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לעגנוןנובלפרסמתןלאחרבאנגליתהרצאה

,. Brandeis University, Waltham, Mass U.S.A 

1967 . Jan 

אתלהעלותחייבותספררתימפעלשלביקורתיתוהערכהבדיקהכל
 :הנדוןהספרותיהמפעלמתוךהבאותהמהויות

העולםלביןהנדוןהספרותיהמפעלשביןהמשותףהמהותיאתלחשוףא.
מפעלכלש~ןהמחבר.יצרשבההמסוימת,בספרותהשולטהרוחני
ביותרמהפכניבמינו,מיוחדזהמפעלויהאמסרים,יוצרשלספררתי
ההשתייכותממעגללהימלטיכולאיכרלעולםובצורתו'בתככיו
ספררתשלהרוחניעולמהאתהיוצריםשהםסביבתו,ולתנאילזמנו
הספרותי.מפעלואופיאתמעצביםבהכרחגםוהםלשוכר

 .הנדוןהיצירהעולםמתוךהערלההמיוחדהמהותיאתלהעלותב.
לשלילה,ארלחיובמעלה,שהיאהאידאותמבחינתמהותי-מיוחד

העלילהמבחינתמציירת,שהיאוהאופיהדמויותעולםמבחינת
רצררכירתה.היצירההתרקמותמבחינתמעצבת,שהיאוהנוף

יצירה.כלהיוצרעבודתשלהפכיםרבתביצירתוהאחדותאתלחשוףג.

- S.Y. Agnonב-באנגליתהודפס * Alienation and Retum", Jewish Book " 
27-38 . Council of America, N.Y. 1967-1968, pp . 
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עםקשריהמתוןדווקאהמלאהמשמערתהאתמקבלתנדרןירצדשל

 .האמןיצירותשאד
היאנכתבהכאילוספרותיתיצירהמכלליהנותדשאיהפשוטהקרוא

בלבד.עלהחרקדמרטלהתפקידלחדרדלמפעלרשלהאמןלארדכררלדרחבר
-אחדותהשונות.יצירותיושלהענפיםדנתאחדותארתהאתולהעלות

אישיותכיהשונות.היחידותיצירותיושביןוהניגודיםהמתחאףעל

שלשוכרתבתקופותנאבקתוניגודיהתהומותיהעלחד-פעמיתיוצרת

עולם.תפישתשלאחדטיפוסארכימגלותשכולךשרנות,בצוררתחייה

ג'ריסים.שניארביאליקיםשנישאיןכמרעגנרנים,שניואין

 •עגנוןשליצירתושלהראשונותבשכבותיגלההמעמיקהקורא

לידיהבאהוהאדםהעולםתפישתאתכלה"ר"הכנסת"הנידח" :כגרן

למחוסרימהמשרםהנראותהמאוחדות,ביצירותיושרנהבצררהביטוי

לעגנוןהישיכותמפתיעותכיצירות •עגנוןשלמפעלועםלהיאבקיכולת

שלהמיוחדהג'ריסיהעולםמןמעטלאיגלהמעמיקשחוקרכשםאחד.

לידיהמגיע ,) Dubliners (ב"דרבלינדס"כבדהמתבשר ,) Joyce (ג'ריס

 Finnegan's (דייק"וב"פיניגנס ) Ulysses (ב"ירליסס"ובשלותשלמרת

Wake (, עגנוןשלהשונותביצירותיולשמרהראויחוקריעשהכן. 

הכלליתוקפהשאתהנחה,מתוןלצאתעלינוא'לסעיףביחס

פדרפ'ספקמכללמעלהמסוימות)הסתייגויותמתון(אמנםהוכיח

זוהנחההעברית.הספרותבביקורתהשונותבעבודותיוקרדצרייל

לפניהמתחילההחדשההעבריתהספרותביןהמהותישההבדלאומרת

העבריתשהספרותהוא,לההקודמתהעבריתהספרותלביןשנה-150כ

אתהחופפתקדושה-דתית,שלעולםמתוןהוינקתספררתהיאהישנה

חילונית,ספררתהיאשדחההעהבתירהספרותואליוהחיים,תופעותכל

אתשונותבדרכיםמשקפתזרספררתחילוני.עולםמתוןהצומחת

והרוחניתהתרבותיתבמסורתהמודרניהיהודיהאדםשלהתמודדותו

עמו.של

 :שלביםשלרשהלראותניתןזרבהתפתחות
מהרתעלעומדתאינהעצמהשהיאזר •המתמיההלכשההבלש . 1
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מתוךהנובעתלמשמעותיורדתהיאשאיןמבשרת,שהיאהמהפכה
מטיפההיאבשטחיות,הגובלתתמימות,מתוך .זומהפכהעצם

שאיןעולמות,שניביןוהשלמהלגשרלאיחוייהשונותביצירותיה
השני.שלהמוחלטחורבנובלילהתקייםיכולהאחד

גלויהבמלחמההיוצאתזוהמיליטנטית,ההשכלהשלב . 2
המהפכהלמשמעותיורדתאינהעדייןזוגם .הדתי-הישןבעולם
המסורתי-שהעולםכברמגלהזואךעליה,ונלחמתנושאתשהיא
למחקושניתןחלשים,ושורשיםרפיפיםבר-ערכיםאינוהישןרוחני

היאשטחיות.מליצותשלרטוריתהטפהידיעלהעולםמןולהעיבו
ועלזה,ישןעולםיונקשממנודורות,שלהיניקהכוחעלעומדת
ודרכיהחייםאורחהדתית,האמונהמבחינתבו,הבלומההעצמה

