נכנס( סנדר! שלחת עגלה להביא 

את המחותנים והחתן?

סנדר: שלחתי רבי.

ר’ עזריאל: ולא באו עוד?

לרגע.  את  מרגע  להם  אני  מחכה  אבל  סנדר: לא, 
הקלים שבסוסים שלחתי אחריהם.

הם  בם.  להאיץ  לקראתם  רץ  עזריאל: שלח  ר’ 
מוכרחים לבוא הנה עד עת הצהריים.

סנדר: שלוח אשלח. )יוצא ושב מייד.  הפסקה(

)לר’ שמשון והדיינים( בעוד שעה קלה  ר’ עזריאל: 
גוף,  בלי  רוח  בינינו  להתיצב  האמת  מעולם  יבוא 
ההבל.  מעולם  אחד  אדם  ובין  בינו  נשפוט  ואנחנו 
)הפסקה( ומזה יש ללמוד, כי תורתנו הקדושה, אף על 
פי שנתנה לבני אדם על הארץ, משפטיה קיימים גם 

בשמיים וחובה הם גם לשוכני עפר. )הפסקה.  בפתח 
נראה המשולח( קשה וחמור דין תורה כזה, לפי שכל 
ההיכלות ברקיע נשמעים לו, ודין שמטה, חס ושלום, 
דין כזה כמלוא השערה, מסכן בעצמו, שימשכו אותו 
גופו תכף ומיד לבית דין של מעלה. על כן יש לגשת 

למשפט כזה באימה ובפחד, לפי... לפי...
אימה.  ר’  וכה.  דומיית  כה  ופונה  דבריו  )מפסיק 
עזריאל מזהה מבטו על מחיצת הסדין. הכול מפנים 

עיניהם למקום זה(

)אל הראשון, מתוך אימה( כמדומה, שכבר  דיין א: 
בא...

דיין ב: )אל הראשון, מתוך אימה גם הוא( כבר בא, 
כמדומה...

ר’ שמשון: )כקודמים( הוא בא...

ר’ עזריאל: )לצד המחיצה( מת טהור, ניסן בן קרינה, 
לעיגול  מחוץ  תצא  שלא  עליך,  גוזר  בית-דין-צדק 
המוגבל לך. )הפסקה( מת טהור! בית-דין-צדק גוזר 
בעל  על  לך  שיש  והתביעות  הטענות  שתציג  עליך, 

דבריך סנדר בן הניא.

)הכל מטים אוזן. הפסקה של אימה(

דיין א: )אל השני בחשאי, מתוך אימה( הוא עונה...
 

דיין ב: )כקודם( הוא עונה.

ר’ שמשון: )לסנדר( סנדר בן הניא! המת הטהור ניסן 
חברים  הייתם  ואתה  שהוא  ואומר,  טוען  קרינה  בן 
מנעוריכם ושניכם למדתם בישיבה אחת, ונפשותיכם 
היו קשורות יחד בקשר של ידידות, ואחרי הנישואין 

“השמעת את טענותיו של המת 
הטהור? מי יש לך להשיב עליהן?”

איני  רוצה!...  איני  רוצה!...  )מתעוררת( איני  לאה: 
רוצה!...

)בפתח נראה המשולח(

המשולח: המחותנים והחתן לא יבואו בזמנם.

)השעון משמיע שתים עשרה(
 

- המסך -

מערכה רביעית

השולחן  במקום  שלישית,  שבמערכה  החדר  אותו 
הארוך וספסלים משמאל, עומד שולחן עגול וכיסאות 
סביב לו. אצל, השולחן יושב ר’ עזריאל לבוש טלית 
בנגד  הדיינים  שני   - ומשמאלו  ומימינו  ותפילין, 
ר’  מיכאל.   - להם  סמוך  שמשון.  ר’  עומד  פניהם 

עזריאל גומר הטבת חלום.

חזאי,  טבא  חמלא  חזאי,  טבא  שמשון: חלמא  ר’ 
חלמא טבא חזאי.

ר’ עזריאל והדיינים: חלמא טבא חזית, חמלא טבא 
חזית, חלמא טבא חזית.

שב  עתה  החלום.  את  לך  היטבנו  עזריאל: רבי,  ר’ 
עימנו לדין. )ר’ שמשון יושב אצל ר’ עזריאל( מיכאל, 
וקורא  הפתח  אל  ניגש  )מיכאל  ויבוא.  לסנדר  קרא 
ידוע לך, ש”מת” אחד בא אמש  לסנדר(סנדר! להוי 

למרא דאתרא בחלום ותבע אותך בפניו לדין תורה.

סנדר: )משתומם( אותי?... מי הוא?

ר’ עזריאל: חברך מלשעבר, ניסן בן קרינה.

סנדר: )מתפלץ( ניסן... ניסן... מה הוא שואל מעימי?... 
מה טענות יש לו עליי?

ר’ עזריאל: את זאת יגיד בשעת דין תורה. לפי שעה 
עליך לאמר לנו, אם תקבל עליך את הדין אם לא.

סנדר: )רועד( כאשר יצווה הרבי...

וכל  להשתמט,  רשאי  לדין  הנתבע  אין  עזריאל:  ר’ 
גם  לתבוע  בידו  שהכוח  מת,  הוא  כשהתובע  שכן 

לבית דין של מעלה...

סנדר: )נבהל( מקבל אני עליי. מקבל...

לצאת.  )סנדר  אתה  רשאי  שעה  לפי  עזריאל:  ר’ 
מביא( מיכאל,  מקלי! )מיכאל  הבא  יוצא( מיכאל, 
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לשאול, מי הוא.  רודף היית אחרי דינרי זהב ואחרי 
מזונות טובים בשביל בתך, וגרמת בכך, שיעקר גזעו 

מן השורש, ועטרת ראשו תיפול לתהום רבה...

ר’ עזריאל: ניסן בן קרינה! דרכי הטוב והרע מסורים 
ברשותו של אדם, ואם נטה בנך מן הדרך הישר, אין 

לחייב על כך את סנדר בן הניא.

ר’ שמשון: ומי יודע? אולי ברגע האחרון נצנץ בנפשו 
ניצוץ אור של שלהבת העולם.

)מיכאל נכנס ומושיט את המקל לר’ עזריאל(

ר’ עזריאל: )מתלחש עם הרב והדיינים, קם ממקומו 
ומקלו בידו( אנחנו שופטי בית דין צדק שמענו את 
הואיל  משפטנו:  וזה  הצדדים,  שני  של  טענותיהם 
בשעת  מעוברות  הנשים  שתי  היו  אם  נתברר  ולא 
הקדושה  תורתנו  דין  פי  שעל  והיות  הכף,  תקיעת 
באנו  לפיכך  לעולם,  בא  שלא  דבר  מקנה  אדם  אין 
על  חובה  הכף  תקיעת  היתה  שלא  החלטה,  לידי 
תקיעת  את  עצמו  על  קיבל  שסנדר  לפי  אבל  סנדר. 
הכף לחובה ועבר עליה, ועל ידי כך גרם צער מרובה 
לניסן בן קרינה, לפיכך גוזרים אנו על סנדר, שיהא 
אומר כל ימיו “קדיש” אחרי ניסן ובנו הנפטרים, ואת 
חצי הונו יחלק לעניים )הפסקה( ושוב גוזר בית דין 
יצווה את בנו  ניסן בן קרינה  הצדק, שהמת הטהור 
בגזרת אב, שיעזוב תיכף את גופה של הבתולה לאה 
בת חנה... ובית דין הצדק מבקש מאת המת הטהור 
במחילה  הניא  בן  לסנדר  שימחול  קרינה,  בן  ניסן 
גמורה, ובזכות זה ירחם הקדוש ברוך הוא עליו ועל 

נפשו התועה והנודדת של בנו. 

ר’ שמשון, הדיינים, סנדר: אמן!

את  שמעת  קרינה!  בן  ניסן  טהור,  עזריאל: מת  ר’ 
פסק הדין? מקבלו אתה עליך? )דממה איומה. הכול 

מקשיבים( סנדר בן הניא! שמעת פסק הדין?

סנדר: שמעתי.

ר’ עזריאל: ואתה מקבלו עליך.

סנדר: מקבל אני.

ר’ עזריאל: מת טהור, ניסן בן קרינה! המשפט נגמר. 
שלא  עליך  אנו  וגוזרים  למנוחתך  לשוב  עליך  עתה 
)הפסקה( חיה.  ברייה  ושום  אדם  שום  בדרך  תזיק 
על  ומעמיד  מביא  )מיכאל  מים...  הבא  מיכאל, 
ידיהם( יסלקו  נוטלים  ואגן.  הכל  מים  כד  הקרקע 
המחיצה! )מסלקים הסדין( מיכאל, תן לי את המקל. 
במקום  עוגה  במקלו  עג  עזריאל  ר’  נותן.  )מיכאל 
הראשון, אבל מימין לשמאל. הפסקה. לסנדר( סנדר, 
עוד מעט ויכלה הזמן, שקבענו לדיבוק. ברגע יציאתו 
מבתך, יש להכניסה תיכף לחופה. יכינו את החופה 
מוכן:  הכול  יהא  חתונה.  בגדי  בתך  את  וילבישו 
רץ  ישלחו   - עוד  באו  לא  והמחותנים  החתן  אם 

אחריהם.

סנדר: ככל אשר יצוה הרבי כן אעשה.
 

)יוצא. ר’ עזריאל פושט טליתו וחולץ תפיליו ומתחיל 
לקפלן(

ר’ שמשון: )בלחש לדיינים( יודעים אתם, המת לא 
מחל לסנדר...

הדיינים: )נבהלים( הן, יודעים אנו...

קיבל  שלא  אתם,  )כבתחילה( מרגישים  שמשון:  ר’ 
עליו המת את הדין?...

הדיינים: )כבראשונה( מרגישים היינו!

שלא  לכך,  לבכם  )כבתחילה( השמתם  שמשון:  ר’ 
ענה המת על דברי הצדיק “אמן!”?

הדיינים: שמנו לב...

רואים  מאד.  הוא  רע  )כבתחילה( סימן  שמשון:  ר’ 
אתם, ידיו של ר’ עזריאל רועדות...

של שניכם נפגשתם שוב בבית הרבה, וכדי לחזק את 
אחד  יוליד  שאם  והתניתם,  כף  תקעתם  ידידותכם 

מכם בן וחברו בת, תתחתנו זה עם זה.

סנדר: )בקול רועד( אמת...

ר’ שמשון: סנדר בן הניא! המת הטהור טוען ואומר, 
שלא עברו ימים מועטים אחרי תקיעת הכף, ואשתו 
ילדה בן, ואשתך שלך ילדה גם היא בת. כשנה אחרי 
האמת  קצרה( בעולם  )הפסקה  העולם.  מן  נפטר  כן 
עולה  והיא  לבנו,  ניתנה  גדולה  שנשמה  לו,  נודע 
ושמח  בבנו  מתגאה  האב  והיה  למדרגה;  ממדרגה 
בו שמחה גדולה. אחרי כן ראה, איך שהבן בהגיע 
פרקו, יצא מאליו, ושלא בדעתו, לבקש את בת זוגו, 
והלך ממקום למקום ומעיר לעיר עד שהגיע למקום 
מגוריך, סנדר, ונזדמן לביתך ואכל על שולחנך. כאן 
אלא  אחריה.  נמשכה  ונשמתו  זוגו,  בת  לו  נזדמנה 
שאתה, סנדר, עשיר היית, והוא עני, על כן לא פקחת 
נדוניה  בעלי  חתנים  לך  לבקש  והלכת  עליו  עיניך 
מרובה ובעלי יחוס. אז תקף היאוש את לבו של בן 
ניסן, ויצא לבקש לו דרכים חדשות. ראה זאת ניסן, 
אחרא,  והסטרא  בנו.  אל  וחרדה  התאבלה  ונשמתו 
ניסן ביאושו, עמד ולכד  רחמנא לצלן, ראה את בנו 
אותו במצודתו והוציאו מן העולם קודם זמנו. והיתה 
נשמתו של בן ניסן תועה “בעולם התוהו” ימים רבים, 
“דיבוק”.  כדמות  סנדר  בת  של  בגופה  שנכנסה  עד 
בגללך  שנכרת  קרינה,  בן  ניסן  טוען  )הפסקה( עתה 
אחרית  ולא  לו  שאר  ולא  שם  לא  העולמות,  משני 
יאמר  מי  לעולם.  נירו  ואבד  גחלתו  ותקווה.  כבתה 
“קדיש” אחריו ומי יזכיר נשמתו? ומבקש הוא מאת 
תורתנו  דין  פי  על  סנדר  את  לשפוט  הצדק  דין  בין 
הקדושה ולדרוש מידו את דם הבן השפוך ודם זרעו 

וזרע זרעו עד סוף כל הדורות...

)הפסקה של אימה(

ר’ עזריאל: סנדר בן הניא! השמעת את טענותיו של 
המת הטהור? מי יש לך להשיב עליהן?

לפתוח  אדבר?  ומה  אומר  נשבר( מה  )בלב  סנדר: 

שפתיי לא אוכל, ואין בפי מלים. ואני שואל ומבקש 
מאת חברי המת והטהור ניסן בן קרינה, שימחל לי 
על  ועברתי  כנגדו  שחטאתי  לפי  גמורה,  במחילה 
תקיעת הכף לא במזיד, חס ושלום, אלא בשוגג. אחרי 
תקיעת הכף הרי חזרנו כל אחד לעירו ונתרחקנו זה 
ידעתי  לא  עליו.  שמעתי  ולא  עוד  ראיתיו  לא  מזה. 
כי נולד לו בן, וגם דבר מותו נעלם ממני ימים רבים. 
וכאשר ראיתי, כי אין מזכיר לי את דבר תקיעת הכף, 
ניסן לא ילדה לו בן,  אמרתי, אין זאת כי אם אשת 

ותקיעת הכף בטלה.

את  ולדרוש  לחקור  השתדלת  לא  שמשון: ולמה  ר’ 
העניין על בוריו?

בן  היה  אילו  ואמרתי,  הבת,  אבי  הייתי  סנדר: אני 
לחברי ניסן, היה הוא מחזר אחרי, שכן דרך העולם, 

שיהא צד החתן מחזר אחרי צד הכלה, ולא להיפך.

על  ואכל  לביתך  ניסן  של  בנו  עזריאל: כשנזדמן  ר’ 
שולחנך, למה לא שאלת, מי הוא ומאין הוא?

אני  נשבע  אבל  זוכר...  איני  יודע...  סנדר: איני 
בפניכם, שלבי היה נמשך אחריו והתאוויתי לקחתו 
מן  אחרים,  שידוכים  לפניי  וכשהציעו  לבתי.  לחתן 
קשים,  תנאים  פעם  כל  התניתי  ביותר,  המשובחים 
שלא עמדו בהם המחותנים ומשכו ידיהם ממנו. וכך 
בטלו בזה אחר זה שלושה שידוכים, ואולם קרוביי 

ובני משפחתי רבו עליי...

)הפסקה(

טוען, שעינך תפסה מיד,  בן קרינה  ר’ שמשון: ניסן 
מתירא  שהיית  אלא  אביו,  לשל  דומים  בנו  פני  כי 

השמתם לבכם לכך, שלא ענה 
המת על דברי הצדיק “אמן!”?
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בארמונותייך,  ושלווה  בחילך  שלום  ויהי  מרומים 
אמן!

כולם: אמן!

לאה: )הדיבוק בקול גווע( אמרו “קדיש”. כלה הזמן!

סנדר: יתגדל ויתקדש שמיה רבא.  בעלמא די ברא 
כרעותיה.

)השעון משמיע שתים עשרה. לאה נעקרת ממקומה, 
משמיעה קול צווחה ונופלת על הספסל(

ר’ עזריאל: )בחיפזון( הובילו את הכלה לחופה.

)מיכאל נדחף הביתה(

המחותנים  כי  והגיד,  הרץ  שב  עתה  זה  מיכאל: 
נתעכבו בדרך: אופן נשבר להם בעגלה. הם הולכים 
נראים  הם  הנה  העיר.  אל  וקרבים  ברגליהם  עתה 

מראש הגבעה הסמוכה.

מה  ברעיונותיו( יבוא  )במנוחה.  שקוע  עזריאל:  ר’ 
ידה,  על  והזקנה  בזה  הכלה  שיבוא.  )לסנדר( תשב 

ואנחנו נצא לקבל פני החתן. 

)לוקח מקלו ועג עוגה מסביב ללאה. ר’ עזריאל, סנדר 
ומיכאל יוצאים. הפסקה ממושכת(

לאה: )פוקחת עיניה( מי עימי פה? הסבה? סבתי! רע 
לי מאוד. הושיעיני נא... ישניני נא...

בני קדר  כל  רע  ידעו  בתי...  לך,  ירע  נא  פרידה: אל 
את  וללבך  וישראל,  ציון  שונאי  וכל   - וישמעאל 
תהא הרווחה - ונסו ממך יגון ואנחה... כי הנה שומר 
יפקדך,  ונעימים  טובים  בחלומות  ידך  על  ישראל 
מלאכי  וכנפי  תרחפנה  סביבך  טהורות  מחשבות 

שלום על ראשך תנפנפנה...

)מחוץ עולה קול כלי זמר, נגינת חתונה(

הקדוש,  הקבר  סביב  לרקד  )רועדת( באים  לאה: 
לשמח החתן והכלה, הטמונים שם.

פרידה: אל נא תחרדי, בתי, ואל נא תפחדי. שומרים 
וחזקים,  אמיצים  שומרים  עלייך,  ניצבים  רבים 
שישים גיבורים סביב לך, כולם אחוזי חרב, מלומדי 
מלחמה, איש חרבו על ירכו מפחד בלילות. האבות 
הטהורות  והאמהות  רע  מפגע  ישמרוך  הקדושים 
מעין הרע. עוד מעט ותכנסי לחופה במזל-טוב, לחופה 
במזל טוב... )בנעימת שיר ערש( אמך הצדקנית בעדי 
כתם פז מגן עדן תצא היום, מגן עדן תצא היום; יצאו 
לקראתה שני מלאכי אל, שני מלאכי אל... יתמכוה 
בידיה אחד מימין ואחד משמאל, אחד מימין ואחד 
משמאל... “חנה אשת כבוד, חנה אשת תום? מה לך 
כי עדית כתם פז היום? משיבה חנה ואומרת כזאת 
ובתי   - היום  עדיים  בעדי  אצא  לא  איככה  וכזאת: 
אשת  חנה  כבוד,  אשת  “חנה  היום?”  לחופה  נכנסת 
תום! ומה לך כי תתעצבי אל לבך היום?” משיבה חנה 
ואומרת כזאת וכזאת: איככה לא אתעצב - ושמחתי 
בתי  לחופה  תלך  הלוך  לאנחה...  ושמחתי  לאנחה, 
היחידה, ואני אתייצב מרחוק ולא אלך בצדה, ולא 
וחסודה,  נאה  כלה  לחופה  מביאים  בצדה...  אלך 
רצים  הכול   - נער  ועד  ומזקן  החמודה,  לאה’לי  את 
לסעודה, הכל רצים לסעודה. נוטל אליהו הנביא את 
עליה...  לעיני  תנומה( ומברך  רמה )בתוך  ביד  הכוס 

כל ישראל... שמה...
עצומות.  הפסקה  ועיניה  שוכבת  לאה  )נרדמת. 

ממושכת(

לאה: )נאנחת מעומק הלב. פוקחת עיניה( מי הוא זה 
אשר נאנח כה?

קול חנן: אני...

לאה: שומעת אני את קולך, ופניך לא יראו.

קול חנן: מחיצה של “עיגול” מבדלת ביני ובינך...

באישון  בוכה  כינור  כקול  לאוזניי  ערב  לאה: קולך 
לילה. מי אתה?

הדיינים: רואים אנו.

ר’ עזריאל: )צלול מאד ברעיונותיו( רבונו של עולם! 
דרכיך נסתרים ונפלאים מאד, ואולם רצונך הקדוש 
אור לנתיבתי, על כן אלך עליה לבטח ולא אט ממנה 

ימין ושמאל.

ר’ שמשון: שומעים אתם? עודנו מתחזק. לא נכנע.
 

יכניסו את  ר’ עזריאל: )מרים ראשו לבטח( מיכאל, 
ופרידה מכניסים את  יוצא. סנדר  הבתולה! )מיכאל 
לאה בבגדי חתונה ומושיבים אותה. ללאה( דיבוק! 
בת  לאה  הבתולה  מן  התצא  כלה.  לך  שנתתי  הזמן 

חנה ברצון?

לאה: )הדיבוק( לא!

ר’ עזריאל: מיכאל, הבא “מניין” והכן כל המכשירים 
והדיינים( הריני  שמשון  לר’  יוצא.   )מיכאל  לחרם. 
)יושבים.  השולחן.  אל  עימי  לשבת  אתכם  מזמין 
ספרי  יהודים( הוציאו  עשרה  ועימו  נכנס  מיכאל 
התורה, קחו השופרות! )עושים( דיבוק! הואיל ולא 
לרשותם  אותך  מוסר  הרינו  גזרתי,  את  עליך  קבלת 
הגדול  בכוחם  הם  יבואו  העליונים,  הרוחות  של 

ויוציאוך. תקיעה! )תוקעים(

אל  לי!  רבה( הניחו  בחלחלה  )הדיבוק  לאה: 
תגרשוני! לא אצא!

אותך  מוסר  הריני  עורף!  קשה  עזריאל: דיבוק!  ר’ 
ולא  טובים  לא  הבינוניים,  הרוחות  של  לרשותם 
שברים!  ויוציאוך.  באכזריותם  הם  יבואו  רעים, 

)תוקעים(

גדול( כוחות  צער  מתוך  כוח,  באין  )הדיבוק  לאה: 
כל העולמות קמו עליי! גדולי ישראל עומדים כנגדי 
לצאת.  עליי  מצווים  וכולם  בתוכם,  אבי  ונשמת 
כוחותיי הולכים וכלים! ואולם כל זמן שיש בי עוד 

ניצוץ של כוח אתגבר עליהם ולא אצא.

)בפתח נראה המשולח(

אדם  כוח  אם  כי  זאת  )משתומם( אין  עזריאל:  ר’ 
את  )בתוקף( הכניסו  מסייעהו.  מאוד,  גדול  נעלם, 
שחורה.  פרוכת  הקודש  ארון  על  פרשו  הספרים! 
לבשו כולכם לבנים והדליקו נרות שחורים.  )עושים. 
משנאיך  וינוסו  אויביך  ויפוצו  ה’  עומדים( “קומה 
מפניך!” - דיבוק! בשם הסנהדרין הגדול בירושלים 
לא  ולמען  פה,  היושב  הקדוש  הדין  בית  וברשות 
הדסה,  בן  עזריאל  אני  הנה  יעקב,  מגזע  ענף  ייבש 
העולם  לחיי  אותך  שקשרו  החוקים,  כל  את  מנתק 

הזה ולגופה ולנשמתה של הבתולה לאה בת חנה...

לאה: )הדיבוק( אויה לי!

ישראל.  מכלל  אותך  מחרים  עזריאל:  ואני  ר’ 
תרועה!

)מריעים(

המשולח: הניצוץ האחרון נבלע בשלהבת.

לאה: )הדיבוק בקול גווע( נכון אני.

ר’ עזריאל: ולא תשוב עוד אליה?

לאה: )הדיבוק( לא אשוב עוד...

של  ובכוחו  דאתרא  מרא  של  עזריאל: בכוחו  ר’ 
החרמות  כל  את  מעליך  מבטל  הריני  צדק  דין  בית 
והנדויים, שהיטלתי עליך. כבו את הנרות. )מכבים(
את  השחורה! )מסירים( פשטו  הפרוכת  את  הסירו 
כפיו( רבונו  )נושא  השופרות.  את  הטמינו  הלבנים, 
אתפלל  אליך  והרחמים!  החסד  אלוהי  עולם,  של 
וסחופה  דוויה  נשמה  מפניך  תהדוף  נא  אל  לאמור: 
מישראל, ותכנס עימה לפנים משורת הדין. ויעלה נא 
לפני כיסא כבודך צערה של הנפש הנידחת, ותעמוד 
לה זכות אבותיה, וקול תפילותינו ירצה לפניך כריח 
הנפש  לפני  פתח  ישראל!  אלוהי  קורבן.  של  ניחוח 
העלובה פתחי עולם והמצא לה מקום מנוחה בגנזי 
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קול חנן: שכחתי.  זכרי כמוס רק בלבבך לבד...

לאה: זכור אזכור...  כלתה נפשי במסתרים אל אשר 
אור...  דמעות  מעיין  אל  בצמא  ידעתי.  ערגתי  לא 
לילה תמונת  ואראה בחזיונות  ירדו מעיניי  מתוקות 

זוהר.  האתה הוא אשר נגלית אליי?

קול חנן: אני.

כיודעות  לך,  היו  רכות  שערות  אזכור...  לאה: זכור 
ומלאות  נוגות  ועיניך  היו,  ארוכות  עפעפיך  בכי... 
ארוכות...  ואצבעותיהן  לך  היו  ענוגות  ידיים  חסד. 
אתה  )הפסקה( ואולם  בך...  רק  הגיתי  ולילה  יומם 
כאלמנה  נבהלה.  ונפשי  כבה,  ונרי  מעימי  הלכת 
כן  זר. אחרי  עם איש  הובילוני אל החופה  שוממה 
והששון  ויפרח המוות החי  ובלבי שב  אליי...  שבת 

האבל... מדוע עזבתני שנית?

קול חנן: פרצתי את כל הגדרים, עברתי דרך המוות, 
הפרתי חוקי שנות עולם ופקודת דור ודור, שריתי אל 
אדירים, ואל תקיפים ואל אכזרים... ובכלות שארית 

כוחי - עזבתי אותך למען שוב אלייך עוד הפעם.

לאה: שובה נא אפוא אליי, חתני, בעלי... מת אשאך 
בקרב לבי, ובחלומות הלילה נשעשע על ברכינו את 
פסים  )בוכה( כותונות  לנו...  נולדו  לא  הילדים אשר 

אתפור להם, זמירות אארוג להם...
 

נומו, נומו, עוללים,
בלי עריסה בלי חתולים.
בוכים ואין נשמע קולם

ולא יצאו לאויר העולם... 
 

לאה  חופה.  נגינת  הזמר,  כלי  תרועת  עולה  )מבחוץ 
זר.  איש  עם  לחופה  להובילני  באים  רועדת( הנה 

בואה אתה אליי.

אבואה.  נשמתך  אל  רק  לי.  אבדה  חנן: גוויתך  קול 
הנני! )נראה בקיר(

אני  העיגול!  מחיצת  נהרסה  )בשמחה( הנה  לאה: 
רואה אותך, חתני. בואה אליי!

חנן: )כעין בת קול( בואי אליי.

לאה: )כקמה, בשמחה( הנני הולכת אליך...

חנן: )שונה( הנני הולך אלייך...

קולות: )מאחורי הקלעים( הובילו את הכלה לחופה!
השחור  מעילה  את  עוזבת  לאה  חופה.  של  )מרש 
היא  פוסעת  כולה  לבנים  ולבושה  הספסל  גבי  על 
ועומדת  חנן  כלפי  לחופה,  כהולכת  המוסיקה,  לקול 
במקומו. חנן נעלם. בפתח נראה המשולח. ר’ עזריאל 

בא ומקלו בידו(

לאה.  שם  שישבה  המקום  אל  עזריאל: )מביט  ר’ 
מוריד ראשו( לאחר זמן...

מסביב.  שפוך  גדול  ממרחק( אור  בא  )בקול  לאה: 
ועולים  מרחפים  חתני...  אנו  לעולם,  אליך  נצמדתי 

תאומים למרומי מרומים.

)החושך הולך ורב(

ר’ עזריאל: ברוך דיין האמת!

)עלטה. נשמעת זמרה חרישית(     
  

על מה ולמה
ירדה הנשמה
מאגרא רמא

לבירא עמקתא?
- ירידה צרך עליה היא
ירידה צרך עליה היא. 

-המסך–

סוף
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הדיבוק: 
בין העולם 

הנגלה 
לעולם 
הנסתר

רחל אליאור
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העולם הרוחני, את התודעה הנפשית ואת המציאות החברתית בראשיתה של 
תקופה זו, עולה תמונת עולם מורכבת לאין ערוך, המגלה את משקלם הרב של 
ניכר בעליל  זו  והתרבותית. מעדות  יסודות אירציונליים במציאות החברתית 
שהעולם העל־טבעי, הכורך בין ישויות שמימיות לעולם האדם, והעולם הלא 
נורמלי, הכורך בין נפשות מתות לגופים חיים, היו ממד רב־משמעות במציאות 
החברתית ובמארג הדתי והתרבותי של התקופה, ששזר את הפיזי במטפיזי 

ופירש את העולם הנראה במושגי העולם הבלתי נראה.

היצירה הדתית היהודית בראשית העת החדשה צמחה בעולם שלא היה בו 
הנגלית  במציאות  הנעלמת  נשזרה המציאות  בהווייתו  עולם אשר  פנוי,  חלל 
נשמות  וספירות,  היכלות  מיתיות,  והוויות  סמויים  כוחות  של  סבוכה  ברשת 
ורוחות, מלאכים ושדים, חזיונות וחלומות, שקשרו בין עולם האדם ובין ייצוגי 
עולם הקדושה וחיי הנצח במערכת מושגית המכונה ‘ייחוד ודבקות’, וחיברו בין 
האדם ובין ייצוגי עולם הטומאה והמוות במערכת מושגית הידועה בשם ‘גלגול 
ודיבוק’. יצירה דתית זו עמדה בסימן עליית משקלה של המחשבה הקבלית 
ושל  הדואליסטית, שיצרה לשון מושגית חדשה לביטוים של חוויית הגלות 
כיסופי הגאולה, משעה שקשרה את הניסיון ההיסטורי המוחשי עם העולם 
העל־טבעי ועם תחום הנסתר. הקבלה פירשה את הפעילות האנושית בהקשר 
של הקיטוב שבין כוחות הטוב והרע, הקדושה והטומאה, השכינה והקליפה, 
של  הגומלין  ליחסי  חדשה  משמעות  והאצילה  המתים,  ועולם  הנצח  עולם 
שהעם  ולגלות  מזה,  המיוחלת,  לגאולה  שנקשרו  אלה,  תחומים  עם  האדם 
שרוי בה, מזה. התפתחות זו הייתה בעיקרו של דבר פועלם של מקובלי דור 
של  עשרה,  השש  המאה  ובראשית  עשרה  החמש  המאה  בשלהי  הגירוש 
מקובלי תורכיה בשנות העשרים של המאה השש עשרה, ושל מקובלי צפת 
על  הן  זו השפיעה  ואילך. התפתחות  זו  שנות השלושים של מאה  ממחצית 
השיח האינטלקטואלי בחוגי הלומדים הן על המחשבה העממית בהשראתה 
באמצעות  רחבים  בחוגים  מהלכים  לה  שמצאה  הקבלית,  הנפש  תורת  של 

ספרות המוסר הקבלית וגלגוליה בספרות השבחים ובסיפור העממי.

בספרות זו נקשרו מעשי האדם המוחשיים, המתחייבים על פי המסורת, כגון 
מצוות, תפילה, לימוד תורה, דין ומנהג, למושגים מופנמים־רוחניים הקשורים 
לתחום הקדושה, כגון כוונות, ייחודים, תיקון והעלאת ניצוצות, דבקות ומסירות 
פי המיתוס  על  למידת השפעתם,  וזיווגים, שהוערכו בהתאם  בירורים  נפש, 
וחטאים  עברות  זאת,  לעומת  הקליפה.  והכנעת  השכינה  גאולת  על  הקבלי, 
התפרשו בזיקה לאישוש כוחות הרע והשתלטות הקליפה, היינו עולם הטומאה 
שהיה תמונה מקבילה אך מהופכת של עולם הקדושה. חיי הנפש של האדם 
עדן,  לגן  ובזיקה  הספירות  לעולם  בזיקה  שתוארו  נסתרים  לעולמות  נקשרו 
אילן הנשמות, עולם הדיבור, גלגול, עיבור, אוצר הנשמות, כף הקלע, והופקעו 
מורכב של  לחלק ממערך  נהפכו  חיי הנפש  ומותו.  לידתו  הגוף,  חיי  מגבולות 
ועונש שחרג מגבולות העולם הארצי והתרחש בזיקה לעולם על־טבעי  שכר 

מדע, ה קדמה,  של  בהקשרים  המודרנית  בתודעה  נתפסת  החדשה  עת 
אינדיבידואלית,  בחירה  זכות  אנושית,  אוטונומיה  השכלה,  הומניזם, 
בין  והולכת  גדלה  בהפרדה  התלויים  ביקורתי,  ועיון  רציונלית  מחשבה 
בין  ובהבחנה  לאירציונליות  רציונליות  בין  לעל־טבעיות,  טבעיות  קטגוריות 
את  מורכבות  בדרכים  המשקפת  הכתובה,  העדות  מן  אולם  לנעלם.  המוחשי 

וחוזר  לכל מושג תרבותי־חברתי־היסטורי השמור בשפה  כי  מיוסד על ההנחה  זה  * מאמר 
ונשנה בהבניה סטראוטיפית ספרותית, פרשנית וטקסית, מצטרפים מישורי משמעות רבים 
בא  הדיבוק  במשמעות  הדיון  שונים.  קולות  מפי  ונמסרים  ובמפורש  במובלע  המתפענחים 

לשלב במנעד הקולות המחקריים,
שנדחקו  ראייה  וזוויות  מושתקים  קולות  תודה,  להם  וחבה  עליהם  מתבססת  זו  שעבודה 
במשמעויות  עיון  אגב  מגדרית  פרשנות  במסגרת  נעשית  אלה  קולות  העלאת  לשוליים. 
הלשוניות המוצנעות של המושגים הנדונים כאן. שכן הלשון מגלמת ערכים חברתיים ומשמרת 
השפה  בין  היחס  שאלת  את  שונות  מבט  מנקודות  ומעלה  חיים,  ואורחות  מחשבה  תבניות 
עבודות  משקפת.  שהיא  הדמיונית  או  המוחשית  המציאות  ובין  ובדרמה  בספרות  הנשמרת 
רבת־ תשתית  הן  היהודית  בתרבות  הדיבוק  בחקר  נגאל  גדליה  ושל  בילו  יורם  של  היסוד 
ערך לעבודתי, אולם נקודת המוצא הפרשנית שאני מבקשת להציע שונה משלהם, שכן היא 
מתייחסת להיבט המגדרי של התופעה ולמשמעותו החברתית הקשורה למסורת הקבלית. אני 
מודה לד”ר רבקה דביר־גולדברג שסייעה באיסוף החומר ובליבון שלבי המחקר הראשונים 

במחצית שנות התשעים.

“בלשון העברית אין 
זמן הווה כדרך שיש בכל 

הלשונות האחרות. יסודות 
הזמן של העברית הם העבר 

והעתיד כך גם עם ישראל 
- יש לו אתמול ומחר גדול 

והווה אין לו כלל “
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ולמעברים בין עולם החיים לעולם המתים. המושג התגלגל באפיקים שונים 
מחוץ לגבולות הטקסטים הקבליים, הדנים בו בהקשרים של גלגול ושל עונש 
על עברות וחטאים ובזיקה לתורת הגמול ולתורת הנפש הקבלית, והיה למושג 
מכריע בפרשנות חיי הגוף והנפש בהקשר ליחסי כוח וחולשה, מחלה וסטייה 

מן הנורמה.

 - עשרה  השש  במאות  המסורתי  בעולם  הדיבוק  לתופעת  החברתי  הרקע 
השמונה עשרה בעולם היהודי המסורתי בשלהי ימי הביניים ובראשית העת 
החדשה, שהיה חברה מעמדית המבוססת על סדר פטריארכלי נוקשה וריבוד 
אלא  אוטונומית  אישית  כהכרעה  נתפסה  לא  זוג  בני  בחירת  קפדני,  חברתי 
כהכרעה הנתונה בידי ההורים, הפועלים בשמם של ילדיהם הצעירים, חסרי 
ניסיון חיים ושיקול דעת. ההיסטוריון יעקב כ״ץ, שניתח את תקנות הקהילות, 
העדויות  ואת  המשפחה  הקמת  בנושא  הנוגעת  ההלכתית  הספרות  את 
הביוגרפיות בעולם האשכנזי בתקופה זו, מצא שהחברה היהודית פעלה על פי 
אידאל דתי שדרש נישואין מוקדמים. בני הקהילה שאפו להשיא את ילדיהם 
דתית־תרבותית־מוסרית  ערכים  מערכת  ככל האפשר בהשראת  מוקדם  בגיל 
תועלתני  שיקול  על  מבוססת  שהייתה  חברתית־כלכלית  לתפיסה  ובהתאם 
מושכל. הקמתה של משפחה הייתה נערכת על פי הסכם בין ההורים, שהיו 

באי כוחם הטבעיים של בני הזוג, ואם ההורים לא היו בחיים, נערך ההסכם
כלכליים,  אינטרסים  הציבור.  כוח  באי  אפוטרופסים  בידי  או  קרובים  בידי 
חברתיים ודתיים כבדי משקל תבעו נישואי שידוך, שהתבססו על שורה של 
שיקולים רציונליים שהיו מופקדים בידי ההורים. גיל השידוכין הרצוי לנערה 
היה לפני שמלאו לה שש עשרה שנה ולנער בגיל שלא עלה על שמונה עשרה 
שנה, לכל המאוחר. המקדימים לשדך ואף להשיא בנות שלוש עשרה וארבע 

עשרה ובנים בני חמש עשרה ושש עשרה נחשבו ראויים לשבח.

עדויות על נישואין בגיל אחת עשרה ושתים עשרה כמציאות רווחת מצויות 
בספרות התקופה. ההתאמה האישית, הבחירה המיוסדת על קרבה אינטימית 
או התקשרות נפשית בדרך של התאהבות מוקדמת לא הובאו כלל בחשבון ולא 
נחשבו לתנאי התקשרות בקשרי נישואין. יתר על כן, זכות בחירה המופקדת 
בידי בני הזוג על יסוד פגישה מקרית או התאהבות לא הייתה מקובלת. כאשר 
התקיימו קידושי סתר, ללא התקשרות שידוכין מוקדמת, נחשב הדבר לפריצת 
גדר ולהפקעת זכות ההורים או באי כוחם בהכרעת גורל ילדיהם, והקידושין 

התבטלו.3

יסוד  על  הנישואין  בסידור  רבים  מאמצים  שהשקיעה  היהודית,  החברה 
תפיסה  פיתחה  משקל,  כבדי  חברתיים  ואינטרסים  רציונליים  שיקולים 
עם  השלמה  וטיפחה  זיווגים  בקביעת  מעורבים  עליונים  שגורמים  האומרת 
גזרת גורל בכל הקשור בבחירת בן הזוג ובשמירת קשרי הנישואין בדיעבד.4 
פירוק הנישואין לא עלה בנקל, שכן הם היו מעוגנים במסורת דתית מקודשת 

המשתרע בין קוטבי קדושה וטומאה, שכינה וקליפה, אלוהות וסטרא אחרא, 
הקבלית  היצירה  המתים.  ועולם  הנצחיים  החיים  עולם  ושדים,  מלאכים 
העלתה את אפשרות המעברים בין העולם הנגלה לעולם הנסתר, השזורים זה 
בזה בזיקה לגלגול ודיבוק, רוחות, מזיקים, שדים, מגידים ומלאכים, מעברים 
שבהם האדם נתפס כנפעל על כורחו על ידי כוחות נסתרים חיוביים, הקשורים 
שליליים  כוחות  ידי  על  או  ומגידים,  מלאכים  של  הקדושה  ולעולם  לשכינה 
הקשורים לסטרא אחרא, לעולם השדים ולכוחות הטומאה. תודעה קבלית זו 
נהפכה בראשית העת החדשה, עם התפתחות הדפוס והדפסת הזוהר וספרות 
ונקשרה  רחבים  חוגים  של  לנחלתם  ואילך,  עשרה  השש  המאה  מן  הקבלה 
מציאות, שבקוטב אחד  על  ובין השפעתם  בין מעשי האדם  הגומלין  ליחסי 
עילאה  שכינה  דקדושה,  סטרא   - האלוהית  הנוכחות  גילויי  מצויים  שלה 
ותקוות הגאולה, ואילו בקוטב האחר שלה מצויים גילויי הנוכחות השטנית - 

סטרא דטומאה, סטרא אחרא, עולם הקליפה ועול הגלות.

למאה  עשרה  השלוש  המאה  בין  שנכתבה  ומגוונת,  עשירה  קבלית  ספרות 
השש עשרה ונדפסה בראשית העת החדשה ובמהלכה, משקפת תפיסה דו־
קוטבית שהשפיעה על תפיסת האלוהות, על עבודת השם, על פרשנות כתבי 
הקודש, ועל תורת הנפש. כמו כן היא השפיעה בגלגוליה הכתובים, הנדרשים, 
כלל  של  התרבותית  התודעה  ועל  הרוחנית  הזהות  על  והמסופרים  הנדפסים 
הקהילה, באמצעות לשון המושגים המיסטית החדשה שהיא יצרה, שחיברה 
יחסי  את  ותיארה  מקוטבת,  במציאות  הנפש  לתורת  האלוהות  תורת  בין 
הגומלין בין העולם הנגלה לעולם הנסתר ואת מאבקי הכוח המתחוללים בהם 

בין הסטרא אחרא לסטרא דקדושה.2

בדיון להלן אני מבקשת לבחון את יחסי הגומלין בין עולם המושגים המגשר 
בין הממדים הנגלים והנסתרים של המציאות הקבלית ובין התרבות העממית 
של  במשמעותו  עיון  באמצעות  היהודית,  בקהילה  החברתית  והמציאות 
בראשית העת החדשה  בעולם המושגים הקבלי העשיר שצמח  מושג אחד 
חי  באדם  הנכנסת  מת  של  רוח  היא  היהודית  בתרבות  שהגדרתו  ‘דיבוק’,   -
ומפקיעה אותו מחייו השגרתיים בתחום הנורמה המקובלת. מקורו של מושג 
זה בתורת הנפש הקבלית ובספרות המיסטית המתייחסת לקדושה ולקליפה 
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עדויות על נישואין בגיל אחת עשרה ושתים 
עשרה כמציאות רווחת מצויות בספרות 

התקופה. ההתאמה האישית, הבחירה המיוסדת 
על קרבה אינטימית או התקשרות נפשית בדרך 
של התאהבות מוקדמת לא הובאו כלל בחשבון 
ולא נחשבו לתנאי התקשרות בקשרי נישואין. 
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ודחייה, נכונות וסירוב, ולא הרשו מסגרות פתוחות וגמישות של כינון נישואין 
ופירוקם על פי בחירה שוויונית של הנוגעים בדבר, התפתחו אפיקים חתרניים 
ודפוסי מילוט ממוסכמות חברתיות כפויות. אלה שנמנע מהם להיענות לתביעה 
ולציפייה החברתית כלפי בני זוגם ולתת ביטוי לתחושותיהם, או אלה שנבצר 
מהם לפעול בדרכים המקובלות כדי לממש את רצונם, להכריע בדבר זיווגם 
מהחובות  ומילוט  הציפיות  השעיית  של  לדפוסים  פנו  גורלם,  את  לשנות  או 

שהפקיעו אותם מן הסדרים הכפויים. 

בגבולות  ולהישאר  הפטריארכלי  לסדר  מהשעבוד  לחרוג  העיקרית  הדרך 
החולשה  של  בכוחה  לעתים  שהעניקה  המחלה,  הייתה  המסורתי  העולם 
הגופנית והנפשית מרחב התרחקות מההסדר הצפוי. הנודע שבדפוסי המחלה 
היה ה׳דיבוק’. זה היה פתח מילוט שאפשר להיחלץ מקשרי נישואין שנכפו 
בניגוד לרצון הנוגעים בדבר והיה ביטוי של מחאה, המיוצגת באבדן שליטה 
בגוף ובנפש, בהעדר כל ערוץ אחר לבטא בו את קול המחאה והסירוב כנגד 

בעלי שליטה וכנגד מכונני הסדר החברתי ההגמוני.

‘דיבוק’ בעולם המסורתי הוא כינוי למצב של חולי נפשי ואבדן שליטה שבו 
הגוף נחדר בתודעת החולה ובתודעת הסובבים אותו על ידי כוח שמעבר לו. 
יוצאת  בצורה  להתנהג  לו  גורם  מרפה,  ואינו  בו  אוחז  עליו,  זה משתלט  כוח 
דופן ומעוררת חרדה, ופוטר אותו מלתפקד בגבולות הנורמה. החולה בדיבוק, 
מגרונו  ומדברת  בו  נכנסה  מת  שרוח  כמי  או  כנכפה,  רוח,  כחולה  המתואר 
ציפיות  ממימוש  ומופקע  מושעה  וזרה,  נפרדת  אישיות  של  בהתעצמות 
בלתי  כוח  בידי  הנחדרת  הווייתו,  בעצם  בנורמות המקובלות, שכן  המעוגנות 
גבולות,  על  המבוססים  המקובלים,  האנושיים  מהתחומים  חורג  הוא  נשלט, 

הפרדות, מוסכמות וקטגוריות מובחנות.

מן  ויציאה  שליטה  אבדן  של  והנסיבות  הנפש  חולי  או  הרוח  מחלות  מהות 
נותרו  ויציאה מן הנורמה הכרוכה בהפקעת הסדר החברתי המקובל,  הדעת, 
בגדר תעלומה, שהעלתה דפוסי פרשנות דתיים, חברתיים ותרבותיים ומנגנוני 
ואף  הנורמה  מן  ותכלית לחריגה  צידוק, משמעות  התמודדות שניסו להעניק 
וחוסר  הדיבוק  מפני  הכללית  החרדה  למרות  אליה.  לשוב  דרך  לסלול  ניסו 
והאמונה המובלעת  בגילוייו השונים  השליטה בתוצאותיו, הסטייה הכרוכה 
שאינו ניתן לריפוי בדומה למחלות הנפש האחרות, יצרה החברה המסורתית 
תבניות התייחסות ומנגנוני ריפוי המבוססים על פרשנות תרבותית הקשרית, 
המגדירה את התופעה בזיקה לעולם הנסתר ולתחום הטומאה )דיבוק; רוח רעה 
שנכנסת לתוך אדם חי ודבקה בו; נכנס בה רוח; מחלת רוח; נכנס בו שד; אחיזה 
של החיצונים; כניסת דיבוק באדם כסימן לחטא נסתר שהוא נכשל בו ופתח 
פתח לפני הדיבוק( ומקבעת את ההתנהגות הפרטית הבלתי נשלטת, הכרוכה 
המבארים  מסורתיים  פרשניים  בדפוסים  סוטה,  ובהתנהגות  מודעות  בשינוי 
את התופעה )רוחות, חיצונים, מזיקים, דיבוקים, שדים, קליפות( ומכוננת את 

)זיווג משמים, קידושין, חופה, ברית, בתולין, מצוות פרו ורבו( ותלויים במערכת 
חברתית־כלכלית פטריארכלית מורכבת )שידוך, תנאים, כתובה, נדוניה, קניין, 
ייחוס, משפחה, ‘קעסט’, היינו מגורי הזוג הצעיר בבית ההורים(, והגירושין 
לשני  רב  קושי  טמון  היה  בגירושין  משקל.  כבדת  סיבה  ללא  התאפשרו  לא 
המעמד  בשל  לנשים,  בהם;  הכרוך  הכלכלי  העול  בשל  לגברים,  הצדדים: 
ונפגע בעקבות גירושין. נישואין בגיל צעיר על פי שידוך  החברתי המתקפח 
המוסדר בידי ההורים או באי כוח המשפחה היו כאמור האפשרות שהחברה 
העדיפה: רווקות מרצון לא הוכרה בקהילה היהודית כלל ועיקר, אולם רווקות 
מאונס מטעמים שונים הייתה חלק מהמציאות החברתית, ולעתים גם שידוכין 
המינים.  שני  בני  צעירים  לפני  רב  קושי  הציבו  אלה  כפויות  נורמות  מאונס. 
אולם בעוד גברים צעירים היו יכולים לעזוב את בית הוריהם ולצאת ללמוד 
תורה, ואף למצוא מוקדי עניין והזדהות חלופיים במסגרות רוחניות וכלכליות 
נמנעו מנשים צעירות  גירושין, אפיקי פעולה אלה  ליזום  שונות, או לחלופין 

שחיו במסגרות תכתיבי הכוח ההגמוני של הסדר הפטריארכלי המסורתי.5

על רקע סדרים חברתיים אלה ומערכי הכוח הגלומים בהם, ששללו אפשרויות 
בחירה והכרעה ולא התחשבו בדרך כלל בתחושות של אהבה וסלידה, משיכה 
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‘הדיבוק’ מוסקבה, 
מערכה ג’, 1922.

לאה: חנה רובינא 
המשולח: פרודקין

באדיבות ארכיון 
התיאטרון הלאומי ’הבימה’
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בגוף  לשלוט  היכולת  שבה  וחולשה,  כוח  יחסי  בחינת  של  פרשנית  במסגרת 
של  היכולת  היא  נורמה,  ופריצת  סירוב  שליטה,  חוסר  של  למצב  ולהביאו 

החלש אשר כל כוח אחר נמנע ממנו.

גדליה נגאל מצא במקורות יהודיים מגוונים מן המאה השש עשרה ועד ימינו 
שמונים סיפורי דיבוק ודיווחים על גירוש דיבוק, שאותם כינס בספרו ‘סיפורי 
הספרותי  בז׳אנר  הדן  מפורט  מבוא  להם  והקדים  ישראל’,  בספרות  דיבוק 
שנשים  פעם  לא  עולה  שלו  הממצאים  מן  הסיפורים.  של  התרבותי  וברקע 
אשר לא ידעו לדבר על עצמן ועל מכאובי רוחן בקול ולא זכו לקשב ברשות 
ושיגיונותיה.12  הרוח  ובמדווי  ועוויתותיו  הגוף  במחושי  עצמן  ביטאו  הרבים, 
דומה שהצגת הגוף אחוז הדיבוק כנשלט על ידי עולם המתים הכאוטי, הכופה 
עצמו לכאורה, משחרר מכפייה של עולם החיים הפטריארכלי, הכופה עצמו 
למעשה. הדיבוק, כהפקעה ממעגל הציפייה החברתית השגורה וההתנהגות 
הנאותה, היה צידוק להתנהגות סוטה מן הנורמה הדתית, המינית והחברתית 
הכרוכים  החברתיים  התכתיבים  את  לקבל  יכלו  לא  או  רצו  שלא  לאלה 

בשידוכין, בנישואין, ביחסי אישות כפויים ובמשפחה.13

הפרעה  של  אינדיבידואלית  בתופעה  שמדובר  כך  על  עמדו  הדיבוק  חוקרי 
להפרעות  בניגוד  רציף,  קולקטיבי  מיתוס  מונח  שביסודה  ‘ממוסדת’, 
המשקף  אינדיבידואלי  מיתוס  מונח  שביסודן  זמננו,  בנות  פסיכיאטריות 
הדיבוק  שתופעת  כך  על  הצביע  בילו  יורם  וחד־פעמית.  ייחודית  פתולוגיה 
לה  שיש  חברתית,  לכידות  בעלת  מסורתית  בחברה  ורק  אך  להופיע  יכולה 
נורמות המווסתת ביעילות את התנהגותם של  קוסמולוגיה מגובשת ומערכת 

חבריה.14

המיתוס הקולקטיבי בחברה היהודית המסורתית, שהדיבוק שואב ממנו את 
בין  הכורכת  מקודשת  בנורמה  הקהילה  של  האמונה  על  מושתת  השראתו, 
נעלם לנגלה, בשכר ועונש, בתורת הגלגול, במציאות רוחות ושדים, ובפריצת 

גבולות בין עולם המתים לעולם החיים.15

פריצת גבולות זו מתרחשת במצבי מחלה ומשבר, שבהם השיגעון מגשר בין 
לעולם  האדם  עולם  בין  גבולות  לערפול  וגורם  הנסתר  לעולם  הנגלה  העולם 
הרוחות והשדים מתחום הטומאה. בחברה זו מתפרש הדיבוק, שהוא ביטוי 
ובנסיבות  ועונש  שכר  במושגי  הכרוך  ציבורי,  בהקשר  קונקרטי,  אישי  לסבל 

‘הכניסה’ ו’היציאה’ או האיחוז והגירוש של הדיבוק.

פריצת  המבטאת  במחלה,  המובלע  האישי  בסיפור  הגלום  הקונקרטי  הסבל 
חברתי־דתי  ממהלך  לחלק  נהפך  עליהם,  שליטה  ואבדן  ובנפש  בגוף  גבולות 
מורכב, השואב מהמחלה לקח בדבר גורלם של פורצי גדר מעבר לגבולות הזמן 

והמקום.

התגובה הציבורית הריטואלית והתרפויטית להתנהגות זו )גירוש דיבוק, פנייה 
לבעלי־שם, הרחקת החיצונים, גירוש שדים, השבעת הקליפה(.6

שמו  הוא  בהשראתה  שנכתבה  העממית  ובספרות  הקבלית  בספרות  דיבוק 
המת,  רוח  חי.  לגוף  מת  אדם  של  רוחו  כניסת  נחווית  שבו  נפשי  מצב  של 
‘רוח ערטילאית’  ‘רוח מן החיצונים’, ‘מזיק’,  ‘רוח רעה’,  המכונה’רוח טומאה’ 
או ‘נפשנא דרשעיא אילין אינון מזיקין דעלמא’, ‘נפש אדם רשע שנפשו אינה 
יכולה להיכנס בגיהינום מרוב עוונותיו’, נתפסת כנרדפת המחפשת מפלט מפני 
רודפיה וחודרת לגוף החי על כורחו, אוחזת בו)מכאן המושג ‘איחוז’(, דבקה בו 
)מכאן המושג ‘דיבוק’(, משתלטת עליו)מכאן המושג possession( ומדברת 

מגרונו של אחוז הדיבוק כאישיות מובחנת.7

בוטה  שיפוטי  באורח  הרפואה  בעולם  אלה  תופעות  הוגדרו  מכבר  לא  עד 
זאת,  לעומת  היסטריה.  או  נפש  מחלת  רוח,  מחלת  נפשית,  כהפרעה 
ובלשון  ניטרלי  באורח  אותן  מגדירים  זמננו  בני  ואנתרופולוגים  פסיכולוגים 
המתפרשים  תרבות  תלויות  כתסמונות  או  משתנים  מודעות  כמצבי  מתונה 
במסגרת תרבותית מובנית שבבסיסה מצויה ההנחה שישות זרה חודרת לגופו 
של האדם, משתלטת על גופו ונפשו ומפעילה אותו.8 עדים לתופעה, שהעלו 
גורם  בה  רואים  ואילך,  עשרה  השש  המאה  מן  התרשמותם  את  הכתב  על 
מאיים ומעורר חרדה וקושרים אותה עם כפיון )‘חולי הנופל’(, הידוע כמחלת 
מצב  מפרשים  עממיים  מספרים  ושיגעון.9  רוח  מחלת  אפילפסיה,  הנפילה, 
נפשי זה כתולדה של אחיזת שד, כישוף, או חדירתה של רוח.10 היסטוריונים 
התרבותי  ההקשר  את  הבוחנות  פרשנויות  מגוון  מציעים  החדשה  העת  של 
בראשית  העולם  בדמוניזציה של  הכרוך  דיבוק,  וגירוש  דיבוק  הבין־דתי של 
העת החדשה בתגובה לתמורות מכריעות ושינויים הרי משמעות שהתחוללו 
הדיבוק  תופעת  דתית מסורתית מבארים את  תרבות  חוקרי  זו.11  בתקופה  בו 
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עד לא מכבר הוגדרו תופעות אלה בעולם 
הרפואה באורח שיפוטי בוטה כהפרעה נפשית, 

מחלת רוח, מחלת נפש או היסטריה. לעומת 
זאת, פסיכולוגים ואנתרופולוגים בני זמננו 

מגדירים אותן באורח ניטרלי ובלשון מתונה 
כמצבי מודעות משתנים או כתסמונות תלויות 
תרבות המתפרשים במסגרת תרבותית מובנית 
שבבסיסה מצויה ההנחה שישות זרה חודרת 

לגופו של האדם, משתלטת על גופו ונפשו 
ומפעילה אותו.
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בסיפורי דיבוק ובדיווחים על גירוש דיבוק במקורות היהודיים נמצא שדיבוק 
המובלע  הסיפור  לשוליים.  דחקה  אלה שהחברה  כלל מחלה של  בדרך  הוא 
כפויים,  נישואין  רצויים,  לא  שידוכין  סביב  לחרדות  מתייחס  החולה  של 
בידי  חלשים  של  ונפשית  גופנית  כפייה  או  באונס  בעילה  כפויה,  חדירה 
חזקים. התגובה לאירועים כפויים אלה, הקשורים ברבדים שונים מוחשיים 
וסימבוליים ולתחושות אין האונים והחרדה הכרוכות בהם, באה לידי ביטוי 
במצב של אבדן שליטה על הגוף והנפש, הכרוך בשינוי מודעות דרמטי, הקרוי 

דיבוק.

הקשריו של הדיבוק
השורש דב״ק בהוראתו המקראית הראשונה מתייחס לזיווג בין גבר לאישה: 
‘על כן יעזב איש את אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד’ )בראשית ב:כד(. 
הקשר בין בעלות לבעילה - ‘כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן 
בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו’ 
ו’בעילה  ‘בועל’  ‘בעלי’,  ‘בעל’,  במושגים  היום  עד  הנשמר   - כד:א(16  )דברים 
של מצוה’, מדבר בעד עצמו. בעילת מצווה בהקשר של קידושין וטהרה היא 
מוסכמה חברתית המגלמת את הסדר הסימבולי־התרבותי של מערכי הכוח 
ההגמוני ביחס לגוף ולבעלות עליו. סדר מוסכם זה, התחום בגבולות הטאבו, 
מתואר אפוא בלשון המקרא בשני פעלים: בע״ל ודב״ק. לעומת זאת, בעילה 
אסורה, בהקשר של נידה, טומאה ועריות, אונס וכפייה, היא פריצת גבולות 
הטאבו, הנאסרת בחוק אך מתרחשת בפועל, וגילויה הנואש אצל מי שדבקות 
גופנית זו נכפית עליהם על כורחם ונגד רצונם עשוי לבוא לידי ביטוי בפריצת 

גבולות הגוף והנפש, הנקראת ‘דיבוק’.

בהסכמה  הגוף  גבולות  פריצת  שעניינה  מותרת,  בעילה  או  הבשר’,  ‘דבקות 
וקדושת  הטאבו  גבולות  החוק,  החברתי,  הסדר  ידי  על  מוגנת  והיא  ובברית, 
הנישואין, מתחלפת לפרקים, במקום שאין הסכמה, בדיבוק שעניינו חדירה 
כפויה של רוח מת בגוף חי. על פי המסורות הסיפוריות השונות הדנות בדיבוק, 
זו מתרחשת פעמים רבות דרך הערווה, והדימוי המיני המקובל הוא  חדירה 
שזיקתו  מושג   - ‘עיבור’18  בביטוי  מתואר  הדיבוק  לעתים  באונס.17  בעילה 
והוא שמה הקדום של כניסת רוח לגופו של  ולהיריון עולה מאליה,  לבעילה 
אדם, המתוארת אחר כך כדיבוק. לעתים מתוארת התופעה כהיסטריה, מחלה 
הנקשרת במובהק למיניות נשית, שעניינה מחאה נפשית וחריגה ממוסכמות 
יוונית  מילה  היא  היסטריה  זו.  מיניות  על  הבעלות  בדבר  החברתי  הסדר 
שתרגומה הוא ‘רחם’, וזיקתה למיניותן של נשים, לשליטה על גופן ולמיניות 
דומה  אולם  נמנעת,  בלתי  היא  והביולוגי  החברתי  בפירושה  עליהן  הנכפית 
במצב  המתנסה  הדיבוק.19  על  במחקרים  זה  מהיבט  נדונה  לא  כמעט  שהיא 
היסודי של היסטריה, דיסוציאציה, הוא אדם שבור, המצוי במצב של ניתוק 
והפרדה מכל רגש. מבחינה פסיכולוגית מתוארת ההיסטריה כמצב שבו רמת
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מעוררות אימה ודחייה, ובבריחה מכפייה. בילו מגדיר את הדיבוק בהשראת 
תשוקות  של  ‘הבעה  בהיסטריה  הרואה  המאוחרת  הפרוידיאנית  התפיסה 
Possession Trance המאפשרת  ודחפים אסורים במסגרת האידיום של 
למקמם בישות חיצונית זרה לאגו הלא היא הרוח’, או ‘בהנחה שפעולות הרוח 
אלא  אינו  והדיבוק  האשה’,  של  המודחקות  המיניות  הפנטזיות  את  מיצגות 
שבאמצעותה  השלכה  או   ]...[ קונפליקט  מעוררי  ומשאלות  לדחפים  ‘ביטוי 
בתוך  ממוקמת  זו  אם  )גם  חיצונית  ישות  על  מודחקים  אימפולסים  מוטלים 
לאפשרות  מתייחסים  אינם  אלה  דברים  החודרת’.22  הרוח  קרי  האדם(, 
אף  והם  הדיבוק  מסיפורי  מרבים  מובהק  באופן  לדעתי  העולה  ההפוכה, 
קרובים להגדרה הראשונית שהגדיר פרויד את גורמי ההיסטריה. בשנת 1896 
קבע פרויד, בהרצאה שכותרתה ‘הגורם להיסטריה’, שנערות ונשים היסטריות 
הן קרבנות של ניצול מיני אכזרי בילדותן או בנעוריהן. ‘ביסודו של כל מקרה 
יותר של התנסות מינית שקרתה טרם  של היסטריה עומדים ארוע אחד או 

זמנה. אירועים שהתרחשו בשנים המוקדמות של הילדות’.23

מן הסיפורים בדבר גירוש הדיבוק ומן ההערכות הקליניות על היסטריה עולה 
ולכפייה  לפחדים  למצוקות,  מבע  אחת  ובעונה  בעת  להיות  עשויה  שהרוח 
ונתיב השעיה  עין,  ממנה  ומעלימה  עליה בשתיקה  עוברת  מינית, שהחברה 
שבעים  של  מגדרית  מחלוקה  זו.  כפייה  של  העול  מן  בלעדי  כמעט  ומילוט 
נמצא  דיבוק  גירוש  ובדוחות  דיבוק  בסיפורי  המתועדים  מקרים  וחמישה 
ארבעים ותשע חולות אחוזות דיבוק ועשרים ושישה חולים.24 רוב החולים, 
בני שני המינים, הם צעירים, ובדרך כלל נמנים עם שכבות חברתיות נמוכות. 
בולטת העובדה שרב מספרן של נערות בגיל ההתבגרות - כלות, נשים צעירות 
אחרי נישואין או סמוך לנישואין. תשעים אחוז מהרוחות הם גברים. הדיבוק, 
תפיסת  פי  על  ברחם  נשים הקשורה  מחלת  כאמור,  )שהיא,  ההיסטריה  כמו 
שפחת  משעה  לגמרי  נעלם  או  ניכר  בשיעור  פחת  הביניים(,  בימי  הרפואה 
לחסדי  הנתונות  המשרתות  של  מספרן  פחת  הכפייה,  נישואי  של  מספרם 
אדוניהן ולתביעותיהם המיניות, נגרע כוחו של הפיקוח החברתי הפטריארכלי, 
הנישואין  במסגרת  האישה  של  מקומה  לגבי  המגובשת  הדעה  והשתנתה 
ונגרעה הזכות להשית דעה זו בכוח הזרוע, הותר לדבר בגלוי על גילוי עריות, 

מצב תודעה שונה זה, שלעתים מכונה אבדן 
חושים, היסטריה, כפיון )מלשון כפייה(, חולי 

הנכפים או אפילפסיה, ולעתים מחלת נפש, 
חולי רוח, או התרוקנות התודעה והתמלאותה 

ברוח המדברת בה, נתפס כפריצת סדרי החברה, 
כערעור הנורמה, כשיבוש הטעון תיקון או 

כמחלה הטעונה ריפוי. 

האדם.  על  זה  במצב  להשפיע  וקל  אפסית  עד  זעירה  העצמית  הביקורת 
ההיסטרי מנסה לשמר מיתוס של פסיביות, היינו להסיר מעליו כל אחריות 
למחשבות, דחפים ומעשים הבאים מתוכו, והוא עושה כן על ידי גילום זהויות 

דומיננטיות בתרבותו.

עניין מיוחד יש בעובדה שבלשון חכמים ‘רחם’ נקרא ‘קבר’, ‘לידה’ מתוארת 
בביטוי ‘כלעוד הקבר פתוח’, ויולדת נחשבת לטמאה ארבעים או שמונים יום 

)משנה, אהלות ז, ד(.20
 

עובדות אלה מצביעות על האמביוולנטיות, החרדה והכוחנות הקשורות בחיים 
בו,  המשתקפים  והכיליון  הפריון  למחזורי  האישה,  לגוף  בזיקתם  ובמוות 
ובזיקתם של מחזורים אלה לכינון גבולות הבעלות והשליטה על הגוף בהקשר 
של טהרה וטומאה, קירוב והדרה. אם בגופן של נשים טומאה וטהרה קשורות 
לרחם ולדם הנידה הנובע ממנו במחזוריות בלתי נשלטת, המכוננת את גבולות 
הריחוק והקרבה ביחסי אישות בזיקה לסמלי החיים )טהרה, ייחוד ופוטנציאל 
נשים  של  שברוחן  משמע  כיליון(,  ופוטנציאל  נידה  )טומאה,  והמוות  פריון( 
הדיבוק הוא מצב מכונן טומאה האוסרת מגע גופני, ברובד הסמלי, בשל מקור 

הרוח בעולם המתים הבלתי נשלט והמטמא.

