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  לאברה� גולדפאד�" שני קוני למל"הדרמה 

  זאב גולדברג

  

התיאטרו	 ביידישאברה� גולדפאד	 המכונה אבי 
1

 החל לכתוב ולביי� את מחזותיו ברומניה 

תאפייני� מחזותיו מאות	 שני� מ. עשרה� שנות השבעי� של המאה התשעבמחצית השנייה של 

בכ� ממשי� גולדפאד	 .  ונושאי המחזות חוזרי� על אות� מוטיבי�בקו משכילי אנטי חסידי ברור 

עשרה�  במאה התשעאת המסורת הדרמטית של ספרות ההשכלה היהודית
2

החוזר על עצמו מוטיב . 

רצונה של הבת המשכילה להתחת	 ע� אהובה  תיו מראשית התיאטרו	 ביידיש הוא במספר מחזו

המחזותיו  הראשוני� של לדוגמא באחד כ� .  צו	 הוריה לשד� לה חת	 אדוקהמשכיל כנגד ר

רחת הנכדה היתומה מבית בו] הסבתא והנכדה [בע מיט די אייניקלדי ב	 1877גולדפאד	 משנת 

דוק אותו יעדה לה א לחת	 ההמורה המשכיל ולא מסכימה להינשא) הגרמני(ע� הדייטש סבתה 

מוטיב  הכלה המשכילה הרוצה להתחת	 ע� בחיר  חוזר 1877 משנת שמענדריקבמחזה . סבתה

במחזה זה . דפאד	ליבה ונוס� בו ג�  מוטיב החלפת הזהויות וקידושי טעות החוזר ביצירתו של גול

בתו ,  ע� רוזה, ושוטהנער ת� , נדריקעאת בנה שמ, אישה כפרית שהתעשרה, משדכת בריינדה

חתנה המשכיל של רוזה השב , בעצת דוד. המשכילה של פרנס הקהילה שירד מגדולתו

 והנאהבי� דוד ,נדריקעבצירל בת דודתו של שממחליפי� את הכלה המצועפת , יברסיטהמהאונ

  . ורוזה בורחי�

בתיה .   בנוי מחומרי� דומי�1978משנת המכשפה  מחזהו המפורס� ביותר של גולדפאד	 א�

אלמ	 , בתיה מתחתנת בעורמה ע� אברה�. דוקות ה	 מקור הרשעאה" כנעע י�בב�"ודודתה 

מוכרת לזנות את " באבע יאכנע"היא וה.  משתלטת על ביתו ונכסיו  ודואגת להושיבו בכלא,  עשיר

 לחפשה עד שהוא מוצאה מפסיקשל מרי� לא  מרכוס חתנה המשכיל .בתו היחידה מרי�

� את השלושה לשרו" באבא יאכנע"הה מתאחדת וג� מזימתה האחרונה של המשפח. באיסטנבול

  . בבית המלו	 נכשלת

                                                
1

.57�7'  עמ, 1970, גולדברג: ראו 

2
.260�234, 1978, שמרוק:  ראו 
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טיק נ�ר פ�דַעדרמה מרכזית ומורכבת מאותה תקופה הבנויה ממוטיבי� דומי� היא הדרמה 

לדי ביידע קוני לעמ  דער	
3

נושא מאמר זה]  למל� הקנאי  או שני קוני  [
4

.  

  

  תוכ� המחזה

  מערכה ראשונה

מסביבו . סוחר חסידי עשיר היושב בראש השולח	, פנחסיל'  בביתו של ר"מלווה מלכה"סעודת 

פנחסיל  ' ה� עוזבי� את החדר ומברכי� את ר. אוכלי� ושרי�, "לחיי�"תי� יושבי� חסידי� השו

וא ה. עול�  את צרותיו�פנחסיל  סובב בחדר ושח לפני בורא' ר.  ו� הגו	שיזכה לארס את בתו בשיד

לחדר  ? שהיא מאוהבת במורה המשכיל מקסא� מה לעשות ,רוצה לשד� את בתו לחסיד הגו	

מכנה פנחסיל ' ר. ה בהוויות העול�אקייהודיה  כבת ארבעי� הב, פנחסיל' נכנסת רבקה אשת ר

חס הפכו את בת� ימה שהיא בעזרת המורה המיומאשו" פרה אדומה"ו" בהמה"את אשתו 

.  שידו� הגו	לה’חיהרוצה להציע לש  שדכ	� קלמ	הוא מודיע שהזמי	 היו� את .   למופקרתלה’חיה

  . רבקה משיבה שבתה תתחת	 רק ע� מי שימצאה ח	 בעיניה

מד ובות על ציהודי כב	 ארבעי� המדבר מהר ולא ברור וחוזר לעיתי� קר, שדכ	� לחדר נכנס קלמ	

�כ"המילי� � 'בנו של ר, בית המדרשעוזב את פנחסיל שמצא לו חת	 שאינו ' הוא מודיע לר". ט ני

. ציצית ורבי, וכולו רק אלוהי�, למל� קונישל החת	 הוא שמו . שלמניו גבאי הרבי ופרנס החודש

 הוא   א� מלבד זאת,צולע ומגמג�, הוא אינו רואה בעי	 שמאל. אמנ� יש בו כמה חסרונות קטני�

  . ממש מרגלית טובה

ת לג	  ויה מועדפנ.  יוצאת לטייל,פנחסיל ורבקה' בת� של ר, לה'חיהשהיא בעצ� , קרולינה

בג	 הציבורי רוקדי� סטודנטי� לכבוד . את אהובה המורה המשכיל מקסהציבורי כדי לפגוש 

 המיועד נה מספרת למקס על השידו�קרולי� לה'חיה. מודיה� והפיכת� לאנשי� משכילי�סיו� לי