זה.עולםעלסוערתמלחמהמקדשתהיאכןעלהמחשבה,
שללשבחםמנדלי.ובסיפורייל"גבשירילשיאהמגעתזומלחמה

דורשלהשטחיתהנאיביותאתמגליםכברהםכי~אמריאלהשני
לאיגלהמנדליבסיפוריהמעמיקהקוראלהם.הקודםהמשכילים

שלרובםאךהתמים,המשכיללעברהמכווניםשנונים,חציםמעט
הדתי-העולםלעברמכווניםוהסטירההאירוניהשלורובההחצים
 .הישןרוחני

-בשלבזהמגיעהיוצרהעברילשיאהכפולההטרגיותשלב . 3
שניוהדתית.היהודיתהמסורתעםוההתמודדותהמשברתודעת

ועגנוןבשירתוביאליקהםזהבשלבהיוצריםהעיקרייםהיוצרים
בסיפוריו.

המתגלםמאבקהואהכפולההטרגיותשלזהשלבשלהעיקריהמוטיב
געגועיםבין ;ניהיליסטיעולםוביןחזוןעולםביןמשוועתבניגודיות

אמונהשלובטוחיםקבועיםערכיםשלבעולםלהיאחזותבוערים
ה"אני"תהומותאלבריחהוביןהיהודית,במסורתהמבוצריםוהרגשה,
עולםהזדהות.ויכולתשיבהיכולתוחסרעצמובתוךהמנותקיהאישי

ליכולתערכים,אללשיבהעזיםגעגועיםהמעורבוזרךתניכורשל
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הטרגיותמןהעולההואזהעולם-והמשכיותמטרהלתחושתהזדהות

הכפולה.

זה.מולזהנפרדיםעודעומדיםאינםהבניםועולםהאבותעולם

אחת.יאורגניותבתוךכולומקופלזהמאבק

התפתחותשלהשלישיהשלבהכפולה,הטרגיותשלזהשלב

המשותףוכאןעגנוןביצירותהעיקריהמוטיבהואהעברית,הספרות

 .ימינועדמביאליקדורו'סופריעםיצירותיואתוהמאחד
 ?עגנוןמיוחדאפואבמה

עגנוןשלהמיתיעולמו

לעולםלשיבההאדםשלמזעזערצוןמביעעגנוןשלהספרותימפעלוכל

שגורלותהמשוסעים,לחייםמשמעותהמעניקהעולםלתחושתמיתי,

בהם.שולטיםעיוורים

קרבןלהיותמתמדתבסכנהתמידנמצאעגנוןשלביצירתוהאדם

כשלעינילו,ומחוצהבוהשולטיםוזר~ת.תוהושלדמיונייםלכוחות

הםוגיבורוהסופרואחדות.שלמותשלמיתיעולםמרחוקזוהרדמיונו

מתמדתובהתפרצותהמאיימיםהכוחותעםאיוםבמאבקתמידכןעל

האווירהמרחוק.תמידמרחוק,הזוהרואחד~תשלמותשלזהעולםאל

לא .מיתיעולםשלאווירהכןעלהיאעגנוןשלביצירותיוהשולטת

אלאעגנון'ממפרשילרביםנראיתשזוכפיהתמימה,הדתיתהאמונה

קבלתוהתמרדות,הכנעהואמונה,כפירהמתגליםשבהמיתית,אווירה

שלהספרותיעולמואתלהשוותניתןמסוימתבמידה .ושבירתועול

גיבוריהאבוד.הזמןבעקבותתמידנאבקפרוסטפרוסט.שללזהעגנון

עלזה,מאבקאבודה.אחדותשללעולםלשיבהבמאבקתמידהםעגנון

לעיל,החדשה",העבריתבספרותהבניםועולםהאבות"עולםמאמרידאה

 . 167עמ'
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נעקובאםיפהלנרייראהשבר,והקרמיהטרגיעלשבר,רהגררטסקהחסד

מיצירותיו.בכמההתפתחותםאחר

הראשונההספרותיתביצירתוכברוהמרכזהציראתמהורהזהמאבק

 2למישרר".העקרב"והיה-הגדולה

 :הסיפורשלהקצרתרכנווהרי
כלכדרךשנים,עשרצרותאחייחיוקריינדילואשתוחייםמנשה

במסחרעסקההאישה .-14ההמאהבאמצעהחסידיתבגליציההיהודים
העולםלחייודאגתורהולמדשיבחייםמנשהוהואהבית,אתרf;כרנסה
המשיךמים. mהמןהתייאשלאחייםמנהשלהם.היולאבניםהבא.

