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      אילנה רוזן 

  :)יהודי מוצא עצה(ד געפינט ַאן עצה ַא יי
  קריאה בסיפור החיים ובפתגמים ואמירות של ישראלי
  יוצא טרנסילבניה על חייו ברומניה הקומוניסטית

  

  מאת

  אילנה רוזן
1  

המורכב: מבוא מן  ותר  י שלם  ן    אי

המאמר הנוכחי הוא עיבוד ותרגום מאנגלית של פרק מתוך עבודת מחקר העוסקת בדמותו של 

, שחלק עמי במשך כחמש עשרה שנים, סיפורים ושיחות, ול רוזנצוויג לאור סיפור חייוחמי שא

יידיש , ביטויים ואמירות פתגמיות ומטפוריות שלו בהונגרית, ולמעלה משלוש מאות פתגמים

 שאול חי לאורך רוב המאה העשרים במסגרות פוליטיות ותרבותיות שונות 1.ורומנית

לכן העבודה . אזורים שונים ברומניה וישראל, הונגרית- רובהן האימפריה האוסט, ומשתנות

סביבתו הקרובה , הכוללת עליו עוסקת באיש וביצירתו בבחינת שיקוף של יחסיו עם משפחתו

היות שכל אלה נחוּו , כמו כן. פוליטיות שהוא חי בהן- והמסגרות הלאומיות והאידאולוגיות

עבודה הכוללת גם בפולקלור עוסקת ה, ונלמדו במסגרת יחסי משפחה לאורך שנים

  .מזעיר מהיבט זה של העבודה- אך כאן אוכל להציג אך מעט, ובפולקלוריסטיקה במשפחה
2  

ובייחוד אמורים הדברים בשנים , בשל מרכזיותם של פתגמים ביצירה ובביצוע של שאול

ישראלי - לאומי והיהודי-  אף העבודה הכוללת מתמקדת בחקר הפתגם הבין2,האחרונות לחייו

       
רוקם מתוך הערכה - גלית חזן' מוקדש לפרופ, העוסק בחייו של אדם במשטר דיכוי, מאמר זה  *

הצד הפוליטי של גלית הוא הצלע . לסטיניםפ- לפעילותה למען צדק והגינות ביחסי יהודים וערבים
כל הצלעות גם יחד משביחות זו את זו . השלישית והמשלימה ליצירתה המחקרית וליצירתה השירית

  .החוקרת והמשוררת שכרך המאמרים הנוכחי מוקדש לה, ויוצרות את האדם
1  I. Rosen, Soul of Saul: The Life, Narrative, and Proverbs of a Transylvanian-Israeli Grandfather 

(Proverbium Supplement Series 31), Burlington, VT 2011  
. שאול מיעט בדיבור וכמעט שלא סיפר סיפורים או יצר וביצע פתגמים, כל זמן שאשתו חייתה לצדו  2

לי שבו נענה לבקשתי לסייע ,  הוא אירוע יוצא דופן1989מבחינה זו היגוד סיפור החיים שלו בשנת 
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בחינת המצאי המחקרי בנושאים אלה מעלה כי חקר הפתגם בתקופה זו . עשורים האחרוניםב

 בתוך 3.כמו בשילובים מורכבים ביניהם, יחסים ודיאלוג, מקום, עוסק רבות בסוגיות של זהות

כך חקר הפתגם בהקשר ישראלי מייחס ערך מרכזי לקבוצה האתנית או העדתית של יוצרי 

כבויות הלשוניות ולמשמעויות התרבותיות של הפתגמים שנאמרו למור, הפתגמים ומבצעיהם

כגון סיפורת אישית או , ליחסים בין פתגמים ובין סוגות אחרות, ונרשמו בשלל שפות ולהגים

ולתרומתם של החוקרים להנכחת כל אלה ולהנהרתם במחקר הספרות והתרבות , מעשיות

במגוון מי ובכוונה ללמוד אותן  בקשב לדמותו וליצירתו הענפה של ח4.העממית בישראל

יצרתי בעבודה הכוללת דגם מרובע שבחן את הסוגיות , הקשרים בדומה לנעשה בעבודות הללו

: במכלול יצירתו של שאול ובארבע רמות של דיון) יחסים ודיאלוג, מקום, זהות(שלעיל 

שת שלבים בהדג, היחסים בין סיפור חייו הכולל של שאול ומהלך חייו המשוער(כרונולוגיה 

עצותיו ולקחיו באשר לדרך (אתוס , )כגון חיזור ונישואים ולהבדיל זקנה ומוות, שהדגיש במיוחד

סמלי , עיסוקיו במקום במובן פיסי(טופולוגיה , ) לחיות את החיים– מוסרית ומעשית –הנכונה 

  .)דרכו הייחודית לבטא את כל אלה ואת עצמו ביצירה עממית(וסגנון ) פוליטי- ואידאולוגי

       
- מסורת קשורה להתאלמנותו ולרצונו המודע והלא- ואילו התפתחותו בתור מספר ונשא. בעבודתי

  : ראו. מודע למלא את החלל שהותירה אשתו בחייו ובחיי משפחתו ולשתף את משפחתו בעולמו
 1, גרונטולוגיה לח', הונגרי- זיקנה ומוות בפתגמים ואמירות של ישראלי מבוגר מרקע אוסטרו, 'רוזן' א
  .128–111' עמ, )א"תשע(

 G. Hasan-Rokem, ‘The Aesthetic of the: מבחר המאמרים שלהלן מדגים עיסוק מגוון בסוגיות אלה  3

Proverb: Dialogue of Discourses from Genesis to Glasnost’, Proverbium 7 (1990), pp. 105–116; 

eadem, ‘Proverbs as Inter-Ethnic Dialogue in Israel’, Jewish Folklore and Ethnology Review 14, 

1-2 (1992), pp. 52–55; I. Denize, ‘The Roma Proverbs: Memento of Social Exclusion and Never 

Ending Persecution’, Proverbium 24 (2007), pp. 109–117; K. Doerr, ‘“Like the Tail of a Rat”: A 

Proverbial Reading of Franz Kafka’s “The Neighbor” and its Sub-Textual Anti-Semitism’, 

Proverbium 21 (2004), pp. 63–80 
: מסורות, 'הצצה לפתגמיהם של יהודי מרוקו: טקסטואלית- האמירה הפתגמית כאמירה על', שטרית' י  4

- חזן' לכסנדר וגא' ת; 577–557' עמ, )1997 (21-20-19מחקרים במסורות לשוניות ולשונות היהודים 

רבעון לחקר : פעמים, 'העולם והבית: יהודיים מתורכיה- יסודות של מקום בפתגמים ספרדיים', רוקם
גלגולי משמעות ": אין יום שלישי בלי שמש"', ל"הנ; 133–112' עמ, )ן"תש(קהילות ישראל במזרח מא 

ביתא - אלפא', ל"הנ; 287–275' עמ, )א"תשנ(מקדם ומים ד , 'ספרדייה- בפתגמים של אישה יהודייה
, 'יהודית בירושלים- ריבוי משמעויות בהבניית אתוס באמצעות פתגמים אצל דוברת ספרדית: דדודה

שיח פתגמים בין בת ראשונים ', ספיר- אריה' נ; 87–63' עמ, )ה"תשנ(מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יז 
', בת'או ספרה האוטוביוגרפי של הר (96–84' עמ, )ה"תשס (5אחותי את , אמרי לחוכמה: מסכת, 'לאמה

ין טי 'ב, בואי אספר לך, הלד' מ; )1997תל אביב , בת ראשונים בחבלי שורשיה, גורדון- חביבה שלו
סדרת ) (לאדינו(תחומי בסיפורים אישיים של מספרות עממית דוברות ספרדית יהודית - עיון רב: קונטארי

  .218–198' עמ, ט" תשסירושלים, )זרקור על יצירות של נשים מזרחיות: קולי ממזרח
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המאמר הנוכחי מביא בפני הקוראים העבריים את חלק הטופולוגיה בשלמותו במטרה לבחון 

עממית של שאול בזקנתו לתקופת חייו במשטר הדיכוי הקומוניסטי - את תגובתו הספרותית

בחינה זו תיערך . ברומניה של שנות החמישים של המאה העשרים ולדיכוי באשר הוא

סיפורת אישית , שתי הסוגות המרכזיות ברפרטואר של שאולבאמצעות קריאה משולבת של 

בכוונתי להצביע על . יומיים- ושל שלוש השפות ששימשו אותו בסיפוריו ובחייו היום, ופתגמים

סוגי היחסים המתקיימים בין סיפוריו ופתגמיו של שאול והמסרים העולים מהם ולהראות כיצד 

בסיום . ההיסטוריים והתרבותיים הרחביםכל אלה מבטאים את שאול ואת חייו בהקשריהם 

רוקם בחקר הסיפור העממי - הניתוח אקשר את עבודתי לעבודתה פורצת הדרך של גלית חזן

, והפתגם של עדות ישראל ואעמוד על ההבדלים המתבקשים בין דרכי העיסוק שלנו בסיפורים

  .ביחידים ובקבוצות בהקשר יהודי וישראלי, בפתגמים

ו י ופתג, חי ו  רי יצירתוסיפו ועל  ו  עלי ו  ילדי יכרונות  ז ו שאול  של  ו    מי

שבחבל ארדיי ) Maroshéviz(נולד בעיר מרושהיויז ) 2004–1917( רוזנצוויג 5שאול

)Erdély (סמוך לאחר מכן. הונגרית- שבמזרח הונגריה בשלהי ימי האימפריה האוסטרו ,

שם נקרא , יההאימפריה פורקה והחבל עבר לשלטון רומנ, בעקבות מלחמת העולם הראשונה

). Topliṭa(ועיר הולדתו של שאול נקראה טופליצה ) Transylvania(החבל טרנסילבניה 

אך רק אחת מהן שרדה , שאול היה בן שישי אחרי חמישה בנים ואחריו נולדו עוד זוג תאומות