.  אח אביו הרופא, שלומניו 'ר, למל בנו החורג של דודו�  שמדובר בקונימבי	מקס . למל�ע� קוני

שלמניו הוא ' שר,  אח אחד רופא ואח אחד חסיד משיב מקסקרולינה המתפלאת אי��לה’חיהל

ק והוא מבלבל כהוג	 את דואא� מכוו	 שלא למד מעול� נשאר ,  בעל דעות חופשיותאד�

 והלה יביא שדכ	� קלמ	יבוא לביתו של , למל�מעלה רעיו	 שהוא  יתחפש לקונימקס . החסידי�

  . קרולינה כחת	 המיועד�לה’חיהאותו לביתה של 

  

                                                
3

     במהדורה שהודפסה בניו כפי הנראה בשנת .  1887 הש� מופיע כ� במהדורה הראשונה שהודפסה בוורשה בשנת  

הציטוטי�   . די ביידע קוני לעמעלס  ובשער הפנימי  מופיע  לעמעלס�די צוויי קוניחזה  בתמונת השער נקרא המ1893

  . ומראה המקו� במאמר זה ה� ממהדורה זו

4
  . 220�210' עמ, 1996אבישר :  על המחזות הנזכרי� ראו 
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  השניימערכה 

תה למציאת ב	   בו היא מביעה את כמיה,  שרה ליבה  בתו  שיר  עצובשדכ	�קלמ	בביתו הדל של 

מקס . למל� סדר כי עוד מעט מגיע קוני ול נכנס הביתה ומודיע שצרי� לנקותשדכ	� קלמ	. זוג

 או מהלל את יופייה וטוע	 שהוא אוהב .ליבהלמל נכנס לבית ומתחיל לפלרטט ע� �בתחפושת קוני

  . אותה וא� מצליח לשכנע אותה לברוח איתו

. בחירות לגבאי חדש בבית הכנסתש� עסוקי� ב, למל שחרייווקה� ת לעירו של קוניהעלילה עובר

 המבקש ממנו לשלוח אליו את שדכ	� קלמ	עמד המוביל מוציא מכיסו מכתב מניו המושלומ' ר

למל ותוהה  מי היא הכלה המהוללה המעוניינת �הוא שמח על ההזדמנות להיפטר מקוני. למל� קוני

  . להתחת	 איתו

משתכנע רק הוא מסרב להאמי	 שנהיה לחת	  ו. ילדותי ובייש	, מגמג�, למל נכנס ע� דגל ביד� קוני

.  הניסיו	 ללמד אותו לומר ללא גמגו�  שלו� עליכ� למחותני� נכשל . ואה את המכתבכשהוא ר

ומובל  בתהלוכה תו� הוא נבחר לגבאי .  ש ואומר שהייחוס מחסה על הכולאינו מתרג, שלומניו' ר

הוא מנסה לנגוס  בגניבה . למל ודגל ע� תפוח ונר בידו� בראש צועד קוני. כדי שירה לבית הכנסת

  .  נכווה מהנרמהתפוח ו

   

  מערכה שלישית 

פנחסיל מודיע לה שביקש ' ר.  שלא תסכי� לשידו� מבלי לראות את החת	הרבקה א� הכלה מודיע

קרולינה � לה’חיההוא משוחח ע� .  מאבי החת	 לשלוח אותו הישר לבית הכלה ולא לבית השדכ	

משיבה את מקס אהובה קרולינה הבטוחה שתפגוש �לה’חיה. נותיו של השידו�על  מעלותיו וחסרו

  . שחת	 שבחר לה אביה  הוא בוודאי חת	 ראוי והגו	

ובנוס�  הוא מוצא פג� בשמה הלועזי . קרולינה�לה’חיהנכנס ומשוחח ע� ) האמיתי(למל � קוני

�לה’חיה. רוחות וברבני�ב, בשדי�דעת מה פרשת השבוע ואינה מאמינה מתברר לו שהיא אינה יו

מתחננת לפניו שיפסיק ע� המשחק וא� מנסה לנשק ,  ע� מקסהבטוחה שהיא מדברת, ינהקרול

  ". שמע ישראל"למל בורח מהבית כשהוא צועק �קוני.  אותו

פנחסיל נכנס ' סתר וכשרלמל הוא צדיק נ�פנחסיל חושב שקוני' מקס מחליט לנצל את העובדה שר

בעל קנו הנשמות הקדושות של אבי זמתנועע בתנועות משונות ומדבר כאילו ע� לחדר מקס 

א באמת  הי קרולינה �לה’חיהא� הוא מבקש  לברר . ר קרובי משפחתוהמופת  רבי קולומיניס ושא

  .  זיווגו  המתאי�

' מבקש מרמקס . ונראה כאד� רגיללמל אינו מגמג� � פנחסיל מתפלא שמקס המחופש לקוני' ר

הוא מבקש את פנחסיל תקיעת כ� שיית	 לו את בתו ומצווה עליו להישאר צמוד אליו בשעה ש

לרוחות רפאי�  מחופשות ]סטודנטי�[דמויות לחדר נכנסות . כמת הנשמות הקדושותהס

  .  "מזל טוב" קרולינה ומברכות את הזוג בברכת �לה’חיההמודיעות שמקס הוא הזיווג של 
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  מערכה רביעית 

ה  קרולינ�לה’חיהאשתו רבקה ובת� , פנחסיל, למל� 	 יושבי� מקס המחופש לקוניסביב השולח

שלומניו לסיו� כתיבת התנאי� ובינתיי� ' מקס מציע שיחכו לאביו ר. וחז	 הכותב את התנאי�

  . פנחסיל שיניח חצי מהנדוניה כמקובל' מבקש מר

' ר. תיילמל האמ�למל נכנס לחדר ובידו חתימות ממועצת העיר המאשרות את היותו קוני� קוני

