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ללומדי

 בלבד: אחת ביצירה עוסקים אחריו שיבוא זה ואף כולו, הספר כרס. עב ספר לפניך
 הבאות, להוראות קשוב תהיה אם להלן. 29-3 בעמודים שנדפס ועינם״, ״עידו הסיפור
מאיים. כשפע שנראה מה על להשתלט עליך שיקל אנו מניחים

 רקע עלילה, של קצר סיכום לעצמך ורשום ושלוש, פעמיים הסיפור את קרא ראשית,
 טבלת רשום ולבסוף הביקורת, מאמרי את ותמצת קרא מכן לאחר רק וגיבורים.
 לשאלות להתייחס עליך זו בטבלה לאוניברסיטה. לשלוח עליך שאותה השוואה,
הבאות:

 ההנחות הן ומה ביצירה, מרכזיים ומושגים שמות על המבקרים אומרים מה א.
 להתייחס יש ומבקר. מבקר כל של קביעתו מאחורי העומדות ישנן), וההוכחות(אם

 המספר, גבריה, גמזו, גינת, הבאה: הרשימה מתוך בלבד ומושגים שמות לשישה
 או וגימל, עין האותיות ותפקידו, החלום גרופית, בדויה, לשון ועינם, עידו גמולה,
המושגים, לבל מתייחסים המבקרים כל לא !לב שים בחירתך. לפי אחרים מושגים

לשווא. לחפש תטרח אל ולכן

 בעיון המבוא את קרא מכן, לאחר ורק לאוניברסיטה, הטבלה את שתשלח לאחר ב.
המבוא. בגוף שתקרא ההנחיות לפי בו, הכלולות השאלות על והשב

— הנאה לך יסבו והתמדתך שיגיעתך מקווה אני

המחבר

VI
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הקדמה 2.1

 אותך להכשיר אמור — עליו שנכתבה בביקורת בפרשנותו. ועינם״, ״עידו בסיפור הדיון

 לעסוק עליך יהיה העברית. הספרות בתחום אקדמית במסגרת סמינריונית עבודה לכתוב

 שעיקרן אלו, יחידות במסגרת המועלים לאלו הדומים ובשאלות בנושאים בסיפורים,

 צריך מה לדעת חשוב להשיב. שיש בתשובות מאשר יותר לשאול, שיש בשאלות העיסוק

 משאלות להתעלם ובלי מהן, להתעלם שמותר בשאלות מדי יותר להסתבך מבלי להישאל,

 התופעות מן כלשהי תופעה הדעת את מניחה בצורה להבין מנת על בהן, לעסוק שחייבים

 שאלות לשאול אפשר דלעיל, הפיסקה של הפתיחה משפט על כבר לדוגמא, 1שבטקסט.

כגון: מאוד, רבות

זאת? יודעים כיצד סיפור? בכלל הוא ועינם״ ״עידו האם •

זו? לשאלה מודע להיות בכלל חשוב האם •

יותר?* או אחד פירוש לסיפור יש האם פרשנות? זו מה •

פרשנות? של סוג היוצרת בפירוש, שיטה ישנה האם לסיפור? מלא פירוש היש •

 יפה רע, או טוב הוא אם לקביעה הסיפור, להערכת — ״ביקורת״ במונח הכוונה למה •

2הסיפור? על שנכתב מה לכל או מכוער, או

 מה כל אחרי ולברר להוסיף יכולים אנו מה כלומר לכתוב, ברצוננו מה על לדעת כדי

 נוכל שבעזרתה בסיסית, באינפורמציה להצטייד יש — כסיפור והתייגענו למדנו שקראנו,

כגון: שאלות על לענות

ליצי פירוש שיטת היא פרשנות

 מסוג אמנות או ספרות רות

 מוצר הוא שפירוש בעוד אחר,

 להיות יכולים חד־פעמי. פרשני

 סיפור, לאותו שונים פירושים

בפר שימוש של תוצאה שהם

 של או שונים מסוגים שנויות

פרש בשיטת שונים שימושים

אחת. נות

בחייו? תקופה ובאיזו שנה באיזו — הסיפור את עגנון כתב מתי •

הסיפור? כתיבת לזמן סמוך עגנון כתב אחרות יצירות אלו •

 ועינם״ ״עידו על הביקורת מאמרי במבחר שהובא הרושובסקי, בנימין של מאמרו זה בעניין וראה ן

 זאת עליו. לביקורת או לסיפורנו ישירות נוגע הוא שאין למרות .356־339 בעמודים זו. ליחידה הנלווה

ספרותית. ביצירה הקשורים העיסוק תחומי על מקיף מושג לך להקנות כדי

 עמודים שם, הרושובסקי, ראה — הספרות במדע כתחום הפרשנות בעייתיות ועל ״ביקורת״ המונח על 2

354-351.

[א]
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שונות? מבחינות לסיפור דומות שהן יצירות היש •

הסיפור? כתיבת נמשכה זמן כמה •

סיפור? את ותיקן חזר עגנון האם •

כטיוטות? נשארו או — סיפור של חדשים כנוסחים נתפרסמו התיקונים האם •

בביקורת? שיטתו ומהי הסיפור, על כתב מהמבקרים מי •

 על הקיימות הביבליוגרפיות באמצעות תשובה למצוא אפשר הללו מהשאלות חלק על

 כתביו, עגנון, של מקורביו על־ידי להיפתר עשויות מקצתן כולן. על לא אך עגנון, יצירת

 הערכת של השאלה כמובן, קיימת, כי אודותיו(אם על סופרים של וזיכרונות ארכיונו,

 עם התכתבות על־ידי לפתור ניתן מהשאלות מקצת הללו). הראיות של ומהימנותן משקלן

 לכתבי־עת, האגף בירושלים, העברית באוניברסיטה הלאומי״ הספרים ב״בית עגנוך ״יד

 מאמרי מבחר זה קורס במסגרת ריכזנו. כך, על נוסף עגנון. ש״י של ארכיונו נמצא גם שם

 אתכם נפנה ואליו הדיון, ולפוריות לנוחותכם זו, ליחידה בהמשך ועינם״ ״עידו על ביקורת

1הלימוד: במהלך מזומנות לעיתים

הן: הביבליוגרפיות

 תל־ ,״עתיקות״ הוצאת ויצירתו, עגנון יוסף שמואל על ביבליוגרפיה יוחנן. ארנון, א.

).1971( תשל״א אביב,

 הוצאת [ביבליוגראפיה], ויצירותיו עגנון ש״י על ומאמרים ספרים יונה. דוד, ב.

.1972 ירושלים, ״תמיר״,

 עליו שנדפסו בעברית מאמרים :ביבליוגרפיה — עגנון יוסף ״שמואל מירי. רונג, ג.

 ויזך, ורפאל שקד גרשון ערכו ותעודות, מחקרים בתוך ״,1977-1970 יצירתו ועל

.334-303 עמודים ,1978 ירושלים, ביאליק, מוסד

 Band, Arnold. Nostalgia and Nightmare, A Study in the Fiction of S. Y. ד.
,1968 ,Agnon, University of California Press, Berkeley and Los-Angeles

.453-553 .pp

חובה): מהן(מטלת שתיים על וענה הבאות הביבליוגרפיות בשאלות עיין

1 שאלה
 הביבליוגרפיות אחת על־פי הבאות השאלות על וענה עגנון, ש״י של סיפורים חמישה לך בחר

:דלעיל

לראשונה? הסיפור התפרסם היכן א.

נוספות? בבמות התפרסם האם ב.

 מן ציטוטים המאמרים״. ״מבחר להלן אותו נכנה ממנו. נצטט או זה למבחר נתייחס שבו מקום בכל 1

 ירושלים ״שוקן״ הוצאת עגנון, יוסף שמואל של סיפוריו כל של שביעי כרך הנה, עד לפי הם הסיפור

להלן. המבחר בפתח נדפס בשלמותו הסיפור שמד-שצה. עמודים ותל־אכיב.

[ב]
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הסיפור? כונס עגנון סיפורי של מהדורות באילו ג.

השונים? בקבצים לו הסמוכים הסיפורים מה ד.

 הקובץ בתוך ־יכחרת, ,הסיפוריי מן אחד כל נערך או נקבץ לפיו כלשהו עקרון למצוא התוכל ה.

נמצא? הוא שבו

2 שאלה

פי הללו הסיפורים מן אחד כל של הכותרת משמעות מהי א.  מקורות ולפי עצמו, הסיפור על־

ואחרים? יהודיים

 לנובלה ״מאגדה כגן: צפורה של במאמרה עיין אמונים״? ״שבועת הכותרת משמעות מהי ב.

 עמודים ,1971 נובמבר ,2 מספר חוברת ג׳, כרך הספרות, ובור׳״, ׳חולדה אגדת על —

אמונים״? ״שבועת הכותרת את להסביר שם הנזכרים במקורות היש .254-242

 והקשרים מקורות להמציא עשוי במאמר המופיעה הביבליוגרפית ברשימה פריט איזה ג.

ובור״? ״חולדה לאגדת נוספים

 ראשי־פרקים, (הנחות־יסוד, אמונים״ ״שבועת על תמיר נעמי של מאמרה מבנה מהו ד.

וכדומה)?

אמונים״? ״שבועת על שטרן דינה של ספרה תוכן מהו ה.

 בקונקורדנציות בתוספתא?(עיין או בתלמוד במשנה, מופיע אמונים״ ״שבועת הצירוף האם ו.

קוסובסקי.) של ולתלמוד למשנה

3 שאלה
ם אגוז גנת ״אל לפסוק המקורות כל את העתק א. שירי שיר־ה  של ספרו לפי )11 ו, ירדתי״(

והמסורה. הכתובה תורה היימאן: א.

 העתקת. שאותם המקורות של פרסומם מקום ואת השונות המהדורות את ציין ב.

4 שאלה
? 1934־1930 השנים בין נתפרסמו עמון של סיפורים אילו א.

פי לסווגם נסה ב. אחר. או נושאי, כרונולוגי, קריטריון על־

— הללו הסיפורים על שנתפרסמו הביקורות היו מה ג.

I. פרסומם לזמן סמוך;

II. הזה? היום עד

 למה אופייניות: שאלות אותן בוודאי עצמך את תשאל ועינם״, ״עידו את שתקרא לאחר

נכון? הבנתי האם סיפור? של המסר מהו להגיד, רצה מה עגנון? התכוון

 התשובה הממוצע. המורה על־ידי יתרה באהדה מתקבלות אינן זה מסוג כנות שאלות

 התכוון לא ״הסופר :או כתב״, שהוא למה התכוון ״הסופר :היא כאלה לשאלות האופיינית

 סופר לכל או לעגנון לשלוח טעם אין התכוון... למה לדעת יכולים איננו וגם דבר, לשום

 לכך מוסמך הוא אין — עליהן לענות הסופר יואיל אם שגם מפני יצירתו, על שאלות אחר

אחר...״ קורא מכל פחות אף ואולי אחר, קורא מכל יותר

 ננסה (ובהמשך לסמוך מה על לפעמים להן יש האופייניות המורים מתגובות שחלק הגם

קורא של השוקקה נפשו את להשביע יכולות הן אין — משמעותן) ומה מקורן מה להסביר

[ג]
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 בסיפוק, חידה במכוון צפן שהסופר מניח הקורא חידה. טמונה שבסיפור המרגיש סקרן,

 לשער מבלי אבל פתרונה. את יודע גם הסופר ולכן ועינם״), ״עידו כמו בסיפור (ובמיוחד

 מוחלט באופן המסתייגות הטיפוסיות, התגובות פתרון. לה לבקש נוכל לא — החידה מהי

 שאלות מקורביו ואת עצמו אותו לשאול או הסופר של בביוגרפיה להסתייע מהאפשרות

 הארבעים משנות הספרות בביקורת מרכזי זרם בעקבות באות הסיפור, את להנהיר הבאות

 או חלל מהווה שהיצירה מניח, זה זרם .“New-Criticism”:הנקרא העשרים, המאה של

 מתוך רק מתוכה והמשתמע בה הכתוב כל את להסביר ניתן וכי ועצמאי, סגור עולם

 ההשקפות הסופר, של הביוגרפיה כגון לטקסט, שמחוץ אינפורמציה כל הטקסט.

 שאליו החברתי המעמד שלו, האישיות מבנה לסיפור, הקרובים בנושאים שלו הפרטיות

 את לנתח ולא יצירה, להבין מנסה הקורא הסיפור; להבנת רלבנטית איננה — השתייך

 שהתרכז הספרות, בביקורת זרם אותו נגד ריאקציה הוא זה זרם הסופר. של אישיותו

 את לנתח במקום הספרות, של והאידיאית החברתית ובהיסטוריה הסופר של בביוגרפיה

עצמה. היצירה

 והסיפור היצירה, שתהליך היא, הללו הטיפוסיות התגובות מאחורי העומדת נוספת הנחה

 וכפי לחלום. בדומה מודעת, בלתי התרחשות בעיקרם הם — זה תהליך של תוצרו שהוא

 מבין הוא אין כלל בדרך אך ממנו, קטעים לשחזר היותר לכל יכול מחלומו הנעור שאדם

1מהקורא. יותר בו מבין הוא אין אך ״חלומו״, את מספר הסופר הסופר; גם כך — אותו

 סיפורי של לז׳אנר השייך סיפור הוא ועינם״ ש״עידו כך, על מצביעים עמון מחוקרי רבים

 מחוקיות השונה החלום, של חוקיותו באמצעות מאפיינים הם שאותו המעשים״, ״ספר

 האם ;הסנטימנטלי״ ״החולם בשם לסיפור פרשנותו את הכתיר בהט יעקב המבקר ההקיץ.

 שבו בבית נימצא אנו בשלום? ממנו ולצאת עגנון של ״חלומו״ לתוך להיכנס נוכל

 או ונופלת הלבנה לאור בו רוקדת וסהרורית אקזוטית ויפהפייה שדי־שחת, מקרקרים

 הבית(בין חידת את לפתור דרכים להציע ננסה ;מגגו־ בקפיצה מאהבה עם ביחד מתאבדת

 כבית הממשית־הריאלית, במשמעותו הבית בין ונבדיל בסיפור), המוצפנות החידות שאר

 ובית־ הלאומי הבית לבין היסטוריה, לו ויש כתובת לו שיש בירושלים, הנמצא אבן, של

 בתיהם שמניחים אותם ״כל ושל הסיפור גיבורי ושל המספר של כעולמם והבית המקדש,

 הוא״(״עידו תעתועים דמיון אם הוא, מבראשית חוק אם למקום, ממקום עצמם ומנדדים

 קיימת בסיפור התופעות של היציבות אי אם תוהה עצמו המספר שנב). עמוד ועינם״,

 או הלבנה, כמו ומתחןה מת נולד, סובב, הכל או זורם הכל האם :בריאתן בעצם במהותן,

המתבונן. בסובייקט מקורם — תופעה כל של הגוונים וריבויי השינויים שמא

 כך על מרמזים — אלשטיין ויואב גלעד עמיהוד שקד, גרשון — מבקרים שלושה

 לשנת סמוך הסיפור: עלילת מתנהלת שבו בזמן גם קשורה גרייפנבך של ביתו שמשמעות

בירושלים. בית העלילה: מתרחשת שבו ובמקום תש״ח,

 חוקר — שלום גרשם בין האפשרי הקשר את מזכירים חוקרים שכמה העובדה בעקבות

 עצמו, הדבר לבעל זה בעניין פנינו גינת, ד״ר סיפורנו, גיבור לבין — המהולל הקבלה

תשובתו: והרי שלום, לגרשם

 למצוא תוכל הספרות כביקורת “New-Criticism”־n של טיבו על ומפורטים נוספים הסברים 1

 לקסיקון — וצורות תכנים אוכמני: עזריאל של העברי במילונו או ופרמינגר, קזפלי של במילוניהם

 שני של הביבליוגרפיים פרטיהם להלן .111 עמוד ,1976 פועלים, ספריית בהוצאת ספרותיים, מונחים

:האחרים הספרים

Shipley, J.T. (ed.) Dictionary of World Literature, London, 1955.

Preminger, Alex, (ed.) Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, Frank Warnke O.B., 

Hardison J.R. Associate Editors, pp. 567-568.

n!



 אפוא, הוא, הסיפור כתיבת בזמן עגנון התגורר שבו הבית ;1948ב־ נתפרסם עצמו הסיפור

 להבנת חשוב אינו או חשוב הזה הביוגרפי הפרט האם שלום. גרשם הקבלה חוקר של ביתו

 — עגנון אצל עורר שהאיש החידה — הווייתו או שלום גרשם של ביתו האם הסיפור?

 השערות בין הגבול בכלל מהו ביצירה? לסמלים סייעו האם ביצירה? נסתמלו אכן

לעובדות?

 ההסתמלויות ולכל הסיפור לכתיבת כמניע אף ואולי כגירוי שימשו וביתו שהאיש ייתכן

 ננסה הבאה ביחידה מקום, מכל זה. בסיפור הפנטסטי אל הקונקרטי מן המשתלשלות

 טרם מהחוקרים איש חידתי. באופן שלו ההיסטוריה את כותב שעגנון הבית מהו להבהיר

 הוויית של הסמלי במובן רק אלא שלו, הריאליסטי במובן הבית חידת את לפתור ניסה

2לאדם. מחסה כמקנה הכית כללי: כארכיטיפ היותר לכל או עגנון, בכתבי הבית

במקור. הריק המקום י

המאמרים. במבחר 61-5(• עמודים ועינם׳״, ל׳עידו ״הערות קורצווייל: ברוך של במאמרו ב׳ פרק ראה י
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 לדעת חשוב אך שבסיפור, האוטוביוגרפיות העובדות של משקלן מהו להעריך קשה אמנם

 יהודי הוא שעגנון אפילו או בירושלים, התגורר שעגנון יודעים היינו אלמלא כאלה. שהיו

 רק לא פועלים וגמזו המספר לפחות ;היצירה בהבנת מכריע ציר מידנו נשמט היה —

 אתני־היסטורי, הקשר מתוך גם אלא אדם, כל המאפיינים פסיכולוגיים מניעים מתוך

 נובעת ומתוכם מתבססת שעליהם והאחרים, היהודיים במקורות אי־ידיעה כך ומשום

 ליהנות יכולים היינו בלבד; נעימה או מעניינת היצירה את מותירה היתה היצירה,

 מהאווירה התמוהה, מהעלילה השונים, הגיבורים שבין מהקונפליקטים שבה, מהפנטסיה

 של המשמעויות מלוא של האינטגרציה את לבצע יכולים היינו לא אבל — האלגית

 ראשונית קריאה יותר. יודעים שאנו ככל לבצע לנו קשה שאותה אינטגרציה — היצירה

 כפי בלבד, הגלוי לתוכנה האזנה מתוך אמנות מיצירת הנאה של המותרות את מאפשרת

 יותר שנשכיל ככל בינונית. השכלה בעל קוסמופוליטי קורא על־ידי להיקלט עשוי שהוא

 ביצירה שלנו המעורבות תהיה כן — ספרותי טקסט להבנת הרלבנטיים התחומים בכל

יותר. חזק באופן עלינו יפעלו שבתוכה והמשמעויות יותר, ואישית יותר עמוקה

[ י ]
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 — הביקורת מאמרי למיון ניסיון 2.2
וטעמיו

 הטקסט הכרת בעקבות הטקסט על הביקורת הכרת את מחייב ספרות ביצירת מחקרי עיסוק

 ירכז היכן בה, להתגדר לו שנותרה הבקעה ומהי הוסבר כבר מה ידע שהחוקר כדי עצמו,

 ניתן הביקורת דברי ניתוח מתוך הטקסט. להארת שיתרום מניח הוא ומה מאמציו, את

 התווים על־פי דבריהם בהערכת ולהיעזר המבקרים, של הביקורתית שיטתם על לעמוד

 התעלמותם על עטם במו מבקרים נענשו כיצד בבירור, לראות נוכל לביקורתם. האופיניים

 ״עד או עוד״ ואפסי ״אני הרגשת ועל במראי־מקומות, הדיוק אי על אחרים, מדברי

הביקורת. את הממיתה שקמתי״,

 דנים שהם והעניינים הנושאים לפי או 1 הופעתם, סדר לפי לקרוא ניתן הביקורת מאמרי את

 מיהו כגון: בטקסט, מסוימת נקודה על המבקרים כל אמרו מה השאלה על־פי או בהם,

 כביכול הספרות יצירת נמצאת הביקורת של סינכרונית בקריאה תכונותיו. ומהן גינת

 ניתן — נקודה באותה בו־זמני עיון מתוך השונים. בפירושים מוקפת כשהיא במרכז,

 של הבנתו את מאחרות יותר מקךמות ביקורת של מתודות ואלו הנחות־יסוד אלו לבדוק

בטקסט. כלשהו ספציפי הקשר

 ובתגובות המחבר של תקופתו בני ראשונים מבקרים של בדבריהם לזלזל מקובל בטעות

 בני שטעמו לטעם רבה חשיבות ישנה ואולם ברזןנזיות. היינו היצירה, על ראשוניות

 למחבר שותפים לעיתים היו בני־הזמן שהמבקרים מפני ביצירה, המחבר של תקופתו

 כתיבת בזמן העברית הלשון ובשימושי התרבותי ברקע הספרותי, בטעם בהלכי־רוח,

 חיבור בתקופת הקורא של הציפיות אופק היה מה בשאלה טעם יש כלל בדרך 2הסיפור.

 של הקודמים בכתביו קריאה סמך על ומיצירתו הסופר מן הקורא חיכה למה היינו הסיפור,

 אם נשאל, כך מתוך החדשה. ליצירה הדומות אחרים, סופרים של יצירות ועל־פי הסופר,

 הביכו המעשים״ ״ספר סיפורי :לדוגמא הקורא. של ציפיותיו אופק את עגנון שבר והיכן

 שכתב החסידי המספר בעיניהם שהיה — מעמון ציפו שלא מהקוראים, חלק זיעזעו ואף

המבטאים מוצפנים לווידויים — כלה״ ב״הכנסת שובצו שמהן הנאות, המעשיות את

 בסוף מצויה פרסומם סדר לפי ועינם״ ״עידו על הביקורת מאמרי במבחר המופיעים המאמרים רשימת 1

 השונים שהמחברים הפירוש אופי על־פי ערוך עצמו המבחר להלן. 357 בעמוד המאמרים, מבחר
להלן. כמפורט לסיפור, מעניקים

 הספרות בתוך עגנוך. ש.י. של ה׳התקבלות׳ לתולדות אחדות ״הערות שקד: גרשון של במאמרו עיין 2

.iox-112 עמודים .1979 אפריל .2א

[ז]
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 בסיפוריו כביכול, הזדהה, שעמה היו־אית, ההוויה עם שלם שאינו ושסוע קרוע עולם

עממים״: ״שני על לדבר התחילו הקודמים.

אן״ נטה ״אורח כלה״, ״הכנסת של זה עגנונים, שני קיימים בקיצור  של זה ובמיוחד ל
 הנשמה ״מן המספר שני, עגנון אחר ומצד וכר. ימיה״ וב״דמי אמונים״ ״שבועת
ועינם״.' שמ״עידו וזה המעשים״, ״ספר בסיפורי כמו בלבד״,*

 על־פי מאמרים, של סוגים בארבעה נבחין זו, ליחידה הנלווה המאמרים, בקובץ

מהם: אחד בכל הדומיננטי

רוזנברג; ישראל של וספרו ברנדויין טוכנר, של מאמריהם כגון פרשניים, מאמרים א.

 היצירה, לפירוש יותר נכונות דרכים ציון שעניינם תיאורטי, אופי בעלי השגה מאמרי ב.

 — מירון דן של מאמרו — טוכנר שיטת נגד ביותר החריף הפולמוסי המאמר כמו

 של זה בסוג עקרון־יסוד על המדבר בסיפור״, וסמוי ״גלוי שקד, גרשון של ומאמרו

 בלתי ובעיקרן מוצפנות בחלקן — משמעויות של רבדים בהם שיש עגנון, סיפורי

 גם שייך זו לקטגוריה הסמוי. לרובד הגלוי הרובד שבין היחסים ובשאלת מודעות,

 היותר הפרשנויות מהן לשאלה התשובה בניסוח העוסק גלעד, עמיהוד של מאמרו

 עם פולמוס תוך פרשנות, על שונות תיאוריות של עקרונות על־פי לסיפור טובות

צוקר. ושלמה צמח, עדי טוכנר, משולם כמו: לו, שקדמו מבקרים

:לשניים שוב לחלק אפשר הפרשניים המאמרים את

״הקוד״ פיצוח על־ידי היצירה רזי וגילוי פיענוח הוא העיקרי שמאמצם מאמרים . 1

 להציב צריך שאותה המקובלת, הנרדפת המלה מציאת על־ידי היינו עגנון, של

כגון: עמון, על־ידי שהוצבה הצופן מלת במקום

 אירונית בנעימה נכתב זה משפט

 פנואלי, ש״י של ביקורתו נגד

 עם להשלים היה יכול שלא

 של מדי הדרסטית השבירה

 אנו עגנון. מיצירת ציפיותיו

 ש״י של בספרו לעיין ממליצים

 עמון, ש״י של יצירתו פנואלי:

 ״עידו הסיפור על בכתוב ובפרט

 שבסוף המפתח על־פי ועינם״,

הספר.

 ;״יעוד״(טוכנר) = ׳עידו״

;חג(ברנדויין) = ׳עידו״

 פרובוקציה); בתור מירון, (דן אותיות בחילוף ״יודע״ = ׳עידו״

רוזנברג); (ישראל הנביא זכריה של אביו שם = ׳עידו״

 ישראל הרב של ספרו וכן ברנדויין, וחיים צמח עדי טוכנר. משולם של מאמריהם

 בעיקר עוסקים אלו מאמרים המפענחים. המאמרים לסוג שייכים 2רוזנברג,

 של הכללית הבשורה לבעיית מודעים שהם למרות ההקשר, של במיקרוקוסמוס

היצירה.

 מהו להסביר מנסים היינו היצירה, של למקרוקוסמוס הפונים פרשניים מאמרים .2

 מאמריהם כמו המוצפנים, פרטיה את ולפרש להסביר מבלי שלה, הכללי המסר

קורצווייל; וברוך גולדברג לאה של

 ובמיוחד המאמרים), במבחר 5 מספר (מאמר ועינם׳״ ל׳עידו ״הערות קורצווייל של מאמרו ראה 1

.59־58 עמודים

Rosenberg, Israel. Shay Agnon's World of Mystery and Allegory: an Analysis of “iddo and 2 

A vnam", Dorrance & Company, Philadelphia and Ardmore. Pa., 1978.

[ח]
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 ועם הנדונה היצירה של הכוללת המשמעות עם הפיענוח את לשלב המנסים מאמרים ג.

 אחרי חיפוש — ועינם׳ ׳״עידו שקד: גרשון של מאמרו כמו בכלל, עגנון יצירת

 עמדת מתוך היוצאים אלשטיין, ויואב ברזל הלל של ומאמריהם אינטרפרטציה׳׳

טוכנר; של שיטתו על יחסית ביקורת

 אחד, כעניין כלל רך בז והמתמקדים בסיפור, סצפציפי רובד להנהיר הבאים מאמרים ד.

 ועינם״. ב״עידו אפשריים קבליים ברמזים המתמקד אורון, מיכל של מאמרה כמו

בסיפור. החלום אספקט על הדיבור את המרחיבה בהט, יעקב של ומסתו

 תמצית את או מבקר של משנתו עיקרי את לסכם כוונתנו אין השונים המאמרים בניתוח

 שבו, התורפה נקודות ועל שבמאמר החידושים על לעמוד אלא ועינם״, ל״עידו פרשנותו

 הפרשנות בשיטות מחשבתיים רצפים ולזהות המבקרים בין דיאלוג ליצור ניסיון תוך

השונות.

[ט]
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2.3.1

 הכללות — ראשונים מאמרים 2.3
מועילות

1המעגל קו על — גולדברג לאה 2.3.1

 הסיפור על הנסערת הביקורת חזרה לא קולות״, בשלשה ״עמון גולדברג, לאה של למסתה

 פרשנותו־פיענוחו־ביקורתו הוא הסיפור על הפולמוס של מוקדו מעולם. ועינם״ ״עידו

 בפולמוסיו־ מזכיר אינו החוקרים מן שאיש להיווכח, יוכל הקורא טוכנר. משולם של

 גולדברג לאה הסיפור.* לפרסום סמוך שנכתבה גולדברג, לאה של מסה אותה את פירושיו

היום. עד הסיפור על שנכתב מה מכל ניכר חלק ובאבחנותיה בהנחותיה הקדימה

 לבין ועינם״ ״עידו שבין הזיקה על להצביע מנסה שהיא בכך, הוא המסה של ייחודה

 או תמונות נושאים, ששאלות, ההנחה סמוך. בזמן עגנון על־ידי שנתפרסמו יצירות

 בין מקבילות לחפש הראוי מן ולכן אחת, בתקופה עגנון את העסיקו אמנותיים ניסויים

 שהסיפורים מציינת, גולדברג לאה סבירה. הנחה היא — פירסומן מבחינת סמוכות יצירות

 ניתן ואמנם אחת״, ובעונה בעת ״כמעט לאור יצאו ועינם״, ו״עידו ״תהלה״ ״המלבוש״,

 לסמן טרח לא איש אך ועינם״, ״עידו לבין שב״תהלה״ הדיאלוגים בין הקשר על לעמוד

 ישנה שמא :הללו בסיפורים הדיאלוגית לטכניקה המשותף את ולתאר להקבילם אותם,

מותן? במשמעות גם ואולי וגמולה, תהלה של בדמויותיהן שבסיפורים, במסר הקבלה

 לשושנה הסהרורית גמולה את ברזל הלל הקביל עגנון של האהבה סיפורי על בספרו

 2עמון. בכתבי אהובות של נוספות ולדמויות מ״עגונות״, לדינה אמונים״, מ״שבועת

 לשמש יכולה שאיננה וארבע, מאה בת זקנה אמנם שהיא תהלה, ממנו נתעלמה ואולם

 ״זקנה :הפתיחה בפיסקת כבר המספר של הנלהב איפיונו למרות בשרים, לאהבת אובייקט

 זקונה בגדי אלמלא עלמות, של זריזות בה, היתה זאת ועוד [...ן היתה וחיננית [...] נאה

קעח).* עמוד הנה, (עד זיקנות״ שמץ בה ניכר לא שעליה

.54־49 עמודים המאמרים, במבחר 4 מספר מאמר ראה 1

 :שבו המרכזית למסה ובעיקר מחקר, עיוני — עגנון יוסף שמואל של אהבה סיפורי :לספר הכוונה 2

 אמונים׳״, ו׳שבועת ׳לילות׳ ועינם׳, ׳עידו ׳עגונות׳, משווה: עיון — מיטאריאליסטיים אהבה ״סיפורי

המאמרים. במבחר 257-205 עמודים

 בעל לראשונה נתפרסמה המסה

 ואילו .27.10.50ב־ המשמר

 הארץ בלוח נתפרסם הסיפור

.141-106 עמודים תשי׳׳א,

 לאה תהלה, גמולה, בין השוואה

 האחות החומה״, מן מ׳׳לפנים

 שושנה עולם״, מ״עד עדן עדה

 ודינה אמונים״ מ״שבועת

 להיות יכולה — מ״עגונות״

האל הממדים להבנת מועילה

 ודרכי שבדמויות גוריים

התהוותם.

]י[
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 ועינם״ ״עידו הסיפור של מקומו לשאלת הקורא של לבו תשומת את מפנה גולדברג לאה

 אלא תקופה, אותה לסיפורי ביחס רק לא כמוכן, להיבדק, צריך זה קשר עגנון. כיצירת

 של הראשונית הנחתה בתוך כבר עגנון. ליצירת הסיפור של הקשרים למכלול ביחס

 ״תהלה״ ועינם״, ״עידו — בסמוך שנכתבו הסיפורים שלושת את הממיינת המבקרת,

 ״תהלה״ את יונית. ד בעייתיות גלומה שונים, ספרותיים סוגים לשלושה — ו״המלבוש״

 המקרין והרך, הצלול ״הריאליזם — ריאליזם של כסוג או ריאליסטי, כסיפור מסווגת היא

 הקביעה אפילו שלהלן). המאמרים במבחר 49 (עמוד ן...]״ ׳תהילה׳ של מפייס, אור

כגון: רבות, שאלות שתעורר הדין מן הזו, הקצרה

ריאליזם? מהו •

ורך״? ״צלול ריאליזם מהו •

ריאליסטי? סיפור אכן הוא ״תהלה״ האם •

ריאליסטיים? יסודות ישנם ב״תהלה״ האם •

 לאה התכוונה למה — הספרות בתולדות מובחן מונח איננו ״ריאליזם״ המונח אם •

גולדברג?

ועינם״? ב״עידו והלא־ריאליסטיים הריאליסטיים היסודות בין היחסים מהם •

 המוזר ״השילוב :גולדברג לאה של ובלשונה ? בסיפור הללו היסודות מתאחים כיצד •

 שלושה הלא — ועינם׳ שב׳עידו ׳מודרניים׳ חיים קטעי ותיאור רומאנטי דמיון של

).49 עמוד (שם, כביכול״ הם, נפרדים עולמות

 את לשאול חייבים החוקר או המיומן שהקורא לגיטימיות, ביקורתיות שאלות הן אלה כל

 בכך להתכוון יכול הוא רומאנטי״, ״דמיון מהו עצמו את שואל הקורא כאשר עצמם.

:דברים לשני בעיקר

 ידוע מונח הוא האם בכלל?(למשל: משמעי הוא רומאנטי״ ״דמיון המושג האם א.

בביקורת?)

 מה — מסתה לצורך גולדברג לאה שיצרה מטפורה הוא אם או ידוע, הוא אין אם גם ב.

בכך? כוונתה היתה

 לגבי שלה אינטואיציה או הכרה איפיון לצורך חד־פעמי כלי יוצרת שהמבקרת העובדה גם

 חוקי קיום דהיינו לגיטימציה, לו להעניק מחייבת היא אך הכלי, את פוסלת איננה הסיפור

 ומקשטת נאים בביטויים בלשונה מצטעצעת אינה שהיא הקורא אה לשכנע עליה ;בתודעה

 מונחים למערכת הביטוי את לתרגם הקורא את מחייבת היא — ושנית מסתה, את בהם

 למה להבין ובתמים באמת מעוניין הוא אם שאפשר, כמה עד ומכוון מודע באופן מקובלת

 השאלות את כך על לשאול יכול הקורא רומאנטי״. ״דמיון בביטוי המחברת התכוונה

הבאות:

 בפי המתקרא היסוד את בכלל) (אם אחרים מבקרים הגדירו או תיארו, סימנו, כיצד •

1רומאנטי״? ״דמיון גולדברג לאה

Bowra. Cecil Maurice. The Romantic Imagination. : ראה רומנטי" ״דמיון המונח על

. Oxford University Press. 1961

[יא]



103012.3.1־02

? ריאליסטיים לא ליסודות הכוונה האם •

דמיון? לבין רומנטיקה בין קשר יש האם •

גולדברג? לאה מדברת רומנטיקה סוגי אלו ועל דמיון סוגי אלו על •

 הקורא, אותך ״לתסכל״ פדגוגית: מטרה לנו יש — הללו הרבות השאלות בהצבת

 מבקר. של משפט כל מאחורי להסתתר יכולה מסועפת בעייתיות איזו שתבחין כדי

 מאוד ״מקצועיים״ מבקרים גם — השונים המאמרים קריאת כדי תוך שתיווכח כפי

 ממטרות או עצמם, הם שהניחו מהנחות ואפילו הללו, השאלות מרוב מתעלמים

 אפשר כן, אם מה, בהמשכם. להוכיחם מנת על מאמריהם בראשית לעצמם שהציבו

 אמנם הללו השאלות שרוב היא, האחת תשובות... יש לכך גם מתלמיד? לדרוש

 מרכזי עניין עם להתמודד שואף שהמבקר מפני מיד, מסולקות הן אך נשאלות,

 להגיע היכולות לסיפור, ביחס האפשריות השאלות במכלול יעסוק ואם אחד,

 לדייק, הפחד מחמת משותק יהיה הוא העניין; לעצם יגיע לא לעולם לאלפים,

 חלק משתמעות כך באמת שאכן היא, השנייה התשובה דבריו. את ולמקזמע להגדיר

 לו נתפס שהוא במה התמקד המבקרים מן אחד כל ועינם״... ״עידו על מהביקורות

 ;מבוקרים היגדים נדרשים אקדמי בדיון אולם השאלות. משאר והתעלם בסיפור,

 שאינו ספרותי, מבקר לעצמו להרשות שיכול מה לעצמנו להרשות יכולים איננו

 בין להבדיל יש לביקורת, בחינוך עוסקים כאשר אקדמית. חומרה עצמו על מחיל

 של הנחות־היסוד את המעמידות שאלות — מהן להתעלם אפשר שאי שאלות

 שאנו מה בהם. עסק לא שהמחבר עניינים או שוליות שאלות לבין — המאמר

 השאלה דהיינו הסיפור, ביקורת לגבי גם נכון הביקורת״ ״ביקורת לגבי כאן טוענים

 ממכלול במנותק כאילו ולהבינה בסיפור תופעה לבודד למבקר מותר מתי היא,

כן. לעשות לו אסור ומתי הטקסט, על לשאול שאפשר האחרות השאלות

הבאות: במלים מסתה של א׳ פרק את החותמת גודלברג, לאה אל נחזור

 את כאן לנו מגלים לבדם העגנוניים וכווני־החן וגינוני־הביטוי הלשוני הקצב לא [...]
 בכל שומעים שאנו הדברים, שמאחורי הרוח אותה גם כי היצירה, של המשותף המקור

 עצמו כשהוא ושלימותו, עולם של תמימותו על רומנטיקן של געגועיו :משבה את
 רוצה איננו זה, ושלם תמים עולם סגור בתוכו אשר מעגל־הקסמים של הקו על עומד
פנימה. להיכנס יכול ואיננו ממנו, לסגת

המאמרים) במבחר 49 (עמוד

 המשוררת־המבקרת, של הקריאה חוויית את המשקף אימפרסיוניסטי, שירי משפט לפנינו

 אימפרסיוניסטית,* מבקרת אכן היא גולדברג לאה הבחנותיה. לכל מסד להיות והופך

 אותן מסמנת בו, בולטות תופעות על עומדת סיפור, בשולי מאוד רבה בזהירות הפוסעת

 הפורמלי ״הצד :מקיפים מחקרים יצטרכו עמהן אמיתית להתמודדות כי וטוענת בלבד,

 מאמר דורש היה לבדו שהוא ומדוקדק, מחושב כך וכל לא־מקרי, כך כל הוא הסיפור של

 בגימל האינטנסיבי שימוש את מביאה היא לכך כדוגמא ).52 עמוד גדול״(שם, פענוח

שם). ״אליטךזיןה״(שם, בשם מכנה היא שאותו ובעין,

 ישנו לפיה במאמרה, הגלומות החשובות ההנחות אחת את מבטא דלעיל ה״שירי״ המשפט

 החיות השליליות, או העקורות הדמויות פועלות שבתוכו גלוי, ריאליסטי מעגל בסיפור

 ואפילו חוגם וכל גרייפנבאך וגרדה גרהרד דורנו: אנשי של החיצונית המציאות ״את

שבו שני, ומעגל בירושלים״, דירה מצא ולא הצבא מן שחזר גינתר, הנער כאותו צלליהם,

 מתרשמת, = אימפרסיוניסטית *

 הרוחניות חוויותיה את מבליעה

 הז׳אנר הסיפור. קריאת במהלך

האימפרסיו לביקורת האופייני

 שאחד המסה, הוא ניסטית

 הסובייקטיביות הוא ממאפייניה

הכותב. של

[יב]
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 המציאות אולי, שהוא, בחובו עמוק סוד והנושא החי הדמיונות עולם ״אנשי פועלים

 [וצריך גת שבט אנשי וכל גאים, בן גדי גאואל, בן גבריה גמולה, גמוו, גבריאל :האמיתית

שם, להיות: ).51-50 עמודים גד]״(

 שקר אנשי הם מדוע ומנמקת ושליליים, לחיוביים הסיפור גיבורי את ממיינת גולדברג לאה

 את למיין השונים הפרשנים של נלאים בלתי בניסיונות נבחין ואילך מכאן אמת. אנשי או

 הראשונה גם היא גולדברג לאה ומשונים. שונים עקרונות לפי ולהעריכם הגיבורים

גינת. ד״ר של בדמותו החיובי הממד על שעמדה

 ״פולקלור״ באיסוף הוא אף כביכול, עוסק, אירופי, מלומד דמות שדמותו וגינת, [...]
 לא גם בשבת מופיע הוא גמולה, את אליו מושך הוא ן...] כגרייפנבאכים ובפילולוגיה

 סומא שאינו וכל מספריו, והולכת ״מאירה [...] ונשמתו [...], כ״חכם״ אלא כ״מלומד״
לאורו״. ניאות לראותה ויכול

)52 עמוד (שם,

 ברזל, הלל חיובית(בעיקר דמות בגינת לראות הביקורת חזרה לערך שנה עשרים מקץ רק

 בו וראה שבגינת, השליליים הממדים את רק ציין טוכנר רוזנברג). וישראל אלשטיין יואב

 לקורא, אפוא נזכיר גמזו. בעלה, של מסבלו ומתעלם גמולה את המנצל ומרושע, קר חוקר

גדולה. אמת להתגלם יכולה סיפור, על מןדית תגובה המהווה ראשוני, במאמר שגם

 כמו מפותחות, בלתי אך ביותר חשובות נוספות הנחות ישנן גולדברג לאה של במסתה

 כשהוא המעגל״, קו על ״עומד שהמחבר הטוענים במשפטים המופיעה ההנחה לדוגמא

 בשיחה להיכנס בהם, לגעת פנימה, בתוכו הנמצאים לאלה יד להושיט לפעמים ״רשאי

שנות אך ן...] עימם  יכול״ איננו — במעשיהם ממש של חלק לקחת בחייהם, משהו ל

 :העולמות שני שבין הנקודה על הקו״, ״על עומד שהוא הקביעה או ),50-49 עמודים (שם,

 גדולה פנימית ואמת ריאליות בעל שהוא פאנטאסטי עולם והאמונה, התמימות ״עולם

 את לבטא שאפשר ריאליסטי־מודרני״, ועולם הנראה־לעין, המציאות עולם מאשר יותר

).50 עמוד בזה״(שם, זה הנוגעים מעגלים שני של ״בתרשים לזה זה התייחסותם

 לאה של ״פרטי״ דימוי שזהו או הסיפור, בגוף מובעת או הכתובה הנחה זוהי האם

 ״סגר ועינם״: ב״עידו המופיעים לביטויים הלב תשומת את מסבה זו הנחה גולדברג?

 עתה עד אשר לקטע ובפרט מדבר״, של ״עורפו המדבר״, עלינו ״סגר או העולם״, עלינו

 הזקן עמרמי המספר, הולכים הסיפור סיום לקראת הביקורת; על־ידי לחלוטין ״הופקר״

:וגמולה גינת של להלווייתם עדנה ונכדתו

 בעוברים מסתכל כשהוא השוער* ישב החולים בית פתח ועל היה, סגור החולים בית
 להם. נותן אינו והוא ליכנס רשות ממנו מבקשים שהכל דמיונות, דמיוני ורואה ושבים

 לחצר נכנסים הכל אלא החולים. לבית ליכנם שביקש אדם היה ולא בו התל מזלו אבל
המתים. חדר ששם הפתוחה

שלנו) ההדגשה שצב, (עמוד

 בעניין נשרטט הפירוש בהצעת
 ה״שוער״, בין ההקבלה את זה

 ל״שומר״־ אנלוגי שהוא
ומק בהמשך, המופיע המתים,

 הסיפור של המופשט ברובד ביל
דמיונותיו. תחת הנכבש לסופר,

 בלשונו מטמיע שהמבקר היא, האחרונה המובאה את לצטט אותנו שהניעה ההנחות אחת

 השתמשה גולדברג שלאה וכשם הסיפור. של אמצעית בלתי תפיסה מעלה שהוא ובתמונות

 מאמרו בראשית לראות שנוכל אפשר כך — בסיפור שמקורו שאפשר בדימוי במאמרה

 שיבוא דימוי, אותו של (ניתוחו הסיפור. מן שאוב הוא שאף שאפשר דימוי, קורצווייל של

 דבריו את פותח קורצווייל בסיפור.) ומשמעויות מבנים להאיר בידינו יסייע הבאה, ביחידה

 נתקבל ובמבוכה, בתימהון גם אבל רגילה, בלתי ״בהתעדנות במלים: ועינם״ ״עידו על

 הצירוף המאמרים). במבחר 57 עמון״(עמוד קוראי קהל ידי על ועינם׳ ׳עידו הסיפור

הסיפור: בסוף גמזו של לווייתו לבנות מקביל ומבוכה״ ״תימהון

[יג]
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 זו נפשו מבוכת .המתים מתדר יוצא כשהוא גמזו את ראיתי הבוכים* בין עומד שאני עד
 בני שני באו ובמקומה קלה לשעה ממנו פירשה הימים כל מלוותו שהיתה לווייתו בת

ויגון. תמהון חדשים, לויה
שלנו) ההדגשות שצג, עמוד ועינם״, (״עידו

 על מועלות להיות חייבות כאלה הערות גם אך השערות, בגדר הן האחרונות ההערות

 בהבנת להתקדם עלינו יקשה כן לא שאם השערות, בגדר בינתיים שהן ידיעה מתוך הכתב,

אלה. מעין אפשריות רגישויות כתב על שתעלה הראוי מן הלומד, אתה גם הסיפור.

 נכנסים שאינם מאמרים אותם עם יחד נסווג גולדברג לאה של מאמרה את — לסיכום

 משהו עליו לומר רק אלא לפרשו, או לפענחו מנסים ואינם הסיפור, של הקורה לעובי

 לומר בולט באופן הצליחו הסיפור, לפרטי מלרדת שנזהרו המבקרים כי נראה כללי. מהותי

 המבקרים של מדבריהם יותר קולעים ואף חשובים אך מכלילים דברים עליו

 ולהכליל לפענח לחקור, היא לכולם המשותפת הבסיסית שהמטרה למרות ״המפענחים״,

הסיפור. של ל?שט לחטוא מבלי שיותר, כמה ולראות להבין דהיינו —

5 שאלה
 החוץ״ מן ״מציץ רק אלא גיבורים, מות על משפיע אינו שהמספר כותבת, גולדברג לאה א.

נכונה? זו קביעה לדעתך האם המאמרים). במבחר 50-49 (עמודים

 שמטעה כאיש עצמו, כלפי וחייך גמזו לו ״ישב — גולדברג לאה מצטטת אותו המשפט האם ב.
 הסבורים עם נמנית גולדברג שלאה מעיד — )51 עמוד מתלוצץ״(שם, אלא שאינו עצמו

נמק. כפרודיה? או כסטירה הסיפור את וכתב התלוצץ שעגנון

6 שאלה
)?51 בעמוד שלישית (פיסקה בסיפור הבדויה״ ״הלשון את גולדברג לאה מבינה כיצד א.

 ישראל אותה מבין וכיצד ברנדויין, וחיים צמח עדי טוכנר, משולם אותה מבינים כיצד ב.
 אבדתי אז שעשעי תורתך ״לולא :קי״ט בתהלים 92 פסוק על השאר, בין המסתמך, רוזנברג,

[סד])? עמוד היחידה, בסוף הנספח בעניי״(ראה

ומחוץ מבית — קורצווייל ברוך 2.3.2

 ועינם״. ״עידו הסיפור של קסמו לנוכח משתאים קורצווייל וגם גולדברג לאה גם

 מן גם אבל רגילה, הבלתי ההתעניינות מן הסתייגות־מה גם כאמור, מביע, קורצווייל

 את מציין קורצווייל עגנון. קוראי קהל על־ידי הסיפור נתקבל שבהם והמבוכה״ ה״תמהון

 של הקשר את ובעיקר עגנון, יצירת של הכולל המפעל במסגרת היצירה ראיית חשיבות

 עגנון, נגד טוען הוא המאמרים). במבחר 59-58 (עמודים המעשים״ ל״ספר הסיפור

 שהוא ביותר, ומפותלות מסובכות התחפשויות דרכי של שלמה ״סיסטמה שפיתח

 ׳עידו לסיפור אשר [...]. אמנותי הכרח אינן ושם שפיה שונות, מחידות בחידות משתעשע

 החוקיות מתוך מוצדקים שהם לגיטימיים, ׳סתומים׳ ביסודות עשיר הוא הרי ועינם׳,

).58 ,57 עמודים (שם, [...]״ הסיפור של הפנימית

 ש״פיצח״ הראשון החוקר היה הביקורת, מאמרי מתוך לדעת שתלמד כפי קורצווייל,

 האדון של שמו את שלימה״ ״פת בסיפור שפיענח שעה עגנון, בסיפורי חד־משמעי צופן*

 פיענח, ובמקביל במקרא, האלוהים שם הוויה, כשם ״(....)״ נקודות בארבע המצוין

כסופר עגנון של התדמית את קורצווייל הרס בכך רבנו. משה אלא אינו נאמן שיקותיאל

ה. זוטא, ארץ דרך על־פי *

 מלה של מודעת המרה = צופן *
 כמו אחרת, במלה מושג או

x=y, רבנו. משה = גינת או 
 הדנו־ לערך רק מתייחס הצופן
 ולא המלה של המילוני טטיבי,
 שהוא שלה, הקונוטטיבי לערך

 העשויה האסוציאציות מערכת
בעקבותיה. להיגרר

ניד]



 שעוצבו כפי המספר, בנפש הקיומיות ההתלבטויות על ועמד נאיבי, רתודוכסיתי־אוד

 יש בפיענוח, מקורה לפרשנותו קורצווייל של המכרעת שהוכחתו למרות דתיים. בסמלים

 אמנותית כיצירה ערכו וכי כתב־חידה, איננו שלימה״, ״פת גם כמו ועינם״, ש״עידו להבין

הצופן. בסיבוך נמדד איננו

הן: הדיון של זה בהקשר להישאל העשויות שאלות

צפנים? באמצעות למבע המעשים״ ״ספר בסיפורי עגנון נזקק בכלל מה לשם •

 פיענוח מלפני הבנתנו משתפרת במה מגלים? מה — הצפנים את מפענחים כאשר •

הצופן?

הצופן? פיענוח ללא גם מסר או משמעות ישנה לסיפור האם •

אמנותי, הכרח שאינן חידות — סתומים״ ״יסודות שישנם קורצווייל, של לטענתו באשר

הבאות: השאלות נשאלות

במרכאות? ״סתומים״ הללו שהיסודות כתב הוא מדוע •

 מגלה אינו אך פשרם, יודע שקורצווייל ״סתומים״, יסודות בסיפור יש לדעתך האם •

פשרם? את לנו מגלה הוא אין מדוע כן, ואם לקורא? פתרונו את

 או אלגבריים, צופן לביטויי קורצווייל התכוון סתומים״ ״יסודות בביטוי האם •

חלום? תחושת ויוצרים בטקסט המופיעים לסמלים

 אחר בסיפור ואילו ועינם״, ״עידו בסיפור לגיטימיים ה״סתומים״ שהיסודות לו מנין •

 עצמו, שלו הביקורתיים הקריטריונים מהם אחר: לשון לגיטימיים? אינם הם

 מלבד בסיפור, ״סתומים״ יסודות של שלילית או חיובית להערכה — לו המודעים

שלו? האינטואיציה

 יושרו את בצל מעמיד היה זאת, לולא ;חלקי באופן הללו הקושיות על עונה קורצווייל

 שאין ומה כשר, יסוד בחינת הוא כווירטואוז לפענח היה שיכול מה כאילו האינטלקטואלי,

 של וללגיטימיותו לכשרותו לרדת שאפשר חש, קורצווייל פסול. — לפענחו יכול הוא

:הוא ובלשונו לפענחו, מבלי גם בסיפור סתום יסוד

 תוך שהובעו הן השיטין, בין כאן גם מרחפות הסיפור של העמוקה והמשמעות האמת
 למרות לנו, גילה שהמשורר ויש במפורש. שנאמר מה ידי על מאשר פחות לא שתיקה
 אלו את אך והכרות, אמיתות גם בלבד, לו ידוע כביכול שפתרונן מדעת חידות הכניסו
לדעתן. בלא מגלה הוא דווקא

המחבר) של ההדגשה ,58 עמוד (שם,

 על קמה שהיצירה ואומר המחשבתי״, התכנון ״פרי של בערכו ממעיט קורצווייל כלומר

 — הצופן במישור נמצאות אינן שבה וההכרות האמיתות ולכן ממנו, חזקה שהיא יוצרה,

מודע. הבלתי הווידוי של ברובד דווקא אלא — המודעת בחידה

7 שאלה
 58 מחברו״(עמוד בפני הסיפור של [...] כפולה ״התחפשות במלים: קורצווייל של כוונתו מה

המאמרים)? במבחר



I.103012.3.2־02

והלבנה הבית — בסיפור מרכזיים סמלים 2.3.2.1

 ומדגיש קורצווייל חוזר הסתומים. יסודותיו את לפענח מבלי ועינם״ ״עידו את להבין כדי

 ב״אחד בעיקר מסתו של ב׳ בפרק ומתרכז המעשים״, ל״ספר היצירה של הקשר את

 הסיפור גיבורי אחר עוקב קורצווייל הבית. במוטיב — הסיפור״ של הראשיים המוטיבים

 מציין אינו אך לביתם, הגרייפנבכים של חרדתם את מציין הוא ל״בית״. ומקשרם

 של ולחרדתו לביתו עגנון של לחרדתו מקבילה הללו הגיבורים של שחרדתם זו, בהזדמנות

 מדירה המעבר מעצם המשתמעת החרדה כגון עגנון, של מסיפוריו ברבים לביתו המספר

 של ביתו שריפת ולנושא מהארץ הירידה לנושא גם הקשורה הנה״, ״עד בסיפור לדירה

 במשפט המופיע הארץ״, מיגיעת ״לפוש הפרובלמטי במושג דן אינו קורצווייל עמון.*

 ועד מדירתו — עגנון אצל ״בית״ במושג הכלול שלם קומפלקס הסיפור. של הפתיחה

 מודע שקורצווייל למרות קורצווייל, על־ידי במפורט מועלה אינו — המקדש בית בניין

 המרכזיים המוטיבים אחד אף וזהו עגנון, של כתביו בכל הבית נושא של לבעייתיות

עגנון. על במסותיו

 לאדם, כבית העולם של הכללי לעניין הבית מנושא עובר שהסופר מציין אכן קורצווייל

הסיפור: מתוך ומצטט

 כל רואים ומה אחרים, למקומות עצמם ולטלטל נאים וכלים נאה בית להניח ראו מה
 יש תעתועים דמיון אם ... למקום ממקום עצמם את ומנדדים בתיהם שמניחים אותם

(שנ״ב). ״------כאן
המאמרים) במבחר 59 (עמוד

וכן:

 ומפוקפק גדול בית לאותו אנפין בזעיר הם תבנית שבסיפור, הרעועים הבתים כל
— עלינו המתמוטט הוא סובלים, אנו ובגללו דואגים אנו שלו מטולטלים, אנו שבתוכו
עולמנו.

)62 עמוד (שם,

 מתפקדים בסיפור המרוכזים הסמלים או שהמוטיבים להבחין, חשוב זה בשלב כבר

סימולטני: באופן וכלליים פרטיים משמעויות במישורי

שראל — הלאומי הבית — גרייפנבך בית בעולם האדם של מעמדו — בית־י

 שונים בהקשרים בסיפור הפועל רב־מישורי, סמל היא הבית, כמו הלבנה, גם כאמור,

 הבית, את המאירה הלבנה בזיקה.לגמולה, הלבנה כגון: ומשתנות, אחדות ובמשמעויות

 בעולם, ולנדוד שבתה) ה(מכוןבית את ובלעז החופשית הלבנה לאורה, שניאותים הלבנה

 אוניברסלי כארכיטיפ* או כסמל והלבנה ישראל, בגאולת הקשור יהודי כסמל הלבנה

נשיות. המבטא

 כסמל וללבנה במילואה, הלבנה למצב הקבלה שנתנה המשמעות על נעמוד הבאה ביחידה

 סמלים של סימולטנית הפעלה של הנושא בפיתוח ונתמקד נשיות, המבטא כארכיטים או

 וכסמל יהודי, כסמל פרטי, כסמל :אחת ובעונה בעת שונים משמעות בערוצי ומשמעויות
אוניברסלי.

שבג בהומבורג עגנוץ של ביתו *
 וביתו ,1924ב־ נשרף רמניה

 על־ידי נהרס שבירושלים
 כרבים .1929 בפרעות ערבים

ובסי המעשים״ ״ספר מסיפורי
 בזיכרונותיו וכן נוספים, פורים

 חרדות מובעות — עגנוץ של
ומנדידה. מעקירה

 או דימוי תמונה, הוא ארכיטיפ *

 כלל־ מחוויות חלק שהם סמל,

שהת ובראשיתיות, אנושיות

 ונתגלגלו הדורות במרוצת גבשו

 המופיעים ובחפצים, בדמויות

 שונים מבקרים העממי. בסיפור

 ארכיטיפ המושג את העתיקו

 תחום אל הפסיכולוגי במובנו

 על בהסתמכם הספרות, מדעי

 אגדות ועל מיתוסים חקר

 של תורתו על ובעיקר העמים,

 שבארכיטי־ החשובים מן יונג.

 — הגדולה האם הם: פים

 הנשי היסוד שהיא האנימה,

 משלים, הוא אין שעמו שבגבר,

 לידי בא הוא בה מרי ומתוך

 והאני־ אי־רציונליים, מעשים

 שבאשה. הגברי היסוד — מוס

 של הלקסיקון על־פי (מובא

 וצורות, תכנים אוכמני, עזריאל

 הבאה ביחידה קלים.) בשינויים

 כפי פךיי של להגדרותיו נתייחס

 Anatomy בספרו: מצויות שהן
o f Criticism .
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2.3.2.2

8 שאלה
 עם חודש כל בראשית הנאמרת (תפילה הלבנה קידוש מסדר הלקוח הבא, הקטע את קרא

הסיפור? לבין בינו משותפים מוטיבים מוצא אתה האם הלבנה). התחדשות

אלא ישראל זכו לא אלמלי : ישמעאל רבי יךב תנא מב סנהדרין
. : T י .  T . T T י ׳ T ׳ : T V  “  T

דים. בחדש, אחת פעם שבשמים אביהם פני להקןביל
ח השירים שיר עלה זאת מי מעמד. למימרא צריך הלכך :אביי אמר

T > T : •  ~  T ’ ״ : י : T  \  : T ׳ T

 יהוה מלפניך רצון ויהי דון־ה. על מתךפ?ןת המן־בר מן
 יהיה ולא הלבנה פגימת למלאת אבותי, ואלהי אלהי

שבעת וכאור החמה כאור הלבנה אור ויהי מעוט, שום בה י
T ׳ ׳ : ־ T־ T: ־ ־ : T־ : •

 א בראשית את שנאמר: מעוטה, קדם שהיתה קמו בראשית, ימי
 ג הושע ובקשו : שכתוב מקךא בנו ויתקים הגדולים. המאורות שני
אמן. מלכם, דויד ואת אליהיהם יהוה את

ספרותיים סוגים מקורות. מקבילות. 2.3.2.2

 למוטיב ובפרט עגנון, של אחרים לסיפורים חשובות מקבילות במסתו מזכיר קורצווייל

 הוא אין אך וליצריו, ללבטיו והפקידוהו מביתו נסעו וילדיו שאשתו בודד, כאדם המספר

 מהמעלה מכשיר הן סיטואציות של הקבלות מצטטן. הוא ואין עצמן, למקבילות מתייחס
 ז׳אנר על המבוססות המעשים״, ״ספר של מסוגו ביצירות משמעויות לפיענוח הראשונה

 מנותק היותו — המספר נמצא שבה העגינות האם היא, השאלה הפתוח״.' ״המשל

 מערכת אותה כל את אחרים) בסיפורים הזה(כמו בסיפור מעלה אמנם — ומילדיו מאשתו

 קהלת, ספר מתוך חשובות מובאות בסיפור מזהה קורצווייל בו. מוצא שקורצווייל דמונית

 ״הבל ברוח פסימית השקפה בסיפור מבטא בכלל, החיים לסיכום המגיע שהסופר, וטוען

 רעיונותיה מעיקרי שאחד עגנון, של פרטית קהלת מגילת מעין בסיפור רואה הוא הבלים״.

 בין לגינת, גמולה בין והמדע, האשה בין הכרותה אפשרית הבלתי הברית של קיצה הוא

 היא האשה קורצווייל, לגבי והרציו. התרבות על־ידי שנתעדנו היצירה כוחות לבין הארוס

 החוקר לבין האשה בין הכרותה הברית ממיתה. אחריה שהנהייה ומפתה, דמונית הוויה

 שריפת נמנע. בלתי תהליך הוא הבית הרס ;הבית התפוצצות סופה — הקר״ ״האובייקטיבי

 את להחיות הניסיון סיכול — ההווה מצוקת של תוצאה קורצווייל, לדעת היא, הכתבים

 את קורצווייל מקרב בכך העתיקה. השפה לחידוש המאמץ הוא שביטויו הקדום, הארכאי

 של מקומה את תופס הוא שבה לדרך האשה את תופס הוא שבה הסובייקטיבית הדרך

ארכיטיפי. כמושג האדמה את יונג תופס שבה ולדרך בסיפור, גמולה

 הארוס״ ״מוטיב משולבים שבה גרמנית, כבמעשיית־עם בסיפור מתבונן קורצווייל

 נשען שעליהם הספציפיים המקורות את מזהה היה אילו והמאגי״. הארכאי ו״המוטיב

 נכון אמנם ביותר. מבוססות היו שמסקנותיו ייתכן הארכאית, ההוויה את בתארו עגנון

 149 קמאי״(עמוד רחוק, אז איזה של הפיוטי־הארכאי הגיבוש כאילו ״היא שגמולה

 את לתפוס אין ולכן באגדה, יהודיים מקורות לו יש ״אז״ אותו אך המאמרים), במבחר

 ״פאוסט״, על וריאציה כמין — גותיים יסודות בה שיש גרמנית כרומנסה ועינם״ ״עידו

 הוא אך בהווה, הדלים חייו את למשמע כדי הארכאי אל הקשר את מחפש המספר לפיה

 אינו גם קורצווייל לשטן. נשמתו במכירת הקשור טוטלי מחיר זאת בעבור לשלם נאלץ

 לפיו תקווה״, של קטן ״זיק פרדוכסלי באורח מתהווה הסיפור בסיום כיצד להסביר מנסה

לאורו״ ניאות לראות ויכול סומא שאינו ״וכל הטרגדיה, למרות מאירים גינת של כתביו

.1 ביחידה 1.5 פרק שנית ראה — הפתוח״ ״המשל ז׳אנר על 1
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 — בביקורת שיטתו את להכיר יש קורצווייל, עמדת את למצות כדי אולם ).63 עמוד (שם,

 לעשותו נוכל שלא דבר בכללותה, העברית הספרות לגבי גם אלא עגנון, לגבי רק לא

זו. במסגרת

הטקסט לתוך קריאה 2.3.2.3

 להקטין כדי מאגי״ באמצעי משתמשים ״שהגרייפנבכים קורצווייל, כותב מסתר בהמשך

 אך בידם, הסגולה אמנם נכון. זה אין אבל המאמרים), בקובץ 59 לבית(עמוד חרדתם את

 את להקטין מנסים הם אין גם ולכן ייעודה, ומהו בה להשתמש כיצד יודעים הם אין

 לו שהניח שבאותם אפשר גרדה, אמרה בית. פורצי כנגד סגולה בהם שאין ״חבל :הסכנה

 מדברי ההיפך כן, אם שמט). עמוד ועינם״, שכזו.״*(״עידו סגולה בהם יש לעצמו, גינת

 לומר רוצה עגנון האם בידם. שהפתרון למרות חרדתם, את מקטינים הם אין קורצווייל:

יושבים? הם פתרונות או ״אוצרות״ אלו על יודעים הם שאין

 אליו, חזרה לא שהביקורת בסיפור, עובדתי פרט על עמד גולדברג, לאה כמו קורצווייל,

 שלמרות לב, שם קורצווייל ;מוצתה לא שמשמעותה אבדה בגדר נותר הפרט אצלו גם אך

 אין הימים ״שרוב בו, משתמש אינו כמעט הוא חדר, שכר גינת ד״ר המהולל״ ש״החוקר

 נתנו לא האחרים החוקרים וגם קורצווייל שמד). עמוד ועינם״, (״עידו בביתו״ האיש

:לענייננו משמעי מאוד פסוק על פךפתה היא שהמובאה שאפשר לכך, דעתם כנראה

 ביותר הבדוק הבית לשומר *

 היא אין אולם המזוזה, נחשבת

 המקובל, במובן לסגולה נחשבת

 היינו המלה, של העממי

 שהמאמין לחפץ, או לפעולה

 מאגי. כוח להם מייחס בהם

 על הכתובה ״שדי״, המלה

 תיבות כראשי נדרשת המזוזה,

ישראל. דלתות שומר של:

ביתו. ןבא הכסא ליום בידו לקח הכסף צרור מרחוק, בדרך הלך בביתו, האיש אין כי
)20-19 ז, (משלי

 ימי — הנוראים״ ״הימים לתקופת לביתו הקב״ה של בשיבתו זה פסוק מפרש המדרש

 ממנו ונדידתו לביתו האדם שיבת שביניהם. והימים כיפורים ויום שנה ראש של הדין

:הבאה מהמובאה כמוכח זו, אפשרות על ידע עמון בסיפורנו. מרכזי נושא מהוות

הוא, ברוך הקדוש זה האיש, אין כלומר ביתו, יבוא הכסא ליום וגר, בביתו האיש אין כי
הבאה. לשנה הכסא ליום עד השגתו עין הפליג כי בביתו.

 בלקט המובא הימים, חמדת הספר (מתוך
כ) דף נוראים, ימים עגנון של

 של רשת מעלים — עצמו והפשט ח> ז, פרקים משלי הפסוק(ספר לקוח שמתוכו ההקשר

 באופן המקבילות מערכות שתי אלו אם הכרעה בידנו ואין בסיפור, הקשורות אסוציאציות

מקורות. של הדהוד רק לפנינו ואם מכוון, קשר ביניהן שיש או מקרי

9 שאלה
 המופיעים מצבים או מוטיבים של סדרות בהם לזהות ונסה משלי בספר ח ז, פרקים קרא א.

המסורתיים.) בפירושים גם שתעיין הראוי (מן בסיפור.

 אך כזה, קשר אין כי לומר תבוש הטקסטים?(אל בין קשר איזשהו שיש לך נראה האם ב.
דעתך.) לנמק השתדל
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1הסנטימנטלי״ ״החולם — בהט יעקב 2.3.3

 .1952 ,9 כרך (מולד, הסיפור על שנתפרסמו מהראשונים הוא בהט יעקב של מאמרו

 או זו במידה ונידונו שחזרו בסיפור, חשובים נושאים על עומד בהט ).251-247 עמודים

 החלום של חלותו היקף בדבר אבחנתו היא חשובה יותר. מאוחרים במאמרים גם אחרת

 שגם האבחנה היינו לחלום, מחוץ שהם ומקום זמן ועל המספר של הנפש מצבי על בסיפור

 בהט בחלום. כאילו מתרחשת — שבו המרכזית האירועים בימת — שבסיפור הריאליה

 הן מתנהל הנדודים מסע הנדודים. ומצב הדמיון מצב החלום, מצב שבין הזיקה על עומד

 המזהות לאבחנות קרובה זו הנחה מבראשית״. ״חוק משקף והוא במציאות, והן בדמיון

 בבית — אכס־טריטוריאלי בתחום המתנהלות בסיפור, פעילויות אותן לכל משותף ערוץ

לתחום. מחוץ הנמצא עבר, בעל מבודד,

 רק הוא שהחלום המעשים״, ״ספר לבין ועינם״ ״עידו בין אחדות מקבילות מזהה בהט

 של באישיותו חיובי המבטא'תו כמוטיב גמזו של עיוורונו בטעם מתמקד הוא מהן. אחת

 בשעה בה העיוורון, מוטיב מופיע שבהן העולם בספרות מקבילות אחר ותר הגיבור,

 של מאיפיונו החל — העבריים בכתובים ומעוצב מפותח וכמוטיב מאפיין כתו שהעיוורון

 המבטא ויתרון מעלה שהוא עבדי״(עיוורון אם כי עור ״מי : 19 מ״ב, בישעיהו ה׳ עבד

 בשבעה ״מעשה מברסלב, נחמן ר׳ של לסיפורו ועד פנימית), ראייה או ראיית־על

 על ההצבעה למרות גמור. יתרון הוא — החרשות או העיוורון — המום לפיו קבצנים״,

גמזו. של האחת עינו משמעות מהי השאלה בעינה נותרת עדיין המקבילות,

 העבר, אל — הסיפור מתנהל שבו האקטואלי הזמן מן — ההווה מן בבריחה דן בהט

 אחריו: אליה חזר לא מבקר ששום המעשים״, ״ספר מתוך ביותר חשובה מקבילה ומזכיר

 שעברו(עמ׳ בדורות אשכנז יהודי של המנהגים את ״בדרך׳ בסיפור המספר מתאר ״כך

 המופת שקהילות היא, זו ה?נייה של חשיבותה המאמרים). במבחר 299 (עמוד )״220-213

הסטריאוטיפיות את להחיל מנסה עגנון :מזרחיות קהילות רק אינן אליהן מתייחס שעגנון

 על — השבטים) המזרחיות(עשרת הקהילות בתיאורי ונשנית החוזרת הטיפוסיות את —

כצאצאן. עצמו רואה שהוא הצלב, מסעי בתקופת אשכנז חסידי קהילות

 לכתוב הוסיף שבהט התיקון היא לסיפור המקורות במחקר חשובה להתקדמות נוספת ראןה

 זה, חשוב בגילוי קךמו שברנדויין ייתכן ).300 עמוד (שם, גרופית הציפור על במאמרו

שנתבדתה הקודמת השערתו על מבוכה מתוך הנראה, ככל אך ברנדויין, על־פי מתקן ובהט

 דווקא זה בשם המספר של בחירתו שהרי כלום, ולא משנה ׳המציאה׳ ״אין :כותב הוא —

 אין המקור; בפיענוח שדי משתמע, דבריו מתוך שוליים). בהערת הקובעת״(שם, היא היא

 פשוט הוא הציפור; בגרופית דווקא המספר בחר מדוע השאלה את לפתור מנסה הוא

 אגדות רמזי של הבאתם בעצם הכרוך הקישוט לשם רק כן עשה עגנון האם אותה. מטאטא

 לעמוד יכול זה נימוק שגם בוודאי איזוטרית? בקיאות להפגין הרצון מתוך ורק נדירות,

בטקסט. נוספים הקשרים לנו שיגלה יותר, טוב נימוק למצוא שנוכל ייתכן אך עצמו, בפני

 ההוויות או השמות שכל הראשונית, ההנחה היא בהט של ביותר החשובה תגליתו

 שחילק כפי ואמנם, עגנון. של משמו מתפלגים וב״גימל״, ב״עין״ בסיפור המתחילות

 בחלקו אחרים, בסיפורים גם נהג כך עולם, באי כל על והחילו משפחתו שם את עגנון

כמו מהם, לאיש הבכורה את לתת מבלי וליוסף, לשמואל ומנוגדים שונים תפקידים

.297 עמוד המאמרים, במבחר 16 מספר מאמר ראה 1
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קשרים״: ״קשרי בסיפור

 כמראה הגשמים ובתוך בגבורה. יורדים התחילו טיפין טיפין תחילה שטיפטפו הגשמים
 אבל עמדין.* אייבשיץושמואל יוסף הם שהם אומר איני ורצים. ממהרים אדם בני שני
האמת. מן רחוק הדבר אין זה או זה היה מהם שאחד אומר אם

שלנו) ההדגשות ,190 עמוד ונראה, (סמוך

 שבעיר החזנים״ ב״סיפורי למצוא נוכל לשמואל יוסף בין תפקידים לחלוקת נוספת דוגמא

ומלואה:

 אותה טמן לא פיו לתוך הלצה נפלה הבדיחות, את היה אוהב הגבאי של חמיו בן יוסף ר׳
 נתלוצץ לבנה קידוש בשעת התפילה לבעל ראוהו אם שאלה משנשאלה לשונו. תחת

הלבנה. לתוך קפץ לא מקום מכל ואמר,

 את שונא היה שנים בכמה יוסף ר׳ מדודו קשיש שהיה הגבאי של בכורו שמואל ר׳
 מאה דוחה אחת בדיחה שמואל, ר׳ היה אומר שבקדושה. דברים לגבי שכן כל הבדיחות
 לתוך קפץ לא מקום מכל אומר אתה לו, אמר יוסף ר׳ שאמר מה ששמע כיון מעשים.

 מעשה אחד בספר שראיתי השכל, מן הדבר רחוק לא מקום מכל אומר, ואני הלבנה
 אחת מצוה לעשות לו שיניחו מהם ביקש להרגו עליו ועמדו ליסטים בו שפגעו באחד
גדולה. בכונה וקידשה עמד בחידושה. הלבנה היתה השעה אותה לו. הניחו מיתתו. קודם
 חמיו בן אמר הליסטים. מן וניצל הרוח נשאו כמנהג פעמים שלוש כשקפץ נס לו נעשה

רוח, היתה ולא עמד יהודים קהל ובתוך ליסטים עליו עמדו לא כאן אבל הגבאי, של
 יעלה שלא עד נלך הגבאי, אמר לנשאו. הרוח מעם סיבה היתה לא רוח היתה ואפילו

הרב. אצל והלכו עמדו מטתו. על הרב
)88־87 עמודים ומלואה, (עיר

 שתי של העמדתן ואפילו הממוסד, שמואל לעומת הבדיחות אוהב יוסף של הצבתו

 את בהכרח מצדיקה איננה — ״אירוץ־יוסף״* לעומת כ״הלזוך־שמואל״ הללו הדמויות

 ה״גימל״ בעלי ואילו החיוביים, הם ב״עיך המתחילים השמות שבעלי בהט, של אבחנתו

 במבחר 303 (עמוד בהט כותב הגימל״, הוא והאויב ״[...] האוייבים. או הדמונים הם

 מתחילים ועינם״ ב״עידו המרכזיים הסיפור גיבורי כל של שמותיהם המאמרים).

 ה״עין״ בעלי גד. לשבט שייך ועיקרם גאים, בן גדי גבריה, גמזו. גמולה, גינת, ב״גימל״:

 לי, נראה כי אם נכונה, אינה האות קוד על־פי הגיבורים הערכת ולכן בסיפור, משניים הם

 המספר, של שבאישיותו האנטי־מימסדי האנרכיסטי הממד את קבוע באופן מייצג שיוסף

היפוכו. את — ושמואל

 בתאריך (נולד אייבשיץ יונתן *

 נחשד )1764ב־ נפטר ידוע, לא

 יעקב הרב על־ידי בשבתאות

 זה חשד )1776־1697( עמדין

 על־ידי יותר מאוחר אומת

 בין המחלוקת השבתאות. חוקרי

 בכל תבערה הציתה השניים

 עמון באירופה. ישראל תפוצות

 הללו הגיבורים שמות את ממיר

הפרטיים. שמותיו בשני

 הוא חלזון היוונית במיתולוגיה *

 הבוטח הממוסד של הדמות

 הוא איירון ואילו בעצמו,

 הערמומית, הסוקרטית, הדמות

 שוטה עצמה העושה המיתממת,

הלזון, דברי עם מסכימה וכאילו

 היא השיטתית בהסכמתה אך

 של ספרו (ראה אותו. ממעידה

Anatomy o פריי: נורתרופ f 
Criticism — המפתח על־פי 

הספר.) בסוף

P]
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2.4.1

הצופן על הקרב 2.4

ועינם׳״ ׳עידו ״פשר — טוכנר משולם 2.4.1

 הערכה דברי בצד ועינם״. ״עידו על הדיונים של במוקז־ם עומד סוכנר' משולם של מאמרו

 מאמר, כמעט אין — ברזל) והלל אלשטיין יואב של מאמריהם בפתיחות (כמו מופלגים

 אף ויש הסיפור, בפרשנות טוכנר של מדרכו מסתייג שאינו הרוב, שהם המשבחים, לרבות

 תוכלו טוכנר של ועינם״ עידו ״פשר על ביותר הנוקבת הביקורת את אותה. השוללים

 השולל גם אך 2 1עמון״, בביקורת אזהרה ותמרוד דרך ״ציון :מירון דן של במאמרו למצוא

 הפתרונות לשפע — גיחוך מתוך ופעמים ברצינות פעמים — משתאה ביותר הגדול

טוכנר. שמציע הפענחניים

 זו מערכת ניתנת [...] בהחלט לגיטימי ״שהוא אינטלקטואלי במאמץ כי כותב, טוכנר

 יצירה של פרשנות בין להבדיל יש אולם המאמרים). במבחר 79 מלא״(עמוד לפענוח

 — ה״קוד״ את יפצח שאם מאמין, טוכנר בה. הטמון ה״צופן״ פיענוח לבין ספרותית

 נכון. לפירוש בדרך שלב רק הוא הנכון הפיענוח היא; ולא מאליה, תתפרש היצירה

 כל את מחדש לאזן חייב הטקסט של המסר את או הבשורה את להבין המנסה הפירוש

 פיענוח על־ידי שסופקה החדשה האינפורמציה מן כתוצאה הסיפור מן הנקלטות המערכות

 הסיפור להעשרת המוצפנת החידה תורמת מה היא: נשאלה שכבר מוקדמת שאלה נכון.

ועינם״). ״עידו כמו ביצירות חידות צפן שעגנון כך על חולק (ואין

 החידה, אחדות. תשובות להיות יכולות לכך בחידות? דבריו את גילה או עגנון כיסה מדוע

 הוא המשל גם ולמשל. לאלגוריה מקבילה ודחוסה, מרוכזת אינפורמציה של סוג שהיא

 ובאירועים בזמנים גיבוריו את מפעיל עגנון לזיהוי. קל פתרון לה שיש חידה, של סוג

 יכול עגנון ולכן דומים, באירועים עצמם, גיבורים אותם כמעט הם למעשה אך שונים,

 — המערכת את יפענח אם ןשונים. זמן רקעי בתוך מפוענחת בלתי מערכת אותה להשתיל

 מסורת לה שיש תרבות בתוך פועל עגנון שנית, חד־פעמי״. ״לשימוש מערכת תהיה היא

 לה יש אך אחד, חיצוני לבוש יש — לתורה — למסורת גם בצופן. דברים מסירת של

בעולם נורמטיביות שאינן הכרות מגלה או מוסר עגנון ושלישית, פנים. שבעים

המאמרים. במבחר 87-71 בעמודים 1

המאמרים. במבחר 100־91 בעמודים 2

 או והזיממים״, ״התקבולות של לתיאוריה קשורה והיא עגנון, מיצירות ניכר חלק לגבי נכונה זו אבחנה '

.1.4 בפרק .1 ביחידה נידון שהוא כפי זה״, אירע לזה שאירע ״מה של לעיקרון

נכא]
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 נהירות הן אין ולפרקים הרחב, לציבור לגלות יכול הוא אין הללו את האורתודוכסיה.

 הקונפליקטים את המבטאות בתמונות, לו מצטיירות שהן כפי אלא עצמו, לו אפילו

צפות. הן שבתוכה התודעה בפני גם חתומות הללו התמונות שבתוכו.

 והשני האלגורי הצופן — למחברו ומודע מכוון האחד :צפנים סוגי שני שישנם מכאן

 שאחריהן ותמונות, מלים של ממערכות הגנטי הצופן כמו הבנוי האסוציאטיבי, הצופן הוא

 ולכן חיתוך, בנקודות ביניהם מתלכדים הללו הצפנים סוגי שני עגנון. של תודעתו נגררת

 באחת מסמל גינת אם למשל, מזה. זה אותם ולהפריד לנסות מאוד קשה יהיה

 השכינה, עם יחד הגג מן קופץ שאלוהים הדבר פירוש מה — אלוהית הוויה ממשמעויותיו 1

 בשוויון־ערך היצירה משלבי באחד גינת של זהותו את צפן שעגנון לאחר האם ),גמולה?

 הופך הוא לדעתי, ״אלוהים׳׳? תמיד נשאר גינת — ״גינת=אלוהים״ כמו לו, \!הידוע

 מהו היא, הדעת את עליה לתת שיש כאשר'השאלה היוצר, לאמן ופעמים למשה /׳פעמים

jjמסוים. במומנט שבגינת הדומיננטי

 שאינם כוחות עם ומאבקים מתיחות יש אכן עגנון של ובסיפורו נכונה, זו הנחתי אם

 גרסתו כנגד עקרוני שאלה סימן מציבה היא אזי — הנורמטיביות של שלטונה עם מזדהים

 ביסודו ״המותנים ראשיים, אידיאיים מוטיבים שלושה של קיומם בדבר טוכנר של

המאמרים). במבחר 74-73 (עמודים ועינם״׳ ׳עידו הסיפור של סודו את ומהווים

 שהמספר או אורתודוכסי־נורמטיבי, דתי סופר הוא שעגנון הנחה מתוך יוצא טוכנר

 המוטיבים שלושת כל את מכפיף הוא שאליהן דתיות, עמדות מייצג בסיפוריו המופיע

 אם גם אך 1דתי, סופר היה עמון אם השאלה על נשברו קולמוסים הרבה הללו. האידיאיים

 יש — מספרו) וכן מאמין, וגם מצוות שומר היה עמון טוכנר של דעתו (ולפי דתי. היה

 עמדה מבטאת שיצירתו סופר היה לא בוודאי עגנון שלו; הדתיות סוג את לעומקו להבין

וקדש״. האה ״כזה בחינת אחת, דעה רק שישנה הנחה מתוך היוצאת מתמדת, אורתודוכסית

 שהוא תוך אורתודוכסיים, בנושאים בטיפולו עגנון של ומניעיו השקפותיו את ללבן כדי

 בנושאים לטיפולו דעת את מניח פתרון לתת יש אורתודוכסי, לא ביטוי להם נותן

 הפולחנים כגון כלפיהן, רגישות מגלות האורתודוכסיות־נורמטיביות שההשקפות

 עמון של במבעיו לעסוק וכן שלו, אחרות וביצירות ועינם״ ב״עידו ושרידיהם האליליים

יוצאות־דופן. יהודיות וכתות הנצרות, החסידות, הקבלה, בתחומי

 הראשיים האידיאיים המוטיבים לשלושת נותן שהוא להגדרה קצרה הקדמה מקדים טוכנר

:בסיפור

 ואת לפרטים הכללים את זה בדיון להקדים הראוי מן הקיצור ולמען מיתודית מבחינה
ביסודו, מותנים ראשיים אידיאיים מוטיבים ששלושה ספק אין להוכחות. המסקנות
ועינם״. ״עידו הסיפור של סודו את ומהווים

)73 עמוד ןשם,

 מורה כגון לקהל, יצירות מסביר כל דהיינו — ״מתווך״ כל רשאי מתודית מבחינה ואכן,

 נותרת טוכנר שבעקבות אלא להוכחות. המסקנות מסירת את להקדים — חוקר או

 כלומר 2המטרה״, עיגול סומן כך ואחר החץ נורה ש״קודם מירון), דן (כדברי התחושה

 המקום ציון של זו, שיטה גם הציע. שהוא לפיענוח הסיפור את התאים שטוכנר

 בתנאי בהכרח, פסולה אינה היצירה, כמרכז המשמעות מוקד שהוא חשה שהאינטואיציה

 הראשונה ההנחה מן גם אלא להתחלה, מהסוף רק לא טיעוניו את לבנות מצליח שהחוקר

או שנשמטים מבלי וזאת לסוף, שאלות או מערכות במכוון) משמיט שהוא מבלי לו(

המאמרים. במבחר 46-45 עמודים ובעיקר המעשים״, לספר ״הקדמה קורצווייל: ברוך של מסתו ראה 1

המאמרים. במבחר 94-93 עמודים ראה 2

[כב]
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 מוקד על הכמת את להשאיר מנסה שהוא ובלי מהמרכז, פתרונו את להסיט העלולות

 פוסק הבלתי השימוש היא לכך כשרות שאינן הדרכים אחת מראש. שזוהה המשמעות

 של קביעתו את גם וכדומה. כי״, ״ברי הוא״, ״ברור ״כמובן״, ספק״, ״אין כמו: בביטויים

)73 עמוד הסיפור״(שם, של סודו מהווים [...] מוטיבים ששלושה ספק ״אין — טוכנר

לבדוק. עלינו שומה —

 ובין והמסורה הכתובה הדת בין ״הזיקה הוא טוכנר, של כניסוחו הראשון״, ״המוטיב

 יראית עמדה הציג עגנון אם גם כאמור, >.73 עמוד היהדות״(שם, בחיי מימושה מידת

 עצמו הוא או שהמספר פנים העמיד לא עגנון כלומר פרובלמטית. היא הרי בסיפור,

 ;השמים מן בתורה האמונה שהיא האורתודוכסיה, של העליונה הנורמה על להגן יוצאים

 אצלו קיימת לעולם זמן; לאורך מוסכמת יראית עמדה באותה מתמיד אינו המספר

 מנוסחת שהיא כפי בהלכה אוטומטי באופן ראה לא עצמו עגנון זה. בעניין התלבטות

 מתן־ שלפני קדם־הלכתיים, לתחומים פנה אלא מוחלטת, נורמה — ערוך׳ ב״שולחן

 כמו הדתי, המימסד עליה שהשתלט לפני הארכאית, הקדומה, להוויה פנייה זו תורה.

 הדתי, המימסד נציג — שהבל משתמע, שם ואלו. באלו שנדפס ובעיר״, ״ביער בסיפורו

 הנרדף, עם עגנון מזדהה באחרים, גם כמו סיפור, באותו האציל״. ״הפרא — קין את הרג

 ההלכות מעומס המשוחרר קדום, בראשיתי חוק מעין לעצמו אימץ עגנון רוצח. שהוא הגם

 אלא להם ניתן לא ישראל, חטאו לא ״אלמלא :בחטאים ישראל הסתבכות תוצאות שהן

 ע״ב). כב, הוא״(נדרים ארץ־ישראל של שעךכה בלבד יהושע וספר תורה חומשי חמשה

כבני־אדם הראשונים ״אם ;הדורות״ ״ירידת של קבוע מוטיב קיים עגנון שאצל נכון אמנם

 קיום כמות של פשטנית פונקציה איננה זו ירידה שהנמקת אלא 1כחמורים״, אנחנו —

 עגנון רבות פעמים אדרבא. אישי. ומוסר מצוות של שילוב אלא שעברו, בדורות המצוות

 ואינם הלכה, של אמות ךלת אלא לפניהם שאין צרי־אופק, מלמדנים הסתייגותו את מביע

 מוצגת התלמוד תקופת שלפני להלכה או הקדומה להלכה ה?נןה הציבור. צורכי את רואים

גד. שבט — אליהם הסמוך לשבט או התנאים, שמימות יהודים לאותם גמזו של בנסיעתו

הוא: טוכנר מציין שאותו השני״ ״המוטיב

 המסורתי ובלבושה בכלל התורה כלומר — והמסורים הכתובים המקורות שבין הזיקה
 המשמעות גלומה זה במוטיב היהדות. במדעי המחקר ובין — בפרט בקבלה, ביותר

 על השלילית דעתו בעניין לספק מקום מניח אינו עגנון היצירה. של המכרעת האידיאית
היהדות. של הרוחני למשבר כתרופה, המודרני המדעי המחקר

טוכנר) של הן ההדגשות ,73 עמוד (שם,

 חיובי יחס יש שלעגנון — האחת טוכנר: של הבחנות שתי גלומות הזה השני במוטיב

 גם כמו גינת, ד״ר הסיפור. של מנושאיו היא הקבלה שתורת — והשנייה ככלל, לקבלה

 המחקר. לבין הקבלה תורת בין אסון, שסופו המפגש את לדעתו, מייצגים, — גמולה

 לפולקלור״(שם, אבות ״מסורת ההופכים חוקרים מאותם אחד גינת בד״ר רואה טוכנר

).74 עמוד

 שלא ובוודאי לקבלה, חיובי יחס אין ול?ןס?ךיו לעגנון ;נכונות אינן הללו ההנחות לדעתי,

 כמו בפועל, למקובלים ומורכב פרודי יחס עגנון מבטא כלל בדרך מעשית״. ל״קבלה

 החסידות כלפי עגנון אצל מופיע דומה יחס בתינו. קורות בספרו או ״החזנים״, בסיפורו

2שלום: גרשם של אבחנתו על־פי והחסידים,

[בתרגום]: (הן ס פרשה שרה, חיי רבא, בראשית מדרש על־פי 1

 אנחנו ואין כחמורים, אנחנו אדם, בני היו ואם אדם, בני אנחנו מלאכים, ראשונים היו אם

 ולא טבל* של שעורים לה נתנו יאיר בן פינחס ר׳ של אתונו — יאיר בן פינחס ,ר של באתונו

טבל. של תאנים אוכלים ואנחנו אותן, אכלה

 של הששים ליובלו והרהורים ״רשמים הכותרת: תחת ודרכים״, ״אנשים כמדור בגו, דברים ספרו בתוך 2

.465 עמוד ,1975 אפקים, ספריית עם־עובד, עמון״, ש.י.

 לפי־ או לתבואה כינד — טבל *

 מהם הפרישו לא שעדיין רות

ע״א). ז, ומעשר(ברכות תרומה

נכג]
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ממנה, רווי כאילו מפעלו שכל החסידות, לגבי אפילו בידו.* וך?יא ולאו הן אמנם, [...]
הקצה, אל הקצה מן מנוגדות דעות שונות בתקופות מפיו ושמעתי חזקות, תנודות לו היו
 כי לי, הסביר בהן תקופות, שלוש־ארבע זכורני אתה. ומקוריותה חיוניותה אחת וכל
 דברי־ביקורת לשמוע בזה היה מיוחד ענין ואכן החסידות, את להעריך יכול אינו שוב

לבו, את שבה החסידי, העולם שבדמויות הקסם, אבל החסידות. על עגנון של חריפים
 דין כן ותנועות, מאורעות וכדין הראשונה. לאהבתו חוזר היה שנה־שנתיים ולאחר
 והוא בלתי־צפויה, ונקודת־ראות מקורית דעה בפיו מוצא אתה תמיד אצלו. אישים
שלו. שכולה במידה מודד

 כחוקר אותו רואה הוא ואין גינת, לד״ר בעיקר חיובי יחס יש לעגנון העיקר, וזהו ושלישית,

 לעדיאל המעריץ ליחסו לגינת עגנון של יחסו את להשוות יש בכך, להיווכח כדי אופייני.

 ניי לפרופ׳ הרבסט של וליחסו עולם״, ״עד בסיפור גומלדיתא של חוקרה — עמזה

 מתפלל שהוא כך כדי עד רוחני, ומדריך מורה של מופת דוגמת באחרון הרואה בשירה,

 דמות בגינת ראה שטוכנר כיון אמונים״. ב״שבועת ךכניץ ליעקב עגנון של ליחסו וכן אליו,

 עליהם שמדובר הפרסום, שוחרי השליליים, החוקרים לקהל אותו מספח הוא שלילית,

 :עגנון בעיני העילאיים הערכים את בדמותו מגלם גינת ד״ר אולם הסיפור. של אחר באגף

 שבין המשיכה או האיחוד את תלמודו. על נפשו את ומוסר האמת אחר רודף שתקן, צנוע,

 של ייחוד מעין ביניהם המתייחדים אמת, אנשי שני בין כיחס לראות יש לגמולה גינת

 הם — המדורדרת הירושלמית במציאות מקום להם שאין ומשום ושכינתו, הקב״ה

מסתלקים.

#

 החוקר ובין בעגנון שבו האמן בין ״המאבק הוא טוכנר מציין שאותו השלישי״ ״המוטיב

 ויעודיה, המסורת מעיינות אל האמביוואלנטית הזיקה מן להחלץ המאמצים גם כמו [...],

 רבת־משמעות: הכרעה חלה זה מוטיב של בתחומו גם [...]. שלם בלב אליהם לשוב כדי

 הבלתי המדעי וכשרו המופלגות ידיעותיו אף על המחקר, לפיתויי [...] נתפתה לא עגנון

).74 עמוד הביקורת, מאמרי (מבחר [...]״ לשירה נאמן נשאר מפוקפק,

 אל האמביוואלנטית הזיקה מן ״להחלץ מתאמץ שהמספר נכון, חש טוכנר כאמור,

 פירושו — אליהם״ ״לשוב שלם״; בלב אליהם לשוב כדי ויעודיה, המסורת מעיינות

 החברה בין :עגנון מעריץ שאותם החיוביים הערכים מכלול בין סינתזה או סימביוזה ליצור

 המערכת כגון עמם, מתלבט שעגנון הערכים לבין הארכאית, האשה ונציגתה, הארכאית

האורתודוכסית־נורמטיבית.

ליצירה הגבוהה ומהערכתו מהכרותיו הנדרש המחקרי במאמץ אפוא, עמד, לא טוכנר

:עיקריים טעמים משני — ועינם״ ״עידו

 מסכת של ביותר המסובך הקזווי ״היא חשוב: הוא ביצירה פרט שכל הניח הוא א.

 את לקלקל ממתכונתו, החורג פרט כל עשוי זה בטווי עגנון. של ביצירתו המוטיבים

 מן זעיר לחלק רק התייחס טוכנר אולם ).71 עמוד השלמות״(שם, את ולהרוס השורה

 כבר כלל. אליהם התייחס שלא מציין, עצמו שהוא כפי רבים, נושאים ישנם ;הטקסט

 הביקורתית, שיטתו את טוכנר מצדיק המאמר״, ב״תכלית העוסק הראשון, בפרק

חשובים. בעיניו הנראים לדברים רק המתייחסת

 כאלה ויש נכונים, שהם להוכיח שאפשר כאלה יש פיענח שטוכנר בפיענוחים גם ב.

 אינו ועינם״ ״עידו כי מוכיח שהוא סבור למשל, ברנדויין, חיים ודאי. אינו שפיענוחם

 טוכנר מדוע שואל מירון דן האוגריתית; בשפה עתיקה, שמית בשפה וזמר״ ״חג אלא

 (דן עדם״?' ״יודע לפענח יש אולי ומעןך; כ״ןעוד דווקא הסיפור שם את פיענח

 בלבד כפרובוקציה כמעט אלא כהוכחה, או כקביעה זו הצעתו את מעלה אינו מירון

פתרונה, את ״אובייקטיבי״ באופן ולהוכיח לחזור יכולה שאינה טוכנר, שיטת נגד

באינטואיציה.) הסתייעות תוך אלא

ודאי. לא בידו״, יוךפוי

,I מירון. דן של מאמרו בתוך המאמרים, במבחר 92 עמוד ראה

[כי]
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 על־ידי לא בסיפור: המוצפנות ה״חידות״ עם להתמודדות אחרת דרך להציע ננסה אנו

 ״עידו השמות למשמעות התקרבות על־ידי אלא שלו, המילונית במשמעות הצופן פיענוח

 הטקסט בתוך ברורים הקשרים באלו נבדוק הטקסט. בתוך •'הם’ שיש התפקיד לפי ועינם״

לדוגמא: ועינם״. ״עידו במלים עגנון של כוונתו את להבין יכולים אנו

, ה. *••׳׳.*  , י ־ י קי־ יידע״ איו

 שומעים אנו ההימנונים מתוך ״[..ק :׳נעיסיס־ הם העממיים שההימנודנו יודעים .ו: «

 האפשרית המסקנה מהי שמד;), עמוד ועינם״, (״עידו אשה׳* שירת שיח כנועם

מכך?

העינמיים; ההימנונים נתחברו היכן יודעים אנו •

ההרים״; שירת וישנה (נועם) המעיינות״ ״שירת שישנה יודעים אנו •

 ו״קהילת ההרים״ ״קהילת — בסיפור מיוחדות קהילות שתי שישנן יודעים אנו •

הללו? הקהילות שתי בין הבדל היש המעיינות״.

 תפילה — ל״קדושה״ השווה »

 חזרת בעת עומד הקהל שבה

 שמונה־ על שליח־הציבור

 הצירוף מופיע ובה עשרה,

קודש״. שךפי סוד שיח ״כנועם

 ״עידו השם של המשמעות לשאלת פתרון להציע ננסה אלה לשאלות תשובות בעזרת

 הללו בשאלות די אם ולשאול להמשיך עלינו יהיה — בכך נצליח אם וגם ועינם״,

 לפחות האם — ביססנוטירוש לא גם ואם לסיפור. פירוש לבסס כדי עליהן ובתשובות

 ולא — שלה המתודיקה את הפרשנות, דרכי את רק קידמנו אולי ? הפרשנות את קידמנו

עצמה? הפרשנות את

 ;חד־משמעיים הם אם תהייה לפחות או הבהרה מצריכים טוכנר של אחרים פיענוחים גם

 הראה למשל, ברזל, הלל גורס? שטוכנר כפי הר־סיני, מעמד פירושה עמןץה״׳ האם

 דוד משיח־השקר בסיפורי הנזכרת בכורדיסטן, עיר היא עמדיה שהעיר בפירושו,
אלרואי.'

10 שאלה
טוכנר? מציין שמנינו, אלה על נוסף בסיפור, נושאים אלו א.

 התייחס לא שטוכנר בסיפור, ודמויות טקסט גושי מוטיבים, בנושאים, מבחין אתה האם ב.
 וקריאה המאמרים כל קריאת לאחר כאלה מוטיבים או נושאים לציין תוכל האם ? אליהם
הסיפור? של נוספת

 של פירושיו אוו’ / ,וייי. שא;,: של ..־ה שי. סדרת לגרור עשויים טוכנר של פירושיו

כגדן: בי־זל,

 ט גר: בן מגדי גמזו רי על גמולה שיי פתה חט לפרשת טוכנר של פירושו האם •

מוכח? אכן מעשו, הברורה חטיפת של אלגורי כפיענוח

 שעליך מכך מתחייב האם — אחר פתרון לך אין ואם ? זו לפרשה אחר פתרון לך היש •

טוכנר? של הצעתו את לקבל

טוכנר? של הוכחתו את שוללת ברזל הלל של הוכחתו האם •

המאמרים. במבחר 230-228 עמודים ראה 1

[כה]



103012.4.1־02
2.4.2

? נכונים הדברים ששני לומר אפשרות אין האם •

אלרואי? דוד לפרשת עגנון נזקק בכלל מדוע •

 — עוועים כרעיון הגאולה או הנגאלים סהרוריות — ברזל הלל שמציין הסיבה האם •

גמולה? של סהרוריותה את להסביר כדי נכונה או מספקת היא

 גיסא מחד השכינה של ״גילומה היא שגמולה סוכנר, קובע המאמרים במבחר 81 בעמוד

 רבנו, משה של למותו רמז יש גמולה של במותה וכי מאידך/ והנסתרת הנגלית והתורה

 היינו־ הן והתורה השכינה האם ;זו וגם זו גם להיות גמולה יכולה איך השאלה נשאלת ואזי

הך?

- מירון דן 2.4.2 ! אזהרה״ ״תמרור ־

 ותמרור דרך ״ציון :במאמרו מירון, דן כאמור, ניסח, טוכנר שיטת נגד הטיעונים עיקר את

 בשאלה לסכמם ניתן . 100־91 בעמודים המאמרים במבחר המובא עמון״, בביקורת אזהרה 0--

אובייקטיביים. קני־מידה של מערכת איזושהי על־פי להיבדק ניתנת זו שיטה אם

 שלא על היינו טוכנר״, ל״מלכודת נפלו שלא על סדן ואת קורצווייל את משבח מירון דן

 לא סדן וגם קורצווייל שגם איפוא, הוא, מקרה ״לא מחיר: בכל הסיפור את לפרש הלכו

 המיתודיות הבעיות בסבך במהירות הבחינו הם [...]. החדשה לטריטוריה לחדור העמיקו

 עמוד לתוכו״(שם, ליפול שלא ונזהרו בו, חסומה זו ל״טריטוריה״ שהכניסה והעקרוניות

 טוען, מירון דן הסתכנו? ולא שנזהרו וסדן קורצווייל של שבחם כל האם אבל ).93

 האינטגראלי״(שם, האמנותי לקיומם ותנאי טבעם היא ״אפלותם — הללו שהסיפורים

 בסיפור מואר להיות לו שניתן מה שכל טוען אינו מירון דן גם אך שכך, ייתכן ).94 עמוד

עגנון. של ה״האפלה״ טכניקת את ולאפיין לתאר לנסות לדעתו, חשוב, כן על הואר. אכן

11 שאלה
 שוללם? הוא ומדוע מירון, דן מצביע טוכנר של במסתו ביטחון מביעי ביטויים אלו על

12 שאלה
 מאמרו? של ד׳ פרק בראש סדן רב על מירון דן של ביקורתו מהי

13 שאלה
 שלימה ב״פת נאמן״ ״יקותיאל ואת (....)״״האדון את קורצווייל מפענח שבה השיטה שונה במה

מירון? של מאמרו לפי ועינם״ ב״עידו טוכנר של הפיענוח משיטת

 יותר ולא אינטואיטיביות בהבלחות זו אפלה להאיר עשויה ״הביקורת מירון, של לדעתו

 ניסתה הביקורת אם היא, השאלה בהבלחות. להסתפק אין לדעתי ).94 עמוד מזה״(שם,

 נזקקת שהיא לפני ולמיינם, שבסיפור השונים המקבילות ואת החומרים את לארגן כבר

 על מראש הוויתור שלילית. היא כך על התשובה מיוחדים? אינטואיטיביים לכישורים

 לסיפור, ״פשר״ להציע לביקורת להרשות מוכן מירון עת. בטרם בא הסיפור לצופן חדירה

באמרו: בו״, מסוימת פרשנית לקריאה מרבות אחת ״כהצעה

[כי]
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ההסתברות) מוחלט(מבחינת הכרח שאין מה כל לפענח תאוץ שלא אולי, לה, ראוי עוד
 הצד את לראות הבלתי־נמנעת הנטייה את מדי קשים בנסיונות תנסה ושלא בפיענוחו

מובן. בלתי להיות טבעו עצם פי על שנועד מה עד־תום להבין שבנסיונותיה הקומי
)94 עמוד (שם,

 לפצח נבון זה יהיה לא — טוכנר של כלשונו — הסיפור״ את ״לאגף שכדי מסכימים, אנו

 ומן עצמו, בסיפור המקבילות זיהוי בשיטת אף אלא הפיענוח, בשיטת רק שלו ה״קוד״ את

עליהם. נעמוד שעוד אחרים, אמצעים על נוסף זאת עגנון. כתבי לשאר — הסיפור

 ״יחסי על־פי ופירושו הסיפור הבנת הוא טוכנר בביקורת העיקרי שהפגם טוען, מירון

 הפירוש את מטמיע אינו טוכנר הנסתרת״, ׳משמעותו׳ לבין ׳הנגלה׳ הסיפור שבין הגומלין

 צריך האלגוריים שווי־הערך סימון גם שבספרו. המערכות כלל בתוך שלו האלגוריסטי

 הללו מהווים טוכנר אצל ואילו הסיפור, של המשמעות להבנת מוצא כנקודת רק לשמש

 הגלוי; והרובד פיענוחו הצופן, מזה זה מתעשרים כיצד מראה אינו טוכנר סיום. נקודת

 של ובלשונו המערכות, בין האינטגרציה את לבנות במקום עצמו, בפיענוח נאחז הוא

 הסימאנטיים ובשמות במושגים אצורות המרכזיות המשמעותיות ״הכוונות טוכנר:

משובצים״.' הם שבה הרצופה, ביריעה דווקא ולאו הבודדים

 מגלה אלא אלגוריסטיים, בלבושים רעיון עוטף אינו יוצר־אמן כי ובצדק, טוען, מירון דן

:לקורא אותו

 על־כך בעברית. האירוטית השירה שבפרקי המופלאים מן ספק ללא הוא, ועינם״ ״עידו
 אח בו האופפת הירחית הכשופה, באווירה טעימה ראשית שטועם מי כל לעמוד יכול

 בו נותן שעגנון הסיפור, קריאת בשעת חשים אנו גינת. גמולה, גמזו, ה״משולש״ מעשה
לאשה גבר שבין והרוחניים הגופניים היחסים מערכת של יסודי טופס לאיזה חדש נוסח

)95־94 עמודים <שם,

 האמנותיות והתבניות ההיסטורית המשמעות לבין האהבה סיפור שבין הקשר מהו אך

 חושב מירון, שהוא, מה את ראה ולא חש לא שטוכנר טוען, מירון ? בסיפור שילבן שעגנון

הארוטית: השירה — הסיפור את שמציין

 בין ״המאבק :עורף במודע להן פנה אף אלא השאלות, על השיב שלא רק לא טוכנר
 שנזקק הפסבדו־ארוטי, המסווה אף על ,,ל׳ארוס קשר כל אפוא לו אין גינת לד״ר גמזו

 המתאר ).204 הדור״(עמוד למחשבת יריבה שהיא ההגות על חזותי חיפוי לשם עגנון לו
 עצמו פוסל היסטורית הגית של ״פסבדו־אירוטי״ כמסווה ועינם״ ״עידו הסיפור את

 את מגלה שהוא משום שבו, אספקט בכל זה סיפור של טיבו דבר על ביקורתית לעדות
 טוכנר של פירושו אפילו היצירה. של והמרהיבה המפעילה הישות מן המוחלט ניתוקו

מוריד. הוא ואין מעלה הוא אין — ״נכון״ כאן
)95 עמוד (שם,

 שבסיפור נכון אמנם שלו. האמוציונליות הקביעות לבין מירון של ההנחות בין להבדיל יש

 ״עידו בסיפור שיש ונכון הסיפור, מערכות כל בין הדוקים קשרים להיות חייבים טוב

 בין כמאבק בעיקר וגינת גמזו שבין המאבק את להבין הכרח אין אך ;אהבה עלילת ועינם״

 שלא כפי לגמולה, גינת של הרגשי יחסו מהו ברור אחת;•-לא קסומה אשה על מאהבים שני

 לא תמימות שנים אשר החולה, לאשתו המזדקן(גמזו) הגבר של הרגשי יחסו מהו ברור

 הללו בסיטואציות היחסים מוקד הוא היכן הן: יותר החשובות השאלות ממיטתה. ירדה

 להוכיח ניתן וכיצד החיצונית, בעלילה הממוקם הארוטי, במישור או האלגורי במישור —

ולאימות. לבדיקה הניתנים בטיעונים זאת

המאמרים. במבחר 95 עמוד מירון, רץ של במסתו ומוזכר טוכנר, של בספרו 15א עמוד 1
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 הביקורתית המתודה השיטה. לעצם מתנגד שמירון הרי בפיענוחו, צודק סוכנר אם גם

 אין — ׳נכון׳ כאן טוכנר של פירושו ״אפילו טוכנר. של מהאמיתות יותר בעיניו חשובה

 את כותב שמירון לענייננו, משנה זה ואין מירון, דן כותב — מוריד״ הוא ואין מעלה הוא

במרכאות. ״נכון״ המלה

 למרות מהאמת, רחוק אינו שטוכנר חשים המבקרים שרוב לומר אפשר דבר, של כללו

 התגלותו־ ולכן דבריו, את לאמת ניתן שלא ולמרות חקר, במתודיקת השתמש שלא

 שבו במקום עצמו ״העמיד טוכנר מירון, לדברי קנאה. ומעוררת מרגיזה כה היא התפרצותו

 והדר״(עמוד אצילות איזו לנסיונו ״משווה זו ועובדה חומרתו״, במלוא לדין חשוף הוא

המאמרים). במבחר 96

 רוזנברג ישראל 2.4.3
בעליו

לרעת השמור עושר

 על־ באנגלית נתפרסם — ועינם״ ל״עידו מוקדש כולו ואשר קטן, ספר כדי שהיקפו מחקר

'1978 בשנת רוזנברג ישראל ידי .

 לשחזר ניסיון על־ידי בעיקר הסיפור משמעות את לפענח מנסה רוזנברג ישראל

 הסיפור. כתיבת בזמן עגנון של בראשו שהידהדו היהודיים המקורות מן אסוציאציות

 מקורות בין ביקורתית אבחנה לנסח הוא כן לעשות שמנסה מי בפני העומד הקושי

 מסופקים אפשריים, מקורות לבין ודאי, הוא הטקסט) בתוך קיומם לפחות שתיפקודם(או

 המתוכנן בצופן המתפקדים ודאיים, מקורות בין להבחין יש כן כמו מעיקרם. מופרכים או

 הסיפור לעיצוב האופיינית המסורתי, המדרש בטכניקת הנגרפים מקורות לבין הסיפור, של

בכללו.

 רב שהיה המחקר, מחבר של המדהים האסוציאטיבי וכושרו המרשימה בקיאותו באמצעות

 משמעויות, מקורות, בסיפור מגלה הוא — המדרשית היהודית התרבות על ואמון בקהילה

 בעיקר מנסה הוא טוכנר; של בדרכו רוזנברג הולך למעשה מבנים. אף מה ובמידת

 ״עידו״ מהו גמולה? היא מי גינת? הוא מי כמו: הבודדים, הסמנטיים השמות את לפענח

 ושליטתו טוכנר, משל יותר גדולים והשראה חזון בעל הוא זאת, עם יחד ״עינם״? ומהו

 שבמבט עושר — בעליו לרעת השמור עושר זהו רבות פעמים יותר. טובה במקורות

 ניתן — טוכנר נגד בביקורת שנאמר מה כל ולכן אבסורדיות, להברקות רק מוליך ראשון

רוזנברג. של מחקרו על וכמה כמה אחת על לומר היה

 המים״, עם יחד התינוק את לשפוך ״לא עצמנו, את ואף תלמידים, ללמד מנסים אנו מאידך

 חוקר כמעט לך אין זרק... וקליפתו אכל תוכו — רימון שמצא מאיר, ר׳ כמו לנהוג אלא

 לחדור מנסה הוא שבאמצעותה חדשה, תצפית נקודת — ליצירה משלו מפתח לו שאין

 שכל בזאת, לטעון מתכוונים אנו אין אליה. חדר לא זולתו שאיש בדרך היצירה לתוך

 חידש מה רק לא ולהבין לנסות אנו חייבים זאת, עם יחד נכונות. הביקורות וכל הפרשנויות

שטעה. למרות התכוון, למה גם אלא באמת, המבקר

[ח]). עמוד ,2 הערה (ראה שם. ישראל. רוזנברג. 1

נכח]



HMD 1022.4.3־

 ידל ידל ״ידל כמו לפניו, שנעשו הפיענוחים רוב את למעשה מבטל ברנדויין, כמו רוזנברג,

 בראש עושה הוא זאת ועוד.* ״עינם״, ״עידו״, השמות משמעות את או מה״, פה וה

 השורשים או הצורות מופיעים שבהם היהודיים המקורות בדיקת על־ידי ובראשונה

 ״עידו״ המלה או השם מופיעים היכן לדוגמא: כמו במקרא, החל הקוד, במלת הטמונים

 מקורות אחר התר אדי־ כל לבצע יכול כזו בדיקה ״עינם״. המלה מופיעה והיכן במקרא,

 המאתר החוקר טל הקושי יהודיים. בכתובים במינו מיוחד רקע לו שאין מי גם בטקסט,

 מירון שדן קושי — לסיפור רלבנטי הוא המזוהה המקור אם להחליט יהיה מקורות

 ביניהם מתחרים מקבילים מקורות שעשרות כיון עביר, בלתי שהוא טענו גלעד ועמיהוד

לסיפור. בלעדי כמקור הכניסה״ ״תעודת על

 של ברקע כך כל טמונים אינם ביצירה המתפקדים מקורות בזיהוי הכישלון או ההצלחה

 — עבודתו ובהרגלי בענוותנותו, בחריצותו, בניסיונו, בעיקר אלא היהדות, במדעי החוקר

שלו. המחקר״ ״שיטת שנקרא במה

יהודיים? מקורות מחפשים כיצד

 להלן ביבליוגרפית. בהדרכה קורס במסגרת להינתן יכולה זו שאלה על מקיפה תשובה

 כותרת כגון ולשני, הצועק מוזר, בשם נתקל הקורא מקוצר: באופן התהליך את נדגים

 שעליו הראשון הדבר בסיפור. המופיעים הנתונים מתוך רק מתפרשת שאיננה סיפור

 מתוך רק פועל אינו הוא ואם אחרת, לו לוחשת אינה שלו האינטואיציה (אם לעשות

 ומה במקרא, השם מופיע הקשר ובאיזה היכן לבדוק הוא מןדי> פרסום או עצלנות שיקולי

 עובדה מאליו. מובן איננו זה דבר המבוקש. השם על יותר המאוחרים מקורותינו אמרו

 בדרך אפשרי. לניחוש היישר רץ אלא למשל, טוכנר, עשה לא פשוטה כה שפעולה היא,

הראשוני חיותן במקום המוזרות הצורות את וחיפש טרח שאכן רוזנברג, עשה כך לא כלל,

שנותרו אלה ואת רלבנטיים, לו נראים הנתונים מן אלו עצמו את שואל החוקר במקרא. —

 שבו פרק אותו אחרי ופרק לפני פרק גם קורא היינו המקראי, בהקשרם בודק הוא —

 המלה הקשרי גם להיות עשויים במקרא המלה שהקשרי הנחה מתוך המקור, מופיע

למשל: המספר. בתודעת

:עידו״
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לכן. קודם ניכר

להלן. 14 שאלה ראה *
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14 שאלה
 גירוי אצלך יוצרת הזו הסמיכות האם זה. שבפסוק ״עדו־גנתוי״ לסמיכות לב שם לא רוזנברג
 קיימת כזו מערכת האם ? ״עידו־גנתוי־אביה״ במערכת הטמונה היצירתית האפשרות מהי ? כלשהו

הוא? מקרה האם בסיפור?