אותרהמקשריםהדבריםשניבחברת.לאשתוולעוזרבתרדהלעסוק

כדיתוךפרנסתם.מקורשלה,והחכרתלאשתואהבתוהיוהעולםאל
נעשהמכךוכתוצאהאחרחנווניעםבהתחרותקיירנדילמסתבכתכך

אביתרתשלהדיןבגזרמתמרדתקירינדילמנכסיו.ירדדעני,חייםמנשה

אךמצבה,אתלהסתירהלבעדנוגעתותמימותייאושמתוךונלחמת

הועיל.ללא

אתלהסירחייםמנשהנאלץכיצדהיא,מזעעזתסמליתתמונה
עזבם.בטרםהחנותמןהמזוזה

היחדיהמשענתו-עוניובשלהחברהוביןשבינוהניתוקאחרי

עלעמדחיים"ומנהש 3אשתו.היאהתהוםוביןבינוהאחרונהוהמחיצה

והסידבאווירתלויהאחתורגלואשתורגליהדוםעלאחתרגלוהמפתן.
מסתייםהקטע .ושיבתויציאתוגורלמסתמלכברבזההזמוזה".את

עודשובלבליהחנותמןעמוואשתוהוא"ויצא :רב-משמעיבמשפט
ביןהגולריהקשרכאןומודגשלפנינומוקדםאפירמזלעולם".שמה
לעולם".שמהעודשוב"לבלי-והשיבההיציאהטיב

בנדודיועושההואשניםחמשבמרחקים.לנדודיוצאחייםמנשה

לאשתוכשגעגועיונדבות,ואוסףלחרפהמבושהמתגלגלבנכר,

( t כ

111 

i: 

גםנידוןזהסיפורסא-קכד.עמ'תש"ר,ירושליםשרקן,הרצאתואלו,אלומתוך 2

 • 283עמ'להלן,עגנון",ש"יבכתביהאבסורדבעולם"היסטררירסרפיהבמאמר

עג.עב,עמ'למישור,העקרבוהיה 3
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לולמבררידועלומתפתהבקבצןנפגשחראאחדיום .אותראוכלים

אליה.לשרבותקורתולאשתואהבתועברושבידר,ההמלצהמכתבאת

מזמיןחראודכדוךהתלהבותמתוך .לשקרביץשללידידפניושםבדרכו

שרבכספר.כלממנונגנבמכךוכתוצאהומשתכרוייןסעודהלעצמו

לאעדייןאךוריק,עני-יציאתובזמןשעמדכפיחייםמנשהעומד

עלמחדשעצמואתלשקםלקבץ'במאבקוממשיךחראתקורתו.אבד

לאשתו.לחזורמנת

מגיעמרתודברמת.ההמלצהאיגדתאתממנושקנההקבצןבינתיים,

מכריזיםההמלצהמכתבבידרשנמצאומכיורןחיים,מנשהשללעיור

לקדיינדילנמצאזמןלאחדכאלמנה.אשתורעלמתכעלחייםמנשהעל

הדירן".גםה'לה"ריעשלאישהארתהלוקחוחרא 4גראל

לביתו.דרכוערשההתחילהמת-החי,חיים,ומנשהימיםעבור

המושיטבקבצןחראפוגשהעידשבמבראהקברותלביתמגיעכשחרא

קדיינדיל'שלבנהשל"שלרם-זכר"סעודתמשייריקטניותחרפןלו

נופלחראשרית.דיצהלרוץמתחילחייםמנשההחדש.לבעלהשילדה

 ?חייםמנשהיעשהמה .אשתומגרדימקרםאלשלרפותכשעיניופניועל

רננהבאיסורחיהקדיינדילכיוהכרזלעירהיכנס :לואומדאחדקול

אסרולו,;אסרומהגיהינוםלעולםייצאלאחראכןיעשהלאאםממזר.

עליךאסורהכבדאשתךהן !לא :לוואומדברקעשניקוללשתוק.לו

(הכתר ?שלךקדיינדילאתבחדפהותכסהלעירתיכנסכיצדלעולמים.

 ?ממזרשחראבנהעלתכריזאיך ) !שלך

מפעםהקנדים.ביןעכשיונרדדחראלעיר.נכנסאינוחייםמנשה

אותרשלקבורמדחוקלדאותהקברותביתגדר"אצלחראהולךלפעם

עדרכלה,הולךגרפוהיהליוםמיום ...המדומהחייםמנשהקבצן'

 ...מעשהנאותרבקי"שהיההקברותביתשומררימת".נפשרשנפחה
חייםלמנשהבישראלושאריתשםריתךלהלראויהמצבהאתהעמיד

קטז.עמ'שם, 4
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אידו .למישורהיהשהעקוביכביכולדונההואוכך 5ערירי".שהלךיהכן

 !אירוניה

היהודי-התמים,העולםכאןאיןכמהעדמגלההסיפורשלראשוניניתוח

ולקריידילחייםלמנשהבןמעניקאינווהמיטיבהטובאלוהיםמסורתי.