הוא אינו מוכ	 . ס מי הוא לכל הרוחותאל את הנכנלמל ושו�פנחסיל משתומ� לראות עוד קוני

למל כבר לא משוכנע שהוא  �למל האמיתי וג� קוני�שהוא קונילקבל את טענותיו של הנכנס 

  . למל�באמת קוני

פנחסיל שרוצה לגמור ' למל שעזב את ביתו ללא רשות ועל ר� נכנס לחדר וכועס על קונישדכ	� קלמ	

למל טוע	 לעומתו  שמעול� לא היה בביתו � קוני". דמי השדכנות"את השידו� בלי לשל� לו את 

בהתחלה הוא קצת נבהל . למל לבוא לביתו� ורבי פנחסיל  ממשי� ואומר שהוא זה שהזמי	 את קוני

 בגמרא ושג� בתו אוהבת אותו למל הוא צדיק נסתר הבקיא�לו שקונימנכותו א� משהתברר 

  . הסכי� לשידו�

סכ	 למל המ� קוני. וקוראת לו שקר	למל � ת את קוני ותופסשדכ	�קלמ	ל בתו שלחדר נכנסת ליבה 

היה בחדרה וניסה למל � פנחסיל ומספרת לו שקוני'  רפונה אלליבה . אינו מבי	 במה מדובר

, נדוניהכל רצונו הוא להוציא במרמה את  כס� הד האד� ובעצ� הוא לא צלע ודיבר כאח. לפתותה

  . את הזק	  והוא  בורח מ	 החדרלמל� היא מנסה לתלוש לקוני. אפילו זקנו אינו אמיתי

 השני הוא מקס למל� למל הוא אכ	 בנו החורג ומסביר שקוני� ומאשר שקונישלומניו נכנס לחדר ' ר

ע	 הייחוס ומציע פנחסיל שרצה למכור את בתו לנכה רק למ' הוא מאשי� את ר. ב	 אחיו הדוקטור

  .כחת	 הראוי לבתולו לקחת את מקס 

מקס טוע	 . ליבה מבינה שהיה זה מקס שרימה אותה. לינהור ק�לה’חיהנכנס מחובק ע� מקס 

�חצי מכס� הנדוניה בתנאי שתתחת	 ע� קוניה זו רק בדיחה והוא מוכ	 לתת לה להגנתו שהיית

  .  למל

למה העירו "ג	 ושרי� סטודנטי� מחופשי� למתי� נכנסי� ל.  הסיו� מתרחשת בג	 הביתסצנת

שיכי� לשיר כשה� לבושי� בבגדי סטודנטי� את הגלימות וממה� זורקי� ". את המתי�

.  "מזל טוב"ומאחלי� א� ה�  בשירה מהצד נכנסי� חסידי�.  לחת	 ולכלה"מזל טוב"ומאחלי� 

להתייחס לאנשי� מאוסי�  שבעת הזו אי	 כבר צור� הסטודנטי� מגרשי� אות� ואומרי�

  . כחסידי�

דיע לחבריו לשעבר כי הוא נפרד הוא מו. פנחסיל'  באי� בטרוניות לפני רהחסידי� המגורשי�

  . משו� שהגיע למסקנה שהסטודנטי� ה� החכמי�מה� לתמיד 
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בשירה ואומר הייחוס פנחסיל ' לרמקס פונה . � את החסידי� החוצההסטודנטי� משליכי

  .כול� רוקדי� ומאחלי� מזל טוב לזוגות החדשי� . הוא האד� המשכילהאמיתי 

  

  חסידיתלמל כדרמה משכילית אנטי � שני קוני

דער די ביידע קוני לעמלטיק 	נ�דער פ�:  כאמור הואשני קוני למלשמה המלא של הדרמה 
5

  

פנחסיל' הקנאי הוא כמוב	 ר]. הקנאי או שני קוני למל[
6

 החסיד אבי הכלה המסרב בתחילה לתת 

את בתו למקס
7

שנות השבעי� כמו ביצירות אחרות של גולדפאד	 מסו� , ג� בדרמה זו.  המשכיל

קרולינה� לה’חיהכבר במערכה הראשונה יוצאת .  אנטי חסידית ברורהורגשת מגמה משכילית מ
8

  

יציאה זו מסמלת בדרמה יציאה מבית . צח מביתה לטייל בשדרה ולשאו� אוויר בת השבע עשרה

בחו�  שרה חיה  את השיר  .  אוויר ההשכלה הצחחניק אל עול� האור כדי לשאו� את קנאי ומ

ה הדלת והאור ח וכשנפת,  בחדר חשו�כ�  שמילדותה ננעלה�   בו היא מקוננת על"רק לא בשביל�"

  : בבית השני של השיר שרה חיה".  רק לא בשביל�: "מיד ואמרו להסגרו את הדלת  , הטוב נכנס

  

  קס� בי� אי� אי� פינסטערע טויר� אוי� געוו�

  טיקער בי� אי� געבויר� נ�פו� פ�

   מינוט דעפינסטער איז מיר געווע� יע

  ס איז גוט ד�, יאו, ב מי� איינגעוויינט או� גמיינטאי� ה�

  רט� אי� דע� זיס� רויס בי� אי� אי� ג��

  ב אי� דערשמעקט די זיסע לופטפו� בילדונג ה�

   צו געניס� שנגעהויב� קענטעניב  �אי� ה�

  ופט לערב אי� מי� מיט דער פרישדערקוויקט ה�

  זוי אי� איר וייטער �טעמע� וז זשע מי� �ל�

  ).12' עמ(ר דיר  ר ניט פ�נ�, גט מע�ז�, "די לופט איז פריש"
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. השקפה�  והופיע בירושלי� כתוספת לעיתו1900ש� זה משתמר ג� בתרגו� העברי הראשו� למחזה שנעשה בשנת  