 המלה משמעות מה לחפש עליו עדיין — זו מקריאתו נחת החוקר רווה לא או רווה

 היימאן, א. של והמסורה הכתובה תורה לספר לפנות עליו כך לשם ובמדרש. בתלמוד

 במקראות המסורתיים המפרשים אמרו מה לראות יש זו, לפנייה קודם לעיל. נזכר שכבר

 ויאמר היא מה ״ואמר :בפסוק ״עינם״ המלה את למשל, ניקח, הנחקרת. המלה על גדולות

).6 ה. ארץ״(זכריה בכל עינם זאת ויאמר היוצאת, האיפה זאת

:״עינם״

א אכן שיו ה זכריהעזר ר
נכר משקל לאייר לארץ מפל שנשאת ראיתי . נשאת פיסרת ככר ומה (י) שהיא . פיסרת . והגה (ז) : הכל שיראוהו עד המיתר יגלה השם מיגם. זאת

ויאמר (ח) : האיהה בתיך •ושנת אחת אשה זאת מיד וראיתי מיסרלן והעיסר׳ גשנרה רוח כמו משא׳ והשלם מופל ן מנג תואר גשאת ומלת כנידה
הרשתה דרך חדת היא האישה נתיך תאה שאתה זאת האשה הרשעה. זאת ויאמר (ח) : מישראל חשסיזה . אשה וזאת : נאיסה גשואה כיתה
הסאה נתיך ללקיח נת־כה גחיגי׳ מתה והנה הרשפים כה ינהגו אשר פולה יכל כמו וישלך ומעם האשה כלג שיש רשפ מחשכת . הרשמה זאת

המראה . ואשא (ט) :! קסצה

והנד. ז : הארץ—בכל עינם י׳ ל3 קדם נלו אמון הא וא?ןר w יק גשלמה לא הראשינה
־ י ויליי r: יי י* י שיי שני נשים שתים יטפס זאת ׳ ■י

אשדו וזאת נשאת עפרת בבר א 9,זע־ א™ * עאיא ^רמל שהיה ארתחשסתא בכלילו ן יתהו לנלן5 קלירין ישראל למששחית חמם שימשה
גמ׳ד i»״מלס ״V מ יאי י'_ י ולא שנשארו כננל העומדים גל־־נא חש' דודבי אוחרנין .עממ*ן1ןאת נניאו ביד ,ה p})n אל שיןפו

נסכין 1ךהו באתריהון.על לא אלה והגה שגי לנית לניא
: דעזקרא בטכילתא ויהבין שהיא האשל יייייי  r1• : t : : • 1 -:t: האישה נתיך היושנת ישראל

חואמרעלךאאתחיבוונלו.על המה אנה יטפס משם שתפרח
.׳ י : : • י ־•:■ :•־ : מליהם לגמול השם שגזר במכילתא ויהבי,' נסכין 1דהו המדה. האיייז את מיליטת

׳נ .עממץ .ואתו ךשקרא לאשה . למוס י (יא)ויאמר
1 באתריהון ויתיבו אוחרנין כאיז כית : האישה כתוך שהיא

י י נמל יטנניה שם כי שגטר ל׳ (ליא ול״ית ע־ני וזלנוית ם רצתה לאנ/כעוןשסטרכבע־ ™
לניני נלין מדינן חרתין והניחה וחלת הנ־ת לבנין לביא

ועממין ארעא עממי מלכות ™״הי גחה!וה I” ת3חורנ י' ־ ־ ־ מקימת כלגגין יושנת כמו
̂לן קיילין :ככה ורכים צחתיתיני כארזים בכלילו .יתהון מ

נחנק'י י • י י :־ •' ;ז חרכנית. ארכע והגה : המראה ״ ז, גליאו ס־ נשיא דמשתדי כמא אתי<שלחה כא:ר • ביאשי )(א
rc״ לא ;׳ יולידו וויל -עמא :ת ככתוב סיסים ארכטה המרככה

:כחדה חדה כה שיזדדו מצחי
 היתה מתה פד . איחה וישלך
 וחכמה השליכה יהיא יישכח
ם: ילעינש ליסיריס רמז לחיכה

אל המיסרח אבן את וישלך ______
יגדלו לא למק לשקעה .שיה : האיפה בתוך יושבת אחת

f r־ לשדד קילן ישמע ולא עיד . ״ י V. '°• ו ־
שתים (ט) :ואביעיס פניים אתה וישלך רדשעה זאת ויאמרח

לננה'וולטויא"ר דייה החרידה. את״״אב[ וישלך האיפה ך1ה אל
^ ל א ת - פ ו ע י“ i ה נ ^ א ^ א ו '

א^ 'נשים םיש,ת והנה ואיא ג׳ צ נא־תה .שם :שכתיכה הרשעים יו
n׳p;w, j ׳ על . חכינתה על : הכית : י » י • ־ ־ . ־ •: י

ח 'ס רו ם ו ה י פ נ כ ה ב נ ה ל ם ו י פ נ י כ ^ נ כ רמז כאן בסיסה יעל קכיע־ת׳ כ
:j • ׳ : ־ : ״ ' :,*••?י י• ־ ־ ־ י ■ י שמדדו ישראל של שבעינס לו .:־:••׳

לקו ורשע עכיריח נסאת בין את־־־האיפה ותשנה החסידה ל׳
מכו״ם שתי יכאי חדה כאיתה ״׳־ ———------ V' 'י׳ י י

יכשדי׳חיל הסנכל כאסח שמלכי i השמים ובי[ הארץ
ישם לבבל והגלים גניכדנצר , י ״•LilL י*

נסים מכין על קכיעים עמדו ^ הד?»ך המלאך אל ואסל
ה מ ת ה י כ ל ו ה מ פ י א ה ־ ־ ת־ א

 תבאנה א: ופי׳ ג׳ נ*ים *חים
 נשים שחים אים בן . נ*ים *חים
ה . אחת אם נניח  נשים *חים וינ

 ה' ספק•׳ דלא נ׳ לה 1 יוצאו'
 . בשמו נכח לה ךא5וי וסי׳ ננ^יי'

ץ בית לה לגנוח אי  . ־,שנע נ
נש• האכל לעת בעז לה ויאסר

ודם
 אה1שי עליכם n• שדן פירה רואה

 כדו האדן ננל ריאה היא יכן סעשיכס
 משיששית המס כ׳ עיד למעלה שאסר

 איחר הרוא: !,הע ל ר נ: ע כאל; נכל
עישרם נכר והנה (!) : נ' עין סזא

 בארץ בית לבנית־לה אלי ויאמריא
.על־־־ שם והניחה והובן שנעי*

:מ״בנחה

 ואראה עיני' ואשא וא׳טבא ו
מבין יצאו־ת מרכבות ארביע ןד.נה

 תמן ויתאחרון !־:תעבבון במךי;תבבל אתר;לאתמאהלהון לי ואמר יא י: דשקרא
מבין נשק רתיכ;א ארבע והא וחדת .עיני הקשית וחבית א :זמניהון דימטי עד

ת לדו • הא־סה א־ו : נד סנהדרין מה י,ידי:•! . ע־נ־ ואשא :סר סנהדרין סס יומא .הרשעה ואם אהרן הו

[ * ]

 לביני דשדו־א במכילתא
 לארעא עמט;א מלבות
 ואמרית י שט;א: כל דחחות

̂אכא  לאן דממליל.עטי למי
 ך־וו עמא .ית מגלן איבדן
במכילתא ויהבין נסכין

: דס שין

 מלאית לסי והיא להם ההיקכע
 ונימה שחזרו מתה מד שנה ס'
 במקצת יינתן אחר יה סי'

 ילא כה סיתרים דרכים יכחה
 סירשו ירביתיני לי נתיישיי

 ■צר להם ננחסי מכאן ילמדו
 הגדילה כנכת לאנשי הרע

 ■משיהו דאנרא לדדא ישדייה
 קליה דשאיב חשים כאנרא

 ייחא וכמס:ח כדאיתאנסנהד'
 נכינדגצר חל:'ת יששחרחי

 ראיתי מ:י״ם שתי ככסל
 חלכייתהללי' שד תלים כמדרש

 כסילות כישראל שגשתמבדי
 ונדם חדי וכשדים ככל היי

 וישמטאל אדים יחוקד־ן אגמיוכס
וסל

:־ הא־שה. נםין :נשאם היסה .נשאם ה לסין נ n : נגלים ילנשדעה איחס להכביד מירה כפיש־ם ונכר כסף נניי פסרה rrf לחש נכר נמו קנ b  :zb  pfn הואש כאישד. גיסיך ■וסנע 
דנו ל־פה אחם דרך והלכי אחת בהלכות סה־י כסנדס פ:רש יניא כאס: ואם ה־תה למי rfi f( : :ז־דה כמיס מקנלת שהיא האיש: ך נם •ושים יניא אםם אס: ירא: ל r כריסשם . 

 סין יםנ־ןאצ כ־ל א-ם: כנל־ך :דנך כאישד. חך א: איתה יי::ך :נעל: נשנידם והחלי הפנלים ספ:י הסנסיש פס־ם יכיא כיסראל ::יזה כר:פכ ::־א האשה ואת לנביא המלאך אמר
ד׳ רניס. <מש נגלים להשקישה שיר. אל ::ישרם אגן את ו־סלך !כוזדסה לה שמדד האישה c- ישנה .עי:׳ יא:א (ש) : כ־!א־ סס אי דנר :ש הוא יר:פ: כאיש: פי אל שי: אל י t .נש-ס 
■ גשרש השנשים פשרם ::•א אתם נאש: שני לפדן  שנתפללי ננכל סנ:ארי ם: א פ' מ־א: ל הרא: וי מיאש נ:היםה מ:נ־צש פלי :ני•' פ־ פל אך לננל סגלי ונניו־ן יהיר: ש:ש נדם נ:ח
r : נגלים ם יי;א אלי נדם שם־ שיאה יאמר :דם למים ש:םלו אתר אף לירושלס לפצים v ד כ:דש ולהג: לנר!: מ:רס קל :גלי נליש־ . נכנדסס ארוכים ננדש כלימר התשידה. נ::

המר כש־דש ינין כא־ן נין שאמר ימ: הישיש מפשיהש תםם האל לדש שמיר ונמרה :יישר גלים: ני לדראתש כ:ד:ש סל אים: ם גיסא היי האישה. אם יתשאגה 1 הםשידה נמו ורחבים
־ השליך שאותה הראשיג: כאשה אינש אל: כ׳ לדראים השמיש ני־,יפ והשמים האון נין מפישף היא המפישף נ־ ידוש נ פ: דב א־ שישים נ אי־ לדק־  אמר לא איה א^א גלים: ש נ״־, נ

ש לשי א:ה*אםם כשגשם וששים נשים שסים כשראה ינגימן •דורה :ראה ימש שג: לנגעים לאר:ס ששנו ומן עד נאדר יזצי־ית אלא נא־ן להשק-פם נ : יהיר: ־־  משד לנרי ים: מ ה
תי ד ל 1 מ־־מי! נר משה רני כרנ הגדול ו:םנס נשים שם• אמר לשיכך כאחד גלו ושניכם כאחד י׳ל־,ס שה־כ לש• כשנשים משאר בנירו; שנש פסי יצרף המלוכה ראה חלאכיש c נש ־

r. חיליכים המה יאנה . ואמר (י) :מני נו כגנוא: כת שחש: רשג׳ נ; נס סים־ם נדמית איחס שראה כסי גש־ס נזמים איחס f כ! .ןו: ,..ן -ש.ןס \p 0 .k,n . f . . .  .c
ת^ה דאם־ ׳'(•א) פימז "מגלים’ הן א־- ינאלי נמדםם יםנ־ך האל ששלם גרמי סם כ־ ל ר כאישה את מיצינית כיי כנשים ני שאמר ומה נסהרה אוסה  וכי כה׳א יד״רשא ”־':פר.‘נאי• ינני
־ נדמה ישרי; :: ■שינתס ׳־,נשי בתים שה שנ:י כלימר שם מישנס והיק מנינשה. על שם והדם: יכירן : ושני ,נם־ בני היא ארינה כנניא יוסיה לכם ששלח ר מ:י;םה ׳1׳ : מ כננס ס

ונהמה כשד: ; מנ< הנים: in ■ירנים תיה י::ים: היים לגנים ש:םלי אם־ אף לפלים רצי יצא עייא שפלה אם־ נשא-י א:ר ממל לשלים נתפצלי כרמים ינפיעת נשים מנדן לס שעשתה
מרננים נע אי . ואשיג (א) : ׳יישק א: נפנים יגםשצנה שם שכנס גיצינה נל׳״־ עצמם היא שם יאחיב:דחה נדצינה שלא שה ניגרה שס נשגצתה מתחילה ני כהרננה יפעם הפעל סנדן

: מרננים איסם יקרא כ־אשינים מן מניאים ::׳:•ם סעב איםם יראה שנ סיד שש־־ים איתס בראה ית מל: ד־ יראים נתישם. כרי והכויס הכריס שני מנין יוצאים י נ ־ ה־ לכראיס שידם ד י

חד מצורתציון מצודת
tr״>

 כמו • ותשנה 1 כייף 0: . החסידה (ס) : הרמה פרן . נשאם :משקל שם .כנר )1:( מדה
: יקביפות הכנה מלי . סכוגתה והכן : ננל היא . שנער (יא) :להיכן אנה. (י) : כאלף וחשאנה

מרננות

לספן הסעשד נפיל ימ6לר רארן ככל היושכים פינם ישימו זאח פל ואסר קיל וכריס
: הארץ סן פלסה מ6 נשאה פוסר־מ ככר משקל . נסאח פסרח ככר (!) :•וסרו
נחיר יושנח הימה האיפר אס שכקנוינה סזאה חמ6 ראשה ר״ל . אחח אשה ויאה

 . ויאמר !ח; : כשסאשה האומה כלליה הגניאיה כינו כסקימיח נריג ורן כאומה כללות פל מרמזת הניא כסשספוהאשה שה ה,־שפ נסקוס הגמול שה לקגל האיפה
 את פיה אל והשליך האיפה חיך אל יחנפה השליכה ?רודה כסשכש ופישה שנהגה גר.חלה רי . איחה וישלך : כאיהה אח שכקש־נה הישמר היס זאס אמר המלאך

סד־ סדה הנפיל ה ויה שקל להגדיל שחסאו פה פל ונאלרהז לפפלה כנזכרת הנשאח הכושרת הנכר והיא נחנקה כפיפרת און  פיסרת היה כי שחשאוועס גדנר נ
כאלו ונו׳. וסח : רשמיה מן יוצאח וכשדים בבל תפל מרפי כ! . נשיה שמיס (ם : ד) (לס־ל הבדיל האגן וכן מאכן רפשקל פישיס ר!נ ס פ״ כי הפסרח אנן אפר

 הארז נין נאייר איחר מ סוליה והיי נמוכה אשר האשר פס האיפה את נשאי וכן החסידה שכנפי י*רושומ וחנות היי ונכסיהן סהר להוליכן נכנסיכן קשיר הרוח
 האיפה את סיליכות להיכן . יני׳ כסה אנה (־) : לפשה יאמר יכאשר לא״י פלי ילא נננל שנשארו אלו כל כיה הרמז פאי!כינת ילודה אח נלי נס דיל השהיה נין
 : הוא האיר ידע ולא מדהנסדה למדידלהה שנא מהנראה הא אשר האישה פל כיה שאלתו אנל עכר שכנר הגלות מל טרפז שהוא סכצסו ידע כ׳ עלהאשה שאל ולא

שסה מונחת תהיה ירן סלתהלא״י ילא לשנת מקים לעצמה שסה הניכר היא . יהוכן : סלי ולא שמה שגלי לאלי נשצסר פ0ק נ־ת לנניח ל ר כיח לה לננית דא>
: שמה חשאר לכן לפלות רצתה לא היא נפדה פדה לה לטדוד האיפה שפה סוליכית לרן ירשאימר השני הנית גס ותחרב הואיל לעלות פוד תיכיף ולא פרינחה דק־ה פל

א) ות,מלכ ארנע על מרמזיה הם . מררכות ארנפ : סיגי והריסות• חזרתי . ואשיב ן(



I2.4.3 ()103 ־02

 שאינו אהרן״, ״תולדות הקרוי הפירוש סביב בהדגשה תבחינו המצולם, בדף תתבוננו אם

 — כולו או מקצתו — הפסוק נזכר או מופיע שבהם למקומות הפניות רשימת אלא

 והמסורה. הכתובה תורה ספר בתוך ממילא אפוא, נכלל, אהרן״ ״תולדות פירוש בתלמוד.

 הקונקורדנציות באמצעות גם לבדוק ניתן במקורותינו ומלים שורשים של נוכחותם את

 מסדה. שבהוצאת [קאסאווסקי׳ קוסובסקי משפחת של ולתלמוד לתוספתא למשנה

 אגדות גינצבורג: לוי של בספרו בעיקר מוצאים המקראי הסיפור על אגדות אוספי

1היהודים.

 כל את הטקסט על להעמיס הניסיון כמו נפתלות, בסכנות כרוכות הללו הפעילויות כל

 הניסיון הוא לתוכו להיכנס עלול שהחוקר אפשרי אילוץ בגילדם. טרח שהחוקר המקורות

 עשרות חולפות לפעמים לחיפושים. החוקר שהקדיש הזמן בחשבון הטקסט את ״לחייב״

 רבים. חוקרים של האינטנסיביים חיפושיהם למרות לטקסט, מקור שמתגלה עד שנים

 כתוצאה שלא החוקר לפני שנקרה לשוני צירוף של תוצאה רבות פעמים היא מקור מציאת

 ומוזמנים, ישירים חיפושים של תוצאות על עדיפה מזדמן מקור מציאת ישיר. מחיפוש

 הפסקת של הסכנה ואזי תוצרת״, ״להראות נדרש החוקר תכלית לקראת שבחיפוש כיון

גדלה. לסיפור ההאזנה

 בקונקורדנציה. למצוא היה שיכול מה כל שם על או פועל על רוזנברג מעמיד רבות פעמים

 של ולתפקידה ״גמולה״ הצורה למשמעות חוזר הוא ספרו במהלך אחדות פעמים לדוגמא,

 מצוין, פתרון פירושו, של מהתחנות באחת בידו, שיש אף־על־פי זאת בטקסט. גמולה

ברנדויין: אצל גם הנזכר

 דא גמולה גלמודה? מאי גלמודה. לנדה קורץ היו לגלןא כשהלכתי עקיבא רבי ואמר
מבעלה.

ע״א) בו, (סוטה

הבאות: מהסיבות מצוין הוא זה פתרון

 זה פתרון זמני. פירוד של במצב נמצאת מבעלה, מנודה עגונה, פירושה ״גמולה״ א.

 גם עמון. של המטריאליסטיים האהבה סיפורי כל של הכללית במערכת משתלב

 מביתו האדם ניתוק או האמיתי מזיווגה ניתוק — ועינם״ ב״עידו גמולה של עגינותה

סיפור. את המניעים הם — לשלם הגעגוע דהיינו האמיתי,

 המציג צופן, בלשון זיהוי הוא — מבעלה״ [...] גמולה [...] גלמודה ״מאי הזיהוי ב.

החידה. לסימן מלאה תמורה אחת במלה

 כמקבילה ״עגונה״ במלה משתמש ואינו הזה, בזיהוי כאמור, מסתפק, אינו רוזנברג

 מסכימים אנו שאין למרות נוספים. מקורות גמולה על ומעמיס ומשתיל — לגמולה

 מתמצית איננה שגמולה לכך מסכימים בהחלט אנו הצגתו, ולדרכי חיפושו לתוצאות

 מצד וגם היהודיים, מקורותיה מבחינת גם מציג, שהוא והחד־משמעי המדויק בפתרון

 כפי ממש ״גמולה״, השם במשמעות בסיפור משחק עצמו עגנון המילוניות. משמעויותיה

 לחוקר מתירה אינה המלה של אי־יציבותה אך ״עינם״, השם במשמעות משחק שהוא

רוחו. על העולה ככל לעשות

 בגיל מיניקה היגמלות של במשמעות ג,מ,ל השרש את מכילה שגמולה טוען, רוזנברג

 יצחק״, את הגמל ״ביום : )8 כ״א, בראשית יצחק(על־פי של היגמלותו כמו — מאוד צעיר

שמואל, על שנאמר כמו — הבקזלה התבגרות, היינו מיניקה, היגמלות של במשמעות או

.The Legends of the Jews האנגלית: במהדורתו רק נמצא בספר המופיעים ולמושגים לאגדות מפתח 1
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 אם גם וכך, ).24 א, א גמלתו״(שמואל כאשר עמה ״ותעלהו :אלקנה אשת חנה של בנה

 רוזנברג יתעקש — 24-22 א, בשופטים רק שונות צורות בארבע מופיע ג,מ,ל השורש

 הקונקורדנציה את נוטל הוא כאילו גמולה, על גם משמעויותיו מגוון כל על להחילו

גדול. מכשול וזה הטקסט, לתוך אותה ודורש

 כנערה — נוספת בהוראה מופיעה היא עצמו בסיפור גם עגונה. רק אינה גמולה כאמור,

 עומד אמנם שרוזנברג עניין — )12 ב, השירים שיר אצורה״(על־פי ״כפגה שהבשילה,

 המופיע אידיום כהגשמת — נוספת שלישית, בהוראה גם מופיע ששמה ייתכן עליו.

 גמולה בספרו, רוזנברג שמציין כפי ).2 צ״ט, (תהלים על־גאים״ גמול ״השב בפסוק

 גמולה שהמלה נכון אליו? לחזור שואפת היא האם אם גאים, בן מגדי גמזו על־ידי נחטפה

 משמעויות שתי לפחות המכילה רב־משמעית, פוליסמית, מלה כאמור היא עצמה

 קיימות הללו המשמעויות שתי ״מנודה״. במובן וג,מ,ל ״הבשיל״, במובן ג,מ,ל מנוגדות:

פסולות. הן ולכן דרש, הן האחרות ואילו במפורש, הטקסט בתוך

 ומהות המלים שערך היא, ועינם״ ״עידו של מסוגו ספרותי טקסט לגבי שלי הנחת־היסוד 1

 משמעות מציינת המלה לפיו דנוטטיכי, חד־ערכי, באופן בו נקבעים אינם לעולם הדמויות

 הסגולי. מטענן את משנות לעולם המרכזיות והדמויות המלים אלא — אותה ורק מסוימת

:רוזנברג של ובלשונו

 המסורתי. המארג כמו והגלוי, הסמוי של כזה לצירוף מתאים אינו אמצעי שום אכן,
 תנופה קיבל התנכ״י־משנאי־תלמודי הסגנון הרף. ללא לכך ערה עגנון של תודעתו
 מובן בעלי אינם שלמים קטעים אפילו או מלים ולפיכך, שלו, הקבלית הזיקה מן נוספת
 הן כן ועל — פעילות המלים מוחלטים. דברים אין מוחשי; או מופשט — קבוע

 נזילות של במצב נתון הכל ;במקומו מקובע אינו דבר שום הקבלה שיטת לפי מתחיות.
 מתמיד במצב נתון הכל :אחר לשון דברים. בין הסמיכות מן נגזרות המשמעויות כל —
 מקום. בכל בזה זה ומעורבבים פתוכים וחושך אור ורע, טוב מחדש. ובריאה בריאה של

 פסקאות וכן ומלים, אותיות מחדש וללוש ולארגן ולחזור לסדר הנבון הקורא על שומה
 יש למלים להרחיבם. ואף עולמות לבנות ניתן שבאמצעותם — שלמים וקטעים
 גם נכון — מלים לגבי שנכון מה הקשרן. על־ידי נקבעת שלהן המהות אך מקורות,

 השיטה זוהי קבוע. אינו דבר שום ומשתנות; וחוזרות משתנות הן אף דמויות. לגבי
 עושה והוא בחומר, משתמש שכךר־אומן כמו בה, משתמש שמחברנו במינה המיוחדת

,מלאה. מודעות מתוך זאת

 לחלוטין, אתן מזדהה שאני עגנון, בחקר ביותר ועקרוניות חשובות להנחות דוגמא זוהי

 אופן בכל מהי היצירה, של נתון בקטע לקבוע מקפיד ואינו מציין אינו שרוזנברג לכך פרט

 על־ידי לעשות ניתן זאת בשטפו. הנהר את עוצר אינו הוא כלומר הדומיננטית, המשמעות

שבסיפור. התבניות זיהוי

 או עצמה הדמות גם אלא משתנות, המשמעויות רק שלא היא, נוספת חשובה הנחה

 ישנם המוחלט. ניגודם את בתוכם מכילים — וגמולה גמזו גינת, כמו — הסמל

 אך שבהם. החיוב על רק שעמדו וישנם השליליות, פניהם על רק שעמדו חוקרים

 שלב ודיאלקטיות. דו־ערכיות — אמביוולנטיות במשמעויות אותם מטעין עגנון

 מלה של המשמעות גיוון או היפוך שינוי, מעיד מה על לשאול הוא, במחקר נוסף

 שדה־ לאיזה שדה־משמעות ומאיזה השינויים, מגמת מהי הטקסט; במהלך

עוברות. המלים משמעות

רוזנברג. של בספרו 84 עמוד — “Proximity״ הפרק מתוך מתורגם 1
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 נגרר שהוא תוך וסימנים, מלים של ההקשרים אוצר מלוא את ליישם מנסה שרוזנברג כיון

 כמו מפלצתיים״, ״גידולים לפעמים יוצר הוא — שלו הפרטיות האסוציאציות אחר

 ־מגיע שבה הדרך הרצל. אלא איננו שגינת הספר, של הראשון בפרק המופיעה ההנחה

 למרות ;רב־לקח חינוכי ניסיון לנו צפוי כאן אבל ביותר, מוזרה נשמעת זו למסקנה המחבר

 שומר — זו למסקנה המחבר הגיע שבאמצעותה והדרך הרצל דווקא הוא שגינת שההנחה

 נכונה. היא רוזנברג, הגיע שאליה ההכללה המופשטת, המסקנה הרי מהן, ירחק נפשו

 זמניים, מושיעים אותם אחד ארעי, גואל הוא שגינת־הרצל למסקנה הגיע רוזנברג

 שבה לדרך דומה מאוד מסקנה זוהי שקר״.' ״משיחי לפעמים כונו ההיסטוריה שבמהלך

 את כתקנית להציב אפוא, נוכל, לא האם ב״עגונות״; אחיעזר ר׳ הקצין את תפסנו

הבאה? האפשרות

אורי = גינת  הארוטי; הקסם בעל החכם = בן־

 ;בזויה שחכמתו האנטי־ארוטי, הגלותי, החכם = יחזקאל ר׳ = גמזו

;השכינה = תאווה מלאת וגם נעלה גם שהיא נקבה = גמולה = דינה

 מוזר או לחלוטין מוטעה שיהיה הקוד, של ספציפי לפתרון להגיע יכול שקורא מכאן

 או זמני, גינת=גואל תקפה: סטרוקטורליסטית למסקנה אך הרצל־גינת, כגון בתכלית,

 ואינסופית, פרטית אסוציאטיבית טעינה של בדרך משמעויות לחיפושי — מאידך

נכונה. הנחת־יסוד עומדת הפעולה עצם מאחורי אבל מגוחכת, אמנם בפועל שהדגמתה

כלהלן: לסכמה שניתן מחקרית אפשרות תיתכן מסקנה:

;פסולה דרך -» נכונה הנחה

נכונה; מופשטת תוצאה - פסולה קונקרטית מסקנה

שונות. ובווריאציות רבים במקומות ועוד רוזנברג. של בספרו 122 ,105 .104 עמודים ראה 1
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תיאורטי אופי כעלי השגה מאמרי 2.5

בפרשנות שיטות — גלעד עמיהוד 2.5.1

 הביקורת דברי ניתוח במסגרת להדגים מבקשים שאנו מה את במאמרו מביע גלעד עמיהוד

 פרסום בזמן קיימות שהיו החשובות הפרשנויות לרוב מתייחס הוא ועינם״: ״עידו על

'1972ב־ לראשונה מאמרו  של למאמרו או גולדברג לאה של למסתה מתייחס אינו גלעד .

 והאינטרפרטציות הנחות־היסוד את לפרש מבקש הוא כי ומצהיר אלשטיין, יואב

 גלעד המאמרים). במבחר 149 (עמוד צמח עדי ושל טוכנר של קורצווייל, של הקיימות:

 התייחס פרשן שכל היא, לכך הסיבה וכי זו, את זו סותרות הללו שהאינטרפרטציות טוען.

 — גלעד שואל — ואולם לו. נתפס שהוא מה את רק ופיתח בטקסט, אחר לממד או לחלק

משלם? פחות שהוא למשהו רק פרשנות מציעים אם יצירה נכון לפרש ניתן האם

 קטע, בבחירת כאמור, הוא, באינטרפרטציות לכישלונות המרכזי שהגורם טוען, גלעד

 גם שרירותי, באופן קטע מבודדים כאשר לדבריו, ביצירה. לחזות־הכל והפיכתו פרגמנט.

 את פוסל גלעד עמיהוד גם — מירון דן כמו נכון. להיות יכול אינו קטע אותו של פיענוחו

 ובשמות במושגים בעיקר אצורות המרכזיות המשמעותיות ש״הכוונות טוכנר. של הנחתו

 בתוך גלעד מדגיש שאותו זה, משפט סמך על ).150 עמוד (שם, הבודדים״ הסימאנטיים

 — טוכנר של להרגשתו רק מתייחס הוא בה טוכנר(שגם מדברי מצטט הוא שאותה פסקה

 המצריכים סתומים קטעים ביצירה שיש ההנחה, מובלעת האחרון שבדברי טוען, הוא

 האינטרפרטאציה ״הנחת מפורשים: קטעים היינו סתומים, שאינם וקטעים פיענוח,

 ל״אינטר־ מכיאה בלבד״ הסתומים הקטעים את לפרש שיש ן...ן, הפראגמנטארית

).151 עמוד (שם. ביניהן״ הכרעה ללא־שום סותרות, פרטאציות

 לקטעים. ולא ולשמות. למושגים רק התייחס שטוכנר לב, לשים הראוי מן אולם

 ל״צימוקים״ אלא הטקסט, של הכולל למירקם התייחס לא טוכנר אחר: לשון

 קטעים בין קשרי־גומלין במציאת הצורך על מדבר גלעד גם דבר, של בעיקרו בלבד

 טקסט בכל ומירון. שקד זאת שציינו כפי ממש בסיפור. סתומים ולא סתומים

סמלים. משמעויות, של ריכוז בהם שיש קטעים — מעובים קטעים ישנם ספרותי

שבה "ידו שקדמה בחוברת . 1 ‘(7 2 ספטמבר .4ג- חוברת ג׳, ברך הספרות, בבהב־העוז נתפרסם מאמרי

1 עגנון. של הסיפור אמנות לספרו: יותר מאוחר ולוקט שעיבד שקר. גרשו; של מאמרו נתפרסם

ולדו
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 מסירת של וקטעים רקע, קטעי מעבר, קטעי דלילים: וקטעים — מוטיבים

זורם. טקסט וישנו לווי״, ״מבעי ישנם שקד: גרשון וכהגדרת גרידא, אינפורמציה

 — פתוחה״ לדלת ״התפרצות כמעט שהיא גלעד, של מחדשת הלא מהתיאוריה נתעלם אם

 הפניית בעצם ועינם״ ״עידו הספציפי הסיפור לפרשנות חשובה תרומה תורם הוא הרי

 רישומו״ לו קדם שלא דבר לך ״אין הסיפור: בגוף חשוב פואטי לעיקרון הלב תשומת

 בטקסט, רבות סצינות או רבים, שאירועים לעובדה דהיינו שצא), עמוד ועינם״, (״עידו

 הסיפור לדבריו הסיפור. במהלך ומתגשמים ההולכים היגדים או רמזים על־־ידי מוטרמים

 (שם, לזה״ זה הסיפור חלקי של ״זיקתם את המבטאות ממערכות מורכב ועינם״ ״עידו

 טעם שיש חלקים מבודדת הפראגמנטארית״ ״האינטרפרטאציה ואילו ),151 עמוד

ביניהם. הגומלין יחסי ראיית את מונעת היא כך ומשום לקשרם,

 או המפורשים שהיסודות להראות, גלעד מנסה הבאות ההקבלות מערכת באמצעות

מיוחד: באור ״הסתומים״ היסודות את מעמידים ״הגלויים״,

 ודומה מקדים. יסוד לו שאין ועינם״ ב״עידו עניין אין שכמעט למשל, להוכיח, קל
כשאמר: כלל כאן ניסח עצמו שעגנון

 שסיפור עלי דומה כן פי על ואף אשתו את גמזו שחטף ראיתי בעיני לבי, ישתומם זאת על

 בן גדי ועמד מחולות עשו אחת שפעם המעשה, בעל לי שסיפר כאותו כאן, היה דברים

רישומו. לו קדם שלא דבר לך אין אותה. וחטף גמזו וקדם גמולה את לחטוף גאים

וטס. כנפיו ונוטל בצל הוא מביט צל, עושות והן כנפיו פורס עף שהוא קודם לעוף משל

שלי.) ההדגשות שצא, ועינם״, (״עידו

ממש(שמד), אדם ולא משל הוא שגינת סבור, היה גינת עם המספר שנפגש לפני ואכן,
:בסיפור גמולה של בגלגוליה מאוד בולט הדבר וקיים. חי שגינת מסתבר, אחר־כך אבל

נערה״ לו מצא ש״גינת גרייפנבך, של ״סברתו״ את בצחוק גרדה מזכירה בראשונה
 גינת לו שברא הנערה שזו ״וסברו״ הגג על צעדים שמעו כיצד מסופר ואחר־כך (שמז),

 עלי בקרבי ״צחקתי :שרה נערה ששמע לו ונדמה בתרדמה המספר שוקע בהמשך ;(שנ)
 מתעורר כשהוא אבל בדמיון״(שפז), שנבראה נערה כאן שהיתה לחשוב לבי שנטה

 והולך מתגשם הטךמה) (או אגדה שהוא הרישום (שפח). דמיון זה שאין מסתבר
 או במפורש, ואם ברמז אם תחילה, מוטרם — בו שמתרחש מה כל למעשה, בסיפור.

 בבית כבר לן שהמספר מסופר, שמג בעמ׳ אחרים: בפרטים וקשור מקביל שהוא
 מספר שמו בעמ׳ ;בסיפור להתרחש שעתיד למה הטרמה וזו העוצר, בימי הגרייפנבכים

בחדרו. מבקרת שגמולה וסופו — לחדרו אורחים להביא לא הבטיח שגינת גרייפנבך,
 משולבים והדברים גמזו, של סיפורו לפני נרמז הסגולות לבין גמולה שבין הקשר גם

 היכן גרהרד (גמולה). היא רוח ועצובת נפש מרת ״אשה :גרדה בדברי מעניינת בצורה
(שמט) המספר מפי הסגולות תיאור (שמח). שכננו?״ לך שנתן המתנה את הצפנת
 הופעת לפני נזכרת(שסג) הציפור גרופית גם גמזו(שנט). מפי לתיאורן ומוטרם מקביל
 בחברת מופיע שהוא לפני גינת(שסה) על שואל גמזו (שפט). גינת של בחדרו גמולה
 גמזו של בסיפוריו הוטרמה (שפו) גינת של בחדרו גמולה של שירתה (שפד). גמולה

 גמזו שהפקיד הכסף שהרי הוטרם, גמולה בפרשת המספר תפקיד גם המספר. ובחלום
(שנח). שנמכרו הסגולות מחיר היה בידיו

הקטע: שעב); (שמט, ואשתו גינתר פרשת חשובות: הקבלות גם שופע הסיפור

 משתכח הוא לסוף הימנו, למעלה אין כאילו אותו שרואים גילוי מגלים ודור דור בכל

(שמו) גינת. דוקטור של גילויו גם ודאי כך חדש. גילוי גילו שבינתיים והולך,

— הסיפור: לסיום הניגוד דרך על מקביל

 התחיל שכבר והולכים, נדפסים ספריו אדרבא המת. צוואת את קיימו לא שנהוג כמו

 חי שהחכם זמן כל העינמיים. ההימנונים של ויופיים חנם ובייחוד ספריו את מכיר העולם

 והולכת מאירה נשמתו שמת כיון חכמתו, את רואים אין רוצים אין חכמתו את רואים רוצים

(שצא) לאור. ניאות לראות ויכול סומא שאינו וכל מספריו
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 רגליו״ אחר שהולך (כ״אדם גרייפנבך לבית המספר הגיע שבה הדרך בין הקבלה יש
 בין הקבלה יש כן שעא־שעב). שסד, שנה, :פעמים גמזו(שלוש של דרכו לבין [שנב])
 שצא ,בעמ הקטע לבין מבתיהם נודדים שאנשים הבראשית חוק בדבר שנב בעמ׳ הקטע

זו״. באדמה שנאחזים האדם בני ״כל שעניינו

 בזה, זה בו קשורים והחלום המציאות גם אלא בזה, זה קשורים הסיפור חלקי רק לא
כחו על משתומם, הייתי ״ושוב :שעט בעם׳ ובמיוחד והדגש, חזור זאת מדגיש והמספר

אונאה. גורם מרמה, * לך ש״אין לטענה קשור זה כל ממש״. של כדבר אותנו ומאנה* בהקיץ שחוזר חלום של
 ועינם״, ״עידו של זו חוקיות פי על ידוע, במובן כי — רישומו״ לו קדם שלא דבר

 שבו במשל, כמו בפועל, לדבר שקדם הרישום הם והחלום האגדה הסיפור, השמועה,
 לפני גם כך עף. שהוא לפני האגדה) החלום, הבבואה, צילו(הפיקציה, את רואה הנשר

 שהוא עד למציאות אפוא קודם המסתורין עליה. האגדה מובאת גמולה שמופיעה
 ההפרדה בו. מתממש שהוא עד — ל״מפורש״ ה״סתום״ גם קודם וכך בה, מתגשם

 מי בסיפורנו. בסיפור אחיזה אפוא לה אין המפורש לבין פירוש הטעון בין שהפרידו
 שבאגדה גינת מיהו יפרש שלא עד דבר, פירש לא גינת, ומיהו גמולה מיהי לפרש שטרח
 בזה, זה התגלגלו ואיך שבמציאות גינת ומיהו בסיפור) ״הנסתר״ בטופס ״הסתום״ (גינת

חלקיו. כל ובין לסופו הסיפור תחילת בין קשרים יעלו וממילא
)152-151 עמודים (שם,

 על רק עמד שגלעד השונות, המקבילות זיהוי של זו בדרך נלך עצמו הסיפור בפירוש

:ביצירה ומקורות סמלים של מקומם על השקפתו ברוח חלקן,

 הסמל אחת. משמעותו עגנון בכתבי עכבר שמופיע מקום שבכל לטעון, אפשר אי [...]
 לעצמו, המספר חרד שלימה״ שב״פת בעוד לסיפור: מסיפור ומשתנה דינאמי הוא

 !),חשובה להטרמה דוגמה בסגולות(שוב העכבר יפגע שמא חרד הוא ועינם״ ב״עידו
 כשרוצים בנקל: זו בעיה לפתור אפשר באמת בו. לגמרי אחר תפקיד לסמל נועד לכן

 פי על הסופר של מסוימת ביצירה ואידיאות סיטואציות דמויות, סמלים, להסביר
 ושגם עצמה הזאת היצירה פי על גם כך מוסברים שהם להוכיח יש האחרות, יצירותיו

זה. להסבר חיזוק יש בה

 לכל יכולה אלא הוכחה, אינה ספרותיים או תרבותיים אחרים, מקורות עם השוואה [...]
 חשיבות כמובן, יש, תרבותית. מבחינה מיוחד עניין בה יש ואולי להוכחה, לסייע היותר

 הציות חובת אבל ספרות, יצירות בפענוח והתרבותיות הספרותיות הקונוונציות לפרשת
 אולי כזה במקרה כי מהן(אם לחרוג יכול והוא הסופר, על חלה איננה לקונוונציות

דווקא). זו בסטייה האפקט של מקורו
)155 עמוד (שם,

 ניסיון על־ידי אלא ועינם״, ״עידו של הטקסט את לפענח אחרת דרך כל אין כי סבורים, אנו

 חד־ שאלת כמובן נותרת המקורות, זיהוי לאחר הניתן. ככל מקורותיו את ולמצוא לשחזרו

 ולא זה במקור השתמש אכן שעגנון הוא, ודאי אם השאלה כלומר שלהם. המשמעיות

 כלל. מ״לירות״ להימנע אין — למטרה״ ״לקלוע נצליח שלא החשש בגלל אולם באחר.

 האם הבחירה. לאמיתת יחסיים כללים ולקבוע והמקורות, האסוציאציות שלל את למיין יש

 את לחפש יש תמיד אולם לא, כלל? מקורות לחפש שאין משתמע גלעד של מדבריו

 סיני, הר כמעמד ״עמדה״ השם את פיענח טוכנר :לדוגמא ביותר. והבטוח המדויק המקור

 גם אך 1אלרואי, דוד בסיפורי הקשור מקום שם הוא שעמךיה הראה, ברזל הלל היא. ולא

 בשורש נאחז רוזנברג, ישראל גם כמו טוכנר, !טקסטים על הסתמכו ברזל וגם טוכנר

 המשתלב מקום שם זהו כי מצא ברזל הלל אך עמדיה. עניין את להסביר כדי ע,מ,ד

שהוא עגנון, אצל המשיחית הגאולה בנושא הקשור הנידחות״, ״הקהילות נושא במכלול

 במבחר 229־228 עמודים מיטאריאליסטיים״ אהבה ״סיפורי ברזל: הלל של במאמרו ח׳ סעיף ראה 1
המאמרים.

[לו]



 טוכנר של השערותיהם על עדיפה ברזל של קביעתו הסיפור. של העיקריים מנושאיו

 מופיע שהוא כפי המקום שם בין מוחלט ערך שוויון של יחס שישנו מפני ורוזנברג.

 עלינו שומה זאת, עם יחד שבטים. ובעשרת בוכרה ביהודי הקשורים ובמקורות בסיפור

 יכול אינו ״עמדיה״ השם ואם תגליתו, משמעות את מיצה ברזל הלל אם ולשאול, להמשיך

גיאוגר כמקום שזוהה למרות נוספות, משמעויות בתוכו לכלול

15 שאלה
 ספרותי? לא טקסט של הפירוש מן ספרותי טקסט של הפירוש את מייחד מה גלעד, לפי

16 שאלה
 כפול״? ״סיפור המונח את גלעד מסביר כיצד א.

לפשוטו? שמעבר סיפור ומהו כפשוטו, סיפור מהו כ.

 ושבע״(עמודים שבעה לאגדת השלמה — לסיפור מפנים ״סיפור סדן של מאמרו לפי האם ג.
אלגורי? סיפור איננו הקרקעית״ ״?פול הסיפור — המאמרים) במבחר 33-32

 מאמץ הוא הנחה ואיזו הכפול״, ״הסיפור של קיומו בהנחת רב ספק גלעד מטיל מדוע ד.
במקומה?

17 שאלה
 מירון? דן על גלעד של ביקורתו מהי

18 שאלה
בסיפור? גמולה של תפקידה את קורצווייל מסביר כשד גלעד, לפי א.

 הדמות של הכולל תפקידה לבין הפיענוח תוצאת שבין הקשר על מכך ללמוד אפשר מה ב.
בסיפור?

 עדי שטוען כפי גמולה, של למותה גרמה לא הסגולות עותק ששריפת גלעד, מוכיח כיצד ג.
)?274 עמוד (שם, צמח

הזו? ההוכחה חשיבות מהי ד.

 בעלילה מוסברת היא וכיצד ה״חיצונית״, בעלילה גמולה של סהרוריותה מוסברת כיצד ה.
ה״פנימית״?

19 שאלה
 מקול עגנון של חששו את השווה כאשר הסאה״, את ״הגדיש שקורצווייל טוען, גלעד עמיהוד
 נימוקיו מהם שלימה״. ב״פת מהעכבר המספר של לחששו ועינם״ ב״עידו המופיע העכברי הניקור

הסאה? את לדעתו, הגדיש, שקורצווייל לכך גלעד של

20 שאלה
 נוספות, מקבילות ומצא )155-143 עמודים ונראה, שלימה״(סמוך ״פת הסיפור את קרא א.

ועינם״. ״עידו לבין שלימה״ ״פת בין העכבר), לעניין (פרט חשובות לך הנראות

 הללו? המקבילות מלמדות מה על ב.

21 שאלה
 למדניים״(מבחר ל״טקסטים זיקה על הפיענוח את לבסס גלעד של התנגדותו פשר מהו א.

)?155 עמוד הביקורת, מאמרי

לדעתך? מוצדקת, גלעד של התנגדותו האם ב.
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22 שאלה
 גלעד? לפי שלימה״ ל״אינטרפרטאציה מקיפה״ ״אינטרפרטאציה בין ההבדל מהר א.

23 שאלה
ביניהן? ההבדלים מהם במאמר? המופיעות האינטרפרטציה הגדרות או משמעויות מהן א.

 )156 עמוד (שם, ספרות יצירת של שלימה״ ל״אינטרפרטאציה בירדסלי של הגדרתו האם ב.
מספקת? לך נראית

לרובד' רובד בין — שקד גרשון 2.5.2

 הסמוי לרובד הגלוי הרובד שבין הגומלין יחסי מערכת לבדיקת שיטה מציע שקד גרשון

 שננסה לפני מירון. דן עם ועדין סמוי פולמוס כנראה, מנהל, שהוא תוך עגנון, ביצירת

 שבו ריאליסטי״, ״סיפור שהמונח נציין הכפול, הסיפור בסוגיית שקד דברי את למצות

 מציאות של איפיון שכל כיון האמנות, בביקורת במחלוקת שנוי מונח הוא שקד, משתמש

 ביותר. האובייקטיבי באופן המשוקפת המציאות מהי השאלה את מיד מעלה כריאליה,

 וצבעים תמונות מצבים, מלים, מקךר של תוצאה הוא מציאות של אמנותי שיקוף שכל כיון

 בסיפור לבלבל שקל עוד, נזכור ריאליה. לכנותו קשה הרי — האמן תודעת פרי שהם

 הגלוי, כמישור הראשון את ולראות ו״לא־ריאליסטי״, ״ריאליסטי״ המושגים בין כשלנו

 הוא, בסיפור הפנטסטי החלק שקד; מדברי משתמע אכן וכך הסמוי. כמישור השני ואת

 הלא־ הרובד לארגון ועדות המציאות, עולם לתוך הלא־מודע פלישת של תוצאה לדעתו,

 או פנימי עולם של מטפורי ייצוג מהווה ביצירה הלא־ריאליסטי שהחלק בעוד ריאליסטי,

:על־מציאותי

 היחידות את לפרש הקורא מן תובעים היחידות בין הלא־ריאליסטיים הקישורים
הסמוי. לעולם כמטונימיות או במטאפורות השונות

)105 עמוד (שם,

 לתוך הלא־מודע האקסטטי הממד של כפריצה מלכתחילה נתפסה הספרות כי טוען, שקד

 חלום, של ראשוניים תהליכי־נפש משקפת האמנות ובנבואה. בשירה כמו המודע,

 שבהן באמנות, אסכולות ישנן אסוציאטיביים. ובצירופים בסמלים המתבטאים

 פועלות שבו ציור או הסוריאליסטי הציור כגון הללו, הראשוניים התהליכים דומיננטיים

 הרצפים — המשניים התהליכים בולטים שבהן אסכולות וישנן ברורות, סטרוקטורות

 של בדיקתן לאחר רק נחשפת ביצירה המובלעת שהמשמעות מניח, שקד ההגיוניים.

במפורש: טוען הוא וקונוטציות. מטפורות

 ממה יותר חשובה לפעמים והיא הלווי״, ב״מבעי איפוא מקורה ביצירה המשמעות
 תפקיד לווי״ ״מבעי אותם ממלאים הלא־ריאליסטית ביצירה במפורש. בו שנאמר
לסמוי. טפל נעשה הגלוי שהטקסט עד מרכזי,

שם) (שם,

 של הלווי׳ ׳״מבעי בין הקורא שעושה ההקשרים על־ידי נוצר הסמוי הטקסט שקד, לפי

 לאותו סבירה משמעות המקנה סמוי׳ ׳טקסט נוצר באמצעותן אותו, המרכיבות היחידות

קשורה היצירה משמעות ).105 עמוד לקורא״(שם, סתום נשאר היה שבלעדיו גלוי, טקסט

.146-103 עמודים המאמרים, במבחר 8 מספר מאמר 1

[לח]
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 הסמוי הטקסט במשמעות לעולם תלויה אינה והיא הטקסטים, שני שבין ביחסי־הגומלין

 האלגורי־ הפיענוח לגלוי. הסמוי שבין במתח — השניים שבין הגומלין ביחס אלא בלבד,

מספיק. תנאי הוא אין אבל היצירה, להבנת הכרחי תנאי הוא סמלי

 שלו. הלווי״ ב״מבעי הוא הסיפור של שעיקרו לומר מוכן היה לא מירון דן כשקד, שלא

 להסיק אפשר לו. ״הפריעו״ אף הם מה ובמידת אלה, של תפקידם את קבע לא כלל הוא

 והכסא״ ״הדום הסיפור של שעיקרו טוכנר, של לקביעתו מהתנגדותו השאר, בין זאת,

 גינת. או גרייפנבך, גרהרד או גמולה, או עמדיה, — ובסיפורנו הבודד, הסמנטי בשם נעוץ

 לסיפור, ו״נכנע״ גמור, הכרח בהם אין אם הפיענוח ניסיונות על לוותר מוכן היה מירון

 ״תסתבר ריאליסטית לא שיצירה טוען, ,1זאר לעומת שקד, גרשון טבעו. היא ש״אפלותו״

 משמש הסמוי הטקסט לדעתו ).105 עמוד הסמוי״(שם, הטקסט פיענוח לאחר ורק אך

 לא מירון דן משני. בתפקיד משמש הגלוי הטקסט ואילו כולה, המערכת להבנת יסודי מצע

 של לזו דומה בדרך פחות. וחשובים יותר חשובים טקסטים קטעי או טקסטים בין הבדיל

נסכם: חשוב״. ״הכל ספרות ביצירת כי הגורס גלעד, עמיהוד נוקט מירון דן

העליון הסיבתי הרצף = הגלוי הרובד מירון: דן

האלגורי הרובד = הכסוי הרובד

מן לנו מוכרת שהיא בפי העלילה = הגלוי הרובד :שקד גרשון
היומיומית המציאות ומן הניסיון

אלי התחום = הכסוי הרובד רי הלא־

 הגלוי: והטקסט הסמוי הטקסט בין הפנימים הקשרים את לתפוס יש כיצד מציע אף שקד

 עמוד הפסיכולוגית״(שם, ״ההסתברות דרך על או המטאפורית״ ״האנלוגיה דרך על אם

למטה). 105

24 שאלה
 ״ההסתברות שייכת סוג ולאיזה המטאפורית״, ״האנלוגיה שייכת טקסט של סוג לאיזה א.

? הפסיכולוגית״

 ביצירה? דוגמאות לכך למצוא תוכל האם ב.

25 שאלה
 ועינם״? ״עידו של מסוגו טקסטים בניתוח שקד מצביע שעליה הסכנה מהי

26 שאלה
 קורצווייל? נגד שקד של טענתו מהי

27 שאלה
 בפיענוח? קורצווייל של הצלחתו את מירון דן מסביר כיצד

28 שאלה
 ואילו המאמרים), במבחר 107 בשיטותיהם(עמוד חלוקים אינם וטוכנר קורצווייל — שקד לפי

 התכוון ולמה שקד, התכוון למה ;בשיטותיהם חלוקים אכן הם כי נראה גלעד עמיהוד של לדעתו
גלעד?

[לט]
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 בזיהויים כוחו ניסה לא אחרים, למבקרים בניגוד אשר על סדן, את משבח שקד

 המופיע הפרק של הראשונה בגרסתו אבל כך.) על שיבחו מירון דן (גם אלגוריסטיים.

ואומר: מקדים הוא בהספדות, שנתפרסמה המאמרים, בספר

 הטקסט ואל לזה זה המתייחסים שונים, מוטיביים משמעות שדות תיאר [...] [סדן]
 מיונן על־ידי :ועוד זאת הסמוי. הטקסט את יוצר אלה שדות בין היחסים מירקם הגלוי.

[...]. הסמוי כטקסט הגלוי־לכאורה הטקסט לנו מתגלה האלה הקבוצות של

 בעלי חוזרים במוטיבים ובהצטברותם בהקשריהם מתגלים [...] שונים ריאליים אביזרים
 הצטברותה מקור [...]. סמלי אופי כבעלי כלומר, נושאים, של גדול למעגל קבוע קשר

 מבחינת קרוב קשר כשכל הסמלים, של התדירה בחזרתם הוא הסמלית המשמעות של
עליו. ומוסיף לקודמו הרוחנית משמעותו

)259 עמוד ,2 ג׳, (הספרות

 הגלוי. לטקסט הסמוי הטקסט את וקשר חזר שלא כך על סדן את מבקר שקד גרשון

 הוא אין אך לסיפור״, מפנים ״סיפור סדן של במסתו מרומז אמנם זה גומלין יחס לדבריו,

 אחר מבקר מכל יותר זו במסה התקרב ש״סדן לשקד, נראה מקום, מכל בה. מפורש

 הלא־ריאליסטיים היסודות להבנת ואבן־פינה אבן־דרך, היא ושגישתו הסוגיה, לשורשי

שם, בסיפורי שם). עמון״(
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 הנחות — אלשטיין יואב 2.6
אורגניסטיות

 קרובה לנו הנראית ה״אורגניסטית״, לפרשנות מתנגד גלעד עמיהוד מדוע לנו הוחוור לא

 הפרשנות סוג לגבי הצעתו כלשונו. השלימה״, ״האינטרפרטאציה לעקרון ביותר

 תובעת האנלוגיות, זיהוי באמצעות סיפור של יעילה לפרשנות המכוונת האפשרית,

 המרכזי הסמל כמו היצירה, על מוחלת שתהיה פרדיגמה — עליונה אנלוגיה של אבחנתה

 בדמויותיה, האחרים, היצירה בסמלי ופרישתו עקרוניותו את שהראינו ב״עגונות״,

 צורות באלה וכיוצא שונים, ובמוטיבים בתמונות בחפצים, שלה, שונות בסיטואציות

 המניחה האורגנית, הפרשנות של אפה נשמת היא זו אבחנה הספרותי. החומר של ארגון

,בווריאציות. בה ונשנה החוזר ביצירה, מרכזי תא שישנו

 הכרה מתוך אורגניסטית פרשנות של בטכניקות מודע באופן שהשתמש הראשון החוקר

 שנות מסוף מאמריו את שליקט אלשטיין, יואב הוא — עגנון בביקורת שיטה ניסוי ומתוך

 יואבאלשטיין 2). 1970(בסיפור המחזורית הצורה על — ויושר עיגולים בספרו: הששים

 עקרונית אסתטית חוקיות תיאור מתוך עגנון לפרשנות מתאימים מונחי־יסוד ומגדיר טובע

 לקרוא הראוי מן — ועינם״ ״עידו בסיפור אלשטיין של דעתו לסוף לרדת כדי ביצירותיו.

 ועינם״, ״עידו של מסוגו טקסטים של בתיאוריה העוסקים בספרו, הראשונים הפרקים את

 הסמלים, מערכת לבין המקרים מישור שבין המשתנים ליחסים דעת את לתת יש ובעיקר

 ״סמל בספרו), 24 מחדש״(עמוד ״צביעה כמו: אלשטיין, על־ידי שנטבעו למושגים וכן

 המחרשות אחתמהנחותיו ).85 עמוד בסיסית״(שם, ״קונספציה ).38 עמוד מתגשם״«שם,

 שבסיפור, העומק משטחי של מדויק צילום איננה הגלוי) הקדמית״(הרובד ש״החזית היא.

 המודע זרמי בין ומאבקים דיסהרמוניה של ביטוי אלא טוכנר, אותה תופס שלדעתו כפי

 בתלם ההליכה הניחה עכשיו עד אם כלומר, הסיפור. של בגופו הפועלים והתת־מודע,

 קיומם את או רבנו), משה = נאמן יקותיאל בסימן(כגון: סימן של החלפתו את האלגורי

 את המבטאים אחרים, קטעים לעומת אלגוריות משמעויות או משקעים בעלי קטעים של

 רק ולא סכסוך שישנו מניח אלשטיין הרי — הגלויה העלילה את בלבד, הטקסט רצף

 ערכים לבין הסיפור של הקדמית״ ב״חזית מתגלים שהם כפי המספר ערכי בין תיאום חוסר

לו. מודעים שאינם פנימיים

 לא חקר, של זה שבשלב מפני פסיכולוגית, בטרמינולוגיה משימוש להימנע נשתדל אנו

באמת האם ביצירה: ביטוןם את המוצאים הבלתי־מודע ומהו המודע מהו לנו ברור

.1 פרק ״עגונות״. 2 1עי 1 יחידה ראה 1 5.

-סאן.161 עמודים המאמרים. במבחר 10 מספר מאמר 2

ומאן



 מערכת אלא אינם הם שבחלקם או הלא־מודע, מתחום פרצו ביצירה המשתתפים הסמלים

 של דעתו את מכוון לשקד, בדומה אלשטיין, מקום, מכל סמלים? של מיובאת או מוסכמת

 מן הפיענוח כדור את ומחזיר היצירה, ניצבת ועליהן בוקעת שמתוכן לתהומות הקורא

 לרשת — צופן פיצוח בעיקר הוא הפיענוח שבה האינטלקטואלית, הרשת

בהשראה. גם כרוך לוודאי קרוב יהיה הפיענוח שבה האינטואיטיבית,

 לחדור שניתן היא, טענתו היצירה. וממד היצר ממד את לסיפור אפוא החזיר אלשטיין

 בין כך על שחולק מי אין ולמעשה אנלוגי, פירוש באמצעות סוריאליסטית ליצירה

 ביצירה. האנלוגיות המערכת את לסמן ניסה לא גלעד לעמיהוד פרט שאיש אלא הפרשנים,

 מהן), חלק רק היא האנלוגיות ביצירה(שמערכת החזרות מערכת כל את לסמן יש לדעתנו

 חזרה שגם מפני וכן החזרות, את מזהים אין אם האנלוגיות את לזהות ניתן שלא מפני וזאת

 בהכרח אינה החוזרת המלה ;אנלוגית מבע צורת היא סיטואציה אותה על או מלה אותה על

 אלה מעין אנלוגיות תופעות הראשונה. בהופעתה לה שהיתה משמעות אותה בעלת

לגלות. יש שאותו עיקש, בסיסי מניע על־ידי המספר של נרךפותו על מעידות

29 שאלה
האנלוגית? השיטה את אלשטיין מאפיין במאמרו משפט באיזה

 הסיפור לפיה לה, שותפים היו טוכנר רק ולא גולדברג לאה שגם להנחה, מתנגד אלשטיין

:טוען הוא פרטיו. לפרטי בנוי

 אמנם נשאבים שיסודותיו כאוס כאל ועינם״ ״עידו הסיפור אל להתייחס הראוי מן
 יש ועל־כן הוא, כאוטי הסופי עיצובו אבל היהודית, המסורת ומוגדר, מסויים מתחום
 של מקסימאליסטי פירוק [...]. והלאה ממנו ולא מסיויים גבול עד רק בפרטיו לדקדק

 שלה ובקוו־הקונטור בעמימותה דווקא שהרי השורה, את מקפח הפרטים פרטי
 חוויות ישראל, שבתולדות קמאיות־היסטוריות תשתית חוויות־ על אור היצירה משליכה

צרוף. הגיוני ניסוח לנסחן ניתן שלא
)163 עמוד הביקורת, מאמרי (מבחר

 קטעים ו״לכסות״ טוכנר, של מהסברו לסיפור יותר מקיף הסבר להציע מתחייב אלשטיין

הבאות: בדרכים עושה הוא זאת מתים״. ״שטחים בגדר היו טוכנר שאצל ופרטים

 תודעה של דמדומים זמן — הסיפור מתארע שבו הזמן חשיבות על מצביע הוא א.

 מכנה הוא שאותו זה, זמן של לחשיבותו מקבילות מביא הוא יום. ושל

 סיפורים עוד ישנם המעשים״. ב״ספר שנדפסו אחרים מסיפורים אינטרגנום,*

 לשני השייכת ההזיה, פורצת שבו זמן־הביניים רקע על המתרחשים עגנון, של

 לנו מתאר זה אמצעי ״על־ידי אחת. ובעונה בעת מקומות לשני או עולמות

 זהו ).105 עמוד נתון״(שם, הוא שבו סוריאליסטי־אסוציאטיבי, מצב המספר

 מצב המספר, של התודעה למצב הקורא של לבו תשומת את המפנה משפט

 מתהווה שהסיפור לב, לשים יש זאת עם יחד סיפור. נפלט כאילו שממנו

 המספר של הפרספקטיבה שונים. נפש ובמצבי שונים בזמנים הנמסרות מעדויות

 מצב המתארים קטעים ישנם :הסיפור במהלך משתנית המוזרים האירועים לגבי

 על עובדתית אינפורמציה המוסרים קטעים וישנם ממנו, ויקיצה חלום של

 לטריטוריית מהפלגתו חוזר איננו אלשטיין ואולם התרחשותם. לאחר מאורעות

הסיפור. כל לאורך המספר תודעת את שם משאיר הוא :הדמדומים

 שהם הלועזיים או העבריים השמות לפי לגיבורים להתייחס מציע אלשטיין ב.

 הנראית הברקה זוהי שייכים. הם שאליו העולם את המייצגים שמות — נושאים

במבחר 51 עמוד גולדברג, לאה לפי הדמויות חלוקת לשיטת (והשווה מועילה

 מציאות־ — ״אץטרגנום״

 המהווה דמדומים מצב ביניים.

 מצבים שני בין טרנספורמטור

 ערב־שבת כגון מוגדרים,

 או לקודש, חול בין המקשר

 העז״, ״מעשה בסיפור המנהרה

 לירושלים, מחוץ בית או
 לחלום הריאליה בין המקשר

עינם״. ב״עידו
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 מערכת אלא אינם הם שבחלקם או הלא־מודע, מתחום פרצו ביצירה המשתתפים הסמלים

 של דעתו את מכוון לשקד, בדומה אלשטיין, מקום, מכל סמלים? של מיובאת או מוסכמת

 מן הפיענוח כדור את ומחזיר היצירה, ניצבת ועליהן בוקעת שמתוכן לתהומות הקורא

 לרשת — צופן פיצוח בעיקר הוא הפיענוח שבה האינטלקטואלית, הרשת

בהשראה. גם כרוך לוודאי קרוב יהיה הפיענוח שבה האינטואיטיבית,

 לחדור שניתן היא, טענתו היצירה. וממד היצר ממד את לסיפור אפוא החזיר אלשטיין

 בין כך על שחולק מי אין ולמעשה אנלוגי, פירוש באמצעות סוריאליסטית ליצירה

 ביצירה. האנלוגיות המערכת את לסמן ניסה לא גלעד לעמיהוד פרט שאיש אלא הפרשנים,

 מהן), חלק רק היא האנלוגיות (שמערכת ביצירה החזרות מערכת כל את לסמן יש לדעתנו

 חזרה שגם מפני וכן החזרות, את מזהים אין אם האנלוגיות את לזהות ניתן שלא מפני וזאת

 בהכרח אינה החוזרת המלה ;אנלוגית מבע צורת היא סיטואציה אותה על או מלה אותה על

 אלה מעין אנלוגיות תופעות הראשונה. בהופעתה לה שהיתה משמעות אותה בעלת

לגלות. יש שאותו עיקש, בסיסי מניע על־ידי המספר של נךדפותו על מעידות

29 שאלה
האנלוגית? השיטה את אלשטיין מאפיין כמאמרו משפט באיזה

 הסיפור לפיה לה, שותפים היו טוכנר רק ולא גולדברג לאה שגם להנחה, מתנגד אלשטיין

:טוען הוא פרטיו. לפרטי בנוי

 אמנם נשאבים שיסודותיו כאוס כאל ועינם״ ״עידו הסיפור אל להתייחס הראוי מן
 יש ועל־כן הוא, כאוטי הסופי עיצובו אבל היהודית, המסורת ומוגדר, מסויים מתחום
 של מקסימאליסטי פירוק [...]. והלאה ממנו ולא מסיויים גבול עד רק בפרטיו לדקדק

 שלה ובקוו־הקונטור בעמימותה דווקא שהרי השורה, את מקפח הפרטים פרטי
 חוויות ישראל, שבתולדות קמאיות־היסטוריות חוויות־תשתית על אור היצירה משליכה

צרוף. הגיוני ניסוח לנסחן ניתן שלא
)163 עמוד הביקורת, מאמרי (מבחר

קטעים ו״לכסות״ טוכנר, של מהסברו לסיפור יותר מקיף הסבר להציע מתחייב אלשטיין

הבאות: בדרכים עושה הוא זאת מתים״. ״שטחים בגדר היו טוכנר שאצל ופרטים

 תודעה של דמדומים זמן — הסיפור מתארע שבו הזמן חשיבות על מצביע הוא א.

 מכנה הוא שאותו זה, זמן של לחשיבותו מקבילות מביא הוא יום. ושל

 סיפורים עוד ישנם המעשים״. ב״ספר שנדפסו אחרים מסיפורים אי?טךגנום,*

 לשני השייכת ההזיה, פורצת שבו זמן־הביניים רקע על המתרחשים עגנון, של

 לנו מתאר זה אמצעי ״על־ידי אחת. ובעונה בעת מקומות לשני או עולמות

 זהו ).105 עמוד נתון״(שם, הוא שבו סוריאליסטי־אסוציאטיבי, מצב המספר

 מצב המספר, של התודעה למצב הקורא של לבו תשומת את המפנה משפט

 מתהווה שהסיפור לב, לשים יש זאת עם יחד סיפור. נפלט כאילו שממנו

 המספר של הפרספקטיבה שונים. נפש ובמצבי שונים בזמנים הנמסרות מעדויות

 מצב המתארים קטעים ישנם הסיפור: במהלך משתנית המוזרים האירועים לגבי

 על עובדתית אינפורמציה המוסרים קטעים וישנם ממנו, ויקיצה חלום של

 לטריטוריית מהפלגתו חוזר איננו אלשטיין ואולם התרחשותם. לאחר מאורעות

הסיפור. כל לאורך המספר תודעת את שם משאיר הוא :הדמדומים

 שהם הלועזיים או העבריים השמות לפי לגיבורים להתייחס מציע אלשטיין ב.

 הנראית הברקה זוהי שייכים. הם שאליו העולם את המייצגים שמות — נושאים

במבחר 51 עמוד גולדברג, לאה לפי הדמויות חלוקת לשיטת (והשווה מועילה

[מב]

 מציאות־ — ״אינטרגנום״

 המהווה דמדומים מצב ביניים,

 מצבים שני בין טרנספורמטור

 ערב־שבת כגון מוגדרים,

 או לקודש. חול בין המקשר

 העדי, ״מעשה בסיפור המנהרה

 לירושלים, מחוץ בית או

 לחלום הריאליה בין המקשר

עינם״. ב״עידו
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 בקביעה אלא בה, איננו אלשטיין שמוסיף הנופך עיקר אך המאמרים).

 תשתית דמות של התפצלות אלא אינה הדמויות מבטאות שאותה שהקוטביות

 לעתיק, גינת) של (ובעיקר הדמויות של הזיקות ושכפל פנים, לכמה אחת

 ״שרב־משמעי המספר, של הזיקות כפל על מעיד — יחד גם ולמחקר לארכאי

 אלשטיין שקלל בכך ).165 עמוד (שם, [...]״ למחקר וביחסו למסורת ביחסו הוא

 מייצגות וב״גימל״ ב״עיך המתחילות הדמויות שכל בהט, של ראשונית הנחה

עגנון. של שונים היבטים

 עוסק הסיפור לפיהן טוכנר, של מסקנותיו את לעצמו אימץ אלשטיין

 את רק מקבל אני מחקר. של חיים לעומת תורה של בחיים — בךיכוטומיה

 המרכזיות הדמויות על עצמו המחיל המספר, בדמות הקיים המתיחות עקרון

 גם — שלילי תורה לימוד שישנו כפי ממש חיובי, מחקר ישנו שהרי ביצירה,

 זה, בסיפור עגנון ושל המספר של עמדותיו לפי וגם אורתודוכסיות נורמות לפי

אחרים. בסיפורים גם כמו

30 שאלה
 גמזו. של דמותו לעומת גינת של דמותו את אלשטיין מנתח כיצד לעצמך סכם

31 שאלה
 יותר חיובית ועמדה גמזו, כלפי והסתייגות שלילה עמדת מתגבשת לאט שלאט טוען, אלשטיין

הללו? השינויים בקביעת להוכיח אלשטיין חותר מה המאמרים). בקובץ 168 (עמוד גינת כלפי

32 שאלה
 כבר מופיעות שלו החיוביות שהתכונות או הסיפור, בסוף רק חיובית כדמות מתואר גינת האם

הסיפור? בראשית

 כלפי מורכבות תחושות לעורר שמטרתו ומתפתח, מורכב באופן מעוצבת גמזו של דמותו

 המספר, של הפתיחה מעמדות שינוי חל לא וההתפתחויות השינויים למרות הדמות.

 שהסיפור מניח, אלשטיין מראשיתו. כבר לו מודע או אחיד היה הסיפור של וה״צופך

 אינן ש״הסגולות הסבור גמזו, של המאובנות ״האורתודוכסיות״, בהשקפותיו עוסק

 שהוא האותיות לצבע גמור בניגוד ובהוויתן בטבען עומדות ״הן עדיין וכי שינוי״, מקבלות

 דינמית, גישה מייצג גינת אלשטיין, לדעת המאמרים). במבחר 168 תדיר״(עמוד משתנה

התפתחות. ישנה שבהלכה כלומר לחיים, ההלכה את להתאים שאפשר הטוענת

 או לתיקונים לגיטימיות המעניקה כביכול, רפורמית השקפה המספר בפי שם החוקר

 הפוטנציה בעצם דינמי כוח יש לתורה, שלעלים, הדבר, נכון כי נראה ואמנם לשינויים.

 עוד תפקידה הקמאית״(שעל ״העיר אחר גמזו ושל המספר של הנהייה וכי להתחדש, שלה

 התפיסות אל שיבה דרך על המספר בהם שחפץ לתיקונים ב״רמז קשורה אינה נעמוד)

 על הקמאית היהדות בהעדפת אלא ),173 עמוד היהדות״(שם, של והשרשיות הקדומות

 ״האספקט הוא שבתורה הקבוע שהיסוד סבור איני הגלותית. ההיסטורית היהדות פני

 של הפוטנציה האלוהות. לבין ואיבון סטטיות בין זהות ייצור לא עגנון שלה״; האלוהי

 — בני־האדם הם הקןאבנים עצמה. בתורה גלומה החיים אתגרי על לענות התורה

 ה״גקןזואיזם״, עיקוף תוך שבתורה, האלוהי הממד לחישוף חותר עגנון ״הגמזואים״.

 שטוען כפי אשמתו, רגשי ואת רוחו נמיכות את המבטא בנשמתו חלק אותו שהוא

אלשטיין.

 לסמל יכולים — הבת וגמולה האב גאואל בן שגבריה אלשטין, של דעתו לי נראית אמנם

 מחדש מוצאת גמולה זאת; מסמלים וגמולה גינת גם לדעתי אך השכינה, ואת הקב״ה את

 בין אי־גישור של סמלי כאקט ואשה, גבר שבין ״אי־הגישור אספקט מאביה. משהו בגינת

׳הקבוע׳ בתפיסת ההיסטורית היהדות ״בין לדעתי איננו הנשיי״ לאספקט הזיכרי האספקט

[מג]
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 נצחי, נושא אותו הוא אלא ),175 עמוד ׳המשתנה׳״(שם, הריאלית המציאות לבין שבה

 ישראל. וכנסת הקדוש־ברוך־הוא שבין הזיווג עיכוב ב״עגונות״: שהשתקף כפי ממש

הבאה. ביחידה לסיפור שלנו הפרשנות בהצעת נראה — ביטוי לידי זה נושא בא כיצד

 בולטות אנלוגיות מערכות ״שתי :במלים הפותח אלשטיין, של ניתוחו לי נראה מכל מועיל

 שבסיפור. הווגות שבין הפירוד עובדת את המציין ),171־169 עמודים (שם, בסיפור״

 ולתיאור שבסיפור הזוגות כל שבין היחסים לתיאור ע,ג,ן בשורש משתמש אינו אלשטיין

 ג׳קל ד״ר של (המוטיב וצילה איש דמות שבין כיחסים הדמויות שבין הסמוי הקשר

הייד). ומיסטר

 הבא כביטוי גמולה, של הסהרוריות למשמעות מעניק שאלשטיין ההסבר לי נראה לא

 הקוטב ואת — בשמים שראשה המעופפת״ ״היהדות את — האני״ התנפחות את ״לציין

גמולה לדעתי, לי. נראה אינו ביהדות, הסטטי היסוד שהוא דוכרא״(הזכר), ״יסוד השלילי,

סמל שהוא ירח, מלשון יךח * הירח* את להציב אפשר אי הסהרוריות. מן ויופיה כוחה וכל בסהר, בלבנה, מסתמלת

וההתחדשות. השינוי הקיפאון כיסוד ),176 עמוד דוכרא״(שם, יסוד של נוסף כ״אספקט חודש בכל המתחדש

 גמולה־ ״בתיאור בכתבו: ליצירה, נאמן נשאר ואינו הפיענוח לשיטת הולך אלשטיין

 מן עצמה שניתקה היהדות נגד הביקורת סאת את המספר גדש מוכת־ירח כחולה השכינה

1שם). (שם, המציאות

 לאה שציינה כפי סמוך, סיפור גיבורת (שהיא כתהלה ממש מסתלקת גמולה לדעתי,

 — גינת עם יחד נפלה.' שלתוכו הירושלמי בהווה קיום לה שאין מפני במסתה), גולדברג

 דמוניים. אסוציאטיביים במטענים השזור החיוב, סמל היא גמולה — האמיתי זוגה בן

 גרופית ושירת ״המוות — ועינם״ ״עידו של במשמעות העוסק במסתו, ה׳ בפרק אמנם

 עזה ״כי הפסוק ברוח איחוד, של חיובי כביטוי המוות את אלשטיין מסביר — הציפור״

 שאותן המשמעויות בין אינטגרציה יוצר הוא אין אך ),6 ח, אהבה״(שיר־השירים כמות

חיוב. רואה הוא שבו המוות, אקט לבין כשליליות פיענח

 של להתעלמותם הסבר כל לי אין הסיפור. בביקורת אלשטיין של מקומו על הערה ולבסוף,

 בפרקים מוצגות שהן כפי התיאורטיות, ומהנחותיו אלשטיין של ממחקריו חוקרים

 כשם המעשים״, ״ספר סיפורי בחקר נרחב ביסוס להן שיש הנחות — ספרו של הראשונים

 ייתכן גולדברג. לאה של במאמרה לעיין שבה לא הביקורת מדוע לנו הוחוור שלא

 דיו, נפוץ היה לא הראשונה, מסתה את גולדברג לאה פרסמה שבו המשמר, על שהעיתון

 הדפסת לאחר מיד נכתבה תגובתה ספרותיים. בפולמוסים מעורבת היתה לא שהיא וייתכן

 החייאה תיתכן מוכר, כבר שהסיפור לאחר אך להשתכח. יותר קל כאלה ולתגובות הסיפור,

 כדי זו, הערה מעיר אני גדול. קוראים לקהל מוחורת שבעייתיותו נושא של פתאומית

מפורסמות. שאינן דעות אחרי גם לחזר ילמד שהקורא

 עמודים תשל״ד, עקד, הוצאת עגנון, ש״י מסיפורי לחמישה פרשנות בספרי: ל״תהלה״ בפירושי עיין 1

.95־75

[מי]
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המעגל התרחבות 2.7

הסמל גבולות — ברזל הלל 2.7.1

 של לפיענוחו רבה הערכה בהבעת פותח ברזל של מאמרו אלשטיין, של למאמרו בדומה

 במבחר 185 (עמוד הפרשני״ במפעלו מנקודות־השיא ״אחת רואה הוא שבו טוכנר,

 מהם אחד מקבל. הוא שאותם טוכנר של והפיענוחים ההנחות את מונה ברזל המאמרים).

 המאוחר שבמאמרו ניווכח. האירוניה למרבה הר־סיני. כמעמד ״עמדיה״ פיענוח הוא

 הפיענוחים גם שמא עמדיה;' העיר שם את ועצמאי שונה באופן מפענח ברזל יותר,

נכונים? אינם ברזל, של הנלהבת להסכמתו הזוכים טוכנר, של האחרים

 כמעט שכבר מה על ברנדויין חיים ערער יותר מאוחר שנים כעשר כי נראה, בהמשך

 הפסוק בצופן מה״ פה וה ידל ״ידל הצירוף: פיענוח והוא הסיפור, בביקורת ״נתקדש״

 ד, מגדיו״(שיר־השירים פרי ״ויאכל + יד״ל של תיבות ראשי כלומר לגנו״. דודי ״יבא

 ״יהיה מלשון ״ידל״ :לפסוק אחר פירוש הציע שקדמו, רוזנברג גם .הא האות בתוספת )16

 טוכנר, פירוש של הכוללת״ ״המתכונת על ברזל מקשה זאת עם יחד ״דלי״. ומלשון דל״

 אף מוזרה גבר. הרודפת כאשת־איש עמון אצל השכינה ציור הדעת על להעלות ״אין שהרי

 הגג מן נפלה ן...ן השכינה כי יספר ן...ן עגנון כי הדעת, על ״היעלה גמולה: של המתתה

 יהודי לאתוס ומנוגד מוסרי לא כגישום לו שנראה למה גבול מציב ברזל (שם>. !״ומתה?

הדעת. על מתקבל

 ההגשמה לנועזות גבולות אין וכי השכינה, של ייצוג כגמולה רואים החוקרים רוב כי נעיר

 המגלח זקן לאיש כמתחפש הקב״ה של דימוי מופיע לדוגמא, בתלמוד, היהודית. במסורת

סנחריב: של רגליו את

ה־ יגלח ההוא ״ביום דכתיב לאמרו, אפשר אי כתוב, מקרא אלמלא אבהו: רבי אמר
תספה״. הזקן את וגם הרגליים ושער הראש את אשור מלך נהר בעברי השכירה בתער
מספרא, לי אייתי זיל :לייה אמר ...]ן סבא. כגברא ליה ואדמי הוא בריך קודשא אתא

הוא. ברוך הקדוש כא ״(...] * * אנא 1יאיגז"

אמר ן...ן זקן. כגבר לו ונראה ע״א) צו. ע״ב: צה, (סנהדרין

ואגוד מספריים הבא 'לך ו:!י
אותך׳״. _______________________________________________________________

המאמרים. במבחר איי-ענב עמודים ראה

ןמהן
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 זר, גבר אחר הרודפת אשת־איש היא שגמולה הקביעה היינו ברזל, שערך העלילה סיכום

 אותה הפכו העלילה של אחרים תימצותים גם הסיפור. של הטקסט מן מתחייב אינו

 הגלוי״) הסיפור(״המישור של החיצוני לרובד כתב ששקד התימצות למשל כמו למנוכרת,

 של אהבתה על ו״פדנטה״ ״פןטלונה״ מתחרים שבה הרומנטי״, ״המשולש של כעלילה

 (״עידו בשרה. את ראו לא עיניו — גמזו של אשתו שאינה טוענת גמולה הרי גמולה;

 ויש לו, מיועדת שאינה מי את שחטף גמזו, של הוא הבסיסי החטא שפט). עמוד ועינם״,

 ״חולדה אגדת עומדת שבתשתיתם עגנון של האהבה סיפורי בכל מקבילות זה לחטא לו

ובור״.'

 הנשים לבין כונים האופה גמולה שבין הקשר בדבר היא ברזל של יותר חריפה קושיה

 עבודת בין הקשר ״מהו ).18 ז, השמים״(ירמיהו למלכת כונים ״לעשות בצק הלשות

 על להשיב מנת על ברזל. שואל ?״ והשכינה פולחן זכרי המקיימת זרה עבודה או האלילים

 מה עקרונית לקבוע כדי שבסיפור, הדמויות בכל הקיימות הסתירות כלל את לבדוק יש כך,

 הנראות אלגוריות, מעין או אלגוריות במשמעויות דמות בטעינת מסתבר אינו ומה לגיטימי

האל. ועבודת אלילים עבודת כגון זו, את זו כסותרות

 בדרך גינת. של בדמותו מוצא שטוכנר המהותית השלילה על משכנע באופן מערער ברזל

 ועל ישראל״ ״חכמת של המהרס תפקידה על הכלליים הרעיונות את ברזל דוחה עדינה

 שהוא ראןה לו אין אך אפשרי, זה שרעיון מסכים ברזל מחקרו. מושא את כממית המחקר

 זה בסיפורו עליהם חוזר עגנון אם היא, גדולה שאלה אולם :״[...]זה בסיפור ביטויו מוצא

).187 עמוד דווקא״(שם,

 שהלך עניין — עגנון של האהבה סיפורי בין מרתקות הקבלות ברזל יוצר המאמר בהמשך

א2 1 וספר. מסה לכדי אצלו והתפתח  האבות ובין לבנות האבות שבין המקבילות על עומד הו

 שישנה ההפחתה על וכן ועינם״, ״עידו אמונים״, ״שבועת ״עגונות״, :בסיפורים לחתדם

 איני ואולם גאים. בן וגדי גאואל בן גבריה של דמותם לעומת גמזו גבריאל של בדמותו

 ;אל״ ״גאוה של צירוף אמנם הוא גאואל וכי נכון, הוא ברזל של השמות שמדרש משוכע

 הקשורה, תגליתו, של הפוטנציה את ברזל אפוא מיצה לא כאן גם גואל״? ״אל הוא אולי

ובמשמעותם. המשפחתיים היחסים במערכת כאמור,

 מהי לנתח ברזל מנסה — ג,מ,ל השורש מופיע שבהם פסוקים ובאמצעות שונות בדרכים

 האפשרי הקשר על העומד רוזנברג, ישראל נוקט דומה בשיטה ״גמולה״. השם משמעות

3גאים. בן וגדי גמולה לפרשת )2 צ״יט, גאים״(תהלים על גמול ״השב הפסוק של

הבבואה 2.7.1.1

 של סבוכה מערכת על ברזל עומד — כפולות״ ״אליגוריות — מסתו של ה׳ בסעיף

 במוטיב כגון אחדים, בנימוקים ההכפלות עקרון את לנמק מנסה הוא בסיפור. הכפלות

 הרוח״ שב סביבותיו ועל הרוח הולך סובב סובב צפון, אל וסובב דרום אל ״הולך הקהלתי

 לנו להגיש המספר, של וב״רצונו ההד שיטת של בטכניקות שנה), עמוד ועינם״, (״עידו

 מלים, מוטיבים, על־פני מתרחבת זו ״מיתודה ההיסטוריות״. ההתרחשויות של מחרוזת

 את מציין גלעד, כעמיהוד הוא, אף ).197,196 עמודים בודדות״(שם, ואותיות פסוקים,

 עמוד ועינם״, רישומו״(״עידו לו קדם שלא דבר לך ״אין :המספר על־ידי שנוסח העיקרון

שצא).

שם. וההפניות ״עגונות״ ביחידה )1.6 (פרק הנוסחים השוואת לפרק המבוא ראה 1

 יוסף שמואל של אהבה סיפורי בתוך: ב׳ חלק — מיטאריאליסטיים״ אהבה ״סיפורי למאמרו הכוונה 2

 גם המופיע ),124-72 עמודים תשל״ה, רמת־גן, בר־אילן, אוניברסיטת מחקר(הוצאת עיוני — עמון
.257-205 בעמודים המאמרים במבחר

לעיל. 2.4.3 סעיף ראה י

[מי]
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 ההכפלות של ריבוין לסיבת רבות והערכות סברות ומביע דוגמאות של שפע מביא ברזל

 גם אך אספקלריה״, בתוך ״אספקלריה הוא ברזל בפי זו טכניקה של הסמלי כינויה ביצירה.

 בצליל ש״יש וטוען המלים, של בצליל הקשורות אלטרנטיביות, חזרות על עומד הוא

 של הציור את השאר, בין זוקף, הוא לכך הקומי״. הגיוון של המטרה מן המתכפל

 יוצר הסופר לדעתו ).198 עמוד אמה״(שם, חוטם נושכת שאשתו גנזיקליין ״גוטהולד

 הערה־הבזקה, ברזל מעיר הדוגמאות שפעת הבאת בלהט כאחד. וסטירי מאגי אפקט בכך

דבריו: בהמשך מזכירה הוא ואין מפתחה הוא שאין

 לראות ניתן המשונים, גלגוליו על שלו, הארוכה ההיסטוריה על הגרייפנבכים, כבית
,ושוד. פורעים בסכנת הנתון החדש, ליישוב בבואה

)200 עמוד (שם,

 הוא הדיבור, את עליו מרחיב שברזל הצופן, לממד הקשור נוסף ספרותי אמצעי

 רעיון — עגנון של שמו מתוך וב״גימל״ ב״עיך הפותחים ועצמים שמות של התפלגויות

 הראןה כמו ביצירה, האמן שם הבלעת עקרון לכדי פיתחו ברזל אבל עליו, עמד בהט שכבר

 מבליעו(״עידו אלא פיוטיו, על שמו את חותם היה שלא הפייטן, פנואל ?רבי דוסא מרבי

 מאמרו של ו׳ בסעיף ).200 עמוד עגנון(שם, לדעתו נוהג כך ממש שעה). עמוד ועינם״,

 מהם — המספר של שמו באותיות המתחילים הסיפור, מן שמות של שפע ברזל מביא

 — הישיבה ראש שמואל, ור׳ גבעת־שאול, (״וינא״), וינה כמו מוזרים, ומהם משכנעים

 אם מה אך ארץ־ישראל״; ירושלים, ״ירמיה, בשמות המצוי היוד את מדגיש שהוא או

 הישיבה ראש היה אכן רוזנברג שמואל שרבי ? לגופם הללו בשמות השתמש שעגנון נגלה

 הן — שסו) (עמוד גךמיש וכן שע) (עמוד בסיפור הנזכרת ושאינסדורף באץקדורף,

 על־ידי החוטם לנשיכת היסטורי רקע ישנו או משמעות ושיש באוסטריה, עיירות באמת

גנזיקליין? של אשתו

33 שאלה
כיצירה? שמו שילוב לצורך ליקטם שעגנון לטעון ניתן בכלל, אם השמות, מן אלו לגבי א.

ביצירה. עגנון של שמו לפיזור ברזל של נימוקיו את הבא ב.

 בכל שולט שעגנון טוען ברזל — וטוכנר גולדבררג לאה וכדוגמת לאלשטיין בניגוד

 הבא כפתרון רואה הוא אלגורית התייחסות על המושתת ״הפתרון את סיפורו. ״צפני״

 ).202 עמוד הסיפור״(שם, כלפי הקורא מצד בלתי־מסויגת שלימות של ״תודעה ליצור

 אלגורית, מסגרת רק אלא אלגוריה, לפרטיה ביצירה רואה אינו שהוא מדבריו, להבין ניתן

 על המצביעים מירון, ובדן כאלשטיין שלא פרטיה. את לקשור והבאה ביצירה המשולבת

 המודע שבין סכסוכים על המתריע הראשון, (ובמיוחד לעולם נעולים שיישארו תחומים

 המאפיין מן חלק הוא העמעום זה מסוג שביצירות הגורס מירון, כדן ושלא ללא־מודע),

ברזל: מצהיר היצירה, את

 בצדה. שהפתרון כחידה, מתנסחת האליגוריה לעולם. יחדיו באו והפתרון החידה
 ניצבת היצירה 2 1 קיימת. החידה אין שוב העלומה המחבר לכוונת המפתח משנמצא

אט אט בידינו מסגיר ועינם״ ״עידו הסיפור כלשהו. סוד של חיץ ללא בהירותה, במלוא

 266־264 עמודים וכן 282-271 עמודים במאמריהם(ראה זה עניין לפתח ניסו שקד וגרשון צמח עדי גם 1

המאמרים). במבחר

 עגנוך, של המעשים׳ ל׳ספר כמפתח הפתוח ״המשל במאמרו: הולץ אברהם העלה דומה טענה 2

).1 ביחידה 1.5 בפרק הראשונים העמודים (ראה 2 ג׳, בהספדות שנתפרסם

[מז]
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2.7.2

המפענח. המנגנון את היטב הכיר עצמו הכותב לפחות כי חשים, אנו [...] סודותיו. את
 מרכיבי את תיכנן הוא כן, על יתר לפרטיו. לו ברור כשהנמשל משל, כתב המחבר ן...ן

 ויחסו ישראל :בנושא מקורה לשון־החידות הנמשל. פרטי את שיהלמו כך, המשל
למורשתו.

)202 עמוד (שם,

 של שהנושא סוכנר, של טענתו את להכליל כבא לנו נראה הנושא של זה כללי ניסוח

ישראל. למסורת ביחס המחקר עמדת לבין המסורת עמדת שבין המאבק הוא הסיפור

 מצומצם משותף למכנה להגיע עליו היה ברזל, שזיהה המקבילות שפע מתוך לסיכום,

היצירה. נושא את להגדיר מנת על שלהן, יותר

מיטאריאליסטיים״ אהבה ״סיפורי 2.7.2

 והנושאים היצירות את המאמרים מכל יותר החופף ברזל, של יותר המאוחר מחקרו

 סיפורים קבוצת משווה ברזל 1מיטאריאליסטיים״. אהבה ״סיפורי הוא: בקורס, הנידונים

 אהבה סיפורי היותם — מחקרו בכותרת גלום להם שהמשותף עגנון, של

 הם עמו לבין ובעצמו בכבודו הקדוש־ברוך־הוא שבין ״היחסים :*מטאריאליסטים

 של לפתיחה זה משפט מייחס ברזל אמנם ).205 עמוד (שם, להתרחשות״ המסגרת

 ש״אין ומדגיש, ברזל חוזר זו, הכרה למרות ועינם״. ל״עידו גם יפה כוחו אך ״עגונות״,

 של בחטא לחטוא שלא כדי השכינה, את או הוא ברוך הקדוש את בסיפוריו מאניש עגנון

 השונים בגילוייה לאלוהות או השכינה לדמות נזקק עמון כאשר בקודש. פגיעה או הפחתה

 אשה בדמות השכינה את וראה עיניו ריסי ״הגביה :מפורשות מזכירם הוא הסיפור, בגוף

).208 עמוד <שם, [...]״ שחורים עטופה כשהיא נאה

34 שאלה
 להעלאת בקשר עגנון של התלבטויותיו את ״עגונות״ של הנוסחים השוואת בפרק וראה חזור

 מלגלם עקרוני באופן נמנע עגנון לדעתך האם ).1.6 פרק , 1 היצירה(יחידה בסוף השכינה נוכחות
בשר־ודם? בדמות השכינה את

35 שאלה
 הפתגמים מכלול על־פי שבנו...״, למלך ״משל במלים: הפותחים משלים חמישה העתק

תשכ״ה. קוק, הרב מוסד הוצאת ג׳, חלק סקר, מ.ד. הרב מאת והמאמרים

 מושג הוא מטאריאליזם *

 מטא= מלים: משתי המורכב

 ריאליזם= + מעל מעקר,

התפ אחדים חוקרים ממשות.

 אם השאלה לגבי ברזל עם למסו

סוריא המושגים בין שוני יש

 ברזל כוונת ומטאריאליזם. ליזם

אלו להוויות פנייה היא במונח

 דווקא ולאו דמוניות, או היות

 או החלום מתחום להוויות

 לממד היא פנייתו הלא־מודע.

 לממד ולא האלגורי־הדתי,

הפסיכולוגי.

 או לבנו אב שבין כיחסים לעמו הקב״ה שבין היחסים את מעיקרו מעמיד התלמודי המשל

 לדוגמא כמו עגנון, על ביותר מקובלת נורמה הוא הקב״ה המשלת לעבדו. אדון(שר) בין

 עמוד הנה, ואכזריים״(עד קשים עבדיו אבל מרובים, השר ״חסדי :״המלבוש״ בסיפורו

 הוא ברוך שהקדוש ״אמת עבדיו: הם ומי השר מיהו עגנון מפענח הסיפור בסוף שז).

 למטה״ כמו למעלה ואכזריים. ומרים וקשים רעים חבלה מלאכי אלו עבדיו אבל רחמני,

 מדומה ״גמולה :ברזל של הבא המשפט עם מסכים אני זאת למרות שב). עמוד הנה, (עד

 ברזל של השאלה כי אם שנו)״, עמוד ועינם׳, (׳עידו השכינה היא אין אבל לשכינה,

 שהם כוונים, תאפה ששכינה ייתכן כיצד שם, שאל (ברזל עומדת. בעינה הקודם ממאמרו

כיצד — לשכינה מדומה שגמולה לאבחנתו נחזור אם אלילים.) לעבודת המיועדות עוגות

נמח]

המאמרים. במבחר 257-205 עמודים ראה 1
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 היא, דעתי האלוהית? לספירה משויכת נמצאת היא אם כוונים, תאפה שהיא ייתכן

 נעמיד זה חוקיות סוג על ב״עגונות״. דינה כמו ממש השכינה, לפעמים היא שגמולה

הבאה. ביחידה בהרחבה

 והקב״ה השכינה של בהמשלה מלעסוק עגנון של הימנעותו בדבר ברזל של שטענתו כשם

 שמספר נושא איננו משיחית, אוטופיה של ש״צורה ההנחה, לי נראית לא כך מסופקת,

 ).207 עמוד בו״(שם, לעסוק ישיש בפרט, העגינות למוטיב הזיקה בעל ועגנון, בכלל,

 בכל אחז ואפילו שנגע — שברזל הוא, שמתמיה מה בסיפור;* מרכזי נושא זהו להיפך,

 כנראה מיצדם, על ויתר — משיחית״ ״אוטופיה כינה שאותם הללו, המרכזיים הנושאים

פנימית. רתיעה איזו מתוך

 הסיפורים שקבוצת שלו, הז׳אנרית האבחנה היא הסיפור לחקר ברזל של חשובה תרומה

לרומנסה: קרובה המטאריאליסטיים

ממשיים״ ב״אנשים עוסקת איננה ?ריי, נודתרופ של להבחנותיו בהתאם הרומאנסה,
 האלים אינן הראשיות דמויותיה [...]. ארכיטיפאלי* אופי בעלות בדמויות אלא

 ניצבים שכמו ״גיבורים״, אלא שברומאן, ודם בשר של דמויות לא ואף שבמיתוס,
 התעלות ומכאן האגדה, או המיתוס לעולם קרובה הרומאנסה לאדם. אל בין בתווך

 או האלוהויות אין כן ועל האנושית, המציאות מן עלילות מספרת היא מאידך גיבוריה.
 בין ההבדל את להעמיד אפשרות גם יש ראשיים. בדיוקנאות בה משמשים האלים

 מן מתרחקת הסיפורת כאשר אותם. המציינת הבדיוניות מידת על לרומאן הרומאנסה
 היא כחפצו, עולמות לברוא המספר לדמיון ומתירה כהווייתו עולם לתאר המאמצים

משנה, לסוגי הרומאן את לסווג שנועדו אלו הבחנות הרומאנסה. של אופיה את לובשת
 דוגמת לסיפורים מתאים רומאנסה הכינוי בכלל. הסיפורת לגבי גם בהן להשתמש ניתן

האחת, נוספות. סיבות משתי אמונים״ ו״שבועת ״לילות״ ועינם״, ״עידו ״עגונות״,
האהבה, לשירי וכן הביניים, מימי הרומאנסות של למסורת אלה סיפורים של קרבתם

 ״שבועת של הסמלי המוקד היא השושנה במרכזם. מצויה השושנה של שהסמליות
 את היופי, כלילת שהיא הלבנה ממלאת ועינם״ ב״עידו ״לילות״. של החבצלת אמונים״,

 הכרובים בעל הארון ובמיוחד חפצי־הקודש, ממלאים וב״עגונות״ השושנה תפקיד
המושלם. הסמלי החפץ של מקומו את והנשרים,

המחבר) הערות בהשמטת ,254-253 עמודים (שם,

 משמעות את לדעתי, שהחמיץ, כמו ממש מגילויו, הלוז את הפיק לא שברזל אלא

 את הפוקדת ״הסהרוריות, מחלה: בה ראה כאלשטיין הוא שאף גמולה, של הסהרוריות

 ).213 עמוד זרים״(שם, מפני שמירה טעון כולו ה׳בית׳ הימים. לחומרת עדות היא גמולה,

 האב במות מקורו גמולה שבחיי ״המשבר פסיכולוגית: סיבה מעניק הוא לסהרוריות

 המשבר שורשי עיקר את לנעוץ אין אך נכון, ).214 עמוד גמזו״(שם, לגבריאל ובנישואיה

 או האל הסתלקות של קבוע בדגם קשורים הסתלקותו או האב מות הפסיכולוגי: בגורם

 של האלגורי ברובד בעיקרן נעוצות — סיבותיה וגם המחלה גם כלומר השכינה, סילוק

 ער״ ולבי ישנה ״אני :הפסוקים את זה, בהקשר לא כי אם ומזכיר, חוזר ברזל והרי הסיפור,

שירים אהבה ו״חולת ),2 ה, (שיר־השירים  שיר־השירים, פסוקי אלו ).8 ה, אני״(שיר־

 את להסביר כדי — המצטברות והקבליות המדרשיות משמעויותיהם על — בהם שיש

 אז ורק אז :המלא לסהר כיסופיה את מבטאת גמולה של סהרוריותה גמולה. של מחלתה

פניה. במלוא הלבנה אל ומתנשאת ועולה גגות, לראש יוצאת היא

 שאפשר האוטופיה תיאור *
 שהיא כפי ״משיחית״, לכנותה

 גמזו של מביקוריו מצטיירת
 ומזיקתו ועינם״ ״עידו בקהילות

 לנושא עגנון של האובססיבית
מסמ שהן ומה הללו, הקהילות

 אותנו יעסיקו — לגביו לות
.3 ביחידה

 הצלוב, המעונה, המשיח, כגון *

הגואל.

[מט]
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לבו״ ״מהרהורי — צמח עדי 2.7.3

 למנוע יכול הוא אין אבל שלו, הפירוש הצעת של התיאורטית לבעייתיות מודע צמח עדי

 בלי כולל דיאי לבירור להגיע אפשר אם שואל הוא מאמרו בראש מלהציעה. עצמו

 של בזיהויו ספק מטיל הוא אין 1ברורה. תשובה משיב הוא אין כך ועל מקיף, פירוש

 רוח היא גמולה מדוע ואולם — ישראל״ ״רוח וגם השכינה גם היא שגמולה טוכנר,

 היהדות של סמלה הוא שגמזו ספק מטיל אינו גם הוא היכן? טוכנר? אמר כך וכי ישראל?

).271 עמוד הגלות״(שם, יהדות [...] ״שהיא המסורתית,

 יהדות היא היא המסורתית שהיהדות הקביעה גם כמו ורווחים, שגורים זיהויים הם אלה

 של לסוציולוגיה למסורת, עגנון של מיחסו בהכרח נובעים שאינם זיהויים — הגלות

 ולפתסות. לרבנות קרי בפועל, וליישומו המסיקה ולמנגנון השונות בתקופותיה העיירה

 של זהותו על לא אם הזדהותו על המצביעים רבים, היגדים בסיפור ישנם כך על נוסף

 ואכן, לגמולה. כאנטיתזה גמזו את פשטני באופן להציב היא טעות ולכן גמזו, עם המספר

 <שם, בכלל״ ועם־ישראל ישראל כלל ״עם גמזו את טוכנר שמזהה לזיהוי מתנגד צמח עדי

).271 עמוד

 ישראל את לגמרי ברור באופן מייצג הצעיר, האיש גינת ״דוקטור :צמח עדי כותב גינת על

 קיצוני באופן גינת את מציג צמח עדי ה.ו.). — שלי ההדגשה שם, ההווה״(שם, של

 השפה את גמולה עם יחד שבדה מחיר, בכל קידום שוחר וכחוקר ותכליתי קר כשקרן

פרסומם. את לבסס כדי נזקקים הם שלה המיוחדת,

 :מה משום צמח עדי מכנה וגמולה גמזו הזוג של האישי לסטטוס ביחס ההלכה תפיסת את

 גמולה על סיפורנו, של הסמל בלשון שעל־פיה, התמימה, החרדית ״ההיסטוריוסופיה

 עמוד מהם״(שם, להיחלץ מבקש אינו שהוא בימי־הביניים עמו ולחיות בעלה לגמזו לשוב

 אשתו, את לגרש כנראה, חייב, גמזו ההלכה תפיסת על־פי נכונים. הדברים ואין ),272

 נכון מאידך זר. גבר עם מתייחדת אותה שמצא גם מה אישות, חיי עמה חי אינו שהוא מפני

 האקטואלי היישום גמזו. ועם גינת עם גם מזדהה הוא אך גמולה, אל עורג שהמספר הוא,

 אקטואלית־אידיאית, תווית בהדבקת לדעתי, נכשל, אמנם והוא מדי, זריז צמח עדי של

 של האפשריים התרגומים אחד את אלא היצירה של העמוקים רבדיה את תואמת שאינה

סמליה.

 ברור המבקרים ״לכל :צמח כותב — בראיות דבריו את לתמוך ומבלי סוגסטיבית בדרך

 מפיה גינת הד״ר שרשם השירים אלא אינם העינמיים ההמנונות כי ה.ו.] — שלי [ההדגשה

 ).273 עמוד (שם, [...]״ שפה) עידו(שפה, לשון היה בו משיחה שהיתה והשיח גמולה, של

 תוקף יש העינמיים להימנונים אולם המבקרים״. ״כל הם מי כלל מציין אינו גם צמח עדי

 בסופו בדויים אינם הם ;גמולה של מפיה רושם שגינת הדברים על נוסף במציאות וקיום

 ישנה הציפור, גרופית שירת כנראה הוא ששיאם גמולה, של להימנונים גם דבר. של

 הוא להם אנלוגי להם. שראוי למי אלא להימסר יכולים אינם והם ייחודית, משמעות

 עמודים ועינם״, (״עידו החכם. חלום בעקבות לגמזו מוסרת שהקהילה השירים דיוואן

 — ובתו אב שבין פרטית שפה — אישי שיגיון בהם הרואה חוקר אין להיפך, שעה-שעו).

רעיונותיו. תמצית את מצמח כנראה ששאל ברנדויין, לחיים פרט

36 שאלה
הסגולות. משמעות על צמח של טיעונו את מפריך הוא כיצד וציין גלעד, של במאמרו עיין

המאמרים. במבחר 271 עמוד ראה 1

[נ]
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2.7.4

37 שאלה
החוקר? תפקיד את צמח תופס כיצד

 כאשר ומעקרונווזיו, מגדרו חרג עגנון פרשן. נגד במחאה יצא שעגנון הוא נדיר מקרה

 בעמודים מופיע זה (פירוש ועינם״. ״עידו לסיפור צמח של מפירושו הסתייגותו את הביע

בו.) עוסקים שאנו המאמר של ב׳ בסעיף המאמרים. במבחר 278-274

 תשומת־ הסבתי עגנון. יצירת על חיבורים שני ובה לספרות המוקדשת חוברת עמי היתה
 שניתנה תנועה בכתפיו, משך האחד החיבור לגבי החוברת. את שלחו כן, אליהם. לבו

 ואמרתי: השני בפירוש בחרתי מאומה.״ בו הבינותי ״לא או קראתי״ ״לא להתפרש
 על הלכות של תלי־תלים דורשים כיצד שמע למרום עלה שמשה בשעה אומרים חז״ל

אומרים. הם מה יודע היה ולא קיבל, שהוא בתורה קוץ כל

בעגמימות. עגנון, רש״י חייך

 שלא כלל עגנון, רש״י התרתח ועינם״. ל״עידו פרשנות האחר, החיבור את שיבחתי
 טועים מבקרים מילא, !נבראו ולא היו שלא כאלה, וכוונות רעיונות לי ״לייחס כדרכו:

1התורה!״ ביהדות כופר שאני כזה, דבר אבל תכופות,

ומסביר: ומוסיף זו, תגובה מזכיר ברזל הלל החוקר גם

 על גולומב הרי של מאמריהם מופיעים שבה הספרות חוברת את לעמון מראה כנעני
 פוטר, עגנון עולם׳. ו׳עד ועינם׳ ׳עידו על צמח עדי ושל עגנון אצל המשולב הדיבור

 המאמר על חריפה תגובה ומגיב גולומב הרי של מאמרו את בעניין מתמצא שאינו כמי
 ועינם׳ ל׳עידו בתגובתו עגנון גם מתייחס ועינם׳, ׳עידו את הדגיש וכנעני מאחר השני.

 צמח בדברי רואה עגנון עולם׳. ׳עד בעניין שנאמר מה על מתרעם שהוא אף־על־פי
2בלבד. מקרא צל המושתתת יהדות לאמור המקרא״ ״יהדות על עמון של רעתו תיאור

1/1 a טו\זטויב״ נו\ד ״גרני — וג?ןד1 שלנוגז

 כלליים, עקרונות של שורה צמח של לטיעוניו תשובתו דברי במסגרת מעלה צוקר שלמה

 אף נראים ורובם לדעתו, ועינם״ ״עידו כמו סיפור לפיענוח או לפירוש לגשת יש שלפיהם

ל

 ושל ברורות, קונוטציות של זיהוין הוא ספרות יצירת לפירוש הלגיטימי המפתח א.

 עמיהוד דברי את כאן נזכיר טעות. בה שאין מסורת מתוך (אלוךות) ארמזים או או־מז

 אין ולכן אסוציאציות, של שפע יש סמל) סימן(מלה, שככל שטענו מירון, ודן גלעד

חד־משמעיים. אדמזים בסיפור לזהות אפשרות כנראה

 ניסיון כל נעשה שלא כמעט עתה שעד למדות עוקר, שלמה דברי אחר נוטה דעתי

 של ניסיונות לעומת והד־משמעיות ודאות של דמות לפי כסיפור ארמנים למיין
 לרכות ממחלוקת, עתה ער המשוחררים כסיפור, רכים ארמזים אין למעשה, ניחוש.

ארמנים ישנם נאת, עם יחד תיכוח. כראשי ידל״ ״ירל גמולה של שירתה פיענוח

.112-111 עמודים תשל״ב, תל־אביב, המאוחד הקיבוץ פה, בעל עמון ש״י דוד. כנעני, ׳
 רמת־גץ, בר־אילץ, אוניברסיטת הוצאת מחקר, עיוני — עמון יוסף שמואל של אהבה סיפורי הלל. ברזל, 2

.31 הערה ,158־157 עמודים עולם״/ רעד ״׳שירה׳ :2 פרק

[נא]
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2.7.5

 של כשמה ״גרופית״ הצופן(כמו פיענוח ברמת חד־משמעי באופן שנפתרו בודדים

 על־ידי שנלקט המדרש, בבית המוזכרת שלמה, המלך בכיסא מצויה שהיתה ציפור

ילינק).

 צמח, של איפיונו את לדעתו הסותרים וגינת, גמזו של תיאוריהם על מתעכב צוקר ב.

 של גלותית נית צ׳ אינטרפרטאציה בין אפוא, אינו, הקונפליקט ״[...] כי וקובע

 חקירה ובין תורה׳ של ׳חיים בין אלא ציונית־ממלכתית, אינטרפרטאציה ובין היהדות

 תיאוריית את משמיט הוא בכך המאמרים). במבחר 282 אסתטית־מדעית״(עמוד

 גינת בין סטרוקטורלית מקבילה שישנה הוא נכון גמזו. של החד־משמעית הגלותיות

 הביקורת כתבה יחזקאל ר׳ על גם יחזקאל. ור׳ בן־אורי לבין ניגודים, כצמד וגמזו

גמזו. לגבי מאשר יותר צדקה יחזקאל ר׳ לגבי אך הגולה, נציג שהוא

 הדברים ואין היהודית, הדת של הכתבים כלל את ב״סגולות״ לראות מציע צוקר ג.

גד. שבט של לתחומו — ה״מזל״ לתחום שייכות שבסיפור הסגולות כך; בהכרח

הבאה.) ביחידה לסיפור, שלנו הפירוש בהצעת נעסוק (בכך

 ״חוקר גינת של היותו ובעניין הבדויה הלשון בעניין צמח של טיעונו את דוחה צוקר ד.

ותכליתי״. קר

38 שאלה
 עמודים צוקר, להשגות תשובתו (ראה צוקר? של אלה טענותיו את צמח דוחה נימוקים באלו
המאמרים.) במבחר 285־283

 אסתטית־ חקירה ובין תורה של ״חיים שבין בניגוד עוסק שהסיפור צוקר, של מסקנתו האם

 את משלילתו הכרחית אכן — טוכנר לפתרון שיבה בעיקרה שהיא מסקנה — מדעית״

 ובין גלותית אינטרפרטציה בין הוא שהניגוד הגורס צמח, של האידיאי פתרונו

 אינה כי אם אפשרית, צוקר של מסקנתו היהדות? של ציונית־ממלכתית אינטרפרטציה

 שיש למרות ;לגמזו ניגוד בהיותו מיצוי לידי בא גינת של שעיקרו לנו נראה לא הכרחית.

 לפשט נכון בכלל אם כן, ועל רבים. דמיון קווי גם ביניהם יש — חריפים ניגודים ביניהם

 אנטינוימיסטית^יטלית־ארכאית, יהדות בין הוא הקיטוב הרי אידיאית, לסכמה הסיפור את

 השונים, ולמקורותיה לגוניה ההיסטורית היהדות לבין גמולה, על־ידי מיוצגת שהיא כפי

 הפשטה — כאמור אך מאספה־קרבנה. את — וגמזו האידיאלי, חוקרה את מייצג שגינת

שבגינת. האנטיפטיים הצדדים ומן שבגמזו הסימפטיים מהצדדים מתעלמת זו מעין

 סיפור ועינם״: ״עידו — ברנדויין חיים 2.7.5
פרודי

 ;לחוק מנוגד = אנטינומיסטי *

 אנטינומיסטית שהיא יהדות

 את להלכה בציות רואה אינה

 פונה אלא העליונה, הנורמה

 המצוות ולטעמי ההלכה למניעי

 הטבעי. הצדק את כמבטאים

 מוצאים אנטינומיסטיים דחפים

 כמו משיחי־שקר אצל אנו

המת בערך צבי(ועיין שבתאי

 שלום: גרשם של בספרו אים

השבתאות). של גלגוליה

 שמציע הפירוש מן לסיפור לחלוטין שונה פירוש ברנךויין חיים מציע מרתק במאמר

 ״ןעוד הפיענוח כגון מעיקרם, עוקרם הוא — ״נתקדשו״ שכבר פיענוחים אפילו טוכנר.