החיהלקריינדילאותוהואמעניקאךובצניעות,בכשרותהחייםאשתו

העולםכלנגדמתמרדוהישרהכשרחיים,ומנשהאיש.כאשתבאיסור

ממדרעלבשתיקתוומכסהבאיסורלחיותאשתואתומשאירהדתי

שהיאאהבהמתוךהטרגיתהגורליותאתעצמועלמקבלהוא .בישראל

והסופר,נגדה.ובהתמרדותלהבניגודדתית,הלכהלכלומעלמעבר

עולםאתמגלםגורלו,עםהמזדההחיים,מנשהשלצעדיואתהמלווה

המתגבריםוהניתוקהדרותאתהאלוהי,העולםעלהמשתלטהתוהו

ביצירותיומעצבשעגנוןהעולםכיאליה.דרךכלוחוסמיםהשיבהעל

והכפירה,האמונהאחתבכפיפהשולטיםשבומיתוס,שלעולםהוא

הרע.אוהטובלגורלוערובהאינםאדםשלמעשיווהחסד.הטרגיות

החיהגיבוראךאדם,בבניהמסתוללהאלוהיםגםהואהחסדאלוהי

ממנה.מנוסשאיןהטרגיות,שלהדיןגדראתעליומקבלהמיתיבעולם

הואכיצדומראהמצביעכשהואזה,לעולםמחוץעומדנשארוהסופר

לאלעולםוהקוראהואוכיצדזהעולםלהצדיקיכוליםאינםוהקורא

להראותכדירקומוקםמרחוקדוהרטרגיעולםזה.לעולםלהיכנסיזכו

 .אליוהדרךרחוקהכמה
"ריט :אותהמתארשעגנוןכפיבדרךהתנהגבסיפורהגיבוראמנם

המספראךהדין".אתעליווהצדיקמעלהכלפיהחציףולאלסבולשכמו

שלמזלםכךיהיהאך •משפטיךוישראתה"צדיק :ואומראותרמלווה

נעשה, המ"."אומר:חייםמנשהפה".עוללתכאשרישראל,שונאיכל

 6 !הדבר"יצאמה'"מסתמא-היא"גזירה

האחרגיבורוכדבריהואהסיפורמןהעולההמספרקולאך

קכז.עמ'שם, 5

רפא.פגעמ'שם, 6
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יכוליםשאיןרואה,הקב"הואין :דניאל"אמר:יללון"נטהב"אורח

ניסיונותלידיומביאכיעצמושמטריחהראשונים,בניסיונותיולעמוד

חדשים?"

ביתאלהתוהו,עולםאלחוזראלאלאשתוחוזראיכרחייםמכשה

 •התוהועולםאל •התוהועולם"אל :בפיוכרתןשהמספרכפיהקברות,
 sכולה".דעלמאריבוכאסליחהמשוכה.עולםהתוהו,עולםהפוךעולם

סליחהכךעלמבקשזמןובאותוהתוהועולםעםמשליםחייםמכשה

יכולאיכרעצמושהואעלשינייםחורקעגנוןעולם.שלמריבונו

איכראחרומצדאחד,מצדחייםמכשהשלהסליחהלמעלתלהתרומם

ככגדה.התמרדותעםזו,לסליחהשמחוץעולםעםלהשליםגםיכול

במהדורתוהסיפוראתשהמשווהנוסיף.זהלניתוחסיוםכהערת

הליכתועלהרבהילמדהאחרונהשבמהדורההשינוייםעםהראשונה

ם wלעתיםמופיעהראשונהבמהדורה .שלוהאפיבעולםעגנוןשל

במהדורה •כןכמולאלוקים.הופךהואבשכייהואילוכאלוהים,הקב"ה

יוםבכלתוציאשהיאלאשתוחייםמכשהאומריציאתולפכיהראשונה,

שאתחוטכלעםכירצון"ויהיבידה.משאירשהואהאריגמןאחדחוט

ירצהואםמלמעלה.אלינוכמשךורחמיםוחסדשפעיהאלמטה,מושכת

אשובושובהרבותצרותינוגםיכלובבדהחוטיםיכלובטרםהשם,

בצאתיל"והכההמתוקנתבמהדורההופךזהסימן 9ופקדתיך".אליך

בטרםהשםירצהואםיוםבכלמזמוריםשכים-שלושהתאמריהעירמן

 10אליך".אשובושובהרבותצרותינוגםיכלוהמזמוריםיכלו

המהדורותשבשתיהתיאוריםביןההשוואההיאמשמעותרבת

 .האמןשלהאמנותיתההיתממותיפהעולהזוהשוואהמתוךהשוכרת.
מלמעלההכשפעיםורחמיםוחסדלמטהחוטיםמשיכתשלהתיאור

אתארוטייםיישומיםרווייתבאירוניהצובע-ב"ופקדתיך"ומסתיים

 . 36עמ'תש"ך'אביב,ותלירושליםשוקן'הוצאת 7

קח.עמ'למישור,העקובוהיה 8

קב.עמ'תרצ"ד,ברליןשוקן.הוצאתומעתה,מאזמתוך-ראשונהמהדורה 9

פא.עמ'תש"ו,ואלו,אלומתוך 10
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תהליםאמירתשלהתיאורזאת,לעומתהמספר.בעיניהקדושההוויית
שלהאירוניהקולאתומשתיקההגיבורעולםשלתמימהתמוכהמעלה

המספר.

כלההכנסת

חסדלעולםלשיבהומאבקוגלותזרותשללעולםיציאהשלזהמוטיב
"הכנסת-עגנוןשלהגדולהאפוסשלוהמרכזהצירגםמהווהמתוקן
 11כלה".

למרחקיםוכרדדמביתוהואגםיוצאהאפוס,גיבור •חסידיוזילר'
חייםכמנשהביתו,למעןנדבותלקבץכדיבידו,המלצהכתבעם

הואוכמוהובדרך,רביםבניסיונותמתגלגלהואכמוהוובשעתו.בזמנו
צוברהואכמוהולגעגועים.השפלהוביןלתקווהייאושביןמיטלטל

בדרךושמוזהותומתחלפיםכמוהודרכו.באמצעאותוומפזרכסף
שלשמהכשהמטרהריקות,בידייםלעיירתושבהואוכמוחוגלגוליו

ממכר.מאודרחוקהעדייןלדרךיצא

מהאך •הסיפורובהתפתחותשבעלילההדומיםהקוויםכאןעד
הסיפורים.וסיומיהגורלותשרכים

מסחרו.ביתלשיקוםכסףלאסוףכדילדרכויוצאחייםמכשה
לכדרכיה.כסףלאסוףכדילדרכויוצאהבכות,שלושאביחסיד,יוזילר'