המחברת " או"ש� יצירה המורכב משני שמות ע� המילה .   הקנאי או שני יקט� יקש�: המחזה בתרגו� העברי נקרא

.באותה תקופה" השונד"ביניה� מופיע בדרמות רבות של גולדפאד� והיה מקובל בספרות ה

6
.�הש� פנחס הוא ש� משמעותי הנקשר לדמותו המקראית של פנחס הכה� המקנא לאלוהי 

7
.  מקס הוא המבוגר בי� הצעירי� במחזה. ש� לועזי של סטודנט ב� עשרי� ושתיי� המסיי� את לימודיו הוא  מקס  

גילו המבוגר מתאי� לדרישת ההשכלה לאחר את גיל הנישאי� עד לאחר רכישת ההשכלה ולא להתחת� בגיל צעיר כפי 

  .שהיה מקובל בחברה המסורתית

8
הש� חיה הוא ש� משמעותי .  עשרה�כבת שבע)  מעדכע�( כנערה לה’חיהזה מוצגת  בהצגת הדמויות בתחילת המח 

גולדפאד� משתמש במקור במילה הגרמנית .  ורמז מטרי� הבא לציי� דמות המחפשת חיי� בתו� הסגירות הדתית

ה  בהמש� הדרמה מעדיפ.  מעדכע� ולא במילי� שוות הוראה ביידיש  כדי לרמוז לנו על קרבתה לעול� ההשכלה

). 51עמ ( להשתמש בש� הלועזי קרולינה בעוד אביה כלל אינו מודע לש� זה  לה’חיה
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  / חשו� היה לי תמיד/ נולדתי לאב קנאי/ גדלתי בי	 שערי� חשוכי�[

/ הרחתי את ריחה המתוק של ההשכלה/ יצאתי לג	  המתוק/ התרגלתי וחשבתי שזה אכ	 טוב

/ הרשו לי לנשו� עוד מניחוח  זה/ י ניחוח ההשכלה הצחהחיה אות/  מקניית ידע תהתחלתי ליהנו

  "]רק לא בשביל�", אומרי� לי, "האוויר  טהור"

היא נולדה בי	 חסידי� עיוורי� . לקונ	 על מר גורלהקרולינה � לה’חיהבהמש� השיר ממשיכה 

היא . ושוכנעה שכ� מתנהל העול� עד שהתאהבה בצעיר משכיל המתנהג בצורה מכובדת ומנומסת

  ". הוא בחור טוב  רק לא בשביל�"צה להיות איתו  א� עוני� לה רו

התובנה . ולהצגת טיעוניה כנגד החסידי�הדרמה משמשת במה להצגת השקפות ההשכלה 

מבוססת הדרמה היא  הרעיו	 שנישואי	 צריכי� להיות מתו� היכרות המשכילית המרכזית שעליה 

פנחסיל אבי ' ר. וביקוש בעזרת שדכ	 של היצע הדדית ואהבה ולא כסידור עסקי על בסיס

לטענתו הוא לא אהב את  רבקה. המשפחה מבקר  את הנוהג החדש להתאהב בב	 הזוג
9

  אשתו לא 

 הוא יהודי הגו	 ג� בלי אהבה. לא הפריעה כהוא זה  לחייועובדה זו . ני החתונה ולא לאחריהלפ

חת	 שימצא ח	 בעינה וסביר  ת  רבקה  שברצונה שבתה תתחת	 ע�לעומתו טוענ). 7' עמ(ועשיר 

קרולינה לדמותו �לה’חיההניסיו	 לשד� את ). 8' עמ(לא ימצא ח	 בעיני אביה להניח שחת	 כזה 

טענת המשכילי� כנגד מחדד ומקצי	 את , למל  רק בגלל ייחוסו� המעוותת והגרוטסקית של קוני

 השידוכי	 למע	 שלמניו בנאו� בגנות' בטקס האירוסי	 בסו� המחזה פותח ר.  שדוכי כפיה

  :הייחוס

  

לט מיר מוחל איז ז�,  אויג�לט איי� עפענע�  די צייט  איר ז�עס איז שיו�, פנחסיל' רט אויס רהע

ט ס איר ה�ליי� וו�רעכניט � ב�נ�, ווייל איר זענט איי� עלטערער מענטש, ג איי�ס איז ז�זיי� וו�

ב�  טע ה� ט�ווי קע� �! ... צוליב יחוס? סוליב וו�כ� אייער אייג� קינד צלט אומגליקלע� מ��געוו

  . ליקע ק�ר �זיי� אייג� קינד פ�רקויפ� ר� או� פ�ס ה�ד�

  

חשב ,  סלח לי על אשר אומר ל� כי אתה אד� מבוגר, הגיע הזמ	 בו יפקחו עיני�, פנחסיל הקשב' ר[

 לב אב למכור את בתו אי� יהיו ! ...בגלל ייחוס? את בת� היחידהבגלל מה רצית לאמלל , בעצמ�

  .] היחידה לנכה

  

                                                
9

בהצגת הדמויות בתחילת המחזה מאפיינת רבקה כאישה בת ארבעי� החובשת פאה אדמונית ומעורבת יותר מבעלה  

ת מה טוב יודעג� רבקה במחזה , ה לרבקה המקראיתבדומ. ג� הש� רבקה הוא ש� משמעותי. בהוויות העול�

בחידוש של  נשי� שחקניות בתיאטרו� ביידיש והצגת דמויות נשי� כרבקה  העומדות על . לילדיה בניגוד לדעת בעלה

נית� לראות את ניצני המאבק לשחרור האישה , דעת� ומכוונות את ילדיה� לעול� ההשכלה בניגוד לדעת בעליה�

. עשרה�בחברה היהודית ברבע האחרו� של המאה התשע
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, בדרמה מוצגי� החסידי� כחוברת אנשי� המבלה את זמנה בעיקר באכילה ובשתייה מופרזת

ידית מלכה החס� ע� כי סעודת מלווה. מאמינה באמונה תמימה ברבי ומנותקת מהוויות העול�

  .  פחות באור שלילייותר באור פולקלוריסטי ומוצגת ) 5�4' עמ(הפותחת את המחזה 

תיאורו הגרוטסקי  .  סמלית המייצגת את החסידות–למל עצמו הוא בעצ� דמות מטונימית � קוני

ות  החסיד. מגמג� וילדותי  מושל�  על החסידות, צולע, של קוני למל  כב	 החורג  עיוור בעי	 אחת

.  ההשכלהאור החורגת של היהדות המסרבת לראות את בתההעיוורת בעי	 אחת היא בעצ� 

גת טענות המשכילי� נגד למל לכלה ובני משפחתה משמש כבמה להצ� המפגש הראשוני בי	 קוני

, בשמות לא עבריי�מתנגדי� ללימוד שפות זרות ושימוש החסידי� מוצגי� כמי ש. החסידי�

' עמ(ברוחות ושדי� , וה� מאמיני� באמונות טפלות, עולמ� הרוחני מוגבל ללימוד פרשת השבוע

34�35.(   

סצנה מרכזית במחזה בה מוצגי� החסידי� כשוטי� המאמיני� באמונות טפלות היא הסצנה בה  

למל  מזמי	 את נשמת זקנו הרב קולומיניס  ושאר קרוביו המתי� כדי לקבל � מקס המחופש לקוני

' ר. לחדר נכנסי� סטודנטי� בתחפושת של רוחות. קרולינה�לה’חיהמה� אישור להשתד� ע� 

לדבר ע� , דמותוהיכול לשנות את , למל הוא למדווניק נסתר� נימאמי	 שקופנחסיל החסיד 

משתכנע בעזרת הוא  .  לדבר ע� חמור בשפת אנשי�לרקוד ע� מלאכי� וא� צרי� ג�, המתי�

  ). 48�46(למל הוא באמת השידו� המתאי� ביותר לבתו  � שקוני" רוחות"ה

בשירה ומאחלי� מזל נכנסי� די� יחסה. סיו� המחזה מסמ	 ניצחו	 מוחלט להשכלה על החסידות

  : הסטודנטי� מגרשי� אות� החוצה כשה� שרי�. טוב

  

  !וואעק�, ווואק�, וועק�, וועק�

  לע מיאוסע לייטאיר �

  נקוק� ל איי� שוי� מער ניט �מע ז�

   !  העכסטע צייטשוי� דיאיז 

  

,  � אתכ� כבר לראותאי	 צרי/ כולכ� אנשי� מאוסי�!/ הסתלקו הסתלקו, הסתלקו, הסתלקו[

  !] זמנכ� כמעט ות�

' ר. אפיקורסי� מגרשי� אות�" דייטישי�"שפנחסיל ' נפגעי� מתלונני� לפני רהחסידי� ה

 משו� ; א� הוא נפרד מה� עתה לתמיד,ל  משיב שאכ	 בעבר ה� היו אורחי� רצויי�'פנחס

.  שקאות חריפי� ואילו החסידי� כל גדולת� היא בשתיית מ,שהמבי	 שהמשכילי� ה� החכמי�

מקס מסכ� את המחזה ).  61' עמ(הסטודנטי� מגרשי� את החסידי� וכול� לועגי� לה� 

ייחוס הוא דווקא רק  האד� " [	ר דווקא דער געבילדערטער מ�ייחוס הייסט נ�": במילי�

  ].המשכיל
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 ואילו ,אברה� גולדברג מציי	 שבדרמות של ספרות ההשכלה הפ� המשכיל לדמות אידיאלית

לעומת	 , ק במלחמה להפצת רעיונות ההשכלהפקדיה של הדרמה היה לשמש כעוד כלי נשת

 אול� הדגש בה	  מופנה  יותר אל ,הדרמות של גולדפאד	 מעבירות  מסרי� של  תנועת ההשכלה

למל ולא של המשכיל �ל קוניכ� נשתמרו בתודעה העממית דמותו ש. הדמויות העממיות והקומיות

 זכורה לנו דמותו של הוצמי� ולא של המכשפה וג� במחזה , של רוזהשל שמנדריק ולא, מקס

  ). 51�50' עמ, 1970, גולדברג(מרכוס המשכיל 

העולה מ	 המחזה היא דמות של משכיל מתו	 האוחז י להדגיש שדמות המשכיל האידיאלי ראו

יות הדמויות האידיאל. עזב מעול� את ערכי הדת היהודית א� מאיד� לא ,מחד בערכי ההשכלה

 המתואר ,אביו של מקס, שלומניו ובמיוחד דמותו של אחיו הדוקטור' במחזה ה	 דמותו של ר

).  57' עמ(דוק היודע להתנהג בצורה הראויה ג� לאלוהי� וג� לאנשי� אכאד� משכיל וכאד� 

 הוא מתחיל לכתוב את המכשפה ולמל�שני קוניהמחזות כשנתיי� אחרי  שכתב גולדפאד	 את 

ביצורות אלו הוא מתרפק על העבר היהודי וש� דגש . ר אלמסדו"ד וכוכבא� בר, יתשולממחזותיו  

באחרית ימיו שינה גולדפאד	 את דעותיו וראה בתנועת ההשכלה .  על הרגש הלאומי והרגש הדתי

את הגור� מרכזי  שהביא לירידה הרוחנית ולהתבוללות בחברה היהודית
10

 .   