ואסור  לטמא  הנחדר  הגוף  את  הופכת  הטומאה  רוח  או  מת  רוח  חדירת 
היהודית  התפיסה  לפי  שכן  והסמלי־התרבותי,  האסוציאטיבי  ברובד  במגע 
המסורתית, המוות בכל גילומיו, הממשיים, הסמליים והמטפוריים כאחד, הוא 
אב הטומאה המפקיע את הסמוך אליו מתחום הטהרה של החיים. כאמור, 
איחוז, תרגומו של המושג האנגלי possession, עניינו אחיזה של הגוף בידי 
על  הנאחז  הנאנס,  הגוף  והעברת  כפויה,  בבעילה  או  באונס  החודרת,  הרוח 
כורחו, מתחום החיים אל תחום המתים. דומה שבמקרים לא מעטים, פריצת 
הגבולות האלימה בין העולמות, המתוארת בהרחבה בסיפורי הדיבוק, משקפת 

את פריצת הגבולות האלימה בין הגופים, שעוברים עליה בשתיקה.21

סיפורי הדיבוק והדיווחים על גירושו, המסופרים כולם מנקודות ראות גבריות, 
אינם מבקשים לרדת לחקרן של הנסיבות החברתיות שהשפיעו על היווצרות 
מיסטיים  שרירותיים  בהקשרים  אותה  לפרש  מעדיפים  אלא  המחלה  מצב 
שדיבוק  העובדה  אולם  הרחם’(.  )‘שוטות  ביולוגיים  או  מת(  רוח  )כניסת 
דב״ק, אשר במקרא  לשורש  ונקשר  ביוונית(  רחם  )כאמור,  להיסטריה  נקשר 
מתייחס לזיווג, מצביעה על השדה הסמנטי שיש לבקש בו את פשר התופעה 

ומשמעותה.

היא  תשוקות  שהדחקת  הקובעת  המאוחרת,  הפרוידיאנית  התפיסה  לעומת 
היוצרת סימפטומים היסטריים, דומה שניתוח סיפורי הדיבוק מגלה שמופעיה 
מחוויות  במילוט  אלא  תשוקות  בהדחקת  כרוכים  אינם  המחלה  של  השונים 
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החוטאים,  המקודשים.  בערכיה  ופגעו  נגדה  שחטאו  הנפשות  עם  הקהילה 
מפי  המדברות,  מתים  רוחות  בצורת  מועלים  בחייהם,  מעונש  שהתחמקו 
דיאלוג  הפומבי.  הדיאלוג  את  המנהלים  הקהילה  נציגי  עם  החולים,  גופות 
זה מתנהל בסדר טקסי קבוע המיוסד על נוסח כתוב ומערכת ציפיות מובנית, 
החיים  לעולם  המתים  עולם  בין  קשר  היוצרת  מיסטית,  בדרמה  המשתקפת 
באמצעות המחלה. דיבוב הדיבוק הוא אירוע על־טבעי המגלה את העובדה 
שמעבר למערכת החיים השגורה קיימת מציאות אחרת שפועלים בה כוחות 
ומכוונת הנחשפת בידי מגרש הדיבוק המגייס  אפלים על פי חוקיות קבועה 
לצדו אמונה בהשגחה אלוהית ובכוח המכוון שכר ועונש מעבר לגבולות הזמן 

והמקום.

במישור הציבורי, איחוז הדיבוק וגירושו היו אישוש חברתי פומבי והמחשה 
החורגים  ועונש  בשכר  הקשורה  הנסתרת  הצדק  למערכת  קהילתית  טקסית 
מגבולות העולם הזה וקשורים למושג גלגול נשמות.27 המחשת מערכת הערכים 
המיסטית־החברתית של שכר ועונש, החורגת מגבולות המוחש, הייתה תלויה 
בהנכחת חיי הנפש מעבר לגבולות הגוף, לפני ואחרי מציאותה בקרבו. מצבי 
כהזדמנות  נתפסו  ונפשיים  פיזיים  שליטה  אבדן  ומצבי  דופן  יוצאי  תודעה 
להמחיש קשר עם העולם הנעלם, עולם הנשמות ועולם המתים, ולהוכיח קבל 
בגלות  הנקשרים  ועונש  שכר  של  הטווח  ארוכי  הצדק  מנגנוני  את  ועדה  עם 

הנשמות ובגאולתן.

תהליך השבת הסדר על כנו נועד לא רק לגרש את רוח המת שחדרה אל הגוף 
החי, נאחזה בו והתאחדה עמו, אלא גם להחזירה על כורחה אל עולם המתים 
מתחום  הבאה  קרואה,  הלא  הישות  כגירוש  מוגדר  זה  מהלך  באה.  שממנו 
הטומאה והמוות וחודרת למקום לא לה בעולם החיים, בטקס פומבי דרמטי 
זה  בטקס  למעשה,  לתחום.  תחום  ובין  מינו  לשאינו  מין  בין  הפרדה  המכונן 
מתרחשים שני אירועים בעת ובעונה אחת: נציגי הקהילה מדובבים את רוח 
גבולות הנורמה  המת המדברת בגוף החי, כדי לאשש בפומביות טקסית את 
וליישב חשבונות לא פתורים עם אלה שחטאו נגד ערכי היסוד של הקהילה 
או  המדובקים  ואילו  הציבורית.28  הצדק  ובתחושת  הנאמנות  בתחומי  ופגעו 
החברתיות  ומהמוסכמות  מהגוף  הינתקות  של  תהליך  חווים  הדיבוק  אחוזי 
הכרוכות בו, שחרור מהנורמות הממוסדות של זכות דיבור ושתיקה, ורכישת 
קול שנשלל מהם קודם לכן, אגב השתתפות בריטואל, שמנקודת מבטה של 
הקהילה עניינו מלחמת הקדושה בטומאה או מלחמת החיים במוות, מאבק 

הסדר בכאוס, והנורמה בסטייה.

דיבור  זכות  אין  ועדיין  הייתה  לא  מסורתיות  פטריארכליות  בחברות  לנשים 
ברשות הרבים, הנשלטת בידי ההגמוניה הגברית, וגם לא הייתה להן רשות 
כאתר  הגוף  את  המכוננים  החברה  סדרי  ונגד  הקיימים  החוקים  נגד  לצאת 
שליטה של סדרים דתיים ותרבותיים הגמוניים ודכאניים. לא הייתה ועדיין 

הגשמת  הבחירה,  הביטוי,  אפשרויות  והתרבו  ואונס,  ניצול  מינית,  כפייה 
השאיפות, ההכרעה והחופש בעולמן של נשים.

הדיבוק ברשות הרבים
מסיפורי דיבוק ומדיווחים על גירוש דיבוק עולה שהסימן המובהק המצביע 
על חדירתה של רוח הוא אבדן שליטה על הגוף ושמיעת קול זר בגוף מוכר. 
קול לא לו הבוקע מגרונו של החולה, השוכב כנרדם או כמת חסר שליטה על 
גופו, הוא המשכנע את השומעים כי רוח מת, או דיבוק, היא המדברת והיא 
המתים.  לעולם  החיים  עולם  בין  בקשר  שיש  הדרמטי  הנופך  את  המעניקה 
אולם דומה שלא הדיבור של רוח המת המשתלטת הוא המצוי במוקד הדברים 
אלא אבדן השליטה על הגוף החי הנמצא במצב תודעה שונה, שבו מתנסים 

בניתוק והפרדה מכל רגש ובחריגה מגבולות הנורמה הכפויה.

כפיון  היסטריה,  חושים,  אבדן  מכונה  שלעתים  זה,  שונה  תודעה  מצב 
רוח,  חולי  נפש,  ולעתים מחלת  או אפילפסיה,  הנכפים  חולי  כפייה(,  )מלשון 
או התרוקנות התודעה והתמלאותה ברוח המדברת בה, נתפס כפריצת סדרי 
ריפוי.  הטעונה  כמחלה  או  תיקון  הטעון  כשיבוש  הנורמה,  כערעור  החברה, 
הואיל ומקור המחלה נתפס כעל־טבעי - חדירת רוח מת בגוף חי - גם ריפויה 
בין המציאות הממשית לעולם העל־ טבעי, שחברי  מתרחש בגבול המפריד 
לתקן  חותר  הציבורי,  בתחום  הנערך  בו. המהלך המרפא,  הקהילה מאמינים 
זה מתבאר בעולם המסורתי  כנו. מהלך  על  ולהשיב את הסדר  את השיבוש 
בהקשר מיסטי ומאגי, בזיקה לתורת הנפש הקבלית, שכוננה את הקשר בין 
לגוף  בזיקה  החיים,  לעולם  המתים  עולם  ובין  הנגלה  לתחום  הנסתר  תחום 

האדם ולרוחו.

חיי  לגבולות  מעבר  הנפש  חיי  הרחבת  על  המבוססת  הקבלית,  הנפש  תורה 
הגוף, על קיום הנפש לפני בריאת הגוף ואחרי כיליונו, ועל ניידות בין נשמות 
לשאלת  כמענה  הנשמות  גלגול  בתפיסת  לדון  הרבתה  מתחלפים,  וגופים 
כבר  נזכרה  חיים  בגופים  המתים  נשמות  בגלגול  האמונה  והגמול.25  הצדק 
בימיו של סעדיה גאון במאה העשירית ונדונה בספר הבהיר במאה השתים 
גירוש  בדור  החדשה  העת  בראשית  ועלתה  שבה  זו  שאמונה  ייתכן  עשרה. 
ספרד, כמעין פיצוי על חוויית האבדן הקשה שהייתה כרוכה בגירוש, בחורבן 
הקהילות ובסבלם הרב של הגולים שאיבדו את ילדיהם וקרוביהם.26 לעומת 
עליית האמונה בגלגול נשמות הנספים, שנתפסו כ’צדיקים’ השמורים ב’צרור 
החיים’ בגן עדן בתחום הקדושה, המתגלגלים בנולדים החדשים הטהורים, 
עלתה גם האמונה בגלגול נשמות הרשעים ‘הטמאים’, השמורים ב’כף הקלע’, 

בגיהינום, בתחום הטומאה, ומתגלגלים בגופים אחוזי דיבוק.

טקס גירוש הדיבוק נתפרש בהקשר זה של שכר ועונש כיישוב חשבונה של 
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אינו מונח בקברו במנוחה אלא רוחו משוטטת בין החיים. החי אינו שולט בחייו 
אלא רוח מת משתלטת עליו ומעבירה אותו מתחום הטהרה והחיים לתחום 
הטומאה והמוות. פריצה זו כרוכה במגע עם התחום המקודש והנסתר, מזה, 
נורמלי, מזה, שכן שני אלה מוגדרים בחריגתם  ועם התחום המפלצתי והלא 
מהסיווג והמיון המקובלים בעולם האנושי. רוח של גבר בגוף ילדה, נפש חוטא 
בגוף תם, קול גברי בגוף נשי, או נפש מת בגוף חי, הרווחים בסיפורי דיבוק, 

מכוננים כולם פריצת גבולות קשה מנשוא.

דיבוק וכישוף
 בשלהי ימי הביניים ובראשית העת החדשה התחדדה בעולם היהודי תודעת 
הקיטוב בין גלות לגאולה ועלתה תפיסת עולם מיסטית דואליסטית שקשרה 
בין גילויי הגלות, הרע ותחום הסטרא אחרא, מכאן, ובין גילויי הגאולה, הטוב 
והסטרא דקדושה, מכאן. ביטוייהם המופשטים וייצוגיהם הסמליים של שני 
הגלות  בניסיון  הנגלה  לעולם  הנעלם  העולם  בין  שאיחדו  האלה,  המישורים 
ובתקוות הגאולה, הטביעו את חותמם על עולם המושגים הקבלי ולבשו דיוקן 

ספרותי חדש שהשפיע על היבטים רבים של התרבות היהודית.

כוחות  בין  המבחינה  דואליסטית  עולם  תפיסת  העמידה  הקבלית  הספרות 
לגבולות  מעבר  הנצח  חיי  עולם  העליון,  ולעולם  לגאולה  הקשורים  קדושה 
עולם  התחתון,  ולעולם  לגלות  הקשורים  טומאה  כוחות  ובין  והמקום,  הזמן 
הטומאה,  צד  בין  קשרו  זו  ספרות   כותבי  החיים.  עולם  על  המאיים  המוות 
ובין נשמות  ודיבוקים  הסטרא אחרא, רוחות רעות, חיצונים, מזיקים, שדים 
דקדושה,  סטרא  והטהרה,  הקדושה  צד  ובין  מזה,  ורשעים,  חוטאים  מתים 
בעליונים  ודבקות  שכינה  דיבור  מגידים,  מלאכים,  קדושות,  רוחות  השכינה, 

ובין מקובלים וצדיקים, מזה.

בעולם הנוצרי, בשלהי ימי הביניים ובראשית העת החדשה, התחדד הקיטוב 
בין אמונה לכפירה ובין ייצוגיהן בדמות הכנסייה והשטן. בספרים העוסקים 
Malleus M -  בשטן ובמכשפות שנכתבו בסוף המאה החמש עשרה, כגון
רבי־התפוצה  הספרים  עם  שנמנה  הנודע,  המכשפות(  )פטיש   leficarum
במאות השש עשרה והשבע עשרה,31 מתייחסים לאחוזי דיבוק כאל מוכי שטן 
וטוענים שדיבוק נגרם על ידי כישוף.32 הרוב המכריע של הנאשמים בכישוף 
היו נשים, כשם שהרוב המכריע של אחוזי הדיבוק היו נשים. בספרות הדנה 
ברדיפת המכשפות בידי הכנסייה ובאי כוחה מתלבנת ההנחה שדיבוק עניינו 
בין  כזיווג  נתפסת  הכניסה  מגרונו,  לדבר  כדי  חוטא  לגוף  השטן  של  כניסתו 
המכשפה והשטן, ואף נקבע שגופה של האישה הוא מפלטו של השטן. שרפת 
המכשפות כבעלות בריתו של השטן, כגורמות דיבוק, כאחוזות שטן או דיבוק, 
שהתרחשה בעולם הנוצרי לאורך המאות השש עשרה עד השמונה עשרה, 
וכתחום  שטני  כפשע  כישוף  המזהה  מתפיסה  המתבקשת  המסקנה  הייתה 

קשר  את  להתיר  משידוך(,  להימנע  )או  להינשא  רשות  רבות  לנשים  אין 
הנישואין, להתייבם או לחלוץ על פי רצונן, שיקול דעתן והכרעתן.29

אחד האפיקים הבודדים שאפשרו היחלצות מסד נורמטיבי זה היה ‘כניסה’ 
לא מודעת או מודעת למחצה למצב של אבדן שליטה על הגוף, שהוגדר כאחוז 
דופן,  יוצאות  בנסיבות  קול  להשמיע  לחולה  אפשר  זה  ייחודי  ומצב  דיבוק, 
שהרי נאסר עליה מכול וכול להשמיע קול ברשות הרבים הגברית המקודשת 
בנסיבות אחרות. אבדן השליטה, שהתפרש כמחלה המציבה את החולה בה 
בתחום הטומאה והמוות, והקול הזר, שהתפרש כדיבוק וכקול מעולם המתים, 
את  הפקיעו  הטומאה,  לתחום  הטהרה  מתחום  הדיבוק  אחוזת  את  הוציאו 
גופה, לפחות לפרק זמן מסוים, ממצב של דיבוק / זיווג פיזי מוחשי שלא היה 
רצוי או את מימוש  כלומר, השעו את הקשר המיני הלא  בו,  לו חפץ  או  לה 
ממוסרות  אותם  ושחררו  בדבר  מהנוגעים  אחד  רצון  כנגד  שנכפו  הנישואין 
הסדר החברתי. גילוייה השונים של המחלה - עוויתות, נהמות כאב, חרחורים, 
התפרצויות, קולות עמומים, היסטריה, התנהגות יוצאת דופן, נהימות ושברי 
ודובררו  דובבו  נורמלי,  גילוייו השונים של הלא  או   - נהירים30  לא  משפטים 
מחדש בידי נציגי הקהילה שלקחו חלק בטקס גירוש הדיבוק ולקחו על עצמם 

לנסח בבהירות את המשתמע מן הדברים על פי צרכיה של הקהילה.

ונתפס  הנורמה  גבולות  את  המשבש  הדיבוק,  הקהילה,  של  ראותה  מנקודת 
תמיד כחדירת רוח מת לגוף חי, הוא הקושר בין עולם החיים לעולם המתים. 
מגבולות  החורג  פומבי  מוסרי  לקח  להמחיש  המאפשר  נורמלי,  הלא  דהיינו, 
הזמן והמקום, הוא המגשר בין הנגלה לנסתר - בין קוצר היד בעולם הנגלה, 
ובין  נקלה,  על  מתיישבים  אינם  ועונש,  שכר  ועוול,  צדק  של  חשבונות  שבו 
מעבר  אלה  חשבונות  מתיישבים  שם  הנסתר,  בעולם  האינסופית  העוצמה 
עם  הכפוי  המגע  הדיבוק,  אחוז  של  ראותו  מנקודת  והמקום.  הזמן  לגבולות 
כנגד  המתפרץ  נורמלי  והלא  החיים,  עולם  של  מעולו  משחרר  המתים  עולם 
הנורמה, מאפשר שבירת גבולות ממוסדים כפויים והפניית תשומת הלב של 

הקהילה למצוקה שאין לה ביטוי אחר ואין לה פתרון מוסכם.

הרוח היא שליחה מעולם המתים המשביתה את סדרי עולם החיים, וכניסת 
דיבוק משמעה ערעור גבולות הסדר הקיים ופריצת גבולות הזמן והמקום: המת 
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הרוח היא שליחה מעולם המתים המשביתה 
את סדרי עולם החיים, וכניסת דיבוק משמעה 

ערעור גבולות הסדר הקיים ופריצת גבולות הזמן 
והמקום: המת אינו מונח בקברו במנוחה אלא 

רוחו משוטטת בין החיים. 
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השטן והמאבק הפומבי נגדו יביאו ממילא להתעצמותה של הכנסייה ולחיזוק 
מעמדה ושלטונה. דיבוק נחשב בחוגי הכנסייה לגילוי שטני וכעונש הבא על 
הפלילי־הדתי  מהמשפט  חלק  היווה  לא  כמחלה  אולם  חטאיו,  בשל  החוטא 
הכנסייתי. לעומת זאת, הכישוף, הגורם לדיבוק או למצב של מי שהשטן אוחז 
בו, נחשב במקרא לחטא מוות - ‘מכשפה לא תורה’ )שמות כב:יז( - ובהסתמך 
על התקדים המקראי ופירושיו בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה, נחשב 
עונשי  הוטלו  עליה  העוברים  ועל  הכנסייתי  בחוק  פלילית  לעברה  הכישוף 
עינויים ומוות בשרפה. בשל אופי פלילי זה, הדיווחים המשפטיים הקשורים 
בכתבי  לרוב  מצויים  שטן  אחוזות  או  דיבוק  מטילות  ולמכשפות  לכישוף 

הכנסייה ובספרות המשפטית של האינקוויזיציה.34
 

לעומת זאת, בסיפורי דיבוק בעולם היהודי מן המאה השש עשרה ואילך השטן 
הוא דמות שולית ולדיבוק אין נגיעה לתחום הפלילי הארצי. על היהודים שחיו 
בצל הצלב והסהר נאסר לדון דיני נפשות, שהרי הם היו בדרך כלל משוללי 
ברדיפת  להשתתף  יכולים  היו  לא  הם  לכן  משפטית־פלילית.  אוטונומיה 
מכשפות, גם אילו רצו בכך. במגילת אחימעץ, שנכתבה במאה האחת עשרה 
בדרום איטליה, מצויים סיפורים על מכשפות טורפות ילדים שסופרו בעולמה 
של הקהילה היהודית. ‘ספר חסידים’, שנכתב במאה השלוש עשרה באשכנז, 
הביניים,  בימי  יהודים  בחוגים  מכשפות  במציאות  האמונה  על  מעיד  אמנם 
אולם אין בו הקישור, שרווח בעולם הנוצרי, בין שטן ומכשפות ובין דיבוק.35 
כל סיפורי הדיבוק, בעולם היהודי, שהגיעו לידנו מן המאה השש עשרה ואילך 
עוסקים ברוחות ערטילאיות של חוטאים רשעים, המשוטטות חסרות מנוחה 
אחרי מותם בשל חטאיהם הכבדים המונעים מהן קבורה ראויה ומנוחה נכונה 
חודרת  שאליו  הגוף  ונרדף.  מיוסר  נצחי  קיום  עליהן  וגוזרים  המתים  בעולם 
חבלה  למלאכי  שאין  משום  ומקלט,  מנוחה  כמקום  נתפס  הערטילאית  הרוח 
בנפש  לגעת  כדי להענישו, רשות  רוחו של החוטא  ומזיקים, הרודפים אחרי 

הרשע כל עוד היא מסתתרת בגוף חי.36

הרוחות בטקס הגירוש
בדיקת זהותן של הרוחות המדובבות בפי נציגי הקהילה, הלוקחים חלק בגירוש 
הדיבוק ומעלים על הכתב את טקס הגירוש והדיאלוג שהתנהל בו בעניין זהות 
הרוח ומהות חטאה, מלמדת שרובן ככולן הן רוחות של בני אדם שפרקו את 
עולה של הקהילה, פרעו בחייהם את הסדר הדתי והחברתי, עירבו תחומים 
בצורה  הנורמות  ועל  החוקים  על  עברו  או  מוסכמים,  גבולות  ופרצו  אסורים 
החמורה ביותר, המכלילה אותם בקטגוריה של חטאי ייהרג ואל יעבור. בולט 
בהם מספרם של מומרים, כופרים בעיקר, מלשינים ומוסרים, רוצחים, תלויים, 
נקרומנטים, גנבים, נאשמים בזנות וגילוי עריות, מתאבדים וטבועים. הרוחות 
מספרות לנציגי הקהילה המדובבים אותן שהן נענשות על ביאות אסורות, על 
הולדת ממזרים, על גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, ומדבריהן ניתן 

למרבית  שנקשרה  בתקופה  המכשפות,  רדיפת  חללי  מספר  לנשים.33  ייחודי 
מחקרים  פי  על  נע  החדשה,  העת  ולראשית  לרנסנס  להומניזם,  האירוניה 
שונים בין שלוש מאות אלף למיליון איש ואישה. הצגת כוחו הרב של השטן, 
באמצעות גילויים שונים של מחלות נפש, היה מעניינה של הכנסייה, שביקשה 
לחדד את הקיטוב בין אמונה לכפירה, על גילוייהן המנוגדים בעבודת הקודש 
של  אדמות  עלי  ובנציגיהם  מזה,  ובכשפים,  השטן  ובעבודת  מזה,  בכנסייה, 
היסטריות  נשים  נפש,  חולי  מכאן.  והמכשפות  מכאן  הכמרים  והרע,  הטוב 
מדוכאים  ונשים  ואנשים  הנפילה  חולי מחלת  בודדות,  נשים  חרדה,  אחוזות 
הולמת  למטרה  נחשבו  המקובלת,  הנורמה  פי  על  נהגו  שלא  דופן,  יוצאי  או 

לכניסת השטן.
הכנסייה  של  כוחה  את  להעצים  שרצו  נוצרים,  תאולוגים  של  לטענתם 
באמצעות רדיפות, מי שאינו מאמין בשטן ובממשותם של כשפים ודיבוקים 
של  שהעצמתו  מכאן  הקודש.  וברוח  בכנסייה  באלוהים,  מאמין  שאינו  ודאי 

תר
נס

ה
ם 

ול
לע

ה 
גל

הנ
ם 

ול
הע

ין 
 ב

ק:
בו

די
ה

‘הדיבוק’ מאת אנ-סקי, 
בימוי: ווכטנגוב. ‘הבימה’ 

מוסקבה, 1922. באדיבות ארכיון 
התיאטרון הלאומי ‘הבימה’

116

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

117



עולם  את  עשרה,  השש  המאה  של  האחרון  בשליש  פירש,  ויטאל  חיים  ר’ 
המושגים המיסטי ואת היסוד הריטואלי הכרוך בהתייחסות לדיבוק, שמקורו 

בדברי מורו ר’ יצחק לוריא, האר״י הקדוש:
“יחוד אחד שלמדני מורי ז״ל כדי להוציא רוח רעה ר״ל ]רחמנא לצלן[, שיש 
לפעמים נפש איזה אדם רשע, שנפשו אינה יכולה להיכנס בגיהנום עדיין, מרוב 
וכופה אותו,  ונכנס לפעמים בגוף איזה אדם או אשה,  ונד.  נע  והולך  עונותיו, 
ונקרא חולי הנופל. ועל ידי היחוד הזה נתקן נפשו מעט ויוצא מגוף האדם. וזה 
מעשיו, כמו שאני עשיתי בידי ונסיתיו. כי הייתי לוקח זרועו של האיש ההוא 
ומשים ידי על הדופק שלו שבזרוע שמאל או הימין. כי שם הוא לבוש הנפש 
שיצא  ההוא,  בדופק  המתלבשת  ההיא  הנפש  אל  מכוין  ואני  מתלבשת.  ובו 
משם בכוח היחוד, ובעודי מחזיק בידו בדופק, אני אומר זה הפסוק ‘הפקד עליו 
רשע ושטן יעמד על ימינו’ ]תהלים קט:ו[ ביושר ולמפרע. ומכוין באלה השמות 
היוצאים ממנו הן במספר כל תיבה ותיבה והן בראשי תיבותיו... ועל ידי זה 
ותצוהו  ממנו,  כל מה שתשאל  הגוף  מתוך  מדבר  הוא  ואז  מכוין שיצא.  אני 
לצאת. ולפעמים צריך לתקוע בשופר סמוך לאזנו ולכוין בשם קרע שטן... ודע 
כי הרוח ההוא אינו בא יחידי, אלא שטן אחד מחזיק בו ומוליכו נע ונד על דרך 
זה להשלים פרעון עונותיו. ואינו יכול לעשות שום דבר אלא ברשותו. כי השם 
יתברך נתנו שוטר עליו. וכמו שכתוב בזוהר בפרשת בא ]מא ע״ב[: רשע, יצר 
רע שופטו. וזה שאמר הכתוב הפקד עליו רשע ושטן יעמוד על ימינו... ואעתיק 
לפניך נוסח הכוונה... ותכוין כי יצא בכח כל אלה השמות. ואם לא יצא, חזור 

לומר הפסוק הנזכר ולכוין בכל השמות הנזכרים.
ובסיום כל פעם אמור בכוח: צא צא במהרה. ודע כי עיקר הכל תלוי שתאמץ 
ותחזק לבבך כגבור בלי שום פחד... כי יתחזק הוא ולא יחוש לדבריך. גם צריך 
שתגזור עליו שלא יצא משום מקום, אלא מבין הציפורן של אגודל רגלו לבין 
השמות  בכח  עליו  תגזור  גם  בו.  עומד  אשר  לגוף  יזיק  שלא  באופן  הבשר, 
הנזכרים אשר נתכוונת בהם ובכח חרם ונדוי שלא יזיק. ולא יכנס בשום גוף 
וקול הרוח  גוף האדם כאבן דומם,  כי כשידבר נשאר  ודע  ישראל עוד כלל... 

ההוא יוצא מפיו בלי הנעת שפתים.
בקול דק כקול ילד קטן... ודע כי כשתשאל ממנו מי הוא ומה שמו, יכזב בך 
ויאמר שם זולתו או להלעיג עליך או כדי שלא יחול עליו הגזרה שתגזור עליו 
שיצא ולכן צריך שתגזור עליו בחרם ובנדוי ובכח השמות הנזכרים שנתכונת 
בהם שלא יכזב כלל. ויאמר לך מי הוא ומה שמו בתכלית האמיתי. גם צריך 

שתעשה הדבר בטהרה ובטבילה ובקדושה וכונה יתירה”.38

כפייה  נגד  מרידה  להיות  עשוי  הדיבוק,  אחוזי  של  מבטם  מנקודת  הדיבוק, 
חברתית הקשורה במערכת העסקית והתועלתית שנכרכה בשידוכין, ואף עשוי 
להיות מרד נגד סוגי שליטה וכפייה אחרים בגוף ובנפש שמטילים חזקים על 
חלשים, או הזדמנות יחידה במינה לנשים לדבר בציבור. אולם מנקודת מבטם 
של מגרשי הדיבוק, ממד זה לא נחשב כלל. המגרשים עורכי הטקס ראו בגוף 
אחוז הדיבוק שדה קרב בין שליטת שמות הקודש לשליטת כוחות הטומאה, 

נענש,  לזולתו,  ייסורים  וגורם  החברתי  הסדר  את  בחייו  הפורע  שכל  ללמוד 
מתייסר ואינו זוכה למנוחה אחרי מותו.

מעבר למגמת הלקח המוסרי, הבא להראות וללמד שמומרים, רוצחים ונואפים 
וסטייה,  נורמה  בין  וטומאה,  קדושה  בין  התחומים  הפרדת  את  המשבשים 
ובין גבולות הקהילה ומחוצה לה, נענשים בשיבוש תחומים בין החיים למוות 
בידי  נרדפת  ונדה,  נעה  חיה אלא  ואינה  אינה מתה  ערטילאית  רוח  - שהרי 
מלאכי חבלה המייסרים אותה ומונעים ממנה להיכנס אפילו לגיהינום - אצל 
רבים מאחוזי הדיבוק מתבטאת הסטייה מהנורמה בעזיבת היהדות והתקרבות 
במידה  שרווחו  והשתמדות,  דת  המרת  לחטאי  הדיבוק  בקישור  הן  לנצרות: 
מעוררת השתאות, הן בהתנהגות המדובק המוגדרת כסטייה ושיגעון בזיקה 

לטקסים נוצריים ולחיבורים נוצריים.37

לצד יחסי משיכה־דחייה לעולם הנוצרי, הרווחים בסיפורי הרוחות המדובבים 
בפי מגרשי הדיבוק, נמצא ביטוי לפריצות מינית, לתשוקות אסורות ולמעשים 
שבסיפורים  ייתכן  עריות.  גילוי  ולחטאי  הטאבו,  גבולות  לשבירת  אפלים, 
וייתכן שזו החצנה  מהדהדות התרחשויות אמתיות ועולים פחדים ממשיים, 
או של מגרש  ותשוקות מודחקות של הקרבן, של הרוח  של דחפים אסורים 
הרוח, שתפקידו להפוך את הקול העמום הגלום בביטויי הרוח לדיבור מובן. 
כמו כן ייתכן שסטייה חברתית שיש בה אמביוולנטיות של משיכה ורתיעה, 
או מתיחות עזה בין קדושה וטומאה, אמונה וכפירה, נאמנות ובגידה, כפייה 
וחירות, כמיהה ואיסור, מתגלמת ברוח ונהפכת לדיבוק. כניסת רוח מת לחולה 
היא ביטוי ליציאה מגבולות הנורמה ולחריגה מהתנהגות מקובלת והיא דפוס 
הבניה ופירוש לפריצת הנורמה ולעמדה לימינלית. סימן מובהק ליציאת הרוח 
מגוף החולה הוא חזרתו של החולה להתנהגות מקובלת בתחום הדת ובגבולות 

הסדר הפטריארכלי הנורמטיבי.

גירוש הרוח עניינו דיאלוג טקסי מקודש בין המגרש למגורש, הנקרא ייחוד, 
וכלולה בו פנייה לרוח בהשבעות, כוונות, שמות וייחודים, בירור שמו, זהותו 
וקורותיו של החוטא המגורש, ציון חטאו ועונשו, חרטה ובקשת תשובה עליו, 
שכנועו לעזוב את הגוף שבו נדבק תמורת הבטחות תפילה, מחילה ומנוחה, אם 
ייעתר, ואיומים בחרם ובהוצאתו על כורחו בעזרת שמות והשבעות, אם יסרב. 
בהפרדת  המתים,  לעולם  הרוח  בהחזרת  הדבקים,  בהפרדת  מסתיים  הטקס 
במתכונתו  הטקס,  סיום  כנו.  על  הסדר  ובהשבת  הגבולות  בביצור  התחומים, 
לעולם המתים,  רוח המת מגוף החי, החזרת הרוח  כולל הפרדת  האידאלית, 
בין טומאה  לחיים,  בין מוות  לעולם החיים, הפרדה  החזרת אחוז/ת הדיבוק 
הגבולות,  בפריצת  הכרוכה  הסטייה  ביטול  או  לנסתר  הנגלה  בין  לקדושה, 
וגבולות,  קטגוריות  הבחנות  תחומים,  אישוש  על  לנורמה המושתתת  ושיבה 

סדר היררכי וציות.
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התופעה.39 אולם דומה שבמציאות ההיסטורית היהודית יש מקום לקשור את 
הדיבוק עם האמונה בגלגול נשמות, שזכתה לתחייה מחודשת בעקבות גירוש 
הנדודים  ובמהלך  הגירוש  בזמן  הנספים  של  הגופים  שאבדן  בשעה  ספרד, 
שחווה  זה,  בדור  הנשמות.  ובתחיית  המתים  רוחות  בגורל  עמוק  עניין  עורר 
שעלתה  לגאולה  והכמיהה  הגלות  ייסורי  ואת  המציאות  של  שרירותה  את 
ברבדיה  הטמון  ועונש  שכר  של  דטרמיניזם  אחר  החיפוש  בעקבותיהם, 

הנסתרים של התורה ושל המציאות, צבר תנופה חדשה.40

הגירוש  בעקבות  לוודאי  קרוב  נוצר  זה  דואליסטי  רוחני  עולם  לעיל,  כאמור 
בהשראת סבלם הממשי, עיונם הקבלי וניסיונותיהם המיסטיים של בני הדור 
הראשון והשני לגירוש: יהודה חייט, בעל ‘מנחת יהודה’ )רנ״ה-רנ״ח(, המפרט 
ושב  כאנוס  שנולד   ,)1532-1500( מולכו  שלמה  התלאות;  מסע  את  בהקדמתו 
למקובל  היה  עשרה,  השש  המאה  של  השלישי  בעשור  בפורטוגל  ליהדות 
יוסף  במנטואה;   1532 בשנת  המוקד  על  בעלייה  השם  קידוש  על  ומת  חשוב 
מכרעת,  חשיבות  בעל  מקובל  שהיה  הנודע  ההלכה  בעל   ,)1575-1488( קארו 
ביומנו המיסטי האוטוביוגרפי ‘מגיד מישרים’. קארו העניק תחייה מחודשת 
מולכו; תלמידיו של  ומותו של  חייו  ולתורת הגלגול בהשראת  לקול השכינה 
הריטואלים  מחדש   ,)1584-1505( אלקבץ  שלמה  לצפת:  עמו  שעלו  קארו 
פורה,  ומחבר  משורר  שהיה  מגלותה,  השכינה  בהעלאת  הכרוכים  הקבליים 
ומשה קורדובירו )1570-1522(, שכתב ספרים שיטתיים רחבי היקף, המבארים 
את עולם המושגים הקבלי, וספרים אוטוביוגרפיים המתארים את ניסיונותיו 
‘גליא  המיסטיים הקשורים בגאולת השכינה; מקובלים עלומי שם, כמו בעל 
‘עבודת הקדש’, שכתבו שניהם במחצית המאה השש עשרה על  רזא’ ובעל 
תורת הגלגול; מקובלי צפת שפעלו בשליש האחרון של המאה השש עשרה: 
וממשיכי  ותלמידיהם   ,)1620-1543( ויטאל  חיים   ,)1572-1534( לוריא  יצחק 
דרכם, שחידשו את המחשבה הקבלית והעמידו יחסי גומלין בין גלות וגאולה, 
גלגולים,  וקליפה,  קדושה  נסתר,  ועולם  נגלה  עולם  ושכינה,  אחרא  סטרא 

דיבוקים, נשמות, מלאכים, מזיקים ושדים. 

יצירה קבלית ענפה זו היא שיצרה את המצע הרוחני שבו יכול היה לשגשג 
צביון  בעלי  מונחים   - ודיבוק  דבקות  קטביו  בשני  שהעמיד  מושגים  עולם 
מיסטי־ארוטי המגלמים מעברים בין עולמות וקושרים בין רוח האדם לשליחי 
בתחום  המיסטי־הארוטי  השיח  ורוחו.  גופו  אל  שחודרים  נסתרים  עולמות 
הקדושה, המתייחס ליחידי סגולה ואנשי מעלה, קושר בזיקת דבקות בין רוח 
האדם לרוח אלוהים חיים, המכונה שכינה, ייחוד המתרחש בהתעלות לעולם 
העליון או בדבקות בין רוח האדם לרוח אלוהים מעבר לגבולות הזמן והמקום. 
מת  לרוח  האישה  גוף  בין  דיבוק  בזיקת  קושר  הוא  הטומאה  בתחום  ואילו 
נאנסים  בגופות חוטאים או  דיבוק המתרחש  ערטילאית מן העולם התחתון, 
בעולם הזה. מציאות רוחנית זו העמידה את האדם במגע מצד אחד עם העולם 
האלוהי, מקור החיים, הקדושה, הגאולה, חיי הנצח והתקווה, שנקשרו לדבקות 

והקנו לגירוש אופי מיסטי, מאגי ופולחני שכלל דין ודברים עם עולם המתים,
השבעות, קללות וחרם. שולחיהם, מייצגי הנורמה המקודשת, היו מעוניינים 
ולו במידה מעטה  הזה,  מי שמשבש את סדרי העולם  כי  בהמחשת ההנחה 
)למשל, מי ששותה ללא ברכה, שרוי בחדר ללא מזוזה, רב עם בני ביתו או 
מדבר סרה בצורה נמהרת( פותח פתח לרוחות מעולם אחר להיכנס בו, וביתר 
שאת להטעים כי מי שפורץ את גדרי הקהילה בחייו ועובר במזיד על גבולות 
הייהרג ואל יעבור, ייהפך לנשמה נידחת ולרוח ערטילאית חסרת מנוחה אחרי 

מותו.

טקס הגירוש, הנערך בפרהסיה מקודשת, מגלם בשלב הראשון התמודדות עם 
עולם המתים ומאבק של הקדושה בטומאה, כרוך בסכנה רבה ובמאבק מאגי 
וספרי תורה ובהשבעות  המסתייע כאמור בייחודים ובשמות קודש, שופרות 
קללות וחרם. בשלב השני, שבו הובהר ניצחון הקדושה על הטומאה, הטקס 
מאפשר לרוח לבוא במגע עם הרב או בעל־השם, היכול לבקש עליה כפרה 
הריטואלים  את  לה  להעניק  בפרהסיה,  בחטאיה  שהודתה  אחרי  וסליחה, 
שיגנו  משניות  וללמוד  למענה,  קדיש  לומר  ממנה,  שנשללו  במוות  הכרוכים 
חטאיה.  על  שם  ולכפר  לגיהינום  להיכנס  לה  ויאפשרו  מזיקים  מפני  עליה 
מזווית אחרת, הטקס מאפשר לרוח להשמיע קולה ולזכות בהבטחה שתשוב 
למנוחתה בעולם המתים, ואף מאפשר למדברים עמה בעולם החיים להעלות 
המחוננת  הרוח  בדברי  ונקשרות  הקהילה  את  המטרידות  בעיות  הפרק  על 
בידיעה החורגת מגבולות הידיעה האנושית ומגבולות החיים והמוות. בדיאלוג 
פרשות  וחושפת  והמתים  החיים  של  נסתרים   חטאים  הרוח  מגלה  הטקסי 
אפלות מעברה של הקהילה, ולעתים אף יודעת לבאר את מה שהיה ולומר את 

מה שעתיד להיות, כפי שנודע לה בעולמות עליונים מפי שדים ומלאכים.

הרקע הקבלי
עשרה  השש  המאה  על  מצביעים  דיבוק  גירוש  סיפורי  של  העדויות  חוקרי 
ובעולם  הנוצרי  בעולם  ממוסדת  כתופעה  הדיבוק  הופעת  ראשית  מועד  כעל 
בראשית  שהתחוללו  שונות,  ותרבותיות  חברתיות  דתיות,  תמורות  היהודי. 
לביאור  הוצעו  העולם,  של  והולכת  גדלה  לדמוניזציה  והביאו  החדשה  העת 
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חוקרי העדויות של סיפורי גירוש דיבוק מצביעים 
על המאה השש עשרה כעל מועד ראשית הופעת 

הדיבוק כתופעה ממוסדת בעולם הנוצרי ובעולם 
היהודי. תמורות דתיות, חברתיות ותרבותיות 

שונות, שהתחוללו בראשית העת החדשה והביאו 
לדמוניזציה גדלה והולכת של העולם, הוצעו 

לביאור התופעה.
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יוסף יאסקע בן יהודה מדובנא; ‘קב הישר’ )פראנקפורט תס״ה( שנכתב בידי 
השמונה  המאה  לאורך  מהדורות  לעשרות  וזכה  קידנובר  הירש  צבי  תלמידו 
עשרה - מוטעם מקומו של עולם המתים לצד עולם החיים ומעמדם של שוכניו 
בזיקה להווייתם המוסרית בחייהם הארציים. למשל, נשמה נידחת של חוטא 
נקשרת בשלבים שונים לאיום המרחף על החיים ולגילויים ארציים שונים של 
מחלות נפש, המתפרשות כדיבוק רוח מת בגוף חי. צבי הירש קידנובר מביא 

בשם האר״י המחשה לתפיסה זו:
“והנה בפרק זה אכתוב קצת בקצרה עונש הנשמה שאדם פוגם בה בעולם הזה 
דע כי אוירא חללא דעלמא הן מלאים מנשמות בני אדם שאינם יכולים עדיין 
לבוא למקום מנוחתן, כמו שהעידו תלמידיו של הרב האר״י ז״ל שהיה אומר 
להם: דעו כי אוירא דעלמא וחללה הן מלא נשמות הנדחין שאינם יכולים לבא 
עדין למנוחתם. ופעם אחת הלך האריז״ל ללמוד תורה על השדה וראה הוא 
בעצמו שכל האילנות היו מלאים נשמות בלי מספר וכן היה על פני השדה וגם 

על פני המים היו כמה רבבות נשמות” )קב הישר, עמ’ ח-ט(.

בחיבורים דוגמת ‘ספר החזיונות’, ‘שבחי האר״י’, ‘שער הגלגולים’, ‘קב הישר’, 
מתוארת  רמח״ל  ואיגרות  הבעש״ט’  ‘שבחי  הבעש״ט,  של  הקדש’  ‘אגרת 
גיבורי  של  הגואלת  לפעילותם  כרקע  הנידחות  הנפשות  עולם  של  זו  תמונה 
השבחים בעולמות עליונים, לשם הם מגיעים בכוחם של כוונות וייחודים ושם 
הם מצויים בדבקות, וכן לפעילותם המרפאת בעולם הזה, שבו הם מגרשים 

דיבוקים בכוחם של שמות קודש, השבעות, ייחודים וחרמות.

גירוש ואיחוד: בין גירוש דיבוק לטקס החתונה
שמדובר  מעלה  לידנו  שהגיעו  בתעודות  הדיבוק  מגרשי  של  זהותם  בחינת 
על  הגוף  ממדווי  להסיק  שיכלו  צדיקים  או  בעלי־שם  מקובלים,  ברבנים, 
תחלואי הנפש, ולהפך, והיו נכונים לקחת חלק בריפוי חולים במהלך ציבורי־
טקסי המתייחס לגוף ולנפש כחלק ממבנה תרבותי־קהילתי, הכורך מאבק בין 

קדושה לטומאה במאבק בין נורמה לסטייה.

הנגלה  בין  וביחסי הגומלין  נדרשה מומחיות בשמות קדושים  לניהול הטקס 
עם מגרשי הרוחות  בספרות הקבלית.  בייחודים הכתובים  לנסתר, הקשורים 
נמצא את יוסף קארו, חיים ויטאל, הבעל שם טוב, ישראל מקוזניץ וצדיקים 

חסידיים אחרים.

טקס הגירוש מתפקד בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: זהו טקס בעל אופי 
תרפויטי המתייחס למעברים בין שפיות לשיגעון בזיקה לעולם החיים ולעולם 
המתים, אך גם טקס מיסטי־מאגי שסכנה רבה כרוכה בו. הטקס הוא התמודדות 
עולם החיים המטהר עם עולם המתים המטמא, ומאבק עולם הקדושה בעולם 
החיים  ומאבק  נורמלי  בלא  הנורמלי  מאבק  בכאוס,  הסדר  מאבק  הטומאה, 

בשכינה, המכונה ‘עולם הדיבור’ או דיבור עליון, ומצד אחר, עם עולם הקליפה, 
הסטרא אחרא, הטומאה, הגלות והמוות, שנקשרו לדיבוק, המדבר כרוח רעה 
גילוי  מעולם המתים, העולם התחתון.41 דיבור שכינה או דבקות בשכינה או 
אנושי  בגוף  אלוהי  קול  והנכחת  השכינה,  עם  ייחוד  של  גילום  שהוא  מגיד, 
חיים  האר״י,  קורדובירו,  משה  קארו,  ביוסף  החל  המקובלים  לגדולי  יוחסו 
מלובלין,  בחוזה  ממזריטש,  במגיד  בבעש״ט,  וכלה  רמח״ל,  השל״ה,  ויטאל, 

במגיד מזלוטשוב, וביצחק ספרין בעל מגילת סתרים.

המופשטים,  המואנשים,  ייצוגיהן  עם  והריטואלי  המיסטי  הסמלי,  המגע 
הליטורגיים והטקסטואליים של הקדושה )שכינה, מלאכים, ניצוצות, אותיות, 
מגידים, נשמות, גילוי אליהו, משיח( ושל הטומאה )סטרא אחרא, סמאל, שטן, 
דיבוקים, קליפות(, שהיו ברבות  רוחות מתים,  מלאך המוות, שדים, מזיקים 
ועיון, הוא שכונן את  ולנושא כתיבה, פירוש  השנים לדגמי הפנמה והזדהות 
תפיסת העולם שהכירה במגע עם הנעלם ופירשה את הנגלה בזיקה אליו.42 
להשראה שבדבקות ובמגע עם תחום הקדושה, מקור החיים הנצחי, ולשיגעון 
עם  הקשר  הנחת  משותפת  והמוות,  הטומאה  תחום  עם  ובמגע  שבדיבוק 
עולמות נסתרים וההכרה שהאדם נחדר בידי ישות שמעבר לשליטתו בשעה 
שמחוץ  ממקור  הנובע  מה  דבר  ידי  על  מושפעות  רוחו  או  נפשו  שנשמתו, 

להכרתו ומעבר לטווח העולם הנגלה.

בחיבורים שנכתבו במאה השש עשרה בחוגי המקובלים שהרחיבו את הדיבור 
על הדבקות ועל הארה מהעולם העליון, נמצא גם דיונים על גלגולים, רוחות, 
דיבוק ואחיזה מהעולם התחתון: ב’מגיד מישרים’, המוקדש לדברי מלאך מגיד 
המדבר מגרונו של יוסף קארו; ב’אור יקר’, חיבורו של משה קורדובירו, הכולל 
‘שמועה בענין הגלגול’, מובאת הגדרה ממצה לתופעה;43 בחיבוריו של חיים 
ויטאל ‘ספר הגלגולים’, ‘שער הגלגולים’ ו’ספר החזיונות’ )הדפוס הארכיטיפי 
בראש  המובא  הרוח’,  ‘מעשה  הוא  שלו  המנחה  והטקסט  דיבוק  גירוש  של 
‘שער הגלגולים’(;44 בחיבורים נוספים של מקובלי דור הגירוש ומקובלי צפת. 
בכל אלה, בצד דיונים בגילויי רוח הקודש בזיקה לדבקות נמצא גם הגדרות 

מדויקות לרוח רעה או לדיבוק, לגילוייו השונים ולדרכי הגירוש הראויות.

ספרות השבחים הלוריאנית, שנפוצה בכתבי היד של חיים ויטאל, יעקב צמח 
כגון  בחיבורים  עשרה  השבע  במאה  נדפסה  האר״י,  תלמידי  פופרש,  ומאיר 
וב’תולדות  האר״י’  ב’שבחי  מכן  ולאחר  )בסיליאה שפ״ט(,  חכמה’  ‘תעלומות 
האר״י’.45 ספרות זו, המעידה על יחסו של האר״י לעולם הנשמות, השפיעה 
יכולות  שאינן  נידחות  ובנשמות  ערטילאיות  ברוחות  האמונה  התפשטות  על 
לבוא למנוחתן, ואף השפיעה על הדפוסים הקבועים של ריפוי דיבוק וגירוש 
רוחות רעות. בחיבורים שנדפסו במאות השבע עשרה והשמונה עשרה - דוגמת 
‘יוסף אומץ’ )פרנקפורט תפ״ג(, שנכתב בראשית המאה השבע עשרה ונדפס 
בידי יוסף יוספא האן; ‘יסוד יוסף’ )שקלאו תקמ״ה( שנכתב בשנת תל״ט בידי 
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הרווח  למצב  כאמור  המתייחס  הדיבוק,  גירוש  טקס  של  משמעותו  בניתוח 
בסיפורי דיבוק של חדירת רוח של מת זכרי לגוף נקבי, אפשר להצביע על היות 
הטקס, בכמה מרמות הפירוש הריטואלי, מעין תמונת תשליל של טקס האיחוד 
בין הזכרי לנקבי - טקס החתונה. שני הטקסים הם טקסי מעבר, דהיינו, טקסים 
חברתיות  או  נפשיות  ביולוגיות,  תמורות  של  בתקופות  האדם  את  המלווים 
רבות־משמעות ומסייעים לו להתגבר על קשיי המעבר מתפקיד חברתי אחד 
למשנהו, טקסים המכוננים שינוי מהותי בין גבולות החיים והמוות ונתפסים 

כמצבי משבר הטעונים תשומת לב ריטואלית מיוחדת.

כשם שטקס הנישואין, הנערך בבית כנסת בנוכחות מניין, מעניק אופי מקודש 
למעבר של הפרט לזוגיות בחסות הקהילה, המברכת על ההמשכיות, הזיווג 
הנערך  הדיבוק,  גירוש  טקס  כן  אחד’,  לבשר  והיו  ‘בדבקו  הגלומים  והפריון 
כפוי,  זיווג  של  ממצב  למעבר  טקסי  אופי  מעניק  מניין,  בנוכחות  כנסת  בבית 
למצב  כסטייה מהנורמה,  חיים, המוגדר  ולא  מוות  בו  בגוף שיש  רוח  דיבוק 
של נורמה המפרידה בין הכופה לנכפית )גירוש רוח המת ושחרור הגוף החי 
מאחיזת הדיבוק(, מתירה ומפרקת את הייחוד המיני הכפוי ומסמנת אפשרות 

חדשה של שיבה לנורמה, המשכיות ויצירת חיים.

מת,  גבר  רוח  בין  לגוף,  רוח  בין  בשבועה  הפרדה  מתחוללת  הגירוש  בטקס 
הכופה עצמה, ובין גוף אישה חיה/מתה שגופה נאנס ונפרץ בכפייה, לעומת 
טקס הנישואין המחולל צירוף ואיחוד בשבועה בין גוף לגוף, המסומן בברית 
בין חתן לכלה, שעניינה התחייבות הדדית והסכמה מרצון של בני הזוג לפריצת 
גבולות הגוף, הנקראת דבקות וייחוד. בשני הטקסים, הנערכים ברשות הרבים, 
הרב נציג הקהילה מבצע באורח ריטואלי קבוע ומוסכם מראש, על פי טקסט 
מקודש בנוסח כתוב - שטר כתובה המכונן ברית, או שטר חרם המכונן גירוש 
- את המהלך המכונן זיווג וייחוד או גירוש ופירוד. בטקס גירוש הדיבוק נמצא 
קודש,  שמות  באמצעות  פעולה  שעניינם  וחרם,  קללות  ייחודים,  השבעות, 
שבועות ואיומים, הבאה להעמיד גבולות ולהחזיר את הסדר על כנו.48 בטקס 
החתונה נמצא כתובה וברכות, חופה וקידושין, שעניינם פעולה הבאה לקדש 
פריצת גבולות ולקשור זאת בשבועה מקודשת ובהבטחות ברכה המתייחסות 
לכינון הסדר החדש. כנגד הטבעת, הנענדת על האצבע בטקס הנישואין ומסמלת 
את שינוי המעמד מיחיד לבן זוג, הקמיע, הנקשר לגוף החולה, הוא המסמל 
את סיום טקס הגירוש ואת המעבר מזיווג כפוי ליחיד חופשי.49 בשני הטקסים 
השם  נושאי  ולזיהוי  לשם  שכן  הטקס,  גיבורי  בשמות  קריאה  על  מקפידים 
את  או  השם,  ושינוי  הברית  כריתת  את  המתנה  מהותית,  חשיבות  מיוחסת 
גירוש הרוח התלוי בגילוי שם. רק משעה שהרוח מגלה את שמו, הוא מסגיר 
עצמו בידי בעלי־השם או הרבנים, החושפים את זהותו ויכולים לגרשו. בשני 
הטקסים נמצא תנאים הקודמים למהלך המכריע של השינוי הכרוך בייחוד או 
גירוש.50 הרוח מציב תנאים לנטישתו, כשם שבני הזוג או באי כוחם מציבים 
תנאים לשידוך ולייחוד. כאמור, שני הטקסים הם טקסי מעבר המכוננים שינוי 

לכוחות  הקודש  שמות  בין  המאבק  זירת  הוא  הדיבוק  אחוז  הגוף  במוות. 
והייחודים  השמות  של  הקודש  לשון  כהתגברות  מתנהל  והמאבק  הטומאה, 
הנוסחים הקבועים של  וכהתגברות  בפי הדיבוק,  על לשון המתים הנשמעת 
ההשבעות, הקללות והחרם על הדיבור הלא צפוי הבוקע מפי הרוח.46 הדיבוק 
הוא המתווך בין שני העולמות, שכן פריצת גבולות הנורמה מתפרשת כפריצת 
לעולם  הזה  העולם  ובין  לטומאה  הטהרה  בין  למוות,  החיים  בין  הגבולות 

הבא.

הטקס הדרמטי נתפס כטקס מעבר מעולם לעולם, הכרוך בסכנה שבמגע עם 
תחום המתים. כנגד הכאוס ופחד המוות מתחייב סדר ריטואלי קפדני, הכרוך 
בתבניות, דגמים ומספרים של טהרה וקדושה, ובביצור הגבולות בין קדושה 

לטומאה באמצעות חרם ושבועה.

וטבילה, לבישת  כינוס מניין בבית הכנסת אחרי היטהרות, צום  כולל  הטקס 
תכריכים )‘קיטל’ או ‘סרגנס’(, התעטפות בטלית ותפילין, פתיחת ארון הקודש, 
נרות  שבעה  תורה,  ספרי  שבעה  כאחד,  התוקעים  שופרות  בשבעה  תקיעה 
ונידויים  קללות  השבעות,  קריאת  קטורת,  הקטרת  שחורה,  פרוכת  שחורים, 
המאיימים על שדים ומזיקים, וכל הקהל חוזר במקהלה על הקללות, הקראת 
נוסחה אנטי־דמונית, ואמירת  נוסח החרם, הקראת שיר של פגעים, הנחשב 
בין  המאבק  שטן’.47  ‘קרע  הכוללים  אותיות  מ״ב  בן  שם  של  צירופיו  שבעת 
הקדושה לטומאה, בין שמות הקודש לקולות מעולם המתים, בין נציגי עולם 
החיים המתקדשים ומיטהרים, ובין שליח בלתי נראה מעולם המתים, המטמא 

ומשבש סדרים, הוא מוקד טקס גירוש הדיבוק.

הוצאת  ובין  הדיבוק  כניסת  בין  הזיקה  בדבר  לעיל  שהוצעה  ההנחה  לאור 
ויחסי  נישואין  בשידוכין,  הכרוכה  החברתית,  הציפייה  ממעגלי  המדובקת 
הימצאות  בשל  הנישואין  מימוש  את  מאפשרת  אינה  דיבוק  )כניסת  אישות 
יחסי הגומלין בין  הגוף אחוז הרוח במצב טומאת מת(, יש מקום לבחון את 
שני טקסי המעבר המתייחסים לגוף ולניכוסו התרבותי, טקס הנישואין וטקס 
גירוש הדיבוק, הכרוכים בשינוי גבולות הכניסה והיציאה, בהסכמה וכפייה, 

ברובד הסמלי, הטקסי והחברתי.
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בניתוח משמעותו של טקס גירוש הדיבוק, 
המתייחס כאמור למצב הרווח בסיפורי דיבוק 
של חדירת רוח של מת זכרי לגוף נקבי, אפשר 

להצביע על היות הטקס, בכמה מרמות הפירוש 
הריטואלי, מעין תמונת תשליל של טקס האיחוד 

בין הזכרי לנקבי - טקס החתונה.
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בטקס,  הגלומים  והסכנה  המתח  על  ומרמזים  ממוות  המצילה  המצווה  את 
העלייה לקברי בני המשפחה שאינם יכולים לקחת חלק בטקס החתונה לפני 
- כל  החופה, וסיפורי ‘הנחש בליל הכלולות’, הקושרים את המוות והחתונה 
אלה נפוצים בתרבות היהודית ומרמזים על המשמעות הלימינלית של טקסי 
המעבר ועל קוטב החיים וקוטב המוות שביניהם מתנהלת המערכה הסמויה, 

מבעד לטקס הגלוי.53

‘בין שני עולמות’ )הדיבוק( - ש. אנ־סקי
תשליל  תמונת  מהווה  מהם  אחד  שכל  הדיבוק,  גירוש  וטקס  החתונה  טקס 
של משנהו, מוצגים במחזה הנודע של ש’ אנ־סקי’בין שני עולמות)הדיבוק(’, 
‘התקופה’  של  הראשונה  בחוברת  ונדפס   1917-1912 בשנים  ביידיש  שנכתב 
את  המתאר  המחזה,  בכתיבת  ביאליק.  של  בתרגומו  תרע״ח(  )טבת-אדר 
המציאות היהודית בקהילות היהודיות במזרח אירופה במאות השמונה עשרה 
1920-1863( לא רק  רפופורט,  זנויל  )שלמה  והתשע עשרה, השתמש אנ־סקי 
במקורות יהודיים מגוונים, כגון ‘סיפור דיבוק’ שסיפר רבה של חמלניק ב־1748 
)ורשה תרס״ח(,54 הקונטרס ‘מעשיה נוראה’,55 סיפורי ר’ נחמן מברסלב על מלך 
וקיסר, ברגר ועני, סיפורי ‘קהל חסידים’ ו’סיפור הבתולה מלודמיר’,56 אלא גם 
הראשונה  האתנוגרפית  המשלחת  שאספה  ופולקלוריסטי  אתנוגרפי  בחומר 
על שם הברון גינצבורג בווהלין ובפודוליה בשנים 1914-1912. המשלחת יצאה 
הפולקלור  לחקר  היהודית  החברה  מטעם  אלה  באזורים  מקיף  סקר  לערוך 

והאתנוגרפיה בסנט פטרסבורג, ואנ־סקי נמנה עם משתתפיה.57
הנורמה  בין  התנגשות  כצומת  בבהירות  עולה  ב’הדיבוק’  החתונה  טקס 
ביטוי  לידי  בא  הדבר  לפורענות.  המועד  וכמעמד  היחיד  למאוויי  החברתית 
נכנס  ‘דיבוק  בסיום המערכה השנייה, בדברי המשולח האומר בקול דרמטי: 
האומרת  לאה  הכלה  ובדברי  גיוורן’(,  משוגע  איז  ‘הכלה  )וביידיש:  בכלה’ 
לחתנה מנשה שאינה רוצה בו: ‘לא אתה חתני’. אנ־סקי הגדיר את תפיסתו 
בין  אקטואלי  למאבק  מכוון  במסתורין,  לכאורה  העוסק  ‘‘הדיבוק’,  בבירור: 
תשוקות הפרט לבין צורכי הקהילה ואלה האחרונים מנצחים כדי לשמר את 

הקיום הלאומי’.58

המשפחה  של  החברתי  המאמץ  כהתגלמות   - השידוך  בין  ההתנגשות 
הפטריארכלית וכביטוי מובהק של התפיסה הסמכותית המסורתית, המווסתת 
את חיי חברי הקהילה במערכת התקשרויות והתחייבויות שקולות ותועלתיות 
- ובין הבחירה האישית, היוצאת כנגד סדר זה באמצעות פריצת הנורמה בגוף 
גילוי חיצוני של המעמקים המופנמים,  ובנפש או באמצעות הדיבוק, שהוא 

היא המוחצנת במחזה בביטוי דרמטי רב־עוצמה.
 

במחזה שרקם אנ־סקי עולה הדיבוק כביטוי לקשר פנימי עמוק בין שתי נשמות 
אוהבות הקשורות זו בזו, לאה וחנן, שגורלותיהם נקשרו בהבטחה ובתקיעת 

תשומת  הטעונים  משבר  כמצבי  ונתפסים  והמוות  החיים  גבולות  בין  מהותי 
לב ריטואלית מיוחדת: הם מצריכים טבילה, היטהרות, סיגוף והתקדשות של 
המשתתפים לפני הטקס.51 על פי סדרי העולם המסורתי במקומות מסוימים 
בעולם האשכנזי, בשני הטקסים לובשים תכריכים, שהם בגדי עולם המתים.52 
שני הטקסים נערכים בבית כנסת מתחת לטלית או חופה, לאור נרות דולקים 
- נרות שחורים בטקס גירוש ונרות לבנים בטקס החתונה, ומשקפים בהיפוך 
זה את זה, שכן טקס החתונה מתייחס לכינון חיים חדשים בגבולות החברה, 
המעניקה את חסותה וברכתה לברית המקודשת, שהיא ברית ייחוד, טהרה, 
דבקות וזיווג, שמטרתה המשכיות ופריון; ואילו טקס גירוש הדיבוק מתייחס 
לפריצת גבולות בשרירות לב, הכרוכה באונס ובזיווג אסור, המערער את גבולות 
החברה, שכן הוא עומד בסימן נידוי, טומאה, מוות וכיליון, שהחברה יוצאת 
ברשות  בסתר  הנעשה  הייחוד,  לעומת  בדיבוק.  ייצוגם  נגד  ובחרם  בגירוש 
הפרט, בהסכמה וברצון, לאחר טקס הנישואין המתנהל ברשות הרבים, הגילוי 
הפומבי של החטאים הנעשים בסתר, בשרירות אלימה, הוא עניינו של גירוש 
זרה  ישות  של  הכפויה  אחיזתה  את  המחלה  באמצעות  הממחיז  הדיבוק, 
החודרת לגופו של אדם ומשתלטת עליו, ומתייחסת במובלע לאונס המתרחש 
כריתת  הריטואליים, התום,  ובסמליו  ברובד האידאלי  היחיד.  ברשות  בסתר 
לבן,  בגדי  טבילה,  התקדשות,  )צום,  הדבקות  וסוד  הברכה  הטהרה  הברית, 
שבע ברכות, נרות לבנים(, המכוננים את המשך החיים והפריון, מוצבים מול 
הפריצות, השרירות, האלימות, הכפייה, האונס והפרהסיה של הדיבוק, הבא 
מעולם המתים )בגדים שחורים, נרות שחורים, קללות, חרם(, מתחום חטאי 

הייהרג ואל יעבור, הלוא הם חטאי הכרת הקשורים לכיליון.

בין שני הטקסים התקיימו כמה נקודת מפגש בגבול שבין חיים למוות. טקס 
המעבר מבתולין וממידה של חופש של קיום אינדיבידואלי לבעלות ונבעלות, 
מועד  היה  כפייה,  של  מבוטלת  לא  ובמידה  חירות  באבדן  כרוכים  שהיו 
לפורענות, משום שמיקד אליו את המתחים שבין נורמה כפויה וויסות חברתי 
הכרוכים  ומתחים  פחדים  לצד  במימושו,  הטמונה  המרידה  אפשרות  ובין 
לכיליון.  פריון  ובין  לעתיד  עבר  בין  הקושרים  ושינוי,  משבר  מעבר,  במצבי 
כמאוים  נתפס   - ונישואין  בר־מצווה  ברית,   - היהודי  הפולחני  החיים  מעגל 
תדיר בסכנת פגיעה או מוות וחשוף לכוחות על־טבעיים, כפי שעולה מביטויים 
שונים של המסורת. טקס החתונה, הכרוך במסורת היהודית בלבישת תכריכים 
מזה ובסיכויי יצירת חיים חדשים מזה, אף המחיש את סכנת המוות הטמונה 
ולהיווצרותם  החיים  להמשכת  המיועדת  מסגרת  ליצור  שתכליתו  במעמד 
בעולמות  ובעונה אחת  בעת  חי  בהנחה שהאדם  ומהותו קשורה  המחודשת, 

שונים, גלויים ונסתרים, הלוקחים חלק במאבק בין פריון לכיליון.

מסורת ‘מחול המוות’ בחתונה, המציעה הזדמנות לשלב את עולם המתים ואת 
קבצן,  בדמות  בחתונה  המוות  מלאך  ביקור  בהווה,  העבר  ואת  החיים  עולם 
הפסוק ‘צדקה תציל ממוות’ הנישא בפי הקבצנים, המאפשרים לחתן ולכלה 

תר
נס

ה
ם 

ול
לע

ה 
גל

הנ
ם 

ול
הע

ין 
 ב

ק:
בו

די
ה

126

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

127



העולם הארצי בכוח העולם הנעלם, הסמוך לתחום הלימינלי שבין חיים ומוות, 
שפיות ושיגעון, ייחוד ודיבוק.59 לחלופין, במקרים יוצאי דופן, נער או גבר שלא 
רצה לקחת חלק בציפיות החברתיות בדבר שידוכין, נישואין ופריון היה יכול 
אפשרות  ופרישות,  דבקות  של  המיסטי  בערוץ  ולבחור  החברה  מן  לפרוש 
שאמנם לא התקבלה כלל וכלל בעין יפה לגבי גברים שנפשם ‘חשקה בתורה’, 
בקהילה שקידשה את מצוות פרו ורבו, אולם הייתה מצויה במקרים מיוחדים. 

בחירה בערוץ זה הייתה אסורה מכול וכול על נשים.60

אנ־סקי, שכתב על עצמו ‘האושר והטרגדיה של חיי הם בכך שחי אני יותר 
בחזון מאשר במציאות’, היטיב להתבונן במר גורלם של אלה שלא יכלו לצאת 
ספרותית  מסורת  על  המבוסס  ‘הדיבוק’  עליהם.  שנכפה  החברתי  הסדר  נגד 
ופולקלוריסטית ענפה,61 המצביעה על עוצמת המתיחות הנפשית המתרחשת 
גלויים  רבדים  הכוללים  החברתיים,  והוויסות  השליטה  למוקדי  בסמיכות 

וסמויים של יחסי חזקים וחלשים, שולטים ונשלטים, גברים ונשים.

אנ־סקי הביע מתח מורכב זה באמצעות מחזה על גופים ונשמות שנבצר מהם 
להתאחד בעולם הזה, היוצאים מתחום החיים השגורים וסדריהם המוסכמים 
כפוי  שבשידוך  מדבקות  ונחלצים  ושיגעון,  דיבוק  מחלה,  מוות,  באמצעות 

באמצעות דיבוק המאפשר להם ייחוד נכסף מעבר לגבולות הזמן והמקום.