גם , כנהוג בקהילות היהודיות באזור, הוא למד בבית ספר ממשלתי ונוסף על כך. את הינקות

בשנות העשרים והשלושים הקימו אחיו המבוגרים משפחות משלהם ועזבו בזה אחר . 'חדר'ב

בשנות השלושים עזבו גם ההורים והאחים הצעירים שעוד גרו . זה לבוקרשט בירת רומניה

סביר להניח כי המעבר לבירה הציל את המשפחה מגורל יהודי , בדיעבד. ובהם שאול, אתם

פשיסטית - שניה סופחה מחדש להונגריה הפרושבזמן מלחמת העולם ה, טרנסילבניה

,  בסביבות גיל עשרים6. של גרמניה הנאצית ושרוב יהודיה נספו בשואה'ציר'ושותפתה ל

       
  .ָׁשאּול והישראלי, הרומני ָ◊אּול, ההונגרי ׁשֹוִלי, שמואל-  היה שלמה'יהודי'שמו ה, למעשה  5
שהיה ונותר מקום בעל חשיבות עבור יהודי , על ההיסטוריה והתרבות של יהודי חבל טרנסילבניה  6

ראו המקורות ,  והשואה ועד היוםעבור דרך מלחמת העולם השנייה, הונגריה למן ימי האימפריה
 R.#L. Braham, ‘The Jews of Transylvania: Opportunistic Historical Accounts’, East: הבאים

European Quarterly 31, 4 (1997), pp. 543–554; Z. Hartman, ‘A Jewish Minority in a Multiethnic 

Society during a Change of Governments: The Jews of Transylvania in the Interwar Period’, Shvut 

9 [25] (2001), pp. 162–182; R. Vago, ‘The Jews of Transylvania: between Integration and 

Segregation’, L. Rotman and C. Lancu (eds.), The History of the Jews in Romania III (Publications 

of the Goldstein-Goren Diaspora Research Center 173), Tel Aviv 2005, pp. 235–266   



    
      
      
  4[  זןאילנה רו  
       

              
]634[  

   

עד מהרה הוא גורש , אך כפי שקרה לכלל הגברים היהודיים במדינה, לצבא הרומנישאול גויס 

דיניות המפלה במסגרת המ, מן השירות וגויס לשירות עבודה בתנאים קשים ומשפילים

 שאול 7.פשיסטית של ראשית שנות הארבעים- והאנטישמית של הממשלה הרומנית הפרו

 היות שאנשי השירות 8.הועסק ביחידת בינוי באזור בוקרשט ובדרך כלל שוחרר לביתו מידי יום

מי שיכלו עבדו בשעות אחר הצהרים והערב למען פרנסתם וכך , לא קיבלו שכר עבור עבודתם

) יֵּבט'ֵאְרזִ (י 'רחל ארז- אסתר, בזמן השירות שאול הכיר את אשתו. עבד בַצָּבעּותש, גם שאול

ıוהולידו שני בנים ובת 1942השניים נישאו בשנת . אף היא ממשפחה יוצאת טרנסילבניה, ְגַלְנ 

  .במהלך שנות הארבעים והחמישים
4  

ועסק בתפקיד שאול ה, לאחר המלחמה ובד בבד עם התבססות המשטר הקומוניסטי ברומניה

. כפי שיפורט בדיון בסיפוריו, מלאי בחברות שונות בבעלות המדינה- מנהל חשבונות ואחראי

, שבו חיו כשני מליון הונגרים לשעבר, טרנסילבניה, בתקופה זו הוא חזר להתגורר בחבל ארדיי

 עובדה המסבירה את המרכזיות של שפה זו, ל עברו עליו בתרבות הונגרית"כך שרוב חייו בחו

שאול . באותן שנים עזבו חלק מקרוביו וכל קרובי אשתו לישראל. ביצירתו העממית לסוגיה

עד , ואשתו ביקשו לצאת בעקבותיהם אך סורבו על ידי השלטונות במשך למעלה מעשור

שבו עבד עד , חזר למקצוע הצבעות, היות שלא שלט מספיק בעברית, בארı. 1961לשנת 

נעשה באותן שנים גם מעורב , ואם כי סבל מבדידות, התאלמןבגיל שמונים . שהיה כבן שמונים

זו הייתה גם . שעתה מנתה כבר ארבעה דורות, הרבה יותר מבעבר בחיי משפחתו המורחבת

לבשל תבשילים , ובתוך כך בביתנו, ופה שבה נהג לבוא לביקורים ארוכים בבתי ילדיוהתק

ת לטיולים קצרים עם נכדיו לצא, להתפלל בסופי שבוע בבית הכנסת הקרוב, הונגריים

פתגמים , בדיחות,  את בני משפחתו בעולמו דרך סיפורים– הרבה יתר מבעבר –ולשתף 

  .ואמירות לרוב
5  

חשה המשפחה צורך להנציחו דרך שימור האוצר , לאחר פטירתו בגיל שמונים ושמונה

שבה , תזאת עשינו באמצעות הכנת חוברת זיכרון משפחתי. עממי שהותיר אחריו- הספרותי

       
 W. Brustein: על תולדות יהודי רומניה בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה והשואה ובמהלכן ראו  7

and A Ronnkvist, ‘The Roots of Antisemitism: Romania before the Holocaust’, Journal of 

Genocide Research 4, 2 (2002), pp. 211–235; R.#L. Braham (ed.), The Tragedy of Romanian 

Jewry (East European Monographs 244), New York 1994; idem (ed.), The Destruction of 

Romanian and Ukrainian Jews during the Antonescu Era (East European Monographs, 483), 

New York 1997  
תחילה בשל מאמציו של השליט יֹון ַאנטֹוֵנסקּו , גורל יהודי הבירה שפר עליהם יחסית ליהודי רומניה ככלל  8

ואחר כך ,  הפשיסטיים'משמרות הברזל'לקיים ולו מראית עין של סדר ובו ריסון חלקי של לגיונות 
, 'בוקרשט', ל'אן אנצ'ז: 'ר. 1943 ומאסרו של אנטונסקו באוגוסט 'ציר'בעקבות פרישת רומניה מן ה

  .169–167' עמ, 1990ירושלים ותל אביב , האנציקלופדיה של השואה א, )עורך ראשי(גוטמן ' י
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ולמעלה ,  כחלק מעבודת הדוקטור שלי1989שרשמתי מפיו בשנת , כללנו את סיפור חייו

 רישום הפתגמים והאמירות 9.משלוש מאות פתגמים ואמירות בשלוש השפות שנזכרו לעיל

 סיפור 10.נעשה על סמך הזיכרון של שלושת ילדיו ושלי ובהשוואה לאוספים ולמאגרים קיימים

ככל , בשלל פרטים עד כדי טכניות וטרחנות לעתים, יין בדייקנותהחיים של שאול מאופ

שאול דיבר אך ורק , בסיפור החיים. הנראה מתוך שאיפה להיות בהיר ומובן לשומעיו ולקוראיו

הרחיב יותר על השנים , )ובשל כשל טכני גם המעט הזה אבד מן ההקלטה(בקצרה על ילדותו 

 ומעט פחות 11,אים קשים ברומניה הקומוניסטיתשבהן היה המפרנס העיקרי של משפחתו בתנ

ובאשר לאבהותו ודמותם וחייהם של , על קשיי המשפחה לאחר עלייתה או הגירתה לישראל

. אלה זכו להארה נוספת כאמור בזיכרונותיו ובסיפוריו שחלק עמנו בערוב ימיו. אשתו וילדיו

ותחו בראייה היסטורית שלושת הסיפורים האפיזודיים שיובאו כאן מתוך סיפור החיים ינ

על פי דגמים שיצרתי בעבודותיי על ספרות עממית ותיעודית , תרבותית רחבה- תוספרותי

של יהודים וישראלים במאה העשרים ובדומה לנעשה בעבודות חוקרי סיפורת אישית 

  12.בהקשרים קרובים
       
ה "תשס–ז"תרע, תולדותיו ופתגמיו של סבא שאול רוזנצוויג: לעשות טוב בחייו, )עורכת(רוזן ' א  9

, ל"הנ: ע גם בתוךסיפור החיים מופי). כתב יד בתפוצה משפחתית (2008ישראל , )2004–1917(
עבודת ', ניתוח פולקלוריסטי של סיפורי חיים של ניצולי שואה דוברי הונגרית: השואה במרכז החיים'

  .35–10' עמ, נספח, 1994, האוניברסיטה העברית בירושלים, דוקטור
אשר לפתגמים .  ברומנית7-  ביידיש ו57,  נאמרו בהונגרית272מתוכם .  פתגמים336כ רשמנו "בסה  10

: ולא פצולאי'נעזרתי בחיפוש מקבילות ונוסחים קרובים בקבצים ובאוספים בעריכת ג, ונגריתבה
G. Paczolay, 1000 magyar közmondás és szólás: angol, észt, finn, német G. Paczolay fordítással és 

megfelelőkel, latin forrásokkal, Budapest 2005; idem, European Proverbs in 55 Languages with 

Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese, and Japanese, Vesprém, Hungary 1997; idem, 

