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לחוה טורניאנסקי  -חוט של חן
כן קיים של אמי
חוט של וזן
חוט ששל חסד
משוף היה ע ללי והן
י ר כן למנ גינה
כ

)אמנון שמוש ,פרוכת(
'חוט ש ל חן :תו ש ל יופי ,ארשת נעימה ,חינניות'  -כך נכתב ב׳אוצר הלשון העברית׳.

1

מעיון במילונים שונים ש ל הלשון העברית עולה כ מ ע ט בוודאות כי הביטוי ה ע ב ר י ' ח ו ט
ש ל חן' ,שבו בחרנו לכנות את קובץ היובל לכבוד חוה טורניאנסקי ,אינו מצוי בספרות
העברית לפני שלהי תקופת ההשכלה במזרח אירופה ,אף שנדמה כמטבע לשון עתיק
ימים .ע ל הביטוי'חוט של חסד' המופיע מיד א ח ר י ' ח ו ט ש ל חן' באוצרו של יעקב כנעני
2

כותב המחבר' :חוט של חסד  -כמו חוט של חן ,ארשת ש ל נ ו ע ם '  .אכן ,בתלמוד בבלי,
מגילה יג ע״א ,נאמר ע ל אסתר המלכה' :אסתר ירקרוקת היתה וחוט ש ל חסד משוך
3

עליה' .עוד נכתב בבבלי ,חגיגה יב ע"ב' :כל העוסק בתורה ] [...הקדוש־ברוך הוא מושך
עליו חוט ש ל חסד' .חז״ל נטו לקשר ב י ן ' ח ס ד ' ל'חן' שעה שבאו לעיין במעלותיה ש ל
אסתר המלכה ,שהרי נאמר עליה במקרא' :ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה'
)אסתר ב ,טו( .הם תהו ע ל טיבו של ה'חן' ודרשו אותו בכמה דרכים .אולם ,נראים
הדברים כי הסופר שלום יעקב אברמוביץ') ,1917-1835שנודע בכינוי העט שלו מנדלי
מוכר ספרים( היה מן הראשונים שהשתמשו במטבע הלשון'חוט של חן' .הוא שאל מלשון
מסכת מגילה את תיאור יופייה ש ל המלכה אסתר והמיר את ה'חסד' ב'חן'' :ירקרקת זו,
4

שחוט של חן משוך עליה' ,כ ת ב מנדלי ב ס י פ ו ר ו ' ע ג ל ת ו ש ל תוספות יום ט ו ב '  .מנדלי
1
2
3
4

יעקב כנעני ,אוצר הלשון העברית לתקופותיה השונות ,ד ,ירושלים-תל אביב תשכ״ג ,עמ'
.1191
שם ,שם.
ילקוט שמעוני ,אסתר ,סי' תתרנג.
'עגלתו של תוספות יום טוב' ,כל כתבי מנדלי מוכר ספרים ,תל אביב תשי״ד ,עמ' שנח .סיפור
זה ראה אור לראשונה כחלק מספר הבהמות בשנת ) 1911ראו :מנדלי מוכר ספרים ,רשימת כתביו
ואגרותיו להתקנת מהדורתם האקדימית ,ירושלים תשכ״ה ,עמ'  ,19פריט  .(127בנוסח הסיפור
ביידיש הושמט המשפט על התולדה הירקרקת שחוט של חן משוך עליה! )ראו :אלע ווערק פון
מענדעלע מוכר ספרים ,15 ,ורשה  ,1928עמ' .(54

11

לחוה טורניאנסקי
עשה בטקסט המקראי הקדום ובמדרשי חז׳׳ל שימוש חדשני מאין כמותו :הוא נ ט ל את
ה'חן' שנשאה אסתר בעיני כ ל רואיה ,וכיוון אותו לעניין יופיו ש ל הטבע ולתרבות
אירופה! הביטוי 'חוט ש ל חן' מ ש מ ש א צ ל מנדלי מוכר ספרים לתיאור ה'תולדה'
) ,Natura, die Naturהטבע(' :כיון שיצא הנער מבית־המדרש והעמיד רגלו בעולמו
היפה ש ל הקדוש־ברוך־הוא; וכיון שנסתכל ב פ נ י " ה ת ו ל ד ה " ירקרקת זו ,שחוט ש ל חן
משוך עליה ,וזן א ת עיניו ממנה  -יהא קשה עליו לחזור לאחוריו ].'[...