 כהנה. ועוד ידל״), ״ידל של הפיענוח ביטול את הזכרנו ועינם״(וכבר ל״עידו ומעןן״

 התרבות או הבדויה שהשפה — צמח עדי של לגישתו דומה גישה שזורה המאמר ביסוד

 מקור שהם להלן), [נו] עמוד (ראה אוגךית כתבי על נסמכת ועינם עידו של העתיקה

 וסופו צמח, את מזכיר שאינו כמעט ברנדויין אך שבסיפור. האלילי הממד לכל ההשראה

 פרודיה, מעיקרו הוא הסיפור לפיה מסתברת, ובלתי כללית בהצעה לדעתי, מסתבך, שהוא

:ברנדויין אומר עמו. שהצדק ייתכן בודדים זיהוי שבפרטי למרות
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ועינם עידו גינת,

 — גבורו ולשם הספור לשם סביר פירוש גם מעלה אוגרית ובשירת אוגרית בכתבי עיון
 שם משקל ועל ).21 ט״ז א׳ (מלכים גינת״. בן ״תבני — מקראי הוא ״גינת״ השם גינת.

 אין ״שעדיין אוגרית ללשון היא אפינית זאת תצורה אף־על־פי־כן, ובשמת, בצקת :זה
עגלת בקר, בת — פרת הדוגמאות: ורבות ).12 עמ׳ אוגרית״ אלא...ת״(״כתבי בה...ה,

וכר. כבשה, — חרפת עגלה, —

 לספרו במבוא גינצברג בו משתמש וכך חג. — כלומר עיר, :השם שורש — ״עידו״
 ב זרה, עידיהם״(עבודה ״ימי או אידיהם״ ״ימי מוצא אתה וכן הפועלים״. עיר ״לרגל
 שנים שבע קאסוטו: וקורא עד. נקפת תמן תמת, שנת ״שבע״ אוגרית: ובשירי ע״א)

).50 עמ׳ כנענית״, וספרות עברית (״ספרות חגים תקופות שמונה תמימות,

 משקל על ארכאי, אפקט יצירת לשם באה ״עיר״ במקום ״עידו״ המאורכת התצורה
הדוגמאות. ורבות גזר. בלוח בול״ ו״ירחו אסיף״ ״ירחו וכן צפור״ ״בנו

 ״חרצ :אוגרית בשירת מוצא אתה וכך לחיזוק. הסיומת ומי״ם ״עין משורש — ״עינם״
 בלעם, — בלע מלכם, — מלב וכן אכלי, שתי, — לחמ״ ״שתומ ;יצק זהב — יצקמ״

אוגריתיים). וטקסטים המקרא (עפ״י צדקם — צדק

 העינמיים ההמנונות — השם משמעות ושיר, חג היינו: ועינם״ ״עידו — המוסבר לפי
 שם על האירונית והמשמעות שירתם״. וגאון רוחם ב״עזוז חוגגים המנונות גינת, שגילה

 ״לפי הגרופית. שירת — וסיומו ואדם, חי טבע, המקיף החוגג, השיר הספור סוף
 ההרים בשירי דבוקים המים עינות שירי בזה, זה וקשורים בזה זה דבוקים שהשירים
 שמו, גרופית אחד עוף יש ובעופות השמים, כעופות הגבוהים וההרים הגבוהים
 גומר וכשהוא בשיר, קולו ומנענע בעננים ראשו תולה העולם מן לצאת שעתו כשמגעת

״צ)ש ע׳ ועינם״, העולם״(״עידו מן הוא יוצא שירו את

בנושא מדרשותיו הנושא גמזו, בפי גם כך ושיר. חג — ועינם עידו :שיר והרי חג הרי
— . . .  למענהו למענהו, ה׳ פעל כל אלא במזלות, הוא ברוך להקדוש כביכול צורך ומה "

 כמו הפעם, גמזו וצדק ש״ס). ע׳ ועינם״, בתודה״(״עידו לה׳ ענו כמו ושבחה שיר לשון
 באר עלי וכן פולחן, שיר קול — )18 לב, (שמות — שומע״ אנוכי ענות ״קול שנאמר,

).17 כ״א, (במדבר לה״, ענו
המאמר) בגוף ההדגשות המאמרים, במבחר 293 (עמוד

 כך ומתוך העגנונית, האירוניה של לטיבה ביחס הקורא של חושיו את לחדד מנסה ברנדויין

 נרחבת מובאה מצטט הוא מאמרו בתחילת ועינם״. ״עידו את לקרוא יש כיצד להשכילו

 הדמיון ומן צלילי(פונטי), קשר לפחות ביניהן שיש מלים המציגה ,ומלואה עיר מתוך

 אירונית, דיאלקטיקה שלפנינו מסיק הוא ה׳״ ו״חמלת ״חמיל״ חמל״, ״לא שבין הצלילי

 היה הראוי מן אולי ;נכונים אינם הדברים לדעתי אולם חמילניצקי. פרעות על המוסבת

 למחקר נושא שזהו אלא העגנונית, האירוניה של וגבולותיה דרכיה על דיון כאן לקיים

 איכה, במגילת ונשנה החוזר פסוק הוא חמל״ ״ולא שהצירוף רק, נעיר ולכן ביותר, מקיף

 עצם עירו. ועל עמו על חמל שלא הקב״ה, עם קשה מתיחות של בסימן עומדת שכולה

 היהודית. בדת הכרחית נורמה היא אלא אירוניה, בגדר אינה הקב״ה נגד דברים הטחת

 אכזריות בין המקשרת מסורת על נשען עגנון אצל ו״חמלה״ חמןלנצקי של הנועז הקישור

 בפסוקים וגדוש מלא הדין״ ו״צידוק השם״ ״קידוש נושא כל כן, על יתר לרחמים.

 המשפט גם הוא כזה דתית.' הכנעה על אמון שאינו למי מוזרים הנראים פרובוקטיביים,

 אשר־ טו?ך רב ״מה :השם״) ״קידוש על שמתו אלו על ״יזכור״(בפרט בתפילת הנאמר

).20 ל״א, ליראיף״(תהלים צפ?ת

 לעמו האל של הכפול היחס לבעיית ומסובך מעמיק יחס בהם שיש סיפורים כתב עגנון

1 אם גם ומלואה. עיר בספרו החזנים״ ״סיפורי כמו לשואה, זיקה בעלי חלקם — ולקדושיו

.289־288 עמודים וגראה, סמוך בכרך ארץ־ישראל״ הרוגי של מטתם אחר — לקדיש ״פתיחה וראה 1

נבג]
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 שעגנון לומר נוכל לא — כלה בהכנסת יודיל ברבי ונתבונן הפתטי הנושא מן עינינו נסלק

 ממש אירונית, בדרך מציירו שהוא למרות עמו, מזדהה הוא להיפך, גיבורו; על מלגלג רק

 1 גמזו. את מאפיין עמון שבה הדרך על ברנדויין שהביא הגנוז הקטע בתוך שמבחינים כפי

 של בבואה הוא שגמזו בבהירות, מגלה הקטע מהו. ידע ולא — ברנדויין בידי היה אוצר

 הן בנעימה, המתמשך קולו הן :עגנון את אותו, תופס שהציבור תפס שעגנון כפי עגנון

 האופיינית, העגנונית התשובה הן מעלילה, התכופות והסתלקויותיו שבדבריו הדיגרסיות

 צלם ואת לכבודו״ ברא ש״הכל לומר, באים אלה כל — וה״גימל״ ה״עיך את המסבירה

 ומפעיל מתן הוא שעליהם הנושאים את אוהב עגנון כצלמו. ממנו לו התקין העולם דמות

האירוני: קסמו את

דברים פתחי

אור) ראה שלא כתב־יד מתוך (קטע ועינם עידו גינת,

 משהו עוד לנו מספר שאתה אפשר ועינם, עידו מעשה את קראנו לנפשי, אומרים רבים
 התחלתי וחבריו. עצמו גמזו ועל גמזו גבריאל של אשתו גמולה ועל גינת גדעון, על

 וראיתי שסיפרתי, מה על מוסיף ממעשיהם, שם לי נשתייך מה לבי בחדרי מביט
 ולהוציא המעשים את לצרף כח שיעצור מי ואץ לדברים* קץ ואין סתומים, שהדברים

 דבר נוטל שאני אפשר אבל אפשר אי — אפשר שאי דבר לעצמי, אמרתי דבר. סתם
 שאני ואלמלא הוא, סיפורים שבעל לי, שסיפר ממה גמזו גבריאל של מדבריו אחד

 קטן סיפור נטלתי אחרים. משל נאים שסיפוריו אומר הייתי לעדות אני ופסול אוהבו
 עידו למעשה המשך בו אין באמת הכתב. לאותיות הדיבור ממילות והעתקתיו מסיפוריו

 שבתוקף מאחר אלא רבים, בה שנבוכו סתומה פרשה לפרש כדי בו ואין ועינם
 דבריו שמסרתי לומר משתבח אני לנו. קרובה שיחתו אף האיש לנו קרוב המאורעות

 כקנה לא והרי בנעימה, מספר — מספר כשהוא גמזו גבריאל ר׳ מפיו, שיצאו כשם
בו. שכותבים קנה הרי קול שמוציא

 זה, אדם של דעתו לסוף לירד קשה גנותו. לידי בא אני גמזו גבריאל ר׳ של שבחו מתוך
 שהוא עלי דומה הרבה פעמים לסיפוריו. נוי המוסר או מוסרם סיפוריו תכלית אם כגון

 המוסגרים המאמרים אלמלא לו, אמרתי וכן בעיקר. והטפל בטפל העיקר את מחליף
 אותם אלמלא לי, השיב ומה הרבה. מרוויחים סיפוריך היו בדבריך מערבב שאתה

 שכן מאחר דברי. את וכובש פי את אוגד הייתי עליהם קובל שאתה המוסגרים המאמרים
 זו בעיני שיפה מה נמצא מהם. המורם המוסר את דבריו מתוך להשמיט לבי נתנני לא

קיימתי מוסר דברי אלו בעיני יפה שאינו ומה קיימתי לא נעימתו

 נתתם אתם שאף אפשר בצדה. שתשובתה שאלה מעין אני מוסיף האלה הדברים אחר |
 באותה מתחילים שבסיפור המקומות ושמות שבסיפור האנשים שמות שכל דעתכם

 בתחילתם מתאימים שכולם דרכם פי על שוים בהם כיוצא הכלל מן היוצאים ואף האות
 ברואי שכל גבריאל רבי זה מה לו, ואמרתי גמזו מר את שאלתי זה ודבר האות. באותה
 את אזייף שמא לי השיב ומה בגימל, או בעין פותחים כולם מטה וברואי מעלה

בעיניך, יפים ותמר אמנון אם ? והנשים האנשים של שמותיהם אשנה שמא הגיאוגרפיא,
 עליהם. התענג בעיניך יפים מהם מלאים הספרים שאותם ומדמנה כסלון אם

____________________________________________________

הסי בשלהי למקבילות השווה

 שצב, בעמודים עצמו. פור

שצה.

כרנדויין: של הבאה מסקנתו וחשובה נכונה זאת, עם יחד

 ריתמוס בעלות שמלים עמון) מדבריו(של לשמוע שלא יכול אתה אין אף־על־פי־כן
 מכוחם קטן אינו אווירה ליצור או אופי לעצב כוחן ואסוננציה. אליטרציה של פונטי

הבד. בית בקורות ורמזיהם נתכהתה שסמליותם סמליים, שמות של
1 )290 עמוד הביקורת, מאמרי מבחר (

 במבחר מופיע אינו והוא ,20.4ד.9מ־ בהארץ ברנדויץ חיים של מאמרו של א׳ חלק בצד נדפס זה קטע 1

המאמרים.

[ני]
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 יש ולכן ביותר, חזק משעבד כוח עגנון לגבי יש — למלים או לתמונות כמו — לצלילים

 או הצליל והצורה. התוכן שבין באחדות תלויה שאינה עצמאית, דינמיקה לפעמים להם

 כעין נוצרים הסיפור במשך כי אם התוכן, מן יותר חזקה תאוצה לקבל יכולים האליטרצןה

 רצפי אחר למשל, עקוב, לצליל. התוכן את לפרקים משעבד עגנון ;הזה ביחס עיוותים

 של אשתו (שם גרדה [שלום], גרשם גרהרד, (מוטיב), גרות גר, :כמו בשמות הצלילים

 שאליו המקום גדרה(שם לג,ר,ף), גרופית(המקבילה גרייפנבך, בשמו), המובלע גרהרד,

 גם מתפקד ג,ר השורש אותיות). בשיכול גרדה של שמה גם שהוא המספר, אשת נסעה

 גבירול, אבן שלמה והמשורר גמזו, גבריאל גאואל, בן לגבריה המשותף ג,ב,ר, בשורש

 גדעון, בתוך נמצאים — גד שבט גאים), גדי(בן עידו, השמות בסיפור; הוא אף המוזכר

 נראית אינה הגריפים״, כ״פלג גרייפנבך, לשם ברנדויין של המקורית פרשנותו גם וכדומה.

 כלל תלויים שאינם עצמאיים, ומשמעויות צלילים לפירושו לספח מנסה ברנדויין לי.

 תגלית מביא ברנדויין זאת, עם יחד מזכירו.* שהוא נשים), (חוטף Gryphus במושג

 (אהרון המלך״ שלמה של איפודרומין ״כיסא — גרופית הציפור מקור על באמת מזהירה

 אבל המאמרים), במבחר 291 בעמוד ומוזכר חמישי, חדר ב׳, חלק המדרש, בית ילינק,

 המושג אחר לדרוש אפשר ג,ר,ף שורש כל שלא להזהירו, צריכה היתה זו תגלית דווקא

 לגרוף מנסה שברנדויין גם מה זוהה, מקורה — הציפור גרופית שהרי החטפן, של הלועזי

 מן ״גורפת שגמולה כותב הוא שלו; האסוציאציה האצת על־ידי פרשני״ ״הון זו מתגלית

 על הגאה גמזו, ה׳גריף׳ בחיים נשאר נהרגים. ושניהם גינת, הוא גדעון חכם את הגג

המאמרים). במבחר 291 (עמוד חטיפותיו״

 יש אירועיה, כל את היטב מונה שברנדויין בסיפור, החטיפות פרשת את נכונה להעריך כדי

 ״ט״ו — חג אותו משמעות את המסבירים עגנון, בכתבי אחרים מקורות אל גם לפנות

 שבשילה ישראל בחורי והיו בכרמים, ומחוללות יוצאות ישראל בנות היו שבו — באב״

 הפרשה. משמעות את להעריך יש מכן לאחר ורק לנשים, אותן ונושאים אותן חוטפים

 למסכת או החומה, מן לפנים עגנון של בספרו אשר וכסא״ ״הדום בסיפור ל׳ לפרק הכוונה

ח: משנה ד׳, פרק תענית

 וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו לא גמליאל בן שמעון רבן אמר
לו. שאין מי את לביש שלא שאולין, לבן בכלי יוצאות ירושלים בנות שבהם הכפורים,

 ומה בכרמים. מחוללות] [= וחולות יוצאות ירושלים ובנות טבילה. טעונין הכלים כל
לך. בורר אתה מה וראה, עיניך נא שא בחור, אומרות, היו

 מתחוללת כך משום גם למעשה. לו מיועדת שאינה נערה חוטף שגמזו הוא, נכון אמנם

 הבסיסי הסיפורי הגרעין כאמור, ובור״(שהוא, ״חולדה בסיפור המעוגנת הקטסטרופה

 של הגחכה על־ידי רק הזו הפרשייה כל את להבין אין אך עמון), של האהבה סיפורי בכל

גמזו.

 של השקפותיו אימוץ את מדגים ברנדויין על־ידי הבדויה הלשון משמעות של הניתוח

 לשון לבין ועינם״ עידו ״לשון בין משמעותיות דיפרנציאציות לערוך אין לדעתי צמח.

 התשובה היא הללו הלשונות כל של ההפשטה ;הנידחות״ ״הקהילות של ולשונן גמולה

 את ננתח כאשר הרחבה, ביתר כאמור, נעמוד, מקורה שעל זו, לשון של מהותה לשאלת

עצמו. הסיפור

 כי אם למדי, משכנעים נראים ריבלין יואל של מספרו ברנדויין שמביא המקורות זאת, עם

 בכוונה מקורותיו את מערפל הוא אם ברור לא ולכן מרכאות, ללא מובאות כותב ברנדויין

:כותב ברנדויין ריבלין. של בספרו כתובים אכן שהדברים או תחילה,

 פירושו בגרמנית )Bach( בך *

 )griff( גריף ;מעיין פלג,

 ח,ט,ף ג,ר,ף :לשורשים מתקשר
ת,פ,ס.
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 דל—י דל —י :ישמע כורדיסטאן ליהודי היינו, ריבלין, של מקורותיו אל והטורח [...ן
<הגה: פהם כבערבית מבין, — מה פה וה־הוי, אהוב; הוי הלב, הוי יקיר, הוי דל—י

יקיר, הוי אהוב, הוי הלב, הוי כולו: השיר משמעות מבינה. הוי ומשמעותו: יהפהמה)
מובהק. כורדי אהבה שיר — .>10)101ה־ כדרך יודע, לבי אני, מבייי!

ברנדויין)* של ההדגשות המאמרים, במבחר 292 (עמוד

 ללא משכתב ברנדויין אך מעניינים, הם מקסוטו מביא שברנדויין האוגריתיים המקורות

 לפני נסגרות רציטוטיו (המדכאות עגנון. ללשון ומתאימן קסוטו של מטקוותיי את הרף

 זאת, עם יחד ואוגרית״.) ועינם ״עידו הפרק ראש שתחת 2ו־ 1 בסעיפים כמו ההוכחה,

 המיוחדת הלשין נושא לשילוב גירוי להוות היה יכול הללו ההימנונים שגילוי נראה

 עשרת קהילות של האיפיונים בכל ומקורותיו צידוקו את המוצא נושא — בסיפור

 המסעות ולספרות הדני״ אלדד ל״סיפורי (הכוונה במקורות. מובאים שהן כפי השבטים,

 הם ברנדויין מונה זאותם1 האידיאייה המוטיבים גם כן, על יתר הבאה.) ביחידה כך ועל —

:לאחת המתלכדות אידיאות שלוש בסיפור יש ברנדויין של לדעתו ומחדשים. מקוריים

 הזה המקור את מצאנו לא

 רכלין: יוסף יואל של בספרו

 וייתכן התרגום, יהודי שירת

 מקורות עמדו כרנדויין שלפני

נוספים.

 צפונותיה גילוי הרוח״. את ״ליזדש בכוחם אין ופיענוחם תרבות גנזי חישוף .1
 על־ידי להחיותו אפשר אי שמת מיתוס לתחייה מחזירן אינו האדמה של ונסתרותיה

 ופשרם, מוצאם לדעת בלי מיתוס, חיי החיה כגמולה, ועינם עידו חוקר משייפגש חקר.
 ושירה לשון עניניה עוד כל החקר בעבודות עולמו רואה גינת ד״ר בלהבה. יישרף
 חי, בקול ומושרות הנהגות ושירה לשון לחקר משיפנה ובחימר. באבן החקוקות אלמות

 ינת ד״ר שם. משובשת אבל מודעת אחריו וישאיר השיר בכוח ייגרף ולוהט, מתגעגע
ייתכנו. לא אהד בגוף גדעון וחכם

 וטמורה גנוזה שהיתה העתיקה, עידו לשון השני; כחוט בספור עובר הלשון מוטיב .2
 יהודים בפי מיוחד, קצב בעלת מקרא לשון ניבי קדומים. שיות ולשון שנה, אלפים

 בדויה, ולשון מפוענחת לשון ירושלמי, תרגום ולשון ארמית ולשון נדחת, בקהילה
 וכו׳) ידל סמויה](ידל :להיות [צריך סמיה לשון ורוכלים, עוזרות ולשון משובשת לשון

 וחקר גזניוס), של דקדוק וספר גינת של לשון(ספרו דקדוק וויכוחים. אסיפות ולשון
 באבן חקוקה לשון נמתחת״, ו״נו״ן דוגלת״ ״למ״ד של אותיות לשון לשון. התהוות

 ולשון הרים שירי ולשון המים״ ״עינות שירת לשון ועלים, קלף ניר, על כתובה ולשון
 הצפור גרופית ושירת בגרמנית, לשון ואירוניות בעברית לשון שעשועי השמים. עופות

אדם. בלשון מושרת

 — לשון(גילת ״מטעות :הקורא ועל השומע על הלשון של השונות השפעותיה כן כמו
 של המיצלולים מאפקט ;במדרשים כוונה המסווה גמזו, של הערומים לשון עד גינת)
 עברי כצירוף זמנית ובו פשר וחסר שרירותי הנראה הלשוני הצירוף עד וגימ״ל עי״ן
לפענוח. הניתן עתיק

 אל וחודרוי; מוות מבשרות קודש, וחרדת תמיהה וצחוק, פחד מעוררות אלה לשונות
חלום. נבכי

 אך הלב״, ״שעשוע לשם לשון, לבדות ואפשר שכוחה לשון לפענח אפשר ובסכום:
קבלה. ספרי מ... משהו ללמוד אפשר כך, על ונעלם, כמוס — הלשון סוד

 שקבלתי ממה מעט דבריו על הוספתי אני ואף הלשון... סוד על מדבר ״התחיל
העולם״. אומות לחכמי בזה שקדמו הקבלה מספרי

המאמרים) במבחר 294-293 (עמודים

[ני]
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אוגרית* בכתבי ומת בעל

f ז 942—ותש״ב

 עולם (ראס־שמרה). אוגרית כתבי של הפענוח מהתחלת שנים עשר עכשיו׳ נשלמו

 להתגלות אז התחיל הנשיה, בתהום ככולו רובו שקע שכבר הכנענית, התרבות עולם מלא,

 מעט אם כי ממנה יודעים היינו שלא הכנענית, המיתולוגיה המשתוממות: עינינו לפני

 הכנענים, האלים של תמונותיהם שלה; הפלאים בנייני את לפנינו פותחת התחילה מזער,

 התחילו לשעבר, היינו מכירים שמותם, את לא אף ולפעמים משמותם, יותר שמעט

 שהיו הקדומות, והאגדות לעצמם. אותן מתארים הכנענים שהיו מה כפי לפנינו להופיע

 עכשיו מונחות הדורות, במשך ונשכחו ושהלכו אלהיהם אודות על מספרים הכנענים

לזכרון. ספר על כתובות לפנינו,

 אוגרית. כתבי של והמדוייקת הברורה מההבנה אנחנו רחוקים עוד לדאבוננו, ואולם,

 ,2האוגריתית השפה במחקר האלה השנים עשר של ההתקדמות כל למרות אחד, מצד

 נחקקו שעליהם הלוחות השני, ומהצד בחינות; מכמה לקויות עדיין זו בשפה ידיעותינו

 שתי כמובן, לפנינו. מונחים לוחות שברי ורק בשלמותם, אלינו הגיעו לא הטכסטים

 אוגרית מכתבי להוציא באים כשאנו לפיכך, ספקות. מיני כל גורמות עודן הללו הסיבות

 נבנה לכל רבה, זהירות להזהר עלינו הכנענים, של ואמונותיהם השקפותיהם על מסקנות

 החוקרים כל ולא ומטעה. מוטעה פירוש איזה של הכוזב היסוד על השערותינו בנייני את

 העובדות של המוצקה הקרקע את לעזוב שלא נשתדל אם אכל זו. מסכנה כדאי נזהרו

האפשרות. במידת האמת אל מסקנותינו שתתקרבנה לקוות נוכל הבטוחות,

שראל לחקירת העברית החברה של השנתית באסיפה הרצאה * תשרי כ־ז ועתיקותיה, ארץ־י

.28.10.1940 - א תש־

זו. הרצאה כשהרציתי ,1940 בשנת כלומר 1

 שהופיע ),C. H. Gordon( גורדק כורש מאת האוגריתית, השפה של הראשון הדקדוק 2

שראל הניע לא ברומא, 1940 בקיץ לראותו. זכיתי לא ועוד המלחמה, מפני לארץ־י

219

 וספרות מקראית ספרות א: כרך הקדמון ובמזרח במקרא מחקרים קסוטו: מ״ד של ספרו מתוך

 החברה בידיעות לראשונה נתפרסם .2ו9 עמוד תשל״ב, ירושלים, מאגנס, י״ל הוצאת כנענית,

אל לחקירת העברית שר .51-45 עמודים ,1942/1941 תש״ב, ס; ועתיקותיה ארץ־י

 הוא שהסיפור אבחנתו על המוקפת ברנדויין, של הסרקסטית למסקנה להסכים נוכל לא

הפרודיה: בתחום ביסודו

 הבריחה נסיון אירוניה. אלא אינה עצמה שהיא מציאות חושפת האירוניה פענוח [...]
 נעורים מחדשים היאך הנשרים מן ללמוד ההרים לראשי גאואל בן עולה בו לעולם

 המתרחש כל המסביר וגמזו, [...] המדע לעולם הבריחה כנסיון (שע״ז-שע״ח)
 יוצרו, הסופר של קריקטורה הינו לחים, ובגדים מדרשים ומזלות״, סגולות ״בהלכות

 מגלה פענוחה הסוואה. אלא אינו המציאות עילוי ומשלים, פלא בלשונות עולם המעצב
הפשר״]. ״חסר להיות [וצריך הפשר חסרת לגלוגה את

 בתוך המאמרים, במבחר 294 (עמוד
הספרותי״) האשליה ״עולם :הסעיף
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 טרח לא אך עולמות, לברוא באמצעותה שאפשר הלשון נושא חשיבות על עמד ברנדויין

 וגם בעקבותיו, שנכתבה ולספרות לפרשניו יצירה, ספר הזה:ל הרעיון מקורות אל להגיע

 הגדול ספרו כותרת ייאוש. של פרודי מבע אלא אינו הסיפור כי למסקנה הגיע כך משום

 לקוחה — שלום גרשם של בביתו שגר בזמן כתב שאותו וסיפור, סופר ספר :עגנון של

 הבאה, ביחידה שנראה כפי ועינם״, ב״עידו יצירה״. ״ספר של הראשון המשפט מתוך

יצירה״. ב״ספר הקשורים רבים רעיונות גלומים

39 שאלה
 זה כמו בו, הקשורים המדרשים או )5 ק״ג, נעוריכי״(תהלים כנשר ״תתחדש הפסוק עשויים כיצד

 ברנדויין של הערכתו את שונה באופן להאיר — [בהגהות] פמ״ה דף אליעזר דרכי בפרקי המופיע
? ההרים לראשי גאואל בן גבריה של עלייתו משמעות לגבי

40 שאלה
 המדע? לעולם בורח גינת כי ברנדויין, של קביעתו נכונה לדעתך האם

41 שאלה
 ב׳ חלק בסוף המובאת ועינם״, ב״עידו שצה עמוד מחוך הסיום פיסקת משמעות דעתך, לפי מהי,
ברנדויין? של מאמרו של

 הפעילות ואת פרודי, כמסר הסיפור של המסר את ברנדויין תופס שבו האופן לסיכום,

 פרודית כפעילות או בריחה של כפעילות גאואל בן וגבריה גינת על־ידי בסיפור המתרחשת

 אי היא אחרים ושל ברנדויין של לטעותו המכריעות ההוכחות אחת נכון. לי נראה איננו —

 36 בשאלה הנזכר נעוריכי״, כנשר ״תתחדש— מתהלים הפסוק חשיבות בדבר הידיעה

 הם כיצד הנשרים מן ללמוד הולך גמולה, אבי גאואל, בן גבריה שבה הסיטואציה דלעיל.

פסוק. אותו של המחשתו אלא אינה שעז-שעח) עמודים ועינם״, נעוריהם(״עידו מחדשים

אינטרפרטציה אחר חיפוש —שקד גרשון 2.7.6

 בגרמנית נדפס ועינם״, ל״עידו פירוש אחר לחיפוש שהוקדש שקד, גרשון של מאמרו

 אותו, מציינים שאינם כמעט החוקרים זו. יחידה הוצאת לקראת לעברית ותורגם ,1970ב־

 ולהסביר לחזור נאלץ הגרמני, הקוראים לקהל המכוון המאמר, בהישג־יד. שאינו מפני

 עברי. לקורא ברורים להיות האמורים רקע מיני תרבותו, ועל עמון על אמון שאינו לקורא

 נכנסת זו עמדה הנידון. לנושא מעט המנוכרת תצפית עמדת יוצרים הללו ההסברים

 — שלישי בגוף כאילו בסיפור ההתבוננות — הזה הניכור דווקא אבל שונים, לאילוצים

עליהם. דובר טרם כה שעד נוספים, ממדים בו לגלות לפעמים מסייע

 שגירויו תוכן עם הייחודיות היהודיות הסגנון ״צורות את מתרגם שעגנון שקד, של הנחתו

 מזהה הוא שאותן בתבניות ביטויה את מוצאת המערבית״, הספרות מן באו וצורותיו

 :הרומנטי״ ״המשולש לתבנית מקנה שהוא המיוחדת באיכות ובעיקר הגלוי, בטקסט

 מאין־ הסובל (גמזו), מבוגר ל״פנטלונה נשואה הרומנטית״, הצעירה ״האשה גמולה,

 המאמרים). בספר 263 (עמוד יותר״ צעיר למאהב ונמשכת וארוטית, רוחנית אונות

 במישור לנסיכה הראוי הבעל היה לא גמזו :וודאיות אינן שקד של הסכסולוגיות המסקנות

ממנו. נמנעת היא ולכן האגדה,

 או כמאהב בסיפור מוצג איננו גינת אולם וכמאהב, המדען כ״פךנטה״ דקש רואה גינת את

בשירתה עמוק עניין לו שיש כאדם אלא — הגלוי במישור לא גם ואמביציוזי, קר כחוקר

ח] [נ
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״הוא שקד: כותב חד־פעמית. אמת מגלות ושירתה שגמולה מפני ובהוויתה, גמולה של

שהיא לאחר רק אהבה, שמתוך מוות אל עמה וצועד רומנטית, מבחינה אליה נמשך

איני ואולם ),263 עמוד שלו״(שם, המחקר אובייקט את ממנו תשלול כי עליו מאיימת

זו. בקביעה שקד מסתמך הטקסט מן מה על יודע

הסיפור: לגבי וחשובות קולעות יסודיות אבחנות כמה ומדגיש שקד מחדש זאת עם יחד

 מתבקש שאדם ״למקום :רבותינו של בדבריהם קשורה הסיפור של הפנימית המהות א.

דונתבקש״ מה לשם יודע אדם עת בכל שלא אלא אותו, מוליכות רגליו שם עי ״ ) 

זו. לחוקיות כפופים הגיבורים כל ואכן, שעב! עמוד ועינם״,

 עולם של פנימית חוקיות איזו מבטא הוא אלא מקרי, אינו גרייפנבך בבית המפגש ב.

. תת־ההמי של במוטיבציה שורשו — אישי מקרה כל שבו החלומי, המראות

 כבית הבית של במשמעות ודן לסיפור, האקטואלי הרקע של החשיבות את מציין שקד ג.

 לחומה, מחוץ שנבנה בית שזהו העובדה על העומד היחיד הוא בירושלים. ממשי

 החדשה, ירושלים נושא את ולפתח יושביו על הבית משמעות את להעריך ומנסה

 עמודים המיתוס(שם, של ירושלים לעומת הרוחניות, ממשמעויותיה ומרוקנת הריקה

266-264(

 גרמניה, יוצאי יהודים של כמשפחה גרייפנבך משפחת את מעניינת בצורה מציג שקד ד.

הזו. הריקנות מן מוצא למצוא העקר ניסיונם ואחר עולמם השקפת אחר ומתחקה

 וסגירת הבית חוסר בעיית העולם(כגון מלחמות שתי שבין החוויות את מזהה שקד

 שבה הסמליות מידת לכדי השער סגירת מוטיב את מעלה הוא אין אך העלייה),

ביצירה. זה מוטיב מתפקד

 עידו של לעולמם מזרחי, כפר לאותו גמזו של בואו בין האנלוגיה את מציין שקד ה.

 גילדם דהיינו בעיה, אותה של רבדים שני או שלבים שני הם ״אלה כי בקבעו ועינם,

:ואקזוטית״ מרוחקת בסביבה שיריים־ארכאיים ערכים של

 היבטים השוזרת רב־צדדית, פרספקטיבה כן, אם מהווה, הזו החדשה התבנית
 כמו — להיות ההופכות זו, אחר זו הבאות בסיטואציות הנושא של מגוונים

המהותיים. נושאיו על וריאציות — הדמויות

)264 (שם,עמוד

 בפיענוח ורואה לאלגוריות, הסמלים את המצמצם טוכנר, נגד נוקט שהוא העמדה ו.

 של ניתוחו על שקד בתגובת החשוב המשפט משימתו; עיקר את האלגברי־סימני

 להורידם אין אבל הללו, בסמלים בחלקם כלולים והדמויות ״הרעיונות :הוא טוכנר

המאמרים). בספר 264 בלבד״(עמוד רעיונות לדרגת

 מפני חשוב, הוא ומוסרית הרואית כדמות גינת של דמותו את שקד שמנתח הניתוח ז.

 לאופן בכך שותף שקד שלילית. כדמות גינת הצגת נגד מבוסס טיעון מעמיד שהוא

גינת; את ואלשטיין ברזל רואים שבו

 ל״עגונות״, בדומה העולמות שבין לדיסהרמוניה הזוגות שבין הדיסהרמוניה הקבלת ח.

 הכוכבים כדימוי לזה זה העולמות געגועי את מדמה גמזו שבו הקטע על וההצבעה

 של הנאופלטונית* המשמעות על העמידה גם חשובה ולנקבות; לזכרים והשךפים

);266 עמוד (שם, הזה ההיבט

פילו תורה היא הנאופלטוניות
 של משנתו על המבוססת סופית

 פלו־ ידי על שפותחה אפלטון,
 בימי־ באלכסנדריה טינוס

 גורסת הנאופלטוניות הביניים.
 נאצלות הקיום צורות כל כי

 שואפת שעמו ה״אחד״, ממקור
לענ מיסטי. לאיחוד הנשמה

 הרוג־ עקרון בעיקר חשוב ייננו
 שנמצא מה כל לפיו מאיות,
למטה. נמצא — למעלה
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 או הבא והעולם האקטואלית) (המציאות הזה העולם בסיפור: הכפול הזמן תכונת ט.

 בתחומי השמים, בשמי שם ״אי וגמולה) גבריאל של שבארצם (המציאות האחר

);266 עמוד (שם, הנצח״ מיתוס

 ארכאי־ ׳־בחלל ממשי לא בזמן חיה ש״היא בנצח, קיימת אכן שגמולה האבחנה י.

);267 עמוד (שם, עצמו״ עולם אותו וש״היא אקזוטי״,

:מפתחם אינו הוא אך סיפור, של הפינה מאבני הם שלדעתי יסודות, בשני נוגע שקד

 וזאת הברבור״, ״שירת של מוטיבים בה שיש גרופית, הציפור שירת על כותב הוא א,

 הפניקס״(שם, למוטיב רב דמיון כאן ״יש כי גם, מעיר הוא אבל אחרים. גם כתבו

 האופן ואחר העמוקה, הקירבה של טיבה אחר לעקוב בלי הלאה, וממשיך ),267 עמוד

בסיפור. מתפקדת היא שבו

 הניסיונות וכי האב״, דמות ממות תוכו בתוך נפגע הזה ש״העולם העמוקה, ההערה ב.

 אולי היא מכל חשובה אך בזה. זה אחוזים הממשיים העולמות ״אל הבת את לקשור

 ).268־267 עמודים עצמו״(שם, הסופר על־ידי שנרמז המוקדים, ״אחד על ההצבעה

:בסיפור שסו-שסז שבעמודים לקטע כוונתי

 ונראו הקרון דלת נפתחה רכבת... גלגלי לקול שננערתי עד ונתנמנמתי שינה עלי נפלה
 הקול אחר נמשכתי מה. פה וה ידל ידל משורר קול ונשמע מים, ומעיינות גבוהים הרים

אותי. וכיסתה באורה וחבקתני הלבנה באה בעדי. הדלת נסגרה אחריו. לילך וביקשתי
פניה. במלוא לי היא ושחקה אחת בעין לה שחקתי

 אחד לצד עצמי הפכתי שכבתי. הגרייפנבכים בבית מסתי על כאן. היתה לא רכבת
 על מהרהר כשאני פני, על שזרחה הלבנה מפני מעיני, למעלה עד בשמיכה עצמי וכסיתי
 הלבנה מן חוץ רוצים, שאנו מקום לכל להגיע יכולים אנו ואין עצמו שסגר העולם
מה. פה וה ידל ידל ידל ומשוררת כולו העולם בכל מהלכת שהיא

המאמרים) במבחר 268 (עמוד

 מזדהה שהאני טוען, שקד במקצת. לוקה נראה שקד על־ידי הזה הקטע של הניתוח אולם

 גם גינת, גם — נוסעים הכל שבסיפורנו מפני מדויק, אינו וזה הגרייפנבכים(המסע), עם

 להזדהות יכול אינו האני אבל שינה,* ומנודדי נודדים כולם הלבנה; גם גמולה, גם גמזו,

 הארץ״ של מיגיעתה מעט ״לנוח כדי שנסעו הגרייפנבכים, של השלילית הנסיעה עם

 של הזדהותו בדבר האבחנה היא נכונה כי ספק כל אין מאידך, שמד). עמוד ועינם״, (״עידו

אחת. בעין ללבנה קורץ כגמזו המספר גמזו: עם המספר

 אל המודרני, האדם של הצללים עולם אל לחדור ניסה ש״עגנון שקד, אומר דבריו בסיכום

 ).268 עמוד וכיסופיו״(שם, התפרצויותיו אל הנסתרים, ביעותיו אל שלו, הלילה חלומות

:משמעויותיו מלוא על הסיפור את לפענח שאפשר מאמין אינו שקד

 חד־ בצורה ועינם״ ״עידו את לפרש אפשר אי באמת, הגדולות האמנות יצירות כל כמו
 נוכל לא אך שונות, מזוויות אליו ולהתקרב הזה הסיפור סוד סביב לחוג נוכל משמעית.

מכמניו. כל את לדלות

 בתקופה, הקשורים שונים אקטואליים רבדים :שונים רבדים קיימים הזה הסיפור בתוך
עמוקים. ומיתיים אוניברסליים על־אישיים ורבדים

)267 עמוד (שם,

הסה — הסימנמבוליזם נושא

 שינה מנרורי הסבל או רוריות

 אצל המופיע מוטיב הוא —

 כגון אחרים, בסיפורים עגנון

הלי מן ו״לילה הרם׳׳ ״כיסוי

 מפני בחררה קשור הוא לות״.

 עגנון אצל המתבטאת רעשים,

 ״שוב במלים: רבים בסיפורים

 נטה באורח כך קול״. נשמע

 מר של בבחנותו ,22 עמור ללון,

 וכסא, כהדום .31 עמוד לובלין,

 ובספר ,127 ,111,110 עמודים

.155 ,105 עמודים המעשים,

[ס]
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 הקבלה מסוידות — אורון מיכל 2.8
וחוקריה

 הופכת שהיא תוך ועינם״, ״עידו בסיפור הקבליים המקורות את לזהות מנסה אורון מיכל

 בסיפור שהטמין בצפנים עגנון של מאווייו עיקר כאילו הקבלה״, ל״עזפחת היצירה את

 — גינת ד״ר — המחקר בזכות ״רק :ולחוקריה הקבלה למחקרי ושבח שיר אלא אינם

 316 הקדומים״(עמוד ושיריה סודותיה את מחדש ומעלה מקורותיה אל התורה חוזרת

המאמרים). במבחר

 עם זיהויה על־ידי אורון מיכל פותרת לאביה גמולה שבין הבדויה השפה של סודה את

 המאיר אורו את מעובדת.* ארמית היא הזוהר״ של ששפתו ״כיוון הזוהר, ספר של שפתו

 המרכאות את משמיטה שהיא למרות הזוהר, של כאורו מפרשת היא מותו לאחר גינת של

 של הסיום משפט הזוהר. כספר משמעותה את כנראה, מטשטשת, ובכך זוהר, המלה מן

 והולכת״ מאירה נשמתו — עגנון זאת שאומר כפי — ומאיר נשאר ״הזוהר :הוא מאמרה

).319 עמוד (שם,

 פירוש של לגיטימית כצורה לךרו׳עז אורון מיכל של העקרוני יחסה מהו גם ברור לא

 שאינן שהשכבות טוענת היא דרשן. פרשן בכל רואה שהיא דומה דבריה מפתיחת לסיפור.

 דרכו על־פי אחד כל המנסים השונים, המבקרים של אלגוריסטי פירוש פרי הנן גלויות

 הנאות הפירוש למציאת היא אף מכוונת מאמציה עיקר את לו. הנאות הפירוש את למצוא

 כל להציע אותה) נוטשת היא שאחר־כך הסתייגות מתוך (אמנם מנסה היא לדוגמא, לה.

ם,הרבני״ היהודי ״גמזו כמו שביצירה, השמות למשמעות גימטריות מיני ש 3 עמוד ( 11.( 

 הרבני״, ״היהודי שבצירוף ״יהודי״ המלה מן הידיעה הא את משמיטה היא יותר מאוחר

 היהודי־הרבני״ ״גמזו שוב: כותבת היא המאמר בהמשך אבל תתאים, שהגימטריה כדי

 זאת עם יחד אובייקטיבי... לנתון הפכה כבר שהציעה הגימטועה כאילו ),314 עמוד «שם,

 כמה של ביסודם משוקעים להיות העשויים בזוהר, מעניינים מקורות אורון מיכל מגלה

 בעמוד המופיעים ול״ניחושים״ הציפור לגרופית כוונתי שביצירה. והמושגים מהדמויות

 ברנדויין שהרי גרופית. השם משמעות בדבר המאמרים) במבחר 309 (עמוד במאמרה 162

 לשמה מתכוון הזו(ואיני הציפור שם של מקורו את לדעתי, חד־משמעית בצורה פיענח,

 של בשמו מפורשות השתמש לא שברנדויין אלא ברנדויין). פיענח אותו שגם גמולה, של

 המקור את הביא רק ברנדויין עגונה; = גמולה גלמודה. = גמולה להסביר: כדי עגנון

 שהיא המקורות גם ע״א). כו, מבעלה״(סוטה דא גמולה ? גמולה ״מאי :האומר התלמודי

 זה. לעניין החשובים המקורות אינם ),309 עמוד (שם, הזוהר מספר הלבנה על מביאה

 הבאה. ביחידה הסיפור בניתוח שנראה כפי מהם, ומדויקים חשובים מקורות ישנם לדעתי

את הרועה השכינה בציור קשור אמנם ברכיה על לה מונח שגדי גמולה של שהציור ייתכן

 לפי ״הזוהר״ של הארמית *

 של הפסבדואפערפית הכוונה

 מלאכותית. היא דה־ליאון

 של לשפתו דומה להיות ונועדה
קדמון. תנא

נסא]
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 לך תדעי לא ״אם עצמו: בפסוק להסתפק אפשר כי אם י״ז) דף ג׳, חלק (הזוהר, גךיותיה

 א, הרעים״(שיר־השירים משכנות על גדיתיך את ורעי הצאן בעקבי לך צאי בנשים, היפה

 גמולה,־ של הנאלם קולה פרשת הוא ללבלב פסק שקולה הציפור לגרופית אפשרי מקור ).8

 א׳, חלק נעכר״(הזוהר וכאבי מטוב החשיתי דומיה ״נאלמתי בפסוק: באמת אולי הקשור

המאמרים). במבחר 310 (עמוד בגולה השכינה של מצבה את המבטא ל״ו), דף

 בית־ של גגו על עלתה שהשכינה מציינת כשהיא גם חשוב למקור מכוונת אורון מיכל

 מעמדו ולגבי גמולה של קפיצתה לגבי מסקנות מסיקה אינה אך החורבן, בשעת .המקדש

 מוטיבים שילב עגנון גמולה של שבדמותה למסקנתה, מסכים אני זו. בתמונה גינת של

 בעיקר — חשובה אבחנה זוהי ;בקבלה כנראה שמקורם השכינה, של לדמותה המתקשרים

 ״סימן היא שגמולה כלומר השכינה, עצמה היא שגמולה אומרת אינה שהיא מפני

קבליים. מחומרים השאר בין שונים, מחומרים מעוצבת שגמולה טוענת אלא אלגבראי״

 המתהלך הקול על הסצנה שבין הקשר את המציינת והיחידה הראשונה גם היא אורון מיכל

 מסקנות מכך מסיקה אינה היא כאן גם אך בראשית. בספר גן־עדן פרשת לבין הגן בתוך

 בהפנותה ״הזוהר״, מן כמקור האגדה מן חשוב מקור מציינת היא בטעות אפשריות.

 מקור על לעמידה הקשת״. גווני כל בה ״ונרא ע״ב: ע״א, פ״ד, דף ב׳ חלק ל״זוהר״

 באש מלכתחילה כתובה היתה התורה כי נמצא ב״זוהר״ גם חשיבות; אמנם יש היסטורי

במדרש. נמצא זה לעניין המקור אך לבנה, ובאש שחורה

 היה — הר־סיני מעמד כלשהו באופן גלום בסיפור כי אורון מיכל כמו שהניח חוקר כל

 אחרים ומקורות אגדות מדרשים, אוסף שכולו ראיתם, אתם עגנון של בספרו לבדוק צריך

 ואמנם, אחרים. בסיפורים גם להם ונתפס חוזר שעגנון המדרשים מהם מתן־תורה, לפרשת

 נזכרה לא באגדה אם סיני. מעמד אותו ״רדף״ כמה עד ראיתם, לאתם במבוא מעיד עגנון

 לא חשוב כי אם ביותר, חשוב מקור שזה הרי — בזוהר רק נזכרת והיא הקשת, גוני פרשת

 שהגוונים העובדה משמעות ומהי בסיפור, ומשקלו המקור משמעות מה לברר פחות

במהלכו. גמור שינוי משתנים או מסתלקים

 גאואל בן שגבריה אורון, מיכל של בהערתה רואה אני הסיפור להבנת חשובה תרומה

 במבחר 314 המרכבה(עמוד חיות — הקודש חיות ציור על־פי לקב״ה בהופעתו מקביל

 ובשילוב הזוהר מדרשי בהבאת צורך ואין יחזקאל, ספר בציון די כך לשם אך המאמרים).

 ספירת בציור מופיע גבריה של ששמו טוענת כשהיא גם הגיבור. בשם הקבליות הספירות

 * מרכבה״ ״יורדי בספרות הכבוד כיסא על האל להופעת הופעתו את ומקבילה המלכות

לכך. מקור מציינת היא אין —

 דרכם הנה ש״גינת״ והוא סמך, ללא אך ביותר, מעניין נוסף טיעון טוענת היא דומה באופן

 בדברי הטמון האלוהות סוד את לגלות דברים, של לתוך־תוכם לחדור המקובלים של

 אגוז גנת ״אל לפסוק המקובלים למדרשי מתכוונת היא אפילו ).325 עמוד התורה״(שם,

 את המדרשים. את ולא הפסוק את לא מביאה היא אין הרי — )11 ו. ירדתי״(שיר־השירים

 (פרשת הזוהר על בהסתמכה אחרא, לסיטרא כסמל מפרשת היא גאים בן גדי השם

 רבות ״פעמים וכותבת: מקורותיה את מטשטשת היא בהמשך קנה). עמוד ״משפטים״,

 58 מספר שוליים לחוטפה״(הערת כדי לשכינה האורב אחרא הסיטרא תיאור את גם נמצא

 האם :רבות״ ״פעמים אותן נמצאות היכן מציינת אינה אך המאמרים), במבחר 313 בעמוד

 גאים בן שגדי לכך רק או אחרא, בסיטרא מלכתחילה משתעשעת שגמולה לכך כוונתה

 לא גאים בן גדי מקום, מכל ? משתעשעת היא במי יודעת אינה וגמולה אחרא, הסיטרא הוא

גמולה. את חטף

 לסיפור- מקורות למציאת חשובים גישושים מצויים אורון מיכל של מאמרה בתוך לסיכום,

 להמשיך יש מבוקרת. ובלתי חלקית היא בו שנעשתה המלאכה אך הזוהר, ספר בתגך

 הסיפור את להעמיד הניסיון מן להיזהר צריך אבל הקבליים, המקורות בכיוון גם ולחקור

 עיקרי או יחיד כמקור הזוהר בספר להסתפק ואסור ודומיננטית, יחידה כשכבה "עליהם"

שבסיפור. הקבליות השכבות לזיהוי

[סב]

 עוסקת מרכבה״ ״יורדי ספרות *

 ובתי והאלוהות הנסתר בחכמת

 יחזקאל חזון על־פי הבריאה,

 של ראשיתה ).10 פסוק א, (פרק

 במאה בארץ־ישראל זו ספרות

לספירה. החמישית



ס! סז ס״ו (י.לי

סיכום 2.9

 ברובו נותר הסיפור הדרך. רבה עוד כי בוודאי חש אתה תהיה״, ״בקרת את שקראת לאחר

 שיטתיות אינן השונות הביקורות פניו. מעל הלוט הוסר אחדים שבמקומות למרות חתום,

 ושם פה חשובים, רעיונות של הבלהות צצו ושם פה הטקסט; רצף עם מתמודדות ואינן

 את לנסח הבאות כלליות, תזות בין מתנדנדת הביקורת עיקר אך נוספים, מקורות זוהו

 מקיפות שהן וביקורת פרשנות פיענוח; שברירי לבין סיפור, של הכללית משמעותו

גובשו. טרם — ושיטתיות

 עגנון של שמו התפלגות כגון להן, שותפים שחוקרים הסיפור לגבי אחדות הכרות ישנן

 והראה ההנחה את שיכלל ברזל הלל ביצירה. ומקומות דמויות פני על והתפרשותו

 ״דעת במלים אדון״ ״אל בפיוט דוסאןהן השם כמו ביצירתו, הפייטן שם שהבלעת

ומכוון. מודע עיקרון היא האקרוסטיכון, שיטת על־פי הודו״ סובבים ותבונה

 של בפירושו בפיענוח. הצורך עצם לא אך לחלוטין, כמעט עורער טוכנר של פיענוחו

 גולדברג לאה עליו; והמאיים הבית משמעות את להבין בניסיון העיקר את ראינו קורצווייל

 מבהט ;ביצירה ולתפקידו המספר של התצפית עמדת של לבעיה לבנו תשומת הפנתה

 ההקשר בעיית על — שקד מגרשון וביטויה; החלום טכניקת חשיבות על למדנו

 מתוכנתים תכנים שבין המתיחות שאלת על — אלשטיין ומיואב הירושלמית, לאקטואליה

 הקשור בנושא מצאנו מבטיחים זיהויים התבנית. על המאיימים אי־רציונליים כוחות ובין

 הגאולה ובנושאי השבטים). לעשרת שלהם והקשר כורדיסטן אלרואי(יהודי דוד בעלילות

וברנדויין). צמח (אצל אוגרית וכתבי

 השונות וההנחות מקורות קטעי שבין הקשר מהו :לפנינו עדיין העבודה עיקר זאת, עם יחד

 חקר דרכי להציג נוכל האם נוספת? אינפורמציה לדלות נוכל האם החוקרים? של

 את לחקור ניתן שבהן הדרכים את ולהכיר הסיפור את יותר טוב להבין מנת על שיטתיות

עגנון? יצירת

הבאה. ביחידה להתמודד ננסה הללו השאלות עם

[סג]
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 ישראל של מספרו קטעים נספח:
1ועינם״ ״עידו על רוזנברג

The Language o f  T ddo  .1

In his story, Agnon supplies us with further leads to the proper 

reading of the title. He equates “ the forgotten language of Tddo” 

with the “ invented language” (lashon beduyah):

I listened but I did not understand a word, until Gemulah revealed
to me that it is an invented language which they have invented for 

| entertainment [of their heart], [pp. 364, 385]

Thus we have it on good authority that “ ’Iddo” of the story’s 

title and the “ invented language” refer to one and the same thing.

A closer look reveals that both Tddo and the “ invented language” 

have their origins in the following talmudic passage:

Rabbi Shimon ben Lakish says it is a language which the wise men 
I have invented [badu]\ likewise it is said “ the month which he in-

vented [bada] out of his own heart.” [1 Kings 12:31]

Because tradition has identified the prophet mentioned in the 

same context (1 Kings 13:1) as none other but Tddo, the Seer, it 

was reason enough for inventor Agnon to make Tddo symbolic for 

the “ invented language.” Hence the forgotten language of Tddo 

and the first half of our story’s title.

From Tddo, Agnon moves to ’Aynam, the second half of the 

title. This term is to a lesser degree prompted by linguistic 

association, but rather the result of Tddo’s textual proximity to 

’Aynam.

First, Tddo was the father of Prophet Zechariah, or his 

grandfather; and it was Zechariah, the prophet, to whom the 

angel said: “ This is ’Aynam throughout the land.” 13

Hence the natural twins, Tddo and ’Aynam.

Thus far, we are still dealing only with the upper layer, the 

surface, of “ Tddo and ’Aynam.” Of course, there is a great deal 

more to it, or else Agnon would not be what we must know he is. 

____________ _______ _____________________________ (PP• 4(צ״_______

[סטן עמוד המקורות. ברשימת להלן ראה — הספר של המלאים הביבליוגרפיים פרטיו 1 .

[סד]



.2
The Pyramids

T h eo— T h eodor— T h eodolite

Correctly analyzed, part of Agnon’s “ invented language,” or his 

allegorical style, revolves around the technique of deliberately 

understating points of greater import while overemphasizing 

matters of secondary concern. In fact, in “ ’Iddo” he touches only 

in passing on centralities, yet exhibits a more talkative mood in 

discussing peripherals. For example, he extends himself over an en- 

tire page on the subject of the tribe of Gad —Gad, in this context, 

being an obvious play on Theo {Gad, God), the first part of the 

name Theodor. He balances this off by another full page of 

narration with reference to the “ children of Benjamin,” this, 

again, being a play on HerzPs Hebrew first name, Benyamin. In 

both cases, allusion is made to Herzl’s followers, the early Zionists. 

For the sake of more diffuseness, both passages are lined up one 

alongside the other.

To cite another example, the city of Vienna, significant as the 

permanent residence of Dr. Herzl, is only indirectly touched on,3 

and only in connection with Gamzu’s and Gemulah’s temporary 

visit there.

Similarly, to the dimension of measurements which is the story’s 

center of gravity, Agnon has assigned not more than three scant 

words: “ The Pyramids according to their measurements”

(hapiramidot Tfi midatan).
For the sake of greater confusion, Agnon assigns to the 

Pyramids a concept of mere alternating status. It is Faust versus 

the Pyramids: “ I’m sure he did one of the things I mentioned to 

you. Which one he did, 1 wasn’t pressed into finding out. . . . ”

We know by now that Agnon means both Faust and Pyramid 

and that they are of equal status, both extremely relevant to this 

mystic experience. (Note the ostentatious play on the word 

pyramid—pyra-midot—according to the measure, midatan, which 

could be a misleading clue.) As we have shown previously, Agnon’s 

main subject of this story, the very cornerstone of this messianic 

excursion, consists of building up his case in relationship to the 

element of measurement—midot.
The ground where he builds up his word-pyramids is one of the 

most fantastic sites, one of the most fascinating literary-linguistic 

experiences.

Since measurements is the basic idea of his thesis, Agnon— 

through some mystic stroke of genius—has found that the name 

Theodor itself harbors allusions to the very summit of the dimen- 

sion of measurements. Such an idea is contained in the measuring 

instrument called a theodolite, which is a surveyor’s instrument for 

measuring angles.

And this is the place where Agnon’s hint of the Pyramids and 

Faust (measure) enter into the picture. Since the Egyptian builders 

had accurately oriented the Great Pyramid with respect to the true 

meridian, it is believed that the theodolite’s origin was in ancient 

Egypt, dating back as far as 2800 B.C.

[סה]



נספח

Ginat— Gunter—  Theodor—  Theodolite

From here, Agnon proceeds to the task of linking Dr. Ginat and 

Theodor Herzl in a genial hookup of mystic frequency. He searches 

and finds Dr. Edmund Gunter, famous for the Gunter scale, or 

Gunter’s chain, another very famous surveyor’s form of measure.

After he drops the r of Theodor and transforms the name into 

Theodolite, he takes the r from Theodor and attaches it to Dr. 

Ginat’s name to make the name Gunter (in the Hebrew original 

Ginat is spelled Gint and Gunter is spelled Gintr).
To make sure that his ingenious combination is not lost in space, 

Agnon drops two hints about a certain Ginter (or G unter).7

For good measure, as is Agnon’s habit, he also drops another 

hint about a “ train arriving at Garmish.’* This isolated incident is 

by its very nature a very important clue, spiriting our frame of 

reference towards the famous mathematician’s place of residence, 

Gresham College, in London. Thus, Garmish and Gresham 

(grmish = grishm) are one and the same, as Gunter and Ginat are 

one and the same.

Dreyfus A/fair—  The Base o f  Agnon ,s Pyramid

Considering all the fantastic word associations and their 

relationship to this breathtaking mystic experience, the reader may 

be inclined to feel by now that the author must have exhausted all 

his ingenious resources. This is not true with Agnon. His 

storehouse is full of surprises. There is no end to his genial, poetic־ 

mystic-linguistic resources.

The pyramid is a case in point. We thought he had reached the 

summit with Theodor-theodolite, Ginat-Gunter; yet here is another 

one. To complete the circle with regard to the dimension of 

measurements relative to the idea of redemption, our attention is 

turned towards the Dreyfus Affair, Herzl’s first shocking con- 

frontation with the Judenfrage, an experience which he witnessed 

as the celebrated correspondent for the prestigious Neue Freie 
Presse of Vienna. It was precisely this traumatic experience that 

completely changed Herzl’s world outlook as a Jew. It was in this 

sense that “ Herzl could say later that the Dreyfus Affair had made 

him a Zionist.’’

Turning to Agnon’s experience, Dreyfus is now transformed into 

a tripod, which is the base of a theodolite or any other surveyor’s 

instrument, just as the affair of Captain Dreyfus is taken to have 

been the basis for Dr. Herzl’s change of course. Thus, Agnon’s 

pyramid looks now as follows:

Tripod Dreyfus 

Theodolite Theodor

Gunter Ginat

Gresham Garmish

Faust10 Greifenbach

(pp. 1 5 1 8 ־ )

[סר]



Resume

H o w D o T heodor HerzJ 
an d  the N am e G inat Square?

This is the way Agnon’s technique worked:

First he changed Theodor to theodolite. Theodolite is a sur- 

veyor’s instrument for measuring angles. So is another surveyor’s 

measure named after Edmund Gunter, called Gunter’s chain. 

From Theodor he passed on to Gunter, then dropped the r of 

Gunter and arrived directly at Dr. Ginat.

That Gunter and Ginat are the same, the author is generous 

enough to reveal to us early in his story. There he talks about a 

young man Gunter (in Hebrew it sounds like Ginter or Gunter), 

who was married to a girl for over a year and has not been alone 

with her for as much as one night (p. 349). Later on, the author 

reminds us again of that same Gunter-Ginter (p. 372).

There are further clues to Ginat’s name in surveyings or 

measurings. Gerda Greifenbach tells the author that when Dr. 

Ginat came back to the room “ he locked the door and sat locked in 

his room .’’ She wouldn’t know what he did there. “ Whether he 

compared the measurements of the Pyramids or whether he wrote a 

third Faust, she wouldn’t know.” But one thing she did know for 

certain, “ that he did one of these things that I told you. Which one 

he did I didn’t feel forced to find out’’ (p. 347).

According to our readings, both clues are of great relevance to 

Dr. Herzl’s name in identifying him with Dr. Ginat. We already 

know that the theodolite and Gunter’s chain are measuring in- 

struments. They are part of the clue of measuring the Pyramids. 

But we also know that the second Faust was written by Goethe, 

whose first name was Wolfgang. This compares well with Herzl’s 

middle name in Hebrew, Z'ev (Wolf)• Also Faust, “ fist’’ ( tephah 
in Hebrew), is an old Hebrew measure.

On the next page there is another clue to Wolf-Z’ev in the 

following statement of Mrs. Greifenbach.

“ One night we were sitting, Gerhard and I, and we read in 

Goethe. A sound was heard and words came to us from the room 

of Ginat, and we knew that Ginat had come home from his trip and 

he sat in his room and read a book. We continued reading; the 

voice also continued’’ (p. 348).

All these are important clues for the identification of Theodor- 

Gunter-Ginat-Herzl. It is quite apparent that to Agnon the term 

Mashiah has its roots and origin in the Aramaic mashah, “ to 

measure.’’ Thus Zechariah, the prophet of restoration, a 

descendant of Tddo, talks about measurements, one of which he 

refers to as ’Aynam (5:6). Hence “ ’Iddo and ’Aynam.’’ Fur- 

thermore, Ezekiel in his vision of the future also refers to “ mea- 

surements’’ (chapter 40). Hence measurements and messianism are 

two inseparable twins. To Agnon this is a fundamental concept, 

and he builds the story of Tddo, his vision of Theodor Herzl’s 

Zionism, upon it.

m
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One Additional, Very Important Clue—  Vienna

The author tells us in Gamzu’s words:

Often I believe [it appears to me) that Gemulah knows the buyer [the 
one who got the leaves by mistake]. He is the very same Hakham 
YerushalmT who happened to come down to Gemulah’s place at the 
time I was in Vienna.

And for that, I have two sets of proof. First that entire day she 
sang “ Yiddal, yiddal, yiddal,” a thing she did not do all the days she 
was here. And second, she returned to speak the language which 
they speak in her place, a thing she did not do since the day she 
separated from her father. Surely that buyer has caused all that, 
because when she saw him she remembered the days when she 
resided in her place and this man used to come to them, except when 

he came to them he was dressed like a Hakham Yerushalmi, as 
whoever comes to those places makes himself a Hakham 

Yerushalmi, that the holiness of the city might protect him from the 
Gentiles, [p. 359]

So here we have it. The Greifenbachs first did not like the 

prospective boarder; later on he did take Gerda’s heart. And 

Gamzu had two reasons for Dr. Ginat’s identification with the 

Hakham Yerushalmi he met on his trip to Vienna.

If that is not the renaissance of Hebrew caused by Herzl’s 

Zionism, what else is it? Moreover, the entire passage breathes the 

air of Shivat Zion, the Return to Zion.

It is of great relevance to our theme how Gamzu-Mashiah 

follows with interest the course taken by his “ double,” as if 

Mashiah were not sure of the outcome. His double may not always 

be false; trouole may well have often been the generation’s fault. 

Thus Gamzu-Mashiah has to be careful, easy, and considerate. 

There may also be a detectable allusion to the Herzl-Ginat 

character in Agnon’s reference to the B’nai Binyamin (p. 361), as 

Herzl’s Hebrew name was Binyamin Z ’ev.

As we have already pointed out, there is too much of a 

conglomeration in most characters, especially in Dr. Ginat, so that 

a clearer separation of one character from the other will have to 

wait for another opportunity. Meanwhile, the absence of a first 

name and title of doctor should be regarded as an important clue in 

itself for Dr. Herzl.

(pp. 107-109)

[סח]



מקורות

:הם זו ביחידה המופיעים המקורות

 חלקים), ועינם׳״(שני ב׳עידו ומשמע ״מבנה ברנדויין חיים של ממאמרו קטעים .1

 עמוד ),27.4.79 ;20.4.79(ואמנות ספרות לתרבות במוסף הארץ, בעיתון שנתפרסם

 ראה שלא כתב־יד מתוך (קטע ועינם עידו גינת, — דברים ״פתחי הקטע וכן ,18

המאמר. של א׳ חלק בצד שפורסם אור)״,

ביחידה) [נדן (עמוד

Rosenberg, Israel. Shay Agnon’s World of Mystery and Allegory: an 2. 

Analysis of"lddo and'Aynam", Dorrance & Company, Philadelphia and 

Ardmore, Pa., 1978, pp. 4-5, 15-18, 107-109.
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העניינים תוכו

עגנון ש״י .1
 שמואל של סיפוריו כל של שביעי כרך הנה, עד (בתוך ועינם״ ״עידו

עגנוו) יוסח

פדו דב .2,׳■
ושבעה)״ שבע לאגדת (השלמה לסיפור מפנים ״סיפור

עגנוו) ש״י על ומאמרים מסות (בתוך

קורצווייל כרוך .3
 ש״י סיפורי על מסות בתוך שביעי (פרק המעשים״׳ ל׳ספר ״הקדמה

עגנוו)

גולדברג לאה .4 ׳
 וטעמים בחינות - לחוליו האומץ (בתוך קולות״ בשלושה ״עגנון

[כתבים]) החדשה בספרותנו

קורצווייל ברוד .5
י סיפורי לע מסות בתוך חמישה״עשר (פרק ועינם׳״ ל׳עידו ות ״ ש

טוכנר משולם .6.
ך ׳עידו ״פשר תו ם״׳(ב עגנוו) פשר ועינ

מירון דן .7
ה־ו) כ״ז, מאזנים (בתוך עגנון״ בביקורת אזהרה ותמרוד דרך ״ציון

שקד גרשון .8 ’
עגנוו) ש״י של הסיפור אמנות (בתוך בסיפור״ וסמוי ״גלוי

גלעד עמיהוד .9
4 ג, הספרות (בתוך עגנון״ סיפורי של באינטרפרטאציה ״בעיות - 3(

10y. אלשטיין יואב
 ויושר עיגולים ועינם״׳(בתוך ׳עידו של אקטואלית הסמלית ״המשמעות

בסיפור) המחזורית הצורה על -

ברזל הלל .11
ת א. חו העכברים׳ עם או: הזמרת, יוספינה - ועינם׳ (׳עידו המחבר ״נוכ

משווה) מחקר - לקפקא עגנוו כיו מתוך יב (פרק
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X

 עמדו הטובים ידידי שני אשתו וגרדה גרייפנבך גרדהרד
 את ולבקר הארץ מיגיעת מעט לנוח לארץ, לחוצה לצאת

 שהם ראיתי הדרך בברכת לברכם כשבאתי שבגולה. קרוביהם
 שקול חייהם אורח הרי בעיני. תמוה הדבר היה בדאגה. שרויים

 עושים ואינם בשלום זה עם זה דרים והם מצויה ופרנסתם
 לנסוע דעתם החליטה ואם תחילה, נמלכים כן אם אלא דבר
 הם מה שום על כן אם והמעקשים, העיקובים כל סילקו ודאי

ונדאגים. קודרים
 לבקר. עומדים שהם בארצות ודיברנו תה כוס על ישבנו

 סגר המלחמה מימות לפניהם. פתוחות אינן הרבה ארצות
 לתיירים, שעריהן שפותחות הארצות ונתמעטו העולם עלינו

 פנים מסבירים אינם עצמם כלאו שלא המקומות אותם ואף
 רצון להפיק יכול פיקח התייר אם מקום מכל לאורחים,
מנסיעתו.

 התחלתי מהם. דאגתם סרה לא שדיברנו השעה אותה כל
 אמרתי המציאות. מן סמך להן מצאתי ולא השערות משער

 אצלם, אני בית בן אלו אנשים הם, ידידי אלו אנשים לעצמי,
 ונשארתי ביתי את הערבים כשהחריבו תרפ״ט של הפרעות אחר
 ובימים בביתם, אכסניה הגרייפנבכים לי עשו גג קורת בלא

 לביתו לחזור יכול היה ולא לעיר יוצא אדם שהיה הרעים
 לנתי — פתאום גוזרים הבריטים שהיו העוצר גזירת מפני
 אשאל דואגים אותם רואה שאני עכשיו בביתם. לינות כמה

 השאלה בניסוח מתקשה התחלתי דואגים. הם מה שום על אותם
 ומבטת יושבת גרייפנבך הגברת את ראיתי לשאול. היאך

 ומתכוין חביב דבר שהראוהו כמי החדר, של חללו לתוך כנגדה
בעוד יכירנו. אותו ויראה יחזור שאם בעיניו אותו לקלוט
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הנה עד

 והרי אשתו? את או הבית בעל את הוא מכיר כלום לכאן.
 כתבי אחר שכן כל עברים, ספרים אחר מחזר אינו גרייפנבך

 פי על ואף עברית. קצת למד בקושי ראשונים. ודפוסים יד
 יודע אינו ובדקדוקה בלשון בקי שהוא עצמו את שמשבח

 של הבנין תורת ספר מתוך שלמד המקרא לשון דקדוק אלא
 אינה בדקדוק אשתו. כה ממנו יפה לגזניוס. העברית הלשון
 גרציה עם עברית לדבר יודעת אבל למדה, לא וגזניוס בקיאה

 בספרים עסק לה אין מקום מכל הרוכלים. ועם העוזרת
 על לכאן? גמזו את הביא מה השאלה, חוזרת כן אם עברים.

 בכל לי הוא שרצוי גמזו יודע בשבילי. אלא בא שלא כרחך
 בן שהוא לפי ומכיריו, יודעיו לכל רצוי שהוא כשם עת,

 והגיע רחוקות ארצות וסייר העולם רוב את ומכיר תורה
 המקומות מאותם תייר. שום שם קדמו שלא למקומות
 עליהם ידענו שלא פייטנים של פיוטים הביא הרחוקים

 שמותיהם. אפילו ידענו שלא ראשונים ודפוסים יד כתבי והביא
 ביתו בתוך יושב אלא מקום, לשום נוסע אינו שוב ועכשיו

 שנותיו במיטב נעשה במסעות רגיל שהיה זה אדם אשתו. עם
 ירדה לא חופתם שמליל עליה שאומרים חולה. אשה שומר

 זו, בשמועה אמת אין ואם זו בשמועה אמת יש אם ממטתה.
 תקנה לה שאין ביתו, בתוך לו יש חולה שאשה הוא אמת

 ולהאכילה. ולסעדה ולהרחיצה עמה לטפל בעלה וצריך עולמית
 מכה שהיא אלא בשבילה עצמו על שוויתר לה די לא והיא
 לעסקיו הוא יוצא זה מסעם בגדיו. את ומקרעת ונושכתו אותו

 כשבגדו ברחוב עצמו להראות הוא מתבייש שביום בלילה,
 אצלי? בא טעם מה אצלי. בא עכשיו פצועות. ופניו קרוע

 בבית לאשתו מקום בהן לקנות כדי לו חסך לא״י עשרה שתים
 והפקידן יוציאן שמא בידו המעות את להחזיק נתיירא מרפא,
 המלח ים סביבות את לסייר הלכתי היום שאותו אירע בידי.

 ואת ביתי את וגנבו גנבים באו בבית. המעות את והנחתי
 ובא שמע למעותיו. לחוש צריך שאינו לו שלחתי מעותיו.

מעותיו לו להחזיר אני מוכן באמת אם מפי לשמוע כדי

שנהועינם עידושנד

 לו בא עכשיו עד לבוא הספיק ולא והואיל מידי׳ שנגנבו
 היתה שמוטעת ראיתי כך אחר בדעתי. שיערתי כך עכשיו.

בא. אחר ענין לשם אלא בא׳ מעותיו לשם לא השערתי.

ג
 את לגבות לו, ואמרתי גמזו אצל וחזרתי בגד לבשתי ובכן

 נבוכות ובעינים עצובות בפנים עלי הביט באת? מעותיך
 והושבתיו לבית הכנסתיו ליכנם. הרשני ממועך, בקול ואמר

 גמגם לבסוף קמעה, ושהה סביבותיו כל על נסתכל כסא. על
 מצאתי ולא לביתי באתי והוסיף, ושהה וחזר אשתי. ואמר,

 ענה לעשות? מבקש אתה מה כן אם לו, אמרתי אשתי. את
 לנפשך שוה פתאום. ביתך לתוך שנפלתי לי מחול לי, ואמר
 להתקין לביתי ונכנס ערבית מתפילת הכנסת מבית אני חוזר

 יוצא ריקה. מטתה את מוצא ואני הלילה לשינת אשתי את
 סובב סובב צפון, אל וסובב דרום אל הולך אותה. לבקש אני

 את אני מוצא פתאום הרוח. שב סביבותיו ועל הרוח הולך
 אני רואה לכאן. הביאני מה יודע ואיני בגיא עומד עצמי

 טעם שאין אני יודע ליכנס. מושכני לבי התחיל אחד, בית
 הרשני אותך. שמצאתי וטוב נכנסתי. כן פי על אף ליכנס׳
לי. אלך כך ואחר קמעה ואשב

 אינה שאשתך אומרים שמעתי גמזו, מר לי מחול לו, אמרתי
 והיאך לו, אמרתי ממטתה. זזה אינה גמזו, אמר ממטתה. זזה

 לזוז יכולה אינה אם ריקה. מטתה את שמצאת אומר אתה
 היא. סהרורית ואמר, לחש יצאה? והיאך ממטתה ירדה היאך

 על חזרתי כך אחר כלום. אמרתי ולא קטנה שעה ישבתי
 היא? סהרורית בלחישה, אותו ושאלתי שאלה דרך דבריו

 ששומע כמי עליו הבסתי היא. סהרורית לי, ואמר גמזו ענה
 כל לי, ואמר בדבר הרגיש לפרנסה. יודע ואינו שמועה

 והולכת ממסתה אשתי עומדת בתקפה מאירה שהלבנה• לילה
 ואמרתי בעצמי שלטתי לא אותה. מוליכה שהלבנה מקום לכל

כמין גמזו חייך הדלת? את נועל אתה ואי תוכחה, דרך לו



הנה עדשנו

 אתה אם לו, אמרתי הדלת. את אני נועל ואמר, ערומים חיוך
 אפילו גמזו, אמר לצאת, היא יכולה היאך בפניה נועל

 ומנעול מנעול כל ונעלתי מנעולים שבעה הדלת על תליתי
 שבעה של אחד בים מפתח כל וזרקתי מפתחות בשבעה

 ופותחת כולם את מוצאת אשתי היתה ישראל ארץ של ימים
 כלום ולא לו אמרתי ולא קטנה שעה ישבתי והולכת. ויוצאת

 מאימתי לו, ואמרתי חזרתי כך אחר ושתק. ישב הוא ואף
 עצמו את תפס היא. שסהרורית כלומר כך, שהיא יודע אתה

 יודע אני מאימתי ואמר, בצדעיו אגודליו שני ונעץ במצחו
 חזרתי היא. שסהרורית ידעתי שהכרתיה מיום היא. שסהרורית

 על ואף לו, ואמרתי וחזרתי מרובה, זמן לא אבל ושתקתי,
 והוציא מגבעתו את הסיר אותה. מלישא נמנעת לא כן פי

 שאלתו מה ואמר. קמעה שהה בראשו, ונתנה קטנה מצנפת

 אותה. מלישא נמנעתי לא כן פי על אף ואמר, חייך לו. אמרתי
 בגובהו הסלע בראש עומדת ראשונה פעם כשראיתיה אדרבא

 אותה מאירה והלבנה לשם להגיע יכול אדם כל שאין הר של
 היא אם לעצמי, אמרתי מה פה וה ידל ידל ידל שרה והיא
 בריך דקודשא במלאכיו דמתייחדיו דשכינתא ממלאכין אינה
 בתולה. מזל היא והיא המזלות, עשר משנים היא הרי הוא,

 בני לי, אמר מבקש. אני בתך לו, ואמרתי אביה אצל הלכתי
 אמרתי אותה. לישא מבקש ואתה וכך כך שגמולה יודע אתה

 לשמים פניו הגביה רחמים• עלינו יתמלא הרחמים בעל לו,
 זה אם מה עולם של רבונו הוא, ברוך הקדוש לפני ואמר
 שאתה אתה רחמים, עליה נתמלא רחוק ממקום בא שהוא
 למחר רחמים. עלינו שתתמלא וכמה כמה אחת על לנו קרוב
 הר אצל שהגענו עד עמו הלכתי עמי. בוא לי ואמר לי קרא
 לגבהי ועולים שמתגבהים הגבוהים ההרים מגדודי גבוה

 שעמד עד לסלע מסלע וקפצנו להר עמו עליתי מרורים.
 אדם שום שאין משראה ואילך. אילך הביט זקוף. סלע אצל

 אחת. אבן והגביה הסלע תחת חתירה וחתר שחה בינינו רואה
ואמר, חרם של כד אחז כשיצא לתוכה. ונכנס מערה נפתחה

שנזועינם עידו

 יבשים עלים צרור לי והראה הכד את פתח בדרך ונחזור. בוא
 אותיות צורות ועליהם מימי שראיתי עלים מכל משונים
 כלומר האותיות, וגוון מכיר, שאיני משונה כתב של משונות

 שאנו הצבעים ממיני אינו האותיות, נכתבו שבו הדיו צבע
 ותכלת זהב הסופר שבלל לי נדמה ראשונה בראייה מכירים.
 האותיות. את כתב ובהם הקשת צבעי ראשי כל עם וארגמן

 עצמם והפכו לעיני הצבעים נשתנו ומביט עומד שאני בעוד
 שהיה כאותם ים, של מעמקו ששולים האצות לצבעי

 נדמו לאלו אלו ובין יפו. של מימה שולה רכניץ הדוקטור
 על והבטתי העלים על הבטתי בלבנה. שרואים הכסף כנימי

 של אביה היה דומה גמולה. של אביה על והבטתי האותיות
 שהיה ומה לעולם. מעולם נעתק כאילו השעה באותה גמולה
 כאמת והולך מתברר התחיל דמיון בבחינת תחילה בעיני

 להשיב. יודע איני הדבר משמעות מה תשאלני אם לאמיתה.
 שאני פי על ואף גמור. בבירור לי ברור הכל לעצמי כשאני
 חסר. אני מלים וכי כך. אומר אני היאך עצמי על תמיה

 שיכולים מה מכל יותר בעיני הדבר הוא מחוור כן פי על אף
 כחי וניטל לשוני ניטל שעה באותה מלים. של בסאה לפרש

 הוויתו אלא לכך, גרמו האותיות ולא העלים ולא דבר. לשאול
 כל האותיות ולענין לכך. שגרמה היא גמולה של אביה של

 גמור שינוי ונשתנו כך אחר נתלשו תחילה שראיתי הצבעים
 ואימתי גווניהן את האותיות השירו היאך בבירור יודע ואיני

 גמולה של אביה החזיר ומשתומם עומד שאני בעוד .נשתנו.
 הלשון ובזה פשוטה בלשון לי ואמר הכד לתוך העלים את

 האויר על להשפיע בהם ניתן כח הם, אדמה צמחי לי, אמר
 לי, אמר החופה לליל קודם אחד לילה שנה אחר העליון.

 מה אתה יודע בהר. לך שהראיתי הצמחים אותם אתה זכור
 אחת סגולה לי, ואמר אזני לתוך לי ולחש עצמו הרכין הם.
 בה שיש אני יודע אבל היא׳ איזו יודע ואיני ביניהם יש
 עצמה. הלבנה ועל הלבנה את הסובב האויר על להשפיע כח

אתה בידך שהם זמן וכל כולם הצמחים כל לך נותן הריני



דנה עדשנח

 בהליכתה. תכשל שלא גמולה של פסיעותיה את לכויו יכול
 לא ולמה מחבואם. ממקום אותם הוצאתי לא עכשיו עד

 ומעופפת שלזיה שגמולה זמן שכל לפי אותם, הוצאתי
 עת לה שהגיעה עכשיו מועיל, בהם אין בשלימותה ומחותלת

 היא מקבלת הבעל מכח ויונקת בעלה עם להתחבר דודים
 הצמחים אותם קח הלבנה לילי וכשמגיעים אחרת. והויה שסע
 בהם ירגיש שלא אותם וכסה הפתח שכנגד בחלון אותם והנח
 לחזור היא עתידה מביתה גמולה תצא שאם לד ערב ואני אדם

 שבתר- למכון הלבנה תחזור שלא עד אצלך
 שפקד מה כל לעשות שכחת הזה הלילה לגמזו׳ לו אמרתי

 היאך כן אם לו, אמרתי שכחתי. לא גמזו, אמר חמיך. עליך
 ריקות כשהן ידיו כסות שתי את גמזו פשט שאירעז פה אירע
 סר אותו, שאלתי גבריאל. סגולתו הלכה עצמו, כנגד ואמר
 ממני. סרה היא מעליה, סר לא כחה לי, אמר מעליה? כחה

 הרעה לא אשתי לי, אמר אותה? קרעה אשתך לו, אמרתי
 כינוס מכרתיו טעות מתוך מכרתיה. בה. היתד, ידי אותה,

 מכל הרבה מלומדים ובאו נתכנסו כאן. היה מלומדים של
 וכתבי ספרים אצלי לקנות מהם כמה באו לירושלים. העולם

 בספרים ממשמש זה והולכים, מפשפשים שהם בתוך יד.
 לזה זה בין חבירו׳ שלקח בספרים ממשמש חד, בצד שהנחתי
 t כתבי של גל לתוך סגולות של טופס אותו נתגלגל

 סי על אף זוכר איני מכרתיו. למי זוכר ואיני ומכרתיו
 יודע שאיני שמכרתי יד כתב לך שאין לזכור, הייתי שצריך

 עשרה שתים ענושים כסף הכסף ואת מזה, חח מכרתיו. למי
 חשוכי בבית לגמולה מקום ליקח כדי בידך הפקדתי לא״י

מרפא.
 אצבעו הושיט כך אחר צדעיו. את ולחץ מצחו את גמזו אחז

 וכשעשתונותיו לגמזו לו מתה שעין המתה, עינו את והחליק
 החי. כבשר שמאדימה עד אותה הוא מחליק עליו מתגברים

 ממני מבקש היה כאילו עלי והביט אצבעו את ניגב כך אחר
כלום. לו אומר לא לו. אומר מה בלבי, הרהרתי דבר. שאומר

 שגמולה עלי דומה פעמים ואמר, חזר ושתקתי. לפניו ישבתי
 למקומה שנתגלגל ירושלמי חכם אותו הוא הקונה, את מכירה

 שתי לי יש זה ולדבר בווינה. שהייתי נזמן גמולה של
 ידל ידל ידל שירה את שרה היום אותו עוכל אחת ראיות•

 שחזרה ושניה, כאן, שהיא הימים כל כן עשתה שלא מה
 מיום כן עשתה שלא מה במקומה, שמדברים בלשיו לדבר

 שכשראתה לכך, גרם הקונה אותו ובוודאי מאגיה, שפירשה
 בא אדם ואותו במקומה שרויה שד,יתד, ימים נזכרה אותו

 שכל ירושלמי, כחכם היה מלובש אצלם כשבא אלא אצלם׳
 שקדושת ירושלמי, חכם עצמו עושה המקומות לאותם שבא פי

ד,גדם. מפני עליו מגינה העיר
 מבין מחייכת שהיתר, המתה עינו את גמזו ליקהח ביש

 לאותו ג1גל לי רומזת כאילו לאידו, לועגת כאילו אצבעותיו׳
 לגלגתי לא אני בו. תלויים אשתו וחיי שחייו חפץ שמכר אדם

 שמא פתאום דעתי על עלתה עליו. נצטערתי אדרבא עליו.
 שמעתי שהרי גמזו, של סגולותיו לו שסיגל הוא גינת דוקטור

 נתן ומכפוליו לגינת לו יש סגולות של שאוסף מגרייפנבך
 על כתובות, הן מה על הסגולות אותן גמזו, את שאלתי לו.

 על ולא נייר על לא לי, ואמר גמזו ענה קלף? לע או נייר
יע  אותן בראשונה, לך שאמרתי כפו אלא קלף, על אלו י

עלים. על כתיבות הסגולות

 את שקנה הוא שגינת אפשר שאי וראיתי הימים את כיוונתי
 מלאת אחר היה, אימתי המלומדים כינוס שהרי הסגולות,

 הכינוס היה ואפילו הגרייפנבכים, של לחתונתם שנים עשר
 מתלבש כגינת אירופי שאדם דעתך על תעלה כלום קודם,
 לו. ומאמינים ירושלמי חכם של בגדים

 הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה ושנה הרבה קרא גמזו
 היה שלא יהודים של יישוב אין ממש העולם. חצי את וסיבב

 המקומות מכל הביא ישנים ודפוסים יד כתבי מלבד שם. גמזו
 עוברי ושיחות ופתגמים חכמים ומשלי ומנהגות אגדות סיפורי
המאורע, מעין מספר היה ומאורע מאורע כל לעי דרכים

שנט ועינם עידו



הנה עדשם

 בו לתלות כדי אלא בא לא באחרונה שאירעו מה כאילו
 דברים. עליו ואומר בו שדיברו דבר נוטל שהיה או ראשונות,

 בהלכות ודיבר הסגולות צער מלפניו העביר עכשיו אף
סגולות.

 סגולתן על וסיפר וישב קטנה ציגרסה לו וכרך גמזו לו ישב
 שהרי הרפואות, ממעלת מרובה שמעלתן הסגולות, של

 לסמוך אין רובן הראשונים, בספרי מוצאים שאנו הרפואות
 של ווסתם ומשנשתנה האדם, טבע סדרי שנשתנו לפי עליהן,
 שינוי מקבלות אינן הסגולות אבל הרפואות. נשתנו הגופות
 קשורות שהן לפי וכהווייתן, בטבען עומדות הן ועדיין

 ברקיע שנתלו כביום ועומדים קיימים והמזלות במזלות,
 ולפי באדם, מהם ולמעלה הברואים, בכל ניכרת ופעולתם

 שאמרו כמו אדם, של וגודלו טיבו כך האדם שנולד המזל
 ואמת שמיא, מן תליא במזלא כולא במזל, תלוי הכל בגמרא

 תלויים אדם של תחלואיו ואף מעשיר. מזל מחכים מזל
 פעולות לפעול במזלות כח הוא ברוך הקדוש שנתן במזלות,

 המזלות לפי משתנית הארץ ואף ולהרע. להיטיב בשפלים,
 משתנים הארץ מקומות כי לשמות, עזרא באת שמובא כמו

 יבינו המזלות וחכמי שם, וכתב ראשם, על העומד הכוכב כנגד
 אלא משלהם, ורצון כה שום למזלות לייחס אין אבל זאת.

 כענין אותם, שמעסיק ובוראם, יוצרם מכה ורצונם כחם כל
 הכיפורים יום בלילי הגדולים הכהנים את מעסיקים שהיו
 כביכול צורך ומה שינה. תחטפם שלא כדי המקדש בבית

 למענהו למענהו, ה׳ פעל כל אלא במזלות, הוא ברוך להקדוש
 הוא בתודה. לה׳ ענו כמו ושבחה, שיר לשץ מענה לשץ

 מגיד תיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים דוד, שאמר
 בשביל אלא ברא לא הוא ברוך הקדוש שברא מה וכל הרקיע.
ת ישראל,  והיאך הוא ברוך להקדוש מקלסים היאך שתעו כ
 תהלתי יצרתי זו עם שנאמר מה ויקויים תהלתו מספרים

 ומחציתם זכרים מחציתם המלאכים כמו והמזלות יספרו.
בגימסריא שמים שכן ונקבה, זכר למטה, כמו למעלה נקבות.

עסאועינם עתו

 למעלה זה, על זה געגועים להם יש כך, שהם ולפי ונקבה. זכר
 כפי זה, אחר זה שנמשכים ואשה איש שמדרך למטה׳ כמו

 מן חוטפים שהיו בנימיו בני סמכו מה על כן, אם מזלם.
 לחשוש להם היה לא וכי שילו. מבנות אשתו איש הכרמים

 להבנות המקדש בית שעתיד היו יודעים אלא זיווגם? אינן שמא
 של מפה שצבע הוא בה, חברים ישראל שכל ארצם, בגובה
 לכן השבטים, שאר של הצבעים לכל דומה היה בנימין

זיווגם. לפי שהן גזלו אשר בנשים היו בטוחים

ד
 שאתה כמה כל בהם להאריך יכול שאתה הרעיונות כדרך
 המשיך כך חצה, שאתה עת בכל להפסיק יכול ואתה רוצה
 והתחיל שהפסיק עד המזלות ובהלכות סגולות בהלכות גמזו

 ימות של יהודים לראות רצונך גמזו, אמר בנסיעותיו. מספר
 מישראל, משפחות ארבעים שם דרים עמדיה. לעיר לך התנאים

 אבל לתפילה, יום בכל משכימים אמונים. שומרי השם יראי
 אמן. ועניית ישראל שמע מפסוק חוץ להתפלל, יתעים אינם

 שעת כל אחד. זקן ועת החכם מן חוץ תפילין, מניחים ואינם
 ברכות ציבור שליח וכשאומר ודוממים, יושבים התפילה

 ונרעדים מזדעזעים שמע לקריאת וכשמגיע באמונה, אמן עונים
 כבני במורא בזיע ברתת ביראה באימה הפסוק כל וקוראים

 וסמוך עולם. של יחודו על נפשם למסור שעתם שהגיעה אדם
 לנים שער, ומגודלי קומה גבוהי צאן רועי משוטטים לעמדיה

 אפילו התורה מחוקי יודעים ואינם הסלעים בנקיקי צאנם עם
 השנה. בראש אפילו להתפלל באים ואינם המעט מן מעט

 אחורי עובר שהיה מי המשנה נתכוונה בהם כיוצא ועל עליהם
 חכם אצלם בא לשנה אחת שופר. קול ושמע הכנסת בית

 שנה. באותה שנולדו הילדים את לימול בבלי
 אשתי ואמר, גמזו ענה מהם? היא ואשתך גמזו, את שאלתי

 בתחילה היא. ההרים מן היא, אחר ממקום אשתי מהם. אינה
שכניהם והיו טוב במרעה הטובים המעיינות אצל אבותיה ישבו



הנה עדשסב

 על אותם ומחזירים מלחמה להם מחזירים והם בהם נלחמים
 הגויים, בארצות מהם גדודים סשטו גבורתם ומרוב עקבם.
ף שהן כלביא גד מרחיב ברוך אמר ולגד בפסוק שטעו י , י  

 ילא הם, גד של שמשבטו בידיהם מסורת שכן קדקד, אף זחע
 ילא ישראל בארץ שבונים כשהם נאמרת שהברכה ידעו

 על׳הפ הגויים כל נתקבצו העמים. בארצות גולים כשהם
 •t: עבדיה.1־ הרבה מהם וכבשו הרבה בהם והרגו ונצחום

ד ״’יושד יישוב. להם ועשו הגבוהים להרים הנשארים  .:ש, י
 גובים באים שנים לכמה אחת אלא הגויים׳ מורא עליהם ואין

 ::לי גומל רוצה שאינו מי משלם׳ שרוצה מי מס. מהם לגבות
 »יו ופעמים יוצאים. שהגובים עד בהרים עצמו ומחביא זינו

 עליי דים י־• לנשרים, טרף שנעשה למקומו, חוזר הבורח
ת לד־*״ הם מצפים השנים אותן וכל אותו. וטורפים א ל
 י דר" ״י: משה יחי על הגבורה מפי להם שמובטח ישראל,
 בר ערב ־גיד והוא יגודנו גדוד גד שנאמר יחזרו שכולם השלום
 א יל •ירד־ בעבי שלקחו לנחלתם עקבם על ישובו גדודיו

 נמו נדול, ברכוש שיחזרו אלא עוד ולא איש, מהם יפקד
לי :דיי לארעהון. יתובון סגיאין ובנכסין המתרגם שתרגם

עצמם בעיני היו נמוכים אצלם שהגיע פרק באותו גמזו,
 ומחמת הגלות אריכות מחמת הלב חולי חולים היו והרבה
 גרז• של חמיו גאואל p גבריה זכור ברם ממושכה. תוחלת

 ירושלמי ובתרגים ומדרשות באגדות לפניהם שקורא לסוב
 את ־מחזק ללשונם אותו ומתרגם בשלימות אצלם שנמצא

שייעי והייעידים ההבטחות כל זוכרים שהתחילו עד לבם
 המשיח. לימות הוא ברוך הקדוש לנו

 פניו הוא. בגוברין גבר חמי גאואל בן גבריה גמזו, לי אמר
 בעפיפותו. כנשר ברגליו קל והוא שור כוח וכחו אריה פני

 התיבה לפני עובר בידו. פיפיות וחרב בגרונו אל רוממות
 ומ^מד קמיעות וכותב חולים רופא הוא אף זין. כלי ועושה

 יאינו חתינה. של ושירים וריקודים מחולות הארוסות את
בתו וגבולה שמים. לשם מעשיו כל אלא שכר׳ עליהם נוטל

שסגועינם עידו

 השירים, בכל היא שבקיאה מסייעתו׳ היתד. גמזו) של (אשתו
 ובאותם המעיינות על יושבים שהיו בזמן שרים שהיו באותם

 כשהיה חמי גבריה את ראית אילו גמזו, לי ואמר ההרים. של
 תקנו ראשו ושער בראשו תכלת מצנפת סלע, צוק על עומד

 שמשות כשני מאירות החומות ועיניו תלתליהם בהדר מתנופף
 מקישים גודליו שני הזהב, כעין עורן וגוון יחפות ורגליו
 מן שירה עמו ומעלה ועולה, עצמו מגביה והסלע בסלע,

 מנענעת בתו וגמולה זרועו, את ומביא מוליך והוא התהום,
 בתולות נערות ושבע עשרים עד ושתים ועשרים בשיר, קולה

 של דוגמא רואה היית ומיוחסות, יפפיות כולן מחוללות,
 וחולות יוצאות ישראל בנות שהיו לישראל, שהיו טובים ימים

בכרמים.
 הלכתי. יד כתבי לבקש גמזו, לי סח אצלסז גמזו הגיע יהיאך
 נחשול בא במדבר. יום ארבעים והלכתי ימים ארוזות עברתי

 שהולכי כדרך בקרקע ראשי לתת הספקתי לא חול. של
 כובשים עולה חול של שנחשול שבזמן עושים, מדברות

 ממקומם. עומדים והם עובר שהנחשול עד בקרקע פניהם
 ראש ראה בעדי. עולמי וחשך וסימאן עיני לתוך החול נכנם

 אצל יישוב למקום הביאני ימים כמה ולסוף בצרתי השיירה
 גאואל בן גבריה אדם אותו הוא. עמכם בן לי ואמר אחד אדם
 על אותי סעדה בתו וגמולה ורפואות סגולות לי עשה היה.

משכבי.
 וקולה וחנה פרק באותו גמולה היתה שנה עשרה שתים כבת
 פשוט, דבר אומרת כשהיתה ואפילו שבעולם. יופי מכל יפים
 אותה ואמרח עינך השפל או גבריאל תחבושתך זזה כגון

 פותחת וכשהיתה ושבחים. שירים לי מזמרים כאילו רוחי שמח
 שקולה הצפור, גרופית כקול מלבלב קולה היה בשיר פיה
 להבין לי היה קשה בראשונה שבעולם. בריה מכל ערב

 מרבים שהם לפי הקודש. בלשון עמי כשדיברו אפילו דבריהם.
 כדרך לא המלים רוב ומבטאים בשבאים וממעטים במלכים

לישון בין הבחנתי שלא עד שונה, קצבן ואף מבטאים, שאנו



ד ס הבה עדש

 אדם שאין לשרן שהיא ביניהם, מדברים שהם ללשון הקודש
 ולאביה,. לגמילה לה היתה אחת לשון עוד שומע. מהם חוץ

 לבן גדי הערביים. ביין יושבים אותם מצאתי הרבה פעמים
 תשזליו על מרדף השמים ועייף גמולה של ברכיה על לן מונח

 במהירות, ופעמים בנחת פעמים מסיחים, והם הזקן, של
 שומע ואיי אימה של בפנים ופעמים שוחקות בפנים פעמים

 היא ברייה שלשין גשי-ה לי שגילתה עד מלה׳ מבין ואיני
 מקימה מ ,4יא־ מ ג לישה שנת ימיים לבם, את לשעשע להם בדו יש

 שום שפתיה על מעלה יאינה הלשינית איתן כל מפיה עקרה
 את עושה שהיא במלואה, שהלבנה הלילות מן חיץ למי.

 איתי שמכרתי היים באותו אף בשיר. אימן ומלייה הליכיתיה
 קילה והנעימה הלשונית באיתן דיברה מגילות ־של טיפש

 מיני כייגים ביינים. לאכיל אני ייצה לי אמרה יבערב בזמר.
 איתן ת יי כ שהגחלים שם יעל גחלים, גבי על שאיפין הן פתין

 קירה״ אשתי אב ־אראה אלך עכשיו כיונים. קרויות
יעמד בראשי מגבעתי את ינתן הרמנה מצנפתו את גדיי דכי-

ב שטייל יהי;חיי• שחזר עד לדלת עד הגיע לא שכשאר
ששאלר אצבעית ניענע ־• לאחיריך ׳ריעיודו ז את ׳חל די־

בל -באר שבאתי עצשי ע•־* אבי קשה אשי־ קטנה שעה
יש ‘שא אלא כאי. אקר ש: ידעת״ יי־א איי־ ■-איתי שלא

ח שט*־ א ח ״־\ בא שיבק שאילו יודע איני ״אם
״ - * r יי*—י * *♦י•*״* *-־“* דך י v* י•' י אי אדם י־ר שרתי א כאן: ד- שי־

א ארק רדי״ לארץ, ו* צ י ז לו אשתו עם נסע - ־ היא? י—י וה
״ר אשייתי גרייפנבדל היא ריפא איתם. מכיר איני גשזי, אמר

י. י ש ג אשר ש*אל? אתה שה ם יש שקציער את שהניח ר*פא
־־״ם הבטחתי עתם נסי דם קי יא,־ ,א: - - באן? ריר יח*ץ
פ־-צי שפני הם ־ם ושש ־שח ביתם על לפקח ,י• •י » לג־ייי:

הבטחתי את -שתי ק הזה ; הל״״יה המלהמה. ^די*ךי ‘,שנתיב בית
דייר שרש כאן יש י י~א ואשר, אלניו גשזו *דף . ־ ן י - ובאתי

בביתי, ־,“שצ ואינו ע אחד, דייר עוד כאן יש רו, אשיתי אחרי
קטנה שעה אחר ישתק. פנים גמזו האדים ■אל? ו ש אתה : לשה

 גמזו, שאל לו. אמרתי הדיית אותו של שמו מה ישאל, הזר
 מכיר אתה אותו׳ שאלתי הידוע? גינת הדוקטור שהוא אפשר
 שמעתי. ספריו על אבל אותו, מכיר איני גמזו, אמר אוחו?

 מאות ארבע עליהם עברו שלא ספרים בהם. קראתי לא אבל
 עברו גינת של ספריו לו, אמרתי בהם. מסתכל איני •סנה

 מסתכל ואמר, גמזו חייך דותר. שנה אלפים ארבעת עליהם
 אחר כן אם ואמרתי, חייכתי בו. שיש במה ולא בקנקן אני

 בגלגול גמזו, אמר גינת. של בספריו תסתכל שנה ראות ארבע
 אף שאביט אפשר בספרים אתעסק אם רביעי או שלישי
 אמר גבר עם שלוש שתים לו, אמרתי גינת. של בספריו
 לא ארבעה ועל ישראל פשעי שלשה על ואומר הכתוב,

 שתים אלא הזה בעולם מתגלגל מישראל אדם אין אשיבנה.
 מתרי״ג שחיסר מצוה להשלים שהוצרך מי חו׳ו פערים. שלוש
 שנאסר כענין פעמים אלף אפילו להתגלגל שיכול רציית

 אומר ואתה לא, ענינים לשאר אבל דור, ׳־'אלף צוה דבר
 דעתי, את יודע אתה מפי. יצאה שגגה גרזי, אמר רביעי. גלגול

 המקרא, מן סמך לו שאין דבר לומר עשוי מישראל אדם אין
 ממבקרי תשיבני ואל מפורש. ■מקרא בנגד שהוא דבר יענן בל

 הגויים מחכמי זה דבר חיים. אלקים דברי שמהפכים המקרא
 משתנה מקרא שאין הם יודעים לבם בעמקי אבל למדי.
 צדיקי אף והרי המסורה. בעל ידי על לנו שנמסר מכפי

 הצדיקים אלא הכתובים, את מעקמים הם אף החסידים
 לשם ומכוונים לשמה תורה ולומדים צדיקים שהם בשביל
 מבקרי ואילו אלקי, דתי מוסרי רעיון ומכניסים זוכים שמים

 מתהפכת תורתם לשמה, תורה למדו ילא זכי •כלא המקרא
 מכיר כאן. דר גינת אומר אתה ובכן רוחם. רעות ־r בפיהם

 אגיע אם ומסופקני אותו, מכיר איני לה אריתי אותו? אהה
 אינם ביתו בעלי יאפילו הבריות, מעיני היא מתעלם להכירו.

 מכירים שאין לחכם הוא שוב סימן גמזו, אמר אותו. רואים
 מקים בכל עצמם מראים שאינם החכמים את אני אוהב איתי.
ללונדון אני בא דבר. לך אספר פומבה. עצמם עושים ואינם

שסה ועינם עידו



הנה עד

 והביא אצלי ובא טרח יד. כתבי שהבאתי פלוני לחכם ומודיע
 הספרים כל נטל צלם. ואחד עתונאי אחד לוייה; בני שני עמו

 ונסתכל וישב חכם תלמיד של ישיבה לו וישב ובא לו שהראיתי
 ימים שלושה שנים לאחר אותו. ומצלם עומד והצלם בהם,

 מעוטר פנים פרצוף ורואה בעתון אני מביט עתון. לי מביאים
 ספרים שגילה חכם אותו על שבחים בתוך מקובע בספרים

 מה אותם. וגילה הוא שבא עד עליהם אדם ידע שלא יקרים
 גמזו עלי הביט כדעתך. דעתי לגמזו, אמרתי זהי על דעתך

 אתה והיאך דעתי, את יודע אתה אין הרי ואמר, בתרעומת
 אמר כדעתך. דעתי אין כן אם לו, אמרתי כדעתי. דעתך אומר

 על אלא מלגלג אני עליך לא לו, אמרתי ז עלי אתה מלגלג לי,
 דברים על כחם את שמבזבזים בו כיוצא ועל חכם אותו

 כחם נתנו אילו והרי לחכמים, אותם שיחזיקו כדי חיצונים,
 היו לא גמזו, אמר יותר. מתפרסמים שהיו אפשר לעבודתם

 מה עושים הם בדין כן אם לו, אמרתי יותר. מתפרסמים
אלך. עכשיו גמזו, אמר שעושים.

 אותו. ולויתי עמדתי לו. והלך גמזו נפטר לילה לחצות קרוב
 אם כלבנה. זורחת היתה העיר וכל במלואה עמדה הלבנה
 את שמניחים הסהרורים על מתמה אתה אי שכזה לילה ראית

 שכונת אצל משהגענו הלבנה. עם ומשוטטים ויוצאים מטותיהם
 את שימצא ובירכתיו ממנו נפטרתי שכם שער שאצל הגורגים

 אמרתי הלואי. ואמר, עיניו את וקינח מטפחת הוציא אשתו.
 בבוקר לחזור דעתי בביתי, תמצאני להודיעני תרצה אם לו,

לביתי.

שסו

ו.
 שינה עלי נפלה מטתי. על ועליתי גרייפנבך לבית חזרתי

 הרכבת הגיעה רכבת. גלגלי לקול שננערתי עד ונתנמנמתי
 גבוהים הרים ונראו הקרון דלת נפתחה ועמדה. לגרמיש

 מה. פה וה ידל ידל ידל משורר קול ונשמע מים, ומעיינות
הדלת נסגרה אחריו. לילך וביקשתי הקול אחר נמשכתי

 ושחקה אחת בעין לה שחקתי אותי. וכיסתה הלבנה באה בעדי.
פניה. במלוא לי היא

 שכבתי. הגרייפנבכים בבית מטתי על כאן. היתה לא רכבת
 מעיני, למעלה עד בשמיכה עצמי וכסיתי אחד לצד עצמי הפכתי

 שסגר העולם על מהרהר כשאני סני, על שזרחה הלבנה מפני
 מן חח רוצים, שאנו מקום לכל להגיע יכולים אנו ואין עצמו

 ידל ידל ומשוררת כולו העולם בכל מהלכת שהיא הלבנה
מה. פה וה ידל

 חזרתי שבעיר אוכל בבית צהרים סעודת שסעדתי לאחר
 טיפת מצאתי לא קהוה לי לעשות כשעמדתי עבודתי. לעבוד

 רתחו החביות המים. חביות את ובדקתי לגג עלתי בברז. מים
 שהיא ירושלים גריס. כחצי עמדו שבקרקעיתן והמים בחמה

 את הנחתי היתה. במים דחוקה הימים אותם מנוגבת.
 מוצא אתה גרייפנבך שבבית גרייפנבך, לבית והלכתי עבודתי

 שבירושלים הראשונים הבתים כדרך גשמים, מי של בור
גשמים. מי שותים שהיו

 סיפורי לו שאין בית אין ירושלים. בתי של גלגוליהם מרובים
 לחומה. מחוצה שנבנו הראשונים הבתים שכן כל סיפורים׳

 גאליפולי מגבירי אחד גביר עלה בקירוב שנה שבעים לפני
 הקודש. בעיר ימיו שארית את לעשות גירון גמליאל סיניור

 היה מדוחק היישוב שכל לפי צרכו, לפי דירה לו מצא לא
 מכמה מדויירת חצר וכל החומה מן שלפנים הישנות בחצרות

 וקנה הלך היתה. באוכלוסין מרובה משפחה וכל משפחות,
 שכם משער למסה לעיר מחת קרקע אמה אלפים שני לו

 מן רחוק שהבית ולפי גן, לו ונטע מרווח בית לו ובנה
 לתפילה חדר לו ייחד כנסת בית מצא ולא היה היישוב

 הבית את ציווה פטירתו בשעת עמו. להתפלל אנשים ושכר
 לשם לממון הגבאים הוצרכו לימים חסדים. גומלי לחברת

 שנים כמה ממושכן הבית היה הבית. את ומישכנו הצבא מס
 ומכרוהו. המלוים עמדו לפתתו, ידיהם מצאו ולא

כת ראש נשיא גנזיקליין גוסהולד אחד לגרמני הבית נמכר

שסז ועינם עידו



הנה עדשסח

 שנוסדה גירעכטן דער גימיינשאפט מכת שנסתעפה הגודרים,
 הוא גגזיקליין היה גרייליך. גוטפריד ידי על גרליץ בעיר

 שודוי קהילות מקהיל והיה זה בבית דרים אשתו ואם ואשתו
 והרחבת הגוף לגאולת האמיתיים הגדרים שלושת על לפניהם
 גנזיקלייו של אשתו בין קטטה נפלה אחד לילה הנפש. גבולות

 של לנוולה כדי אמה של חוטמה את האשה נשכה אמה. ובין
 מז לצאת גנזיקליין והוכרח הבריות בין הדבר נשמע בעלה.
בושה. מחמת הארץ

 1אי קנו גבינה. בעשיית שנתמחו גורגים גיסים שלושה באו
 פחי׳ גמל ובא הגדולה המלחמה באה גבינה. וגיבנו הבית

 מגן צורת שמצאו לפי ציונות, על שנחשדו לפי אותם, והגלה
 הצירים ועד הבית את שכר המלחמה לאחר הגבינה. על דוד

 האשפה את ופינו הבית את תיקנו גנדינברוד. גורג חבירו לשם
 גנדינברוד מר הספיק לא המגרש. את וגדרו הגן את וחידשו

 רוצה איני ואמרה אשתו גיננדליין הגברת שבאה עד לבית ליכנס
 משרד• הבית את ועשו לגלסגו הם חזרו בירושלים. לדור

 כמרי הבית עמד הגג. את ועירער בבית ופגע הרעש בא
 ותיקנו ושכרו גרייפנבך גרהרד שבא עד דיורין. בלא שנים

 ושאר מים וצנורות חשמל של מאור בו והכניס ושכללו
 כמה בבית אשתו עם גרייפנבך לו דר מודרניים. תיקונים

 מעט לנוח כדי לארץ לחוצה לצאת נפשם שחשקה עד שנים,
 יבואו שלא הבית, על להשגיח אני ונתרציתי הארץ מיגיעת

 אשתו וגרדה גרהרד לו משוטט בבית. ויחזיקו בתים פורצי
 לילות. שני זה בבית יושב ואני לארץ בחוצה
 מאור ומאיר שבגיא הגן בתוך הבית לו עומד היישוב מן מנוטל

 מנוטלים שיח וכל עץ כל שבגן. מה וכל הגן בו כיוצא הלבנה.
 הפרש׳ עושה אינה בלבד הלבנה זה. עם עסק לזה ואין מזה זה

 לזה. מאירה היא כך לזה מאירה שהיא כשם
 וישו׳ מנמנם שיח וכל עץ כל בגן. ומסתכל בחלון אני עומד
 קול זה אין אם והולך. מתהלך קול שבגן האילנות אין אבל

של רגליו קול שהוא אפשר הדרך, מן שחזר גינת של פעמותיו

שסםועינם עידו

 הימוו ביקשתי בלילה אתמול אותו שכשלויתי גמזו, גבריאל
 שלום את להודיעני בא הוא והרי אשתו, שלום את להודיעני

 הוא. מי יודע מי אלא גמזו, זה אין אולי או אשתו.
 אלא ובא הולך אחר איש לא הטעתני. לא הברה התמה הלבנה

 לו נטל לחדר. והבאתיו הדלת את לו ופתחתי הלכתי גמזו.
 נתן קטנה. ציגרסה לו וגלגל נייר הוציא וישב. ובא כסא גמזו

 בי השגיח ולא ועישן וישב והדליקה פיו לתוך הציגרטה את
 עליו נתרעמתי אשתו. את מצא אם לשמוע וממתין עומד שאני

 אשתי. על שואל אתה אי גמזו, אמר התרעומת. מתוך ושתקתי
 לי יש באמת גמזו, אמר ספר. לספר לך יש אם לו, אסרתי
 אפר. בית לו והבאתי הלכתי ז אפר בית כאן אין כלום לספר,
 בעינו בי נסתכל הציגרסה. שיירי את להניח בידו פשפש

 וליחלח בזקנו כפו את חיכך החולה, עינו את וקינח הבריאה
 שלי הציגרטה של אש הייתי סבור ואמר, כפו את לשונו בקצה
 בבית. יתושים יתוש. שעקצני אני רואה ולבסוף בי, פגעה

 יתוש, כאן שאין ואפשר יתוש כאן שיש אפשר לו׳ אמרתי
 לי שנזדמן שכמותך יקר אורח על שמחתי מחמת מקום מכל
 שהרגיש מה גמזו הרגיש יתוש. של ביישותו מרגיש איני

 ישנה כשהיא אותה, מצאתי במטה מצאתיה, מצאתיה, ואמר,
 מצא היאך לדעת היה כדאי בלבי, חשבתי עמוקה. שינה
 מאליו יספר אם אותו. אשאל לא אני אבל אשתו. את גמזו

 סבור יהא שלא מוותר, הריני מאליו יספר לא ואם אשמע
 כלום, אמר ולא קטנה שעה יצאה מעשיו. את עוקב שאני

 על ידו העביר פתאום הענין. כל מדעתו שהסיח היה ונראה
 היאך והולך מספר והתחיל משנתו יעור אשר כאיש מצחו

 שהיה בלא ביתו בחדר ונסתכל הדלת את ופתח לביתו בא
 סבור היה נשימות. נשימות פתאום שמע לכלום. מצפה

 שנשימותיה עצמו את הוא מרמה אשתו על דעתו שכל שבשביל
 שם, שוכבת אותה ומצא ממתה אצל ובא הלך הן. אשתו של

 לו החזירו שנשימותיה ואלמלא השמחה, מרוב נשמתו פרחה
ומת. נופל היה חיותו את
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 אמש לו אמרתי בפירוש הרי התמיהות. מתב ושתקתי ישבתי
 בבית אעשה לא שהלילה פירוש שלי׳ לביתי התר שאני

 שהניח עליו׳ תמהתי וביותר לכאן. שבא ראה ומה גרייפנבך׳
 הלבנה לו שהראתה אחר שכזה׳ לבנה בליל יחידה אשתו את
 את שהנחתי עלי אתה מתמה גמזו׳ אמר מעשיה. כח את

 אשתך. את שהנחת עליך אני מתמה באמת לו׳ אמרתי גמולה.
 עכשיו ואמר, המתה עינו מתוך או החיה עינו מתוך גמזו חייך

 עושה אינה ממשתה עומדת אפילו מתעוררת גמולה אפילו
 גמזו, אמר הסגולהז את מצא אם אותו שאלתי הליכותיה. את
 את הנחת היאך כן אם לו, אמרתי הסגולה. את מצאתי לא

 את תניח הזה שהלילה הלבנה לך תקעה כף תקיעת אשתךז
 של בית אות נטלת שמא או בשלום, משכבה על אשתך
 גבריאל רבי לי אמור אדרבא לנה. אותיות ונשתיירו לבנה

 לו, אמרתי מצאתי. רפואה גמזו, אמר הזה. הבסחון כל מהיכן
 לא ברופאים גמזו, אמר רפואה. לה וכתבו ברופאים שאלת

 שמות יודעים שאפילו ברופאים, לשאול דרכי ואין שאלתי
 מי על עליהם. סומך איני סממניהן כל ושמות המחלות כל

 ומוצא יודע שהוא בתורה, איבריו שזיכך מי על סומר׳ אני
 תלויה שהנשמה בדבר לומר צריך ואין אבר, לכל רפואה

 לגמולח לה ונתן מצאת שכזה ואדם לגמזו, לו אמרתי בו.
 כשלמדתי כיצד, מוכנת. הרפואה היתה כבר גמזו, אמר רפואת

 אשה באה באינסדורף רוזנברג שמואל רבי של בישיבתו
 ומוכה באכסניא אצלה דר לב חולה אחד בחור לו, וסיפרה

 דרך הוא יוצא הלבנה בהתחדשות חודש שבכל הוא, ירח
 כדי תוך יתעורר שאם בעצמו, ומסכן לגגות ועולה החלת

 ברופאים שאלו וכבר וימות. יפול שמא לחוש יש הילוכו
 ושרי עבה בגד קחי שמואל, רבי לה אמר תרופת מצאו ולא
 את והניחי יפה יפה לח שיהא עד קרים במים הבגד את

 רגליו ויגעו המטה מן ולכשירד הבחור, של ססתו לפני הבגד
 כך עשתה למסתו. ויחזור הצנה מן יתעורר to הקר בבגד

בטוח אני והרי כך עשיתי אני אף הזה הלילה ונתרפא.