המחזה   .1917 בשנת  לעברית  מיידיש  אנ־סקי  של  מחזהו  את  תרגם  ביאליק 
פורסם ב’התקופה’ בחודשים דצמבר 1917 - ינואר 1918. את שירו הנודע ‘הציץ 
ומת’ כתב בתרע״ו, כנראה בין חשון לניסן בשנה זו, בעת התרגום או בסמיכות 
לו ובזיקה אליו.62 בדמותו של חנן, האהוב המת שנפשו חשקה בתורה במחזהו 
בן  ובדמות בשירו של ביאליק משוקעים אזכורים לתנא שמעון  של אנ־סקי, 
אחרים’  ידי  על  העולם  ייבנה  בתורה  חשקה  ‘נפשי  עצמו  על  שאמר  עזאי, 
עליונים,  לעולמות  בעלייה  ובמותו  ושנודע בפרישותו  ע״ב(  סב  יבמות  )בבלי, 
אגב התעלות מיסטית. במחזה, המשולח אומר על חנן ‘הציץ ומת’ וקושר אותו 
את  מתאר  ביאליק  ומת’  ‘הציץ  ובשירו  לפרדס.63  שנכנסו  הארבעה  לסיפור 
עלייתו האקסטטית של בן עזאי לעולמות עליונים. כנגד הכיסופים הארוטיים 
בין בני זוג שהופרדו בשרירות זה מזה, הנפתרים במחזהו של אנ־סקי על ידי 
הדיבוק הקושר בין הכלה המשתגעת לחתן המת, העמיד ביאליק בשירו את 
דמותו של הסגפן־הנזיר שחשק בתורה ומאס ביחסים ארוטיים בעולם הארצי 

ונכסף להגיע לדבקות בעולמות עליונים.

בן עזאי, אחד מארבעת התנאים שנכנסו לפרדס )בבלי, חגיגה יד ע״ב-טו ע״א(, 
שעליו נאמר ‘הציץ ומת’, חרג מהעולם הזה, שלא רצה לקחת חלק בבניינו על 
ידי זיווג גשמי )יבמות סב ע״ב(,64 כדי להיכנס ב’שער החמישים’ ולהתייחד 
ולהתדבק  העילאה,  השכינה  העליונה,  התורה  של  השמימיים  גילומיה  עם 
של  זה  תיאור  עליונים.65  בעולמות  החירות’,  ‘עולם  המכונה  הבינה,  בספירת 

ובסמיכות  לב  בקרבת  התנהלו  וחייהם  נולדו,  בטרם  עוד  אבותיהם  בידי  כף 
פנימית. אולם הקשר החיצוני ביניהם הותר בשרירותיות בידי אביה של לאה, 
את  לממש  ממנו  שנמנע  חנן,  חנן.  של  אביו  מות  לאחר  להבטחתו  שהתנכר 
ומת. אביה של לאה בחר בשידוך  אהבתו, התמכר לעיסוק בקבלה מעשית, 
אחר, עם מנשה, שידוך כפוי ולא רצוי לכלה, שנכרת בידי האבות הנושאים 

ונותנים על רכוש ותנאים כלכליים. הפרת הייחוד ברובד המיסטי, שהתייחס
לעולם הקדושה בגילומו הארצי )שבועה ותקיעת כף, ברית בין שני אוהבים, 
זיווג משמים(, מעלה את הדיבוק, המאחד בין רוחו של חנן  קידושין מרצון, 
המת ללאה החיה ומפקיע את קידושי הכפייה בינה לבין מנשה, שאין ייחוד 
נפשות ביניהם בעולם החיים, בכוח ייחוד המתרחש בעולם המתים, וקושר בין 
הנסתר לנגלה. הדיבוק, השיגעון, ‘הלא נורמלי’, או האיחוד / איחוז של לאה 
הכלה החיה עם אהובה חנן בן נסים, החתן המת, המשחרר אותה מהאיחוד 
עם מנשה בן נחמן, החתן החי, מתפרץ בגופה וברוחה של הכלה ומשבש את 

הסדר הנורמטיבי שהקהילה מכוננת בדמות החתונה המיועדת.

גירוש הדיבוק הריטואלי, המיוסד על קשירת קשר בין עולם המתים לעולם 
לכונן  ניסיון  ועל  לנגלה  בין הנסתר  ועל הפרת הקשר  החיים בשלב הראשון, 
מחדש את הדיכוטומיות שנפרצו בין מוות לחיים בשלב השני, לא עולה ביד 
הקהילה, החפצה בהשבת הסדר על כנו. הכלה נמלטת לתחום העל־טבעי או 
לתחום הלא נורמלי, המקשר בין העולם הנגלה לעולם הנסתר, בשעה שאין היא 
יכולה לעמוד בציפיות הקהילה, הנכפות עליה. כנגד הקשר החיצוני שנכפה 
בשרירותיות  שהותר  הפנימי  הקשר  את  המחליף  רצוי,  לא  בשידוך  עליה 
ביניהם  הפנימי  הקשר  את  המת  והחתן  המשתגעת  הכלה  מוצאים  מקרית, 
המסורתית,  בתפיסה  והמקום.  הזמן  לגבולות  מעבר  אותם  המעביר  באופן 
העולם  בגבולות  נוכחים  היו  נורמלי  הלא  והעולם  העל־טבעי  העולם  כאמור, 
יכול לעמוד בציפיות  הזה, ודומה שבשעה שהיחיד, גבר או אישה, לא היה 
בשידוכין  שנכרכה  החברתית  לדינמיקה  להיענות  או  עליו  הכפוי  הסדר 
הדיבוק  את  להעלות  עשויה  הייתה  נפשו  ובתנאים,  באירוסין  ונישואין, 
כמרידה נגד הכפייה החברתית וכמצב נפשי המפקיע את החולים בו ממרות 
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כאמור, במחזהו של אנ־סקי מתוארים כלה חיה 
ואהובה המת, הנגלה בדמות דיבוק המעביר אותה 

בכוח השיגעון אל מעבר לגבולות הזמן והמקום, 
מעולם החיים אל עולם המתים משחרר אותה 

מהייחוד שאין לה חפץ בו, ומעביר אותה מעבר 
לגבולות הזמן והמקום לייחוד עם בן זוגה הנכסף.
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הנצחית השמימית, ספירת הבינה, התורה העליונה או השכינה, שאליה הוא 
‘ויחתר עד־ והמקום:  חותר להגיע בשבילים המובילים מעבר לגבולות הזמן 
גבולות אין גבולות, מקום ההפכים / יתאחדו בשרשם. // ויוסף ויחתור, וימצא 
הישר בשבילים - /העקם. /ויט בו, ויבא באחד הזמנים עד מקום - / אין זמן 
‘שבילים’, המרמזת  במילה  שניהם  וביאליק השתמשו  אנ־סקי  מקום?’.  ואין 
לאמירתו של האמורא הכוהן הבבלי שמואל ‘נהירין לי שבילי דשמיא כשבילי 
דנהרדעא’ )בבלי, ברכות נא ע״ב(, לתאר את המאבקים בין העולמות. שניהם 
גם ביקשו לתאר את המעברים בין העולמות ולהראות את הסמיכות בין דבקות 
‘נפשו יצאה בדברו’ )בן עזאי, חנן( ובין דיבוק שבו נפש  ומסירת נפש בנוסח 
שיצאה מן העולם מתוך כיסופי דבקות בשכינה ובבינה, מחוז החירות אחרי 
בצורת  )לאה(  שונה  בגוף  ומתגלגלת  חוזרת  )חנן(,  ארצי  ייחוד  ממנה  שנמנע 

דיבוק המפקיע את המדובקת מגבולות הסדר החברתי.

לסיפורי הדיבוק, שנכתבו בקול הגמוני, שיקפו את עולם הערכים של הקהילה 
המסורתי  הסדר  את  לתקף  שבאה  מובהקת,  דידקטית  תכלית  בעלי  והיו 
ולהמחישו באמצעות מרקם עלילתי ומערכת מושגית המציגה גרסה מוסכמת 
של האמת - ביקשתי להוסיף את נקודת מבטם של אלה שלא מצאו את מקומם 
בגבולות הסדר החברתי המסורתי והיו מבקשי חירות ושחרור והוגדרו כאחוזי 
דיבוק או אחוזי דבקות. כמו כן ביקשתי לבחון את נקודת מבטן של אחוזות 
הנסיבות  את  לבאר  הבא  הסבר  ולהציע  המושתק  קולן  את  לדובב  הדיבוק: 
בהיסטריה  שלקו  דיבוק  אחוזות  של  מספרן  היה  רב  שבשלהן  המוצנעות 
ובשיגעון בעולם הפטריארכלי המסורתי ובגילומיו בעת החדשה. מחלות גוף 
בידי אלה המבטאים את הנורמה  ונפש עשויות להתפרש בהקשרים שונים 
ובידי אלה הכפופים לה, בידי האוחזים בסמכות הריפוי, בידי אלה המוגדרים 
כנושאי המחלה ואף בידי אלה המכוננים את פירושיה המוסכמים. הדיאלוג 
מתובנות  ניזון  אחר,  חברתי  שיח  לכל  בדומה  האלה,  הקולות  בין  המתנהל 
משתנות ומתמורות ביחסי הכוחות ובעמדות ביקורתיות ופרשניות. בהיסטוריה 
להווה  העבר  בין  התיחום  קווי  בפרט,  המינים  בין  וביחסים  בכלל  חברתית 
עמומים מבתחומים היסטוריים אחרים, שכן דפוסי מחשבה, מטבעות לשון, 
דפוסי פרשנות ודפוסי התנהגות כורכים בין העבר להווה במוסרות המסורת. 
בעבר  מתבוננים  אנו  דרכן  אשר  הראייה  זוויות  מגוון  שיתרחב  שככל  דומה 
ובהווה, כן נוכל להעריך אל נכון את מורכבותה של המציאות שזכרה נשמר 
בלשון - מציאות שנתפסה עד לא מכבר בתחומים רבים כמובנת מאליה, אולם 

מזווית הראייה של בני דורנו היא נתפסת כמעלה שאלות נוקבות.
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כעלייה  או  לפרדס  ככניסה  הנודע  מיסטית,  וההתעלות  מהעולם  הפרישה 
במרכבה בעת העתיקה וכדבקות וייחוד בימי הביניים וראשית העת החדשה, 
מיוסד על מסורת המרכבה, שהותנתה בפרישות סגפנית ובהתבודדות, וקשור

לעדותו של יורד מרכבה שהתעלה לעולמות עליונים ביוזמתו ופרש מן העולם 
הכניסה  על  שונות  מסורות  משתקפות  ומת’  ‘הציץ  ביאליק  של  בשירו  הזה. 
לפרדס וצפייה בהיכלות עליונים, המתארות את התעלותו של בן עזאי, שנאמר 
עליו כי בשעה שהציץ באבני שיש טהור, לא סבל גופו ומת. בהיכלות זוטרתי 
נאמר: ‘אמר רבי עקיבא ארבעה היינו שנכנסנו לפרדס אחד הציץ ומת, אחד 
הציץ ונפגע אחד קיצץ בנטיעות... ואלה הם שנכנסו לפרדס בן עזאי ובן זומא 
שהיו  שיש  אבני  זיו  וראה  הששי  בהיכל  הציץ  עזאי  בן  עקיבא.  ור’  ואחר 
סלולות בהיכל ולא סבל גופו ופתח פיו ושאלם מים הללו מה טיבם ומת, עליו 

הכתוב אומר יקר בעיני ה’ המות לחסידיו’.66

ביאליק תיאר בשירו ‘הציץ ומת’ את מהות הדבקות המיסטית ואת הפרישה 
מהעולם הכרוכה בה, המתרחשת בעולמו של הנזיר־המיסטיקן החפץ לדבוק 
בשכינה ולמסור נפשו צעל השגת דבקות שמעבר לגבולות הזמן והמקום. אנ־
סקי, לעומת זאת, ביקש להראות את הדיבוק האוחז בכלה בשר ודם )לאה(, 
עזאי,  בן  של  לנפשו  בדומה  )חנן(,  בדבקות  יצאה  שנפשו  לאהובה  העורגת 
)מנשה(  החי  החתן  ממרות  עצמה  להפקיע  כדי  המת  זוגה  בן  ברוח  ונדבקת 

בגבולות הזמן והמקום.

עד למחזה של אנ־סקי, שחשף את מורכבותו של המפגש בין העולמות מזווית 
ראייה לא צפויה של קרבת נפשות ושל כיסופי אהבה, החותרים תחת שידוך 
כפוי, מזווית ראייתם של כלה וחתן שנמנע מהם לבוא בברית הנישואין והם 
מתייחדים במותם מעבר לגבולות הזמן והמקום, סיפורי הדיבוק בעולם היהודי 
ראייה מסורתית,  מזווית  בידי מחברים שהציגו את המאורעות  כולם  נכתבו 
יחסי הכוחות  זו של המגרש, הבאה לאשש את הסדר הקיים, להעצים את 
הנורמטיביים בחברה הייררכית פטריארכלית, להעניק תוקף מקודש לנורמה 
ולהשיב את הסדר על כנו. מחברים אלה, שפעמים היו מגרשי הרוחות עצמם 
נציגי הקהילה שהטקס התנהל בה, ביקשו לספר על העולה בגורלם של  או 
אלה היוצאים לערער על הסדר הרווח, דרך גורלה של הרוח הנרדפת, הכופה 
עצמה על המדובקת ומגורשת בסופו של דבר בידי נציג הקהילה, המייצג את 

הסדר הראוי המבוסס על מרות וצייתנות, בעלות וכפיפות.

כאמור, במחזהו של אנ־סקי מתוארים כלה חיה ואהובה המת, הנגלה בדמות 
דיבוק המעביר אותה בכוח השיגעון אל מעבר לגבולות הזמן והמקום, מעולם 
ומעביר  בו,  החיים אל עולם המתים משחרר אותה מהייחוד שאין לה חפץ 
אותה מעבר לגבולות הזמן והמקום לייחוד עם בן זוגה הנכסף. במענה לשאלה 
המחפשים  מאלה  אחד  ‘הנני  לאה:  של  בפיה  הדיבוק  חנן  עונה  אתה?’  ‘מי 
לאהובתו  הכמה  נזירי  גיבור  מתואר  ביאליק  של  בשירו  חדשים’.  שבילים 
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בהקשר ליחסי כוח וחולשה, מחלה וסטייה מן הנורמה.

י )תש׳׳ד(, עמ׳ 54-21. סיכום  ׳נישואים וחיי אישות במוצאי ימי הבינים׳, ציון,  3. יעקב כ׳׳ץ, 

הדברים ראו: הנ׳׳ל, מסורת ומשבר: החברה היהודית במוצאי ימי הבינים2, ירושלים: מוסד 

ביאליק, תשי׳׳ח, עמ׳ 171-163; ישראל היילפרין, ׳נשואי בהלה במזרח אירופה׳, יהודים ויהדות 

תשכ׳׳ט,  מאגנס,  י׳׳ל  ע׳׳ש  ספרים  הוצאת  ירושלים:  בתולדותיהם,  במזרח־אירופה:מחקרים 

עמ׳ 309-289. עוד ראו: דוד ביאל, ארוס והיהודים, תרגום כרמית גיא, תל־אביב: הוצאת עם 

 David C. Kraemer )ed.(, The Jewish Family:  :עובד, תשנ׳׳ה, עמ׳ 170-167. והשוו

יעקב   ;Publications,  1989   Metaphor and Memory, New York: Dover
גולדברג, ׳על הנישואין של יהודי פולין במאה הי׳׳ח׳, החברה היהודית בממלכת פולין־ליטא, 

וישעיה  216-171; ישראל ברטל  זלמן שזר, תשנ׳׳ט, עמ׳  ירושלים: מרכז  תרגום צופיה לסמן, 

גפני)עורכים(, ארוס אירוסין ואיסורים: מיניות ומשפחה בהיסטוריה, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 

תשנ׳׳ח. תיאורו האוטוביוגרפי של שלמה מימון )1800-1753(, הפותח במשפט ׳בשנת הארבע־

עשרה לימי חיי נולד לי בני הבכור דוד. כיון שנכנסתי לחופה בהיותי אך בן אחת עשרה׳, משקף 

את המציאות בדבר גילאי הנישואין. ראו: ספר חיי שלמה מימון, תרגום מגרמנית י׳׳ל ברוך, 

מהדורת פישל לחובר, תל־אביב: מסדה בהשתתפות מוסד ביאליק, תשי׳׳ג, עמ׳ 91-90, 100. 

על משמעותם של שידוכין ונישואין בגילים אלה ראו עוד: שם, עמ׳ 100-88. דב בר בירקנטל 

נישא בגיל שתים עשרה כעולה מיומנו: זכרונות ר׳ דב מבוליחוב )תפ״ג-תקס״ה(, מהדורת מרק 

וישניצר, ברלין: הוצאת כלל, תרפ׳׳ב, עמ׳ 45. ר׳ נחמן מברסלב, שנולד בשנת 1772, נישא בגיל 

שלוש עשרה. ראו: אברהם יצחק גרין, בעל היסורים, תל־אביב: הוצאת עם עובד, תשמ׳׳א, עמ׳ 

47, 372. ספרות ההשכלה תיארה את הקשיים שהציבו סדרי נישואין אלה בפני גברים צעירים 

שנישאו בעודם ילדים. ראו: ישראל ברטל, ׳״אונות״ ו׳׳אין אונות״ - בין מסורת להשכלה׳, הנ׳׳ל 

וגפני )עורכים(, רוס אירוסין ואיסורים, עמ׳ 234-230. להערכת הציפיות מנשים ולתגובות על 

מימושן מזווית ראייה מגדרית ראו: עדה רפפורט־אלברט, ׳ש׳׳א הורודצקי ומסורת הבתולה 

החסידות,  בחקר  וחברתיים  היסטוריים  היבטים  ועדה:  דיק  )עורך(,  אסף  דוד  מלודמיר׳, 

על  המבוסס  ׳תהלה׳,  בסיפורו  עגנון  ש׳׳י   .527-496 עמ׳  תשס׳׳א,  שזר,  זלמן  מרכז  ירושלים: 

עובדות היסטוריות, מציין את מועד הנישואין של תהלה בגיל שתים עשרה - כל סיפוריו של 

שמואל יוסף עגנון, ז: עד הנה, ירושלים ותל־אביב: וקן, תשל׳׳ח, עמ׳ קצח.

ירושלים: מכון חת׳׳ם סופר,  4. ראו: פנחס קצנלבויגן, יש מנחילין, מהדורת יצחק דב פעלד, 

)נ.  קצנלבויגן  של  אוטוביוגרפית  עדות  עשרה,  השמונה  במאה  שנכתב  זה,  בספר  תשמ׳׳ז. 

ספר  והשוו:  רלה-רנח(.  עמ׳  ונישואיו)שם,  שידוכיו  על  במורביה,  בוסקוביץ  של  רבה   ,)1691

ירושלים: הוצאת מוסד הרב קוק, תשל׳׳ג, סימנים שפב- חסידים, מהדורת ראובן מרגליות, 

שפח. בסוגיית מעמדן של נשים בזיקה לנישואין וגירושין בימי הביניים ראו: אברהם גרוסמן, 

חסידות ומורדות: נשים יהודיות באירופה בימי הביניים, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס׳׳א, 

עמ׳ 118-63; ועיינו: כ׳׳ץ, מסורת ומשבר, עמ׳ 173-172.

5. למשמעות הסדר הפטריארכלי בעולמן של נשים ראו: רחל אליאור, ‘”נוכחות נפקדות”, ”טבע 

דומם” ו”עלמה יפה שאין לה עינים”: לשאלת נוכחותן והעדרן של נשים, בלשון הקודש בדת 

היהודית ובמציאות הישראלית’, אלפיים, 20 )תש”ס(, עמ’ 270-214; גרוסמן, חסידות ומורדות, 

עמ’ 62-23; ות למדן, עם בפני עצמן: נשים יהודיות בארץ ישראל, סוריה ומצרים במאה השש 

עשרה, תל־אביב: הוצאת ביתן, תשנ”ו.

ירושלים  מחקרי  תרבותי׳,  כמשאב  נפשית  הפרעה  ביהדות:  ׳הדיבוק  בילו,  יורם  ראו:    .6
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1 מדברים שאמר ביאליק בוועידה היהודית־הלאומית שנערכה בראשית נובמבר 1918 בקייב. 

דביר,  הוצאת  תל־אביב:  ביאליק,  נחמן  חיים  של  חייו  סיפור  ברח:  חוזה  שבא,  שלמה  ראו: 

תש”ן, עמ’ 175.

למאה  עשרה  השש  המאה  בין  בה  שהתגבש  המושגים  ועולם  היהודי  בעולם  זו  תקופה   2

 Gershom Scholem, Major Trends  :השמונה עשרה מתוארת במחקרים רבים. ראו

in Jewish Mysticism, New York: 244-284 .Schocken Books, 1941,pp; זלמן שזר, 
עובד, תשל׳׳ב  עם  הוצאת  תל־אביב:  ופרקי מסה,  זכרונות  סיפורי  בוקר:  כוכבי  צפת’,  ׳צופיך 

]תש”י[, עמ׳ 232-195; ישעיה תשבי, תורת הרע והקליפה בקבלת האר״י, ירושלים: אקדמון, 

 r.j. Zwi 1962 ,Werblowsky, Joseph Karo: ;]תשכ׳׳ה ]ירושלים: הוצאת שוקן, תש׳׳ב

צבי  רפאל  ובעברית:   ;Lawyer and Mystic, Oxford: Oxford University Press
ורבלובסקי, ר׳ יוסף קארו: בעל הלכה ומקובל, תרגום יאיר צורן, ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש 

נוסחאותיו  גלגול  האר״י:  תולדות  ספר  בניהו)מהדיר(,  מאיר   ;89-50 עמ׳  תשנ׳׳ו,  מאגנס,  י”ל 

וערכו מבחינה היסטורית, ירושלים: מכון בן־צבי, תשכ׳׳ז; רחל אליאור, ׳המאבק על מעמדה 

של הקבלה במאה הט׳׳ז׳, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א )תשמ׳׳א-תשמ׳׳ב(, עמ׳ -190

בקבלת  החזיונית  הממשות  של  ורציפותה  לאדם  האל  בין  המטאפורית  ׳הזיקה  הנ׳׳ל,   ;177

)עורכים(, קבלת האר״י: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי  ליבס  ויהודה  האר׳׳י׳, רחל אליאור 

לחקר תולדות המיסטיקה היהודית )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, י(, ירושלים תשנ׳׳ב, 

עמ׳ 57-47; מיכל קושניר־אורון, ׳חלום, חזון ומציאות בספר החזיונות לר׳ חיים ויטאל׳, קבלת 

האר״י, עמ׳ 309-299; יוסף חיות, ׳מיסטיקאיות יהודיות באספקלריה של ספר החזיונות לר׳ חיים 

ויטאל׳, ציון, סז )תשס׳׳ב(, עמ׳ 162-139; ברכה זק, בשערי הקבלה של רבי משה קורדובירו, 

באר שבע: הוצאת ספרים של אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תשנ׳׳ה; גרשם שלום, שבתי צבי 

והתנועה השבתאית בימי חייו, תל־אביב: הוצאת עם עובד, תשכ׳׳ז, עמ׳ 74-16; ר׳ משה חיים 

מוסד  תל־אביב:  גינצבורג,  שמעון  והערות  מבוא  ותעודות,  אגרות  אסף  דורו:  ובני  לוצאטו 

ביאליק ע׳׳י דביר, תרצ׳׳ז; מאיר בלבן, לתולדות התנועה הפראנקית, א, תל־אביב: הוצאת דביר, 

תרצ׳׳ד, עמ׳ 100-1; אברהם יעקב ברור, גליציה ויהודיה: מחקרים בתולדות גליציה ויהודיה 

 Laurence Fine,  ;267-197 עמ׳  ביאליק, תשכ׳׳ה,  מוסד  ירושלים:  במאה השמונה עשרה, 

 Safed Spirituality, Rules of Mystical Piety, New York: Paulist Press, 1984;

 Lewis Jacobs, ’The Doctrine of the Divine Sparks‘, Raphael Loewe )ed.(,

 Studies in Rationalism, Judaism and Universalism, London: Routledge
 and Kegan Paul, 1966; Solomon Schecter, ’Safed in the Sixteenth Century‘,

 idem, Studies in Judaism )second 1908 ,series(, Philadelphia: Jewish
Publication Society of America בדיון להלן אני מבקשת לבחון את יחסי הגומלין בין 
עולם המושגים המגשר בין הממדים הנגלים והנסתרים של המציאות הקבלית ובין התרבות 

העממית והמציאות החברתית בקהילה היהודית, באמצעות עיון במשמעותו של מושג אחד 

בעולם המושגים הקבלי העשיר שצמח בראשית העת החדשה - ‘דיבוק’, שהגדרתו בתרבות 

היהודית היא רוח של מת הנכנסת באדם חי ומפקיעה אותו מחייו השגרתיים בתחום הנורמה 

המקובלת. מקורו של מושג זה בתורת הנפש הקבלית ובספרות המיסטית המתייחסת לקדושה 

ולקליפה ולמעברים בין עולם החיים לעולם המתים. המושג התגלגל באפיקים שונים מחוץ 

לגבולות הטקסטים הקבליים, הדנים בו בהקשרים של גלגול ושל עונש על עברות וחטאים 

ובזיקה לתורת הגמול ולתורת הנפש הקבלית, והיה למושג מכריע בפרשנות חיי הגוף והנפש 

132

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

133



 J. H. .1999  ,Modern Jewish Religiosity‘, Ph.D. Dissertation, Yale University
Chajes, Between Worlds: Dybbuks, Exorcists, and Early Mod- :ראו עכשיו 

.ern Judaism, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003 בספר

12. פיליס צ׳סלר טוענת שהשיגעון הוא בחירה של אישה שאינה יכולה או אינה רוצה לצעוד 

בנתיב הנורמטיבי ולפעול על פי המצופה ממנה כאישה - נשים ושגעון, תרגום שרה סייקס, 

 Sandra M. Gilbert and Susan Gubar, :תל־אביב: הוצאת זמורה ביתן, תשמ׳׳ז. השוו

 the Attic, New Haven and London: Yale University  The Madwoman in
Madness Diseased. דבריה של צ׳סלר - ׳נשים הדוחות  , במפתח בערכים   Press, 1979

את תפקיד האשה המסורתי מטילות אימה על עצמן ועל החברה, עד שנידוין החברתי ועיסוקן 

בהרס עצמי מתחילים כנראה בגיל צעיר מאד’ )עמ׳ 62( ו׳נשים צעירות נשלחות למות בחיי 

נישואין, אמהות ושגעון׳ )עמ׳ 252( - מודגמים להפליא בסיפורה של ברכה סרי, ׳קריעה׳, שם 

חיי אישות, שמשפחתה משיאה  על  ידע  נערה צעירה מאוד, חפה מכל  סיפורה של  מסופר 

זקן. הוא אונס אותה בליל כלולותיה במסווה של  אותה, בנישואי שידוך, על כורחה לאלמן 

׳בעילת מצווה׳, והיא משתגעת. השיגעון מוצג כדרך יחידה למלט עצמה ולהשמיע קולה, ול 

הנכפית, המדוכאת באכזריות והנאנסת באלימות במסגרת המוסכמות החברתיות ה׳נורמליות׳ 

ל קהילתה. ראו: ברכה סרי, ׳קריעה׳, לילי רתוק )עורכת(, הקול האחר: סיפורת נשים עברית,

תל־אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספריה החדשה, ספרי סימן קריאה, תשנ׳׳ד, עמ׳ 50-35. 

13. אליאור, ׳נוכחות נפקדות׳, עמ׳ 260-258.

14. בילו, ׳הדיבוק ביהדות׳, עמ׳ 559. ראו גם: הנ׳׳ל, ׳דיבוק ומגיד׳.

15.  דוגמאות למציאות החיה של מיתוס קולקטיבי זה, כפי שהוא משתקף בסיפור העממי, 

ראו: עלי יסיף, סיפור העם העברי, ירושלים ובאר שבע: מוסד ביאליק והוצאת אוניברסיטת 

בן־גוריון בנגב, תשנ׳׳ד, עמ׳ 399-380, 660-658.

16. ראו גם: בבלי, יבמות ה ע׳׳א.

סיפורי  נגאל,  ביהדות׳, עמ׳ 540;  ׳הדיבוק  בילו,  ראו:  לכניסת הרוח כאונס  17. על התייחסות 

דיבוק בספרות ישראל, עמ׳ 175, 207. על הכניסה דרך הערווה או מקום התורף ראו: נגאל, שם, 

עמ׳ 27, 34, 63, 65, 179, 211; בילו, שם, עמ׳ 542-540, 545.

וסמליה,  הקבלה  בהבנת  פרקי־יסוד  שלום,  גרשם  ראו:  ודיבוק  לגלגול  בזיקה  עיבור  על   .18

ירושלים: מוסד ביאליק, תשמ׳׳א, עמ׳ 317, 332-331. המושג נגזר ממעבר הנשמה מגוף לגוף 

ומעיבור בהוראת היריון. שלום מציין את הביטוי ׳עיבור רע׳, שעניינו כניסת נשמתו של רשע 

בגופו של אדם שפתח לה פתח לכך על ידי איזו עברה חמורה שעבר: ׳ותתעבר בו הנפש ההיא 

להחזיקו ברשעתו עד יאבדוהו מן העולם׳ )שם, עמ׳ 332(.

כיצור  הרחם  תואר  הביניים,  ימי  של  הלטינית  בספרות  יותר  ומאוחר  היוונית,  ׳בתרבות   .19

חי, בעל רצונות משלו, הנע ונד באופן עצמאי בתוך גוף האישה וגורם לה עקב כך תחלואים 

שונים. אפלטון תאר את הרחם כיצור בעל תשוקות, והעיקרית שבהן היא לשאת את העובר, 

׳שעה שהרחם נותר זמן ממושך ריק, למרות שכבר הגיעה שעתו, הוא מתכעס באופן מסוכן. 

הוא משתולל לכל הכיוונים בתוך הגוף, חוסם את מעברי האויר וכך מביא את הגוף למועקות 

ההיפוקרטיים  בכתבים  מקובל  היה  הנודד  הרחם  תאור  ג(.   91 )טימאיוס  ביותר׳  הקשות 

׳מסורות  ברקאי,  רון  ראו:  ההיסטריה׳.  או  הרחם׳  ׳מחנק  לתופעת  מרכזי  כהסבר  והגאלניים 

אשנב  )עורכת(,  עצמון  יעל  הביניים׳,  בימי  האישה  תפיסת  על  והשפעתן  יווניות  רפואיות 

על   .128-127 עמ׳  תשנ׳׳ה,  שזר,  זלמן  מרכז  ירושלים:  יהודיות,  בחברות  נשים  של  לחייהן 
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 culture( עמ׳ 563-529, ושם ספרות על תסמונת תלוית תרבות ,)במחשבת ישראל, ב, ד )תשמ׳׳ג

 Yoram Bilu, )Possession Trance(. ראו גם:  dependent syndrome( ועל דיבוק 
 Patterns of Altered Consciousness.   ’Dibbuk and Maggid: Two Cultural
ומגיד׳(. מחקר  ׳דיבוק  בילו,  )להלן:   in Judaism‘, AJS Review, 21 )1996(, pp 341-366

 Erika Bourguignon, Posses sion, San- ראו:  אלה  התנהגות  דפוסי  של  השוואתי 

 Francisco: Chandler and Sharp, 1976; Matt Goldish )ed.(, Spirit Possession
 in Judaism: Cases and Contexts - From the Middle Ages to the Present,
State University Press, 2003  Detroit: Wayne. רשימת מחקרים ומקורות על הדיבוק: 
ראו: ׳דיבוק׳, ספריית גרשם שלום בתורת הסוד היהודית: קטלוג, בעריכת יוסף דן, אסתר ליבס 

ושמואל ראם, ב, ירושלים: בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ׳׳ט, עמ׳ 906-904.

על  הכותב  מתתיהו,  בן  יוסף  אצל  כבר  מופיע  זו  תפיסה  של  העתיקים  יסודותיה  תיאור   .7

הרוחות המשתלטות על גופים של בני אדם כנשמותיהם של רשעים: ‘כי כח נפלא נמצא בו 

הנכנסות בקרב  בליעל  בני  נשמות  רוחות, לאמור  כל אלה הקרויים בשם  לגרש במהרה את 

האנשים החיים והממיתות אותם אם לא ימהרו להמציא להם עזרה’. יוסף בן מתתיהו, תולדות 

מלחמת היהודים עם הרומאים, ספר ז, פרק ו, סעיף ג, תרגום יעקב נפתלי שמחוני, רמת־גן: 

הוצאת מסדה, 1968, עמ’ 386. גם  בברית החדשה מתוארים מקרים שונים של גירוש רוחות 

בספרי  מקבילים  ובסיפורים   ;29-17 ט,   ;30-29  ,26-25 ז,   ;39-38  ,27-23 א,  )מרקוס  ישו  בידי 

בשורה אחרים(.

8. בילו, ‘הדיבוק ביהדות’, עמ’ 531. במאמרו ‘דיבוק ומגיד’ בילו גם מציין שבדרך כלל דיבוק 

נחשב לגורם למחלת רוח ולתופעות היסטריות.

הוצאת  ירושלים:  ישראל2,  בספרות  דיבוק  סיפורי  נגאל,  גדליה  ראו:  אלה  עדויות  כינוס   .9

ראובן מס, תשנ”ד. והשוו: הנ”ל, ‘הדיבוק במיסטיקה היהודית’, דעת, 4 )תש”ם(, עמ’ 101-75. 

על האותנטיות של העדויות ראו להלן בהערות 47-46. מקובל להניח לגבי עיבודים ספרותיים 

של מסורות שמקורן בסיפור שבעל פה, שיש בהם יסודות אותנטיים. מעבר לעובדה שריבוי 

על  הדיווחים  של  הרפואי  הממד  אותנטי,  הקשר  ועל  האמת  גרעין  על  מעיד  אלה  מסורות 

גירושי הדיבוק וריפוי החולים והקשרם הפרשני הקבוע מקנים להם היבט היסטורי המאשש 

את הדברים.

10     שרה צפתמן־בילר, ‘מעשה של רוח בק”ק קארץ: שלב חדש בהתפתחות של ז’אנר עממי’, 

בפראג  רעות  רוחות  ‘גירוש  הנ”ל,   ;65-17 עמ’  )תשמ”ב(,  ב  יהודי,  בפולקלור  ירושלים  מחקר 

במאה הי”ז: לשאלת מהימנותו ההיסטורית של ז’אנר עממי’, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, 

ג )תשמ”ב(, עמ’ 34-7.

 D.P. Walker, Unclean Spirits: Possession and Exorcism in France  .11 

 and England in the Late Sixteenth and Early Seventeenth Centuries,

 Philadelphia: Scolar Press, 1981; H.C.E. Midelfort, ’The Devil and the
 German People: Reflections on the Popularity of Demon Possession in
 Sixteenth-Century Germany‘, Religion and Culture in the Renaissance
and Reformation: Sixteenth-Century Essays and Studies, 11 )1989(, pp. 99-

 Judgement Sweetened: Possession and Exorcism in Early‘  119; J.H. Chajes
 Modern Jewish Culture‘, Journal of Early Modern History, vol. 1, no. 2

 )1997(, pp. 124-162; idem, ’Spirit Possession and the Construction of Early
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וטה לדכאונות, חסרת בושה ושקרנית. היא  יותר מהזכר,   הנקבה במין האנושי עכורת רוח 

שכחנית, חלשה מן הזכר ומגלה פחות מוכנות ממנו לפעולה. הזכר, לעומת זאת, ניחן באומץ 

לב ובמוכנות לעזרה )Historia animalium 608a-608b(’. או: ברקאי, ׳מסורות רפואיות 

יווניות׳, שם, עמ׳ 124. ברקאי מביא הכללות נוספות מעין אלה, המבוססות על אמתות דתיות 

בעולם המוסלמי, הקובעות ׳שהגיהנום מאוכלס בעקר בנשים׳ ו׳הטובות בנשים הן מופקרות, 

המושחתות שבהן הן בפשטות זונות ]...[ הן מתלוננות שהן מדוכאות בעוד שלאמיתו של דבר 

הן המדכאות׳)שם, עמ׳ 122(.

21. ראו: גרוסמן, ׳זנות ופילגשות׳, חסידות ומורדות, עמ׳ 256-229. לדיון בהיבטים שונים של 

יחסים סורים ויחסים כפויים ראו: אלימלך הורוביץ, ׳בין אדונים למשרתות בחברה היהודית 

אירוסין  ארוס  )עורכים(,  וגפני  ברטל  החדשה׳,  העת  לראשית  הביניים  ימי  בין  באירופה 

ואיסורים, עמ׳ 211-193.

22.  בילו, ׳הדיבוק ביהדות׳, עמ׳ 537, 542, 538, בהתאמה.

23.  מצוטט אצל: יורם יובל, סערת נפש, תל־אביב: הוצאת קשת, 2001, עמ׳ 349-348.

בולט  הנשים  ש׳בין  מציין  גם  נגאל   .35 עמ׳  ישראל,  בספרות  דיבוק  סיפורי  נגאל,  ראו:   .24

בין הנפגעות הוא  נישואיהן  ו׳ריבוי נשים צעירות לאחר  נישואיהן׳  מספרן של עירות לאחר 

55. בילו  והערה   541 ׳הדיבוק ביהדות׳, עמ׳  גם: בילו,  ונות׳)שם(. ראו  ממצא חוזר בתרבויות 

זרה  ישות  שבו  למצב  ׳להיכנס׳  יותר  נוטות  שנשים  מראה  הבין־תרבותי  שהמחקר  מציין 

חודרת לגופו של אדם, מצב הכרוך בשינוי מודעות, המכונה Possession Trance, וממצא 

)׳הדיבוק ביהדות׳, עמ׳  זה הוא כה עקיב עד שניתן להציגו כאפיון אוניברסלי של התופעה 

534-533, וספרות שם(. בניתוח ההתפלגות המגדרית בעדויות על דיבוק מתברר שדפוס הזהות 

המינית השכיח ביותר בין הדיבוקים הוא רוח זכר הנכנס בקרבן נקבה )עמ׳ 539(. עוד מציין 

בילו ש׳מרבית ההסברים לריבוי נשים אחוזות דיבוק מסתמכים על השערת החסך אשר לפיה 

מסלול   Possession Tranced מוצאות  מסורתיות,  בחברות  הנחות  מעמדן  בגלל  נשים, 

רבים  היות הנשים במקומות  על  ]...[ הדגש  יום  היום  ולהמלט מקשיי  תיסכולים  לבטא  נוח 

קטגוריה חברתית הנתונה לדיכוי והסובלת מלחצי תפקיד כבדים׳ )שם, עמ׳ 534-533(. עבודת 

הדוקטור שלו, ׳פסיכיאטריה מסורתית בישראל, פניות של בני מושבים יוצאי מרוקו עם בעיות 

)ירושלים תשל׳׳ח(, המתבססת על עבודת שדה  וחכמים׳  וקשיי חיים לרבנים  פסיכיאטריות 

ביישובים מסורתיים בשנות השבעים, בילו מציין: ׳כנגד כל פונה ממין זכר נכללות במדגמנו 

שתי פונות ]...[ אנו עוסקים כאן בתחומן של נשים ]...[ הנשים גם פגיעות יותר ]...[ 62% הן 

מתחת לגילאי 30 בעת הפנייה׳ )עמ׳ 48-45(. סקירה מעודכנת של העמדות השונות המקובלות 

במחקר האנתרופולוגי וההיסטורי בדבר נסיבות כניסת הרוח בהקשר של קיפוח חברתי חינוכי 

ומיני שנשים סבלו ממנו, על ה׳בחירה׳ בתסמונת ועל ה׳שימוש׳ הנשי בתסמונת האיחוז ראו: 

 Maurice ,‘Faierstein, ’Maggidim, ראו:   .161-159 עמ׳  יהודיות׳,  ׳מיסטיקאיות  חיות, 

 Spirits and Women in Rabbi Hayyim Vital‘s Book of Visions oldish
 )ed.(, Spirit Possession in Judaism, pp. 186-196; Tamar Alexaner, ’Love and
 Death in a Contemporary Dybbuk Story: Personal Narrative and the
Female Voice‘, ibid., .שני המאמרים האלה מוקדשים למאפיינים ייחודיים של דיבוק 

pp. 307-345. ונשים בעבר ובהווה

25. ראו: רחל אליאור, ‘תורת הנפש’, לקסיקון התרבות היהודית בזמננו, בעריכת ארתור כהן 

ופול מנדס־פלור, תל־אביב: הוצאת עם עובד, תשנ”ג, עמ’ 541-538.

יוסף  של   הגדרותיהם  את  השוו  נשים,  של  מחלותיהן  עם  תמיד  כמעט  הנמנית  היסטריה, 

ראולין בן המאה השמונה עשרה ושל תומס ויליס רופא מן המאה השבע עשרה, המצוטטים 

אצל מישל פוקו, תולדות השגעון בעידן התבונה, תרגום אהרן אמיר, ירושלים: הוצאת כתר, 

1988. לדברי הראשון: ׳המחלה הזאת שבה נשים בודות דברים מליבן, מגזימות וחוזרות על כל 

אותן הבלותות שדמיון מסוכסך מסוגל להן, נעשתה לפעמים מגפתית׳ )שם, עמ׳ 109(. לדברי 

אנו  שאין  בצורה  אשה  אצל  מופיעה  נסתר  ומקורה  ידוע  אינו  שטיבה  מחלה  ׳אם  האחרון: 

יכולים לעמוד על סיבתה, ובצורה שבה מהלך הריפוי תלוי בספק, מיד אנו תולים את הקולר 

רגיל  בלתי  תסמין  וכשלפנינו  באחריות,  נושא  אינו  הרוב  שעל  הרחם,  של  הרעה  בהשפעתו 

ודבר שלעתים קרובות כל כך כיסה על  זה,  אנו מכריזים כי צל של היסטריה חבוי תחת כל 

בערות כה גדולה אנו מקבלים אותו כמושא לטיפולנו ולתרופותינו’ )שם, עמ’ 109-108(. פוקו 

מפרש את דבריו של ויליס ואומר שלדעתו מושג ההיסטריה הוא כלבו להזיות לא של האדם 

החולה או הסבור שהוא חולה, אלא של הרופא הבור, המתיימר לדעת מדוע אדם זה חולה. 

על הראייה הרפואית של האישה ההיסטרית, הממחישה את הביקורת דלעיל, או פוקו, שם, 

לתפיסות  בזיקה  נשים  של  גורלן  ועל  הביניים  ימי  ברפואת  הרחם  תפיסת  על   .123-110 עמ’ 

אלה ראו: רון ברקאי, ‘תפישות גינקולוגיות בימי הבינים ובראשית העת החדשה’, מדע, גיה 

ומיתולוגיה בימי הביניים, ירושלים: מכון ון ליר, 1987, עמ’ 56-37. בדיונו של ברקאי על תפיסות 

גינקולוגיות ומחלות נשים מודגמות להפליא תפיסותיו של פוקו, הקושרות את השיח התאורטי 

על השיגעון ואת ההתייחסות החברתית למשוגעים משני המינים במכלול שלם של נורמות 

המאה  מן  היהודית  הרפואית  המסורת  שיח.  ודפוסי  מוסדיות  מסגרות  כוח,  חסי  תרבותיות, 

ומחלות הרוח. בספרו של  יחד את ההיסטריה, הדיבוק, השיגעון  ואילך כרכה  השש עשרה 

הרופא יעקב צהלון, ‘אוצר החיים’ )ונציה 1583(, ספר רפואות יהודי מן המאה השש עשרה, 

טוביה הרופא מתאר בספרו  נדונה שוטות הרחם, היסטריה.  והנפש,  הגוף  העוסק בתחלואי 

‘מעשה טוביה’ )ונציה 1708(, בחלק המוקדש למחלות נשים )‘גן נעול’(, את הקשר בין הרחם 

ונוראים.  רעים  כמה מקרים  עם  לנשים  יקרה  ‘חניקת הרחם  חניקת הרחם:  לדיבוק המכונה 

אותותיה בטול הנשימה וכפיה ורתת האברים והתעלפות וקרירות הקצוות וקרקורים ומתיחה 

בבטנם מרוחות נסגרות הסובבות על חדרי הגוף ולפעמים יעלו אדים ארסים לראש ונחשבות 

כמתות’. בין דרכי הריפוי המוצעות נזכרות דרכים אלה: ‘הראשון לתקן כל חמוץ הטמון בקרבה. 

הב’ לגרש הרוחות חוצה, הג’ לפתוח הורידים. הד’ להסיר המכה הנודעת’ )פרק שביעי, עמ’ 

לשמר  המנסה  למחלה  מובהקת  כדוגמה  ולתפיסתו  היסטריה  במסגרת  הדיבוק  לאפיון  קכ(. 

מיתוס של פסיביות ראו: בילו, ‘הדיבוק ביהדות’, עמ’ 562-561 והערות 75 ו־167 )ושם ספרות 

 Yoram Bilu, ’The Taming of the Deviants and Beyond: An :קודמת(. ראו גם

 Analysis of ,Dibbuk Possession and Exorcism in Judaism‘, Goldish )ed(,

בעקבות  בהיסטריה  דן  בילו  זה  במאמר   .Spirit Possession in Judaism 65-66 .pp
 Alan Krohn, Hysteria: :הגדרותיו של קרון על מיתוס הפסיביות אצל חוזי הדיבוק. ראו

 The Elusive Neurosis, New York: International Universities Press, 1978

יהודה  בן  אליעזר  של  העברית’  השפה  ב’מילון  ו’קבר’  ‘רחם’  הערכים  הגדרת  השוו       0

ובמילון אבן שושן. פירוש הרמב”ם על משנה אהלות הוא כותב: ‘נפתח הקבר כינוי לפתיחת 

לא  לנשים בספרות הרפואית הושתת  זה בכל התלמוד’. היחס  לענין  וכך הוא הכינוי  הרחם 

פעם על הסבריו של אריסטו, וההכללות הסטראוטיפיות שקבע ביחס לגופן ולרוחן של נשים 

רווחו עד לעת החדשה: ‘האישה נוטה יותר לרגשנות, ממהרת לבכות, קנאית ונוטה למריבות. 
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לפני כמרים ושופטים ונידונו לעינויים ולמיתה בשרפה על המוקד. הצידוק לכך הייתה האמונה 

שזו הדרך להציל את נפשם ביום הדין. תאולוגים נוצרים טענו כי הנפש אינה יכולה לחלות 

מפאת מהותה האלוהית, ועל כן סטיותיה הן עדות לרוח רעה שנכנסה באדם ואותה יש לגרש. 

מחלות רוח היו למושג זהה לכפירה וכישוף, ותסמונות נפשיות התפרשו בהתאם לדוקטרינות 

דמונולוגיות.

32. שם, עמ׳ 110.

33. שם, עמ׳ 134-124,84-82,66,47-41. ראו גם ניתוחו המאלף של ההיסטוריון הבריטי יו טרוור־

 Hugh R. Trevor-Roper, The European Witch Craze of the 16th and :רופר

17th Centuries, New Lyndal Roper, Oedipus and the :והשוו הדיון המעמיק אצל 
 York: Harper & Row, 1967 Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in.

 Early Modern Europe, London and New York: Routledge, 1994; Stuart
 Clark, Thinking with Demons: The Idea of Witchcraft in Early Modern
 Europe, Oxford: Clarendon Press, 1997; Robin Briggs, Witches and
 Neighbors: The Social and Cultural Context of European Witchcraft,

.New York: Harper Collins, 1996

34.  דיון בדיבוק בעולם הנוצרי ראו בספרו של ווקר ובמאמרו של חיות )שניהם לעיל בהערה 

11(. וראו גם: שולמית שחר, המעמד הרביעי: האשה בחברת ימי הבינים, תל־אביב: הוצאת 

 Mary Douglas )ed.(, Witchcraft:- ;’דביר, תשמ”ג, במפתח, בערכים ‘דיבוק’ ו’כישוף

 Confession and Accusa ions, London: Tavistock, 1970; Vincent
 Crapanzano and Vivien Garrison )eds.(, Case 1977 ,Studies in Spirit
Possession, New York: John Wiley & Sons. האשמה שנפוצה ביותר נגד מכשפות 
דיבוק.  מטילות  שהן  האשמה  הייתה  זמנים  אותם  של  בפולין  אדם  לבני  נזקים  גרימת  על 

המשפט   .zadajac diabla שטן  הכנסת  הוא  התופעה  את  המתאר  הטכני  המונח  בפולנית 

האחרון נגד מכשפות התנהל בפולין בשנת 1775.

בערכים  תרפ”ד,  פרנקפורט  פריימאן,  ויעקב  ויסטניצקי  יהודה  מהדורת  חסידים,  ספר   .35

 Joshua Trachtenberg, Jewish Magic and השוו:  במפתח.  ‘מכשפות’  ‘כישוף’, 

 Superstition: A Study in Folk Religion, New York: Berham Jewish Book
    .House,1939

36. על ייסורי הרוחות ראו: בילו, ‘הדיבוק ביהדות’, עמ’ 56-55; יסיף, סיפור העם העברי, עמ’ 

.399-391 ,389-387

37. לעשרות דוגמאות ראו: נגאל, סיפורי דיבוק בספרות ישראל, במפתח, בערך ׳המרת דת׳, 

עמ׳ 294, ודיון במבוא, עמ׳ 31; בילו, ׳הדיבוק ביהדות׳, עמ׳ 549-548. לנתונים על ממדי ההמרה 

ראשית  תקופות:  חילופי  עם  שוחט,  עזריאל  ראו:  אירופה  ובמזרח  בגרמניה  היהודי  בעולם 

הדת׳,  ׳המרת  תשיעי:  פרק  תשכ׳׳א,  ביאליק,  מוסד  ירושלים:  גרמניה,  ביהדות  ההשכלה 

עמ׳197-174, והערות 323-315; בנימין זאב קידר, ׳המשכיות וחידוש בהמרה היהודית בגרמניה 

של המאה השמונה־עשרה׳, עמנואל אטקס ויוסף שלמון )עורכים(, פרקים בתולדות החברה 

לו שבעים וחמש  נ״ץ במלאת  יעקב  היהודית בימי הבינים והעת החדשה מוקדשים לפרופ׳ 

שנה על ידי תלמידיו וחבריו, ירושלים: הוצאת ספרים ע׳׳ש י׳ל מאגנס, תש׳׳ם, עמ׳ קנד-קע; 

יעקב גולדברג, המומרים בממלכת פולין ליטא, תרגום צופיה לסמן, ירושלים: מרכז זלמן שזר, 

תשמ׳׳ו; דוד אסף, ׳מומר או קדוש: מסע בעקבות ר׳ משה בנו של ר׳ שניאור זלמן מלאדי׳, ציון, 

ספרד  יוצאי  של  והחברתית  הרוחנית  והווייתם  קטבים  ודיכאון:  ‘גאון  הקר,  יוסף  ראו:   .26

ופורטוגל באימפריה העות’מאנית’, ראובן בונפיל, מנחם בן־ששון ויוסף הקר )עורכים(, תרבות 

וחברה בתולדות ישראל בימי־הביניים: קובץ מאמרים לזכרו של חיים הלל בן־ששון, ירושלים: 

מרכז זלמן שזר, תשמ”ט, עמ’ 586-541.

אליאור,  רחל   ;359-308 עמ’  וסמליה,  הקבלה  בהבנת  פרקי־יסוד  שלום,  ראו:  הגלגול  על   .27

‘תורת הגלגול בספר גליא רזא’, מחקרים בקבלה מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים 

וחמש שנים, א )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ג, א-ב(, ירושלים תשמ”ד, עמ’ 239-207; 

שב ונדפס: יוסף דן ויוסף הקר )עורכים(, מחקרים בקבלה בפילוסופיה יהודית ובספרות המוסר 

וההגות, מוגשים לישעיה תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים, ירושלים: הוצאת ספרים ע”ש 

י”ל מאגנס, תשמ”ו, עמ’ 239-072; הנ”ל, גליא רזא, הוצאה ביקורתית על פי כתבי יד, ירושלים: 

האוניברסיטה העברית, תשמ׳׳א; משה חלמיש, מבוא לקבלה, ירושלים: ההסתדרות הציונית, 

ספרית אלינר, תשנ׳׳א, עמ’ 223-245. רשימת מחקרים ומקורות על הגלגול ראו: ׳גלגול׳, ספריית 

גרשם שלום בתורת הסוד היהודית: קטלוג, עמ׳ 902-901.

28. במאמרה של צפתמן־בילר, ׳גירוש רוחות רעות בפראג במאה הי׳׳ז׳, מודגם הדין ודברים 

כדוגמה  מפראג  המהר׳׳ל  של  למאסרו  שגרמה  הרוח  זהות  נחשפת  שבו  לרוח  המגרש  בין 

נמצא  ועונש,  שכר  תפיסת  על  המצביעים  הרוח,  לדברי  דוגמה  זה.  מעין  חשבונות  ליישוב 

ב׳קהל חסידים׳: ׳ואת המת לא ראו כי אם הבעל דין והרב אך כל העם שמעו את קולו אחר 

ואינו  ישכב בקבר  לו כאשר  יהיה  כי שלום  בנפשו  למי שמדמה  לו  אוי  וצעק  כך בכה המת 

מפשפש במעשיו בעולם הזה כי מרה תהיה אחריתו׳. ראו: קהל חסידים, למברג תר׳׳ך, עמ׳ קט. 

לדעת צפתמן־בילר, ׳יש אפוא מקום לשער, שהפיכתו של אדם לרוח היתה מעין דרך ענישה 

מיוחדת, שבה הענישה הקהילה את הפרט שחטא כלפיה ומסיבות שונות לא בא על עונשו 

המלא, לפחות על פי תפיסתה. על פי תפיסה זו ראוי לבחון את משמעותה של תופעת הרוח 

כבעיה הנובעת מן היחסים שבין הקהילה ובין הפרט החוטא שהפך לרוח, ולאו דוקא כבעיה 

פסיכולוגית פנימית של החולה ]...[ יתכן כי חולה שנכנס בו רוח ביסודו של דבר אין לראות בו 

גורם מרכזי או עצמאי, אלא מדיום בלבד, אשר באמצעותו מטילה הקהילה מעין סנקציה על 

חבריה )עמ׳ 28-26(.

29.  ראו: אליאור, ׳נוכחות נפקדות׳, עמ׳ 230-224. לביטוין ההיסטורי של עמדות אלה ראו: יעל 

עצמון )עורכת(, אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ׳׳ה. 

למשמעותן המשפטית ראו: פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל ליבן־קובי )עורכות(, מעמד האישה 

בחברה ובמשפט, ירושלים ותל־אביב: הוצאת שוקן, 1995.

30. תיאורים מפורטים ראו בכל סיפורי גירוש הדיבוק בספרו של נגאל, ׳סיפורי דיבוק בספרות 

 Raphael Patai, ’Exorcism and Xenoglossia among the Safed :ישראל׳. והשוו

of American Folklore, 91 )1978(, pp. 823-835  Kabbalists‘, Journal
 Heinrich Kramer and James Sprenger, The Malleus Maleficarum, trans. .31 

 Montague Summers, New York: Oxford University, 1971  from the Latin by
חמש  נדפסו   ,)1486( המכשפות׳  ׳פטיש  של  הדפסתו  אחרי  מיד   ,1520-1487 בשנים   .Press
שהוא  הספר,  את  נוספות.  מהדורות  עשרה  שש  נדפסו   1669-1574 ובשנים  מהדורות,  עשרה 

מדריך משפטי־כנסייתי לאבחנת אחוזי שטן ולהגדרת מכשפות, כתבו האינקוויזיטור היינריך 

אינקוויזיטור  שפרנגר,  ויאקוב   ובבוהמיה,  באלזאס  שפעל  הדומיניקני  המנזר  איש  קרמר, 

ותאולוג דומיניקני שפעל בגרמניה. מיליוני חולים, רובם נשים, אובחנו על פי מדריך זה, הובאו 
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׳כוח השם׳, חז״ל: אמונות ודעות, ירושלים: הוצאת ספרים ע׳׳ש י׳׳ל מאגנס, תשכ׳׳ט, עמ׳ 111. 

השוו לתיאור גירוש הדיבוק במחזה של ש׳ אנ־סקי, ׳בין שני עולמות )הדיבוק(׳, תרגום חיים 

נחמן ביאליק, התקופה, א )טבת-אדר תרע׳׳ח/דצמבר -1917ינואר 1918(, עמ׳ 297-222. בטקס 

 )277 )עמ׳  שחורים  נרות  שבעה  מדליקים  שופרות,  בשבעה  תוקעים   )277-276 )עמ׳  הגירוש 

ופורשים פרוכת שחורה )עמ׳ 291-290(. על תפקידו של גירוש הדיבוק בהקשר התרבותי של 

הקהילה, הנותנת תוקף לערכיה באמצעותו, ראו: בילו, ׳הדיבוק ביהדות׳.

48. דוגמאות שבהן מאלצים את הרוח להישבע ואף לחתום שטר ערבות להבטחת היציאה 

ראו: נגאל, סיפורי דיבוק בספרות ישראל, עמ’ 181.

49.  שם, עמ’ 54, 206, 231.

50. על ה’תנאים’ שהרוח מעמיד, ובכלל זה אמירת קדיש למענו, הדלקת נרות לזכרו, סעודה 

לתלמידי חכמים עניים, ביטול חרמות וקריאת משניות לעילוי נשמתו ראו: נגאל, שם, עמ’ -144

143, 179, 181, 189, 221-210; בילו, ‘הדיבוק ביהדות’, עמ’ 551.

51. על דפוסי ההיטהרות וההסתגפות שקדמו לטקס הגירוש ראו: נגאל, שם, עמ׳ 43.

52. על הכנת תכריכים לכלה ראו: קהל חסידים, עמ׳ קח. על תכריכים בעת כלולות ראו: קורין 

זאבי־וייל, ׳מערכת תכריכים מאלזאס׳, יהדות אלזאס: קהילה נפרית בין מסורת לאמנציפציה, 

 .54-34 עמ׳   ,1991 ישראל,  מוזיאון  ירושלים:  מוצ׳בסקי־שנפר,  עורכת אסתר  תערוכה,  קטלוג 

זאבי־וייל כותבת ש׳פריטים מסוימים ממערכת התכריכים נהוג היה ללבוש באירועים שונים 

החתונה  ביום  ולראשונה  חגיגיים  באירועים  לבשו  מקושטים  חלקים   ]...[ החיים.  במהלך 

את  להלביש  נהוג  עדיין  אירופי  מזרח  ממוצא  דתיים  בחוגים   ]...[ החגיגיים  לבגדים  מתחת 

החתן המובל לחופה בקיטל מעל לחליפה אך מתחת למעיל העליון. גם בעדות אחרות קיים 

הנוהג לקשור בדרך כלשהי בין תכריכים לבגדי חתונה׳ עמ׳ 44(. על המנהג האשכנזי הקושר 

בין נישואין לאבלות ראו: שמואל גליק, אור נגה עליהם: הזיקה שבין מנהגי נישואין למנהגי 

אבלות במסורת ישראל, אפרת: קרן אורי, תשנ׳׳ז. על הקשר בין תכריכים לחתונה ראו: שם, 

עמ׳ 143-127.

53. על מחול המוות בחתונה ראו: זכרונות גליקל, תרגום אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ, תל־אביב: 

הוצאת דביר, תרפ”ט, עמ’ 63. המתרגם מעיר על מנהג זה: ‘מחול המות היה נהוג אצל הנוצרים 

בכנסיות שלהם מהמאה הי”ד ואילך, והיה בו ענין אלגורי המראה על יתרון כח המות על כח 

החיים. ביחוד נודע לתהילה ציור מחול המות בכנסית מרים בליבק, והיהודים בהמשכם אחר 

מנהג שכניהם קבלו גם את המנהג הזה’ )שם(. על מחול המוות בתרבות האירופית של ימי 

 James m. Clark ,Dance of Death by Hans Holbein, London:,:הביניים ראו

‘הכלה  ליפסקר,  אבידב  ראו:  לחתונה  בזיקה  הקבצנים  ריקוד  על   .Phaidon Press, 1947

ושבעת הקבצנים - לשאלת מקורותיו של ספור המסגרת של מעשה מהז’ בעטלרס’, מחקרי 

ירושלים בפולקלור יהודי, יג-יד)תשנ”ב(, עמ’ 248-229; גליק, אור נגה עליהם, עמ’ 185-184. 

והשוו לכל אורכו של המחזה ‘הדיבוק’ של אנ־סקי, הנדון מיד. ריקוד המוות הועלה בהצגת 

‘הדיבוק’ בוורשה כפירוש דרמטי שאינו כתוב במפורש במחזה. הסרטה של המחזה מצויה 

בארכיון הסרטים האוניברסיטאי על שם שפילברג באוניברסיטה העברית. על הקשר בין מוות 

לחתונה בסיפור העממי ראו גם: גלית חזן־רוקם, ‘הנחש בליל הכלולות: הארה סמיוטית לשיטה 

המשווה בחקר הסיפור העממי’, בקורת ופרשנות, 30 )אלול תשנ”ד(, עמ’ 40-25. על סיפור כלת 

ר’ ראובן ומלאך המוות ראו: יסיף, סיפור העם העברי, לפי ערך זה במפתח.

ביהדות׳,  ׳הדיבוק  בילו,  והשוו:   .124-116 עמ׳  ישראל,  בספרות  דיבוק  סיפורי  נגאל,  ראו:   .54

סה )תש׳’ס(, עמ׳ 515-453; רחל אליאור )עורכת(, החלום ושברו:התנועה השבתאית ושלוחותיה 

- שבתאות, משיחיות, פרנקיזם, ב )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, יז(, ירושלים תשס״א, 

.)http://jewish.huji.ac.il/publications/thought.htm(במפתח, בערך ׳המרת דת׳

רפופורט־ עדה  ראו:  עוד  ע”א-ע”ב.  לד  תרע”ב,  ירושלים  הקדש,  רוח  שער  ויטאל,  חיים   .38

אלברט, ‘על מעמד הנשים בשבתאות’, אליאור )עורכת(, החלום ושברו: התנועה השבתאית 

משיחיות, פרנקיזם, א )מחקרי ירושלים במחשבת ישראל,  ושלוחותיה - שבתאות,  

http: //jewish.huji.ac.il/publications/thought.  ,148-147 ’טז(, ירושלים תשס׳׳א, עמ

.)htm( 190-187

העולם  של  לדמוניזציה  הדיבוק  תופעת  בין  לקשר  טענו  החדשה  העת  ראשית  חוקרי    .39

במאה השש עשרה. גירוש שדים ודיבוקים היה לחלק מהתעמולה הדתית של הקתולים נגד 

הפרוטסטנטים וגם מציד המכשפות. אולם חיות מציין, בדוקטורט שלו, שמשמונה מקרי דיבוק 

מתועדים במאה השש עשרה, שבעה היו בעולם המוסלמי )לעיל הערה 11(.

40. אליאור, ׳תורת הגלגול בספר גליא רזא׳, עמ׳ 239-227.

41 . על הדבקות ב׳שכינה, עולם הדיבור׳ ראו: ורבלובסקי, ר׳ יוסף קארו: בעל הלנה ומקובל, 

עמ׳ 221-198; רחל אליאור, ׳ר׳ יוסף קארו ור׳ ישראל בעש׳׳ט: מטמורפוזה מיסטית, השראה 

קבלית, והפנמה רוחנית׳, תרביץ, סה )תשנ׳׳ו(, עמ׳ 709-671; רבקה ש׳׳ץ־אופנהיימר, החסידות 

הוצאת  ירושלים:  הי״ח,  במאה  החסידית  במחשבה  קוויאטיסטיים  יסודות  כמיסטיקה: 

 Laurence Fine, ’Benevolent Spirit  ;128-121 עמ׳  תשכ׳ח,  מאגנס,  י׳׳ל  ע׳׳ש  ספרים 

 Possession in Sixteenth-Century .Safed‘, Goldish )ed.(, Spirit Possession
ושיגעון  צבי מרק, מיסטיקה  ראו:  דיבוק לדבקות  בין  על היחס   .in Judaism, pp.101-123

ביצירת ר׳ נחמן מברסלב, ירושלים ותל־אביב: מכון הרטמן והוצאת עם עובד, תשס׳׳ד; בילו, 

׳דיבוק ומגיד׳.

42. על משמעות עולם המושגים הזה ראו: גרשם שלום, שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי 

חייו, א, עמ׳ 81-1; ורבלובסקי, ר׳ יוסף קארו, ׳חיי הרוח בצפת׳, עמ׳ 89-50; רחל אליאור, חירות 

על הלוחות: המחשבה החסידית, מקורותיה המיסטיים ויסודותיה הקבליים, תל־אביב: משרד 

הבטחון - ההוצאה לאור )ספרית ׳אוניברסיטה משודרת׳(, תש׳׳ס, בפרק ׳החבורות הקבליות, 

הפנמת המיתוס הקבלי והחייאתו׳, עמ׳ 59-45.

43. משה קורדוברו, אור יקר, כרך כא, ירושלים תשנ׳׳א, עמ׳ עט.

44. חיים ויטאל, שער הגלגולים, ירושלים תרע׳׳ב, א ע׳׳א; והשוו: הנ׳׳ל, שער רוח הקדש, לד 

ע׳׳א. עדות ראשונה על גירוש דיבוק, שערך ר׳ יוסף קארו בשנת ש׳׳ה )1545( בגליל, המצויה 

בספרו של ר׳ יהודה חליווה בכתב יד של ׳ספר צפנת פענח׳, ראו: משה אידל, ׳עיונים בשיטת 

בעל ספר המשיב׳, ספונות )סדרה חדשה(, ב )יז()תשמ׳׳ג(, עמ׳ 224.

45. ראו: גרשם שלום, ׳לתולדות המקובל ר׳ יעקב צמח ופעילותו הספרותית׳, קרית ספר, טו 

)תש׳׳י(, עמ׳ 194-185; בניהו, ספר תולדות האר״י, עמ׳ 306-290.

‘פניה השונות של  רחל אליאור,  ראו:  ושמות הקודש  הייחודים  על הלשון המאגית של   .46

החירות: עיונים Rebecca m. Lesses, Ritual Practice to ;86-80 במיסטיקה יהודית׳, 

 Gain Power: Angels, Incantations, and Revelation עמ׳  )תשנ׳׳ח(,   15 אלפיים, 

 in Early Jewish Mysticism, Harrisburg: Trinity Press, 1998, pp. 63-101

47. על טקסי גירוש דיבוק ראו: נגאל, סיפורי דיבוק בספרות ישראל, עמ׳ 85-77, 105-96, -134

132, 172-154 ובמפתח בערך ׳מגרשים׳, עמ׳ 295. על שם בן מ׳׳ב אותיות ראו: אפרים א׳ אורבך, 
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בחזרה לעיירה, עמ׳ 18. סקירת המסורת הספרותית והפולקלוריסטית הענפה שהשתמש בה 

אנ־סקי ראו: ורסס, ׳בין שני עולמות )הדיבוק(׳.