הםועסקומסחרואותו.מענייןאינומסחרלו.ישבכותלו.איןחכות
ויגון.בושההרגשתמתוךלדרךיוצאחייםמכשהשמים.ויראתתורה
לחזורזוכהאינוחייםמכשה .והללזמרהמתוךלדרךיוצאחסידיוזיל
הקברותבביתכשמתואתומוציאהתוהובעולםהואכשאר .לביתו

מתפרץהאחרוןוברגעלביתו,לחזורזוכהחסידיוזיללביתו.שבסמוך
לסיוםהטרגיהסיוםואתלשמחההצרהאתומהפךעולמולתוךהכס

הרחמים.אלוהישלבחסדהזוהר

ללימודהבוקרבהשכמתיוזילאתר'מעוררשהיההתרנגול,זרחר'

l l תרצ"ד.ברליןשרקן.הרצאת
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רצותהתחילוובנותיואשתוהבת.שלידיהמתוןהתפרץולתפילה,

כנגדןטסוהתחילכנפיואתנשאלחופשושעמדו"כיווןהתרנגולאחר

לפתחהאחריוהרצותמשהגיעובמערה.והתחבאנכנסלבסוףבאוויר".

טובותואבניםזהבדינרישלאוצר ...וראועיניהן"נשאוהמערהשל

הכלאלאכשפיםמעשהכאןשאיןידעומיד ...שםמתנוצציםומרגליות

טובותואבניםזהבדינריסינריהןומלאועמדו •עשומה .יתברךמידו

והעלוחייהםאתקיפחושאחריםדברוראהבוא .לביתןורצוומרגליות

 12הדעת".בהיסחיוזיללרבילובאחרס,

ובכבודבעושרחייםואשתווהואבנותיוכלאתמחתןיוזילר'

הארץאדמתעלימיהםולסייםישראללארץלעלותזוכיםימיהםובסוף

במטפחתעיניויוזילר'קושרלארץעלייתםקודםשניםאכןהקדושה.

לארץ".מחוץבעיניוליהנותרצהשלא"לפי

קישוטלדוןכלההכנסתביןמה

קישוט".ל"דוןכלה""הכנסתביןהמעניינתההקבלהעלעמדורבים

בעולםהחייםהנודדים,הגיבוריםביןהדומההצדאתהדגישובעיקר

אתהמייצגלנסיעה,חברבחברתזודרכםועושיםודמיוןהזיהשל

ודוןכלה"ב"הכנסתנטעועגלונוחסידיוזילהראלי.העולםתפישת

סרוונטס.ביצירתפגשווסנשוקישוט

שנישביןהיסודיההבדלעלעמדולאזוהשוואהשעשואלהאן

השונים.הגיבוריםפועליםשבתוכםהעולמות

שביןההתאמהאימתוןהטרגו-קומיתהעלילהנובעתסרוונטסאצל

האביריהעולםשלהמוחלטיםהערכיםכאילוהפועלהגיבור,שלעולמו

מאותערכים.מאותםכברשנתרוקנההמציאותלביןבעינם,עודהם

החייםמהותקישוטדוןלוחםשלמענםהערכיםהיוסרוונטסלפנישנים

תוקפם.ופגזמנםעבראלהערכיםקישוטדוןשלבזמנוהממשיים.

קנז.עמ'שם, 12
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בעלהאבירשבמעשיהאנכרוניזםלהבלטתהרוחניהרקעהואזהניגוד
היגונית.הדמות

הראשוןהמודרניהדומןאתקישוט"ב"דוןלוקץנוג'דואהבצדק
לשוואדקכךמשוםמאלוהיו.עזובבעולםה"אני"בדידותעלהמעיד
מופיעיםהנסבמקוםמצדותיו.הגיבוראתשיגאללנסזהבעולםנחכה
עושיםהנס,שלהחסדעולםעלהמתגבריםכשפיםמעשיקישוט"ב"דון

טרגי.לגדוטסקהגיבורמעשיאתוהופכיםכלהבו

כאןכלה".ב"הכנסתחסידיודילשלעולמוהואמזהההפך
אתוגואלהאלוהיהחסדהאחרוןברגעמופיעכאןהנס.שולטעדיין

האשליהאתזהבאפוסעגנוןדוקםקיצוניתבעקיבות .מצדותיוהגיבור
אפשריכפתרוןהנסאתהמכילוהמוחלטהשלםהעולםשלהרומנטית
כפיהגיבורעולםאתדוקםעגנוןשכןאפשרית,זואשליהוהכרחי.

הנסאפשריעדייןזהתמיםבעולםעליונה.תמימותבתוךאותוחישזה
האלוהי.והחסד

 14השלישיבנימיןלמסעותכלההכנסתביןהשוואה

ו"מסעותכלה""הכנסתשביןהשווההצדעלעמדואחדיםמבקדים
עלבעיקרהנשענתזוהשוואהספרים.מוכרלמבדליהשלישי"בנימין
העלילה.מסגרתשלהחיצוניהדמיון

יבנימין-בטלןהוזההאחדנודדים.גיבוריםזוגמנדליאצלגם
נדודיםמנדליאצלגם .סנדדיל-יותרמעשיטיפוסכביכוליוהשני

יוניגוןשיחהשליהודיהווייהודים,מאוכלסותעיירותשלנוףבדרכים,
ההבדלעלאלהעמדולאאךוכר'.וכר'שווקיםואכסניה,כנסתבית