שעאועינם עידו

 למטתה. תחזור to ועומדת מתעוררת גמולה שאפילו
 עשה לא טעם מה היא רפואה אם הדבר. על ותמהתי ישבתי

 עלי אתה תמיה ואמר, בדבר גמזו הרגיש כן. הימים כל גמזו
 שאדוק שמרוב תמית איני לו, אמרתי עכשיו. עד ששהיתי

 לרפואות לבך נתת לא הטבע מן שלמעלה בסגולות אתה
 אחת תשובות. שתי לך להשיב יכולני גמזו, אמר הטבע. שבדרך

 בדרך הייתי אחת פעם מעשה הן. רפואות בכלל הסגולות אף
 וסיפרתי לאירופא וכשבאתי סגולות ידי על ונתרפאיתי וחליתי

 רפואות בהן שהתרפאית סגולות לי ואמרו מומחים לרופאים
 ונוחות מהן טובות רפואות שמצאו עד מתרפאים, היו ובהן הן

 השכיחוני, השמים מן עכשיו, עד ששהיתי ולעניו וגנזוך. מהן
 ישיבתו את שהנחתי משום צדיק. אותו של כבודו מפני

 לידי בא מעשה היום׳ נזכרתי והיאך אחרות ישיבות בשביל
 בידי שהבגד עם שבבגדי. קרע לאחה וישבתי מעשה ונזכרתי.

 וכשראיתי במים. הבגד את ושמתי קפצתי שנזכרתי. מה נזכרתי
 גמולה. של מטתה לפני פרשתיו לח שהבגד
 אותי מצאת לא פשוט, דבר אשאלך לגמזו, אמרתי עכשיו,
 חשבתי ולא לביתך הלכתי לא גמזו, אמר לכאן. ובאת בביתי
 שלא באתי, גמזו, אמר באת אבל לו, אמרתי לכאן. לבוא

 שלך הלב גבריאל, רבי אתה תאה לו, אמרתי באתי. מדעת
ת אותך ושיגר ממך יותר הוא אמיתי ■ שתעמוד כ  בדיבורן

 המעשה גוף גמזו, אמר אשתך. שלום אח להודיעני שהבטחתני
 אמרתי ישנה. גמולה את ורואה ביתי בתוך אני יושב היה. כך
 עמרמי. שלום את ואראה אלך ישנה שגמולה עכשיו לי,

שתתי וחזרתי סטתה לפני שהנחתי הבגד את בדקתי  אותו ו
 בלבי, ומהרהר לי אני מהלך לי. והלכתי שוב ופרשתיו במים

 ארבעים אחר ביתשלים, ונתגדל בירושלים שנולד זה עמרמי
ת בחוצה שעשה שנה חמישים א  נשתייר ולא למקומו חזר ל

 קטנה נכדה אלא שנה חמישים בארבעים לו שסיגל מה מכל לו
 מהרהר התחלתי בו מהרהר שאני עם עברים. ספרים ומעם
ארבעים לפני לארץ לחוצה שירדו ישראל ארץ גידולי בשאר
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 בשביל ישראל ארץ בישיבת שמאסו בשביל שנה חמישים
 עושר. עשו מהם הצליחו, מהם לארץ. בחוצה פרנסה של חיים
 ובאו וחזרו להם שהיה מה כל מהם וניטל הפורענות באה

 מתנכרת שהארץ ומתרעמים קובלים הם והרי ישראל, לארץ
 יסוריהם את רואה ואיני ריגונם את רואה שאני עם להם.

 בחורה וראיתי הקול אחר הלכתי צעקה. קול פתאום שמעתי
 חי, אתה הלוא אהובי גינתר אהובי גינתר לבחור, אומדת

 ובחורה בחור המעשה, היה מה אותך. פצע לא הערבי הלוא
 ערבי בהם פגע לעיר, שמתח הגיאיות באותם היו מטיילים
 ואיים סכין הערבי הוציא והבריחו. הבחור בו גער וטרדם.

 הסכין. את בו שתקע סבורה שהיתר, הנערה נתחלחלה עליו.
 בגיא. עומד עצמי את ומצאתי הדרך מן ירדתי ביני ביני

 אצל לילך הייתי שצריך הרי כאן? לי מה ותמהתי׳ עמדתי
 זה, דבר אתה מבין הלכתי. זה לבית הלכתי, ולהיכן עמרמי,

 באתי מה שום על אמש הבנתי שלא כשם מבין, איני אני
 שאדם למקום רבותינו, אמרו כך לא ועניתי, אמרתי לכאן.

 יודע אדם עת בכל שלא אלא אותו, מוליכות רגליו שם מתבקש
 מתבקש שאדם למקום הדברים, כן גמזו, אמר מתבקש. מה לשם
 רוצה שאינו בין רוצה שהוא בין אותו. מוליכות רגליו שם

 לידך הגיעו היאך אותי שואלים רבים אותו. מוליכות רגליו
 שאלת לא ואם אותי. שאלת אתה ואף עדיאל, רב מר של פיוטיו

 בין ששאלתי בין לו, אמרתי אותי. שאלת ודאי בלבך בפה
 אמר המעשה. היה היאך לי סיפרת לא עדיין שאלתי שלא
 ספר. רוצה אתה אם לו, אמרתי לך. אספר מצה אתה אם גמזו,
 לילך אותי מניחות רגלי ואין אחד לכפר אני בא גמזו, אמר

 מלהתעכב מזו מגולה שטות לך אין לעצמי אני אומר משם.
 בעניות. ומדוכדכים תורה מעוטי שבו שיהודים שכזה, ירוד בכפר

 את הגויים מן שקונים וממה האדמה מעבודה בדוחק מתפרנסים
 אנשים אצל וכי שבעיר, סירות לתגרי ומוכרים האילן מן הסירות
 שבת. בי פגע ביני ביני ספרים. אתה מבקש שכאלו

ושל גרוגרות של חותלות שעושה אחד, חותלן אצל נתארחתי

שעגועינם עידו

 שהשחירו דקלים של בית הכנסת, לבית עמו הלכתי תמרים.
 מנעליהם חלצו הקהלה, בני כל ובאו נתקבצו יושנם. מחמת

 ואמת ועמדו השירים שיר ואמרו וישבו חרם של נר והדליקו
 והתפללו ימים, כבשאר רחום והוא ואמרו השבת ליום מזמור
 לשמוע׳ רגילה שלנו אתן כל שאין שלהם בניגונים שבת תפילת

 מנהגים בזה כיוצא אחריהם. נמשך יהודי לב שלבו כל אבל
 ירושלים גולי עד מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם שקיבלו שלהם

 תפילתם, בית את שיסדו והם בבל, מלך נבוכדנצר שהגלה
 כל לעקור ציוה מירושלים ישראל את נבוכדנצר שכשהגלה

 כתפי על להטעינם וציוה ישראל שבארץ ריחיים אבני
 בגולה, והלכו הריחיים אבני את הבחורים טענו הבחורים.

 בדרך ענה ואומר נשאו טחון בחותם ירמיה אמר ועליהם
 נתנשאו באבנים. חיים רוח והכניס בצרתם המקום ראה כחי.
 סילקו נוגש. שם שאין למקום והביאום ככנפים האבנים אותן

 בנו הנותרות ומן תפילה לבתי יסוד והניחון האבנים את
 ובקיאים בתורה גדולים הבחורים בין והיו לבתיהם. יסודות

 בלבי הרהרתי הרבה פעמים הקודש. רוח ובעלי בסודותיה
 ממנהגים יותר המקום לפני מקובלים שלהם מנהגים שמא

 תפילה לבתי יסוד מהן והניחו האבנים את סילקו ובכן שלנו.
 לחשוש מקום היה ועדייו ממלכה. ממש גדול ישוב ויסדו
 נשים. בלא ועמדו הואיל העולם מן ושלום חס יכלו שמא
 הים מן עולות בתולות נערות וראו עיניהם המקום האיר

 ים. ממצולות אשיב אשיב מבשן אומר הכתוב שעליהן מאותן
 והוציאו ובנות בנים וילדו מהן אשה ואחד אחד כל לו לקח

 והולכים נמשכים הדברים היו וכך בנעימים. ושנותיהם ימיהם
 וכשכתב ירושלים. את טובה מרוב ששכחו עד דורות כמה
 להם שהחליף שאמרו לפי עלו, לא לירושלים עלו עזרא להם

 באו בידיהם. טובתו שכל זה במקום ירושלים את המקום
 מעם ונשארו כליה בהם ועשו בהם ונלחמו גדם גדודי עליהם

 את וזכרו שלימד״ בתשובה שנשארו אותם חזרו מהרבה.
האלה הגויים עליהם באו שלא בינתיים שהכירו ירושלים,
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 בו. שהתחלתי לענק אחזור עכשיו לעונש. אלא
 הכתף על זה את זה ונישקו זה אצל זה הלכו שהתפללו לאחר

 והזרו שלום שבת בברכת זה את זה ובירכו הזקן ועל
 וסעדתי לביתו מארחי עם חזרתי ברכה. שבת בברכת לבתיהם

 המחצלת על מוטים יושבים כשהם וילדיו נשיו שתי ועם עמו
 מצאתי ולא הכרתי שלא זמירות, ומזמרים ושותים ואוכלים

 לקול נתעוררתי החמה הנץ קודם פיוטים. של קובץ בשום
 קולו ומנענע מהצלתו על יושב הבית בעל את וראיתי שיר

 דברים ושמעתי אזני והטיתי ידי את נטלתי ושבחות. בשירים
 פיוסים. של קובץ בשום ראיתי ולא מימי שמעתי שלא

 עשאם מי לשאול דעתי על עלתה ולא קדושתם מנועם נפעמתי
 משתמט היה שואל הייתי אפילו אלא זה. כפר לבן הגיעו והיאך

 התפילה• קודם מלדבר נזהרים המקומות שבאותם מלהשיב,
 להתפלל ומנהגם להתפלל, הלכנו זמירותיו את שסיים לאחר

הבוקר. השכמת עם
 הבית קירות לארבעה מסביב התפילה בבית ישבה העדה כל

 אומר הקהל מן שאחד ומנהגם זמרה. בשירי פיה והנעימה
 ואחריו אחר עומד ואחריו במלה, מלה רם בקול אחד מזמור
 להיות ראוי אם עצמו בוחן ואחד אחד שכל ודומה אחר,

 המזמור את שמסיים ולאחר המקום, לפני ישראל של שלוחם
 הגיעו שכזו. לשליחות כדאי שאינו שראה קולו, ומימך חחר

 ברכו ואמר התיבה לפני ציבור שליח ירד יוצר לתפילת
 קריאת וכר ותהלות ברכות ואמרו למקומו וחזר יוצר וברכת

 התפילה לחזרת הגיעו לחש. ותפילת וכר וברכותיה שמע
 שמעו הציבור וכל התיבה לפני ועמד ציבור שליח חזר

 ומנהגם גמורה. בהודייה אמן וענו חפצה ובנפש בעמידה
 שה׳ העם אשרי לו שככה העם אשרי שאומרים הספר בהוצאת

 צבי עור על כתובים שלהם וספרים ימלוך. ה׳ ואומרים אלקיו
 שבעה על להוסיף שלא ומנהגם גדולות באותיות וכתובים
 התפילה בבית ויושבות נשים באות התורה ולקריאת קרואים.

שום עליו ערער ולא ישן מנהג שהוא ושמעתי הפתח, בצדי

ועינם עידו

 הרע. יצר שלט לא תורה מתן בשעת שכן גאון, ושום צדיק
 בו. שולט הרע יצר אין בתורה שלם שלבו מי ועדיין
 על ישב לביתו. הבית בעל עם חזרתי מוסף תפילת לאחר

 בעמו שבחר מקום של בשבחו עריבים בשירים ופתח מהצלתו
 בשבחם שירים שר כך אחר השבת. יום את להם ונתן ישראל

 על שירים שר כך אחר השבת. יום להם שניתן ישראל של
 את נטלנו כך אחר שומריה. כל מתקדשים שבקדושתה השבת
 זמירותיו. כלו ולא כלתה הסעודה היום. סעודת וסעדנו ידינו

 הם. אבא של לי, אמר הם? מהיכן אלו זמירות אותו, שאלתי
 בספרים. שכתוב מה כל וידע אבא היה גדול חכם תלמיד
 שבקיר חור לתוך יחי הכניס הספרים? הם והיכן לו, אמרתי
 ונוראים, קדושים פיוסים מלאים כתבים, של תכריך והוציא

 ומרוב אדון אל פיוט שייסד פנואל ברבי דוסא רבי של מהם
 הרביעית בשורה אלא הפיוט, על שמו את חתם לא ענוונותו
 הודו שסובבים ותבונה דעת הגדולים המלאכים שני עליו כשנגלו

 שמו את שילב מעשיהם את וכשסיים הוא. ברוך הקדוש של
 עדיאל רב מר של פיוסים שם מצאתי וכן תיבות בראשי
 של וכן ישמרו, קדשך דברות יצרת זו עם פיוט שעשה

 התחלתי שמותיהם. את שהעלימו קדמונים פייטנים שאר
 נותן אתה אפילו לי, אמר ספרו. את לי שימכור עמו מדבר

 שנים להעתיק רשות לי תן לו, אמרתי מוכרם. איני שור לי
 נותן איני שה לי נותן אתה אפילו לי, אמר סיוטים. שלושה

 ולא כשור תשורה תמורת אפילו למכור רצה לא רשות. לך
 בפחי יצאתי כשה. שי תמורת אפילו להעתיק רשות לי נתן

 את לי ונתן אצלי בא ימים שלושה לאחר לעיר. והלכתי נפש
 ולא לו הוספתי קיבל. ולא שוויו את לו ליתן ביקשתי הספר.
 חם לי, אמר בעיניך. שווה אינו זה כל לו, אמרתי קיבל.

 נותנו אתה למה לו. אמרתי דמים. בלא לך נותן אני וברכה,
 ואני בו רוצה אתה לך. איכפת מה לי, אמר כסף. בלא לי

 את לך אתן כסף. בלא לקחת רוצה איני אמרתי, לך. נותנו
ליטול בעיני קשה היה לו. והלך לאחוריו ידיו החזיר שורו.

שעה



הנה עדשזנו

 העיר חכמי אצל הלכתי כסף. בלא שכזה יקר חפץ עני מאדם
 לי ועשו לקראתי כולם חרדו שראוני כיון עמהם. להתייעץ

 כבוד לי לחלוק ראיתם מה רבותי להם, אמרתי גדול. כבוד
 לשמים. רצוי אתה והרי כבוד לך ניתן לא היאך אמרו, שכזה?
 שאני לכם מנין עלי. אמרתם כדאי שאיני דבר להם, אמרתי

 שהודיעו לנו, וסיפר הכפר מן אדם בא לי, אמרו למעלה? רצוי
 בירושה אצלו שהוא קודש יד כתב ספר לך ליתן בחלום לו

 הספר בגלל להם, אמרתי דורות. וכך כך מאביו ואביו מאביו
 דמיו ואפקיד שוה הוא כמה אתם העריכו אצלכם. באתי הזה

 להם, אמרתי מעות. ממך שניטול ורחמים חס אמרו, בידכם.
כיון ליתן. עלי כמה שתאמרו עד מכאן זז שאיני חייכם

 דינרי וכך כך ממני לקחת הסכימו בדעתי, תקיף שאני שראו
 העני נטל אם יודע איני לי. שאמרו כמה בידם הפקדתי זהב.

 החלום שבעל אפשר נטל. לא אם בשבילו שהפקדתי מה
 זה בממונו. צדקה ועשה בממונו צדקה שיעשה לו הגיד

 הימים לאותם קרוב לידי שבא פיוטים של קובץ אותו מעשה
גמולה. את שהכרתי

ו

 פניה ומראה אור זקוקי עיניה גמולה, היתד, כלבנה תמה
 פיה פותחת וכשהיתה ערב. כצללי מתוק וקולה נוגה מראה

היא אף נפתחים. זמרה שערי כל כאילו היה דומה בשיר
 שתים כבת גחלים. גבי על בשר ולצלות כוונים לאפות ידעה

 למקומה גמזו שנתגלגל שנה באותה גמולה היתה שנה עשרה
 שנים, בת אשד, כשל האיר חכמתה אור אבל הראשונה, בפעם

 שיחידה לפי אבותיו, לו שגנזו חכמה גנזי לה מסר שאביה
 ממנה, חוץ ובנות בנים לו היו לא לאביה, גמולה היתד,

 והיה אחרת, אשה נשא ולא גמולה את בלדתה מתה שאשתו
 לבתו. אותה ומסר לה תלך חכמה הרבה כך שכל עליו קשה

חוזר. כחו שהתחיל עד אחת כשנה אביה בבית גמזו עשה
ויצא אחת שנה שם עשה עינו. את לרפא לווינא ונסע הלך

ואומר מתנחם היה החולים בבית שהיה הימים כל אחת. בעין

שעזועינם עידו

 החולים מבית שיצא כיון גמולה. אצל ואסע עיני מאור יחזור
 מצאו הרופאים. אכלו יגיעו שכל לנסוע, במה בידו היה לא

 אדם מבקשים ועובדיוביץ עובדיה לו׳ ואמר עמרמי עקיבא
 להביא הרחוקות לארצות בשבילם לנסוע שיתרצה שכמותך,

 כל לו התוו ועובדיוביץ. עובדיה אצל הלך ספרים. להם
 ונתנו הדרך הוצאות לו ונתנו לשם לנסוע שצריך המקומות

 הצליח צריך. שהוא כמה חשבונם על להוציא כה ייפוי לו
 ממון. וכך כך הרוויח שולחיו. מעם רצון והפיק דרכו השם
גמולה. של למקומה ונסע הלך

 מתרחש לא שכזה דבר גמולה. של במקומה דבר נפל בינתיים
 מירושלים חכם קדוש איש וליובל. לשמיטה אחת אפילו
 וכבר חדשים. ששה שם ועשה גמולה של למקומה נזדמן
 כל ועדיין המקום מאנשי שפירש מיום חדשים ששה יצאו

 חכם אותם שריפא מספרים מכאובים בעלי בו. מסיחים הפיות
 חכם אותם שלימד מספרים העם כל ושאר ממכאוביהם, גדעת
 לעצור לימד הוא אף החיים. טורח שמקילין דברים גדעון

 תינוקות של ואפילו השבעות, בלא ואפילו מחלות, מיני כל
 מתנה לו נתנו ואם מעות, מהם נטל ולא הרע. בעין שמתים

 היה ירושלמי חכם לא גמזו של דעתו לפי מתנה. כנגדה נתן
 בזה. כיוצא או אתנוגרף היה, אירופי מלומד אלא גדעון, חכם

 שהיד, השירים כל פנקסו על לו כותב שהיה לדבר ראיה
 אותה היינו אביה, עם שיחותיה ואפילו גמולה, מפי שומע

לו. כותב היה להם, שבדו הלשון
 עליו ושמחה גמולה אותו ראתה גמולה. אצל גמזו חזר ובכן

 ושרה כוונים לו ואפתה גדי לו צלתה חתן. על כלה כשמחת
 גדי לדברי שעתה ולא גדעון׳ חכם ששיבח השירים כל לו
 שינקה מיום לו מיועדת שגמולה אומר שהיה שכנה גאים בן

 ולקחה לידתה בשעת מתה גמולה של שאמה אמו, משדי עמו
לבת. לה גדי של אמו אותה

 מעשה גמולה. של אביה לגבריה רע ענין אירע הימים באותם
מחדשים היאך הנשרים מן ללמוד כדי ההר לראש ועלה



הבה עדשעח

 שבא השגיח ולא מלחמה, עמו ועשה נשר בו פגע נעוריהם.
 גבריה לו השיב מקל. ובלא זין כל בלא שלום כאיש גבריה

 הנשר צפרני בין פת היה עליו נתגבר לא ואלמלא מלחמה.
 הנשר צפרני פגעו כן ואפילו ואוכלו. טורפו הנשר והיה

 גבריה השגיח לא זרועו. בשר וטרף גבריה של בשמאלו
ומת. שחלה עד במכתו

 נוהגים שכן מחולות, ליל ולגמולה לו עשה שמת קודם
 מחולות, ליל עושים לאירוסין קודם לילות שבעה במקומם,
 המחוללות מן וחוטפים הבחורים באים שכזה שבלילה ונוהגים

 את לחטוף מתכוין גאים בן שגדי יודע גמזו היה אשתו. איש
 נישואין. לה ועשה בה וזכה גדי את קדם גמולה,
 על שכב גבריה המשתה. ימי ארכו לילות ושבעה ימים שבעה

 מחולות מיני שבעה המחולות. את ניהג הבריאה ובידו מהצלתו
 יום, בכל מחולות מיני שמונה וכנגדם לילה בכל עשה

 ימים. לשמונה שנימול בן לילד גמולה שעתידה להודיעך
 גבריה. של חייו כלו המשתה ימי שבעת שכלו כיון

 בכל לילות, ושבעה ימים שבעה אביה את גמולה הספידה
 עשתה מאבלה וכשקמה וקינה. אבל בשירי לילה ובכל יום
 לאחר ונפלאים. נוראים ובריקודים בשירים גדול הספד לו

 שמעה הנסיעה. על עמה מדבר גמזו התחיל יום שלושים
 נתרעמה שהבינה כיון ממנה. מבקש זה מה הבינה ולא גמולה
 אבל לנסוע, שהסכימה עד לו נתפתתה יד על יד על עליו.

 אותם כל לחודש. ומחודש לשבוע משבוע הנסיעה את דחתה
 מיתת צער שמחמת הדבר נראה הלבנה. בה פגעה לא הימים
 הגינו הסגולות אף עליה. שליטה ללבנה היתה לא אביה
 כפגה ועמדה שינוי בה נעשה לא שעדיין פי על אף עליה,

 האבל שנת לאחר בתוכה. צבור ומתקה באילנה שעצורה
 גמלים, שני גמזו שכר לנסוע. היא שמוכנת מעצמה אמרה
 יוצאות. השיירות שמשם מדבר, של לערפו שהגיעו עד רכבו

 למקום שהגיעו עד יום ארבעים ורכבו אחת לשיירה נצטרפו
ורכבו ומטפחת ושמלות לרגליה מנעלים גמזו לה קנה יישוב.

 ובזכות ישראל. לארץ ונסעו ספינה שכר לנמל. שהגיעו עד
 כך לא רע. מכל יתברך השם מילטם ישראל לארץ שנסעו
 אם הגמרא מחלוקת באלשיך, מובא עצמה. ישראל בארץ

 בחמה הוא — בלבד השנה בראש או יום בכל נידון אדם
 הקדוש יום ובכל יום. בכל נידונים ישראל בארץ אבל לארץ,
 גמולה שפסקה היתה דינו תחילת בדין. עמו יושב הוא ברוך

 אחר שיחה. כל מעצמה מנעה כך אחר בשיר. קולה מלהנעים
 קשה. חולי חלתה כך אחר שחורה. מרה עליה נפלה כך

 יותר תקיפה נגעו מכת יום ובכל מצערתו התחילה ומשחלתה
בראשונה. משהיתה

 פתיחת ועם חלון פתיחת כקול קול שמעתי מספר שגמזו עם
 משתומם אבל לי, היה לא פחד דברים. קול נשמע החלון
 אני ולא בבית, אדם היה לא ומגמזו ממני חח שהרי הייתי׳

 ובאותה החלום באותו מהרהר התחלתי חלון. פתחנו הוא ולא
 הלילה. בחלום שנפתח ובחלון אמש בחלומי שראיתי הרכבת

 ומאנה בהקיץ שחוזר חלום של כחו על משתומם, הייתי ושוב
 אזני הטיתי ונשנה. הקול חזר ממש. של כדבר אותנו

 קול אבל חלון. ופתח לביתו חזר גינת לעצמי, ואמרתי
 לי, ואמר דעתי שהוסעה גמזו ראה מהו? ששמעתי דברים

 ואיני עייף איני לו, אמרתי רוצה? אתה לישון אתה, עייף
 רגלים קול לו, אמרתי אתה? מוטרד גמזו, אמר לישון. מבקש

 אין אזני על לסמוך שיכולני כמה כל גמזו, אמר שומע. אני
 נחזור טעיתי. כן אם לו, אמרתי קול. בת ולא קול לא כאן

לענייננו.
 בירושלים. גמולה עם אותו שאירעו דברים וסיפר גמזו חזר

 השערה. כחוט אפילו מיתתה לבין בינה היה לא הרבה פעמים
 אפילו להתקיים יכול היה לא עתרו הוא ברוך הקדוש ואלמלא

 אדם על יסורים משגר מרובים. יתברך רחמיו אבל אחד. יום
בהם. לעמוד כח בו ונותן
 לספר גמזו שחזר זכורני אבל הדברים, קישור זוכר איני

רבו. את הזכיר הבגד מעשה את ומשהזכיר הבגד. במעשה

שעם ועינם עידו



הנה עדשם

 בישיבות. שעשה בחרותו ימי את הזכיר רבו את ומשהזכיר
 וכל הבריות עם מעורב אדם שהוא גמזו את מכירים אתם
 יד וכתבי ספרים בשביל עליו שואלים ומערב מזרח חכמי

 כבחורי היה ״ימים״ אוכל בתחילתו אבל להם, שמביא
 לו לקנות אחד בית בעל שלחו אחת פעם הישיבות.

 לידו נזדמן הספרים מוכר אצל כשהיה עתך. שולחן קיצור
 וכל נכנסת, ושורה יוצאת שורה ספרים, משאר משונה ספר

 השרת מלאכי של הגדול להלל דומות שהן יש מנוקדת. תיבה
 והיד. .אחת שעה השקיף חטא. על לווידוי דומות שהן ויש

 ואמר הספרים מוכר ראה שכזה. ספר ראה לא שמימיו תמיה,
 ישיבה בחור לגבי צ״ל ארבעים הוא. שלך צ״ל בארבעים לו,

 ארבעים בו נותנים אין כסותו מוכר שאפילו הוא, גדול סכום
 מחזר שהיה בשביל בגר לו שעשה אחת תיבה לו היתה צ״ל.

 היתה. מותרות בבחינת התיבה אותה תלמודו. את בנו עם
 היה יכול שעליו לבגדים מחוץ לו שהיו מטלטליו כל שהרי
 כאדם פנים מאור התיבה לו שנתנה אלא בכתבתו, לכרוך

 מוכר לו ונתן תיבתו את הספרים למוכר נתן נאה. חפץ לו שיש
 היה, הלוי יהודה לר׳ הדיואן הספר ואותו הספר. את הספרים
 השירים כל שהיו עד בו וקרא וחזר בו קרא שד״ל. שהוציא
 מפשפש התחיל שוקק. לבו היה ועדיין פיו. על שגורים

 ומעתיק וקורא הישנים ובסידורים ובקינות ובסליחות במחזורים
 שהיה מה כל להעתיק כדי נייר לו לקנות בידו היה לא לו.

 ותהילות. פתיחות לו רושם התחיל עשה, מה עליו. חביב
 והשכיר הלך הישיבה. מן נטרד בפיוטים טרוד שהיה ומתוך
 הוא. ספר שיודע החנות בעל ראה ספרים. למוכר עצמו

 בעליהן להן שהניחו האלמנות אצל אותו שולח התחיל
 קודש ספרי שהוציאו הנאורים הגבירים אצל וכן ספרים

 נוסע התחיל לימים לעצמו. קונה התחיל לימים בתיהם. מתוך
 עבר שלא למקומות נוסע התחיל לימים הרחוקות. לארצות

 ספרים והעלה הגיע, מדבר של לקדקדו עד אירופי. אדם בהם
אף המצויינים. הביבליוגרפים עליהם ידעו שלא יד וכתבי

שםא ועינם עידו
 את כיסו קרשם שבענוות שם, עילומי של דיואנים מצא הוא

שמותיהם.

חק והניחת, קטנה ציגרסה גמזו לו גלגל נ  המתה עינו אח י
 כבויה בשהיא הציגרסה, את ונטל וחזר הבריאה בעינו וחייך

 למקום ליכונייו ימלעו ת'לבי כשאפטר ואמר, אצבעותיו בין
 ואצדיק בבושתי אשכב שכמותי. מתים פגרים לשם שמוליכים

 זכות שבאיזו שהניחוני, במקום שהניחוני הדין, את עלי
נ ערום ואני יפה, מקום לי אבקש יו ו ק כ ז תימ  טובים. עשיםומ ו
 חבלה לאכימ כתןת כתות ובאים מתקבצים שעה ,באותד

 דין בית לפני םיובא ועולים שעשיתי, העבירות מן שנבראו
דיני, שיצא עד גיהנם. לי להעמיק עלי לקטרג מעלה של
יודע׳ שאני הפיוטים על פה על אני חוזר עושה, אני מה
 קולי. אני מגביה לבי המיית ומרוב אני. היכן שוכח שאני עד

 נלך בקבר, קול מם ואומרים, הקדושים הפייטנים שומעים
 אותי ונוטלים באים זו. עכורה נפש ורואים יורדים ונראה.
 שהעלית פלוני איש הוא אתה ואומרים, הקדושות בידיהם

 ואומרים׳ צדקם בענוות לי מחייכים והם הנשיה. מתהום אותנו
 בצל מסתופף ואני אצלם אותי ומושיבים עמנו. בוא גבריאל
בעניי. נחמתי זאת קדשם.

 שאינו לומר !»מעצ את שמטעה כאיש וחייך גמזו לו ישב
 שמאמין יךעתי ,פהי פהי אןתן שמכיר אני אבל מתלוצץ. אלא

 על הבטתי לעצמן. שהודה ממה יותר אולי שאמר במה הוא
 כדי זה לדור שנתגלגל הביניים ימי של יהודי של פנים פניו,

 שיכתבו בדי ולמלומדים, לחוקרים ודפוסים יד כתבי להמציא
 אדם בגי שיקראו יוכד וביבליוגרפיא והגהות• הערות עליהם

 שירתם. נועם על נפשם ותתעדן שכמותי
 ובינתיים ןא.בל דישעת במה ומתנחם יסוריו את גמזו טוען
 התחלתי תקנה. לה שאין חולה שהיא אשתו בצער הוא שרוי

 מקצת בהם מוצאים שהחולים מרפא בתי באותם עמו מדבר
 גמולה את להכניס היה טוב לו, אמרתי צריכים. שהם מה

שתים עוןפד תיל״ת כסף, תשלומי ולענין מרפא. לבית



הנה עדשפב

 ימצא. הוא אף הכסף ושאר בידי, לד יש הרי לא״י עשרה
 שתים אותן ואמר, שבראשו הקטנה במצנפתו גמזו נישב

 שמכרתי יד כתבי בשכר שקיבלתי ממה הן הן לא״י עשרה
 חושד אם גמזו, את שאלתי הסגולות. של הטופס עם לפלוני

 חשדן, איני גמזו, אמר במרמה. הסגולות את שלקח אותו, הוא
 ומשהרגיש בדבר, הלוקח הרגיש לא שבתחילה אפשר אבל
 שהיה אפשר או שלי. הן הרי לידי שבאו מאחר לעצמו אמר
 שפעמים אפשר או היו. הקנייה בכלל הסגולות שאף סבור
 נמנע אדם ואין פשרות סובל המוסר כך. ופעמים כך סובר

 ספרים. לגבי שכן כל צרכו, לפי מפשרו אם הגון מלהיות
 אותן של טיבן מה יודע שהוא אתה סבור לו, אמרתי

 טופס לידי נזדמן אילו שידע. לו מהיכן גמזו, אמר הסגולותז
 זאת מלבד יודע. הייתי כלום טיבו מה לי אמת ולא שכזה

 מודיע אתה ואפילו הם מודרניים אגשים המלומדים אותם כל
 קונים ואם עליך מלגלגלים היו הסגולות של טיבן להם

 הפולקלור. הפולקלור אוי פולקלור. של כדבר אותן קונים אותן
 את וכי פולקלור. להם משמש לחקירה ענין שאינו כל

 אנשים לפולקלור. או לחקירה ענין עשו לא הקדושה תורתנו
 באים אבות, מסורת על נפשם ומוסרים תורה של חיים חיים
 — אבות ומסורת חקירות התורה את ועושים החוקרים להם

פולקלור.
 המלומדים אותם אחר והרהרתי גמזו לדברי לבי נתתי

 אינן ולקוניהן לבעליהן, הן שסגולות סגולות להם שמסגלים
 ברך שסל רוח נכה עלוב באותו והרהרתי קנין, תוספת אלא

 לדון אנו רשאים אם ביסורים. הוא ברוך הקדוש שדיכאו
 דנו זה בגלגול שעשה מעשים על לא ודאי מעשיו לפי אדם

 דיו אלו. שכגון בדברים ראשי שאכניס לי מה אבל אותו.
 ממנו עיניו מעלים כביכול הוא ברוך שהקדוש שכמותי לאדם
 את שמעביר כאדם מצחי על ידי את העברתי קלה. לשעה

 עמי. שיושב בזה והבטתי והתבוננתי מעצמו מחשבותיו
נטויה אחת ואזנו אחד לצד מוטה שראשו וראיתי התבוננתי

שפגועינם עידו

 ארוכה עת שיצאה כיון בעיני. משונה הדבר והיה הקיר בלפי
 שומע שאתה עלי תמה לו, אמרתי הקיר מן אזנו סילק ולא
 כלום. השיב ולא עלי הביט ביניהן. משיחות הקיתת אבני פה

 עיניו ושתי בקיר תלויה אזנו יושב היה ובך אזנו. חקף וחזר
 אלא המתה, עינו לבין הבריאה עינו בין היה ולא לוהטות

 שהוא בדעתי שיערתי והולכת. קוצפת וזו תמהת מלאה שזו
 דברי אתה שומע לו, ואמרתי אותו שמקציפים דברים שומע
 ואתה כלום. ולא שומע איני ואמר, השינה כפתוך נינער
 כלום. שומע איני ואמרתי, עניתי דברז שומע אתה בלום
 ממשמש התחיל הטעוני. חושי כן אם ואמר, אזנו את גיגב

 כך אחר והניחה, מטפחת והוציא והניחו, טבק והוציא בכיסיו
 ידו העביר כך אחר ולזקן, החוטם בין באצבעותיו החליק

 רגלים. קול שומע שאתה אמרת ולא אמר, בך אחר זקנו, על
r אמרתי אימתי לו, אסרתי p כך, אמרת אימתי לי, אמר 

 קול אין אמרת ולא לו, אמרתי כך. אמרת קלה שעה לפני
 לחשוב נוטה דעתי ועדיין אמרתי כך לי, אמר קול. בת ואין
 סותר הייתי לא שומע שאתה עכשיו לי אמרת אילו אבל כך,
 לא לי, אמר דבר. שמעת כן אם לו, אמרתי דבריך. את

 דיברנוד במה ראשון. לענין נחזור כן אם לו, אמרתי שמעתי.
 דבריך כך בל לו, אמרתי זוכר. שאיני חייך גמזו, אפר

 אמר לזכרם. עליהם דעתך נותן אתה שאי בעיניך מזולזלים
 של שיחתם לי, אמר אדרבאז מה לו, אמרתי אדרבא. לי,

 לחזור מבקשים שאם ותושבחות, בשירות חשובה ישראל
 עלה זה דבר ראה הראשונה. נעימתן להן אין שוב עליהן

 לכפר לו, אמרתי עטרוז. לכפר גמולה את אביא דעתי, על
 בחלקו גד ועטרות גד, עטרות זה עטרוז לי אמר למהז עטרת

 ארצה ריח יבוא היא, גד של משבטו וגמולה הוא גד של
 כשעמד עלי שמחתה את אשכח לא לעולם לבריאותה. ותחזור

 של חללו כל וחטפתיה. אני וקדמתי לחטפה גאים בן גדי
 שחוק אותו שוב לראות שאזכה ובלבד נותן הייתי עולם

דוקטור, אותו אשאלך, עכשיו שעה. באותה גמולה ששחקה
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 שסיפרת מה כל גינת, דוקטור אלא גרייפנבך דוקטור לא
 חכם איזה אמרו לברכה זכרונם חכמינו בעיני. יפה עליו לי

 מוסיף הייתי דבריהם על להוסיף שאין אלמלא מקומו, את המכיר
 דר שאתה בעיני תמוה מקום מכל מקומו. את מכירים אחרים ואין
 הם מה בחור? או הוא זקן אותו. מכיר אתה ואין אחד בבית עמו

 דעתי נתתי שלא לדברים סקרן אותי עשית בעיניך? ספריו
 לנו יש מלומדים כמה וראה בוא לו, אמרתי זה? מה עליהם.

 שבחם לפרסם להם נשמעים והעתונאים משרה להם שניתנה
 לו, אין משרה זה וחכם לב, עליהם נותנים אנו ואין בעולם
 לדעת ומבקשים תוהים ואנו עליו כותבים אין כבוד מאמרי

 בספריו לקרות עליך קיבלת גמזו מר אתה ואפילו עליו.
 עליו. תוהה אתה זה בגלגול וכבר שלישי או שני בגלגול
 כל פירשו לסוף לגוון. מגוון גמזו של פניו נשתנו פתאום

 והולך, משחיר שהיה חיוור גוון אלא שם נשתייר ולא הגוונים
 שניטלה החומר אותו ובתוך צורה, בלא כחומר פניו ועמדו
 ונבהלתי בו התבוננתי בעתה. של תמהת כמין נראה צורתו

 שפשט חי אדם ראיתי לא שמימי שערותי, שנסתמת עד
 זהו מה לי, ואמר ידי את גמזו תפס כך. כדי עד צורתי
 שאלתי הרגיש. לא והוא מידו ידי הוצאתי ושתקתי. ישבתי
 וניענע מבוכה של שחוק וחייך נינער לך? היה זה מה אותו,

 אתה מה לו, אמרתי שוטה. באותו חושי שיטו ואמר, ידו
 מתכוין? אתה למה יודע איני לי, אמר זה? על לי משיב

 עכשיו ואמר, ידו וניענע חזר המרפא. בית לענין לו, אמרתי
 אמר זה? על דעתך תתן ומתי לו, אמרתי זה. על דעתי אין

 כמה לפניו מצייר התחלתי עכשיו. לא מקום מכל גמזו,
 לו, אמרתי וכן המרפא, לבית אשתו את יביא אם ירוויח
 תחדש גמזו מר אתה ואף שם, לה יהיה טוב ודאי גמולה

 אילו ימים וצפונות. נסתרות ותגלה לדרך תצא ואולי רוחך
 בה שגנזו מה כל ומוציאה פיה את האדמה פתחה כאילו

 מכוסים שהיו דברים גילה גינת וראה בוא הראשונים. הדורות
אבל העינמיות. והשירות עידו לשון היינו שנים, אלפים כמה

הנה עד שפד

 קדומים אוצרות גלית לא אתה כלום גינת. את להזכיר לי מה
עליהם. ידענו שלא
 כלפי אותן הטה פעמים אחר, במקום כשאזניו בפני גמזו הביט
 זקף לכך כך ובין החלון, כלפי אותן הטה ופעמים הדלת
 מוחין בעל לו, ואמרתי עליו נתרעמתי הקיר. כלפי אזניו
 מה אחת בבת שומע שאתה די לא גבריאל, רבי אתה הרבה

 נותן שאתה אלא ביניהם, מדברים והקיר והחלון שהדלת
 גמזו בי הביט שכמותי. אדם של ודיבור דיבור כל על דעתך
 סבור לי, אמר דבר. אמרתי לא לו, אמרתי אמרת? מה ושאל,
 אם התרעומת, מתוך לו אמרתי שמדברים. ששמעתי הייתי

 עינם. בלשון או ?to בלשון דיברו, לשון באיזו אמור כן
 אם תאמין אם ממועד, בקול השיב כועס. שאני גמזו הכיר

 בלשון — לשון? באיזו — דיברו. הלשון באותה תאמין׳ לא
 לשעשע להם שבדו בלשון אביה׳ עם מדברת גמולה שהיתה

 דברים לשמוע סבור שאני עצבי נתרופפו כך כדי עד לבם.
 שמעתי כאילו לומר, ממני רחוק ולא לשמעם, אפשר שאי

גמולה. של קולה
 לאדם אומר מה שהרי דבר, אמרתי ולא ושתקתי ישבתי

 שהיה בדבר עצמו לנחם ומבקש צרותיו מחמת לבו שנתרופף
 חיות בלבד אזניו מפניו, יצאו דמיו שלוותו. בימי משעשעו

 הווייתו מכל לו שנשתיירו האזנים באותן והקשיב לו ישב היו.
 לבסוף דמיונות. דמיוני ואמר ידו ניענע לבסוף הדוממת.

 עליו מתגבר אדם של כשדמיונו ואמר, מבוכה של חיוך חייך
 הגיעה כבר השעה? מה כדברים. לו נדמה כותל של צלו צל

 הבגד בינתיים נתייבש שמא חוששני לביתי. לחזור שעתי
 הלבנה אפילו ישראל ארץ גמולה. של מטתה לפני שהנחתי

 וישב. חזר שעמד כיון ארצות. שבשאר החמה מן חמה שבה
 דבר ואלי עצובה, בנעימה ולחש כנגדו הביט שישב כיון

 חייך אתה. עצב לו, אמרתי מנהו. שמץ אזני ותקח יגונב
 השקפתי זה. פסוק שאמר איוב היה עצב עצב, איני׳ אני ואמר,
שמחפש כאדם בכיסי מששתי דבר. לו לומר וביקשתי עליו

שפה ועינם עידו



הנה עדשסי

 מצוייר כרטיס הוצאתי בכליו. ממשמש ולבסוף לבו במטמוני
 צורת כמין וראיתי נסתכלתי ואשתו. מגרייפנבד שהגיעני

 דפים גמזו הוציא הכרטיס. על מצויירת גג על שוכנת לבנה
 שולי את הדביק קטנה. ציגרטה לו וכרד וטבק ציגרסד. של

 מעשןז אתה אי והדליקה. בפיו הציגרטה את ונתן ברוקו הנייר
 תטרח אל לו, אמרתי ציגרסה. לך אעשה ואמר׳ אותי שאל

ציגרטה. לי והדלקתי ציגרטות של חפיסה הוצאתי ידידי.
 וכלתה הציגרטות עשן עלה עשן. והעלנו כאחד ישבנו

 אם במחשבתי, עצמי עם ודיברתי בעשן נסתכלתי שיחתנו.
 אחזיר לא ילד ואם שב, לו אומר לא לילך ויבקש גמזו יעמוד
 השם ירצה ואם ואשכב, ממתי את אציע לו ולכשילד אותו.
 דירתכם להם, ואכתוב ולגרדה לגרהרד מכתב אכתוב מחר

 שפרצו שאחר מתיירא, איני אני דירתי ולענין יפה. משומרת
 לקחו עתה וחזקים. חדשים מנעולים לי עשיתי לביתי גנבים

ומאחר בכפר, שמתארחים וילדי אשתי אצל מחשבותי עצמן ^
M ואף לישון. מקדימים שהכפרים הם, ישנים ודאי בכפר שהם

 הדבר אין כלום גמזו, ולענין גמזו. אלמלא ישן הייתי אני
 הושטתי מצאני. לא אילו עושה היה ומה לכאן. שבא תמוה

 לתוך וזרחה הלבנה באה אחר. לצד המנורה את והטיתי ידי
 התאמצתי גוחה. התחיל וראשי עיני שמורות נאחזו החדר.

 ראיתי מנמנם. שאני רואה גמזו אם לראות עיני והגבהתי
 שהניח זה מה וחשבתי, דוממתי פיו. על ומונחת קמוצה שידו

שותק. אני הרי שאשתוק, לי לרמז מבקש אם פיו? על ידו
 על ראשי צנח עפעפי. וכבדו ראשי עלי כבד מחשבותי מרוב

עיני. על עיני שמורות ונפלו לבי
 אינן והאזנים שינה. מעם ומבקשות עיני שתי להן מוטלות
 שעולה יחפות רגלים טפיפת קול מחמת לישון, להן מניחות
 קול ושומע אזני אני מטה הסמוך. החדר מן אבנים מרצפת
מה. פה וה ידל ידל ידל מה, פה וה ידל ידל ידל ואומר משורר
 הלבנה באה בחלומו. החלום בעל בא שוב לעצמי, אמרתי
זו היא את לא אותך, אני מכיר לה, אמרתי עיני. על וזרחה

שסזועינם עידו

 ידל ידל ושר. הקול חזר המצוייר? הכרטיס על לי שנגלית
 כמראה הקול ובתוך הקול את הלבנה האירה מה. פה וה ידל

 שאמר גרייפנבך דיבר אמת כן אם לעצמי, אמרתי אשה.
 בא מהיכן שבאצבעותי זה כאב ברם נערה. גינת לו שברא

 ולוחץ עלי עומד גמזו את וראיתי עיני את פקחתי פתאום?
 התמיהה. מתוך עליו והבטתי מידו ידי את הוצאתי ידי. את

 אבל בשינה, ששקעה עד החיה עינו את עצם וישב. גמזו חזר
 לחץ מה מפני עצמי, את שאלתי לוהטת. התחילה המתה עינו
 כן אם השיר. קול את שאשמע שביקש מפני אצבעותי, את

ת ואיזה בחלום. ולא בהקיץ שיר שיר, כאן היה באמת  שי
 בקרבי צחקתי ברגליה. קולה את ומלוה ששרה אשה של שיר
 בדמיון. שנבראה נערה כאן שהיתה לחשוב לבי שנטה עלי

 את לשאול דעתי החליטה ספק מכל עצמי את להוציא וכדי
 עינו עם המתה עינו את גמזו עצם זה. על דעתו מה גמזו

 את ששומע כבחור עינוגים, של שחוק פניו ולבשו החיה
 הורדתי להפסיקו. עלי קשה היה עמו. מדברת נפשו ידידות

ודוממתי. וישבתי לבי על עיני
 דברים. קול אלא היה, שיר קול לא ואולם ונשנה. הקול חזר

 לשאול ביקשתי שלנו. הלשונות מן שאינה בלשון לשון? באיזו
 לכאן פניתי ריק. שכסאו וראיתי עיני את פקחתי גמזו. את

 ולא לחדר מחדר והלכתי עמדתי גמזו. את ראיתי ולא ולכאן
 חזר. ולא שעה של כששית יצאה וישבתי. חזרתי מצאתיו.
 לראות צריכין לי, אמרתי דבר. לו אירע שמא חושש התחלתי

 ולא לפרוזדור ויצאתי מכסאי עצמי הגבהתי לו. אירע מה
 הספקתי לא בחדרי. לו אמתין אמרתי, גמזו. את מצאתי
 החג סוכת לשם שנבנה חדר לתוך שנכנסתי עד לחזור

 וראיתי נסתכלתי גינת. של לחדרו מבוא הוא משמש ועכשיו
 כאן. עושה זה מה ותמהתי הדלת אחורי שם עומד גמזו את

 שעיני דעתי החליטה שלא ועד בדלת. ונגעה יד פיסת יצתה
 אורו והבהיק לחציה עד הדלת נפתחה שרואות מה רואות

החדר. לתוך והבטתי האור אחר נמשכתי החדר. של
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 צעירה, אשה עמדה החדר ובתוך החדר את האיר הלבנה אור
 עצומות. ועיניה פרוע ושערה רגלים ויחפת לבנים עטופה

 על בדיו וכתב החלון שאצל השולחן לפני ישב בחור ואדם
 הבנתי, לא מדבריה אחד דבר האשה. שדיברה כל הנייר

 והאשה שכזו. נעלמה לשון שמבין בעולם אדם שיש ומסופקני
 האשה מפי שכתב שהאיש ברור זה ודבר כתב• והעט דיברה

 שאני בשעה לחדרו? נכנס ואימתי חזר אימתי היה. גינת
 לחדרו, גינת חזר גרייפנבך של בחדרו היינו יושבים וגמזו
 ששמעתי הוא החלון, בעד לחדר נכנסה שהאשה לשער וניתן

 שראיתי הדברים מרוב יחפות. רגלים וקול חלון פתיחת קול
 עמי. עומד שהוא הרגשתי ולא גמזו את שכחתי זה אחר בזה
 ארץ דרך גמזו שכח משונה. מעשה עשה גמזו הוי גמזו אבל

 האשה. מתני על זרועותיו את ועיקם החדר לתוך וקפץ ונימוס
 וחיבק זר לחדר נכנס אשתו על חייו את שנתן זה צנוע אדם
זרה. אשה
 שאני עצמי על תמיה ואני מתבלבלים, הדברים התחילו וכאן
 ומה הדברים נמשכו קטנה שעה השתלשלותם. סדר זוכר

 ודלת גינת של חדרו לפני גמזו עם עומד אני הם. ארוכים
 שהאיר החדר לתוך מציץ אני לחציה, עד פתוחה החדר
 לחדר ומשנכנסה לחדר. ונכנסה עצמה שצימצמה הלבנה׳ מאור

 שבחדר. ומה החדר כל שנראה עד והולכת מרחיבה התחילה
 השולחן לפני יושב צעיר ואדם החדר בתוך עומדת אשה ראיתי
 מתני על זרועותיו את ועיקם ונכנס פתאום גמזו קפץ וכותב.
 זרועותיו, מתוך וקראה ממנו ראשה האשד, החזירה האשה.

 אהבתה. כל שהבשילה בתולה נערה כקול היה וקולה חכם.
 גמולה, אמרה אישך. אחר גמולה לכי לה, ואמר הבחור ענה
 ענה גמולה. לכי אומר אתה לך שציפיתי השנים כל אחר

 גדעון חכם ואתה גמולה, אמרה הוא. אישך לה, ואמר הבחור
 גמולה צחקה כלום. לא איני אני הבחור, אמר לי? אתה מה

 נאה, אדם אתה טוב, אדם אתה כלום, ולא אינך אתה ואמרה,
מניחני אתה אם שכמותך. ונאה טוב כולו העולם בכל אין

שפטועינם עידו

 פעם שרה שהיא מה הציפור גרופית שירת לך אשיר אצלך
 שירת את אשיר גמולה, אמרה שירי. הבחור, אמר בחייה. אחת

 לנו תכרה נמות גדעון וחכם כשאני גבריאל ונמות. גרופית
 כן. עושה שאתה לי אתה מבטיח זה. אצל זה קברים שני

 לנתק ביקשה כהו. בכל בה ואחז פיה על ידו את גמזו הניח
 אתה יודע גינת, כנגד וצעק בה החזיק זרועותיו. מתוך עצמה

 אהה אי איש אשת מעוון אפילו אתה, ישראל פושע אתה, מה
 איני אני לו׳ תשמע אל גדעון חכם גמולה, אמרה מתיירא.

 גמזו נתאנח בשרי. את עיניו ראו אם אותו שאל איש. אשת
 את, אשתי את, אשתי את, אשתי ואמר, ומרה קשה אנחה

 לכי גמולה לכי הבחור, אמר דשראל. משה כדת שקידשתיך
 גמולה הבחור, אמר בי. אתה מואס גמולה, אמרה אישך. עם

 באותה לעשות. שעליך את לך אומר אלא איני בך, מואס איני
 נופלת. היתה בה שהחזיק גמזו ואילולי ממנה, כחה הלך שעה

 שלקח עד ממנה הניח לא שוב אשתו בגמולה גמזו וכשהחזיק
רואים. וגינת ואני עמה והלך זרועותיו על אותה

ז
 כבר יום. לשלושים הילוכה וגומרת כדרכה מהלכת הלבנה

 של מביתו אשתו את גמזו שהחזיר מיום יום שלושים יצאו
 את גינת. את ראיתי ולא גמזו את ראיתי לא הימים כל גינת.
 לבוא רגיל איני ואני אצלי בא שלא משום ראיתי, לא גמזו

 והלך יצא מעשה אותו לאחר שמיד ראיתי, לא גינת את אצלו.
 עם יושב כשהוא ערבי קהוה בבית מצאתיו אחת פעם לו.

 לדבר המשך שאין מאחר השומרוני. הגדול הכהן של בנו עמרם
 בבית שאול בגבעת מצאתיו אחת פעם שום עליו. מתעכב איני

 מאחר גאגין. וחכם גוולן חכם של גוילין של עורות עשיית
 עליו. מתעכב איני לדבר המשך שאין

 ולצנירות לחביות המים וחזרו הדרך מן חזרו וילדי אשתי
 היאך יודע ואיני לצאת וממעט בביתי אני יושב ולברזים.

טיבה שמדת מאחר אותה. •שהחזיר לאחר גמזו עם גמולה
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 ומתוך עמו, שהשלימה אני משער פורענות ממדת מרובה
 אפילו עצמה מונעת אינה ואולי לשונה, חזרה עמו שהשלימה

 דבר לך ואין גרופית. כקול מלבלב קולה ושוב זמר מדברי
 בשיר. מדברת שהיא בשעה גמולה של בקולה גמזו על חביב

 שפתיה, את ובולם פיה על יחי את גמזו הניח למה כן אם
 עינות שירי בזה, זה וקשורים בזה זה דבוקים שהשירים לפי

 בעופות הגבוהים וההרים הגבוהים, ההרים בשירי דבוקים המים
 שכשמגעת שמו גרופית אחד עוף יש ובעופות השמים,

 בשיר, קולו ומנענע בעננים ראשו תולה העולם מן לצאת שעתו
 אותם וכל העולם. מן הוא יוצא שירו את גומר וכשהוא
 אותו אומרת היתה ואילו גמולה. של בלשונה קשורים השירים

 בולם לפיכך ומתה. נשמתה מוציאה היתה גרופית של השיר
 תאבד. שלא נשמתה את ומשמר פיה את גמזו
 ואם מעט אם עבודתי את ועושה בביתי לי אני יושב ובכן

 ראיתי אשר הנה עבודתי. את אני מניח החמה שקעה הרבה.
 ששמש זמן שכל השמש, תחת שיעמול וגד יפה אשר טוב אני

 אחר כח מקצת בי נשתייר אם בעולם. דפה בעולם סוב בעולם
 יושב עבודתי אחר כח בי נשתייר לא לטייל, אני יוצא עבודתי

 יוצא היום היאך ומביט בחלון עומד או ביתי לפני לי אני
 ברקיע ונקבעים באים הכוכבים והיאך בא הלילה והיאך
עולה. הלבנה והיאך

 מעצמם מאירים והשמים יצאו. לא עדיין והכוכבים הלבנה
 בין מרפרף שהבשיל שזיף כמו כחלחל אפור ואור ומתוכם,

 כל מלוא מצרצרים שיעור בלא הרבה וצרצרים לארץ שמים
 והולך נשמע החורשה עצי רעש קול מביתי רחוק ולא העולם.

 מתרחש לא אם אני תמה סוער. וכים סופה בליל סוער כיער
בעולם. דבר

 דברים ומרוב עולם, של ערפו אחורי ונסתכלתי לי עמדתי
 מן אחד והולך. שמתרחש ממה עיני אני מסלק כבר שאירעו
 לביתו אדם לו בא וגמולה. גמזו מעשה הוא שאירעו הדברים

סובב צפון, אל וסובב דרום אל הולך אשתו, את מוצא ואינו

שצאועינם עידו
 שלא לשם שנזדמן בבית אותה מוצא ולבסוף הולך סובב

 גמזו שחטף ראיתי בעיני לבי, ישתומם זאת על אבל מדעתו.
 כאן, היה דברים שסיפור עלי דומה כן פי על ואף אשתו את

 מחולות עשו אחת שפעם המעשה, בעל לי שסיפר כאותו
 אותה. וחטף גמזו וקדם גמולה את לחטוף גאים בן גדי ועמד

 שהוא קודם לעוף משל רישומו. לו קדם שלא דבר לך אין
 כנפיו ונוטל בצל הוא מביט צל, עושות והן כנפיו פורם עף

וטס.
 מפנים וכבר לצאת עומדת אבל יצאה, לא עדייו הלבנה

 נפרדים השמים מן כחלק שהיו עננים בשמים. מקום לה
 מי אשרי ועולה. מבצבצת והלבנה ואילך אילך להם והולכים
נפגע. ואינו לאורה שניאות

 ומן הלבנה. אחר שלהוטים אותם על דעתי ונותן אני חתר
 ומאדמה האדמה. בכפות ודבוקים שקשודים לעניינים הלבנה

 ולאותם פנים להם מאירה שהאדמה לאותם אדם. לבני
 לאותו בייחוד מתכוין איני לילה. כצללי והולכים שסובבים

 שעזבו לאותם בייחוד מתכוין ואיני דירה, להם מצאו שלא זוג
 בייחוד מתכוין ואיני להם, מתנכרת הארץ וכשחזרו הארץ את

 הארץ, מיגיעת לפוש לארץ לחוצה שיצאו ולאשתו לגרייפנבך
 זו. באדמה שנאחזים האדם בני לכל אני מתכוין

 גרציה לי סיפרה זה דבר לחזור. עומדים ואשתו גרייפנבך
 גרייפנבך. הגברת מידי מצוייר כרטיס לה שהגיע ביתם עוזרת
 עומדים והם והואיל לי. שכתבו כרטיס מתוך אני יודע זה ודבר
 עושה. ביתם מה לראות הלכתי לבוא
 אם בחדרו גינת אם יודע איני בו. אדם פרץ לא נעול. ביתם
 כשיחזרו סגור. לגמולה שנפתח החלון מקום מכל בחדרו. אינו

 בשלום. מקומו על הכל ימצאו לירושלים הגרייפנבכים
 חזירתם על מודיעים אם לראות העתון את כשנטלתי בבוקר
 בשם אדם הכרתי שלא מאחד מת. גילת ד״ר כתוב מצאתי

 אדם של וכשלבו רפה לבי אבל עליו. נתעכבתי לא שכזה
שמא מהרהר, התחלתי ועולים. באים רעים דברים מתרופף
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 ראשו אדם מכנים בנון. למד ונתחלפה כאן יש דפוס טעות
 את ונטלתי חזרתי ממנו. פורשות אינן שוב רעות במחשבות

 עינים אבל המת׳ של משמו ויוצאת דוגלת ל׳ וראיתי העתון
 התחיל נון. ונעשתה הלמד נמתחה כאילו נ׳, ראו ל׳ שראו
 לחוץ. ויצאתי ועמדתי מסרידני הדבר

 מותו. על מודעה מצאתי ולא שבקירות במודעות נסתכלתי
 היה לא לפיכך בעיר, ידוע היה ולא משרה לו היתה לא גינת

 אחר ממקום אבל אבל. של במודעות מותו על שיודיע מי
 מיתתו. היתה ובמה מת שהוא לי נודע

 אם בלבי, ומהרהר ברחובות אני סובב מראשיתו. דבר אתחיל
 מצאני מיצר. לבי למה גילת ואם גילת, כתוב למה גינת,

 לי, ואמר הקטנה נכדתו על מסתמך כשהוא הזקן עמרמי
 אני הולך לו, ואמרתי ראשי לו ניענעתי ללויה? אתה הולך

 זזה שלא אשה הוא, משונה מקרה לא ואמר, חזר ללויה.
 ארוכה שעה עליו השקפתי הגג. על מיתתה מצאה ממטתה

 ומי השם דרכי נפלאים ואמר׳ חזר סח. הוא מה ידעתי ולא
 מישראל נפש להציל כדי בעצמו אדם מסכן אותם. יבין

 הולכים אנו אחד מת ללויית לא ועכשיו ונהרג. נופל ולבסוף
 ולהלויית גמזו אשת ללויית הולכים. אנו מתים לשני אלא

גינת. דוקטור
 העתונים, הודיעו לא זה דבר עמרמי, של נכדתו עדנה אמרה

 אחד אדון יצא שעבר שבלילה מספרים, ראיה עדי אבל
 אותה להציל ועלה קפץ הגג, על מטפסת אשה ראה מחדרו,

 אני הלכנו כך ומתו. שניהם ונפלו המעקה נשמט הסכנה, מן
 הביאו ששם החולים בית אצל שהגענו עד ועדנה, ועמרמי

וגינת. גמולה של גופותיהם
 השוער ישב החולים בית פתח ועל היה, סגור החולים בית

 שהכל דמיונות, דמיוני ורואה ושבים בעוברים מסתכל כשהוא
 מזלו אבל להם. נותן אינו והוא ליכנס רשות ממנו מבקשים

 הכל אלא החולים. לבית ליכנם שביקש אדם היה ולא בו התל
המתים. חדר ששם הפתוחה לחצר נכנסים

שצגועינם עידו

 כליהם שם שמכבסים הכביסה חדר לו עומד החצר של בצדה
 במתים עין טובת הוא נוהג צר שהוא פי על ואף החולים. של

 רעוע ספסל על לו וסמוך אורחים. הכנסת מצות בהם ומקיים
 לו וגלגל גביהם על עומד ואחד מתים שומרי שלושה ישבו

 שישב לנו וסיפר לנו ונטפל עמרמי ואת אותי ראה ציגרטה.
 ישלם מי הוא, שואל ועתה תהלים. ואמר המת אצל הלילה כל
 לזכות ביקש ישר אותי שמצא מאחר תהלים. אמירת שכר לו

לו. לשלם במצוה אותי
 שכנגד. אחד ספסל על וישבו ובאו אבלים של משפחה באה

 מנענעת כשהיא לפניהם וטיילה מביניהם אחת אשה יצאה
 קצב לפי הצנום גופה את ומנענעת וקינה אבל בשירי קולה

 דיבור קולה. כן וכמותה מאוד, עצובה היתד״ עצובה נעימתם.
 פניה ומראה והילוכה קולה אבל הבנתי, לא מדיבוריה אחד
 של תמונה לבה בית מתוך האשה הוציאה רואיה. כל לב ביכו
 ועל יופיו על שבח שירי ושרה וחזרה עליו והשקיפה בחור

 מלאך שקדמו אלמלא לחיות לו שהיו השנים כל ועל חנו
 בוכים אותם ששמע מי וכל בבכייה. האבלים כל געו המות.

 הספידה וכך אביה על גמולה בכתה כך ודאי עמהם. בכה
אותו.

 מחדר יוצא כשהוא גמזו את ראיתי הבוכים בין עומד שאני עד
 הימים כל מלוותו שהיתה לווייתו בת זו נפשו מבוכת המתים.
 חדשים, לויה בני שני באו ובמקומה קלה לשעה ממנו פירשה
 את באצבעו קינח עמו. ועמדתי אצלו קרבתי ויגון. תמהון

 ואמר, ולחש אצבעו את וקינח מטפחת והוציא המתה עינו
 שמכרתי מלומד אותו הוא ירושלמי, חכם אותו הוא הוא. הוא

הסגולות. את לו
 כתגר בגמזו, ופעם בי פעם והביט המתים ממטפלי אחד בא

 בו לטפל ראוי מהם מי ומעיין לקוחות שני לפניו שרואה
 ציגרטה. ביקש ממי חשוב מי דעתו הכריעה שלא עד תחילה.
 ביני ציגרטות. של וניירות טבק והוציא בכיסו גמזו משמש

אצבעו את גמזו הושיט גינת. של מטתו את הוציאו ביני



הנה עדשצד

 את לו שמכרתי הוא גינת בנחת, ואמר המתה עינו כלפי
הסגולה.

 אני יהודים. מנין כחצי המטה אחרי והלכו המטה נושאי זזו
 גא עמו. חסד לגמול והלכו במת שפגעו ארבעה שלושה ועוד
 כשהוא ממות, תציל צדקה וקרא והקיש פח של בקופה עני

 את בינתיים הוציאו שמא לאחוריו, ראשו פעם בכל מחזיר
נותנים. המלווים שהיו מה מפסיד ונמצא המתים שאר

 בדרך גמולה. הלויית בי פגעה הזיתים מהר בחזרה בדרך
 ישבו שבו אבטומוביל, עצרני גמולה מהלויית בחזרה

 וקרא גרייפנבך אותי ראה הדרך. מן שחזרו הגרייפנבכים
 מה נעימה. פגישה זו נעימה, פגישה זו האבטומוביל, מתוך
ק עושהז ביתנו ת ת קיים ע מ ועומד. קיים ואמרתי, עניתי תו
ואמרתי, עניתי פולשים? פלשו ולא גרייפנבך, הגברת שאלה

 עניתי גינת? את הכרת ושאלה, חזרה פולשים. פלשו לא
וסע עלה כאחד, שניהם אמרו גינת. את הכרתי ואמרתי, הס
M .וגער שוטר בא עמכם. ואסע אעלה ואמרתי, עניתי עמנו

 האבטומוביל את הנהג הסיע התנועה. את מעכבים שאנו בנו
עמי. בלא הגרייפנבכים ונסעו
 את להם להחזיר הגרייפנבכים אצל הלכתי ימים כמה לאחר

 חדרו את לבדוק השלטונות מטעם באו היום אותו המפתח.
 פחים ושני תשמישו מכלי חח מצאו ולא גינת, הדוקטור של

 של זה שאפר הדבר קרוב שרופים. ניירות של אפר מלאים
 שהחזיר לילה באותו כתביו? את גינת שרף אימתי היה, כתביו

 גמולה את להציל שיצא לילה באותו או גמולה את גמזו
עמה? ונהרג

 קלח בשעה וביער ידו מעשה את שחיבל לגינת לו גרם מה
 שכזה במקרה שנהוג כמו הרבה. שנים עליהם שיגע דברים

 היה נפש דכדוך ואומרים. קלה בתשובה השאלה את פוטרים
 הביא מה ואילו כך. לידי אותו הביאו קשות ספיקות כאן,
 אין אלו שאלות על ספיקותיו, היו ומה דכאון לידי נפשו את

חשבון אין שבאמת עומדת, במקומה השאלה ועדיין תשובה,

שצהועינם עידו

 כגינת משכלת נפש לגבי שכן כל שכזה, במעשה והבנה ודעת
 בפירושים מתחלף המעשה ואין שכאלו, ושירה חכמה ולענייני

 שנוהגים סברות, אלא שאינם הטעמים, בביאור משתנה ואינו
 שאין המקרים על בעולם בדיבורים להתחכם כדי להשיב

 נאמר ואפילו מנחם. להם שאק המעשים ועל פתחו להם
 העילות כל לסוף באנו כך ידי על כלום כאן, יש קדומה גזירה
 מסלקת הסיבה ידיעת וכלום הדבר, מתיישב כך ידי על וכלום

 ביטול איגרת גינת. של בחדרו מצאו זאת עוד הרוגז. את
 ספריו, הוצאת על המולי״ם של זכותם את גינת מבטל שבה
 מלים צ״ט (היינו המלים ספר את לא וידפיסו יחזרו שלא

 לשת דקדוק (היינו הדקדוק ספר את ולא עידו) לשק של
 העינמיים. ההימנונים ספר את ולא עידו)

 נדפסים ספריו אדרבא המת. צוואת את קיימו לא שנהוג כמו
 חנם ובייחוד ספריו את מכיר העולם התחיל שכבר והולכים,

ת כל העינמיים. ההימנונים של ויופיים  רוצים חי שהחכם ז
מים אין חכמתו את רואים  שמת כיון חכמתו, את רואים אין ר

 לראות ויכול סומא שאינו וכל מספריו והולכת מאירה נשמתו
לאורו. ניאות







לסיפור* מפנים סיפור

ה מ ל ש ה ת ( ד ג א ה ל ע ב ) ש ע ב ש ו

א
סיפורים. שני הכוללת סיפור, חטיבת היא אמונים״ ״שבועת כי הסברה,

 שננסה קודם אולם עקיפין. הוכחת גם להוכיחה ניתן סמוי, ואחד גלוי אחד
 הסמוי. לסיפור הגלוי מסיפור המעבר כי שנעיר דין זו, הוכחה דרך על לעלות
ב ק אברהם עליה הקפיד ולא יתירה זהירות מחייב  אליגוריה־ שראה רי
 אינה לאמיתה האליגוריה שכן סמל־בדיעבד. לפנינו שבאמת בעוד מראש,

 הנמשל, את משרת שהוא במידה אלא שלו חוקת־חיים לו שאין משל אלא
 דרך על הבנויים סיפורים כשני לראותה דין אמונים״, .,שבועת ואילו

 לעצמו. רשות האחר והסיפור לעצמו רשות האחד כשהסיפור מופלאה,
 שלו גמורה אבטונומיה דרך על המשל בא הרי ונמשל משל נראם ואפילו

 רואה אינה סיפור־כפל של ההנחה שלו. גמורה אבטונומיה דרך על והנמשל
 שאינה כשם קריב. א. נוסח בראייה־שבאליגוריה להסתפק לעצמה אפשרות

 א. על בהשגתו י ל א ו :פ ש״י של לראייה להימשך לעצמה אפשרות רואה
ל .,האין קריב: כ ם ב ד  בשב;עת הקשור רכניץ. יעקב מאותו משהו א

 האין ? שבועה אותה להתיר מבקש זאת עם וכאחת לבבו חובות אל אמונים
ב ו ר ם ל ד א ־ י נ  שלה שלהם. ותמרה נשבעו. שלה שלהם, שושנה ב

 שירה שהוא במידה הוא וסמל הוא שירה הזה הסיפור גם כי משתוקקים?
ן בו ופגישה י ־ ה 'ב ד י ח ר י ו ש מ ל י רחש ו ר ה פ ר ע , של ־ ם י ב  ר

 הופעתו לאחר קצר זמן אך במבע. וגאולה בסמל אחיזה להם מביא והוא
 אליגוריה... ועשאו והנלבבים החשובים המבקרים אחד לו נזדווג זה סיפור של

 נלחמות ועליו ישראל. עם שהוא ישראל. הוא יעקב אלא אינו רכניץ יעקב
 ה*א שושנה האחת עם והחול, המעשה ימי ששת שהן בנות שש ומתנצחות

 ישראל נשמת הזר. את ונוטלת נוצחת שושנה התחרות אותה וסוף השבת.
 מהסמל אך זו, בראיה נוי איזה שהוא מצד שאין לומר אפשר אי לשבת...
 בקשרים ובמקום, בזמן לאפשרויותיו קץ ואין סביב, סביב קרנים יוצאות

 להשיר הקרניים, כל ומקצצת האליגוריה באה נפש. ורחשי לבבות עם
 ).249 גל׳ (.,זמנים״ בלבד״ אחת אמת איזו לצורך בלבד אחת קרן ולהכשיר

דיבר תחילה שכן ההרחבה. בעצם היסוסו ניכר הצמצום על השגתו כל עם

 עמודים ),1978( תשל״ם המאוחד, הקיבוץ הוצאת עגנוו, ש״י על ומאמרים מסות דב. סדן, •
107-103.
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 כאילו ברבים, הסתפק ולסוף אדם בני רוב על העמיד אחר אדם, כל על
 כמותו אמונים״, .שבועת סיפור כי מדלדלת. אלא ואינה להעשיר שכוונתו חש

 ורקעם ששרשם וסימני־חוטים חוטים בו מרובים ושלאחריו, שלפניו כאחיו
 מעורים רואם עליהם והמתחקה הסיפור, של הגלויה למסכת מעבר הוא

 מעבר לו משמעות וסימן־חוט חוט כשכל ומסורג, עבות בגוש־מורשה
 מעורבים וסימני־החוטים שהחוטים אלא עוד ולא במסכת, הגלוי לשימושו

 אם משלהם, להם משמעות וחיבורם ועירובם קרקעם, במעבה ומחוברים
 אלא אמת לא הקרן, אלא קרן לא :כלומר ;הידיעה בה״א המשמעות לא

 המספר, של וייחודו ממהותו מתעלם זה מתחום־תחתיות המתעלם האמת.
 שנחשפו וכדרך וסניפיהם סיפוריו מראשי והולכים מפציעים שהם כדרך
 משולם עד קורצווייל׳ ברוך דרך ליפשיץ מ. א. למן טובי־מעריכיו בידי

 כוחו והראו ראו וחילופי־־גישתם חילוקי־תפיסתם כל שעם ואחרים, טוכנר
 הקוסמו־ קצה. עד מקצה מפולש אופק כדי ההרחבה ואילו הזה. הגוש של

 ומעמידתם וסימני־חוטים החוטים לאותם להם נוטלת הטוטאלית פוליטיזציה
בעלמא. קישוט כמיני המוטב, לכל או מליצה, כמיני

— קריב א. בו שנאחז האחיזה בבית אפילו דיינו דברינו להסביר כדי
:שבע הסיפור בו שמסתיים המלים, צמד הוא הלא ו נ י נ ת שלפ ו ר ע נ  ה

ה :צמד־המלים הוא שיריבו ע ב  כדרך דרכו המספר אילו ת. כ ל * י ב כ ו כ ש
 למשל, בהם. שנעזר כדרך שימושים אותם וראינו ואחרונים ראשונים מליצים

ל א ו נ מ י ע מ ו ר  מהדורת .785 ׳עמ הברמן א.מ. (מהדורת במחברותיו ה
: )508 עמ׳ ירדן דב

/ כשבויות רואיהן כל תנהגנה / יפהפיות אחיות שתי בעירי יש
ה — — ע ב ש י ו ב כ ו ת כ כ ת שבע / למיניהם ל ו ר ע נ  ה

ת ו י ו א ר ת ה ת ם ל ה  כושיות בערכם החן ובנות / ל

 כדבר־ הנערות ושבע הלכת כוכבי שבעת ענין כל רואים היינו או־אז
 הנערות שבע ענין את פוטרים והיינו חסרון, היה לא שהעדרו שעשוע

 שבע שבתות, שבע שבלים. שבע פרות, שבע כבשות. (שבע הסמל ממערכת
 יסוד בה נשמר בין השיגרה, למערכת אותו ומצרפים וכדומה) מחלפות

 של בסיפורו הטוחן בן יוהנס הזיית למשל, הרי, הימנה. נתפוגג בין האגדה
 קנוט צו אקארדען (וויקטאריא, ר ב מ י א ש״י של הפיוט כדרך המסון

: )6 עמ׳ ,1920 וינה דערצעהלונג, האמסונס
פאנעס. גאלדנע זיבען זיצען וועבשטוהל א ביי פאלאץ דעס אין

יאהאנעס. קום׳ :רופען איהם וועט בת־מלכה די פענסטער פון און

 בת החלון ומן עלמות־זהב שבע יושבות ופלך כישור ליד ובטירה כלומר:
ן לבית דטלייב שיר למשל, והרי. יוהנס. בוא תקרא: המלכה ו ר ק נ י ל י ל
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Das Gewitter עבודתו כתום יום־יום. שהיה במשורר מעשה שענינו 
 ונוצצים האדומות הפרות רועות באשר בשדה׳ לשוח יוצא הראש כבדת

:הקטנות הצפרים ומצייצות הססגונים הפרחים

“Taglich zwischen sechs und sieben 
Kommt der Abend in mein Ortchen 
Find ich sieben schone Madchen”

ע שש בין יום־יום כלומר: ב ש י מוצא ל נ ע א ב ת ש ו ר ע , נ ת ו א  נ
 כשלשלת צועדות אלה גערות שבע. שש. חמש. ארבע, שלוש, שתיים, אחת,

 נטל מרחוק לו ומשנראו הרחבות, כתפיהן על חלב כדי נושאות ארוכה,
 וכתב, קודר כפקיד־מכם מצחו קימט פניו. על ומשעברו ופנקסו, עפרונו

מתון: מתון רם. בקול במנותו,
Eeen — twe — dre — veer — fief — sos — sobn

 ומשהרחיקו כוונתו! ידעו ולא מגבעתן־קש מתחת פזלו האדימו. כולן
 למולדתן לתת עתידות מהן שש כי הרהר והמשורר וגיחכו, התלחשו

 ודאי יהיו בניה העדינה הקטנה, הרכה, האחרונה, ואילו ודומיהם קיראסירים
 להגיע חשו והנערות בסערה, מעשה השיר של והמשכו ודומיהם. הוזארים

 הגיעה ואך בכדה, מתמהמהה העדינה הקטנה. הרכה, האחרונה, זו ורק לכפרן
 טיפה כל ראשונות. עבות טיפות יורדות כבר עמה לעזור מבקש והוא לשער

 של שיר זכר עולה (וכאן הרועים סוכת לתוך ומשנכנסו כשיעור־פרוטה.
 מה בא הרי מאושר) נאהבים לזוג מקום די שבסוכות בקטנה גם כי שילר

 נעצמות ועיניה ערפו חובקות הנפחדת הנערה זרועות — לבוא שהוצרך
 נמצא מטה כלפי ולמחצה מעלה כלפי למחצה ובעודה ללב לב ונאמץ לכתפו

הרענן. פיה באמצע־הדרך לו

כ
 במוטיב לעשות ניתן מה להראות. כדי השיר, של ענינו במסירת הארכנו

 בעלמא, כשיגרה הוא הנערות שבע כשענין והכולל, הגמור בפשוטו שלנו
 בשל ולו להעקר, ניתן אינו הנערות שבע כשענין בו. לעשות ניתן אין ומה

שבע המלים צמד אכן כי ודרך־מסורתו. במקרא ממחצבתו בלבד, יחידותו
:ח־ט) ב׳ במקרא(אסתר הוא יחיד בן הנערות

 הבירה שושן אל רבות נערות יבהקבץ ודר־ המלך דבר בהשמע ״ויהי
 ותיסב / הנשים שומר הגי יד אל המלך בית אל אסתר ותלקת הגי יד אל

 לה לתת מניתיה ואת תמרוקיה את ייבהל לפניה חסד ותשא בעיניו הנערי*
ת א ע ו ב ת ש ו ר ע נ ת ה י י ו א ר  ואת ויישנה המלך לבית לה לתת ה

הנשים״. בית לטוב נערותיה

 גופה במגילה — אחריהן דרוש של שובל האלה הנערות שבע והנה
עושין וכן לשרתה :לה״ לתת ״הראויות ענין מפרש שהוא במה רש״י מסתפק
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 שהיתה רבא שאמר לענין בגמרא ואילו שדרשו׳ מה דרשו ורבותינו לכולן
 בהן מונה שהיתה רש״י מפרש ע״א) י״ג (מגילה שבת ימי בהן מונה אסתר

 וכן בשבת בשני ואחת בשבת, באחד אחת לה משרתת שהיתה שבת, ימי
 פירש אף והתרגום שבת. שהיא יודעת שבת של שפחה יום וכשהגיע כולן,

 חולתא דשבתא, יומי שבע לשמשותא עולמתא שבע ״וית :הנערות שבע שמות
 בתלת גנוניתא בשבתא, בתרין רוקעיתא בשבתא, בחד קדמאד. משמשה הות

 בשתא חורפיתא בשבתא, בחמש רוחשיתא כשבתא, בארבע נהוריתא בשבתא,
 הרחק־הרחק, מפליגים הנערות וכינויי דשבתא״. ביומא רגועיתא בשבתא,
 יפלא ומה בראשית. במעשה היום של עיקרו לפי ואחת אחת כל של שכינויה
 גם נעשה המדרש, שמביאו כדרך הנערות, בשבע אסתר מעשה כי בעינינו
 אדם לבני חסידים ספר שהורה כדרך מאוחרים, בדורות למעשה כהלכה

 לעצמם יקראו שבת יום איזה ישכחו אם ודואגים למדבר או לים שפירשו
 חמישי. לאחד רביעי. לאחד שלישי, לאחד שני, לאחד ראשון, לאחד — שמות
 אחד וכל וכד. נערות שבע שהיו מאסתר וראיה שביעי, לאחד ששי, לאחד
 הנערות שבע בענין היא אף נסתייעה והאגדה ביומו. המדברים ראש יהיה

ק ח.נ. של ניסוחו בזה ויפה — שלה ריקמתה ורקמה י ל א י  (..הלכה ב
ואגדה״):

המיכה״. ..שבת ונעלה. קדוש יום -- שלו נהדרת יצירה יש ישראל ..לבני
 היא ויופי. זוהר כלילת ודמות־הגוף, בעלת־גוף חיה לנפש היתה העם בדמיון
 שלא ״כדי מעשה־בראשית. בגמר לעולמו הקדוש־ברוך־הוא שהכניסה השבת

 טובה חמדה שהיתה היא כלה״. חסרה והמכויירת המצויירת החופה תהא
א כבית־גנזיו להקדוש־ברוך־הוא ל א ו צ ג בן לה מ ו ה ז א א נ ל  א

. ל א ר ש ת היא יושבת אחרת עממית אגדה לפי י ב , כ ה כ ל  ״ככלה מ
■ משבעה לפנים שבגן־עדן בהיכל ספונה משובצה״, רעותיה בין  ש ש ו חדרים

. ה י ת ו ר ע ת נ ש י ש מ , י ה ש ע מ ת ה ו ת ר ש . מ ״ ה י נ פ ל

 לליל זמירות של הפתיחה פיוט מתוך פיסקה המשורר שילב בכדי לא
 :הפיסקה את להזכיר שראוי כשם אולם מקדש״, ״כל פיוט שבת,

משבזיה רעותיה בין ככלה השביעי יאים חרותה

:ט״ו־ט״ז) מ״ה, (תהלים הכתוב אל הנסמכת
 למלך תובל לרקמות / לבישה זהב ממשבצות פנימה מלך בת כבודה כל

לך מובאות רעותיה אחריה בתולות

פיוט: אותו מתוך אחרת פיסקה גם להביא ראוי כך
 כדבר יכבדוהו יעקב זרע כר / צאתו ועד מבוא־ הוא קדוש יום

ודתו המלך

:ג') ד/ (אסתר הכתוב אל הנסמכת
.מגיע ודתו המלך דבר אשר מקום ומדינה מדינה ובכל

 עילויה המבליט בכתוב נעזרת מקדש״ ״כל בפיוט הראשונה הפיסקה אם
בין ישראל או ימות־החול, בין השבת כדוגמת רעותיה. בין מלך בת של
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בן משה ר׳ למשל, וראה, הסיוט בו שנסתייע כדרך העמים, א א ר ז  ע
:ס״ו) ׳עמ תשי״ז, ברנשטיין, מהדורת קדש, (שירי

 לסלף תיבל / לרקמות גם / מאמות גללה / ?למות גברת

 דבר שענין בכתוב נעזרת מקדש״ ״כל בפיוט האחרונה הפיסקה הרי
 של מצותו כענין אלא אחשורוש של גזירתו כענין בו נתפרש לא ודתו המלך

 כמכוון במגילה המלך ענין כל שפירש המדרש כדרך הקדוש־ברוך־הוא,
 לפנינו: היתד. שכבר האחרת ההזכרה אף הלכך להקדוש־ברוך־הוא.

ר ד.שמע ב ב ך ד ל מ , ה ו  ממילא ניתנו ובמסגרתה כך מדרשה ודת
והשבת, המעשה ימי ששת של פנים הנערות לשבע

 שבע נדרשו מושכל בדור אם ייפלא ולא וטעמם, חילופי־מדרש ודאי
 וזכר המגילה זכר הממזג א, ד נ ל סגל צמח וראה כטעמו, הראויות הנערות

 : )6 עם׳ ,1841 וילנה, זמרה״, ״קול (ספר לאמור שבת של הפיוט
ת א בע ו ת ש ו ר ע נ ת ת ו י ו א ך ה ה ת ת לה ל י ב  מ

, ך ל  סלסלה !־רוממה גדלה המ
 עךים ועלי כוזם בחלי והיטיבה

ב ומקובצות ה ה ז ש ו ב  ל

יבאר: ובהערת־שוליים
 החכמות שבע — הנערות שבע הקדושה! תורתנו — הדסה

 : )155 עם׳ (שירים, ר נ י מ א ק יצחק זה כשימוש וממש
ת ע ב ׳ן מפל דבר: סוף ו מ כ ח ת ה ו ע י ד י ה  ו

ע בדעת לו רב שכלו ב ת ש ו ר ע נ ת ה ו י ו א ר  ה
זמרו משכיל זמרו ובכן

 כדמות וסיפור שיר דרך על שיגולם נותנת, המוטיב של הגיונו ושורת
 היהודי־ המשורר מזה קיצוניות. דוגמאות בשתי ונסתפק ממש, נערות שבע
ל יווני א ק ז ח  הכתוב: בלשון נעזר הוא — מצרים, יציאת על בשירתו י

 עיני רואות ״הנה :הדברים את יתן משה בפי אבל בנות, שבע מדין ולכהן
ע ב ״ ש ת ו ר ע ו אברהם מזה שסאן)! שלמה (תירגום נ פ א  הכותב מ

 יפה אחרת עלמה מצא כי לאמנון, גם היא אחת ״לא :לאמור ציוך ב״אהבת
ע תחתיה יקה לא אשר ממנה ב ת ש ו ר ע כתמר״. נ

 נכתבו הנערות שבע ועגין החוטים כל נתקפלו אמונים״ ב״שבועת אולם
 לכתוב, נוהגים היו אבותינו שאבות כדרך כאחד, פירושים שני בסיפור לו

 במישזר נתלכדו הפירושים ושני מזה, הנסתר ופירוש מזה הנגלה פירוש
 מלוכד.

וזשי״ה] [אלול
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* המעשים״ ל״ספר הקדמה

R
 בעיני כחידה ובה- אכסוטית פינה מעין החדשה בספרותנו ישגה

 תמהון, המעוררת במינה, מיוחדת ספרותית תופעה הקורא,
 במיוחד קוראים. הרבה בלב נפשית אי־נעימות וגם אי־שקט
 בחינת אותה תופס התמים והקירא הואיל התופעה מפליאה

 תכלית לו המובנות המחבר, יצירות לשאר מפריע מבהיל. ניגוד
וההר השלווה אווירת בשל מחבב הוא שאותן כביכול, ההבנה
 במעשי לשחק המשורר דעת על לפתע עלה כאילו שבהן. מוניה

 הנכבד הקוראים קהל את ולהזמין ובעצמו בקורא להתל להטים,
 להוציאו כדי בהחלט מספיק אבל אמנם, צנוע שדים, לריקוד
 כשמגיעים עגנון, סיפורי שקוראי כך משום מסתבר מכליו.
 מנענעים הם המעשים״, ״ספר ששמו המוזר הסיפורים לקובץ

 הרוחני למצבו חשש איזה ללבם מתגנב אף ואולי בראשיהם
המשורר. של

 הקורא של כזו שדיאגנוזה כמיוחד, להדגיש צורך אין אילם
 את פחות ועוד האמיתי, הקורא את לשחרר בכוחה אין התמים
 להבנה להגיע כדי יותר, להעמיק מהחובה הספרותי- החוקר
 אם ובמיוחד הספרותי, הפינומן של חלקית, לפחית או שלמה,
 שבהם שהקשיים הוודאות, לפני הקורא הועמד הקריאה בשעת

 והאסתטית, הנפשית באי־גמישותו בעיקר יסודם נתקל, הוא
 באב־טיפום המוחלטת מתלותו להשתחרר לו נותנת שאינה
 אב* אם העקרונית, השאלה רק נשאלת הסיפור. של מסוים

שאליו — יותר או פחית הריאליסטי הסיפור של הזה הטיפוס

 ירושלים שוקן, התנאוו שגנוז, ש״י סיפורי על מסות ברוך. קורזווייל, •
.160-141 ,85-74 עמודים תשכ׳׳ג, ותל״אביב,

 של אספקלריה כולד שהוא הסיפור אם — כאן מתכוונים אנו
 מציאותנו בשם לכנות נוהגים שיגרה- מתוך אמנם שאנו, מה
 אם — דבר) של לאמיתו רב־משמעי מאוד מאור (מושג אנו

 שאותן מאפשר, שהוא הוואריאציות כל על כזה ריאליסטי סיפור
 של היחיד האדיקוואטי האפי הביטוי בעינינו הוא פיתח, היא

זמננו.

 אירופאיים לסופרים בדומה שעגנון, לציין, מחובתנו וכאן
 הצעד את עשינו ובזה בשלילה. שאלתנו על עונה שוגים,

 ביטוי הם המעשים״. ״ספר סיפורי להבנת הדרוש הראשון
 מסוימות, חוויה תופעות שלגבי העמוקה, האמנותית להכרה
 האמצעים בכוח אין שוב המודרנית, התקופה הולידה שאותן

 ולשקף אדיקוואטי עיצוב לעצבן והמנוסים הבדוקים האמגותיים
 המבהיל ריבוי־המשמעות את הרגיל האפי הגיבוש בתהליך
 לגמרי שונה למשהו אותה והפך מציאותנו לתוך שנכנס

 קודמות. תקופות של התודעתית מהמציאות
 ודי עגנון. לפני סופרים הרבה הגיעו זו אמנותית למסקנה אכן,

 ותומאס מוסיל רוברט קאפקא, ג׳וים, כמו שמות כאן להזכיר
 מהמאה הופמן א. ת. א. או פו א. א. וגוגול׳ דורנו, מבני דולף

 את שניסה הראשון היה עגנון אנו בספרותנו אבל שעברה.
 הסיפור, של ביותר המודרנית האמנותית בצורה כוחותיו

 למעלה שאין בבהירות• החיצונית ערבובייתה מתוך המשקפת
 שמה לציין, ויש הפרובלימטית. תקופתנו פני קלסתר את ממנה

 קמו כאן. גם אירע חדש, אמנותי ביטוי או סגנון לכל שאירע
 הכלים את מלאכותית חיצונית בצורה לעצמם שסיגלו אנשים

 קאפקאי ג׳ויסי, בנוסח וכתבו הסיפור של ביותר המודרניים
 באיזו או בכלל אם השאלה, את להעלות ובלא — כך משום וכד.

 על נוסף תפקיד הוטל — הנ״ל מהסופרים עגנון הושפע מידה
 ״ספר של הפנימית לגיטימיותו את לבדוק הספרותי החוקר

 האמנותי הכורח אחרי הפנימית, אמיתותם אחרי לתור המעשים״,
אופנה. אלא כאן שאין הטענה, נגד להעיד שבכוחו שבסיפוריו.

ל5 ד-ד־ש־ם* ל״כער הקדדד.



ריו על מסות76 פו עגנון ש״י של סי

 לציין, כבר יכולים ואנו יותר. ולא מודרניסטית, פרטנזיה
 סופרים של דומות יצירות עם המעגינות ההקבלות כל שלמרות

 מיוחדת נפשית חוקיות לגלות בידנו יהיה אירופאיים, מודרניים
 זו, וחוקיות המחזור. מסיפורי אחד בכל סימניה את הנותנת

 תעמיד יסודית, חקירה של חלק מוקדש יהיה מציאותה שלחישוף
 בין מענין רוחני קשר קיים (א) עובדות: שתי לפני אותנו

 שאר ובין אחד מצד המעשים״ ״ספר של הפסיכולוגית התמצית
 של ומכריע אחרון נסתר כמניע (ב) ;שני מצד עגנון סיפורי
 הדתית הבעיה לעינינו מתגלית המעשים״, ב״ספר השדים ריקוד

 האפי במפעלו לובשת היא שאותו והחד־פעמי, המיוחד בצביונה
 לראות שיש טענתנו, את יצדיקו אלו עובדות שתי עגנון. של

 את המעשים״, ב״ספר עגנון, כתבי של זה דופן״ ב״יוצא דווקא
בכללם. עגנון סיפורי להבנת האמיתי הפסיכולוגי המפתח

ב

 יסודות אמנם מכילה שמציאותם הוא, אלה לסיפורים האופייני
 קשר לזה זה קשורים אלה יסודות אבל הרגילה, המציאות
 הקאוזאלית, מהחוקיות קרובות לעתים החורג כביכול, שרירותי
 של קפדני ניתוח סמך על היום־יומית. במציאותנו השוררת

 המנוגדים יסודות כמה על במיוחד לעמוד אפשר הסיפורים
 את והיוצרים אותה המפרקים הרגילה, מציאותנו של לאופי

 הסיפורים. את האופפת ובוהו, ותוהו זרות אווירת של הרושם
 בעת כאן מתהווים שונים בזמנים מתרחשים שמטבעם דברים
 או ״הנרות״ בסיפור המחבר נפגש למשל כך אחת. ובעונה
 אחרת. בתקופה חי שהיה בזקנו ׳,האחרון ״האבטובוס בסיפור

 שמתרחשים דברים בתוך משולבים בבוצ׳אץ׳ שאירעו דברים או
 הגיבור פונה שבו האחרון״, ב״האבטובוס למשל כך בירושלים.

 אפשר ימשם בבוצ׳אץ׳ הגדול בבית הגר שריט, מר אל לעזרה
 השחור לגשר עד והולך שנמשך האפל ״המרתף דרך להגיע

הסטריפא על הגשר ).109 ונראה״, (״סמוך הסטריפא״ שעל
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 בוצ׳אץ/ היא עלילתם שמקום עגנון, סיפורי מתוך היטב ידוע
 מביתו ישר לגמרי. אחרת סצינריה מיד עולה סיפור באותו אבל
 עצמי נטלתי כך ״אחר לביתו. לחזור הגיבור רוצה שריט מר של

 והולך מהלך הייתי כך השחור. הגשר אצל והגעתי אחר לצד
 עומד ביתי לביתי. לחזור לבי ונתתי ההליכה מן שעייפתי עד

 שעות משש העיר. עם אותה מחבר ואבטובוס הצפון בשכונת
 וחוזר יוצא הוא בלילה ומחצה עשרה אחת ועד בבוקר ומחצה
).110( ויוצא״
 שאר אבל בוצ׳אץ׳, של לסצינריה עוד שייך השחור״ ״הגשר

 המחבר בית את מאוד ואופייני קל לשינוי עד הולמים הפרטים
 ריחוק מזו זה מרוחקים והעיר הבית תלפיות. — שבירושלים

 ״ספר סיפורי להבנת בחינות מכמה לנו החשוב דבר רב,
 תחבורה, כאמצעי כאן משמשים הטכסי או האוטובוס המעשים״.
 לביתי״ לחזור ״איך הבעיה כלל קיימת היתה לא בבוצ׳אץ׳
 וליחס לבדידות כסמל לשמש יכול אינו לבית בית בין יהמרחק

 פרט כאן יש אמנם אדם. בני לשאר המשורר מצד אסוציאלי
 פתאומי למעבר עדים היינו כאילו הטענה את כביכול הסותר

 לתקופה השייכים אלה לבין בבוצ׳אץ׳ שהתרחשו דברים בין
 בעוד הצפון״, ״בשכונת עומד שהוא נאמר הבית על הירושלמית.

 הסיפור של קפדני ניתוח ברם, דרום. שכונת היא שתלפיות
 מלמדים הסיפורים., שאר מתוך ברורות הוכחות ובעיקר הנזכר,
 מצד מדעת התחמקות של למופת בדוגמה כאן שנתקלנו אותנו

 לגלות יכול שהיה מה השניה בידו לטשטש לגסיונו המשורר,
 היא :ספונטאני באופן נכתבה לא ״צפון״ המלה האחת. בידו לנו
 מחזור בכתיבת ניכר חלק שלה ביודעים, הרפלכסיה פרי

 הערך על שנדון בשעה אותנו יעסיק עוד זה פרט הסיפורים.
 דומות ספרותיות תופעות אל בהשוואה הסיפורים של ־אסתטי
העולמית. בספרות

 לנו, מתברר הזמן גבולות של טשטוש על כאן שנאמר מה מתוך
קיימות: אינן למקום מקים בין המחיצות אלה שבסיפורים
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 שמתרחש מה התחומים. כל של ערבוביה על לדבר אפשר
או, בירושלים. שמתרחש במה החלל במובן משולב בבוצ׳אץ׳
 המקום מחיצות מטושטשות שבו למשל, ״ידידות״ כבסיפור

המוזרים, המעשים בעל גרמנית. עיר איזו לבין ירושלים שבין
גר. הוא שבו הרחוב שם את כאן זוכר אינו ההרפתקאות, איש
 הדרך מן אשתי חזרה .״היום »מאוד עד מענין נושא ועולה צץ

 היכן ששכחתי זו קלה סיבה מפני אצלה להגיע יכול איני ואני
 לטפל השעה הגיעה לא עדיין עתה לעת אבל ).123 דר״(שם, אני

 לי נדמה ״פעם הסיפורים. של והסמלים הנושאים בפתרון
 יכולה זאת שמו״. מערב לי נדמה ופעם הרחוב שם הומבולד

 Humboldt- ששמם רחובות יש שבה בגרמניה, עיר רק להיות
Strasse או Westend-Strasse .(מערב) נוסע שבה החשמלית גם 
 רישל דוקטור ״אמר :גדולה אירופית עיר על מעידה הגיבור

 אבל והנחתיו״(שם). החשמלית מן קפצתי עמי... וסע לקרח עלה
 לבין הגיבור שבין היחסים על זה שאחרי בעמוד המסופר מן

בארץ־ מתרחשת הסיפור שעלילת מסתבר צורב, יעקב הבנקאי
 המספר מדבר בחוץ־לארץ מגוריו על בירושלים. היינו ישראל,

ושמע לארץ לחוצה ״וכשיצאתי שנים. הרבה שמלפני דבר כעל ^
.מעות לי שלח דחוק שאגי .  ולא שנה עשרים עברו בינתיים .
 גם בולטת הזמנים לטשטוש בדומה ).124( זה...״ את זה ראינו

 שונים מקומות של ערבוביה — המקום בגורם אי־התחשבות
 רק שנים״ ״פי בסיפור סינאופטית. תפיסה במעין שנתפסים

 שונים ובמקומות בזמנים הכיפורים ימי של הסינאופטית הראות
 המדויק והתיאור הסיפור. של האמיתית ההבנה את מאפשרת

 ריאליסטית דייקנות מתוך לעורר המנסה שלימה״, ״פת בסיפור
 אמצעי אלא אינו ריאליסטי, סיפור של האשליה את ממש

 מה האמיתי הקורא מעיני להסתיר יכול שאינו מחוכם, אמנותי
 מקום בין המפרידות המחיצות נפלו כאן גם וכי כאן שמתרחש

 שרירותי ״סובריני״, יחם תוכיח. גרסלר מר של והופעתו למקום,
לדירה״. ״מדירה בסיפור גם מוצאים אנו המקום לגבי לגמרי
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 בטלה ולמקום, לזמן מיוחדת חשיבות נודעת לא שבו ברגע אכן,
 מציאותנו מבוססת קיומה שעל שלישית, מחיצה גם ומבוטלת
 המתים. לבין החיים שבין העקרוני ההבדל — והיא הרגילה,

 מכאן הרגילה. המציאות את המפרק שלישי לגורם הגענו ובזה
 ״האבטובום בסיפור עזרה מבקש המספר היאך מבינים אנו

 להיות ממנו מונעת אינה כמת הוויתו המת. זקנו אצל האחרון״
 מת שהיה מאחר והחליק. זקני ״הקדימני :ומיעץ הולך מדבר,

 לרמוז אפשר אחרת דוגמה כעל ).112( נפילתו...״ הבהילתני לא
 שלימה״, ב״פת נאמן יקותיאל הדוקטור של החשובה אישיותו על
 ועידנים. עידן לפני שמת אדם הוא גם

 המסקנה את מצדיקים כה, עד שהעליתי היסודות שלושת
 נפשי עולם הקורא לפני פותחים המעשים״ ״ספר שסיפורי

 עולם בתוך !דיוק ביתר החלומות. לעולם רבה במידה הדומה
 מה לבין החלומות עולם שבין המחיצה בוטלה המעשים״ ״ספר
 אנו כאילו לנו שנראה ויש בהקיץ. מציאות בשם מכנים שאנו

 ושם פה שתוקנו שונים, חלומות של סטינוגרמות בתוך קוראים
 האמת את כאחד ולכסות לגלות כדי בהקיץ, פיקחית ביד

 אבל החלום. של הסמלים בשפת שנכללה האימננטית, הנפשית,
 להציץ לנו נותנת המעשים״ ״ספר סיפורי אופי על זו דיאגנוזה

 טרום־תודעתיים יסודות !התהוותם תהליך לתוך עכשיו כבר
 היודע חריף, אינטלקט בעזרת הספרותי לגיבוש כאן הועלו
 של הדימונית משמעותם על הרבה הרבה הכתיבה בשעת

 לזקוף אין לפיכך ומסגנן. מסתיר מגלה, הוא שאותם הדברים
 של חשבונה על וראשונה בראש המעשים״ ״ספר התהוות את

תמימה. יוצרת ספונטאניות

ג
 עגנון של פנייתו את המסבירים הנפשיים המניעים הם מה

 לראות לעגנון לו גרם מה ז הסיפור של זו מיוחדת לצורה
טיבה ומה מסוימת? חיים לראות אדיקוואטי ביטוי בה דווקא
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 של המודע האופי על שעמדנו מאחר ובעיקר, ו זו ראות של
 רפלכסיד, פרי גם שהם הסיפורים, בתוך ניכרים חלקים

 מניין :השאלה את לבדוק עלינו הוטל מחוכמות, וקונסטרוקציה
 התחפשויות עם אישיים וידויים של זו מחרה מזיגה

 בעיניו לקרוץ מישהו רצה כאילו פוסקות, בלתי והתחמקויות
 שאספר לך ״דע : תהומית באירוניה מעורבת ברצינות ולהדגיש

 — הדבריס נאמרו שעלי באמת תחשוב ואם עלי, רק עלי, כאן
 ואשר לגמרי״. אחר אני, ואחר הואיל טועה, אלא שאינך לך דע

 מפני רק ולא בו, לפקפק אין הרי הסיפורים, של הוידויי לאופי
 שבהם, המחוכם ביסוד שמפקפק ומי ראשון. בגוף נכתבו שכולם

 מחדש למשל יעיין עגגון, מפעיל שאותם ההתחמקות. בתכסיסי
 כולו. הסיפור הבנת תלויה שבו שלימה״, ב״פת קטן בפרט
 משחק רק הוא נאמן יקותיאל דוקטור השם כי שהוכחתי לפני

 רבנו משה עם פנימי ריב כאן שלעגנון להסתיר כדי דימוני,
 ידע וידויו גילוי עם הסיפור. את להבין היה אי־אפשר ותורתו,

 וידויו, של האמיתי הנושא את מפליאה בצורה להסתיר גם עגנון
 החשוב, הדוקטור של בספרו בתורתו, כאן עוסק שהוא היינו,
 לו יש ודברים ריב שנה. אלפים משלושת למעלה לפגי שמת

 בעל האדון (...)...״האדון ״מפי הדוקטור כתב שאותו הספר עם
 נקודות ארבע הסוגרים בתוך מרמזות שעליו האותיות, ארבע

 בתוך אלה נקודות ארבע שכתב מי למשורר. יפה ידוע צנועות,
 הוא מה יפה ידע הסיפור, להבנת הזה המכריע במקום סוגרים
 שהקים. הסמלית הקונסטרוקציה את גם הבין עצמו הוא עושה.
 הבלתי הנפשי התהליך ספונטניות. פרי אינם כאלה דברים

 מדי. ברור הוא לסיפור, הפסיכולוגי הרקע את המהווה מוסווה,
 הדוקטור עליו שהטיל בתפקיד פגיעתו על מתוודה המחבר
היצרים. מפיתדי אותו להציל יכול שהיה תפקיד החשוב,

 סמליה על הדתית הבעיה את מגלים אחרים סיפורים גם אבל
 לחפש שגרם ביותר, החזקים הנפשיים המניעים כאחד השונים,

של צל ללא דווקא. זו מסובכת ספרותית בצורה פורקנה את לה

 על המכאיב הווידוי את שנים״ ״פי בסיפור לראות יש ספק
 הכיפורים) יום קדושת רגש המשורר בנפש ונתמעט הועם כי

 — הסיפור בתוך זה לעומת זה השונים הכיפורים ימי והעמדת
 גרמניה, יהודי בעדת הקדוש היום הילדות, בימי כיפורים יום

 המזעזעים התאורים הירושלמית, השכונה בני בין הכיפורים ויום
 האמת על לכסות בידם אין העגגונית, הפרוזה פניני האלה,

 לידי להגיע למתוודה כביכול המפריעים שהשינויים :העיקרית
 חיצוניים, שינויים בעיקר אינם הקדוש היום של שלמה חוויה

 החיצונית המציאות לבין הנעורים חווית שבין בהבדל התלויים
י !ההווה של ו נ י ש י ה ל ר ו ג ל ה ל ו ח ת ש ה פ נ  ב

. ר ר ו ש מ  הילדות מימי כיפורים יום של הקונפרונטאציה לא ה
 בלוח הדתיות החוויות פסגת שלובשת החיצונית הצורה עם

 רגש את הנפשית, ההתנכרות את הקובעת היא עתה השנה
 העמוק הדתי במובן התשובה, על המאבק והתלישות. הבדידות

 אין שכמעט בקשיים כזו, בכבדות מתנהל אינו המלה, של
 העולם על והשתלטה הדימוניזציה בגלל עליהם, להתגבר
 באי המשורר, בנפש מקורו הדימוניזציה תהליך לא, החיצוני.

 התמימה במשמעותה הדתית הוודאות בניחומי להתנחם יכלתו
 הפנימית הקרבה את להזכיר היא חובה כאן כבר המקורית.

 'ובין שנים״ ״פי בסיפור החוויתית הסיטואציה בין הקיימת
 ״אורח הגדול הרומאן פתיחת עם הקורא נפגש שעמה הסיטואציה

 הכיפורים בשני כאן, גם כך עגנון סיפורי בכל כמו ללון״. נטה
 היסודות את אנפין, בזעיר הפתיחה, כבר מכילה הנזכרים,
 יום ערב וכאן שם כולו: הסיפיר של העיקריים הנפשיים

 ההכרחית הדרושה, הנפשית ההכנה את החסר הכיפורים,
 נעשה שהכל מהוודאות ורק אך לנבוע היכולה הנפש, למנוחת

 המועד. את איחרה שלא המוצלחת, האמיתית, התשובה למען
 להציץ הראשונים הפרקים נותנים ללון״, נטה ב״אורח שם,

 הבלתי התשובה של דגואשת הפרובלימאטיקה לתוך עמוקות
המושג. של ביותר הרחב במובן המאוחרת השיבה של שלמה,
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 שהולכים לפני קצר זמן לשבוש מגיע שהאוחז הדבר הוא סמלי
 על הראשון המשפט מעיד כבר שנים״ ב״פי כאן גדרי״. ל״בל

 ׳..ותה האמיתית! לתשובה הדרושות בהנחות הרציני הליקוי
 הכיפורים יום ערב אלא הכיפורים׳ ליום עצמי התקנתי לא שנה
ונראה״. (״סמור שבשכונתי...״ הכנסת לבית הלכתי השיכה עם

מצליח, שאינו נסיץ של תיאור הוא כולו הסיפור ועצם ).128
 ביותר העמוקה הסיבה את אבל הכיפורים. יום מפני לברוח

והסיגופים. העצמית ההאשמה ההתחמקות, הבריחה, לגסיונות
האכזיססג־ והפחד החמא רגש מתוך עצמו על מקבל שהמתוודה

 גם ~ מלגלות לכסות יותר מנסה שהמשורר הסוד את ציאלי,
 הקטע פתיחת עם מדעת שלא חושף הוא הסוד את גם הסיכה את

 ושתלוהו הקרקע מן שתלשוהו ״כציץ הסיפור! של השמיני
).134(שעברו״ ימים חכרתי בית־הכנסת לפני עמדתי כן בעצת
 הסיטואציה את לברר אפשר אי וממצה מרוכזת יותר בצורה

 אינו כבר אבות מסורת עם האורגני, התמים, הקשר הנפשית.
 בהשוואה הקדומה האמונתית היסוד חווית עם בהשוואה קיים.

האבות לעולם הנוכחי היחס נראה שמאז. הדתית הוודאות עם כןן
המעציבה לקונסרונטציה האמיתי הרקע זהו מלאכותי. כמשהו ^

 כשורש כיסוד, שנראה מה שעברו״. ״ימים ובין ההווה שבין
 החוויתי הרקע גם בדיוק זהו אבל עוד. קיים אינו בקרקע.

הכיפורים. יום ערב בשבוש המציאות עם הקונפרוגטציה בשעת
 מה ילדותו. בגן־עדן מלון אפילו מוצא שאינו כמעט האורח

 וכלום ושמו כאן הפרובלימאטית התשובה גורל להיות יבול
 ז ״ידידות״ בסיפור גם סיטואציה אותה מול עומדים אנו אין
נאמר! כמושיע, הסיפור בסוף המופיע צורב. יעקב מר על

 סמל הוא ).124 המלחמה״(שם, לימות קודם מכירו הייתי ״ואני
 כל למרות מצפים ושלעזרתו וחלף שעבר אבות עולם לאותו

 הוא המלחמה״ לימות ״קודם של המוטיב השכליים. הפקפוקים
 פי על אף יודע, צורב יעקב עגנון. בסיפורי רב־משמעותי

את רואה הוא הגיבור. בנפש שמתרחש מה כל את סומא, שהוא
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 כאחד. הנואש התשובה מאמץ ואת האבות מעולם הבריחה
 שהיא כשם התחפשות, שום התחמקות. שום תועיל לא בפניו

 ונראה נאמן. יקותיאל הדוקטור של החודר מבטו מול תועיל לא
 ראציו״ כ״אולטימה המופיע המתוודה, של המנוח סבו שגם

 נאמן, הדוקטור כראוי. המצב את יודע האחרון״ ב״האבטובום
 מבעל פחות לא בכלל, והפקידים הדואר פקידי סבא, צורב, מר

 האב* העליונה, האבטוריטה סמלי הם ״הבית״, בסיפור הבית
 ואין מנוס אין הבוחנת הפנימית עינם מפני האלוהית. טוריטה

 הידידות התפרצות על והסליחה. התוכחה מקור הם מפלט.
 הזקן מגיב. צורב יעקב אין ״בידידות״ הגיבור של החשודה

 הגיבור, של האמיתיים נימוקיו בדבר עצמו את משלה אינו
 שלא לאחר בלבד, איגוצנטריות מסיבות הידידות את המחיה

 בקרירות! אומר צורב יעקב האבות. לעולם גם נאמן כד כל היה
 ״ידידך הגיבור מצד ההבטחות ושטף ה״ י ה ידידי זה ״אדון
בדיאגנוזה. כלום ולא משגה אינו אני״. וידיז־ד הייתי

 חשוב נפשי מניע בתורת כי מתברר, שנאמר מה כל מתוך
 און בחשבון להביא יש המעשים״ ״ספר סיפורי להתהוות

 בעקבותיה הגוררת התמימה, הדתית, הוודאות של ההתמוטטות
 האבות. בעולם הקשורים השוגים, הציוויים מפגי בריחה נסיונות
 המציאות נהפכת כד מצליחים. אינם אלה בריחה נסיונות

 רב־ במציאות מאוד. מאוד מסובך למשהו המחבר של החוויתית
 היצרים מאודי בין פוסקת בלתי התנגשות קיימת זו משמעית

 המלחמה האבות. בעולם שמקורם המוסריים, הציוויים לבין
 ב״פת למשל בולטת המוסרי הציווי לבין היצרים תאוות בין

 מוצאים אנו דומה מצב סמל. רק היא האכילה תאוות שלימה״.
 האחרון״, ב״האבטובום וגם שלימה״ ב״פת כמו שם, ב״ידידות״.

 לווידוי יותר או פחות הבלומים האיריטיים היצרים גורמים
 רגשות הסיפורים לווידדי גורמים לכך בדומה הפרובלימאטי.