‘750 Hungarian Proverbs’, at: http://mek.oszk.hu/00200/00242/00242.htm . ıכמו כן נעזרתי בקוב
 :G. Vöő, Igaz ember igazat szól: טרנסילבניים בעריכת גבריאלה וֹו- הפתגמים ההונגרים

közmondások a romániai magyar folklórból, Bucureşti 1989 .רובם מופיעים , אשר לפתגמים ביידיש
 יידישע בילדערישע 2,000: ?וואס דארפט איך מער, כלשונם בקבצים העכשוויים בעריכת יוסף גורי

: אויפן שפיı צונג, ל"הנ; 2002 ירושלים ,ענגליש און רוסיש, אויסדרוקן פארטייטשט אויף העברעיש
בנוגע לשבעת הפתגמים הרומניים שבעבודתי הכוללת . 2006ירושלים ,  יידישע שפריכווערטער500

- אך מצאתי עדות לנפוצותם בהסברי מילים ומונחים במילון הרומני, לא מצאתי קבצים או מחקרים

  F. Bakos, Román-magyar kéziszoótár, Budapest 1993, הונגרי של ֵפֵרנı ָּבקֹוש
  .בית- בצד היותה עקרת, עבדה באופן חלקי בתפירת חזיות ומחוכים) יבט'ארז(י 'אשתו ארז  11
  , דומב' ר, 'תרבותית של דמותה של האומנת ביצירתו של אהרן אפלפלד- קריאה ספרותית', רוזן' א  12

, עולמו של אהרון אפלפלד: ת העת לחקר הספרות העברי- כתב: מכאן, )עורכים(מרדכי - בן' רוזן וי' א
היסטוריה : אין זה רק סיפור אישי, אם תרצו', ל"הנ; 65–57' עמ, )2005(מבחר מאמרים על יצירתו 

: סיפור- הקול: מחקרים בספרות עברית ו: סדן, )עורך(יסיף ' ע, 'פה כמעצבת עבר והווה- שבעל
מסרים קולקטיביים ', ספיר- אריה' נ; 28–13' עמ, )ז"תשס(מחקרים בפולקלור יהודי בעולם משתנה 
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 לאור עצותיהן המחכימות של, נוסף על סיפור החיים ופתגמיו ואמירותיו של שאול

 נדרשתי 13,קהילתי- עמיתותיי לחקר סיפורת אישית ולחקר הפתגם בהקשר משפחתי ותוך

אילנה נחמן ומיכאל ,  עוזר רגב–בעבודתי גם לשיחות שערכתי עם שלושת ילדיו של שאול 

היריעה הנוכחית תקצר . עממית- יחסיו עם אחרים ויצירתו הספרותית, חייו,  על דמותו–רוזן 

אם גם לא הרחיבו , אך יש לציין כי הן איזנו ועידנו, ת אלה הניבומלפרט את התובנות ששיחו

את הידע ואת הדעה שלי על האיש ועל עבודתי עליו ובתוך כך , בהרבה מבחינה טקסטואלית

הקריאה הממוקדת בחוויה ובנושא מרכזיים לחיי . גם על עצמי ועל משפחתי בעבר ובהווה

  .עט מכל אלהשאול ומשפחתו שתוצע כאן תשאף להדגים ולו מ
6  

ברומניה  ו  י חי על  שאול  של  ו  תי ואמירו ו  ובפתגמי ו  רי פו בסי קריאה 

ניסטית מו   הקו

בפתגמיו , ההקשר הפוליטי והתרבותי של חייו של שאול ברומניה זוכה לביטוי בסיפוריו

היות שלא היה איש , ובאמירותיו העוסקים בקשייו בהיותו המפרנס העיקרי של משפחתו

אה עצמו כמגיב בגלוי ובמוצהר על משטר הדיכוי שבו חי ברומניה לא פעל ולא ר, פוליטי

הפתגמים והאמירות שינותחו כאן יאירו את הדרך שבה , הסיפורים, לפיכך. הקומוניסטית

חווה שאול את ההקשר הפוליטי והתרבותי הדכאני שחי בו בעבר ואת תגובתו אז ובזקנתו 

יש לציין כי אף ,  בשתי הסוגותבנוגע לאופן הקריאה. לקשיים שעמם נאלı להתמודד

, שהסיפורת עוסקת במודע ובממוקד בחיי שאול ברומניה הקומוניסטית בשנות החמישים

כלליים יותר וניתנים לקריאה מתוך ולתוך הקשרים , מטבעם, הרי שהפתגמים והאמירות

 אלא 1989וזאת היות ששאול לא אמר אותם בסיפור חייו הסדור שסיפר לי בשנת . שונים

ולעתים , גוון הקשרים בחייו המאוחרים יותר בזיכרונות על עברו ובתגובה לאקטואליהבמ

הנחת המוצא שלי בקריאה המשלבת , למרות זאת. לא ניתן כלל לשחזר את הקשרי אמירתם

, אישיותו, תולדותיו, הנוכחית היא כי הפתגמים והאמירות של אדם קשורים לכלל חייו

 משפיעים על בחירתו למשל לומר פתגם מסוים לעתים כל אלה. סגנונו וסביבתו, אופיו

פתגמים משלו - ליצור פתגמים אישיים או אידיולהימנע מלומר פתגם אחר ו, קרובות
       

ıעוצמה ותושייה אצל , ביטויי יוזמה', גביש' ח; 80–65' עמ, שם, 'בסיפורה האישי של לאה הורבי
כה –כד מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, 'נשים בסיפור העממי של יהודי זאכו בכורדיסטאן

שיח בין - היבטים של ייצוג ודו: "?ומי יזכור את הזוכרים"', רפל' ח; 194–175' עמ, )ז"תשס–ו"תשס(
; 243–221' עמ, שם, 'חוקר לנחקריו במחקר סיפורי חיים של שלושה דורות בקיבוı יד מרדכי

L. Fialkova and M.#N. Yelenevskaya, Ex-Soviets in Israel: From Personal Narratives to a Group 

Portrait, Detroit, Mich. 2007  
  .ספיר ולמיכל הלד- לנילי אריה, ללריסה פיאלקובה, רוקם- נה לגלית חזןתודתי בעניין זה נתו  13
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כפי שהראתה מיכל הלד לגבי נשים ירושלמיות , המבטאים אותו ואת עולמו במובן רחב

 מתקשרים אפרש את פתגמיו של שאול שנושאיהם,  משום כך14.מבוגרות דוברות לאדינו

לדיכוי ולהדרה מערכתיים או פוליטיים כמבטאים את תגובתו הוא לדיכוי ולהדרה שחווה 

או שלא נאמרו , ואראה כיצד הם ממשיכים ואומרים או ממקדים דברים שנאמרו, במהלך חייו

  .בסיפור החיים, במפורש
7  

טי סמוך לאחר סיום מלחמת העולם השנייה רומניה הפכה לחלק מן הגוש הקומוניס

יהודים - יהודים ולא, שבהנהגת ברית המועצות וסדרי חיים חדשים החלו לשלוט בחיי אזרחיה

, כל החברות והנכסים הפרטיים במדינה הולאמו, כחלק מן המעבר לשלטון קומוניסטי. כאחד

 15.דהיינו הם הופקעו על ידי השלטונות ועברו לניהול פקידי הממשלה הקומוניסטית הרומנית

ל שאול שלב זה התרחש כשנתיים לאחר שחרורו משירות העבודה במסגרת צבא בסיפור חייו ש

לשם עבר עם משפחתו , בתקופה שניהל בה בהצלחה טחנת קמח בכפר בטרנסילבניה, רומניה

הטחנה נמצאה בבעלותם של שני אחים ניצולי . שכללה אז אישה ושני ילדים קטנים, הצעירה

. ים שהתחילו לפני המלחמה וגרו בעיר אחרתשבאותה עת השלימו לימודים אקדמי, שואה

שתיאר בסיפור החיים שלו , שאול עבר על בשרו את חווית ההלאמה, בתור נציגם ומנהל הטחנה

  ):שסופר רובו ככולו בהונגרית ואני תרגמתיו לעברית(

 הקומוניזם ולאדם פרטי הגיע. הלאמה, Naţionalizare:] רומנית[תה יאחרי שנתיים ה

לילה . שום עסק אסור היה שיהיה לו:] עברית[, יו חנות או בית חרושתאסור היה שיה

. הפתיעו את כל בתי החרושתופקידים מטעם המפלגה הקומוניסטית הופיעו אחד 

שיבוא אתם למשרד , העירו את מנהל בית החרושת.  שוטראתם בא שניים וגיעוה

כל ,  הכל, את מפתחות בית החרושתתן להםשי, הכספת, ויעביר להם את הכסף

.  שלנו,של הממשלה] המפעל הוא: ואמרו[ ,למחרת באו הפועלים. בלילה, המסמכים

, המפעל אינו שייך לקפיטליסטים, אמרו. כי כך הודיעו, המפעל שלנו, כל פועל אמר

, המפעל שלי, הפועלים אמרו, אז כיוון שהמפעל היה שייך לפועלים. אלא לפועלים

, רק אמרו שהמפעל שלנוהם כי . מכור את חלקיני מוכן לאבל עבור כוסית שיכר א

המשכורת אותה המשכנו לקבל את . זהאבל לנו שום תועלת ושום טובה לא צמחה מ

:] עברית [- כיוון שאני הייתי ה, אז אני, משבוצעה ההלאמה, עכשיו. הדלה והמצומקת

   כוחם אני הייתי בא כי, התייחסו אליי כאל קפיטליסט .אותי פיטרו, בטענה הזו, מנהל

       
  .218–198' עמ, )4לעיל הערה (הלד   14
 S.#A. Fischer-Galati, The New Romania: From People’s: על המשטר הקומוניסטי ברומניה ראו  15

