
הספרותחקר

לטמאלמימיןקוראתאמריקה

הדרדוד

העםגר״כאן

אתמתארהיהודי״

שספרותהפסגות

דווקאכבשהיידיש

מהוןבאמריקה,

הטבעיהגידוללבית

מהתיאטרוניםשלה:

שלהפופולריים

ועדהשנייההשדרה

מודרניסטיתלשירה

ולפרוזהאנינה

נובלבפרסשזכתה

הדרדוד

היהודיהעםגרכאן

מאגנס,הוצאתנוברשטרן.אברחם

שקלים149עמודים,752

הואהיהודי״העםגר//כאן

גווניםעלמונומנטלימחקר

נעו־יידישספרותשלשונים

לם

$TS1$נעולם$TS1$

$DN2$נעולם$DN2$,היגרהשאליוהמקוםהחדש

גםובויהודיםמיליוניעםיחד

עולה,בספרהיידיש.עםיחדשקעה

כלליותלמגמותלבתשומתמתוך

המ־הקיוםיחד,גםקטניםופרטים

פתיע

$TS1$המפתיע$TS1$

$DN2$המפתיע$DN2$בהיסטוריההבריתארצותשל

רקלאהיידיש,שלהספרותית

כעיראושולייםכהערתכקוריוז,

הבוערת,מאירופהלבורחיםמקלט

והש־ענייןשלאמיתיכמוקדאלא

פעה.

$TS1$.והשפעה$TS1$

$DN2$.והשפעה$DN2$נפרדבלתיחלקהיאאמריקה

19ה-המאהסוףמאזיידישמארץ

20ה-המאהשל70ה-שנותעד

המרכזינושאוזהימינו.עדובעצם

פרופ׳מאתהיריעהרחבהספרשל

נוברשטרן.אברהם

המטבעשלהשניהצדגםכמובן,

נפרדבלתיחלקהיאהיידישנכון:

הענייןנושאאינוזהאךמאמריקה,

העיקריהמהלךהספר.שלהעיקרי

ורקיידיש,מחקרהואהמחברשל

מחקרשבהןפינותמאירהואושםפה

האמריקאיתיידישספרותביןמשווה

למ־להועיל.יכולהאנגליתלספרות

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$בספרהמרכזיותהטענותאחת

התפ־יורקשבניופיעלשאףהיא

תח

$TS1$התפתח$TS1$

$DN2$התפתח$DN2$למדי,ועצמאיחשוביידישמרכז

יידיש,מארץחלקתמידנשארהוא

הכתיבהמיסודו.אירופיגםונותר

עלנוצרההבריתבארצותביידיש

באירופהנקראהאירופה,ילידיידי

עס־היאבאמריקה;מהגריםידיועל

קה

$TS1$עסקה$TS1$

$DN2$עסקה$DN2$אר־אתוראתהבאירופהמעטלא

צות

$TS1$ארצות$TS1$

$DN2$ארצות$DN2$המתנשאתהפריזמהדרךהברית

אפי־האירופית.האינטליגנציהשל

לו

$TS1$אפילו$TS1$

$DN2$אפילו$DN2$המשוררויטמן,לוולטארמזים

עובריםהידיעה,בה״אהאמריקאי

המ־שלהאירופיתההתקבלותדרך

שורר

$TS1$המשורר$TS1$

$DN2$המשורר$DN2$.הזה

קהלכלומראקדמי,ספרזה

בת־מומחיםהואשלוהעיקריהיעד

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$משיקים,ותחומיםיידישספרות

יהודיתוהיסטוריהעבריתספרותכגון

בספ־שמתענייןמיאךהתקופה.של

רות

$TS1$בספרות$TS1$

$DN2$בספרות$DN2$,ימ־במקצת,ולובהומצוייידיש

צא

$TS1$ימצא$TS1$

$DN2$ימצא$DN2$אישאינואםגםרבענייןבספר

אק־בז׳רגוןמשתמשהספראקדמיה:

דמי

$TS1$אקדמי$TS1$

$DN2$אקדמי$DN2$ספ־הואעניינוועיקרבמשורה

רותי־היסטורי

$TS1$ספרותיהיסטורי$TS1$

$DN2$ספרותיהיסטורי$DN2$פול־אותיאורטיולא

מוסי.