 ופיגעים האני לסיפוק רק השואפים אגוצנטריים, אסוציאליים,
והחבר!־ המשפחה ביחסי
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 האבות, עולם בסדרי הסלולה מהדרך הסטיות מן כתוצאה
 האבטוריטה כבד. פחד המעוררים קשים, חטא רגשי מציקים

ת' *בעל בענשים. מאיימת התחפשויותיה, כל על העליונה, בי  ־
 *בעל את לפייס יש הגיבור. לחיי למאוד עד מסוכן להיות יכול

 אלוקים את או נאמן, הדוקטור את מאשר פחות לא הבית״,
 כך משום להציל. שניתן מה את להציל כדי שנים״, ב״פי עצמו

 אלה. בסיפורים מרכזית כה חשיבות התשובה לגישוש נודעת
 הפוך כיוון אל חדשה לבריחה המקרים ברוב אנו עדים לבסוף,

 הפיקציה נוצרת כך האבות. עולם אל הראשונה, הבריחה מן
 בלתי למשהו דבר של לאמיתו שנהפכה הנפשית, השיבה של

אפשרי.
ד

 האלה הסיפורים של נפשי רקע בחינת כאן שהועלה מה כל אבל
 הפנים רבת הנפשית המציאות את ובראשונה בראש משקף

 האפייני שאת ולטעון, לכת להרחיק ואפשר המשורר. שבגשמת
 להיות חדלה שהמציאות בכך, לראות יש זו במציאות והמובהק

 בה. מתנגשים ועתיד הווה עבר, אחידה. מציאות המובנים בכל
 להרמוניה, זכר כאן אין השניה. עם נאבקת אחת חיים צורת

 את מצאו אחת ובעונה שבעת ההכרה, קמה ברורה. לתודעה
 זה. את זה שסותרים עולמות המשורר בנפש משכנם מקום
 הריאליסטי התיאור אין מדוע לנמק, בה היה די זו הכרה עצם

 כביטוי עוד נראה פשטנית, מסוימת, תודעה תורת פרי המקובל,
 זו בנקודה החדשה. התודעתית החוויה את ההולם אמנותי
 שסללו האמנותית בדרך המעשים״ ב״ספר עגנון ממשיך
 וגוגול. פו הופמן, א. ת. א. קאפקא, ג׳ויס, כמו סופרים

 רגילה בלתי דרך לו למצוא לעגנון לו מיוחד נימוק זאת ובכל
 למעשה נשאר שעגנון לשכוח לנו נא אל האמנותי. לווידוי זו

 את לראות רוצה היה שבכנות האבות, עולם לעקרונות נאמן
 נוכח לעשות מה ברם, שבסיפוריו. האמונה מבני כאחד עצמו

אי ז האהובה האשליה פני על הטופחת החדשה, המציאות
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 עולם עם שלמה הנפש אין כיצד ריאליסטי תיאור לתאר אפשר
 דברים במפורש להזכיר הוא החכמה מן לא ובכלל האבות.
 מן הפוכה לטעות לגרום יכול היה הריאליסטי תיאורם כאלה.

 המשורר מחייב כאילו היינו, ממנה! מסוכנת יותר הראשונה,
 מציאות את אומרת זאת אחרת, מציאות חד־משמעותי במובן

 המנוגדים העולמות בין תלויה נשמתו הדבר. כן ולא הכפירה.
 'הם גם אלה שכיסופים אלא האבות, לעולם דווקא ונכספת

 הנפשית למתיחות אין כאן המלא. סיפוקם על באים אינם
 כאחד, התחמקות שהיא מההתגלות יותר רצוי פתרון והאמנותית

 שביקשתי ״מה !*ידידות״ הסיפור גיבור בלשון לדבר אם או
 שאפשר אלא ).123 ונראה״, (״סמוך לגלות״ הוצרכתי לכסות

 כפליים. הסתרתי שגיליתי ומה בצדק: להוסיף
 מנסה שבו בביטוי להשתמש אם — המטאריאליסטי הסיפור
 הפתרון הוא — קאפקא סיפורי הבנת על להקל וולטש פליכם

 הם שרבים ולומר להוסיף ויש זו. במצוקה לעגנון ביותר הנוח
 עגנון, של הגדולים בסיפוריו גם המטאריאליסטיים היסודות

 וממצה נכונה להערכה מכלל להגיע אין בהם להתחשב יפלא
 את להבין אפשר אי לכך בדומה והאמנותי. הרוחני עולמו של

 נתינתי ללא עגנון בכתבי הדתית הבעיה של המיוחד צביונה
אלה. ליסודות קפדנית דעת

 המעשים' ״ספר סיפורי שבין והמאלפת המענינת ההשוואה ואילו
 עליו לעמוד שיש דבר ספק בלי היא קאפקא סיפורי ובין

במיוחד.



גולדברג לאה ז.





ת190) ו ס * מ ו מ י ש ר י

קולות* בשלושה עגנוו

א
 אנו זוכים רחוקות לעתים רק במאורעות. עשירה איננה החדשה ספרותנו

 מאוד לנו רווח ולפיכך זה־עתה. שמופיעה יצירה, על הנהנין ברכת לברך
 שלושה סיפורים, שלושה על אמן לומר אחת בעת־ובעונה כמעט כשיכולנו

 ״המלבוש״, והם: עגנון. של שלושתם אך מזה, זה מאוד המשונים סיפורים
ועינם״. ״עידו ״תהילה״,

 סיפורים מפרסם כעגנון שיעור־קומה בעל שסופר העובדה, עצם אכן,
 בו יש אשר שכזה, מבורך יבול עם אבל להפתיענו. כדי בה אין מצוינים

לא־צפויה. שמחה כמין אף־על־פי־כן, אנו, חשים באמנותו, מהישגי־שיא
 שונים סוגים על משתייכים מזה, זה מאוד שונים כאמור, הסיפורים, שלושת

 רקע על ״תהילה״ של מפייס, אור המקרין והרך, הצלול הריאליזם ספרות. של
 המוזר והשילוב שב״מלבוש״, והאגדה־משל ירושלים, של העתיקה העיר

 - ועינם״ שב״עידו ״מודרניים״ חיים קטעי ותיאור רומאנטי דמיון של
 הלשוני הקצב לא ואף־על־פי־כן, כביכול. הם, נפרדים עולמות שלושה הלא

 המשותף המקור את כאן לנו מגלים לבדם העגנוניים וכווני־החן וגינוני־הביטוי
 את בכל שומעים שאנו הדברים, שמאחורי הרוח אותה גם כי היצירה, של

 עצמו כשהוא ושלימותו, עולם של תמימותו על רומנטיקן של געגועיו :משגה
 איננו זה, ושלם תמים עולם סגור בתוכו אשר מעגל־הקסמים של הקו על עומד
פנימה. להיכנס יכול ואיננו ממנו לסגת רוצה

ב
 ראשון, בגוף המסופרים ו״תהילה״), ועינם״ (״עידו הסיפורים מן בשניים

 האלה, בסיפורים המתרחשים המעשים פאסיבי. כגיבור עצמו המחבר משתתף
 העומד והוא, ועוברים, מתרחשים הם לעיניו בהם, והעוברות החיות הדמויות

 פנימה, בתוכו הנמצאים לאלה יד להושיט לפעמים רשאי קו־המעגל, על
 המכריחם דבר באוזניהם להשמיע ואפילו עימם בשיחה להיכנס בהם, לגעת

ת אך אוזן. לו להטות ו ג ש במעשיהם של־ממש חבל לקחת בחייהם, משהו ל

 ספריית הוצאת [כתנים], החדשה בספרות וטעמים בחינות - לחוליו האומץ לאה. גולדברג, *
. 195-190 עמודים פועלים,
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 האיגרת את היפה המגילה בכתב הוא שכותב בשעה אפילו יכול. איננו -
 החיצון העולם מן דמות בעולמה. הנכללת מציאות הוא אין תהילה, בשביל

ץ מן להציץ הזוכה הוא, ו ח נשמתה. של הצוהר אל ה
ך מופיע המספר אין ב״מלבוש״ רק ו ת אובייק דרך נוקט הוא הסיפור. ב

 גדול ער אשר בחייט מעשה - תמימה, אגדת־עם כמוסר כביכול, טיבית,
 וככל מלאכתו, לסיים הספיק ולא לריק זמנו הוציא והוא מלבוש אצלו הזמין
 והטרידוהו, קטנים יום־יום מעשי באו הטובות, בכוונותיו להשלימה ביקש אשר

 ואחרי ומת, בו טבע הכביסה, בשעת המלבוש את שגרף נהר, לתוך שנפל עד
 פשוט הסיפור ? בידו המלבוש ואין של־מעלה השר לפני יופיע איכה קבורתו,

שמת בשעה דווקא אך ילדותיות, כדי עד בו שקוף המשל לכאורה, ביותר, הוא
 תמימים, בני־אדם על תמימים מעשים ולספר ביותר תמים להיות עגנון יימר

ר את ביתר־בהירות הקורא בו מרגיש פ ו ס  ומחייך החוץ מן העומד עגנון ה
 היא הסיפור גיבורי של - זאת תמימות כי לרמז רב־המשמעות, חיוכו את
שלו. ולא

 מתאר הוא שבה מצייר־הווי של הנאה באותה הזה, הסיפור של סגנונו בעצם
 המסיחה שלו נפש־החולין את החייט, של יומו מעשי של פרטי־הפרטים את
 אותה מורגשת אשתו, לבין שבינו הדברים את הקודש, ממעשי דעתו את

 מאוד, ופיקח חכם אדם של מעט נוגה הומור אותו ומבצבץ האירונית הנימה
 את מרגיש הוא טיפשונותו בעצם אשר במקצת, טיפשוני דבר מספר כשהוא
 ומפוכחים. פיקחים חכמים, אנשים של לסמכותם מעבר שהיא הגדולה, הבינה
 זכות לו הנותנת היא הזה, ההומור מאחורי המסתתרת דעת־הבינה, ואותה
 בעולם המוחשי המגע זכות - הקו, על אלא למעגל, מחוץ לגמרי לא לעמוד
לעולמו. מעבר שהוא

ג
 העולמות: שני בין ההתייחסות והמופלא, הנפלא הסיפור ועינם״, ב״עידו

 פנימית ואמת ריאליות בעל שהוא פאנטאסטי עולם והאמונה, התמימות עולם
 שבתלותו ריאליסטי־מודרגי, ועולם הנראה־לעין, המציאות מעולם יותר גדולה

 עמוקה באמת הרגשה כל חסר הוא ושכלתנית חיצונית מציאות באותה
 שני שבין ההתייחסות - ובתום באמונה עגנון הרגשת לפי שמקורה יותר,

 ועל בזה, זה הנוגעים מעגלים שגי של בתרשים לבטאה אפשר אלה עולמות
 שלו, ודמות־המשנה עצמו המחבר עומד שניהם, שבין הנקודה על הקו,

 החיים אלה כל סגורים הראשון במעגל גינת. - הסיפור של הראשי גיבורו
 חוגם וכל גרייפנבאך וגרדה גרהרד :דורנו אנשי של החיצונית המציאות את

בירושלים, דירה מצא ולא הצבא מן שחזר גינתר, הנער כאותו צלליהם, ואפילו
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 עולם־ אנשי - השני ובמעגל ;ועובדיוביץ׳״ כ״עובדיד. שניות־במעלה ודמויות
 :האמיתית המציאות אולי, שהוא, בחובו עמוק סוד והנושא החי הדמיונות

גת. שבט אנשי וכל גאים, בן גדי גאואל, בן גבריה גמילה, גמזו, גבריאל
 המסתורין למקורות מאוד קרוב חיים הגרייפנבאכים, הראשון, המעגל אנשי

 בכוחם אין אך שכלתני־פילולוגי, עיסוק בהם עוסקים אפילו הם והאמונה,
 עמהם, אחת בצל־קורה ביתם, בעצם מעוצמתם. בשמץ להרגיש ואפילו להשיגם

 מפני חוששים הגרייפנבאכים, והם, - המוות הסהרוריות, האימה, מתגוררים
 ההרסניים הכוחות נגד הסגולות נמצאות שלהם בידיהם וגנבים. פולשים
 שירתה קול את בלילות שומעים הם פולקלור. - שזהו סבורים והם שבטבע,

 משמשת היא ואין העולם, שירת של האדירים המעיינות מן הנובע גמולה, של
רכילות. של ודמיונות להלצה חומר אלא להם

 האהבה, השירה, להם אך - ת־אדם,1ברי שאינם כמעט השני המעגל אנשי
 אומה שום שאין בדויה, לשון אותה להם תהומות־הנפש, הגדולים, והייסורים

 לשון ששום דברים אותם להביע ניתן ורק־בה בה אשר אד בה, מדברת
 החיים סוד הוא אשר גרופית, העוף שירת ולהם להביעם, תצלח לא אנושית
 הגרייפנבאכים גם אשר עצמם, דברים אותם על מדברים שהם ובשעה והמוות.
 אחר. ומגעם אחרת לשונם בהם, ועוסקים קיומם על יודעים
 :העתיקים הפיוטים על גמזו גבריאל מדבר כן כי הגה

 שכמותי. מתים פגרים לשם שמוליכים למקום יוליכוני עולמי לבית ״כשאפטר
 לי מעמיקים ואין במקום שהניחוגי הדין, את עלי ואצדיק בבשתי אשכב

 ומעשים מזכויות ונקי ערום ואני יפה, מקום לי אבקש זכות שבאיזו גיהנום,
 מן שנבראו חבלה, מלאכי־ ־כתות כתות ובאים מתקבצים שעה באותה טובים.

 עד עלי. לקטרג מעלה של בית־דין לפני ובאים ועולים שעשיתי, העבירות
 שאני עד יודע, שאני הפיוטים על פה על חוזר עושה, אני מה דיני. שיצא
הקדו הפייטנים שומעים קולי. אני מגביה לבי המיית ומרוב אני. היכן שוכח

 זו. עכורה נפש ורואים יורדים ונראה. נלד בקבר, קול מה ואומרים, שים
 שהעלית פלוני איש הוא אתה ואומרים, הקדושות בידיהם אותי ונוטלים באים

 בוא גבריאל ואומרים צדקם בענוות לי מחייכים והם הנשיה. מתהום אותנו
 בעניי.״ נחמתי זאת קדשם. בצל מסתופף ואני אצלם אותי ומושיבים עמנו.

:מוסיף ועגנון
 מתלוצץ.״ אלא שאינו עצמו שמטעה כאיש עצמו, כלפי וחייך גמזו לו ״ישב

 העולמות. שני שבין ההבדל חכמת כל כמעט אצורה הזה המפרש בפסוק
 שאינם עצמם מטעים בתום־לב אד גדולה, אמת דברי אומרים גמזו של בעולמו

 בהעמדת־פנים לצון דברי אומרים הגרייפנבאכים ובעולם מתלוצצים. אלא
הגרייפנ־ חוזרים וכאשר ממש. של ״רצינות״ כביכול, עומדת, שמאחוריהם

5 1



ל193) ו מ ת ״ ״ ם ו ש ל ש

הראשונה: שאלתם וזו שואלים, הם ממסעם באכים
עומד?״ ביתנו ״העוד

 כל שכאן הרגשה, יש אך השפה־ולחוץ, מן הבאה באנאלית שאלה אותה
 בקצה הזה הבית נפשית. עקרות על בלימה, על העומד הקיום קיומם: סוד

 מכיוון וטלטולים, עניין מלאת שהיא ירושלמית היסטוריה בעל ירושלים, העיר
 שהוא חשש, ויש בועת־סבון כעין להיות הופך - בו, מתגוררים שאלה

הדעת. את ממנו שמסיחים ברגע כלא־היה ויהיה יתנדף שבתוכו הקיום וכל
 היוצר. האמן, חי המעגלים, של המגע קו על האלה, העולמות שני גבול על
והמס הנסתרים ופניו הסיפור מספר של הגלויים פניו :פנים שני ליוצר, לאמן,

 ידידם הוא עגנון, הסיפור, מספר וגינת. עגנון הם הסיפור. גיבור של תוריים
 (התה, יומיום ענייני בשל נטרד הוא חולין, חיי חי הוא הגרייפנבאכים, של

 בא אליו אך לקייטנה), שיצאו וילדיו אשתו מים, בהם שאין שבביתו הברזים
 הוא גמולה, של קולה את שומע הוא חייו, קורות את לו לספר גמזו גבריאל

ן ניתן לו הלבנה, בקסם חש הוא לראותה, זוכה י ב ה  ולעשותם הדברים את ל
 באיסוף הוא אף כביכול, עוסק, אירופי, מלומד דמות שדמותו וגינת, סיפור.

 עלי־ את מתנה להם נותן ואפילו כגרייפנבאכים, ובפילולוגיה ״פולקלור״
 הוא גמולה, את אליו מושך הוא הזה המעשה בעצם אבל הנפלאים, הסגולה

 גרופית שירת את הופך והוא כ״חכם״ אלא כ״מלומד״ לא גם בשבת מופיע
 ״מאירה האחר, העולם מאותו באור שזכתה ונשמתו, גדולה אמנותית לחוויה
לאורו״. ניאות לראותה ויכול סומא שאינו וכל מספריו והולכת

 עד־מאוד, בטוחה ביד־אמן העשויה שבו, המסובכד. בפקעת הזה, הסיפור
 המציאות מן בו המעברים שונה. באור ולהארות רבים לפירושים ודאי, יזכה,

 לנסות אלא זה קצר במאמר יכולנו ולא רבים, קוראים להפליא עשויים לדמיון
קטן. מפתח לו לתת

 ומדוקדק, מחושב וכל־כך לא־מקרי, כל־כך הוא הסיפור של הפורמאלי הצד
 דעתו נתן שלא קורא אין דומה, גדול. פיענוח מאמר דורש היה לבדו שהוא

 השמות (כל הסיפור בנוי שעליהן ועי״ן גימ״ל האותיות על האליטראציה, על
 הפסוקים השמות. מן מרחיקת־לכת עוד האליטראציה אלו). באותיות מתחילים

:גימ״ל האות על בנויים עצמם

 הנודרים, כת ראש נשיא קליין גנזי גוטהולד אחד לגרמני הבית ״נמכר
 גוטפריד ידי על גרליץ בעיר שנוסדה גרעטכן דער גמיינשאפט מכת שנסתעפה
וכר. גרייליך״,

 הגדולה המלחמה באה גבינה. בעשיית שנתמחו גורגים, גיסים שלושה ״באו
וכו׳. אותם... והגלה פחה גמל ובא
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 כך ואחר ,מגלסגר׳ גנאדנברוד רג1ג שמו הבית את שכר אשר והאיש
המגרש״. את וגדרו הגן את ״חידשו

 המלים שגם מקרה זה אין ואולי לרמז, גימ״ל אותה באה מה בדיוק אדע לא
 רבה אפשרות נותן זה דבר אך ? גימ״ל שלהן הראשונה התיבה וגאולה גלות

 לא האחרונה חידתו בו. לעסוק שיבוא למי הזה הסיפור על מחקר לעבודת
עדיין. נפתרה

ד
 מזוככה נפש לתיאור כיאה ושוטפת, פשוטה היא הדברים הרצאת ב״תהילה״

 חובת את בסוף עצמו על נוטל במקרה לא המספר והסופר הכתוב. מדבר שבה
 עוד ויפה נקי בכתב להוסיף עליו הוטל כאילו סת״ם, כסופר המכתב כותב

 הראשון הפסוק עם תהילה. של חייה מגילת את - המגילות על אחת מגילה
:זו ושפויה צלולה לאווירה אנחנו נכנסים

 מימיכם. ראיתם לא שכמותה נאה זקנה בירושלים. היתד. אחת ״זקנה
היתה.״ וענוותנית היתד. וחיננת היתד. וחכמה היתד, צדקת

 עוני לחיי מעל הזה, הסיפור על המרחפת וטהור תמים לב של שמחה אותה
 כי להזכירנו, באה היא החסידים תורת את רק לא לחטא, מעל ואפילו וצער,

 דוס־ של הגיבורים אחד בתכלית. אחר במקום ששמענו דברים אותם גם אם
 - לך רע שלב ייתכן ״לא :למישהו אומר ״עול־ימים״, שלו ברומן טויבסקי,

 של המשובחים הפרקים מן משהו זה בסיפור יש בכלל שמח״. אדם אתה
 על מדבר כשהוא המקומות מאותם או שלו, נמוכה״ ״רוח מן דוסטויבסקי,

 היוצר של געגועיו את אנחנו מרגישים כאן גם כן שם וכמו הטהורים. גיבוריו
 קירילוב אשר זו חוקיה, את לעבור שאין העובדה, קביעת ואת הזה העולם על

 לא בשמים ״אני דוסטויבסקי: של ב״שדים״ כזאת בפשטות אותה אומר
 של בשערו להיכנס לו ניתן לא כי על תגר קורא דוסטויבסקי אבל הייתי״.

 לראות הזכות על ומודה מתפייס שעגנון בה־בשעה ומאושר, תמים עולם אותו
מרחוק. ולו עולם, אותו

 החכמה היפה, כשהזקנה הסיפור בראשית פרשה אותה היא סמלית כמעט
 נהירים לה העתיקה. העיר בסימטאות מורת־דרך לו משמשת החיננית,
 מורה־ לשמש אמנם היכול הסופר, הוא, ;ושוקע נפלא עולם אותו של השבילים

 אבל בו, להיכנס כדי להדרכתה זקוק מחוצה־לארץ, שבאו לתיירים דרך
מאורו. באור הוא אף זוכה משנכנס

ה
לדין האדם את התובע האכזר, המוות במוות. מסתיימים הסיפורים שלושת

5 3



ן ו נ נ ה ע ש ו ל ש ת פ ו ל ו ק

 ״מאירה אחריו אשר הטראגי־המסתורי, המוות ב״מלבוש״. מעשיו כל על
 ועם עצמו, עם השלם המפויס, והמוות ועינם״. ב״עידו והולכת״, הנשמה
 מוזיקאלית: שורה אותה שסיומו ב״תהילה״, אשר החיים,

 החדר קרקע ועל התפילה. לאחר התפילה כבחדר בחדר, היתד. השקט ״מנוחת
 תהילה.״ את בהם שטיהרו המים, שיירי ניגרו

 אדם יכול עדיין אכן,׳ לעיניו. ומת גווע עליו, העיד עגגון אשר הזה העולם
 הוא חייב בו אשר עולם סביבו, אחר עולם אבל בזיוו, לחזות או מצלו לחרוד
 מה ערב. עד מבוקר וטרדותיו יומו חיי את שלו, החולין חיי את יום־יום לחיות

 אך למדי, החביבים הגרייפנבאכים, רק בו יהלכו האומנם הזה, העולם על יהא
 לגנאדנברוך הפקר יהיה שמא או ? יותר עמוקה מציאות של מבע כל חסרים

מוח אחר, פתרון זה לעולם גם יש אולי או ? ועסקנוביץ׳ עסקנצ׳ין ועסקנסקי,
 ההבטחה זו - שדה״, ״פאת הספר על זה פתרון כתוב ואולי יותר, אנושי שי,

? היום עד קיימה ולא שלו שלשום״ ״תמול בסוף עגנון לנו שהבטיח
 ונגע העז כבר אם אבל חיינו. סוד את ביצירתו לפתור חייב איננו סופר

לפתרו. ינסה אחד יום כי ממנו לקוות אנו רשאים סוד, באותו

1950
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ועינם״* ל״עידו הערות

 נתקבל ובמבוכה, בתמהון גם אבל רגילה, בלתי בהתענינות
 לי נראה ברם, עגנון. קוראי קהל ידי על ועינם״ ״עידו הסיפור

 ולא הקוראים את לא הניעו לא המבוכה וגם ההתענינות שגם
 להבנה הדרושה גישה לאותה להתקרב הספרותי המחקר את

 של הכללי המפעל בתוך בודדת אמנותית יצירה של אמיתית
 את לראות היינו, !עגנון כתבי להבנת ובמיוחד גדול, סופר כל

 במסגרת סיגאופטית ראות מתוך ם ג הבודד האמנותי הפינומן
לאסוציא שיזכה בוודאי כזו קריאה שקורא מי בשלמותו. המפעל

 המוזרות הפינות מתוך לו שיזדרמו ומאלפות, רבות ציות
 הפרט הבודד, השיר המשורר. שבעולם ביותר והמרוחקות

 גדולה. אחדות בתוך אורגאני כחלק לפתע לנו נראים האפי,
המשורר. של הכללי מפעלו והיא

 משירי שיר כל לגבי בנקל להוכיח אפשר הדבר נכונות את
 יצירות בין הקיים ביחס למשל, לנו, תתגלה שהיא כשם ביאליק,

 הדם״ על סוניטות ״כליל כמו מזו זו כביכול ״רחוקות״ כך כל
לטשרניחובסקי. דדהבא״ ו״עמא

 הדגשה והפעם — ולהדגיש לחזור הבקורת מצווה שני מצד
 החוקר תפקיד הסתמי, הקורא כתפקיד לא כי — מיוחדת

 בשנים ממש פיתח שהוא עמון, נגד לטעון יש ומכאן הספרותי.
 מסובכות התחפשויות דרכי של שלמה סיסטמה האחרונות
 שפה שונות, מחידות בחידות משתעשע שהוא ביותר, ומפותלות

ח אינן ושם ר כ , ה י ת ו נ מ  מעין לשמה, מטרה נעשו אלא א
מדבר שהוא בשעה עצמו עם המשורר משוחח שבה לשון־רזים

 ירושלים שוקן, הוצאת עגנוך, ש״י סיפורי על מסות בריר. קורצווייל, •
.160-141 עמודים תשכ״ג, ותל״אביב,
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עמון ש״י של סיפוריו על מסות142

 מעין לו יצר שעמון הטוענים, צדקו במידת־מה הקהל. — עם
 הורם גם שהוא ואומר, מיד מוסיף שהייתי אלא פרטי. מיתוס
אותו.
״סתומים״ ביסודות הוא עשיר הרי ועינם״ ״עידו לסיפור אשר

 של הפנימית החוקיות מתוך מוצדקים שהם לגיטימיים,
 התפתחותו להכרח בנוגע והן ספרותי, סוג בתורת הן הסיפור,

 האמנותי הערך כאן שגם להעיר, עלי ומראש האימאננטית.
ו הסיפור של הגדול נ י י א ר ן פ ו נ כ ת ! ה י ת ב ש ח מ ה

סוריאליסטי־סימבוליסטי* עירפול של לעין הגלויה הטכניקה לא
למשל, העובדה, את מחשיב אינני אותו. שהולידה היא קאפקאי

 כוונת כי אם ג׳, באות מתחילים הסיפור אישי כל של שהשמות
 אילו הסיפור של בערכו פוגע היה לא לי. ברורה המשורר

 והמשמעות האמת קיים. היה לא הדמויות בין הזה המאגי הקשר
 שהובעו והן השיטין בין כאן גם מרחפות הסיפור של העמוקה

ויש במפורש. שנאמר מה ידי על מאשר פחות לא שתיקה תוך 00
 שפתרונן מדעת חידות הכניסו למרות לנו, גילה שהמשורר

 דווקא אלו את אך והכרות, אמיתות גם בלבד, לו ידוע כביכול
ה הוא ל ג א מ ל . ב ן ת ע ד  התחפשות מול עומדים אנו וכך ל

מחברו. בפני הסיפור של וזו הקהל בפני המחבר של זו :כפולה
 סיפורי לבין ועינם״ ״עידו בין הקשר כבר הובהר בזה אבל

 לסיפורי המפתח את שנים זה רואה אני שבהם המעשים״, ״ספר
 כבר מדברים הספרותיים הז׳ורנאליסטים אמנם בכלל. עגנון

 מעצם בלבד, הנשמה ״מן עגנון מדבר שבהם סיפורים על
 סתירה חוק ואין להגיון שליטה שאין ממקום תחתיותיה,

 המשעשע עצות. אובדי עומדים הזריזים הכתבנים — מקובל״
 מתגעגעים הבנתם, מחוסר כוח להחליף כדי שהם, בעובדה, טמון
 ,שבועת ושל ימיה׳ שב׳בדמי עגנון על האחר, עגנון ״על

בהם משליט אך ה,נשמה/ מן הם גם המסופרים — אמונים׳
מליצות בעזרת כך, חן. חן, ״-----יוצר שירי כוח איזה המספר
כך כל לומר ואפשר הימים קץ עד להמשיך אפשר ריקות,
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י קיימים בקיצור — כלום. לומר בלא הרבה  ם, י נ ו נ ג ע שנ
 ״שבועת של זה ובמיוחד ללון״ נטה ״אורח כלה״, ״הכנסת של זה

 ״מן המספר שני, עגנון אחר ומצד וכו׳. ימיה״ ו״בדמי אמונים״
 שמ״עידו וזה המעשים״, ״ספר בסיפורי כמו בלבד״, הנשמה
ועינם״.

 יודע אינני כל ראשית !בנושא קצת מתקשה שאני להודות עלי
 הנשמה מן ״מספר זה מה לי נהיר פחות ועוד הנשמה מהי בדיוק

 בלבד׳ הגוף מן המספר דעתי, לפי להיות, צריך שגיגודו בלבד״,
 ומה הגוף. מן והן הנשמה מן הן המספר שביניהם והסינתיזה

 מניין ז יוצר״ שירי כוח ״איזה בצירוף הנשמה מן פר9מ על
 שהרי ייתכן, לא זה דבר ו הנשמה מן ? זה שירי כוח ועולה בוקע

 למשל. שלמה״, ״פת לבין אמונים״ ״שבועת בין הבדל אין אז
 של לסיטואציות בדומה כזה, ספרותי מחקר לפי גם כן, אם

 ״חוק ולא ההגיון חוק לא קיים אינו המעשים*, ״םפר סיפורי
 ח׳). (״גליונות״ י ל א ו נ פ למר והפתרונות — הסתירה״
 לי המשמשת ספרותית, פרשנות של זו דוגמה על התעכבתי

 אמן כל ולגבי עגנון לגבי ספרות, ני בעני מפוקפקת לגישה מופת
 בין גם הקיים הקשר את למשל, להוכיח, באים אלה דברים אחר.

 לסוג השייך הסיפור ועינם״, ״עידו ובין אמונים״ ״שבועת
 שאין כמו עגנוגים, שני אין והעיקר: המעשים״. ״ספר סיפורי

 המלאה משמעותה את מקבלת הבודדת היצירה ביאליקים. שני
 הפשוט הקורא האמן. יצירות שאר עם קשריה מתוך דווקא
 החוקר בלבד. היא נכתבה כאילו יצירה מכל ליהנות רשאי

 על הגדול! האמן את להדריך ינסה נא אל בקשיים הנתקל
 על ולא הסתמי הקורא על לא בלבד, עליו ורק — הח־קר

 ולרחבו, לארכו המשורר של למפעלו לחדור מוטל — ־.משורר,
 כל על אחת פיוטית נשמה חד־פעמית, שאישיות יבין אז או

 חייה של שונות בתקופות הנאבקת היא וניגודיה, תה־מיתיה
תפיסת של אחד ״טיפוס ארכי מגלות שכולן שונות, בצורות
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 ועינם״ *עידו כמו המעשים״ *ספר סיפורי לביטוייה. העולם
עגגון. סיפורי משאר אינטגראליים, אורגאניים, חלקים הם

ת י ב  הסיפור אישי בסיפור. הראשיים המוטיבים אהד הוא ה
 אינם בכלל או מוצדקת, סיבה ללא ביתם את עתבים העיקריים

 שקיבלו אחר ביתם לשלום דואגים שהם ויש לביתם, קשורים
 מעתה להם צפוי וכאילו אותו, לעזוב הסיכון את עצמם על

 מחדרם. מארצם, מביתם, עצמם את שעקרו על חמור עונש
, למשל כד ת נ י  שאינו כמעט אבל חדר, שכר המהולל, החוקר ג

 הנה״, (״עד בביתו...״ האיש אין הימים ״שרוב בו! משתמש
 לצאת *עמדו גרייפנבד וגרדה גרהרד שמ״ד). ועינם״ ״עידו

 קרוביהם את ולבקר הארץ מיגיעת מעט לנוח לארץ לחוצה
 פותח הכרחית סיבה ללא ביתם את לעזוב בהחלטתם שבגולה״.

 מהם״. דאגתם סרה לא שדברנו שעה אותה *כל אבל הסיפור.
 תקופה זוהי ״פורצי־בתים״. מפני פולשים, מפגי מפחדיה הס

 גג בקורת אפילו בטוחים אנו שאין עתים עלינו ״באו טרופה•
 שאנו ושיחה שיחה כל לד ״אין אחר! ובמקום ראשינו״. שעל

 היא זו דאגה (שמ״ט). הדירה״ על מדאגתנו בה שאין מסיחים
י משתמשים שהגרייפנבכים גדולה כה ע צ מ א י ב ג א  כדי מ

 סגולה״. בהם ש״יש עלים להם נתן גינת הדוקטור להקטינה.
 הסיפור ובמשך יומין, עתיק משבט מרחקים, ממרחקי באו העלים

 הגיבורים. שאר לגורל בקשר גם גדולה חשיבות אלו לעלים נודע
 החשיבית היינו כרמז, רק עתה לעת יצוין אותנו יעסיק שעוד מה

ת בסיפור שנודעת הרבה ו ד ו ס י ם ל י י ג א . מ ם י י א כ ר א  ו
 להתעצב״ אם לשמוח ״אם יודעים ואינם נוסעים הגרייפנבכים

 כללית בצורה מתבטא שבנסיעתם המפוקפק זו(ש״נ). נסיעה על
 !בביתם כשומר הראשון הלילה את המבלה המספר, בהרהורי

 למקומות עצמם ולטלטל נאים וכלים נאה בית להניח ראו ״מה
עצמם ומנדדים בתיהם שמניחים אותם כל רואים ומה אחרים.
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(שנ״ב^ ״-----כאן יש תעתועים דמיון אם למקום... ממקום
 בגורל. התגרות בחינת נראית מהבית ההתרחקות שעצם כנראה

 שרשים, העדר על המעידה בסיטואציה מתואר המספר גם אבל
ואני לגדרה נסעו וילדי ״אשתי הבית! לגבי אי־יציבות על

היה שלא חשק, היה לא לביתי לחזור--------לבדי נותרתי
 משכתי היום. ירד שכבר חשק, לי היה לא דבר לעשות איש, שם

 ביתר לתאר אין (שנ״א). רגליו״ אחר שהולד כאדם לי והלכתי
ר אומר שכולו הנפשי המצב את דיוק ד ע ם ה י ר ש סוציא ק
 מפני וסכנות, הרפתקאות מפני האדם על השומרים ליים,

 האני נסעו, והילדים האשד, דימוניים. ועלילות כוחות השתררות
 אחר להיגרר אמתלה לו ומחפש מעבודה משתמט בודד, נשאר

 אבל רגליו״. אחר שהולד ״כאדם יהי, אשר טיבו יהי המקרה,
 *ספר בסיפורי הוידויים מתוך לנו הידועה הסיטואציה זוה*

 יצאו וילדי אשתי פרק. באותו הייתי בודד ״אדם !המעשים״
 ״פת למעלה (ר׳ בבית״ יחידי נשתיירתי ואני לארץ לחוצה

 ל״פת שהוקדשו בדברים ).143 עמוד ונראה״ ״סמוך שלמה״,
 — מאחוריה מסתתר ומה זו לבדידות משמעות מה הוכחתי שלמה״

 אכזיס־ ובדידות והחטא התהומי איומי היצרים, פיתויי סכנת
 חשיבות איזו עגנון סיפורי מכל לנו ידוע בכלל טנציאלית.

ח ולמפתח. לבית נודעת סמלית ת פ  בבית ולינתו זר בית של מ
 עוד, להזכיר ראוי העלילה. למעגל היסחפות למספר גורמים זר

 לתוך הועברו כאילו הם גם כביכול, צדדיים בודדים, שמוטיבים
 קול פתאום *שמעתי המעשים״! ״ספר סיפורי מתון- סיפורנו

 להם חששתי לא לחמי... את שהצנעתי מאחר ונתעוררתי. ניקור
 בבגדים..״ אי בשטיח עכבר פגע שמא חששתי אבל העכברים, מן

 מופיע בלילה, האווירה שדיות את המבליט כפרט העכבר (שנ״ג).
 על שקפץ עכבר וראיתי זיז כמין ״שמעתי !שלמה״ ב״פת גם

 המפה, את יכרסם כך אחר לי... אמרתי בעצמות. וניקר השולחן
 אותי..״ יכרסם כך אחר כסאי... את יכרסם כך אחר

הם המשפחתיים וחייו ונד נע אדם הוא גמזו, לגבריאל ואשר



עגנון ש״י של סיפוריו על מסות146

 ״.״ומכיר — בביתו. אדם של משפחה לחיי טראגית קאריקאטורה
 קדמו שלא למקומות והגיע רחוקות ארצות וסייר העולם רוב את
 יושב אלא מקום לשום נוסע אינו שוב עכשיו תייר... שום שם

חולה... אשה ״שומר !זו לישיבה אוי אך אשתו״. עם ביתו בתוך
 עולמית תקנה לה שאין ממטתה... ירדה לא חופתם שמליל
 הם אלה ולהאכילה״. ולסעדה לרחצה עמה לטפל בעלה וצריך

 אותו ״מכה ביתו היינו אשתו, לזה ונוסף גמזו, של הבית״ ״חיי
 אשתו דבר של בסופו (שנ״ד). בגדיו״ את ומקרעת ונושכתו

 של לחדרו לעתים ועוברת אותו עוזבת גמולה, הסהרורית,
זר, בית אל בא הוא אשתו אחרי ובחיפושיו גינת. הדוקטור

 ״לבי הוא, גם כסהרורי עומד, הוא שם הגרייפנבכים, בית אל
 כן פי על אף ליכנם, טעם שאין אני יודע ליכנם. מושכני

 דווקא הבית שבאותו מלדעת הוא רחוק עדיין זו בשעה נכנסתי״.
הוא עתה לעת אבל אשתו. הפרובלמאטי״, ״ביתו גם נמצא

שלו. בביתו אינו הוא שגם המספר, את אחר, אדם שם מוצא ©
מספר הוא גמזו. של בסיפורו אחד פרט כאן מעניין במיוחד 50

עוד לתקן אפשר בכלל כאילו ביתו, את ״להתקין״ נסיונו על
מבית אני ״חוזר דו־משמעית: כאן היא כמובן המלה משהו.

 מיטתה את מוצא ואני לילה לשינת אשתי את להתקין הכנסת...
ך, ק ״ת הפועל אבל לה, לעזור בה, לטפל רצה הוא ריקה״.
 צביון הסיפור על נוסך גמזו, בית של הכללי למצב לב בשים

 גיבוש שכולו המשפט בהמשך ומיד, מיוחד. טראגי־גרוטסקי
 אנו שומעים גמזו, של ביתו נמצא בה המיואשת הסיטואציה

 ״יוצא :כולו הסיפור בשביל המכרעת החשיבות בעל המוטיב את
 סיבב סובב צפון, אל וסובב דרום אל הולך אותה. לבקש אני

 ציטאטה זוהי אך (שנ״ה). הרוח״ שב סביבותיו ואל הרוח הולך
 כעמון סגנון בעל אצל קהלת. ספר של הראשון הפרק מתוך

 צף מוטיב שאותו מאחר במיוחד מקרית, איננה זו ציטאטה
 לסיכום עצמו המספר מגיע שם הסיפור. בגמר עח ביתר ועולה

ועושה בבית־ לי אני יושב ״ובכן בכלל. החיים ולסיכום סיפורו
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 את אני מניח ר,המה שקעה הרבה. ואם מעט אם עבודתי את
 שבו הטון שקרה. מה את וסוקר לביתו חוזר המספר עבודתי״.

 במיוחד סיפוריו. שאר מתוך יפה לנו ידוע הדברים נאמרים
 סוף חזר שהאורח אחרי ללון״, נטה ״אורח סיום את מזכיר הוא
 מעלה הסיכום שבדברי הוא, כאן והמיוחד המוזר ביתו. אל סוף

 שפסוק ביותר והמענין קהלת, ספר מתוך אחד פסוק שוב המשורר
. בצורה בכוונה מובא זה ת ס ר ו ס  על מרמז וגו׳ הסימן רק מ

 דרש המשורר משלב כך אחר ומיד המלאה, הפסוק משמעות
ר ״הנה ־הפסוק לתוך משלו ש י א ת י א י ר נ וב א ט  
ר ש ה א פ ל וגו׳ י ו מ ע י ת ש ח , ת  זמן שכל השמש

 הוא המקור (ש״ד). בעולם״ ויפה בעולם טוב בעולם ששמש
 ולשתות לאכול יפה אשר טוב אני ראיתי ״הנה !י״ז ה׳ ת ל קה

 חייו...' ימי מספר השמש תחת שיעמול עמלו בכל טובה ולראות
 לעת הדברים. בהמשך אותנו יעסיק עוד המקור מן הזה השינוי

 סיכום בתורת עגנון מכנים הסיפור שבסוף בכך לנו די עתה
 מ״ובכך הפסקה כל קהלת. מתוך שגי פסוק על שלימה ואריאציה

 זה, מוטיב לפי רחבה ואריאציה היא עולה״ הלבנה ״והיאך עד
 ״עמדתי :מקהלת הראשון המוטיב ועולה בוקע להלן שורות וכמה

י לי ת ל כ ת ס נ י ו ר ו ח ו א פ ר , של ע ולם  דברים ומרוב ע
 מן אחד והולך. שמתרחש ממה עיני אני מסלק כבר שאירעו
 לביתו אדם לו בא וגמולה. בגמזו מעשה הוא שאירעו הדברים

 סובב צפון, אל וסובב דרום אל הולך אשתו, את מוצא ואינו
 שלא לשם שנזדמן בבית אותה מוצא ולבסוף הולך סובב

שצ״א).—(ש״צ מדעתו״
 ספר מתוך מוטיבים ואריאציות תוך עולים פעמים שלש :כן אם

 וגמולד״ גמזו מעשה את מסכם שהמשורר בשעה ובמיוחד קהלת,
 מוטיב עם בקשר נשמעים מקהלת שהמוטיבים מקרה זה אין אף

 המוטיבים משמעות על תוהים אנו אם האשה. עם בקשר הבית,
 מתוך אבל כולו. הסיפור למשמעות במקצת נתקרב קהלת, מתוך

את להרחיב נאלצים נהיה האלה׳ המוטיבים של נכון שיקול



 הקורא כי שאפשר העמונית, האפיקה בתוך אהת לפינה דיוננו
 נצטרך ועינם״. ״עידו על בדברנו כאן, אתה להיפגש ציפה לא

ת״. ו ל י ״ל בסיפור שוב לעיין
ג

 מנגינת הסיפור. את אופפות עמוקה ופסימיות כבדה עצבות
 זו מושלמת לפרוזה המעניקה היא במתיקותה משכרת תוגה
 כלום ? נושאה מה זו, מנגינה שרה מה על מובהק. לירי צביון
 המותהת היא בלשים, סיפור כמו כמעט המרתקת, העלילה באמת

 אמנותד היא גדולה תמיד וכמו — העיקר היא לא ? הקורא את
 בהפסקותיה השתיקה, סוד של הנכון בשימוש עגנון של

 למה מעל המרחפים נפשיים, יסודות לאותם מקום המשאירות
 בשעה המתנשאת. המוות ושירת החיים שירת זוהי להביע. שניתן

 ששירה בשעה לעינינו, מתגלה וגמולה גמזו גינת, של שגורלם
 משמיעה וסבל, קדרות תקווה, יופי, מלאת זו, ומשכרת מפתה

 את חיינו, שיר את אנו שומעים והמבהיל, המלטף קולה את
 חדלו הסיפור, לגיבורי בדומה בשבילנו, גם החיים. שירת

 ופשוטים. קלים להיות כביכול והפשוטים הקלים הדברים
 שעל גג בקורת אפילו בטוחים אנו שאין עתים עלינו «באו

 נימת־געגועים־ויאוש נשמעת עגנון סיפורי בכל ראשינו״.
 שלשום, מתמול שמאז, העולם שבין הקונפרונטציה מתוך זו

 מסומנת והעתה האז בין שהתהום יש עתה. של העולם ובין
 לימות ״קודם נשתנה: הכל ואילך שממנו מדויק, בתאריך

 את לסמן בלבד נסיון אלא אינו זה תאריך גם אבל המלחמה״.
 הסיבות כביכול. היסטורי הסבר איזה לו ולתת הגורלי המפנה

 עמוקות והעתה האז שבין העצום למרחק שגרמו האמיתיות
יוכיחו. עגנון וסיפורי יותר,

 עוד ניתן לא תקופתנו לבני ברור: אחד דבר פנים כל על
 איזו מתוך האלה, הבתים איתן. בסים על בתיהם את להקים
 הבית שנושא מאליו, ומסתבר ליפול. מטים כאילו שהיא, סיבה
האירוס. נושא האשה, בנושא תמיד קשור
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■ הבית, האירוס, כאן נראים אספקלריה איזו מתוך אבל  ו האשד
 אהבתם וגורל גורלם ברם וגמולה. גמזו באהבת להרהר די

 הבתים. שאר מצב את ביותר קיצונית בצורה רק משקפים
 מבפנים מבחוץ. הסיפור בתי כל על מאיימים ופורצים גנבים

 סיבה ללא אותם עוזבים אנשים קמעה. קמעה הבתים נהרסים
 בבתים עראי באופן דרים שונים, למקומות נוסעים מספקת,

 אינן ונשמותיהם גמולה, כמו מולדתם מארץ נעקרים זרים,
 כמה החדשים. הבתים החדשות, הארצות בתוך נקלטות

 אלה בתנאים להקים המאמצים הם טראגי־קומיים גרוטסקיים
 האם ז זו גדולה טרחה כל ולריק להבל לשווא, לא האם !בתים
 לחדש, הנסיון המדעית, האספנות טורח גם לה דומה אינו

 או תרבות איזו של הרוחני הבית את מחדש ולבנות להקים
 וגינת, גמזו כמו אנשים עוסקים שבהם דברים עתיקה, שירה

 שגורל הוא מקרה אך והאם ויכולתו? מקצועו לפי אחד כל
 גיבוש כאילו שהיא גמולה, אחת, אשה בגורל קשור שניהם

 של זו תחיה האם ז קמאי רחוק, אז איזה של הפיוטי־הארכאי
 — בכלל? אפשרית נושן, הישן הארכאי,

 מה קהלת. מספר הנושא בסיפור ועולה צף פעמים שלוש
 אל ״הולך היה, כבר הכל ? השמש תחת שיעמול לאדם יתרון
 סביבותיו ועל הרוח הולך סובב סובב צפון, אל וסובב דרום

 חזרה לאותה כלשהי, מטרה תכלית, איזו יש האם הרוח״. שב
 של אלה נואשים למאמצים ערך מה .ז הדברים כל של נצחית
 המסתכל הוא הזקנה לגיל שהגיע אדם ז והריסתם בתים בניית

 מסלק כבר שאירעו דברים ומרוב עולם, של ערפו ״אחורי כאן
 בסיפורו — לומר מותר אם והולך״. שהתרחש ממה עיני אני

 וגמולה, גמזו שלו. ״קהלת״ את עגנון כתב ועינם״ ״עידו
 לכל הם ומשל דוגמה רק ביתם, על הטראגי הנואש מאבקם
 ונותן אני ״חוזר :להם רק מתכוון אינו הסיפור החיים. תעתועי

 במיוחד הם אלה הלבנה״. אחר שלהוטים אותם על דעתי
גיבורי רוב בלבד. היא לא אבל למשל, גמולה הסהרוריים,
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 היו כאילו לעתים ומגיבים עושים גינת, גמזו, הסיפור,
 בסיפירי האחרים, עגנון מסיפורי ברבים גם אבל סהרוריים.

 קובע סהרורי משהו אמונים״, ב״שבועת ודווקא המעשים״ ״ספר
 ב״שבועת שושנה במיוחד הסיפור. אישי של אופיים את כאילו

 במצבים שקוע עצמו רכניץ גם אבל היא, סהרורית אמונים״
סהרורי. של לאלה הקרובים נפשיים

הבלים״, ״הבל המוטיב את המעלה הפסימיסטי, בסיכומו אולם
לא, הלבנה״. אחר שלהוטים ״אותם על דווקא מדבר עגנון אין

החיים: ושל בכלל האדם של וחשבון דין עושה המשורר
 ולאותם פנים להם מאירה שהאדמה לאותם אדם. לבני ״ומאדמה
הרוח...). הולך סובב (סובב לילה״ כצללי והולכים שסובבים

 ואיני דירה, להם מצאו שלא זוג לאותו ביחוד מתכוין ״איני
 הארץ וכשחזרו הארץ את שעזבו לאותם בייחוד מתכוין

 שיצאו ולאשתו לגרייפנבך בייחוד מתכוין ואיני להם, מתנכרת
M האדם בני לכל אני מתכוין הארץ, מיגיעת לפוש לארץ לחוצה

(שצ״א). זו״ באדמה שנאחזים
 הבל מוטיב בכלל, והחיים האדם בעיית הנותנת. היא אכן,

 אמיתי מה והמוות. האירוס עמון. את כאן המעסיק הוא הבלים,
■ גמולה ושל גינת של הלוויה תיאור הוא וגדול פשוט ואכזרי,
 ביותר הממצה השדי הביטוי על באים החיים ושפלות השגעון
 הלילה כל שישב לנו ש״סיפר המתים, משומרי אחד בתיאור

 שכר לו ישלם מי הוא, שואל ועתה תהלים. ואמר המת אצל
 איתי לזכות ביקש ישר אותי שמצא מאחר תהלים. אמירת
 של הלוויה בתיאור כאן נזכרים אנו (שצ״ג). לו״ לשלם כמצוה
שלשום״. ב״תמול בלויקופף הצייר
 שרף שבה השריפה בסיפור הבלים הבל נושא מגיע ׳לשיא

 או גמולה את גמזו שהחזיר לילה ״באותו כתביו כל את גינת
 מה ז״ עמה ונהרג גמולה את להציל שיצא לילה באותו

 זה שרופים. ניירות של אפר מלאים פחים שני — שנשאר
סיכים גם זה אבל המדע, ובין האשה בין הכרותה הברית סוף
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 העתיקה השירה את לחדש הארכאי, את שוב להחיות הנהיון
 לארץ, לעולם, — הוא מארצו מביתו, מעולמו, אדם ולהעביר

ולרוחו. לו זרים לבית
 תחת שיעמול וגו׳ יפה אשר טוב אני ראיתי אשר ״הנה

 את מלצטט נרתע עגנון ז והיפה הטוב הוא מה כן אם השמש״...
 הסכים כאילו להיראות יכול היה הדבר בשלמותו. הפסוק

 כתוב בקהלת, שם, אבל אפיקוריאית. דעה לאיזו המשורר
 תחת שיעמול עמלו בכל טובה ולראות ולשתות ״לאכול :להלן

 אבל פשוט. כה אינו עגנון, לפי החיים, פתרון לא, השמש״.
 עומק על מעיד בשלמותה הציטאטה מנתינת היסוסו דווקא

 בחינות מהרבה שהוא ועינם״, ״עידו שבסיפור הפסימיזם
 ״שיר בחינת לי הנראה ״לילות״ לסיפורו המנוגד הקוטב

עגנון. סיפורי בכל השירים״
ד

 מקרה לא בחיים. המשורר מסתכל מרחק־האובייקטיביות מתוך
 ללילה הקרובות בשעות ברובה מתרחשת הסיפור שעלילת הוא

 מאחוריו. המספר הניח חייו, של ״היום״, של רובו את ובלילה.
 החיים. על המשורר מהרהר פילוסופית קונטמפלציה מתוך

 אבל מאוד, מציאותי ממשי, משהו היינו הוא, סמל סיפורו
 להבעה. ניהן שאינו ואוניברסאלי מקיף גדול, נוסף, משהו
 אבל הם. יהודים הדמויות ושאר המספר גמולה, גמזו, גינת.

 מוצאם. את משכיחים וסמליותו עצמו הוא הסיפור, בסיום
 לממדים למרחבים, חותר עולם״ של ערפו ״אחורי המסתכל

 והאדם העולם והולך. מתבטל והמגביל המצמצם כל שלגבם
 הם ואפסותם. האדם מאמצי גבורת והאין־סופי, הסופי בתוכו,

 הרעועים הבתים כל לו, והדאגה הבית וגם הנושא. הם
 ומפוקפק גדול בית לאותו אנפין בזעיר הם תבנית שבסיפור,

 סובלים, אנו ובגללו דואגים אנו שלו מטולטלים, אנו שבתיכו
 בטחון לנו שאין משום עולמנו. — עלינו המתמוטט הוא

כשהוא ומשמעותו הגדול הבית לטיב ביחס מרגיעה ותשובה
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 מדירה בית. אל מבית אנו בורחים אלינו, וביחס לעצמו
 ואל הרוח ד׳ולן* סובב ״סובב אשליה, אל מאשליה דירה, אל

 למהלך המתאים הזמן הוא החיים ערב הרוח״. שב סביבותיו
 ומביט בחלון עומד או ביתי לפני לי אני ״יושב זה. מחשבות

 לפנות הקטן האדם בא...״(ש׳־צ). הלילה והיאך עובר היום היאך
 ואור ומתוכם, מעצמם מאירים ״והשמים — האין־ס־ף. מול ערב

 בלא הרבה וצרצרים לארץ שמים בין מרפרף כחלחל... אפור
 רעש קול מביתי רחוק ולא העולם. כל מלוא מצרצרים שיעור

סוער. וכים סופה בליל סוער כיעד והולך נשמע החורשה עצי
 הגדול הבית (ש״צ). בעולם״ דבר מתרחש לא אם אני תמה

 מיהו הקטן. בביתו זו בשעה לאדם לו וצר תהומותיו את מזכיר
 ״...בעיני ז דמיון ומה מציאות כאן מה גמולה? מיהי גמזו,

 שסיפור עלי דומה כן פי על ואף אשתו את גמזו שחטף ראיתי
 אחת שפעם המעשה, בעל לי שסיפר כאותו כאן, היה דברים

C0 גמזו וקדם גמולה את לחטוף גאים בן גדי ועמד מחולות עשו
 והטיפה באשרו, זכה גמזו, הצליח אז אכן, אותה״(שצ״א). וחטף

 גאים בן גדי מידי גמולה את כמעט חטף הוא אז חטיפה. גוררת
 הרישם גינת, הדוקטיר מידי אותה לחטוף לו גרם זה ונצחון
הארכאיים. הסהרורית שירי את בלילה

 אין תשובה אבל — ז השמש תחת שיעמול לאדם... יתרון מה
 ירא האלהים את נשמע הכל דבר ״סוף למעין נקווה לשווא כאן.
 יאה שהשתיקה עגנון יודע האדם״. כל זה כי שמור מצותיו ואת
 באיצטלה המתלבשים המודרניים מהשחקנים הוא ורחיק לנו
 של קטן זיק — נבובות. במלים אותנו לפטם כדי נביאים של

 שריד מעין הסיפור. של האחרון במשפט ומנצנץ עילה תקווה
 רוצים חי, שהחכם זמן ״שכל :הרוח בכוח האמונה התקווה,

 שמת כיין חכמתו, את רואים אין רוצים אין חכמתו, את רואים
 לראית ויכול סומא שאינו וכל מספריו והולכת מאירה נשמתי
לאורו*. ניאות
האוניברסלי* אופיו על הזה. הסיפיר בין המרחק עצים מה והנה,
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 אבל !״לילות״ שבסיפור המובהקת הסובייקטיביות ובין האנושי
 סיפורי בתוך ועינם״ ״עידו של הנכון מקומו על לעמוד כדי

 יש כל ראשית ״לילות״. לסיפור אותו להשוות עלינו שומה עגנון,
 השירים״. ״שיר בתבנית מדעת כתוב כולו שהסיפור לציין

 — הסיפור של הפרקים שמונת — הפורמאלית החלוקה אפילו
 יפו ״מה השירים״: ״שיר ספר של פרקים שמונה כנגד היא

 ״מה :השירים בשיר פרחים״. עציצי כמו נעליך סלסבילה, רגליך
 לנר ״אחות כנגד הקטנה״ שכנתי ״רוחמה בנעלים״. פעמיך יפו

 ״עיני השירים״. ״שיר מתוך ו״השושנים״ ״החבצלת״ קטנה״.
 ״אני השירים: ובשיר מרטיבים״, דמעותי שטללי כשושנים

 ״החבצלת על מסופר ב״לילות״ העמקים״. שושנת השרון חבצלת
 בשיר לרוחמה״. יש יונה בי שכנתי... יונת לי הביאה אשר

 הבא המשפט של והמנגינה הקצב יונתי״. היא ״אחת :השירים
 ביתי מפתן ״על :השירים״ מ״שיר פסוק של והטון הקצב הוא

 מספר רוחמה של שערה על הקטנה״. שכנתי רוחמה את מצאתי
 :השירים בשיר לילה״. מרסיסי לח ראשה ״...ושער :המשורר
 ״כולה היא רוחמה לילה״. רסיסי קוצתי טל נמלא ״שראשי
 רעיתי״. כן החוחים בין ״כשושנה ושם: — רטובה״ כשושנה

 השירים. בשיר ״השומרים״ את מזכיר ב״לילות״ הלילה״ ״שומר
 עצמו הוא ועינם״ ב״עידו הלילה בסיפור שהמספר להזכיר ראוי

 ״לילות״ שבסיפור ספק מכל למעלה ברור כן: אם ״השומר״.
 את נעוריו. אהבת שיר את אהבתו, שיר את לכתוב עגנון רצה

 בלבד, שירו שהוא החד־פעמי, הסובייקטיבי, השירים״ ״שיר
 אף על אבל הגדול. התנ״כי השיר אוחו בדיוקן אותו שר והוא

 אותם ההבדלים, הם רבים מה השירים״, ל״שיר ההקבלות
 בסיפורי האירוס של המיוחדת מהתפיסה הנובעים ההבדלים

 החול* ״גבעת מתוך חמדת לזה ובדומה ב״לילות״, חמדת עגנון.
 פאסיביים טיפוסים הם אמונים״, ״שבועת מתוך רכניץ ויעקב
 ״הבה רוחמה: אל חמדת אומר ״לילות״ בסיפור אם בעצם.

מלמשפט הפוכה משמעות למשפט יש הרי אמך״, בית אל ואביאך
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 המדת אמי״. בית אל אביאך ״אנהגך :השירים״ שב״שיר
 נסוג הוא אבל רוחמה, של הפצרותיה את דוחה הוא מתחמק,

 אשר ככל ״ותאמר סלסבילה: של התמסרותה נכונות מפני גם
 זאת ״בכל חמדת? של תגובתו ומהי עשה״. לעשות לבך עם
 שוקק דמי כי שערה, את והשחתי דמי יז פן בשערה נגעתי לא

 מוסיף והמדת ת׳). ״לילות״, המנעול״, כפות (״על באצבעותי״
 ההתחמקות קו עוד״. אלי לגשת סלסבילה את נתתי ״ולא :ומספר

 המובהק סימנו אמונים״. ב״שבועת גם בולט האירוס מפני הזאת
 הגבר קישר ב״לילות״, גם אמונים״ ב״שבועת שגם העובדה, היא

 על מסופר אמונים״ ב״שבועת נערות. כמה עם קשרי־ידידות
 ושושנה. תמר מירה, רעיה, אסנת, לאה. רחל, הנערות: שבע

 הענק״... נשק נשוק אשר הנערות ״שבע על מסופר ב״לילות״
 להזכיר ראוי במצחו״. לו אחת עין ״אשר הענק..." אני ״אני

 קשרים־ שכולם הקשרים ריבוי אבל — אחת. עין רק שלגמזו
 מעיר — רכניץ יעקב אצל במיוחד ישמתברר מה — הם כביכול

 הששי הפרק מכריע. קשר מכל לברוח ההחלטה על רק
 חיות ליעל מחזיר כשחמדת המגמה, אותה מגלה החול״ ב״גבעת

 שהסי־ לומר אפשר שע״ט). החול״, ״גבעת (שם, המפתח״ אה
 הביטוי הם ״לילות״ אמונים״, ״שביעת החול״, ״גבעת פ־רים

 האירוס. בעיית אל עגנון של ליחסו ביותר הנאמן הסובייקטיבי
 לאירום. לאשה, המשורר נעורי יחס את משקפים שלושתם אבל

 מתיך אבל תפיסה, באותה נושא, אותו ועולה צף 'עינם״ ב,,עידו
 אם הדבר, היא מענין מה זאת ובכל זקן. איש של אספקלריה

 ״עידו בין משותפים מוטיבים המרחק, למרות לגלות• נצליח
 שמיטיב לציין עלי כראשינה .,האלה הסיפורים ובין ועינם״

 אמינים" ב״שבועת גם ב״לילות״, גם ועילה צף הסהרוריות
 ״הלא :ב״לילות״ המדת אל אומרת רוחמה .,ועינם׳ ב״עידי וגם

 שושנה ודא). בלילה״(שם, ירח כמיכה ערים להלוך חמדת תבוש
 ובמצב־ השינה למהלת ב־רחת אמונים״ ב״שבועת אה-ליך

ריסיה שושנה ״נענעה הסיפור: בסוף מופיעה היא סהרוריות

 בראשה״ העטרה את ונתנה העטרה... את ונטלה ידיה את ופשטה
 בכל האירוס בעניני האקטיביות כל רצ״ח). הנה״, <״עד

 הגבר על האשד. השתלטות הנשים. אצל היא האלה הסיפורים
 היא לאשתו, משועבד גמזו ועינם״. ב״עידו במיוחד בולטת
 לכבוש לעולם גמזו הצליח לא שני מצד אך אותו. ומכה נושכת
 אשת איני אני לו, תשמע אל גדעון חכם גמולה, ״אמרה :אותה
 אנחה גמזו נתאנח בשרי״. את עיניו ראו אם אותו שאל איש.
 משה כדת שקדשתיך את, אשתי את, ״אשתי :ואמר ומרה קשה

 לא אבל לגמזו, גמולה שייכת חוקית מבחינה רק וישראל״.
 רושם גדעון״, ״החכם גינת, לגינת? גמולה בין ומה למעשה.

 האשד. בשבילו. פיוטי־מדעי אובייקט היא גמולה, שירי את לו
 אדיש אותה, המענין הגבר אותו. מעניינת אינה כשלעצמה

 לכבשה. יכול אינו אותה שאוהב הגבר בשיריה. ומסתפק כלפיה
 בין הגדולים את שהעסיק מוטיב באדם, האירוס התעללות

 בזעיר העולה הוא שקספיר), את כאן להזכיר (כדאי המשוררים
 האירוס ותעתועי עגנון. של בסיפורי־הנעורים כבר אנפין

 ל״הבל־הבלים׳* ביותר המשכנע כביטוי הטראגי־קומייס,
 ועינם״. שב״עידו המרכזיים המוטיבים אחד הם בכלל, שבחיים

 המוות ולבין האמנותית, היצירה האירוס, שבין הקרבה ים והנה,
 גמולה ו״לילות״. ועינם' ב״עידו המשותף למוטיב נהפכת

 היא לאהבתו כגמול גינת. הדוקטור את לפתות מנסה הסהרורית
 טוב, אדם ״...אתה גרופית״: ״שירת את להשמיע לו מבטיחה

 אם שכמותך. ונאה טוב כולו העולם בכל אין נאה, אדם אתה
 שהיא מה הצפור, גרופית שירת לך אשיר אצלך, מניחני אתה
 כאן מזעזע כמה שפ״ט).—שפ״ח (שם, בחייה״ אחת פעם שרה

 בצורה מרמזת כבר היא לגינת! גמולה בין הנפשי המרחק
 אירוס, שבין המשולש החוט על פנים לשתי משתמעת שאינה
 החוקר רק ונשאר אזניו את אוטם כאילו והוא והמוות, השיר

 השירה, — למען ובמוות בחיים המשחק הקר, האובייקטיבי
של ספירה לאיזו והחם החי מתחומה מוציאה שהוא היצירה,
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 אשיר גמולה, אמרה שירי. הגחור, ״אמר t אכזרית אובייקטיביות
נמות, גדעון וחכם כשאני גבריאל ונמות. גרופית שירת את

 בשעה גמולה של קולה ועל זה״. אצל זה קברים שני לנו תכרה
 כל שהבשילה בתולה נערה כקול היה ״וקולה !עגנון מספר זו

 גמולה בין כרותה מוות שברית ברור ולהבא מכאן אהבתה״.
גינת. ובין

האהבה, שבין הקשר על מוטיב אותו ממרחקים עולה ב״לילות״
 העומדים הדייגים ״על לרוחמה לספר רוצה חמדת והמוות. השיר
 לביתו ישוב לא גלים בת קול ישמע ואשר בלילות רבים במים

 תנגנה פן הים שפת על כנורך את תניחי ״אל :יאומר לעולם״.
 מספר כי לפני ת״ב). המנעול״, כפות (״על בכנורך' גלים בנות

 ב״עידו ככנור״. יהמה ערב ״שלעתותי חדרו על חמדת לה
חדרו. יד על שירה בלילה נשמעת כאילו למספר נראה ועינם״

 ידיה במו רוחמה שרפה השירה, סמל שהוא הכינור, את אבל
לערוך עצים די רוחמה מצאה לא כי ״ויהי :אהבתה יאוש מתוך ^
את וארא באש. אותו ותעל בנורה את רוחמה ותקח האש את ©ן

האש״ מתוך מנגן הוא והנה ואשמע באש עולה הוא והנה הכנור
שם). (שם,
 ב״עידו טראגית בצורה משולבים והמוות האהבה השריפה, האש,

 חדרו את ״לבדוק באים וגינת גמולה של מותם אהרי ועינם״.
 פחים ושני תשמישו מכלי חוץ מצאו ולא גינת הדוקטור של

 הבלים הבל שצ״ד). הנה״, שרופים״(״עד ניירות של אפר מלאים
 הפינים של שכרם זה — אפר מלאים פהים שני הבל, הכל

 בסיפור שם, אבל באשה. באירום, שהשתמש־ למדע, לשירה,
 מסתיים שבנעורים, האירוס חווית עיצוב שהוא ״לילות״,

 את איש ירים כאשר סלהבילה את ״וארים !החיים בחג הסיפור
 היה חג ליל כי לחי... כה תענה וסלהבילה לחי. כה ואקרא כוסו
ועינם״ ב״עידו ואילו ת״ג). המנעול״, כפות (״על הלילה״ לנו

 שגרמה היא זו חטיפה אבל — גמולה את פעמיים גמזו ״חטף״

גינת. של ולמותו למותה
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ד.
 האירוס מוטיב בשילוב מפליא ועינם״ ״עידו בסיפור המיוחד
 לחקר קודש היא גינת של עבודתו והמאגי. הארכאי במוטיב

 המרכזי מקומו על מעיד הסיפור שם ושירתה. ארכאית לשון
 ז ועינם״ ״עידו זה מה הענינים. השתלשלות בתוך הארכאי של

 ידועים שאינם כמעט העינמיים״ ו״ההימנוגים ״עידו״ לשת
 ״החוליא הם מאוד, עתיק משהו הם חיה, שירה או לשון בחינת

 ההיסטוריא ראשית את שמקשרת הדורות, שבשלשלת הנעלמת
 ״ספר כותב גינת שמ״ד). הנה״, (״עד לה״... שקדמו בדורות
 עוד שחיים הוא ביותר המפתיע זו״. נשכחת לשון של דקדוק
 עם של יומין עתיק שבט והם הלשון באותה המדברים אנשים

ישראל.
 את אופף ממציאותנו, שלא המציאות. מן שלא משהו אבל

 להחיותה. כדי בה העוסקים את וגם זו, בלשון והשרים המדברים
 ״נתנדנד :חי אדם כעל גינת על שמדברים תמהון מלא המספר

 מוחשי״. כאדם גינת את שהזכירו מטעם שמועה... מאותה לבי
 ובין החיים בין כלשהו קשר שקיים הדעת על מתקבל זה אין

 הדבר. כשלעצמו מפליא תרבות. ואותה שירה אותה לשון, אותה
 נראה בו״. ונכנס יוצא שאני זה בבית דירה לו ״יש כגינת שאדם
 לארכאי. מדעת שלא או מדעת קשר יש הסיפור גיבורי שלכל

 הם הם, רחוקים מה גבריהו, ואביה -גמולה הוא. כך ובאמת
 גינת הגרייפנבכים, המספר, של מעולמם הממשי, ועולמם

 הדדית, לומר מותר ואולי רבה, השפעה ׳יש זאת ובכל י. וגמזו
 מרחקים ממרחקי זה. על זה והרחוקים השונים העולמות לשני

 אינה העברה אותה אבל לארץ־ישראל, גמולה את גמזו מעביר
 הנסיון בלא לשניהם היה יותר טוב לטובתה. ולא לטובתו ■יא

 בין המזיגה חיפוש ובלא לו לא במקום הארכאי את להשריש
לזה. זה זרים כה יסודות

 כמו הוא, ישנים־נושנים. עולמות בתוך ירובו ראשו שקיע גמזו
בעולמו, בטוח אינו כביתו, מושרש אינו הסיפור, גיבורי שאר
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 מאיף עתיקים. יד כתבי ומבקש למקום ממקום :וסע הוא אבל
 איני שנה מאות ארבע עליהם עברו שלא ״ספרים :וידויו הוא

 עליהם ״עברו שספריו גינת, ומה שס״ה). (שם, בהם״ מסתכל
 נראית לארכאי גינת של זיקתו ז ויותר״ שנה אלפים ארבעת

 הכהו של בנו עמרם עם ערבית... קהוה ב״בית בשבתו בפרט לנו
השומרוני״. הגדול
 ובמיה הארכאי, אל השיבה במאגי. קשיר שהארכאי הוא חשוב

 אי־סיפוק מתוך בחברה. קשה למשבר הן סימן הארכאי, אופנת
 עולמות אל רומאנטית בריחה האנשים להם בורחים בתקופתם

 הארכאי מוטיב ובין הבית נישא בין הקשר מכאן ועברו. שחלפו
 ״השיבה בנושא קשור לארכאי השיבה שנושא להזכיר ראוי

 כפי עגנון, בכתבי עצומה חשיבות נודעת שלה המאוחרת״,
לארץ, מארץ נוסעים הגיבורים כל כמעט אחר. במקום שהוכחתי

 משמעות על דירה. אל מדירה עוברים לפחות או לעיר, מעיר
נסיעות כי לנו נתברר עכשיו לעיל. כבר עמדתי הבית מוטיב ©ן
והגה, ולמאגי. למסתורין לארכאי, הנטיה את לקרב עשויות אלו 5©

 אפשר שמאחוריו זה, לקשר עדות לשמש כולו הסיפור יכול
אי־ ואת המודרני האדם של אי־השקט את נקלה על להכיר
 נמשכים ובמיוחד החיים. לבעיית ממצה תשובה למצוא יכולתו

 ויש אירופה. שמקורם בני־אדם והמאגי המיסטי הארכאי, אחרי
 השבטים בני אצל אימון לעורר כדי אפילו ג־תחפשים שהם

 אצי הרחוקים, ״ההרים״ בעולם הופיע גינת והזרים. הרחוקים
גדעון״. כ״חכם מירושלים״, חכם קדוש ״כאיש ואביה• •ומולה

גרעין. חכם היה יר־ישלמי חכם ש״לא בצדק מניח גמזו אבל
שע״ז). (שם- אירופי״ מלומד אלא

אל"" של שם הוא גד אבל היא. גד משבט גמולה גמזו, אשת
 המאגי המנגנון ולכל ל״קמיעות״ ל״סגולות״, 'ל״מזלות״, המזל.
 של חמיו גא־אל. בן גבריה על בסיפור. עצומה השיבות נודעת

 העלים את לגמד שנתן גם הוא קמיע־ת. כותב שהוא מס־פר ומזו,
השפיע1• בהם ניתן ו״כח אותיות״• צורות ש,׳עליתם היבשים
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 יכולים אלה ועלים ביניהם. יש אחת וסגולה העליון״, האויר על
 פסיעותיה את לכוון אפשר ובעזרתם הלבנה על גם להשפיע

 גרייפנבך של ברשותו גם אבל בהליכתה. תכשל שלא גמולה של
 האירופי שגרייפנבך וכנראה האלה, מהעלים שניים נמצאים
 מכן, יתר ובסגולות. במזלות מאמין כמובן, גמזו, אותם. מחשיב

 האירוס בין הקיים מסתורי, קשר על מרמזים המספר וגם הוא גם
 הדעה על תמהונו את מביע המספר והמאגי. הארכאי ובין

 שאלוהיהם אומרים עינם חוקרי ״כל :עינם דת לגבי המקובלת
 שמתוך הרגישו לא והיאך היו, גבריים וכומריהם עינם של

 לדת (שמ״ה). אשה״ שירת שיח כנועם שומעים אנו ההימגוגים
 בשירתה, המתבטאת שבה והמיסטיקה ותרבותה זו ארכאית

 צורך ואין מיסטיקה, כל אצל כך אבל מובהק. אירוטי צביון
 שבאלוקות. הנשי הפרינציפ את מבליטה הקבלה שגם להדגיש

 על במסתי עמדתי לאירום וזיקתו ־המיסטי הארכאי השפעת על
*. האש״ ״מגילת
 השייך נושא על היינו המזלות, על גמזו מדבר אחר במקום

 המאגי, של המזלות, של הזיקה את ומגלה המאגיה, לספירת
 ומחציתם זכרים מחציתם המלאכים כמו ״והמזלות :לאירום
 בגימטריא שמים שכן ונקבה, זכר למטה, כמי למעלה נקבות,

 —(ש״ס זה״ על זה געגועים להם יש כך שהם ולפי ונקבה. זכר
 הם. אירוס חדורי והמאגי הארכאי של שהספירה נתברר שס״א).

 האדם לגבי והמאגי הארכאי של המשיכה כוח הוא עצום מה
 לאירום! בזיקתם גם בהרגישו במיוחד להם הנתפס המודרני,

 לגמזו, הוא דומה נתין, הוא שבו הקשה, הנפשי המשבר ומתוך
 שכולה הארכאית, האווירה בתוך להבריא באפשרות המאמין

בתו וגמולה ורפואות סגולות לי ״עשה ואירוס! פיוט רוויה
יופי מכל יפים וקולה וחינה---------משכבי על אותי סעדה

מלבלב קולה היה בשיר פיה פותחת וכשהיתה------שבעולם

.44—32 עמ׳ בשירתם, מחקר־ם — וטשרניחובסקי" ״ביאליק ר׳ •



 המתיקות על זד״ שיר אבל (שס״ג). הצפוד״ גרופית כקול
 לדעת גמזו לומד זאת המוות. בשורת גם הוא שבו, העילאית

 גינת. הדוקטור מידי גמולה את חוטף הוא שבו לילה באותו עוד
 הארכאי לבין המודרני בין המתרקם זה בתהליך הראשון השלב
 נסיגה מתוך זה ״ריפוי״ אבל כתחיה. בהבראה, תמיד נראה

 המוות. בשורת בעצם היא זו, ״תחיה״ לארכאי,
 כל קהלת. ספר מתוך הנושא מתנשא המוטיבים לכל מעל

 הכורח את לעצור ביכולתן אין והמזלות הקמיעות הסגולות,
 מובילה הארכאי אל השיבה הסיפור. שבתהליך הטראגי

 הארכאי מתנקם. שבפתרון האוטופי האבדון. אל במהירות
 סוללים הם חדשים. חיים יוצרים אינם האירוס בצירוף והמאגי

 הסיפיר. בגמר שולטים הרפאי, השדי, השדים. לריקוד הדרך את
 להשלות יכולים אנו שבהם הפתרונות של הניסוי אפסות מתגלה

 השיבות שבחיים. האכזרית החוקיות את לא אבל עצמנו, את
 להקים. שחשבנו בתים הנסיעות. כמו ומקריות. צפויות בלתי הן

 אלא אינן בחיים חדש כפרק שנצטיירו ״תחיות״ להרס. נועדו
 סביבותיו.שב ועל הרוח הולך סובב ״סובב הסוף! ראשית
הרוח״.

 .,בדרך ביתם? היכן שנסעו. כמו לביתם חוזרים הגרייפנבכים
מהלויית בחזרה בדרך גמילה. הלויית בי פגעה הזיתים מהר חזרה

ראה------הגרייפנבכים. ישבו שבו אבטומוביל עצרני גמולה
 זו נעימה, פגישה זו האבטומוביל, מתוך וקרא גרייפנבך אותי

 והלא הפגישה, נעימות את מדגיש הוא פעמיים נעימה״. פגישה
המספר! חוזר הלויות משחי
 כולו עגנון. שכתב ביותר הפסימיסטי הסיפור הוא ועינם״ ״עידו

 העינמיים ההימנונים גם ועינם״. ״עידו גם סמל. וכולו מציאות
 בהמיית לנו. ורחוקים זרים כך כל אינם בתחייתם, הקשור וכל

 עד צלילש מגיע הלילה, חשכת בדומיית יותר ועוד היום, שאון
לאוזנינו.

עננון ש״י של סיסיריו על מסות 160
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 בוודאות״ ולראותן השערות לשער ״אוהב
שמ״ח) הנה, עד ועינם, (עידו

ת א. י ל כ ר ת המאמ

 שרשי בחישוף הן עגנון, יצירת של המלא איגופה לקראת המתקדם החקר
 במבוכה ועינם״ ״עידו לפני עתה ניצב אמצעיה, סוד בפיענוח והן תכניה,

 תעלומת לפענח בידו יהא לא אם יחרץ, הספרותי המחקר של דינו היסום. רבת
 אנינות מתוך מסתומותיה, להתעלם או עליה לפסוח פנים כל על זו. יצירה

כשל הסיפור רק מענין ״אותי — כיום המקובל בנוסח מפוקפקת אסתיטית
 בה. צורך כל ובהעדר הביקורת של ידה באזלת הודאה פירושו — עצמו״

 ידי על אם כי המבקר, ידי על או הקורא ידי על נקבעת הביקורת אין למזלנו
 — היא יצירה אם — היא הביקורת. את מחוללת היצירה עצמו. היוצר
 תג כל על ולעמוד מהותה את לחשוף — הוא קורא אם — הקורא על כופה

המות האידיאלית השלמות בתוקף עצמה. היא סמוי. ובין גלוי בין שבה, ותג
 מזויף, צליל לכל האוזן את מרתקת — בה מושגת תמיד לא כי אף — בה נית
 על עגנון של יצירתו כך, יצירת־מופת כל ואם מיותר. מוצג לכל העין ואת
 פסיפס מעשה היא אחרת, יצירה מכל יותר זו, יצירה כי וכמה. כמה אחת

 ומקום זמן של שונים בממדים כאחת הפועלות אסוציאציות, של מורכב
 ופרט. פרט כל אחרי עקיבה מחייבת ולפיכך׳ ורוח, נפש של שונים וברברים

 רבי־עוצמה ומוטיבים סצינות של האדמוני מירקם היא עגנון של יצירתו
 בלבד, אחד ניע הבלטת לשם לפעמים המתפזרים כאחד, הזעירים מן וזעירים

 חלילה. חוזר וכן מלוא-המשמעות, של הטעמה הבלעת לשם שוב ומתלכדים
 המתחלף בשזר אלא העלילה, של בפעילות איפוא, אינה, ביצירה הדינאמיות

 כמה אחת על ועינם״ ״עידו כך, עגנון של יצירה כל ואם המוטיבים. של
 עגנון. של ביצירתו המוטיבים מסכת של ביותר המסובך הטווי היא וכמה:
 את ולהרוס השורה את לקלקל ממתכונתו, החורג פרט, כל עשוי זה בטווי

השלמות.
 קוראלציה העדר קיים אמנם אם לבדוק׳ איפוא, היא, הזה המאמר תכלית

 בחידות משתעשע רק ו״עגנון זו, ביצירה והמשונים השונים הפרטים בין
הרומן, מסכת קורצווייל, (ב. אמנותי״ הכרח אינן ושם שפה שונות, מחידות

 תשכ״ח בע׳׳ם, ,,״מסדה הוצאת ליד בישראל הסופרים אגודת הוצאת עגנוו, פשר משולם. סוכנר,
*122-106 עמודים ,1968
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 ובין לאמצעים, תוכן בין מופת ביצירת להפריד הוא הנמנע שמן או )«135
 המוטיבים, כל ושל הפרטים כל של האמנותית וכשרותם ;לאמצעים אמצעים

 ספק מכל למעלה היא ועינם״, ב״עידו המופיעים ביותר, המוזרים גם ולו
פקפוק. לכל ומעל

לה ב. י והמתח העל

 הצלולים מן הפרדוכס, למרבה הם, ומבנהו ועינם״ ב״עידו הסיפור עלילת
 בצורה מתחלק המגוון הסיפורי החומר העברית בסיפורת ביותר והברורים

 ובין החזיתיות ההתרחשות סצינות בין ביותר האמנותית גם וממילא היעילה,
 העצומה, והלמדנות מוטיבי־הלוואי של הרב השפע למרות פרקי־האינפורמציה.

 המתיחות אין לסצינה, סצינה בין והולכים הנערמים ומוסווית־הסמל, הגלויה
 הריאליים־ המציאות מישורי בין השילוב גם הנימה. כמלוא אף פוחתת בעלילה
 מכשול מהווה אינו ההיסטוריים־לאגאנדאריים המציאות מישורי ובין נוכחיים

 הרפות, ללא ועולה גואה הסקרנות יצר העלילה. של ולעקיבותה לרציפותה
 — וגינת גמולה — הנעלמים הגבורים שני עם פנים אל פנים פגישת לקראת

 כי איפוא, תימה, אין רואים. אין אותם אבל רבות, כה שומעים שעליהם
 למרום המתיחות מגיעה גינת, ד״ר של בחדרו המתרחשת השלישית, בסצינה

 על המאבק כלומר הידוע. המשולש״ ש״מוטיב משום בלבד ולא פיסגתה.
 דרמטית בעוצמה כאן מתחולל הרווק, גינת ד״ר ובין בעלה גמזו בין גמולה,

הנעל הדמויות ששתי משום גם אלא מעורערת, בלתי חוקית ובעקיבות רבה
 המסכת את הממשית, במציאותן וממחישות, סוף סוף כאן מתגלות מות

סביבן. שנרקמה הדמיונית־פלאית
 דפליג. מאן לית בזה !רב בשפע ועינם״ ב״עידו מצויים ומתח עלילה אכן,
 אמנו־ התפרקות חוויית לאותה בו, הקריאה תום עם להגיע, גם הניתן אולם,

 כזה, במוטיב הדן סיפור־יצירה בכל וכמקובל כנדרש וסופית, מלאה תית
רז גבר של בחדרו אשתו את המוצא הבעל במוטיב כלומר  זהו האמנם ז
 בכך, ספק יתעורר לא כלום ? ועינם״ ״עידו של המשמעות ועיקר היסוד מוטיב
 ועינם״ ב״עידו חסר זה מובהק ארוטי במוטיב כי העובדה, לאור לפחות
 ד״ר של חדרו אל פורץ הבעל, שגמזו, שעה הארוטיקה. חסרה — העיקר
 :היה שצפוי ממה לגמרי אחרת תמונה מתגלית אשתו, את שם ומוצא גינת,

 פרוע ושערה רגלים ויחפת לבנים עטופה צעירה אשה עמדה החדר ״בתוך
 על בדיו וכתב החלון שאצל השולחן לפני ישב בחור ואדם עצומות ועיניה
 אדם שיש ומסופקני הבנתי לא מדבריה אחד דבר האשה. שדיברה כל הנייר

(שפ״ח). כתב״ והעט דברה והאשה זו. נעלמה לשון שמבין בעולם
וכנראה גמולה, של שירתה ואחרי לשונה אחרי איפוא, להוט, גינת ד״ר
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 על תמיהה תתעורר לא כלום כן. על יתר זאת. זולת אחר דבר כל אחרי לא
 מראה את לפחות זה. מוטיב של בתחומו לצייר, לנכון מצא לא שעמון כך,

 בין הראשונה בפגישה אפילו גופה. תבנית על לדבר שלא גמולה, של פניה
 ומפנה החושנית הזיקה מיטשטשת אליה, אהבתו מתעוררת בה לגמולה, גמזו

 עומדת ראשונה פעם ״כשראיתיה לגמרי: אחר אופי בעלת להתגלות מקום
 מאירה והלבנה לשם להגיע יכול אדם כל שאין הר של בגובהו הסלע בראש
 אינה היא אם לעצמי, אמרתי מה פה וה ידל ידל ידל שרה והיא אותה

 משנים היא הרי הוא, בריך דקודשא במלאכין דמתייחדין דשכינתא ממלאכין
שמש להבהיר דיה זו דוגמה (שנ״ו). בתולה״ מזל היא והיא המזלות עשר

 מוטיב על לסיפור־עלילה מעבר חורגת ועינם״ ״עידו הסיפור של מעותו
 באופן המועט הסיפורי, החומר בין הפרופורציה גם בלבד. ריאלי־פסיכולוגי

 האחרים, במוטיבים המשוקע העצום, החומר ובין זה, במוטיב המשוקע יחסי,
 לגמרי. אחר בתחום נעוצה הסיפור של שמשמעותו לספק, מקום מניחה אינה
ז משמעות אותה ומהי תחום, אותו מהו

ת ג. ו י ו ע מ ש מ ת ה ה ו י א י ד י ר של א ו פ י ס ה

 הכללים את זה בדיון להקדים הראוי מן הקיצור ולמען מיתודית מבחינה
רא אידיאיים מוטיבים ששלושה ספק׳ אין :להוכחות המסקנות ואת לפרטים

 שניים ועינם״. ״עידו הסיפור של סודו את ומהווים ביסודו מותנים שיים
 האישית בהוויתו ואחד העברי, העם חיי של הרוחנית בהוויה כלולים מהם
 בן אקטואלי, הוא ואחד היסטורי־קבוע הוא אחד השניים, מן המספר. של

 יצירתו בכל מוטיב־יסוד גם שהוא ההיסטורי־הקבוע, הראשון, המוטיב זמננו.
 בחיי מימושה מידת ובין והמסורה הכתובה הדת בין הזיקה הוא עגלון, של

 המלים שכן מכותרתו, ואף כולו, הסיפור מכלל משתמע זה מוטיב היהדות.
ו ד י ע ״ ״ ם נ י ע  ן, י ע מ ו ד ו ע י :המלים את אותיותיהן סדר בשינוי מהוות ו
ה מעיינות כלומר: ר ו ת . ה ה ד ו ע י ו

 בין הזיקה הוא בלבד, ועינם״ ל״עידו המתיחד האקטואלי, השני, המוטיב
 המסתורי ובלבושה בכלל התורה כלומר — והמסורים הכתובים המקורות

, ביותר, ה ל ב ק ר ובין — בפרט ב ק ח מ י ה ע ד מ . ב ת ו ד ה י  במוטיב ה
 מקום מגיח אינו עגנון היצירה. של המכרעת האידיאית המשמעות גלומה זה

 למשבר כתרופה המודרני. המדעי המחקר על השלילית דעתו בענייו לספק
ם תחליף לשמש יכול תורה של מחקר אין היהדות. של הרוחני י י ח  של ל
 בפה אמורה גם והיא הסיפור של ובמראות בחזיונות חבויה זו משמעות תורה.

 עשו לא הקדושה תורתנו את ״וכי עצמו: בסיפור סמלי קישוט כל וללא מלא
על נפשם ומוסרים תורה של חיים חיים אנשים לפולקלור. או לחקירה עניין
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 ומסורת חקירות התורה את ועושים החוקרים להם באים אבות מסורת
(שפ״ב). פולקלור״ — אבות

 בין המאבק השלישי: במוטיב כלולים המספר של האישיים הוויתו לבטי
 המאמצים גם כמו בו, ומאווה נכסף בחינת שהוא החוקר, ובין שבו האמן

 לשוב כדי ויעודיה, המסורת מעיינות אל האמביוואלאנטית הזיקה מן להחלץ
 נראים שהם אף היצירה, במסכת ומשיחת־יסוד חוט הם אף שלם, בלב אליהם
 רבת- הכרעה חלה זה מוטיב של בתחומו גם בלבד. בשוליה שזורים כאילו

 המחקר, לפיתויי מדעת, שלא ולא מדעת לא נתפתה, לא עגנון משמעות:
 לשירה, נאמן נשאר מפוקפק, הבלתי המדעי וכשרו המופלגות ידיעותיו אף על

 ״מה — השם דרכי קילוס היא המסורתית ביהדות הלאגיטימית שמגמתה
 מענה לשון למענהו למענהו, ה׳ פעל כל אלא במזלות להקב״ה כביכול צורך
 ברא לא הקב״ה שברא מה וכל בתודה... לה׳ ענו ושבחה׳יגמו שיר לשון
״,וכו להקב״ד. מקלסים היאך שידעו כדי ישראל, בשביל אלא . . A- (ש״ס). .

ה ד. ק י ל ו ב מ י ס ה ה ח ו נ ע פ ו

 הסיפור של נעלמה, הגם והבסיסית, השרשית שהריקמה יוצא, האמור מכל
 הרוחניים בטכסטים דן הסיפור והמיטאפיסית. האינטלקטואלית הריקמה היא

 בספרות וכלה ובקבלה בתורה החל היהדות, של והחילוניים המקודשים
 יחד, משמשות שלו וההיסטוריוזופיה העם של ההיסטוריה החדשה. העברית

 ונס־ לי ״עמדתי כאחד: אידיאי וחומר עובדתי7חומר של רבה הבלעה תוך
ו אחורי תכלתי פ ר ל ש ע ו ע "  אני מסלק כבר שאירעו דברים ומרוב ם ל

 שלא יכול אינו בסיפורת כזה נושא (ש״ד). והולך״ שמתרחש ממה עיני
 הלמדני־אינטלק- המוטיב אמנם, ומסובכות. חמורות אסתיטיות בעיות לעורר
 הריאלי־פסיכולוגי, המוטיב מן פחות לא בסיפורת ליגיטימי אזרח הוא טואלי

 הקשיים מן להתעלם הוא הנמנע מן זאת, עם אולם אחר. מוטיב כל או
 היסטורי ורצף חזות, להוויות מופשטות הוויות בהפיכת הכרוכים הטכניים

 כידוע, זה, וכל התרחשות. ולמראות לדמויות — שנה אלפים ארבעת בן
המצי כן, על יתר היסטורי. סיפור ולא סיפור־הווה שהוא לערך. קצר בסיפור

 מצטרפות אינן ועינם״ ב״עידו העשירה והארודיציה האינטלקטואלית אות
 לשם או בלבד, פסיכולוגי־ריאלי איפיון לשם גיבוריו ואל הסיפור מערכת אל

 רבותא. כל בזה היה לא הדבר. היה כך אילו ואידיאולוגיה. מגמה הטעמת
 מן הוא שבו, והפרובלימטי המוקשה כל על החזותי, אל התיאורטי צירוף

 תיאורית אל ההפלגה כאחת. והעברית העולמית בסיפורת השכיחות התופעות
 ב״ז׳אן המוסיקה תיאורית אל או טולסטוי, של ושלום״ ב״מלחמה המלחמה

הלאום בעייות “עי פובליציסטי מאמר שילוב או רולן, רומן של כריסטוף״
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 כן׳ פי על ואף כזה. לצירוף מופת דוגמות הן ברנד, ח. י. של ומכאן״ ב״מכאן
 בדיסהרמוניה לחוש שלא הנמנע מן אלה, ביצירות האמנותי ההישג כל עם
 התיאורטי המישור החזותיים. התחומים ובין הטהורים ההגותיים התחומים בין

 ועינם״, ב״עידו כן שאין מה ההתרחשות. לעלילת אפליקציה בבחינת הוא
 מן הן ביותר, המקורי באופן כאן נפתרה הצורנית־סטרוקטורלית הבעיה

 הלאומית. המסורת לדרכי הנאמנות מבחינת והן האינדיווידואלית הבחינה
 ״עידו הוא המקובלת, במשמעות סימבוליקה לא ואף אליגוריה ולא משל לא

 כלומר, — הסיפור של החיצונית בחזית השולטת הסובירנית השלמות ועינם״.
 בבבואה השולטת הסובירנית השלמות עם אחד בקנה העולה — הגלוי בסופם

 במקור, לטעות מקום מניחה אינה — הנסתר בטופס כלומר — שלו הפנימית
 אחורה, המכוונת הסימבולית הזרימה הזאת. המיוחדת הצורה את שאב שממנו

 שהן הוויות אל החוצה, ולא שלה, השיתין שכבות אל היצירה, מעמקי אל
 המסורתית־ הסימבוליקה של מובהק היכר סימן היא הסיפור, לתחום מעבר

 המודרנית, האירופית הספרות נוסח הסימבוליקה של ולא שלגו, מקורית
 (קאפקא). החיצוניים החיים הווית אל הסיפור מן כידוע, היא, שזרימתה

 הסתר בגנזי החבויים במדורים נעוצה ועינם״ ב״עידו הסימבולית המשמעות
 פנימיים־ הם האסוציאטיבי וההקשר הסימבולית הזרימה עצמו. הסיפור של

 הלבוש אל המעורטל הגוף ומן בו, המעוטף הגוף אל הלבוש מן הדדיים,
 של הרוחנית־ספרותית הוויתה משרשי כידוע, היא, זו סימבוליקה העוטפו.
 רש״י: אומר השירים שיר של לפירוש פתיחתו בדברי ומעולם. מאז היהדות

 וסוף טעמים לכמה יוצא אחד מקרא שמעתי, זו שתים אלוהים דיבר ״אחת
 הליגיטימיות להוכחת כן, על יתר פשוטו״. מידי יוצא מקרא לך אין דבר

 השתמש שבהם הטכניים, האמצעים של והמקורית־לאומית מעורערת הבלתי
 שהמחקר המכריעות, למסקנות בעיקר הדעת את לתת יש ועינם״, ב״עידו עגנון

 ״בסימבוליקה בימינו: אליהן הגיע הקבלה של הסימבוליקה בדרכי היסודי
 מגלים והידוע הגלוי לתוכן נוסף אלא בתוכן תוכן מחליפים אין המיסטית

 הסימבוליקה בדרכי השימוש זו: אף זו לא .1הצפונה״ הפנימיות סוד את
 בלבד, היסודיים עקרונותיה סיגול רק פירושו אין ועינם״ ב״עידו המיסטית

 פשט, כגון: בהם, נדרשת שהיא והנתיבות המידות מערכת כל הכנסת אלא
האמ בין הזיקה אמנם באלה. וכיוצא ראשי־תיבות נוטריקון. סוד, דרש, רמז,

 כאמור, היא, ועינם״, ב״עידו המרכזי הנושא שהיא הקבלה. ובין האלה צעים
 מודרני בסיפור בהם שהשימוש עדיין, ללמוד אין מכאן אולם פנימית. חוקית

 ניתוח ידי על להוכיח יש זאת את בלתי־מעורער. אמנותי לתואם ערובה היא
תעלומותיה. של עקיב ופענוח היצירה של מפורט

 על המושתתים קמ״ו), (ענד הזוהר במשנת תשבי, ישעיהו מדברי היא המובאה 1
.Major Trends in Jewish Mysticism שלים: גרשום של ספלו
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ל ה. ד ל י ד מה פה ה ו דל י י

 התמונה שוב לנו תשמש ועינם״ ב״עידו הנעלם הטופס להעלאת מוצא כנקודת
 תמונה לגמולה. גמזו בין הראשונה הפגישה מתוארת ושבה קודם, שהובאה

 בחינת מאד, בהירה סימבולית בשקיפות המצטיינות המועטות מן היא זו
 התיבות מראשי אחד גם מכילה היא זאת עם למדור. ממדור פתוח צוהר

 — גמולה על גמזו מספר — ראשונה״ פעם ״כשראיתיה ביותר: המופלאים
 והלבנה לשם להגיע יכול אדם כל שאין הר של בגבהו הסלע בראש ״עומדת
 אינה היא אם לעצמי אמרתי מה, פה וה ידל ידל ידל שרה והיא אותה מאירה

 משנים היא הרי הוא, בריד דקודשא במלאכין דמתייחדין דשכינתא ממלאכין
 בחינת כאן המנוסחים הדברים, (שנ״ו). בתולה״ מזל היא והיא המזלות עשר
 פשוטם דבר, של לאמיתו הם, כביכול, ריאלית, למציאות ספרותי ודימוי תנאי

 לעם השכינה התגלות — וההתגלות סיני, הר מעמד הוא המעמד כמשמעם.
 פ׳ה וה׳ ל׳ ד׳ י׳ ישראל, עם שהוא לגמזו, פונה השכינה שהיא גמולה, ישראל.

 )16 (ד׳ השירים בשיר הפסוק של תיבות מראשי מצורף שיר שהוא מ׳ה,
 השכינה, בפי הזה הפסוק את שם עגנון מ׳גדיו״. פ׳רי ו׳יאכל ל׳גנו ד׳ודי ״י׳בוא
 שהיא, ישראל, לכנסת אותו הנדחס השירים, לשיר המסורתי לפירוש בניגוד
 ליגיטימי יסוד לו שיש זה, שינוי הדוד. שהוא הקב״ה, ולא הרעיה כידוע,
 הסתפק לא עגנון אולם הסיפורית. הקונצפציה לצורך בא הקבלה, בתורת

 כל תמיה, אני זה על ״ברם הסיפור בראשית עוד כך על לרמוז והקדים בכך
 לא והיאך היו גבריים וכמריהם עינם של שאלוהיה אומרים עינם חוקרי

 (שמ״ה). אשה״ שירת שיח כנועם שומעים אנו ההימנונים שמתוך הרגישו
 רועים שיר הוא ידל ידל ידל החיצונית שבעלילה :הוא המופלא מקום, מכל

 היא שגמולה רמז, הוא הפנימית בעלילה ואילו טיפוסי, הרים ושיר
השכינה.

: ו. י ו ה י ז ה ה ל ו מ ג ־ ה נ י כ ו ש ז מ ג ־ ל א ר ש י

 שני מתוך במלואה מסתברת גמזו עם וישראל גמולה עם שכינה של זו הזדהות
 האינפורמטיבי־ מן והן החזיתי־נוכחי, מן הן — בסיפור המצויים המישורים
 מספרת גרייפנבך הגב׳ :הקדמי הראווה מישור הוא בראשון, נפתח היסטורי.

 שמעה, בלבד ושקולה לו, ברא דיירה, גינת, שד״ר נערה אותה על למחבר
 משונה בלשון האשה, שרה שירים ״אף :מעולם ראתה לא עצמה אותה ואילו
 ועצובת נפש מרת אשה הקול פי על לדון רשאים אם מכירים. אנו שאין שלה
בפעם שנתגלתה כפי גמולה, של דמותה מראה עצם גם (שמ״ח). היא״ רוח
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 ושערה רגלים דחפת לבנים עטופה צעירה ״אשד. המספר: לעיני היחידה
 ארשת בזהותה. לטעות מקום מניחה אינה (שפ״ח), עצומות״ ועיניה פרוע

 החדשה העברית ובספרות המסורת בספרות טבועה המקוננת השכינה של זו
״לבדי״) ביאליק: (עיין כאחת

 עמו, בפגישותיו למספר מתגלה שהוא כפי גמזו, של דמותו בקלסתר גם
 לשם כלל־ישראל. ארשת את — בו המזוגה האחרת הארשת את לחשוף ניתן
 פעם אף יושב אינו גמזו :יותר מסובכת סימבולית רשת להתיר יש זה זיהוי

 הוא רבים, ביסורים משופע גמזו אחת! בעין סומא הוא גמזו ראש« בגילוי
 בעלה וצריך עולמית תקנה לה ״שאין — חולה־סהרורית אשה על שומר
 עצמו על שוויתר לה די לא והיא ולהאכילה ולסעדה ולהרחיצה עמה לטפל

 פעמים (שנ״ד). בגדיו״ את ומקרעת ונושכתו אותו מכה שהיא אלא בשבילה
 סובב צפון, אל וסובב דרום אל ״הולך אחריה לבקש יוצא והוא מתעלמת היא

 הרבה קרא ״גמזו (שנ״ה). הרוח״ שב סביבותיו ועל הרוח הולך סובב
 אין ממש העולם, חצי את וסובב הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה ושנה
 סגולות, בהלכות לדבר מרבה גמזו (שנ״ט). שם״ היה שלא יהודים של ישוב

 שהן לפי ובהוויתן, בטבען עומדות הן ועדיין שינוי מקבלות שאינן ״סגולות
 ובדפוסים יד בכתבי בספרים, ימיו כל עסוק גמזו (ש״ס). במזלות״ קשורות
 הבינים ימי של יהודי של פנים — המספר, אומר — פניו׳ על ״הבטתי ישנים.

ל ג ל ג ת נ  ולמלומדים לחוקרים ודפוסים כתבי־יד להמציא כדי זה לדור ש
 — ״והרהרתי (שפ״א). וביבליוגרפיה״ והגהות הערות עליהם שיכתבו כדי

 ביסורים. הקב״ה שדיכאו ברך שפל רוח נכה עלוב באותו — עגנון ממשיך
ל שעשה מעשים על לא ודאי מעשיו לפי אדם לדון אנו דשאים אם ו ג ל ג  ב
 לרמוז כדי האסוציאציה, דרך על בא גמזו השם גם (שפ״ב). אותו דנו זה
 משתי ״סומא שהיה נחום־איש־גמזו, עם סמלית גורל וזהות אופי זיקת על

 זו גם אומר היה לו שהגיע דבר כל ו״שעל וכו׳״... ידיו משתי גדם עיניו,
 האפיינית הארשת עיצוב משום לעיל האמור בכל אין אם ועתה .2לטובה״

 העוסקת יהדות הבינים״), מימי (״יהודי הבינונית המסורת שומרת היהדות של
 הרואה עולם, לקצה עולם מקצה שחר ללא הנודדת בביבליופיליות, ימיה כל

 אמונים אמנם, השומרת. אחת, בעין רק — חד־צדדי באופן עולמה את
 המעשיות המצוות אחר אלא ממלאת אינה אבל כך, על לוקה ואף לשכינה,
 זה, כל אם — ולהאכילה״). ולסעדה (״להרחיצה בלבד סגולות״) (״הלכות
 יבוא הזיהוי, את לאשר עשוי אינו הסיפור, של ההווה במישור המוטעם
הכל. ויוכיח ההיסטורי המישור

להלן. עיין נוספות אסוציאציות ועל כ״א. תענית 2

7 7



ר ש ן פ ד י ע ״ ' ם נ י ע 113ו

ב ז. ח ר י מ פ ר ג ו א י ף ג י ל ח ת ק כ מ ו ע י ל ר ו ט ס י ה

 את שהיוו הם הם בו, שהתרחשו הבולטים והמאורעות ההיסטורי הרצף אכן,
 לשבצם בבואו לפתור היה חייב שעגנון ביותר, החמורה האיסתטית הבעיה
 הביוגרפיה חייבת הישראלית, ההוויה כלל הוא גמזו אם שכן, ועינם״. ב״עידו

 התגלותם את — גמולה עם והפגישה ישראל, עם תולדות את לשקף שלו
 גמזו את לעשות ניתן כיצד כי עיקר. כל קל הדבר ואין התורה. מעיינות של

 מופיע הוא הקדמי שבתיאור שעה שנים. אלפי בת היסטורית למציאות
 מהו יחיד? של בהוייה עם של הוייה לגלגל אפשר כיצד נוכחית? כמציאות

 מראות דמויות, של היסטורית פרספקטיבה לשמר העשוי הסמלי, הלבוש
 וביתר ימינו? בת מוחשית עלילה לרקמת וביה, מניה ולעשותה, ואקלימים,

 צפונותיה גילוי את משה, ידי על התורה מתן את להסוות ניתן כיצד :פירוט
ההש הופעת את והנסתר, הנגלה בין בדורות המאבק את עקיבא, ר׳ ידי על

 המחקר התהוות את ובמיוחד החדשה העברית הספרות תולדות את כלה,
בהווה? כהתרחשויות והן בעבר כהתרחשויות הן כאחת שייראו בקבלה,

 ״עידו של הגדול האמנותי הישגו ספק, בלי מותנה, אלה בעייות בפתרון
 בלתי־רגילה בטכניקה להיעזר היה חייב שעמון איפוא, תימה, אין ועינם״.

ההיס הרצף בעיית את פותר הוא וראשונה בראש יחידי-סגולה. ובאמצעים
 במרחב הוחלף ההיסטורי העומק :החלל לממד הזמן ממד את הפך הוא טורי.

 שבטי של נידחות תפוצות בקרב למסע נהפך בדורות המסע הגיאוגרפי.
 מציאות של המפעימה המזיגה את נעלמים. יד כתבי איסוף לשם ישראל,
 החל שלנו, ההיסטוריים המסעות ספרי על השורה אגדית, ואווירה קדומה
 נידחי של המדיני ההווי ועינם״. ל״עידו עגנון העביר ואילך, הדני באלדד
 ארחות גם כמו בערבוביה, בו משמשות וגלות שעצמאות השבטים, עשרת
 שובצו אותם, אופפת ארכאית שזרות התפלה, ונוסחי הדת מנהגי החיים.

 של הרוחני־היסטורי למהלך כתחליף — גמזו של ובמסעותיו חייו בעלילות
ישראל. עם

 גיאוגרפי כאמור שהוא מלגו, ההיסטורי האקלים סגי. לא בלבד בזה אולם
 האותנטיים המאורעות לא. ותו בלבד רקע הכל. ככלות אחרי הוא, מלבר,

 בעצם, הוא. ושעיצובם — זה רקע על המצטיירים ההיסטוריים והאישים
 דו־פרצופית סגולה באותה מחוננים להיות הם אף צריכים — הקושי עיקר

 מבעד שלמה. הקורילציה תהא לא כן. לא שאם כאחד. וגילוי־פנים הסתר של
 במלוא להזדקר ההיסטורית הוויתם צריכה ההווה סיפור של הסמלי למסווה
 בזהות ספק להטיל לנו יגרום שהאיפור אסור והמוכרת. המודעת ארשתה

לנקוט עגנון היה חייב כך לשם עקיבא. ר׳ של או רבנו משה של דמותו
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 אוטוריט־ להיות צריכים שכולם כאחד, היכר וסימני איפור סימני של שיטה
 יועלו אלה שאמצעים איפוא. היה, ההכרח מן הקוראים. לרוב וידועים טיביים

 לכל רשאי, האמן אחר. מקור מכל ולא העם של הרוחני־היסטורי המקור מן
 היכולת בכוח עגנון עשה וזאת כלשהו. אישי חותם בהם להטביע המרובה,

 ודמויית ומראות סמליים במושגים מוחשיות ישויות לגלגל שלו הוירטואוזית
 ראשונה בהשקפה נראית סימנים שיטת גם אם לפיכך, סימאנטיים. בניבים

 בהחלט לגיטימי שהוא אינטלקטואלי, במאמץ כן. הדבר אין למדי, כמסובכת
מלא. לפיענוח זו מערכת ניתנת הסיפורת, בתחום גם

י ח. נ מ י ר ס ו פ י י א נ מ י ס הכר ו

 האותיות סדר החלפת נוטריקון רמז, כגון קודם, שציינו האמצעים על נוסף
 של רישומיהן קווי את לראות יש וראשונה בראש כי להטעים חובה וכד,

 — ביהדות הדוח מעיינות של התגלותם ואת ההיסטוריות ההתרחשויות
 ביותר רבי־הסמך כמדריכים — סמלי מסווה לכל מבעד הכי בלאו הבוקעים

 גילויי סיני, הר מעמד :הם ועינם״ ב״עידו כאלה מאורעות זה. סמלים בסבך
 גמזו בין גמולה על (המאבק ועשו יעקב בין הבכורה על המאבק עקיבא, ר׳

וכד. שע״ז) ׳(עמ גאים בן גדי לבין
 מעיינות לאבות, רועים כגון: במסורת, המקובלים הסמליים הכינויים

 הנעלם הטופס בחישוף רב עזר הם אף משמשים — וכד לרומי נשר לתורה,
 כן גם גלומה הגיבורים ומשמות המקומות משמות וכמה בכמה הסיפור. של

 ור׳ משה — גאואל בן גבריה סיני, הר — עמדיה עיר מכוונת: משמעות
ה השם ובמיוחד כאחד. עקיבא ב י ק י ע מ ר מ וכד. (שע״ז) ע

 לאותם כלומר הסיפור, של הלמדני לרקע נודעת מיוחדת חשיבות אולם
 גיבורי מעוצבים — כהשלמה ואם כניגוד אם — אליהם שבזיקה הטכסטים

 י״ג) עמ׳ ב׳ (פרק בחגיגה מפורסמת סוגיה אותה כגון ותכונותיהם. העלילה
 בראשית במעשה ולא בשלשה בעריות דורשין ״אין המשנה על הנסמכת

והליכו דמותו לתאר מנוגד רקע המשמשת וכד ביחיד״ במרכבה ולא בשנים
ועינם. עידו חוקר גינת, ד״ר של תיו

 של המחשתם והוא עגנון, של מובהק טכני אמצעי עוד שייד זה למעגל
 כפי מעוצבת, שבהוויתו גאואל בן גבריהו :לדוגמה חז״ל. דברי או פסוקים

 זה פרט בזרועו. מוות פגיעות נפגע עקיבא, ר׳ של אישיותו גם שנוכיח,
 תורה זרועי בטלו עקיבא ר׳ ״משמת שאמרו: חז״ל דברי של המחשה הוא

 הוא אלה המחשות של עיקרן כל מ״ט). (סוטה החכמה״ מעיינות ונסתתמו
 ליצור זאת עם ויחד הסמוי, ההיסטורי הגבור של זהותו על כמובן, לרמוז,

החיצונית. הסיפור בעלילת לגיטימית התרחשות
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 המספרים בשיטת המיוחדת לחוקיות גם הדעת את לתת יש ולאחרונה
 בהקשר המופיעים המספרים, ברוב ועינם״. ב״עידו בה משתמש שעגנץ

 המרמזת היסטורית־רוחנית משמעות צפונה הסיפור, של ההווה בחזית לגיטימי
 שבא עד גמזו, על שעבר זמן פרק אותו כגון הסיפור. של הפנימי לטופס

 27 עד 22 וכן המדבר. לדור ברור רמז כמובן שהוא יום, 40 היה גמולה, אל
 בזרועו(שס״ג) בהן נוהג גאואל בן שגבריהו והמיוחסות, היפהפיות המחוללות

 תלים תלי כתריהן ועל עליהן דרש עקיבא שר׳ העבריות האותיות כמובן, הן,
 היתה שנה עשרה שתים ״כבת :מובהקת דוגמה עוד לאחרונה, וכן, הלכות. של

 פסיכולוגית משמעות לו שיש זה, מספרי פרט אותה״ הכיר כשגמזו גמולה
 גמולה של הנעלמה להוויתה שוב מרמז הסיפור, של הגלוי בטופס לגיטימית

 ם י ת ש בן שם ״בראשונה :1 בברייתא שנו רבותינו שכן שלו, הפנימי בטופס
ה ר ש  מוסרין היו הפריצים, משרבו אדם, לכל אותו מוסרין היו אותיות, ע

 לא מ״ב ובן י״ב בן ״שם מוסיף: ורש״י שבכהונה״. לצנועים אותו
 אדני, האלה: האותיות כולל י״ב בן שם כי אומרים ויש לנו. פורשו
אהיה״. הוויה,

 את — פרקים בראשי רק אמנם — להעלות ננסה אלה כוון רמזי בעזרת
 שהיא, שלו המרכזית האידיאה הבלטת תוך הסיפור, של הפנימי הטופס
 ובקבלה בכלל היהדות במדעי המחקר נוכח בישראל, הדת משבר כאמור,
בפרט.

ר ט. ו ת ד ו ב א ר ה ו ד ר ו ב ד מ ה

 הזמן, מבחינת ומאוחר מוקדם אין הסיפור של ההיסטורי שבמישור למרות
 הרוח חיי התהוו שבהן החשובות, התחנות כל זאת, בכל בו, מסתמנות
 מציאת לשם במדבר״ יום ארבעים והלך ימים ״ארחות שעבר גמזו, בישראל.