Democracy to Socialist Republic, Cambridge, Mass. 1967; J.#M. Montias, Economic Development 

in Communist Romania, Cambridge, Mass. 1967  
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אז גם אני . Vásárhely)(י הֵ ְר שַ של שני הבחורים שהיו הבעלים של המפעל ושלמדו בוַ 

  16.את יודעת מה זה, בעל נטיות קפיטליסטיותנחשבתי ל
8  

שאול החליף מקומות , מאוחר יותר ובמהלך כל תקופת שהותו ועבודתו ברומניה הקומוניסטית

ת שכרו אם בשל הוראת הממונים עליו או אם כדי להגדיל במעט א, עבודה לעתים קרובות

הוא הצטרף אל קרוב משפחתו מצד , לאחר עזיבת טחנת הקמח. צורכי הארגונים שבהם הועסק

ואשר נקראה עתה , אשתו וניהל בכפוף אליו סניף של חברת הדלק שהולאמה זה מקרוב

 החמישים בראשית שנות). דלק מסחרי: ברומנית, Comerţio Petrol: קיצור של(קומפטרול 

, והפך למנהל חשבונות ומלאי, בשאיפה להגדיל את שכרו, שאול ביקש העברה לתפקיד אחר

באמצע שנות החמישים עבר לרשת . בתאגיד למוצרי מזון, )merciolog: רומנית(ולוג 'או מרצ

בתי הבראה שבה ביצע אותו תפקיד ולבסוף חזר לתאגיד המזון באותו תפקיד חודשים אחדים 

שאול מתעכב , בסיפור החיים שלו, מכל התקופות והתעסוקות הללו. ה לישראללפני היציא

שבמהלכה סבל במשך זמן רב מכובד ידו של ממונה שהיה , רבות על עבודתו בחברת הדלק

 הממונה הזה הטריד ואיים על שאול בכל 17.'וגם אנטישמי גדול] כלומר מסור[קומוניסט גדול '

ערכות תקופתיות משבחות על עבודתו מטעם הנהלת אך שאול המשיך לזכות בה, הזדמנות

שהתלווה לאחד ממכתבי , מופלג בצניעותו, פעם אף זכה בפרס או מענק כספי. החברה

  :השבחים

משהו , ]מענק[פרמיה הגיעה אלי בדואר גם  באחת ההזדמנויות ששיבחו אותי ,ובכן

עשר - שהמחמיפחות זה אפילו . לעולם לא אשכח את זה, עשר שקלים- כמו חמישה

כך משבחים אותי ומרוצים ממני ושולחים לי פרס - זה הרגיז אותי שכל. שקלים כאן

מה  [חשבתי וחשבתי. עשר שקלים- אפילו לא חמישה, עשר שקלים- של חמישה

להם את רציתי לשלוח . ובינתיים היה גם המנהל האנטישמי הזה, ]איך להגיב, לעשות

י מהמרכז הגיעו המשכורות וכל כ, חשבתי לשלוח את הכסף למרכז, בחזרההכסף 

חשבתי . והבנק מסר לנו) Gyergyó( ֹו'גְר 'המרכז העביר הכל לבנק בגֵ , שאר הכסף

חשבתי וחשבתי עד ? סיבה ומאיז? אבל איך אשלח את זה, לשלוח את זה בחזרה

 שלי רמיה את הפתורםשאני ] כתבתי[. ך לשלוח את זה באופן דיפלומטידרשמצאתי 

 פרמיהאני מוותר על ה. במרכז, אזָ היתה ספריה בּבָ . Baza)(א זָ ּבָ ] העיר[למען ספריית 

אבל . לא הגיעה אליי שום תגובה על זה. ושלחתי את זה בחזרה. לטובת המרכז

  ,שיםשלושה חודמידי כפי שהיתה ,  אסיפהשוב כשהיתה, בהזדמנות הראשונה אחרי כן

       
  .17–16' עמ, נספח, )9לעיל הערה (השואה במרכז החיים , רוזן  16
  .24–23' עמ, שם  17
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איך דחפת , חבר רוזנצוויג, ליאז אחד הפקידים אומר , )Szeben (ןּבֵ אסיפת מרכז בסֵ 

  18.להם את זה לגרון
9  

שאול ערך סידורים אחרונים , 1961בחודש מאי בשנת , מעט לפני עזיבת המשפחה את רומניה

 לטעום 'זכה'בתוך כך . הקשורים להגירה ונסע הלוך ושוב בין עיר מגוריו ובין בירת המחוז

ה חי ואת כובד היד והאיום המשתמע בפעם האחרונה את הכבדות הביורוקרטית של המדינה שב

  :והנלווה אליה

 מצאאחרי כן כבר לא הייתי רשאי להי. בעשרים במאי הייתי צריך לעזוב את רומניה

, לא, יהֵ ְר שַ עוד הייתי צריך ללכת לוַ , כבר היו לי כל הניירות, אז באחד במאי. ברומניה

והם כבר שלחו את , משטרה ל,הייתי צריך לשלוח את כל המסמכיםלַוַשְרֵהי  .ֹו'רג'גֵ ל

אוקטובר [נדמה לי שעד היום , באחד במאי היו שם תמיד. ֹו'גְר 'הדרכון למשטרת גֵ 

היה , מקום עבודה, חרושת- בית, וכל חברה,  הפגנות ומצעדים גדולים,יש] ר"א, 1989

, ולשם באו ראשי המפלגה ונשיאיה, במרכז היתה במה. צריך לצאת עם עובדיו להריע

] מוחא כפיים מספר פעמים[אנחנו מחאנו כפיים . ונאמו, וניסטיתהמפלגה הקומ

כבר היו בידיי כל המסמכים כדי לצאת ] 1961- ב, הזה[באחד במאי . 'ייֵר הּו'וקראנו 

לי עדיין שלמו , אבל עוד הלכתי להפגין אתם. לישראל וכבר היה לי גם תאריך יציאה

.  המנהלים צחקו. להפגיןהלכתי. קיבלתי משכורת, את המשכורת עד הראשון במאי

ו כי אמרו שז, אבל אז זה היה דבר גדול, היום זה כבר לא דבר גדול לצאת לישראל

  19.מי שעוזב למדינה קפיטליסטית הוא אויב,  אויבמדינת

אווירת האיום והאימה שבבסיסיהם מזכירה במידה רבה את האווירה , בכל שלושת הסיפורים

דוגמאות . רות אוטופיות לכאורה וטוטליטריות למעשהביצירות ספרות נודעות העוסקות בחב

עולם חדש 'אורוול ו' ורג'של ג' 1984, 'של ולדימיר נבוקוב Bend Sinisterלכך הן היצירות 

ıקו דמיון אחד בין סיפוריו של 21. אם למנות את הידועות ביותר בהן20,של אלדוס הקסלי' ואמי 

הנאלצים לסבול את , 'פשוטים'ט של אנשים שאול והיצירות הללו הוא המיקוד או נקודת המב

כלומר מערכת המונחים , קו דמיון שני הוא השפה. פגעי המשטר ולבסוף שורדים או גוועים

       
  .23' עמ, שם  18
  .30–29' עמ, שם  19
20  V. Nabokov, Bend Sinister, New York 1973 ;דאנטילה ברוי'ג(אריוך ' ג, 1984, אורוול'' ג ;

  .2008אור יהודה , )מתרגם(ויזלטיר ' מ, עולם חדש ואמיı, הקסלי' א; 1991תל אביב , )מתרגמת
סיסק מתמקד בשתי היצירות האחרונות מבין השלוש ' דיוויד וו, בספרו על דיסטופיות מודרניות  21

 D.#W. Sisk, Transformation of Language in: ראו. ס'שלעיל וכן בספר התפוז המכני של אנתוני ברג

Modern Dystopias, Westport, CT and London 1997  
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ההבדל בין . במסגרות אלה, מדכאים ומדוכאים כאחד, המעוותת הנמצאת בשימוש כולם

הדיסטופיים ) מניםברו(ביצירות . סיפורי שאול ליצירות אלה הוא במהלך העלילה ובַתו הסיום

באופן , מהלך העלילה מוביל ממצב שלילי או עגום למצב גרוע יותר עד לקטסטרופה בסיום

שמרכיביהן ואופיין שונים , בניגוד לנובלות עממיות(שיש בו כדי להזכיר נובלות ספרותיות 

 ואולם בנובלות הספרותיות במקרים רבים סיבת ההידרדרות היא משגה תפישתי או 22).מאלה

ואילו ביצירות הדיסטופיות אין חשיבות והשפעה למעשיה , וסרי שמבצעת הדמות המרכזיתמ

להבדיל מסוגות . בשל כובד ידה של המסגרת הכוללת שהיא חיה בה, של הדמות המרכזית

הבאה מפיו ) non-fictional prose(או בפרוזה הבלתי בדיונית , תיעודית- ביצירה העממית, אלה