  

  למל כקומדיה� קוני

 כשהמוטיב הקומי המרכזי בו הוא מוטיב הבלבול , הוא קומדיה של מצבי�למל� שני קוניהמחזה 

מוטיב התחפושת חוזר .   למל� למל לדמותו של המשכיל  מקס המחופש לקוני� בי	 דמותו  של קוני

אביו החורג של , ניומוג� בדמות� של הסטודנטי� המחופשי� לרוחות ולשדי� וכ	 בדמותו של של

יות הוא מוטיב מוטיב התחפושת ובלבול הזהו.   המחופש לחסידשהוא בעצ� משכיל, למל� קוני

נושא המחזה בו מצליחי� צעירי� להערי� על . ממימי הקומדיה היווניתידוע בקומדיה עוד 

 וכמו ,ארטה' בקומדיה דלהוריה� הזקני� ולהתחת	 ע� בחירי ליב� הוא הנושא המרכזי

  של וה לעומת לשונ� העממית והגסהלארטה מדברי� הצעירי� בלשו	 משכילית גב'בקומדיה ד

מוטיב החלפת הזהויות מופיע  א� בדרמות שנכתבו בתקופת . הדמויות הקומיות והזקני�

דער דעקטו� מבוסס בעצ� על מחזהו של אברה� בר גוטלובר למל� שני קוניההשכלה ומחזה 
11

 

  ).הצעי� או המסווה(
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  .2006גולדברג . ו"תשנ, גולדברג:  גולדפדא� כמשכיל מתו� וכמי שתוק� בחריפות את תנועת ההשכלה  ראועל 

11
. 214,193' עמ,  1996אבישר :  ראו 
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"עליוני�"ההומור במחזה הוא הומור של 
12

נקודת מבט משכילית מתנשאת הדרמה כתובה מ. 

 וכ	 מנקודת מבט של הבריא הלועג  למוגבלויותיו הגופניות ,המזלזלת בחסידי� ושמה אות� ללעג

  . של הנכה

 שתיה	 מסמלות את עליבותו של העול� .למל�  וקונישדכ	� קלמ	 : דמויות קומיותבמחזה שתי

  .  חסידי מול עליונות ההשכלה�המסורתי

ארבעי� המדבר מהר ומריח מתואר כיהודי ב	 , ת למחנה החסידי הנלעגות השייכדמ, שדכ	� קלמ	

כל הבזוי והמאוס בעסקנות היהודית מקצוע השדכ	 וריח הטבק מסמלי� את . מטבק

המסורתית
13

 כשהוא ,שדכ	 פועל  בדרכי� ערמומיות ורק מתו� שיקולי� של רווח כספי� קלמ	. 

למרות ערמומיותו הוא לא יוצלח . למל�לקוניקרולינה �לה’חיהי בי	 מנסה לשד� שידו� חסר סיכו

עהמתקשה למצוא שידו� אפילו לבתו המתבגרת  ליב
14

הוא מאופיי	 ביצירה .  וחי תמיד כעני מרוד

"פ נישטכ�"במונולוגי� ארוכי� ומהירי� וחזרות דחופות על צמד המילי� 
15

ועל ) אל תחטו� (

  : זהוברצ� של שאלות רטוריות בסגנו	 " פ	כ�"הטיות הפועל 

  

ינע וזכ� פו� �לט איי� מ�פנחסיל איר ז�' נט רז איר זעט �סט נירגעפ�! פט ניטכ�? סבער וו��

 צו ער דערגייט ניט אוי� �, ער דערזעט ניט אוי� איי� אויג, קעס איז ט�וו�?  צימעסרישקייט� �נ�

ר� זע� אוי�  ייד ד�ז �רו� �פנחסיל ווי שטייט דע� ערגע� אי� שולח� ע' ווייזט זשע מיר  ר, פיס

ג� דע�  ז�נ�, ער רעד אביסל  טשיפיליאווע,  צו דעסט גלייכ�.ביידע אויג� אדער גיי� אוי� ביידע פיס

או� ,  יידר ווייס� אז ער איז �ר� נ� ייד ד��? ר� רעד� גליי� ייד ד�ז �אונדזער מוסר ספרי� �

כט ניט קיי� ס� שהיות מ�! פט ניטפנחסיל כ�' ג איי�  ר אי� ז��נגיי�  ר ניט �ר� אי� ג�ווייטער ד�

  . פט ניט�כ,  פ�ל אי� ביי איי� נישט אויסכ�כדי מע ז�, ס דע� אב� טוביופט �ראו� כ�

  

אינ� צרי� לעשות משטות כזו  עסק כזה . פנחסיל' אל תשכח שאתה הוא ר! �אל תחטו! אבל מה[

היכ	 נאמר , פנחסיל' ר, הראה לי, הוא צולע, נו רואה בעי	 אחתהוא אי, וכי מה העניי	? גדול

וכי , הוא מעט עילג בלשונו.  בשולח	 ערו� שיהודי צרי� לראות בשתי עיניו או ללכת על שתי רגליו

 יהודי צרי� רק לדעת שהוא יהודי ושו� ?ר שלנו שיהודי חייב לדבר ברהיטותאומרי� ספרי המוס

                                                
12

אוסטרובר הומור:  ראו 

13
.370'  עמ , 1960מייזל : ראו, יתכאפיו� מזלזל  לעסקנות היהודית המסורת"  ריח הטבק"ל פר� משתמש באפיו� " י

14
במחזה היא שרה שיר  עצוב על . שדכ� המחפשת ב� זוג�הוא שמה הסמלי של בתו של קלמ�] אהובה[ ליבע או ליעניא  

  מאופיינת בפתיחת המחזה כבהמית ובסו� המחזה היא עליב).  20�18' עמ(עשרה �בת תשע" רווקה זקנה"מר גורלה כ

.  קרולינה המשכילה והעדינה�לה’חיההיא ממשמשת במחזה כדמות הנגד ל. למל�מתחתנת ע� קוני