 העיר אל חול, של נחשול ידי על בעינו שנפגע לאחר הובא, נעלמים יד כתבי
ם (ואולי התנאים״ ״ימות של ההווי למרות (שס״ג). עמדיה י א נ  ת״ו — ת

 יהודי של האמתית מהותם את בו מסווה שעגנון ?) תנאים ולא — שוואית
ם להכיר קשה לא עמדיה. י ע ב ר א ת ב ו ח פ ש מ  דור את שם הדרות ה
 אמן״, ועניית ישראל שמע מפסוק חוץ להתפלל ״יודעין שאינם המדבר,
 עונים ברכות צבור שליח וכשאומר דוממים יושבים התפלה שעת וש״כל

 כל וקוראים ונרעדים מזדעזעים שמע לקריאת ו״כשמגיע באמונה״. אמן
 למסור שעתם שהגיעה אדם כבני במורא בזיע ברתת ביראה באימה הפסוק
שסמוך לספר, גמזו מוסיף מאשר וכרמז (שס״א). עולם״ של יחודו על נפשם

ר״כ. עט׳ ג׳ כרך רבגיצקי,—ביאליק האגדה ספר ועיין 1
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היסטו במשמעות — ומלגו גיאוגרפית במשמעות סמיד — (מלבר לעמדיה
 התייה מחוקי יודעים שאינם קומה... גבוהי צאן רועי משוטטים רית)

 לימול בבלי חכם אצלם בא לשנה ״אחת אולם המעט... מן מעט אפילו
האבות. דור כלומר — שנה״ באותה שנולדו הילדים את

ת י. ר י ה ש ל ו מ ג

 תשומת את להסב מכוון ובסביבותיה בעמדיה המסומל שכל איפוא, ברור,
 גמזו, על רק לא לספר צורך היה לפיכך מתן־תורה. — העיקרי למעמד הלב

 בן גבריה ואביה גמולה :וחליה מוצאה גמולה, על גם אלא ומומו, 'מסעותיו
 אבותיה ישבו ״בתחילה :גד משבט הסיפור, של הגלוי הטופס לפי הם, גאואל

 ידי על משנוצחו מכן, לאחר !(שס״ג) הטוב״ במרעה הטובים המעינות אצל
 ישוב״. להם ועשו הגבוהים להרים הנשארים ״נסו (״הנשארים״), הגויים
 יושבים שהיו בזמן שרים שהיו ״באותם :השירים בכל איפוא, בקיאה, גמולה

 של בהוויתה אלה שלבים שני (שס״ג). ההרים״ של ובאותם המעינות על
 התורה התורה. של בהתגלותה העיקריים השלבים שני את מסמלים גמולה

 תורת עם יחד פה שבעל והתורה « המעיין היא — רבנו משה ידי על שבכתב
 איפוא, היא׳ גמולה ההרים. הן — עקיבא ר׳ ידי על שתיהן שנתפרשו הסוד,

 זו הנחה מאידך. והנסתרת הנגלית והתורה גיסא מחד השכינה של גילומה
 שהוא העובדה אביה. גאואל בן גבריה של הוויתו בחינת ידי על גם מתאשרת

 אמצעי היא הסיפור של הגלוי בטופס פנים: לשתי שוב משתמעת גד מבני
 בטופס ואילו השבטים. עשרת נדחי את האופפת ארכאית, אווירה ליצירת
 ״חלקת כידוע, גד, בנחלת שכן רבנו, למשה רמז היא — הסיפור של הפנימי
ספון״. מחוקק

ר יא. ה ו ז ם ה ל ע נ ה

 הגלוי בטופס דו־משמעי. תפקיד גמולה של חליה גם ממלא מידה באותה
 היוצאת לבתו דאגה שמתוך איפוא, תימה, אין .2סהרורית כידוע, היא, גמולה

 יבשים... עלים ״צרור לגמזו גאואל בן גבריה נותן בעלה, לרשות מרשותו עתה
 ועל הלבנה את הסובב האויר על להשפיע כוח בהם ושיש אדמה... צמחי סהם

 כולם הצמחים כל לך נותן ״הריני :לו ואומר מוסיף אף הוא עצמה״. הלבנה
 תכשל שלא גמולה של פסיעותיה את לכוון יכול אתה בידך שהם זמן וכל

כלומר, החיצונית, העלילה עילת את המפרשת זו, תמונה (שנ״ז). בהליכתה״

רמ״ז. רכ״ז, עם׳ הזהר״ ״משנת עי׳ והירח השכינה בין הזהות זיקת על 2
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 מסמלת, — הסיפור כל לאורך ואשתו הבעל בין התמוהים היחסים סיבת את
 הנצחית, הפרובלמטיקה מקור ואת הרוחנית ביהדות המשבר ראשית את בעצם,

 גמזו עצמו: סיני הר במעמד כבר המתגלית הקדושים, בטכסטים הקשורה
 ההרים מגדודי גבוה ״הר אל אותו העלה גאואל בן שגבריה שלאחר מספר,

 צרור אותו מערה מתוך הוציא מרומים״׳ לגבהי ועולים שמגביהים הגבוהים
 צבע כלומר האותיות, וגון משונות... אותיות צורות ״ועליהם יבשים... עלים
 שבלל לי נדמה מכירים, שאנו הצבעים ממיני אינו האותיות, נכתבו שבו הדיו

 האותיות״. את כתב ובהם הקשת צבעי ראשי כל עם וארגמן ותכלת זהב הסופר
 לעיני הצבעים נשתנו ומביט עומד שאני ״בעוד לספר, גמזו ממשיך אולם,
 הדוקטור שהיה כאותם ים של מעמקו ששולים האצות לצבעי עצמם והפכו
 תחילה שראיתי הצבעים ״כל כן, על יתר (שנ״ז). יפו״ של מימה שולה רכניץ
 האותיות השירו היאך בברור יודע ואיני גמור שינוי ונשתנו אחר־כך נתלשו

 האוטו־ האלוהי הזוהר ברורה: המשמעות (שם). נשתנו״ ואימתי גוניהן את
 ככל מחקר, של לאובייקט נהפכה והתורה מיד, נעלם ערעור, ללא רטטיבי,

 אמונים״), ב״שבועת רכניץ של (כאצות טבע תופעת
 אינו שבו, השבר ועל השגב על שבו, והמפוקפק המהימן על הזה המעמד כל
 אל והבטתי העלים על ״הבטתי המחבר: של תודעתו את מלהסעיר פוסק

 שעה באותה גמולה של אביה היה דומה גמולה. של אביה אל והבטתי האותיות
 התחיל דמיון, בבחינת תחלה בעיני שהיה ומה לעולם. מעולם נעתק כאילו

 יודע איני הדבר משמעות מה תשאלני אם לאמיתה. כאמת והולך מתברר
 תמיד. שאני פי על ואף גמור בבירור לי ברור הכל לעצמי כשאני להשיב.

וכר. חסר״ אני מלים וכי כך. אומר אני היאך עצמי על

ה יב. י ר ב ן ג ל א ג ב א ר׳ = וא ב י ק ע

 בשלב מחדש, ומועלה מוחזר כביכול, שנעלם זה, ראשוני אלוהי זוהר אולם
 מתגלה הוא שהפעם אלא עצמו. גאואל בן גבריהו אותו ידי על יותר מאוחר

 כלומר ובינתים. עקיבא. ר׳ של בזו אלא רבנו משה של הוויתו בקלסתר לא
 הטופס לפי — עקיבא ר׳ של הופעתו ובין משה ידי על התורה התגלות בין

 עינו את לרפא כדי לווינה, גמזו של נסיעתו חלה — הסיפור של הפנימי
 הזמן בממד חסכון שלשם בסיפור, סמלי מושג היא ווינה (שע״ו). הסמויה

 באירופה. ההשכלה תנועת והן יוון) = (ווין יוון תרבות הן בו מרומזות
 החדצדדית, עולמה השקפת את לרפא היהדות ניסתה שבשתיהן הוא המשותף
 ואילו עקיבא, ר׳ של ההתעלות באה יוון עם הנסיון שלאחר הוא וההבדל

 הבלטת לשם גינת... ד״ר — של להופעתו הקרקע את הכשירה ההשכלה תנועת
של דמותו את יתר בהטעמת עגנון העלה — בלבד זה ולשם — זה ניגוד
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 הוכח כבר עקיבא, ר׳ גט משה, על נוסף הוא, גאואל בן שגבריה עקיבא, ד׳
 בעמודים והמוסווים הגלויים הפרטים יבואו הדבר, בספק עדיין אם אולם לעיל.

 — גמזו אומר — חמי גאואל בן ״גבריה ויוכיחו: ושע״ח שס״ג שס״ב,
 התיבה לפני עובר בידו... פיפיות וחרב בגרונו אל רוממות הוא בגוברין גבר

ההבט כל זוכרין שהתחילו עד ישראל) (של לבם את מחזק זין... כלי ועושה
 ועלה ״מעשה ולאחרונה: המשיח״ לימות הקב״ה לנו שייעד והייעודים חות

 צפרני פגעו נעוריהם... מחדשים היאך ם י ר ש נ ה מן ללמוד כדי ההר לראש
ומת״. שחלה עד במכתו גבריה השגיח לא זרועו... בשר וטרף בשמאלו הנשר

 חמיו: ובין שבינו ובקרבה גמזו בשם גם נרמז עקיבא ר׳ הוא שגבריה
 דורש שהיה שנים כ״ב גמזו איש נחום את עקיבא ר׳ ״שמש י״ב חגיגה לפי
 אחת בישות עקיבא ור׳ רבנו משה של הרכבתם גם שבתורה״. אתין כל

 יש אחד אדם למשה הקב״ה ״אמר :כ״ט מנחות לפי המקורות. על מושתתת
 כל־ על לדרוש שעתיד שמו, בן־יוסף ועקיבא דורות כמה בסוף להיות שעתיד

 ואתה כזה אדם לך ״יש :משה שאל כך ועל הלכות״. של תלין תלי וקח קיץ
ז״. ידי על תורה נותן

ה על גם הדעת את לתת הראוי מן סופי, אישור לשם ב י ק י ע מ ר מ  ע
 ור׳ עמרם בן משה של הצרוף את המאשר הסמלי, השם שמלבד (שע״א),

 ו״שאחר יד, כתבי לגלות גמזו את השולח הוא שהוא לנו, ידוע עקיבא,
ם י ע ב ר  ישראל). למקומו(לארץ חזר לארץ בחוצה שעשה שנה ם י ש מ ח א

 קטנה נכדה אלא שנה חמישים בארבעים לו שסיגל מה מכל לו נשתייר לא
 שיצאו הקודש, לכתבי כאן הכוונה אין אם (שצ״ב). עבריים״ ספרים ומעט

ם שנה אלפים של לגלות י ע ב ר א ל ( ו פ , כ ( ם י  בחזרה הביאתם ולא חמש
 — שצ״ב) עדנה, שמה הקטנה (הנכדה החדשה העברית הספרות את אלא
 בן גבריה של המוסווית המהות על ללמד יוצא הגלוי השם עצם הרי

גאואל.
 בעצם, בא, לא עקיבא, ר׳ של ופעלו אישיותו תיאור כלומר האמור, כל
 הדגולים חייו וארחות הח״ן, בתורת חוזר הבלתי הישגו הבלטת לשם אלא

 בשלום ויצא לפרדס שנכנס כידוע, היחידי, הוא עקיבא ר׳ לכך. שהכשירוהו
 לזקן הניחו הקב״ה להם אמר לדוחפו השרת מלאכי ״ביקשו אותו ואף ממנו.

 בטופס מרומז זה נשגב הישג י״ד). (חגיגה בכבודי״ להשתמש שראוי זה
 ולאביה. לגמולה לה היתד. אחת לשון ״עוד :הבאה בתמונה הסיפור של הגלוי

 לבן גדי הערביים. בין יושבים אותם מצאתי — גמזו מספר — הרבה פעמים
 הזקף של תלתליו על מרחף השמים ועוף 3גמולה של ברכיה על לו מונח
ופעמים שוחקות בפנים פעמים במהירות, ופעמים בנחת פעמים מסיחים, והם

גדיותיך״. את ״ורעי )8 (א׳ בשה״ש הכתוב דרך על 3
מלאכים. — )12 ק״ד (תהלים השמים״ ״עוף פרש עקיבא ר׳ 4

8 3
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 שלשון גמולה לי שגילתה עד מלה, מבין ואיני שומע ואני אימה של בפנים
 לשעשע להם שבדו הסיפור] של הפנימי בטופס — הקבלה [לשון היא בדויה

(שס״ד). לבם״ את

יצד יג. ה כ ר מ ת ולה נש גמ

 גמולה, של התגלותה לא הכל, ככלות אחרי היא, המרכזית הבעיה אולם
 השכינה נשתמרה כיצד הפנימי: ובטופס בעלה, בבית נשתמרה כיצד אלא

 בעצם, זו, הרי הסיפור של הגלוי בטופס ימינו. ועד עקיבא ר׳ מימי בישראל
 רוזנברג שמואל ר׳ של בישיבה שלמד גמזו, גמזו: של הרוחנית הביוגרפיה
 (ש״פ). שד״ל שהוציא הלוי יהודה ר׳ של הדיואן את גילה (ש״ע), באינסדורף

 נוסע. לביבליוגרף נהפך גמזו הישיבה״. מן נטרד בפיוטים טרוד שהיה ״מתוך
 ״שייסד פנואל, בן דוסא ושל עדיאל מר של הנעלמים הפיוטים את גילה גמזו
 במדעי והמחקר העברית הספרות תולדות כלומר, וכר. אדון״(שע״ה) אל פיוט

ואילך. המשנה מימי היהדות,
 החוליה את לחשוף העשוי הזאת, הפרשה בכל ביותר החשוב הפרט אולם

 שגמזו הסהרוריות, נגד התרופה אותה היא הסיפור, של הפנימי בטופס הבאה
 מוכה בנה על להתאונן אשה פעם כשבאה בישיבה. שלמד שעה לו, סיגל
 במים הבגד את ושרי עבה בגד ״קחי :לה אמר רוזנברג, שמואל ר׳ בפני הירח
 ולכשירד הבחור של מטתו לפני הבגד את והניחי יפה יפה לח שיהא עד קרים

 (ש״ע). למטתו״ ויחזור הצנה מן יתעורר מיד הקר בבגד רגליו ויגעו המטה מן
 רמז בקרבו מכיל החיצוני, בסיפור יפה המשתלב זה פולקלוריסטי פרט

 בחגיגה המאמר של המחשה שוב זו הרי הסיפור. של הפנימית למשמעות
 שהם דברים ללבושך כבשים )26 כ״ז (משלי מהכא אמר אבהו ״רבי :י״ג ,עמ

 מעשה נקרא ״וזה :הרמב״ם אמר זה ועל לבושך״ תחת יהיו עולם של כבשונו
 אמר ועליהן לסובלן ראויה דעת כל ואין מאד עמוקים דברים והן מרכבה
 לך כלומר ללבושך יהיו עולם של כבשונו ודרשו ללבושך כבשים שלמה
ברבים״. אותם תדרוש ואל לבדך

 מעין ומסותרת כבושה המסורתית ביהדות איפוא, נשתמרה, הסוד תורת
 אימתי — ועינם״ ״עידו של ובנוסח ? רבים בת לשער יצאה אימתי רואים.
 היא: והתשובה הגגות? על ומטפסת עולה והחלה גמולה של מחלתה גברה

 שע״א) — שבבגד קרע לאחה וישבתי (״מעשה 5הבגד שנתקלקל משעה
 גינת, ד״ר אותו בעצם מיהו גינת. לד״ר העלים צרור את מכר שגמזו ומשעה

טיבו? ומה גדעון״, ״חכם השם תחת גמולה של למקומה שנתגלגל

עגנון. של ביצירתו יסודי מוטיב כידוע, הוא, הבגד ענין 5
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ת ר ד״ יד. נ י וקר —ג ו ח ד י ע ״ ״ ם נ י ע ו

 גרהרד אצל גר גינת שד״ר שומע שהמחבר לאחר הסיפור, בראשית כבר
 של מלים צ״ט הראשון מאמרו את גינת ״כשפרסם לנו: מספר הוא גרייפנבך,

 מצוות תרי״ג או הדברות עשרת דרך על הייעודים לשון (כלומר עידו לשון
 את זה אחר וכשהוציא הלשונות, חוקרי רוב של עיניהם עליו משך וכו׳)
 גדולתו עיקר אבל בו. נתעסק שלא חוקר, היה לא עידו ללשון הדקדוק ספר
 — גמולה שירי — המעיינות שירי (כלומר העינמיים ההימנונים הם ודאי
 מפני בלבד ולא ידו. על שנתגלו הנסתרת), ובמיוחד הנגלית התורה שהם

 שבשלשלת הנעלמות החוליות את בהם מצאו והבלשנים שההיסטוריונים
 שקדמו בדורות ההיסטוריה ראשית את המקשרת הקבלה), (כלומר הדורות

 שהוא עליו, מעיד גמזו (שמ״ד). שירתם״ וגאון רוחם עוז ״בשביל אלא לה,
 על לו כותב שהיה לדבר, ראיה בזה, כיוצא או אתנוגרף אירופי, ״מלומד

 היינו אביה. עם שיחותיה ואפילו גמולה מסי שומע שהיה השירים כל פנקסו
(שע״ז). לו״ כותב היה להם שבדו הלשון אותה

ה טו. כ ל ה ת ה מ מ ו ק ת מ

 די עז בעי ומפעלו, גינת ד״ד את מקלס שהמחבר הקילוסים אף על בי ספק, אין
 להוויתו. מתפשרת בלתי התנגדות צפונה בתוכו הרי הסיפור, של המסגרת

 חכם השם בעצם כבר במסורת. לנדרש בניגוד הן גינת ד״ד של הליכותיו כל
 כאמור, שהה, שגמזו שעה — גמולה של במקומה מופיע הוא שבו גדעון,
 מתמזג החיצוני בטופס אמנם, ומכוונת. מוטעמת התנגדות משום יש — בווינה

 נידחי בקרב המופיע מירושלים״ חכם קדוש ״איש — ותפקידו האיש שם יפה
 השבעות״ בלא ואפילו מחלות מיני כל ״לעצור אותם ומלמד גד שבט

 עולה אף זה כן, על יתר הסיפור. של הארכאית האווירה עם — (שע״ז)
 (חגיגה קודם הזכרנו שכבר סוגיה. באותה האמור עם אחד בקנה קל לרגע
 ג׳) (ישעיהו דברים חמישה בו שיש למי אלא תורה סתרי מוסרין ״אין :י״ג)
 סוגיה מאותה אולם לחש״, ונבון חרשים וחכם ויועץ פנים ונשוא חמשים שר

 תשומת את ולרתק לרמוז כדי ספק. בלי בא, זה שתאור לה, ומהממות עצמה
 שמתעסק ממי בהלכה. שנדרש מה בין המוחלט הניגוד גם מזדקר אליהן, הלב

 על לא ואף במקרה, לא :יוכיח גדעון והשם גינת, ד״ר ובין מרכבה, במעשה
 דורו, דמיון ומשום למשה זיקתו משום אלא השם, בא שבראשו. הג׳ שום

 חמורי כשלשה עולם קלי שלשה הכתוב ״שקל לדורנו: אמונה. קטני שהיו
אבל כ״ה). השנה (ראש וכר״ בדורו כמשה בדורו ירובעל לך לומר עולם
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 שהן גינת, ד״ר של התמוהות הליכותיו בתיאור מתגלה ההטעמה עיקר
 אולם הסיפור, של החיצוני בטופס הסהרורי האקלים את כאמור, הולמות,
בו. המרומזים למקורות בתכלית מנוגדות

 חוזרת הטעמה מוטעמות וערירותו יחידותו בודדת. דמות הוא גינת ד״ר
 הוא גינת ד״ר ביחיד״. במרכבה ״ולא למשנה בניגוד כמובן, וזה, ונשנית.

 שהעוסק י״ג בחגיגה לנדרש בניגוד כמובן, זה, ואף (שכ״ח), צעיר״ ״אדם
 שראינו כפי זה״ ״זקן עקיבא ר׳ גם נקרא וכן זקן, להיות צריך מרכבה במעשה

 עצמו רואה אינו שעגנון סתומות, עוד מתפרשות סוגיה אותה בעזרת קודם.
 שכל תמוהות, הערות בשוליהן להעיר אלא הסיפור בעלילות לשלבן חייב

 — אחת ״פעם :הסיפור של הפנימי לטופס והכוונתו האינטלקט אזעקת עיקרן
 יושב כשהוא ערבי קהוה בבית גינת] ד״ר [את מצאתיו — המחבר מספר

 מתעכב איני לדבר המשך שאין מאחר השומרוני הכהן של בנו עמרם עם
 לאמור בניגוד כמובן היא השומרוני, עמרם עם זו ישיבה (שפ״ט). עליו״

לכותי״. תורה דברי מוסרין ״אין — סוגיה באותה
 ראשיתה את כשקוראים מתגלה גינת ד״ר של בהוויתו ביותר השלילי אולם

 לו מוסרין אבל חייא ר׳ תני ביחיד: במרכבה ״ולא האומרת: הסוגיה של
 חרדת נוכח בקרבו״. דואג שלבו מי ולכל דין בין לאב אלא פרקים ראשי

 ומתוך המסורת לפי בקבלה שעסקו הדורות שגילו הלב, ודאגת הקודש
 בסצינה גינת ד״ר של האובייקטיבית המדעית גישתו מתגלית האמונה,

 שהיא זו, בתמונה כן, על יתר ואכזרית. נוקשה כקרח, האחרונה הדראמאטית
 של המלאה המשמעות גם מסתברת החיצונית, העלילה של המשבר נקודת

 למאמציו המתנגדת גמולה, הסיפור: של הפנימי בטופס המרכזית האידיאה
 הוא שגם לאחר אליו, פונה גינת, ד״ר של חדרו מתוך להוציאה גמזו של

 לך שציפיתי השנים כל ״אחר ואומרת: אישך״, אחר גמולה ״לכי לה אמר
 ענה גמולה. לכי אומר אתה אותנטי] מדעי למחקר חיכתה הקבלה [כלומר
 לי? אתה מה גדעון חכם ואתה גמולה, אמרה הוא. אישך לה, ואמר הבחור

 ז כלום ולא אינך אתה ואמרה, גמולה צחקה כלום. לא איני אני הבחור, אמר
 אם שכמותך. ונאה טוב העולם בכל אין נאה, אדם אתה טוב, אדם אתה
 אחת פעם שרה שהיא מה הציפור גרופית שירת לך אשיר אצלך מניחני אתה

ר בחייה. מ , א ר ו ח ב . ה י ר י  ונמות. גרופית שירת את אשיר גמולה, אמרה ש
 מבטיח זה. אצל זה קברים שני לנו תכרה נמות, גדעון וחכם כשאני גבריאל

 ביקשה כחו. בכל בה ואחז פיה על ידו את גמזו הניח כן. עושה שאתה לי אתה
 אתה, מה אתה יודע גינת, כנגד וצעק בה החזיק זרועותיו. מתוך עצמה לנתק
 :גמולה אמרה מתיירא. אתה אי איש אשת מעוון אפילו אתה, ישראל פושע
 ו י נ י ע ו א ר אם אותו שאל איש, אשת איני אני לו, תשמע אל גדעון חכם
. את י ר ש אשתי את, אשתי את, אשתי ואמר, ומרה קשה אנחה גמזו נתאנח ב
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 הסכנה מן גינת ד״ר של התעלמותו וישראל״(שפ״ט). משה כדת שקידשתיך את,
ר — הצפור גרופית שירת את תשיר אם לגמולה הנשקפת מ א ר ״ ו ח ב  ה

 שאין המדעי, המחקר של האגואיסטית האינטרסנטיות את מסמלת — י״ ר י ש
 הטראגית המשמעות אולם הנחקר. האובייקט לקדושת נפשי יחס כל לו

 גמולה־השכינה של דבריה מתוך מסתברת זה בקטע — ההיסטורית — ביותר
 עיניו ראו אם גמזו־ישראל] [את אותו שאל איש, אשת איני ״אני :האומרת

מעולם... נתמזגו לא והשכינה ישראל כלומר — בשרי״ את
 החוקיות לפי הן המציאות מחויב סיום הוא גינת וד״ר גמולה של מותם

 הכרתו, את מבהיר עגנון הסיפור. של הפנימית החוקיות לפי והן החיצונית
 את ממית המחקר היהדות. של המשבר בעיית את פותר אינו שהמחקר

.6הנחקר האובייקט

ת סז. ר ע ה נ נ י כ הש

 המוטיב (כגון ועינם״ ב״עידו המופיעים המוטיבים כל שלא לציין, למותר
 וכר) גינתר הגרייפנבכים, הסיפור, מסגרת ישראל, ארץ מוטיב האישי,
 וכמותו איכותו שמבחינת נוסף, דיון מחייב הנשאר החומר במאמרי. נתמצו

 לפחות. להטעים, ראוי הסיכום לצורך אולם כאן. הנדון מן נופל אינו
האסתיטי. בתחום אחד והישג האידיאי בתחום אחת בעייה
 המעסיקה הבעייה יאוש. ורווי קודר היצירה את האופף שהאקלים ספק, אין

 בעיות את לפתור המדעי המחקר של כשלונו האם :היא הקורא תודעת את
 שמא או זו, פאסימית להרגשה הגורם הוא בישראל הרוח ובחיי בדת המשבר

 המסעירה היא — תקוה ללא עתיד — המסורת חיי של לעתידם הפרוגנוזה
 ז גמולה של מותה את אחרת לפרש ניתן כלום ? כאחד הקורא ואת היוצר את

 קץ אין הסיפור, של האידיאי במישור הלב את תוקפת העצבות אם אולם,
שלו. האסתיטי במישור ההנאה ולחדוות להתפעלות
 הווה, ולבטי עבר מסורות מתמזגים השקופה הכפילות של הפלאים בארמון

 הדור, ופני קדושים דיוקן יחיד, וקלסתר עם ארשת חומר, וממשות רוח הוויות
 ואין אחת גוף, ולא דמות ועגמה, אור רקומת ועולה, מיתמרת כולם ומעל

גמולה. — ישראל של השכינה נערת שניה,

רכיב. עם׳ הזהר״ ״משנת עיין והשכינה הדעת עץ בין הקשר על 6
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 עגנון' בביקורת ותמרור־אזהרה ציודדרר / פיית
א.

 את נדון שלא בביקורת, הנמרץ ולפועלו טוכנר משולם של הנלבב לזכרו היא חובת־הכבוד
 של בקילוסין ידי־חובתו לצאת שאפשר נפטר, של בספרו •) עגנון על מאמריו אסופת

 לצאת מאשר קל אין ובמחשבותיו. בדבריו חי איש של בספרו אותה נדון אלא מות״, ״אחר
 שקידה של -מפעל עגנון׳׳ בביקורת ,נדבך חשובי, ,ספר כגון, בהכללות הזה הספר ידי־חובת

 מעויינות מסות כמה בספר יש בעיקרן. הן נכונות בודאי אלה הכללות וכד. אהבה׳ ושל
 בכללו, העגנונית. הביקורת ממיטב שהן כלה״, ״הכיסת על הפותחת המסה כגון ומלוטשות,

 בודאי ביותר. רבה סימפטומאטית חשיבות בעל הוא הספר שבו, הביקורתית החשיבה בהלך
 העיון בנושא שאין־דומה־לה בקיאות ומתוך עצומה בשקידה נכתבו בו שנכללו שהמאמרים

 את שהנעימו מתכונות־היקר, כמה גם בהם שמרוכזות בודאי זה; לנושא ללא־מצרים ואהבה
אינטלק סקרנות שנינות, במחיצתו: לבוא שזכה מי לכל המנוח טוכנר של שיגו ואת שיחו

 בעת שהיא נמרצת פולמוסנות ושל רוחב־לב שמתוך קנטרנות של חד־פעמי חן טואלית,
 סוכנר על לומר ניתן מאלה יותר והרבה כאלה וחמור. רציני עיון וגם שעשוע אחת ובעונה

 שאין חטא ולספר למחבר אנו חוטאים ובכאלה באלה אנו מסתפקים אם אבל ספרו. ועל
 לעמיד הזכות היא עגנוך ״םשר כגון ומעורר ער ספר של הראשונית זכותו כפרה. לו

 תהא ביקורת, כל — ביקורת קוראיו מאת ולהזמין הוויכוח זירת באמצע חיים של עמידה
 להפקיע אין העניין. ומתוך העניין לשם ביקורת שהיא ובלבד שתהא, ככל וגלויה נוקבת

ההיס הפרספקטיבה תוך אל ליסוג לו מניחים שאנו קודם זו. מזכותו טוכנר של ספרו את
 אותן קובעים שאנו קודם — עגנון, בביקורת ל״נדבך״ או ל״שלב״ ולהיעשות טורית

 לקבלת־דעה קורא אתגר כאל אליו להתייחם עלינו הספרים, מדף גבי על לו המובטח במקומו
להפרכה. או להתשכנעות לדחייתה, או

 רב בתוקף עצמו חש טוכנר לויכוח. הזמנה מעין הינו ומהותו, טיבו פי על עצמו, הספר
 זה המסייעים מעפילים מחבר כאחד עצמו ראה תמיד קולקטיבי. ביקורת במפעל כשותף

 לכתיבת שניגש שקודם הוא. מקיה לא בדורותינו. העברית היצירה פסגת אל להגיע לזה
 במאמר וסיכמה עגירן ביקורת תולדות של מקיפה סקירה ערך שלו העיקריים החקר מאמרי

 שיש ביותר החשוב המאמר בודאי, שהוא, עגנוך), ש״י של יצירתו חקר (״על רב־מידות
 התרעמות מביע היה פעם מדי היחיד. ליוצר הביקורת זיקות סיכום של זה במקצוע בידינו

 רב־המידות. המדעי־ביקורתי המחקר מן מתמיהה התעלמות ״מתוך לעגנון הניגשים אלה על
 אבל ).81 ועמי העברית״ הביקורת של בתולדותיה מחוללת ועודנה חוללה עמון שיצירת

 לבוא חייב גם ואולי זכאי עצמו ראה רבים של במפעל בשותפות זו הרגשתו משום דווקא
 עגנוך ב״פשר המכונסים והמאמרים המסות המבקרים. עמיתיו עם תמידיים מאבק בקשרי
 העת כל בהם מתנהלים ובסמוי ובגלוי עז. פנימי ביקורתי מאבק של מתח כולם עמוסים

למשל). יצירתו״, חקר על היוצר ״תגובת המאמר (ראה עוצרי־נשימה ביקורתיים דו־קרבות
 ביותר אופייני כ״קרבית״. מתוארת להיות ניתנת הביקורת מעשה לעצם טוכיר של זיקתו

 למעשה הביקורתי החקר המשלת ועיקרו מאמרים בכמה ומופיע החוזר דימוי הוא זו לזיקה
 שורשי בחישוף הן עגנון יצירת של המלא איגופה לקראת המתקדם ״החקר מלחמה. של

 דינו רבת־היסוס. במבוכה ועיים״ ״עידו לפני עתה ניצב אמצעיה, סיד בפיענוח והן תכניה
 בקביעה ).10,*(עמי זו״ יצירה תעלומת לפענח בידו יהא לא אם ייחרץ, הספרותי המחקר של
 דיאלקטיקה רצוף אירח־מחשבה במלואו מתמחש ועינם״) ״עידו על המאמר את (הפותחת זו

 מאגף, כצבא הביקורת בצריחיה: סגורה טירה כמין בה מצטיירת היצירה ״צבאית״.
 בעורפו. אותו וישאיר עליו יפסח אם לו ואוי להפילו, השונים מכיווניו המבצר את המקיף

 למצור כמומחים כמוהם — לפחות ראשי־המבקרים, — המבקרים הרעה. לו תפתח ממנו
 בכל מחץ להתקפת בה הנוחות הנקודות את ולחשוף הבירנית על לתהות עליהם ולפריצה.

 התקפה התנגשות. של ותרועה עוז שקול ספר, הוא עגנוך ..פשר החיל. ותוקף הכלים כובד
 עליו הביקורת גם אם בלתי״נאות, זה יהיה לא לפיכך, סופו. ועד מראשיתו בו מהלך ונצחון
והתנגשות. התקפה של בסימן תעמוד

.1968 תל־אביב. ״מסדה״. ליד בישראל הסופרים אגודת הוצאת עגנון״, ״פשר :טוכנר משולם •)

 עמודים העברים, הסופרים אגודת הוצאת ,1968 אפריל־מאי ה״ו, חוברת כ״ז, ברר לספרות, ירחון - מאזניים בתוך •
350 -359.
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ב.

 לפיענוח המוקדשים המאמרים ביקורתית לתשומת־לב לדעתי, ראדים, הספר מאמרי מכל יותר
 הם אלה וכיסא״. ו״הדום עולם״ ״עד ועינם״, ״עידו — עגנון של הרזיים סיפוריו שלושת

 שאין ודאי אחד פגם אבל שונים, ומומים פגמים בהם למצוא ניתן ספקטאקולאריים. מאמרים
 בה שאין אינטלקטואלית, זיקוקין הפגנת של בעיצומה שרוי בהם הקורא השעמום. בהם:

 — אותיות בהיפוך ועינם״ ״עידו השם (פשר אחד פיענוח למבזק משתאה הוא עוד עייפות.
 מבזק למראה נשימתו עוצר הוא וכבר קיומה) היינו ותכליתה, התורה כלומר ומעיף, ״יעוד
 תיבות ראשי אלא איננו מה״ פה וה ידל ידל ״ידל גמולה של המוזר (שירה ממנו וגדול זוהר

 מועטות לא פעמים אמת, ).,מגדיר פרי ויאכל לגנו דודי ״יבוא שיר־השירים: פסוק של
 (למשל, אין וניצוצות נשמע הנפיצה קול !שמסביב והשמחה ההמולה בתוך נפל יריית נורית

 שומרת־ ״היהדות את מייצג שהוא משום הביניים״ מימי כ״יהודי נראה שגמזו הקביעה
 מיד אותם מבליע המחבר רושם. עושים אינם כאלה כשלונות אך :הבינונית״) המסורת

 משתם אבל ולהן, לו רתוק אתה בהבזקותיו ממשיך הוא עוד כל אחרים. זיקוקים באוצרות
 הושב שלא שאלות וכמה נתיישבו שלא תמיהות, כמה נותרות יחדלון והקולות הספקטאקל

עליהן.
 לפיענוחיו, טוכנר יוצא שממנה היסוד הגחת לעצם דווקא נמשכות אינן אלו ותמיהות שאלות

 בתוך אופן מעשה העשויים סיפורים של שלמה שכבה עגנון יצירת בתוך שיש להנחה היינו
 ביצירת יש אחר: לשון סדן. דב של ביטויו לפי קרקעית״, ״כפול בניין הבנויים או האופן,
 אליגורי. מרכב של ומסובכות מסונפות כמערכות לפירוש הניתנים סיפורים וכמה כמה עגנון

 קורצווייל ע״י אלא מחדשה), להיות התיימר לא גם (הוא נתחדשה טוכנר ע״י לא זו הנחת־יסוד
 מעשרים יותר לפני — קורצווייל שחשף מיום עגנון מהבנת אורגאני חלק היא סדן. ודב

 שלמה״ ב״פת (....) והאדון נאמן יקותיאל ד״ר של האליגורית זהותם את — שנים וחמש
 כשהוכיח לה נמצא רב חיזוק המעשים״. ״ספר של החידתיים הסיפורים להבנת דרך בזה ופתח

 נראות שאינן יצירות שגם ושבע״), שבעה (״אגדת אמונים״ ״שבועת על במאמרו סדן דב
 שלמותן את המקיימות אליגוריות, כמערכות להתפרש עשויות הסיפורי בהרכבן חידתיות

 בעקבות הלך טוכנר אחת. ובעונה בעת הנסתר האידאי ובתחום הנגלה הסיפורי בתחום
 זה. בתחום מעשיו לבין מעשיהם בין רב הבדל שיש אלא וסדן, קורצווייל של גילוייהם

 את למצות ניסו ולא עגנון של אליגוריסטיים בפיענוחים התמידו לא חידושיהם. למרות הם.
 אף קורצווייל המבקר. לפני פותחת סיפוריו של הקרקעית״ ב״כפילות שההכרה האפשרויות

 פרץ זאת. לעומת טוכנר, אלה. כפיענוחים הסתייגותו את השנים במשך והגביר הלך
 היו שהראשונים במקום רוחבו. ולכל ארכו לכל אותו לעבור נמרצת בהחלטה זה לתחום

 בין ההבדל זו מבחינה אופייני ומרובה. בטוחה פסיעה הוא פסע הבהונות על מהלכים
 ל״עידו טוכנר שהקדיש אלה מעין מאמרי־פשר לבין אמונים״ ״שבועת על סדן של מאמרו
 וחלקי־המבנה המוטיבים לניתוח בעיקרו מוקדש סדן של מאמרו עולם״. ול״עד ועינם״

 למצוא אנו עשויים כיצד הוא מראה רמז, בדרך כמעט בסופו. ורק ״הנגלה״ הסיפור של
 אליגורית, מערכת של מאבריה אברים גם בהם נראה אם אלה וחלקים מוטיבים בין נוסף תואם

 נוטריקונים! וחישוף שמות פענוחי כאן אין לתורתו. ישראל שבין שבועת־האומן שעניינה
 ולא ישראל בתולדות מעמדים לבין שבסיפור’ שונים מעמדים בין מפורשות הקבלות ציון לא

 של במאמריו בשפע מצויים אלה כל והצדדיים. המרכזיים הגיבורים של היסטורי זיהוי
 הביקורתיות השאלות מכלול את רבה בבהירות פיהם על לבחון ניתן כך בשל דווקא טוכנר.

זו. מעין פיענוח שיטת שמעוררת
 קני־מידה של מערכת שהיא איזו פי על להיבדק זו פרשנות ניתנת האם :השאלה נשאלת

 טען טוכנר חקרו מיתודת של למעמד לשאוף מעיקרה היא עשויה האם ו אובייקטיביים
 שהתשובה דומני, ? ממש זו בטענתו יש האמנם מעשי־חקר. היו זה בתחום שמעשיו וטען, וחזר

 אינטואיטיביות־ הברקות של מסכת זוהי במאמריו לנו שניתן מה שלילית. להיות חייבת כך על
 של שפע בהם לנו יש נאמר, אותן. דוחה אתה וברצונך מקבלן אתה שברצונך דרשניות.

 קנה הכל, ככלות מהו, לא. ותו — הצעות !הנידונים בסיפורים מורחבת לקריאה הצעות
 שמא ומעייף? ״יעוד באמת הוא ועינם״ ״עידו השם פשר כי להניח אותנו המחייב המידה
 שמא גימטריא? או נוטריקון איזה אלא אותיות היפוך דווקא לאו כאן לחפש אנו רשאים
אנו חייבים מדוע צר״? לו צרתם ״בכל משקל על עניים״ ״יודע דווקא הוא השם פירוש
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מירון ח

 ב״עד והאלים האנשים שמות את טוכנר מפרש פיהן שעל האסוסיאציות למאות להתייחס
 במובן דת״ ״גומלי הוא גומלידתא העיר שם שפשר אומר מי מחייבת? אמת כאל עולם״
 גמולים־ דווקא הוא פירושו כאילו השם את לקרוא יש שמא הדת. מקיימי היינו, חסד: גומלי
 על פירוט באותו הסיפורים את לפרש טוכנר של כזו שחריפותו אדם יוכל לא כלום מדת?

 בערוך־השלם מסתייעים הם אפילו אלה, בפירושים יש וכי אחרת? אסוציאאטיבית מערכת פי
 מקרה לא אין. כי משיב. אתה כרחך, על פילולוגית? ,.מדעיות״ משום בן־יהודה וכמילון

 שנתגלתה החדשה לטריטוריה לחדור העמיקו לא סדן וגם קורצווייל שגם איפוא, הוא,
 לטריטוריה שהכניסה והעקרוניות המיתודיות הבעיות בסבך במהירות הבחינו הם בשעתו, להם

 מעידה הסבך תוך אל טוכנר של רבת־האון פריצתו לתוכו. ליפול שלא ונזהרו בו חסומה זו
 מאמרי של הנוסח עדים כאלף מעיד כך על מספקת. בבהירות הבעיות את ראה שלא כך על

 חייבים שהמלאכים במקום מלמדים. ההבעה של הריתורי והמתח הבטיחות שלו. הפשר
 סיני, הר מעמד הוא .,המעמד מסמרות! וקובע בטוחות מהלך הוא בו גסה מפסיעה לחשוש

 גמזו של הראשונה פגישתם על כך ),111 ׳(עמ לישראל״ השכינה התגלות — וההתגלות
הבלע .,המשמעות זוהי גומלי־דת. פירושה גומלידתא אחרת. ולא כך עולם״, ב״עד וגמולה
 מניחים ״אינם מובהקת אסוציאטיבית בדרך שהועלו כתובים ).132 ׳(עמ השם״ של דית(!)
כתר שומרון העיר של החזותייס-ההיסטוריים ״במראות משתמש שהמספר (!)״, לספקות מקום
 המסיבות כי (!)״ נחוש שלא הנמנע ״מן ).1 34—133 (עמ׳ גומלידתא העיר לתיאור יסוד שים

 מאמין שבהן מעיקרן מפוקפקות מסיבות אותן דווקא הן הגבורה״ ״גשר במושג המרומזות
 במשפט ).167 ׳(עמ וכיסא״״ ״הדום בסיפורו עגנון ש״י אומר אחרת(!) ולא ״זאת טוכנר.
עגנון״. שב״פשר הפשר מאמרי סדר מסתיים זה חבטה

 מבקר על ומרות קשות בטענות טוכנר בא שבהם הקטעים נקראים אבטו־אירוני כקומנט
 הגותיות בעיות של חופשי אסוציאטיבי למדרש בסים עולם״ .,עד את שעשה אחד צעיר

 ),123 ׳(עמ דיסציפלינה״ חסרת אסוציאציה תחומי אל כ״חריגה לו נראה זה מעשה מסויימות.
 אדם זקוק ).124 ׳(עמ כפרה״ לו תהא ולא מובן לו שאין מופרך אסוציאטיבי ״דרש שסופו
 לא זכוכית. בית בתוך כאלה בליסטראות להשליך מנת על סמיות־העין של ניכרת למידה

 שאף אלא מבקר. אותו של מאלו ״אסוציאטיביות״ פחות אינן טוכנר של שדרשותיו רק
 אינה מסתו כי בפירוש קבע מבקר אותו טוכנר. לטובת שאינו השניים בין הבדל לציין ניתן
 טיבן לפי ״מהוות השגותיו אין כי הוסיף ואף אסוציאטיבי״. בדיון ״ניסויים מערכת אלא

 לגורם זיקה אלא היתד, לא עולם״ ל״עד זיקתו ושכל מסויים״ ספרותי טקסט של הסבר
 מה לפי הוא שערכן מסויימות, מחשבות לחשוב אותו עורר עגנון של בסיפורו העיון מעורר.

 ״יכול המחבר מודה זה. קשר הסיפור. לבין בינן הקשר אמיצות לפי ולא מחשבות שהן
 טוכנר, בחינות״•). מכמה למדי מוקשה באמת והוא למדי, שרירותי בחינות מכמה להיראות

 הטקסט של וההיסטורית הפילולוגית ״המשמעות כגון במשפטים להשתמש מרבה זאת, לעומת
 של מאלו מוקשים פחות שאינם אסוציאטיביים״ ב״ניסויים עוסק שהוא ובשעה המסובך״,
 המדעי החקי־ של והסלולה הבטוחה בדרך מהלך היה כאילו לעצמו הוא נראה בן־דבבו

לחלוטין. הלגיטימי
 או הפרטים, של המצטבר הפיענוח - טוכנר אצל למה קודם מה נוספת: שאלה מכאן

 קדם האם :אחר לשון ? הפרטים של הפיענוח את המכוונת האליגוריסטית הקונצפציה
 המסקנה אומר, אתה כרחך על המחקר. את שהנחתה היא שהמסקנה או למסקנה המחקר

 דקות ברוב — המטרה עיגול סומן כך ואחר החץ נורה קודם המחקר. את שהנחתה היא
 לקבוע הרשות את למשל, טוכנר, לו נטל מהיכן הדבר, הוא כך לא אם להכחיש. אין ויכולת,

 אלפי כפותחת ומכוון מופלג שימוש המשמשת ג׳, האות כי היסוס כל וללא אגב־אורחא
 שעשוע מלבד משמעות כיי לה אין ״כשלעצמה הנידונים. בסיפורים שמות ומאות מלים
משמ של תלים תלי לתלות הוא רשאי מדוע ).134 ׳(עמ הלב״ תשומת ריכוז לשם מכוון

 נציג פירושו. (לפי גיארעל לבית גתרעל גלסקינון גיפיון הגרף של שבשמו קח בכל עות
 רן גמורה התעלמות תוך ברדיצ׳בסקי) אולי העברית! בספרות הניטשיאנית ההשפעה

 תשובה רק לבוא יכולה כך על משמעות? רב תפקיד זה בשם ממלאה הג׳ שגם האפשרות
• סילק כך ומשום התאימה. לא הג׳ שלו. הפירוש לצרכי שהתאים מה כל נטל טוכנר אחת:

קד ג. ראה • ב אסוציאסיבי. בדיון נסיח — ערזה עדיאל שבחי :רו בי א M עמי .1457 תי־
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עגנון בביקורת ותמרור־אזהרה ציון־דרך

 מאוד אפשר משמעות״. כל לה אין ש״כשלעצמה ״פרובוקטיבית׳/ כהפגנה פניו מעל אותה
 הרבה כל־כך עמל פתרונן שעל האחרות החידות מן שמאות לנו יערוב מי אבל בכך. צדק כי

? בעכברים־הפרשנים עגנון החתול של משחק מעין חסרי־משמעות, התגרות מעשי אלא אינן
 את זה לפתרון מתאים והוא בידו כשהפתרון עגנון סיפורי חידות על לתהות ניגש טוכנר

 אליגוריס־ שבסיפורים היא, לכך הסיבה פסול. אינו כשלעצמו זה דבר אליו. להיתאם הניתן כל
 מושגים מסגרת על נסמכת האליגורית המערכת אין שבהם עגנון, של כאלה אפלים טיים

 מושגים מסגרת על נסמכת האליגורית התרבותית המסורת מן כחלק לרבים ומוכרים נהירים
 טבעם היא אפלותם מלאה. להארה להגיע אפשרות כל אין כאלה בסיפורים העין, מן סמוייה
 אינטואיטיביות בהבלחות זו אפלה להאיר עשויה הביקורת האינטגרלי. האמנותי לקיומם ותנאי

 לא המוצע הפשר את מציגה היא עוד כל לעשות, רשאית גם היא זאת מזה. יותר ולא
 אחת כהצעה אלא הסיפור, של ״האמיתית״ או ״הבסיסית״ ״העיקרית״, האחת, כמשמעותו

 שאין מה כל לפענח תאוץ שלא אולי, לה, ראוי עוד, בו. מסויימת פרשנית לקריאה מרבות
 הנטייה את מדי קשים בנסיונות תנסה ושלא בפיענוחו, ההסתברות) (מבחינת מוחלט הכרח

 עצם פי על שנועד מה עד־תום להבין שבנסיונותיה הקומי הצד את לראות הבלתי־נמנעת
בלתי־מובן. להיות טבעו

ג.

 לואי פגמי אלא מקום, מכל אינם, טוכנר של ד״פשר׳ במאמרי כה עד שנמנו הפגמים כל
 שהוא בכך מתגלה אלה במאמרים טוכנר של העיקרי חסרונו אחד. ומכריע עיקרי לפגם
 הנסתרת. ״משמעותו״ לבין ״הנגלה״ הסיפור שבין יחסי־הגומלין בעיית את למעשה זונח
 כך, ועל אלה שני שבין התואם על רבות פעמים הוא מכריז להלכה כי למעשה, אומר אני

 אפילו עומד טוכנר אין אלו מעין בהבטחות הזה. התואם קוי את לסמן הוא עתיד שהנה,
 שלו האליגוריסטי הפיענוח את להטמיע והיחידה האחת האפשרות את הוא זונח כך אחת. פעם

 הם אלה סיפורים כי נניח אם גם הסיפורים. של •מלמה ביקורתית הבנה מעין במשהו
 ובעקיבות ברציפות בהן נשמר המשמעות שכפל סיפוריות מערכות היינו ממש, אליגוריות

 נניח אם גם ;כך) גם להבינם בהחלט (ואפשר בלבד אליגוריסטי מ־מקע בעלי סיפורים ולא
 את שגילה נניח אם גם אמת; שרובו או אמת, שכולו פיענוח אותם פיענח שטוכנר

 ? הסיפורים ערך על זה כל מלמד כן, אם מה, :השאלה נשאלת עדיין — הנסתרת ״משמעותם״
 כדי לפתרון. כלל ראויה החידה אין שמא ן אלה ברזי־דרזין להתעניין אנו חייבים מדוע

 יש עגנון של שלאליגוריזם להוכיח החוקר חייב בפתרונה שווה הסיפורים חידת כי להוכיח
 האידיאית המערכת חישוף הוסיף כיצד להראות הוא חייב כך לשם רב־משמעות. אמנותי תוקף

 המערכת הוסיפה כיצד ולהיפך: הגלויה, הסיפורית למערכת ורוחב עומק ממדי הסמויה
 בעירומה בה קיימות שאינן וממשיות משמעות האידיאית למקבילתה הסיפורית־הסיטואטיבית

 של האימננטי המשכו היא הסיפורית ההמחשה כי להוכיח החוקר חייב כלומר, המופשט.
 היא אפילו אמנותי, תוקף בעלת ביצירה ההמחשה. של תמציתה הוא הרעיון וכי הרעיון,

 בין ממש של הבדל להבדיל אפשר אי באנייאן, של הצליין״ ״מסע כגון מובהקת אליגוריה
 מגלה אלא אליגוריסטיים בלבו־שים רעיון ״עוטף״ אינו אמן יוצר לתוכנו. הסיפור ״משמעות״

 די בכך להיווכח כדי הרעיונית. חזקתו מלוא על באמצעותם אותו מעמיד על־ידיהם! אותו
 הרעיוני, השלד שעצם לטעון, נסיון כל אין כאן שלמה״. ל״פת קורצוריל של פירושו בקריאת

 של הוראותיו את כהלכה למלא ימינו) בן האדם מן (או המספר האני מן שנבצר ההנחה היינו
 הרי והערך. החידוש מן בו יש (....), האדון של משמו רבינו) (משה נאמן יקותיאל ד״ר

 הסיטו* בהמחשה מתגלים והערך החידוש ומכל־פה. בכל־יום מושמעים אלה מעין ״רעיונות״
 השאבלונית האידאה בהפיכת נאמן; של מצוותיו את לקיים אי־היכולת של המאיימת אטיבית

 סימון האנושי. הקיום לשפת תרגומה ע״י לחצב, עשייתה ע״י הדור של נוקב לחשבון־נפש
 התוקף להבנת מוצא נקודת רק כאן משמש השונים האישים של האליגוריסטיים שווי־הערך

 שווי־הערך לחישוף מאמציו כל את מכוון זאת, לעומת טוכנר, התאור. של והאמנותי הרוחני
 ההדדית וההכרחיות ההמשכיות את המתיש11 מתאמץ הוא אין לעצמם. כ־מרם האליגוריסטיים

במכוון. כמעט מהן מתעלם הוא להיפך, והתאור, הרעיון של
 מן לחלוטין מנותק הוא אבל כשלעצמו, ״נכון״ להיות עשוי למשל. ועינם״. ל״עידו פירושו

שבפרקי המופלאים מן ספק ללא הוא, ועינם״ ״עידו הסיפיר. של הממשי האמנותי האפקט
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מירון ח

 באווירה טעימה ראשית שטועם מי כל לעמוד יכול כך על בעברית. האירוטית השירה
 בשעת חשים אני גינת. גמולה, גמזו, ה״משולש״ מעשה את בו האופפת הירחית הכשופה,

 הגופניים היחסים מערכת של יסודי טופס לאיזה חדש נוסח בו נותן שעגנון הסיפור, קריאת
 גמולה כשדוחה ואיזולדה? טריסטאן מעשה של הטופס זה (האין לאישה גבר ישבין והרוחניים

 גרופית של שירה שירת מתוך יחד למות גינת, לאהובה, ומציעה הסיפור בסוף בעלה את
 הנוסח לפי טריסטאן במעשה להיזכר שלא קשה בחיים, אחת פעם רק לשירו שניתן הציפור,

 להיגנז יכלה לא זה כגון שבסיפור פירושו, אין זה כל כאן). ותומאס וואגנר ע״י לו שניתן
 שבין היחסים את המקיפה המערכת היינו, בו: מוצא שטוכנר אליגורית מערכת אותה גם
 המדעי והחקר (גמולה) השכינה גם שהיא והנסתרת, הנגלית התורה (גמזו), ישראל עם

 ערך בעל נעשה זו מערכת של חישופה אבל גינת). (ד״ר אמונת־ישראל ערכי של המודרני
 מעשה של הטראגית הכשופד,־הירחית האווירה שבין הקשר לנו שמתגלה בשעה רק ביקורתי

 השאלה בה. למצוא עגנון שביקש ההיסטורית־האמונתית המשמעות לבין שבסיפור האהבה
 הסתלפות על תגובתו את להביע לעגנון לו נתבקש מדוע היא לשאול טוכנר היה שחייב
 האירו־ היחסים של המערכת באמצעות אמנות של תגובה המודרני החקר ע״י האמונה מהות
 התורה־השכינה בין הזיקה לו נתמחשה מדוע ? ועינם״ ..עידו שבסיפור המיוחדים טיים

 עזה לגינת גמולה של (והימשכותה בה לעצור שאין ת הזד• הימשכות כזיקת המודרני לחקר
 השאלות על השיב שלא רק לא טוכנר .LidR-st!,״ ושסופה אליה) מהימשכותו יותר היא

 אפוא לו אין גמולה על גינת ר לד״ גמזו בין ״המאבק :עורף במודע להן פנה אף אלא הללו,
 ההגות על חזותי חיפוי לשם עגנון לו שנזקק הפסבדו־ארוטי, המסווה אף על ל,ארוס׳, קשר כל

 ״פסבדו־ כמסווה ועינם״ ״עידו סיפור את המתאר ).204 (ענד הדור״ למחשבת יריבה שהיא
 בכל זה סיפיר של טיבו דבר על ביקורתית לעדות עצמו פוסל היסטורית הגות יגל אירוטי״
 של והמרהיבה המפעילה הישות מן המוחלט ניתוקו את מגלה שהוא משום שבו. אספקט

מוריד. הוא ואין מעלה הוא אין — ״נכון״ כאן טוכנר של פירושו אפילו היצירה.
 גדול) ספק לדעתי, בו, להטיל (שיש זה פירוש נקבל אפילו ל״עד־עולם״. בפירוש הדין הוא
 העברית הספרות על התקפה אלא לפנינו כאן אין כי טוכנר עם נניח אפילו שהוא; כמות

 תורות של לקסמי־מדוחים ונתפשה ישראל תרבות של האותנטי העולם מן שיקעה על החדשה
 על זו התקפה הרי הגילוי? של ערכו מהו לשאול, אנו חייבים עדיין וויטאליסטיות, הגות

 ע״י להיכתב יכולה היתד, — עולם״ ״עד של הסיפורי הגוף מן מנותקת כשהיא — ספרותנו
 עגנון בכתבי לא לה היאה מקומה את ולמצוא אגודת־יימראל צעירי של תופשי־העט אחרון

 ניתן אידאי־היסטורי בחישוף היא נכתבה לו ״דגלנו״. של האחוריים הדפים גבי על אלא
 בעלת לעמדה ביטוי בה לראות גוכל איך היא. וחסרת־חשיבות שטחית מה עד להוכיח היה
 ״עד של הסיפורי ב״בשר״ אותנטי אנושי למצב נהפכת היא כיצד שנראה בלי רוחני ערך

 קביעה טוכנר קובע וכיסא״ ״הדום על במאמרי שואל. טוכנר אין אלו שאלות עולם״?
 כי דעת, לימדנו הסימבולי־אליגורי בעיצוב נוסף ״עיון שלו: הפיענוח דרך לכל הנוגעת
 ולאו הבודדים הסימאנטיים ובאמות במושגים אצורות המרכזיות המשמעותיות הכוונות

 ״משמעות״ את להבין כדי כלומר, ).158 ׳(עמ משובצים״ הם שבה הרצופה, ביריעה דווקא
 שמות של רזיהם על אלא בו, המעוצב הסיפורי המצב פשר על לא לתהות עלינו הסיפור

 היריעה מן חלק שאינם מילוליים רמזים ושאר סמויים נוטריקונים מקומות, שמות גיבורים,
 בעגנון המעוניין הקורא רשאי איתו, הצדק אם בה. ״משובצים״ זרים גופים אלא הסיפורית,

העיקרים. עיקר את החמיץ הרי אתו, הצדק אין אם הפיענוח. מכשלת כל על לפסוח האמן

ד.

 טוכנר נגד רק לא לטעון ניתן כאן שהועלו אלו מעין טענות כי להוסיף יש ההגינות, למען
 ״*מבועת על מאמרו את סיים סדן דב ממנו. הזהירים עגנון מפרשני כמה כנגד גם אלא

 הפקפוק כל את ממחישה והיא הקרקעית״ ״כפולי הסיפורים לכל הנוגעת בהערה אמונים״
 אומר הנאה״, ״רודפי הספרותית. הביקורת של לגיטימי כחלק פיענוח מעשי להציג שבנסיון

 להבינם יתאמצו אמת רודפי אך לגופו, סיפור לגופו סיפור שיבינו במה ״יסתפקו סדן,
..אמת״ של טיבה מה לתמוה: ויש •). וגבולי־התרתם״ תולדות־ישראל סבכי בשלשלת כחוליות

.88 עד׳ .1י>5(> הראיהד. הקיבוץ הוצאת חקר״. עיון, דדה. — עגנון ש״י ״על :סדן דב •

354

9 5



עגנון בביקורת ותמרור־אזהדה ציון־דרך

 אמנותית, ביצירה הנאה של טיבה ומה הנאה. של בדרך נקנית שאינה האמנותית, ביצירה
 או :השתיים מן אחת הרי סדן שמפריד זו הפרדה י שבה האמת אל מובילה שאינה
 גזר שהיא או לסמן. באה היא שאותו המיתודי המבנה כל את המפוררת פירכה שהיא

 מכל סדן, נסבה. היא שעליהם ״כפולי־הקרקעית״ הסיפורים של ערכם בדבר חמור דין
 עלול היה שבו במצב הנידון במאמרו עצמו העמיד לא וכאמור, ברמז, דבריו א“כי מקום.

 העמיד אלא עשה, כך לא ימטוכנר העובדה זה. עקרוני בעניין ממצה למתן־דין להיתבע
 גם היא והדר. אצילות איזו ליסיונו משווה חומרתו בכל לדין חשוף הוא עזבו במקום עצמו

 עד עגנון בביקורת הפיענוח שיטת את בהובילו מאמריו. של הגדול החינוכי לערך המקור
 כמובן, אמור, אינו זה ללכת. אין דרך באיזי הנסיון מן ללמוד המסוגל לכל הראה גבוליה לקצה
 — וכן כלה״ .,הכנסת על המצויין המאמר כגון עגגון״. שב,.פשר האחרים המאמרים מן בכמה

 רק לא מטוכנר ללמוד ניתן כאן' •מלשים״. ״תמול על המאמרים -- משהו פחותה במידה
ללכת. אין דרך ובאיזה לעשות לא מה

ביקורת היא כאן ביקורתו החידוש. מן בה אין אלה במאמרים טוכנר הלך שבה הדרך
המבנה — היצירה יסודות את כאן מיתח המבקר היינו, :המקובל הסוג מן טובה פרשנית
בה הפועלים הגיבורים בה, המופעלים הסמלים אותה, המבריחים המוטיבים שבה, הסיפורי

אבל שלה. השלם האמיותי האפקט אלה כל של מצירופם נובע כיצד לראות ומבקש ... וכר
 מאד. עד וחשובות מקוריות הן בה ההליכה תוצאות — מקורית אינה כשלעצמה הדרך אם

 שנכתבו במאמרים הטוב לדעתי, שהוא, ״הכנסת־כלה״, על המאמר זו מבחינה בולט ביחוד
 •כבסיפור, המחזוריים המבנים של ההדדי התואם הייסוף ידי על עתה. עד זו גדולה יצירה על

 הסיפור •שבין הזיקות פירוש ע״י שבו, המוטיבים אגודות לבין ביניהם הקשר סימון ע״י
 טוכנר העמידנו -- המציק״. ..מחמת כגון ביגיים סיפורי לבין יודל) ר׳ (נדודי שבו המרכזי

 ע״י בו מפותחת •שהיא כפי והניישואין השידוכין פרשת של הספרותית המשמעות עיקר על
הביטחון סיפור הוא י,דל ר׳ של •שסיפורו טוכנר •של להארותיו קודם עוד ידענו עגנון.

את ישהניע הטעם, — דיו הובהר לא או — ידוע היה לא אותו. המשלים והנס המדשלם
 לשם נדבות קיבוץ דבר על סיפור במסגרת דווקא והנס הבטחון עקרוני את לקבוע עגנון

 כיוון הסיפור, •של מרכזו ל־שמיש נבחר הכנסת־הכלה שמוטיב הבהיר טדכנר הכנסת־כלה.
 היצירה מסגרת לבין סיפורו בין הדיאלקטי היחס את בבהירות לקבוע לעגנון ניתן פיו שעל

 מתוך הנצמח העברי, שהרומאן כיוון זה. סיפור נוצר שבתוכה העברית הרומאניסטית
 כציר־ האהבה מעשה את במרכזו לפיהם קובע האירופאי, הרומאניסטי הז׳אנר מסורות
 את שלו הרומאן במרכז וקובע עגנון בא ערכי־חיים, של עיקרית בוחן וכנקודת עלילה
 הכרעת־גורל מניח מעשה־האהבים מה מע־שה־השידוכים. שהוא מעשה־האהבים של היפוכו

 על הכרעת־גורל מציגו שעגיון כפי רעשה־ד,שידוכים מניח הלב, נטיית לפי הפרש של מצדו
 רב ספרותי סימון עגנון סימן בכך העליונה. ההשגחה של והתערבותה החברה מוסכמות פי

 גישתה לבין גישת־פנים, המסורתית, היהודית להווייה הוא גישתו שבין השוני את משמעות
 אינה זה בעניין ט״כנר של קביעתו זו. להיוייה החדשה העברית הספרות של המסורתית

• לספקית״). מקום משאירה

 ומשכמותה, ממנה להוציא טוכנר שביקש מרהיקות־הלכת במסקנות הסק להטיל ויש יש כי אף •
 שאין בה, מבידדת. תופעה שהוא ההדשה. העברית לספרות ..שייך׳ איננו שעגנון במסקנתו. היינו
 ההיפוך תודעת עצם הרי י״). חותמה או תקופה ..פותח המאמר יראה שלה ההמשכיות לבין בינו זיקה

 ומשלב מקשר כלה״ ..הכנסת במרכז השידוכים מוטיב את עגנין קבע פיה שעל והרוחני התימאטי
 קשר זיקת בלא היפוך אין החדשה. העברית הספרות של ההמשכיות בתוך דיאלקטי שיליב היצירה את

 עצמה. עגנון יצירת בתוך דיאלקטי קיום לו י־ס ..השידוכין״ מוטיב זאת מלבד ישנדהתה. לנקודת־מוצא
 המשבר לאחר החיים מן בסיפירים רק לא המופיע הסגיחת, של הטראגי המוטיב אותו ופותר לו מקביל

 התערבה לא כאן למישור״. העקוב ב״והיה או כ״עגונות״ באגדה נס אלא פשוט״) ב״סיפור (כגון
 ב״דמי־ימיה״, לאסון. הביאה הפרט •של הלב לנטיית ובניגוד החברה מוסכמות לפי וההתנהגות ההשגחה.

 מתקנת ידיו על גאולה. של הירואי למעשה הפרט של נטיית־הלב פי על ההכרעה נעשית למשל.
המתה. אמה של העגינות פגם את הגיבורה
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מירון ח

 פרשיות שתי על שהצביע הראשון כמדומה טוכנר. היה שלשום״ ״תמול על במאמרים
 וממילא אחד מראה של בבואות כשתי — הכלב ופרשת קומר פרשת — שבסיפור היסוד
 ספק, אין הכל, את כאן לקבל ניתן תמיד שלא פי על אף אורגאני. מבנה של שלוחות כשתי

עגנון. של ביותר השלמות מיצירותיו אחת של אחדותה להבנת הדרך נפתחה זה בניתוח כי

 והשקיע זו, בדרך עגנון בחקירת הרבה לא שטוכנר כך, על צער להביע אנו רשאים בודאי,
ח  הוא מקרה לא מקרי. היה לא זה שמהלך דומה, אבל הפיענוח: במלאכת כל־כך רב מ

 הגורם ולמעשי־דרש. לפיענוח ומאינטדפרטאציה לאינטפרטאציה מהערכה נסחף שטוכנר
 קני' העדר בביקורת: טוכנר של פעולתו ערך את המצמצם היסוד גורם הוא זו להתפתחות

 קני־מידה של וגיבושם עיצובם לעבר חתירה גם או היצירה, להערכת איסתייטיים מידה
 האחרות. במסות גם במובלע פוגם הוא אך ל.פשר/ במסות במובלט ניכר זה העדר כאלה.
 הסיטואטיבי הסיפור של המחייב האמנותי התוקף מן טוכנר התעלם שראינו, כפי הפשר, במסות

 היא הסיפור של נעלמה, הגם והבסיסית, השורשית ״שהריקמה היתה, הנחתו כשלעצמו.
 מתוך ולחשוף לבודד ביקש ואותה ),109 ׳(עמ והמיטאפיסית״ האינטלקטואלית הריקמה

 טוכנר אמנם, היצירה. של והשורש הבסיס אינו - להבין עלינו — שהוא הסיפורי, הלבוש
בסיפו המשמשים האיסתייטיים״ ״האמצעים שבין הזהות על אלה במסות גם להצהיר הרבה

 המסובכים המבנים את עגנון הקים מדוע להסביר כשנדחק אבל הרוחני״, ״תוכנם לבין רים
 ניסוחים למרות למעשה, נזקק יחסית, הפשוטים, המיטאפיסיים. הבסיסים גבי על הסיפורים של

 ״בגלוי״ דבריו לומר יכול לא (עגנון פסיכולוגיסטיים־אישיים לפירושים פסבדו־איסתיטיים,
 היוצר של ה,אני׳ העלמת על הדברים למשל, ראה, שונים. מסוגים אישיות ערבות משום

 לגלות יכול לא (עגנון פסיכולוגיסטיים־היסטוריים לפירושים או ),128 עמ׳ עמזה, של בדמותו
 הסיטו־ ל״לבוש״ ביחס ).204 עמ׳ הדור״, למחשבת ״יריבה שהיא משום במישרין אמיתו את

 הסופר־ בהם שמרובים שכשם שבח, בדברי חובתו ידי לרוב יוצא טוכיר היה הסיפורי אטיבי
 טוכנר תימה: בכך ואין הענייניים, וההערכה הניתוח של המומנט בהם מועט כך לאטיבים
 אי־בהירות איזו גילה בכך החי. בגופה ולא עגנון יצירת של נשמתה״ ב״שורש התעניין
 של האיסתיטי הקיום בממד היינו עגנון. סיפורי של העיקרי בממד־הקיום בתפיסה יסודית
 מפולפל ל״חידוד גנאי בדברי עגיון על מאמריו את טוכנר פתח במקרה לא הסיפורית. היצירה

 :כגון קביעה עגנון ביקורת על החשוב מאמרו בפתח קבע ואף ),62 (עמ׳ איסתיטיקה בהלכות
 מדע ליצירת מעתה האמריקנית בביקורת וכלה באריסטו, החל המפליאים, המאמצים ״כל

 עשויה לאן ).171 (עמ׳ המטרה״ את החטיאו המיוחדים, ומונחיו המופשט גדרו על ביקורת
 עיון ומסגרות הערכה גדרי לעצמה לקבוע הביקורת לנסיונות זו מפורשת התנכרות להוביל

 תחום לעצמה לבצר הביקורת של היומרה הפענחנית. הפרשנות אל משלהי סיסתימטיות
 המשתמעת ההנחה, אבל תמימה. אשלייה אלא אינה אולי אובייקטיבי ערך בעלת שיטה של

 תמימה אשלייה שהיא בודאי ״מתוכה״, היצירה להערכת להגיע למבקר שניתן טוכנר, מדביר
 הערכה אין — שרירותית אפילו זו תהא — ליצירה מחוץ תצפית נקודת בלי יותר. עוד

 ספרות. ביקורת אין — הספרות מן מסויימות צפיות של נורמות, של מסכת בלי באמנות.
 הבלתי־ הנורמות את לתוכה מקרינים בלבד היצירה את לפרש המתיימרים אלה גם למעשה,
 שהביקירת לומר, בזה הכוונה אין מאליהן. בה צצו כאילו אותן ומגלים שלהם מודעות

 עליון במאמץ חייבת היא ושאין ״חוקים״׳ של נוקשה מסכת פי על היצירה את לדון צריכה
 והיפה הטוב של מהותו בדבר מסרימות הנחות בלא שיפוט אבל שופטת. שהיא קודם הבנה של

 רושמה פי על לבדיקה העת כל לעמוד צריכות אלו הנחות בלתי־אפשרי. פשוט הוא בשירה
 להחליפן אף או לגמשן להיחיבן, ניתן זה רושם פי על ;האמנותית היצירה של הבלתי־אמצעי

הביקורתית. הג׳סטה עצם על כויתור כמוהו עליהן מוחלט וויתור אך באחרות;

 העברית הספורת מן התובע צמח, עם מתפלמס כשהוא טוכנר עם להסכים אפוא, אפשר,
 דרך היתד, שזו משום מעוגל. פסיכולוגיסטי לרומאן מרומאן־הוויי אוניפורמית התפתחות

 ו...קפקא״). שלשום ״תמול המאמר וראה אירופאיות ספרויות בכמה הדאנר של התפתחותו
 הריהי עצמה. בפני מוצדקת תהיה שלא עשויה צמח של זו שתביעתי כמה כל כן. פי על אף

 טוכנר. של הפרשנות אליה מששייכת יותר לגיטימית שייכות הביקורת לתחום שייכת
 להערכה טוכנר הגיע כלה״, ״הכנסת על המסה כגון המאוזנות, האינטרפרטאציה במסות

בהן הוא בא המוצהרות האנטי־תיאוריטיות הנחותיו שלמרות משום ממש, של ביקורתית
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עגנון בביקורת ותמרור־אזהרה ציון־דרך

 אמנותית׳ ביצירה הנאה של טיבה ומה הנאה. של בדרך נקנית שאינה האמנותית, ביצירה
 או :השתיים מן אחת הרי סדן שמפריד זו הפרדה ? שבה האמת אל מובילה שאינה
 גזר שהיא או לסמן, באה היא ־מאותו המיתודי המבנה כל את המפוררת פירכה שהיא

 מכל סדן, נסבה. היא שעליהם ״כפולי־הקרקעית״ הסיפורים של ערכם בדבר חמור דין
 עלול היה שבו במצב הנידון במאמרו עצמו העמיד לא וכאמור, ברמז, דבריו כלא מקום,

 העמיד אלא עשה, כך לא ימטוכנר העובדה זה. עקרוני בעניין ממצה למתן־דין להיתבע
 גם היא והדר. אצילות איזו ליסיונו משווה חומרתו בכל לדין חשוף הוא •מבו במקום עצמו

 עד עגנון בביקורת הפיענוח •מיטת את בהובילו מאמריו. של הגדול החינוכי לערך המקור
 כמובן, אמור, אינו זה ללכת. אין דרך באיזי הנסיון מן ללמוד המסוגל לכל הראה גבוליה לקצה
 — וכן כלה״ ״הכנסת על המצויין המאמר כגון עגיוך, ימב״פימר האחרים המאמרים מן בכמה

 רק לא מטוכנר ללמוד כאן'ניתן •מלשים״. ״תמול על המאמרים - משהו פחותה במידה
ללכת. אין דרך ובאיזה לעשות לא מה

ביקורת היא כאן ביקורתו החידוש. מן בה אין אלה במאמרים טוכנר הלך שבה הדרך
המבנה — היצירה יסודות את כאן מ־תח המבקר היינו, :המקובל הסוג מן טובה פרשנית

 בה הפועלים הגיבורים בה, המופעלים הסמלים אותה, המבריחים המוטיבים •מבה, הסיפורי
- וכר  אבל •מלה. השלם האמיותי האפקט אלה כל •מל מצירופם נובע כיצד לראות ומבקש ־
 מאד. עד וחשובות מקוריות הן בה ההליכה תוצאות — מקורית אינה כשלעצמה הדרך אם

 שנכתבו במאמרים הטוב לדעתי, •מהוא, ״הכנסת־כלה״, על המאמר זו מבחינה בולט ביהוד
 שבסיפור, המחזוריים המבנים •מל ההדדי התואם הישוף ידי על עתה. עד זו גדולה יצירה על

 הסיפור •מבין הזיקות פירוש ע״י •מבו, המוטיבים אגודות לבין ביניהם הקשר סימון ע״י
 טוכנר העמידנו ־ - המציק״, ,.מחמת כגון ביגיים סיפורי לבין יודל) ר׳ (נדודי •מבו המרכזי

 ע״י בו מפותחת •מהיא כפי הני-מואין1 השידוכין פרשת •מל הספרותית המשמעות עיקר על
הביטחון סיפור הוא י,׳דל ר' של •מסיפורו טוכנר •מל להארותיו קודם עוד ידענו עגנון.

את •מהניע הטעם, — דיו הובהר לא או — ידוע היה לא אותו. המשלים והנס המדמלם
 לשם נדבות קיבוץ דבר על סיפור במסגרת דווקא והנס הבטחון עקרוני את לקבוע עגנון

 כיוון הסיפור, של מרכזו לשמש נבחר הכנסת־הכלה •ממוטיב הבהיר טדכני הכנסת־כלה.
 היצירה מסגרת לבין סיפורו בין הדיאלקטי היחס את בבהירות לקבוע לעגנון ניתן פיו •מעל

 מתוך הנצכח העברי, •מהרומאן כיוון זה. סיפור נוצר שבתוכה העברית הרומאניסטית
 כציר־ האהבה מעשה את במרכזו לפיהם קובע האירופאי, הרומאגיסטי הז׳אנר מסורות
 את שלו הרומאן במרכז וקובע עגנון בא ערכי־חיים, •מל עיקרית בוחן וכנקודת עלילה
 הכרעת־גורל מניח מעשה־האהבים מה מעשה־השידוכים. שהוא מעשה־האהבים של היפוכו

 על הכרעת־גורל מציגו שעגיון כפי מעשה־השידוכים מניח הלב, נטיית לפי הפרט •מל מצדו
 רב ספרותי סימון עגנון סימן בכך העליונה. ההשגחה •מל והתערבותה החברה מוסכמות פי

 גישתה לבין גישת־פנים, המסורתית, היהודית להווייה הוא גישתו •מבין השוני את משמעות
 אינה זה בעניין טיכנר •מל קביעתו זו. להיוייה החד־מה העברית הספרות •מל המסורתית

• לספקית״). מקום משאירה

 ומשכמותה. ממנה להוציא טוכנר שביקש מרהיקות־הלכת במבקנות ספק להסיל ויש יש כי אף •
 שאין בה, מבידדת׳ תופעה שהוא ההדשה, העברית לספרות ״שייך״ איננו שעגנון במסקנתו׳ היינו
 ההיפוך תודעת עצם הרי חותמה?״). או תקופה ״פותח המאמר וראה שלה ההמשכיות לבין בינו זיקה

 ומשלב מקשר כלה״ ״הכנסת במרכז השידוכים מוטיב את עגנין קבע פיה שעל והרוחני התימאטי
 קשר זיקת בלא היפוך אין החדשה. העברית הספרות של ההמשכיות בתוך דיאלקטי שיליב היצירה את

 עצמה. עגנון יצירת בתוך דיאלקטי קיום לו יש ״השידיכין״ מוטיב זאת מלבד שנדחתה. לנקודודמוצא
 המשבר לאחר החיים מן בסיפירים רק לא המופיע העגינות, של הטראגי המוטיב אותו וסותר לו מקביל

 התערבה לא כאן למישור״. העקוב ב״והיה או כ״עגונות״ באגדה גם אלא פשוט״) ב״סיפור (כגון
 ב״דמי־ימיה״, לאסון. הביאה הפרט של הלב לנטיית ובניגוד החברה מוסכמות לסי וההתנהגות ההשגחה,

 מתקנת ידיו על גאולה. של הירואי למעשה הפרט של גטיית־הלב סי עי ההכרעה נעשית למשל׳
המתה. אמה של העגינות פגם את הגיבורה
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מירון ח

 פרשיות שתי על שהצביע הראשון כמדומה סוכנר. היה שלשום״ ״תמול על במאמרים
 וממילא אחד מראה של בבואות כשתי — הכלב ופרשת קומר פרשת — שבסיפור היסוד
 ספק, אין הכל, את כאן לקבל ניתן תמיד שלא פי על אף אורגאני. מבנה של שלוחות כשתי

עגנון. של ביותר השלמות מיצירותיו אחת של אחדותה להבנת הדרך נפתחה זה בניתוח כי

 והשקיע זו. בדרך עגנון בחקירת הרבה לא שטוכנר כך, על צער להביע אנו רשאים בודאי,
ח  הוא מקרה לא מקרי. היה לא זה שמהלך דומה, אבל הפיענוח! במלאכת כל־כך רב מ

 הגורם ולמעשי־דרש. לפיענוח ומאינטדפרטאציה לאינטפרטאציה מהערכה נסחף שטוכנר
 קני־ העדר בביקורת: טוכנר של פעולתו ערך את המצמצם היסוד גורם הוא זו להתפתחות

 קני־מידה של וגיבושם עיצובם לעבר חתירה גם או היצירה, להערכת איסתייטיים מידה
 האוזרות. במסות גם במובלע פוגם הוא אך ל,פשר/ במסות במובלט ניכר זה העדר כאלה.

 הסיטואטיבי הסיפור של המחייב האמנותי התוקף מן טוכנר התעלם שראינו, כפי הפשר, במסות
 היא הסיפור של נעלמה. הגם והבסיסית, השורשית ״שהריקמה היתר״ הנחתו כשלעצמו.

 מתוך ולחשוף לבודד ביקש ואותה ).109 ׳(עמ והמיטאפיסית״ האינטלקטואלית הריקמה
 טוכנר אמנם, היצירה. של והשורש הבסיס אינו —■ להבין עלינו — שהוא הסיפורי, הלבוש
בסיפו המשמשים האיסתייטיים״ ..האמצעים שבין הזהות על אלה במסות גם להצהיר הרבה

 המסובכים המבנים את עגנון הקים מדוע להסביר כשנדחק אבל הרוחני״, ״תוכנם לבין רים
 ניסוחים למרות למעשה, נזקק יחסית, הפשוטים, המיטאפיסיים, הבסיסים גבי על הסיפורים של

 ״בגלוי״ דבריו לומר יכול לא (עגנון פסיכולוגיסטיים־אישיים לפירושים פסבדו־איסתיטיים,
 היוצר של ה.אני׳ העלמת על הדברים למשל, ראה, שונים. מסוגים אישיות ערבות משום

 לגלות יכול לא (עגנון פסיכולוגיסטיים־היסטוריים לפירושים או ),128 ׳עמ עמזה, של בדמותו
 הסיטו־ ל״לבוש״ ביחס ).204 ׳עמ הדור״. למחשבת ״יריבה שהיא משום במישרין אמיתו את

 הסופר־ בהם שמרובים שכשם שבח, בדברי חובתו ידי לרוב יוצא טוכיר היה הסיפורי אטיבי
 טוכנר :תימה בכך ואין הענייניים. וההערכה הניתוח של המומנט בהם מועט כך לאטיבים
 אי־בהירות איזו גילה בכך החי. בגופה ולא עגנון יצירת של נשמתה״ ב״שורש התעניין
 של האיסתיטי הקיום בממד היינו עגנון. סיפורי של העיקרי בממד־הקיום בתפיסה יסודית
 מפולפל ל,.חידוד גנאי בדברי עגגון על מאמריו את טוכנר פתח במקרה לא הסיפורית. היצירה

 כגון: קביעה עגנון ביקורת על החשוב מאמרו בפתח קבע ואף ),62 (ערס איסתיטיקה בהלכות
 מדע ליצירת מעתה האמריקנית בביקורת וכלה באריסטו, החל המפליאים, המאמצים ״כל

 עשויה לאן ).171 (עמ׳ המטרה״ את החטיאו המיוחדים, ומונחיו המופשט גדרו על ביקורת
 עיון ומסגרות הערכה גדרי לעצמה לקבוע הביקורת לנסיונות זו מפורשת התנכרות להוביל

 תחום לעצמה לבצר הביקורת של היומרה הפענחנית. הפרשנות אל משלה? סיסתימטיות
 המשתמעת ההנחה. אבל תמימה. אשלייה אלא אינה אולי אובייקטיבי ערך בעלת שיטה של

 תמימה אשלייה שהיא בודאי .,מתוכה״, היצירה להערכת להגיע למבקר שניתן טוכנר, מדביר
 הערכה אין — שרירותית אפילו זו תהא — ליצירה מחוץ תצפית נקודת בלי יותר. עוד

 ספרות. ביקורת אין — הספרות מן מסויימות צפיות של נורמות, של מסכת בלי באמנות.
 הבלתי־ הנורמות את לתוכה מקרינים בלבד היצירה את לפרש המתיימרים אלה גם למעשה,
 שהביקירת לומר, בזה הכוונה אין מאליהן. בה צצו כאילו אותן ומגלים שלהם מודעות

 עליון במאמץ חייבת היא ושאין ״חוקים״. של נוקשה מסכת פי על היצירה את לדון צריכה
 והיפה הטוב של מהותו בדבר מסרימות הנחות בלא שיפוט אבל שופטת. שהיא קודם הבנה של

 רושמה פי על לבדיקה העת כל לעמוד צריכות אלו הנחות בלתי־אפשרי. פשוט הוא בשירה
 להחליפן אף או לגמשן להרחיבן, ניתן זה רושם פי על :האמנותית היצירה של הבלתי־אמצעי

הביקורתית. הג׳סטה עצם על כויתור כמוהו עליהן מוחלט וויתור אך !באחרות

 העברית הספורת מן התובע צמח. עם מתפלמס כשהוא טוכנר עם להסכים אפוא, אפשר,
 דרך היתה שזו משום מעוגל. פסיכולוגיסטי לרומאן מרומאן־הוויי אוניפורמית התפתחות

 ו...קפקא״). שלשום ,.תמול המאמר (ראה אירופאיות ספרויות בכמה הז׳אנר של התפתחותו
 הריהי עצמה. בפני מוצדקת תהיה שלא עשויה צמח של זו שתביעתי כמה כל כן, פי על אף

 טוכנר. של הפרשנות אליה מששייכת יותר לגיטימית שייכות הביקורת לתחום שייכת
 להערכה טוכנר הגיע כלה״, ..הכנסת על המסה כגון המאוזנות. האינטרפרטאציה במסות

בהן הוא בא המוצהרות האנטי־תיאוריטיות הנחותיו שלמרות משום ממש. של ביקורתית
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עגנון בביקורת ותמרור־אזהרה ציון־דרך

 חוסר אבל מינימאליות•), איסתיטיות יסוד הנחות ועם מסויימים קני־מידה עם היצירה אל
 מדהים כך יקהה. שלא יפגום, שלא לו אפשר אי איסתיטיות בנורמות הצורך של המודעות

 של ״לשונו מעין: קביעה פתאום קובע כשהוא שבמסותיו בטובה אפילו הקורא את טוכנר
 בה לראות אין לפיכך המודרני. מהעולם בסיפורים והן כלה״ ב,,הכנסת הן היא אחת עגנון
 עגנון, על לומר שניתן ודאי׳ ).32 ׳(עמ דווקא״ היראים סיפור של אמנותי איפיון משום

 את שהכיר טוכנר, הבחין לא זה כיצד אך אחד. סגנון בעל שהוא אמן, מספר כל על כמו
 העצומים, הלשוניים־הסגנוניים בהבדלים כל־כך, ושלמה מפורטת הכרה עגנון כתבי

 העקוב ״והיה את גם אלא ללון״ נטה כ״אורח מסיפור כלה״ ״הכנסת את רק לא המפרידים
 מ״לילות״ דודים״ ״חופת את גם או הרקע! קרבת למרות — ״הנידח״ מן למישור״
 — אמונים״ מ״שבועת החול״ ״גבעת את וגם המוטיבים, קרבת למרות — ועינם״ ומ״עידו

 אמצעי לשמש חייבים הם דווקא אלה דראסטיים הבדלים והרי באווירה. הקרבה למרות
 כשלעצמו, עגנון של סיפור כל של ״,אמנות ל״איפיון להגיע המבקש המבקר בידי עיקרי

 שוב כזו מוזרה הכללה אחד כולה. עגנון יצירת ושל כשלעצמה עגנון ביצירת חטיבה כל של
 למהותה הנוגעת ממש של הארה שום למצוא אין כמעט הספר שבכל כך על תמיה אתה אין

 למשמעות לב תשומת של שפע טוכנר מקדיש הפשר במסות עגנון. יצירת של הסגנונית
כלום. אומר הוא אין אלה בסיפורים עצמה הלשון על רבות. מילים של המבודדת המילונית
 בשפע דווקא בהם משתמש שטוכנר הטכגיים־האמנותיים שהמושגים הרושם מתקבל כמו־כן

 אי־ראציונאלי״ ״ריאליזם של סיפורים בין ההבדלה של פירושה מה מדוייק. פשר כל חסרים
 סיפור ניתן למשל, במה, )׳230—229 עמ׳ (ראה טראגספרנטי״ ״ריאליזם של לסיפורים

 אם אחרות״? ו״פגים פשוט״ מ״סיפור יותר כ״אי־ראציונאלי״ מתואר להיות שלמה״ כ״פת
 הגיבור של מתיסכוליו הירשלי של טירופו יותר ״ראציונאלי״ במה — התאור נושא מבחינת

 טוני של יחסיהם תיאור יותר ״ראציונאלי״ במה — העיצוב מבחינת אם ב״פת־שלמה״?
 זו ״טראנספרנטיות״ של טיבה ומה שלמה״? ב״פת הדימונית הארוחה מתאור והארטמן

 ניתנת במה ז צדדיות״ רב אסוציאציות המעוררת סימבולית כ״טראנספרנציה המאופיינת
 הסיפור את אדרבא, ? שלמה״ ב״פת להימצא ניתנת משהיא יותר פשוט״ ב״סיפור להימצא זו

 סימבולית״ ב״טראנספרנציה תחושה כל מבלי למדי עשירה קריאה לקרוא אדם יכול הראשון
 שהבדיל ההבדלה פשר מה או כזאת. תחושה בלי כלל לקרוא אפשר אי האחרון את כלשהי!

 אם עגנון? בסיפורי ״אבטוביוגראפי״ עיצוב לבין ״אובייקטיבי״ סיפורי עיצוב בין טוכנר
 מהרה עד לך יסתבר ראשון, בגוף לסיפור שלישי בגוף סיפור בין להבדל שהכוונה תאמר

 של הפרוייקציה לעניין גם אלא הסיפורית לטכניקה רק לא נוגע ״אבטוביוגראסי״ עיצוב כי
 של ובסופו פשר, חסר כולו המינוח נעשה ואילך מכאן המחבר. של האבטוביוגראפי״ ה״אגי

 כלה״ ב״הכנסת נאמר, שגם, הפשוטה, העובדה לטוכנר נהירה היתד, אם כלל ברור לא דבר
 המותאמות ״מסכות״ שתי דראמאטיים, קולות שני אלא לפנינו אין ללון״ נטה ב״אורח וגם

 קיום יש אלו ריתוריות ״מסכות״ ושלשתי הסיפורים שני של המיוחדים האמנותיים לצרכים
הנפרדות. היצירות של האמגותית במסגרת שווה־ערך ״אובייקטיבי״

 אלא טוכנר למאמרי רק לא האופיינית הסיפרלאטיבים, תופעת את גם לציין צריך זה בהקשר
 היא מבטא טוכנר של הסופרלאטיבים ששפע ההערצה עגנון. בביקורת מכריע, גדול, לחלק
 שזוהי הרושם, ונוצר הולד בספר הקריאה תוך אבל מוצדקת, אף המקרים וברוב כנה, בודאי

 שבהם: אי־הנעימות למרות אמירה׳ צריכים הדברים אומונזאטיוז, הערצה מראש. הערצה
 כלפי סמיות־עין מחייבת אינה זו בגדולה הודאה אבל עגנון, של בגדולתו יכפרו מעטים

 הנכתבות אלו של ביחוד עגנון, משל מעטות לא יצירות של הגריעות ואפילו הבינוניות
 על לפסוח היה מותר אחרת, עגנון בביקורת השוררת האווירה היתד, אילו האחרונה. בתקופה

 לפי ולא הישגיו לפי נמדד אמן הרי נפלים? גם הוליד שלא גדול יוצר מי בשתיקה. אלה
• כסוכנר מבקר רואה כשאתה אבל כל־כך. ומזהירים רבים עגנון של והישגיו כשלונותיו,

 למדרגת מתעלה אינו העם. של ביותר .,אותנטי״ ביטוי היא אפילו פולקלוריסטי. שחומר ההנחה כגון •
 ההנחה כגון מבריחה! אמנותית סיפורית כיונה ע״י המופעלות בסטרוקסורות מתאגד שהוא •עד אמנות

 חייבת ״ספיראלי״, הוא מהותו כל לפי אלא ישר בקו מתפתח הוא אין אפילו מושלם, סיפורי שבמבנה
 רק אלא אריסטוטליים ומפנה ״היוודעות״ של שיא זה אין גם ואם שיא, לקראת התפתחות להיות
 של חתונתה בתאור המפותחים המוטיבים בין היחס (ראה הקודמים המעגלים כל על רבתי חזרה
אביה). של הנדודים במסכת המפותחים אלה לבין פסילי
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מירון דן

 ה״רוחנית״ האבטוביוגדאפיד, בפרשת עגנון שגיבב התפל הגראנדומאני הגיבוב סן מתמוגג
 למדה כיצד שם מסביר שהמחבר בהסברים קץ לה שאין עמקות ומגלה וכיסא״, ב״הדום שלו

 הברית״ לוחות שני כנגד ידיה על היו צמידים ש״שני מבת־יפתח תורה של כבודה נשמתו
 ואהרון״ משה כנגד שקול ״שהוא לפי הנביא שמואל של בגופו להתלבש נשמתו ביקשה וכיצד

 מוצא שהוא הטוב על מבקר בדברי ממש יהיה לא שבו הזמן והולך קרב כי לך, מסתבר וכר.
 עשוי כמדורה טוכנר׳ שבו. הרע מן זה טוב נבדל כיצד מלא ביושר ויסביר שיקום עד בעגנון

 שהוא בין עגנון, של גבורתו מלפני שיצא דבר לכל שלו הפענחני המיכאניזם את לקרב היה
 תמרור־אזהרה לשמש ספרו צריך אחרים, בדברים כמו בזה, גם נסורת. שהוא ובין יהלום

 הנחת גיאיות לבין השירה פסגות שבין הערך הבדלי שבסימון להכרח אותה ולהפנות לביקורת
עגנון. שביצירת הקטנונית העצמית

ה.

 שלו: עגנון בביקורת היסודות יסוד טוכנר לגבי שהיה עניין אותו כה עד הזכרתי לא בכוונה
 אי־ או ״שייכותו״ עניין וכן היהודית, המסורת לעולם עגנון של אי־נאמנותו או נאמנותו עניין

 בחשיבות כופר שאני משום לא הזכרתי, לא בכוונה החדשה. העברית לספרות שייכותו
 ביצירתו, ושבירתה המסורת בעיית של למקומה עגנון של המבקרים טובי שמייחסים המכריעה

 המיוחדת המשמעות והבנת הבעייה של וממדיה מקומה שאיתור סבור שאני משום אלא
 נידונית האמנותי־הסגנוני. הניתוח מן מנותקים להיות יכולים אינם עגנון בכתבי לה שנקבעת

 מסכה הלובש כופר או ישראל משלומי־אמוני :״בעצם״ עגנון מהו השאלה פעם מדי אצלנו
 היתה האישית, לזהותו היינו עגנון, של ל״עצמותו״ מתייחסת כשהיא זו שאלה מאמין. של

 הראשי. הרב למשרת הבחירה למבחן עגנון עמד אילו לה המוקדשת לתשומת־הלב ראוייה
 במשהו לא הציבור את להעסיק ראוי הריהו מספר, בתורת אלא למבחן עומד הוא שאין עכשיו

טוטא של הבנתה לשם סיפוריו. של והרוחנית האיסתיטית בסוטאליות אלא ״בעצם״
 שהן כפי ורוחניות איסתיטיות מהויות לבדיקת מותאמים כלים להפעיל המחקר חייב זו ליות

 למיצוי לא בהם חתר הוא מאמריו. ברוב טוכנר עשה לא זאת את הספרותית. ביצירה מגולמות
 גוף־ בחינת בה שלמה לתפישה לא שמאחוריה! מה לחישוף אלא היצירה של הטוטאליות

 הפרשנות מכוח שמוצא, מי רק לא כביכול. אותה, המחייה האתרי העקרון לגילוי אלא ונפש
 המר מהדרך סטה ״פסבדראירוטיקה״ היא ועינם״ ב״עידו שהאירוטיקה שלו, האליגוריסטית

 מהי לא עצמו ששואל מי גם האידאי! מצירו אפילו הסיפור של אדיקוואטית להבנה בילה
 ממצבי — עגנון יצירת של הסיטואטיבית הטוטאליות מן המשתמעת הדתית המשמעות

 כפי זו משמעות מהי אלא — וכר מלשונה גיבוריה, של ממבוכותיהם מתאוריה, הסיפוריים,
 סוסה )214 (עמ׳ עגנוך של הבסיסי הנפשי ״עולמו חישוף מתוך עליה להתחקות שניתן
 עולמו בכללות מעוניינים אנו מענייננו. איננו עגנון של הבסיסי״ הנפשי ״עולמו זו. מדרך

 לייחס נוכל לא גם כן אמנותיים. סיפוריים במבנים ביטוי לידי שבא כפי הבלתי־אישי הנפשי
 ליצירתו הנוגעות הבעיות על עצמו עגנון של ל״דעתו״ טוכנר שמייחס כזו רבה משמעות

 גם נכון. הוא אלו ״דעות״ מתקבלות פיו שעל שהפיענוח בטוחים היינו אפילו ולפירושה,
 אין אם עצמו את שואל הוא אין שלעולם גם מה ליצירה. מעבר אל טוכנר נמלט זה בפיענוח
 !אירוניה מתוך מובעות הן אין אם !רב־הפכים דיאלקטי ממשחק חלק עמון של ה״דעות״

קריאה. סימן או שאלה סימן לידן להציג יש אם
 סוכנר, של ההיסטורית־הספרותית קביעתו עם להתווכח טעם שאין לכך גם הסיבה זוהי
 כי אם בה• מבודדת תופעה אלא החדשה ספרותנו בתוך אורגאנית חוליה עגנון אין שלפיה
 ״תמול על מאמריו (ראה עצמו טוכנר ידי על טוכגר דברי את לסתור היה ניתן זה בעניין

 קביעה יכולה תוקף מה וברנר). ביאליק ליצירות ישיר כהמשך היצירה את המציגים שלשום״
 הסיפורי־הלשוני החומר גופי של השוואתי ניתוח בשום מלווה היא כשאין עימה לשאת כזו

 ומבולבלות מעורפלות בהכללות מתנסחת וכשהיא לו, שקדמו אלה ושבכתבי עגנון שבכתבי
 משובצת, דיסקורסיבית — ספרים, מוכר מנדלי של ללשונו ״המשך אינה עגנון של לשונו :כגון

 שיבוצים לא (אבל כתובים זכרי הרבה בה שיש ממוזגת, חסידית מדרשית לשון אם כי
 זו בהבדלה מה ).229 ׳(עמ משמעויות״ רבת ומפולשות, שקופות אסוסיאציות רבת מלאים),

 שיבוצית אינה ממו״ס של לשונו שבה. אחת חוליה לא אף ז הביקורת בפני לעמוד עשוי
בקונטקסט בתוכה נקשרים בה המשוקעים המקרא לשון שברי המושג. של המקובל במובן
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עגנון בביקורת ותמרור־אזהרה ציון־דרך

 על המבוססת הסגנוני, השיבוץ שיטת את הפך מנדלי פשוטם. מדי מוצאים ונמצאים אירוני
 תחומים עגנון אצל יש זה כנגד עצמה. על לפארודיה הוא, באשר המקראי הטקסט של ההערצה

 שלו ״לבי כגון משפטים ביצירתו מועטים כלום במודע. שיבוצית היא הלשון שבהם שלמים
 שכולם ״לילות״), (פתיחת מזעפו״ הים שכך יפו, שקטה נחה ירעדו. לא עורקי גם בקרבי,
 לשונו מובן באיזה ? שיבוצי סגנון מעמידים אינם מדרש שיבוצי והאם ? מקרא מכיתות צירופי

 אין — הכוונה לאמביוואלנטיות אם ממו״ס? של מזו יותר משמעויות״ ״רבת היא עגנון של
 עשויה עגנון לשון אין והאם עגנון. של מזו יותר משמעויות״ ״רבת היא ממו״ס שלשון ספק

 ההרצאה כמתכונת עשויות בתיאוריו רבות חטיבות הרי במובהק? דיסקורסיבית להיעשות
 הלשון את לתאר ניתן ובמה ללון״). נטה ב״אורח הכללי הטון (ראה התלמודי הויכוח או

 היראים, סיפור של המתכונת פי על במודע עשויים שאינם בסיפורים עגנון את המשמשת
 ״עד ימיה״, ״בדמי יפשוט״, שב״סיפור ה״חסידי״ הסגנוני המומנט מהו כ״חסידית״ן

 פחות לא מדרשית היא ממו״ם שלשון להוכיח צורך יש והאם ועינם״? ״עידו או הנה״
 אלא אחת, בלשון משתמשים וממו״ם שעגנון איננו אלה מכל המשתמע עגנון? מלשון

 שביצירה ביותר החשובים העניינים על החלות בהבחנות להשקיע טרח לא שטוכנר
 עקיבא של זהותם בפיענוח שהשקיע האינטלקטואלי המרץ מן כלשהו חלק אף האמנותית

 כל בר...ח... בר... ועל גלסקינון גיפיון הגרף על לדבר שלא ההונית, עלדג ושל עמרמרי
 לישם ניסה אילו ידיו תחת נמסים היו שצוטטה ההבחנה לשם השתמש שבהם המושגים

 להכריע זאת. לעשות שלא שיזהר הוא מקרה לא ואולי טקסטים, של ממשי בניתוח אותם
 סי על לא האחרונים הדורות של העברית לספרות עגנון של אי־שייכותו או שייכותו בעניין
 אלא וכר. הגיבורים בין היחסים עיצוב דרך האדם, של התיאור דרך מוטיבים. לשון, בדיקת

 — ושבירתה המסורת שאלת אל המחבר של הבסיסי״ ״הנפשי כיחסו למבקר שנתפש מה פי על
 לא לספרות. מחת שהוא מה פי על הספרות בתולדות הלכות קובעים אין אבסורד. זה הרי

 פי על רק מתממש זה שתפקיד אלא הספרות, בתולדות מכריע תפקיד ולדעות לאמונות שאין
 שהן הדרך פי ועל הספרותיות־האמנותיות המהויות בתוך והדעות האמונות של קיומן דרך

אלו. מהויות מפעילות
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 המחוברות צורות אני שונא דעתי על שעמדתי מיום

 שחלקיו ציור שכן כל מתחברים, שאינם שונים מחלקים

 אלא כמציאות, אינם והרכבתם חיבורם ואילו כמציאות

 סמד אלא שאינם דברים שכן כל כלבד, המצייר כדמיון

 המדמה שדימה כלומי מושכל, לציור המוחש מציור

 קצת שפירשו כדרך שבנוה, לדברים שבנפש דברים

 פסל לכם ועשיתם תשחיתון פן הפסוק את המפרשים מן

).117 ,עמ ללון", נטה ("אורח סמל. כל תמונת

י ו ל י ג ו מ ס ר ו ו פ י ס  * ב
 לתבנית עקרוניות הערות וכמה פירושים שני

עגנון של הבלתי־ריאליסטיים הסיפורים

א
 הלא־ריאליסטיים סיפוריו נטלו עגנון בסיפורי עקיפין דרכי של קבין מעשרה

הריא ביצירתו ודו־משמעות אירוניה וסמוי, גלוי על שנאמר מה כל תשעה.

 הסוגיות מן כמה הלא־ריאליסטית. ליצירה כמה־וכמה אחת על יפה ליסטית,

 «אלה סיפורים עקב נתעוררו סיפוריו בהבנת ולמעשה להלכה ביותר הקשות

 ביצירתו זה סוג של הפנימית התבניתית החוקיות מהי לבדוק, ראוי לפיכך

 עיון מתוך תעלה וזו בתבניתם, תלוי הסיפורים פירוש ממנה. מתחייב ומה

 שבראש המובאה מן שמסתבר (כפי עצמו עגנון פירושים. בשני מדוקדק

 הנזקקת ספרותית יצירה שמעוררת הבעיות לסבך למדי מודע היה זה) פרק

 לה. ומעבר מעל שהם לתחומים מרמזת אך המציאות מן לחומרים כביכול

 כבר לה נטה הוא זה, סיפורים מסוג סלידה המביעה האירונית הערתו למרות

 ״.מרמ~וזימונים קבולות״ת בפרק שנתבררו הגורמים מן כמה דרכו. מראשית

 בגליציה למשוך־בעט, החל מאז ביצירתו מצויים והללו שבסמל, עולם על זים

 אולם 1 למישור״) העקוב ״והיה (״עגונות״, ובארץ ״טויטען־טאנץ״) (״הפנס״,

הסי בתבנית עיקריים לגורמים משניים גורמים נעשו השלושים בשנות רק

הסי (ראשזני דרשני. האומרת שיטה נעשה הלא־ריאליסטי והסיפור פורים׳
.)1932 באפריל ״דבר״ במוסף נדפסו זה מסוג פורים

ב

המודרנייס ובזרמים בספרות, חדשה תופעה אינו הלא־דיאליסטי הסיפור

 הצעיר, השומר הארצי הקיבוץ הוצאת פועלים, ספריית עגנוו, של הסיפור אמנות גרשון. שקד, •
המחבר). הערות (בהשמטת 132-89 עמודים ותל־אביב, מרחביה
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 ומוב־ חוזרות וכד) התודעה זרם הסוריאליזם, האקספרסיוניזם, (כגון השונים

 נוצר למעשה הספרות. בתולדות עתיקה מסורת להן שיש טכניקות לטות

 נתבססה מלכתחילה למדי. מאוחר הספרותית העלילה של הריאליסטי הקישור
 לאימות ניתנת שאינה נסתרת מציאות של מתחומה הנמקות על הספרות

1אמפירי.

 על־ידי שונים באופנים נתפרשו הלא־ריאליסטי הקישור של ומעמדו מהותו

 בין היחסים שאלת את העלתה למשל, פרויד, אסכולת שונות. אסכולות

 ראשוניים תהליכים בין הבחינה היא הסמויה. המציאות לבין הנגלית המציאות

האנו להגיון (האופייניים משניים תהליכים לבין חלומיים) (אסוציאטיביים,

 במש־ שנתמזגו ראשוניים תהליכי־נפש משקפת האמנות כי והטעימה שי),

 לי נראה אבל שונות, לאסכולות המשתייכות ליצירות משותף זה דבר 2ניים.

הראשו התהליכים של שונות תכונות יותר בולטות שבהן אסכולות יש כי
 אחרות, ולעומתן !וכדומה אסוציאטיביים צירופים הסמלות, היסטים, — ניים

 לתאור נוחה זו הבחנה (ההגיוניים). המשניים התהליכים מכריעים שבהן

 הניכרים שההבדלים הכרח אין כי אם והסגנון, ההבעה סוגי שני בין ההבדלים

 או היצירה בתהליך האמורים לתהליכים במדויק יקבילו המבע במישור

האחרון. הסוג מן הן כאן עד שנדונו היצירות מרבית הסופר. של בנפשו

 הלא-ריאליסטי הקישור של אחר תאור מספקת הספרות של הסוציולוגיה

 לסגנון הנוטים יוצרים בין היא ההבחנה הריאליסטי. הקישור אל ויחסו

 כתיבה סגנון בעלי יוצרים לבין קטנות, קוראים לקבוצות המיועד קריפטי,

 שגרתיות לבין וסגירות ייחוד בין מיטלטלת הספרותית היצירה תקשורתי.

 את מאפיין זה מתח כי מעיר זו, גישה של מייצגה ריד, הרברט ופתיחות.

 הקלאסיקה לעומת האז(טרית הרומנטיקה על מצביע והוא הספרות, תולדות

 לזה, זה נזקקים הם האסכולות. בתולדות עיקריים קטבים שני כעל השגרתית

3שונים. ואמנותיים חברתיים בהקשרים גובר אחר או זה שסגנון בעוד

 הלא- והסגנון הקישור לבין והריאליסטי המוסכם הקישור בין היחס בעיית

 עלילה. של יחידות שבין הסיבתיים הקשרים בשאלת בעיקר בולטת ריאליים

 ההנמקות מסתברים ובהן ריאליים, מתחומים שאובים שחומריהן יצירות יש

 הנגלית, במציאות השוררת החוקיות דרך על גם אלה יחידות של והקישורים

 שחומריהן בין — יצירות זה, כנגד ויש, הישר. השכל של אמות־מידה על״פי

 קישור אשר — הדמיון מעולם שנשאבו ובין הריאלי התחום מן נשאבו

 מתברר בדרך־כלל הגיוניות. אמות־מידה על־פי מסתבר אינו יחידותיהן

מייצגות אלא כלשהי, חיצונית ״מציאות״ מסמנות אינן השונות שהיחידות
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בסיפור וסמוי גלוי

 הלא־ריאליסטיים הקישורים על־מציאותי. או פנימי עולם מטאפורי באופן

 או במטאפורות השונות היחידות את לפרש הקורא מן תובעים היחידות בין

סמוי. לעולם כמטונימיות
 בין למשניים, ראשוניים תהליכים בין היחס בעניין כה עד שנאמר ממה

 ״ריאליסטיים״ קישורים בין ובעיקר שגרתית, לפתיחות קריפטית סגירות

 טעם שיש מסתיר, — גדול טקסט המרכיבות יחידות של ל״לא־ריאליסטיים״

 מנקודת* ללא־ריאליסטיות ריאליסטיות אסכולות בין ההבדלים את להבין

צורות־ההבעה. בשתי הסמוי לטקסט הגלוי הטקסט בין היחס של הראות
במי המשתמע ראשון, משמעות: של רבדים שני יש ספרותי טקסט בכל

 ובצורותיה ההבעה בלשון עיון לאחר רק המשתמע ושני, הנאמר; מן שרין

 מטאפורות, של בדיקתן לאחר אך־ורק נחשפת המובלעת המשמעות השונות.

 אחרות. וצורות־היסט (אלוזיות) רמזים וצירופים, מלים של קונוטאציות
 הטקסט מן המשתמעים הלווי״ ב״מבעי איפוא מקורה המובלעת המשמעות

 הלא־ ביצירה 4במפורש. בו שנאמר ממה יותר חשובה לפעמים והיא הסמוי,
 הגלוי שהטקסט עד מרכזי, תפקיד לווי״ ״מבעי אותם ממלאים ריאליסטית

 (המיקרוקוג־ הקטנות ליחידות ביחס רק לא יפה זה דבר לסמוי. טפל נעשה

 אף המסתברות (המאקרוקונטקסט), הגדולות ליחידות ביחס גם אלא טקסט),

 המרכיבות היחידות של הלווי״ ״מבעי בין קושר שהקורא לאחר אך־ורק הן

 טקסט לאותו סבירה משמעות המקנה סמוי״, ״טקסט נוצר באמצעותן אותו.

לקורא. סתום נשאר היה שבלעדיו גלוי,
 אפשר אבל לווי״, ב״מבעי מאוד עשירה להיות עשויה ריאלית יצירה

 להיות עשויה הלא־ריאליסטית היצירה ;בלבד הגלוי הטקסט יסוד על להבינה
 משמעותה אבל הטקסטים, סוגי שני שבין יחם־הגומלין מבחינת יותר דלילה

 מין איפוא כאן חל הסמוי. הטקסט פיענוח לאחר אך־ורק תסתבר הכוללת

 הסמוי הטקסט משמש הלא־ריאליסטית ביצירה :היפוך־יוצרות של תהליך

משני. תפקיד ממלא הגלוי והטקסט כולה, המערכת להבנת יסודי מצע

 החוליות בין הקשרים את להנהיר נסיון בכל מיוחדת חשיבות זו לתופעה

 שאינן רציפויות, יוצרים המחברים לא־ריאליסטית. עלילה של השונות
 פרודות הן אלה הגלוי הטקסט במישור רגילה. סיבתית הסתברות מסתברות

 קיימים שביניהן שונות, חוליות — הסמוי במישור לעין; גלויה זיקה ללא

 הפנימיים הקשרים את כשמנתחים משמעות המתמלאים אליפטיים, רווחים

 המטא* האנלוגיה דרך על הפנימיים הקשרים את לתפוש יש הלווי. מבעי בין

אך־ מסתבר הקשרים של הגיונם הפסיכולוגית. ההסתברות דרך על או פורית,
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 או ה״אני״ של כקשלכים (למשל) נתפשות השונות שהחוליות לאחר ורק

 מתקבלת בכל־אופן בעולם־הנפש. כ״מסע״ נתפש בעולם־החיצון שהמסע

אחרת. למציאות כמטאפורה אלא חיצוני, מושא כמייצגת לא העלילה
 לא־ריאליסטית בתבנית וסמוי גלוי בין היחסים להבנת אחרת אפשרות

ש5:פראנק יוסף הציע  יחסיהם ואת ־התבנית חלקי על הפירוש את להשהות י

ביסודה. המונח הסמוי הטקסט להבנת עד הפנימיים

 הזיותיו ל״תבנית״ או החלום של לזו למדי קרובה הלא־ריאליסטית התבנית

 הנשמעים לווי״ ״מבעי על־פי למפענחיהם מסתברים אלה מה מטורף: של

 ;שלה הלווי מבעי על־פי מסתברת זו כך וכד), (אסוציאציות הדוברים מפי

האסו בדרכי המשוער) התוכן (מן שונים היסטים חלו אלו של בתבניות מה

 כך. הספרותית בתבנית גם — והתזוזה החסר התוספת, הציורית. הלשון ציאציה,

 הלא־ריאליסטית שליצירה בעוד התקשורת: בצורת עקרוני הבדל רק ויש

 להעביר מבקשת עדיין היא למדי, אידיוסינקראטי ולעתים אזוטרי, סגנון

 או מודע (באורח המחבר על־ידי שהוסתר הצופן למישהו. כלשהי תמסורת

 הפענוח אפשרות מותנית החלומות בעולם מפוענח. להיות נועד בלתי־מודע)

 המפענח בפני הקישור חוליות ואת הלווי מבעי את המעלה החולם מצד בעזרה

 הטקסט בגוף הפענוח אפשרויות טמונות לקורא שנועדה ביצירה המקצועי;

 ראו הלא־ריאליסטיים היוצרים מן שכמה הגם כלל. קיימות שאינן או בלבד,

 מלכתחילה פנו והם וחשוך־התקשורת, המנוכר לדורם הולם ביטוי ביצירתם

 ל״אתה״, תמיד נתכוונו הרי רזיהם, את לפענח מסוגלת שתהא עילית אל

 והדרך בלבד, היצירה גוף מונח קורא אותו של לעיניו כלשהו. אידיאלי לקורא

 אל להגיע עליו הסמנטית. הדרך היא הצופן את לפענח כדי לו הנתונה האחת

מגופם. הדברים עומק

 שהפרשנים בלי לא־ריאליסטיות, יצירות בפענוח הופעלו שונות שיטות

 פירושים למשל, וכך, פירושיהם. שביסוד למתודולוגיה דעתם את תמיד נתנו

 לאחר־מכן רק השלימה. התבנית של הטעמתה על מבוססים זה מסוג הרבה

 רוב אליה. בהתאם מעתה המתפרשים התבנית, למרכיבי ומתייחסים חוזרים

 פסיכולוגיות־ של מנקודת־הראות הסמוי הטקסט אל המתייחסים הפירושים

 הפסיכו־ מפרשיו טוענים כך זו. שיטתית לגישה נוטים דונג) (פרויד המעמקים

 יחסו על מצביע מיצירותיו בכמה הסמוי הטקסט כי קאפקה, של אנאליטיים

 התבנית את המרכיבים הפרטים וכל דמות־האב, אל (והמחבר) הגיבור של

 שנזקקו לאחר הגיעו שאליה זאת, סמויה לתבנית בהתאם מעתה מתפרשים

בדרך 6הגלוי. הטקסט של והלישה הדישה במעשה שונות לשיטות־משיטות
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בסיפור וסמוי גלוי

 במין מסוימים. וצירופים קטעים לראש־דושיבות כשמעלים הטקסט, מסתלף זאת

מטעמה. ומפסידה מתפוררת בכללותה הטקסט עוגת אשר בעוד ייניים, צימוקים

 פי על אף למדי, ריאליסטיות היו עגנון של הראשונות יצירותיו רוב

 ומופלגים מקיפים לתחומי־משמעות הקורא את הוביל שלהן הסמוי שהטקסט

 לפרסם עגנון החל ואילך 1932 משנת הגלוי. במישור שניתן ממה יותר הרבה

 7להן. הספיקו לא שוב השגרתיות הפירוש שיטות אשר למדי, סתומים סיפורים

 לא המרכיבות היחידות בין והקשרים ומעוותות, מפוררות היו התבניות

 דש סתומה, חידה בפני עמדו הקוראים שגור. סיבתי הגיון על־פי התבארו

לתק נועד שלא כתיבה ולסגנון להסתגרות היוצר של לנטייתו זאת שייחסו

 ונעשו נצטברו כשהסיפורים בשנוודהארבעים, רק בלבד. להבעה אלא שורת

 לפירושו ושואלים עליהם דעתם נותנים שונים מבקרים החלו אחת, אגודה

8הדבר. של

 הפרשניות הסוגיות על דעתם נתנו סדן ויב״ל טוכנר כקורצוויל, חוקרים

 נטו החוקרים מרבית אלה. ביצירות העיון מן המתחייבות והמתודולוגיות

 באמצעות לחשוף הציעו הם הגלד! על יתר הסמוי, הטקסט את להחשיב
 במסכת ולראות ממנו, המשתמעת אלגורית־מסתברת מסכת הגלד הטקסט

 לעתים נעלמה ובה כה עד הסיפור. גוף את הסמוי) בטקסט אומר, (הווה זו

 וכשם הסמוי. הטקסט לבין הגלוי הטקסט בין פעולת־הגומלין המעיינים מעיני

 בך ומסוגרת, לסגורה זה מסוג יצירה להפוך עשויה האחרון מן שההתעלמות

 חד־משמעית אלגוריה לכדי היצירה את לצמצם עשויה הגלוי הטקסט דחיית
 סמוי טקסט שבין הגומלין יחסי את לתאר נסיון ייעשה בהמשך ופשטנית.