מהלך העלילה והמסר הנלווה אליה הם , וי ולמזלו נמלט ממנושל אדם שחי במשטר דיכ

השרירותיות וחוסר הוודאות , למרות תחושות האיום, )או פסימיים פחות(אופטימיים יותר 

לפיכך בניתוח הסיפורים שלהלן תינתן תשומת לב . המרחפות מעל כל שלושת הסיפורים שכאן

, ה על מידת מעורבותו ומקומו בסיפורוהמעיד, מיוחדת לנקודת המבט או למיקוד של המספר

  .של השיטה הדכאנית שבה חי בעבר) במובן רחב(כמו גם לשימושו בשפה 
10  

הן , נקודת מוצא משותפת לדיון במקומו ועמדתו של שאול בשלושת הסיפורים היא הפחד

בהיותו תחושה בסיסית הן בשמשו מרכיב סיפורי אשר שולט באירועים ובתגובת המספר 

בסיפור ההלאמה נאמר פעמיים כי פקידי ממשלה מלווים בשוטרים . ם מקı עשוריםעליהם ג

מעטה החשכה והשקט מסייעים לנציגי המדינה לחדור לפרטיות של . 'לילה'הופיעו תמיד ב

להשפיל ולהחליש את ראש המשפחה לעיני משפחתו ולהביאו למצב של , להזעיק, המשפחה

 כל זה אינו אלא צעד מקדים להליך שמתרחש מיד .בלבול ושיתוף פעולה מתוך פחד, חולשה

כל , הכל,  מפתחות בית החרושת[...], הכספת, הכסף'שם כל , לאחר מכן במקום העבודה

שאול .  מוחרמים על ידי נציגי השלטון ותהליך ההלאמה מתממש ומושלם בו במקום'המסמכים

העיד על הרישום הטראומטי ויש בכך כדי ל, אינו מציין במפורש כי תהליך כזה אירע לו עצמו

, התיאור הנרחב והמקוטע של תגובות הפועלים,  לעומת זאת23.שחוויה זו הותירה בתודעתו

משמש טקסט חליפי שאותו שאול מסוגל לספר , שהפכו לבעלי הטחנה כביכול בתוקף ההלאמה

 גם בסיפור המענק רגש הפחד ויסוד הפחד. במקום את תגובתו שלו לאירוע שחווה על בשרו

       
  M.#D. Springer, Forms of the Modern Novella, Chicago 1975: על הנובלה ראו  22
מתוך המחקר הענף העוסק ברישומם הטראומטי של אירועים קשים בתודעת החווים אותם   23

 קהות החושים ואי היכולת להגיב לאירוע יש לציין את תגובת, ובייצוגם ביצירות ספרות ותיעוד
על תסמיני ). וזה המקום לציין כי פירוש המילה טראומה ביוונית הוא פצע(בשל כובדו וכאבו 
, 1994תל אביב , טראומה והחלמה, 'אימה', לואיס הרמן'' ג:  בקהות החושים ראוהטראומה עם מיקוד

 R.#J. Lifton, The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, New York;70–50' עמ

1979, p. 173; C. Caruth, ‘Introduction’, eadem (special ed.), Psychoanalysis, Culture, and Trauma: 

American Imago 48, 1-2 (1991), pp. 1–12  
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לכן . שכן שאול מאוים תדיר באותה תקופה על ידי ממונה או מנהל עצמתי ואנטישמי, בולטים

היסוסיו של שאול באשר לדרך הנכונה להחזרת המענק המשפיל מבלי להצטייר כעוין או 

ובינתיים היה גם ': יש בהם דאגה מיוחדת מפני תגובתו של האיש הזה' למשוך אש'חתרני ו

בסיפור הפרידה מרומניה נאמנותו עד הרגע האחרון של שאול ,  לבסוף.'המנהל האנטישמי הזה

עדיין קבלתי , הם עדיין שלמו לי עד האחד במאי': לשלטונות נובעת מהגינות בסיסית

אך הגינות זו טומנת בחובה גם פחד שמא לא יקבל את השכר שכבר עבד עבורו . 'משכורת

  . שאפרט בניתוח הסיפורכפי,  שמא לא יורשה לצאת את המדינה–וגרוע מזה 
11  

. או הדיבור ויחסו אל המציאות, העניין האחר הבולט בסיפורים אלה הוא כאמור השפה

סיסק רואה . דיוויד וו, כולל ספרות מדע בדיוני, בניתוחו ליצירות ספרות דיסטופית מודרנית

ת שפ, ככזו טוען סיסק. בשפה הדכאנית כלי בשרותם של המדכאים ושל המדוכאים כאחד

 24.הן של הכוח הן של ההתנגדות אליו) agency(הדיכוי מסמנת את ההיגיון ואת מרחב הפעולה 

. מה נאמר ובאלו דרכים כל זה נעשה, או נמנע מלומר, בסיפורים שכאן ראוי לבדוק מי אומר

, או מונולוג, מופיעים קטעי דיבור או דיאלוג, מיד לאחר הפעולה הלילית, בסיפור ההלאמה

 מעול הדיכוי הקפיטליסטי ואשר הפכו 'שוחררו'ש,  השיח הצפוי של הפועליםהמבטאים את

ששאול ) diegesis(ואולם דרך ייצוג הדיבור . עתה לכאורה לבעלים החוקיים של רכוש המדינה

כל .  שלנו,של הממשלה] המפעל הוא: ואמרו[ ,למחרת באו הפועלים': נוקט במשפטים כמו

אלא , המפעל אינו שייך לקפיטליסטים, אמרו. דיעוכי כך הו, המפעל שלנו, פועל אמר

, כך שהרושם הוא כי זהו הלך רוח,  הוא נמנע מלייחס את הדברים לאנשים מסוימים'לפועלים

גם המשפט הבא מתאר אמירות . זמנית- שהוא כולם ואף לא אחד בו, 'האיש ברחוב'לדברי 

דהיינו בעלי  ('קפיטליסטים'דומות מפי פועלים כלשהם ועתה נבנה גם עימות בינם לבין ה

אך מיד לאחר מכן הפועלים ). לא הקפיטליזם המערבי באשר הוא, הטחנה הקודמים

 כבר מתבטאים באופן סרקסטי ומפוכח באשר לערך של בעלותם כביכול על 'משוחררים'ה

אבל עבור , המפעל שלי, הפועלים אמרו, כיוון שהמפעל היה שייך לפועלים': הרכוש המולאם

אבל לנו שום תועלת , רק אמרו שהמפעל שלנוהם כי . ני מוכן למכור את חלקייכר אכוסית ש

כך מוצגת . 'המשכורת הדלה והמצומקתאותה המשכנו לקבל את . זהושום טובה לא צמחה מ

הנקוט בידי הכול על מנת להשיג את צורכיהם ולממש , השפה כאמצעי ציני ונכלולי

בעוד עבור השלטון . ו באופי הצרכים והמטרותההבדל ביניהם נעוı במהות א. מטרותיהם

היות , עבור העם מדובר ברווחה סמלית ופסיכולוגית, מדובר בהחזקת כוח ובצבירת עושר

  .שמטרות חומריות הן מעבר ליכולותיהם

       
ל "הנ, ’D.#W. Sisk, ‘The Language of Dystopia: על שפת הדיסטופיה כאמצעי וכמסר גם יחד ראו  24

 P. Ricoeur, Lectures on Ideology and Utopia, G.#H. Taylor (ed.), New; 11, 2' עמ, )21לעיל הערה (

York 1986  



    
      
      
  12[  זןאילנה רו  
       

              
]642[  

   

שאול חש . נמצאים בלב הסיפור, או התכתבות פורמלית, גם בסיפור המענק מילים ודיבור

ק כספי מופלג בצניעותו עבור עבודה ומאמצים שמעל עצמו מושפל בעקבות קבלת מענ

 אותו יותר מאשר אילו זכה לשבחים בלבד כפי שהיה 'רגיז]מ['הסכום הנמוך ,  אדרבה25.ומעבר

שאול שוקל כיצד להגיב במצב שבו הבעת כעס או מרירות גלויים עלולה לסכן אותו . עד אז

. 'המנהל האנטישמי הזה'יימת של בשל דכאנות המערכת בכללותה ובמיוחד בשל נוכחותו המא

במצבו שאול חייב להקדיש לעניין מחשבה מרובה ולשקול אותו מכל צדדיו על מנת למצוא 

. שהרי מבחינה מעשית אין כאמור על מה לדבר, פתרון שיביא לו רווחה סמלית ופסיכולוגית

 פוטר שאול מעניק לגוף אחר באותה מערכת דכאנית את המענק שקיבל ובכך הוא, לבסוף

הוא מצליח לנקום במערכת הדכאנית מבלי , נוסף על כך. עצמו מן העלבון של קבלתו והחזקתו

או , אידאולוגית- זאת הוא עושה על ידי שימוש באותה רטוריקה פרו. להסתכן או להינזק

ואשר עתה הוא מחזיר , שמן הסתם ננקטה כלפיו במעמד הענקת המענק לו, נמלצת ומנופחת

על ידי כך הוא משתיק או משתק את .  בלוויית אותו סכום צנוע26,לשונהאו מעביר הלאה כ

  . הן מילולית הן מעשית– 'לא הגיעה אליי שום תגובה על זה' –המערכת 
12  

שהיו מנת , דמותו של המנהל האנטישמי בסיפור זה פועלת להעצמת תחושת הפחד והאיום

שחיו , בני מיעוט, ף על כך יהודיםדהיינו אזרחים מן השורה ונוס, חלקם של אנשים כמו שאול

 מודעותו של שאול למצב דברים זה והביטוי שהוא נותן 27.ברומניה הקומוניסטית והאנטישמית

, ומרכז אירופי- לה בסיפור חייו מזכירים את מצבם ומודעותם של מיעוטים אחרים בהקשר מזרח

בקבוצת הרומה , בהתאמה, כפי שעולה ממאמריהן של איזבלה דניז וקארן דור העוסקים

)Roma (קפקא ıוגם פתגמיו ,  ההבדל בין סיפורו של שאול28.ברומניה וביהודים ביצירת פרנ

ובין הפתגמים שבמאמרים הללו הוא ששאול מצליח להשתחרר , ואמירותיו כפי שנראה בהמשך

או להימלט מצרה ואף להסתמן כמנצח ולו זמנית בחייו ארוכי השנים ולמודי המאבקים ברומניה 