5

הטבע הירוק ,העומד בניגוד קוטבי לחיי הניוון והבטלה ש ל בחורי הישיבה
המשוקעים בלימוד הגמרא ,הוא זה שעליו מ ש ך מנדלי המשכיל הביקורתי 'חוט ש ל חן'!
'חן' זה הוא ניגודה הגמור והמוחלט ש ל התרבות האשכנזית ש ל ה ע ת החדשה המוקדמת,
לפחות כפי שנדמתה למשכילים הרדיקלים באימפריה הרוסית באמצע המאה התשע
עשרה .ה'חן' העולה מציורו ש ל מנדלי מכיל ב ע ת ובעונה אחת א ת יפי הטבע ,רגש,
ארוטיקה ,חירות המחשבה ותרבותה ש ל מערב אירופה.
הברייה העברית החדשה 'חוט ש ל חן' שהשתמש בה מנדלי ,אמן כ פ ל הלשונות
היהודיות ,מתאימה מאין כמותה לשמה ,לדמותה ,לאישיותה וליצירתה ש ל בעלת
היובל .ראשית ,נרמזים בחו"ט ראשי התיבות ש ל שמה ושם משפחתה ש ל חוה
טורניאנסקי; שנית ,החיבור שבין ארשת נעימה ומידות רוחניות הנושאות חן בעיני כול
ובין העיסוק בתורה הרמוז בגלגולו ש ל ה'חסד' ל'חן'; שלישית ,השתלשלותו ש ל חוט
ה'חן' מן המדרש התלמודי הקדום ע ל דמותה ש ל אישה יוצאת דופן לשיח המשכילי
המודרניסטי במזרח אירופה מתחברת להפליא עם נתיבות מחקריה ש ל חוה טורניאנסקי,
שעסקו בתמורות שהתחוללו בלשונות התרבות היהודית ובחלקן ש ל הנשים היהודיות
בתרבות זו במהלך הדורות .תמורות אלה הוליכו מורשת עתיקה ורבת פנים בדרכים
חדשות ובנתיבות ש ל א שיערו אבותיהם ואימותיהם ש ל יהודי התפוצה האשכנזית.
'חוט של חן  -שי לחוה טורניאנסקי' וכרך המאמרים ביידיש ובאנגלית 'חוט־של־
חסד  -לכבוד חוה טורניאנסקי' רואים אור ביזמת תלמידות ותלמידים ,עמיתות ועמיתים
ש ל בעלת היובל .הכרך מוקדש לחוה ,עמיתה יקרה ואהובה ,אישה נ ע י מ ת הליכות,
חוקרת עתירת הישגים ומורה דגולה שתורתה ניתנת בחן ובהומור ,במלאות לה שבעים
וחמש שנים.
פרופסור טורניאנסקי ,ילידת מקסיקו ,גדלה בבית ספוג לשון יידיש ותרבותם של
יהודי מזרח אירופה וחונכה בכפל הלשונות העברי והיידי .היא עלתה לישראל לפני
5

שם ,שם .השוו עם תיאור הטבע בפתיחת ספר הקבצנים' :והיא ,התולדה ,כלומר הטבע בלשונם,
היתה באותה שעה ,מעשה־שטן ,נאה מאד וממשכת אותי להסתכל בפניה ,והיו הרהורי לבי
מנצחים זה עם זה .יצרי הטוב אומר" :אסור  -אל תסתכל"! ...וכנגדו יצרי הרע מסית ואומר:
"מותר! הסתכל ויהנה לבך ,שוטה שבעולם"! ועמד ופקח לי עין אחת .ומיד נגלתה עלי היפהפיה
הזו בהדר כבודה ] .'[...ראו :כל כתבי מנדלי מוכר ספרים )לעיל ,הערה  ,(4עמ' צא.