62. ביאליק לא תארך את השיר ׳הציץ ומת׳. את מועד כתיבתו מסיקים משני שירים מתוארכים 

שפרסם עם שיר זה - ׳אחד אחד ובאין רואה׳, שתוארך חשון תרע׳ו, ו׳חלפה על פני׳, שתוארך 

ניסן תרע׳׳ו. שלושת השירים פורסמו בכרך א של ׳כנסת׳ בשנת תרע׳׳ז. ראו: חיים נחמן ביאליק, 

שירים תרנ״ט-תרצ״ד, המהדורה המדעית בעריכת דן מירון ואחרים, תל־אביב: מכון כץ לחקר 

הספרות העברית באוניברסיטת תל־אביב ודביר, תש׳׳ן, עמ׳ 352. בדברי ההקדמה של המערכת 

לשיר זה )שם( נקבע שיש בשיר קרבה למאמר ׳גילוי וכיסוי בלשון׳ שכתב ביאליק באוקטובר 

‘הציץ ומת’, שבחתימתו כתוב תרע”ו, ראו: כתבי  יד ע”ב. לנוסח השיר  1915, ולמסכת חגיגה 

חיים נחמן ביאליק, ספר ראשון, שירים: מזמורים ופזמונות, שירות, תל־אביב: הוצאת דביר, 

תרצ”ה, עמ’ קפד-קפה. על השיר ‘הציץ ומת’ ראו: יוסף דן, ‘”הציץ ומת”’, הנוכרי והמנדרין, 

‘”הציץ ומת” לביאליק - כחתימה  רמת־גן: הוצאת מסדה, 1975, עמ’ 166-160; ברוך קורצויל, 

לשירת היחיד’ ]1960[, ביאליק וטשרניחובסקי: מחקרים בשירתם, ירושלים ותל־אביב: הוצאת 

שוקן, תשכ׳׳א, עמ’ 169-146; הלל ברזל, ‘”הציץ ומת”: המשמעות העלומה’, ביקורת ופרשנות, 

22 )תשמ”ו(, עמ’ 36-15.

63 . ‘שני עולמות )הדיבוק(’, התקופה, עמ’ 200, 236, בהתאמה.

64. על היחס בין שלמות רוחנית, הכרוכה באהבת התורה, ובין פרישות גופנית, המתנה דבקות 

מעין זו בזיקה לסיפורו של בן עזאי, ראו: פראאד, פרישות )לעיל הערה 60( עמ’ 275-274. על 

המתח בין התשוקה לתורה ובין תשוקת בשרים ראו: ביאל )לעיל הערה 60( עמ’ 34, 36, 47. 

איני   .)30 הערה   ,261 עמ’  שברוח,  )הבשר  מובהק  נשים  כשונא  ביאליק  את  מגדיר  בויארין 

יודעת על מה מיוסדים דבריו, שאינם עולים בקנה אחד עם העדויות הביוגרפיות על ביאליק. 

אולם הבחירה בדמותו של בן עזאי, הרווק־הנזיר הארכיטיפי בספרות חז”ל, שחכמים התנגדו 

להעדפותיו הרוחניות הסתייגויותיו הגופניות, כגיבור השיר ‘הציץ ומת’, מעוררת מחשבה.

. על ‘שער החמישים’, מחוז חפצו של גיבור ‘הציץ ומת’ שנמנע ממשה רבינו, המתייחס   65

לספירת בינה ולספירת מלכות, שכינה עילאה בספרות הקבלית, ראו: יוסף ג’יקטיליה, שערי 

אורה, ב, מהדורת יוסף בן שלמה, ירושלים: מוסד ביאליק, ספרית דורות, תשל׳׳א, עמ’ -48,45

44, 57, 62. הביטוי נגזר מהמימרה החז׳׳לית ‘חמישים שערי בינה נבראו בעולם’ )בבלי, ראש 

השנה כא ע”ב(. ב’שערי אורה’ מבוארת התשתית הארוטית של הדבקות: ‘ומה שכתבו רבותינו 

וכי אפשר לאדם להידבק בשכינה?... וזהו סוד דיבוק ספירה עשירית בתשיעית בלי ספק, כי 

כל הגורם להתאחד כנסת ישראל בספירת יסוד הרי הוא נדבק בה, והיא נדבקת ביסוד ושניהן 

שבה  לפי  יובל  ונקראת  הבא  עולם  הנקראת  בינה  ‘ספירת   .)51 )עמ’  ביהו”ה’  נדבקים  כאחד 

יובל, לפי שבה  ]534[ סוד הבינה הנקראת  יוצאין משעבוד לגאולה... ומאפילה לאור גדול... 

יצאו הכל לחירות והספירה הזאת נקראת גם כן למקובלים שכינה עילאה ׳)עמ׳ 58, 62(.

66.  היכלות זוטרתי, מהדורת רחל אליאור, ירושלים תשמ׳׳ב, עמ׳ 23, 62. להקשריו השונים של 

סיפור הארבעה שנכנסו לפרדס ולנוסחיו השונים ראו: יהודה ליבס, חטאו של אלישע: ארבעה 

שנכנסו לפרדס וטבעה של המיסטיקה התלמודית )מפעלי המחקר של המכון למדעי היהדות, 

סדרת פרסומים: ט(, ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ׳׳ו; רחל אליאור, מקדש מרכבה, 

כהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ירושלים: הוצאת ספרים ע׳׳ש 

י׳׳ל מאגנס, תשס׳׳ג, עמ׳ 261-255.

הערה 27.

55. נגאל, שם, עמ׳ 162-146.

וביקשה לבחור בחיי  דופן  יוצאות  רוחניות  56. על הסיפור העוסק באישה שניחנה בסגולות 

׳העלמה  ביבר,  מרדכי  ראו:  המקובל  לסדר  שתשוב  כדי  כורחה  על  השיאוה  אך  פרישות 

 s.a.g מלודמיר׳, רשומות )סדרה חדשה(, ב )1946(, עמ׳ 76-69. ביבר מזכיר שם רשימה של 

)ש׳׳א הורודצקי( על העלמה מלודמיר, שהתפרסמה ברוסית בקובץ ׳ייבראסקאיא סטארינא׳ 

ב־1910. ככל הנראה זוהי העדות הכתובה הראשונה על פרשה זו. מועד פרסומה, 1910, מניח 

מקום לאפשרות שאנ־סקי הושפע בין השאר ממסורת זו בכתיבת ׳הדיבוק׳. בספרו של יוחנן 

טברסקי, ׳הבתולה מלודמיר׳ )תל־אביב תש׳׳ח-תש׳׳ט(, נאמר מפיו של הרופא בסיום: ׳התדע, 

עם כל שברוני חייה ונפתולי אורחותיה, דומה לי, שחייה לא היו קיבוץ של מקרים נפרדים. 

גם:  ראו  קול׳.  לה  לתת  בקשה  היא  קול.  נטולת  בישראל  האשה  היתה  דורי־דורות  במשך 

רפפורט־אלברט, ׳ש׳׳א הורודצקי ומסורת הבתולה מלודמיר ׳)לעיל הערה 3(.

הטקסטואליים׳,  בגלגוליו  אנ־סקי  לש׳  )הדיבוק(  עולמות  שני  ׳בין  ורסס,  שמואל  ראו:   .57

והמשלחת האתנוגרפית  אנ־סקי  לעיירה:  בחזרה   ;194-154 עמ׳   ,)1986(  )36-35(  4-3 הספרות, 

קטלוג  פטרסבורג,  בסנקט  לאתנוגרפיה  הממלכתי  המוזיאון  מאוספי   ,1912-1914 היהודית 

תערוכה, בעריכת רבקה גונן, ירושלים: מוזיאון ישראל, תשנ׳׳ד.

58. מכתב אנ־סקי לז׳יטלובסקי משנת 1920, נדפס בגיליון יולי 1924 של ׳ליטערארישע בלעטער׳ 

)עמ׳2(. מצוטט אצל זאבי־וייל, ׳החיפוש אחר התמימות האבודה: ביוגרפיה׳, בחזרה לעיירה, 

עמ׳ 25,22.

59. בסיפורו הנודע של ש׳׳י עגנון, ׳סיפור פשוט׳, מתוארת הופעתו של שיגעון מעין זה אצל 

׳תהלה׳  בסיפורו  להינשא לאהובתו.  עליו  ונאסר  לרצונו  בניגוד  נישואין  עליו  הירשל, שנכפו 

מתוארת בריחת הכלה, בתה של תהלה, למנזר ערב נישואיה: ׳ואימתי ברחה ]ברחה ונכנסה 

לבית הכומריות והמירה את דתה[ בשעה שהוליכו אותה לחופה...׳)עד הנה, עמ׳ קפט(. זלמן 

שזר, שגדל במשפחה חסידית במזרח אירופה והיה היסטוריון של מקובלי צפת ושל מקובלים 

וחסידים ממשיכי דרכם באירופה, כתב על המחזה: ׳החומר הפולקלורי הזה לא היה בדוי מן 

הלב; החומר הזה היה חי במשך מאות בשנים בפולין וביתר מקומות החסידות, ששם כולם 

כאילו נתרכזו יחד ונעשו לגוף חי שעדיין לא נגעה בהם יד האמנות׳ - משפט ״הדיבוק״, תל־

בגלגוליו  אנ־סקי  לש׳  )הדיבוק(  עולמות  שני  ׳בין  ורסס,  אצל  מצוטט   .37 עמ׳  תרפ׳׳ו,  אביב 

הטקסטואליים׳, עמ׳ 157.

60. לשאלת פרישותן של נשים בעולם היהודי ראו: אליאור, ׳נוכחות נפקדות׳, עמ׳ 227, הערה 6. 

על פרישות נשית בעולם הלא יהודי ראו: דניאל בויארין, הבשר שברוח: שיח המיניות בתלמוד, 

תל־אביב: הוצאת עם עובד, תשנ׳׳ט, עמ׳ 171-170. על פרישותם של גברים במסורת היהודית, 

 Steven d. Fraade, ’Ascetical Aspects ;ראו שם במפתח, בערך ׳פרישות מינית ביהדות׳

 of Ancient Judaism‘, Arthur Green )ed.(, Jewish Spirituality, 1, New York:

 Crossroad, 1986, pp. 253-288; David Biale, Eros and the Jews: From Biblical
Israel to Contemporary America, 1992 ,New York: Basic Books. עיינו: שם, 
במפתח בערך .Celibacy 1 אנ־סקי רשם בספר המבקרים בספריית שטראשון בווילנה: ׳עמודי 

התוך של תרבותנו בת 4000 השנה חזקים דיים כדי לעמוד נגד התקפה של כל אינקויזיציה, 

תהיה אשר תהיה. העיקר הוא נשמת העם שהיא בת אלמוות. ניצוץ בוער של נשמה זו מורגש 

כאן באוצר הספרים הגדול השוכן בבנין זה׳. או: זאבי־וייל, ׳החיפוש אחר התמימות האבודה, 
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שלמה ח הוא  אנ-סקי,  של  ייו 
סמיון  המקורי,  בשמו  רפפופורט 
חיים  היו   - הרוסי  בשמו  אקימוביץ' 
 )1863-1920( חייו  ימי  כל  רומנטיקן.  של 
מהידבקות  למקום,  ממקום  ונד  נע  הוא 
אחר  באידאל  להידבקות  אחד  באידאל 
אחר  בחיפוש  למשנהו  אחד  ומרעיון 

משמעות ועשייה.  

בחבל  צ’אשינסקי  בעיירה  ילד  בהיותו 
ויטבסק בצפון-מזרח תחום המושב, ואחר 
כך בעיר ויטבסק, שאליה עברה משפחתו, 
היהודים  הילדים  ככל  אנ-סקי  קיבל 
באותה עת חינוך מסורתי בחדר ובתלמוד 
תורה. לבו לא נמשך אחר לימודים אלה. 
בשל  אך  לגימנסיה,  להתקבל  שאף  הוא 
לא  משפחתו  של  הקשה  הכלכלי  מצבה 

נתאפשר הדבר. 

הייתה  ימים  באותם  ויטבסק  העיר 

שונים  יהודיים  זרמים  בין  מפגש  מקום 
לבין  וילנה  נוסח  ‘מתנגדים’  בין  ומגוונים, 
בין  הלבנה,  רוסיה  במסורת  חב”ד  חסידי 
ומליבאו  מריגה  גרמנית  דוברי  יהודים 
חובבי  מוורשה  אינטלקטואלים  לבין 
מקומם  נפקד  לא  ואף  ההשכלה,  תנועת 
מסנט  ובנקאים  גדולים  סוחרים  של 
זו  באווירה  ומקייב1.  ממוסקבה  פטרבורג, 
החלו הנערים אנ-סקי וחברו הקרוב חיים 
בכוחות עצמם עברית,  ללמוד  ז’יטלובסקי 
אופקים  ההשכלה.  ספרות  את  וקראו 
באה  עמם  ויחד  לפניהם,  נפתחו  חדשים 
התפרקות מן המסורת היהודית. זמן קצר 
לאחר מכן, בהיות החברים בני שבע עשרה, 
מהפכנית,  ספרות  קראו  רוסית,  למדו  הם 
ואנ-סקי חבר למהפכנים הרוסים. החברה 
יפה  בעין  ראתה  לא  המסורתית  היהודית 
שכללה  הצעיר,  אנ-סקי  של  פעילותו  את 
הפצת ספרי השכלה, והוא גורש מן העיר. 
אנ-סקי פנה אל העם הרוסי. במשך שנים 

בצילום מימין )נשען על הכסא(: אנ-סקי עם חברי המשלחת האתנוגרפית )1912-1914(. באדיבות מדור 
הצילומים, הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים

 רבקה גונן
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של  להישארותם  טעם  שאין  מוכיח 
שיוותרו  הראוי  ומן  כעם,  היהודים 
ויתבוללו  הלאומי  ייחודם  על 
שתקום  והנאורה  החדשה  בחברה 
הסוציאליסטית.  המהפכה  אחרי 
לב  לשים  החל  הוא  עת  באותה  אך 
חבריו  בקרב  אנטישמיים  לגילויים 
דגלו  אשר  הרוסים,  האינטלקטואלים 
בעקרונות  לפחות   תאורטי  באופן   –
של  שנים  אחרי  ואחווה.  שוויון  של 
התנכרות לכל תוכן יהודי פרסם אנ-סקי 
‘במשפחה  סיפורו  את  רוסי  עת  בכתב 
יהודית’, ובו תיאור חיי יום-יום עלובים 
הציג  זה  בסיפור  ענייה.  משפחה  של 
אנ-סקי לפני חבריו הרוסים את מצבם 

הקשה של היהודים ברוסיה.

אנ-סקי  קרא  בתחילת שנות התשעים 
את סיפורו של י”ל פרץ ‘בדירת מרתף’, 
וחיים’.  ‘ספרות  בקובץ  שהתפרסם 
היידיש  בשפת  למצוא  הופתע  הוא 
היה  גבוהה.  ספרותית  ברמה  יצירה 
ספרות  הנה   - ממש  גילוי  בשבילו  זה 
למשפחת  להיכנס  הראויה  ביידיש 
הספרות האירופית. אנ-סקי שלח לפרץ 
את סיפורו ‘הכתבים’, וזה פרסם אותו 
בכרך ‘עונג שבת’. פרץ מצדו שלח לאנ-
סקי את ספר כל כתביו, ואנ-סקי נשבה 
שירים  המשלבים  הסיפורים  בקסם 
החסידות  מעולם  עממיים  וסיפורים 
ספרותית  וברמה  חילונית  רוח  עם 

מודרנית3. 

ההתפעמות של אנ-סקי מן האפשרות 
בפולקלור  ספרותי  שימוש  לעשות 
הקשה  והרושם  גיסא,  מחד  היהודי 
וההכרה  דרייפוס  משפט  בו  שהותירו 
בסביבתו  אנטישמיים  בגילויים 
יחדיו  חברו  גיסא,  מאידך  הקרובה 
לעיסוק  אנ-סקי  של  לחזרתו  והוליכו 

שייכותו  תחושת  יהודיים.  בנושאים 
עקב  יותר  עוד  התחדדה  היהודי  לעם 
הפוגרומים שאירעו בשנים 1905-1903 

בדרום רוסיה.

 ,1900 בשנת  לברוב,  של  מותו  אחרי 
לברן,  ועבר  פריז  את  אנ-סקי  עזב 
ובכללם  רוסים  לגולים  מרכז  שהייתה 
כתב  בברן  בשהותו  רבים.  יהודים 
שנכתבו  וסיפוריו  ברוסית,  סיפורים 
בברן  ליידיש.  תורגמו  ברוסית  בפריז 
פגש את אנשי תנועת ה’בונד’, שנוסדה 
סוציאליסטית  תנועה   ,1897 בשנת 
יהודית חילונית אשר התנגדה לציונות 
אנ-סקי  ביטוי.  כשפת  ביידיש  ובחרה 
‘בים  ובהם  ביידיש,  שירים  כמה  כתב 
ו’השבועה’,  האדם’  מדמעות  המלוח 
שיר שהפך להמנונה של תנועת הבונד. 
הפואמה  את  גם  כתב  עת  באותה 
השדים  בעולם  העוסקת  ‘אשמדאי’, 
ראשית  את  ומציינת  היהודי  והרוחות 
התעניינותו בעולם זה. גיבור הפואמה, 
העשוי  )הרבי  רבי’  ה’לייוונטענער 
ובכוח  התמימות,  את  מגלם  מפשתן(, 
את  מביס  הוא  וצדיקותו  תמימותו 

אשמדאי ואת כל השדים4. 

נגד  המהפכה  פרוץ  עם   ,1905 בשנת 
כתב  וכך  לרוסיה.  אנ-סקי  חזר  הצאר, 

מברלין לחברו ז’יטלובסקי:
“ברוסיה – ואיני יכול להפריד בין רוסיה 
– מתחוללת מהפכה  היהודית  לרוסיה 
שאיני יכול להחמיצה. אנו חיים באחד 
העולם.  בתולדות  הנשגבים  הרגעים 
עבור  בדם...  יטבע  העולם  חצי  אולי 
הדילמה  שעת  קרבה  היהודי  העם 
חיים או מוות... או למות כאומה גדולה 
נתיב של  ולהותיר אחריה בהיסטוריה 
כעם  לתחייה  לקום  או  שנפלה,  שמש 
אלפים  עשרות  באמריקה  יש  גדול... 

פחם  במכרות  ועבד  לכפר  מכפר  נדד 
הפועלים  לפני  קרא  בערבים  ומלח. 
והפיץ  הרוסית  הספרות  מן  והאיכרים 
את התורה הסוציאליסטית. אך פשוטי 
עם אלה לא קיבלו אותו לתוכם משום 
בשל  יותר  ועוד  אינטלקטואל  היותו 
לכתוב  החל  עת  באותה  יהודי.  היותו 
סיפורים מחיי היהודים ומחיי האיכרים 
הראשון   סיפורו  הרוסים.  והכורים 
תיאור  ובו  משפחה’,  של  ‘סיפורה 
של  והמוסרית  הכלכלית  התמוטטותה 
משפחה יהודית  התפרסם בשנת 1884 
הרוסית  בשפה  היהודי  העת  בכתב 
האיכרים  חיי  על  סיפוריו  ‘וֹוְסחֹוד’. 
רוסי  בעיתון  שהתפרסמו  והכורים, 
לו  העניקו  יקטרינוסלב,  בעיר  מקומי 
הרוסי  הספרותי  לעולם  כניסה  כרטיס 
בהנהגת  פטרבורג  בסנט  המהפכני 
עבר  אנ-סקי  אוספנסקי.  ְגֶלב  הסופר 
לכתוב  והחל  הבירה  בעיר  להתגורר 
הרוסית  העממית  הספרות  על  מחקר 
בשנות  שאסף  סיפורים  סמך  על 
עבודתו בדרום רוסיה. המחקר נתפרסם 
אנ-סקי  של  הסוערת  רוחו  בהמשכים. 
והיעדר רישיון שהייה בסנט פטרבורג, 
שהייתה מחוץ לתחום המושב, הוליכו 
הוא  אחר.  ולעיסוק  אחר  למקום  אותו 
לברלין  לשווייץ,  ונסע  העיר  את  עזב 

ולפריז.

חיים  חברו  את  שוב  פגש  בפריז 
לשפת  נאמן  שנשאר  ז’יטלובסקי, 
ביידיש  ליצור  דרך  וחיפש  היידיש 
יצירות ראויות ולתרגם ליידיש יצירות 
אנ-סקי  המערב.  מספרות  מופת 
ביידיש  וראה  אלה  לרעיונות  התנגד 
‘רומנים  נכתבים  שבה  נחותה  שפה 
רמה  בעלי  אנשים  עבור  למשרתות’ 

תרבותית נמוכה.

לקהילת  והצטרף  בפריז  השתקע  הוא 
הגולים הרוסים שחיה בה. כאן התוודע 
להוגה הדעות פטר לברוב, סוציאליסט 
ותאורטיקן שהקים את תנועת ‘נרודניה 
רוסים  לצעירים  קראה  אשר  ווליה’, 
‘ללכת אל העם’, להפיץ בקרבו השכלה 
אנ-סקי,  הסוציאליסטי.  לרעיון  ולקרבו 
לכן ביזמתו  שהלך אל העם עוד קודם 
שלו, התקרב ללברוב, ובשנת 1894 היה 
תלמידיו  בקרב  התערה  הוא  למזכירו. 
בהם  שהיו  לברוב,  של  ותומכיו 
אידאליסטים-חולמים וגם טרוריסטים 
באמצעות  רוסיה  את  לשנות  שביקשו 
אישיותו  בזכות  מדם.  עקובה  מהפכה 
לפשר  אנ-סקי  ידע  והקורנת  המוסרית 
חקר  גם  עת  באותה  הצדדים2.  בין 
הצרפתית  העממית  הספרות  את 
על  השאר  בין  שונים,  מאמרים  וכתב 
השלישית,  הצרפתית  הרפובליקה 

שאותם פרסם בכתבי עת רוסיים.

אנ- אצל  עורר   )1894( דרייפוס  משפט 
סקי רגשות סותרים. הוא טען לפני חברו 
האנטישמי  שהמשפט  ז’יטלובסקי 
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אנו נשרוד רק אם נצליח להתאים את 
תרבותנו לחיי התקופה. אם לא נצליח 
– נסבול וניחנק עד אשר נמות... יש לי 
עכשיו תכנית ואני אהיה מאושר ביותר 
לשכנע  מנסה  אני  תצליח.  היא  אם 
לאתנוגרפיה  היהודית  החברה  את 
לשלוח אותי לאסוף שירי עם יהודיים, 
כלומר  וכו’,  סיפורים  אגדות,  אמירות, 
אם  רוסיה.  ברחבי  העממית  היצירה 
ברצון  לכך  אקדיש  בידי  הדבר  יצלח 
את שארית חיי. זוהי משימה תרבותית 

אדירה”10.

למסעות   1910 בשנת  יצא  אנ-סקי 
הרצאות ברחבי תחום המושב ובמיוחד 
בפלכי ווהלין וקייב על מנת לאסוף כספים 
ליקט  בעת  ובה  המשלחת,  להקמת 
עתיקות  מקומיות  היסטוריות  מסורות 
הפוגרום  מן  זיכרונות  קטעי  כולל 
של חמלניצקי. מסורות אלה היו בסיס 
לכתיבת ‘תכנית למחקר של היסטוריה 
מקומית’, שמטרתה הייתה לגלות כיצד 
היסטוריים  זיכרונות  קטעי  משתקעים 

גם  הוא  ובפולקלור.  העממית  בתודעה 
נושאים  על  ודו”חות  מחקרים  פרסם 
‘שירי- ומחקרו  שונים,  אתנוגרפיים 
ילדים עממיים’ היה לציון דרך במחקר 
הפולקלור היהודי ואף הרוסי. הצלחתו 
עודדה אותו להתחיל את מה שהגדיר 
כמפעל חייו - כתיבת ספר ‘אתנוגרפיה 
היום- בחייהם  היהודים  על  יהודית’ 
ההצעה  טיוטת  הדת.  ובחיי  יומיים 
לכתיבת הספר, שלא יצאה אל הפועל, 
בסיס  ששימשה  וייתכן  השתמרה, 
לשאלונים שכתב והפיץ בשנים שבהן 

פעלה המשלחת האתנוגרפית. 

לעניין כמה מיליונרים  אנ-סקי הצליח 
בעניין  ובמוסקבה  בקייב  יהודים 
הוראס  הברון  את  ובייחוד  המשלחת, 
שעל  מקייב,  גינזבורג  אוסיפוביץ’ 
הבטיחו  והם  המשלחת,  נקראה  שמו 
עבור משלחת שתצא  רובל   30,000 לו 
פרשת  אתנוגרפיים.  חומרים  לאסוף 
בייליס )1911( - עלילת דם שהעלילו על 
שהואשם  יהודי  בייליס,  מנדל  מנחם 

אנ-סקי מראיין שני יהודים בתחום המושב, 1912

ואולי מאות אלפים של יהודים צעירים 
צריכים  הם  נשק...  לשאת  היכולים 
מהכחדה  עמם  על  להגן  לרוסיה  לבוא 

מוחלטת, שייתכן כי אינה רחוקה5”. 

מהפכת 1905 נכשלה ואנ-סקי המיואש, 
אשר חזר לרוסיה, כמַּה לפעילות כלשהי 
למען עמו. הוא שב להתעניין בנושאים 
ובתרבות  באמנות  הפעם  אך  עממיים, 
יהודית, והגה את הרעיון להוציא לאור 
על  היהודית’.  ‘המורשת  בשם  פרסום 
צעדו זה כתב: ‘בחור צעיר, שנולד וגדל 
בלב החיים היהודיים, עבר התפתחות 
פרדוקסלית: ספרים בעברית קרעו אותי 
בכוח מן היהדות העתיקה ומסורותיה, 
אותן  לכל  ובוז  שנאה  אותי  מילאו 
משכיל  להיות  אותי  ודחפו  מסורות, 
העונג  של  להערכה  שהגעתי  עד  רוסי, 
ההיסטוריים  היסודות  של  הפיוטי 
עם  הישנות’6.  והמסורות  העתיקים 
מעורב  להיות  אנ-סקי  המשיך  זאת 
מהפכני,  כעיתונאי  הציבוריים  בחיים 
‘מה  בשם  חוברת  פרסם   1907 ובשנת 
הוציא  גם  הוא  האנרכיזם?’.   הוא 
תקופה  יהודיים.  עיתונים  כמה  לאור 
ובלתי ממוקדים  זו של עיסוקים רבים 
לביטוי  ייאוש שבאה  הולידה תחושת 
במכתבו לחברו ז’יטלובסקי: ‘אני עצוב. 
חיוניותה  את  ומאבדת  הולכת  נשמתי 

מיום ליום, חיי חסרי מטרה’7. 

אנ-סקי  החליט  זה  משבר  מתוך 
ו’להקדיש  עיסוקיו  כל  את  לעזוב 
היהודית,  לאתנוגרפיה  כולו  כל  את 
פתגמים,  יהודיים,  שירים  לאסוף 
אנ-סקי  של  משיכתו  ועוד’8.  סיפורים 
שבפולקלור  מאמונתו  נבעה  לפולקלור 
מתגלמת רוח העם, אמונה שבאה לידי 
הפולקלור  על  בעבודותיו  עוד  ביטוי 
בכך  הכיר  גם  הוא  והצרפתי.  הרוסי 

מוטיבים  של  עושר  יש  שבפולקלור 
לידי  להביאם  שאפשר  אמנותיים 
למשל  שעשה  כפי  ספרותי,  ביטוי 
ושירי  העם  סיפורי  מתוך  פרץ.  י”ל 
דרכו  בראשית  והקליט  שרשם  העם 
באש  כולם  )ושעלו  היהודי  בפולקלור 
 ,)1909 בשנת  במלון  בחדרו  שפרצה 
כמו גם מהיכרותו את סיפורי המקרא 
והתלמוד, הגיע אנ-סקי לתובנה שבעוד 
שהפולקלור האירופי מעלה על נס את 
הגבורה הפיזית ואת עלילות הגיבורים, 
רוחנית  גבורה  היא  היהודית  הגבורה 
העמוקה  האמונה  על  המבוססת 
שהרוח חזקה מן הגוף. אנ-סקי פרסם 
בכתב   1909 בשנת  אלה  מסקנותיו  את 
העת של ‘החברה היהודית להיסטוריה 
וכן  פטרבורג’,  בסנט  ואתנוגרפיה 
שורה  ופרסם  בנושא  הרצאות  נשא 
למוטיבים  מחודשים  עיבודים  של 
פולקלוריסטיים. הוא קיווה שפרסומיו 
והרצאותיו  הרוסית  בשפה  שנכתבו 
והיו  הרוסית  בשפה  הן  גם  שנישאו 
המשכיל,  היהודי  לקהל  מיועדים 
שפשתה  ההתבוללות  לעצירת  יתרמו 
בקרב האינטליגנציה היהודית, ויסייעו 
לצמיחתה של תרבות יהודית מודרנית 

וחילונית שתהיה מעוגנת בפולקלור9.

המשלחת האתנוגרפית 
הדרך  הייתה  אלה  מחשבה  מכיווני 
משלחת  הקמת  של  לרעיון  קצרה 
חומרים  שתאסוף  אתנוגרפית, 
היסוד  את  ותניח  פולקלוריסטיים 
לדיסציפלינה מסודרת של אתנוגרפיה 

יהודית. אנ-סקי כתב לז’יטלובסקי:
“ככל שאני חושב יותר על הנושא, כך 
שמאפייניה  המסקנה  בעיני  מתחזקת 
מפסיכולוגיה  נובעים  היהדות  של 
שנה.  אלפים  ארבעת  בנות  ומתרבות 
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נתקבל  המשלחת  רעיון  עצם  דבר  של 
יציאת  ומועד  המשתתפים,  כל  על 
נקבע  הראשונה  הניסיונית  המשלחת 

ליוני 1912. 

אנ-סקי,  יצאו  שנה  אותה  של  בקיץ 
יודובין,  שלמה  הצעיר  והצייר  הצלם 
שהיה אז בן עשרים, וחוקר המוסיקה 
ווהלין  לחבל  אנגל  יואל  והמלחין 
שבאוקראינה. בימיה הראשונים עבדה 
המשלחת בעיר לוצק, שם הקליט אנגל 
פולקלור  שעווה  סלילי  עם  בפונוגרף 
ניגונים  וסיפורים,  אגדות  חסידי, 
ְלָית-שפיל’  ‘ָגּ מתוך  ושירים  ותפילות, 
לפורים, ואנ-סקי ויודובין אספו חפצים 
עברה  מלוצק  אמנותי.  ערך  בעלי 

המשלחת ליישובים נוספים והמשיכה 
 .1912 באוקטובר   15 עד  בעבודתה 

לסיכום העונה כתב אנ-סקי:
המשלחת  של  עבודתה  “תוצאות 
מאות  ציפיותי:  כל  על  עלו  הניסיונית 
אגדות, סיפורים, אזכורים היסטוריים, 
מאות  שירי-עם,  לחמש-מאות  מעל 
חרוזים קטנים, מעל למאתיים פריטים 
נרכשו עבור המוזיאון, ספרים, כתבי-יד 
עשירית  רק  הוא  זה  כל  אבל  וכדומה. 
ממה שניתן היה לאסוף, אילו היה לנו 
ניסיון רב יותר, יכולת ארגונית ומיומנות. 
יכולה  גדולה  שמשלחת  משוכנע,  אני 

לאסוף חומר אדיר, בכל המובנים”13. 

שנמשכה  השנייה,  העבודה  בעונת 
גדול  צוות  השתתף  וחצי,  חודשיים 
ויודובין,  אנ-סקי  את  שכלל  יותר, 
זוסמן  האתנית  המוסיקה  חוקר  את 
ובהם  סטודנטים,  ושלושה  קיסלגוף, 
תשי”ח  שבשנת  רכטמן,  אברהם 
עבודת  על  זיכרונותיו  ספר  את  פרסם 
המשלחת. המשלחת עברה בכארבעים 
ואספה  ווהלין  בפלך  ועיירות  ערים 
וסיפורים,  אגדות  כאלף  רב:  חומר 
ונעימות,  שירים  של  הקלטות  כאלף 
כאלף תצלומים, כארבע מאות פריטים 
שונים - תעודות, מסמכים, מכתבים וכו’  
השבע  המאה  מן  יד  כתבי  וכעשרים 
הזמן  בפרק  עשרה.  והשמונה  עשרה 
עברה  עבודה  עונת  אותה  של  האחרון 
המרוחק  פודוליה,  לחבל  המשלחת 
התרבות  של  הוותיקים  המרכזים  מן 
פודוליה  אירופה.  במזרח  היהודית 
הייתה במאה השבע עשרה והשמונה 
עשרה מרכז של תסיסה רוחנית עממית 
בשל הפופולריות הרבה שזכו לה בחבל 
זה הקבלה הלוריאנית, המשיחיות של 
והתנועה  החסידות  תנועת  צבי,  שבתי 
השבתאית שייסד יעקב פרנק. אנ-סקי 

אנ-סקי עם עורך 
הכתבים שלו הסופר 

ומחזאי אלתר קציזנע 
)1885-1941(

בדמו  ובשימוש  נוצרי  ילד  בהריגת 
בזיכויו  הסתיימה  אשר  מצות,  להכנת 
ההכרה  את  החריפה   - בייליס  של 
אתנוגרפי.  חומר  לאסוף  בצורך 
‘אם  אנ-סקי:  כתב  המקרה  בעקבות 
על  מתבססות  אנטישמיות  תאוריות 
היהודי  האופי  של  מכפישה  הצגה 
התפקיד  של  שקרית  הגדרה  ועל 
להיות  עלינו  היהודים,  של  הכלכלי 
בצורה  שיאירו  בחומרים  מצוידים... 
של  הרוחניים  הצדדים  את  בהירה 
אמונותיו,  נטיותיו,  את  היהודי,  העם 
שהאמנות  צדדים  וייאושו,  תקוותיו 
ישירה’11.  בצורה  מציגה  העממית 
ביצירות  דם  ‘עלילות  במאמרו  ואכן 
עממיות יהודיות’, שפורסם בכתב העת 
הרוסי(  )העושר  בוגאטסבו’  ‘רוסקויה 

שנה,  באותה  הנרודנית  התנועה  של 
את  הרוסי  הקורא  לפני  אנ-סקי  הביא 
מצבו הרוחני של עם שלם נרדף, הלום 

פרעות וחסר ישע.  

הבטחה  כשבידו   ,1912 בראשית 
לרקום  אנ-סקי  החל  כספית,  לתמיכה 
צוות  ולחפש  המשלחת  תכנית  את 
המוסיקאים  הסופרים,  מבין  עבודה 
והאמנים בתקווה שהם ימצאו בעבודה 
האתנוגרפית מקורות השראה לעבודתם 
שלהם. אנ-סקי גם ארגן בסנט פטרבורג 
כינוס שהתקיים  בין 24-25 במרס 1912 
באתנוגרפיה  מומחים  אליו  והזמין 
המכירים  אנשים  ובאנתרופולוגיה, 
הפולקלור  תחומי  את  מעבודתם 
יהודים,  היסטוריונים  והאתנוגרפיה, 
עממית,  יהודית  לספרות  מומחים 
שהשתתפו  ואנשים  ביבליוגרפים 
המושב,  ראש  יושב  משלחות.  בארגון 
המשלחת  את  השווה  קולישר,  מיכאל 
האתנוגרפית שתקום לישיבה של רבן 
בזכותה  אשר  ביבנה,  זכאי  בן  יוחנן 
במשך  ותרבותם  היהודים  השתמרו 
אנ- הדגיש   בהרצאתו  שנים12.  אלפי 
סקי את הצורך לאסוף בראש ובראשונה 
שירים וסיפורים, שכן האיסוף לא נועד 
למטרה מדעית בלבד אלא בעיקר לשם 
חינוך הילדים ברוח הלאומית היהודית 
עממיים.  וסיפורים  שירים  באמצעות 
מוזאון  רעיון הקמת  עלה  כינוס  באותו 
שתאסוף  הממצאים  את  שיציג  יהודי 

המשלחת. 

תתחיל  שהמשלחת  הציע  אנ-סקי 
בעבודתה בחלקים הדרומיים של תחום 
ופודוליה.  ווהלין  בחבלים  המושב, 
בדעותיהם  נחלקו  הכינוס  משתתפי 
למסלול  המשלחת,  למטרות  בקשר 
בסופו  אך  ארגונה.  לדרכי  ואף  המוצע 

"תוצאות עבודתה של 
המשלחת הניסיונית עלו 

על כל ציפיותי: מאות 
אגדות, סיפורים, אזכורים 

היסטוריים, מעל לחמש 
מאות שירי עם, מאות 

חרוזים קטנים, מעל 
למאתיים פריטים נרכשו 
עבור המוזיאון, ספרים, 
כתבי יד וכדומה. אבל 
כל זה הוא רק עשירית 

ממה שניתן היה לאסוף, 
אילו היה לנו ניסיון רב 

יותר, יכולת ארגונית 
ומיומנות. אני משוכנע, 
שמשלחת גדולה יכולה 
לאסוף חומר אדיר, בכל 

המובנים".
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תצלומים, בהם תצלומי חוץ ופנים של 
תשמישי  קודש,  ארונות  כנסת,  בתי 
וכן דמויות של יהודי  קדושה ומצבות, 
עבודת  ובמלאכתם.  בביתם  העיירות 
מלחמת  פרוץ  עם  פסקה  המשלחת 

העולם הראשונה ב-28 ביולי 1914. 

ליהודי  לסייע  לגליציה  נסע  אנ-סקי 
החבל שנפגעו כבר בסוף יולי כשהצבא 
מאזורי  תושבים  לפנות  החל  הרוסי 
הגבול עם אוסטריה. יישובים יהודיים 
נאלצו  תושביהם  וכל  נעקרו  שלמים 
עד  קילומטרים  מאות  ברגל  ללכת 
החיים  הרוסיות.  הברזל  למסילות 
אנ- לגמרי.  הושמדו  באזור  היהודיים 
‘איגוד  הרוסי  לאיגוד  עצמו  גייס  סקי 
מזון  בחלוקת  לסייע  והחל  האדמה’ 
לפני  הפליטים  את  לייצג  ובגדים, 
השלטונות ולנסות לבטל הגבלות שונות 
להציל  דאג  בעת  בה  עליהם.  שהוטלו 
מה שנותר מן המורשת התרבותית של 

יהודי האזור16. 

לסיכום עבודת המשלחת כתב אנ-סקי 
העת  לכתב  וחשבון  דין   1915 בשנת 

‘יברייסקיה סטרינה’:
בכ-6000  חפצים  רכשה  “המשלחת 
המוזיאון  למען  במתנה  וקיבלה  רובל 
כמעט  חפצים,  מ-700  למעלה  האתני 
נחושת,  כסף,  עשויים  עתיקים   כולם 
קדושה  תשמישי  ובהם   – וכו’  עץ 
כמספר  לבשמים,  הדסים  )כשמונים 
הזה מנורות חנוכה, פמוטים, נברשות, 
פרוכות, עיטורים לתורה וכו’(, כלי-בית, 
עתיקים,  מלבושים  נשים,  תכשיטי 
תחריטים, ציורים צבעוניים... בתקופה 
אוסף  קיבצתי  עצמי  אני  האחרונה 
יהודיים,  מוזיאוניים  מוצגים  של  גדול 
להם  שיש  שונים  ופריטים  תעודות 
זאת  וכל  הנוכחית.  למלחמה  שייכות 

"המשלחת רכשה 
חפצים בכ-6000 רובל 
וקיבלה במתנה למען 

המוזיאון האתני למעלה 
מ-700 חפצים, כמעט 
כולם עתיקים עשויים 
כסף, נחושת, עץ וכו' 

ובהם תשמישי קדושה - 
כשמונים הדסים לבשמים, 

כמספר הזה מנורות 
חנוכה, פמוטים, נברשות, 
פרוכות, עיטורים לתורה 

וכו', כלי בית, תכשיטי 
נשים, מלבושים -

עתיקים, תחריטים, ציורים 
צבעוניים... 

בתקופה האחרונה אני 
עצמי קיבצתי אוסף גדול 

של מוצגים מוזיאוניים 
יהודיים, תעודות ופריטים 
שונים שיש להם שייכות 
למלחמה הנוכחית. וכל 

זאת מלבד אלפי תצלומים, 
500 גלילי שעווה של 
הקלטות ובהם למעלה 

מאלף שירי עם וניגונים, 
למעלה מ-1800 סיפורים
עממיים, אגדות ומשלים, 

כ- 1500 טקסטים של 
שירי עם ומחזות עממיים 
ומספר גדול של תעודות, 
כתבי יד, ספרים ישנים, 

דפי ציורים, תיאורי 
מנהגים, רישום אמונות, 
לחשים ועוד בסך הכול  

17 מחברות, יומנים
וכתבי יד מיוחדים"

לידי  תבוא  זו  רוחנית  שתסיסה  חזה 
התרבות  של  שונות  ביצירות  ביטוי 
החומרית העממית היהודית, והוא פנה 
חיי  של  חפצים  לאיסוף  גם  לראשונה 
יום-יום. ואכן בביקוריה של המשלחת 
כולל  יהודיים,  יישובים  בכעשרים 
מרכזים מפורסמים כברצלב, מדז’יבוז’ 
ביטויים  המשלחת  גילתה  ונמירוב, 
שונים ובלתי ידועים של תרבות חומרית 
ציורי  מגולפות,  מצבות  ובהם  יהודית, 
תקרה וקיר בבתי כנסת, פנקסי קהילות 
מעוטרים, בגדים, תכשיטים וכלי בית, 
כולם יצירות מקוריות ברמה אמנותית 
המשלחת  אספה  כן  כמו  גבוהה. 
סיפורים ואגדות מחיי צדיקים, בייחוד 
מחיי הבעל שם טוב, שסופרו גם בקרב 
התושבים האוקראינים14. אחת האגדות 
שנאספה בעיר ָסָטנוב מספרת על חתן 
מיד  קוזקים  בידי  שנרצחו  וכלה 
ליד  קטן  בתל  ושנקברו  חופתם  אחרי 
בית הכנסת הגדול15. סיפור זה נתגלגל 

למחזה ‘הדיבוק’ שכתב אנ-סקי בשנים 
הופסקה  המשלחת  עבודת   .1912-1919
בספטמבר 1913, כשאנ-סקי החל לסקר 
את  ברוסיה  אחדים  עיתונים  עבור 

משפטו של בייליס.

לקראת עונת העבודה השלישית חיבר 
 )!(2,087 ובו  שאלון  המשלחת  צוות 
מלידתו  היהודי  לחיי  הנוגעות  שאלות 
ועד מותו, למנהגים מיוחדים, למסורות 
ועוד.  היהודי  למחזור השנה  מקומיות, 
המשלחת המשיכה את עבודתה בחבל 
ועיירות  ערים  בכמה  וגם  פודוליה 
בחבל קייב. בדו”ח המסכם של עבודת 
עונה זו שוב נרשם שהמשלחת רשמה 
שירים,  עם,  אגדות  אלפי  והקליטה 
דיווחים  וכן  תפילה,  ניגוני  ניגונים, 
נאספו  ואמונות.  טקסים  מנהגים,  על 
מכתבים,  אוספי  תעודות,  מאות 
ופנקסי  יד  כתבי  וכמאה  זיכרונות 
ל-1,500  קרוב  נעשו  מצוירים.  קהילות 
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של רשימות השדה שעשתה המשלחת 
ושל תיאורי החפצים, המקומות שבהם 

נלקטו והסיפורים הקשורים בהם.  

במוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנט 
פטרבורג נותרו חמשת הארגזים ששלח 
יודובין,  וכן החפצים שהעביר  אנ-סקי 
חפצים  של  ביותר  הגדול  האוסף  וזה 
נפגע  ניכר מן החפצים  שנשתמר. חלק 
בעת   1942 בשנת  הגרמנים  בהפצצת 
אוסף  של  חלקים  לנינגרד.  על  המצור 
תערוכות  ארבע  של  בסדרה  הוצגו  זה 
התשעים  שנות  בראשית  שהתקיימו 
במוזיאונים  העשרים  המאה  של 
ובניו  בקלן  באמסטרדם,  היהודיים 
בירושלים.  ישראל  ובמוזיאון  יורק, 
היום ידוע שחלקים אחרים של החומר 
הגיעו  חלקים  ועוד  בקייב,  נשארו 
בדרך שאינה ברורה למוסקבה. האוסף 
ובו   1929 בשנת  מלנינגרד  הגיע  בקייב 
שעליהם  שעווה  גלילי  מאלף  למעלה 
קיסלגוף  וזוסמן  אנגל  יואל  הקליטו 
יהודית  מוסיקה  המשלחת  בתקופת 

יותר  מאוחרות  הקלטות  וגם  עממית, 
ברגובסקי.  משה  המוסיקאי  שהקליט 
של  יד  לכתבי  ב’מכון  מאוחסן  האוסף 
על  הספרייה הלאומית של אוקראינה 
מספר  גם  כולל  והוא  ורנדסקי’,  שם 
ותמלילים.  תווים  דפי  של  מאוד  גדול 
לחקר  אכזב  לא  מקור  הוא  זה  אוסף 
אירופה,  מזרח  יהודי  של  המוסיקה 
החסידית.  המוסיקה  של  ובייחוד 
במרכזי  שנעשו  הקלטות  באוסף  יש 
החסידות סקווירה ורוז’ין במחוז קייב, 
והקלטות רבות שנעשו במרכז החסידות 
החשוב רוז’ין-סדיגורה בפודוליה. כמו 
בכינור  סולו  נגינת  של  הקלטות  יש  כן 
כלייזמרים,  תזמורות  של  ובקלרנית, 
עד  ארבע  בני  ילדים  של  הקלטות  וכן 
הספרייה  ילדים.  שירי  השרים  עשר 
הוציאה לאור תקליטור המכיל חלק מן 
104 דפי פנקסים  האוסף. בספרייה גם 
מעוטרים, ומקור רובם אינו ידוע23. על 
עדיין  בידינו  אין  במוסקבה  האוספים 

פרטים. 

עם פרוץ המהפכה הבולשביקית נאלץ 
במפלגה  פעיל  חבר  שהיה  אנ-סקי, 
בעור  לברוח  הסוציאל-רפובליקנית, 
לווילנה.  ועבר  פטרבורג  מסנט  שיניו 
שם המשיך בפעולות סעד לאוכלוסייה 
‘החברה  את  הקים  וגם  היהודית, 
וילנה’  של  ואתנוגרפיה  להיסטוריה 
המשלחת  אוספי  של  חלק  לה  והוריש 
שהצליח להציל. נראה שכמה פריטים 
הגרמנים  בידי  נשדדו  זה  מאוסף 
במלחמת העולם השנייה וטרם נמצאו. 
כשכבש הצבא הפולני את וילנה מידי 
הצבא האדום הרוסי הוא ערך פוגרום 
נפשית  התמוטט  אנ-סקי  ביהודים. 
ורשה,  ליד  מרפא  לעיר  ועבר  וגופנית 
‘החברה  את  להקים  הספיק  ועוד 
בוורשה’.  ולאתנוגרפיה  להיסטוריה 

שאיפתו של אנ סקי 
שהפולקלור היהודי יהיה 

המעיין שממנו ישאבו 
הדורות הבאים כוח מפרה, 
התגשמה. אמנים כמארק 

שאגאל, אל ליסיצקי, 
יצחק בשביס זינגר ואחרים 
שאבו ישירות מן המעיין -

הפולקלוריסטי, וצאצאיהם 
של אנשי העיירות שתיעד 

אנ סקי הגיעו במאה 
העשרים להצטיינות שלא 

תשוער בתחומים רבים 
של מדע ויצירה ולהקמת 

מדינת ישראל

מלבד אלפי תצלומים, 500 גלילי שעווה 
של הקלטות ובהם למעלה מאלף שירי-
סיפורים  מ-1800  למעלה  וניגונים,  עם 
כ-1500  ומשלים,  אגדות  עממיים, 
טקסטים של שירי-עם ומחזות עממיים 
כתבי-יד,  תעודות,  של  גדול  ומספר 
תיאורי  ציורים,  דפי  ישנים,  ספרים 
ועוד  לחשים  אמונות,  רישום  מנהגים, 
- בסך הכול 17 מחברות, יומנים וכתבי-

יד מיוחדים”17. 

  מה עלה בגורל כל החומר שאנ-סקי 
היום,  ֶערכו  ואשר  אספו,  ומשלחתו 
וחורבן  העולם  מלחמות  שתי  לאחר 
בפז?  יסולא  לא  אירופה,  מזרח  יהדות 
האתנוגרפית  המשלחת  נקראה  כידוע 
שמשפחתו  גינזבורג,  הברון  שם  על 
הייתה  כן  ועל  המחקרים,  את  מימנה 
האוספים  כל  של  הבעלים  המשפחה 
בראשית  כבר  המשלחת.  שליקטה 
ויתרה המשפחה על  עבודת המשלחת 
‘החברה  לטובת  באוספים  זכויותיה 
להיסטוריה ואתנוגרפיה יהודית’ בסנט 
תשמור  שהחברה  בתנאי  פטרבורג, 
החומר  את  לעבד  ותדאג  עליהם 
שנות  במשך  כהלכה.  אותו  ולפרסם 
את  אנ-סקי  שלח  המשלחת  עבודת 
הממצאים לחברה, וחלקם אמנם הגיע 
מכשולים  תלאות,  לאחר  הבירה  לעיר 
המלחמה  בשל  רבים  ועיכובים 
ככל  הגיעו  הממצאים  רוב  והמהפכה. 
גינזבורג  הברון  שבנה  לבניין  הנראה 
 )Vasilyevsky( וסילייווסקי  באי 
לצרכים  וששימש  פטרבורג,  בסנט 
בעיר.  היהודית  הקהילה  של  שונים 
ידוע  אנ-סקי  של  מצוואתו  זאת  עם 
שחמישה ארגזים ומזוודות עם חפצים 
 1916 בשנת  נשלחו  המשלחת  שאספה 
הרוסי  הממלכתי  למוזיאון   1917 או 
‘החברה  הנראה  וככל  פטרבורג,  בסנט 

לא  יהודית’  ואתנוגרפיה  להיסטוריה 
דרשה אותם18. 

לקהל  הוצגו   1914 בשנת  שכבר  ידוע 
בבניין  המשלחת  מאוספי  מימצאים 
מאי  בחודש  גינזבורג19.  הברון  שבנה 
יהודי  מוזיאון  החברה  פתחה   1917
על  בעיקרו  מבוסס  שהיה  רשמי 
מכלל  אנ-סקי20.  משלחת  של  החומר 
994 החפצים שהוצגו 686 היו מאוספי 
האחרים  החפצים  ואילו  המשלחת, 
אנשים  בידי  שונים  במקומות  נאספו 
משלחת  שלפני  בתקופה  עוד  שונים 
אנ-סקי  דיווח  בספטמבר  אנ-סקי. 
סטרינה’:  ‘יברייסקיה  העת  לכתב 
]בסנט  מתחוללים   1917 סתיו  ‘למן 
פטרבורג[ פוגרומים וגניבות המאלצים 
את  לארוז  המוזיאון,  את  לסגור  אותנו 
למשמרת  ולהפקידן  בתיבות  המוצגים 
היו  אלה  מהומות  מבטחים’21.  במקום 
אוקטובר  למהפכת  הראשון  האיתות 
נארזו  הממצאים  רוב  המתקרבת. 
 1918 בספטמבר  וב-10  נשלחו,  לא  אך 
לעניינים  ‘הקומיסריאט  נציגי  נעלו 
השלטון  של  היהודים’  של  לאומיים 
בשנת  המוזיאון22.  דלתות  את  החדש 
1923, כשהמצב ברוסיה התייצב, נפתח 
המוזיאון שוב, ורוב המוצגים היו אלה 
שלב  אנ-סקי.  משלחות  בידי  שנאספו 
 ,1929 בסוף  הסתיים  המוזיאון  של  זה 
מוסדות  נפגעו  שמהם  הטיהורים  עם 
המוסדות  ובכללם  בלנינגרד,  המחקר 
בגורל  עלה  מה  ברור  לא  היהודיים. 
בשנת  במוזיאון.  שהוצגו  החפצים 
1939 העביר שלמה יודובין, שהשתתף 
מנהלו  ושהיה  אנ-סקי  במשלחות 
האחרון של המוזיאון, שלושה אוספים 
ובהם כ-150 חפצים למוזיאון הממלכתי 
ידי- אין  פטרבורג.  בסנט  לאתנוגרפיה 
וכן  המוצגים  יתר  של  מקומם  על  עות 

19
12

-1
91

4 
ת
פי

גר
נו

ת
הא

ת 
לח

ש
מ
וה

י 
סק

נ-
א

154

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

155



1. Alexander Kantsedikas, ’Semyon An-Sky and the Jewish 
Artistic Heritage‘, idem and Irina Serheyeva )eds.(, The Jewish 
Artistic Heritage Album by Semyon An-Sky, Moscow 2001, p. 10

2. שם, עמ’ 18 .
3. קורין זאבי וייל, ‘החיפוש אחר התמימות האבודה: ביוגרפיה’, 

רבקה גונן )עורכת(, בחזרה לעיירה: אנ-סקי והמשלחת האתנוגרפית 
היהודית 1912-1914 : מאוספי המוזיאון הממלכתי לאתנוגרפיה בסנקט 

פטרסבורג, ירושלים 1994 , עמ’ 15.
4. שם, עמ’ 16

5. קנצדיקס )לעיל, הערה 1(, עמ’ 23-22.
6. שם, עמ’ 26 .

7. Benyamin Lukin, ’An Academy Where Folklore 
Will Be Studied‘: An-Sky and the Jewish Museum‘, 
Gabriella Safran and Steven J. Zipperstein )eds.(, The 
World of S. An-Sky, Stanford 2006, p. 283

8. שם, עמ’ 284.
9. שם, עמ’ 286-285.

10. בנימין לוקין, ‘מעממיות לעם: דרכו של אנ סקי באתנוגרפיה 
היהודית’, בתוך: גונן )לעיל, הערה 3(, עמ’ 29.

11. לוקין )לעיל, הערה 7(, עמ’ 29.
12. שם, עמ’ 291.

13. לוקין )לעיל, הערה 10(, עמ’ 30.
14. שם עמ’ 33.

15 Irina Serheyeva, ’Kiev Collection of S. An-Sky‘s 
Manuscripts  .178 ’בתוך: קנצדיקס וסרייבה )לעיל הערה 1(, עמ
16. ראו: ש. אנ-סקי, חורבן היהודים בפולין, גליציה ובוקובינה, תרגם 

שמואל ליב ציטרון, ברלין תרפ”ט. 
17. איגור קרופניק, ‘לתולדות האוספים היהודיים במוזיאון הממלכתי 

בסנט פטרבורג’, בתוך: גונן )לעיל, הערה 3(, עמ’ 46.
18. שם, עמ’ 46.

19 קנצדיקס )לעיל, הערה 1(, עמ’ 58.
20. לודמילה אוריצקאיה, ‘מאוצרות האוספים האשכנזיים’, בתוך: 
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24. דב נוי, ‘אנ-סקי המשולח: בין השמיעתי והחזותי בתרבותנו 
העממית’, בתוך: גונן )לעיל, הערה 3(, עמ’ 77.

25. ש. אנ-סקי, צוואתו של אנ סקי, בתוך: גונן )לעיל, הערה 3(, עמ’ 23.

בגיל   1920 בנובמבר  ב-8  נפטר  הוא 
הקברות  בבית  ונקבר  ושש,  חמישים 
שהשתתפו  בהלוויה  בוורשה  היהודי 
הזרמים  כל  של  ונציגים  מנהיגים  בה 
ליד קברי חבריו  נטמן  היהודיים. הוא 
הוקם  לימים  דינזון.  ויעקב  פרץ  י”ל 

מעל שלושת הקברים ‘אוהל פרץ’.  

אנ-סקי  של  מקומו  נוי,  דב  שציין  כפי 
התרבות  ראיית  חלוץ  בתור  לו  שמור 
החומרית,  התרבות  ובכללה  העממית, 
ישראל,  תרבות  של  אינטגרלי  כחלק 
כמי שעשה רבות למען איסוף החומר 
וזאת  ומחקרו,  שימורו  ולמען  העממי 
לא  אחרים  ישראל  שסופרי  בשעה 
‘עם  כיצירת  כלל  אותו  זיהו  תמיד 
הספר’, וכמי שהקים את יסודותיה של 

דיסציפלינת האתנוגרפיה היהודית24. 

בנושא  אנ-סקי  של  חשיבותו  כל  עם 
אשר  והאתנוגרפיה,  הפולקלור  איסוף 
המאה  של  האימים  מאורעות  בשל 
והם  במלואם  פורסמו  טרם  העשרים 
בלבד,  מצומצמים  בחוגים  מוכרים 
המחזה  בשל  לו  בא  הרב  פרסומו 
רוחות  של  מוטיבים  ובו  ‘הדיבוק’, 
במרכז  דווקא  עמדו  לא  אשר  וכישוף 
לראשונה  הוצג  המחזה  התעניינותו. 
בוורשה חודש אחרי מותו של אנ-סקי, 
בתיאטרון  אביב  בתל  הוצג  בעת  ובה 
‘הבימה’. ‘הדיבוק’ זכה לעיבודים אין-
שאיפתו  אלה.  ימינו  עצם  עד  ספור 
היהודי  שהפולקלור  אנ-סקי  של 
הדורות  ישאבו  שממנו  המעיין  יהיה 
אמנים  התגשמה.  מפרה,  כוח  הבאים 
יצחק  ליסיצקי,  אל  שאגאל,  כמארק 
ישירות  שאבו  ואחרים  בשביס-זינגר 
וצאצאיהם  הפולקלוריסטי,  מן המעיין 
אנ-סקי  שתיעד  העיירות  אנשי  של 
להצטיינות  העשרים  במאה  הגיעו 

שלא תשוער בתחומים רבים של מדע 
ואולי  ישראל.  מדינת  ולהקמת  ויצירה 
היה  שלא  אנ-סקי,  פרדוקסלי  באופן 
סמוך  רק  זו  לתנועה  והתקרב  ציוני 
לאחרית ימיו, חש במה שעתיד להיות, 
כספו  מירושת  חלק  בצוואתו  וציווה 
‘למוסד לאתנוגרפיה או לארכיאולוגיה 
אלה  מוסדות  של  הקמתם  בירושלים’. 
חייו  שאיפת  מילוי  בבחינת  אולי  היא 

של אנ-סקי.
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לאנ-סקי  ביאליק  בין  התכתובת 
של  ב  בכרך  כלול  האחד  )שִצדה 
בספרו  האחר  וִצדה  ביאליק  איגרות 
דורו(,  וסופרי  ביאליק  אונגרפלד  של 
על  המשורר  שהשמיע  דברים  וכן 
שראה  מעידים  ימיו,  בערוב  המחזה 
אקלקטי  תוצר  הווי,  מחזה  בהדיבוק 
של  עטו  פרי  הצורך,  די  בלתי-מעובד 
חומרי  בליקוט  המתמחה  אתנוגרף 

של  גדולה  יצירה  ולא  פולקלור, 
ביאליק,  הראשונה.  מהשורה  מחזאי 
עם  משירי  מוטיבים  התיך  שבעצמו 
מילדּות  )שהכיר  ידועים  יהודיים 
גינצבורג-מארק,  באסופת  ומצא 
מהם  ורקח   )1901 פטרסבורג  סנט 
שלו,  הפזמונות  ואת  העם  שירי  את 
את  להטיל  יש  כול  שקודם  האמין 
של  הרותחת  ליורה  הפולקלור  חומרי 

מדוע 
  הסכים ביאליק 

לתרגם את 
‘הדיבוק’?

אנ-סקי ה של  למחזהו  ביאליק  תרגום  של  הטקסט  במרחבי  משוטט 
של  הייחודית  אצבעותיו  טביעת  את  בנקל  בו  יזהה  לא  ‘הדיבוק’1 
נראה  ראשון  ממבט  בלבד.  מעטים  במקומות  אלא  הלאומי,  המשורר 
ולדבריהן  לדמויותיו  נתן  ולא  מרוחו  על המחזה  ביאליק  ָאצל  לא  כאילו 
צבע וצביון שאין להן במקור ביידיש. למען האמת, הוא אף התלבט שנים 
ולתרגם  אנ-סקי  של  ונשנות  החוזרות  להפצרותיו  להיענות  אם  אחדות 
של  בסופו  ידידיו2.  מקרב  אחר  מתרגם  לו  חיפש  אף  מחזהו,  את  למענו 
דבר נתרצה ביאליק ותרגם את הדיבוק בכוחות עצמו, בשל צירוף מקרים, 
רתיעתו  שחרף  לשער  מותר  בדיעבד  בהמשך.  נרחיב  נסיבותיו  שעל 
גדושת  אנ-סקי,  של  הקודרת  “העממית”  מהטרגדיה  האינסטינקטיבית 
ככלות  בו המשורר-המתרגם  מצא  והרוחות,  הטפלות, השדים  האמונות 
סמויים  בחוטים  לא מעטים הקשורים  מוטיבים  בצד  הכול טעם לשבח, 

ליצירתו האישית-הלאומית, לסוגיה ולתקופותיה.
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הוא כל פולקלור – אין להם ערך אלא 
אם כן מטילין אותם לתוך היורה של 
אותם  והופכים  העליונה  המחשבה 
לניר חדש, אבל כשהם לעצמם – במה 
אפוא  הניחו  הצעירים,  אתם  נחשבו? 

לאחרים לחטט באשפה3”.

המותחת  עצמה,  מטפוריקה  אותה 
קווי דמיון והשוואה בין ליקוט חומרי 
חיטוט  לבין  החסידיים  הפולקלור 
איסוף  לשם  באשפה  קבצנים  של 
בדברי  ונשנתה  חזרה  סמרטוטים, 
ביאליק בהרצאה ב-1933, שבה הרחיב 
את הדיבור על הדיבוק. ביאליק ראה 
של  חפוזה  איסוף  מלאכת  במחזה 
ולא  טפלות  ואמונות  פולקלור  מנהגי 
יצירה גדולה, עמוקה ומורכבת, בעלת 
קומפוזיציונית,   - אורגנית  שלמות 
את  כשאסף  ופסיכולוגית.  אידאית 
החמישים  יובל  במהדורת  כתביו 
בברלין  )שיצאה  שלו  המהודרת 
ב-1923, וכללה בין השאר את תרגומו 
מקום  נפקד  שילר(,  של  טל  לוילהלם 
הצלחה  נחל  שהמחזה  אף  הדיבוק, 
גם  ואתר.  אתר  בכל  למוניטין  וזכה 
הביע  העברי  התאטרון  דרכי  בנאומו 
המחזה,  מן  הסתייגותו  את  ביאליק 
הדגל  לאניית  בינתיים  הפך  שזה  אף 

של הבימה:
אמונה  בלי  את האמת,  לכם  “אומר    
לדבר.  ניגשתי  רב  חשק  ובלי  יתרה 
מתוך  אנ-סקי[  ]של  רצונו  את  עשיתי 
ידידות. בעיניי לא מצא המחזה הזה חן 
ביותר. לא כיחדתי זאת מעם המחבר 
עצמו. הוא הקריא את המחזה בקיוב 
ביקש  לשם  וכשנזדמנתי  קהל,  לפני 
ידיו.  מעשה  על  דעתי  את  שאחווה 
רושם  לי  יש  הקהל:  בפני  לו  אמרתי 
חיזרת  פולקלור  של  כמאסף  שאתה 
על כל האשפתות, ליקטת משם שברי 

שמצרף  חייט  מעשי  ועשית  פולקלור 
מיני  כל  בגדים  מיני  כל  מ”ייתור” של 
שמיכת  ועושה  אותן  תופר  מטליות, 
מה  פולקלור?  זה  מה   ]...[ צבעונין. 
ההבדל בין פולקלור ליצירה לאומית? 
אבל  יצירה,  יש  בפולקלור  גם  הרי 
היא  אמיתית,  גדולה,  לאומית  יצירה 
שהוא   – פולקלור  ודם;  בשר  בבחינת 
בחינת ציפרניים ושערות. גם הן חלק 
מן הגוף ועקירתן ודאי גורמת לו צער 
משום  בה  אין   – קציצתן  אבל  וכאב, 
כאב לגוף. אדרבה, כל מה שהן גדלות 
ורבות, הן מכבידות על הגוף וטעונות 
כל   ]...[ והפחתה  קציצה  לזמן  מזמן 
)אנ-סקי  הגויים  בתוך  עבדת  ימיך 
גוי, כתב רוסית על  היה כביכול סופר 
האיכרים  אצל  האגרריות  השאלות 
ימיך  בסוף  בזה(,  וכיוצא  הרוסיים 
אלינו,  באת  מת,  חצי  כבר  כשהייתה 
על  לנוע  עליך  ונגזר  היהודים,  אל 
הפולקלור  את  ולאסוף  האשפתות 

ומליקוטיך יצא ‘הדיבוק’4”. 

ביאליק  פנה  מדוע  השאלה:  וחוזרת 
לתרגום מחזה שלא העריך ולא אהב, 
ומה חשב על המחזה לאחר שהשקיע 
מאמצי יצירה בתרגומו ובהעלאתו על 
שאלה  על  לענות  לנסות  כדי  הבמה? 

“אומר לכם את האמת, 
בלי אמונה יתרה ובלי 

חשק רב ניגשתי לדבר. 
עשיתי את רצונו מתוך 

ידידות. בעיניי לא מצא 
המחזה הזה חן ביותר”

ליצירת  ולהפכם  הצרופה  האמנות 
מקור מהמעלה הראשונה בטרם יובאו 

לקהל הקוראים והצופים.

“העממי”,  שביאליק  להיווכח  מעניין 
של  מעבדן  האגדה,  ספר  עורך 
ויהי היום, מכנסן של מימרות  אגדות 
עם  שירי  מעין  של  מחברם  חז”ל, 
רשומות  העת  כתב  מעורכי  ואחד 
העריך  לא  ולפולקלור,  לאתנוגרפיה 
למעשה את הפולקלור הבלתי-מעובד 
הרואים  אספנים  אותם  על  לגלג  ואף 
במעשיות החסידים ובסיפורי ַהיראים 
טקסטים מקודשים שיש לנהוג בכל תג 
)בעוד טקסטים  קודש  שבהם בחרדת 
אלה, שנמסרו לא אחת בשפה רצוצה 
“אנשי  של  חסידיהם  מפי  ומשובשת 
יותר  עוד  ונשתבשו  חזרו  השם”, 
במרוצת הדורות(. תפקידו של הסופר 
והמחזאי, גרס ביאליק, הוא לסגנן את 
סימנים  בו  ולתת  הגולמי  הפולקלור 
ומרובדת,  עשירה  אמנות  יצירת  של 

ולא להשאירו כמֹות שהוא.