ואילו הדמויות והפתגמים במאמריהן של דניז ודור נותרים תחת מכבש הדיכוי , ומוניסטיתהק

       
אשר נמצאה , במקום אחר בסיפור החיים שלו שאול מפרט את תהליך קליטת הדלק בתחנה שניהל  25

 משא ליליות בהתראה טלפונית משלוחי הדלק הגיעו ברכבות. במרחק משמעותי מתחנת הרכבת
התהליך כולו , זאת ועוד. ושאול היה צריך לגייס מובילים ברכיבת אופניים לילית ברחבי העיר, קצרה

, רוזן: ראו. הוגבל בזמן וכל חריגה מן המוקצב גרמה להטלת קנס על החברה ולביקורת על תפקודו
  .22' עמ, נספח, )9לעיל הערה (השואה במרכז החיים 

י דומה ננקט בסיפוריהם של ותיקי מושבי העולים נגד נציג הממסד במדינת ישראל אמצע  26
בנייה והבניה בסיפורי עולים ', רוזן' א: ראו. הסוציאליסטית והריכוזית של ראשית שנות החמישים

ı207–206' עמ, )ז"תשס–ו"תשס(כה –מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כד, 'וצאצאיהם בדרום האר.  
, ל"הנ; 174–148' עמ, )ב"תשמ(משואה י , ''חלק א, 1980–1944יציאת רומניה ', אבני' ש: על כך ראו  27

  .215–192' עמ, )ג"תשמ(משואה יא , 'אסירי תקווה ואסירי ציון: 'חלק ב, 1980–1944יציאת רומניה '
  .3לעיל הערה   28
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  .ואף מפנימים את יחסו אליהם
13  

או , פנימיים, בסיפור הפרידה מרומניה אין דיבור או דיאלוג ישירים אלא רק מדּווחים

הם אלה , נותולא השלטו, הציבור, שכן בסיפור זה האנשים, מיוצגים על ידי מחוות ותנועות

שאול מתעכב . מכניים- כניעות ותפקוד או פעילות אוטומטיים וכמו, שמגומדים לכדי שתיקה

, ובהן מצעדים, 1961בשנת , בסיפורו על תיאור חגיגות האחד במאי האחרון שלו ברומניה

ששאול ממחיש , נאומי מנהיגים ותגובות ההמון, במות במרכזי הערים, הפגנות תמיכה

על אף ששאול אינו מצטט בסיפורו ולו מילה מן . 'הוריי'ת כפיים וקריאות באמצעות מחיאו

נקל לשער את , היות שהוא מוסר את רובו בטכניקה או סגנון של סרט אילם, הנאומים הללו

ההיכרות המעמיקה של שאול . תוכני הנאומים שנישאו בכיכר העיר במעמד זה וברבים כמותו

ועולה ממנה כי ככל הנראה נהג לפקוד אותם לאורך , עם מעמדים כגון זה ניכרת מסיפורו

אלא שהפעם לכאורה הוא אינו חייב לפקוד את הטקס היות שהוא עומד לעזוב את . שנים

  .המדינה בתוך ימים אחדים

: לפיכך יש מקום לשאול מדוע בכל זאת הוא הולך לטקס ומביא את מנהליו מבית לצחוק לו

משום תחושת , ראשית. שובה לשאלה זו היא משולשתהת. 'המנהלים צחקו. הלכתי להפגין'

המחויבות שלו למקום העבודה שלו ולדרך חיים שלמה שבה מעוגנים עבודתו וכלל חייו זה 

, מלשון התקה(אם גם מהוסה ומּוַתק , תחושה זו באה לידי ביטוי. למעלה מעשור

displacement( ,ת עד הראשון במאיאת המשכורלי עדיין שלמו ': בלבטיו סביב עניין השכר ,

עניין ששיח השכר מנסה , סביר מאוד שהוא הולך לטקס מפאת הרגל, שנית. 'קיבלתי משכורת

שאול הולך לכיכר , שלישית וחשוב מכול. להסוות או לעדן ולעגן במונחים פורמליים של הסכם

 כל ]ו[כבר היו ל, באחד במאי'למרות העובדה ש, 'הוריי'העיר למחוא כפיים ולקרוא קריאת 

דהיינו , מפני שבאותו זמן הוא ובני משפחתו עדיין לא קיבלו לידיהם את דרכוניהם, 'הניירות

היה עליו לקבל את דרכוני המשפחה , נכון לתחילת אותו חודש. את רשות המדינה לצאת אותה

זהו מצב . בתוך ימים אחדים בתחנת המשטרה של עירו ולעזוב את המדינה עד העשרים במאי

לכך יש להוסיף כי במשטרים ומצבים דכאניים גם . ודאות- ן בחובו איום ואידברים שטומ

אלא רק הימצאות מחוı להישג ידם של , החזקת תעודות אינה ערובה למילוט והצלה

שאול מבין כי עדיין יש לו , בשל היותו מנוסה בכוחה של המסגרת שבה הוא חי. השלטונות

, ם עצמו כאזרח נאמן וכקומוניסט מסור ונלהבמשום כך הוא משי. ולמשפחתו מה לסכן ולאבד

אך ,  על כל זה כמו מנהליו ברומניה'לצחוק'על אף שהוא מקווה ומעריך כי בתוך ימים יוכל 

  .במרחק בטוח מהם ומעולמם

, חייו של שאול במדינה טוטליטרית באים לידי ביטוי גם בכמה וכמה מפתגמיו ואמירותיו

, זאת ועוד.  סיפור החיים או בשיחות על חייו ברומניהגם אם אלה נאמרו לאו דווקא במהלך

במסגרות ) ובאחד מהם גם צוענים(יצירתו הפתגמית עוסקת באופן כללי בקשייהם של יהודים 
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 בהקשר זה יש לסייג ולומר כי אמנם שאול 29.בכל גלות דיסטופית, או לצורך העניין, כאלה

אך בסיפור חייו כמעט שאין , מסוים 'מנהל אנטישמי'מדבר באריכות על פחדו וסבלו בשל 

. יומיים עם סביבתו- אזכורים לסבל או מצוקה ייחודיים ליחסי יהודים ולא יהודים בחייו היום

,  בשלב הרומני של סיפור החיים'מככבות'תלאות פרנסה שהכול סבלו מהן הן אלה ה, אדרבה

ל היה בן מיעוט שאו, יחד עם כל זאת.  בסיפור ההלאמה'פועלים'כפי שעולה גם משיח ה

עבור , ברומניה למן ילדותו ונערותו בטופליצה שבמחוז טרנסילבניה ולאחר מכן בבוקרשט

שירות העבודה לגברים יהודיים , דרך השירות הצבאי במלחמת העולם השניה שממנו סולק

על כן עם הקמת . וכלה בלמעלה מעשור שנות חיים ברומניה הקומוניסטית, שאליו גויס בכפייה

בעקבות יציאת רבים מבני משפחתו ,  ישראל ובמשך למעלה מעשור לאחר מכןמדינת

וסבל דחיות רבות עד , שאול השקיע מאמצים בניסיון לצאת את רומניה, המורחבת לישראל

, אם לא קודם לכן, מכאן שבמשך שנותיו האחרונות ברומניה. 1961ליציאתו לישראל בשנת 

כפי שהדגיש בפניי בנו עוזר בשיחה עמו ועם , רותוהוא היה מודע בחדות ובכאב ליהדותו ולז

בחלוקה לשתי ,  עשרת הפתגמים והאמירות שלפנינו30.אחיו על חייו ועולמו של אביהם

עשויים אפוא לשפוך אור נוסף על זה שעלה מן הקריאה בסיפוריו של שאול על חייו , קבוצות

  :ברומניה הקומוניסטית
14  

  טוטליטריות

 Dacă intri în horă trebuie să: ברומנית; תה חייב לרקודא, אם נכנסת למעגל  .1

joci  

 Ha adnak, vedd el; ha: בהונגרית; אם מכים אותך ברח, אם נותנים לך קח  .2

ütnek, szaladj el  

  Ár ellen nehéz úszni: בהונגרית; קשה לשחות נגד הזרם  .3

  Szél ellen pisilni nem lehet: בהונגרית; אי אפשר להשתין נגד הרוח  .4
       
עם . הונגרית- סטרוראו לעניין זה את מאמרי על חייהם של יהודים שבעבר השתייכו לאימפריה האו  29

ונדונו מעתה , בחבל קרפטורוס, כיה'הם נאלצו לחיות על קו הגבול שבין רומניה לצ, התפרקותה
שכינה שכינה עד מתי ? גלות גלות עד מתי תהיי"', רוזן' א: יומיים בין שתי גלויות- למעברים יום

: שבות, 'טורוסמולדתם וסביבתם של יהודים בספרות העממית של יהודי קרפ, גלותם": ?תשתהי
  .קמד–קמ' עמ, )2005–2004] (28) [12(מחקרים בהיסטוריה ובתרבות של יהודי רוסיה ומזרח אירופה 

השיב בנו עוזר , להערתי כי בסיפור החיים שלו שאול לא הדגיש במיוחד את השאיפה לעזוב לישראל  30
מן גם על הדרך שאביו כי ככל הנראה שנות הסירוב והצורך להצניע את עצם השאיפה הטביעו את חות

העלייה הייתה , אך במשפחתם במשך כעשור שנות המתנה; סיפר בה על כך עשורים לאחר מעשה
ליבון זה הוא הדגמה לכך כי סיפור החיים רחוק מלהקיף או להציג את החיים עצמם וגם . 'חלום'בגדר 