ומעבדמעל-הנדונותהיצירותשתישביןתהומייכמעטיהמהותי

אריהתרגםהספרות,בענפיוהצוררתהמגמרתהתפתחות-ההסטרריהרומן 13

 • 1955מרחביההארצי,הקיבוץהרצאתסולח,

תש"ז.אביבתלדביר,הרצאתספרים,מוכרמנדליכתביכל 14



 235 •עגנוןשלהספרותיבעולמווניכורשיבה

חשוביםעיקריםבשנימתבטאזההבדלהחיצוניים.ההשוואהלקווי

 .מנדלישלהיצירהבהתרקמותבכוונההמשוקעים
שמנדליכפידיבורם,ואופןדאייתםדדךהגיבורים,מעשיעיקר . 1

בחוטים,ומושךעומדמנדליאתדואהאתהלעולםעליהם.מצווה

גיבוריואיןולעולם .המושךרצוןאתהעושותכבובותגיבוריוואת

שלהם.רצוןמתוךאושלהםמחשבהמתוךועושיםפועלים

שתעלהכךולדאות,להדגישלדבר,לעשות,גיבוריועלמצווהמנדלי . 2

בטלוןקבציאל,שלהוויההריסה.אלאתקנה,להשאיןחוויה

גסצחוקתוךעליהיגיבשהקוראכדיאלאהועלתהשלא •וכסלון

שלביציםסללתוךבנימיןנקלעכךמשום .חדרןומחייךמיטלטל

מהלךפולני,גויאלאונקלוסתדגוםבלשוןהואמדברבשוק,אישה

ויותרנסיעה.כרטיסובליעגלהבליהשבטיםועשרתישראלארץאל

לאזהוכל .בכתפיוומושךומזיעידייםמנענעהואמדברמשהוא

שהתעלםמשוםולאאחדות,יהודיותסגולותדאהלאשמנדלימשרם

 ;לאנטיתזהבכיווןיהודיתמציאותליצוררצההואכוונה.מתוךמהן

זכים,האידאליים,היהודיםחיישלהמקובלהתיאורכנגדהיינו,

מנוצחתמנדלישלהגדולההאמנותיתיכולתוושלמים.טהורים

אםהאידאולוגית.השקפתושתנצחכדי •עצמוהאמןידיעלבכוונה

עולםלבנימיןמעניק •במתכוויןשלא •מנדלישגםלצייןהראוימןכי

המקובלת.המסגרתמתוךפורץ •מעניין

מסלקהואעגנון.שלהאמנותיתוכוונתוכיוונוהםמזההמוחלטההפך

לעצמולפנותכדיוציונות,ההשכלהדעותשלדודותשלושהדרכומעל

 •מדברשהואכפילדברלונותןהואאליומשהגיע .יוזילו'אלשביל

מסתכלבפעםפעםמדידקחש.שהואכפיולחושחי,שהואכפילחיות

כמהד~ה :וצחוקכאבשלבלחשעצמואלומלחשעצמואלהאמן

עלהקורא •כךמשום !מגוחךלינדאהזהכמה •ממניודחוקגדולזה

לפניעולהמדבר,אותוושומעפועלאותודואהועולמו,יוזילו'

-אחתרבעונהבעתדאייהזוויותשתימתוךהמעוצבתהוויהעיניו

באמונהשבה,ובתמימותבתפארתוהתלהבותקנאההמעודדתהוויה
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כבטלנותוצחוקגיחוךמעוררתאחרומצדשכה,והחייםהאדםוכאהבת
-היוצרשלכזההואהקוראשלהחווייתיהסיכוםשלה.רכגררטסק

שרבכמוהר.כל-כךשאינניליראוייוזילמר'יותרפיקחשאניאשרי
אלוה.חסדזוהרוהפעם •יוזיל ,,שלעולמומרחוק,זוהרעולםערלה

ירכללאאליוכדרךשכן •אליויגיעלאשלעולםיודע •כאמןוהקורא,
מנשהשלעולמואתראהגםכךשפתיר.מעלהגיחוךחיוךאתלמחוק

ירכללאכי •אליויגיעלאשלעולםוידעמחדרןמרחוקכרעד-חיים
מסתכלסליחה.ולכקשכדבירעללרדתשכר,המרדזעקתאתלהמית
מנשהשלמגורלויוזיל ,,ניצלמהכזברת . [iרתןיגהעולמותכשניאתה
מתוךהקופץ •התרנגולזרח ,,זה !התרנגולזרח ,,כזברת- ?חיים

 ,,-ושרבשרבלאוזניךמשמיעאתהכמערה.מטמוןומגלההידיים
חוזראתה ?ממךצוחקהאמןהאין ?רי wצחוקכאןהאין ;התרנגולזרח

שהנסעולםזהרהןאפשרי.הכוליוזיל ,,שלכעולמו !לאומהרהר:
שלשכעולמוכשם .כרלהתרחשמוכרחשהנסעולם •כראפשריעדיין
להתמרדשלאאי-אפשרגםאךלהתמרדשלאאי-אפשרחייםמנשה
סליחה.ולכקשהברכייםעללרדתולכסוף •המרדכנגד

וגיחוךקנאההמעוררנס :אחדשהםעולמותשניאלאכאןאיןואולי
אלוהים,זעםרדוףשלהרואית-טרגיתוכניעהלומחוצההעומדאצל

מיתיעולם-הואאחדעולםלו.מחוצההעומדשיניאתהמתויק
שינייםחורקמגחך.זה,לעולםמחוץעומדהקורא,ראתה,עגנון.של