$TS1$.פולמוסי$TS1$

$DN2$.פולמוסי$DN2$שאינםמישלהרבהלנוחיותם

במקורהמובאותלצדביידיש,שולטים

נס־כוללאףהספרתרגומים.מוצגים

פח

$TS1$נספח$TS1$

$DN2$נספח$DN2$הטי־אתלהכניסשעוזרכרונולוגי

עונים

$TS1$הטיעונים$TS1$

$DN2$הטיעונים$DN2$גםואישיםתמותלפיהמוצגים

המ־מבואלדעתי,היסטורי.להקשר

סדר

$TS1$המסדר$TS1$

$DN2$המסדר$DN2$ההיסטוריהאתנרטיביתבצורה

יותר.עוזרהיהזוספרותשל

בושישהספר,אתלחלקאפשר

פורס־שכברלמאמריםעיבודים

מו

$TS1$פורסמו$TS1$

$DN2$פורסמו$DN2$לאשעריםלשניחדש,חומרלצד

עוסקהשניהשערבאורכם.שווים

כמוומשורריםסופריםשלבפועלם

גלטשטיין,יעקבליילם,א׳אש,שלום

בשביסיזינגר,ויצחקמרגוליןאנה

רח־להיבטיםפועלםקשירתתוך

בים

$TS1$רחבים$TS1$

$DN2$רחבים$DN2$ארבעתיידיש.ספרותשליותר

את־שבוהראשון,החלקשלהפרקים

מקד,

$TS1$,אתמקד$TS1$

$DN2$,אתמקד$DN2$הנוג־כלליותשאלותמנתחים

עות

$TS1$הנוגעות$TS1$

$DN2$הנוגעות$DN2$הברית.בארצותיידישלספרות

נובר־שלהמרכזיהכליזה,בחלקגם

שטרן

$TS1$נוברשטרן$TS1$

$DN2$נוברשטרן$DN2$שכאןאלאצמודה;קריאההוא

טקסטיםשליותרעודגדולמגווןיש

זוכיםומאמריםשיריםמחזות,)בדיון,

להחיותכדידומה(לבלתשומתאצלו

אנשישלעולמםהשקפתאתולפרש

חל־הברית,בארצותהיהודיםהרוח

קם

$TS1$חלקם$TS1$

$DN2$חלקם$DN2$כברוחלקםהיוםעדמפורסמים

אתשמכירלמיאפילוידועיםלא

הזאת.הספרות

הס־במרכזעוסקהראשוןהפרק

פרותי

$TS1$הספרותי$TS1$

$DN2$הספרותי$DN2$הסבוכיםוביחסיםביידיש

האחריםהמרכזיםעםוהגמישים

קצרהמרכזגםאךפולין,בראשם

בקוויםהמועצות.בבריתהיומין

לספ־מרכזהיתהיורקניוכלליים,

רות

$TS1$לספרות$TS1$

$DN2$לספרות$DN2$פו־הפוכים,כיווניםמשנייידיש

פולרי

$TS1$פופולרי$TS1$

$DN2$פופולרי$DN2$.מרכזהיתההיאואליטיסטי

פר־מקורכךובתוךיידיש,לעיתונות

נסה

$TS1$פרנסה$TS1$

$DN2$פרנסה$DN2$כא־גםרבים,לסופריםופרסום

לה

$TS1$כאלה$TS1$

$DN2$כאלה$DN2$לעיתונאיםוגםבאירופה,שחיו

בעיתו־מכך:חשובפובליציסטים.או

נות

$TS1$בעיתונות$TS1$

$DN2$בעיתונות$DN2$בהמש־רומניםפורסמוהיומית

כים

$TS1$בהמשכים$TS1$

$DN2$בהמשכים$DN2$,״שונד״(.רומנילצד)ספרותיים

מהרומניםמעטשלאלצייןמעניין

אורראולאמעולםבספרהמנותחים

בעיתון,רקהתפרסמואלאכספרים,

לאנגלית.בתרגוםאו

ניונהפכההאליטיסטימהצד

יוצריםשלחדשדורכל

יובאהבריתבארצות

חלקם,אירופה;ממזרח

מלחמתלקראתבמיוחד

כברהשנייה,העולם

והתפרסמואחריהגיעו

שחרבלאחרכיוצרים.

גםיבשהייצור,בית

לאסוהאמריקאיהמרכז

מודרניסטיתשירהשללמרכזיורק

קהלאירופה,למזרחבניגודביידיש.

בארצותהגבוהההספרותשלהיעד

מצומצם,מלכתחילההיההברית

האס־בחדשנותהסתגרווהמשוררים

תטית

$TS1$האסתטית$TS1$

$DN2$האסתטית$DN2$המוד־של)בהשפעתםשלהם

רניסטים

$TS1$המודרניסטים$TS1$

$DN2$המודרניסטים$DN2$שפעלוהאנגלו־אמריקאים

השי־פרחהזהבמצבשנים(.באותן

רה,

$TS1$,השירה$TS1$

$DN2$,השירה$DN2$מצומצם.קהלבקרברקאםגם

מרכזשלביותרהמסקרןהפן

הואובזההברית,בארצותהיידיש

אוהמזרח־אירופימהמרכזשונה

ישראלבארץהעבריתמהתחדשות

תמידשהיוצריםהואתקופה,באותה

לאכברילדיהםכיוידעומהגריםהיו

תהיהשפתםכיביידישליצוריוכלו

יוצריםשלחדשדורכלכך,אנגלית.