  .לחשיבות של השיחה עם ילדיו של שאול על אביהם ועל חייהם יחד
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  יהודים ואחרים

  שווער צו זיין ַא ייד: ביידיש; קשה להיות יהודי  .5
15  

 ,Pucolj zsidó/cigány: בהונגרית; יום השוק מסתיים, צועני/הסתלק יהודי  .6

múlik a vásár 

 Ott vagyunk ahol a mádi zsidó: בהונגרית; ַמאד- הגענו למקומו של היהודי מ  .7

ַא ייד , ַא גוי צעברעכט די קָאפ: ביידיש; יהודי מוצא עצה, גוי שובר את הראש  .8

  געפינט ַאן עצה

  Ha a zsidó eszik minden jó: בהונגרית; אם היהודי אוכל אז הכול טוב  .9

  Ott is zsidók ülnek: בהונגרית; גם שם יושבים יהודים  .10

נוכל , האמירות הללואם נשקול תחילה את ההיבטים הלשוניים והתחביריים של כל הפתגמים ו

 –ובתוכן  (31משמעיות וסמכותיות- לראות את בולטותם של משפטי תנאי ושל קביעות חד

 שהתגלו כאופייניים לרבים מלמעלה משלוש 32,)'אי אפשר' ו'קשה'בולטותם של חיוויים כגון 

רק אחד מן העשרה שכאן יוצא דופן בכך שהוא . מאות פתגמיו ואמירותיו של שאול שתיעדתי

כמו כן יש לציין את גיוון השפות של קבוצת הפתגמים . ') ...צועני(הסתלק יהודי ': ט צווימשפ

  .שמשקף את מבחר השפות ששימשו את שאול בכלל פתגמיו ואמירותיו, והאמירות הזו

שבהן האדם מוגבל ביוזמה , הקבוצה הראשונה מתארת תגובה לחיים במסגרות דכאניות

 'אתה חייב לרקוד, אם נכנסת למעגל') 1(, פתגמים הראשוניםשני ה). agency(ובמרחב פעולה 

ברומנית ובהונגרית והם משפטי , בהתאמה, נאמרו, 'אם מכים אותך ברח, אם נותנים לך קח') 2(ו

ההגבלה נובעת מאופי התנועה המתובנתת ) 1(ב. תנאי העוסקים במצבים של בחירה מוגבלת

ולכן גם מחוסר )  אליו'נכנסים'ש, ה היא לריקוד במעגלוכאן הכוונ,  ברומנית פירושו ריקוד'הורה'(

מכך , ההגבלה נובעת מחוסר אונים) 2(ואילו ב. האפשרות לשקול פעולה או תגובה ולשלוט במצב

יחד עם . 'מכים אותך': פתגם זה עוסק במפורש באלימות, נוסף על כך.  נתון לרחמי אחרים'אתה'ש

, כי האדם מסוגל, המוכה כי בבסיסו עומדת ההנחהיש בו מרחב פעולה ולו מוגבל לאדם , זאת

אין צריך לומר כי חוסר הברירה או חוסר הבחירה . למלט את עצמו, אחרי ולמרות ההכאה

והדריכות המתמדת מפני פגיעה הם גם נקודות מוצא וגם יסודות של עלילה ואווירה בכל שלושת 

    .ים בראשון ובשלישי/ר בעיקר בסיפו–ומבחינת התנועה הכפויה ? סיפוריו של שאול
16  

       
לעיל (יסודות של מקום , רוקם- חזן' אלכסנדר וג' ת: וי והקישור של זקנה עם סמכות ראועל הזיה  31

  D. Ben-Amos, ‘Context in Context’, Western Folklore 52 (1993), pp. 212–214; 112' עמ, )4הערה 
 G. Hasan-Rokem, Proverbs in Israeli Folk Narratives: A Structural: על משפטי התנאי בפתגמים ראו  32

Semantic Analysis of Folklore (FF Communications, 97/3 [232]), Helsinki 1982, pp. 18–19  
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 'אי אפשר להשתין נגד הרוח') 4( ו'קשה לשחות נגד הזרם') 3(שני הפתגמים ההונגריים 

המגבלה נובעת מתנאים , ברמת הפשט. עניינם בחוסר הטעם שבפעולה נגד או למרות מגבלות

ה בין סוגי ואולם יש מקום להבחנ. או הרוח) ממקור כגון נהר או מפל(כמו תנועת המים , טבעיים

שחייה נגד הזרם יכולה להיות קשה או בלתי . המוגבלות או סוגי חוסר האונים בשני הפתגמים

יש להניח כי הכוונה כאן היא לפרקטיקה (השתנה , לעומת זאת. אפשרית ואף מסוכנת

נגד כיוון הרוח אמנם לא כרוכה במאמı או בסכנה אך מלווה בהכתמה ועל כן כרוכה ...) גברית

העצה , בין אם נגד שטף המים בין אם נגד נשוב הרוח, כך או אחרת. ה או בושהבה מבוכ

המשתמעת משני הפתגמים גם יחד היא להימנע מלהתנגד או להתבלט ועל ידי כך להישמר 

שהם בדיוק , אלה הם דברי שבח לזהירות ולהליכה בתלם, במילים אחרות. מפגיעה או מבושה

ועל חג , שקיבל והחזיר מבלי להינזק, על המענק המבזההעניינים שבמרכז סיפוריו של שאול 

 –קריאת שני הפתגמים על רקע שני הסיפורים . הפועלים האחרון שלו ברומניה הקומוניסטית

 מראה כי שאול מתח את גבולות ההנחיה המשתמעת מן הפתגמים הללו בכך שקרא –ולהפך 

  .תיגר על השיטה באופנים שונים ובכל זאת לא נפגע

תגמים והאמירות הנותרים עוסקים ביהודים הן כשלעצמם הן כחלק מן החברות ששת הפ

 הוא פתגם יידי נפוı ובעל 'קשה להיות יהודי') 5. (תרבותיות שבתוכן חיו- המארחות והרב

בקרב יהודים המקפידים על קיום , לדוגמה. משמעויות משתנות בהתאם להקשר השימוש בו

, באותה מידה. על הקושי למלא את המצוות, בה בדרך כללברוח טו, זהו סיכום וטרוניה, מצוות

תרבותיות - לאומי זוהי תלונה על קשיי החיים של יהודים החיים במסגרות רב- בהקשר בין

בחייו ובסיפורו של שאול הוא חש . שאם לא כן לא היה צורך לציין את זהותם הייחודית, כמיעוט

ו של מנהל קומוניסט ואנטישמי וגם במשך  כאשר היה נתון למרות'קשה להיות יהודי'עד כמה 

  .שנות ההמתנה לאישור יציאה לישראל

כפי שמבוטא בהונגרית , הן יהודים הן צוענים נתונים להדרה או רדיפה, בתור מיעוט

משפט ציווי זה מתאר מצב בו בני . 'יום השוק מסתיים, )צועני(הסתלק יהודי ') 6(בקריאה 

בתואנה כי כבר הרוויחו , שממילא אינם קבועים ויציבים, המיעוט מסולקים ממקורות פרנסה

שבו שאול מסולק , סיפור ההלאמה. דיים על גבה ועל חשבונה של החברה המארחת אותם

ממחיש את מימוש הסנטימנטים , מניהול טחנת קמח שבבעלותם של יהודים ניצולי שואה

,  המיעוטים המסולקיםאשר לתגובת. המבוטאים בקריאה לסילוק המיעוטים ממקורות מחייתם

גם כאן , כפי שמודגם במאמרה האמור של איזבלה דניז על פתגמיהם של אנשי הרומה ברומניה

לא זו בלבד שאינה מביעה התנגדות להדרתה או רדיפתה , יהודים או צוענים, קבוצת המיעוט

 היא מפנימה אותן בעצם שימור האמירה הקסנופובית שהופנתה אליה על ידי, אדרבה, אלא

  .קבוצת הרוב
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כפי , או סתמי,  נשמע מעורפל וחידתי'ַמאד- הגענו למקומו של היהודי מ') 7(החיווי 

מזרח הונגריה -  הישוב ַמאד נמצא בצפון33.שהעירה חוקרת הפולקלור ההונגרי אגנש סמרקיני

  אולי34.הונגרית- אם גם לאו דווקא מנקודת מבט יהודית, ולכן הוא שם דבר לנידחות בהונגריה

אטיולוגי המסביר את -  כמו–הסיפור זכה לפתגם :  או להפך– 35פתגם זה זכה לסיפור, משום כך

סמרטוטר יהודי עוזב את עירו ַמאד על : הימצאותו או הישארותו של פלוני יהודי בַמאד לעד

בדרך הוא מנסה להצית את מקטרתו וסב על עקביו כדי להגן . מנת לשפר את פרנסתו ומזלו

שם הוא נדהם לגלות כי , מבלי משים הוא חוזר לעירו ַמאד, משום כך. המנשבתעליה מן הרוח 

עמוס מביא ומפרש את הפתגם - בן. אומלל ומוכר לו כמו העיר שעזב,  עני'המקום החדש'גם 

 בדומה 36.לא התקדמנו במאומה, חזרנו לנקודת המוצא: בעקבות הסיפור כאמירה שכוונתה

כפי שעולה גם מן הסיפור , ירה של ועל כישלון ותסכולגם סמרקיני רואה בפתגם זה אמ, לכך

בחייו של שאול ברומניה הקומוניסטית המעברים . עמוס- המפורטות אצל בן, וממקבילותיו

התכופים שעבר אם מרצונו אם מכורח בין מקומות מגורים ועבודה אכן נתגלו כמעברים 

ולם העזיבה הסופית של רומניה וא. שעל כן הם הצריכו עוד ועוד מעברים,  אחת לאחרת'ַמאד'מ