15
תיקחני " [ל מי� נעמע�דער רוח ז�: " מתאפיי�  בחזרה  על הביטויהמכשפה הדמות הקומית במחזה � � �הוצמ 

].הרוח
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תתמהמה וחטו� מהר את אל ! אל תחטו�, פנחסיל' ומר ל� ראני א. ותודבר יותר לא צרי� לעניי	 א

  ].אל תחטו�,  ו אחר יחטו� אותו ל�האב	 הטובה לפני שמישה

ברורה ה" מציאות"שקר	 לבי	 ה� שדכ	�מרכיבי ההומור בקטע נוצרי� על ידי הפער בי	 דברי קלמ	

ל 'פנחס'  לשכנע את רכ	שד� קלמ	מנסה ירונית בהיתממותו הא. לקהל קוראי המחזה וצופיו

האירוניה נוצרת . י כשהוא מונה את כל חסרונותיולמל כשידו� אידיאל�במעלותיו של קוני

 וספרי המוסר כסמכות שאי	 לערער שולח� ערו�בשימוש בטיעוני� שלא מ	 העניי	 כגו	 הזכרת ה

מלומד בסגנו	 דבריו נשמעי� כפלפול .  בעוד שספרי� אלו אינ� רלוונטיי� לשאלת השידו�,אחריה

 כמוב	 משתקפת מהדברי� ג� ביקורת משכילית .ד ה� רצ� של טיעוני� לא הגיוניי�דרשני בעו

  .  שכל מה שיהודי צרי� לדעת זה שהוא יהודי ולא יותר,כנגד הטענה

, סיד כב	 עשרי�חלמל הוא �קוני. המזכירה דמות ל� עממילמל � הדמות הקומית השנייה היא קוני

 של  ילד למרות עשרי� שנותיו רמתו המנטאלית היא.  ולע ברגל אחת ומגמג�צ, עיוור בעי	 אחת

כמנהג (במפגש הראשו	 עמו במחזה הוא מחזיק דגל שבראשו תפוח ונר . קט	 ע� בעיות התפתחות

שלומניו לגבאי בית ' ומתכונ	 לצאת לתהלוכה לכבוד בחירת אביו החורג ר) הילדי� בשמחת תורה

למל מגיב �קוני. א� ללא הצלחה,  מהנריכוות לנגוס מהתפוח בלי להבתהלוכה הוא מנסה. הכנסת

כל המחזה בכל הקשור לענייני�  וכ� הוא מגיב לאור� ,בביישנות ילדותית לבשורה שהפ� לחת	

אי	 ביכולתו . קרולינה מנסה לנשקו�לה’חיהכש" שמע ישראל"הוא בורח בקריאות . שבינו לבינה

מכיוו	 שג� , למל� וא הול� להביא אישור שהוא באמת קוני בתמימותו ה.י	 אמת לשקרלהבחי	 ב

, המעוותתמיות של הדמות נבנה מלעג מדמותו חלק גדול מהקו. הוא אינו בטוח לגמרי בזהותו

דמות   הוא למל� קוני. ממי ירוד הנטפל למומיי הזולתסוג של הומור עזהו  .כותו ומגמגומומנ

ל מסתב� ע, קומיתכדמות , למל� קוני, יו בחכמהמנווט את צעדבעוד מקס  . למקס המשכילמנוגדת

של היהדות למל נבחרה להיות דוברה המרכזי � של קונידמותו הילדותית גרוטסקית . כל צעד ושעל

ה ברזי החומרות והאמונות הטפלות ולמרות מוגבלותה השכלית היא בקיא, חסידית�המסורתית

  .  של חברה זו

חיות הבית בגלל קרבת� לאד� .  או לחסיד שוטהלמל הפ� להיות ש� נרד� לשוטה � הש� קוני

והטיפול היו� יומי בה	 נחשבות לטיפשות
16

, מסמלת תמימות) לעמעמלע� לעמעל(כ� ג�  הכבשה  .  

  (lom) �למל מצלצלת ג� המילה ביידיש ל��קוניבש� . הליכה בעדר ללא מחשבה וטיפשות

.    חיגר� שהוראתה  נכה

  

                                                
16

לעמל ולעמעלע  תחת הקטגוריה של מילי� נרדפות � מכניס את המילי� קונע)�305 306'    עמ,1950(סטוטשקאוו  

  .איש ת� שוטה–" לעמעדקע"ת� ו� איש–מתרג� לעמעלע , )1988(ווי  ַ�רקה�).  טפשות(לנרישקייט 
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�  סיכו

 את המחזה א� היה עולה על הבמה בגרסתו "קוטלי�" היו� היו בוודאי  ומבקריוצופי התיאטרו	

 חסידי�  מוצגי� דמויות לא מורכבות של  משכילי� טובי� מוללמל� קוני שניבמחזה .  המקורית

אברה� גולדברג .  הש� לצחוק את הנכה והשונהההומור הוא הומור רדוד . רעי� ללא גווני ביניי�

  :תבחוקר יצירתו של גולדפאד	 כ

כיו� נראי� לנו מחזותיו גולדפאד	 נאיביי� ופרימיטיביי� ושוב אינ� יכולי� לספק את "

 דווקא עממיות� של המחזות ,גולדברגלדעת  ,זאתלמרות ) 53' עמ, 1970, גולדברג" (ותינודריש

  . וקלילות� היא זו שהביא להצלחת המחזות בימי הראשית של תיאטרו	 יידיש

, ושנכתבו בעיקר למטרות דידאקטיותמעט לא הוצגו לפני קהל  השכלה שכלהבדיל ממחזות

שני במחזה . מחזותיו של גולדפאד	 נכתבו והומחזו במטרה לחולל קטרזיס  בלב  קהל צופי� רחב