של  ערכו  פחיתות  על  דעתו  את 
הבלת-מעובד,  הגולמי,  הפולקלור 
הביע בפעם הראשונה במכתב שּכתב 
ראבידוביץ  שמעון  הצעיר  לידידו 
ראבידוביץ  העשרים.  שנות  בראשית 
הקים אז, יחד עם חבריו, את הוצאת 
בה  ופרסם  הברלינאית,  עיינות 
קונטרסים של מעשיות חסידים, שהוא 
צעירים  )גם  וההדירו  ליקטו  וחבריו 
וש”י  בובר  מרטין  שלום,  גרשום  כמו 
ועגנון עסקו באותה עת באיסוף חיבורי 
וסיפורי  חסידים  מעשיות  קבלה, 
יפה  בעין  ראה  לא  ביאליק  יראים(. 
נהייה זו אחר תורת הסוד והמסתורין, 
שנות  בראשית  בברלין  שהתפתחה 
וראה בה עדות להלכי רוח  העשרים, 

בעין  ראה  לא  אף  הוא  דקדנטיים. 
יפה את הפיכת ברלין למעוז האמנות 
בספרות,   – האקספרסיוניסטית 
ובאמנויות הבמה.  באמנות הפלסטית 
מגמות  שתי  התלכדו  הדיבוק  במחזה 
המשורר.  של  לטעמו  היו  שלא  אלו, 
הביאליקאית  הפואטיקה  אמנם 
מעטות,  לא  חירויות  לעצמה  התירה 
הפוריטני  מדרשו  בבית  הותרו  שלא 
של אחד-העם, אך היא נשארה צמודה 
בחוטים סמויים לקרקע המציאות גם 
באותם מקומות שבהם נישאה כביכול 
לזכור  יש  והפנטזיה.  החלום  כנפי  על 
ביאליק  שעיצב  בזמן  כי  זה  בהקשר 
הועיד  הוא  שלו  הכינוס”  “תכנית  את 
שולי  מקום  החסידית  למעשייה  בה 

בלבד.
לראבידוביץ  ביאליק  של  מכתבו 
נכתב לאחר שהדיבוק בתרגומו הוצג 
ויש בו כדי ללמד על  עשרות פעמים, 
יחסו של המשורר לאותם אתנוגרפים 
היצירה  את  אז  שאספו  ומהדירים 
של  החרבות  מעיי  לסוגיה  העממית 
והוציאו  הנטושות  ישראל  קהילות 
בספרים  ממצאיהם  את  לאור 

ובקונטרסים:
סיפורי  ואת  הבעש”ט  שבחי  “את    
מברצלב[  נחמן  רבי  ]של  המעשיות 
קיבלתי ]...[ תמהני אם כדאי להוצאת 
לטפל  חבריך  ושל  שלך  כזו  ספרים 
בעניינים אלה. סוף סוף, דברים כאלה 
לא יצאו מכלל פולקלור ]...[ ובלחישה 
אומר לך כי כל הטיפול והחיטוט הזה 
להוטים  שרבים  החסידית,  בספרות 
“בדחילו  בזה  ועוסקים  בימינו  אחריו 
 – דביקות משונה  מין  מתוך  ורחימו”, 
נפשי  ואין  כלל  לי  נהירא  לא  זה  כל 
סימן  שזהו  ספק  אין  הזה.  הדבר  אל 
דוק  הלאומית.  למחשבתנו  ירידה 
ותמצא, סמרטוטים שבאשפה – וכזה 
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המים מהדיוטה התחתונה, ומתבוננים 
ביקורתית  מגמה  מתוך  לא  בהם 
אוהבת,  בעין  אלא  רפורמטורית, 
אותו  משך  כמדומה  וסולחת.  מבינה 
סיפורי  של  הפנים  כפול  הנוסח  גם 
“תמימה”  כתיבה  פרץ:  של  העם  מפי 
הלב,  אל  המדברת  ו”סנטימנטלית”, 
שמאחוריה מסתתרת מגמה מחוכמת 
ובעין  בתובנה  המלגלגת  ומודרנית, 
הגיבורים  של  רגשנותם  על  טובה 
התמימה  אמונתם  ועל  העממיים 
בקמעות,  למיניהם,  שם”  ב”בעלי 

בגלגול נשמות ובשדים ורוחות.

צוויי  צווישן  אנ-סקי  של  מחזהו  גם   
מעמיד  עולמות(  שני  )בין  ועלטן 
כמו- יצירה  והצופה  הקורא  לפני 
במתכונת  הבנויה  פולקלוריסטית, 
י”ל  של  הנאו-חסידיות  המעשיות 
פרץ: הקורא התמים והמאמין יתבונן 
בסיפורי הנסים והנפלאות ויראה בהם 
עדות לשכר ועונש על שבועות ונדרים 
יסיק  המודרני  הקורא  שהופרו; 
שגורלם המר של חנן ושל לאה נחתך 
באותו יום מר ונמהר שבו המוות חטפם 
בטרם עת בשל צום ממושך שבו היו 
שרויים ובשל התרגשות עזה שפקדה 
אותם בעיצומו של הצום ולבם לא עמד 
בה מפאת חולשתם הנפשית והפיזית: 
כמו  דבר,  יום  באותו  טעם  לא  חנן 
חבריו לספסל הלימודים, זולת “רקיק 
של כוסמין”)מאכלם הדל של תלמידי 
במערכה  פעמיים  נזכר  הישיבה 
מהופעתה  וההתרגשות  הראשונה(,  
לבו,  אהובת  לאה,  של  צפויה  הבלתי 
החישו את עלפונו ואת אבדן הכרתו; 
אף לאה לא טעמה דבר ביום חתונתה, 
גרמה  רוחה  בעיני  חנן  של  והופעתו 
לה לעילפון ולאבדן הכרה, שמהם לא 
התאוששה. ייסוריה של אהבה נכזבת 

למצבים  רגיש  אדם  לדרדר  עלולים 
החסידית  בריניץ  אל  אך  פסיכוטיים, 
ושל  פרויד  של  שמעם  הגיע  טרם 
המקום  ובני  המודרנית,  הפסיכולוגיה 
הזקן  הצדיק  עזריאל  מר’  היו  מצפים 
בתו  הכלה,  מן  “הדיבוק”  את  שיוציא 
מיועד  המחזה  הגביר.  סנדר  ר’  של 
רחב  וצופים  קוראים  לקהל  אפוא 
ומשכילים,  עם  פשוטי   – הטרוגני 
למחצה,  ומתבוללים  גמורים  יהודים 
יפרשוהו  ואלה  ומהפכנים,  שמרנים 
ולפי  רקעו  לפי  בדרכו,  איש-איש 

המטען שהביא אתו מהבית. 

שלו  העם  בשירי  )הן  שנקט  ביאליק, 
הגנוזים  הדרמטיים  במונולוגים  הן 
שלו מפי העם( תחבולה דומה לזו של 
העמדת   - אנ-סקי  ש.  ושל  פרץ  י”ל 
שמאחורי  כמו-עממיות  דמויות 
לקוראיו  וקורץ  המחבר  עומד  גבן 
כאחת  ואמפתיות  לגלגניות  קריצות 
ולנוכח  דמויותיו  של  תמימותן  לנוכח 
השגותיהן הפרובינציאליות - התרצה 
לבסוף ותרגם את המחזה. כך העמיד, 
מדעת או שלא מדעת, גל-עד לעיירה 
של  לזכרו  וגל-עד  החרבה  היהודית 
י”ל פרץ, מורהו של אנ-סקי, מאספניו 
הפולקלור  של  החשובים  וממנציחיו 
של  מחברם  במזרח-אירופה,  היהודי 
שרשרת  דוגמת  כמו-עממיים  מחזות 
הזהב ובלילה בשוק הישן )כשהועלה 
הפך  אף  ב-1921  הבמה  על  הדיבוק 
אנ-סקי  של  לזכרו  גל-עד  המחזה 
ולזכרו של דור שלם שהאמין בצדקתה 

של המהפכה והניח את יסודותיה(.

והא- הקוסמופוליטנים  בחבורת 
ציוניים בין סופרי ישראל בלטה דמותו 
לספרות  שהכניס  פרישמן,  דוד  של 
ילדּות  רוח  של  רענן  משב  העברית 

להדגיש  ובראשונה  בראש  ראוי  זו 
של  מחזהו  את  לידיו  קיבל  שביאליק 
העולם  מלחמת  פרוץ  ערב  אנ-סקי 
על-ידי  מוצג  אותו  וראה  הראשונה 
הקרבות  שוך  לאחר  הבימה  להקת 
וסערת המהפכה, בעודו ממתין לרשיון 
פחות  מברית-המועצות.  יציאה 
אך  האירועים,  שני  בין  חלף  מעשור 
בינתיים נשתנה העולם תכלית שינוי: 
מלאכת איסוף הפולקלור שבה התחיל 
סקרנות  מתוך  האתנוגרף  אנ-סקי 
הפכה  תרבות  עסקן  של  והתלהבות 
בחלוף הִעתים ועם השתנות הנסיבות 
משהתבררו  גדולה,  הצלה  למלאכת 
ממדי האסון הלאומי: חורבן העיירות 
בבהלה  יושביהן  ומנוסת  היהודיות 
“רעיון  של  בעליו  ביאליק,  עבר.  לכל 
הכינוס”, שנועד לאסוף את כל קנייני 
הרוח של האומה עם המעבר מהגולה 
פעולות  כדי  ובתוך  לארץ-ישראל, 
חתימה וגניזה כמו בימי בית שני, ראה 
אנ-סקי מלאכת  במחזהו של  בדיעבד 
“כינוס” גדולה, ולא יצירה דרמטורגית 
אמות  עליה  להחיל  שראוי  בעלמא, 

של  ואובייקטיביות  ניטרליות  מידה 
ביקורת ספרות ותאטרון.

ימי  של  בעיצומם  ב-1915,  זאת:  ואף 
סופרי  גדול  לעולמו  הלך  המלחמה, 
פרץ,  י”ל  והמחזאי  הסופר  ורשה, 
שמתוך  היידישיסטית,  התנועה  ראש 
העמיד  הסוציאליסטית,  השקפתו 
הפשוט  האדם  את  יצירתו  במרכז 
ואת המגמה הנאו-חסידית, המעניקה 
עממיים  חוגים  לאותם  רהביליטציה 
של “יושבי חושך”, שהמשכילים חבטו 
בהם ללא רחם. דוד רוסקיס, במאמרו 
השיבה,  של  והפרדיגמה  אנ-סקי  ש’ 
של  לשיבתו  העיקרי  “הזרז  כי  מציין 
אנ-סקי” לעמו ולתרבותו היה אכן י”ל 

פרץ: 
פרץ,  של  לזכרו  המרגש  “בהספד    
את  אנ-סקי  הזכיר  ב-1915,  שנכתב 
הרושם החזק שעשתה עליו הקריאה 
שהיו  ב-1901,  פרץ  של  ב’שריֿפטן’ 
בעיניו בחינת תגלית: בפעם הראשונה 
מודרנית  אירופית  רגישות  גילה  הוא 
לו  הזדמן  כאשר  ביידיש.  מובעת 
את  לפגוש  ב-1908,  שנים  שבע  מקץ 
הסופר הגדול בס”ט פטרבורג, אנ-סקי 
כלל  שפרץ  מהעובדה  ביותר  התרשם 

וכלל לא נראה כיהודי5, וכדבריו: 
זכר  כל  אין   – כולה  דמותו  ובכל    
הגלות,  מעול  גמור  שחרור  לגלות! 
כמוהו לא ראו עיניי באיש מבין יהודי 

ס”ט פטרבורג המתבוללים6”.

ויצירתו משכו מן  י”ל פרץ  דמותו של 
הסתם את אנ-סקי גם מסיבות נוספות: 
לפגוש  יכול  אנ-סקי  היה  לראשונה 
עולם  השקפת  בעל  משכיל,  ביהודי 
סוציאליסטית, הכותב מחזות ביידיש; 
המעמדות  את  במרכזם  המעמידים 
ושואבי  העצים  חוטבי  את  העמלים, 

בימי המלחמה הידרדר 
מצבו של ביאליק לבירא 
עמיקתא, כתוצאה 
מחשד שהועלה נגדו 
מצד משטרת אודסה, 
שבית הדפוס שלו עוסק 
בהפצת תעמולה ציונית, 
והוא עבר מסכת חקירות 
קשה ומתסכלת
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בהם  לזהות  יוכל  הטקסט  לדקויות 
קרבה לשירי ביאליק, שמשכילי הדור 
שביאליק  אף  אכן,  פה.  על  ידעום 
הודיע לפרישמן במכתבו הנ”ל כי בחר 
יום-יומית  בלשון  המחזה  את  לתרגם 
עגלה”  “בעל  שכל  במיוחד,  ופשוטה 
בתרגום  לי  )“בחרתי  להבינה  יכול 
נוחה  שתהא  יראים,  ספרי  לשון  זה 
גם  כמדומה,  מובנת,  ותהא  להישמע 
אגדית  לדרמה  נאה  כך  עגלה.  לבעל 
מצד  וגם  העממי  תכנה  מצד  גם 
הבמה10”,  על  לעלות  עומדת  היותה 
לקולמוסו  מתחת  התמלטו  פה-ושם 
שיריו  את  במקצת  המזכירות  שורות 

הידועים.

לפרידה  לאה  אומרת  למשל,  כך, 
עליי  “ראשי  השנייה:  במערכה 
כן  אחרי  תעה...  לבבי  סחרחר... 
אחזה בי יד פתאום ותישאני הרחק... 
שנייה(.  מערכה  )הדיבוק,  הרחק...” 
ידועות  שורות  מזכירים  והדברים 
ָיד  ִתְזָרְקָך  לֹא  “ַהִאם  מהמתמיד: 
לֹא-ֶנְחָקר,  בַּה  ֶאל-גֹּ  / ָרה  ֶנְאָדּ דֹוָלה  ְגּ
ֵנף  ִיָכּ לֹא  ַהִאם   / לֹא-נֹוָדע?  ֶאל-ֶמְרָחק 
ֶנֱאָחז  ֶשׁ ג  ָדּ כַּ ּוְלָבְבָך   / ְסָעָרה  ִבּ רּוֲחָך 
229- שורות  )המתמיד,  צֹוָדה?”.  ְמּ בַּ
232( ובאותה מערכה אומר מנשה לר’ 
מנדל: “רבי, רוצה הייתי להישאר בדד, 
לחסות בצל פינה, להיסתר מעיניים... 
לי,  מסביב  זרים  אנשים  קהל  והנה 
בפניהם...  לדרוש  עימם,  לדבר  ועליי 
כעולה לגרדום אני בעיניי...” )הדיבוק, 
אלה  דברים  אף  שנייה(.  מערכה 
שורות  ובניסוחם  ברוחם  מזכירים 
מתוך שירי ביאליק11, למן לבדי, שבו 
כנפי  תחת  בדד  נשאר  הדובר  האני 
נאלץ  שבו  אבי,  לשיר  ועד  השכינה 
אהלים”,  יושב  “יעקב  מין   – האב 
הידיעה  בה”א  היהודי  של  אבטיפוס 

של  פיהם  בהבל  עצמו  את  לטמא   –
ֵעשו השיכורים ההומים מסביבו,  בני 
ֶבת  )“ֶשׁ לגרדום  והריהו כאדם העולה 
ִמְרזַח  תֹוְך  ְבּ ים  ֶאל-עְַקרִַבּ ִמים  יֹום-ָתּ
ֵאל  ְוִהְתָגּ יֶהם  ִפּ ֶהֶבל  מֹעַ  ָגּ  / ְסרּוִחים, 
ֲעלֹות   – יֹום  יֹום   / ְפֵתיֶהם.  ִשׂ רּוחַ  ְבּ
ֵלְך ְלגֹב ֲאָריֹות”;  ם, יֹום יֹום – ֻהְשׁ ְלגְַרדֹּ

אבי, שורות 40-42(.

גם ניסוח דבריו של ר’ עזריאל, 
האומר למיכאל ברתיעה מצטנעת 

ומתחטאת:
 “אליי?... היאך? וכי מי ומה אני?” 

)הדיבוק, מערכה שלישית(, מזכירים 
את דברי ההצטנעות וההתחטאות 
בשירו של ביאליק מי אני ומה אני 

)תרע”א(:
ֵמִני ֶקֶרן ָזָהב, י-ְתקְַדּ ִמי ֲאִני ּוָמה ֲאִני ִכּ

י-ְתחֹוֵנן ֶלְחִיי? ָנף ִכּ ת ָכּ ַּ ְורּוחַ רַכ
ק ָעלַי, י-ִיְתרֵַפּ ִגְבעֹול ָשׂדַי ִכּ ּומַה-ְלּ

ק רְַגִלי? י-ִיַשּׁ א רֲַעָנן ִכּ ֶשׁ ּומַה-ֶדּ
ׁש חְַסּדֹו ָלבֹוא; ת ֱאלִֹהים, ּבֹוֵשׁ ְרכַּ ֵאֲחָרה ִבּ

ִדי.  ּוָמלֹון לֹא-ִיְמְצאּו עֹוד ִעָמּ
)שורות 1-6(

תרע”ו,  בסיוון  ה’  מיום  במכתב  ואגב, 
החזיק  כבר  ביאליק  כאשר  שנכתב 
בידיו את מחזהו של אנ-סקי והתלבט 
לרעהו,  המשורר  כתב  לתרגמו,  אם 
ההיסטוריון שמעון דובנוב: “אם באמת 
להיות  כמוני  נבוב  קנה  אלוהים  בחר 
לחליל לו – אני מה וכוחי מה? יחייני 
רוח פיו ומגע אצבעותיו ידובבני, ואני 
די לי שאני חי ורואה את אור השמש 
ואת ירק העשב12”, והדברים נשמעים 
מתוך  ידועות  שורות  של  כפרפראזה 
שירים כדוגמת מי אני ומה אני וחלפה 

על פניי, שנכתבו בסמיכות זמנים.

הרפליקה  היא  במיוחד  לב  קורעת 

ושלל רעיונות ניטשיאניים רדיקליים, 
עול  ולפריקת  לאטוויזם  הקוראים 
ימי  שבעצם  פרישמן,  ומצוות.  דת 
המהפכה התחיל לערוך ולהוציא לאור 
הפציר  התקופה,  שלו  כתב-העת  את 
החדשה  לאכסנייתו  לשלוח  בביאליק 
היה  נתון  המשורר  אך  משלו,  משהו 
“תקופת  של  בעיצומה  שעה  אותה 
השתיקה” שלו, ולא הייתה בידו יצירת 
מקור חדשה. בימי המלחמה הידרדר 
עמיקתא,  לבירא  ביאליק  של  מצבו 
מצד  נגדו  שהועלה  מחשד  כתוצאה 
שלו  הדפוס  שבית  אודסה,  משטרת 
והוא  ציונית,  תעמולה  בהפצת  עוסק 
ומתסכלת.  קשה  חקירות  מסכת  עבר 

ותעודת  רישיונו  נסגר,  הדפוס  בית 
המסע שלו נלקחו ממנו ומצבו הכלכלי 
של  הפצרותיו  משתכפו  פלאים7.  ירד 
למצוקותיו  הפתרון  נמצא  פרישמן, 
אנ- של  מחזהו  תרגום  הכלכליות: 
הגון  שכר-סופרים  לו  העניק  סקי 
המשיך  אף  ופרישמן  רובל,   600 של 
כסף  סכומי  שטיבל  בשם  אליו  לשגר 
גדולים וחסרי פשר של אלפי רובלים, 
לשולחם,  להחזיר  ביקש  שביאליק 
כספים  שקיבל  על  נעימות  מחוסר 

שלא הגיעו לו8.

בלבד  הכלכלית  המצוקה  לא  אך 
שהתמסר  מרגע  הכף.  את  הכריעה 
הערה  הוא  המחזה  לתרגום  ביאליק 
יסודות  בו  מצא  אף  רוחו  את  לתוכו 
אותם  לו  משנתגלו  נשמתו.  משורש 
ֶאטימונים רוחניים המשותפים לעולמו 
הדיבוק  גיבורי  של  ולעולמם  האישי 
הוא שכח את כוונתו המקורית לתרגם 
וקליטה  פשוטה  בשפה  המחזה  את 
אחדות  רפליקות  במחזה  ושילב 
שאת  ולצופה  לקורא  המזכירות 
ישראל  סופרי  גדול  תרגם  הדיבוק 
כך  לידי  הגיע  הדבר  החדשה.  בעת 
מאביב  באיגרת  לו  כתב  שאנ-סקי 
את  כשקראתי  לך,  אומַר  “מה   :1918
התרגום, בלילה, כשהייתי יחידי, זלגו 
מעיניי דמעות שמחה. בכל כך עדינות 
וקושטה  נמסרה  מופלאה  ופיוטיות 
מלה  לא מצאתי  כל הדרמה.  ונתנגנה 
נעצר  שקורא  ומי  שתעצרני.  אחת 
קודם כל על מה שאתה הכנסת למחזה. 

תודה לך מקרב לב, יקירי9”. 

בשדרוגו  הבחין  אנ-סקי  כי  זאת  אין 
מעשה  בעצם  ליצירתו  ביאליק  של 
ניסוחים  לתוכה  משהכניס  התרגום, 
והער  הדרוך  והמאזין  שהקורא 

כאשר ביאליק כבר 
החזיק בידיו את מחזהו 
של אנ-סקי והתלבט אם 
לתרגמו, כתב לרעהו, 
ההיסטוריון שמעון 
דובנוב: “אם באמת בחר 
אלוהים קנה נבוב כמוני 
להיות לחליל לו – אני 
מה וכוחי מה? יחייני 
רוח פיו ומגע אצבעותיו 
ידובבני, ואני די לי 
שאני חי ורואה את אור 
השמש ואת ירק העשב”

ק’?
בו

די
‘ה

ת 
 א

גם
תר

 ל
יק

אל
בי

ם 
כי

הס
ע 

דו
מ

164

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

165



הדוניסטית. גם סצנת הפיתוי של הרוח 
הּוא   / ה,  ָנּ ַּ ַהג ֶיֶרק  ֶאל  ָהרּוחַ  ֵיֵרד  )“ָאז 
ה: /  ָמָמה דַָקּ קֹול ְדּ ה ְבּ לֵֹחׁש, הּוא ְמפֶַתּ
ה,  י רֲַענַָנּ ‘ְרֵאה, ֶעֶלם ֲחמּודֹות, ָמה עְַרִשׂ
רומז  ה’”(  ָנמַָקּ ֵרָאְתָך  ֶטֶרם  ְבּ ג  ִהְתעֵַנּ  /
למסורת ה-carpe diem )“תפוס את 
היום”; או “אכֹל ושתֹה כי מחר נמות”(. 
מהפואמה עולה שההשתקעות האין-
כמוות  כמוה  הספרים  בין  סופית 
קורץ  הטבע  בעת  ובה  אדמות,  עלי 
ללמדנים ומפתה אותם לצאת וליהנות 

מכל מנעמי החיים.

ביאליק  של  משיכתו  עיקר  אכן, 
למחזהו של אנ-סקי היה עשוי לנבוע 
מהעיסוק בדמויות הלמדנים, ומדמותו 
את  נושאת  זו  במיוחד.  חנן  של 
הרפליקה הארוכה והעקרונית במחזה, 
הדיבוק  את  המעלה  דמות  והיא 
מקבילה  אמנם  יהודית,  למקבילה 
ליקויים,  ומלאת  דלה  פרובינציאלית, 
ליצירות כמו המלט ופאוסט. יש לציין 
כי פאוסט של גתה, שהושפע מהמלט, 
השפיע על הספרות העברית בתקופת 
מכל  יותר  “התחייה”  ובדור  ההשכלה 
היצירות  שתי  במרכז  אחרת.  יצירה 
הנודעות גורלו של גיבור למדן, המוכר 
לקורא העברי היכרות בלתי-אמצעית: 
בגווילים  היתרה  שהתעמקותו  גיבור 
עליו  משרה  הדורות  ובחכמת  בלים 
הבלים”.  “הבל  של  והשקפה  דיכאון 
ביצירותיו  לרמוז  הרבה  ביאליק  גם 
ביצירות  במיוחד  ולפאוסט,  להמלט 
עוברים  שימיהם  גיבורים  המתארות 
בד’ אמות בין ספרים, והם מתגעגעים 
מעבר  המנהמים  האהבה  למנעמי 
נמצא  בהמלט  כמו  בהדיבוק  לכותל14. 
ילדיהם,  גורל  על  החולשים  הורים 
למדן “בעל מחשבות” היושב בין ספריו 
ולחיי  לאהבה  )לטבע,  לחיים  וכֵמַהּ 

היצר(, למדן החוזר לביתו ממרחקים, 
אהבתה  את  מממשת  שאינה  אהובה 
ומאבדת את שפיותה ואת חייה, רוח 

רפאים הפוקדת עוון אבות על בנים.

בהמתמיד,  להעמיד  שאף  ביאליק 
ביותר  והשאפתנית  הגדולה  יצירתו 
עד שנות מפנה המאה, כעין מקבילה 
שתשקף  יצירה  לפאוסט:  עברית 
שלל  ואת  היהודי  העולם  מרחבי  את 
ומדוויה.  שמחותיה  העם,  רוח  גילויי 
היצירה  של  יהודית  גרסה  לפנינו 
שמסעות  כשם  הנודעת,  הגרמנית 
יהודית  גרסה  היא  השלישי  בנימין 
וכשם  קישוט,  לדון  פרובינציאלית 
הגדר  מאחורי  ביאליק  של  שסיפורו 
של  האנטי-הרואי  סיפורם  הוא 
רומאו ויוליה מפרוור העצים ב”תחום 
על  לסיפור  מקבילה  לפנינו  המושב”. 
בין  ימיו  כל  היושב  הגרמני  המלומד 
מעבר  הטבע  עם  קשר  מאבד  ספריו, 
התעלות  רגעי  בין  מיטלטל  לכותל, 

כשנכח ביאליק בחזרות 
לקראת הצגת הבכורה 

של הדיבוק, נשתנה יחסו 
למחזה ההווי שתרגם, 
בעיקר בשל המסירות 

חסרת הפשרות, הכישרון 
העילאי והאקסטזה מרקיעת 

השחקים שהאצילה עליו 
להקת הבימה

בפי  הרביעית  במערכה  המושמת 
המת- חנן,  קול  את  השומעת  לאה 
החי המפר את חוקי המציאות ומגיע 
אלַי,  אפוא  נא  “שובה  לבו:  לאהובת 
לבי,  בקרב  אשאך  מת  בעלי...  חתני, 
ברכינו  על  נשעשע  הלילה  ובחלומות 
לנו...  נולדו  לא  אשר  הילדים  את 
זמירות  להם.  אתפור  פסים  כותנות 
מזכירים  והדברים  להם”,  אארוג 
ביאליק  של  הילדים  משירי  שורות 
לפרפר, אצבעוני(, המבטיחות  )הפרח 

לילד האהוב כתונת פסים לתפארת.

אך לא רק ברמה המיקרו-טקסטואלית 
ביאליק.  ליצירת  הזיקה  ניכרת 
המוטיביקה  מן  רבים  יסודות  גם 
קשורים  המחזה  של  והטיפולוגיה 
בעבותות אמיצים לעולמו של המשורר 
של  משיכתו  למשל,  כך,  הלאומי. 
ולדמותה  המת-החי  לדמות  ביאליק 
האלגורית  כדמותו  הרפאים  רוח  של 
לבין  בינו  מקשרת  ישראל  עם  של 
בו  אנ-סקי, שרגעי השיא  מחזהו של 
רוח  של  השיבה  בסצנת  מתרחשים 
החתן המת ביום חתונתה של אהובת 
לבו. בולט שימושו של ביאליק בדמות 
מדבר,  מתי  הגדול  בשירו  המת-החי 
שבו הענקים השרועים במדבר – ספק 
של  נציגיה  הם   – מתים  ספק  חיים 
תרבות עברית גדולה, שידעה תקופות 
ומרי.  התעוררות  ושל  תרדמה  של 
“ישני עפר” אלה – סמליו של עם רדום 
דמויות  לכאורה  רק  הם   – חנוט  או 
סטטיות ונטולות רוח חיים, שּכן זרמי 
חיים מפעפעים מתחת לחזותם הקרה 
יצירת  של  מרחביה  בכל  והמאובנת. 
טרנספיגורציות  למצוא  ניתן  ביאליק 
של  הפנטסמגורית  הדמות  של  שונות 
פינסקר,  לאו  של  מהגותו  המת-החי 
שתיאר  אחד-העם,  של  הרוחני  אביו 

בארצות  הסובב  כמת-חי  היהודי  את 
הנקרים  בכל  בעתה  ומעורר  החיים 

בדרכו.

דמות  של  האלגורי  עיצובה  לצורך 
תכופות  ביאליק  נזקק  המת-החי, 
של  הפולקלוריסטי  הזא’נר  לסממני 
 ,)danse macabre( המוות”  “מחול 
שבו מוליך מלאך המוות את הנדונים 
בשיר  במחול,  וקבר  רקב  אלי  למיתה 
מחול- של  משנה  סוגי  ובנגינה. 
)מנהג  השחורה”  “החופה  הם  המוות 
בעלי  להשיא  נהגו  שלפיו  פולקלורי 
את  לעצור  כדי  הקברות  בבית  מום 
התקדמותה של מגפה שעלולה להפיל 
חללים רבים( ו”חתונת המתים”, סוגה 
הלבן  הכלולות  לבוש  מתחלף  שבה 
הרבה  ביאליק  התכריכים.  בלובן 
להשתמש בסוגה מקּברית זו, למן שיר 
וכלה  קבצנים  חבל  בשם  גנוז  נעורים 
בשירי הזעם והתוכחה הנבואיים שלו 
)עיון מעמיק יוכיח כי כל אחת מחמש 
יוצאת  ללא  שלו,  הנודעות  הפואמות 
 danse של  יסודות  מכילה  הכלל,  מן 
יצירה למדנית- macabre(13. אפילו בַּ

נוסחיה  שאת  המתמיד,  שכלתנית 
לכתוב  החל  ביאליק  הראשונים 
בישיבת וולוז’ין הליטאית-המתנגדית, 
יש תיאור מחול שדים ורוחות. תיאור 
ים  ִמְתלֲַחִשׁ ִאים  ָשׁ “ַהְדּ כדוגמת  תמים 
שורה  )המתמיד,  ָהרּוחֹות”  רֹות  ּוְמסְַפּ
יהודית  גרסה  לשמש  מתאים   )12
ולפורגיס”  “ליל  של  ומרוככת  מתונה 
הרוחות  מתאחדות  שבו  הפגאני, 
מבוסס  הצירוף  והצומח.  החי  עם 
י”ח,  )דף  ברכות  במסכת  המסופר  על 
הלך   )...( אחד  בחסיד  “מעשה  ע”ב(: 
רוחות  שתי  ושמע  הקברות  בבית  ולן 
שמספרות זו עם זו”, ומכאן שהצירוף 
מכיל רמזים לתאוות בשרים ולהוללות 

ק’?
בו

די
‘ה

ת 
 א

גם
תר

 ל
יק

אל
בי

ם 
כי

הס
ע 

דו
מ

166

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

167



“הבימה” הכריע את כל הבא בגבולו, 
ובבת אחת, בלי שום משא-ומתן שכלי 
]...[ ואיני יודע אם גרם לכך הכישרון 
משחקים,  כמה  של  והחזק  האמיץ 
ואולי גרם לכך גם תוכן הדרמה. אולי 
וההתלהבות  האקסטזה  זאת  הייתה 
מעיין  מאיזה  הנובעת   ]...[ הכבירה 
מה  כל  מתיכה  שהיא  נעלם,  אש  של 
סיגים  גם  ומהפכת  לתוכה  שנופל 

לזהב. )שם(.

היה  הדיבוק  כלפי  שיחסו  ביאליק, 
מלּווה מלכתחילה בהסתייגות שביטא 
הרקיע  חלושה,  ענות  ובקול  בקרירות 
חסרת  התלהבות  של  לגבהים  לפתע 
החרישי  הניגון  וכדברי  תקדים, 
 / ולמה  מה  “על  המחזה:  את  הפותח 
יורדת הנשמה / מאיגרא רמה / לבירא 

עמיקתא? / - ירידה צורך עלייה היא, 
/ ירידה צורך עלייה היא”. 

)הדיבוק, בפתח המערכה ראשונה(.

אנ-סקי  באוזני  ביאליק  טען  אם 
שאין הוא מצליח להתיך את הסיגים 
ולהפכם ליצירה מן המעלה הראשונה, 
על   – ביצועה של להקת הבימה  הנה 
שהתחוללה  הפוליטית  הסערה  רקע 
גרמו   – התאטרון  לאולם  שמחוץ 
לביאליק לשנות את דעתו מקצה לקצה 
ולראות בתוצאה סיגים שנצטרפו בכור 
ביאליק  טהור.  לזהב  והפכו  המצרף 
אחר  נוהה  שלבו  והתוודה  כיחד,  לא 
את  המייצג  הראליסטי17,  התאטרון 
המציאּות “כמֹות שהיא”, ללא הפרזות 
להודות  נאלץ  כאן  אך  ועיוּותים, 
במחזה  חולל  הבימה  של  שהביצוע 
שרו  איך  לראות  היה  )“צריך  נפלאות 
אש  הייתה  ממש  הללו.  המילים  את 
הייתי  בעצמי  ואני  סביבם.  מלהטת 
כל  שם(.  להבה”;  כאש  ביניהם  בוער 
כך הזדהה ביאליק עם מעשה התרגום 
שלו עד שהתחיל מדבר על המציאּות 
החוץ-ספרותית בלשון המחזה. מאיר, 
אומר  בבריניץ,  הכנסת  בית  שמש 
“מאחד  חנן:  על  הראשונה  במערכה 
למד  מתחילה  הוא.  בליטא  המקומות 
בגמרא  ולילה  יום  הגה  בישיבה.  כאן 
]...[ ופתאום נעלם. אמרו שקיבל עליו 
גלות ]...[ נהפך לאיש אחר”. וביאליק, 
החזרות  על  סיפר  שבה  זו,  בהרצאה 
מספר  הדיבוק,  העלאת  לקראת 
עוד  עובד  “אני  לו:  אמר  שווכטנגוב 
כשאני  אולם   ]...[ אחרות  בסטודיות 
אני  משתגע,  אני  זה,  למקום  נכנס 

נהפך לאיש אחר”)שם(.

ומילים אחרונות על יחסו של ביאליק 
הספרות  וכלפי  בכלל  החסידות  כלפי 

ייאוש תהומיים.  אופוריים לבין רגעי 
האור  אל  הכתלים  מבין  בצאתו  גם 
נקרה השטן בדרכו בדמות רוח, תרתי-
תיאור  לפנינו  בפאוסט,  כמו  משמע. 
)שביצירת  והסימאון  העיניים  ניקור 
בלבד(15.  מטאפוריים  הם  ביאליק 
אפוא  מצא  אנ-סקי  של  במחזהו 
משורש  מעטים  לא  יסודות  ביאליק 
קסם  כבחבלי  המשיכה  כגון  נשמתו, 
הספרים,  של  הווירטואלי  לעולם 
המכיל את הטבע בכל גילוייו, כדברי 
המרכזיים  המונולוגים  באחד  חנן 

במחזה:
מתחת   ]...[ פוסקים?...  “גמרא?   
]...[ העולם  לארץ יש עוד עולם אחד 
על  אשר  העולם  כדמות  התחתון, 
הארץ מלמעלה. שם ימים רחבי ידיים 
ותהומות עמוקות, יערות עד ומדבריות 
נוראים. ועל פני הימים אניות גדולות 
יהמון.  גדולים  ומשברים  תהלכנה 
וסופות  סערות  תרעשנה  ובמדבריות 
היערות...  בקרב  ישלטו  עולם  ופחדי 
את  אלוהים:  מהם  מנע  אחת  ואולם 
שם  תזרח  לא  השמש  השמים.  רקיע 
רמזיהם...  שם  ישלחו  לא  וברקים 
וכזאת היא הגמרא! גדולה היא ונוראה 
מאוד מאוד. אין קץ וגבול לה, ואולם 
הרם לא תרים את האדם בלהבות אש 
השמימה... לא כן הקבלה! היא תשלח 
לעיניך;  שמים  שערי  כל  ונגלו  ברק 
להם  חקר  אין  אשר  עולמות  עולמי 
להציץ  פנימה  ה”פרדס”  אל  בואך  עד 
מערכה  )הדיבוק,  הפרגוד”...  מאחורי 

ראשונה(.

יצירות כמו זוהר, מתי מדבר והבֵרכה 
דברים  בעזרת  חדש  באור  מוארות 
בתרגומו-עיבודו  אנ-סקי  של  אלה 
חשב  ביאליק  גם  שהרי  ביאליק,  של 
באמצעות  הטבע  את  לחוֹות  שניתן 

 – ביצירתו  ביטוי  לכך  ונתן  הספרים, 
בשירה ובפרוזה.

כשנכח ביאליק בחזרות לקראת הצגת 
יחסו  נשתנה  הדיבוק,  של  הבכורה 
בשל  בעיקר  שתרגם,  ההווי  למחזה 
הכישרון  הפשרות,  חסרת  המסירות 
העילאי והאקסטזה מרקיעת השחקים 
שהאצילה עליו להקת הבימה: “והנה 
אז  עמדה  למוסקבה  באתי  כשאני 
‘הבימה’ בסוף הכנת ‘הדיבוק’ ]...[ שתי 
המערכות היו כבר גמורות, ואני הייתי 
חודשים  שלושה  במשך  שם  יושב 
כמעט יום יום ורואה בעבודתם, ביחד 
הגדיל  דבריו  בהמשך  וכטנגוב”16.  עם 
דבקות  ימי  שבאותם  וקבע  ביאליק 
העברי  התאטרון  נוצר  והתלהבות 

המודרני: 
  “איני יודע אם היה זה חלום, שיגעון 
המסיבות  בתוך  אולי  שיכרון.  או 
במוסקבה,  המהפכה  של  המשונות 
בחיים,  שהיו  התהפוכות  כל  על 
שתתה גם ‘הבימה’ את כוס השיכרון 
והשכירה את זולתה. ]...[ קשה לתאר 
מה  בכתב  ואפילו  פה  בשיחת  זאת 
שנעשה שם. ואני אומר לכם, שנעשה 
אז נס גדול. הייתה הרגשה שהנה קם 
תאטרון עברי, לאחר שעברו כמדומני 
כשישים שנה מימי התאטרון הראשון 
היהודי של גולדפדן ]...[ אופן ההצגה 
היה  ‘הבימה’  על-ידי  “הדיבוק”  של 
מסגרת  לכל  ומחוץ  לגמרי,  חדש  עוד 
הייתה  זאת  הצגה  דרך  ושגרה. 
תלמיד  שהיה  לווכטנגוב,  מיוחדת 
לו  ובחר  סטניסלבסקי  של  הסטודיה 
דרך זו לעצמו. ואני צריך לאמר לכם, 
דרך אגב, שלפי טעמי הפרטי נעים לי 
הראליסטי,  האמנותי  התאטרון  יותר 
של  וההעוויות  הצבעים  גודש  בלי 
של  המשחק  זאת,  ובכל   – גרוטסק 
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למשלחת האיסוף של הפולקלור היהודי בראשית אנ-סקי, אך הבהיר לרעהו שאין בידו “תעודת מסע”, 

כי הוא נתון לחקירות באודסה.

לתרגם  ישבתי  מכתבך  שהגיעני  ביום  “בו  לפרישמן:  ביאליק  כתב  תרע”ז  מקיץ  לפרישמן  במכתב   .8

 ,)2 הערה  ]לעיל  )ביאליק  באחריות“.  אליך  ושלחתי  כיליתיו  והיום  לאנ-סקי  העולמות’  שני  ‘בין  את 

קעט(. ובסוף האיגרת כתב “אל נא תעכב את שכר תרגומי. שלח כאשר תשית עליך ועל שטיבל, אך 

אל תעכב”. במכתב מיום 19 בספטמבר 1917 )שם, קפב( ביאליק מודה על הכסף: “את 600 הרו”כ שכר 

תרגומי בצירוף הנעליים קיבלתי בזמנם – ותודה רבה לך ולשולחם”. במכתב לשטיבל מיום 21.11.1918 

)שם, קפו( מתברר שפרישמן שלח לביאליק אלפיים רובל, יותר ממה שהגיע לו, וביאליק חושב שעליו 

להחזיר את הכסף. על א”י שטיבל, המצנט שאפשר את הוצאת כתב העת התקופה, ראו בספרה של דנה 

עמיחי-מיכלין, אהבת אי”ש )אברהם יוסף שטיבל( )ירושלים:  הוצאת מוסד ביאליק  2000(.

9. משה אונגרפלד, ביאליק וסופרי דורו )תל-אביב:  דביר תשל”ד-1974(, 29.

10. ראו איגרת מקיץ תרע”ז )ביאליק, לעיל הערה 8(.

11. השווה לניסוח שורות הפתיחה של שיר גנוז: “היי עוד הפעם מחסה לי, כיפת אלה רעננה / בודדה 

בפינת סתר ]...[ העלימיני בצלך”; ח”נ ביאליק )ביאליק, חיים נחמן. שירים תרנ”ט-תרצ”ד, ב )תל-אביב: 

אוניברסיטת תל-אביב 1990(, 378.

12. ביאליק )לעיל הערה 2(, קעג.

13. על סוגה זו עמדתי בראשונה בחיבורי שירי ביאליק הראשונים, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור 

)אוניברסיטת תל-אביב 1980(, 171–175; על חשיבותה של הסוגה ועל מרכזיותה ביצירת ביאליק ראו 

שמיר )זיוה שמיר, הצרצר משורר הגלות )לחקר היסוד העממי בשירת ח”נ ביאליק( )תל-אביב: פפירוס  

.109–94 ,)1986

14. ראו זיוה שמיר, “’מילים, מילים, מילים’: הדים ממחזותיו של שקספיר ביצירת ביאליק”, במה, לה, 

163 )תשס”א(, 49–55. 

15. לימים העמיד אלתרמן בפונדק הרוחות גרסה מודרנית לפאוסט, בגוללו את סיפור חייו הטרגי של 

רמן וירטואוז הכורת ברית עם השטן, מתרחק מן החיים ומקדיש את כל חייו לאמנות בת השמים. וראו 

מאמרי “חורף שירתו: ‘פונדק הרוחות’”, מותר, 7 )1999(, 187–198.

16. ביאליק )לעיל הערה 4(, קיד.

המציאּות  בממדי  המפריז  האקספרסיוניסטי,  מהתאטרון  רתיעה  הייתה  שלביאליק  בלבד  זו  לא   .18

ומעוות אותם, אלא שגם סלד מן המגמה ששלטה בתאטרון העברי בראשיתו - שיקופה של המציאּות 

היהודית המעּוותת בגולה, במקום שיקופה של המציאּות הארץ-ישראלית, הבריאה והרעננה. ומאחר 

שיש  האמין  הוא  לשמן,  ראויות  דרמות  להוליד  הארץ-ישראלית  המציאּות  בכוחה  היה  לא  שעדיין 

ולדלות ממנו חומרים שישמשו בסיס  יסודות דרמטיים מרובים,  לחזור אל הסיפור המקראי, המכיל 

לתקומת התאטרון העברי החדש; וראו בהרחבה שמעון לוי, מקטרים בבמות: עיונים בדרמה העברית 

)תל-אביב: הוצאת אור-עם 1992(; זיוה שמיר, “בחזיונות הנביאים טמונים גרעיני התאטרון העברי – על 

מחשבת התאטרון של ביאליק”, במה, לו, 167 )תשס”ג(, 41-55.

17. כך פסק אחד-העם את משפטו על אוסף שירי העם בעריכת האתנוגרפים גינצבורג ומארק: “שירי 

עם הז’רגוניים שאספו והוציאו גינזבורג ומארעק, שירים שאין בהם אף צל של שירה או של רעיון, 

אלא פטפוטי מילים בלבד” )ראו מאמרו של אחד-העם “ריב הלשונות”, כל כתבי אחד-העם )תל-אביב: 

דביר 1947(, תה, הערה 1. ראו גם מאמרי “יחסו האמביוולנטי ורב התהפוכות של ביאליק אל החסידות”, 

חוליות, 10, סתיו 2006, 31-58.

19. רשומות )כתב עת לאתנוגרפיה ולפולקלור בעריכת ביאליק ודרויאנוב(, ב )תרפ”ז(, 383-387.

בפרט:  והנאו-חסידית  החסידית 
וולוז’ין  לישיבת  שהגיע  ביאליק, 
בה  פיתח  החסידית,  מווהלין  בליטא 
ביקורתית,  עולם  השקפת  מהרה  עד 
וההשכלה  המתנגדות  מן  בה  שיש 
כפי  החסידות,  כלפי  יחסו  יחד.  גם 
שהיא מתגלה ביצירתו, עבר גלגולים 
גרעין  שימר  בעיקר  אך  מעטים,  לא 
עד  והתנגדות.  רתיעה  של  קשה 
אחרית ימיו נשאר ביאליק רציונליסט 
והנפלאות  הנסים  בסיפורי  המתבונן 
כבסיפורי  השם  ואנשי  הצדיקים  של 
במאמרו  מילים18.  ופטפוטי  שווא 
שנתפרסם  חסידים,  כתבי  של  גניזה 
לחקר הפולקלור  בכתב העת רשומות 
ובעריכת  שבעריכתו  והאתנוגרפיה, 
ספר  בעל  דרויאנוב,  אלתר  ידידו 

הבדיחה והחידוד, כתב ביאליק:
להתפלל  אם  בלתי  אפוא  לנו  “אין    
אמנם  אחת,  מהפכה  עוד  תבוא  כי 
לאנשים  תהפוך  אשר  אחר,  ממין 
אבות  של  הקטנים  בניהם  בני  ההם, 
החסידות הגדולים, לב אחר, והשכילו 
איננו  בימיהם  כבוד אבותם  כי  להבין 
להפך,  אם,  כי  פנים”  ב”התר  בהכרח 
שרידי  כל  בפרסום  דבר”:  ב”חקור 

1. כידוע, במקורו ביידיש הוכתר מחזהו של אנ-סקי בכותרת “צווישן צוויי ועלטן” – “בין שני עולמות”.

2. במכתב מראשית קיץ תרע”ו, ראו חיים נחמן ביאליק, איגרות ח”נ ביאליק, בעריכת פישל לחובר, ב 

)תל-אביב: דביר תרצ”ח-תרצ”ט(, קעב( כתב לאנ-סקי כי “המתרגם של הדרמה שלך, שעליו חשבתי, 

עסוק בשעה זו. אבל עוד לא נואשתי ממצוא מתרגם אחר”.

3. שמעון ראבידוביץ, שיחותיי עם ביאליק )ירושלים ותל-אביב: דביר  תשמ”ג(, 102.

4. חיים נחמן ביאליק, דברים שבעל-פה, ב )תל-אביב:  דביר  תרצ”ח(, קט–קכ.

5. דוד רוסקיס, “ש’ אנ-סקי והפרדיגמה של השיבה”, חוליות, 3 )אביב 1996(, 145.

6. ובמקור ביידיש: “אין דער גַאנצער ֿפיגור – קיין שום זכר ֿפון גלות! ַאזַא ֿפרייקייט ֿפון גלות הָאּב איך 

ניטש בַאמערקט אין דעם אויסזען ֿפון קיינעם ֿפון די ַאסימילירטע פעטערבורגער יידן”, וראו ש. אנ-סקי 

“יצחק לייבוש פרץ”, געזאמלטע שריֿפטן, 10 )ווארשע 1928( ]כל כתבי אנ-סקי, תרגם וערך ש”י ציטרון, 

וילנה: הוצאת ש’ שרברק 1921[, 155.

7. באיגרת מיום ט’ בנין תרע”ב )ביאליק ]לעיל הערה 2[, קלג( הביע ביאליק את רצונו העז להצטרף 

יקרים  האלה  השרידים  זכרונותיהם. 
בלי  נפש,  לכל  שווה  במידה  עתה 
הבדל כתות, ואינם זקוקים כלל לשום 
מצד  מיוחדת  ושמירה  אפוטרופסות 
מי שהוא. בעליהם הגמורים של כתבי 
והעם,  המדע  הם  ותלמידיו  הבעש”ט 
ומי שמלינם בביתו לילה אחד לבטלה 

הריהו גוזל את הרבים ו”מונע בר”19.

את  להפוך  אפוא  ביקש  ביאליק 
של  החסידות,  אבות  של  צאצאיהם 
ה”צדיקים”, ה”רביים” ו”אנשי השם”, 
הרואים  רציונליסטיים,  מדע  לאנשי 
למחקר  חומר  חסידים  בסיפורי 
להפכם  ביקש  הוא  לחלופין  וללימוד. 
כדי  אבותיהם  כתבי  של  למהדירים 
שיפרסמום ויפיצו אותם ברבים כחלק 
הוא  כך,  או  כך  העם.  של  ממורשתו 
ביקש שלא לראות בסיפורי החסידים 
לשמרם  שצריך  מקודשים  טקסטים 
בסופו  מבטחים.  במקום  משמר  מכל 
התלכד  שלו  מאמין”  ה”אני  דבר,  של 
חומרים  שליקט  אנ-סקי,  של  זה  עם 
שנמחתה  העיירה  מן  אתנוגרפיים 
מתחת לרקיע, והנציח אותם ביצירתו 

לדורות.
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בעוד אנ־סקי קורא את מחזהו, התלוו בדמיוני קולות גיבוריו על ידי קולות הדמויות 
החיות מסביב לאותה עלמה בעיירתנו, שגם בה נכנס דיבוק בגלל אהבה אומללה. 
כמו חיה עומדת לפני התמונה המחרידה, כיצד חופרים בור באמצע העיירה, כיצד 
יהודים ויהודיות מתקהלים מסביב לבור, כולם עומדים בדממה, אפילו תינוקות של 
בית רבן, אימה ופחד נפלו על כולם. והנה הורידו את העלמה אל תוך הבור עד מחצית 
גופה, והקול הגברי הגס העולה מתוכה בוקע עד לב השמים. הנה הובהל הצדיק מן 

העיר הסמוכה, והנה מרים הצדיק את מטהו ובקול גערה הוא גוזר: ‘דיבוק, צא!’

משונים,  קולות  עולים  מגרונה  במכאוביה.  מתפתלת  העלמה  עונה.  ואין  קול  אין 
הצדיק  פני  נסער.  הקהל  אנ־סקי.  של  ב’הדיבוק’  כמו  ממש  מאוב,  כקול  נמוכים, 
חתול  לאחוריהם.  כולם  נרתעו  פתאום  וכלים.  הולכים  כוחותיו  מת.  כפני  חיוורים 

שחור עבר במרוצה בין רגלי העומדים ונעלם.

המתיחות עברה. פני הצדיק נהרו. נשמעו קולות שמחה:
- תודה לאל ולרבי!

-  הכל עבר בשלום!
- מזל טוב! מזל טוב!

- הדיבוק יצא מן הכלה בצורת חתול שחור. הראית?
- הוציאו את העלמה מן הבור!

תוהים  עיניהם,  משפשפים  אנשים  נגוזה.  האגדה  החשמל.  אור  הודלק  באולם 
ומשתאים. האם לא בחלום שמעו וראו כל זאת? האור המסתורי בעששית כבה. פני 

אנ־סקי לבשו חולין לאור החשמל הכהה שבאולם הגדול. 
עוד הוא עומד לרדת מן הבימה, ומשולי האולם החלו להישמע קולות קריאה:

- הידד, ביאליק!
- ביאליק  איתנו!

- יעלה על הבימה!
- אנו מבקשים!

- לא ניתן לו להשתמט!

כל הקהל עמד על רגליו ופתח בתשואות רמות:
- ידבר המשורר! יגיד לנו את דברו!

- הייתכן? ביאליק בקייב, ואנו לא נהנה מדבריו?
-  ביאליק! הידד!
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הפגישה
בקייב היה הדבר בשנת 1917, באחד האולמות הגדולים אשר בעיר 
נאסף קהל רב מאוד, מן  האינטליגנציה של קייב. על הבימה עמדו 

שולחן קטן וכיסא. פתאום כבה האור באולם. השתררה דממה.

על הבמה הופיעה דמותו של ש. אנ־סקי, בעל השער המכסיף. לאור הצהוב השופע 
מן העששית, שעמדה על השולחן הקטן הוא נראה מיסטי ביותר. הוא החל לקרוא 
את ‘הדיבוק’ שלו בקול רוטט, קול לוחש כמעט. שקט באולם. לאט־לאט גובר קולו. 
סנדר  המשולח,  הבטלנים,  השונים:  הטיפוסים  לרחף  מתחילים  השומעים  לעיני 
העשיר מבריניץ, הכלה לאה׳לה, הקבצנים, מאיר השמש, חנן, הניך וכיוצא בהם. 
הקריאה נמשכת שעה, שעתיים ויותר. הקהל היה קשוב בדממה, דומה היה, שכל 
המעשה מתרחש כאן באולם. הנה מתכוננים לדין תורה עם המת. הקהל אשר באולם 

מחויב יהיה לעמוד לימין הצדיק החלש ולעזור לו לגרש את הדיבוק קשה העורף.

דוד ורדי
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מן  עצמו  עקר  ביאליק  כפיים.  על  לשאתו  והתכוננו  סביבו  התקבצו  נוער  קבוצות 
הקהל שישב בתוכו, עלה על הבימה ,דממה באולם.

-  על מה ביאליק ידבר ?
- מה יגיד?

-  כל זמן שאתה מפטפט, לא יגיד דבר!
-  מוטב שאתה תבלום פיך, חכם מחוכם!

-  מוטב ששניכם תחרישו ולא תפריעו. הלא ביקשנו, כי ידבר. הוא הסכים ואתם 
מפריעים.

-  יהודים פטפטנים!
-  מוכיח בשער! טול קורה מבין עיניך!

מרפקים דוחפים את מרפקי שכניהם:
-  שקט, תנו להתחיל!

קולו של ביאליק נשמע. 

אחרי המשפטים הראשונים שהוציא מפיו נגלו בפני רבים אותות תימהון וחרדה. 
וכי כך מדברים  הללו הניעו כתפיהם, והללו הציצו זה בפני זה מתוך השתוממות: 

בנוכחותו של אנ־סקי?
- הלא הם ידידים משכבר הימים!

- ביאליק הוא ביאליק. לפניו אין משוא־פנים.
- הוא אומר את אשר עם ליבו.

- אך הלא אין זה מן הנימוס. הלא הוא מלבין את פני חברו ברבים!

ביאליק אמר בערך את הדברים האלה: רבותי, זוכרים אנו מימי ילדותנו את התמונה 
עליהן  מוסיף  נייר,  פיסת  לתוך  אוספן  ציפורניו, מלקטן,  הנוטל את  יהודי  הידועה, 
כמה שבבים דקים שחתך מגפרור, זורקן לתוך האש ושורפן. אסור לו ליהודי לזלזל 
ליתן את הדין, כשיבוא  יהודי המזלזל בכך, עתיד  ולנהוג בהן הפקרות.  בציפורניו 
לעולם האמת. הקב״ה בכבודו ובעצמו יכריחו לרדת שוב לעולם הזה, לנדוד ולעבור 
בכל המקומות, אשר לשם היה משליך את ציפורניו מתוך הפקרות, וללקטן מחדש. 
יכולים אתם לשער לכם את הייסורים הנוראים, הטלטולים וההתלבטויות של אותו 
יהודי מסכן. אומר אני זאת כלפי ידידנו היקר ש. אנ־סקי. הוא מנע מאתנו כל אותם 
הטלטולים והייסורים. הוא לקט בשבילנו את הציפורניים האלה. חומר יקר ועשיר 
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בלי  שוטפים  ודברי  לרעיונותי  חופש  נותן  אני  לנאום,  ומתחיל  הבימה  על  עולה 
אנ־ דאגה,  אל  ומכרי...  ידידי  במיטב  הדוכן  מעל  שמות  עושה  שאני  ויש  גבול, 
הייתי  ודאי  בדיבור,  מאריך  הייתי  לו  כי  הערב,  מזלך  לך  שיחק  עוד  יקירי,  סקי 
מדמה אותך גם לסמרטוטר המלקט בלויי סחבות! דע לך, כי אין לנואם אויב גדול 

מאריכות לשון!...

ביאליק )הרגיש, כי אנ־סקי נרגע קצת, והחל לנתח את המחזה מחדש, והביע רעיונות 
מעניינים על תורת הדרמה, גילה לאנ־סקי אור חדש במחזהו, שאנ־סקי עצמו לא 
כזה להיתרגם  כל המגרעות, ראוי מחזה  ועל אף  ולבסוף אמר(:  קודם,  בו  הרגיש 

לעברית, למען יישמר כנכס של היצירה העברית, שתעמוד לדורות.
שמח אנ־סקי לדברים אלו )עמד מלכת והרעים קולו על ביאליק(: גזלן, רוצח, אויב 

בנפש! אולי תיקח אתה את המכשלה הזאת תחת ידך? הלא מי כמוך!
אנ־סקי יקירי, הפעם צדקת! אני  שמח ביאליק על שמצא מקום לפייס את חברו: 
מבטיחך, כי בבואי לאודיסה, אגש אל המלאכה. הלא אתה בעצמך אינך מעריך, 
כמה יופי ושירה יש במחזה שלך. חומר יקר מכל יקר! אין לשער! במקצוע הדרמה 

העברית אנחנו עניים מרודים. וכל העושה דבר לפיתוחה עושה דבר גדול!
אנ־סקי )שמח כילד, חיבק את ביאליק ובדמעות זולגות אמר(: עתה ניחמתני באמת. 
גזלן, בזה תפצה  ועדה  לי הערב קבל עם  ומוחל לך על כל אשר עשית  אני סולח 
אותי! ואני סומך עליך כי תוציא מתחת ידך פנינה אשר לא אכירנה. רשאי אתה 

לעשות בדרמה שלי כחפצך!

ואמנם קיים ביאליק את הבטחתו, ובבואו לאודיסה ניגש אל המלאכה.

על  עובד  שהיה  בשעה  באודיסה  למשורר  קרוב  להיות  מיוחדת  זכות  לי  נתגלגלה 
‘הדיבוק’. הוא היה קורא לפני קטעים ומבקש ממני כי אשחק אותם  התרגום של 

לפניו כדי לבדוק ולשמוע כיצד נשמעים המשפטים על הבימה.
- המבין אתה? רוצה אני, כי יהיה נוח לשחקן על הבימה, ואל יתאונן, כי הדברים 
אשר אני נותן בפיו הם כפשתן. חייב הדרמטורג העברי להיות זהיר כלפי השחקן 
העברי, שהרי שפתנו לא נתנסתה עדיין על הבימה. על כן אני רוצה למדוד עליך את 
המלבוש ולנסות אותו, כחייט  המודד כמה וכמה מדידות כדי לראות אם ארוכים 
המכנסיים או קצרים הם, אם גדול המעיל מכפי מידת הלובש או צר הוא ויתפקע 

עליו?

שה
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זה, הפולקלור היהודי, הרבה פנינים יקרות והרבה מרגליות פז טמונות בו. ואנ־סקי 
אסף ושזר אותן לתוך המחזה שלו ״הדיבוק״, ועתה צריך לבוא הדרמטורג העברי 
עבודת  החשובה,  עבודתו  על  הגדול.  המחזה  את  הזה  החומר  מן  וליצור  הגדול 
הכשרה, הלקט בלי שכחה כמעט, על הסבלנות והאהבה הרבה, שהשקיע במחזהו 

זה אנ-סקי, אנו מביעים לו כאן הערב את הערצתנו.

ביאליק כילה את דבריו. בקהל רבתה התנועה. קבוצות - קבוצות עמדו עוד זמן רב, 
התווכחו והתפלפלו על טיב המחזה ועל הערכתו של ביאליק.

וביאליק עצמו, לאחר שסיים, התחרט, כנראה, על צורת הדברים, שבחר בה לדבר 
הערב בפני קהל מעריציו של אנ־סקי, ניגש אל אנ־סקי, שעמד מבודד באחת הפינות 

של המסדרון, כפוף ושחוח, וביקש לשדלו לפייסו ולהשיב אליו את רוחו הטובה:
נו, אנ-סקי יקירי, נשוב עתה אל המלון, ניקח מעט משקה ונצא בריקוד חסידי? 

לעבר  הגן  בשדרת  הלילה  בחשכת  גסות  פסיעות  פסעו  שניהם  ענה.  לא  )אנ־סקי 
שעה  מישהו.  מפני  בורחים  שניהם  כי  היה  דומה  אנ־סקי.  התאכסן  שבו  המלון, 
ארוכה לא דיברו דבר. בקול צעדיהם כאילו נשמע ויכוח ער, טענות ומענות, טרוניה 
אנושה.  מכה  כעין  בקרבי  חשתי  בי.  התכווץ  ולבי  לצדם  הלכתי  אני  והצטדקות. 
עצרתי נשימתי, נשכתי שפתי וחששתי, שמא יתחילו לדבר. השתתפתי בצערו של 
אנ־סקי, אך עם זאת הערכתי את יושרו וכנותו של ביאליק, שהגיד לידיד יקר את 

אשר היה עם לבו להגיד בלא משוא־פנים(.

יצרת  סוף־סוף  הלא  יקירי?  תתעצב,  למה  הכבדה(:  הדממה  את  )הפסיק  ביאליק 
דרמה חשובה מאוד, דרמה המעצבת את החיים היהודיים החסידיים. עשית דבר 

גדול. הרבה מקוריות יש בדרמה שלך.
אנ־סקי )הבליג על צערו והתאמץ לדבר בהומור(: אוי, ביאליק, ביאליק! מה עשית 
שעל  התחוח  בעפר  דשת  ועוד  באדמה,  אמות  תשע  אותי  קברת  הלא  הערב?  לי 

קברי.
ביאליק: אנ-סקי יקירי, הלא אינך סופר מתחיל. אקווה, שדברי לא ירפו את ידיך. 

עשיתי את חובתי. אמרתי את אשר היה עם ליבי להגיד.
אנ-סקי: אך למה המשלת אותי למאסף ציפורניים?

ביאליק: הלא גם המשלתיך לצובר אבנים טובות ומרגליות.
ביאליק )חיבק את אנ־סקי, כאומר לכפר על עוונו(: תסלח לי, יקירי. כך דרכי. כשאני 
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ביאליק הביע את רצונו כי אמלא את תפקיד הסבתא פרידה, לאחר ששמע אותי 
נהגתי לשחק בפניו את  זקנה אני  יהודיה  לא פעם משחק בביתו טיפוס של אשה 
כשתבוא  בשיר־ערש.  לאה׳לה  את  מרדימה  כשהיא  הזקנה,  פרידה  של  המונולוג 
ל’הבימה’ במוסקבה וכשיגיע הזמן להציג את המחזה הזה עליך למען השם לשחק 

את הסבתא!

נענה  והוא  לווכטנגוב  הדבר  את  סיפרתי  ב’הדיבוק’,  לשחק  תורי  ובהגיע  הסכמתי 
לי. 

אלא שמצב הדברים בתיאטרון דרש כי אמלא תפקידים אחרים כבטלן א׳ וכצדיק 
ר׳ עזריאל ממירופול. כשבא ביאליק למוסקבה לפני צאתו מרוסיה הסובייטית וראה 

בחזרת ‘הבימה’ את המערכה הראשונה של ‘הדיבוק’ שאלני:
- מדוע אינך משחק את הזקנה כאשר הבטחת לי?

הסברתי לו את המצב והוא הוסיף מתוך דאגה:
הדמות  את  אני  אוהב  נאמנות.  לידיים  הפחות  לכל  הזאת  הסבתא  את  מסרו  לו   -

הזאת ואני רוצה כי תמצא את תיקונה על הבימה.

היה  הוא  ווכטנגוב.  ועם  השחקנים  עם  לשוחח  ביאליק  הרבה  חזרה  אותה  לאחר 
מנהגי  ועל  החסידות  ועל  צדיקים  על  לספר  הרבה  כדרכו,  עמוקים  רעיונות  שופע 
ישראל. נפשו של ווכטנגוב נקשרה בביאליק וכל הימים שביאליק עשה במוסקבה 
לא זז ממנו והיה מדבר על לבו כי יכתוב מחזות בשביל ‘הבימה’. גם סטניסלבסקי 
היה שואל ומתעניין לדעת אם ביאליק המשורר הגדול שלכם כותב טרגדיה בשביל 
אז  שנוסד  העברי  התיאטרון  יד  על  אחדות  שנים  נמצא  ביאליק  היה  לו  הבימה? 

במוסקבה עיר התיאטרון היה מעשיר אותנו גם במקצוע הדרמה העברית. 

היו בו כל הכישורים של כותב מחזות. גם שמעתי מספרים כי שיחק פעמים אחדות 
כחובב. ולא לחינם נמשך בימים הבאים לתרגם קצת משילר ומשיקספיר.