12

חוט של חן
יותר מחמישים שנה ולמדה ספרות יידיש והיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית אצל
גדולי החוקרים ש ל תרבות יהודי אשכנז ,ובהם דב סדן ,חנא שמרוק ושמואל ורסס .את
עבודת הדוקטור שלה ,ע ל יצירה שירית דו־לשונית בראשית ה ע ת החדשה ,כתבה בין
השנים  1967-1973בהדרכת פרופ' שמרוק .היא נמנתה עם סגל המורים בחוג ליידיש
באוניברסיטה בעברית במשך יותר מארבעה עשורים ) (2005-1962והעמידה תלמידות
ותלמידים הרבה .פרופ' טורניאנסקי הייתה אורחת במוסדות אקדמיים רבים ברחבי
העולם ,ובהם אוניברסיטת אוקספורד 1101.,בלונדון ,אוניברסיטת ברקלי ואוניברסיטת
פנסילבניה .ע ל פועלה המחקרי ופרסום מהדורה מדעית ותרגום ש ל זיכרונותיה ש ל
6

גליקל זכתה בשנת  2006בפרס ביאליק ,ובשנת  2007נבחרה לחברה באקדמיה
הישראלית למדעים .השנה ,ש נ ת ' ת ש א חסד' לפ״ק ) ,(2013זכתה פרופסור חוה
טורניאנסקי בפרס ישראל ע ל מ פ ע ל חייה המחקרי.
יריעת מחקריה ש ל חוה טורניאנסקי פרוסה ע ל פני מרחב התפוצה האשכנזית ומקיפה
את היצירה בלשון היידיש למן הטקסטים הקדומים ביותר הידועים היום ועד לתקופת
ההשכלה ולצמיחתה ש ל ספרות היידיש המודרנית .עבודותיה המדעיות מתמקדות
ביצירה הדו־לשונית האשכנזית )יידיש ועברית( בהקשריה ההיסטוריים והתרבותיים
ובשינויי העתים והמקומות .מקום מיוחד תופסים במחקריה המקרא ע ל תרגומיו
ועיבודיו והשירה האפית ע ל נושאים תנ״כיים ביידיש .חוה טורניאנסקי העלתה תרומה
ש ל מ מ ש לידיעותינו ע ל האישה כמחברת ,כ נ מ ע נ ת וכקוראת ש ל ספרות יידיש.
לדבריה:
בהיותן קהל יעד מוגדר ,נמענות ישירות וקוראות פעילות ,תרמו הנשים תרומה רבה
מאוד לעצם יצירת הספרות ביידיש ,להתפתחותה ולהרחבתה ,ובוודאי גם לדמותה
ולאופייה .תמיכתן במחברים סייעה בוודאי בכתיבתם ,בהדפסת ספריהם ובהפצתם .אך
בזה לא תמה מעורבות הנשים בספרים .מפולין ומגרמניה ,מפרג ומערים אחרות הגיעו
אלינו ידיעות על נשים ונערות שסידרו לדפוס ספרים בלשון הקודש ,ביידיש או
בשתיהן.
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נושא מרכזי נוסף ש ב ע ל ת היובל הקדישה לו מספר מחקרים חשובים הוא החינוך
המסורתי בחברה האשכנזית ,וכן תפקידה המכריע ש ל הדו־לשוניות בהנחלת המורשת
הדתית והתרבותית לדורותיה .היא גם חקרה את השיר ההיסטורי ביידיש  -סוגה
ספרותית מיוחדת במינה ,שמילאה בחברה האשכנזית תפקיד חשוב בשימור זכרם ש ל
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חוה טורניאנסקי)מהדירה ומתרגמת( ,גליקל  -זיכרונות  ,1719-1691ירושלים .2006
חוה טורניאנסקי' ,על נשים וספרים בעת החדשה המוקדמת' ,איגרת האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים ,דצמבר  ,2008עמ' .9
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