מכך. המתבקשות התבניתיות המסקנות מה ולבדוק עגנון, של ביצירתו לגלוי

 היחס ו״המלבוש״. ״הפקר״ :עגנון י. ש. מסיפורי בשניים תיערך זו בדיקה

 בהתאם תשתנה העיון ודרך שנבחרו, היצירות בשתי למדי שונה וסמוי גלוי בין

 ההנמקות למדי. דליל גלוי טקסט בעל סיפור הוא ״הפקר״ השונים. לחומרים

 מאפשר אינו והמחבר מועטות, הן ולפעולותיו הגיבור של למסעו הריאליסטיות

 גלוי טקסט בעל סיפור הוא ״המלבוש״ הפשט. דרך על הסיפור את להבין לגו

 אפשרויות על להצביע כדי האלה הסיפורים בשני בחרתי יותר. הרבה מעובה
זה. סיפורת סוג פירוש של שונות מתודולוגיות

ג

 בדרך־כלל :המעשים״ ״ספר למרבית האופיינית במתכונת עשוי 9 ״הפקר״

או סתום במבוי המסתיים מסע כמין היא והעלילה כגיבור, המספר משמש
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י חל? נ ם :ש כי ב ד נ

 מקבילות לתבניות דומה הגלוי הטקסט של התבנית 10לא־צפוי. במפנה

 מוארת היא אהד בקובץ מופיעים הסיפורים שכל ולפי המעשים״, ב״ספר

 הנועד באדם מעשה לפנינו ראשונה בקריאה אותן. ומאירה ידיהן על

 לחזור מגסה כך ואחר מאחר־קובת הקהווה, מבתי באחד חברו עם לפגישה

 סתום, למבוי נכנס ברגל, מהלך הוא האבטובום את שאיחר מכיוון לביתו.

 מופיע שהוא עד לדין, כביכול אותו התובעת תמהונית, דמות איזו עם מסתבך

 אותו, שופט אינו זה שופט מוזר. שופט בפני הנמקה וללא סיבה ללא לבסוף

 הם אף המצפים אחרים, ביהודים מבחין ובדרכו שבא כלעומת יוצא והוא

 צירופי הגיוני. ואינו סביר אינו כפי־שהוא הגלוי הטקסט לדינם. כביכול

 גופם והמצבים הדעת, על מתקבלים אינם השונות החוליות בין הקשרים

 לרדת מנסה הוא אם אלא לקורא מתפרש הסיפור אין מאוד. ומוזרים תמוהים

מסמיותו. הסמוי הטקסט את ולהוציא לרבדי־עומק

 סמוי, טקסט באותו אחיזה הישג כדי מפורט, טקסטואלי לעיון עתה נפנה
לשכבת־העל. מסוימת אחדות לשוות שיוכל

 הקורא של תשומת־לבו את ומפנה למדי, מטוענת ״הפקר״ הסיפור כותרת

 חוסר בו שיש עניין :בעלים לו שאין שהופקד, דבר :הבאות לקונוטאציות

 נראה משטר. ובלא סדר בלא הנוהג עולם !התפרקות ומשום אישית אחריות

 בגוף להתרחש שעתיד למה ועניינית ריגושית חזות מין היא שהכותרת

 התופעות מן כמה זאת מנקודת־ראות לפרש הקורא את מכינה והיא הסיפור,

שבסיפור. והמביכות המבולבלות

:הראשונה בסיסקה עתה נעיין

 לשם באים שאנו הקהוה, לבית היילפרין מר עם נזדמנתי לילה ״אותו

המש מן13 ישישים מגזע 12 גדולים בן היילפרין מר ״חפץ. בהם שאין בימים

 תקומה לנו ונתנו הארוכה 15 בגלותנו לנו שעמדו בישראל, 14 המיוחסות פחות

 לפניו רואה והוא עליו, נמוכה או עליו זחוחה כשדעתו ופעמים 18האומות. בין

 שלמד משום אבותיו. בית תפארת על הוא מספר 17לקולו, המקשיבים חברים

 על מספר אבל אבותיו. תורת על מתגאה אינו תורה למד ולא חיצוניות חכמות

 היו נאים כמה שומע אתה חול של דברים מתוך ואפילו עסקיהם. ועל ביתם

 מפגי 19 במסתרים בוכה ונפשך מעשיהם. היו נאים וכמה18 הראשונים דורות

 המשיח״ לביאת עד לישראל תחזור ולא מישראל שניטלה ישראל של גאוותן

).191 ׳עמ ונראה, סמוך (״הפקר״,

 קונו־ מחמת המתבלטים שונים, סגנוניים יסודות אל מופנית לבנו תשומת

לילית פגישה אלא מתאר הקטע אין לכאורה מסורתיים. ®הקשרים טא«יו»
]94[

1 0 8



בסיפור וסמוי גלוי

 מנכסיה שירד יהודי אריסטוקראט היילפרין, מר אחד, לבין המספר בין

 (אם היוצרים ברמזים עשיר הטקסט כאמור, למעשה, !משפחתו של הרוחניים

 צורות לבין הנאמר בין מסוימת דיספרופורציה כפשוטם) הדברים את נבין

 מהקשרים שאובות האידיומטיות היחידות של הקונוטאציות רוב ההבעה.

 ובית התורה מתחום עניינים וכמה כמה על מרמז הקטע תרבותיים־מסורתיים.

).18,17 ,15,12 הערות (ראה המדרש
 ובית־ העבר, מן שריד אלא אינו שהיילפרין כך, על מרמזים מבעי־הלווי כל

 ברור, מדרש. בית כמין משמש לקולו״) מקשיבים ש״חברים (מקום הקהווה

 שהמקום כך, על מצביעה הגלוי הטקסט על־ידי היסודית שהמודיפיקאציה

 משמש המדרש בית על המרמז הקהווה בית :תחליף של מקום הוא המעוצב
 אומר שהוא אבות לאותם תחליף כמין הוא שהיילפרין כשם לו, תחליף כמין

 גם הוא הסמוי, בטקסט המשמעויות ממעגל המשתמע התחליף, מצב שבחם.

 מספר אבל אבותיו. תורת על מתגאה ״אינו :הגלוי בטקסט למדי מרכזי מצב

שם). (״הפקר״, עסקיהם״ ועל ביתם על

 עגנון) של (כדרכו המבוטאים אירוניים, מבעי־לווי על גם מבוסם הקטע

 אינם אלה מבעים מועצם. סמאנטי בתפקיד המשמשים נרדפים חיוויים בשורת

 הריגושית. עוצמתה את כביכול מגזימים אלא הדברים הרצאת על מוסיפים

 ״שעמדו !המשפחות״ מן מגזע... גדולים ״בן :(כגון כאלה חיוויים באמצעות

 דו־ רושם המחבר יוצר נאים...״), וכמה נאים... ״כמה לנו״ז ונתנו לנו...
 משפטים על־ידי מתחזקת ודו־המשמעות שנאמר, למה ביחס למדי משמעי

 (ו״פעמים והיפוכו דבר איזונם בהיות מתערער — שוב — שכוחם מאוזנים,

עליו״). נמוכה או עליו זחוחה שדעתו

 של הגבוהים המשמעות עיקרי על מצביע הקטע של העיקרי הסמוי הטקסט

 פארודיה. אלא אינם המעוצב והמצב הראשית כשהדמות המדרש, ובית התורה

 מאירים מבעי־הלווי ;וכו׳ גדולים בן היילפרין, במר דן הגלוי הטקסט :ועוד

 כולה הראשונה החוליה סגי־נהור. בלשון המובלעת באירוניה זאת גדולה

 הקונו־ הרעה״. ״ימי רמזיהם על־פי שהם חפץ״, בהם שאין ״בימים מתרחשת

 בבית רק המדרש בית את מזכירים שבהם ימים ירידה, ימי על מורה טאציה

 החומרי כוחם על זכרונות של קלוש להד התורה ערכי נעשו ושבהם הקהווה
הראשונים״. ״דורות של

 ראשונה חוליה שהיא זו, ראשונה מתחנה איפוא יוצאת דמות־המספר

 דו־משמעי מצב הסיפור). של תבניתי עקרון הוא (והמסע למסעה בתבנית,

מסתיימת הראשונה החוליה ועילתו. המסע מקור גם הוא ירידה של זה
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י חלק ם :שנ בכי ד נ

 תכולת את ומרחיב ירמיהו של הקינות מלשון רמזי־לשון הנושא במיכתם,

 הכללי אל הקהווה) בית היילסרין, (מר הפרטי מן הדברים של משמעותם
 ישראל של גאוותן מפני במסתרים בוכה ״ונפשך :שלימה) (אומה יותר

 לעתים נוקט עגנון המשיח״. לביאת עד לישראל תחזור ולא מישראל שניטלה

אוני משמעות כלשהו לקטע להעניק כדי המיכתם־המרחיב, שיטת קרובות

20ברסלית.
 וסיומו השעון״ צלצל מספר שהוא ״עם שפתיחתו בקטע דיוננו את נמשיך

 הראשונה מן למדי שונה זו חוליה ).191 (עמ׳ רגל״ הולכי אותנו ״מעכבים

 הטקסט מתוך הסמוי הטקסט של ההסתברות בדרך והן סגנונית מבחינה הן

 בין הקישור בעיית היא זה קטע של העיקרית התבניתית הבעיה הגלוי.

ונוש המסורת של הדו־משמעי מעמדם :המרכזי (שעניינה הראשונה החוליה

 את המחבר מתאר שבה הבאה׳ החוליה לבין חפץ״) בהם שאין ב״ימים איה

לביתו. המספר־הגיבור של דרכו

 על מצטער היילפרין מר הגלוי. הטקסט בתחום כולה זאת ליחידה הפתיחה

 תאור לאחר מיד לביתו. שיביאו הרכב את להשיג יספיק שלא אדם אותו

 ואינן הגיונית הנמקה כל חסרות פעילויות של ארוכה שורה באה זה ריאלי

 לקטע בפירוש ביניהן. לקשרים סמויה הנמקה נמצא אם אלא מסתברות

 הסמוי. כלפי הגלוי הטקסט של האירוניה יחם על בעיקר עמדנו הראשון

המשמ של ״הסמוי״ תפקידן על דעתנו לתת נצטרך שלפנינו לקטע בפירוש

״הגלויים״. המצבים של המטאפוריות עויות

 בגרונו חש ה״אני״ המטפחת. קשירת תאור הוא הראשון הבולט המוטיב

 את להבין ונוכל סתום, בתחילה נראה זה מוטיב צווארו. על מטפחת וכורך

 במלים הסיפור. בהמשך גלגוליו אחרי ונעקוב נעיין אם רק הסמויה משמעותו

 הבנת את דוחה הקורא אבל הסיפור, בראשית אמנם מופיע המוטיב :אחרות

 כאילו 21מרחבית, בדרך (המטפחת) המוטיבים שרשרת את ומפרש הדברים

 ״המטפחת״ מוטיב בזמן. שלב אחר שלב לו נתגלו ולא בבת־אחת בפניו נפרשו

 באגוצנטריות המטפחת קשורה שבהם ),193 ,192 (ענד הקשרים בשני חוזר

 משמעות מסביבתו. עצמו ולנתק לנפשו להישמר המבקש המספר־הגיבור, של
ראשיתו. על מעידה המוטיב״ ״אחרית

 בעוברים־ שייתקל בלא הגיבור נקלע שלתוכו השקט, המבוי הוא שני מוטיב

 באי כל בפני סתום והוא כלשהו למקום מוביל אינו מעין־זה מבוי ושבים.

 ועניינו: כאחד, ומטאפורית (ריאלית) מילולית משמעות זה לציור עולם.

המטאפורי. במישור ועיוני, רוחני סתום, ומבוי המילולי, במישור סגור עבר5

]96[

1 1 0



כסיפור וסמוי גלוי

 חוזרת וזו מיכתמית, בלשון שוב המספר־הגיבור מנסח שלישי מוטיב

 מקבי* אפשריים מצבים של גדול לכלל החד־פעמי המצב מן אותנו ומעבירה

 המיכתם 22לרבים״. כבושה שאינה בדרך שיהלך מוטב בהול שזמנו ״מי :לים

 שאינה ו״דרך בהול״ ״זמנו הצירופים את מטאפורית הפשטה לדרגת מעלה

 ״דרך מטאפורית. בדרך גם להתפרש עשוי הממשי המצב לרבים״. כבושה

 המנסה האדם הרוח״. ״דרך בחינת לרבים, סלולה דרך גם פירושה כבושה״

 שאינה בדרך אותה מחפש הוא ולכן בהול, זמנו לביתו דרכו את למצוא

 ומבעי- המוטיבים מצירוף משתמע החוליות שתי בין הקשר לרבים. סלולה

 שלו היכולת וחוסר לביתו, לשוב אדם אותו של חובתו שבראשם: הלווי

הציבורית. לתחבורה להזדקק
 ספק שהיא דמות מול אדם של בדיסאוריינטאציה עניינה הראשונה החוליה

 ערכי של דו־משמעותם את ממצה זו דמות בקרבו. הפועל השלך וספק ריאלית

 תורה !הקהווה בבית המדרש (בית שונים בתחליפים ה?!רתם ואת התורה

 לשוב המספר־הגיבור, ההלך, מנסה זאת דיסאוריינטאציה בגין בעסקים).

מבטחים. למקום לשון־אחר אלא אינו זה בהקשר ובית לביתו,

 גדול בהקשר חוליה הוא הסיפור :נוספת תקבולת על גם מתבסס זה פירוש

מקבי בהקשרים זאת במשמעות מופיע ו״הבית״ המעשים״, ״ספר של יותר

 (הוא ציבורית בתחבורה למקום־מבטחים להגיע יכול אינו הגיבור 28לים.

 ובמחלתו שלו בענייניו וטרוד הציבור מן פורש הוא האבטובוס), את אחר

 ושאינה מבוי אלא אינה שאולי דרך, בבהלתו לו ומחפש (המטפחת) שלו

החיפוש. בעד לעכב רק עשרים שהרבים גם, משתמע הרבים. של דרכם

 מצבים של ״מטאפורי״ מפירוש (א) איפוא: מסתבר החוליות בין הקשר

 דומות יחידות אל יחסן דרך אחדות תמונות מהסבר (ב) בחוליי.) שונים

בהק התפתחותה על־פי היחידות אחת של מפירושה (ג) ;״המעשים ב״ספר

 היחידות בין סביר קשר נוצר בסיכום הסיפור. בגוף יותר מאוחרים שרים

הגלוי. הטקסט מן שנבעו השונות הסמויות

 אבן של בתים טורי ושני אשורית, למד כעין עשוי לשם שנטיתי זה ״מבוי

 הראשונה האשמורה עם מטותיהם על הם עולים עמלים. אדם בני מלאים שם,

 אין לילה סוף ועד ראשונה ומאשמורה החמה, הנץ עם לעבודתם ועומדים

 לחשוש צריך אתה ואין חםצך, כל להלוך אתה ויכול בחח, מצויים אדם בני
דרכים. עוברי יססיקוך שמא

 כיגיעי עמלים, שנת ישנים שהיו הבתים, טורי שני בין הייתי מהלך ״ובכן

הבתים קצר. לילה של אלו זעומות שעות אלא גופם למנוחת להם שאין כח
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 כחומה. לפני שרבצו כבדים בצללים היו ומעוטסים שנתם את נמנמו כבר
 אלא כאן שאין הייתי יודע הדרך. עלי וסגרה הצללים נתעבו לפסיעה מפסיעה
 לסופו אגיע שמא חושש התחלתי כחומה. עצמם עשו הצללים אבל צללים,
 כל האבטובוס. את מאחר אני ונמצא לחזור, ואצטרך סתום המבוי את ואמצא
 לחומה״ לו נדמה צל של צלו אחד, אבטובוס אלא לפניו ואין בהול שהוא

).192—191 <עמ׳
 אינם הדברים ושוב, המבוי. של טיבו את מתארות האלה הפיסקות שתי

 הטקסט לבין בינו היחס על לעמוד יש אלא בלבד, הפשט דרך על מסתברים
 מהרהוריו (א) :הבאות בדרכים הראשונה ביחידה משתמע האחרון זה הסמוי.

 למצב ״כללית״ משמעות המעניקים המספר־הגיבור, של כביכול המקריים
מטאפורי. באופן הנתון המצב של מתפישתו (ב) ! הממשי

 הבתים״. ״טורי בין המהלכת הדמות של הרהוריה את מעלה הראשון הקטע
 למבוי נכנסים שאינם עמלים״ אדם ״בני דבריו, לפי מלאים, אלה בתים

 היילפרינים מיני אל הלילה של מאוחרות בשעות מזדמנים שאינם מכיוון

 המאוחרות. הלילה בשעות ביתם את ולמצוא לחזור כדי סובבים־הולכים ואינם

 על (״העולים עבודה״ ״אנשי שאותם ואילך, מכאן משתמע הניגוד דרך על

מאו החמה״) הנץ עם לעבודתם ועומדים הראשונה האשמורה עם מטותיהם

 שבגלל מפני למספר, אושר כמין גם שגורמים הם והם דרכם! לפי שרים

 בלילות מהלכים אינם הם בדרכו. אותו מעכבים בני־אדם אין טרדותיהם

 בין זהות המספר מוצא הדברים בהמשך מהלך. הוא שבהם סתומים במבואות

 מואנשים. והצללים הבתים המטוגימי. הייצוג דרך על יושביהם לבין הבתים
 בהמשך וכמכשול. כחומה הצללים את תופשת המספר של הפיוטית הלשון
 כמין זה היה ברישא :בתפישתו פאראדוקסאלי שינוי איפוא חל המבוי תאור

 נושאים מואנש. מכשול כמין צלליו הוצגו בסיפא האדם; מין מפני מפלט

 חברותא מפני הנמלט האדם אימת זו: דו־משמעית בתמונה נתמצו שונים

 שהוא ובדידות, ניכור של למצב נכנם המספר אדם. אותו של בידודו וסבלות
 למצב המעניק במיכתם, מסתיים השני הקטע המטאפורי. במובן סתום מבוי

 פירשנו אם אך־ורק דעתנו על המתקבלת עיונית, גושפנקה מין המעוצב

 אלא לפניו ואין בהול שהוא ״כל חיצוני: מאשר יותר פנימי כמצב אותו

 והאימה הבהילות ).192 (עמ׳ לחומה״ לו נדמה צל של צלו אחד, אבטובוס

 על הגיבור של תגובה הן אלא חיצוני, מצב של תוצאה אך-ורק כאן אינן

 במרכז גם תעמוד ההשלך שאלת החיצוני. העולם על שהושלך הפנימי המצב
:הבא בקטע הדיון
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 לא ואם לו. הלך כבר האבטובוס הלוא אחזור, אם לחזור? לא או ״לחזור
 כך בין סתום. הוא באמת שמא הזה שהמבוי כך, אחר לחזור אצטרך אחזור

 מבוי של לסופו עד להלוך כדאי שמא או כאן. לשהות כדאי אין כך ובין
 להיכן לבדוק כדאי פרצה שם יש ואם חומה, באותה פרצה יש אם ולבדוק

).192 (עם׳ משם״ מגיעים
̂טע  השאלות, ועקיפים. ישירים משפטי־שאלה של משורה מורכב זה י

 שאלות מעוררות והתשובות שאלות־לכאורה, אלא אינן בצדן, שתשובותיהן

 אותה יוצרות וכולן מלות־מפתח, הן ״כדאי״ ״שמא״, ״אם״, התיבות חדשות.

 כאילו נראה סיכויו. וניטל סברו שאבד הבודד האיש סביב אובדן אווירת

 והוא בלבד, הבתים בצללי אלא למעשה נתגלתה שלא חומה, מוקף אדם אותו

פידצוז. בה מחפש
השניים, בין התחומים טשטוש או דמיון, למצבי פיזיים מצבים של הפיכתם

מרח מצבים לתפוש הנטייה הלא־ריאלייסטית. ליצירה אופייניות תכונות הם

 הלא־ריאליסטית ביצירה ;הספרות סגנונות בכל מצויה נפשיים כמצבים ביים

 קבע. של לצורה מהנורמה) סטיה כמין היא אחר (שבסגנון זו נטייה נעשית

 כאן האדם. בנפש — הסמוי הטקסט :במרחב כביכול מתרחש הגלוי הטקסט

 מרחבי, למצב נפשי מצב של היסט כמין הוא הנתון המצב כי לנו, מסתבר

 זה :וראש־לכל !אחרת בדרך הסיפור של אחרות חוליות גם מבינים ואנחנו

 למסע מטאפורה אלא במרחב, מסע איננו המספר־הגיבור, יוצא שאליו המסע,

 מאותו סיפור של העיקרי הגיבור אולי שהיא המחבר״, ״דמות בנפש המתרחש

 אין זה במישור הגלוי: הטקסט של ההגיון על־פי מוצדק זה פירוש סוג.

 שהתגלתה ב״חומה״ פירצה למצוא מבקש המספר שהרי מוצדק, חזיון־האימה

 ותחושת ההתלבטות שההתרוצצות, למד, אתה מכאן בלבד. כצל כאן עד לו

 זה בסיפור אחרים רבים ובקטעים זה, בקטע לגיבור האופייניות המלכודת

 מרחבי. מימוש שנתממש נפשי למצב ביטוי הן ודומים, קרובים ובסיפורים

24הנפש. אל המרחב מן — המוסט החזרת אלא אינה הסמוי הטקסט הבנת

 הלא־ריאליסטית התבנית בו: וכיוצאים זה לסיפור היפה מתודולוגי, כלל

 הסגנוו! של היסוד להנחת בהתאם מרכיביה את לפרש הקורא את מחייבת

 הבדיון כלשהי. חיצונית מציאות משקפת אינה הסיפורית המציאות כלומר:

 ״השלך״ אלא אינו המעוצב המרחב הנפש. לעולם מטאפורה כמין נתפש

 יותר ״פנימי״ זמן הוא זה במסע והזמן !מרחב לו שאין עולם של מטאפורי

 מטא־ מימושים אלא אינן המטאפורי במרחב במסע השונות התחנות מחיצוני.

מסירת היא אותם ההולמת הביטוי שדרך סמויים, נפש מצבי של פוריים
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 אותה. משקפים אינם אבל המציאות מן השאובים מרחביים־זמניים, פרטים

האוב הקורלאטיב בין מתאימה הקבלה כאן פירושה הסמוי הטקסט ״הפעלת״

 מפני במהותו, כאן עיקרי הוא הסמוי הטקסט חיקויו: מושא לבין ייקטיבי

 היצג של כאמצעי לגלוי ונזקקת סמוי, מושא להציג מבקשת כולה שהתבנית

 של בגלגוליו כשלבים תחנות־המסע את לתאר פנימית הצדקה יש לכן בלבד.

 הלא־ריאליסטי הסיפור של העיצוב דרך בין ההקבלה עצמו. בתוך ה״אני״

 ה״דובר״ כאמור, נותן, החלום בפענוח ואולם לעין. גלויה החלום של לטכניקה

 ההס־ ולגילוי הסמל לפירוש יסוד המשמשים אסוציאטיביים חומרים למפענח

 את הפרשן יוצר האלה החומרים בין הקישורים באמצעות השונות; טות

 לממש כדי המציאות מן השאובים לחומרים היא אף הנזקקת החלום״, ״עלילת

 הלא־ריאליסטי הגלוי הסיפור של ״המפענח״ ואילו המובלעים. מצבי־הנפש את

 כדי סגנונות דקדוקי של לאנליזות להזדקק ועליו שלפניו, הטקסט אלא לו אין
 כמצבי משמעותם על ולעמוד הגלוי) (הטקסט המציאות מצבי את לפענח

 השונות החוליות בין קשרים לקשור עליו מוטל וכן הסמוי), (הטקסט נפש

הפנימית. ״העלילה״ את להבין כדי

 לא אחרי. שהולכים וידעתי אדם, של פעמותיו כקול קול אחרי ״שמעתי

 תינוק של אבא שהוא בין הולך. כאן מי הבטתי ולא לאחורי ראשי החזרתי

 מעותיו כל שביזבז פועל שהוא בין מרקחת, בית או רופא לו ומבקש חולה

 לעולם. ירדו קשים ימים דוחקו. בשעת לו לעמוד יכול איני אני השכר. בבית

קצרה. וידנו מרובים עזרה צריכי

 לומר אדם מבקש אם זה, מה שבצוארי. במטפחתי כבדה יד פתאום ״אחזה
 בגרוני חושש שאני בזמן שבצוארי במטפחתי לאחוז צריך כלום דבר, לי

 ממני מבקשים אין אפשר או יותר. ואצטנן מצוארי ליפול המטפחת ויכולה

גרוע. לצון זה הרי לו, חמד לצון אם אדם. לו חמד לצון אלא כלום,

 באים והיינו לי, משיב היה בו גערתי שאילו בו, גערתי לא יתירה ״מחכמה

 מטתי. על לעלות לביתי הייתי ממהר ואני בדרך. מתעכב והייתי מריבה לידי

 לקויים, איבריך כל ולבסוף לתענוג דומה בתחילה קהוה, בתי ישיבת הוי
פלטה. לא הנשמה ואף

 פנים עשיתי אדרבא אלא בו, נזפתי ולא ליצן באותו גערתי לא ״ובכן

 שכר שקיבל מאחר סבור והייתי בעיני. יפה זו טפלה הלצה כאילו שוחקות,
לו. וילך ממני יניח הלצתו על פנים הכרת של

 עשה הוא ואף שוחקות פנים עשיתי אני הוא. דימה אני שדמיתי כמות ״לא

זדון של מחשבה חלק. הדבר שאין היה ניכר שחוקו מתוך אלא שוחקות, פנים
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 מצונן לו, ואמרתי רואה איני כאילו עצמי עשיתי עיניו. מתוך היתד, ניכרת

חולה. לגרון יפה צמר של שמטפחת צוארי, על צמר של זו מטפחת וכרכתי אני

 ומבקש עדים לו שהכמין כמי לכאן, ואחת לכאן אחת אדם אותו ״הביט

 ומה ממני מניח ואינו במטפחתי שאוחז עשיתי רע מה שיבואו. להם לרמז

 ולילך מטפחתי את בידו להניח ביקשתי עדים? לו שמבקש בכפי יש עוול
 אותי. לחשוד מקום לו אתן מטפחתי את בידו אניח אם שהרי בי, נמלכתי לי.

 וכלל הרהורים. מיני כל והרהרתי ועמדתי זזתי לא ובכן זזתי. ולא עמדתי

 ? יודע מי ? במי — באחר. והחליפני טעה אדם שאותו הרהורים, אותם כל

 וידעתי הייתי בגרוני וחושש הייתי מצונן שאלתי. ולא אותו לשאול הייתי צריך

 לידי להביא עלול העיר מן רחוק דחוק במבוי בלילה רועד וקול רועד, שקולי

).193—192 (ענד חשד״

 כשהוא־־לעצמו ספקות מעורר שאינו חדש, מוטיב המחבר מכנים זה בפרק

 מסתברת הקודם אל הזיקה למדי. תמוהים הקודמים הפרקים אל קשריו אבל

 הקודמת היחידה של הסמוי הטקסט בין היחס את להבין ננסה אם אך־ורק

 (במישור מבוסם אלה יחידות בין הקשר שלפנינו. היחידה מן המשתמע זה לבין

 ה״תחנות״ בין משמעותיים קשרים לקבוע עלינו פסיכולוגי. הגיון על אחד)

 של נפשו בימת על כביכול, מצוי, הדברים הגיון הנפשי. במסע השונות

 נהנה הקודם בפרק :המספר־הגיבור של מסעו מתנהל שבתוכה ״המחבר״,

 עמל. ימי לאחר בביתם השרויים מהמוני־האדם לניתוק ושמח מבידודו ה״אני״

 לתוך פולשת היא אלמוני. המון אותו המציגה דמות, מופיעה שלפנינו בקטע

 של דמותו תיאור בדרכו. בנחת להמשיך לו מאפשרת ואינה המספר של חייו

 של בעולמו תפקידה על מלמדות לה המיוחסות והקונוטאציות האלמוני
ה״אני״.

 משהאלמוני יותר אבל ממנה, להימלט המבקש ה״אני״ את רודפת הדמות

 הרודפת. לדמות מייחם שהוא עניינים אותם על־ידי נרדף ה״אני״ רודף,

 מכלל ״הנרדף־הרודף״. של תכונות האלמונית לדמות מייחם המספר־הגיבור

 נרדף ה״אני״ וכר. חולה״ תינוק של אבא שהוא ״בין הן: שומע אתה לאו

 גילה שכלפיהם המונים, אותם של צרכיהם את המממש ציור על־ידי איפוא

 כשהוא הריק־המרוקן, בעולמו לו שניחא מי של נהנתני זלזול קודמת בחוליה

 בתאור חיזוק מקבל זה פירוש לביתו. כבושה״ ״לא בדרך ולהגיע להלך מנסה

 כשאותה עצמו, על לשמור כדי במטפחתו המתעטף המספר־הגיבור של הגלוי

 לאחר אדם, של ב״מסער׳ זו עצמית אהבה עצמו. לאהבת סמל געשית מטפחת

במצבים הן מתממשת מסורתיים, ערכים של דו־משמעותם על כאמור, שעמד,
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י דולר, ם :שנ בי דכ נ

 לדברים מתייחס ״המספר״ אותם. המפרשים מיכתמיים־עיוניים בניסוחים והן

 הזולת לסבל האחריות את מעליו להסיר כך ומנסה כללית, מנקודת־ראות

 שאינם ״רבים אותם עם עצמו מזהה כשהוא רבים״, ״צרת שזוהי בטענה
קצרה״). (״ידינו לזולתם״ ידיהם פותחים

 כשורש הקהווה בבתי הישיבה את ״המספר״ מאשים שנייה מסאית בהארה

 הכניסה אחרות: (במלים חולה רעה באותה מקורו הנרדפות מצב רע. כל

ה״מסע״). להתחלת העיקרי הגורם היא הדו־ערכי למצב

 כמין מתוארת האלמוני דמות 25"ליץ״. השורש תופס בקטע מרכזי מקום

 המספר־הגיבור. את ליצן מעשה מחקה גם היא ובהמשך במספר, המתעלל ליצן

 לצון, של זה מלים שדה הגיבור. של אימתו את מעצמת זו בבואה תגובת

 הלצים את המתארת העממית האגדה מתחום גךרות מושך וליצנים לצים

 בעקבות לשדים). אחר לשון — (לצים הסיטרא־אחרא מתחום כדמויות למיניהם

 גם מובלטת זו ותכונה דימוני, אופי הרודפת הדמות מקבלת זה לווי״ ״מבע

 דמות 2).״193 עם׳ — עיניו״! מתוך היתד, ניכרת זדון של (״מחשבה בתאורה

האגו על ויתור מעצמו) תובע הנרדף (או הנרדף מן איפוא תובעת הרודף

 לביתו ולחזור בריאותו על לשמור מבקש ״הגיבור״ הקיצונית. צנטריות

 ״המספר״ בדרכו. להמשיך לו מניחה אינה הדמות־השנייה המטפחת), (ציור

 העיצוב מדרך למדי. דו־משמעי באופן שלו הפנימי האנטאגוניסט את מעריך

 ה״אני״ מצפון של חיובי גיבוש כמין ספק נתפשת הרודף שדמות מסתבר,

 התובע־ מצב מתעצם הסיפור בהמשך שלו. ומפחיד דימוני כמימוש ספק

יותר. מעובה ממשות ומקבל הרודף־הנרדף, הנתבע,

 את לדין תובע האלמוני שבו למשפט, ממשית תביעה זוהי ואילך מכאן

 מקבל שהוא אף־על־פי נידון, הוא ולמה מה על יודע שהנתבע בלי ה״אני״

 ללשונו רב־משמעי ״משפטי״ גורם מכנים ״הכמין״ הפועל עצמו. על הדין את

 במקום הושיב :הוא במקורות זו מלה של משמעה שהרי המפפר־הגיבור, של

 לכמה מצטרפת זאת סגנונית הגזמה 27סקילה). (שדינו למסית מארב שם סתר,

 את להניח נכון שאינו החשוד, אימת לפני־כן: עליהם שנרמז העניינים מן

 החליפו ושהתובע בכפו לא־עוול על נתפס כי האימה ;ייחשד שמא המטפחת

 אלא אינם אלה כל חשד. מעורר שהקול מפני בקול, לדבר והחשש ;באחר
למדי. גרוטסקיים חדדה ביטויי

הריאלית, סיבתה לבין המעוצבת האימה בין הסתירה מן נובעת הגרוטסקה

 כאפשרות קבלתה לבין הגלוי בטקסט האימה של חוסר־משמעותה בין או

כמצב שעוצב בלהות חלום אלא הנגלה אין כלפיו אשר הסמוי, בטקסט סבירה
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כסיעוד וסמוי גלוי

 למספר־הגיבור, העדים הכנעת — הגלד הטקסט של ההנחות כל 28ממשי.

 את בידו יניח שאם ההרהור הגיבור, של במטפחתו האוחז האלמוני האדם

 באחר, הוחלף שה״גיבור״ ההרגשה, וכן חשוד, להיות עשוי הוא המטפחת

 ההנחות כל — חשד לעורר עלול דחוק במבוי בלילה רועד שקול והמחשבה

 הקשרים של מובהקות דוגמאות אלה מציאותי. בהקשר הגיון חסרות האלה

 יתר דעתנו. על מתקבלת אינה חיצוני למסומן הפנייתם שכל 'ספרותיים״,

 ״מסומן״ על מצביע הוא כאילו הגלוי הטקסט אל מתייחסים אנו אם כן, על

 רק הנרדף. של תגובותיו לבין הרודף של האתגר בין קומי פער נוצר ריאלי,

 עשוי לא־ריאלי, למסומן מתייחס שהטקסט הנחה על המתבסס היפוך־היוצרות,

 בגורמים תגובת־היתר את תולים אנו אם רק הקורא. של תגובתו את לשנות

 ״המספר״. של תגובתו את להלום לטקסט תגובתנו עשדה (פנימיים), אחרים

 מגיב שהוא נניח אם רק והזוועה האימה חוויית עם להזדהות עשויים אנו

 לסיוט מטאפורה אלא אינו הגלוי בטקסט המאיים התאור לא־ריאלי. מצב על
מולו. מתייצב שה״אני״ המחבר, של בעולמו הסמוי

 היחס כריאליים) הדברים אל נתייחס (אם הגלוי בטקסט דבר: של כללו

 המצב על הדמות שתגובת מפני גיחוך, מעורר המצב לבין הדמות בין

 הדמות בין היחס הסמוי, בטקסט פרופורציה! וחסרת בלתי־מתאימה, נראית

 נראית המצב על הדמות של שתגובתה מפני אימה, מעורר המצב לבין

 הקורא ותגובת בבת־אחת, המישורים בשני נקלט הסיפור ומתאימה. הולמת

 בערבוביה. בה משמשים והמאיים המגוחך :היפעלויות של תערובת היא
הגרוטסקית. החוויה מקור היא־היא זו דו־משמעית תגובה

ד

 שהרי ואלך, עמו אדון לא לעצמי, אמרתי בוא. לי ואמר בנזיפה בי ״גער

 כתפי בין ראשי שיקעתי ויפטרוני. חטא בי שאין יכירו שיביאני מקום לכל

).193 ׳(עמ עמו״ והלכתי
 הבאה, היחידה אל קשורה היא הסיפור. במהלך מיפנה מעין היא זו פיסקה

 המספר־הגיבור כאן. עד הטקסט של הנחותיו את מקבלים אנו אם הגיונית,

 הוא למאשימו. כנאשם לרודף ונכנע הדין, את עליו מקבל והנתבע הנרדף

 והחטא ההאשמה חוטא. אלא שאינו היא המובלעת ההנחה אך שיזוכה, מקווה

 במישור הנמקות להם יש אך הריאלי, במישור אחיזה כל כאמור, להם, אין

ובהתנכרות. בבידוד האיש חטא זה במישור הסמוי. בטקסט — הלא־ריאלי

שינה ישיני של ריח גדול. בחדר עומד ונמצאתי שהלכנו כמה ״הלכנו
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■ שרויה מעובה והשינה החדר מתוך פיעפע  איברי, את שדיחקה שם, היתד

מתכופפים. התחילו שעמדו ראשי שערות ואפילו

 תמיהים שאנו הקטנות המנורות מאותן קטנה, מנורה פתאום ״הודלקה

 לפני ראיתי החשיכה. את לסלק כדי בהן יש כאילו פנים, שמחציפות עליהן

 שפמו וכסתות. כרים מלאה גבוהה מטה גבי על מוטל זקן, ולא בחור לא אדם

 קצותיו, בשתי בהן זרקה ושיבה מעלה, כלפי משולשות שפמו ושלוחות עבה

 סבור משנתו. אותו שהעירו כאיש מבולבלות פניו שחור. השפם של ואמצעיתו

 יתרעם אותו שהעיר זה על שיתרעם ומתוך אותו, שהעירו על שיתרעם הייתי

 בי. ירגיש שלא כדי שאפשר, כמה כל עצמי צמצמתי לכך. שגרמתי עלי אף

השרץ. את שנושך כשרץ החדר בתוך נשכה ששלהבתה במנורה והבטתי

 קצוות, כמה של מצנפת וחבש ועמד והכסתות הכרים מן ראשו את ״הוציא

 אלא ואינה נאה שהיא עליה שסבורים החדשים, החזנים של מצנפתם מעין

 הבולשת אנשי של אלא היתה. חזנים של לא מצנפת אותה ברם מכוערת.

 אבל אמר, מה שמעתי לא שאמר. מה ואמר לראשו מצנפתו את יישר היתה.

קשות. מדבר שאינו הייתי תמיד,

 הייתי תמיה אבל השיב, מה שמעתי לא שהשיב. מה לוויתי בן לו ״השיב

 מן קצת רחוק לי עמדתי שעה אותה כל אחיו. הוא כאילו עמו מדבר שהוא

 מתוך שמא אני, מי לו לומר רציתי בהגינות בי שנוהג שראיתי ומאחר הפקיד.

 עד דין בי יעשה שלא וסמכתי הדיבור על ויתרתי לסוף בדיני. יקל כך
שישאלני,

 ודיו קולמוס לו ונטל שולחנו לפני ישב אלא כלום, ולא אותי שאל ״לא

 לא המנורה. מן פיעפע נפט של וריח שקט היה בחדר כותב. והתחיל ונייר

 ולא הקולמוס ישתבר לא אם בנייר. משרטט כשהוא הקולמוס קול אלא נשמע

 כשאני שעמדתי במקום לי עמדתי הכתיבה. את זה יפסיק לא הנייר יקרע

 של אמצעיתו שפמו. של אמצעיתו בינתיים הלבינה לא כלום בלבי, מהרהר

).194—193 ,(עט העכירו״ קצותיו שתי אבל הלבינה, לא שפמו

 הטקסטים בין היחס מבחינת בסיפור ביותר המעניין אולי הוא זה קטע

 מרמזים השופט של לדמותו המתייחסים ממבעי־הלווי כמה והסמוי. הגלוי

 :הכבוד״ ב״שיר מצטיירת שזו כפי עולם של ריבונו דמות על

הכבוד״ ״שיר ״הפקר״

ובחרות זיקנה בך ויחזו זקן ולא בחור לא אדם לפני ראיתי

ושחרות בשיבה ראשך ושער קצותיו, בשתי בהן זרקה ושיבה
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כסיפור וסמוי גלוי

שחור השפם של ואמצעיתו
 בראשו ישועה כובע חבש קצוות כמה של מצנפת וחבש ועמד

 השופט בדמות המובלע הסמוי׳ הגיבור הוא האלוהים כי מעידה זו השוואה

 הדמות על פארודיה אלא אינה הגלוי בטקסט הדמות הגלוי. בטקסט המופיעה

 המייחסים המפורסמים האוקסימורונים זאת, פארודיה באמצעות הסמויה.

 האוקסימורון במסורת, חדשה. מנקודת־ראות מוארים והיפוכו דבר לקב״ה

 בהקשר האלוהות. של מושגת הבלתי ותפארתה גדולתה את לבטא דרך הוא

 השופט של הנצחית דו־משמעותו האוקסימורון: של אחר פן נחשף החדש

 דמותו בתאור האדם. של לשאלותיו חד־משמעיות תשובות החסר העליון,

 קודמים לקטעים האופייני והדו־משמעי הגרוטסקי העיצוב — האל־השופט של

 המחבר :למדי גרוטסקיות הן הדמות מתגלית שבהן הנסיבות גם לשיאו. מגיע

 סמנטית העצמה בה שיש -9שינה׳/ ״ישיני Derivation מסוג לפיגורה נזקק

 ״פעפע״״־• בפועל משתמש הוא בהמשך התמסורת; מצרכי מתחייבת שאינה

 באמצעות מעניין. ובהקשר חדשה בצורה 31 איברי״ את ״דיחקה ובצירוף

 ספק של ריחם מחלחל שבו אתר כמין המשפט״ ״חדר נתפש אלה צירופים

 הדמות חסרת החשיכה רעל. כמין ומתפשט מתים ספק נרדמים־שבנרדמים

 ואת גופו את ומצמצם מכווץ שהוא עד במרחב המתפשט מוצק כגוף מתוארת

 להבלטת עיקרי גורם כאן (המשמש הפיוטי הציור לדין. העומד של איבריו

 המזירים הפיזית והחשיכה (הריח קבר של אופי לחדר משווה הסמוי) הטקסט

 הדמות של חרדתה הטקסט. של סמוי נושא למעין ונעשה הולך זה וציור לגוף),

 והבנה הגלוי, במישור שחוק שוב מעוררות הנגלות הנסיבות על ותגובתה

 תגובתה אין — מוזר מקום אלא אינו המקום אם הסמוי. במישור והזדהות

 הדו־משמעי האפקט לחרדתה. הצדקה יש — קבר הוא אם מוצדקת. הדמות של

מתכופפים״. התחילו שעמדו ראשי שערות ״ואפילו :הקטע של בסיפא נמשך

 על לפארודיה עתה עד הקורא ויותר. יותר מתעבה הדו־משמעית האווירה

 מעוררי ואפקטים קומיים אפקטים משמשים שבתאורה האלוהים״, ״התגלות

 הפארודיה לאור. מחושך במעבר נפתח ״ההתגלות״ תאור בערבוביה. חרדה

 מי לנו נאמר שלא מפני מסתורין, של אפקטים ליצור מנסה אור״ ״ויהי על

 שהמספר, עליה, ונאמר הואנשה, זו קטנה״ ״מנורה וכיצד. המנורה, את הדליק

 המתגלית הדמות פנים״. שמחציפות עליהן ״תמיהין כשותפיו־בכוח, והקוראים

 כביכול המצביעות הרמיזות, למרות קומית, דמות היא זאת פאניה״1ב״תיא

 של המכריע התפקיד עם גם עומדת־בעינה שלה הקומיות עולם. של ריבונו על

עדיין וממשיך משנתו הקיץ זה שאך שופט, לפנינו הסיפור: בגוף השופט
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 שהקיץ כנרדם תחילה ומשונות: שונות בצורות מתגלה השופט־האל לנמנם.

 לאחר שהטרידו, מפני עליו יתרעם שמא החושש הנידון את לדון כדי משנתו

 ״החזנים שחובשים לכובע הדומה מוזר כובע לראשו החובש קומי כיצור מכן

 לקורא מאפשרים אינם לכובע הדימויים שני הבולשת״. ״אנשי או החדשים״

 מייחם שהגיבור השופט, של אחר פן גם יתירה. ברצינות השופט אל להתייחס

 משמעותה אילולא כובד־ראש. של יחס מעורר אינו ״פקיד״, של דיוקן אף לו

 לדמות מייחסים היינו הגיבור, של המוגזמות ותגובותיו הדמות של הסמויה

 הדמות של הסמויה ומשמעותה סביבה מפיצה שהיא החרדה בלבד. קומי אופי

 — הקומי האפקט עם בערבוביה המשמש אפקט־האימה, את יוצרות (כקב״ה)

 אטימות :השופט לדמות האופיינית אחרת תכונה הגרוטסקית. החוויה כמקור
 דו־משמעית זו תכונה גם לדין. לפניו העומד עם תקשורת מאפשרת שאינה
כאחד. ומפחיד קומי הוא הצדדים בין האלם למדי.

 מעולמו חלק הנתון בהקשר מהווה העליון, הדיין על המרמזת השופט, דמות

״הגיבו ושכל בה מתרחש פנימה שה״מסע״ (הדמות ״המחבר״ של הפנימי

 הגרוטסקי השופט אישיותה). של התפצלויות הם ״המספר״, כולל רים״,

 המחבר. של בעולמו המופנמת העליונה״ ״הרשות תפקיד את למלא צריך

 בוודאות יודע שאינו כשם אבל !להישפט כדי זו רשות מול מתייצב ה״אני״

 הסיוט שמסע מסתבר, הסמוי הטקסט מן דינו. מה יודע אינו כך אשמתו, מה

 התורה בערכי שחלה ירידה של בעטיה דדמשמעי במצב הסתבכותה בשל ך,חל

 צרכיהם ומבזה הזולת בפני ה״אני״ מסתגר עצמו במסע בתחליפים. והמרתם
 הרודף הקטיגור, דמות את ההסתגרות עליו מביאה וכה כה בין חבריו. של

 מביא כאילו זה קטיגור הזולת. אל יחסו עלבון את ותובע מבפנים אותו

 ומתוכה, ״הדמות״ בתוך כאמור, הפועלת, השופטת, הרשות של להופעתה

גרו כדמות ל״אני״ מתגלית היא העולמים. ריבון של פארודי גלגול והיא

 שאינו פקיד בולשת, ואיש חזן בעל־כרחה, ומקיצה רדומה רבת־אנפין, טסקית

 דיין לשפוט, מסוגל שאינו שופט — ובעיקר הזולת, עם שיחה לקשור מסוגל

 בדו־המשמעות הדברים את להשאיר מעדיף אלא חד־משמעי דין דן שאינו

 הסיפור של קודם בשלב שהיילפרין כשם אחרות: במלים שלהם. האטומה

 לריבונו תחליף אלא זו דמות אין כך הרוחניים, ולנכסיהם לאבותיו תחליף הוא

 התגלות־של־אמת, על פארודיה היא ״ההתגלות״ הגיבור. בנפש עולם של

 שרשרת מעמיד החדש ההקשר העולמים. כל שופט על פארודיה הוא והשופט

רא סמויה (כדמות ״המחבר״ של הפעוטים החיים מנסיון השאובה ציורים

של לבושים ניתנו הסמוי בטקסט והובלעה שהוצפנה האל לדמות ! שית)

]106[

1 2 0



כסיפור וסמוי *לוי

 הגרוטסקית התחושה את יוצר לגלוי הסמוי הטקסט בין המתה זעיר־אנפין.

32מכאן. והתחליף הירידה חוויית ואת מכאן.

 המספר״״ ״דמות של לדיסאוריינטאציה גורם השופט של הדו־משמעי מעמדו

 היא תחילה המקפיאה. התודה על מגיבה והדמות ריבונה. לפני שהתייצבה

 ״אני ההתבוננות: במושא חסר־השיבות פרט אל תגובתה את להסיט מנסה

 זו תגובה וכר. שפמו״ של אמצעיתו בינתיים הלבינה לא כלום בלבי, מהרהר

 לאתגר, העיקרית התשובה ואולם הקורא. אצל הגרוטסקי הרושם את מגבירה

 מסאי* קטע באמצעות ניתנת ל״אני״״ מציגה הדרמשמעית ״השופט״ שדמות

 להבנת רבה חשיבות זה לקטע כוללת. משמעות לדברים הנותן מיכתמי,

:כולו המעשים״ ״ספר להבנת ואולי הסיפור,

 ניכר לא חתומות. היו פניו לי. לילד אני רשאי אם שאלה, דרך בו ״הבטתי

 כלום, מהן לומד אתה שאין הללו, הסתומות הפנים הוי, לאו. ולא הן לא בהן

 ובכן לזוז. יכול אתה ואין למקומך אתה כפות בך מביטות שהן זמן כל אבל

 אותנו שפוטר סטטוס של כדרך לי, היה יפה זה סטטוס זזתי. ולא עמדתי

).194 (עט׳ עשייה״ מכל

 הרשות השופט, את המייצגת שהדמות־שכנגד, מבינה, ״דמות־המספר״

 לרדת או אליה לחדור שאין וחתומה דו־משמעית דמות היא והאל, העליונה

 של פעולתו את מקפיאה היא — גורגונית השפעה בעלת דמות זוהי לעומקה.

 המצב את מנציחה אלא הלכות, פוסקת או גזר־דין גוזרת אינה היא :ח״אני״

 ומן העשייה מן אדם הפוטר סטאטי, מצב אותו הגיבור, של הדו־משמעי

 כשם הגיבור: של עולמו את מאפיינת החתום האל־הריבון דמות האחריות.

 עצמו האל כך סתום, למבד ונקלע המסורת לערכי ביחסו דו־משמעי שהוא

 עיצב המחבר מכל־וכל. וחתום סתום ומבוי בהגשמתה ה״דדמשמעות״ הוא

 ומבוכיו הערכים מצע לפנינו ה״אני״. של ובדמותו בצלמו אלוהיו את כאן

 יודע אינו שוב זה אדם הזמן״. ב״משבר מודרני אדם של הפסיכולוגיים

 הצטנפות דו־ערכיות, של זה למשבר האחת ותשובתו ומבואותיו, מוצאותיו
33נצחי. תיקו היא — אשמה והרגשת אגוצנטרית

 את לפרש מקום יש האל) של בגלגולו (השופט הסמוי הטקסט מבחינת

 ירידתו כתיאור או לשמים, הנאשם ״הגיבור״ של עלייתו כתאור כולה היחידה

 מתברר בכל־אופן שלו. העליון״ ״האני בפני והתייצבותו למעמקים הגיבור של

 התת־מציאות, דרך על בין העל־מציאות דרך על שנתפרשה בין זו, ש״דמות״

אינה היא בפגיה, המתייצב האדם של משאלותיו שאלה לפתור עשויה אינה
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 המימוש היא אלא המעוצבת, הנפש את המרכיבים אחרים מגורמים עונה

עצמם. גורמים אותם של הקיצוני
 הקולמוס שדמם כיון הקולמוס. של קולו נשמע כותב היה שהקולמוס זמן ״כל

 שעמדתי שבשעה וידעתי הפרוזדור, מן יוצא שהיה יהודים של ניגון נשמע

יהודים. עוד הביאו לדיני והמתנתי
 מישראל וכמה בתפילה קולו ומנענע יושב אחד זקן וראיתי הדלת ״נפתחה

 בחולי מוטל היה אתמול והרי לכאן, זה חלוש זקן בא היאך אותו. מסייעים

 הגביה בי שהרגיש כיון תפילות. של ניגונים זה בבית מנגן הוא והיאך קשה,

 בו גערתי תפילה. של בניגון ניגון, באותו פריצות של מלים והפליט קולו

 מן איני אני בניגון, לי והשיב לו חייך נטרפה? דעתך לו, ואמרתי בנזיפה

 ניענעו ? לך איכפת מה כן אם הרשות, מן אתה אין ידידי אתה ואף הרשות
 הדבר. נכון אמת ואמרו, עמו שהיו היהודים אותם כל ראשם, חבריו כל לו

).195 (עמ׳ פריצות״ של זמר עם תפילה שירי ולזמרם, לשירם וחזרו

דיאלק בהתאמה — חדש בגלגול לתחילתו חוזרים אנו הסיפור של בסיומו

 ועומד חוזר הסיום מסעה. במשך המספר״ ל״דמות שזומנו לתופעות טית

 של מקומו זה, על־פי הגלוי. בטקסט מובהקות יהודיות רמיזות של בסימנן

 הסמוי הטקסט על־פי ודיין. דין בו שאין בית־הדין בפתח הוא האחרון המצב

 ב״פרוזדוריו״ מצפים שיהודים השמים שערי הם אלה קודמים) הקשרים (לפי

 ש״את־ חלוש״ ״זקן אותו בתאור יש מעין־זה לפירוש נוספת אסמכתא לדינם.

 הרשות של כפול־משמעות דימוי שוב איפוא עולה קשה״. בחולי מוטל היה מול

 האלה הדמויות מדי. יותר אותה מכבדים אינם פתחה על שהצובאים העליונה,

 קודש של בזמירות הדו־משמעית הרשות אל הדו־משמעי יחסן את מבטאות

 המצויה האמביוולאנטיות פריצות. של בזמר המעורבות תפילה) של (ניגון

 את המרכיבים ״המשתתפים״ כל מסתבר, לשיאה. כאן מגיעה כולו בסיפור

 או האני־העליון, האני, מידה. באותה דו־משמעיים הם המחבר של עולמו

 של בעולמו אותה המייצגת אנשים קבוצת או והחברה, הרשות־העליונה,

 מכריע זה ויחם אמביוואלנטי, באופן אהדדי מתייחסים אלה כל — ״המחבר״
ואתר. אתר בכל

 שהתייצב הגיבור, של ב״סטאטוס״ שנתגלה מה את מבטאת הזמרה־התפילה

 המחבר של הנפשיים התכנים כל וכדמותו: כצלמו בראו אשר שופטו מול

 לדמות שמעבר לומר, אפשר עם־זאת מידה. באותה חסרי־משמעות הם

 ב״השלכים״ כביכול משתקפים נפשה שתקני או תכני־הנפש, את ״המחברת״

לפנינו שהעביר על־מחבר, מין עומד האני״, של ״השלבים שהם השונים
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בסיפור וסמוי גלוי

 עולם גילה וכך — חדה באירוניה למערומיה אותה חשף כבמחזה, זו נפש

ושרק. כחל ללא זה מעורער
 של־מעלה ועולם של־מטה עולם :איפוא משתמע הסיפור של ענייניו מכלל

 רשויות בידי שבויים הגלוי) בטקסט ומימוש ביטוי להם שאין עולמות (אותם

 מיטלטל הוא ;בה ילך אשר דרך לו ר1לב המבקש לאדם פתח פותחות שאינן

 הם בפניו הניצבים הפנימיים המכשולים אבל דרך, חיפושי אל ערכי ממשבר

 אלא בביתו, מפלט למצוא מסוגל אינו שהוא בלבד זו לא מכוחותיו. למעלה

 שמא או כראוי נהג אם בנפשו ולגמור עצמו את לדון אפילו מצליח שאינו

שלא־כראוי.
 ללא עולם בפנינו המעלה ״הפקר״, הסיפור, כותרת אל גם מוחזרים אנחנו

 מקור בערבוביה. משמשים ואימה שחוק וחולין, קודש שבו דיין, וללא דין

 לסיפור אין אמנם ברישא. שהוצג במצב־התחליף הוא שבסיפא ההפקר

 שונים פכים על־ידי מאוחים הדברים אבל סבירה, עלילתית־סיבתית מתכונת

 הפנימי המסע אחת). (אווירה משמעות אותה או כוח־אחיזה אותו להם שיש

 שנועד קץ־לא־קץ עד ומגיע שונות אווירתיות בתחנות עובר אדם״ ״אותו של

מלכתחילה. לו

 הגלד, הטקסט עם והיחס הסמוי בטקסט המעשים הרכב של בדיקה מתוך

 בלבד לפירוש לא ואולם הסיפור; של משמעויותיו מקצת לנו נסתברו

 של ותבנית־יסוד פירוש של מתודולוגיה להצגת אלא זה, בעיון התכוונתי

 שהעליתי השיטתיות ההנחות מן כמה עתה איסוא אסכם הנדונים. הסיפור סוגי
כאן. עד

ה

 לי נראה אבל ״הפקר״, הסיפור על בעיקר תחול הבאות המסקנות תקפות

 84עגנון, של אחרים בסיפורים מובהקות מקבילות המעיין ימצא מהן שלכמה

35יותר. רחבה תחולה אפילו מהן ולכמה

 הגיבור מסע. עלילת על מבוססת מסוגו. אחרים כרבים הסיפור, תבנית

 מימוש אלא אינו הוא ;כלשהי ממשות מסמן אינו זה מרחב אבל במרחב, נודד

 ממקום נודד הגיבור אין מטאמציאותי. עולם של או הנפש של מטאפורי

 גם במרחב המסע 36למשנהו. רגשות מירקם של אחד ממימוש אלא למקום,

 שבו ומאוחר שמוקדם הנפש, של הזמן זהו היסטורי־כרונולוגי. זמן כל חסר

אקספר לטכניקות קרובה זו דרך 37הגיבור. בהתפתחות שונים שלבים מסמנים

אלא כשלעצמה קיימת אינה המציאות כי מסתבר שבאמצעותן סיוניסטיות,
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 של ״זעקתו״ או המתפצל״ ״האני להבעת המחבר את לשמש צריכים חומריה

33האני.
 אם כי הסתברות, או הכרח של כללים על־פי מיוסדת אינה הסיפור עלילת

 גישושי המאפשרים החומרים מבעי־הלווי. בין האליפטיים הקשרים על

 והם הגלוי, הטקסט בתוך סמויים כחומרים נתונים החוליות בין קקשרים

ותבניתיות. רתוריות סמנטיות, בבדיקות לפרשן נחשפים

 בידהשיטין לעיון הפתוחה דרך, באותה הסמוי הטקסט אל חודרים אנו

מסור להקשרים המתייחסות קונוטאציות בודקים אנו ריאליסטי. טקסט של

 הקשרים לבדוק יש כן כמו הגלוי. לטקסט יחסן את לראות ומנסים תיים,

 באמצעים הגלוי. הטקסט אל יחסם ואת הכבוד״) (״שיר יותר רחבים מסורתיים

 המסורתי, לטקסט הגלוי החומר בין בהתנגשות תלויים שאינם רתוריים,

 נמצא היפוכו שאת הגלד, בטקסט האירוניה על המחבר רמזי להשתקף עשויים

הסמוי. בטקסט

 בטקסט המרומז לנושא פארודי תחליף לעתים הוא הגלוי שהטקסט ראינו

 לממדים מגיעה זו שסתירה פעמים עולם). של וריבונו (השופט, הסמוי

 אימה, חוויית שבהם מצבים, עיצובי באותם ובעיקר למשל כמו גרוטסקיים,

 קומית מופיעה חוויה אותה אך שם, מוצדקת נראית הסמוי, בטקסט המובלעת

 ההבעה מישורי בשני ההיפעלויות בין זה יחם הגלוי. בטקסט שחר וחסרת

זה. מסוג בטקסט לגרוטסקה אופייני

 במרחב מצבים של מסאפורית מהבנה הן לקורא מסתבר הסמוי הטקסט

 כשהמאוחר מוטיבים, של מרחבית) (או מצטברת קליטה על־ידי והן (המבוי)

(המטפחת). המוקדם את מפרש

 ממשית מציאות סיפור אינו המעוצב שהעולם מרמזים, הגורמים כל כאמור,

 המספר־ מן יותר שהוא עולם הממשות, לזיקת שמחוץ עולם עיצוב אלא

 כפי במיכתמיו. לפעמים אותו וממצה הקורא בפני המעשה את המביא הגיבור,

 שהגורמים פסיכולוגית, ״תבנית״ מעין הוא זה סיפור של ״העולם״ לי, הנראה

 אפשר מרכיביה. את מייצגים המספר) דמות (כולל בסיפור המתגלים השונים

 או הפסיכואנאליטיות), השיטות דרך (על תת־מציאות בתור זו תבנית לפרש

 ארכי* של כעולם או שונות), מטאפיזיות שיטות דרך (על על־מציאות בתור

 בין מתמיד יחם קובע המייצג החומר מכל־מקום, יונג). (כשיטת טיפים

 חותמם מטביעים המייצגים שהחומרים לפי כלשהי, מציאות ובין הסמוי הנושא
*9המיוצג. משמעות על

חשיבותם מתמעטת סיפורת של זה שבסוג כך, על הדעת את לתת יש כמובן
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כסיפור וסמוי גלוי

 אם גם הפועלות. הנפשות של ייחודן ומצטמצם דרכי־האיפיון של

 עומדים ואינם כל־צרכם ממומשים אינם הם לבריותיו, שמות נותן המחבר

 ואידיאיים רגשיים גורמים של אנונימיים בגיבושים נתפשים אלא עצמם, בפני

 כשכוונתו אלגורי, אופי להיות עשוי השמות למתן ה״פסיכולוגית״. בתבנית

 אפשר שבאמצעותו מקיפה), תרבותית סמוי(קונוטאציה טקסט על ב#ם לרמז
 המעוצבת. במערכת כגורם הדמות של הסמוי) הפן (בז־ו־ך־כלל מסוים פן לפרש

 לפי שונות: מנקודות־ראות הדמות את להבין יש כזה במקום גם אבל

 לפי או שלימה״), ב״פת נאמן (יקותיאל בשם המרומזת אך הסמויה משמעותה

 מדרכי המסתבר לפי וכן הכבוד), (שיר מכינוייה המתרמז תרבותי הקשר

במערכת. ומתפקידה הממומשים במצבים פעולתה
 המודע״, ״האני של תפקיד ממלא זה למספר־גיבור, הסיפור נזקק אם

 אבל ממנה, חלק שהוא הפסיכולוגית בתבנית פועל זה מודע״ ״אני כביכול.

 גורמים במסעו ל״אני״ מזדמנים זה בסיפור כאמור, כולה. אותה מקיף אינו

 שונים באספקטים טכניקודהזימוגים, באמצעות המתגלים, התבנית, של אחרים

התבנית. את המרכיבים הרגשיים הגורמים לבין שבינו היחסים מערכת של

 שונים לגורמים המייחס מאקרוקוסמוס, לבין זה מיקרוקוסמוס בין הקבלה

 הפסיכולוגי המישור מן הפירוש את תעביר על־מציאותית, משמעות אלה

אחר. מסוג וערכים מושגים למונחים, נזדקק שבו מטאפיזי, מופשט, למישור

מת שבו תחום, להציג מנסה עגנון של ביצירתו זה סיפורת שסוג מכיוון

 כפולת־ הפארודיסטית הטכניקה לו יפה נפתרות, משהן יותר בעיות רחשות

כאן. שתוארה כפי המשמעות

 של זיקתה דו־משמעי. עולם דו־משמעיות טכניקות באמצעות גילם היוצר

הגי אלמוניות בפני־עצמה. פרשה היא בזמננו האנושי״ ל״מצב זו טכניקה

 המרכיבים, של הסמלי והצביון המכלילים המיכתמים ריבוי והמצבים, בורים

 אדם״ ״כל בין לזהות ביקש שהיוצר הטוענת, אינטרפרטאציה מאפשרים

 של ״מצבו בשם שמכונה מה את ולמצות לסיפור, שמחוץ אדם לכל הסיפורי

 כללית כאמת להציג ביקש שהמחבר מה כי יוצא זו מנקודת־ראות האדם״.

 אדם״ ״כל של יכולתו וחוסר שלו יכולתו חוסר הוא היצירה) (בתכולת

 האדם, של והבידוד הניכור חד־משמעי. אישור כל־שהם ערכים לאשר בעולמו

 שרואים חכמים שיש הדשות, של ואטימותה המציאות של סתימותה

 הסיפור צורת נבונה, זו הנחה אם 40הסיפור. מנושאי הם — הדור מסימני בהם

צורתם. את תואמים והם נושאיו את הולמת
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ו
שהבי ספק, אין הערכה. של שאלות העליתי לא ״הפקר״, הסיפור בתאור

 אלה. בעייתיות יצירות של הערכתן על גם דעתה לתת חייבת המתארת קורת

 אינם אחרים סופרים וביצירות עגנון ביצירת לו והקרובים הנדון הסיפור

כל רבים בו הצפונים והמתחים המקובלים, האחדות עקרונות על מושתתים

 היצירה קישורי בנקל. להתפורר עשויה שלו האחדות מידת שכל עד בך,

 גבול על לעתים הוא ביניהן שהיחס למדי, רחוקות אנאלוגיות על מבוססים

 הטקסט מדומה. לעתים היא מעין־זו יצירה של מורכבותה גם הלא־מומעותי.

 ככשרון — הגלוי הטקסט ודלילות !יתירה כעמקות להיראות עשוי הסמוי

הפשטה.
 הנדונה. הסוגיה של פנים כמה על ארמז בעבי־הקורה, כאן להיכנס מבלי

 ״הגלוי״ הסמוי. לטובת נוטה ״הפקר״ בסיפור הטקסט סוגי בין היחס קודם־כל
 אין השני הרובד של מפורט חישוף וללא כשהוא־לעצמו, כביכול, קיים, אינו

 אינטלקטואלי. הוא הטקסט של השיחזור תהליך הדעת. על מתקבל הראשון

 לתפוש מנסה ואחר־כך מסוימים חושיים למצבים תחילה נתפש אתה אין

 של עיונית לתפישה מגיע שאתה לפני ואדרבה, דברים, של בשלימותם אותם

 אינך הסמוי) בטקסט המובלעות המשמעויות של להפשטה :(כלומר הדברים

 די־ וממומש מפורט אינו הגלוי הטקסט אחרות: במלים 41כלל. להם נתפש

 בעיות של מאוד רחבה קשת מאוד קצר בסיפור למצות ניסה המחבר צרכו.

 גם ישתמע הסמוי הריגושי שהסיפור כך כדי ימומשו שאלה בלא רגשיות,

הגלוי. הטקס מן

:רובד־העל של בעוצמתו דווקא נעוץ קאפקה פראנץ של האמנותי כוחו

 עד־ ממומשת — ביותר הגיון וחסרת גרוטסקית ותהיה — ביצירתו חוליה כל

42בהם. הצפונה ההגיון״ ״חוסר עוצמת בכל בעדם מדברים מצבים גמירא.

 ומשתמעים מדברים־בעדם, אינם הדברים :מזה מאוד שונה ״הפקר״ הסיפור

 בכמה־ אופיינית זו שחולשה לי, נראה הסמוי. הטקסט חישוף לאחר אך־ורק

 המתמלאות דלילות, כסכימות עשויים הללו :המעשים״ ״ספר מסיפורי וכמה

 גם כאן ממלא הסיפור של ״פירושו״ הסמוי. בטקסט שמסתתר ממה אך־ורק

 ליצור כדי החסר את ״ממלאים״ רק אנו אין אמנותי. שיחזור של תפקיד

 בטקסט כלל קיימים שאינם ומארג תבנית יוצרים אלא משמעותיים, קישורים

הגלוי.

 של הלא־ריאליסטיים סיפוריו כל לגבי שווה במידה תופשת אינה זו הערה

ב״עד לדירה״), ״מדירה (כגון המעשים״ ב״ספר הסיפורים טובי עגנון.
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בסיפור וסמוי גלוי

 הם עולם״) (״עד והעצים״ וב״האש ועינם״) ו״עידו ״המלבוש״ (כגון הנה״
 שירידה־לעומקם אף יותר, הרבה מעובה הגלוי הטקסט מארג שבהם אלה,

 הרבדים שבין יחס־הגומלין הסמוי. בטקסט מפורט עיון בהם גם מצריכה

שלו. הנגלה על עדיף שסתר( בטקסט מאשר יותר ורב־צדדי מורכב

 נראה הגלוי הטקסט מבחינת 43ב״המלבוש״. כאן נדון זה בסוג הסיפורים מן

 החייט, ישראל באהד עממית) מעשייה כמין (כמעט כמעשייה זה סיפור

 מלבוש למועד לו למסור השר לפני שנתחייב השנה, ימות כל של יהודי

 בלתי־ בעבר ניתנה שהעבודה מסתבר שר. אותו לו שנתן מאריגים שנתפר

 החייט עסק לא ימיו כל והולך. קרב במועד לשר אותה למסור ועליו מוגדר

 אליו באים שאיחר, כיוון עליה. דעתו נותן החל זיקנה לעת ורק בעבודה,
 לפניו מתייצב הוא שעשה. המלאכה את לאדוניו למסור נתבע והוא השר, עבדי

 שתייה באכילה, נכשל החדש, במועד לעמוד מצליח אינו הוא ארכה. ומקבל

 שהמלבוש עד במעשיו, שליטתו את מאבד כהלכה, מצוות לקיים חדל ורכילות,

 והגיבור במים, המלבוש נסחף בנהר, לכבסו מגסה וכשהוא ונפסד, נכתם
וטובע. עמו נסחף להצילו המבקש

 הגיון בה להבחין ואפשר־אפשר תמים, מעשה כמין נשמעת הנגלה עלילת

 ממשיות אנושיות בעיות משתמעות הסיפורי הטקסט מן כן, על יתר פנימי.
 למלאו־ מסוגל אינו מסוים, תפקיד למלא חייב החייט :המעשה את שמנמקות

 נגדשת שלבסוף עד ונכשל, חוזר הוא נדחה, הדין גזר וכשביצוע כהלכה,
 הדרא־ מתחיו ;ואחריות התרשלות איחור, שעניינו סיפור שזהו נראה סאתו.

 אם האבדון. אל המוביל והכשלון יעוד שהיא ההתחייבות בתחום הם מאטיים
 הם המכשולים הרי מלאכה, ולסיים תפקיד למלא הוא אדם של ייעודו״

 יכול אינו שבשר־ודם היומיום, ובפיתויי (הזיקנה) החיים זמן של במגבלות

בפניהם. לעמוד

 סתומים. נשארים שונים ועניינים כפשוטם, מסתברים הדברים אין אבל

 סטיות שבאמצעות אלא הסמוי. לטקסט הקורא מופנה סודם על לעמוד כדי

 בדברים ולהתבונן לחזור שעליו הקורא נרמז הריאליסטי המצע מן שונות
לכאורה. הפשוטים

 במקומות מתרחשת העלילה הקודם. כבסיפור לא כאן עוצבו והזמן המרחב

 הכנסת, בבית החייט, של בביתו ושוב השר בבית החייט, של בביתו :ממשיים

 את גם עצמו. ובנהר הנהר ליד החייט, של בביתו שוב ולבסוף המרזח בבית

 המעוצבים שהמקומות מסתבר, אבל כרונולוגי. כזמן לתאר אפשר הסיפור זמן

לא בזמן: הדין והוא הפשט; דרך על רק להבינם ואין בלבד ריאליים אינם
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: חלב י נ ם ש בכי ד נ

 למוות. חיים שבין הקיום מתח אלא עיקר, היא הסבירה הזמנית ההתפתחות

 זמן לו שאין זה, מתח לייצג אלא בא אינו בסיפור המעוצב הממשי הזמן

 הנסיבות מן הסטיה עיקר הנפשות. ובכל אחת בנפש ועומד קיים והוא ומקום,

 עבדיו :שט)—שוי עט׳ הנה, (עד הסיפור של השני בחלק מתרחשת הריאליות

 המלבוש את שם למסור כדי לארמונו לבוא הגיבור מן מבקשים השר של

 שוברים דיבורם ונוסח העבדים של הופעתם אופן השר. של מאריגיו שתפר

 כל־צרכו. נתממש לא זה ״שבר״ שגם אף־על־פי הריאליסטיות, המוסכמות את

 נשמע עושה. והתחיל ידו את ״מתח :עיניים במראה ולא בקול היא הופעתם

 משנכנסים שו). (עמ׳ מגלבים״ הנפת וקול רגלים קול ונשמע רעש קול

 בעבודתו. להמשיך מנסה והוא החייט של ביתו על החשיכה יורדת העבדים,

 שהם הריאליים, בתנאי־הקיום אפשריים בלתי דברים כאן מעלה המחבר

:לא־ריאליים לתנאים הפעולה את נייחס אם אך־ורק אפשריים
 שנתעלם עד בחשיכה, יושב החייט ונשתייר הנר וכבה גבעת ״מקולם

 לכאן מתהפכת שהיתר, אצבעותיו שיין המחט אלא הימנו נראה ולא בחשיכה

 מחט, בן חוט ואמרו, וצווחו במגלביהם העבדים קרקשו רוח. ותופרת ולכאן

שז). ,(עמ ?״ אתה מוכן

 בהתחייבויותיו. עמד שלא לאחר מביתו הזקן של גירושו את מתאר זה קטע

התפי מעוררת הנגלה של מנקודת־הראות :גרוטסקיים באפקטים עשיר הציור

 עלוב קורבן אלא החייט אין אחרת מנקודת־ראות :קומית תגובה בחשיכה רה

 המתהפכת״) ״החרב (מלשון ״המתהפכת״ והמחט בו. המתעללים העבדים של

 (תפישה חוזרת בקריאה מתעצמת זו חוויה זוועה. מעוררת רוח התופרת

 והשר של־ממש עבדים אינם שהעבדים כשמסתבר הסיפור), של מרחבית

44מזה. למעלה וגם זה אלא שר אינו

 לא הקודמת בחוליה אם הטקסט. של רב־משמעותו מרומזת הבא בקטע גם

 תמוהה כאן ועבדיו), (השר גיבורי־המשנה של המדויקת זהותם נתבררה

 תוהה שאתה עד היה, ודחוק היה צר ״המקום ההתרחשות: מקום של זהותו

 שכזה״ ודחוק צר מקום בו שיש אפשר השר כבית ונאה וגבוה רחב שבבית

 מה לשמוע אזניו הקף סביבו מה לראות החייט ״נדחק ולהלן: שז). ׳(עמ

 דברים אצלו וכשהגיעו כלום, ולא ראה ולא היו אטומים החלונות מדברים.
שח). (עט׳ פירושם״ ידע לא

 מציאות על עדות ואינו תמיהה, מעורר האלה הקטעים בשני המתואר המקום

 מייצג המקום סמוי. טקסט לחפש למד אתה הנגלה מן :הוא נהפוך :כלשהי
אחר. מקום מטאפורי באופן
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הסיפור וסמוי גלוי

 מופיעה בולו, הסיפור של חדשה קריאה המחייבת מאוד, חשובה סטיה

 כאן. עד שנצטברו התופעות לכל אלגורי פירוש כמין היא זו סטיה בסופו.

:לנו נאמר
 לא הרבה שטובות יכולים אנו לשער אבל יודעים. אנו אין בקברו מצא ״מה

 חבלה מלאכי אלו עבדיו אבל רחמני, הוא ברוך שהקדוש אמת בקברו. ראה

 השלים שלא המלבוש ולענין למטה. כמו למעלה ואכזרים. ומרים וקשים רעים

 לו יש מלבושים השר .,שאיבדו אלא עוד ולא שטינפו, אלא עוד ולא החייט,

 שנעשה המלבוש את שאיבד החייט אבל אחד, מלבוש על לוותר ויכול הרבה

 אותו לכשישאלו יאמר ומה יענה מה השר של מלאכתו בית של האריגים מן

שכ). (עמ׳ המלבוש״ היכן
 השר ״חסדי :למשל הסיפור. בגוף מובהקות מקבילות יש שבסיפא לדברים

 ועושים טוב שר של בשליחותו עומדים ואכזרים. קשים עבדיו אבל מרובים.

 הרבה מלבושים לו שיש ״השר ובהמשך: שז), ׳(עמ בזעם״ השליחות את

 הפירוש את מעתיקים כשאנו שט). (עמ׳ אחד״ מלבוש על לוותר יבול

 גם היצירה אורך לכל השר דמות מתפרשת הרישא, אל הסיפא #?!ן האלגורי

 זה שלפי במלבוש, הוא־הדין כמלאכי־החכלה. גם — ועבדיו העולמים, כריבון

הקדוש־ביוך־הוא. של מאביזריו אחד אלא אינו

 הם בסיפא, האלגורית והפרשנות הריאלי, ההגיון משורת אלה סטיות

 להבין כדי הסמוי הטקסט אל לפנות צריך שהקורא לכך העיקריים הרמזים

לכאורה. הפשוט את כראוי

 שונות הפניות בולטות הגלוי הטקסט של ראשונה בקריאה גם ועוד: זאת

 וכמה לכמה משתמע כביכול התמים הסיפור כי שמסתבר עד הסמוי, זה אל

כשלעצמו. גם ועומד קיים הוא כי אם פנים,

 יותר ישיר הוא דנן בסיפור לסמוי הגלד הטקסט בין שהיחס להטעים, יש

 הטקסט של וכהעמקה כהרחבה משמש הסמוי הטקסט :הקודם בסיפור מאשר

 והלא- הריאלי בין הקשרים מעיקרה. משמעותו את משנה אינו אבל הגלוי,

 בחובו צופן הריאלי הציור 45לסמל: גיתה שנתן במובן סמליים הם ריאלי

משמ והציוריות המילוליות המשמעויות :אחר לשון הרוחניות. הרחבותיו את
בערבוביה. בו שות

 לכמה* רמזים מובלעים הגלוי בטקסט כי הוא, הזה הסיפור את שמציין מה

 שבנגלה. לחומר סמוי טקסט המשמשים מסורתיים, שדות־משמעות וכמה

או הסמוי, על פארודיה לפעמים הגלוי משמש השניים שבין ביחם־הגומלין
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י חלק ם :שנ בי כ ד נ

 וכן היהודית התרבות תולדות לתחום הגלוי של הרחבה משמש שהסמוי

נרחבים. (כלליים) ארכיטיפיים לתחומים
 ההקשר של רמתו להנמכת גורמת רק אינה המקור אל פארודית זיקה

 המסורתי, הטקסט אל לקשרים :ועוד אותו. ומחדשת מאירה אלא התרבותי,

 בסיפור, שונות תופעוו־דמוקד של סמלי לפירוש הגורמת ולזיקת־הגומלין

 מסתעף, שבנקודות־המוקד הסמוי הטקסט לאמר, כולו. הטקסט על ל,שלך יש

 חוליות על עצמו את כופה המאקרוקונטקסט כולה. היצירה על פרוש וצלו

 התבנית את המרכיבים הגורמים :ודוק המיקרוקונטקסט. את המרכיבות שונות
המוטי אבל דעתנו, על המתקבלים ריאליים מחומרים רובם־ככולם שאובים

 של ממעגלי־היסוד כמה לפעמים. תמוהה האלה החומרים שבצירוף בציה

המש מזו שונה במקור שמשמעותן תרבותיות, ממסורות שאובים החומרים

 החומרים בין מתמיד עימות הוא הפירוש תהליך החדש. בהקשרן תמעת

 שאובות שמהם התרבותיים, ההקשרים לבין גלוי, כטקסט המשמשים הריאליים,

 עימות בעזרת סביר, באופן לנמק מתמיד נסיון תוך שונות, חומרים קבוצות

תחילה. לנו נסתברו שלא חומרים, בין קשרים זה,

 המונחים העיקריים המסורתיים המשמעות שדות על אצביע הדיון בפתיחת

:הם העיקריים הרלוואנטיים הטקסטים היצירה. ביסוד

 ״תפירת״ ואת האדם של נפשו עם ״המלבוש״ את המזהות שונות מסורות א.

44טובים. ומעשים מצוות עם המלבוש

 מובהקות מקבילות יש מפרקיה וכמה שלכמה 47הקבר״, ״חיבוט מסכת ב.
שלנו. בטקסט

48הסיפור. של סופו בעיקר מרמז שאליו מדרש־יונה, נ.

 הבולטים המיכתמים מן לאחד אחרת או זו בצורה קשור כולו הסיפור ד.

 והפועלים מרובה, והמלאכה קצר, היום אומר: טרפון ״רבי אבות: בפרקי

 מוטיב נעשה זה משפט טו). (ב׳ דוחק״ הבית ובעל הרבה, והשכר עצלים,

 מלכות״ ״כתר מתוך הבאים לחרוזים למשל, ונתגלגל, המאוחרת, בספרות

:גבירול אבן שלמה מאת

לו, אלה אשר ןאיש
תשובה, עת ימצא מתי

T ־. ־ ־ T : ”  T

ז ?ישובה ךולאת לךחוץ
ה, ןה?!לאכה קצר ןהיום »־ן
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בסיפור וסמוי גלוי

אצים, ןהנוג%ם
«ורצים חשים
— שוחק מנעו והזמן
דוחק. הבית ובעל

פה) עם׳ תש״ו, קוק, הרב מוסד מלכות״, (״כתר

 הטקסטים יחסי על המסורתיים הטקסטים מן אחד כל בהשפעת אדון להלן

בסיפור. והסמוי הגלוי

ז

 כסמלים ״האריג״ או ו״הבגד״, ״המלבוש״ לציור הנזקקות השונות המסורות
 בספרות שונים במאמרים ראשיתן למדי. רבות הן האדם, לנשמת מוסכמים

 מן יפה ״חיבור מסוג עממיים בסיפורים והמשכן והמדרשית, התלמודית

״הזוהר״. ובמאמרי מקירואן נסים לר׳ הישועה״
 ורחוק בסמליו החדש להקשר הקרוב מלכים משל זהו התלמודי במקור

במשמעותו: ממנו

 לד שנתנה כמו לו הנה נתנה: אשר האלוהים אל תשוב והרוח ״ת״ר:

 לעבדיו. מלכות בגדי שחילק ודם בשר למלך משל בטהרה. אתה אף בטהרה

 בהן ועשו הלכו שבהן טיפשים בקופסא. והניחום קיפלום שבהם פיקחין

 מגר כשהן לו החזירום שבהן פיקחין כליו, את המלן־ ביקש לימים מלאכה.

 פיקחין לקראת המלך שמח מלוכלכין. כשהן לו החזירום שבהן טיפשין הצין,
 לשלום, ילכו והם לאוצר כלי יינתנו :אמר פיקחין על טיפשין. לקראת וכעס

 הקב״ה אף האסורים. בבית יתחבשו והם לכובס יינתנו כלי :אמר טיפשין ועל

ע״ב). קנב, (שבת ,וכו״ אומר הוא נשמתן ועל אומר... צדיקים של גופן על

 מופיע שבו המבהיק״, ״החלוק בשם סיפור מצוי הישועה״ מן יפה ב״חיבור

 ששני הגנן, יוסף בר׳ מעשה :מיוחדת חשיבות נודעת זה לסיפור 49זה. מוטיב

 צוארון אלא חסר אינו והוא עדן בגן לו מוכן שלם שמלבוש ראו, חכמים

 את למלא כדי חייו. תולדות את להם מספר והוא כך, על לו מספרים הם בלבד.

 (בעצת לעניים המעות את ומחלק לשפחה אשתו את מוכר הוא המצוות, סאת

 ולהטותה לפתותה מבקשים והם לאדונים, מאדונים מתגלגלת היא אשתו).

 גם ומנסה פניו, על מסווה שם אשר בעלה, אותה מגלה לבסוף מדרך־הישר.

 בא והכל בעלה אל חוזרת ולבסוף זה, במבחן גם עומדת היא לפתותה. הוא

 שהמלבוש זכה שהבעל מפני הבא לעולם זוכים השניים בשלום. מקומו על

הזה. בעולם יושלם
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נדבכים :עזבי וולד,

 שמן כיוון רלוואנטית׳ היא סיפורנו לבין האלה המקורות בין ההקבלה

 (כמלאכת כפשוטו אך־ורק המלבוש את להבין שאין מסתבר, גופא היצירה

עליונה. רשות ובין שבינו התחייבות של כמושא גם אלא חייט), של כפיו

 הגיבור, של מפעל־חייו הוא שהמלבוש לנו, נרמז הסיפור מראשית כבר

 מכריע עניין היא והגשמתו ישותו, את להנציח מבקש הוא שבאמצעותו

 :רב־משמעי יחם־גומלין יש החדש ההקשר לבין הקדמון ההקשר בין לקיומו.

 לשם היה עשוי המלבוש היום. פנות עם במלבוש ועוסק יושב היה אחד ״חייט

 של מלאכתו בבית שנעשים האריגין מן שבמובחר, מובחר והאריג השר

 לא שהגיבור מפעל־חיים, כמין המלבוש נתפש בהמשך גם שה). (עמ׳ השר״

הם״. בלא אפשר שאי לו שנדמו ״בדברים כביכול שנטרד מפני הגשימו,

 ומתגבשת ההולכת האדם לנשמת 50 מוסכם סמל המלבוש משמש במקורות

 החייט בעבודת שם כרוך המלבוש אין המצוות. ושמירת הבורא עבודת מכוח

 והיחס הממשיים, ממקורותיה נותקה המטאפורה לאדם. כיסוי משמש אינו והוא

 בשני והנפש המלבוש זיהוי מובהק. אלגורי הוא למסומן המייצג הסימן בין

 בחייו שונות פנים להעלות שביקשה רחוקה, באנאלוגיה מקורו המקורות

 האורגת הפעילות וחובת מכאן ההכתמה מן הישמרות (חובת האדם של הדתיים

 והקשרים אנאלוגי, עדיין הוא המבנה התלמודי שבמקור בעוד אבל ;מכאן)

 — והיפוכה הטהרה מושגי דרך על בעיקר הם וה״נמשל״ ה״משל״ של

הממשי. היצור מן לגמרי כמעט הזיהוי נותק הישועה״ מן יפה ב״חיבור

 הציור את מחזיר הוא אבל האלגורי, לרמז זה בסיפור נזקק אמנם עגנון

 לעשות החייב בחייט מעשה עניינן: החדש ההקשר המילולית. לממשותו

 העליונות. הרשויות על־ידי עליו שהוטלה מלאכה לבצע כדי יכולתו כמיטב

 עיסוקים חייו במשך לעצמו שמצא מאחר במשימה, עומד אינו הוא כאמור,

 חלק איפוא ונעשה הולך כנשמה) (המלבוש האלגורי הרמז ומשונים. שונים

 מה לבין המייצג הסימן בין פער כאן אין שוב הריאלי. ההקשר של ממשי

 כש״הסמלי״ בערבוביה, משמשים הממשי והציור המוסכם הסמל :מסמן שהוא

 סמלית בריאה יוצר ביניהם ויחס־הגומלין הגלוי, לסיפור סמוי כטקסט משמש

 העבודה שמלאכת למדים, אנו 51כאחד. והגלוי הסמוי הסמל מן השונה חדשה,

 נשמתו, את לממש כדי האדם לו שיבןר הדרך היא היא החיים של הממשית

 אחרות, במלים מלמעלה. עליו שהוטלו התפקידים את ולמלא יעודו את להגשים

 הוא הוא הריאלי המישור אולי או האלגורי, הרמז טמון הריאלי הסמל בתוך
האלגורי. הרמז של ביותר המלא מימושו
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בשיפור וסמוי גלוי

 כשהגיבור המעוצבים, המצבים מגוף מסתבר המלבוש של ״הסמלי״ ערכו

:הממשי מן למעלה שהוא משהו כאל האביזר אל מתייחם עצמו
 לראות המלבוש את ובדק בעיניו ותלאן וחזר וקינחן משקפיו את ״הוריד

המל את מייפים למלבוש נוי שהם דברים אף מחוברים, הכפתורים חסר. מה

 המלבוש יש הוא שאם משהו זה משהו. מחוסר עצמו המלבוש אבל בוש.

 לבטלה שעבר יומו על והחרטה הצער מלבוש. המלבוש אין חסר ואם מלבוש.

שה). (עמ׳ שבידו...״ המחט ונתמוטטה אצבעותיו את רישלו

 כל־ימות־ של ליהודי אשר החשיבה תהליכי אחרי כדרכו עוקב המחבר

 ״הסמל״ אל המחבר) (ושל הגיבור של יחסו את באמצעותם וחושף השנה,

 של ״אידיאה״ מעין שקיימת היא, הגיבור של תפישתו הסיפור. של המרכזי

 המלבוש את בוחן הוא ולאורה לגיבור, ידועה זו ״אידיאה״ שלימות־המלבוש.

 מעש מסה, של ומקור בפעולתו ממניעי־היסוד היא־היא זו שלימות הממשי.

 שלימות של אידיאה אותה היא זה בהקשר המלבוש פירוש כי נמצא, ותיסכול.

 איפוא נמצאת הדמות ובמעשיו. בחייו לממש נתבע הוא שאותה הגיבור, בנפש

 שלימות לממש השר) (על־ידי וחיצונית פנימית תביעה של מתמיד במצב

לכוחה. מעבר היא שההגשמה העובדה, מן נובע ותיסכולה זו,

 התביעה של מימושה חפץ שבין והניגוד המתח מתגשמים הסיפור בעלילת

 את המונעים יומיום, בחיי הקטנים המכשולים לבין מעשה בחיי האידיאלית

 מן חזרה רק המרכזי ״הסמל״ אין זאת מבחינה יעוד. אותו מלהגשים האדם

 על המסורתי ההקשר אל גם מתייחם הסמל המילולית: אל המטאפורית הרמה
פארודית. כתבנית מתפקד זה וקקשר מרכיביו, כל

 כהלכה! יתאמץ אם רק נשמתו את לגאול אדם עשוי המסורתי בהקשר

 ״כל או הגנן (יוסף האדם של הנפשי המבנה מבחינת הן אפשרית ״הגאולה״

 מבחינת והן עליהם, ולהתגבר קשים מוסריים במבחנים לעמוד המסוגל אדם״),

 שישראל מאותם שבעים־ושבעה פי קשים שהללו אף־על־פי החיצוניים. התנאים

 הם. שאין כאלה, הם הצדדים בין יחסי־הכוחות הרי בפניהם, מוצב החייט

 התלמודי במשל־המלכים ״המלבוש״ על המיכתם ליעודו. להגיע לאדם מפריעים

 האחרונים !במבחן עומדים אינם הראשונים :צדיקים לבין רשעים בין מבחין

 העממי בסיפור בקללתם. ואלה שמים בחסדי זוכים אלה עומדים־ועומדים.

 להגיע כדי אנוש ממידת למעלה עושים ואשתו שהוא בצדיק, מעשה מסופר

לה. זוכה אדם כל שלא מדרגה לאותה

 החיקוי מושא אל כפארודיה כאמור, המקורות, אל מתייחס שלנו הסיפור

חייהם עיצוב של במשימה המצליחים וצדיקים רשעים מעלה הוא אין שלה.
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נדבכים :שני חלל,

 שאינו לא־גיבור, מעלה הוא יצרו. את הכובש מוסרי גיבור מעלה אינו ואף
 בהם לעמוד חייב שאדם במבחנים, לעמוד יכול ואינו יצרו את לכבוש מסוגל

 המכשולים אף של־עצמו. ישותו את בתפירתו ולממש לשר מלבוש לתפור כדי

 הרהורים, עייפות, ושתיה, אכילה — שלו הלא־גיבור בפני המספר שמעמיד

 המקור. של אמות־המידה על־פי ביותר גבוהים אינם — ואשד, רכילות זיקנה,

 מבפנים כנוי החייט) (ישראל הדור בן האדם אין שוב החדש ההקשר לפי

 מלכתחילה: אותו מסכלת השלימות של ״האידיאה״ הקיום. בנטל לעמוד

 התענוגות אל נמלט הוא לעולם, השלימות אל להגיע מסוגל אדם שאין מכיוון

 שהוא מכיוון וכן וצוותא! שינה שתייה, אכילה, העולם־הזה: של הקטנים

 :נמצא עצמו. את לממש לעולם יוכל לא הוא אלה, קטנים תענוגות אל נמלט

 כפי האדם של עלובה פארודיה אלא עגנון של האדם אין החדש בהקשר

במסורת. שנתגלה
 החיקוי ל״אופן הגבוה״ החיקוי ״אופן מכנה שפריי ממה פארודית ירידה זוהי

 לא־עלילה. — העלילה ובמקום הלא־־גיבורים באו גיבורים במקום האירוני״.

 חסרת אין־אונותו של )pharmakos( עלוב קורבן כמין הוא הלא־גיבור

 האדם, של קומתו ונמיכות עלבונו את חושפת הפארודית התבנית 52הישע.

 שהוא לשלימות תביעה בחובו נושא כשהוא בדמותו־ובצלמו, ברא( שהאל

 להגשים לו שיאפשר כוח, אותו לאדם העניק לא חאל במעשיו. להנציח מבקש

 האידיאיים כיסופיו בין הפער בחיי־מעשה. ממשית במלאכה צלם־האלוהים את

 של העיקרי הנושא הוא עליו שנגזרה והגוף הדעת חולשת לבין האדם של
הסיפור.

 בזמן: שמקורו כתיסכול גם נתפש שהוא מפני כל־כך מאיים זה תיסכול
 לדוחק עיקרי כמניע הקץ תודעת בו מתגברת ימיו לסוף אדם שמתקרב ככל

 הקץ שמתקרב ככל אבל חייו! בגבולות עצמו ולהנצחת העצמי המימוש

 שוב גורם לצורך יכולת שבין זה ניגוד הפעולה. יכולת והולכת מתמעטת
 האימה טוב. שכולו לעולם להימלט רצון גובר וממילא ולאימה, לתיסכול

 בריחה כמין המתפרשת לשינה גרם והיי״ש ליי״ש, נזקק שהחייט גרמה

 לממש חייב האדם אין ושבו וקץ זמן של תודעה עדיין בו שאין טרומי לעולם

 הוא הפאראדוקם מוות. של למצב קרוב זה טרומי מצב שי). (עמ׳ עצמו את

 מונעת שנת־נצחים אל והמשיכה !הקץ אל כמיהה גורמת הקץ אימת כי בכך,

הקץ. את המקרבים — העולם־הזה פיתויי על להתגבר הלא־גיבור מן

 מן שהשתמע מכפי למדי שונה אדם־מלבוש יחסי של זה פירוש :ספק אין

גורמים על שונות בדרכים ומךמז למדי מורכב עצמו הגלוי הטקסט המקורות.

]120[

1 3 4



בסיפור וסמוי גלוי

 ״המלבוש״ ציור של המלאה תכולתו אותו. ומעמיקים המרחיבים סמויים

 ההקשר לבין המוסכם״ ״הסמל בין הספרה מיחס־הגומלין (א) משתמעת:

 לעלילה ״הסיפור״ עלילת של הפארודית הזיקה מן (ב) החדש; הממשי

 הטקסט של פארודית דיפיקאציה1מ כמין הוא הגלוי הטקסט המסורתית.

 האדם מעמד בין הניגוד — הוא הדברים בתשתית המונח הנושא הסמוי.
 ללא בעולם וקורבן כלא־גיבור מעמדו לבין ונסים אמונה של בעולם כגיבור

נסים.

ח
 הוא ששיבוצו הגם הגלוי, בסיפור למצאו קשה שלא נוסף, סמוי טקסט

הקבר״. חיבוט ״מסכת היא כבדרך־אגב,

 בשביל לתקן, יכול ואינו לתקן זמן לו שניתן ומצטער, יושב החייט ״היה
 צערו כנגד כלום אינו הקבר חיבוט צער עמו. שאינם ומחט חוט כגון קל דבר

 שז). ׳(עמ השר״ חסדי על סמך בידו ברירה ניתנה שלא מאחר זה. של

 ונוקטים מעיקרו, דו־משמעי הוא ״תיקון״ המושג כי לב, שנשים ראוי (ואולי

הנפש.) מידות ל״תיקון״ כקיצור־לשון גם אותו
 אדם. של למיתתו מדוקדק תאור ובו מאקאברי מדרש הוא הסמוי הטקסט

 ריבון לבין בינו או אדם״, ״כל לבין המוות מלאך בין הפגישה מתאורי כמה

 השווה, השר. עבדי עם גיבורנו של לפגישתו ומתאימים מקבילים העולמים,
:למשל

 מן האדם שנפטר בזמן א״ל הקבר, חבוט דין כיצד אליעזר ר׳ את ״שאלו

 קום לו ואומר בידו אותו ומכה קברו על לו ויושב המוות מלאך בא העולם

 שמי מה ידע שאיני העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי א״ל שמך. הגידה
).150 ענד הקבר, חיבוט (״מסכת וכר״

אחר: ובמקום

 שיצרתיך עליך לי היה גדול טורח :לאדם הקב״ה לו אומר הדין ״בשעת
 והצלתיך מזונות לך תקנתי העולם לאור וכשיצאת נפל היית ולא אמך במעי

 בו יש אם לפני. חסדים גמילות ועשית בתורה עסקת כלום היסורים מן

 מלאכי לחמישה אותו מוסרין לאו ואם הדין מן מיד אותו פוטרין הללו דברים

 וכר״ ומונין שמכין כדרך מונה וא׳ מכה א׳ תורה חומשי ה׳ כנגד חבלה
).152 עמ׳ (שם.

ברורות נעשות והגלוי הסמוי הטקסט בין ההקבלות הסיפור סוף לקראת
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י חלי, ם :שנ כי כ ד נ

 ביניהם ומזהה העבדים של סודם חושף עצמו כש״המספר״ ביותר, ומובהקות

 מלאכי אלו עבדיו אבל רחמני, הוא ברוך שהקדוש ״אמת :מלאכי־החבלה לבין

שב). ׳(עמ למטה״ כמו למעלה ואכזרים. ומרים וקשים רעים חבלה

:אותו ומכים ב״מגלביהם״ העבדים מופיעים הסיפור :גוף

 במגלביהם אותו ודחפו השר עבדי כל זירזוהו לילך שעמד פי על ״ואף

 עליון, בגד ללבוש לו התירו בקושי ולך. טול ולך טול לו ואמרו שבידיהם

שז). ׳(עמ מלאכה״ בהם שעושים בבגדים לפניו שיבואו השר של כבודו שאין

 ובועטים אותו דוחפים כשהם השר, עבדי עם והלך החייט ״נגרר :ובהמשך

 53שח). ׳(עמ וכר עכביש״ של חוט מחט, בן לו וקוראים בו ונוזפים בו

 שהופעתו לכך, למדי מובהקים סימנים הגלוי בטקסט למצוא עשויים אנו

 מסורת לפי בשמים, פרולוג כמין אלא אינה השר בפני הגיבור של הראשונה

 בפני מובא שהוא עד הגיבור, ונקבר מת זה בפרולוג איוב. לספר הפרולוג

 זו ל״השערה״ מעניק הסמוי הטקסט אחרונה. ארכה לו וניתנת העולם ריבון

 בצורה הגלוי את להבין לנו המאפשר הוא־הוא כן, על יתר ;חשובה אסמכתא

 את חדשה קריאה לקרוא זו זיקת־גומלין אותנו מחייבת למשל, כך, חדשה.

 רחב שבבית תוהה שאתה עד היה, ודחוק היה צר ״המקום :הבאים המשפטים

 וכן: שז), (עמ׳ כזה״ ודחוק צר מקום בו שיש אפשר השר כבית ונאה וגבוה

 לפניו שיבואו השר של כבודו שאין עליון, בגד ללבוש לו התירו ״בקושי
(שם). מלאכה״ בהם שעושים בבגדים
 הסמוי הציור כי למדים, אנו הטקסטים סוגי שני בין האנאלוגיה מתוך

 הוא השני הקטע מרמז שעליו והציור הקבר, הוא הראשון הקטע מרמז שעליו

 ההקשר) (לכל הסמוי שהטקסט כיוון היהודים. מן מת קוברים שבה טלית,

 בין כיחסים נתפשים וההייט העבדים שיחסי ומכיוון הקבר, חיבוט על מרמז

סמוי. טקסט באותו אחרים פרטים גם משתלבים — למת מלאכי־התבלה

 של מישורים בשני מתרחש הסיפור של הראשון שהפרק למד, אתה מכאן

 מובל בהפקידו, שמעל זקן לפנינו הגלוי בטקסט אחת. ובעונה בעת מציאות

 הסמוי בטקסט השר; של עבדיו על־ידי סרח, שבפניו השר בפגי למשפט

 בעולם הקב״ה עם ופגישה הקבר חיבוט אדם, של מיתתו על הדברים מרמזים

 — מוסכם בסמל השימוש מדרך גם משתמע המוות למצב הסמוי הרמז הבא.

החיים״. ״נר ככיבוי שכמוהו — החייט לבית השר עבדי כשנכנסו שכבה הנר

 ציורים באמצעות מטאפיזית חוויה לתאר איפוא מנסה זה לסיפור הפרולוג

 חוויות הן הקץ ותשוקת הקץ תחושת הזיקנה. יומיום. של מחומרים השאובים

ספק שהיא בתמונה, אלה חוויות מתממשות בהמשך שבנמצא. פסיכולוגיות
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כסיפור וסמוי גלוי

 אלא קיימת שאינה הוויה של מימוש זהו חלום־בלהות. ספק סיוט־בהקיץ,

האדם. של ובדמיונותיו בהזיותיו
 בסיפור הדדמישורית הטכניקה של העיקריים התפקידים מן אחד :לסיכום

 זו לתכלית ריאלית. השגה להשיגם שאין מצבים לממש הוא הלא־ריאליסטי

 כפי ריאלי מצב על המרמז — הסמוי הטקסט בין התחומים מתערבבים
 ריאליסטיים ציורים לבין ״לא־ריאליסטיים׳/ בציורים העממי בדמיון שנתממש

 מימוש להעניק המדובר מנסה זאת בדרך של־ממש. מציאות מתחומי השאובים

 איזו :לשאלה תשובה כביכול, השיב, המחבר הלא־ריאלית. לחוויה ריאליסטי

 הנפש בחיי עולם־הבא של החרדות וחזיון הזיקנה המוות, חוויית תקבל צורה

 בדמות זו חוויה לעצמו לדמות מסוגל הלה האדם־של־כל־ימות־השנה. של

 המטאפיזי העולם את לעצמו מדמה אינו הוא ולכן בלבד, מכיר שהוא העולם
 זהו מסוימות מבחינות מוכרים. מחיי־ממש השאובים חומרים באמצעות אלא

התר בהקשר אשר חומרים, והממשי האפשרי האנושי, לתחום להחזיר נסיון

 על־מציאו־ בתחום מלכתחילה, נתונים, הם הסמוי הטקסט מרמז שאליו בותי

 אבל ״מציאותי״, קיום עולם של ולריבונו למלקות לעבדים, יש שם תי.י׳'•

 מחוקי שונים וכלליה שחוקיה על־מציאות. זוהי כי מלכתחילה, יודע הקורא

 לעל־מציאות, מציאות בין התחומים מיטשטשים החדש בהקשר המעשה. חיי

זה. טשטוש של בעטין דווקא מתממשת והאחרונה

 הסיפור כל של עניינו כאחד. פרטיו ועל הסיפור כלל על משפיע זה מיזוג

 מתנסה, ה״אני״ האני. של מימושו בעיית לבין המוות חוויית בין המתח הוא

 שחייו כיוון עצמי, למימוש הדחף את שמעצמת מוות חוויית במין כביכול,

 מעגל־ המתח. את מגבירה פםק־הדין דחיית דחוי. כגזר־דין מעתה נתפשים

 בתפקיד העשייה קצב להחשת גורמת אינה שההעצמה הוא, האירוני הקסמים

הבריחה. כיסופי לעיצום גורם המתח עיצום :הוא נהפוך עצמו. על שנטל

 טשטוש טכניקת של פרשניות מסקנות בכמה לעיין חזרתי האחרונים בדברים

 על־מציאות המהבר מממש בה טכניקה לעל־מציאות, מציאות בין התחומים

האנושי. היומיום מן השאובים חומרים בעזרת

 כמקור היא גם המשמשת נוספת. מסורת הם יונה״ ״מדרש מתוך פרקים

 שאין אף זה, מסוג קטעים כמה כאן אביא לסיפור־שלנו. הסמוי לטקסט
:הנתון מן מיידי באופן משתמעים הדברים

 בגוף להיות הזה בעולם שירדה אדם של הנשמה זו לספינה שירד ״יונה

 תונו לא הפסוק דרך על יונה הנשמה מקרי ולמה לספינה. הנמשל אדם של

בעולם הולך והאד׳ הגוף. עם לה שיש השותפות גורם זה וכל עמיתו. את איש
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להשכר. חשכה והאניה כדכתיב להישבר שחישב הגדול הים בלב כספינה הזה
 מעון מכשול שום לו יהיה שלא בלבבו וחשב שחטא הזה בעולם האדם כן

 שעשה והחטא העוו לו ומזכיר חזקה סערה רוח מטיל הקב״ה זו מעין] :[צ״ל

 האדם את שנושאין כיון וישאו. הסערה... כמו ופורענויות יסורין לו ושולח

 יקר תנו עליו מכריזין הוא זכאי אם עליו מכריזין הקברות לבית מביתו

 דכתיב ליה מנא נכחו. הולך משכבותם על ינוחו שלום יבוא מלך של לדיוקנא

 ווי ואומרים עליו מכריזין הוא חייב ואם יאספך. ה׳ כבוד צדקה לפניו והלך

 ויעמד הים אל ויטלהו בתריה כתיב מה משנברא. נברא שלא לו טוב לפלוני

 היסורים שהם הסערה הדין מקום שהוא הקברות לבית שנכנס כיון מזעפו. הים
 הדג מעי הדג. כמעי יונה ויהי כתיב מה הקבר. הוא שבלע ודג מזעפו עומדין

המדרש, בית יונה״, (״מדרש שועתי שאול מכמן דכתיב מנ״ל השאול הוא
).104—103 עט׳ ח״א,

 מוזר מפנה כאמור, חל, לכך בסמוך הסיפור. סוף מרמז זה סמוי טקסט על

 מכאן ;למדי ריאליסטי באופן התרחשו הם זו לנקודה עד הדברים. במהלך

:תופסת אינה שוב הריאליסטית וההנמקה פניהם הם משנים ואילך

 טהורים במים המלבוש את כיבס הנהר. אצל והלך המלבוש את החייט ״נטל

 השר לי קבע שלא טוב לעצמו, אומר כשהוא להתייבש הנהר שפת על והניחו

יפה. יפה אותו ואגהץ מגהץ ואקח לביתי עמו ואחזור המלבוש יתייבש זמן.

 אחריו רדף הדג. אחר ורץ הנהר לתוך החייט קפץ המלבוש. את ובלע דג בא

 וגיהוץ כיבוס אגב, — שיט! ׳(עמ ונתעלם״ המים לתוך הדג שחה החייט.
התלמודי). במשל כבר נזכרו

 ״צלל שהוא עד ובהרהורים בגלים החייט של מאבקו בתאור ממשיך הקטע
שב). לצאת״(עמ׳ ורגליו ידיו מצא ולא אדירים במים

 המפרש המספר, של פרשני־מסאי קטע מופיע הסיפור, סיום לקראת בהמשך,

— העבדים !הקב״ה — השר !אדם כל — אלגורי(החייט פירוש המעשה את

 הסמוי הטקסט שאת שי), (עמ׳ אחר לקטע זה קטע הקבלת החבלה). מלאכי

 הקטעים שני כי מלמדת, כבר, פיענחתי ״המלבוש״) של בפירושו (הדן שלו

 למושג האדם) (המלבוש, שונים ציורים בשני מתייחסים האלגורי ופירושם

 אורך לכל מופיע הנשמה, את כביכול המייצג ״המלבוש״, ציור ״הנשמה״.

לסיום. קרוב בלבד מרומז באופן — והספינה יונה ציור ואילו הסיפור,

 לנשמה מדומה דג, על־ידי נבלע שמלבושו החייט, ישראל כי מלמדת, ההקבלה

השאול. על־ידי ונבלעת לקצה המתקרבת

חיי את מתאר המדרשית, הספרות של רבים טקסטים כמו יונה, מדרש
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כסיפור וסמוי גלוי

 אלא אינם והעונש השכר הקללה. או הברכה לקראת כמסע־מכשולים האדם

 למצות המחבר מנסה הסיפור של האחרון בחלק זה. מסע של הסופית התוצאה

 גלים ים, דג, מלבוש, (אדם, גדולים ארכיטיפיים סמלים באמצעות זה ״מסע״

 ריאליים. במצבים לכן קודם שמימש המשמעויות את ״מסכם״ הוא "•,5ואצות).