ממזרחבעצםיובאהבריתבארצות

חסריכצעיריםבאוחלקםאירופה;

מלח־לקראתבמיוחדחלקם,אךשם,

מת

$TS1$מלחמת$TS1$

$DN2$מלחמת$DN2$אחריהגיעוכברהשנייה,העולם

לא־כיוצרים.והתעצבושהתפרסמו

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$המר־גםיבשהייצור,ביתשחרב

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$שעודפיעלאףלאטו,האמריקאי

בש־לספרותנובלפרסלהניבהצליח

נות

$TS1$בשנות$TS1$

$DN2$בשנות$DN2$-70ה

בייצוגעוסקבספרהשניהפרק

הב־שארצותוכאתגראמריקהשל

רית

$TS1$הברית$TS1$

$DN2$הברית$DN2$את־ביידיש.לסופרהציבה

גר

$TS1$אתגר$TS1$

$DN2$אתגר$DN2$בשללמחבריםלפניניצבדומה

המ־העולםאתלתארשבאושפות

שתנה

$TS1$המשתנה$TS1$

$DN2$המשתנה$DN2$,הג־בעריםבמיוחדבמהירות

דולות

$TS1$הגדולות$TS1$

$DN2$הגדולות$DN2$בדרךאכן,מנוכרות.הנחשבות

בס־אמריקהעלכשמדבריםכלל

פרות

$TS1$בספרות$TS1$

$DN2$בספרות$DN2$לניובעיקרמתכווניםיידיש

ייצוגהיאהעיקריתוהבעיהיורק,

עומקנטוליציבות,חסרעולםשל

נודע.ובלתיהיסטורי־ספרותי־לשוני,

מספרשאינורומןהואאחדפתרון

מיניכלמתאראלאשלםחייםסיפור

הגדולה.בעירתנועהכדיתוךדמויות

הלירית,השירהמציעהדומהפתרון

וממילאמבודדיםברגעיםהמתמקדת

הפ־מוכר.עולםלייצוגמחויבתפחות

רק

$TS1$הפרק$TS1$

$DN2$הפרק$DN2$מר־מהכלליוצאזאתבכלמביא

תק:

$TS1$:מרתק$TS1$

$DN2$:מרתק$DN2$שווארץ,י״ימאת״קנטאקי״

המ־רגיליהודיעלאפישירמעין

תיישב

$TS1$המתיישב$TS1$

$DN2$המתיישב$DN2$האמריקאי.בדרוםומשגשג

שלבייצוגיםהעוסקהפרקלאחר

הפרקמגיעבאמריקה,יידישסופר

לפיוילדים.הוריםיחסיעלהרביעי,

המש־התמהנוברשטרן,שלקריאתו

פחתית

$TS1$המשפחתית$TS1$

$DN2$המשפחתית$DN2$יידישספרותשלהמרכזית

כברביטוילידיבאההאמריקאית

המאהבסוףהפופולרייםבמחזות

יידישער״דערגורדין:יעקבשל19ה-

ו״דיהיהודי(ליר)המלךליר״קעניג

מירעלעאדערליר,קעניגיןיידישע

מי־אוהיהודית,ליר)מלכתאפרת״

רלה

$TS1$מירלה$TS1$

$DN2$מירלה$DN2$.)השייקםפירישהשםכפיאפרת

בהוריםעוסקיםאלומחזותמרמז,

המ־הסיפורואכןונבגדים,נטושים

שפחתי

$TS1$המשפחתי$TS1$

$DN2$המשפחתי$DN2$יידישלסופרישישהמרכזי

יל־עלכאלה,הוריםעלהואלספר

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$אולהוריםקשוריםאינםשכבר

שלברומןקשות.אותםמאכזבים

לא־מועטותשניםשנכתבזינגר,י״י

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$הואהבןהברית,לארצותהגירתו

ורוצח.נאצימרגלאפילו

תחילהאותיהפתיעהזוגישה

מודרנית,ספרותשלשכקוראמפני

לנקו־מורגלאניוכללית,יהודית

דת

$TS1$לנקודת$TS1$

$DN2$לנקודת$DN2$בד־המורדיםהבניםשלהראות

רכים

$TS1$בדרכים$TS1$

$DN2$בדרכים$DN2$אבותשלוהמאובנותהישנות

רגילאניבקיצור,מגבילים;ואימהות

ולא־קולפילדלהולדןדדלוס,לסטפן

לכםנדר

$TS1$ולאלכםנדר$TS1$

$DN2$ולאלכםנדר$DN2$שלהם.להוריםלאפורטנוי

האנומליהבשלהיתרביןכאן,ואילו

האבותלדורשנכתבתספרותשל

לקרוא,יוכלולאשהילדיםבשפה

מההוריםוההתרחקותהמרדסיפור

לטרגי.קומיאומאפינהפך