שה
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“במערכה ג’ ארון הקודש היה חצי מצויר וחצי בולט ואפשר היה לפתוח אותו והוציאו 
מתוכו ספרי תורה. הבמה עצמה הייתה קטנה, צרה ונמוכה”. בנימין צמח )אחיו של נחום 

מייסד ‘הבימה’(, ששיחק בתפקיד הנך, חברו של חנן
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מן המרחב שבין הסימנים. לפעמים אותם המרחבים, אותם כתמים לבנים על 
המפה, חשובים לא פחות מן האותיות עצמן, גם אם משמעותם אינה גלויה 

לעין בלתי מזוינת.
את  קרא  האם  אנ-סקי.  של  במחזה  קנטור  תדאוש  נתקל  מתי  יודעים  איננו 
להופעותיה  הודות  לראשונה  ‘הדיבוק’  על  שמע  או  המלחמה,  לפני  הטקסט 
של הבימה בפולין ב-1938, כאשר צפה בהצגות שהעלה התיאטרון בסיור זה. 
מהבימה,  התרשמותו  את  קרובות  לעיתים  קנטור  ציין  ואילך  מ-1939  ואולם 
‘כתר  מההצגה  רשמיו  את  התפאורה’6  ‘על  בשם  במאמר  כשתיאר  לדוגמה, 
על  בקרקוב.  בה  שצפה  דיקי(7,  אלכסיי  של  בבימויו  קלדרון,  )מאת  דוד’ 
הצגה זו כתב גם במאמרו ‘רמזי העיצוב הבימתי’ משנת 81946, אבל למרבה 
ההצגה  שהיה  אנ-סקי,  של  ‘הדיבוק’  את  שם  מזכיר  אינו  הוא  ההפתעה, 
התפאורות  ועם  ווכטנגוב  יבגני  של  בבימויו  הבימה,  של  ביותר  המפורסמת 
של האוונגרדיסט הנודע נתן אלטמן9. אם אכן התבטא בעניין זה מאוחר יותר, 
היה זה כבדרך אגב. רק במרס 1979, בסימפוזיון שכותרתו ‘קונסטרוקטיביזם 
בתיאטרון’, שנערך במועדון הסטודנטים ‘סטודולה’ )‘האסם’( הצהיר: ‘הרבה 
שלושים  בשנת  הבימה.  את  לדוגמה,  ראיתי,  אבל  ראיתי,  לא  טובים  דברים 
דברים  היו  אלו  לקרקוב.  הגיעה  ווכטנגוב(  של  )התיאטרון  ‘הבימה’  ושמונה 
מצוינים! אז ראיתי את ‘כתר דוד’, ‘הדיבוק’ ]...[10. בשיחה עם אלדונה סקיבה-
ליקל, מחברת הספר ‘השחקן על פי קנטור’ )1995(, קנטור מספר: ‘אני ראיתי 
ב-1938,  בקרקוב  ווכטנגוב,  של  מותו  אחרי  האמיתית,  הבימה  הבימה,  את 
כשהלהקה גורשה מברית המועצות והייתה בדרכה לישראל. ההצגה הזאת 

הותירה בי רושם עצום. אחד התיאטרונים הרוסיים הטובים ביותר’11.

עם ההצגה של  זאת  קישר  הוא  ‘הדיבוק’,  קנטור את  הזכיר  מכאן, שכאשר 
ווכטנגוב )ולא, לדוגמה, עם הצגתה המפורסמת של ‘הווילנער טרופע’ ]הלהקה 
הווילנאית[ משנת 1920 או עם סרטו של מיכאל וישינסקי משנת 1937(12. עניינו 
של קנטור ב’הדיבוק’ של הבימה שייך להתעניינותו באוונגרד הרוסי, מאחר 

שראה ביצירתו של יבגני ווכטנגוב חלק ממנו.
שיבתו של קנטור ל’הדיבוק’ בדבריו על יצירתו שלו וקישור ‘הדיבוק’ עם שמו 
את  ראה  קנטור  שתדאוש  הרושם  את  יוצרים  והבימה,  ווכטנגוב  יבגני  של 
ההצגה האגדית, שנוצרה ב-1922. ייתכן שאכן כך היה, אך איננו יודעים זאת 
בוודאות. לדברי קז’ישטוף פלשנירוביץ, הרושם שהותירה בו ההצגה היה כה 
חזק “עד כי יודעי דבר יציינו התייחסויות להצגה זו ביצירתו התיאטרונית של 

קנטור )גם בויילופולה(13.
ואולם, גם אם לא ראה קנטור את ההצגה ב-1938, הרי אין ספק שלמד עליה 
רבות. מלבד הביקורות בעיתונות הפולנית, מקור המידע הראשון עבורו היה 
ורנה פולופה-מילר, התיאטרון הרוסי, שהשאיל מקרול  יוזף גרגור  ספרם של 
ביניהם  איורים,   357 זה  בספר  נכללו  וכטנגוב,  על  המידע  מלבד  פריץ’14. 
תוכנית לתפאורה של ‘הדיבוק’, שנעשתה על ידי יצחק רבינוביץ, וכן תצלומים 

מההצגה. 

בפולין שלוש פעמים  הבימה  חנתה 
בעולם:  סיוריה  במהלך 
ב-1928, 1930 ו-1938. יומן מסע מפורט של סיורים אלו, יום אחרי יום, עובד 
ופורסם על ידי מלגוז’טה מגייר במאמרה ‘הבימה בפולין’, שראה אור בגיליון 
מרובע של ‘פמיינטניק תיאטרלני’1, וכן על ידי קטז’ינה לז׳נסקה במאמר תחת 
החוקרות  שתי  בפולין’2.  היהודי  ‘התיאטרון  בכרך  שנכלל  הכותרת,  אותה 
שהעלתה  ההצגות  על  בעיתונות3  שהופיעו  ודיווחים  ביקורת  מאמרי  ליקטו 
ווילנה. בשלושת הסיורים  לבוב  ביאליסטוק,  לודז’,  קרקוב,  בוורשה,  הבימה 
של הבימה הייתה הצגה אחת בחזקת נכס צאן ברזל ומרכיב קבוע: ‘הדיבוק’ 

של אנ-סקי בבימויו של ווכטנגוב4.

בוי- תדאוש  סלונימסקי,  אנטוני  של  בדיווחיהם  למצוא  אפשר  לכך  עדות 
ז’לנסקי, יעקב אפנשלאק ורבים אחרים, לצד עדויות שלא נדפסו, כמו עדותו 
של וצלב רדולסקי: ‘מובן שהבימה הותירה עקבות ]ביצירתו של ווירצ’ינסקי[, 
את השפעת הבימה ניתן למצוא גם אצל שילר, ואצלי. כולנו נדבקנו ב׳מחלה׳ 

הזאת, יצירתו של אחד מגדולי הבמאים הרוסיים, ווכטנגוב’5. 
קשה  זה  נתיב  ‘הדיבוק’.  התקבלות  של  נסתר,  נוסף,  נתיב  ישנו  אלו,  כל  לצד 
טקסט,  שכל  בהנחה  בו,  לצעוד  לנסות  הראוי  מן  זאת,  ועם  ומחקר,  לתיאור 
ובכלל זה טקסט תרבותי, נוצר לא רק מן הסימנים שמהם הוא מורכב, אלא גם 
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חנה רובינא בתפקיד 
לאה , ‘הדיבוק’ מוסקבה, 

1922

התמונה בראש מאמר:
לעולם לא אשוב לכאן 

יותר, הצגה: תדאוש 
קנטור, מרכז פומפידו 

פריז 1988.
צילום: ז’קי בבלה
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את ‘הדיבוק’ בבימויו של ווכטנגוב ניתן למקם בזרם השני, בין הופמן ומטרלינק 
לוויספיאנסקי וברונו שולץ. אין ספק שקנטור התעניין הן בהצגה של ווכטנגוב 
ארבעה  בן  טקסט  נשתמר  ה’קריקוטקה’  בארכיון  ‘הדיבוק’.  של  בטקסט  והן 
עמודים שהודפס במכונת כתיבה ובו סיכום תוכן המחזה של אנ-סקי בצירוף 
הערות בכתב ידו של קנטור בשוליים. על פי קביעתה של אנה האלצ׳ק, טקסט 
בבניין  לראשונה  הוצג   2000 ובאוקטובר  השמונים,  שנות  במחצית  נוצר  זה 
ותיאטרון,  קנטור  ‘תדאוש  בתערוכה  המוצגים  כאחד  בקרקוב,  ההיפוליטים 
‘תדאוש קנטור  יותר שכותרתו  1934–1949’, שאורגנה במסגרת פרויקט נרחב 
– מסע’. העובדה שקנטור סיכם בפירוט רב כל כך את הטקסט של ‘הדיבוק’16, 
ועוד יותר מכך הערות השוליים המעניינות במיוחד שכתב, מעידות על הקשר 

העמוק שלו למחזה זה.
ניתן להתרשם, שבקוראו את ‘הדיבוק’ במחצית שנות השמונים, קנטור מזהה 
במחזה את ניצני החיזיון של תיאטרון המוות. הוא הכיר את ‘דיבוק’ עוד קודם 
לכן, וככל הנראה, בנעוריו ראה את ההצגה של ווכטנגוב, אבל כאן נראה כי 
שבה  ההערה  זה.  למחזה  עולמו  בין  המקשר  החוט  את  מחדש  מגלה  הוא 
בישירותה:  מדהימה  המשולח,  דמות  על  בכותבו  זה,  לקשר  מתוודע  קנטור 
‘בהכיתה המתה’ דמות הזר. ב’ויילופולה-ויילופולה’: אני. בהערה נוספת בכתב 

יד, בראשית המערכה השנייה, נכתב: 

‘כל מערכה נגמרת בדמדומים ]crepuscule אחרי שקיעת השמש[ 
– ‘הלילה יורד’, ‘נעשה לילה’, ‘פעמי חצות’ ]מילה מחוקה[, עת נוטה 

למסתורין, פרוץ הדאגה, משהו על טבעי ]...[ המתים באים – התערבות 
העולם האפל של הדמיון, האפלה, הגבול המטושטש בין הנראה לבלתי 

’.]mon idee-fixe[. T נראה

התיאטרון: נקודת מפגש בין החיים למתים
בין  מפגש  כמקום  תיאטרון  על  לחשיבה  מרמז  ‘הדיבוק’  ובראשונה,  בראש 
החיים למתים. נוסף על כך, המחזה של אנ-סקי מתכתב עם המסורת הפולנית 
כל הקדושים’(,  ‘יום  יום אחרי  בנובמבר,  ב-2  )המצוין  כל הנשמות’,  ‘יום  של 
פן  ויספיאנסקי.  עם  וגם  מיצקייביץ’  של  ‘האבות’  הדרמטית  הפואמה  עם 
לפני המלחמה; ב-1937  עוד  עניין את קנטור  ‘האבות’  ‘הנשמות’ של היצירה 
כתב על תיאטרון בבית קברות, ומעניין לציין, שהוא התייחס לא רק לחלקים 
הפולחניים של יצירת המופת הזאת, אלא גם לחלקה השלישי. בהתייחסותו 
להפקה של ליאון שילר הוא דחה את החיזיון הקונסטרוקטיביסטי המקובל 
של בית הקברות )אצל שילר, הסלון של החלק השלישי מוקם על רקע שלושה 
‘זה צריך להיות  צלבים(, ורצה לראות תמונה זו כנערכת ממש בבית קברות: 
בית קברות של ממש, שבו משתרכות, כמעט יוצאות מקבריהן, דמויות הסנטור, 
הפעילים, הגנרלים והמדכאים – השליטים ונציגי האומה המדוכאת17’. כלומר, 

סוד משיכתו של קנטור ל’הדיבוק’
תדאוש קנטור מעולם לא הסתיר את העדפותיו האמנותיות. בראש ובראשונה, 
הוא שייך את עצמו למורשת האוונגרד: קונסטרוקטיביזם, דאדאיזם, סוריאליזם 
אלו,  לקישורים  ההגהות  את  הרף  ללא  לעדכן  טרח  הוא  סימבוליזם.  בואכה 
ופעמים מעטות ציין גם את שמו של ווכטנגוב. בקורות חיים שהכין עבור דניס 
בבלה, בכותבו על שנותיו שבין המלחמות ועל לימודיו באקדמיה לאמנויות, 
טאירוב,  מיירהולד,  של  התיאטרון  את  )מהספרות(  לעומק  חוקר  ‘אני  ציין: 

ווכטנגוב, פיסקטור’ ועוד: 

‘ככל שמדובר ברדיקליזם אמנותי, הותרתי מאחוריי )אחרי שנת 1939( 
את דור הקונסטרוקטיביסטים ודור ההפשטה הקפדנית והקרה. למרות 

ההתלהבות המחייבת כלפי זרמים אובייקטיביים אלו - כאילו בהיחבא 
- היה בי געגוע חזק להשקפת עולם מנוגדת קיצונית: הסימבוליזם של 

מטרלינק או ודקינד, הפנטסטיות של א.ת.א. הופמן, העולם האנטי-
רציונלי של ‘המשפט’ של קפקא ]...[ הרומנטיקנים הפולנים, בעיקר 

ויספיאנסקי האגדי, ולבסוף – וזה עבר לתקופה שלאחר מכן – ברונו שולץ 
]...[ והתיאוריה שלו על העולם כערימת אשפה, זולּות, ‘חפץ-דימוי’ – עד 

לגומברוביץ’ ותיאטרון האבסורד, ולבסוף, ויטקצי ותיאוריית הדסטרוקציה, 
השלילה והמיאוס הכללי’.15 
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משחק:  תלמידי  בהשתתפות  קטנות  הצגות  שתי  במילאנו  הדרמטי  הספר 
מקום,  מכל  סוריאליסטי21.  בסגנון  וחתונה  קונסטרוקטיביסטי  בסגנון  חתונה 

ב’שיעורים במילאנו’ תיאר קנטור את אחד המערכים הבימתיים כך: 

לכנסייה נכנסים אנשים. בחגיגיות.
ככל הנראה, נצפה בהלוויה.

אבל הנה באה, בהינומה לבנה, הכלה. עכשיו אנחנו יודעים
 לבטח שתהיה זו חתונה.

שתי אפשרויות חלופיות מתקרבות זו לזו.
חתונה והלוויה!
אהבה ומוות.22

ב’חתונה בנוסח קונסטרוקטיביסטי’ החתן והכלה נחנקים ב’קשר הנישואים’, 
כלומר, בחבל שנכרך על צוואריהם. בגרסה הסוריאליסטית של ‘החתונה’ בני 
הזוג יוצאים מן הקבר, כמו כל אורחי החתונה הזאת. בתמונה המסיימת הכלה 
העירומה )הלבושה בגד גוף בצבע גוף( מתבוננת באורחי החתונה ומוותרת על 

השיבה לחיים; היא לוקחת לקבר את בעלה.
תהום  את  הכולל  רחב,  סמנטי  כר  כמובן,  יוצר,  אלו  מצבים  שני  של  הצירוף 
ההיווצרות של הקשרים הבסיסיים בהוויה האנושית. לראשונה הופיע הצירוף 
של חתונה והלוויה בקריקוטאז’ ‘היכן הם שלגי אשתקד’ )1979(, וקנטור עוד 
אשוב  לא  כבר  ‘לעולם   ;)1980( ‘ויילופולה’  הבאות:  ביצירותיו  אליו  ישוב 
לכאן’ )1986(; הקריקוטאז’ ‘מכונת האהבה והמוות’ )1987(, שבו, לדברי אנה 
האלצ’ק, דמות האישה העירומה, הדוגמנית האלמונית, הופכת לכלה המתה; 
לכאן’;23  אשוב  לא  כבר  ב’לעולם  )כמנקין(  לקנטור  הנישאת  הכלה  אותה  זו 
ולבסוף, ‘שיעור קצר מאוד’ )1988(, כשלצדו של המשורר מופיעה ‘היא’, הכלה 
בהינומה, ובדומה ל’חתונה בנוסח קונסטרוקטיביסטי’, היא כורכת עניבת חנק 
הבמה  על  מופיעה  החדר  דיירי  תהלוכת  הטנגו  ‘בקצב  החתן.  של  לצווארו 

ורוקדת עם ארון מתים’24.

השפעת ‘הדיבוק’ על דימויים 
בימתיים ביצירתו של קנטור

)שהרי אלו  יצירתו  קנטור מתחייבת לא רק הצבעה על מקורות  במקרה של 
 – רמזיו שלו  בעקבות   – עיסוק  גם  נדרש  אלא  עצמו(,  היוצר  ידי  על  נחשפו 
במשמעותם של חפצים, אובייקטים או תמונות שניטלו ממציאות אחרת ונוכסו 
אובייקטים  ולא-חפצים,  מחפצים  שלו  התיאטרון  את  היוצר  קנטור,  ידו.  על 
מן המוכן ושאריות, השתמש גם בסטראוטיפים – חוויות אמתיות מן העבר, 
כל  ‘ליל  במאמר  כך  על  כתב  פורבסקי  מיצ’יסלב  לתשליל.  ועובדו  שהוקפאו 
הנשמות הפולני’, שהופיע בספר’ ‘Deska’ )הקרש(24. בין התשלילים שמצא 
קנטור והשיב לחיים, פורבסקי מציין את השוטה, היהודי הנודד הנצחי והעולה 

ספיריטואליסטי:  סיאנס  נערך  שעליה  כבמה  הקברות  בית  את  ראה  קנטור 
המתים יוצאים מקבריהם לפגישה עם החיים. 

הנשמות.  של  עולמן  הוא  שהתיאטרון  לרעיון  קרוב  עצמו  את  ראה  קנטור 
‘הדיבוק’, כמובן, מתאים לתפיסה זו, מה גם שעל פי עדותו של האמן, המחזה 
הזה מגשים את האידיאה-פיקס שלו: ‘מתים באים – התערבות עולם הדמיון 
זאת,  נראה’. עם  בין הנראה לבלתי  האפל, כשבאפלה מיטשטשים הגבולות 
ב’הדיבוק’  המתים  רוחות  את  מעלים  שבגללה  הסיבה  ב’האבות’,  כמו  שלא 

אינה ‘ליל כל הנשמות’, אלא חתונה. 

במערכה השנייה לאה אומרת:

אמי מתה בצעירותה
לא זכתה לאושר שנועד לה.

אלך לקברה, אזמין אותה לחתונה,
היא תבוא ותרקוד אתי.18

בהמשך לאה מזמינה זוג אוהבים שמתו מזמן:
קדושים וטהורים!

אני מזמינה אתכם בליל החתונה!
בואו והתייצבו תחת החופה.19

ובמאמר מוסגר, האם איננו שומעים כאן הדים של ‘החתונה’ של ויספיאנסקי, 
באותה הזמנה מחודשת:

 ]...[ הכלה – הזמיני אורחים
אלה שלהם רעות חולות 

מציקות - אלה שרע להם -
הסובלים מעוני ומתייסרים בשאול

שם הנפש מתענה בבהלה
ושואפת לחופש.

אצל ויספיאנסקי, הסיאנס הספיריטואליסטי נועד לעריכת חשבונות לאומיים, 
להיות  אמורה  לאה  של  חתונתה  גדול:  עניין  אינו  הסיאנס  ב’הדיבוק’  ואילו 
עם  וגם  האם,  עם  כלומר  היקרים’,  ‘הנעדרים  עם  קשר  ליצור  הזדמנות 
האוהבים שמתו בעבר, שלאה רואה בסיפורם רמז לגורלה שלה. זה המקום 
לציין שאנ-סקי, בהיותו מומחה לפולקלור יהודי, היה אמור לדעת היטב שאצל 
היהודים אכן היה נוהג לערוך חתונות בבתי קברות20. לפיכך, אותה התמונה 
)‘כמו תמיד  ‘הדיבוק’  העוצמתית של חתונה בבית קברות, הזכורה מקריאת 
בחתונה, כשרוקדים סביב מצבה - המתים קמים מן הקבר ושמחים במזלם 
של החיים’, אומרת לאה(, שימשה השראה לקנטור ב-1986, כאשר הכין בבית 
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ובדומה ל’שלג’, גם כאן החתן גורר בגסות את הכלה: ‘ההינומה הלבנה נשרכת 
אחריהם כמבשרת אסון’30. 

על פי פורבסקי, כלה זו של קנטור, החוזרת שוב ושוב, אינה בגדר סטריאוטיפ, 
כדמות  יותר  נראית  היא  המשותף.  הגדול  לסיפור  שייכת  היא  שאין  מכיוון 
היא  הארכיטיפ:  מרחב  נפרש  מאחוריה  כי  אם  קנטור,  של  האישי  מסיפורו 
ארוס  שבו  שלנו,  תת-המודע  של  ההזיות’  המיתוסים,  החלומות,  ‘מן  נובעת 
וטנטוס הם זוג בלתי נפרד. הכלה של קנטור ‘גוררת’ בעקבותיה תמונות אחרות 
של נערות צעירות, ארוסות, ובראש ובראשונה את ‘הנערה עם מחרשת היד’ 
בלוק, שביימו  לירי של אלכסנדר  ‘ביתן היריד’, מחזה  והפנים החיוורות של 
נושא  והמוות’.  האהבה  ‘תיאטרון  של  ספרותי  אב-טיפוס  וקנטור,  מיירהולד 
ציר  מהווה  קנטור,  של  בתיאטרון  מפתח  נושא  המהווה  והמוות,  האהבה 
תמונת  של  שמקורה  הרושם  את  לסתור  קשה  לכן  אנ-סקי.  של  במחזה  גם 
אחד  בהיותה  ווכטנגוב,  בבימויו  ‘הדיבוק’  של  האגדתית  בהצגה  הוא  הכלה 
האובייקטים ‘מן המוכן’ שנקלעו אי אז אל ‘חדרון הדמיון העלוב’31 של האמן 

ונותרו שם לנצח.
ווכטנגוב שיחקה אותה חנה  זה המקום לציין שלאה )שבהצגה בבימויו של 
רובינא( אינה כלה רגילה, אלא כלה שנכנס בה דיבוק – רוחו של חנן, שמת 
מאהבה. אצל החסידים הדיבוק מסמל את אקט האיחוד בין הגוף לנפש. עם 
זאת, הדיבוק הוא נשמה חוטאת שמכפרת על עוונותיה באמצעות פלישתה 
לגופו של אדם חי. לפני שלאה מתה, גופה הופך לתחנה עבור רוחו של חנן. 
הוא מדבר אל הנאספים מפיה של לאה, וכך נוצר אפקט מדהים: נערה צעירה 

תדאוש קנטור
)1915-1990(

‘מן המוכן’ שנמצאו ביצירתו של קנטור  לרגל הפטריוט, ומדגיש שהחומרים 
המקצועות  )בין  גבריים  מקצועות  של  מסורתיים  סטריאוטיפים  ורק  אך  הם 

הנשיים הוא מונה רק את הנימפאה גופלנה(26. אם כן, מה לעשות בכלה? 
לפני שכתב קנטור את תקציר ‘הדיבוק’ הופיעה הכלה לראשונה בשנת 1979 – 
בקריקוטאז’ ‘היכן הם שלגי אשתקד’. על פי הקו הנמשך על פני כל התמונה, ‘קו 
החיים והמוות’, החתונה נערכת בהשתתפות הכלה המתה. באותו קריקוטאז’ 
החתונה הופכת מיד לטקס הלוויה.27 בקטע השמיני של ההצגה )המספור הוא 
‘הכול  לטקס:  מתכונן  רואים את החתן  אנו  פי הפרטיטורה של ההצגה(,  על 
מצביע על כך שהחתן מתכונן לטקס החתונה. אלא שהכלה נעדרת. והנה היא! 
על  מרובה  לב  בתשומת  אותה  משכיב  בובה,  כמו  אותה  גורר  החתן  מתה! 
המזרן, מתקן בהקפדה את מיקום ההינומה, אוחז חזק ברצועות )המחוברות 

למזרן( ומתחיל לגרור’28.
נראה שזו חתונה יהודית, שכן מופיעות בה דמויות של רב ושמש29 )‘החתונה 
אינה יכולה להיערך ללא אנשי דת’(. הכלה חסרת אונים, נגררת בגסות בידי 
כשהתמונה,  ההלוויה’.  עם  מתערבבת  ‘החתונה  קנטור.  שכותב  כפי  החתן, 
יום  בשופר  התוקע  הרב  ועם  המרקדים  הקרדינלים  עם   – כחלום  הנדמית 
הדין – מסתיימת, במרכז ‘המסלול’ אנו רואים את הגופה הנטושה של הכלה. 
ענק  בהינומת  ‘נארזת’  נעטפת,  למעשה  או  מכוסה,  הגופה  הסיום  בתמונת 

עשויה נייר.
הדוממת  הגופה  את  שחור  במעטה  כיסה  אורח  עובר  ווכטנגוב,  של  בהצגה 
של לאה. אצל אנ-סקי ווכטנגוב זה בפירוש הניגוד בין הגוף בן התמותה ובין 
הנפש האלמותית. הגוף מת, אבל נשמתה של לאה נקשרת לנפשו של חנן, וכך 
האהבה גוברת על המוות. לא במקרה כונו לאה וחנן ‘רומיאו ויוליה היהודים’, 
שהרי הם מתאימים לדגם האהבה הרומנטית שאינה יכולה להתממש בעולם 

הזה.
נעדרת,   – ‘ההוא’  העולם  מן  באה  היא  ועתה  מזמן,  הכלה מתה  קנטור  אצל 
תנועותיה נוקשות, אוטומטיות, מבטה מופנה פנימה. נראה כאילו היא חזרה 
וכל מה שיוצר  – העבר, הנעורים, האהבה הראשונה,  ועמה  בין החיים,  אל 
שמעבר  העולם  מן  השבה  הכלה  זאת,  ובכל  שלם.  מיתי  עולם  של  תמונה 
נושאת עמה רק קרעים של חיי עבר מאושרים: כך מתממש הרעיון של קנטור 
ווכטנגוב  בין  הגבול  עובר  כאן  זיכרון.  תשלילי  זיכרונות,  שטבעו,  אוניות  על 
לקנטור. ב’הדיבוק’ של אנ-סקי ווכטנגוב מיתוס האהבה האידיאלית אינו יכול 
להתממש על האדמה הזאת, ולכן החריגה מעבר לגבולות העולם הזה, לעולם 
הטרנסצנדנטי. אצל קנטור, חזיון השלמות אינו יכול להתממש, לא בעולם הזה 
ולא בעולם הבא, כי אותה השלמות שייכת לזיכרון, לעבר שנגלה באמצעות 

הדמות הזאת, העשויה קרעים ושאריות.
כאן  חוזר  קנטור  היא.  גם  מתה  לבנה,  הינומה  העוטה  הכלה,  ב’ויילופולה’ 
במעמד  נערכת  הזאת  שהחתונה  אלא  המוות’.  שלאחר  ‘הנישואין  לתמונת 
הכומר, כי זו חתונתם של הורי קנטור: הכלה האומרת בקול עצי ‘ולא אעזבך 
קנטור.  לבעל את מריאן  לה  ברגר, הלוקחת  מותך’ היא הלקה, הלנה  יום  עד 
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והתהליך הבימתי שאמור להביא לידי הצגה כלשהי מבוסס על כך שהמלט 
חוזר כמת, ומשהו קורה לו. זו כבר מטפיזיקה, אך הכול זה מטפיזיקה. כך 
אני או הלהקה בוחרים באדם חי, חבר להקת ‘קריקוט 2’, שעדיין אינו שחקן, 
כלומר  הדיבוק,  לרעיון  מגיעים  אנו  כאן  הזה.  למת  אחריות  עליו  ומטילים 
המלט המת נכנס אל תוך השחקן ומתחיל לדבר. ועכשיו אין לדעת אם הדובר 

הוא המלט או הדיבוק הזה או חבר להקת קריקוט.35

כך קנטור מגיע לסיאנס הספיריטואליסטי הייחודי לו, ומצביע על מקורותיו: 
בעיני סביבתו,  מוזר מאוד  זה  יהודי  עניינה מאוד דמותו של הדיבוק.  ‘אותי 
מת  נכנס  לתוכו  כי  איש,  מכיר  אינו  הוא  אבל  אותו,  מכירים  שכולם  מכיוון 

כלשהו’36. 
של  יותר  רחב  פילוסופי  להקשר  כמובן,  קשורות,  המשחק  בעניין  הערות 
נדמה  הרעיוני(.  במובן  קונספציה  על  כאן  לדבר  )קשה  קנטור  התיאטרון של 
שייכים  שניהם  מהיות  נובעים  לקנטור  ווכטנגוב  בין  ההבדלים  לכול,  שמעל 
מוכוונת  האמנות  הייתה  ווכטנגוב  של  בעידן  הכול,  )ככלות  שונות  לתקופות 
שבה  לתקופה  שייכת  קנטור  של  האמנות  ואילו  הקיום,  של  שלם  לחיזיון 
אצל  העצים(  שמא  )או  שחרר  אנ-סקי  של  המחזה  התפורר(.  הזה  החיזיון 
שניהם את החשיבה על תיאטרון כמקום מפגש של עולמות המתים והחיים. 
‘המתים באים – התערבות העולם האפל של הדמיון’, כתב קנטור בשולי העמוד 
המסכם את תוכן המחזה. האמן הפולני הגדיר את התיאטרון כמקום מעבר 
מסתורי, מקום חציית הנהר, המקום שבו הדמויות המתות מן הגדה הנגדית, 
מן העולם ‘ההוא’, באות אל העולם שלנו, אל החיים שלנו כאן ועכשיו. הדיבוק 

הוא המטפורה של ההגדרה הזאת.
ניכרות עוד נקודות של ‘קרבת דם’ עם ‘הדיבוק’, שאובחנו על ידי קנטור עצמו, 
ובהן, בין היתר, תיאור הנהר. בתיאור ביתו של הסוחר סנדר בראשית המערכה 
ההערה  את  הפולני  האמן  הוסיף  הכתיבה  במכונת  הסיכום  לצד  השנייה, 
הבאה:’הנהר ביישובים יהודיים חשוב מאוד. תמונת היהודי הנושא את אסל 
כנסת.  בית  של  דמות  כמעט  הוא  כזה  מים  מוביל  מאוד.  מוכרת  המים  דליי 
הטהרה  על  הקפיד  שמשה  משער  אני  פולחנית.  להיטהרות  נחוצים  המים 

באמצעות טקסים דתיים’.
בתארו את ראשית תמונת החתונה )במאמר המודפס במכונת כתיבה( קנטור 

מקדיש תשומת לב ייחודית. לדמות המשולח: 

על פי המסורת העניים הם אורחים חשובים בחתונה.
המשרתים מגישים להם מאכלים – עורכים להם שולחנות בחצר ]…[

מופיע המשולח )הנשלט( ]…[ אני רק עד ]…[ למרות שבמערכה הראשונה 
הצהיר ׳אני נושא עמי מכתבים דחופים עם חדשות גדולות״ ]…[37

המשולח מופיע בדיוק ברגע שבו אחד הקבצנים אומר: 

מדברת בקולו של גבר. ברגעים אלו גופה של לאה הוא שלה רק למחצה: חנן 
השתלט עליו. וכאן לאה מפסיקה להיות יצור אוטונומי: היא אינה שייכת עוד 
לעצמה. בסוף המחזה היא מתה: הנשמות – זו של חנן וזו שלה – מתחברות 

והולכות יחד אל האין. רק הגוף נותר.
ולדיסלב איוונוב, בספרו המוקדש ל’הדיבוק’ בבימויו של ווכטנגוב32, ערך, על 
את  בתארו  ההצגה.  של  רה-קונסטרוקציה  ותיאורים,  דיווחים  עדויות,  סמך 
ריקוד הקבצנים במערכה השנייה החוקר מדגיש את הניגוד של נוכחות גופה 
של לאה בקבוצה הזאת, בעוד שמלתה הלבנה בולטת לאורכה בתוך המסה 
האנושית הזאת. איוונוב מצטט את אנדרה לוינסון באומרו: ‘כשעיניה תקועות 
היא  עניים,  קבצנים  לאותם  מעבר  שהוא  משהו  רואה  לאה  אחת  בנקודה 
מתמסרת לשליטתו של כוח אחר כלשהו’33. אם כן, הכלה אוצרת בקרבה את 
ניגודה של החתונה – את זרע המוות, את הנפש המתה של חנן, שקוראת לה 

להצטרף אליו לעולם הבא.
חיוורון  משחק’.  כ’לא  שהתקבל  באופן  משחקת  רובינא  השלישית  במערכה 
ומנע הנמקה פסיכולוגית של התפקיד.  פניה הפך אותן למסכה  השעווה של 
איוונוב מסתמך על אודט אסלן בכותבו על תנועותיה המכניות של לאה; על 
המחוות החוזרות על עצמן, המשורטטות במשולש המגביל של המרחב; על 
מה  ובין  האנושי  בין  הקשר  על  הוא  כאן  המפתח  משפט  המטורף.  הריקוד 
שאינו מן העולם הזה. שכן, בתוך לאה, בגופה ממש, נוצר חיבור הניגודים של 
שתי מהויות שונות: החומר והרוח. אלא שהגוף הוא שלה, ואילו הרוח היא 
זרה. כלומר, הרעיון עצמו של המגע בין המתים לחיים מתממש כאן על הבמה 
במשחקה של לאה-רובינא, החיה חיים כפולים: מה שחי ומקורו בעולם הזה 

ספוג במשהו זר ובלתי מוכר.
יאן קוט הגדיר את התיאטרון של קנטור כמקום היחיד שבו המתים יכולים להיות 
כפיליהם של החיים, והחיים כפיליהם של המתים. הראייה האוקסימורונית 
הזאת של התיאטרון כמקומן של שאיפות מנוגדות )הקדושה שוכנת כאן לצד 
הגרוטסקה, הטקס לצד הלעג, האירוניה לצד הפאתוס( מתקשרת עם הרעיון 
של השחקן-הדיבוק, המתקיים בתיאטרון של קנטור, שלקראת סוף חייו נוסח 
על ידו:’זה לא השחקן מגלם את המת, זה המת שמשחק דרך גופו של השחקן, 

שנותר כל הזמן הוא עצמו’. 
פעמים רבות ציין תדאוש קנטור שמאז ‘הכיתה המתה’ נעשה המניקן – דמות 
החיים  ש’את  ההנחה  פי  על  וזאת  שלו,  התיאטרון  לשחקן  דגם   – השעווה 
בניית  קנטור,  לדברי  הריק’.  דרך  המוות,  דרך  ורק  אך  להראות  ניתן  באמנות 
המעוצבות  השחקן,  של  האישיות  התכונות  על  מבוססת  הבימתית  הדמות 
ומוטמעות על פי צורכי החיזיון: הדמות מסגלת לעצמה דרכי ביטוי השאולות 
מן האסתטיקה של הקרקס, פניה מכוסות איפור של מוות, הדיבור אינו טבעי 
ומוגזם. כאן מופיע המושג ‘לא משחק’ )כמו במקרה לאה-רובינא(. השחקנית 
אינה רק מגלמת תפקיד, אלא הופכת למדיום של כוח כלשהו הזר לה. קנטור 

סיפק לכך הסבר ציורי: 
את כל הדמויות בכל המחזות אני תופס כמתים. לדוגמה, המלט האמיתי מת, 
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ארון המתים השחור עשוי ברזל מגולוון ועטוף בד(, שהיה אמור להיות מוצב 
קנטור  מצא  הזמן  שעם  מספרת  האלצ׳ק  אנה  קנטור41.  בובת  ליד  הבמה  על 
לחפש שחקנית.  והחל  מדי,  וברור  חד-משמעי  אובייקט  הוא  שארון המתים 
מרי ואייסייר, שקודם לכן שיחקה את הכלה ב’שיעור קצר מאוד’ בשרלוויל 
הופיעה  חזרה אחת  ואחרי   – ברגע האחרון  על הבמה ממש  הופיעה  מזייר, 
בכל הצגות ‘לעולם לא אשוב לכאן עוד’42. כלומר: הכלה בהצגה זו כמו יצאה 
המלחמה,  מלפני  שלו  לרעיון  כאן  שב  קנטור  כן,  אם  המתים.  מארון  באמת 

ש. אנ-סקי

‘אין לדעת דבר על שום איש ]…[ לא מי הוא או מי היה בגלגול הקודם שלו 
– ואהבת  )על פי האמונה היהודית   .38’]…[ ולא למה הוא בא הלום   ]…[
לרעך כמוך ]…[ שהרי כל אחד יכול להיות המשיח. כל זר יכול להיות נביא 
]…[ החיצוניות היא שום דבר, הלבוש יכול להיות תחפושת. כל אדם יכול 

להראות נושא סוד(’. 

ובהמשך, הערת האמן בסוגריים:
)אני: הגדרה מצוינת. מתאים מילה במילה לרעיונות שלי!(. 

בין אנ-סקי ּווכטנגוב לקנטור
‘הבימה’  ידי  על  והצגתו  אנ-סקי  של  המחזה  בין  הקשר  את  להגדיר  כיצד 
לתיאטרון של תדאוש קנטור? יחסו של קנטור לאמנות העבר הוא נושא הכופה 
יצירתו. נדמה שכבר נאמר כל מה שאפשר  את עצמו על כל מי שחוקר את 
קנטור,  פלשניירביץ,  קז׳ישטוף  היתר,  בין  שהזכיר,  כפי  זה.  בנושא  לומר 
השתחררות  עם  בבד  בד  באה  בעבר’  אוטופית  כמעט  ב’התגייסות  שייחודו 
מציווי ‘יצירת הדבר הראשון’39, הסתמך דרך קבע על זרמים אמנותיים וגם על 
יצירות ספציפיות, גם ספרותיות, כשהוא מספק להן פרשנות מחודשת ובוחר 
מהן אלמנטים אחדים בעודו מעביר אותן דרך דמיונו שלו. במרחב זה – לא רק 
בתיאטרון אלא במכלול יצירתו של קנטור – נמצאים מרכיבי תרבות עבר אלו 

בתנועה מתמדת, מקיימים חיים משלהם.
מקום  תופס  היה   – ווכטנגוב  של  וההצגה  אנ-סקי  של  המחזה  ‘הדיבוק’ 
שולי למדי במפת ההתייחסויות הישירות של קנטור )בטקסטים שלו(, אילו 
מופיעה  בהתבטאויותיו  עצמה;  מהיצירה  ציטט  לא  הוא  כזו.  מפה  שורטטה 
‘הדיבוק’  עקבות  על המשחק.  עיוניו  אנ-סקי בהקשר של  כותרת מחזהו של 
דמות  השונות.  בהפקות  הכלה  דמות  בעיצוב  קנטור  של  בהצגותיו  מוטבעות 
לכאן  אשוב  לא  ‘לעולם  בהצגה  מופיעה  ביותר  והמפעימה  המרגשת  הכלה 
עוד’: לעומת הכלות שקדמו לה, ששמרו על מעט מהדר העבר שלהן בשמלות 
כאן  מעט(,  דהויה  השמלה  הייתה  ב’ויילופולה’  אם  )גם  ובהינומות  הלבנות 
המתות  בשערותיה  בשנתה,  כמהלכת  אותה  המדמות  בתנועותיה   – הנערה 
הסתורות ובמבטה הנפקד  לובשת רק קומבינזון בצבע העור, כאילו היא עירומה, 
על  מכורסמות  )אולי  ומחוררות  עלובות  הינומה  שאריות  נתלות  ובשערותיה 
נראית כאילו באה מן העולם שמעבר, אלא  ידי תולעים(. אותה הכלה אינה 
כמי שקמה מקברה, בגילומה של מרי ואיסייר, ששמה אינו מופיע ברשימת 
משתתפי ההצגה. דמות זו של הכלה הופיעה גם מאוחר יותר, בהצגה הלפני 

אחרונה של קנטור.40
אור  שראה  קריקוטקה,  מאוסף  קנטור  תדאוש  של  האובייקטים  בקטלוג 
לאחרונה, מתועדים שלבים מוקדמים יותר של דמות ה’היא’. תחילה הופיעה 
על הבמה מין אריזה המזכירה בצורתה דמות אדם, עשויה נייר לבן וקשורה 
בחבל. אחר כך, את מקום האריזה תפס ארון מתים מודבק )מאוחר יותר הופיע 
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‘ולא  יוצא מגופה של לאה. לשאלתו של הרב עזריאל  הרב עזריאל, הדיבוק 
תשוב עוד?’ לאה-הדיבוק עונה: ‘לעולם לא אשוב לכאן עוד’47. 

נתפסת  קנטור,  שהשלים  האחרונה  ההצגה   – עוד’  לכאן  אשוב  לא  ‘לעולם 
בשלבי   / הרגע  הגיע  דבר  של  )‘בסופו  נפש’  ‘חשבון  כמעין  יצירתו,  כסיכום 
 – הייתי אומר   /  – / הרגע   – לרזומה   / לב  אני מתחיל לשים  / שבו  יצירתי 
את  כשקוראים   .48)1988 בשנת  כתב  נפש’,  חשבון  עושים  שבו   / האחרון,   /
המרגשת:  משמעותה  את  חושפת  היא  אנ-סקי  של  המחזה  דרך  הכותרת 
הפרידה האחרונה של האמן מעולם התיאטרון שנברא על ידו, אבל לא רק , 
אולי גם השאיפה לא להפוך לדיבוק בתיאטרון שלו עצמו. במשפט זה קנטור 
כמו מטרים את הכורח לנטישה הפיזית של יצירתו יחד אתו: הבמה צריכה 

להיוותר ריקה.

‘הדיבוק’ כתפיסה תיאטרלית: 
חיבור בין בדיון למציאות 

לאנ- הודות  האירופית  בתרבות  )שהתפשט  ‘דיבוק’  שהמושג  בלבד  זו  לא 
סקי ולהצגה של ווכטנגוב( סייע לקנטור לנסח במילים את בסיס תפקודו של 
השחקן בתיאטרון שלו, כפי שהתבטא ברעיון שחקן-מדיום, אלא שמושג זה 
שימש לאמן השראה לא פחות מהמושג ‘ביתן היריד’ – התפיסה המטפורית 
של התיאטרון כמקום עני ומציאותי בדרג נמוך יותר. הרגישות הלשונית וחוש 
ההמצאה של קנטור גרמו לכך שהוא התאים מילים או הגדרות לתיאטרון שלו 
באותה הדרך שבה ניצל את ה’אובייקטים מן המוכן’. הוא מימש אותם, הפריד 
חדשות.  ואפשרויות  חדשים  חיים  להם  והעניק  קודמים  מהקשרים  אותם 
במקרה של ‘דיבוק’, הוא הרחיב את משמעות המילה: מקור המילה ‘דיבוק’ 
בשורש העברי ד-ב-ק. בפולקלור היהודי, דבק מסמל רוח רעה או רוח של מת 
המשתלטת על גופו ונשמתו של אדם חי, מדברת מפיו, אבל אינה מתאחדת 
בהתייחסות  רק  לא  מתפקד  ‘דיבוק’  המושג  האמן,  של  במילונו  איתו49. 
שבין  היחסים  את  המגדירה  מטפורה  משמש  גם  הוא  אלא  לשחקן-מדיום, 
הממשות לבדיון. אף שקנטור משתמש במישרין בהגדרה ״דיבוק״ רק לעיתים 
רחוקות, הרי בטקסטים שלו ישנן התייחסויות רבות לדיבוק, נסתרות יותר או 
פחות. לדוגמה, המאמר ״המקום התיאטרלי״, ובעיקר הקטעים המתייחסים 
לשוב  חייב  ‘אודיסאוס  וההנחה המקופלת במשפט  אודיסאוס’  ל’שיבתו של 
באמת’. בקטע שכותרתו ‘המעבר השגור מעולם המתים לעולם החיים. בדיון 

מציאות’ כתב קנטור: 

אל  המוות  עובדת  בשל  מתעלה  כאילו  המחזה(  )מבדיון  המתה  ‘הדמות 
מאוזוליאום הנצח ומוצאת את הכפיל שלה ]…[ החי’.50 

ובקטע ‘מציאות-מדיום: פלאי המציאות’, הבהיר: 

כשהתייחס לפואמה הדרמטית ‘האבות’ כאל תיאטרון בבית הקברות, כאשר 
לבמה נכנסות גופות המתים הקמות מן הקבר. ב’מדריך’ להצגה ממקם קנטור 

את הכלה בביוגרפיה האישית שלו:

אני נכנס איתה
הכלה
שלי.

מתה.
בהינומת כלולות.43 

שהכלה  הניח  פורבסקי  שמיצ׳יסלב  לכך  גרמה  מתה’  שלי  ‘הכלה  ההדגשה 
היושבת לשולחן ב’לעולם לא אשוב לכאן עוד’ היא ונדה בצ׳ינסקה, שאיתה 
תרגם קנטור לפני המלחמה את ‘ביתן היריד’ של בלוק44. אלא שהאמן עצמו 
התכוון כאן לכלל הביוגרפיה שלו, ובאותה עת חרג ממסגרת החוויות האישיות 
להקשר  רמז  ולבסוף,  החלום  להזיות  המציאות  בין  הגבול  את  טשטש  שלו, 

הספרותי )ביתן היריד( והמיתולוגי:

כי זו שאותה נושאים
מתה,

מי שאמורה להיות פנלופי – 
מוצאה הוא 

מהחלום שלי על חתונה
הכלה שלי.45 

 – זאת  ובכל  מ’הדיבוק’.  לאה  של  לדמותה  התייחסות  כאן  אין  מקום  בשום 
באופן לא צפוי, סוף המחזה מתכתב במישרין עם ‘הדיבוק’:

כולם, כרגיל
בסיום

יוצאים מהבמה.
אני נשאר לבד
עם הכלה שלי.

היא מסיימת את ההצגה.
רק אני מסייע בידה.

!Apres vous‚ 
ו:

לעולם לא אשוב לכאן עוד.46 

בין  ‘הדיבוק’,  את  מצטט  קנטור  ההצגה,  לכותרת  שהיה  האחרון,  במשפט 
במודע ובין לאו. אחרי טקסים ממושכים בעלי אופי של גירוש שדים שמנהל 
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ולדבר  ולפעול  חי,  לגופו של אדם  להיכנס  יכול  כפי שפעם האמינו שהשד 
דרכו.53 

רעיון  בנושא  הרהורים  למצוא  ניתן  שבהם  היחידים  הקטעים  אלו  אין 
כמעט  חזרה  אותה  למציאות. האם  בדיון  והיחסים שבין  המקום המציאותי 
אובססיבית לעניין ‘מעבר מן העולם ההוא לעולם הזה’ נוצרה בהשראת הצגת 
‘הדיבוק’, שנראתה אי אז, או בעת קריאת המחזה? ככל הנראה, אין לדעת. 
עם זאת, קשה להשתחרר מההרגשה שהמחזה של אנ-סקי מדבר מפיו של 

קנטור כאילו היה זה ‘הדיבוק’.

אחרית דבר
בין האמנים הרוסים הגדולים המייצגים את תיאטרון העבר, ראה יוצר ‘הכיתה 
המתה’ במיירהולד בן-ברית, אמן אוונגרד ריבוני הנאמן לאמנותו ללא סייג, 
ומי ששילם, כקדוש מעונה, את המחיר הגבוה ביותר תמורת אמנותו. ווכטנגוב 
לא היה יוצר אוונגרדי מובהק, ולא נוצרה סביב דמותו הילת אגדת גיבורים. 
קנטור לא כלל אותו בפרויקט ‘קפה אירופה’ שלו )שבו מצאו את מקומם, מלבד 
טולסטוי,  יסנין,  מאיאקובסקי,  רוסים:  אמנים  כמה  עוד  ומיירהולד,  טאירוב 
דוסטויבסקי ופושקין(. אבל קשה לבטל את הרושם שישנו קשר עמוק ביותר 
בין תיאטרון המוות להצגה של ווכטנגוב, ושישנה קרבה כלשהי בין הדמויות 
מ’הדיבוק’, הקפואות בתצלומים, שפניהן מכוסות ב’איפור המוות’, אותן גופות 
מעוותות של קבצנים-רקדנים, ובין תהלוכת האנשים-בובות, אנשים-חפצים, 

‘הכתה המתה’, 1975, 
בבימוי קנטור

לא היה לי כבוד מיוחד למציאות החיים ולא סברתי שיש להנציח אותה 
ותנאי  ביותר  חשוב  משהו  הייתה  הזאת  המציאות  זאת,  עם  מציאות. 
שתי  מקבלים  אנחנו  המתים.  עולם  הבדיון,  מדבר  שדרכו  חיוני  ומדיום 
כמו  והאחרת  שלנו,  למציאות  שייכת  האחת  זו,  את  זו  המכסות  תמונות 

מ’העולמות שמעבר’51

האם אין לראות בהרהורים אלו חזרה על תבנית ‘הדיבוק’, כשלתוך יצור חי 
מחוברות  הוויות  ושתי  העולמות שמעבר,  מן  המגיעה  רוח  נכנסת  גוף  בעל 
בין  בהשעיה,  החי  היברידי  יצור  מוזרה של  תוצאה  יוצרות  אלו  )דבוקות( 
שני העולמות, בין העולם הזה לעולם הבא? את אפקט ההזרה הזה מגלמת 
לאה, הנערה המדברת בקול של גבר. בקטע מעבר מן ‘העולם ההוא’ לעולם 

‘הזה’  אנחנו שומעים הדים ברורים של ‘הדיבוק’:

והשכבות  ההוא’  ‘העולם  גבול  על  ביותר  המסוכן  הניתוח  נערך  עתה 
השפלות ביותר של החיים. צריך לגרום לכך שבדיון המחזה ‘עולם המתים’ 

יתחיל את המחזור השני של חייו.
היום-יום  לחיי  ‘יכנסו’  והמקומות  תפקידן  גורלן,  שהדמויות,  כדי 
מיסטי,  פולחן  של  עקבות  הנושאים  מעשים  תוך  אל  שלנו,  המציאותיים 
החי  השחקן  הדו-משמעות:  מן  ההיקסמות  קורבנו.  את  המת  מוצא  שם 

שבתוכו ‘שוכן’ המת.52

ולבסוף, הקטע ‘בדיון’ )מחזה( שהמשכו בחיים. אפילוג בלתי מוכר:

הייתה בתוכי תחושה מולדת, עמוקה מאוד, 
עקרונית איכשהו 

שאותו בדיון )מחזה( בגלל הריכוז הגבוה
)במקרה שלי( של החומרים שלי 

יכול ליצור קשר עם החיים 
עם החיים שלנו ביום-יום,

ושההיתקלות הזאת 
יכולה לחולל מערך חדש לגמרי

חדש, כלומר כמעט בלתי אפשרי )לקליטה רגילה(
שוק

פיצוץ
משהו בלתי נתפס

בלתי נגיש
הצגה.

]...[
כך, כאילו ‘הבדיון’ נכנס אל החיים – לדמויות בנות-זמננו, למקום ההוויה 

היום-יומי שלנו, בעיסוקים, מעשים, חגים, מלחמות ואסונות שלנו,
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.195–181

10. קונסטרוקטיביזם בתיאטרון, ורשה, 1979 )חוברת ללא מספרי עמודים(.
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אוסולינסקי, 1995, עמ׳ 202–203.
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וכטנגוב לא הייתה המקור היחיד להיכרות קהל דוברי הפולנית עם מחזה הדיבוק של אנ-סקי.  

לקריאה נוספת על הפקות ‘הדיבוק’, ראו רשימה בהמשך גיליון זה.

13. ק. פלשניירוביץ׳, קנטור, אמן של סוף המאה, וורוצלב: שלזיה התחתית, 1997 , עמ׳ 27.

14. ‘חובו הגדול ביותר, כך נראה, של קנטור היה לאוונגרד התיאטרוני הרוסי והגרמני. הוא עיין 

לעומק בספר שהשאיל מקרול פריץ׳, ‘דאס רוסישה תיאטר’, של יוזף גרגור ורנה פולופ מילר 

משנת 1928 , שם התוודע לרעיונות של מיירהולד, טאירוב ווכטנגוב’ )שם: 35(.

15. ראו: תדאוש קנטור מסע, )עמ׳  22( ציטוט מתולדות חייו ואמנותו של תדאוש קנטור, 

שנערכו על ידי יוזף חרובק.

בחליפות  הכינור  מנגני  בעירום,  המחוללים  הקרדינלים  הנתלים,  התאומים, 
מוליכים  אלו  תיאטרליים  עולמות  משני  סוף-סוף:  זאת,  לומר  צריך  השריון. 
הוקסם  שווכטנגוב  הוא  המפורסמות  מן  שכן  גויה,  של  ליצירתו  החוטים 
ולדיסלב איוונוב. במאמר מוסגר  גויה. בין השאר, כותב על כך  מיצירתו של 
נעיר כי יצירתו של גויה תיאטרלית ביותר. כך כותב רוברט יוז על תיאורו את 
‘הוצאתם להורג בירייה של מורדי מדריד’ )שלושה במאי 1808(: ‘ושוב אנחנו 
יכולים לראות באיזו מיומנות מצליח גויה, חובב הבמה, להשתמש ביצירותיו 
והזעם.  הייאוש  את  הפופולרי  בתיאטרון  המייצגות  מלודרמטיות  במחוות 

באמצעות המכחול שלו המוסכמה מתמלאת באמת אנושית’54. 
בתמונת מחול הקבצנים של גויה ראו עדי ראייה רבים אזכורים של הקפריצ’וס. 
של  האקספרסיוניסטי  אופייה  את  הדגישה  גורפינקל,  נטליה  מהם,  אחת 

ההצגה, בתמונה שבה ראתה את דמויותיו של גויה קמות לתחיה: 

מלים  בצירופי  הנקטעת  השבעה  קינה,  פסלמודיה,  מלופאה,   – ‘הדיבוק 
המוזיקלי  הרקע  כפרטיטורה55.  ווכטנגוב  ידי  על  עוצב   – יום-יום  מלשון 
הוא של מוזיקה עממית ודתית יהודית. על רקע זה צלילי הקולות והכלים, 
יוצאות  חדות,  תמונות  יוצרים  והמימיקה,  המחוות  עם  היטב  המתואמים 
דופן, אקספרסיוניסטיות. ממחול המוות של הקבצנים בחתונה עולה דאגתה 
וחרדתה של לאה. רובע העליבות יצא במחול: הצולעים, העיוורים, הגיבנים, 
הנכים, עוטי הסמרטוטים. מחול – צעקה, מחול – נהמה, מחול – הזיית סיוט 

שאליה חוטפים העניים, המפלצות הנוראות, את הכלה הלבנה ]...[’.56 

את ההקבלה המורכבת בין גויה לקנטור ערך גי סקרפטה, כשהוא מצביע על 
הדמיון בין שני האמנים בגישתם לאמנות ובעיצוב הדמויות. הן בציורים של 

גויה והן בתיאטרון של קנטור סקרפטה מבחין בשאיפה להדגשת הקווים: 

‘העצמתם, עד לכדי קריקטורה, עד להצתה באופן פרדוקסלי, בשני המקרים, 
ואומר, שנובע לא  יופי, אני שב  כיעור.  יופי מלא זעם המגיע עד לכדי  של 
מן האידיאליזציה של המודל, אלא כזה שבמקרה של גויה נובע ממלאכת 
הציור, צבעי הגוונים והרטט, ובתיאטרון של קנטור הוא מתבסס על הענקת 

הדגשים הנכונים, הקצב והדינמיקה’.57

ולדיסלב איוונוב, בכותבו על שלילת היופי ב’הדיבוק’, מדגיש שמהות החשיבה 
התיאטרונית של ווכטנגוב נעוצה באותם ‘כיעורים יפהפיים’. יש להוסיף שגם 
ב’הדיבוק’ – כמו אצל גויה ואצל קנטור – מבעד למסך נגלים מראות, מפלצות 
יוצאת  ווכטנגוב הייתה  ושדים הבוקעים מתודעת הרוע הכללית. גישתו של 
דופן והתפלמסה עם האופטימיזם המהפכני של תקופתו, שבה נוצרו הצגותיו 
הנודעות ביותר. שסע זה, המאפיין את יצירתו של ווכטנגוב ואת אי-התאמתה 
לזמן שבו נוצרה, הוא הגורם לכך שאנו יכולים לראות אותה, אם לא כהשראה, 

אזי בוודאי כאחת מנקודות ההתייחסות של תדאוש קנטור. 
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תהילים, תפילה וכד’.

56. נינה גורפינקל, ‘תיאטרוני מוסקבה המשחקים בעברית וביידיש’, אקספרסיוניזם בתיאטרון 

האירופי, תרגום: א. חוינסקה, ק. חוינסקי, א. רדז׳יוויל, ורשה: פנסטבובי אינסטיטות ווידבניצ׳י, 

1983, עמ’ 227.

57. גי סקרפטה, ‘הדף המקולל’, הומאז׳ לתדאוש קנטור, עמ׳ 58.

נספח: רשימה ביבליוגרפית למקורות פולניים בשפת המקור

Anna Halczak, Ostatnie cricotages Tadeusza Kantora. Próby, spektakle – 

relacje, „Didaskalia“, grudzień 2000, nr 40, s. 40-46.

A. Skiba-Lickel, Aktor według Kantora, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1995, s. 202-203.

Guy Scarpetta, Wyklęta strona w: Hommage a Tadeusz Kantor, op. cit., s. 58.

Katarzyna Leżeńska, Habima w Polsce ]w:[ Teatr żydowski w Polsce, 

16. בקביעה שאותו הטקסט המודפס במכונת כתיבה נערך על ידי תדאוש קנטור אני מסתמכת 

על אנה האלצ׳ק; עם זאת, אין ודאות מוחלטת אם הוא ערך את התקציר בעצמו או הסתמך על 

מקור כלשהו. בהתחשב באיות השמות והשמות הפרטיים, אפשר להניח שהיה בידיו עותק 

המחזה או תקצירו בשפה אחרת, אולי צרפתית או גרמנית. אך אלו הן השערות בלבד. 

17. תדאוש קנטור מסע, עמ׳ 156.

18. שלמה זיינוויל רפפורט (אנ-סקי(, בין שני עולמות. ‘הדיבוק’, משל דרמטי בארבע מערכות 

על פי הגרסה העברית של המחזה של חיים נחמן ביאליק, תרגום ועיבוד: אבישי הדרי, קרקוב: 

אאוסטריה, 2007, עמ׳ 81.

19. שם.

20. עניין זה נדון על ידי ד״ר חנה ווגז׳ינק, בהרצאתה ״אמונות יהודיות על התערבות 

מן העולמות שמעבר חתונה – בבית קברות”, בכינוס מוות, טרנספורמציה, החייאה מן 

המוות בתרבויות עתיקות, שנערך ב-16–18 במאי 2007 במכון מחקר המסורת העתיקה של 

אוניברסיטת ורשה.

21. ראו: אנה האלצ׳ק, ״הקריקוטאז׳ האחרון של תדאוש קנטור. חזרות, הצגות עדויות״, 

דידסקליה, דצמבר 2000, )40( 40–46.

22. קנטור, כתבים, כרך שלישי, עמ׳ 60.

23. האלצ׳ק, ״הקריקוטאז׳ האחרון של תדאוש קנטור”, עמ׳ 42.

24. שם, עמ׳ 43.

25. מיצ׳יסלב פורבסקי, דסקה, ורשה: מורטור, 1997 , עמ’ 194–213.

26. הערת מערכת: נימפאה גופלנה היא דמות מהמחזה בלדינה של המשורר והמחזאי הפולני 

יוליוש סלובצקי . קנטור עיצב תלבושות ותפאורה להפקה אחת של המחזה וגם העלה בעצמו 

הצגה על פיו.

27. קנטור, כתבים, כרך שני, ‘תיאטרון המוות. טקסטים מ-1975–1984‘, עמ׳ 188.

28. שם, עמ׳ 196.

29. הערת מערכת : רב קטן )שמש( הוא דמות מוקטנת של רב המופיעה לצד רב בגודל אנושי. 

דמות זו חוזרת בכמה מהצגותיו של קנטור.

30. שם, עמ׳ 223.

31. הערת מערכת: מושג המתייחס לאופי היצירה של קנטור, שלפיו הבמה היא קופסה שחורה 

המאוכלסת בדמויות שהן מעין עיצובים של דמויות מזיכרונו.

32. ולדיסלב איוונוב, ‘רוסקיה סיזוני תיאטרה גבימה’, אמן במאי תיאטרון, מוסקבה, 1999 .

33. שם, עמ׳ 93.

34. אלדונה סקיבה ליקל, השחקן על פי קנטור, עמ׳ 203.

35. שם, עמ׳ 201–202.

36. שם, עמ׳ 203.

37. בתרגומו מיידיש של מיכאל פרידמן הרפליקה נשמעת כך: ‘הריני משולח. אדונים מעבירים 

ביניהם באמצעותי ידיעות חשובות ועניינים מיוחדים. עלי למהר. עיתותי לא בידי’ (ראו: שלמה 

זאנביל רפפורט )אנ-סקי(, ‘דיבוק. בין - שני עולמות. אגדה דרמטית בארבע מערכות’, תרגום: 

מיכאל פרידמן, בתוך: תוכנייה להצגה הדיבוק, בימוי ועיבוד: קז׳ישטוף ורליקובסקי, בכורה: 

6.10.2003 )הפסטיבל הבין לאומי דיאלוג(, 2.11.2003 תיאטר רוזמאיטושצ׳י, ורשה, עמ׳ 23 ). 
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יראת-קודש ורצח-אב

כל הניגש לעסוק במיתוס חובה עליו 
לשמור על לב צנוע ואוזן קשובה 

בבחינת ‘דע את המקום’.

כוחו של מיתוס נובע מהעובדה 
שנחצב מזהות ותקופה – ומאז, 

כישות עצמאית, הופך מעצב של 
זהות ותקופה. ‘הדיבוק’ הוא מיתוס 

כזה, למען האמת, אחד מיני מעטים 
בתיאטרון העברי. על אף האמור 
לעיל, כל הניגש לעסוק במיתוס, 

ב’אב קדמון’ בתיאטרון - עליו לדעת 
כי עצמאותו תירכש לעתים במחירו 

ההכרחי של רצח-אב. דילגתי 
בזהירות בין יראת-קודש לרצח-אב 
פראי במהלך הכתיבה  של הדיבוק 

שלי. 

התיאטרון כידוע מתקיים רק בשעה 
שבה מתרחש הדיאלוג בין הקהל 

לשחקנים, דיאלוג שבו צד אחד 
מקשיב וצד שני מדבר, בדיוק משום 
כך - אין שום דרך כיום לחוות באמת 

את אותה הצגה אגדתית שביים 
ווכטנגוב בשנת 1922, על אף תלי 

המאמרים, התצלומים, הביקורות 
וכולי. 

רבים זוכרים את רובינא עם הצמות, 
את ריקוד הקבצנים, את הזעקה: 

‘דיבוק, צא!’ אבל מעטים מאוד זוכרים 
משהו מעבר לזה. מן הראוי שנזכר 

בשחקניות האחרות שגילמו את 
לאה לפני ואחרי רובינא, מבלי לגרוע 
מתהילתה. נדמה שהזיכרון הלאומי 

מההצגה אפילו מועט מדי מכדי לייצר 
אגדה, ובכל זאת היא קיימת. ומה 
טוב  ונהדר שיש לנו אגדות משלנו 

בתיאטרון.
 

כשקראתי את המחזה שכתב אנ-סקי 
רציתי לצלול לתוכו ולכתוב עיבוד 

משלי, לא לתקן אותו חלילה, אבל 
כמו מעבדים רבים וטובים שקדמו 

לי - ביקשתי לפצח אותו, לפתח 
אותו, להיות חוליה  נוספת בשרשרת 

ההתייחסויות, להחליף הדגשים 
המשקפים את השינויים שחלו בעולם 

מאז, להמציא לו חרוז מודרני - לא 
מבחינת התקופה, הסיפור נשאר 
נטוע  בעיירה היהודית בתחילת 

המאה העשרים - אבל ידעתי שישנם 
נושאים בסיסיים שהשתנו מאז 

ועליהם אני רוצה לדבר, נושאים כגון: 
נשים וגברים, חיים ומתים. באותה 

מידה ידעתי גם שישנם נושאים שלא 
השתנו כלל וגם עליהם חשוב שנדבר, 

נושאים כגון: גברים ונשים מתים 
וחיים. 

מכיוון ששמרתי כמעט רק על שמות 
הדמויות ושרידי עלילה מהמחזה 

חן
עי 

רו

רועי חן

הצילומים במאמר: 
‘הדיבוק’ מאת רועי חן 

על פי אנ-סקי, 
תיאטרון גשר, 2014.

בימוי: יבגני אריה
לאה: אפרת בן -צור

חנן: ישראל )סשה( דמידוב  
באדיבות יח”צ תיאטרון ‘גשר’
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לראות את בנו ישן במיטתו, פגש את 
בנו המת במטבח, בוקר אחד הם ישבו 

לדבר. האב, אדם בריא ושקול בדרך 
כלל סירב להיפרד מבנו, היו לו סרטים 

ותצלומים ומצבה לעלות אליה, 
אבל הוא חשש לאבד דווקא את 

רגעי היומיום, לשכוח את גוון הקול, 
את תנוחת הישיבה וכדומה. הפחד 

להיפרד מאהובינו משאיר אותם 
לידנו. הטיפול היום נע בין טיפול 

תרופתי להיפנוזה המסייעים להשלים 
עם האבדן.

הפרופסור לאנתרופולוגיה 
ופסיכולוגיה יורם בילו הקדיש לנו 

מזמנו וסיפר על ‘הדיבוק’ בראי 
הניתוח המודרני. בין היתר שטח את 
קורותיה של איידל, בתו של הצדיק 
רבי שלום רוקח, שביקשה להמשיך 

את דרכו של אביה ולהנהיג את 
חסידיו. היא סיגלה לעצמה הרגלים 

של רב, אך הסביבה התנגדה לאישה 
בתפקיד גברי והכריזה שדיבוק נכנס 

בה. סיפור זה מעלה את השאלה 

המגדרית במלוא חריפותה. האם 
אישה המתנהגת כגבר היא אישה 

חולה? והאם הדרך היחידה שאישה 
יכולה להשמיע בה את קולה היא 

לסגל לעצמה קול גברי? 

בניתוחים של פסיכולוגים ל’מקרי 
איחוז’, דיבוקים, מדובר לא מעט 

על טראומות כתוצאה מהתעללות 
מינית, בעיקר בתוך המשפחה, כגורם 
מרכזי לתופעה. ‘אין שום דיבוק ולא 

היה’ אומר אביה של לאה במחזה 
והוא כנראה צודק, שכן, גם אם לא 

כתבתי זאת באופן מובהק, אני רואה 
בו אחד האשמים למצבה הנפשי 

המעורער של בתו. גם אם לא בחרתי 
לספר שהטריד אותה מינית, אין 

לי ספק שהוא הטריד את מיניותה. 
לפנינו אישה שהתמוטטה נפשית, 

אישה שהוזה גבר מת שהיה אהבת 

המקורי, נדמה כי הוגן יהיה לקרוא 
לטקסט שכתבתי עבור תיאטרון גשר  
מחזה מקורי בהשראת ‘הדיבוק’ ולא 

עיבוד. 

דיבוק על ספת 
הפסיכולוג

הדת מזהה את הדיבוק עם שד, 
נשמה של נפטר, הפסיכולוגיה רואה 

בו הפרעת אישיות דיסוציאטיבית, 
הלשון העברית מרחיבה את השורש 

ד.ב.ק  ל ‘חיבור, הדבקה, הסכמה’. 
במסכת אבות אנו פוגשים במושג 

‘דיבוק חברים’ כביטוי לחברות עמוקה 
בין שני גברים. ‘והתורה נקנית... 

בענווה, בשמחה, בשימוש חכמים, 
בדיבוק חברים’. כנראה שהדיבוק 

עונה על כל הפירושים הללו ואחרים.
 

הסיפור הזה מכיל בתוכו כמה 
סיפורים. הראשון בהם אקטואלי 

גם לזמננו: טאבו הנישואין. אישה 

שהמשפחה והסביבה לוחצת עליה 
להתחתן עד שהיא משתקת אותה 

לגמרי. בחרתי לכתוב את לאה וחנן 
כאנשים לא צעירים, לעומת המקור בו 

מדובר בנער ונערה שהגיעו לפרקם. 
ביקשתי להציב אותם במקום שבו 

החברה בימינו לוחצת להיכנס לזוגיות. 
נדמה לי שרווקה בת ארבעים נשפטת 

כיום בחריפות שאינה פחותה מזו 
שנשפטה בה אז רווקה בת שמונה-

עשרה. 