הגוייםכפניראשולהרכיןרוצהראינויוזיל ,,עוכרהנהומקנא.
ושרבהדרךתפילתהתפללככרהואשכןאבנים,כרהמטיליםהקטנים

ומקנא.מגחךאתההאבנים.מןחוששאיכר

סליחהומכקשמצבתולידהשוכבהחי-המת,חיים,מנשה ,,והנה

אשתוכןעלולהכריזהעיירהלתוךלהיכנסיכולשאיכרעלמאלוהים
ומקנא.שינייםחורקאתהממזר.שחרא

תחתה"ירשכזהמנדלי,שליקנה"זכאלתרנזכראתהכךכדיותרן
אךקמעא.מגוחךצירוף-ריקנה"זאלתרו sרמזיע".היוםכחרםהעץ

 .צדעמ'הקבצנים'ספר 15
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אבינואברהםשללישיבתודרמהזההריהיום",כחרםהעץתחת"יושב

עינינולתוךנדחקתוהנהלאורחים.היום""כחרםומצפההאוהלבפתח

אתועוטףעולהזיעהריח"ומזיע".-המשפטאתהמסיימתהמילה

המקרא.סיפורשלההוויהאתכולל •הכול

 •השלישיבנימיןלפנינועומדעגנוןשלגיבוריושנישלהעולמותבין
ונרדם.בפונדקזרויתבקרןפניועלנפלכוחשבלאמנדלי,שלגיבורו

יוצאיםמקומרמאנשיהמחותניםעםהחתונהארתה"כלראהבחלומו

הרגיש ...הקיראלונלחץלאחוריומפניהםונרתעובמחולות,בתופים

רובצת ...בחיקוומצאנעור ...הכאבומפניבצידורבהמכהפתאום

זר"עגלה :ושואלמתפלאהואידיר".בשתיחובקהוהואבקרעגלת

הואמשמים?"וירדההואנסיםמעשהכלרם ?פתאוםבאההיאמאין

בבהמותהאמרנההיאעובדי-גילוליםאמונת ..."חלילה :לעצמועונה

ממרום".אחתבהמהאיןבכלל,זרואףאצלנוהבהמותבכל !משמים

רייקץירכו,בכףונגעהרגלהאתפשטה ..."והברקואזשניתנרדםהוא

של"בעביטשניהםונפלומפניה"נסונפחדנרעש ...משנתובנימין

 ...מיוחדלחדרבכברד"הוליכרהוזרמטהרתטבילהלאחרשופכין".
 16קריאת-שמע".בלאההואבלילהרילן

משמים,יורדותפרותועגלה,רבשלמבולאיתמדהימהתערובת

ומתפילתיעקבמחלוםואסוציאציותבפסוקיםמשולביםוטהרהטבילה

נוראים.ימים

מרכבהלמעיןחייואתהופךהואולכאב.לצערנכנעאינוירדילר'

בעולם.סבלשלהמציאותאתומכחישעליהלרכובהעליונהלהשגחה

אפואהואהשלישי"בנימיןל"מסערתכלה""הכנסתביןההבדל

שלבעולמוהמציאותלערמתירדילר'שלבעולמוהיהודיתבמציאות

שתיבעלאדםנבראלמה ... "כלה":ב"הכנסתאומרצדיקאותרבנימין.

לבטלה,דברשאיןידועוהלוא ...לראותיכולאחתבעיןוהלואעינים,

שבעיןכדיעינים,שתיבעלאדםנבראלפיכך ... ?למהעיניםשתיכןאם

סח-סט.עמ'השלישי,בנימיןמסעות 16
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שפלותיראהאחתובעיןהואברוךהקדוששלגדולתויראהאחת
 17עצמו".

אותםרואההואאחתבעין-גיבוריואתעגנוןמתארשבההדרךזו

הוא.פיקחותורואההואשנייהובעיןבעולמםבבטחהנטועיםכענקים
ובהצצהגרוטסקיתבצורהבמידת-מהגיבוריואתמציגהואשניבמבט

דרךבלי •מבחוץמנוכרעומדשהואמגלהשהוא •עצמואלאחרונה
לעולם.שיבה

האבודההאחדותלאחרהחיפוש

ויסודיעיקריהואהאבודההאחדותאחרוחיפושמניכורהבריחהמוטיב

"סיפורשלשום","תמול-שלוהגדוליםברומניםעגנון.כתביבכל
אחרות","פנים-הקצריםובסיפוריוללון",נטהו"אורחפשוט"

ועינם"."עירואואמונים","שבועת

והוויהזמןברקעיונתוןשונותעלילותבתוךמרוקםזהמוטיב
ועולםמרחוקזוהרעולם-אחתתמידומשמעותומהותושונים.אך

ומסביב.מקרובובודדעו~ן

בתוךולהישתללחזורתמימההליכהמתוךהיכולהגיבוראשרי
מצליח.ואינואליולברוחלמנסהואבויהזוהר,העולם

למקוםממקוםהםמתרוצציםועינם","עירוהסיפורגיבוריהנה,
לאמוצאיםאינםהםואתם.אחריהםרץוהמחברמקוםלהםלמצוא
המיתוסאלהםבורחיםכןעלובמציאותם,בחייהםסיפוקולאמנוחה
והחיוניותהארכאיתעינםושירתהעתיקהעירולשוןשלוהגנוזהקדמון