סדרי החיים , וההתאחדות עם המשפחה המורחבת בישראל נתגלו כהטבה הן מבחינות הפרנסה

  37. המשפחה מימים ימימה'חלום'והחירות האישית הן מבחינת הגשמת 

יהודי וגם -  רווח בדיבור פנים'יהודי מוצא עצה, גוי שובר את הראש') 8(הפתגם היידי 

כפי שאלה , עימות או תחרות בין יהודים ובין סביבתם הלא יהודית, מתןבהקשר של משא ו

שבעים סיפורים וסיפור 'מועלים בריבוי קולות באוספי סיפורים עממיים יהודיים דוגמת סדרת 

שפורסמו במהלך שנות ', חודש חודש וסיפורו'ו' )עירק, טוניסיה, לוב: או(מפי יהודי מרוקו 

       
33  Á. Szemerkényi, ‘The Use of Proverbs in Hungarian Folktales’, Proverbium 7 (1990), p. 236   
ספר זכרון : הודית של מאדהקהילה הי, )עורך(אריה לוי : ראו לדוגמה את ספר הזיכרון הקהילתי  34

  .1974ירושלים , ליהודי מאד
כי ממד 'הסיפור נדפס בכותרת . רשם גרשון בריברם מפי סבו ישראל יעקב שוורı, 6814י "אסע  35

תל , הווי והיסטוריה ב, פרקי ספרות: עדות ישראל, )עורך( אצל אברהם שטאל 'יצאתי ואל מד שבתי
על , י"המרכזת המדעית של אסע, גינסברג- דה לעידית פינטלאני מו. 126' עמ, 1979אביב וירושלים 

  .סיועה באיתור נוסחי הסיפור
מעשיות 'אירופיות בסדרת האנתולוגיות - בכרך המעשיות המזרח, בתרגום לאנגלית, סיפור זה נכלל  36

 D. Ben-Amos (ed., D. Noy :ראו הערותיו ודברי ההסבר שלו לסיפור. עמוס-  בעריכת דן בן'היהודים

consult. ed.), Folktales of the Jews II: Tales from Eastern Europe, Philadelphia 2007, pp. 404–409  
עלה בשיחה עם ילדיו של שאול כחמישים שנה לאחר יציאתם , 'חלום'ובו שימוש חוזר במונח , מסר זה  37

 מסוימים בתחילת לקרובי משפחה ולשלבים, אמנם היו להם טענות ממוקדות באשר לגופים. לישראל
הם , אך כאשר ביקשתי מהם לדמיין את חייהם ברומניה מאז ועד היום אלמלא עזבו, חייהם בישראל

  .משמעיים בחיוויים חיוביים על חייהם בישראל מזה יובל שנים- היו חד
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 בהקשר המצומצם יותר של 38.וגם באוספים חדישים, ריםהשישים והשבעים של המאה העש

, תרבותית ובסוגים שונים של דיכוי- מזרח אירופה כבן מיעוט בחברה רב- חייו של שאול במרכז

מחı לסיפורו על החזרת המענק המשפיל תוך הימנעות - נקל לראות בפתגם זה כותרת או שורת

  . עוין במיוחד'גוי'מהתגרות ב
18  

ו הכולל של שאול ובעיקר החלקים העוסקים במלחמת העולם השנייה על רקע סיפור חיי

 הוא תמצית לפרק חייו 'אם היהודי אוכל אז הכול טוב') 9(הפתגם ההונגרי , ובקומוניזם הרומני

בתור ראש משפחה שכל מעייניו מוקדשים למציאת פרנסה סבירה לו ולמשפחתו בתנאים 

שלושים וארבעים . פורים שהובאו ונותחו כאןכפי שעולה משלושת הסי, קשים ובמשטר מכביד

שאול כבר היה יכול לשכוח שאי פעם , בישראל של שנות התשעים והאלפיים, שנה לאחר מכן

גם אז הגיב בצניעות , למרות זאת. היה עליו לדאוג למזון או לרווחה של משפחתו ושלו

בהם הכרתי אותו ש, בעשורים המאוחרים בחיי שאול. ובהערכה להנאות קטנות אך חשובות

זו יכלה להיות תשובתו הצפויה בטלפון אם , ושמעתי מפיו את הפתגם הזה פעמים רבות

מחזיקים אחריו בעניין זה בבדיחותא עד - וחלק מצאצאיו מחרים, התקשרו אליו בזמן ארוחה

  .היום

 יומי של- היה חלק מדיבורו היום, 'גם שם יושבים יהודים') 10(, גם הפתגם ההונגרי האחרון

 בין 'מוחות- קרב'שאול ונותר כזה בקרב צאצאיו לתיאור מצבים הכרוכים במשא ומתן וב

מעניין להצביע על תקפותו ושימורו של פתגם זה . יחידים לבין עצמם או בינם לבין רשויות

,  בהקשר זה פירושו בעלי תכונות כגון תחכום'יהודים'כך ש, יהודי- בהקשר ישראלי ופנים

הפתגם מביע גם אמפתיה וקבלה עצמית של . ות את תגובת הצד שכנגדערמומיות ויכולת לצפ

אנטישמי - ששימושו בפתגם ממתן את הפוטנציאל האנטישמי או האוטו, הדובר היהודי

  .שבהכרח גלום בו

י: סיכום לעבן - חי א  יך  או ז  אי י: יידיש(שעה  חיים- חי גם  הם    )שעה 

דם ממשפחתי המורחבת שהלך במאמר זה הצגתי חלק ממחקר מקיף על ההיגוד הכולל של א

- החיבור בין חייו של שאול רוזנצוויג על רקע זמנו ומקומו ובין יצירתו העממית. לעולמו

. תיעודית והעיון המשולב בסוגות השונות של יצירתו מעלים את התובנות והמסקנות האלה

טית גורל לעם היהודי באשר הוא ואקו- חייו של שאול עברו עליו לאורך רובה של מאה הרת

כמו , שאול ומשפחתו. שהושמדה ברובה בשואה, מרכז ודרום אירופה, במיוחד ליהדות מזרח

       
; ח"חיפה תשס, י"ספר היובל לאסע: כוחו של סיפור, )עורכות(פינטל גינסברג ' יצחק וע-בר' ח  38

D. Ben-Amos (ed., D. Noy consult. ed.), Folktales of the Jews I: Tales from the Sephardic 

Dispersion, Philadelphia 2006 ;36לעיל הערה (סיפורי עם יהודיים ב , עמוס- בן.(  
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ניצלו מגורל זה בשל מעברם בדרך מקרה מבעוד מועד לאזור שבדיעבד הוכח , משפחת אשתו

האיום במשך רוב שנותיו , עבור שאול, לכן. ליהודים, או מסוכן פחות, שהיה בטוח יותר

בשל , בתוך כך. חיים כי אם על המחיה בתנאים של מחסור ודיכויברומניה היה לא על ה

הוא נדון לסבל וחרדה נוספים על אלה של כלל החברה הן במשטר , השתייכותו למיעוט היהודי

  .פשיסטי לפני ובמהלך מלחמת העולם השנייה הן בזה הקומוניסטי שלאחר מכן- הפרו
19  

דהיינו שנות , יו וביצירתו של שאולבמאמר זה ביצעתי קריאה משולבת של פרק אחד בחי

שעליהן סיפר בזקנתו שלושה וארבעה , חייו ברומניה הקומוניסטית של שנות החמישים

קריאת הפתגמים על רקע הסיפורים ולהפך מצביעה על הבולטות . עשורים לאחר מכן

 –בד התגברות ובדיע, פחד, וההמשכיות של חוויות וחיוּויים מרכזיים בחיי שאול כגון רדיפה

מן הקריאה הממוקדת והמשולבת עולה כי על אף שהפתגמים לא נאמרו כחלק מן . קבלה

רוקם - שגלית חזן, 'מורכבות עלילתית'עדיין אלה ואלה קשורים בעבותות של , הסיפורים

המשיגה ופירטה בעבודתה החלוצית על ַהקשרים בין סיפורי עדות ישראל ופתגמים ששולבו 

ייתה כי פתגמים המשולבים בסיפורים משמשים הן אמצעי קישור  מסקנת אותו מאמר ה39.בהם

בין טיפוסים סיפוריים שונים המלוכדים לכדי קונגלומרט אחד הן ביטוי לרעיון או לבעיה 

גם הקישור בין סיפוריו של שאול לפתגמיו הוא רעיוני , בדומה לכך. העומדים בבסיס הסיפור

לת של הסיפורים היא חיי אדם בהקשרם אך היות שכאן המסגרת הכול. תמטי- או נושאי

כמו , יותר מאשר צורני ופואטי, הרי שמוקד הקישור הוא ביוגרפי ואישי, ההיסטורי והתרבותי

בחינת היחסים בין סיפוריו ופתגמיו על חייו במשטר , ובחזרה לשאול. רוקם- בעבודתה של חזן

לפחות , ואילו הסיפורים, האם גם מֵגנ, דיכוי מראה כי הפתגמים היו כלל או מסגרת מגבילה

ולהביע התנגדות ולו ) sub-text(טקסט - להציע תת, הדגימו העזה לחרוג מן המסגרת, בחלקיהם

  .'שעה הם גם חיים- חיי'בבחינת , גם זהירה וזעירה

       
מחקרים באגדה : מחקרי המרכז לחקר הפולקלור, 'הפתגם כמפתח למורכבות עלילתית', רוקם- חזן' ג  39

  .שצז–שסז' עמ, )ג"תשמ( יהודי ז ובפולקלור
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