הסיפור השני הוא כמובן כניסת 
הדיבוק. הדת היהודית מאמינה 

שנשמות עשויות לשוב מהעולם הבא. 
תופעת הדיבוק שימשה ככלי דתי 

לתיקון הפרט והחברה, כלי המלמד 
מוסר, מחזק את האמונה בלבבות, 
מטיל מורא, מוכיח את קיומו של 
העולם הבא ואת עקרונות החטא 

והעונש, מגדיר את הנורמלי והסוטה, 
וקורא ליהודים לעשות תשובה בלב 

שלם.   

כבן המאה ה-21 לא יכולתי שלא 
לפנות להסבר מצד הדת החילונית 

המודרנית, הלא היא הפסיכולוגיה. 
הושבתי את לאה על ספת הפסיכולוג 

וניסיתי לברר - מה בעצם קרה לה? 
ד”ר חנה אדלר שאיתה התייעצתי 

סיפרה לי על אב שכול שבנו התאבד 
בצה”ל. לאחר זמן מה, היה נדמה לאב 
שהבחין במישהו במסדרון, הוא דימה 
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הילדות שלה, אהבה תמימה וטהורה 
שעומדת בניגוד חריף ליחסי נישואים 

בוגרים המוצעים לה. לאה כל כך 
נקשרת למחלה שלה, שהיא לא 

יכולה בלעדיה, וברגע שמגרשים את 
הדיבוק, מסירים את הגידול, מטהרים 
את הנשמה, היא ‘מחלימה’. אבל אז, 

ללא המחלה, היא מרגישה חסרת 
זהות, ריקה, ושמה קץ לחייה.

  
הסיפור השלישי הוא כמובן סיפור 

אהבה גדול מהחיים, גדול מהמוות. 
חנן המאוהב בלאה נתלה בין שני 

העולמות כשהוא בורח ממותו. אבל 
אולי זו לאה התולה אותו שם, בין 

הירח ללבנה, כדי לברוח מחייה. 
הסיום של סיפור כזה, לעומת 

ההתאבדות המוצעת בניתוח הקודם 
הוא אופטימי - האוהבים מתאחדים 

בעולם הבא. 

עיצובו הסופי של המחזה, כמעט 
כמו כל טקסט ששמי חתום עליו 

בתיאטרון ‘גשר’, הוא תוצאה של 
הקשבה מסורה לשחקנים הנהדרים 

שתרמו בכישרונם ובשאלותיהם 
הנוקבות להבנת הדמויות ולבחירת 

המלים, לדרמטורגית קטיה ששונסקי, 

לכוריאוגרף יחזקאל לזרוב, למעצב 
סמיון  פסטוך, למלחין אבי בנימין, 

וכמובן, ראשון ואחרון, האיש שהזרים 
חיים למחזה ובזכותו נברא עולמו של 

‘הדיבוק’ הזה - לבמאי יבגני אריה. 

שולחן הכתיבה 
של אנ-סקי 

המחזה ‘בין שני עולמות’ )הדיבוק(  נכתב 
תחילה ברוסית בין השנים 1913-1916 

על ידי שלמה אנ-סקי והוצג לראשונה 
ב-1920 בוורשה על ידי הלהקה 

הוילנאית – בתרגום ליידיש מעשה ידי 
המחבר. ב-1922 נערכה בכורת הדיבוק 

בתרגומו  העברי של ח.נ. ביאליק 
בבימוי ווכטנגוב  בסטודיה השלישית 

הבימה, בתיאטרון האמנותי 
במוסקבה. 

בכורת ‘הדיבוק’ במוסקבה נחקקה 
כראשיתו של התיאטרון העברי. 

ההצגה הייתה למיתוס והמחזה מאת 
אנ-סקי בתרגומו של ביאליק היה 
לנודע במחזאות היהודים-עבריים 

וניצב במרכז השיח על תחיית 
התרבות העברית במחצית הראשונה 

של המאה העשרים בארץ ובעולם. 

ש. אנ-סקי היה שם העט של שלמה 
רפופורט )אנ-סקי הנציח כך את 
שם אמו, חנה, ובה בעת העניק 
לשמו מצלול רוסי. חנה הוא גם 

השם שהעניק לאמה המנוחה של 
לאה גיבורת ‘הדיבוק’(. אנ-סקי, 

האינטלקטואל היהודי-רוסי היה 
פעיל פוליטי, אתנוגרף, סופר, מחזאי 
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ומשורר שדילג בין תרבויות, שפות 
ואידיאולוגיות, החליף זהויות ושקע 

בדמיונות, חלם על תיקון עולם ולא 
פעם נחל אכזבות. הכותרת שהעניק 
למחזהו הדיבוק, ‘בין שני עולמות’, 
מהווה תיאור הולם למצבו, אך היו 
אלה יותר משני עולמות שביניהם 

נקרע.

אנ-סקי נולד ב-1863 בעיירה ויטבסק, 
וכשהתבגר הקים קומונה לתלמידי 

ישיבה שנשרו מחוג הלימודים. 
הוא הפך לנארודניק, מהפכן הדוגל 

בחיבור שכבת המשכילים והפועלים, 
עבד במכרה פחם בדרום רוסיה ופעל 
כתועמלן רדיקלי. שימש כמזכירו של 

פטר לאברוב, הוגה ותיאורטיקן של 
המהפכה הסוציאליסטית. ב-1892 נסע 
לשוויץ בעקבות אהובתו מאשה ריניס, 

אך לבסוף נכשל בחיזוריו ונישא 
לאישה חצי צרפתיה, חצי רוסיה. 

בין השנים 1894-1900 שהה איתה 
בפריז, אך הנישואים עלו על שרטון 
והשניים התגרשו. ב-1901 כתב את 

השיר “השבועה” שהפך להמנון 
הּבּוְנד, מפלגת הפועלים היהודיים 
של ליטא, פולין ורוסיה. אך בעצמו 

העדיף להימנות על שורות המפלגה 
האינטרנציונליסטית. ב-1908 נישא 

לאירה גלזרמן, פסנתרנית מויטבסק. 
אך ב-1911 הם התגרשו לאחר שגילה 

כי היא בוגדת בו. ב-1915 פגש את 

רוזה מונסון ושמר אתה על קשר 
מכתבים בשפה הרוסית עד יום מותו. 

  
אנ-סקי היה בין מקימי המשלחת 

האתנוגרפית בתחום המושב היהודי 
ששמה לה למטרה לתעד את העולם 
היהודי ההולך ומשתנה, הולך ונעלם. 

המשלחת אספה מאות תעודות 
ומסמכים, אגדות, סיפורים, אזכורים 
היסטוריים, יותר מחמש מאות שירי 

עם. מעל למאתיים פריטים נרכשו 
עבור המוזיאון לתרבות יהודית 

בפטרבורג: ספרים כתבי יד וכדומה. 

עד 1904 כתב אנ-סקי בעיקר רוסית. 
בהשפעת יצירתו של י”ל פרץ, 

ובהשראת אנשי רוח כדובנוב האמין 
כי משכיל יהודי מוכרח לכתוב גם 
בשפת אמו - יידיש ושפת אבותיו, 

שפת התחייה - העברית. 

אופיו שמר עליו תמיד בתנועה, ולכן 
שולחן הכתיבה שלו נע בין זה של 
בית קפה ארעי, בית מלון או בית 

ממכר כזה או אחר. הוא כתב בשמות 
עט רבים, אך לא רק על הדף הציג 

את עצמו בשמות שונים, גם בחיים - 
בהיותו חבר המשלחת האתנוגרפית - 
לבש זהויות שונות והעמיד פני עיוור, 
חייל רוסי ואפילו כומר כדי להגיע אל 

מחוזות סגורים ואל לבבות האנשים 
סביבו וללקט כל מה שיעלה בידו כדי 

לשמר את העולם היהודי.
 

בשנת 1913 סיים אנ-סקי את הנוסח 
הראשון של המחזה ובשנים שלאחר 

מכן הכניס בו תיקונים ושנויים 
בהשפעת שחקנים ומכרים מעולם 
הבמה שנחשפו לטקסט ולבקשת 

אנשי המחלקה האמנותית מתיאטרון 
אלכסנדרינסקי בפטרבורג - שסירב 
להעלות את המחזה בסופו של דבר, 
ומהתיאטרון האמנותי במוסקבה - 

שהערים קשיים, תבע שכתובים, עיכב 
ודחה ולבסוף ב-1917 - שנת המהפכה 

הרוסית - נתקבל המחזה לפרויקט של 
קבוצת התיאטרון העברי’הבימה’ - אך 
טרם הוצג, הצגתו במסגרת זו תתרחש 

רק לאחר מותו של המחבר.  

ב-1918, לאחר השתלטות 
הבולשביקים  נאלץ אנ-סקי להימלט 
מברית המועצות. וכך, בכורת הדיבוק 

העולמית התקיימה דווקא בוורשה, 
ביידיש, בביצוע הלהקה הוילנאית 

)דער ווילנער טרופע( בדצמבר 1920. 
אנ-סקי נפטר בנובמבר - חודש לפני 

הבכורה. בבית העלמין בוורשה בו 
נקבר נשבעו השחקנים להעלות את 

ההצגה כשימלאו שלושים למותו  וכך 
עשו.

 
ב-1922 עלה המחזה בהבימה ורץ 

במשך 40 שנה. השחקנית חנה רובינא 
העניקה ללאה, גיבורת המחזה, 

את פניה וקולה עד שהתקשו לנתק 
בין השתיים. ב-1956 כאשר קיבלה 
את פרס ישראל לאמנויות הבמה, 

התקיימה הצגת האלף )!( של 
הדיבוק. ניתן לומר שבזיכרון הלאומי 

השחקנית רובינא ודמות לאה הפכו 
דבוקות ומדובקות זו בזו. על גילום 

לאה זכתה רובינא לשבחים, פרסים 

ואף לפרודיות ולחיקויים למכביר. 
למעשה, שחקניות רבות וטובות גילמו 

ועוד יגלמו את לאה בארץ ובעולם, 
ואין להקטין מגדולתה של רובינא 

בהזכירנו עובדה זו. 

הביקורת שיבחה, אך היו גם מי שטען 
כי ‘מזווית הראייה התיאטרלית יש 

בהדיבוק יותר שיטות ווכטנגוב מאלה 
של ישראל ויותר מסורת סטניסלבסקי 

מדברי האסתטיקה והפסיכולוגיה 
היהודית’. המבקרים בברלין שהעריצו 

את הפקת דער ווילנע טרופע, כתבו 
כי ‘לא ניכרת בה ]בהפקה ממוסקבה[ 
הבנה עמוקה של התרבות היהודית, 

הצגה רדופת רוחות, בייחוד רוח 
הרפאים של ווכטנגוב, שאינה מרפה 

מהשחקנים’. 

מאז ההפקה ההיא הועלה ‘הדיבוק’ 
על במות רבות בארץ ובעולם, בגרסת 

המחזה המקורי, כסרט, כאופרה, 
כהצגת תיאטרון בובות, ובתרגום 

לשפות זרות ובעיבודים אינספור. כל 
שנותר לנו הוא לייחל לכמה שיותר 

פרשנויות והפקות לסיפור היהודי 
המרתק הזה. כאן מתחוור גודל 

הדרמה, אנ-סקי אמנם זכה לראות את 
15 הכרכים של כל כתביו מודפסים אך 
החמיץ את בכורת המחזה שיעניק לו 

תהילת עולם.
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המשורר  הסופר,  כתב  ‘הדיבוק’  את 
והמהפכן ש’ אנ-סקי )שלמה רפופורט( 
הועלתה  ההצגה   .1918–1914 בשנים 
בוורשה   1920 בדצמבר  בראשונה 
ביידיש,  הווילנאית’  ‘הלהקה  ידי  על 
 )1922 )בינואר  יותר  מאוחר  וכשנה 
בעברית.  ‘הבימה’  ידי  על  במוסקבה, 
שהקנה  הוא  ב’הדיבוק’  לאה  תפקיד 
ככוכבת  מעמדה  את  רובינא  לחנה 
עיניה  העברי:  התיאטרון  של  הגדולה 
הארוכה,  השחורה  וצמתה  הרושפות 
המשתלשלת על שמלתה הלבנה, הפכו 
אותה לאיקונה של התחייה הלאומית1. 
הציוניות  הסימבוליות  המשמעויות 
‘הדיבוק’  ובהצגות  במחזה  שנמזגו 
שמחזה  קרה  כיצד  פליאה:  מעוררות 
החסידיים  החיים  הווי  את  המתאר 
שנכתב  מזרח-אירופית,  בעיירה 
לקהל  ופנה  וביידיש  ברוסית  במקור 
במזרח- היהודים  והצופים  הקוראים 
גבולות  את  לפרוץ  הצליח  אירופה, 
העולם שבתוכו הוא נוצר ולהפוך לסמל 

לתחייה הציונית?

‘הבימה’  אנשי  תיארו  בזיכרונותיהם 
את העבודה על ‘הדיבוק’ כאירוע מכונן. 
הם ראו בחזרות את שיאה של מערכת 
בינם  שנוצרה  האינטימית  היחסים 

של  שהותה  בשנות  ווכטנגוב  ליבגני 
הלהקה במוסקבה מאז ייסודה ב-1917 
בעיניהם  נחשבה  ההפקה   .1926 ועד 
ולסיבה  האמנותית  יצירתם  לפסגת 
את  בעולם2.  החמה  להתקבלותם 
גם היסטוריונים  הגישה הזאת אימצו 
את  שתיארו  העברי,  התיאטרון  של 
חד-פעמי  ראשוני  כאירוע  ‘הדיבוק’ 

שממנו צמח התיאטרון העברי3.

בתהליכי  מחדש  עיון  מתוך  ואולם 
והתגבשותו  ‘הדיבוק’  של  התקבלותו 
כסמל יהודי עולה תמונה אחרת: כינונו 
של המחזה כסמל ציוני חרג מההפקה 
נבנה  מעמדו  ‘הבימה’.  של  המופתית 
נדבך על גבי נדבך כתוצאה מהצטברות 
המחזה,  של  והעיבודים  הגרסאות 
תרבותיות  משמעויות  בתוכן  שאצרו 
יצר מרחב משותף  ‘הדיבוק’  רבגוניות. 
ולשפות  רבגוניים  יהודיים  לעולמות 
מעמדו  התגבשות  השונות.  היהודיות 
של המחזה בתור סמל הייתה תוצר של 
הלהקות  כל  יהודית.  תרבותית  הגירה 
המחזה,  את  שהעלו  המזרח-אירופיות 
במרכז  סיירו  בעברית,  הן  ביידיש  הן 
דובר  היהודי  לקהל  ונחשפו  אירופה 
הגרמנית. השפה הגרמנית, ששימשה 
כ’לינגווה  היהודי  העולם  ברחבי 

יון
-צ

זר
לי 

ש

הדיבוק: 
לכינונו 

של סמל 
ציוני 

שלי זר-ציון
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רוב  התפצלה:  היא  ושם  לוורשה7 
והפורשים  בוורשה,  נשארו  שחקניה 
להקת  בה  והקימו  לווילנה  שבו 
באותו  האם8.  להקת  ברוח  תיאטרון 
הרוח  אנשי  התרפקו  בגרמניה  הזמן 
זיכרונות  על  היהודים-הגרמנים 
הם  מזרח-אירופה.  יהודי  עם  מפגשם 
במזרח-אירופה  היהודי  בעולם  ראו 
שונה  ונאיבית,  אותנטית  קיום  צורת 
לגמרי  מאורח חייהם שלהם, המודרני 
הפכה  הווילנאית  הלהקה  והמנוכר9. 
היהודי  הקיום  של  לסמל  בעיניהם 
המודרנה  סף  על  במזרח-אירופה 
וההגירה. ביטוי לגישה זו ניתן למצוא 

בזיכרונותיו של ארנולד צווייג: 
כי  אף  אותנו,  וכישפו  הלהיבו  “הם 
שהם  ממה  דבר  הבנו  לא  בתחילה 
שלישים  כשני  רק  הבנו  ובסוף  אמרו 
שבה  קרבה  ושל  זרות  של  גיבוב   ]...[
הם חלקו את החיים היהודיים במשך 
הדוברים  של  פיותיהם  שנים,  מאות 
 – עצמה  בתוך  הסגורה  אחדות  התוו 
ברוח,  בקצב,  באינטואיציה,  יהודית 
יידיש  דיברו  הווילנאים  ביישות. 
מן  שחקנים  שבו  וכבוד  טוהר  באותו 
הם  ואז  גרמנית.  ביטאו  הקודם  הדור 
מעבר  נעלמו  הופעות,  למסעי  נסעו 
לאוקיאנוס, התפצלו, נפוצו – לא נשוב 
את  לשמוע  נשוב  לא  עוד,  לראותם 
בקסם  ניגע  לא  שוב  שדיברו,  היידיש 
הסודי, היום-יומי  של המזרח היהודי, 
נטמע,  התבולל,  מצדו  הוא  שגם 

נעלם10”. 

של   ניתוקה  אחרי  נוצר  ‘הדיבוק’ 
הרוח  מאנשי  הווילנאית  הלהקה 
חיפש  עת  באותה  היהודים-הגרמנים. 
את  שתעלה  יהודית  להקה  אנ-סקי 
השתלטות  לאחר  ב-1918,  מחזהו. 
המהפכה,  הנהגת  על  הבולשביקים  

נאלץ אנ-סקי, ה’נרודניק’ )חבר מפלגת 
העם(, להימלט מברית-המועצות. הוא 
הלהקה  עם  דן  ושם  לווילנה  הגיע 
את  להפיק  באפשרות  הווילנאית 
ב-1920,  נפטר  הוא  ביידיש.  ‘הדיבוק’ 
התגשמות  את  לראות  שזכה  קודם 
דרמטי  אירוע  היה  מותו  חלומו11. 
איש  היה  הוא  היהודית.  בוורשה 
לתרבות  שמסירותו  ונערץ,  אהוב  רוח 

היהודית העממית נגעה ללב רבים.

למשפחה  נולד   )1863-1920( אנ-סקי 
מסורתית, מרד בה והפך לסוציאליסט, 
והיה מעורה היטב בתרבות הרוסית12. 
התשעים  שנות  של  השנייה  במחצית 
של המאה הוא גילה מחדש את זהותו 
היהודית, התקרב לחוגי הבונד )תנועת 
המנון  את  כתב  היהודית(,  העובדים 
ופרוזה  שירה  לחבר  והחל  התנועה 
התיידד  הוא  תקופה  באותה  ביידיש. 
י”ל פרץ, והשניים התכתבו במשך  עם 
נודעה השפעה של ממש  שנים. לפרץ 
אנ- של  האינטקלטואליים  אופקיו  על 
השראה  אנ-סקי  שאב  במיוחד  סקי. 
התרבות  את  פרץ  של  מתפיסתו 

פרנָקה’, הייתה מקובלת כשפת תרבות 
בכמה אזורים במזרח-אירופה. לדפוסי 
התקבלותו של המחזה במרכז אירופה, 
הייתה  ובווינה,  בברלין  ובייחוד 
חשיבות רבה בכינונם של המחזה ושל 
מגוון הפקותיו במעמד של סמל תרבות, 
שכן ערים אלו היו מרכזים של תרבות 
יהודית מודרנית. ‘הדיבוק’ היה יצירה 
תיאטרונית ראשונה במעלה ששימשה 
היהודית  לתרבות  מקשרת  חוליה 
וגם  עצמו  אנ-סקי  המזרח-אירופית. 
התיאטרון,  יוצרי  המחזה,  מתרגמי 
התיאטרון  ומבקרי  הרבגוני  הקהל 
כבימת  ‘הדיבוק’  את  עיצבו  –כולם 
היהודית  הזהות  סוגיית  לליבון  שיח 
לגיבוש  תרמו  הם  כך  ואגב  המודרנית 

משמעויותיו הסמליות.

הבכורה העולמית 
של ‘הדיבוק’ 

למן שנות השבעים של המאה התשע-
מרכזי  מקום  התיאטרון  תפס  עשרה 
במזרח- היהודיים  התרבות  בחיי 
היידי,  לתיאטרון  באשר  אירופה. 
ביקורת  מתחו  יהודים  אינטלקטואלים 
חריפה על הרמה האמנותית שהייתה 
פרץ  י”ל  הנודע  הסופר  לו.  אופיינית 
בזמנו  המרכזיים  הרוח  מאנשי  היה 
היידי.  התיאטרון  להתחדשות  שקראו 
העולם,  בעיצומה של מלחמת  ב-1916, 
נוסדה ברוח חזונו של י”ל פרץ ‘הלהקה 
הווילנאית’, הלהקה היידית האמנותית 
הייתה  היא  היהודי.  בעולם  הראשונה 
להקת התיאטרון הראשונה שמבחינת 
מסוגלת  הייתה  האמנותית  רמתה 
אנ-סקי4.  של  מחזהו  עם  להתמודד 
חובבים  שחקנים  ייסדו  הלהקה  את 
בווילנה  שנאספו  ואינטלקטואלים 
הסתייעו  והם  המלחמה,  במהלך 
ששירתו  יהודים-גרמנים  בקצינים 

באזור, שבחייהם האזרחיים היו אמנים 
הדין  עורך  דוגמת  וספר,  רוח  ואנשי 
ארנולד  הסופר  גרונמן,  סמי  והסופר 
ואחרים5.  שטרוק  הרמן  האמן  צווייג, 
אלו הפיצו את דבר פועלה של הלהקה 
לסייע  כדי  ביכולתם  שהיה  ככל  ועשו 
הגרמניים  הכוחות  נסיגת  אחרי  לה6. 
הווילנאית  הלהקה  בין  הקשר  נותק 
והלהקה  היהודים-הגרמנים  לפטרוניה 
התיאטרון  בחוגי  מעמדה  את  ביססה 
הלהקה  עברה  ב-1917  בפולין.  היהודי 

י 
ונ

צי
ל 

מ
ס

ל 
ש

ו 
ונ

ינ
לכ

ק: 
בו

די
ה

סמי גרונימן

הרמן שטרוק
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נסעו לגרמניה, שם הם כינו את עצמם 
היהודי”  האמנים  “תיאטרון  בשם 
 )Jüdisches Künstlertheater(
 1921 מספטמבר  בברלין  והופיעו 
המרכזית,  הלהקה   .201922 מרס  עד 
הוורשאית, הופיעה בווינה מאוקטובר 

1922 עד ינואר 211923.

‘הדיבוק’ היידי 
בברלין ובווינה

חידשו  ובווינה  בברלין  הסיור  במהלך 
את  הווילנאית  הלהקה  פלגי  שני 
היהודים- הרוח  אנשי  עם  קשריהם 
בתקופת  פטרוניהם  שהיו  הגרמנים 
פעיל  שהיה  גרונימן,  סמי  המלחמה. 
את  גדולה  לשליחות  החשיב  ציוני, 
היהודית- בין התרבות  מעשה התיווך 
הגרמנית לזו היהודית המזרח-אירופית 
של  הווילנאי  הפלג  של  להבאתו  ופעל 
הופעות  בברלין.  להופעות  הלהקה 
בקרב  ערני  ציבורי  שיח  עוררו  אלה 
הלהקה  של  בואה  בטרם  העיר.  יהודי 
את  לפקוד  נהגו  לברלין  הווילנאית 
נודדות  יידי  תיאטרון  להקות  העיר 
שנועדו   ירודות  בורלסקות  שהעלו 
הלהקה  היהודים22.  המהגרים  לקהל 
הווילנאית הייתה שונה מהן בתכלית: 
רפרטואר  בהעלאת  התגאתה  היא 
מורכבות  הצגות  וביצירת  איכותי 
אופייה  למרות  אמנותית.  מבחינה 
החדשני של הלהקה גינה אותה העיתון 
 Jüdische( ’הציוני ‘יידישה רונדשאו
ביידיש,  השימוש  על   )Rundschau
ירוד שלא ראוי  ז’רגון  שבה הוא ראה 
מועט.  עניין  רק  בה  ומצא  לטפחו23 
גרונמן המאוכזב תקף את הקהל הציוני 
על התעלמותו מלהקת תאטרון חשובה 
שכבר זכתה לשבחים בחוגי התיאטרון 
הברלינאי24. למרות התעלמות החוגים 
רב  עניין  הלהקה  עוררה  י.ל. פרץהציוניים 

של  יצירה  על  והשפעתה  החסידית 
וחופשית13.  מודרנית  יהודית  תרבות 
של  לקריאתו  אנ-סקי  נענה  ב-1908 
למייסדי  והצטרף  דובנוב  שמעון 
ואתנוגרפיה  להיסטוריה  ‘החברה 
ב-1912  פטרסבורג.  בסנט  יהודית’ 
האתנוגרפית  המשלחת  את  ארגן  הוא 
המושב.  בתחום  היהודים  חיי  לתיעוד 
י”ל פרץ בבית  אנ-סקי נקבר לצדו של 
הוקמה  וב-1925  בוורשה,  הקברות 

לשניהם אחוזת קבר משותפת14. 

אנ- של  קברו  על   ,1920 בנובמבר 
הווילנאית  הלהקה  חברי  נשבעו  סקי, 
‘הדיבוק’  את  להעלות  הוורשאית 
המחזה  למותו.  שלושים  כשימלאו 
של  לרפרטואר  להפליא  התאים 
פולקלור  של  שילוב  בו  היה  הלהקה. 
פרץ,  של  חזונו  ברוח  מודרנה  עם 
לחברי  השראה  מקור  היה  שכאמור 
הלהקה  חברי  היווסדה.  למן  הלהקה 
דוד  הבימאי  את  הזמינו  הוורשאית 

הרמן לביים את ההצגה מתוך תחושה 
העולם  את  לבטא  ייטיב  שהרמן 
למשפחה  בן  בהיותו  במחזה,  המיסטי 
הושפע  הרמן  מגליציה15.  חסידית 
בתיאטרון  נאו-רומנטיות  ממגמות 
החסידי  העולם  בהשראת  הפולני. 
גותיקה  דימויי  יצר  הוא  ‘הדיבוק’  של 
‘הדיבוק’  בימוי  הבמה16.  על  יהודית 
בין  חריפים  ניגודים  על  התבסס  שלו 
סצנות ריאליסטיות לסצנות סימבוליות 
וליריות שביטאו את ‘העולם שמעבר’, 
ומתוך כך הוא יצר זרימה מתמדת בין 

שני העולמות17. 
התקיימה  המחזה  של  הבכורה  הצגת 
ונחלה הצלחה   1920 בדצמבר  בוורשה 
של  המוחלטת  להפתעתם  עצומה, 
הראשונה  בשנה  כבר  הלהקה.  חברי 
צפו בהצגה כ-200,000 איש18. בתורים 
חובבי  רעהו  בצד  איש  עמדו  להצגה 
יהודים,  רוח  אנשי  היידי,  התיאטרון 
תמונות  לראות  שרצו  חרדים  יהודים 
מהעולם החסידי וקהל פולני שהוקסם 
מדימויי האקזוטיקה היהודית. ההצגה 
חוללה שינוי של ממש בעולם התיאטרון 
משותף  מרחב  ויצרה  בוורשה  היהודי 
להניח  ניתן  ולפולנים19.  ליהודים  חדש 
שעיתוי העלאת ההצגה בסמוך למותו 
מאחר  להצלחתה,  תרם  אנ-סקי  של 
ורבים  אהובה,  דמות  היה  שאנ-סקי 

ביקשו לכבד את פעלו. 

מלאכת  את  סיים  שהרמן  לאחר  מיד 
הבימוי על ‘הדיבוק’ בלהקה הווילנאית 
המחזה  את  לביים  עבר  הוא  בוורשה 
עם קבוצת הפורשים בווילנה. הצלחת 
של  המוניטין  את  הפיצה  ‘הדיבוק’ 
פלגיה  שני  על  הווילנאית  הלהקה 
הלהקות  שתי  של  דרכן  את  וסללה 
בחזרה למרכז-אירופה. ראשונה יצאה 
הם  הפורשים.  קבוצת  הופעות  למסע 
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המזרח- עולמם  בין  וריקני  אקלקטי 
החדש.  הברלינאי  לזה  הישן  אירופי 
הווילנאית’  ‘הלהקה  לכך,  בניגוד 
זהות’ שונה בתכלית.  ‘מופע של  יצרה 
השחקנים  חשפו  הבימתית  בנוכחותם 
היידיש  ועשירה.  שופעת  זרה,  זהות 
התערובת  לשפת  דמתה  לא  שדיברו 
השתמשו  שבה   )Mauschel(
הייתה  אלא  הרנפלד,  של  בתיאטרון 
שאין  מסתורית,  זרה,  אמנות  שפת 
הלהקה  של  הצלחתה  בנקל.  להבינה 
ספונטנית’  ‘אמנות  למדרגת  לעלות 
היא  הצדיקה את הצפייה בהצגותיה. 
אותנטית  זרה,  עממית  תרבות  ביטאה 
לגבולות  מעבר  החורגת  ושלמה, 
השלטת  וההמונית  המפוררת  התרבות 

ברובע המהגרים27. 

הווילנאית  הלהקה  של  הופעותיה  את 
בברלין ניתן להבין בשני רבדים: האחד 
קשור לסמיוטיקה של העולם הבדיוני: 
הייתה  הרמה האמנותית של ההצגות 
של  שלם  דימוי  עיצבו  והן  גבוהה, 
העולם היהודי המזרח-אירופי בהצגות 
פינסקי,  דוד  מאת  צבי’  ‘משפחת  כגון 
הירשביין.  לפרץ  הריק’  ו’הפונדק 
הרובד האחר נוגע להקשר הסוציולוגי-
הלהקה  של  הופעתה  של  התרבותי 
בברלין. בברלין היו המהגרים היהודים 
המזרח-אירופים חיזיון נפוץ. לרוב הם 
ובלטו  שויננפירטל  באזור  התגוררו 
ובלשונם  השונה  בלבושם  בעוניים, 
המוזרה28, ומקומם היה בשולי התרבות 
העירונית. לרוב נתפס המראה החיצוני 
הבורגנים  תושביה  בעיני  שלהם 
האסתטי  בקוד  כפגיעה  העיר  של 
על  הופעתה  התושבים.  של  האזרחי 
המזרח- הזהות  של  התיאטרון  במת 
אירופית, שהייתה חרותה בשפת גופם 
שלהם  הדיבור  בצורת  השחקנים,  של 

מקומה  את  מצאה  פניהם,  ובהבעות 
הלכה  ובזכותה  הלב,  תשומת  במוקד 
בשולי  הבזות  מופע  תדמית  ונמחקה 
של  והאותנטית  הזרה  זהותם  העיר. 
האסתטיקה  לגרעין  הפכה  השחקנים 

הזרה של המופע29. 

מהותי  לחלק  הפכה  ‘הדיבוק’  הצגת 
במופע הזהות של הלהקה הווילנאית. 
האקזוטי  האופי  את  הדגישה  היא 
והשונה שנקשר ממילא למופע הזהות 
לכך  ביטוי  מזרח-אירופה.  יהודי  של 
בולוף,  יוסף  של  במכתבו  למצוא  נוכל 
בוורשה,  הווילנאית  הלהקה  חבר 
מיכאל  התיאטרון  בימאי  לידידו, 
הלהקה  של  הופעותיה  מימי  וייכרט, 
בפולין  האירוניה,  ‘למרבית  בווינה: 
ובליטא ראו בנו פרופסורים ודוקטורים. 
בווינה יצא לנו שם של רבנים ותלמידי 
חכמים’30. בהמשך תיאורו הוא מספר 
צפו  שם  ידועי  ואמנים  שסופרים 
ללא  היה  שבהם  והחשוב  ב’הדיבוק’, 
מקס  האגדי  התיאטרון  בימאי  ספק 

ריינהרט, שפעל אז בברלין ובווינה: 
היה  המרכזיים  האישים  “מכל 
בר-הופמן  ריכרד  הידוע  המחזאי 
הראשון שביטא עניין בתיאטרון שלנו. 
ובפעם  ב’הדיבוק’ פעמיים,  הוא צפה  
השנייה הביא עמו את מקס ריינהרט. 
חדשות  ‘ריינהרט!  נרגשים:  היינו   ]...[
גדולות! ריינהרט’. הוא ישב במשך כל 
ההופעה ואז ניגש אל מאחורי הקלעים. 
איש חשוב – פאות לחיים בסגנון פרנץ 
יוזף, מקל הליכה אלגנטי בידו. נאלמנו 
דום מרוב פחד, אולם התעודדנו מסבר 
שהפגין.  ומהסימפטיה  הטוב  פניו 
לבסוף הוא אמר בחיוך: זה אינו משחק 

תיאטרון. זהו משחק אלוהי”!31  

שרוחו  מעידים  ריינהרדט  של  דבריו 

היהודים- התיאטרון  מבקרי  בקרב 
אלפרד  הסופר  ביקורתו של  הגרמנים. 
טובה  דוגמה  היא   )Döblin( דבלין 

להתקבלותה של הלהקה: 
“תיאטרון יהודי המכנה את עצמו בשם 
‘תיאטרון האמנים היהודי’ הוא קבוצת 
לראותה  שניתן  מווילנה,  שחקנים 
שבו  מקום  באותו  בקומנדנטנשטרסה, 
את  הרנפלד  האחים  צמד  בעבר  העלו 
למקום   ]...[ שלהם.  הז’רגון  בורלסקות 
יהודי אמיתי. חלפה  נכנס תיאטרון  זה 
היורדת  הבזויה,  התערובת  שפת 

רואים את הישגי האמנות  כאן  לזנות; 
הספונטניים של עם חי ומשגשג25”. 

He - )תיאטרונם של האחים הרנפלד 
תיאטרון  היה   )renfeld Theater
פופולרי שהציג בורלסקות בעלות ניחוח 
הפועלים  מעמד  לקהל  שיועדו  יהודי 
26Schuenenvie - )בשֹויֵננפירטל 
tel(. תיאטרון זה, גרס דבלין, שיקף את 
והמטרידה  הזהות המעורבת, השולית 
שגרו  המזרח-אירופים  היהודים  של 
מהגרים  של  זהותם  הייתה  זו  ברובע. 
עניים שעיצבו זהות שאינה אלא גיבוב 
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תרגומים שלו לגרמנית. בראשונה הוא 
תורגם ב-1921, בעת מסע הופעותיה של 
ארנו  בידי  בברלין,  הווילנאית  הלהקה 
משורר   ,)Nadel( )1878–1943( נאדל 
בליתורגיקה  שהתמחה  ומוסיקולוג 
יהודית35. נאדל היה סוכן תרבות אופייני 
שתיווך בין התרבות היהודית המזרח-
הוא  היהודית-הגרמנית.  לזו  אירופית 
נולד בווילנה, למד מוסיקה בקניגסברג, 
בחיי  והשתלב  ב-1895  לברלין  עבר 
התרבות שלה כמרצה במוסד להכשרת 
יהודים. הוא חי בברלין במשך  מורים 
כל שנות בגרותו36. הוא היה שייך לחוג 
ממזרח-אירופה  יהודים  מהגרים  של 
הגרמניים.  הרוח  בחיי  שהשתתפו 
מגבלות  ניקולאי  הצאר  הטיל  ב-1887 
שהיו  היהודים  מכסת  על  חמורות 
זכאים לרכוש השכלה גבוהה ברוסיה. 
שדרכם  מוכשרים  יהודים  צעירים 
להשכלה נחסמה נאלצו להגר מערבה. 
באופן מסורתי ראו יהודי מזרח-אירופה 
בעולם דובר הגרמנית את ערש תנועת 
שפת  הגרמנית,  ובשפה  ההשכלה, 
המכשולים  בגלל  אוניברסלית.  תרבות 
השכלה  לרכישת  הדרך  על  שהושמו 
גבוהה הפכו האוניברסיטאות הגרמניות 
ליעד  ובשווייץ  באוסטריה  בגרמניה, 
מתחום  יהודים  לצעירים  מועדף 

המושב37.

היהודים  לסטודנטים  היה  בגרמניה 
מצד  ייחודי.  מעמד  ממזרח-אירופה 
הגרמנית  בשפה  שלטו  הם  אחד 
ומצד  הגרמנית,  התרבות  ובמכמני 
אחר הם היו מנותקים ומרוחקים מחד 
גיסא מהסטודנטים היהודים-הגרמנים 
שהייתה  היהודיות,  המשפחות  בני 
גבוהה  גרמנית  אקולטורציה  להם 
המהגרים  מאחיהם  גיסא,  ומאידך 
עם  שנמנו  ממזרח-אירופה,  היהודים 

בגרמנית  ושליטתם  הפועלים  מעמד 
הן  מעורים  היו  הם  מוגבלת.  הייתה 
התרבות  במיטב  הן  הגרמנית  בתרבות 
היהודית המזרח-אירופית, שאותה הם 
המודרנה.  ברוח  ולקדם  לחדש  ביקשו 
למפעל  התגייסו  האלה  הסטודנטים 
לגרמנית  ומעברית  מיידיש  תרגומים 
גרמנית  הדובר  למרחב  לחשוף  כדי 
המזרח- היהודית  התרבות  מיטב  את 
התרבות  בין  לגשר  וביקשו  אירופית 
היהודית במזרח-אירופה לזו שבמרכזה 
תרבות  של  לכינונה  ותרמו  ובמערבה 

יהודית מודרנית פן-אירופית.  

זה  ממין  החשובים  המפעלים  אחד 
‘מזרח  ההוצאה  ובית  העת  כתב  היה 
בניהולו   )Ost und West( ומערב’ 
נאדל.  וארנו   )Winz( וינץ  לאו  של 
יהודי ממזרח- וינץ היה בעצמו מהגר 
אירופה שהשתקע בברלין(, ונאדל היה 
הפעילות  המרכזיות  הדמויות  אחת 
ובבית ההוצאה38. המפעל  בכתב העת 
ומחזות  ספרות  בפרסום  התמקד 
תוך  לגרמנית  מיידייש  שתורגמו 
למען  האסתטיים  ועיבודם  התאמתם 

קהל הקוראים היהודי-הגרמני. 

עדות להתקבלותו הטובה של ‘הדיבוק’ 
השני  בתרגומו  למצוא  ניתן  בגרמניה 
משנה  פחות  שהתפרסם   ,)1922(
אור39.  ראה  הראשון  שהתרגום  אחרי 
No - נוסיג  רוזה  הייתה  )המתרגמת 
sig(, והמחזה ראה אור בווינה ובברלין. 
המחלוקת  נחשפת  זו  במהדורה 
שהתעוררה על שאלת מידת הדיוק של  
השער  בעמוד  כבר  נאדל.  של  תרגומו 
שהתרגום  נוסיג  של  בתרגומה  נכתב 
הוא ‘התרגום המוסמך היחיד’. ל’אופיו 
תימוכין  הובאו  התרגום  של  המוסמך’ 
בהקדמה ארוכה למחזה שכתב ד”ר)!( 

הציבורי  לדימוי  חלחלה  ‘הדיבוק’  של 
בייחוד  אותו.  ועיצבה  הלהקה  של 
מבקר  של  התייחסותו  מעניינת 
קר  אלפרד  הברלינאי  התיאטרון 
נולד  קמפנר(  )במקור  קר  להצגה. 
ב-1867.  בברסלאו  יהודית  למשפחה 
בצעירותו הוא היגר לברלין, המיר את 
התיאטרון  ממבקרי  לאחד  והיה  דתו 
והעיתונאים החשובים בעיר. בביקורתו 

את  בהעמקה  ניתח  הוא  ‘הדיבוק’  על 
תפיסתו  את  ופרס  המחזה  של  עולמו 
בתרבות  היהודים  של  מקומם  את 
גרס, מזכיר את  הגרמנית. המחזה, כך 
יוסף  מיכה  שליקט  היהודיות  האגדות 
גם  קר,  לפי  )ברדיצ’בסקי(32.  בן-גוריון 
אגדות  על  מבוסס  ‘הדיבוק’  המחזה 
שבין  המתמדת  בתנועה  העוסקות  עם 
המחזה  המתים.  לעולם  החיים  עולם 
את  המתמצת  מסתורי  אפקט  יוצר 

הקיום היהודי. השפעת השפה היידית 
בהצגה מתוארת כך:

ושם.  זרה: מבינים רק פה  “זוהי שפה 
מי שיודע גרמנית בינונית-גבוהה יכול 
להבין מעט יותר. ]...[ בשום מקרה אין 
בבהירות  חשים   – תערובת  שפת  זו 
קרבה  ועצמאית.  שלמה  שפה  שזוהי 
הללו,  העברים  אכן   ]...[ דופן.  יוצאת 
או  הוולגה  בעומק  היום  השוכנים 
בממלכת פולין, נצמדו לשפה הגרמנית 
היא  ה’יידיש’  בשנים.  מאות  במשך 
זוהי  ביניימית.  ימי  גרמנית  למעשה 
כבר  זה  חשו  שהיהודים  הוכחה 
גרמנית  ודיברו  כבביתם  בגרמניה 
שאבותיהם  בימים  עוד  רב,  זמן  זה 
צייצו  הפרוסים  הקרס  צלב  אנשי  של 

בדיאלקטים סלביים אפלים33”. 

הגרמנית  בתרבות  הרווחת  התפיסה 
פגום,  ז’רגון  היא  שהיידיש  הייתה 
חיקוי  על  המבוססת  תערובת  שפת 
הגרמנית, החושפת את אופיו האמיתי 
ולנצל  לחקות  רק  המסוגל  היהודי,  של 
גרסו  זו,  בשפה  אחריות.  תרבויות 
יוכלו  לא  רבים,  אנטישמים  הוגים 
בעלות  אמנות  יצירות  ליצור  היהודים 
קר  בזויים34.  חיקויים  רק  אלא  ערך, 
הפך על פיה את הפרדיגמה הלשונית: 
היידיש,  של  הארוכה  ההיסטוריה 
את  כוננה  היהודית-הגרמנית,  השפה 
כמשתתפים  היהודים  של  מעמדם 
והקנתה  הגרמנית  בתרבות  ראויים 
היהודית- לסימביוזה  תוקף  משנה 
בתקופה  עוצבה  שהיא  כפי  הגרמנית 

המודרנית. 

התרגומים לגרמנית
אחרי העלאת ‘הדיבוק’ בברלין ובווינה 
במרחב  עצמאיים  לחיים  המחזה  קם 
הדובר גרמנית, ובתוך שנה ראו אור שני 
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הפקה  אולם  השונד46;  תאטרון  ברוח 
הקהל  על  רושם  שום  השאירה  לא  זו 
הלא- זה  ולא  היהודי  זה  לא  הווינאי, 
יהודי. המפגש המשמעותי הראשון של 
התרחש  ‘הדיבוק’  עם  הווינאי  הקהל 
בעיר  הווילנאית  הלהקה  בהופעות 
ב-1923. אחרי כן הועלתה הפקה גרמנית 
Ro 1925 ב’רולנדבינה’ )- -של המחזה ב
47landbühne(. בינואר 1926 הועלתה 
 Kleines( הקטן’  ב’תיאטרון  ההצגה 
ובבימויו  בעיבודו  בברלין   )Theater
של הבימאי והמחזאי הווינאי ברטולד 
דמות  שהיה  מי   ,)Viertel( פירטל 
הניסיוני.  התיאטרון  בחוגי  מרכזית 
עם  להתמודד  פירטל  של  בחירתו 
ליהוק  שלו,  הבימוי  תפיסת  המחזה, 
של  התקבלותה  ותהליכי  השחקנים 
כטקסט  ‘הדיבוק’  לכינון  תרמו  ההצגה 
והיהודי-הגרמני  הגרמני  בעולם  קנוני 

של אמצע שנות העשרים.

פירטל היה אינטלקטואל בעל שם ואמן 
תיאטרון, בן למשפחת סוחרים יהודית-
בתרבות  מושרשת  שהייתה  וינאית 
באוניברסיטה  למד  הוא  הגרמנית. 
של וינה וב-1905 החל לכתוב ביקורות 
תיאטרון. ב-1911 החל לעבוד כדרמטורג 
Wie - הווינאית’  העממית  )ב’במה 
בזכות  ב-1913,   .)er Folksbühne
הוזמן  הוא  שצבר,  האמנותי  הניסיון 
הדרמטי  התיאטרון  כמנהל  לשמש 
הייתה  דרזדן  בדרזדן48.  המלכותי 
החשובים  האזוריים  המרכזים  אחד 
לתנועה  וערש  תקופה  באותה  ביותר 
שנבטה  באירופה,  האקספרסיוניסטית 
העשורים  בשני  הגרמנית  בפרובינציה 
הראשונים של המאה והגיעה לשיאה 
בברלין של ימי ויימר. באחד מפרבריה 
ז’ק-לדקרוז  אמיל  ייסדו  דרזדן  של 
אּפיה  ואדולף   )Jaques-Dalcroze(

הספר  בית  את  ב-1909   )Appia(
 .)Hellerau( לאמנות המופע בהלראו
מוסד חדשני זה חולל מהפכה בתפיסות 
המופע בתיאטרון האירופי המודרני49. 

מלחמת  ערב  של  זו  תוססת  באווירה 
את  פירטל  גיבש  הראשונה  העולם 
זכה  הוא  כבימאי.  האמנותית  שפתו 
הטרילוגיה  את  שביים  לאחר  להכרה 
ואת  קייזר  גאורג  מאת  ‘גאז’ 
ולטר  של   )Jenseits( הבא’  ‘עולם 
שני   –  )Hasenclever( הזנקלוור 
הפואטיקה  בעיצוב  מרכזיים  מחזות 
בתיאטרון.  וניסטית  האקספרסי
פירטל  עבר  העשרים  שנות  בתחילת 
ב’תיאטרון  כבמאי  ופעל  לברלין 
 )Deutsches Theater( הגרמני’ 
בניהולו של מקס ריינהרט וב’תיאטרון 
הממלכתי’ )Staatstheater( בניהולו 
 .)Jessner( ייסנר  ליאופולד  של 
התיאטרון  למנהל  מונה  הוא  ב-1926 
שאיפתו  התגשמה  ובכך  בדיסלדורף, 
עצמאית  תיאטרון  להקת  להקים 
שבה  לתקופה  שייך  ‘הדיבוק’  משלו. 
פעל להקמת אנסמבל שחקנים  פירטל 
כבימאי  מעמדו  את  לבסס  וביקש 
עצמאי. הוא התמחה בעיבוד מחזאות 
אוונגרדית לבמה. בהצגותיו הוא עיצב 
שיטות  ופיתח  מסוגננת  בימוי  שפת 
כיהודי  לא-פסיכולוגיות50.  משחק 
אסימילטורי שהיה משוקע רובו ככולו 
זרות  פירטל  חש  הגרמנית  בתרבות 
בראשונה  מזרח-אירופה.  יהודי  כלפי 
כשצפה  באקראי,  במחזה  נתקל  הוא 
בווינה.  הווילנאית  הלהקה  בהצגת 
להקת  שמועה:  שפשטה  סיפר  הוא 
הפקה  מעלה  בעיר  המבקרת  יידיש 
הוא  נלהב  תיאטרון  כאיש  נפלאה. 
הלך עם חבריו לצפות בה. הוא הוקסם 
ומהאווירה  מהמשחק  מהמחזה, 

 .)Heinsdorf( היינסדורף  יעקב 
בביוגרפיה  היינסדורף  נגע  בהקדמה 
של אנ-סקי ותיאר את הרקע התרבותי 
להבנת העולם החסידי במחזה. בהמשך 
הדברים הוא ביאר מושגים מהפולקלור 
דובר  זרים לקהל  היהודי-חסידי שהיו 
חשפה  הפולקלור  הדגשת  הגרמנית40. 
המחזה  של  בהתקבלותו  נוסף  ממד 

בעולם הדובר גרמנית.

החל  הווילהלמינית  התקופה  בשלהי 
עניין  גרמנית  הדובר  בעולם  להתעורר 
כדיסציפלינה  הן  באנתרופולוגיה, 
פופולרי.  כתחום  הן  חדשה  אקדמית 
מוזאונים  הוקמו  המדינה  ברחבי 
יהודי  של  התעניינותם  לפולקלור41. 
המזרח- היהודית  בתרבות  גרמניה 
ההתעניינות  רוח  את  הלמה  אירופית 
ה  י פ ר ג ו נ ת א ב ת  י נ מ ר ג - ל ל כ ה
קבוצות  של  התרבותיים  ובמאפייניהן 
צוינו  לעיל  אקזוטיות.  אתניות 
ברדיצ’בסקי  סיפורי העם של  אסופות 
בשנים  קר.  אלפרד  ידי  על  ופרשנותם 
וי”ח  ביאליק  ח”נ  ערכו   1911–1908
בסיס  על  האגדה’  ‘ספר  את  רבניצקי 
בגרמניה  מהתלמוד.  סיפוריים  קטעים 
למען  אסופות  בובר  מרטין  תרגם 
אסף,  הוא  היהודית.  התחייה  תרבות 
ערך ותרגם סיפורים חסידיים ופרסמם 
שם’  הבעל  ‘אגדות  אסופות:  בשתי 
 Die Legende des Baalschem(
Die Ge 1906( ו’סיפורי רבי נחמן’ )-
 chichte des Rabbi Nachman(
1908(42. אסופות אלו הוסיפו נדבך חשוב 
יהודית  תרבות  של  יצירתה  לתהליך 
משתקפות  ב’הדיבוק’  פן-אירופית. 
את  חיבר  אנ-סקי  דומות.  מגמות 
שיטתי  ולימוד  איסוף  במהלך  המחזה 
של הפולקלור היהודי בתחום המושב, 
והוא מייצג בנאמנות מנהגים ואמונות 

בתחום  החסידית  בקהילה  שרווחו 
אלמנטים  וכמה  ובגליציה  המושב 
תיאטרוניים, דוגמת ריקוד הקבצנים או 
גירוש הדיבוק, משקפים את השראתם 

של טקסים עתיקי יומין43.

בגרמניה  המחזה  של  התקבלותו  את 
לאור  לסכם  ניתן  ספרותי  כטקסט 
Me - )מאמרה של אלזבט מייר-נוימן 
בכתב  שפורסם   )er-Neumann
 Der( ‘הבוקר’  היהודי-הגרמני  העת 
ומערב’,  מ’מזרח  להבדיל   .)Morgen
מיוחד  עניין  ביטא  לא  הזה  העת  כתב 
המזרח-אירופית44.  היהודית  בתרבות 
מייר-נוימן קראה את’הדיבוק’ כפירוש 
המחזה  לדעתה,  האהבה’.  ל’מושג 
כמה  על  האהבה  מוטיב  את  מפתח 
אהבת  ללאה,  חנן  של  אהבתו  רמות: 
השכינה לאל, אהבת החסידים לצדיק 
ומבטא  לביתו,  סנדר  של  ואהבתו 
בבהירות את רוח ההומניזם של העולם 
זה  יהודי  הומניזם  המסורתי.  היהודי 
מזרח- יהודי  בין  הקשר  בסיס  הוא 
אירופה המסורתיים לאחיהם היהודים 
המודרנים בגרמניה, החיים על פי צווי 
לדבריה  כך,  האוניברסלי45.  ההומניזם 
כגשר  המחזה  שימש  מייר-נוימן,  של 
מרכז  ליהודי  מזרח-אירופה  יהודי  בין 
היבשת. עם זאת, הבדלי התרבות בין 
שני העולמות היהודיים נשארו על כנם 
ובאו לידי ביטוי מפורש בדיון במחזה. 

‘הדיבוק’ בבימוי 
ברטולד פירטל

נשארה  לא  ‘הדיבוק’  של  התקבלותו 
בגבולות הספרות והעיון. אחרי פרסום 
המחזה  של  הפקות  הועלו  התרגומים 
בווינה ובברלין, ואחדות מהן אף בשפה 
תיארה  דלינגר  בריגיטה  הגרמנית. 
הפקה יידית של ‘הדיבוק’ משנת 1921 
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מפולין ומגרמניה, דוברי רוסית, יידיש 
לא-יהודים,  שחקנים  בצד  וגרמנית, 
וכולם השתתפו ביצירת תרבות יהודית 
השתתפו  כולם  ומודרנית.  חילונית 
בהצגת מחזה יהודי שנחשב לציון דרך 
הן  במזרח-אירופה  היהודי  בעולם  הן 
ההצגה  היהודית-הגרמנית.  בתרבות 
רבות  יהודיות  בזהויות  התמקדה 
מהנוכחות  מאוד  שונות  ומגוונות, 
חברי  של  וההומוגנית  ה’אותנטית’ 
שיקפה  ההצגה  הווילנאית.  הלהקה 
מיעוט  של  תרבות  יהודית,  תרבות 
אירופי מעבר לגבולות הזהות האתנית 
של  תוצר  והייתה  הלאום  ומדינות 
התרבותית  ברמה  גם  יהודית  הגירה 

וגם ברמה הקונקרטית. 

מהגרים  בברלין  התגוררו  עת  באותה 
היטב  התאימה  היא  כך  ומתוך  רבים, 
עם  הזו  ההפקה  של  להעלאתה 
אנסמבל כזה. פירטל כיוון את הזרקור 
אולם  בעיר,  היהודי  הקיום  גוני  אל 
לפתח  המשיכו  התיאטרון  מבקרי 
תפיסה בינרית של התרבות היהודית, 
ניתן  שאינו  ההבדל  את  שהדגישה 
לגישור בין יהודי גרמניה ה’מודרניים’ 

ה’אותנטיים’.  מזרח-אירופה  ליהודי 
עינם כהתה מראות עד כמה מחזה זה 
המזרח-אירופית  היהודית  והתרבות 
היהודי- שלהם,  לקיומם  חלחלה 

הגרמני. 

‘הבימה’ העלתה את ‘הדיבוק’ בברלין 
כמה חודשים מאוחר יותר, באוקטובר 
הלב  תשומת  את  מיקדה  היא   .1926
שהלם  מזרח-אירופי  יהודי  בקיום 
ההשלכות  הציפיות,  אופק  את  היטב 
ואנשי  הרוח  אנשי  של  והתשוקות 
מצד  היהודים-הגרמנים.  התיאטרון 
יהודים  היו  ‘הבימה’  חברי  אחד, 
הלהקה  כאנשי  ממש  מזרח-אירופים 
את  ייצגו  הם  אחר  מצד  הווילנאית. 
הציגו  הם  העתיד:  של  היהודי  הקיום 
בעברית  הופיעו  כציונים,  עצמם  את 
האוונגרד  ברוח  תיאטרון  שפת  ויצרו 

הסובייטי המהפכני. 

‘הדיבוק’ של 
‘הבימה’ בברלין

במוסקווה  נוסד  ‘הבימה’  תיאטרון 
יהודים  צעירים  היו  וחבריו  ב-1917, 
מתחום המושב שביקשו ליצור תיאטרון 

נחום צמח

המכושפת שעל הבמה. בביקורתו הוא 
בפירוט  תיאר את המערכה הראשונה 
תנועה  כל  הבימוי,  דקויות  כל  רב: 

בימתית קסומה. 

לביים  פירטל  החליט   1925 בשלהי 
לבימוי  כהשראה  בעצמו.  המחזה  את 
הקונסקטרוקטיביזם  לו  שימש  שלו 
נמשך  הוא  טאירוב51.  של  המסוגנן 
שבמחזה  הליריים  היסודות  אחר 
אך  השסועות,  מהדמויות  והוקסם 
זר,  לו  נותר  הפולקלוריסטי  הממד 
המחזה  את  לביים  בחר  הוא  זו  וברוח 
הוא הרכיב אנסמבל של  אותו.  וללהק 
וחלקם  יהודים  היו  שחלקם  שחקנים 
להדגיש  בחירתו  עצם  לא-יהודים. 
המחזה  של  האוניברסלי  הממד  את 
תרמה לקנוניזציה של ‘הדיבוק’ בעולם 
התקבלה  ההצגה  הגרמנית.  דובר 
הרמה  את  שיבחו  והמבקרים  היטב 
אף  המופע52.  של  הגבוהה  האמנותית 
כך  ועל  חסר,  נשאר  משהו  כן,  פי  על 
 :)Michel( ביקורתו של ארתור מיכל

על  המזרח-אירופי  היהודי  “העולם 
פלאותיו,  ועל  השמימיים  סודותיו 
ומוזמנים  חיים  המתים  שבו  עולם 
כאורחים, נוקמים ואוהבים, אווירה זו 
של מיסטיקה ושל אמונות קסם, זרים 
ששיחקו  היהודים  לשחקנים  לחלוטין 
בהצגת  הקטן’  ב‘תיאטרון  אמש 
של  הגוף  שפת  להם  חסרה  ‘הדיבוק’. 
עולם זה – תנועתם אינה דומה לשפת 
ההצגות  מן  אחת  בכל  שהייתה  הגוף 
היהודי’,  האמנים  ‘תיאטרון  של 
שהפיחו למעננו רוח חיים בעולם הזה 

לפני שש שנים”53.

של  ב’מופע  לצפות  השתוקק  מיֵכל 
המזרח-אירופית’,  היהודית  הזהות 
בהופעת  טבועה  שהייתה  זהות  אותה 

שחקני הלהקה הווילנאית, אך בהפקה 
ארנולד  גם  הזה.  הממד  חסר  החדשה 
זו:  לסוגיה  בביקורתו  התייחס  צווייג 
של  משחקה  את  שיבח  הוא  אמנם 
לאה,  בתפקיד   )Müller( מולר  גרדה 
הכוכבת  שהייתה  מי  בעיניו  אולם 
דווקא  הייתה  הערב  של  האמיתית 
פרידה.  בתפקיד  בלומנטל  פרידה 
הלהקה  חברת  הייתה  בלומנטל 
הימים  ובאותם  המקורית,  הווילנאית 

היא חייתה והופיעה בברלין: 
את  )לאה(  מילר  גרדה  “כשהשמיעה 
ניצחה  שלה,  הראשונה  הדיבוק  זעקת 
לידי  כוחה  בא  לא  מעולם  ההצגה. 
ביטוי בשחרור כה רב; נפש השחקנית 
- בכנות כה בלתי-מכוונת. לעומת זאת, 
במינה  יחידה  הייתה  בלומנטל  פרידה 
מכולם,  האמיתית  זו,  גרמנית  בהצגה 
היהודית  ביותר,  העמוקה  הדמות 
ושקופה,  טבעית  הייתה  היא  ביותר. 
היא  וגם  ‘יידענע’  איזו  מידה  באותה 
הלבבית,  המתחשבת,  הטובה,  עצמה, 
אישה וטיפוס של אישה – נפלאה מן 

ההתחלה עד הסוף”54.

פרידה  של  הופעתה  את  חגג  צווייג 
היהודייה  הייתה  היא  בלומנטל. 
האמיתית מהשטעטל. רק היא ביטאה 
את ‘מופע הזהות’ שהתגלם בהופעותיה 

של הלהקה הווילנאית.

נשא  פירטל  של  השחקנים  אנסמבל 
לפרשנות  מעבר  תרבותיות  משמעויות 
לרוח  בדומה  המחזה.  של  המכוונת 
התיאטרונים הרב-תרבותיים הפועלים 
פירטל  של  ‘הדיבוק’  היה  כיום55 
יהודי  תיאטרון  ובראשונה  בראש 
הבמה  על  הציג  פירטל  פן-אירופי. 
בשיתוף  שעוצב  מודרני  יהודי  קיום 
מרוסיה,  יהודים  שחקנים  בין  פעולה 
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אך איש לא טבע בהם את אותו חותם 
כווכטנגוב61. והערצה  קדושה  של 
הקהל הרחב במוסקבה גילה רק עניין 
ואמנים  רוח  אנשי  אך  בהצגה,  מועט 
התיאטרון,  לחוגי  מהקרובים  )בעיקר 
דוגמת שליאפין, גורקי וסטניסלבסקי(, 

שיבחו את ההצגה62. 

בעת שחברי ‘הבימה’ עזבו את מוסקבה 
להתקבל  ציפו  הם  לאירופה  בדרכם 
מרכזיות:  סיבות  שתי  בזכות  בעולם 
הלהקה  של  העברי-הציוני  אופייה 
שלה,  היהודי-המשיחי  והרפרטואר 
ללב  מסילות  לסלול  אמורים  שהיו 
שיתוף  בעולם.  והציוני  היהודי  הקהל 
הפעולה שלהם עם התיאטרון האמנותי 
היו  ווכטנגוב  עם  ועבודתם  המוסקבאי 
בחוגי  התקבלותם  את  לעודד  אמורים 
בבואם  באירופה.  והאמנות  התיאטרון 
שקהל  סברו  הם  ולאוסטריה  לגרמניה 
היהודי-הגרמני מנוכר לתרבות יהודית 
ובראשונה  בראש  להערכתו  וציפו 

בזכות הישגיהם האמנותיים63.
הייתה  הסובייטי  האוונגרד  סצינת 
ממסעות  הברלינאי  לקהל  מוכרת 
תיאטרון  להקות  כמה  של  ההופעות 
ב-1905  המאה.  ראשית  מאז  רוסיות 

 , ן י רל ב ב י  סק סלב י נ ט ס ע  י הופ
המקומי  הקהל  נחשף  ובאמצעותו 
ליצירותיו של צ’כוב. בעיר כבר הופיעו 
התיאטרון  של  הראשונה  הסטודיה 
והתיאטרון  המוסקבאי  האמנותי 
 1923 ובקיץ  טאירוב,  של  הקאמרי 
של  בניהולו  השלישית  הסטודיה  גם 
בהפקותיו  הקהל  חזה  ואז  וכטנגוב, 
‘הנסיכה טורנדוט’ מאת גוצ’י ו’הנס של 

אנטוניוס הקדוש’ מאת מטרלינק64. 

בימויו של ווכטנגוב היה ללא ספק צעד 
אך  ‘הדיבוק’,  של  בקנוניזציה  חשוב 
בניגוד לציפיותיהם של חברי ‘הבימה’, 
התקבלותם בגרמניה לא הייתה תוצאה 
עם  שלהם  הפעולה  משיתוף  מובהקת 
בברלין  התיאטרון  מבקרי  ווכטנגוב. 
הרבו להשוות את ‘הדיבוק’ של ‘הבימה’ 
להפקות הקודמות של המחזה, שאותו 
‘הלהקה  מהופעות  היטב  הכירו  הם 
רבים  פירטל.  של  והפקתו  הווילנאית’ 
מהמבקרים גרסו שבהשוואה להפקות 
של  החזותי  יופייה  ולמרות  הקודמות 
ההצגה לא ניכרת בה הבנה עמוקה של 
התרבות היהודית. לאו הירש תיאר את 
רדופת  כהצגה  ‘הבימה’  של  ‘הדיבוק’ 
של  הרפאים  רוח   – ובייחוד   – רוחות 
מהשחקנים65.  מרפה  שאינה  וכטנגוב, 
הנודע  הווינאי  התיאטרון  מבקר 
אלפרד פולגר )Polgar( ראה בהפקתו 
וחיצונית,  שטחית  הצגה  ווכטנגוב  של 
פירטל,  להפקתו של  בעיקר בהשוואה 
שהייתה לדידו מופת של גילום דמויות 
עומק בתיאטרון66. ארנולד צווייג נימק 
‘הבימה’  של  הופעותיה  עוצמת  את 
לביטוי  שבאה  הקולקטיבית  ברוח 
ההילה  את  והעלתה  הלהקה  ביצירות 
הקדומה.  העממית  הפרימיטיביסטית 
סגנון זה השתקף לא רק בעיצוב העולם 
של  מנוכחותם  גם  קרן  אלא  הבדיוני,  ארנולד צוויג

להשתלם  רצו  הם  מקצועי.  עברי 
הם  זה  ולצורך  התיאטרון,  באמנות 
במוסקבה,  מושבם  מקום  את  קבעו 
ביזמתו  הסובייטי.  התיאטרון  בירת 
של נחום צמח הפכה הלהקה לסטודיה 
עם  פעולה  בשיתוף  שפעלה  עצמאית 
התיאטרון.  של  והבימאים  המורים 
רזי אמנות התיאטרון למדו  אמנם את 
במוסקבה,  ממוריהם  הלהקה  חברי 
העבריים- ולתכניו  הקשור  בכל  אך 
עצמאותם.  על  שמרו  הם  הציוניים 
מוסקבה.  את  ‘הבימה’  עזבה  ב-1926 
ברחבי  הלהקה  נדדה  שנים  חמש 
באירופה,  והופיעה  היהודי  העולם 
באותה  ובארצות-הברית.  בפלשתינה 
תקופה היו וינה וברלין יעדים ראשונים 
וחשובים של הלהקה, וברלין אף הפכה 
נדודיה,  בתקופת  שלה  הבית  לבסיס 
בפלשתינה  משכנה  את  קבעה  בטרם 

המנדטורית ב-1931.

במוסקבה  ‘הבימה’  של  שהותה  בעת 
דופן  יוצא  פעולה  שיתוף  התפתח 
האמנותי  התיאטרון  בימאי  ובין  בינה 
הסטודיה  ובימאי  המוסקבאי 
שהיה  ווכטנגוב,  יבגני  השלישית 
בתיאטרון  הבולטים  הבימאים  אחד 
בימוי  שפת  פיתח  ווכטנגוב  זמנו. 
מבית  הריאליזם  התמזגו  שבה 
מגמות  עם  סטניסלבסקי  של  מדרשו 
את  ביים  הוא  הסובייטי56.  באוונגרד 
‘ֶנשף  הלהקה,  של  הראשונה  ההפקה 
שחקניה  עם  שעבד  והוא  בראשית’57, 
על ‘הדיבוק’, בתרגומו של ח”נ ביאליק 
לעברית, מ-1918. ווכטנגוב החל בחזרות 
ב-1919, אולם עקב מחלתו  על ההצגה 
נשלמה  נוספות  והתחייבויות  הקשה 
עבודתו רק בשלהי 1921. המספר הגדול 
של הדמויות במחזה אילץ את ‘הבימה’ 
לגייס לשורותיה שחקנים נוספים מלבד 

החזרות  ובמהלך  הקבועים,  החברים 
ותוסס.  חי  כאנסמבל  הלהקה  עוצבה 
‘הדיבוק’ היה הפקתה החשובה ביותר 
תהליך  בזכות  מעט  ולא  הלהקה,  של 
החזרות הארוך הפכו משתתפי ההצגה 

מחובבים לשחקנים של ממש. 