דורשגינתדוקטור-אלהגנוזיםאורותגמולה.שלהארוטית-מיתית
ומקום,זמןממרחקאהובתואתהמעבירוגמדו,מסור,כחוקראליהם
ומפולת.כישלון-הסיפורשלסופומסתורין.בתשוקתאליהםמתמסר

וגמולהונפש,גוףעינוייסובלגמדוהעינמיים,כתביואתשורףגינת

מד.עמ' 17
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ושידתהוהיאלזמנהומחוץלביתהמחוץלהיותיכולהאיכההדחוקה

אחד.לעולםהסהדאחדהולכות

המכסיםאך :זהבסיפורמרקםקסם,באודותהזוהרמיתי,עולם

אליו.מגיעיםאיכםלעולםבעולמם,שורשיםחוסרמתוךאליולברוח

עולמואתגםמאבדהואיאליוהמידהעליתדמהםמימתקרבראם

והזד.הקרוב

בידה.ר~טההדיןמביתיוצאת 18אחדרת""פכיםהסיפורגיבורתטוני'

הםמצטרפיםשוכרתבדרכיםלהיפרדבמקרםהוטמן.הבעליוצאאחריה

ללכתלאןלהםהיהשלאכשםבמפורד,ללכתלאןלהםאיןכילזר,זה

מדבריםהםהגט,לאחדעתה,דקיחד.מטייליםהםשערתבמשותף.

עתהמתגלההכולזה.אתזהלגלותעתהמתחיליםהםביניהם.ממש

הגט-וכדמההשכייה.אתהאחדמביכיםהםעתהדקאחדות",ב"פכים

עתהדקהןלו.צדיךלאאישבר,רצהלאאישטיפשי,מקדהטעות,היה

ברגע !גטהואהגט !טעותכאןאין !לאאךזה.אתזההשנייםגילו

-טונישלהשינהחדדמסףהוטמןאתויגדשהפונדקאייופיעהאחרון

כ;נכההחדר"את-אחדבחדדהלילהאת~תהלעשרתיכוללאאתה

-כשבדאשד !וגזורחתרךכך 19מקרם".נמצאלהאדרןואף ...לגברת

מקרם.לשרםמגיעיםאיןהבדיחהובדדךשלםלהיותיחזורלאלעולם

במוצנעהנתרןעלחדשארדשופכיםעגנוןשלהאחרוניםסיפוריו

בעמידתהרופפתשנפשרמודרנייאמןהואעגנוןהראשונות.ביצירותיו

המתייסרתנפשקדומים.אחדים,דרדרתשלהטובל~לםמעצמהובורחת

מברצדעולםשלהמוצקיםביסודותאחיזהומבקשתהעויןבעולמה

בניגודה.מפלטמבקשתבביטחונו,

לאמגלהוהיאמבוהלתיותרזרבדיחהנעשיתהאחרוניםבסיפורים

תמט-עמ'תש"ך,אביב,ותלירושליםשוקן,הוצאתהמנעול,כפותעלמתוך 18

תסח.

חסה.עמ'שם, 19
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המזעזעאתגםאלאממנה,בורחשהאמןשבהרריההמעורעראתרק
האמןאחררודפתהמעורערתההוויהכיאליה.בורחשהאמןשבהרריה
אתמערערתהיארכךאליה,בורחשחראבחוריהאותרומשיגההבורח
הבריחה.אשיית

החסידותמתקופת-שנח 200שלרקעעלהמשתרעתעגנון'שליצירתו
;מןאדםטיפוסישלעצומהגלריהמגלמתזמננו,שלהאחרוןלעשורעד

אירופהברחביהמתגלגלהתלוש;מןהנאמןלחלוץעדהתמים,החסיד,
מן ;הגנובהאהבתועםהנאבקבירושלים,גרמניממוצאהפרופסורעד

המודרני.העתיקותלחוקרעדבעיירההמתפקר
ולאכזהממדיםרחברקעעליצירותרקםלאלפניויוצרשרם
כרקעה-יצירתווסגנוןכמרחו.אדםטיפוסישלעשיראוצרהעלה

מן-העבריתשבלשוןהיסודותכלאתבתוכוממזגחראוכדמויותיה.
מזיגהמחוריםהאלחהיסודותכלהאחרון.הישראלילסלנגרעדהמקרא
רקעהיצירתו'וכסגנון .במינוומיוחדעשירלסגנוןהמתלכדיםאורגנית

החברתילסיפורעדהשיריהאפוסמן-ומבניהצורותיהכןודמויותיה,
הלירילסיפורעדהראליסטיוהסיפורהעממיתהאגדהמן ;חמידותרחב

החכרה.זרםשבנוסחמודרני

גווניהעלזה,ענקאמןשליצירתואחרמעמיקהקריאהמתוךהעוקב
ועלילותיההמתחלףרקעהחשוכות,דמויותיהוהצורניים,הלשוניים

 :בפתיחשקבענוהעקרונותשלרשתאתיעלההמנומרות,

.חראהמיתיהעולםעםמזעזעתבצורחהנאבקחילוני'יוצרחראעגנון . 1
לו.מחוצהנשאראךאליולהיכנסכדינאבק

שבספרותהכפולההטרגיותשלבשלההתפתחותקראתממשיךעגנון . 2
החילונית.העברית

חיפושארושיבח,ניכור-שפיתחנואלחכגרןיסוד,מרטיבידרך . 3
שליצירותיובכלהעובראחידקרמתגלחהאבודה,האחדותאחר

 .בחןהקייםוהמתחניגודיהןאףעלעגנון'
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