רולינה המתקשה ק� לה’חיה  משלב גולדפאד	 רגעי צחוק לצד רגעי עצב כמו מצוקתה של למל� קוני

ור המוסיפי� עניי	 וחיות � וריקודי� וסצנות פולקלשירימשובצי� במחזה . להגשי� את אהבתה

בות את כחלק מהסצנות ה� סצנות צבע ללא קשר ישיר למהל� העלילה וא� מע .למחזה

ו לגבאי בבית הכנסת במערכה השנייה ינשלומ' כ� לדוגמא טקס בחירתו ר. עלילההתפתחות ה

  ). 29�24' עמ(

  של חסידי� השרי�"מלווה מלכה"דת המחזה נפתח בסעו.  סצנות פולקלור רבות ישבדרמה

' מוצאי שבת הוא זמ	 מתאי� לאמירת תחינות ור). 5�4 'עמ(ומשבחי� את מעלות השתייה 

). 6�5' עמ(לה קרולינה 'לבתו חיהבה הוא מבקש שידו� הגו	 וירא שמי� , פנחסיל פותח בתחינה

יק נסתר את רוח סבו  נלמל כלמדוו� בסצנה בה מעלה קוניטיבי� עממיי� נוספי� אפשר למצוא מו

רוקדי� בסצנה זו . הכלה המיועדת לקונימלקרולינה היא � לה’חיהשהמאשר , קולומיניס

  . מחופשי� לרוחות רפאי�כשה� הסטודנטי� 

. בי שביידישאתובלת  בקללות ובמילי� מהמרכיב הסלזה כתוב ברובו ביידיש אידיומטית מהמח

לעומת� . ידי� המאכלסות את רוב המחזהבשפה זו משתמשי� הדמיות הקומיות ודמויות החס

להבדיל מהדרמות של תקופת ההשכלה מטרת . תנ מקס והסטודנטי� ביידיש מגורממדברי�

  . המדרג  הלשוני היא לאפיי	 את הדמויות ולא לחנ� את קהל לדבר בגרמנית תקנית

  

ת	 של נשי� עצ� השתתפו.   נית	 להבחי	 בניצני ארוטיקה בתיאטרו	 יידישלמל�שני קוניבדרמה 

במחזה היה מבחינת חידוש מתירני נועז
17

" לרגש"ג� בעלילה הוכנסו אפיזודות שהיו אמורות .  

קרולינה �לה’חיה. ג	 העירוניקובעי� להיפגש בקרולינה � לה’חיהמקס ו. ל הקוראי�את קה

                                                
17

 סרבו לקבל תפקידי )ואפילו יצאניות(נשי� כל שכ� ,  העיסוק בתיאטרו� בכלל נחשב לעיסוק בזוי באות� הימי� 

. 10' עמ, 1970, גור: ראו, שחקניות בתיאטרו�
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היא . היה הסימ	 המוסכ� בי	 האוהבי�צליל ציפור ש, "קו קו"מסתתרת בי	 העצי� ומשמיע 

וכשה� נפרדי� היא מפריחה לעברו ) 15' עמ( ממחבואה בי	 העצי� ומתחבקת ע� מקסקופצת

 למל  מחזר בהתלהבות אחר ליבע� קונימחופש להבהמש� המחזה מקס ).  17' עמ(נשיקות באוויר 

 אהובהבמקו� את מקס למל � רולינה מנשקת בטעות את קוניק�לה’חיהו) 24�22' עמ(בת השדכ	 

לקוד  בניגוד ,נשי� וגברי� המתחבקי� ומתנשקי� על הבמהו	 בה הופעת תיאטר). 36' עמ(

  . הוסיפה עניי	 וריגש לקהל צופי�,התנהגות המוסרית המקובל בחברה היהודית באותה תקופה

 ג� .בי	 היצירות החשובות שכתב למל�קוני� שניהדרמה אברה� גולדפאד	 לא החשיב את 

מבקרי� בני זמנו ביקרו את היצירה
18

לה מידי פע� על בימות שב המחזה ועו זאתלמרות . 

 כשעייפה כי, ההיסטוריה של התיאטרו	 היהודי מלמדת אותנו" :רג כותבראוב	 גולדב. התיאטרו	

כששבעו פסיכולוגיה עמוקה ובעיות , ש� מ	 הספרותיות היתירה�ידועינפש� של במאי� ושחקני� 

" קומוניקאציה"ל,  לניגו	 עממי,לתנועה, למשחק ער, "תיאטראליות"ונפש� יצא לקצת , חברתיות

וכל . אל גולדפאד	 ה� פנו –) ג� שהתרוקנה הקופה: ונוסי� בסוגריי�(הצופי� � של ממש ע� קהל

הווי , שובבות תיאטרונית נאיבית לש� הנאה בלבד:  במחזותיו מה שליבו ביקש למצואבמאי מצא

, ציאליסטית מהפכנות סו,הטפה ציונית, האור�מלחמה במורדי, סאטירה סוציאלית, יהודי עממי

  ). 53' עמ, 1970, גולדברג ("הרואיז� היסטורי וכדומה
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בו הוא קורא לו להמשי� ליצור למע� הע� היהודי א� לא  שיר לכבודו של גולדאפד� 1887משה חשקעס פרס� בשנת  

כ� סטו אונדז נישט מ�ווע' קונע לעמיל 'מיט דיי� : "ותב הוא כלמל� קוני�שניעל הדרמה . נדריקי� ומכשפותעשמ

  . 71'  עמ, 1940שאצקי : ראו].   למל של� לא תעשה אותנו חכ��ע� הקוני" [קלוג
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' בתו� טוריאנסקי ח. גאלדפאדענס ערשטע ווערק' סאציאלע פיגור	 אי	 א). ג"תשנ(' א, פינקעל
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