בקבוצות  מאוד  התעניין  ווכטנגוב 
אתניים.  במיעוטים  שמקורן  תיאטרון 
ברוח  יצר  הוא  השלישית  בסטודיה 
ההצגה  את  הארמנית  העם  אמנות 
‘הנסיכה טורנדוט’ מאת גוצ’י58. וכטנגוב 
הרקע  את  הבין  לא  יהודי,  היה  לא 
דובר  היה  ולא  ‘הדיבוק’  של  החברתי 
ברוח  המחזה  את  ביים  הוא  עברית. 
בלאה  וראה  הקומוניסטית  המהפכה 
הישן.  החברתי  בסדר  מורדים  ובחנן 
דימויים  אותו  עניינו  תקופה  באותה 
שימוש  בהם  עשה  והוא  גרוטסקיים, 
הבין  שלא  מאחר  ההצגה.  בבימוי  רב 
על  המיזנסצנה  את  ביסס  הוא  עברית 
כוריאוגרפיות  על  המוניות,  סצנות 
 Tableaux( חיות’  ‘תמונות  ועל 
בשפה  דיברו  השחקנים   .)Vivant
אופראית,  כמעט  ריתמית-מוסיקלית, 
בלי  גם  עז  רושם  בקהל  הטביעה  וזו 

שהבין את הנאמר59.

בין  התרבותיים  הפערים  למרות 
נקשרו  ‘הבימה’  לחברי  ווכטנגוב 
הצעירים  הלהקה  וחברי  הבמאי 
בקשרים אמיצים. גם כשווכטנגוב כבר 
רוחנית  עמדה  טיפח  הוא  מסרטן  גסס 
ונראה  השמאניזם,  ברוח  קיצונית 
הייתה  ‘הבימה’  חברי  עם  שעבודתו 
אנשי  והרוחנית60.  האמנותית  צוואתו 
הבימאי  את  העריצו  מצדם  ‘הבימה’ 
ורוחני.  אמנותי  מנהיג  בו  וראו  החולה 
בימאים  עם  עבדו  הם  מותו  לאחר 
נוספים בתיאטרון האמנותי המוסקבאי, 
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הציונית- והאידאולוגיה  העברי 
פחות  לא  הלהקה.  חברי  של  העברית 
של  בימתי  ייצוג  ההצגה  משהייתה 
העולם החסידי-היהודי היא הפכה את 
חברי הלהקה לכוכבים במופע ראליטי 
צעירים  יהודים  קבוצת  שבמרכזו 
המודרניזם  העולמות:  בין  הנעים 
והעברית  הציונית  הכמיהה  הסובייטי, 

והאותנטיות היהודית המסורתית.

הפקת ‘הדיבוק’ של ווכטנגוב כוננה את 
מעמדה של חנה רובינא בתפקיד לאה 
מבקר  הלהקה.  של  הגדולה  ככוכבת 
Di - דיבולד  ברנהרט  )התיאטרון 
bold( צפה בהפקה בפרנקפורט והעיד 
ועל  מרובינא  העמוקה  התרשמותו  על 
רגעי התיאטרון הבלתי-נשכחים שהיא 
יצרה. דמותה של רובינא כלאה הפכה 
מטונימיה ל’הבימה’ ולאיקונה ציונית69. 
המתרגם  כאמור  שהיה  נאדל,  ארנו 
כתב  לגרמנית,  ‘הדיבוק’  של  הראשון 
שיר אלגורי – ‘קולה של רובינא’, שבו 
בקול  מהמופע.  רשמיו  את  ביטא  הוא 
הדיבוק שבקע מקולה של רובינא הוא 
זיהה את קולה המסתורי של החיוניות 
דיכוי  שנות  אלפי  למרות  היהודית. 
לרחוש.  ללחוש,  ממשיך  הזה  הקול 
המשמעויות  מארג  את  מביע  השיר 
התרבותיות שנטווה לתוך הפקתה של 
בעיבודים  העשרים  בשנות  ‘הבימה’ 

הבימתיים ובתרגומי ‘הדיבוק’: 

הקשב / אלפים שנה – / כמה נורא / 
אלפיים שנות השירה השחונה, 

תחינה אל האל / שבהינף זרועו הפרועה / 
הזועמת / אותך שמט, 

דיבוק – ישראל! 
חשל עצמך / עם נהרג / בנפשה / של זו / 

האישה-לבנה.  
חיוור וחשוף / וללא סוף! איי, אללי לי! / 

איי אללי לי! 
אויה, עמי, / עולל ירמיהו שלי / היונק 

מבית האספה. / היונק 
משגעון ה- / אהבה, האהבה, איי, / איי, 

אללי לי / אללי לי – 
הקשב, הקשב / הקריאה שלה / הקשה 

להב הזהב של קולה / החד כתער / הפולח 
את / לבך הנרעד, 

ממעמקיך את ה- / נשמה / יגרש, 
אותך / בבכי / ובתקווה / ימלא

כדי שלעולם / לא תשכח / את ליל ייסוריך,
הו, הקשב לו, הקשב לו, / לקול המתוק 

הטוב / מרד שלי / אמונה שלי. 
איי, איי / אללי לי!70

הדיבוק: בימת דיון 
בזהות יהודית 

השואב  מחזה  ‘הדיבוק’,  הפך  כיצד 
המזרח- החסידי  היהודי  מהפולקלור 
אירופי, לסמל יהודי פן-אירופי מודרני? 
זו  לשאלה  משהתשובה  פחות  לא 
נובעת  היא  עצמו  במחזה  טמונה 
מההקשרים התרבותיים של המבצעים 
ההצגות.  של  ההתקבלות  ומתהליכי 
הווילנאית’  ‘הלהקה  של  הופעתה  עם 
הפך  ובברלין  בווינה  המחזה  עם 
מהדימוי  אינטגרלי  לחלק  ‘הדיבוק’ 
הציבורי של הלהקה. מבקרי תיאטרון 
יהודים-גרמנים  ואינטלקטואלים 
לעולם  סמל  ובהצגותיה  בלהקה  ראו 
במזרח-אירופה.  ה’אותנטי’  היהודי 
אותו  חילצו  לגרמנית  המחזה  תרגומי 
וכוננו  הווילנאית  הלהקה  עם  מזיהיו 
התרבות  בין  המתווכת  כיצירה  אותו 
היהודית המזרח-אירופית לזו היהודית 
את  הלם  המחזה  המרכז-אירופית. 
הפולקלור  של  התרבותיות  הנורמות 
בעולם  נפוצות  שהיו  והאתנוגרפיה 
זה  בטבעו  והיהודי-הגרמני.  הגרמני 
העולם  ייצוג  את  רק  לא  העצים  הוא 

הקולקטיבית  ומהביוגרפיה  השחקנים 
יהודים מזרח- שלהם כאמני תיאטרון 
התלהבות  ביטא  צווייג  אירופים. 

מיוחדת מהשימוש בעברית:
אחרות  תיאטרון  שבהצגות  “ומה 
שירה  שירה.  כאן  היה  שפה,  הוא 
דבקות  של  מסוגים  בבטחה  הנובעת 
המשתנות,  הקול  ברמות  עמוקה 
במעמקי  המשחקת  מונוטונית  זרימה 
הנפש, שקוראים לה ‘ניגון’ או ‘נגינות’. 
בדבקות החרדה או הרוחנית של החזן 
למחזור שיריו נמזגים מיד טון הדיבור 
המדרש  בבית  הייסורים  הדרמה,  של 
 .]...[ החגים  של  הגדולים  והשירים 
‘הדיבוק’  של  זו  להצגה  מקנים  אלו 
עבודת  בעת  בה  שהוא  אופייה,  את 
השם ויהדות יום-יומית, ניצחונו הגדול 

ביותר של הסגנון”67.

את  הפך  העברית  בלשון  השימוש 
ומיקם  יהודי  לסמל  ‘הבימה’  הצגות 
לחדש.  מהישן  המעבר  סף  על  אותה 
העברית  השפה  של  המוזיקליות 
הרשימה את צווייג בייחוד מפני שלא 
הייתה  המוזיקה  ולכן  בשפה,  שלט 
נשאה  בעולמו  להבין.  שיכול  מה  כל 
אסתטיות  משמעויות  העברית  השפה 
ואכן,  לכת.  מרחיקות  ואידאולוגיות 
לעבוד  ווכנטגוב  של  ממניעיו  אחד 
למוזיקה  משיכתו  היה  ‘הבימה’  עם 
וזרות  הזרה68,  השפה  של  ולמקצבים 
השפה כפתה עליו למעשה ליצור הצגה 
מופשטת, להתמסר לצורות ולמקצבים 

במקום לתוכני הנרטיב. 

השפה  אידאולוגית  בפרספקטיבה 
ליטורגית  כשפה  בהצגה  תיפקדה 
השייכת לעולם הקודש של בית הכנסת, 
העצימה את אווירת הקדושה על הבמה 
במעמד  העברי  התיאטרון  את  וכוננה 

הביניים  בתחום  קדוש,  תיאטרון  של 
שבין אמנות לטקס דתי. ובאמת, צווייג 
שפת  של  הליטורגי  מאופייה  הוקסם 
כאן השימוש בשפה העברית  המופע. 
בתיאטרונים  שראה  ממה  שונה  היה 
שבהם  בפלשתינה,  היהודי  ביישוב 
חילוני  בהקשר  שימשה  העברית 
היום-יומית  בתקשורת  הן  בתכלית, 
לתפיסתו  אמנותיים.  בהקשרים  הן 
יכלה קבוצה  של צווייג, רק במוסקבה 
את  ללכוד  יהודים  תיאטרון  אמני  של 
כבר  השינוי,  ברגע  העברית  השפה 
טרם  עדיין  אך  לליטורגיקה  מעבר 

החילון.

‘הדיבוק’  בהפקת  ההתעניינות  מקור 
של ‘הבימה’ לא היה רק בשפת הבימוי 
גם  נכון  שהיה  כפי  ווכטנגוב.  של 
הווילנאית,  הלהקה  של  להתקבלותה 
ראש  ב עוררה  ת ה ות  נ י י ענ ת הה
ובראשונה לנוכח הופעתם של שחקנים 
נציגי  מזרח-אירופים,  יהודים  צעירים 
העולם היהודי ה’אותנטי ההוא’. אולם 
היה הבדל של ממש בין הנסיבות של 
הווילנאית  הלהקה  ההופעות:  שתי 
היהודית  התיאטרון  להקת  הייתה 
שהגיעה  הראשונה  האמנותית 
הציגה  היא  ממזרח-אירופה.  לברלין 
את  הן  בראשונה  הגרמני  הקהל  בפני 
המחזה הן את שפת התיאטרון היהודי. 
‘הדיבוק’ הוטמעה בלהקה והפכה לחלק 
האקזוטי  הציבורי  מהדימוי  אינטגרלי 
כבר  לברלין  ‘הבימה’  כשהגיעה  שלה. 
היה המחזה קנוני ומוכר היטב, ומשום 
רק  לא  הלב  תשומת  התמקדה  כך 
בביוגרפיה  ובעיקר,  גם,  אלא  בתכנים 
הביצוע  ובאיכות  השחקנים  של 
תשומת  את  הפנתה  ‘הדיבוק’  שלהם. 
שבהופעת  לחידוש  המבקרים  לב 
‘הבימה’, קרי, האסתטיקה של המופע 
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דפוסי  את  אף  אלא  היהודי-החסידי, 
היהודית- האתנית  העצמית  ההגדרה 

הגרמנית.

כוננה  פירטל  של  בבימויו  ההפקה 
של  במשמעות  המחזה  תפיסת  את 
את  ששיקפה  רפלקסיבית  פלטפורמה 
היהודים  של  הבין-התרבותי  מצב 
אולם  העשרים.  שנות  באמצע  בברלין 
בהצגה  ראו  לא  התיאטרון  מבקרי 
של  התרבותי  מצבם  של  שיקוף 
היהודים בברלין, אלא המשיכו לחפש 
המזרח-אירופית  היהודית  הזהות  את 
הד  בהפקה  למצוא  כדי  הרומנטית 
ה’אותנטית’  היהודית  הזהות  למופע 
של הלהקה הווילנאית. ב’הדיבוק’ של 
‘הבימה’ באה על סיפוקה תשוקתם של 
היהודים-הגרמנים  התיאטרון  מבקרי 
תרבות  של  מופע  בהצגה  למצוא 
‘אותנטית’.  מזרח-אירופית  יהודית 
כפלטפורמה  נבנה  שהמחזה  מאחר 
הצגת  מיקדה  יהודית,  בזהות  לדיון 
הלב  תשומת  את  בעברית  ‘הבימה’ 
באופייה הציוני של הלהקה. באמצעות 
‘הדיבוק’ יצרה ‘הבימה’ מופע-זהות של 
יהודים מזרח-אירופים צעירים הנעים 
בין העולם המסורתי לזה המודרני, בין 

העולם החסידי לתחייה הציונית. מתוך 
כך, אף על פי שבמחזה לא הייתה שום 
כונן  הוא  הציונית,  לשאלה  התייחסות 

את סמליותה הציונית של ‘הבימה’. 

תרבותי  למוטיב  אפוא  הפך  ‘הדיבוק’ 
ליהודי  המשותף  פן-אירופי  יהודי 
בתרבות  משוקעים  שהיו  גרמניה, 
מזרח-אירופה  וליהודי  הגרמנית 
יידיש,  שדברו  באירופה,  הפזורים 
מהשינויים  כתוצאה  וגרמנית.  עברית 
במרכז-אירופה  הרדיקליים  הפוליטיים 
ובמזרחה חווה העולם היהודי האירופי 
הספוג  זה,  בעולם  כבירים.  שינויים 
חשיבות  נודעה  פוליטית,  באי-יציבות 
מיוחדת במינה לסמלים תרבותיים, והם 
פעלו כמכונני זהות. ‘הדיבוק’ עוצב כסמל 
זה. בכל אחת מהגרסאות  תרבות מסוג 
המחזה  של  והספרותיות  הבימתיות 
אפשרויות  על  מחודש  דיון  עורר  הוא 
היהודית,  הזהות  של  ורבגוניות  שונות 
דובב את היחסים התרבותיים שנרקמו 
בין העולמות היהודיים השונים במזרח-
אירופה ובמרכזה. באופן פרדוקסלי, אף 
על  ערני  שיח  עורר  שהמחזה  פי  על 
במרחב  המודרנית  היהודית  הזהות 
מבקרי  כשלו  גרמנית  הדובר  היהודי 
יהודים-גרמנים  רוח  ואנשי  תיאטרון 
מלראות את חלקם שלהם בעיצובה של 
זהות יהודית קולקטיבית מודרנית, והם 
לא תפסו שהם עצמם כוננו את ‘הדיבוק’ 
כאחד מסמליה של זהות זו. הם ראו בה 
ואקזוטית.  ‘מזרחית’  מרוחקת,  זהות 
 – שלהם  לסמלם  הפך  ‘הדיבוק’  אבל 
דתית,  ולדבקות  לאותנטיות  לתשוקתם 
יכלו  לא  הם  שאותו  אבוד  לעולם  סמל 
ומחוץ  התיאטרון  לכותלי  מחוץ  למצוא 
יהודים  שחקנים  של  להופעותיהם 
בין  הנעים  ממזרח-אירופה,  מהגרים 

העולמות. 

חנה רובינא
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19
21

19
20

צווישן צווי וועלטן
דער דיבוק 
בימוי | דוד הרמן

תיאטרון | הווילנער טרופע, וורשה, פולין
שפה | יידיש

שחקנים | לאה - מרים אורלסקה, חנן - 
אלכסנדר שטיין, עזריאל - אברהם מורבסקי, 

המשולח - נח נאכבוש
הבכורה העולמית של הדיבוק עלתה כמחווה 

לאנ-סקי ביום השלושים לפטירתו. 
אנ-סקי נפטר בוורשה, בלא שזכה להיות 

נוכח בהצגת הבכורה של המחזה.

הדיבוק
בימוי | מוריס שוורץ

תיאטרון | התיאטרון היידי האמנותי, 
ניו יורק, ארה”ב

שפה | יידיש
שחקנים | לאה - צילי אדלער, 

חנן - מוריס שוורץ
ההצגה הפותחת של התיאטרון היידי 

האמנותי.

מיטן כח פון דיבוק
כתיבה ובימוי | ב’ ירושזאן ומ’ קיפניס

תיאטרון | ווארשאווער צענטראל טעאטר, 
ורשה, פולין

שפה | יידיש
פארודיה על הצגת הוויילנער טרופע.

19201921

הפקות הדיבוק 
בישראל ובעולם 

 מאז ועד היום
במהלך מאה השנים האחרונות הוצג 
המחזה ‘הדיבוק’ בתיאטראות רבים 
בעולם, במגוון שפות ובאין ספור 
פרשנויות. אחינעם אלדובי סוקרת
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19
23

19
26

הדיבוק
תיאטרון | התיאטרון היהודי רולנד, 

אוסטריה, וינה
שפה | גרמנית

שחקנים | לאה - מגדה זוניה, הרב עזריאל - 
פרידריך פהר, בתיה - סטלה קדמון

הדיבוק
בימוי | ברטולד פירטל

תיאטרון | התיאטרון הקטן, גרמניה
שפה | גרמנית

הדיבוק
בימוי | דוד ורדי

 Neighborhood Playhouse, | תיאטרון
Off-Broadway, ניו יורק, ארה”ב

שפה | אנגלית
תרגום | הנרי ג’יי. אלסברג ווינפריד קצין

שחקנים | לאה - מרי אליס, חנן - אלברט 
קרול

בהצגה זו  הודגש סיפור האהבה בין חנן 
ללאה, על מנת להתאימו לסגנון הנטורליסטי 

של התיאטרון האמריקאי.

19
25

1926 1925 1923

19
22

הדיבוק
בימוי | יבגני ווכטנגוב

תיאטרון | הסטודיה הדרמטית ‘הבימה’, 
מוסקבה, רוסיה

שפה | עברית )תרגום ח”נ ביאליק(
שחקנים | לאה - חנה רובינא, חנן - מרים 

אליאס, עזריאל - נחום צמח
עיצוב במה | נתן אלטמן

מוסיקה | יואל אנגל
תנועה | לשצ’ילין

‘הדיבוק’ בתרגומו לעברית של ח”נ ביאליק 
הוצג 1031 פעמים על ידי ‘הבימה’ והשפעתו 
על התיאטרון העברי הייתה מכרעת לשנים 

ארוכות.
לאחר הופעת הבכורה יצאה הלהקה לסיבוב 

הופעות באירופה ובארצות-הברית, במהלכו, 
בעודם בניו-יורק, התרחש פילוג בין יוצרי 
‘הבימה’. חלק מחברי הלהקה בחרו לנסוע 
לא”י-פלשתינה ולאחר כמה שנים החליטו

להשתקע בה. בארץ המשיכה הלהקה 
להופיע עם הצגת ‘הדיבוק’ במשך שנים 

רבות, מאות פעמים.

הדיבוק
בימוי | מיכאל גור

תיאטרון | משחקי התיאטרון הדרמטי, 
תל אביב, ישראל

שפה | עברית
בימוי בהשראת דוד הרמן בהצגת הווילנער 

טרופע.

הדיבוק
בימוי | מרים ברנשטיין - כהן
תיאטרון | התיאטרון העברי 

)בהנהלת הבמאי דוידוב(, תל אביב, ישראל
שפה | עברית 

שחקנים | לאה - ברטה לולצ’וק, חנן - 
ארי קוטאי, סנדר - יוסף אוקסנברג, 

ר’ מנדל - איש צדק, שמש - מנחם בנימיני
תפאורה | שלזינגר

הוצג באולם הסינימה “עדן” תל אביב

הדיבוק
בימוי | יהודה עזרי

תיאטרון | תיאטרון החובבים קיבוץ א’ 
השומר הצעיר, חדר האוכל של מחנה
הקבוצה, כביש חיפה-ג’דה, ישראל 

שפה | עברית
שחקנים | לאה - רחל שינדלר, חנן/עזריאל - 

יהודה יערי, קבצן - אבא חושי, מנדל - יצחק 
ניגר

עבודת הבימוי של ההצגה נעשתה בהשראת 
הפקת ‘הדיבוק’ של הווילנער טרופע, אותם 
ראה אחד מחברי הקבוצה, אבא חושי. לצד 
רשמי הפקת הווילנער טרופע, תרמו לעיצוב 

ההצגה גם חוויתיהם מבית של השחקנים
שחלקם באו מבתים חסידיים ומעיירות 

יהודיות באירופה.

1922
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19
28

19
57

הדיבוק 
בימוי | גסטון באט

תיאטרון | סטודיו של שאנז אליזה, פריז, צרפת
שפה | צרפתית

תרגום | מארי-תרז קורנר

הדיבוק  החדש
בימוי | דז’גין ושומאכר

תיאטרון | דיזי’גן, תל אביב, ישראל
שפה | יידיש

פרודיה על צעירה בשם מדינהל’ה )בת 
דמותה של לאה’לה( שנכנסת בה רוחו של 

עולה חדש שאינו מסתדר בארץ ישראל 
ומדבר מגרונה במבטא יידי-לודז’אי כבד.

19
77

הדיבוק
בימוי | ג’וזף צ’ייקין

תיאטרון | התיאטרון הציבורי, ניו יורק, 
ארה”ב

שפה | אנגלית
תרגום | מירה רפאלוביץ

הצגה השמיטה פרטים נטורליסטיים 
מהעלילה והתמקדה בדיבוק עצמו. לאחר 

מכן הוזמן צ’ייקין לביים הצגה זו גם 
בתיאטרון הבימה בתל אביב.

1977 1957 1928

19
27

הדיבוק
בימוי | מנחם גנסין )בעקבות ווכטנגוב(

תיאטרון | התיאטרון הארץ-ישראלי, תל אביב, ישראל
שפה | עברית

שחקנים | לאה - לאה לוין, חנן - שמעון פינקל, עזריאל - מנחם גנסין, 
סנדר - דוד דוידוב

מוסיקה | יואל אנגל
תפאורה | פ. לימוינובסקי

תנועה | מ. אורנשטיין
העיצוב המשחקי והויזואלי של ההצגה נעשה בהשראת הבימוי של 

ווכטנגוב בתיאטרון ‘הבימה’ במוסקבה שגנסין נמנה על מייסדיו. 
הבחירה להעתיק את הצגת הבימה ולא לייצר פרשנות ארצישראלית 

מקורית עוררה הדים רבים בקבוצה עצמה וברחבי הארץ, וחלק מחברי 
הקבוצה ויוצרי ההצגה אף בחרו לפרוש מתפקידם. דיון ער זה הוביל 
לקיום משפט ציבורי למחזה ‘הדיבוק’ מטעם המחלקה הבלטריסטית 
של אגודת הסופרים. ההצגה הואשמה בעיסוק ביהודי מזרח אירופה 

ובכך  מסיחה את הדעת מהמציאות הארץ הישראלית ומיצירת דמות 
העברי החדש. כמו כן עלו טענות אמנותיות על השפעתו השלילית של 

המחזה על שחקנים המגלמים דמויות לא מציאותיות ובכך מעוותים 
את תפיסתו האנושית והאמנותית של השחקן. בישיבות המשפט 
נכחו אלפי אנשים ובכללם אנשי רוח ותרבות שדנו, בין השאר על 

היחס לעיירה היהודית, צדדים ספרותיים של המחזה ועל עיצובה של 
תרבות עברית ויהודית בארץ-ישראל. כשנה לאחר מכן, לרגל פתיחת 
ביתו החדש של התא”י העלו חברי הקבוצה הפקה חדשה של הצגת 

‘הדיבוק’ )בהשתתפות  ניורה שיין - לאה, שמואל רודנסקי - חנן( 
בה הותאם העיצוב הבימתי והמשחקי לחיים ארציים ומעשיים יותר 

בארץ-ישראל ולקהל יהודי. 

הדיבוק בקומקום: 
מעשה נורא בארבעה חלומות רעים 

כתיבה ובימוי | אביגדור המאירי
תיאטרון | הקומקום, תל אביב, ישראל

שפה | עברית
אביגדור המאיר שהתנגד להצגת הדיבוק של התא”י 

העלה פרודיה על הצגה זו המבקרת את רצונם של 
שחקניו ויוצריו לפרסום ולהכרה אמנותית במסווה של 
רצון ליצירת וטיפוח תרבות עברית. המחזה מבקר את 

הבחירה בהעלת חיקוי ה’דיבוק’ כצעד פופוליסטי ויוצא 
נגד צורת המשחק המלודרמטית.

1927
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19
88

19
95

הדיבוק
עיבוד ובימוי | אנז’יי ויידה

תיאטרון | הבימה, תל אביב, ישראל
שפה | עברית

שחקנים | לאה - נאוה זיו, חנן - שולי רנד, 
עזריאל - עודד תאומי, סנדר - יוסי יבלונקה

תפאורה ותלבושות | כריסטינה זכווטוביץ
מוסיקה | זיגמונד קונייצקי

כוריאוגרפיה | יאנוש יוזפוביץ
תאורה | מיכאל ליברמן

ההצגה עלתה במסגרת פסטיבל ישראל. 

הדיבוק
בימוי | מארק למוס
עיבוד | טוני קושניר

 ,Hartford Stage | תיאטרון
קונטיקט, ארה”ב

שפה | אנגלית
תרגום מיידיש | יוהויקים נוייגרשל

The Klezmatics | מוסיקה
קושניר שינה את מבנה העלילה 
מארבע לשלוש מערכות, והכניס 

סצנה חדשה המדגישה את ספקותיו 
וחששותיו של הצדיק עזריאל ממירופול. 

19
92

הדיבוק
בימוי | ג’וליה פסקל

תיאטרון | New End Theater, Hampsted, לונדון, אנגליה
שפות | אנגלית, יידיש, עברית

ההצגה מיקמה את סיפור המחזה בגטו מזרח אירופאי כמה 
ימים לפני השילוח לאושוויץ. 

1995 1992 1988

19
85

הדיבוק
בימוי | ג’ו צ’ייקין

תיאטרון | הבימה, תל אביב, ישראל
שפה | עברית

תרגום מאנגלית | יהודה עמיחי
שחקנים | לאה - מיקי מרמור, חנן - משה 

בקר, עזריאל - יהודה אפרוני, סנדר - גדעון 
זינגר

עיצוב במה | אלי סיני ודוד גרופמן
תלבושות | הילארי רוס

הדרכה קולית | חנה הכהן
יעוץ מוסיקלי | פולדי שצמן

הדיבוק
בימוי | יוסי יזרעאלי

תיאטרון | החאן, ירושלים, ישראל
שפה | עברית

שחקנים | לאה - עידית טפרסון, חנן - 
אבי טרמין, עזריאל - אברהם הורביץ, 

המשולח - שבתאי קונורטי, המעיין - ורדה 
בן חור, הלב - סרחיו יוסוביץ

עיצוב במה ותלבושות | יוסי יזרעאלי 
ועפרה צדיק

מוסיקה | אורי וידסלבסקי
הצגה זו עלתה במסגרת ‘פסטיבל ישראל’. 

בהצגה הוסרו כל סממנים יהודים-
פולקלוריסטים של הדמויות או של מקום 

התרחשות. ההצגה עלתה במסגרת פסטיבל 
ישראל כאחת משלוש הפקות של הדיבוק 

שעלו בשנה זו.

הדיבוק
תיאטרון | שאובינה, ברלין, גרמניה

שחקנים | לאה - מרים  גולדשמידט, חנן - 
אורס ביהלר

הצגה של שני שחקנים. במסגרת פסטיבל 
ישראל כאחת משלוש הפקות של הדיבוק 

שעלו בשנה זו.

19
79

1985 1979
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200220
03

20
06

הדיבוק
בימוי | צביקה סרפר, קרול פישר

UCLA ,תיאטרון | החוג לתיאטרון אונ’ ת”א
שפה | עברית

שחקנים | תלמידי החוג לתיאטרון
מוסיקה | עופר בן עמוס

הפקה זו שילבה בין תיאטרון יהודי 
לתיאטרון יפני. העיצוב הבימתי והמוזיקלי 

שולב במוטיבים יפניים וכן צורת המשחק 
ותנועה עוצבה בהשראת צורת המשחק 

בתיאטרוני ה’נו’ וה’קבוקי’ היפניים.

אש לבנה אש שחורה )דיבוק(
בימוי | דוד זינדר

תיאטרון | התיאטרון ההונגרי הממלכתי של 
קלוז’, קלוז’,נאפוקה, רומניה

שפה | הונגרית
שחקנים: לאה - אימולה קאזדי, חנן - אהרון 

דמני, סנדר - אטילה אורבן,
עזריאל - ג’וזף בירו

תפאורה ותלבושות | מרים גורצקי
מסכות | אטילה אורבן

Lászlóffy  Zsolt | מוסיקה
כוראוגרפיה | יעל קרמסקי

הדיבוק
בימוי | קז’ישטוף וורליקובסקי

תיאטרון | TR warszawa, ורשה ,פולין
שפה | פולנית

תרגום | אווה הדרי 
Małgorzata Szczęśniak | עיצוב במה

Paweł Mykietyn | מוסיקה
Felice Ross | תאורה

הפקה המשלבת בין מחזה ‘הדיבוק’ 
של אנ-סקי ובין סיפור קצר מאת חנה 

קראל המבוסס על מקרה אמיתי של גבר 
אמריקני שנכנסה בו רוחו של אחיו שנרצח 

בגטו ורשה. ההפקה עוסקת בהיסטוריה 
המשותפת כ’דיבוק’ זהותי. ההצגה התארחה 

בפסטיבל ישראל 2008, כמחווה לתשעים 
שנה לתיאטרון הבימה.

הדיבוק
 Theatre J Washington DC | בימוי

,Co-production with Synetic Theater
עיבוד חנה הסל ופטה ציקורשווילי 

בעקבות אנ-סקי 
 Theatre J Washington | תיאטרון

 DC ,Co-production with Synetic
Theater, וושינגטון DC, ארה”ב

שפה | אנגלית

2006 2003 2002

1998

20
00

הדיבוק
בימוי | חנן שניר

תיאטרון | הבימה, תל אביב, ישראל
שפה | עברית

שחקנים | לאה רובינא - דינה בליי, לאה הממשית 
- נאוה זיו, לאה בבואה - ויקטוריה חנה, לאה-גיטל 

- ירונה הראל, חנן - מיכה סלקטר, צדיק - שלום 
שמואלוב, סנדר - שמעון לב ארי

עיצוב תפאורה | אלכנסנדר ליסיאנסקי
תלבושות | אורנה סמורגנסקי

תאורה | אבי־יונה בואנו
תנועה | דמיטרי טולפנוב ועידית הרמן

מוסיקה | יוסף בראנדשוילי
דרמטוגיה | דורית ירושלמי

הפקה שלישית של הדיבוק בהבימה לרגל שמונים 
שנה לתיאטרון המעלה את סיפור המחזה הוותיק, 

ומתבוננת גם במסורת רבת השנים של הצגה זו 
בתיאטרון הבימה. 

הדיבוק
בימוי | אריאל אשבל

מקום | פסטיבל עכו, ישראל
שפה: עברית

שחקנים | אפרת אביב, ויטלי 
פרידלנד, לוטיסי אתרוג, לביא 

זיטנר, דורון ונישסקי, מיכל 
אופנהיים, ליבי אשל

מוסיקה | מיכל אופנהיים 
ואסף קורמן

תאורה | לביא זיטנר

הדיבוק
בימוי | רג בראדלי

עיבוד | מרק לוינסון
 Tears of Joy Theater, Center of | תיאטרון

Jewish
 History NY, ניו יורק, ארה”ב

שפה | אנגלית
תרגום | ס. מוריס אנגל

שחקנים | ננסי אלדריץ’, כריס בלוטר, בריאו קייט, לאנס 
וולן

מוסיקה | ג’ק פאלק, לארי קריצר
תאורה | לאנס וולן, סאם קוסנץ’

תפאורה: מארי רובינטה-קוואל, כריסטופר ל. האריס
תלבושות | מארי דה לה סלאנרה

בובות | פרד ריילי, לאנס וולן, מארי רובינטה-קוואל
תיאטרון בובות ומסכות בהשראת תיאטרון הבונרקו 

היפני, כשהקשר בין הבובנאי לבובה מדמה את 
החיבור בין הגוף לרוח, את שליטת הגוף על-ידי הרוח. 

2000 1998
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2009

20
14

2016 הדיבוק
עיבוד ובימוי | אמיר אוריין

תיאטרון | החדר, תל אביב, ישראל
שפות | עברית, יידיש

שחקנים | אבי גיבסון-בראל ומאיה אלרון
עורך שפת יידיש | מנדי כהנא 

סיוע בתרגום | דבורה פוקס
עיצוב שמלת בתולה | שירה ברזילי

ביצוע שמלה | לודמילה טורצקי
עיצוב ּפארּוקה | אסנת שגיא
ניהול מוסיקלי | מאיה אלרון

מחזה מקורי המבוסס על כתב יד משנת 
1848 של הר’ פנחס מיכאל, אב בית הדין 
סטולוביץ’ שתיאר את הטיפול שהעניק 

לחולה שבמסגרתו ערך טקס גירוש דיבוק. 

הדיבוק
עיבוד | רועי חן

בימוי | יבגני אריה
תיאטרון | גשר, תל אביב, ישראל

שפה | עברית
שחקנים | לאה - אפרת בן צור, חנן - 

סשה דמידוב, חנה - נטע שפיגלמן, 
סנדר - דורון תבורי

תפאורה | סמיון פסטוך
תלבושות | סופיה גאורוגקייטה

מוסיקה | אבי בנימין
ראה את המאמר: ‘הדיבוק שלי, יראת 

קודש ורצח אב’ מאת רועי חן בגיליון זה

דיבוק
עיבוד ובימוי | כריס סימון מרקויאן

תיאטרון | בוקארעשער יידישער מלוכע 
טעאטער, בוקרשט, רומניה        

שפה: יידיש
שחקנים | לאה - אלכסנדרה פאסולה, חנן 
- ויסלב גרוסו, ר’ עזריאל - מיהאי צ’וקא, 

סנדר - אנדריי פינטי
תפאורה | עדינה מסטאלייר

תלבושות | ויקטוריה פטרוויצ’י
כוראוגרפיה | לאנה מרקידן

תאורה | סטפן וסליסקו, אינוט מארינק

הדיבוק
בימוי | דר’ יניב גולדברג

תיאטרון | יידישפיל, תל אביב, ישראל
שפה | יידיש

שחקנים | מירי רגנדורפר, ארז רגב, יובל 
רפפורט, נתן הכט, יוסי סגל, אנאבלה, 

אמיתי קדר, עופר גולן

200920142016

20
08

הדיבוק
בימוי | שמואל שוחט

תיאטרון | הבימה, תל אביב, ישראל
שפה | עברית מקראית, חז”לית ומודרנית ויידיש

שחקנים | איילת שדמון פישר, ירון סנקט-סנצ’ו גושן, נמרוד איזנברג
הצגה בהשתתפות שלושה שחקנים ובובות. השימוש בבובות ייצג את יחסי 

הגומלין בין עולם החומר והרוח. ההצגה עלתה במסגרת פסטיבל ישראל. 

הדיבוק
עיבוד וכתיבה | לאון כץ

בימוי | רנה ירושלמי
תיאטרון | אנסמבל עיתים - קאמרי )קו-פרודוקציה(, תל אביב, ישראל

שפה | עברית
תרגום מאנגלית | דורי פרנס

שחקנים | לאה - אייר וולפה, חנן - עמנואל חנון, הר’ עזריאל - נעם בן 
אזר, מקהלה - יוסי סגל, דינה לימון, מתורגמן - זאב שמשוני

עיצוב במה | אורי און
תלבושות | יהודית אהרון

תאורה | אבי יונה בואנו
מוסיקה | רן בגנו, רונן שפירא

ההצגה עלתה לראשונה בין השנים 1970-2 בתיאטרון לה-מאמא בניו 
יורק. ההצגה מתרחשת על במה מוגבהת עליה צופות שתי דמויות 

דוברות יידיש ומספרות ביידיש את העלילה ומעניקות פרשנות 
לאירועים הפוקדים את גיבורי המחזה. דבריהם מתורגמים לעברית. 

ההצגה עלתה במסגרת פסטיבל ישראל. 
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את  בפולין  וישינסקי  מיכאל  יצר   1937 בשנת 
הסרט ‘הדיבוק’ ביידיש. שנה לאחר מכן, בשנת 
בלונדון במסגרת  1938 בעת שביקרה ה’בימה’ 
המערכה  את   BBC-ה צילם  הופעות  מסע 
והיא שודרה בשידור חי  השנייה של הדיבוק 
ב1997  הניסיון של הטלויזיה.  באחד משידורי 
 - אסורה  ‘אהבה  הסרט  את  זומר  יוסי  יצר 
הדיבוק בשדה התפוחים הקדושים’, המקיים 
הדיבוק  של  והמיסטיקה  האהבה  עלילת  את 
ימינו. את דמותה של  בחברה הישראלית של 
ואת  זורר  איילת  גילמה  חרדית  נערה  לאה, 
הצדיק  את  לזרוב.  יחזקאל  גילם  חנן  אהובה 
האב  ובתפקיד  איבגי,  משה  שיחק  עזריאל 

הקשוח יגאל נאור. 
מאז נכתב ‘הדיבוק’ ברוסיה לפני למעלה ממאה 
עיבודים.  אינסוף  לו  נעשו  אנ-סקי  בידי  שנה 
הגרסה האחרונה נכתבה בידי רועי חן ובוימה 
סרטו   ,)2017( ‘דיבוקים’  אריה.  יבגני  בידי 
בסקרנות  עוקב  לוי,  רם  ישראל  פרס  חתן  של 
ולעיתים אף בתדהמה אחר החזרות הסוערות 
בתיאטרון גשר ביפו. בימוי, הפקה ותסריט: רם 
ישראל  חן,  רועי  אריה,  יבגני  משתתפים:  לוי 
סשה דמידוב, אפרת בן- צור, דורון תבורי, פירה 

קנטר, אורי יניב, נטע שפיגלמן, גלעד קלטר.

צילום מתוך שידור חי של BBC לונדון, בעת מסע הופעות 
של ההצגה בלונדון, באדיבות ארכיון תיאטרון ‘הבימה’

‘הדיבוק’ על פי אנ-סקי, בימוי רינה ירושלמי, אנסמבל 
עיתים 2009, צילום: גדי דגון. באדיבות אנסמבל עיתים

‘הדיבוק’, 1977, הבימה, בימוי ג’ו צ’ייקין. 
באדיבות ארכיון תיאטרון ‘הבימה’
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רשימה זו נערכה על פי פרסומים, מחקרים, ארכיונים, מוזיאונים, כתבי עת ופרסומים ברשת האינטרנט. 
נשמח לקבל הערות ומידע נוסף על הפקות ‘הדיבוק’.

בזירת המחול עלו מספר לא מבוטל של יצירות בהשראת ‘הדיבוק’ בארץ 
מחול  יצירת  סוקולוב  אנה  הכוריאוגרפית  הציגה   1951 בשנת  ובארה”ב. 
Sie -  בהשראת הדיבוק ב’תיאטרון הסטודיו’ בניו יורק. )מוזיקה מאת:
fried Landau( | בשנת 1960 עלתה יצירה נוספת על פי ‘הדיבוק’ של 
 .)Robert Starer(  הכוריאוגרף הרברט רוס למוזיקה של רוברט סטרר
‘הדיבוק’  מסלאו  סופיה  של  המחול  להפקת  מוזיקה  חיבר  אף  סטרר 
של  המחול  להקת  העלתה  בישראל   1970 בשנת   |  1964 בשנת  שעלתה 
מרגלית עובד את היצירה ‘הדיבוק’ מצנעה בעיצוב במה של דני קרוון | 
Jerome Ro 1974, העלה הכוריאוגרף -  ארבע שנים לאחר מכן, בשנת
bins ‘בבלט ניו יורק’ את היצירה The Dybbuk Variations למוזיקה 
1975 העלתה פרל לאנג את מופע  | בשנת   Leonard Bernstein של 
 Joel-ו Meyer Kupferman במוזיקה של The Possessed המחול
ירושלמי עם להקת בת-שבע  רנה  1977 העלתה  | בשנת   Spiegelman
של  במה  במחול:  אהבה  פרשת  ‘הדיבוק’:  דמויות  לשלוש  כוריאוגרפיה 
ומוזיקה  שטרנפלד  משה 
 - )לאה  זורמן  משה  של 
רנה שיינפלד, חנן והרבי - 
רחמים רון, השטן - רוג׳ר 
מחול  הפקת   | בריאן( 
נוספת בכוריאוגרפיה של 
עינת ברקמן עלתה בשנת 
ערב  אביב  בתל   2008
במסגרת מופע רב תחומי 
 1999 בשנת   | צא’  ‘דיבוק 
אופרה  בסוזן-דלל  עלתה 
‘הדיבוק’  מחזה  פי  על 
)מוסיקה:  ביידיש, 
בימוי:  אפשטיין,  סולומון 

רחל מיכאלי(. 

20
19

מביטים מבעד לזכוכית
הדיבוק

עיבוד מודרני ל’הדיבוק’ | קן קייזר
בימוי | שאול אלקין

תיאטרון | התיאטרון הרפרטוארי היהודי, ניו יורק
שפה | אנגלית

שחקנים | זכרי בלוס, ארין לי דנדס, דיויד לונדי, טינה ראוזה
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רבקה גונן
מחברת )בין היתר(: ‘תולדות הכתב העברי’ 

)מוזיאון ישראל, ירושלים 1970(, ‘לגור 
בירושלים’ )מוזיאון ישראל 1993(, ‘אל קברי 

צדיקים’ )מוזיאון ישראל 1998(, ‘כלי נשק 
קדומים’ )הוצאת כתר(, ‘כלב חוצות תשמ”ט, 

ירושלים - מסע בזמן ובמקום’ )הוצאת 
מסדה(, מאמרים על המקרא באתר ‘מקראנט’, 
על קברים עתיקים ומקומות קדושים - מערת 
המכפלה והר הבית ב’קתדרא’ 34, 1985, יד בן 

צבי ירושלים.

דוד ורדי
דוד ורדי )1892-1973(, נימנה עם שנים עשר 
השחקנים הראשונים של תיאטרון הבימה 

במוסקבה. היה חקיין של גדולי הדור 
)ביאליק, ז’בוטינסקי, טשרניחובסקי, פרישמן, 

ועוד(, במאי, מורה למשחק, פרסם בעיתונות 
היומית ובכתבי עת רשימות ופיליטונים על 

תיאטרון ומפגשים עם סופרים, אמנים ואנשי 
ציבור. נולד ברוסיה, אוקראינה, בוולוצ’יסקי. 
עלה לארץ ישראל ב-1910, 1924, 1935. בוגר 

המחזור הראשון של הגימנסיה העברית 
הרצליה בתל אביב. ב-1914 חזר לאוקראינה. 

ב-1917 נתקבל לתיאטרון, למד משחק בסטודיו 
הדרמטית של הבימה בהדרכת ייבגני 

ווכטנגוב במוסקבה, וצורף לקולקטיב, פרסם 
את הביוגרפיה שלו ‘בדרך הילוכי’ )1946(, 

בתיאטרון הבימה שיחק במחזות: נשף 
בראשית, היהודי הנצחי, הדיבוק, הגולם, 
עמך, כתר דוד, גן הדובדבנים, בנות הנפח, 

מיכל בת שאול, בגרות, האדמה הזאת, המלט, 
המלך אדיפוס, חלום ליל קיץ, חתונת פיגרו, 
אילוף הסוררת, הציפור הכחולה, אכזר מכל 

המלך, בית התה של ירח אוגוסט, הביצה, 
הסוחר מוונציה ועוד.

הכותבים

רחל אליאור
רחל אליאור היא פרופסור אמריטה ומופקדת 
הקתדרה על שם ג’ון וגולדה כהן לפילוסופיה 

יהודית באוניברסיטה העברית. מחקריה 
עוסקים במחשבה המיסטית היהודית 

לדורותיה, אותה היא רואה כמאבקם של 
הגולים, הנרדפים והמובסים על החירות 

ועל הגאולה, ובהיבט המגדרי של המיתוס 
הנוגע לנשים, המרחיב את גבולות השעבוד, 

האפליה וההשפלה. ספרה האחרון הוא: 
“סבתא לא ידעה קרוא וכתוב: על הלימוד ועל 

הבורות, על השעבוד ועל החירות”, ירושלים 
כרמל תשע”ח. רחל אליאור היא כלת פרס 

גרשם שלום לחקר הקבלה מטעם האקדמיה 
הלאומית הישראלית למדעים לשנת 2006. 

בשנת 2016 זכתה בתואר דוקטור לשם 
כבוד מטעם ההיברו יוניון קולג’ בסינסינטי 
ובירושלים. ביום האשה הבינלאומי בשנת 

2017 זכתה לאות הוקרה לנשים פורצות דרך 
המוענק מטעם ויצ”ו ירושלים, על פועלה 

למען החברה בישראל.
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רועי חן
יליד תל-אביב, 1980. סופר, מתרגם ומחזאי הבית 

בתיאטרון גשר. מחבר הספרים ‘סוסי הדיו’ 
ו’תל של אביב )הקיבוץ המאוחד(, בין תרגומיו 

האחרונים: ‘מהתלות’ מאת צ’כוב ו’טרגדיות 
קטנות’ מאת פושקין )כרמל(, ‘האם’ מאת זלר 

ו’האורסטיאה’ מאת  אייק )תיאטרון גשר(. בין 
מחזותיו המוצגים כעת: ‘במנהרה’, ‘הרצל אמר!‘, 

‘מסעות אודיסאוס’ ו’רוח התיאטרון’. ב-2019 יראה 
אור רומן חדש פרי עטו בהוצאת כתר.

זיוה שמיר
פרופסור )אמריטה( לספרות עברית 

מאוניברסיטת תל-אביב. עמדה בראש מכון 
כץ לחקר הספרות העברית ובראש בית-הספר 

למדעי היהדות ע”ש רוזנברג באוניברסיטת 
תל-אביב. זיוה שמיר היא חוקרת מובהק של 

יצירות ביאליק, אלתרמן ועגנון. חיברה 37 
ספרים בחקר הספרות העברית, ובהם גם על 

יל”ג, רחל, לאה גולדברג, יונתן רטוש, א”ב 
יהושע, עמוס עוז ועוד. ערכה ספרים רבים. 

עמדה בראש ועדת מקצוע הספרות במשרד 
החינוך ובראש הוועדה של בחינות הבגרות 
בספרות. כיום היא מלמדת  ספרות עברית 

במרכז הבינתחומי הרצליה. 

קטז'ינה אוסינסקה
קטז׳ינה אוסינסקה, פרופסור במכון ללימודים 
סלביים באקדמיה הפולנית למדעים. מתמחה 

בתיאטרון הרוסי במאה העשרים. הבולטים 
בפרסומיה: ‘מנזרים ומעבדות, מחקרים 

בתיאטרון רוסי: סטניסלבסקי, מיירהולד, 
סולז׳יצקי, וכטנגוב’ )2003(, ‘יבגני וכטנגוב – 

מה נותר מאמן התיאטרון?’ )עורכת, 2008( 
– בפולנית. ‘התיאטרון הרוסי במאה העשרים 

ומסורת. רצפים, משברים, טרנספורמציות’ 
)2017, אנגלית(

מיכאל הנדלזלץ
מיכאל הנדלזלץ היה מבקר התיאטרון של 

עיתון ‘הארץ’ בשנים 1975-2017, מיסד ועורך 
ראשון של מוסף ‘ספרים’  של עיתון ‘הארץ’,   
תרגם מפולנית, בין היתר, שניים מספריו של 
ויטולד גומברוביץ׳ )‘פורנוגרפיה’ ו’קוסמוס’(.

שלי זר- ציון
ד”ר שלי זר-ציון, בעלת תואר שלישי 

בלימודי תיאטרון מן האוניברסיטה העברית 
בירושלים. במהלך לימודי הדוקטורט שימשה 

כעמיתת מחקר במרכז ע”ש פרנץ רוזנצוייג 
לחקר תרבות וספרות יהודית גרמנית, וזכתה 

במלגות הצטיינות שונות, וביניהן מלגת דן 
דוד. עם סיום הדוקטורט זכתה ד”ר זר-

ציון במלגת קרן החינוך אמריקה ישראל 
)פולברייט( להשתלמות בתר דוקטורט 

באוניברסיטת ניו יורק )NYU(, ולאחר 
מכן שהתה כעמיתת מחקר באוניברסיטה 

 .)UCSC( של קליפורניה בסנטה קרוז
מחקרה של ד”ר זר-ציון מתמקד בתיאטרון 

המודרניסטי באירופה ובארץ ישראל במאות 
התשע עשרה והעשרים. המחקר מדגיש 
את תרומתן של תרבויות התיאטרון, על 

משתתפיהן ועל השפות האסתטיות שלהן, 
להבניה תרבותית של קהילה, זהות לאומית 

ותודעה פוליטית. היא פרסמה מאמרים רבים 
בתחומים אלו. ספרה ‘’הבימה’ בברלין - 

מיסודו של תיאטרון ציוני’ ראה אור בהוצאת 
מאגנס )2018(. 
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מחזה ומאמרים
צווישן צוויי ועלטען )דער דיבוק( 

ש.אנ-סקי )שלמה רפפורט 1863-1920(
המחזה נכתב בין השנים 1914-1919.
פורסם לראשונה ביידיש בווילנה, 

הוצאת ישראל קוויאט, ווילנער 
פארלאג 1919. מופיע בכל כתבי  ש. 
אנ-סקי )שלמה רפופורט(, בעריכת 

ש”ל ציטרון, ווילנה–ורשה–ניו יורק, 
תרפ”א 1921.

הדיבוק )בין שני עולמות( מאת ש. 
אנ-סקי. תרגום מיידיש ח”נ ביאליק

פורסם לראשונה ב’התקופה’ א 1918 
עמ’ 223-296 בעריכת דוד פרישמן, 
עוד לפני הופעת המהדורה ביידיש.

המחזה ‘הדיבוק’ פורסם ברשת 
ב’פרויקט בן יהודה’, מייסד ועורך 

אסף ברטוב.
בספריית התיאטרון של סנט פטרבורג 

התגלה המקור הרוסי של המחזה, 
שידעו על קיומו רק משמועות 

וזיכרונות של מי שנכחו בהקראתו. 
הטקסט הרוסי של המחזה נשלח 

לברון גינזבורג בפברואר 1914. גירסה 
מעודכנת הושלמה לשם העלאה על 

הבמה ב1916. הטקסט עבר צנזורה 
כבר באוקטובר 1915 )כך כתוב על 

כתב היד( והשתמר במלואו. הרוסים 
פרסמו אותו ב2003, ו-2004 והוא 

 The“ נגיש בתרגום אנגלי בקובץ
Worlds of S. An-ski” שיצא 

ב2006. הטקסט העברי של ח”נ 
ביאליק הופיע ב’התקופה’ לפני 
פרסום המהדורה ביידיש. על כן 

שאלת השפה שממנה תורגם המחזה 
לעברית היה מלכתחילה חלק מן 

התסבוכת סביב הטקסטים של 
‘הדיבוק’. מי שהתייחסו לנושא לפני 

שנמצא המקור הרוסי היו שרויים 
באפלה. על גלגולי המחזה ניתן 

לקרוא בספר ‘מלשון אל לשון’ מאת 
פרופ’ שמואל ורסס, הוצאת מאגנס 

.1986

הדיבוק בין עולם ניגלה לעולם ניסתר 
מאת רחל אליאור

המאמר נדפס בספר היובל לכבוד 
פרופ׳ אליעזר שביד, דרך הרוח, 
בעריכת יהוידע עמיר )כרך ב’(, 

הוצאת מכון ון ליר בירושלים והחוג 
למחשבת ישראל, מכון מנדל למדעי 

היהדות, האוניברסיטה העברית 
בירושלים )2005(.

אנ-סקי והמשלחת האתנוגרפית 
1912-1914 מאת רבקה גונן

פורסם לראשונה בשם בחיפוש 
אחר ‘רוח העם’: אנ-סקי והמשלחת 

האתנוגרפית 1912-1914, בתוך ‘כחלום 

יעוף וכדיבוק יאחז: על חלומות 
ודיבוקים בישראל ובעמים’, עורכים: 
רחל אליאור, יורם בילו, יאיר זקוביץ, 
אביגדור שנאן, סכוליון, מרכז למחקר 

רב תחומי במדעי הרוח והיהדות, 
הוצאת ספרים ע”ש י”ל מאגנס, 

האוניברסיטה העברית, ירושלים 
.2013

מדוע הסכים ביאליק לתרגם את 
הדיבוק? מאת זיוה שמיר

פורסם בתוך ‘מעל כל במה, ביאליק 
והתיאטרון’ )פרק ששי( הוצאת ספרא 
בעריכת חיים נגיד והקיבוץ המאוחד  

2014, וכן ב’אל נא תגרשוני, עיונים 
חדשים בהדיבוק’, עורכים: דורית 
ירושלמי, שמעון לוי הוצאת אסף/

ספרא 2009.

הפגישה
מתוך דוד ורדי ‘בדרך הילוכי’ מהדורה 
חדשה ומורחבת ההדיר וערך: ישראל 

כהן, הוצאת עקד, 1982.

 עקבות הדיבוק בתיאטרון של תדאוש 
קנטור: בין עולם המתים לעולם החיים 

מאת: קתז’ינה אוסינסקה.
מאמרה של פרופ’ אוסינסקה התקבל 

ממנה באדיבות המכון הפולני בתל 
אביב ותורגם מפולנית על ידי מיכאל 

הנדלזלץ.

הדיבוק שלי, מאת רועי חן
המאמר מבוסס על דברים שכתב 

רועי חן במהלך העבודה על הצגת 
‘הדיבוק’ בתיאטרון גשר בבימויו של 

יבגני אריה )הצגה ראשונה 13 בינואר 
2014(, חלק מן הדברים פורסמו 

בתוכנית ההצגה.

הדיבוק, לכינונו של סמל ציוני מאת 
שלי זר-ציון

פורסם בתוך: ‘אל נא תגרשוני, עיונים 
חדשים ב’הדיבוק’, עורכים: דורית 
ירושלמי, שמעון לוי הוצאת אסף/

ספרא 2009.

הפקות ‘הדיבוק’ מאז ועד היום. 
תחקיר, איסוף ועריכה: אחינעם 

אלדובי
מקורות שונים: ספרים, מחקרים, 
כתבי עת, ארכיונים, תיאטרונים, 

אינטרנט.

ארכיונים, מוזיאונים 
ואוספים

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע”ש 
ישראל גור ירושלים, אוסף נחום 

צמח: ד”ר לאה גילולה. צילום 
רפרודוקציות: לנון קוולמן )סנדק(, 

ארכיון התיאטרון הלאומי הבימה: חני 
זליקסון,רמי סמו, סמנכ”ל התיאטרון, 

בני צרפתי. בית ביאליק תל אביב: 
שמוליק אבנרי, מנהל ארכיון ביאליק. 

הארכיון המרכזי הציוני, ירושלים 
מדור תצלומים: ענת בנין. המוזיאון 
הישראלי לקריקטורה ולקומיקס , 
חולון, אוצרת אספים: הילה זהבי, 

נעמי פרקש-פינק ודורית פרקש .

תודות לתומכים
מועצת הפיס לתרבות ולאמנות: דולין 

מלניק, אורית עדין. המכון הפולני: 
יואנה הופמן ,תדאוש וולנסקי. 

בית שלום עליכם: פרופ’ אברהם 
נוברשטרן, ד”ר ליאוניד רויטמן - 

לכולם תודה חמה על שיתוף הפעולה 
והתמיכה האדיבה.

מקורות 
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and on the other it becomes a 
metaphor defining the relation-
ship between reality and fiction 
in this theatre.

My Dybbuk, Holy Awe, 
and Patricide
Roee Chen

Roee Chen wrote a new version 
of The Dybbuk, based on the 
classic by S. An-Sky. The play 
premiered at the Gesher Thea-
tre in 2014 and since then it has 
been performed on stage abroad 
as well as in Israel. In his arti-
cle, the playwright describes the 
awe that descends on an adapter 
of a classic, and the necessity 
of committing “patricide” in 
order to break the chains of the 
original and embark on an in-
dependent course. Chen shares 
with the readers the process of 
decipherment that engendered 
the new play and his decision to 
call it an “original play inspired 

by The Dybbuk” rather than a 
reworking.
For analyzing the mystical 
drama written in the early 20th 
century, the essential key was 
the psychological one; and thus, 
in a search for the source of the 
trauma exhibited by Leah’le the 
heroine, the relations between 
herself and her father Sender 
emerged. Whether or not he 
harassed her sexually, he defi-
nitely harassed her sexuality. 
Hanan, unlike his original ver-
sion, accompanies Leah’le to 
the end as a sort of physical rep-
resentation of her disorder, and 
he converses with her about the 
living, the dead, the loving, and 
the unloving.
Moreover, in the Me Too era, it 
is impossible to ignore the issue 
of gender, and in the traditional 
society that she inhabits, the 
story’s heroine manages to be 
heard at home only when she 
speaks in the voice of a man. In 
the world of the dead too, the 
play’s new version provides an 
utter innovation. It is a colorful 
world of humor and feeling, in 
contrast to the stern, confined 
world of reality.

The Dybbuk: 
Becoming a Seminal 
Zionist Symbol
Shelly Zer-Zion

In their reminiscences, the 
members of Habima described 

The Dybbuk as a seminal event. 
In the rehearsals, they saw the 
apex of the intimacy that devel-
oped between themselves and 
Yevgeny Vakhtangov during 
the troupe’s Moscow years — 
from its founding in 1917 until 
1926. They considered that the 
production was their master-
piece and the reason for their 
warm acceptance elsewhere in 
the world. Historians of the He-
brew theatre have embraced the 
same attitude, describing The 
Dybbuk as the unique and un-
repeatable event from which the 
Hebrew theatre grew.
However, from re-examination 
of the processes by which The 
Dybbuk was embraced and 
took form as a Jewish symbol, 
a different picture emerges: the 
enshrinement of the play as a 
Zionist symbol took longer than 
its famous years at Habima. Its 
standing grew, layer upon layer, 
as the play’s versions and stag-

A
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ings accumulated and invested 
its content with variegated cul-
tural significance. The Dybbuk 
created a shared space for dif-
fering Jewish worlds and for the 
various Jewish languages. The 
solidification of the play’s sta-
tus as a symbol resulted from 
Jewish cultural migration. All 
the East European troupes that 
mounted the play, both in Yid-
dish and in Hebrew, toured Cen-
tral Europe and were exposed 
to the German-speaking Jewish 
public. The German language, 
which served as a lingua franca 
throughout the Jewish world, 
was accepted as a language of 
cultured people in various areas 
of Eastern Europe. The manner 
of the play’s acceptance in Cen-
tral Europe, and particularly in 
Berlin and Vienna, was highly 
important in the elevation of 
the play, with its varied produc-
tions, to the status of a cultural 
symbol, since those cities were 
centers of modern Jewish cul-
ture. The Dybbuk was an out-
standing theatrical piece that 
served as a connecting link for 
East European Jewish culture. 
An-Sky himself, as well as the 
play’s translators, the theatrical 
creators, the bourgeois audi-
ence, and the theatre critics — 
everyone together shaped The 
Dybbuk into an arena for shed-
ding light on the issue of mod-
ern Jewish identity, and as they 
did so, they contributed to its 
symbolic meaning.

256

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

257



play’s consistent successes in 
venue after venue. In his speech 
on “The Ways of the Hebrew 
Theatre,” Bialik expressed his 
reservations regarding the play 
even though it had by then be-
come the flagship of the Habi-
ma troupe. Still, he did agree to 
translate the play, and the arti-
cle enumerates the reasons for 
his investing creative effort in 
translating a work whose value 
he found dubious from the start. 
Today, in retrospect, the play’s 
motifs and typology show that 
much of their essence is strong-
ly connected to the world of the 
Jewish “national poet.”

The Meeting
David Vardi

In a first-person story, David 
Vardi, who was among the first 
actors of Habima, relates the 
circumstances in which Bialik 
decided to translate the play The 

Dybbuk from Yiddish to He-
brew. Vardi describes the public 
reading of the play organized 
by An-Sky in Kiev. Bialik, who 
attended, publicly criticized the 
play’s dramatic faults. However, 
Bialik discerned great cultural 
importance in the play’s topic 
and content, and in a personal 
conversation with An-Sky he 
proposed translating the play 
into Hebrew and simultaneously 
revising it dramaturgically. An-
Sky consented, and Vardi goes 
on to present Bialik’s involve-
ment, after the play was trans-
lated, in the Habima troupe’s 
rehearsals of The Dybbuk. Var-
di relates how Vakhtangov, the 
play’s director, viewed Bialik.

Traces of The Dybbuk 
in Tadeusz Kantor’s 
Theatre
Katarzyna Osińska

Tadeusz Kantor (1915–1990) 
saw the Habima Theatre’s per-
formances in Krakow in 1938. 
In 1939 he published his recol-
lections of Calderon’s David’s 
Crown. Still, there is no cer-
tainty that he encountered The 
Dybbuk in his youth, as he sug-
gested, since there is no proof 
that he saw the famous show by 
Yevgeny Vakhtangov (of 1922) 
in Krakow in 1938, or that he 
encountered the text of An-
Sky’s drama later. In the late 
1980s Kantor prepared a sum-
mary of The Dybbuk for Anna 
Halczak. In Ansky’s drama he 
recognized a precursor to his 
Theatre of Death. Starting from 
The Dead Class (1975), Kantor 
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creates his theatre based on the 
idea of treating the stage as a 
meeting point of two differing 
orders: the present and the past 
(brought back as the “memory 
matrix”), the world of the liv-
ing and that of the dead, real-
ity and fiction. The Dybbuk - in 
the forms of An-sky’s text and 
the memory of the Habima’s 
production - returns in Kantor’s 
performances in the image of 
the Bride (Wielopole, Wielo-
pole, I Shall Never Return, 
Where Are the Snows of Yes-
teryear?). 
Tadeusz Kantor adapted the 
term “Dybbuk” (widespread in 
Europe thanks to the Habima 
performances) to his vision 
of theatre, endowing it with a 
metaphorical sense and extend-
ing its meaning. On one hand, it 
appears in the idea of the “ac-
tor-medium” (“actor-Dybbuk”), 
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The Dybbuk,  between 
the  perceptible world 
and the hidden world  
Rachel Elior
Rachel Elior

The article discusses the social-
religious context of a Jewish 
historical phenomenon called 
a Dybbuk - the possession of a 
living body (usually of a young 
woman) by the soul of a de-
ceased person (usually an old 
man) - and suggests that while 
possession by a Dybbuk may 
have been understood in the tra-
ditional world as a divine pun-
ishment for a terrible sin that 
had been committed by the dead 
person, it may also be seen from 

a gender perspective as 
a mechanism used by 
desperate individuals, 
often women, who had 

no other means of escape from 
the demands and expectations 
of an all-encompassing patriar-
chal social order. 

In Search of the 
People’s Spirit: 
An-Sky and  the 
Ethnographic Expedi-
tions of 1912-1914 
Rivka Gonen 

Shlomo Rappoport (1863–1920), 
known as An-Sky, was brought 
up in a traditional Jewish home, 
but as a youth he taught himself 
Hebrew and Russian, moved to 

South Russia where he wan-
dered in the villages, worked in 
mines, and wrote stories on the 
life of the Russian peasants and 
miners and also on Jewish life. 
His stories were published and 
he entered the Russian literary 
world. He moved to St. Peters-
burg and then to Paris, where he 
joined the Russian revolutionar-
ies. Two events caused An-Sky 
to return to his Jewish roots: 
the Dreyfus Trial (1894), which 
brought to the surface the anti-
Semitic sentiments of his revo-
lutionary friends, and a story by 
Y. L. Peretz that convinced him 
that Yiddish can be a language of 
fine literature. An-Sky returned 
to Russia and began collecting 
Jewish folklore. His most im-
portant project was the organi-
zation of expeditions that went 
in the summers of 1912, 1913, 
and 1914 to Vohlynia and Podo-
lia in southeast Russia to collect 
stories, songs, and objects that 
reflect the essence of the Jew-
ish spirit. A Jewish museum 
displaying objects collected 
by the expeditions was opened 
in St. Petersburg in 1914 and 
closed in 1916, then was back 
in operation from 1923 until 
1929. After the museum closed, 

most of the objects were housed 
in the ethnographic museum in 
St. Petersburg; others were sent 
to Kiev and Moscow. With the 
fall of the Soviet Union, part of 
the collection was displayed in 
the Jewish museums of Amster-
dam, Cologne, Frankfurt, Jeru-
salem, and New York. An-Sky 
is especially well known for his 
play The Dybbuk, based on folk 
stories he collected. The play 
was staged many times in many 
versions, and is still performed 
today.

Why Did Bialik 
Agree to Translate 
The Dybbuk?
Ziva Shamir

The article opens with a look at 
Bialik’s attitude toward “low,” 
literarily unprocessed folklore. 
Bialik is seen to consider au-
thentic folklore as raw material 
for art, rather than as worth-
while art in itself. He was of 
two minds regarding whether to 
commit to translating An-Sky’s 
play The Dybbuk, knowing that 
its author was an ethnographer, 
a researcher of folklore, rather 
than a proper man of letters. 
When for his fiftieth birthday 
he collected his translations 
into a special volume (published 
in Berlin in 1923, and includ-
ing inter alia his translation of 
Schiller’s Wilhelm Tell), it ex-
cluded The Dybbuk despite the 

260

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב

261



 Contents

3 The Dybbuk
  Moti Sandak

8  Zwischen zwei
 Welten (Der Dybuk),
 a dramatische Leg-
 ende in vier Akten
  S. An-Sky

60  The Dybbuk 
 (Between Two
 Worlds), by 
 S. An-Sky
  Translated from the
 Yiddish into Hebrew
 by H. N. Bialik

98  The Dybbuk, 
 between the 
 perceptible world
 and the hidden world
  Rachel Elior

144  An-Sky and the 
 ethnographic expedi-
 tions of 1912-1914
  Rivka Gonen

158  Why did Bialik 
 agree to translate
 The Dybbuk?
  Ziva Shamir

172 The Meeting
  David Vardi

180 Traces of The Dybbuk
 in Tadeusz Kantor’s
 theatre: Between the
 worlds of the dead 
 and living
  Katarzyna Osińska

204 My dybbuk, holy awe,
 and patricide
  Roee Chen
 
212 Afterword - The 
 Dybbuk: Becoming a
 seminal Zionist symbol
  Shelly Zer-Zion
 
236 Productions of The
 Dybbuk from the 
 beginning to the
 present, in Israel and
 elsewhere
  Achinoam Aldouby 
 
250 Contributors

254 Sources and 
 acknowledgements

259 Abstracts in English

262

)2
85

( 
13

ון 
לי

גי
 | 

ט
ע”

ש
ת

 ה
 2

01
9 

יב
אב