 לבין בינה וקושרת הריאלית העלילה על כביכול חוזרת ״הסמלית״ העלילה

 בטקסט ונרמז הגלוי בטקסט שהובלע מה יותר. ומקיפים נרחבים מעגלים

 הסיפור סיום לקראת אחת: בבת המישורים שני בהפעלת כאן מתבטא הסמוי

משמ המקנים וטבעיים, מוסכמים סמלים באמצעות היצירה נושאי מתבטאים

 הריאלי בהקשר המתבצעות הגיבור של שונות לפעולות רחבה מטאפורית עות

 הגלוי הטקסטים הגלים). עם הסתחפות עשתונות, איבוד בים, (היבלעות

 ואינם הספציפית, היהודית התרבותית במסורת כאן תלויים אינם שוב והסמוי

 הם האלה הסמלים זו. במסורת דווקא המעורה אידיאלי״, ״קורא אל פונים

שונות. בתרבויות רבות מקבילות להם ויש אוניברסאליים

 טקסט בעל לא־ריאליסטי סיפור של הסמוי הטקסט בחישוף :דבר של כללו

 נזקקנו — שלו ברובד־על דליל שהוא ״הפקר״, לסיפור בניגוד מעובה, גלוי

 ההנחה מסוימים. מסורתיים משמעות לשדות המתייחסים לרמזים, בעיקר

 הקשרים משמשים ולא־יהודית) (יהודית רב־רבדית שבתרבות היא, המובלעת

 על מבוססת זו התייחסות הגלוי. לטקסט סמוי כטקסט קדמוניים תרבותיים

 להתייחם יכול שהמחבר הקוראים לכל משותפת תשתית־תרבותית של קיומה

 שתשתית־תרבות מסתבר, בדרך־כלל שונים. רמזים באמצעות ולעוררה אליה

 סמוכה אבל הבעתה, בצורות ספציפית יהודית היא עגנון של ביצירתו זו

 אדם״, (״כל הסמוי בטקסט שונים לעניינים אחרות. לתשתיות־תרבות למדי

 לאלגורית) (הקרובה ספציפית משמעות אמנם יש ״העבד״) ״השר״. ״הדג״,

 אחרים. בהקשרים קרובה או דומה משמעות להם יש אבל היהודי, בהקשר

 שהתופעות מלמד, מיתום־משווה, של במחקרים או סמלים, של במילון עיון

בגי שונות בתרבויות מתגבשות מסוימות תופעות כלומר: ארכיטיפיות, הן

 נסמך עגנון של הלא־ריאליסטי הסיפור קרובים. או דומים סמליים בושים

יותר. כללית תשתית על והן יהודית לאומית תרבות של תשתית על הן איפוא

 הוא ענייניו את שהבהרתי בלי הדיון בפתח שהוזכר נוסף מסורתי טקסט

 המטאפוריים המיכתמים מסוג הוא זה מאמר וגלגוליו. אבות מפרקי חז״ל מאמר

 העממי כוח־הדמיון מנסה אלה מיכתמים באמצעות במסורת. למדי הרגילים

 מנסיבות השאובים חומרים על־ידי על־מציאותיים מצבים לעצמו לצייר

והיחס בעולם הדתיים תפקידיו בזמן, האדם של מוגבלותו חוויית ממשיות.
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י חלל ם :שנ ככי כד

 של הדתית התביעה לבין ובינם הגשמתו יכולת לבין התפקיד נטל שבין

 העבודה מיחסי השאובים חומרים בעזרת מובעים אלה כל העליונות, הרשויות

 למערכת־ מוקבלת הממשית היחסים מערכת (אדון). ובעל־בית פועל בין

העל־מציאותית. היחסים
 האלגורית משמעותו אל כבר מתייחסות מלכות״ ב״כתר הפיוטיות השורות

 נוספים מטאפוריים גורמים כאן הוכנסו המובן־מאליו. דבר כאל המיכתם של

 נוגשים חלאה, לרחוץ תשובה, (עת העל־מציאותית משמעותו את המרחיבים

 המרחיבים ואלה המקורי, המיכחם את המרכיבים הגורמים שוחק). הזמן אצים,

בסי ממומשים הם גם והנוגשים), התשובה (בעיית המאוחרת בשירה אותו

 אל המטאפורית הרמה מן ומוחזרים (המלבוש), המרכזי הציור כמו פורנו,

 במישור עוצב בעל־הבית אל בעל־המלאכה של יחסו המילולית. הרמה
 נוסף. כמישקע קיימת במיכתם הצפונה המטאפורית המשמעות אבל הריאלי,

 המטא־ הרמה בין שהגבולות מפני נצטמצם, זה מישקע של האלגורי אופיו

 לרמה (המתייחסת המילולית לרמה העל־מציאותית) לרמה (המתייחסת סורית

 מאפשר האלגוריים, היסודות את המטמיע זה, מימוש ניטשטשו. הממשית)

 ולדמויות למצבים אמיתי סמלי ממד ומקנה לסמוי, הגלוי בין מפרה יחס־גומלין

לאחד. והיו שנתמזגו
 ממומש הגלוי שבטקסט כך על איפוא מבוססת הסיפור של הטכניקה

 תחום (המסמן אלגורי סימן או מצב) או עלילה (המסמן אלגורי מיכתם

(״המל אלה סימנים כלל). בדרך אליו מתייחם אינו זה שסימן משמעות

 מאחר סמל, לכדי ו״מתעבים״ משמעותם את משנים וכד׳) קצר״ ״היום בוש״,

 ״הפקר״ כמו בסיפורים הגלוי. בטקסט בלבוש־בשר ומופיעים מתממשים שהם

 כל־ ״בשריות־ודמיות״ קורמים האלגוריים הרמזים אין שלימה״ ״פת או

 ליצור כדי עד עשירה אינה שלהם הריאלית המודיפיקאציה ולכן צרכם,

 בהמדוזה־ דווקא הוא ״המלבוש״ הסיפור של כוחו ורב־משמעי. מורכב טקסט

 המופשט. אופיו את המימוש במהלך המאבד הסמוי, האלגורי הטקסט של בעליל

 מגוף תסתבר סמוי) (כטקסט האלגורית ש״האפשרות״ לכך, מביא המימוש

 שעליהן התרבותיות המסורות על אמון יהיה שהקורא בלא הגלוי, הטקסט

זו. ״אפשרות״ היוצרים המוסכמים הסמלים סמוכים

 מובלע ובעל־המוליכות הסמוי שמיטענו ״סמלי״, גלוי טקסט איפוא נוצר

 קבועה משמעות גם יש זו שלהרחבה אף הנתון, של כהרחבה בו־עצמו

 מסוימת לחדירה להביא עשויה הטקסט של סמלית הבנה המסורתית. בתרבות

מרכיביו כל את שנפענח בלי משמעויותיו, כל על הסמוי, הטקסט למעמקי
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בסיפור וסמוי גלוי

 כמובן עשויה זו במסורת מקיפה ידיעה רק אבל — המסורת מן השאובים

ובמלואה. בשלימוחה היצירה את לנו לחשוף

ט

 הטקסט באמצעות הסמוי הטקסט את להבין הדרכים הן מה לשאול ניסינו

 קריפטיים (שהם בו המובלעים חומרים של לחישופם שנזדקק בלי הגלד

 בחישוף תלויות שאינן הטקסט, אל האפשריות הגישות מן בכמה לפעמים).

 ואדון אמשיך להלן ״הפקר״). ניתוח (תוך קודמים בפרקים דנתי המסורות,

 החומרים בפענוח תלויים יהיו שהדברים בלי ״המלבוש״ את להבין באפשרויות
המסורתיים.

 העל־ המשמעות אחרים, מודרניים לא־ריאליסטייט לסיפורים בדומה ושוב,

 הדמות של משמה האיפיון, מדרכי גם מסתברת ״המלבוש״ של מציאותית

 ביצירתו זה סיפורת סוג של גיבורו 56דמויוודהמשנה. של ומשמותיהן הראשית

 כדמות ובין המעשים״) (״ספר כגיבור־מספר מופיע שהוא בין עגנון, של

 נושא ועינם״), ״עידו (״המלבוש״, כל־יודעת מספרת סמכות על־ידי המוארת

 כלליותה ואת אלמוניותה את המדגיש ישראל), (אני, סתמי שם בדרך־כלל

 ואת אדם״ ״כל כמין הדמות את להציג היא המחבר של נטייתו הדמות. של

 דרכו את המייצג כמסע — ״מסעית״) היא התבנית ב״המלבוש״ (וגם ״מסעה״

בעולם. האדם של

 משמשים הראשית הדמות ושל דמויוודהמשנה של ששמותיהן יש פעמים

 לדמויות־המשנה אין דנן בסיפור אבל העלילה, להבנת עיקרי אלגורי רמז

 רגשיים בגיבושים משמשות הן מובהקות. ותכונות מובהקים סימנים שמות,

 וחבריו הגיבור אשת :המחבר של בעולמו ״האני״) של שונים (השלכים שונים

 זו כלליות ודווקא בפרטות, מאופיינים אינם ועבדיו, השר וכן המשתה) (בבית

ביותר. כללי לפירוש אפשרויות שפותחת היא

 ב״ספר גם כמו כאן, הובלטו לא כך טושטש, הדמויות של שייחודן כשם

 יהודיים לאתרים אמנם נזקק המחבר ומקומו. הסיפור של זמנו המעשים״,

 התפילה, הבית, (חורבן ספציפיים יהודיים ולדרכי־חשיבה וכד׳) המדרש (בית

 ומפורטים תחומים הדברים אין אבל ;חרוצים״) ״יד חברת המזון, ברכת

 מטביעות התאור של והכלליות הדמויות של האנונימיות היסטורית. מבחינה

 כפרשן הקורא את מחייב הדבר כולה! היצירה של דיוקנה על חותמן את

ריאליס הם בו רבים שחלקים הגם כלא־ריאליסטי, הסיפור מכלול את לתפוש

שיג).—שיא עמ׳ הקאשיפעני, אכילת תיאור (כגון מאוד טיים
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נדבכים :שני חלי,

 שאובים שאינם רבים, ומוסכמים טבעיים בסמלים גם משתמע הסמוי הטקסט

 רחב בהקשר ״סמלי״ תוקף להם שיש אלא ספציפיים, יהודיים ממקורות רק

 בין לסיפור, האופיינית ההקבלה, היא 57 ״טבעי״ לסמל מובהקת דוגמה יותר.
 כצירוף שונות בלשונות מופיעה זו (הקבלה החיים מחזור לבין היום מחזור

 היא המחזורים בין שהאנאלוגיה לפי ״טבעי״ סמל לפנינו 58סמיכות). של

 האפשרות, את הדעת על איפוא מעלה הבא המשפט אנוש. בחיי של־קבע חוויה

 ״כל של החיים מחזור אלא חייט, של בחייו יום רק איננו הנדון הנושא כי

:אדם״
 והחמה היו, רפויות ידיו ואף צרכן כל שימשו לא ועיניו היה זקן ״החייט

 החמה והיתה יום שהיה זמן כל נגמרה. לא עדיין והמלאכה לשקוע עמדה כבר
 היום משעבר הם, בלא אפשר שאי לו שנדמו בדברים החייט נטרד מאירה

 בהם...״ צורך היה שלא והכיר ראה לבעליו המלבוש את להביא השעה והגיעה

שה). (ענד

 אינם הזמן מושגי ושאר ״היום״ החמה״, ש״שקיעת מסתבר ההקשר מן

 שהפירוש משום והן לשקיעה זיקנה בין ההקבלה משום הן כפשוטם, נתפשים

 לדמות המתייחם המחזורי הסמל הסיפור. במהלך עצמו את מצדיק ״המחזורי״

 דווקא תלוי שאינו ״סמלי״ ממד אותו לסיפור איפוא משווה אדם״ ״כל של

במסורת.
 נזקקת אלא מחזורים, של באנאלוגיה תלויה אינה זה מסוג שנייה דוגמה

 כוונתי < ארכיטיפי למישור הריאלי המישור מן עלילי ציור המעביר לדימוי,

:הבא לתיאור
 שנעשו לבסוף לו גרם תחילה נפשו את שעורר היי״ש אף פחד. עליו ״נפל

 התחילו הישנות עצמותיו אף בשינה, מתקשרות עיניו התחילו כבידים. איבריו

 והוריד המלבוש את ושכח השר את החייט שכח הרפה, הבשר בתוך מנמנמות

 ולא לפניו לא לו ואין אמו במעי שרוי היה כאילו לו יושב והיה לבו על ראשו
שו). ׳(עמ כלום״ ולא לאחריו

 לתפירת האחריות מן להימלט הגיבור של לנסיונו מתייחסים אלה דברים

 התביעה מן מחרדתו הנובע העושה, של ואין־האונים העשייה מתח המלבוש.

 לידי פאראדוקסאלי באופן מביאים המוות, מאימת וכן והחיצונית הפנימית

 הסמל על־ידי מתפרשת במיתה״, משישים ״אחד השינה, המוות. אל תשוקה

 שבו מצב שבטרם־חיים, למצב שיבה כמין נתפשת הבריחה האם. מעי של

 אין במוות, כמו זה, במצב גרמוה. והזמן שהמועד באחריות נושא האדם אין

שבתוכן ואחרית, ראשית על־ידי נרדף ואינו זמן של ב״תודעה״ שרוי הוא
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כסיפור וסמוי גיוי

 המצטרף האם״ ״מעי סמל להן. מחוץ נמצא הוא אלא עצמו, את לממש עליו

 איפוא מרחיב 59לאחריו״, ולא לפניו ״לא — המסורת מן השאוב לדפוס־הלשון

 לכיסופי ביטוי כאמור, היא, זו שינה זקן. אותו של נמנומו משמעות את

 הדימוי אליו. לכיסופים המוות אימת מובילה כיצד מעיד הקטע המוות.

 שאינו סמלי, עומק לו ומקנה העלילי הציור את איפוא מחריג הארכיטיפי

בלכד. היהודית במסורת תלוי

מאפ הם הדג. העבדים, השר, הכבוי, הנר הם: אחרים ״טבעיים״ סמלים

 לתשתית שנזדקק בלי בטקסט סמויים עניינים כמה של הבנה כאמור, שרים,

 היהודית המסורת מן לשאוב נוטה המחבר מזו: יתירה המסורתית. היהודית
 ובארכיטיפולוגיה במיתוס מקבילות דווקא להם שיש ״טבעיים״, סמלים אותם

 הסמלים את המלוות יהודיות קונוטאציות עולות לכך הודות אוניברסאליים.

 וספציפי־ הרחבה הכלליים לסמלים מעניק העברי הלשוני ההקשר ;הכלליים

יהודית. קאציה

 המטאפורי הפענוח באמצעות במקצת להסתבר כן אם עשוי הסמוי הטקסט

 ופירוט יתר־ייחוד להם מקנה היהודית צורתם ואילו ;טבעיים סמלים אותם של

 את לו המעניקה היא־היא למסורת הטקסט של זיקתו אותם. ומעשירה־מגוונת

 שבה לוקה־בחסר, הבנה היא הסמוי הטקסט של ״מתורגמת״ הארה עושרו.

 הרבה, דקויות נחמיץ אבל בכללו, הסיפור את להבין אמנם אנו עשויים

למסורת. הטקסט של בזיקתו אך־ורק הקיימות

 מורכבותו למדי. מורכב סיפור הוא ״המלבוש״ כי לנו, נתברר האמור מכל

 הגלוי שהטקסט אף־על־פי לגלוי, הסמוי הטקסט שבין ביחס־הגומלין תלויה

 של המיוחדת ״הטראגיות״ היא זה סיפור של עניינו 60לכאורה. פשוט הוא

 בחייו עיקרי מניע היא זו ״מערכה״ עצמית. להתגשמות הלא־גיבור מאבקי

 שבעטיה השלימות, מאידיאת נובעת והיא עגנון), (לדעת אדם״ ״כל של

 ״הגיבור״ בנפש הן קיימת זו מערכה במעשיו. עצמו את להנציח נתבע הוא

 המסתברת ״השר״, של בדמותו שנתממשה כביכול, חיצונית, בתביעה והן

 הוא הדמות של הפאתוס מקור כאחת. ותת־מציאותית על־מציאותית כדמות

 נסיבות, של קורבן מובהק, אנטי־גיבור כאמור, זהו, הלא־גיבורי. בדיוקנה

 התכונות את מלכתחילה חסרה הדמות לעצבן. או בהן לשלוט מסוגל שאינו

 מתואר זה מצב האנושי״. ״המצב של בתביעותיו עמידה לשם הדרושות

 ממנו מונע שבו בשר־ודם אלוהים. ובצלם בשר־ודם נברא אדם :ככפול־פנים

 הוא ולתיסכולו. לכשלונו גורם הזה והניגוד שבו, האלוהים צלם את לממש

בו הכרוך ונטל־האחריות המימוש במעגל־קסמים: שבוי שהוא מפני נפשל
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נדבכים :שני חל?

 ואלה t היומיום של הקטנים הפיתויים אל נמלט הוא ולכן מכוחו, למעלה הם

 נמלט... הוא והזמן המוות מאימת למימושו. בדרכו למכשולים והופכים חוזרים
 הנובע המתח אחרות: במלים המוות. מן חרדה עוד בו שאין המוות, אל

 מתח. מאפשר אינו שוב והרפיון הרפיון, מקור הוא האדם של הזמן מתודעת

מראש. לכשלון סופרנו, לפי איפוא, נידונו במלאכתו עצמית להנצחה כיסופיו

 מכיר האדם האדם. של הדתי לתיסכול הולם ביטוי רבה במידה הוא הסיפור

 חיצונית. כתביעה נתפשת שהיא (בין הדתית בתביעה הטמון בפאראדוקס

 לעמוד מסוגל אינו הוא המוגבל. לכוחו מתאימה שאינה פנימית) כתביעה בין

 הוגדר כי שאם יעוד, מעצמו לתבוע סיזיפי: למצב־תמיד נידון ולכן בה,

 למעלה הוא אף־על־פי־כן במלאכה), (הצלחה וקטן מוגבל כיעוד להלכה

 שלו ומהותו שלו זה שצלם משום נכשל, בצלם שנברא האדם אנוש. מכוח
בקנה־אחד. עולים אינם ״הבשר־ודמית״

י

 עמוק גומלין יחם מתקיים שבו מעובה ארג5 בעל כאמור, הוא, ״המלבוש״

 מחייבות הגלוי, הטקסט של מסוימת סבירות חרף הסמוי. לזה הגלוי הטקסט בין

 נבונה קריאה שתתאפשר כדי הסמוי, הטקסט את לפענח שונות סטיות אותנו

וממצה.

 תשתית המשמשות שונות, יהודיות במסורות בעיקר תלוי הסמוי הטקסט

 משמעות במסורת להם שיש וצירופים ציורים מממש האחרון זה הגלוי. לטקסט
 ויחם* המעשה, בחיי חדשה משמעות הציורים מקבלים זאת בדרך אלגורית.

 טישטוש סמלי. ממד להם מקנה האלגורי למישור הממשי המישור בין הגומלין

 כדי קודם־כל נועד הריאליות הנסיבות לבין המופשט הציור בין התחומים

 ניתן לא על־מציאותי; עולם של תדמית חומרי־המציאות באמצעות לעצב

 היחס מעין־זה. תחומים עירוב באמצעות אלא הולם באופן זה עולם להציג

 בו שיש סארמ״יה, של יחס לעתים הוא המסורתי להקשר החדש ההקשר בין
המסורתי. ההקשר של והזערה חילון

במסו הן סמלית משמעות יש ביצירה המופיעים המסורתיים החומרים לרוב

 נובע שונים ציורים של הסמלי ערכם לה. מחוצה והן הספציפית היהודית רת

 שציורים מהקשרים והן שונים) תרבות (בתחומי והמוסכם הטבעי מאופיים הן

 הגלוי הטקסט של החי ורושמו האוניברסאלית הסמליות בהם. מופיעים אלה

 הקשר רק אבל הספציפי, היהודי להקשר מחוץ גם זה סיפור הבנת מאפשרים
וגיוון. עושר לו מקנה זה
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לוי מוי ג ס ר ו פו סי כ

 (״הפקר״), הקודם לסיפור הזה הסיפור בין מקבילות וכמה כמה למרות

 מצבי של המדויק האיתור וחוסר הדמויות של והסתמיות האנונימיות כגון

 עולמו טיב שהשגת כיוון מקודמו, ומורכב עשיר זה סיפור — והמקום הזמן

 הטקסט של עלילתו בלבד. אינטלקטואלית בתפישה תלויה אינה הסיפור של

 המגוון המימוש וכן הסמוי, הטקסט לבין בינו אמצעי הבלתי והקשר הגלד
 קיימות שאינן ומורכבות מוחשות זה לסיפור משווים הסמליים, הצירופים של

 לא־ריאליס־ סיפורים של שונים לסוגים משתייכים הסיפורים שני ב״הפקר״.

 ביחסי תלויים קישוריו במרכז! הסמוי הטקסט את מעמיד הראשון טיים:

 אינו השני ״המסע״. את המרכיבות השונות החוליות מן המסתברים הרעיונות
הריאליס בעלילה תלויים וקישוריו להפך, או הגלוי פני על הסמוי את מעדיף

 הסיפור כאחד. בה וצפונות המובלעות הלא־ריאליסטיות ובמשמעויות טית

 !עגנון) של (כלשונו ״מתחברים״ השונים שחלקיו הסיפורים מן הוא האחרון

 היוצר הגיע ולפיכך אחת, מקשה עשויים במציאות ושאינם במציאות חלקיו

הלא־ריאלית. ביצירתו חשוב להישג כאן דווקא

 מן אחד על אותנו העמידו בקודמו, המדוקדק העיון כמו זה, סיפור בדיקת

 ההדוק הגומלין יחם עגנון: של יצירתו במכלול ביותר החשובים הנדבכים

 הסמד מתגלה שבה הדרך על קודמים בפרקים עמדנו ואם לסמוי. גלוי שבין

 בסיפור הגלוי של תפקידו מה וללמדנו החסר את למלא זה פרק בא בגלוי,

 הכוחות יחס שבו הסיפור שדווקא למדנו, וכה כה בין הסמוי. עניינו שעיקר

 בקריאה הנראה הסיפור מן יותר רב־משמעיים רבדים מבליע יותר מאוזן

 שנתגלה הגורמים מאזן פנים. וכמה לכמה המתפרשת סתומה, כחידה ראשונה

 המחבר, של הלא־ריאליסטיים בסיפוריו בעיון רק לא חשוב זה בסיפור לנו

 אלא במהותם מזה זה שונים הסוגים שני אין הריאליסטיים. בסיפוריו גם אלא

בתבנית. ובתיפקודם מרכיביהם באיזון

 בפרקים שגרונו הטכניקות שתי גם מתממשות הנדונים הסיפורים בשני

 מדרך־ סטיה על ומבוסס זימונים של שרשרת רצוף ״הפקר״ הסיפור הקודמים.

 המטאפורית במשמעותו קדרותה ומקור הקומי, גבול על היא הסטיה הישר.

 ממש של מסע — בסמוי !מדרך־הישר קומית סטיה זוהי — בגלוי ה״מסע״. של

 חבר אותו (כגון בזימונים עגנון מרבה ״המלבוש״ בסיפור גם הנפש. בנבכי

 בעיקר אך המרזח), לבית אליו ונתלווה הכנסת בבית לחייט לו שנזדמן

 חוליות מדרך־הישר, סטיה הם החייט של חייו ה״סטיה״. טכניקת בו נתממשה

 ביטוי שהיא משום למדי, טראגית — כשלימות — היא אך קומיות הן הסטיה

שאין כמטרה — והיעוד כסטיה, מתפרשים החיים מדרך־הישר. ל״סטיה״ קיומי
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י חלק נ ם :ש כי ג ד נ

 בשני אלה בסוגיות לדון ביקשתי לא אמנם לעולם. להשיגה יכול ודם בשר

 גלוי־וסמוי ושיחסי התבנית מן חלק שהן לי נראה אך האחרונים, הסיפורים

 נעשה בגלוי קומי מסע המיוחדת: משמעותן את כאן להן מקנים פטיפור

 החוקיות מן חלק הוא בגלוי והמקרי השרירותי הזימון !בסמוי טראגי למסע

 וכל זו את זו ומשנות מפרות הללו התבניות שלוש בסמוי. המסע של הנפשית

בתבנית. מיקומה לשינוי בהתאם רעותה של למוריפיקאציה גורמת מהן אחת
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מנו פסיהוד .





עגנוף סיפורי של באינטרפרטאציה בעיות

ד ו ה י מ ד ע ע ל ג

ת ו ר ע ה על ה י צ א ט ר פ ר ט נ י ת א י ת ו ר פ ס

עגנון לש״י ועינם״ כ״עידו דיונים כעקבות

 ודעת חשבון אין שבאמת עומדת, במקומה השאלה ועדיין תשובה, אין אלו שאלות על
הטעמים, בביאור משתנה ואינו בפירושים מתחלף המעשה ואין ..] .J שכזה, במעשה והבנה
 שאין המקרים על בעולם בדיבורים להתחכם כדי להשיב שנוהגים סברות, אלא שאינם

שצד,)—שצד ועינם״, (״עידו מנחם. להם שאין המעשים ועל פתרון להם

ן כ ו : ת ר מ א מ  של הנחות־היסוד .1 ועינם״. ל״עידו אינטרפרטאציות שלוש : מבוא .0 ה
 האינטרפרטאציה .1.2 האינטרפרטאציה. של גבולותיה על .1.1 האינטרפרטאציות. שלוש

האינטר .1.5 והאידיאה. האינטרפרטאציה .1.4 הכפול. הסיפור הנחת .1.3 הפראגמנטארית.
 ואינטר־ שלמה אינטרפרטאציה .2 החוץ־ספרותי. ולד,קשר אחרות ליצירות בזיקתה פרטאציה
 האינטרפרטאציה עקרון .2.2 בירדסלי. לפי השלמה האינטרפרטאציה .2.1 מקיפה. פרטאציה
המקיפה.

 (המובלעות הנחות־היסוד את לברר מבקש זה מאמר
 על קיימות אינטרפרטאציות בשלוש המפורשות) או

 גם התייחסות תוך ועינם״,׳ ״עידו עגנון ש״י של סיפורו
 אלה, לאינטרפרטאציות מסביב שהתעוררו לויכוחים

 תוך בכלל.* האינטרפרטאציה לבעיית נגיעה להם שיש
ם על הערות גם אעיר הנחות־היסוד בירור כדי י ל ש  כ

 אין ועינם״. ב״עידו בדיונים שנתגלו באינטרפרטאציה,
 לא ולכן האינטרפרטאציה, של תיאוריה להציע כוונתי

בכך. שעניינם חשובים חיבורים להרבה כאן נזקקתי
 האינטרפרטאציות לשלוש משותף מכנה כמעט אין

 יחסו מקובל שלושתן על :(למשל שוליים בעניינים אלא
 ]5[ כשצמח גם לגמולה). גינת של והאגואיסטי הקר

 השכינה היא שגמולה וטוען, ]1[ טוכנר בעקבות הולך
 ומציג אחרים בעניינים עליו חולק הוא ורוח־ישראל,

 שלושת הציעו דבר של לאמיתו שונה. אינטרפרטאציה
ת אינטרפרטאציות המפרשים ו ר ת ו  סיפור: לאותו ס
 מודרני קוהלת מעין עינם״ ב״עידו רואה ]6[ קורצווייל

 הארוס, שבין הקשר על בעולם, האדם של מצבו על
ול־ לארכאי לשוב האדם של נסיונו ועל והעולם הבית

 שוקן, הנד,׳. ׳עד ז, עגנון׳, יוסף שמואל של ספוריו ׳כל 1
,.שצד—שמג תשכ״ט,

 ),122—106 ],1([ טוכנר של הן האינטרפרטאציות שלוש ׳-׳
 כן כמו ).160—141 ],6([ וקורצווייל )381—378 ],5([ צמח
—18 ],1([ טוכנר של לספרו סדן של למבואו מתייחס אני
 לנושא רב עניין א].5[ וצמח ]4[ צוקר בין ולפולמוס )21

 לספרו ]2[ מירון של במאמריו־,ביקורת גם יש המאמר
 ״אגדת במאמריו סדן מדברי קטעים בכמה וכן טוכנר, של

 ,13<[ לספור״ מפנים ו״ספור )88—87 ],31( ושבע״ שבעה
89—93.(

ב שמדובר סבור, ]1! טוכנר עולמו; את זו בדרך תקן
 (התורה והמסורים הכתובים המקורות שבין היחס בעיית

 במ־ המחקר לבין הקבלה) —ביותר המסורתי בלבושה
 יכול התורה מחקר שאין היא והמסקנה דעי־היהדות,

 טוען, ]5[ צמח ואילו תורה; של לחיים תחליף לשמש
 היהדות בין העימות על דעתו את לחוות ביקש שעגנון

המ ההיסטוריוסופיה לתפיסה (או לכנענים המסורתית
 קדומה בתרבות ולהיאחז הגולה מתרבות להינתק בקשת

 הועלו הסיפור מן עצמם קטעים באותם בדיון גם ממנה).
ל מנסה מהמפרשים אחד וכל לגמרי, שונים פירושים

הטקסט״. ״מן צדקתו את הוכיח
השו באינטרפרטאציות הנחות־היסוד של בדיקה רק

 בכמה להכריע ואולי המחלוקת את להבהיר יכולה נות
עניינים.

האינטרפרטאציות שלוש שד הנהות־היסוד .1
ה על .1.1 י ת ו ל ו ב ה ל ש־ ג י צ א ט ר פ ר ט נ י א  ה

:לענייננו חשוב קטע יש־ מירון דן של בדבריו

 אץ שבהם עגנון, של כאלה אפלים אלגוריסטיים בספורים
ומו נהירים מושגים מסגרת על נסמכת האלגורית המערכת

 [אלא] האליגורית התרבותית המסורת מן כחלק לרבים כרים
 כאלה בספורים העין, מן סמויה מושגים מסגרת על נסמכת

 טבעם היא אפלותם מלאה. להארה להגיע אפשרות כל אין
 להאיר עשויה הבקורת .וד,אינטגרלי האמנותי לקיומם ותנאי
] מזה יותר ולא אינטואיטיביות בד,בלחות זו אפלה . . .  עוד [
 מוחלט הכרח שאין מה כל לפענח תאוץ שלא אולי, לה, ראוי

 קשים בנסיונות תנסה ושלא בפענוחו, ההסתברות! !מבחינת
 שב־ הקומי הצד את לראות הבילתי־נמנעת הנטיה את מדי

 להיות טבעו עצם עפ״י שנועד מה עד־תום להבין נסיעותיה
) 353 ,)2(< בילתי־מובן.

4 ג, כרך הספרות, למדע רבעוו - הספרות בתוך• • ©.496-488 עמודים תל־אביב, אוניברסיטת הוצאת (תשל״ב), 1972 ספטמבר ,3-
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[2j489ספרותית אינטרפרטאציה על הערות

 מבקש מירון ).106,11J( טוכנר מציג לזו מגוגדת תפיסה
 טוכנר ואילו ;הכל ולפענח לנסות הנטייה את לסייג
 ל כ את יפענח לא אם ספרותי למחקר ערך שאין סובר,

 לנו יש ביותר. ״הסתום״ את ואפילו ביצירה, הנאמר
 גבולותיה (אפילו גבולותיה בקביעת עניין אפוא כאן

 לפרש אפשר איפה :האינטרפרטאציה של ריים)1האפרי
 פוסק, טוכנר לפרש. מגוחך, ואפילו טעם, אין ואיפה

 פוסק, מירון ואילו מה, ויהי החידה את לפתור שיש
 מכוןנים מירון של דבריו לפותרן. שאין חידות שיש

 חד־ פירוש לתת טוכנר של נסיונותיו כנגד בעיקר
 מזה. יותר מהם משתמע אבל ועינם״, ל״עידו משמעי

ת כל שאין טוען, הוא דבריו בתחילת ו ר ש פ  למצוא א
 מע־ על המבוססים אלגוריסטיים, לסיפורים שלם פתרון

טע את מקבל הוא שאין וניכר, סמויה, רכת־מושגים
 לפיה לפרש שיש ־המושגים, שמערכת טוכנר, של נותיו

 אבל מסורתית־למדנית־קבלית. היא ועינם״, ״עידו את
 עפ״י ״שנועד דבר של טיבו מה היא, הקשה השאלה

 היא הכוונה האם ו״ מובן בילתי להיות טבעו עצם
ם ומסתורין״ ל״אפלוליות י א ל מ מ ד ה י ק פ בסי ת

 שהם מפני רק מתאפשר הזה התפקיד (ומילוי פור
 ועינם״ ב״עידו שיש כלומר, ונעדרי־פתרון), מסתוריים

ם ושכל לפענחם, שאי־אפשר סתומים קטעים ד י ק פ  ת
? ומסתורין אפלולית להרבות הוא

ח שיש מה בין מירון מבחין עוד ר כ לפ מוחלט ה
 מתוך גם מסתברת זו הבחנה כזה. שאינו מה לבין ענחו

 שעגנון ),142—141 ],6(| הטוען קורצווייל, של דבריו
ח אינן ושם ״שפה בחידות, משתעשע ר כ גו מ א ה

״ י  עצמו עם הסופר מדבר שבה רזים, לשון מעין—ת
 הפרטי מהמיתוס חלק זהו קוראיו. עם מדבר כשהוא

 לפתור הספרות מחקר של מתפקידו זה ואין עגנון, של
 ד.אמ־ לחשיבותו דבר מוסיפות אינן הן כי אלה, חידות
 ל״קומ־ הספרות מחקר יהפוך — כלא הסיפור; של נותית

 וכן: ).7 ],6([ אכסוטית״ ובלשנות בלשות של בינציה
 עגנון הגדיל במיוחד, עולם׳ וב׳עד ועינם׳ ״ב׳עידו
 בצע מה אבל לחידונים. סיפוריו הפיכת למען לעשות

 ומיהו ועינם׳ ב׳עידו גרייפנבך מיהו למשל, נדע, אם
לק בתוקף מתנגד שטוכנר מובן (שם). ?״ גינת הד״ר
 מיהו מפרשים הם שהרי בצמח, הדין והוא זו, ביעה
 ערך הללו הסתומים״ ״היסודות לכל טוכנר לדעת גינת.

אמנותי.
לפע לגיטימי פענוח בין מבחין שקורצווייל לי נראה

תפ שכל יסודות שיש מפני לא שאינו־לגיטימי, נוח
 משום אלא מירון), (כדברי מסתורין להרבות קידם
ן שום בהם שאין יסודות שיש י י נ . ע י ת ו ר פ  כך, ס

 לחקור המחקר של מתפקידו זה שאין טוען, הוא למשל,
 ב־ג או ב־ע פותחים בסיפור הגיבורים שמות כל מדוע
 היה ״לא ״עגנון״). בשם הראשונות האותיות (שתי
בין הזה המאגי הקשר אילו הסיפור של בערכו פוגע

 כשקורצ־ זאת, כנגד ).142 ],6(( קיים״ היה לא הדמויות
 נאמן יקותיאל ד״ר של זהותו חידת את מפענח ווייל

 שהרי כן, לעשות שעליו סבור הוא שלימה״ ב״פת
וב עגנון הדתי״ ״הסופר על האגדה את הרם זו בדרך

 ],6([ הדתית הבעיה של עומקה מלוא את חשף זו דרך
 בסיפור, גמולה של תפקידה מהו מסביר כשהוא גם ).7

שעו (כפי האלגורית זהותה את לפענח מנסה הוא אין
 את מייצגת שגמולה טוען, אלא וצמח), טוכנר שים

שא לדעתו, ומאגי. קמאי רחוק, משהו הפיוטי־ארכאי,
 של זו תחיה ״האם היא, ועינם״ ב״עידו מרכזית לה

 ).149 ],6([ ?״ בכלל אפשרית נושן, הישן הארכאי,
 של תפקידה את כאן להסביר מנסה שקורצווייל נמצא

לפענחה. בלי בסיפור המסתורית הדמות
 של טענותיו בין גדולה קירבה שיש אפוא, נראה

 על חולקים ושניהם מירון, של טענותיו לבין קורצווייל
טוכנר.

 חייב הפענוח לפגי שהרי עקרונית, שאלה לפנינו
 לפענח. לא ומה לפענח מה עצמו את לשאול המפענח
 שהוא (הפירוש) הפענוח בטיב תלויה לכך התשובה

 הנחת־המבו־ משום בכך יש והרי לסיפור, לתת מבקש
 על לפענוח ראוי אינו ומה ראוי מה קובע המפענח :קש
 יתעלם שהוא סכנה, כמובן, בכך, יש עצמו. הפענוח פי

לפענוחו. ומפריע שמעכב ממה
 האינטרפרטאציה בשאלת קשורה זו עקרונית בעיה
המקיפה. והאינטרפרטאציה (הפראגמנטארית) החלקית

ה .1.2 י צ א ט ר פ ר ט נ י א ת ה י ר א ט נ מ ג א ר פ  ה
 אחת את חושף הוא שלימה״ ל״פת טוכנר של בפירושו
בפי גם לדעתי, אותו, שהנחו ביותר החשובות ההנחות

:ועינם״ ״עידו רוש

הכוו כי דעת, לימדנו הסימבולי־אליגורי בעיצוב נוסף עיון
ר אצורות המרכזיות המשמעותיות נות ק י ע ש ב ו מ ב

ם י ת ג ו מ ש ב ם ו י י ט נ א מ י ס , ה ם י ד ד ו ב  ולאו ה
 ההתרחשות משובצים. הם שבה הרצופה, ביריעה דווקא

 מקום בממדי תלויה ואינה סוברנית היא כשלעצמה בעלילה
 של אירציוגלית חוקיות לפי מתפתחת היא מסויימים. וזמן

 הסוואה מסגרת להעמיד בעיקרה באה משהיא שיותר עצמה,
ההד .158 ],1(! בלבד. כיוון תמרורי לציין באה היא והסחה
שלי.) גשות

המו משמעויותיהן ״פיענוח על מדבר הוא עמוד באותו
ת של חשיות ו ל י ח מ ת פ מ י ה ג ש ו מ ו ו ו ס ה ה

ם אה י א ב ך ה ר ד ל ב ל ת כ ו ל ש ל ת ש ה ו ב ק מ
ת ע א ט ל . ו ״ ה ב י ק  שיש אפוא, היא ההנחה ע

סתו ושמות מושגים אפילו או סתומים, קטעים ביצירה
 איננה עצמה שהיא רחבה, ביריעה משובצים והם מים,

ה לפתרון מסייעת היא היותר לכל קושי. כל מעוררת
 ומנותקים ביצירה מפוזרים אלה שמות או קטעים סתום.

ולפרשם. לגלותם המפענח ועל מזה, זה
ה בשם לכנות מבקש אני י צ א ט ר פ ר ט נ י - א ג א ר פ
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|3)גלעד עמיהוד490

ת י ר א ט נ קט בפענוח המסתפקת אינטרפרטאציה, כל מ
 המפורשים ליסודות לזיקתם להתייחס (בלי מהיצירה עים

 ״הכוונות את להעמיד כדי כולה) וליצירה שביצירה
בפי להסתפק שאפשר ההנחה, המרכזיות״. המשמעותיות

 :נוספת מובלעת להנחה נזקקת מהיצירה, קטעים רוש
מפו קטעים) של רצופה יריעה (או קטעים ביצירה שיש

 האינטרפרטאציה הנחת סתומים. קטעים בה ושיש־ רשים
 הקטעים את לפרש שיש אפוא, גורסת הפראגמנטארית

 זו, בהנחה המחזיקים לדעת :מזו יתרה בלבד. הסתומים
 פירושם אבל כולה, היצירה את אמנם מסצים הם אין

 טוכנר אומר למשל, כך, בתחומו. תקף הפראגמנטארי
 ב״עידו המוטיבים כל את מיצה לא שהוא ),122 ],1(!

 שלא ושהחומר הסיפור), מסגרת את השאר (ובין ועינם״
 מהדיון פחות לא חשוב נוסף, דיון טעון בפירושו בו דן

שערך.'׳
 לאיג־ שמביאות והן פסולות, אלה הנחות שתי לדעתי,

 מצד ביניהן. הכרעה ללא־שום סותרות טרפרטאציות
 ולדעתי טוטאלית, לאינטרפרטאציה גס טוען אינני שני

האינטר של מכשליה הנמנע האינטרפרטאציה טיפוס
המקי האינטרפרטאציה הוא הפראגמנטארית פרטאציה

 ממיצוי ההימנעות לא אבל בהמשך). —כך (ועל פה
 :הפראגמנטארית באינטרפרטאציה העיקרי הכשל היא
״הס היסודות של בפירדשם אפילו לשגות עש־ויה היא

י דווקא בלבד, תומים״ נ פ  מפענוח מתעלמת שהיא מ
״המפורשים״. היסודות

הפראגמנטא־ האינטרפרטאציה של הכשיל אפוא מהו
? ת1’י־

 ממה מתעלמת הפראגמנטארית האינטרפרטאציה א.
האינטרפר מן הספרותית האינטרפרטאציה את שמייחד
 לא־ספרותי טקסט כשמפרשים הלא־ספרותית. טאציה

 שבו, הסתומים והעניינים הקטעים את אלא מפרשים אין
 כל פוסחים. מאליהם והמובנים הברורים הדברים ועל
 הסתומים לקטעים שהפירוש הוא, עליו להקפיד שיש מה
 זו, הנחה המפורשים. בקטעים הנאמר את יסתור לא

בפע ומטעה מכשילה לא־ספרותי, טקסט לפענוח היפה
 להבחין מקום אין הספרותי בטקסט ספרותי. טקסט נוח
 קטעים בין מפורשים, קטעים לבין סתומים קטעים בין

 פירוש. טעונים שאינם קטעים לבין פירושי הטעונים
ט ס ק ט י ב ת ו ר פ ס ם גם ה י ע ט ק ם ה י נ ב ו מ ה  ״

, ״ ם ה י ל א , מ ל ו כ י ב ם כ י נ ו ע . ט ש ו ר י פ
 מיסוד מתעלמת הפראגמנטארית האינטרפרטאציה ב.

ם :חשוב ת ק י י ל שי ז ק ל ר ח ו פ י ס . זה ה ה ז  ל
שיש במקום מבודדת הפראגמנטארית האינטרפרטאציה

 אנסה ״לא צמח: גם נזקק הפראגמנטארי הפירוש להנחת ׳
 ,15([ בהם״ שאעסוק הסיפורים של מקיף פירוש להציע

 כסיפור לסיפור עושה שהוא שהעוול הבין, לא הוא ).378
 —כלל תופס אינו שפירושו שאפשר אלא כאן, העיקר אינו

הפראגמנטארית. ההנחה מן יוצא שהוא מפני דווקא

 ו״המפו־ ״הגלוי״ בין יחסי־גומלין שיש במקום לקשר,
 למשל מעמידה זו בדרך ו״הנעלם״. ״הסתום״ ובין רש״

 את ו״סתום״ מסתורי באור וגמולה גינת גמזו, פרשת
 המספר, את עצמם, הגרייפנבכים את הגרייפנבכים, בית
 שעב) שמט, ועינם״, (״עידו ואשתו גינתר פרשת את

 יסודות של השתלבותם דרך גם בכללו. הסיפור ואת
 הפשוטה, (ב״יריעה״ ״הפשוט״ בסיפור כאלה ״סתומים״

 במקום הדין והוא פירוש, טעונה טוכנר) של בלשונו
 מעמידים ״הגלויים״ או ״המפורשים״ היסודות השילוב.

 להוכיח, קל מיוחד. באור ״הסתומים״ היסודות את אפוא
 יסוד לו שאין ועינם״ ב״עידו עניין אין שכמעט למשל,
:כשאמר כלל כאן ניסח עצמו שעגנון ודומה 1מקדים.

 אשתו את גמזו שחטף ראיתי בעיני לבי, ישתומם זאת על
 כאותו כאן, היה דברים שסיפור עלי דומה כן פי על ואף

 ועמד מחולות עשו אחת שפעם המעשה, בעל לי שסיפר
 אותה. וחטף גמזו וקדם גמולה את לחטוף גאים בן גדי

ן י ך א ר ל ב א ד ל ם ש ד . לו ק ו מ ו ש י  לעוף משל ר
 בצל הוא מביט צל, עושות והן כנפיו פורס עף שהוא קודם
שלי.) ההדגשות שצא. ועינם״, (״עידו וטס. כנפיו ונוטל

 שגינת סבור, היה גינת עם המספר שנפגש לפני ואכן,
 מסתבר, אחר־כך אבל (שמד), ממש אדם ולא משל הוא

 גמולה של בגלגוליה מאוד בולט הדבר וקיים. חי שגינת
 ״סברתו״ את בצחוק גרדה מזכירה בראשונה בסיפור:

 ואחר־כך (שמז), נערה״ לו ברא ש״גינת גרייפנבך, של
 הנערה שזו ״וסברו״ הגג על צעדים שמעו כיצד מסופר
 בתרדמה המספר שוקע בהמשך ;(שג) גינת לו שברא
שנ עלי בקרבי ״צחקתי :שרה נערה ששמע לו ונדמה

 בדמיון״ שנבראה נערה כאן שהיתר. לחשוב לבי טה
 דמיון זה שאין מסתבר מתעורר כשהוא אבל (שפז),
והו־ מתגשם הטרמה) (או אגדה שהוא הרישום (שפח).

T

 מוטרם —בו שמתרחש מה כל למעשה, בסיפור. לך
 וקשור מקביל שהוא או במפורש, ואם ברמז אם תחילה,

 כבר לן שהמספר מסופר, שמג בעמ׳ אחרים: בפרטים
שע למה הטרמה וזו העוצר, בימי הגרייפנבכים בבית

 גרייפנבך, מספר שמו בעמ׳ בסיפור; להתרחש תיד
 שג־ וסופו —לחדרו אורחים להביא לא הבטיח שגינת
הס לבין גמולה שבין הקשר גם בחדרו. מבקרת מולה
 משולבים והדברים גמזו, של סיפורו לפני נרמז גולות

 ועצובת נפש מרת ״אישה :גרדה בדברי מעניינת בצורה
 שנתן המתנה את הצפנת היכן גרהרד [גמולה!. היא רוח
 (שמט) המספר מפי הסגולות תיאור (שמח). שכננו״ לך

 גרופית גם (שנט). גמזו מפי לתיאורן (ומוטרם) מקביל
 של בחדרו גמולה הופעת לפני (שסג) נזכרת הציפור

 שהוא לפני (שסה) גינת על שואל גמזו (שפט). גינת
בחדרו גמולה שיל •שירתה (שפד). גמולה בחברת מופיע

 ספרות, יצירת כל שי לפענוח אלה דברים יפים לדעתי י
ומיבנה. חוקיות אינטגראציה, של כלשהי מידה בה שיש
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491ספרותית אינטרפרטאציה על הערות[14

 ובחלום גמזו של בסיפוריו הוטרמה (שפו) גינת של
 חוטרם, גמולה בפרשת המספר תפקיד וגם המספר.

 הסגולות מחיר היה בידיו גמזו שהפקיד הכסף שהרי
(שנח). שנמכרו

 גינתר פרשת חשובות: הקבלות גם שופע הסיפור
:הקטע ;שעב) ואשתו(שמט,

 למעלה אין כאילו אותו שרואים גילוי מגלים ודור דור בכל
 חדש. גילוי גילו שבינתיים והולך, משתכח הוא לסוף הימנו,

(שמו) גינת. דוקטור של גילויו גם ודאי כך

:הסיפור לסיום הניגוד דרך על מקביל

 נדפסים ספריו אדרבא המת. צוואת את קיימו לא שנהוג כמו
 ובייחוד ספריו את מכיר העולם התחיל שכבר והולכים,

 חי שהחכם זמן כל העינמיים. ההימנונים של ויופיים חנם
 חכמתו, את רואים אין רוצים אין חכמתו את רואים רוצים

 סומא שאינו וכל מספריו והולכת מאירה נשמתו שמת כיון
(שצד.) לאורו. ניאות לראות ויכול

 גרייפנבך לבית המספר הגיע שבה הדרך בין הקבלה יש
 של דרכו לבין ןשנב[) רגליו״ אחר שהולך (כ״אדם

 יש כן שעב).—שעא שסד, שנה, פעמים: (שלוש גמזו
 הבראשית חוק בדבר שנב בעמ׳ הקטע בין הקבלה

שעניי שצא ׳בעמ הקטע לבין מבתיהם נודדים שאנשים
זו״. באדמה שנאחזים האדם בני ״כל נו

המצי גם אלא בזה, זה קשורים הסיפור חלקי רק לא
 זאת מדגיש והמספר בזה, זה בו קשורים והחלום אות

מש הייתי ״ושוב שעט: בעמ׳ ובמיוחד והדגש, חזור
 אותנו ומאנה בהקיץ שחוזר חלום של כחו על תומם,
 דבר לך ש״אין לטענה קשור זה כל ממש״. של כדבר
 חוקיות פי על ידוע, במובן כי — רישומו״ לו קדם שלא

 והחלום האגדה הסיפור, השמועה, ועינם״, ״עידו של זו
 הנשר שבו במשל, כמו בפועל, לדבר שקדם הרישום הם

 לפני האגדה) החלום, הבבואה, (הפיקציה, צילו את רואה
 האגדה מובאת גמולה שמופיעה לפני גם כך עף. שהוא
 מתגשם שהוא עד למציאות אפוא קודם המסתורין עליה.

 שהוא עד — ל״מפורש״ ה״סתום״ גם קודם וכך בה,
 לבין פירוש הטעון בין שהפרידו ההפרדה בו. מתממש
 מי בסיפורנו. בסיפור אחיזה אפוא לה אין המפורש

 דבר, פירש לא גינת, ומיהו גמולה מיהי לפרש שטרח
 ״הסתום״ (גינת שבאגדה גינת מיהו יפרש שלא עד

 ואיך שבמציאות גינת ומיהו בסיפור) ״הנסתר״ בטופס
 תחילה בין קשרים יעלו וממילא בזה, זה התגלגלו

חלקיו. כל ובין לסופו הסיפור
 אינה הפראגמנטארית האינטרפרטאציה קבלת ועוד:

אינטר מפני אחת אינטרפרטאציה לבטל לנו מניחה
ל לגיטימיזאציה מעניקה זו דרך אחרת. פרטאציה כ  ל

 הפראגמנ־ את שפירשה ובלבד שהיא, אינטרפרטאציה
 שום לנו נותנת איננה היא לפרש. בחרה א י ה ש טים

חברתה, פני על אחת אינטרפרטאציה להעדיף קריטריון

הסות האינטרפרטאציות שלוש כל כביכול, תקפות, וכך
 צדק גמולה שבעניין צמח, פוסק ואם כאן. הנידונות רות

 על לו אין ),378 ],5([ גמזו בעניין לא אבל טוכנר,
 שטוכנר אחרים, קטעים על מסתמך הוא כי שיסמוך, מה
י וטוכנר להם: נזקק לא א ש  עוד כל זאת לעשות ר

 הפראגמנ־ האינטרפרטאציה של הכלל לפי פועל הוא
הצה למרות זה, בכלל משתמש עצמו צמח גם טארית.

 שמן מכך, למשל, מתעלם, הוא המפורשות: רותיו
 גרייפנבך בידי נוסף עותק יש גינת שבידי הסגולות

 נתן שגינת שנט, ובעט׳ שמט בעט׳ פעמיים, (נזכר
;ו י ל ו פ כ מ לגרייפנבך  האחד העותק שריפת ולכן )

 טוכנר גם ).381 ],5([ גמולה למות שגרמה היא לא
 עשוי ושזה מהסגולות, טפסים שני שיש מכך, התעלם
לקצה. הקצה מן פירושו את לשנות

 הפראגמנטארית האינטרפרטאציה מהנחת שנובע מה
ת כמובן, הוא, ר י ח ב ת ש ו ד ו ס י ״ ה ם י מ ו ת ס ה  ״
א י : ה ת י ת ו ר י ר  שנראה מה את בוחר פרשן כל ש

 הנחה ״קשה״. ו ל שנראה מה את פירוש, טעון ו ל
 של האינטרפרטאציה את אופן בשום הולמת אינה זו

 אדבר שעליו אחר, לכלל נזקק זה הספרותי. הטקסט
להלן). .2.2( המקיפה האינטרפרטאציה על בפרק

ת .1.3 ח נ ר ה ו פ י ס ל ה ו פ כ  ה
 לבין ״סתומים״ יסודות בין הלא־לגיטימית ההבחנה
 הכפול״ ״הסיפור בהנחת קשורה ״מפורשים״ יסודות

 בפירושו סדן שהעלה הקרקעית) כפול הסיפור (או
 טוכנר. של לפענוחו נתגלגלה ומשם אמונים״ ל״שבועת

ו סיפור בין הבחין )87 ],3([ סדן ט ו ש פ  (סיפור כ
 סיפור לבין מסוים) אדם ושל מסוימת סיטואציה של

ו ט ו ש פ ל ־ ר ב ע מ ה מעגל עם, של (היסטוריה ש
העו חוקיות מיני שני יש אלו סיפור מיני לשני כלל).

 שדרושו וספור דרושו, שפשוטו ״ספור אחד: בקנה לים
,3([ פשוטו״ —  סיפור הוא ועינם״ ״עידו לדעתו ).88 |

 חוליה שהוא וסיפור לגופו סיפור — קרקעית״ ״כפול
 (שם). התרתם״ וגבולי תולדות־ישראל סבכי ב״שלשלת

 יחס יש אם שגם סדן, קובע לספור״ מפנים ב״ספור
 עומד מהם אחד כל הסיפורים, שני בין ונמשל משל של

 קרקעית״ ״כפול סיפור ולכן ),89 ],3([ עצמו ברשות
ו נ נ י  במנותק גם בו קיים המשל כי אלגורי, סיפור א

 שלו, הטרמינולוגיה את סדן משנה אחר־כך מהנמשל.
 מסכת על מדבר הוא סיפורים, שני על לדבר ובמקום

 שאבות כ״דרך — פירושים שני על או ונסתרת, גלויה
 ופרוש מזה הנגלה פרוש לכתוב, נוהגים היו אבותינו
 מלוכד״ במישזר נתלכדו הספורים ושני מזה, הנסתר

|)3, . שהסיפורים היא כאן ההדגשה ).93 | ם י ד כ ל ת  מ
 טופס על סדן מדבר )19 ,11 ([ טוכנר של לספרו במבוא

ענינו הסמוי ש״טופסו סיפור, יש סמוי. טופס ועל גלוי
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[5]גלעד עמיהוד492

 ״ענינו הגלוי וטופסו ומיתית״ קמאית רחוקה, בבעיה
 סיפור ויש וממשית״; סדורה קרובה, הווייה בחטיבת

 בלולה רחוקה, הודיה בחטיבת ענינו הגלוי ״שטופסו
ואק חדשה קרובה, בעיה ענינו הסמוי וטופסו ובמיה,

 ש״בסיפור, סבר שטוכנר כאן, מציין סדן טואלית״.
 ככוחו יפה אינו הסמוי הטופס של כוחו מוזר, הנחשב

 (שם). ממנו״ יפה אינו שכן כל לא הגלוי, הטופס של
 עלינו שנכפה המסלול שכפל סדן, טוען המבוא בסיום

 בלטריסטיקה לבלול שלא עגנון של בדרכו מקורו כאן
).20 ],1([ ופובליציסטיקה

 בדברי מופיעה הכפול״ ״הסיפור בדבר זו הנחה
 שהעיקר וגורס, לכת מרחיק אף הוא במפורש. טוכנר

 כמוזר שנראה ומה —החיצוני ולא הפנימי הטופס הוא
 בדרך תמרור אלא אינו החיצוני בטופס וכלא־משתלב

 הוא זה קריטריון לפי ).121 ],1([ הפנימי הטופס אל
 חיצונית עלילה בין ומבדיל ועינם״ ״עידו את מנתח

 של סהרוריותה משמשת למשל, כך, פנימית. לעלילה
 התמוהים ליחסים כהסבר החיצונית בעלילה גמולה

 מייצגת היא הפנימית בעלילה ואילו לאשתו; בעל בין
 המרחב הומר כך הרוחנית. ביהדות המשבר ראשית את

 בסיפור ההיסטורי בזמן החיצוני בסיפור הגיאוגראפי
 שהיחס טוכנר, רומז )120 ],1([ אחר במקום הפנימי.

 אירוני: יחס אולי הוא הסמוי לטופס הגלוי הטופס בין
בס ואילו ומפעלו, גינת את המספר משבח הגלוי בטופס

 הטופס בין היחס אם אבל רב. בתוקף לו מתנגד הוא מוי
 מתעוררים ומסומל, סמל של יחס הוא לפנימי החיצוני

שביניהם. האירוני ביחס כשמדובר קשיים
 של דעתו על נתקבלה לא הכפול״ ״הסיפור הנחת

 הכפול הסיפור על סדן דברי את מפרש והוא מירון,
 הנתנים ספורים וכמה כמה עגנון ביצירת ״יש :כך

 אלגורי״ מרכב של ומסובכות מסונפות כמערכות לפרוש
 לכך). סדן של המפורשת התנגדותו אף (על )351 ,12([

 קורצווייל, של בפירושו גם הנחה אותה קיימת לדעתו
 קורצווייל התמידו לא —מירון טוען — זאת עם ויחד
 שימשה לא דבר של ובעיקרו אלגוריים, בפירושים וסדן

להראות כדי אלא סדן את זו הנחה

ף תואם למצוא אנו עשויים כייצד ס ו וחל מוטיבים בין נ
אל מערכת של מאבריה איברים בהם נראה אם אלה קים

 ],2([ לתורתו. ישראל שבין האומן שבועת שעניינה גורית,
שלי.) ההדגשה .351

בהב ספק מירון מטיל )355—354 ,12([ אחר במקום
 רב ספק להטיל מבקש אני ובבהירותה. סדן של חנתו
 שלא הישים את מרבה הכפול״ ״הסיפור הנחת יותר.

 לחזור אפשר כפול״ ״סיפור על לדבר ובמקום לצורך,
 ולהימנע סיפור באותו ישונים ברבדים הקלאסית להבחנה

 :בכך די שלא אלא לתוכו. שנקלענו סבך אותו מכל
אינם וכר, הסמוי הפן או הסמוי, שהסיפור לי נראה

ש אלא ו ר י פ  מה לא. ותו הנוסף), הפירוש (או ה
 אלא אינו חיצונית״ ״עלילה בשם טוכנר בפי שנקרא

ח ו נ ע פ  הנחה כאן מובלעת באמת מציג. שהוא ה
 אלא בסיפור, מובלעים הפענוח או שהפירוש :נוספת

במקו הזה הפענוח את ו״פיזר״ עלינו היקשה שהמספר
 ההבחנה עם זו הנחה מתקשרת כך בסיפור. שונים מות
 לה הודות רק שהרי —לגלויים ״סתומים״ יסודות בין

 ואת ״הפנימית״ העלילה את ״להרכיב״ טוכנר היה יכול
 פנימי סיפור שאותו נראה, לפעמים ״הפנימי״. הסיפור

וה ביצירה הסופר שפיזר אידיאות, מערכת אלא אינו
 (כגון במפורש להיאמר או בתוכה להיחבא להן ניח

והפול התורה על שפב בעמי ועינם״ ב״עידו הנאמר
קלור).

 סתירות, בה יש עמומה, היא הכפול הסיפור הנחת
 האינטרפרטאציה מהנחת יותר עוד ומטעה מיותרת והיא

הפראגמנטארית.

ה .1.4 י צ א ט ר פ ר ט נ י א ה ה א י ד י א ה  ו
 המלה של ממובניה אחד את מציין )232 ],7([ בירדסלי

:כך ״אינטרפרטאציה״ ההומונימית

Interpretation” may mean stating the “ideas” or“ 
propositions, that is, the philosophical or social doc- 
trines contained in a literary work. This is not com- 
plete interpretation, but abstraction of part of the 

meaning of the work: its “message” or “ideology”׳/

 האידיאות את המבררת שהאינטרפרטאציה, כאן, מודגש
 היא שביצירה, והחברתיות הפילוסופיות העמדות את או

אינטר (ואילו היצירה ממשמעות חלק של הפשטה
) המשמעות עניינה שלמה פרטאציה ה ל ו  בירור —כ

 שקורצווייל נראה, שלה. ה״אידיאולוגיה״ או ה״בשורה״
בעי כי האינטרפרטאציה, מהות את במובלע כך תופס

וה הפילוסופיות העמדות את חו&ף הוא דבר של קרו
:במפורש אומר קורצווייל ועינם״. שב״עידו חברתיות

 הנאבקת היא וניגודיה, תהומותיה כל על אחת פיוטית נשמה
ארכי מגלות שכולן שונות, בצורות חייה של שונות בתקופות

)144—143 ],6([ לביטוייה. העולם תפיסת של אחד טיפוס

 בהקדמתו ואומר אלו דברים מסייג הוא כן פי על אף
:לספרו

הארכיאו במחקר מההפרזה הסתייגותו את מביע עגנון ואם
 — אחרות בדרכים לבחור יכול היה הרי הקבלה, או לוגיה

)7 ),6(| ׳׳צופן״. לפענח כדי עליונים במאמצים צורך שום אין

 למוצאן שניתן באידיאות, לעיסוק מתנגד הוא כלומר,
המתגל באידיאות במפורש מטפל אבל לספרות, מחוץ

 הבדלים יש (אך דומה בדרך בסיפור. מיוחד באופן מות
:טוכנר גם הולך !)רבים

.7a,( 101—411( בירדסלי גם ראה ׳־
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נעל הגם והבסיסית, השרשית שהריקמה יוצא, האמור מכל
 והמיטא־ האינטלקטואלית הריקמה היא הסיפור של מה,

)109 ],1([ פיסית.

הפני (״הסיפור ה״אידיאות״ חשיפת הוא פענוחו ועיקר
 אומר )115 ),1([ אחר במקום בסיפור. בלשונו) מי״

הסי של הפנימי טופסו את יעלה שהוא במפורש, טוכנר
 הדת משבר שלו: המרכזית האידיאה את ויבליט פור

 ובקבלה בכלל במדעי־היהדות המחקר לנוכח בישראל
בפרט.

 אלא אינם ביותר המבריקים ״הפענוחים צמח לדעת
 ],5([ הכולל״ האידיאי לבירור (הכרחית) אתחלתא

ואומר: מאמרו את מקדיש הוא זה אידיאי ולבירור ),378

 בהם. שאעסוק הסיפורים של מקיף פירוש להציע אנסה לא
 האידיאית־ התפיסה על ורק אך להצביע אבקש זאת תחת

]אליה. מוליד המקיף שהפירוש אידיאולוגית . . . הרע התזה (
.) יונית . .  הכוללת מבט נקודת אלו בסיפורים מעמידה (

 על־כן, ומספקת, הציפור), ממעוף (ולו כולו הסיפור את
[אמנות. כמעשה לסקירתו ביותר חשובה פרספקטיבה )5,[ 378(

 מבדיל שצמח לי, נראה אבל למדי, עמומים אלו דברים
 לדעתו, כי, אם האידיאי, הבירור לבין הכולל הפירוש בין
 במאמרו יש לענייננו חשובה תרומה ביניהם. זיקה יש
מירון: של

 החוקר חייב בפתרונה שווה חידת־הספורים כי להוכיח כדי
 רב־משמעות. אמנותי תוקף יש עגנון של שלאלגוריזם להוכיח

 המערכת־ חשוף הוסיף כייצד להראות הוא חייב כך לשם
 הספורית למערכת ורוחב מימדי־עומק הסמויה האידאית

 הספרותית-הסיטו- המערכת הוסיפה כייצד ולהיפך: הגלויה,
 קיימות שאינן וממשיות משמעות האידיאית למקבילתד. אטיבית

 ההמחשה כי להוכיח החוקר חייב כלומר: המופשט. בערומה בה
 הרעיון וכי הרעיון, של האימננטי המשכו היא הספורית

.) ההמחשה של תמציתה הוא . .  ״עוטף״ אינו אמן יוצר (
 ;על־ידיהם אותו מגלה אלא אלגוריסטיים בלבושים רעיון

.] הרעיונית חזקתו מלוא על באמצעותם אותו מעמיד . . ) 
ה מתקבלים והערך החדוש ש ח מ ה ת ב י ב י ט א ו ט י ס  ה

 בהפיכת ;״נאמן מצוות את לקיים אי־היכולת של המאיימת
 עשייתה ע״י הדור של נוקב נפש לחשבון השבלונית האידיאה
, ב צ מ .) האנושי הקיום לשפת תרגומה ע״י ל . .  טוכנר. (

 האלגו־ שווי־הערך לחשוף מאמציו כל את מכוון זאת, לעומת
ההמש את להמחיש מתאמץ הוא אין לעצמם. כשהם ריסטיים

)353 ),2(( והתאור. הרעיון של ההדדית וההכרחיות כיות

 מדוע יסביר אם רק טוכנר של לגילוייו ערך יש לפיכך
 האמונה מהות הסתלפות על תגובתו את עגנון מסר

ם ארוטיים יחסים של המערכת באמצעות י ד ח ו י  מ
 טוכנר את מאשים מירון ).354 ),2(( ועינם״ ב״עידו

 ],2(( ועינם״ ב״עידו האסתטי״ הקיום מ״ממד שהתעלם
 האספקט את כהלכה להבין גם יכול היה לא ולכן ),356

מושפעות האידיאות שהרי זה. לסיפור המיוחד האידיאי

 —86 ],61( שלימה״ ל״פת קורצווייל של לניתוחו הכוונה 6
טוכנר. של ניתוחו על—מירון בעיני—עדיף שהוא ),94

 נוסף ממד להם שמעניקה והיא בסיפור מהסיטואציה
האי את לסיפור. שמחוץ לאידיאות שאין נוסף, ועומק
 למצוא היה ניתן הסיפור בניתוח טוכנר שחשף דיאות
נכתבות כשהן

 את ולמצוא אגודת־ישראל צעירי של תופסי־העט אחרון ע״י
 האחוריים הדסים על אלא עגנון בכתבי לא לה היאה מקומה

 ניתן אידיאי־היסטורי בחישוף היא נכתבה לו ׳דגלנו׳. של
)354 ],2([ היא. וחסרת־חשיבות שטחית מה עד להוכיח היה

 קורצ־ של עמדתו את מזכירים מירון של אלה דברים
).7 ],6([ ווייל

 שהן גם אפשר מירון. של בטענותיו אמת יש לדעתי
 הבירור קרובות. לעיתים נשכחו הן אבל מאליהן, מובנות

 לאינטרפר־ עניין גם ויש בהחלט, תקף הוא האידיאי
 בהנחת טעה שטוכנר שכשם אלא בו. לעסוק טאציה

 להנחה יש (ובודאי הפראגמנטארית האינטרפרטאציה
שמי אלא לאידיאות, התייחסותו לעניין גם השלכה זו

 הבעיה במכלול כלל עסק ולא זו, נקודה על רק עמד רון
 פראגמנ־ ״אינטרפרטאציה בשם בפי שמכונה מה של

 אפילו כלל מיצה לא הוא כאן. גם טעה כך טארית״)
י הפענוח את א י ד י א  זה פענוח שהרי כשלעצמו, ה

 הסיפורית. מהסיטואציה מתעלם טוכנר אם שלם אינו
 דבריו בראשית כשהצביע זה, מכשל כמעט נמלט צמח

 ועם כסיפור, הסיפור לבין האידיאה שבין ההבדל על
האי בבירור כשעסק אבל שביניהם. הזיקה על גם זאת

 הפראג־ האינטרפרטאציה כשל (בגלל התעלמות תוך דיאי
 גם כנראה, נכשל, בסיפור נוספים מאלמנטים מנטארית)

הוא.
 והאידיאה האינטרפרטאציה בין הקשר בעיית לדעתי,

 האינטרפרטאציה בעיית מסעיפי סעיף רבה, במידה היא,
ש והכשל המקיפה, והאינטרפרטאציה הפראגמנטארית

 כשל של הכולל מהסוג מין הוא וצמח טוכנר בו טעו
 בסעיף הסברי לכן הפראגמנטארית. האינטרפרטאציה

זה. עניין גם מאיר .1.2

ה .1.5 י צ א ט ר פ ר ט נ י א ה ה ת ק י ז ת ב ו ר י צ י  ל
ת ו ר ח ר א ש ק ה ל י ו ת ו ר פ ס ־ ץ ו ח  ה

 לצורך נזקקות ועינם״ ל״עידו האינטרפרטאציות שלוש
 קורצווייל עגנון. של אחרות יצירות של לסיוען הפירוש

 תפיסת של אחד ארכיטיפוס יש שליוצר במפורש, אומר
שו ביצירות השונות חייו בתקופות מתגלה וזה עולם,

 משמעותה את מקבלת הבודדת ״היצירה ולכן נות,
 האמן״ יצירות שאר עם קשריה מתוך דווקא המלאה

 קורצ־ מבקש הפירוש־שבפועל במלאכת גם ).143 ],6([
 מוטיבים פי על השונים הסיפורים בין לקשר ווייל

 מוטיבים של שרשרת מוצא הוא כך בהם. משותפים
 ב״לילות״ המספר ול״לילות״. ועינם״ ל״עידו משותפים

 ב״עידו וגמזו במצחו, אחת שעין ענק שהוא אומר
;154 ],6([ אחת עין בעל הוא ועינם״ היא גמולה )
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 במחלת חולה אמונים״ ב״שבועת ושושנה סהרורית,
:סופה עד זו בדרך הולך קורצווייל 7השינה.

 גם כביכול, צדדיים בודדים, שמוטיבים עוד, להזכיר ראוי
המע ״ספר סיפורי מתוך סיפורנו לתוך הועברו כאילו הם

 שהצ־ מאחר ונתעוררתי. ניקור קול פתאום ״שמעתי : שים״
.לחמי את נעתי .  חששתי אבל העכברים, מן להם חששתי לא .
.״ בבגדים או בשטיח עכבר פגע שמא .  כפרט העכבר (שנג). .

 :שלמה״ ב״פת גם מופיע בלילה, האווירה שדיות את המבליט
בע וניקר השולחן על שקפץ עכבר וראיתי זיז כמין ״שמעתי

.לי אמרתי צמות. . .אותי יכרסם כך אחר . . . !)6,( 145(

שב לטעון, אפשר אי הסאה. את קורצווייל הגדיש כאן
 אחת. משמעותו עגנון בכתבי עכבר שמופיע מקום כל

 בעוד :לסיפור מסיפור ומשתנה דינאמי הוא הסמל
, המספר חרד שלמה״ שב׳׳פת ו מ צ ע  ועינם״ ב״עידו ל

ת העכבר יפגע שמא חרד הוא ו ל ו ג ס  דוגמה (שוב ב
 לגמרי אחר תפקיד לסמל נועד ולכן !),חשובה להטרמה

להס כשרוצים :בנקל זו בעיה לפתור אפשר באמת בו.
מסוי ביצירה ואידיאות סיטואציות דמויות, סמלים, ביר
 להוכיח יש האחרות, יצירותיו פי על הסופר של מת

 ושגם עצמה הזאת היצירה פי על גם כך מוסברים שהם
 שתפיסת־ קורצווייל, של הנחתו זה. להסבר חיזוק יש בה

 וש״סיפורי עגנון כתבי כל לאורך עוברת אחת עולם
 אורגאניים, חלקים הם ועינם׳ ׳עידו כמו המעשים׳ ׳ספר

 וראה .114 ],6([ עגנון״ סיפורי משאר אינטגראליים,
 לפירוש ועד מכאן אבל נכונה, אולי היא )7—6 ],6[ גם

 ועינם״ ״עידו הדרך. רחוקה וסיפור סיפור לכל ספציפי
 המשותף למרות עצמו, בפני ועומד מיוחד סיפור הוא

 את מזכיר עצמו עגנון אם גם אחרים. ולסיפורים לו
 מהסקת להיזהר יש עדיין זה, בסיפור ואצותיו רכניץ

 — כטוכנר — ולהניח אמונים״ ״שבועת סמך על מסקנות
 לאובייקט הופכת ושהתורה מדעי למחקר כאן שהכוונה

).117 ],1([ טבע תופעת ככל מחקר, של
האינטר בעיית היא זה לעניין הקשורה אחרת בעיה

 יצירות פי ועל אחר סופר של יצירותיו פי על פרטאציה
 בעיית כלומר עתיקות, ואף רחוקות מתקופות תרבות

התרבותי. וההקשר האינטרפרטאציה
 בעיקרו מתבסס הפיענוח כי ״נתגלה, אומר: טוכנר

 של ביסודה המותנים הלמדניים, לטכסטים הזיקה על
 הוא אחר במקום ).158 ],1([ שלהם״ הסמלים מערכת

הסימבו בדרכי עגנון משתמש ועינם״ שב״עידו טוען,
 הסוד, הדרש, הרמז, הפשט, את ומסגל המיסטית ליקה

 רוצה הוא ובכך ),110 ],1([ וראשי־התיבות הנוטריקון
 מנסה כשטוכנר כאן. שלו הפענוח דרכי את להצדיק
 תיאורה הוא שפח בעמ׳ גמולה של שתיאורה להוכיח,

זו ״ארשת :אומר הוא השכינה, של נאלי1נוונצי1הק

ארליך שושנה של ״הזיהוי כאלה: להקבלות נזקק צמח גם 7
],5([ מעצמו״ מתבקש וגינת, רכניץ של וכן וגמולה,

).5 הערה ,381

 ובספרות המסורת בספרות טבועה המקוננת השכינה של
 ],1([ ׳לבדי׳)״ ביאליק: (עיין כאחת החדשה העברית

112. (

 ממנו (שפסוקים קוהלת בספר הרבה נעזר קורצווייל
 :וטוען הסיפור, את להסביר כדי ועינם״) ב״עידו צוטטו

 קהלת, מתוך המוטיבים משמעות על תוהים אנו ״אם
 ).147 ],6([ כולו״ הסיפור למשמעות במקצת נתקרב
 וזיקתו הארכאי־המיסטי השפעת את מנתח כשהוא
 ],6([ האש׳ ׳מגילת על למסתו אותנו מפנה הוא לארוס

 וההמנונים עידו לשון עניין את מנתח כשצמח ).159
 לכל מאוד ברור משהו כאן ״יש אומר: הוא העינמיים

 ההיסטוריוסופיה המחשבה תולדות את המכיר אדם
,5([ האחרונות״ השנים בעשרות בישראל | 379.(
 אלה הוכחות כאן: גם נכון לעיל שהבאתי הכלל

 הנידון הטקסט פי על הוכחו לא עוד כל הוכחות אינן
ספרו או תרבותיים אחרים, מקורות עם השוואה עצמו.
להו לסייע היותר לכל יכולה אלא הוכחה, אינה תיים,
 יש, תרבותית. מבחינה מיוחד עניין בה יש ואולי כחה,

והתר הספרותיות הקונועציזת לפרשת חשיבות כמובן,
ת חובת אבל ספרות, יצירות בפענוח בותיות ו י צ  ה

 לחרוג יכול והוא הסופר, על חלה איננה לקונוונציות
בס האפקט של מקורו אולי כזה במקרה כי (אם מהן

דווקא). זו טייה

והתקו המציאות של ההקשר שאלת היא נוספת בעיה
 ונקיטת למציאות ההתייחסות פרשת בה משתלבת פה.

 מסתייגים ומירון קורצווייל בה. הנעשה כלפי העמדה
תגו את לחשוף המנסה טוכנר), (שנוקט פענוח מדרך

 לתאריך נזקק צמח המציאות. על המחבר של בתו
 יכול ״האם :ושואל ועינם״, ״עידו עלילת בו שמתרחשת

 נסיונו [= זה אירוע של משמעו מה בדבר ספק להיות
 מתרחשת העלילה כאשר גמולה] את להציל גינת של

מבק דבר של לאמיתו ).418 א],5([ ?״ תש״ח בשנת
 על פירושיהם את לאשש וקורצווייל צמח טוכנר, שים
התר וההקשר המציאותי ההקשר —אלו הקשרים יסוד

:טוכנר בדברי רב עניין יש כאן בותי.

 של דמותו בזהות ספק להטיל לנו יגרום שהאיפור אסור
 לנקוט עגנון היה חייב כך לשם עקיבא. ר׳ של או רבנו משר,
 צריכים שכולם כאחד, היכר וסימני איפור סימני של שיטה
 ההכרח מן הקוראים. לרוב וידועים אוטוריטטיביים להיות

 הרוחני־היסטורי המקור מן יועלו אלה שאמצעים איפוא, היה,
)114—113 ],1([ אחר. מקור מכל ולא העם של

ת עולה התרבותי ההקשר בעיית כלומר: י י ע ב  מ
ר ש פ  נזקק זו בעיה לפתור כדי . י ע מ ש מ ־ ד ח ה ה
 שהוא ממקור, שנלקחו (אלוזיות), לארמזים המספר

להשת המספר עשוי דומה באופן לקוראיו. ומוכר ידוע
 זו (ובדרך לקוראיו והידועה המוכרת במציאות מש

 בסיפור) ההתרחשות זמן את מפרש כשהוא צמח הולך
כוונתו. את הד־משמעי באורח לגלות לנו לאפשר כדי
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495 ספרותית אינטרפרטאציה על הערות |8[

 מקובלת, סמלים במערכת המספר ישתמש למשל, כך,
 רומי —נשר תורה, — מעיינות אבות, —רועים כגון:

 של במצע הפשר ודאות מתעגנת וכך ),114 ],1([ וכר
 נלקחו הם שכן לקוראים, היטב המוכרים היכר, סימני

 שהוא אחר, ספרותי ממקור או חוץ־ספרותי ממקור
בל נתונים. הם שבה מהתרבות חלק ר א ש ק ר ה ת

י ת ו ל זה ב ו כ ת י ו ל ע ה ת ל ו י צ א י צ ו ס ו א ש
ת ו ד נ ו א ו זו מ ז ל גם מ צ ם א י א ר ו שו ק
ם י ם נ י א י ק ב  כנגד מירון טוען דומה טענה בו! ה

 ההקשר ).352 ],2([ טוכנר של האסוציאטיבי פירושו
 חד־משמ־ בעיית את אפוא פותר אינו הרחב התרבותי

 יצירה לאותה השונים הפשרים שהרי הפשר, של עותו
 בהקשר הדין והוא תרבותי. הקשר באותו להיעגן יכולים

המציאות.״

מקיפה ואינטרפרטאציה שלמה אינטרפרטאציה .2

ה .2.1 י צ א ט ר פ ר ט נ י א ה ה מ ל ש י ה פ ־ ל ד ר י  ב
י ל ס

״משמ הצגת יהיה סימן של שפירושו טוען, בירדסלי
 משמעות אותה לו שיש אחר סימן מתן :כלומר עותו״,

ה אינטרפרטאציה על (סינונים). מ ל  יצירת של ש
אומר: הוא ספרות

A complete interpretation of a literary work, consi- 
dered as a complex linguistic sign, would be a 
different discourse that is identical to it in meaning, 
the interpretation being a “paraphrase” if it is in the 
same language, a “translation” if it is in a different 
language. ([7], 232)

 כמעט אפשרית איננה שלמה שאיגטרפרטאציה מפני אבל
, ל ע ו פ במוב ״אינטרפרטאציה״ במושג משתמשים ב

 ה״בשורה״ או ה״אידיאולוגיה״ כחשיפת מיוחדים: נים
ה או היצירה, של י צ א ק י ל פ ס ק א  חשיפת שלה: כ

המצ המלים, של והראשוניות המשניות משמעויותיהן
 הסטרוקטוראליים היחסים זיהוי וכן לתחביר, טרפות

שבה.״ האלמנטים שבין
האינ מושג במקום אחר מושג כאן להציע מבקש אני

 של שלמה פאראפראזה בעצם (שהיא השלמה טרפרטאציה
הא של הסלקציה בעיית את לפתור לנסות וכן היצירה),
היצירה. את נפרש שלפיהם למנטים

ן .2.2 ו ר ק ה ע י צ א ט ר פ ר ט נ י א ה ה פ י ק מ  ה
להנ בהתנגדות יסודו המקיפה האינטרפרטאציה עקרון

ובראשו ובראש הפראגמנטארית, האינטרפרטאציה חת

 אלגורי לסיפור מלאה שהארה טוען, מירון שדווקא מעניין 
 נהירים מושגים ״מערכת על נסמך כשהוא רק תיתכן

אלגורית״ התרבותית מהמסורת כחלק לרבים ומוכרים
החד־משמעי. לפשר סיוע אין בכך גם ).353 ],2([

.7al,( 129—134, 401—411 בירדסלי גם ראה ״

 לבין פירוש, הטעונים ״סתומים״, יסודות בין להבחנה נה
ן מפורשים. יסודות ת אי ו ר פ ס ם ב ו ר ש ב ו ד ״מ

. בן ״ ו י ל א ל מ כ  (אקספלי־ והסבר פירוש טעון בה ה
 פרטים יש :נוסף בעיקרון וקשור תלוי זה עניין קאציה).

 מזכיר שהמחבר שבריאליסטים) ריאליסטי בתיאור (גם
 של ה י צ ק ל ם יש (כלומר, מזכיר אינו שהוא פרטים ויש

פירוש. ואף הסבר טעון זה וטעם לכך. טעם ויש פרטים),
 אליו, מכוונת המקיפה שהאינטרפרטאציה שני, עניין

י הוא, ט ר פ ר ש ו פ י ס ם ה י ר ו ש ה זה ק ז לפ ב ו
ם י מ ם ע י מ ר ט ו י על זה מ ד , י  ן י א ולכן זה

 תלוי האידיאות של פשרן גם מבודד. פירוש סובלים הם
האינ עקרון ולהפך. ביצירה אחרים פרטים של בפשרם

 הגדרת את גם לסתור אפוא מבקש המקיפה טרפרטאציה
 ה״בשורה״ או ה״אידיאולוגיה״ כבירור האינטרפרטאציה

. אידיאי־אלגודי ניתוח פי על היצירה של ד ב ל  מי ב
, האידיאות את שפירש ד ב ל ביצי פראגמנטים או ב

י פירוש פירשה לא כאילו—רה ת ו ר פ  כל־שהוא, ס
כלום. ולא אחר פראגמנטארי פרשן לבין בינו ואין

 קריטריון גם יש המקיפה האינטרפרטאציה בעקרון
 לשאוף יש פיו על כי אינטרפרטאציות, בין להכרעה

 ״בשלמד היצירה לרוב הסבר שתיתן לאינטרפרטאציה
 ו ת ו ל ח בהיקף אפוא הוא העיקרון של עניינו תה״.

 יותר, מקיפה שהאינטרפרטאציה ככל 10:ההסבר של
 אינטרפר־ על אותה נעדיף ותמיד יותר, טובה היא כך

 מערכת כל מאפיין דומה חלות (עקרון חלקיות. טאציות
 שימור חוק את מעדיפים אנו למשל, כך, במדע. הסבר

 אנו בלבד.) החומר שימור חוק על והאנרגיה החומר
 כמעט שאין בירדסלי, של הנחתו את לקבל יכולים

 המוסר היגד, (כלומר ממצה או ״שלמה״ אינטרפרטאציה
 ביצירה); שנאמר מה כל את הפאראפראזה דרך על
ר המסבירה אינטרפרטאציה תמיד יש כן פי על אף ת ו  י

 מכאן משתמע חברתה. על תמיד נעדיף ואותה מחברתה,
האינטרפר :פתוח תמיד נשאר שאופק־האפשרויות גם,

 מקום מותירה והיא טוטאלית, איננה לעולם טאציה
אינטר למצוא נוכל תמיד נוספות. לאינטרפרטאציות

 שתיתן אינטרפרטאציה שבידינו; מזו טובה פרטאציה
 אינטרפרטאציה ידי על הוסברו שלא ליסודות, הסבר

 על־ידה; הוסברו שכבר יסודות גם תסביר אבל אחרת,
חברו משל גדול חלותה שהיקף אינטרפרטאציה כלומר,

היצירה. בפירוש להתקדם תמיד נוכל לפיכך תיה.

 דיברנו ? ״להסביר״ פירוש מה :קושי מתעורר כאן
. ל ח פי על האינטרפרטאציה עדיפות עקרון על ותה

 פראגמנ־ מבודד שאיננו בהסבר עניינו כאן ,החלות׳ ״היקף ״׳
 וכו׳) נוף של דמויות, של עלילתיים, (אידיאיים, טים

 יסודות על גם החל הסבר להם מעניק אלא ומפרשם,
 ושנית מקשרם. הוא לבודדם ובמקום — ביצירה נוספים

מאלי ״מובנים יסודות ביצירה שיש מניח איננו הוא —
הם״.
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גלעד עמיהוד496

 אינטרפר־ שתי של חלותן שתחום ייתכן, לא האם אבל
 אחת נעדיף כן פי על ואף זהה, יהיה סותרות טאציות

״ ״תסביר היא כי חברתה על-פני מהן ב ו  ? ממנה ט
 ? בפואטיקה ניעזר האם ? אז אותנו תשמש נורמה איזו

 אינטרפר־ על יהיה ומה ? הספרות של שונות בתפיסות
 זהים פואטיקה כללי לפי הנוהגות סותרות, טאציות
 בהן ואין עקביות שהן גם (נניח זהה חלותן ושתחום
 י ביניהן נכריע איך — סתירות)

להכ במקום אבל החלות, עקרון אותנו ישמש כאן גם
 נחפש האלה הסותרות האינטרפרטאציות שתי בין ריע

 והיא שתיהן, את שתשלב שלישית אינטרפרטאציה
 פי על הכרענו כאן גם מהן. אחת כל על עדיפה תהיה

ר על אותו הסבנו אבל החלות, עקרון ב ס ה  עצמו, ה
. הסבר־ה על ולא ה ר י צ שו להסברים מקום יש אם י
 כל בהם ושנתקיימו אותם דוחה אינו שהטקסט נים,

 לתור בניסיון החלות עקרון מתממש — הנ״ל הדרישות
 הסותרים ההסברים שכל מקיפה, אינטרפרטאציה אחר

 אותנו מקדמות זו בדרך הארמוני. לביטוי בה יבואו
המקיפה. האינטרפרטאציה אל הסתירות
 להתנגד יש מדוע ההסבר את להשלים אני חייב עדיין

האינטר ״הטוטאלית״, או ״השלמה״ לאינטרפרטאציה
היצירה. של והיחיד האחרון פירושה שהיא פרטאציה,

 לטיעונים נזקקת איננה המקיפה האינטרפרטאציה1
! ׳ . ם י י סט י ל ו הטו את למצות מתכוונת איננה היא ה

 כל את או הספרות, יצירת של תכונותיה של טאליות
 ר־1״א להנחות נזקקת היא אין כן כמו שלה. האספקטים

 באינ־ מסתפקת והיא הספרות, יצירת על גאניסטיות״
האינטר את לדחות עלינו זאת כנגד בה. שיש טגראציה
 שתמיד שידוע, מפני כל, ראשית :הטוטאלית פרטאציה

 ושעוד ליצירה, יותר מוצלחות אינטרפרטאציות יימצאו
 על הגולל את שסתמה באינטרפרטאציה נתקלנו לא

 מיטב בה שוקעו אפילו נוספים, אינטרפרטאציה נסיונות
 את מבססים איננו שלעולם מפני ושנית, המוחות;

ה על אלא האינטרפרטאציה מ ם כ י ט ק פ ס של !2א

 פי על אף ).83—76 ,19—17 ,18([ מפופר שאול המונח ״
החברה, מדעי של המתודות על מוסבים פופר של שדבריו

 בין להבחין חייבים אנו גם לענייננו. חשיבות בהם יש
 האספקטים או התכונות כל של כטוטאליות ה״כוליות״

 ה־ אסכולת של במובנה ה״כוליות״ לבין היצירה של
Gestalt, המ המיבנה את המשתיתות התכונות — דהיינו

 הצבר איננה הספרות יצירת שהרי היצירה. של אורגן
 הנחה לקבל עלינו ובודאי וארגון. סדר בה יש גרידא:

 עיקר שהרי המקיפה, באינטרפרטאציה אוחזים כשאנו זו
 שהיא הוא, הפראגמנטארית האינטרפרטאציה כנגד טענתה

בעק (וזה אבל אלה. וארגון סדר על דעתה את נתנה לא
 תפיסה אחר להיגרר לנו אל פופר) של הבחנותיו בות

 לעולם כי הספרות, של טוטאליסטית או ״אורגאניסטית״
ם אנו י ש ר פ ה מ ת ו ט א ב מ ־ ת ד ו ק נ י מ י ס מ
שרירותית). (שאיננה מת

ר אמור זה כל 12 י צ אספקט כלומר. האינטרפרטאציה, ב

 אנו :להוליזם) להתנגדותי המקור (זהו הספרות יצירת
האינ מתארגנת שסביבו מרכזי, ציר איזה תמיד בוחרים

 שהאינטר־ קורצווייל, נוהג זו בדרך שלנו. טרפרטאציה
 הרבות) חולשותיה אף ועינם״(על ל״עידו שלו פרטאציה

 הפראגמנטארית האינטרפרטאציה של מכשליה נמלטה
 (למעשה). צמח ונוסח ולמעשה) (להלכה טוכנר נוסח

 בסיס על שלו האינטרפרטאציה את מעמיד קורצווייל
ת ציר י ב  מרכזי מוטיב שהוא ),152—151 ],6([ ה

במצ לדעתו, עוסק, ועינם״ ״עידו שכן ועינם״, ב״עידו
 הבית של סינקדוכה הוא והבית בעולם האדם של בו

 אנו ולכן עלינו, מתמוטט זה גדול בית העולם. — הגדול
 שהבית ניכר לדירה. מדירה לבית, מבית בורחים

 במרכזיותו די לא אבל ;זו ביצירה מרכזי תפקיד ממלא
 ההולם הקריטריון לפירוש. ציר לעשותו כדי אספקט של

 הוא גם קשור בפירוש ציר שישמש האספקט לבחירת
 היקף־ההסבר פי על בו נבחר תמיד החלות: בעקרון

 הסבר בהם שיש האספקטים את נעדיף ולעולם שבו,
ליצירה. יותר מקיף

 איננו המקיפה האינטרפרטאציה שעקרון אפוא, נמצא
 בפני פתוחה הדרך את ומותיר הוליסטיות לטענות נזקק

 מציע שהוא בכך, הוא יתרונו רבות. אינטרפרטאציות
ביניהן. ולהעדפה לבחירה קריטריון

המצוטטים המקורות רשימת
.1968 מסדה, עגנוך. ׳פשר משולם. טוכנר, .1
עגנון״. בבקורת אזהרה ותמרור דרך ״ציון דן. מירון, .2

.359—350 ),1968 מאי—ו(אפריל—ה חוב׳ כז, ׳מאזנים׳,
הקיבוץ חקר׳. עיון, מסה, עגנון: ש״י ספורי ׳על דב. סדן, .3

תשי״ט. המאוחד,
עולם׳ ו׳עד ועינם׳ ׳עידו של הפירוש ״בעית שלמה. צוקר, .4

—415 ),1970 (ינואר 2 מס׳ ב, ׳הספרות׳, עגנון״. לש״י
417.

מסיפוריו בשניים ההיסטוריוסופית התפיסה ״על עדי. צמח, .5
 ),1968 (קיץ 2 מס׳ א, ׳הספרות׳, עגנון״. של המאוחרים

378—385.
 2 מם׳ ב, ׳הספרות׳, צוקר״. לשלמה תשובה ״דברי .— א.5

.419—417 ),1970 (ינואר
שוקן, עגנון׳. ש״י ספורי על ׳מסות ברוך. קורצווייל, .6

תשכ״ג.
7. Beardsley. M. C. “Interpretation", in Shipley, J.T.,

ed. Dictionary of World Literature. New-Jersey, 
1968, 232—233.

7a.---- . Aesthetics: Problems in the Philosophy of
Criticism. New-York, 1958.

8. Popper, K. R. The Poverty of Historicism. Lon-
don, 1966.

 האינטרפרטאציה. מתארגנת שסביבתם) מסוים(ים) (ים)
ה האינטרפרטאציה אבל ל ל כ  אלא בכך, מסתפקת איננה ב

 האספקטים מירב על שיחול הסבר למצוא כאמור, מבקשת,
ה תוך הדבר ייעשה תמיד כי אם ;שביצירה ט ל ב  של ה
 מתארגנת שסביבתם) מסוים(ים), אםפקט(ים) ותו(ם)

האינטרפרטאציה.
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ק ר ש י מ ח פ

ועינם״* ״עידו של אקטואלית הסימלית המשמעות

לי שו כ ר ( ש פ " ״ ו מי ם ע ל שו מ ר) ל כנ טו

 הדיסונאנם על והערב השכם להכריז רגילים עמון בביקורת העוסקים

 הוריתם לבין סיפוריו של השקופה החיצונית החזית בין ביצירותיו הקיים

 המבקרים יוצאים ההצהרה עצם ידי על התמיהה, למרבה והנה, הפנימית.

 להכרזתם נענים הם אין ביקורת־למעשה לידי הדבר ומשבא חובתם ידי

 היא הלכה כביכול היצירה! ניתוח של במישור אותה מיישמים הם ואין

כן. מורים ואין

 ונידמה עגנוך ״פשר טוכנר משולם של בסיפרו גם מצאתי זו תופעה

 ל״עידו המוקדש בפרק המוצהר הקו מן בסטייתו לעשות הגדיל שהמחבר

 לציין דוגמת־אב מעין שישמש זה בסיפור דווקא בחרתי כך משום ועינם״.

 התמיהות ומהן בכלל עגנון של לסיפוריו אני מתייחם כיצד באמצעותו

בכללם. טוכנר ומשולם אחרים של הפירוש שיטת כנגד בפרט מעלה שאני

.117-98 עמודים אלף, הוצאת כסיפור, המחזורית הצורה על - ויושר עיגולים יואב. אלשסיין, *
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הביקורת מיתודת על א.

 היקף כנגד ניפעם עומד טוכנר למשולם ועינם״ עידו ב״פשר המעיין

 הסיפור משמעות בחשיפת לעזור כדי בהן שיש תכונות וחריפותו, הפיתרון

 היהדות או הקבלה בין העובר מאבק־השקפות של הבסיסי הרעיון תום. עד

 איפוא, אנו, מסכימים קבלתו. את עליך כופה היהדות, מחקר לבין המסורתית

 היהדות אשר הניגודים, עמדת הוא הסיפור את המבריח העיקרי שהנושא

 של דמותו האחר. בקצה הרציונלי והמחקר האחד בקצה האינטואיטיבית

 כל לפניו ניצבת אירופה, תרבות בן היהדות, למדעי מסויים פרופסור

 ירושלים בן אינו הוא שגם המסורתי תלמיד־החכם של דמותו מול הזמן,

ברחבי־עולם. בנדודיו הרבה ושמע הרבה ראה אלא הפרובינציאלית

 סיפור היתה כאילו היצירה ועולה צצה טוכנר של פירושו מתוך ברם,

 של מדוייק צילום היא היצירה של הקדמית שהחזית מניח הוא אליגוריה.

 דיסהרמוניה גורם אינו כן ועל שלה ההיסטורי־הנפשי העומק מישטחי

הסיפור. של בגופו הפועלים והתת־מודע, המודע זירמי בין ומאבקים,

 את הוא שברא וכשם הצרוף, ההגיון לדעתו שליט זו מעין במערכת

לפתרונו. המפתח לשמש גם הוא יכול כך הסיפור

הסוריאלי־סוגס* מאופיו התעלמות דעתי. לעניות לחלוק, יש זאת ועל

 הצונן, הסדר מכוח בו מרובה החפשית האסוציאציה שכוח הסיפור, של טיבי

השורה. את מקפחת

 דינמיותו שכל סטאטי יצור הספרותית ביצירה רואה טוכנר ועוד:

 הוא אין המקרים. של ההוריזונטאלי־כרונולוגי המישור בהסבר מסתכמת

 העוברים פתאומיות, אגרסיות או רגרסיות פנימיים, קונצפציה שינויי גורס

 זרמים או חילופין זירמי גורם הוא אין ביצירה. ניכרים כן ועל הסופר על

המתרח הסמויים, המאבקים מן הוא מתעלם ועל־כן השקוף, למהלך נוגדים

 הסוריאליות, הבלתי־מרוסנות. דרכיו לבין האינטלקטואלי הכיוון בין שים

 הנחה משנהו. ופעם אחד צד בהם גובר שפעם מאבקים התת־מודע, של

 כוחם את מקפחת היא האין ישרה, סטאטית התפתחות מראש הגורסת

 שלמה אחידות יש האמנם !ז רב־אנפיותם ואת השונים התאורים של המורכב

• ? רעיונית מבחינה הסיפור של השונים פרטיו בין

בסיפור לראות הסובר האנאלוגי, הפירוש אפשרויות את בדק לא טוכנר

9ן ן9

ת ו ע מ ש מ ו של ה ד י ע ׳ ״ ״ נם י ע ו
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ם י ל ו ג י ר ע ש ו י ו

 של מישזר היינו. לזו, זו מקבילות פנימיות התרחשויות בנות חטיבות

 לפי כולה. השרשרת מורכבת מהן החוליות את המהוות אנאלוגיות חטיבות

 למשמעויות הסיפור זיקת את רק לא לבדוק אגו חייבים האנאלוגיה, שיטת

 חטיבותיו בין המתרקמים המילגוויים היחסים את גם אלא המילבריות

לאלו. אלו את ולתאם השונות

 שבעיקרם הגם היפוכה. את להניח אני נוטה טוכנר של גישתו לעומת

 יש הנה מסקנותיו, על לחלוק אין ביותר, הגסים בקוויהם היינו, דברים, של

 פה שיש גם מה למסקנותיו. המבקר מגיע בה לדרך כשלעצמו ביקורתי ערך

 גם שינויי־מה שעושים בזווית־הראייה, ונטיות ומגמה צבע שינויי ושם

 המסקנות של הגסים הכלליים הקווים שלא העובדה שמתבלטת עד במסקנות,

 יש שמהם ענפים, ובני ענפים הצדדיים, דווקא אלא במחלוקת, נידונים

המבקר. שהעמיד הכלליים הקווים לגבי פירכת־דגש או אישוש־יתר

 שתי בין מאבק הסיפור, של הכללי הרעיון בדבר טוכנר של דעתו את

 לפירושים פולש שהוא ברגע בו אולם בניחותא. קיבלנו היהדות, של תפיסות

 בין המחיצה שניטלה נידמה דרשות, כאן היו משל הפרטים, של טכניים

פארודיה. ובין רצינות

 שיסודותיו כאוס כאל ועינם״ ״עידו הסיפור אל להתייחס הראוי מן

 עיצובו אבל היהודית, המסורת ומוגדר, מסויים מתחום אמנם נשאבים

 ולא מסויים גבול עד רק בפרטיו לדקדק יש כן ועל הוא, כאוטי הסופי

 כוחם בהבנת עוזרת החומר נשאב שממנו התחום ידיעת והלאה. ממנו

 של מכסימליסטי פירוק ברם, מרכיביו. של הכללי הסוריאלי־סוגסטיבי

 ובקוו־הקונטור בעמימותה דווקא שהרי השורה, את מקפח הפרטים פרטי

שבתול קמאיות־היסטוריות חוויות־תשתית על אור היצירה משליכה שלה

 היצירה בתפיסת צרוף. הגיוני ניסוח לנסחן ניתן שלא חוויות ישראל, דות

 כמשרתת הסיפרותית היצירה הבנת בין ההבדל נעוץ ככאום או בלוגוס

עצמה. בזכות הקיימת כהודיה הבנתה לבין לה שמעבר משמעות

 של כפייה לידי הביאה שבסיפור אינטלקטואליות־יתר אחרי היגררות

 טוכנר היצירה. על מראש, מוכנות אינטלקטואליות־פילוסופיות, תבניות

 שוררת שחור״לבן שהדיכוטומיה מראש קבועה לסכימה פרשנותו את שיעבד

האינטואיטיבית היצירה של כולה שכל נידמה זה, לעומת נחרץ. באופן בה
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ת ו ע מ ש מ ו של ה ד י ע . ' ם נ י ע ו

 טוכנר של החלקים הפתרונות מן הרבה לכן, קבועים. מדפוסים שחרור היא

 בדמויותיו, ומוספג הסיפור שיטי בין המהלך הפאראדוכס מן מתעלמים

 להפריכו ואין האינטואיטיביים בתהליכים יסודי מרכיב שמהווה סאראדוכס

 יכולה אינה פאראדוכסלית גישה כן: על יתר וניגודים. סתירות מכוח

 השטוחה החזית יחסי טוכנר. בו שנקט כזה *משמעי1ח בפירוש להסתפק

 ולא כאן יש סמל ומשמעויות. מרובי*פנים הם העומק ומישור שבסיפור

אליגוריה.

 עשוייה הסיפרותית שהיצירה בהנחה העגונה גישה מעלה אני בקצרה,

 המודע בין התאמה תהיה שלא יכול בזו ומה אדם. של נפשו כמתכונת

 שהזרמים יכול בסיפור, כך בזה, זה מסוכסכים השנים ויהיו לתת־מודע

אחד. בקנה יעלו לא החיצונית וחזיתו הפנימיים

 רואה זו ג־רסה אורגנית־דינמית. כחטיבה הסיפור את גורם אני :ועוד

 בשלבים־שלבים. המתפתחת אחת. בסיסית חוויה על כמושתת הסיפור את

 בשם זאת כניתי אחר במקום ומתרבים. צומחים שענפיו גזע זה היה משל

 בהתאם מצטמצמת־ממוקדת, או מתרחבת־נפתחת ספיראלית״, ״התפתחות

 התפיסה על איפוא, מסתמך, להציע שאנסה הפירוש סיפור. כל שמעלה למה

משמ (כגון טוכנר ידי על הוסברו שלא הסבר הדורשים קטעים :האורגנית

 או הסהרוריות) כגון או הסגולה אותיות על העוברים הצבע שינויי עות

 ואף להעסיקנו כדי בהם יהיה שהציע, הדברים עם מתלכדים שאינם פרטים

 המכסה יותר, מקיף הסבר להלן המוצע הפירוש יהווה בכך מוסברים. יימצאו

מתים״. ״שטחים בבחינת היו טוכנר שאצל אלה, ופרטים קטעים גם

שהוזנחו שוליות נקודות ב.

 בהן יש לדעתי אשר בסיפור, שוליות בנקודות דווקא הדיון את אתחיל

,חשובים. יסודות על להצביע כדי

 דיו הובלט לא הסיפור, מתרחש שבו הזמני־חללי, האינטרגנום מומנט

יצאתי שמש הערב עם אחד ״יום :כתוב ב׳ קטע בראשית הביקורת. ידי על

 והצבעתי והבנים״ ״האבות בסיפור השוליות הנקודות אח ניתחתי אחר במקום 1
חורגים״. •מקרים :שם להן קורא אני בפיענוחם. החשיבות מידת על
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ם י ל ו ג י ר ע ש ו י ו

 היעדר ושל השמשות בין של זה מצב ־. (שנא) לגדרה״ נסעו וילדי אשתי

 ב״הנשיקה עגנון, של אחרים סיפורים שני בלפחות הוזכר הבית מן האשד.

 אל־זמני לאופי עדות בו יש הזמני האינטרגנום שלמה״. וב״פת הראשונה״

 חודיה לתאר ביותר הוא ומתאים הרגיל, הזמן מרצף חריגה על־זמני, או

 סוריאליסטי־אסוציאטיבי מצב המספר לנו מתאר זה אמצעי ידי על חלומית.

 עומד שהמספר לנו הרומזים במשפטים הסיפור מרובה ואמנם נתון. הוא שבו

שפג). שעט, שסו, ׳בעמ (ביחוד תדמית• ובין ממשות בין

 הסיפור של העיקרית שהתרחשותו בעובדה מתבטא החללי האינטרגנום

 העמדה לנטישת רמז מעין החברה, מן בניפרד לעיר, מחוץ השרוי בבית היא

 הגיאיות הם נטולים כאילו ו״דומה מיוחד בגיא שרוי הבית הנורמטיבית.

 באילנות שמעוטר זה גיא שכן כל בתוכם, נתון העולם שכל ודומה הישוב, מן

 שמשוטטים הרעים באוירים מתדבק ואינו ביניהם מתגלגל טהור ואויר

 מיוחדת, הודיה על מעיד אקם־טריטוריה של זה מצב .,דשנב) בעולם״

למציאות. חלום בין השרדיה אקסטאטית,

 לועזיים לשמות בסיפור השוררת החלוקה היא אחרת שוליים נקודת

 גרייפנבך. כמו שמות מופיעים המקרה. בדרך שלא כנראה, עבריים, ושמות

 גאואל. בן גבריה גמולה, גמזו, גבריאל גינת- למול העוזרת גרציה גינתר,

 יש לועז. בשמות כולו המוקף גרייפנבך. בבית מתקיימת ההתרחשות כל

 יהודי וגמולה גמזו את המקיף כל זאת לעומת החוץ־יהודי. הצד ציון כדי בזה

 ההתמודדות על רק לא ללמד כדי בהם יש אלה קטבים דווקא ברם, הוא.

 הוא גינת שהרי הביניים. עמדת על אלא המחקר, לבין המסורת שבין

 מחקריו את הולם העברי שמו אבל גרייפנבך, בדירת הגר אירופי״, ״אתנוגרף

 עינמיים־ טוכנר, של כפירושו הם, יהודיים שכנראה עתיקים, בכתבים

 של כפל־הזיקות על מעידה כפולת־הזיקות גינת של דמותו האין מעיניים.

למחקרי! וביחסו למסורת ביחסו הוא שרב־משמעי המספר

הנה. עד עשר. אחד כרך תשי״ב. ות״א. ירושלים שוקן. עגנון. ש״י של סיפוריו כל '

 החיות גן תיאור ראה עגנון. בכתבי פעמים כפה מופיע החורגת החברה מוטיב י
 הסובבים האדם בני כלפי החיות של הטהורה ועמדת־העל והבנים״. ב״האבות

 תפקיד הקיבוץ. בני הם ללון״ נטה ב״אורה החברתי החריג .11 הערה וראה אותן.
 תמיד ..המטפחת״. בסיפור לעני־המשיח שלשום״. ב״תמול לאמנים נועד זה

החורגת. החברה לתיאור אכסטאטיים יסודות נילווים
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 עומד הסיפור שכל הבחנה מסתמנת זה בשלב שכבר איפוא, נידמה,

 וכדי המודרניים בתנאים מעמד עוד מחזיקה שאינה קמאיות של בסימנה

 לעבור עליה הקדום, בתוקפה אותה להעמיד כדי או מכליון עליה לשמור

גוון. ושינויי טראנספורמציה של שלבים

גינת. כלפי רק לא חל המספר של האמביוולנטי שיחסו יתברר להלן

 מצד שלילי ליחס זוכה אינו המסורת של הצורה ושינוי גמזו, כלפי גם אלא

 בו רב שהחיוב ליחס דווקא אלא עימו, ואחרים טוכנר שסובר כפי המספר

אי־נחת. של יסודות גם הוא מאכלם כי אף השלילה, על

פנים לכמה דמות־תשתית של התפצלותה הדמויות: ג.

 במישור דווקא מתארעת גינת דוקטור על המספר של שביקורתו נדמה

 במסורת דווקא עוקצו פוגע הפנימי במישורו הסיפור. של השטוח החיצוני

 שהזכיר טוכנר של הסכימתית לתפיסתו אופייני מאד גמזו. ידי על המיוצגת

 עמרם עם יושב כשהוא ערבי קהוה בבית מצאתיו אחת ש״פעם גינת לגבי

 גינת. של החוץ־יהודית נטיתו על לאות השומרוני״ הגדול הכהן של בנו

 :מכן לאחר שורות כמה שמוזכר מה את לבטל טוכנר כנראה נוטה בשעה ובה

 וחכם גוולן חכם של עורות עשיית בבית שאול בגבעת מצאתיו פעם ״שוב

 כן ועל גינת כלפי שבייחסו התיקו את לציין בזה מכוון ודאי והמספר גאגיך.

 שאחרי לדבר, נוספת ראייה זו. כנגד זו אנקדוטה, כנגד אנקדוטה לנו סיפר

 שאין ״מאחר :מטבע באותה הסופר מסכם המצוטטים הקטעים מן קטע כל

 איפוא, עומד. האמביוולנטי היחס (שפט). עליו״ מתעכב איני לדבר המשך

בעינו.

 מעט המסתמנת גינת, כלפי ביקורת של נימה אותה כנגד כן, על יתר

 את משבח גמזו לגינת. גמזו של הערכתו המשקל כתשובת באה בסיפור,

 !המחקר איש את דווקא מציינות שאינן באופיין, ״יהודיות״ תכונות תכונותיו,

 לחכם הוא טוב סימן הבריות... מעיני הוא ש״מתעלם גינת על גמזו אומר

 כתביו בתוך הסופר של התעלמותו תכונת והרי (שסה). אותו״ מכירים שאין

 מפני בהם ניכר אינו שהאיש כתבי־הקודש, של אופיים את המציינת היא

 אף נתונה גינת של עבודתו בטוהר מוחלטת והודאה עצמו. הספר תכני

(שסו). גמזו לבין המספר בין המתנהלת השיחה בהמשך
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 כי אף אמביוולנטי. אופי בעל הוא למחקר המספר של יחסו אמנם

 של כדרך המחקר, את לשלול נטייה על מצביעה הסופר של המודעת מגמתו

 המספר הסיפור. מלוא את וכובש התת־מודע צץ הנה ליהדות, לגיטימי המשך

 משתלטים הם הכרתו. של האינטואיטיביים הזרמים ידי על כביכול, ניגרף,

 ועמדה גמזו כלפי והסתייגות עמדת־שלילה מתגבשת לאט ולאט הסיפור על

 פרי- צופנים גמולה עם גינת של יחסיו שהרי גינת. כלפי יותר חיובית

 שאין מובן ובעלה. גמולה של העקרים היחסים מן יותר הרבה עשיר יצירה

 של באופי היהודית המורשת של אחרת או זו לעמדה הזיקה את לתפוס

 שהמספר משהו משהו. חשבון על בא גינת לזכות הניזקף ההישג שחור־לבן.

 היהדות של חורבנה משואת על ניצב הריהו כאב. מתוך אליו מתייחס

 כבר ברם, המחקר. בעלי לידי מידיה מושאה את שמעבירה המסורתית

וההס המציאות של שהתקדמותה כך על עגנון העמידנו אחרים בסיפורים

 כלים״ הדברים ש״כל המרה העובדה את בעקבותיה כורכת אליה תגלות

זה). שם הנושא הסיפור של ה׳ קטע (ראה ב׳,מטפחת״ כיוצא

 של תכונות כבעל מובלט החלקי) הראייה (כוח האחת העין בעל גמזו

 שנותרו עלי־הסגולה את והפסיד מכר בעטיין אשר ובילבול־סדר פיזור־נפש

 בנוסף אלה פגמי־אופי בביתו. אשתו גמולה לשמירת ואחרון יחיד כאמצעי לו

 כבוד מעוררים אינם עלי־הסגולה לאובדן שגרמו והנפש לאוזלת־היד

 לחום הזוכה מסורתית יהדות של מעמד עוד כאן אין הערצה. לא ובוודאי

 הודאה אירוניה. באמצעות ממנה מסתייג כשהוא גם המספר, מצד ולחנינה

 אינה גמזו של בטלנותו הסיכויים. אפסו שאמנם והבנה כאן יש בכישלון

 ועוברת העמונית האירוניה צועדת זו בנקודה לרחמים. אפילו עוד ראוייה

 גרייפנבך בית את האופפת הדימונית האוירה הגרוטסקה. של סיפה את

 אורח־ את מראש קבע אכזר שגירל גמזו של דמותו את ומכנפת פולשת

 והחרדה גורלה, ידי על כליל הנשלטת זו דמות אישיותו. דמות ואת חייו

 המובהקות הדוגמאות אחת היא האחר. בקצה והקומיות האחד בקצה נאחזת

4הגרוטסקית. לאישיות

שמס־ החיוך גמזו. של אישיותו פירטי את כשבודקים מתחזקת זו דעה

 W. Kayser, The Grotesque in Art and Literature, N.Y. )1957,( ראה 4
188 .1966, p.
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 במפורט שמונים עם ומתגמד מצטמצם בדמותו שטחית התבוננות עם תמן

 והנה )112( כזה סיכום ערך טוכנר ואמנם בחייו. לו שקרו הפגעים כל את

 הן ועדית שינוי מקבלות שאינן ב״סגולות מאמין שגמזו השאר בין נמצא

 תדיר משתנה שהוא האותיות לצבע גמור בניגוד ובהוויתך, בטבען עומדות

להלן). (וראה

 היא טוכנר), שהזכירו (דבר מעשיות סגולות־מצוות הגורסת זו תפיסה

 בזה הסופר ידי על מודגשת ראייתה צרות היהדות. של הסטאטית הגירסה

אחת. עין כבעל גמזו את שתיאר

 אלא אינה גמולה לגביו ־פסיבית. משמרת דמות היא גמזו של דמותו

 גינת שלגבי בעוד משלעבר. קיסמה של צלליות רק בה שנשתיירו חולה

 ממיטב עליו המשפיעה השראה. וכוח יצירה מקור להיות הופכת זו אשה

 משל בה יש גינת לפני הניצבת גמולה דמות עימה. הכמוסים מזמוריה

 צעירה ״אשד. — ושגב מיסתורין אפופת אגדיות בצרוף הנשיי־ארוטי הקסם

 יש אם תמיהני עצומות״. ועיניה פרוע ושערה רגלים ויחפת לבנים עטופה

 שערה יחפה, צעירה, זו: שבדמות הארוטי היסוד מן בהעלמת־עין צדק

5הזיווג. בשעת כאשד. מובהק אכסטאטי־ארוטי מצב עצומות, עיניים סתור,

 הסיפור, כל משך מעליו סר לא ונעלם הטמיר קסם שטעם גינת, לעומת

 חולשותיה. בכל עירומה ומתגלה לאט. לאט ונחשפת גמזו של דמותו הופכת

 ספרים בהם. קראתי לא אבל שמעתי. ספריו ״על :גינת ספרי על אומר גמזו

 נלעגת אידיאולוגיה בהם״. מסתכל איני שנה מאות ארבע עליהם עברו שלא

 עברו גינת של ספריו לו, ״אמרתי המספר: ידי על בחריפות ממוצית זו

 ולא בקנקן אני מסתכל ואמר. גמזו חייך ויותר. שנה אלפים ארבעת עליהם

 בספריו תסתכל שנה מאות ארבע אחר כן אם ואמרתי. חייכתי בו. שיש במה

 הסטאטי היסוד בולטת. והאקטואליה הריאליה מן התלישות גינת״. של

מופגן.

היום, של המסורת יהדות של עמדתה חולשת היא גמזו של חולשתו

 מיסטי־אכסטאטי. מצב לביו ארוטי מצב בין מוחלטת הבדלה להבדיל אין ואמנם *
 קיץ ל״ד. גליון דעות, הראשונה״, .הנשיקה על (במאמרי כך על הצבעתי כבר

 בגיבוש ומוסיעים אלה יסודות מתלכדים עגנון שאצל .הנרות״) על ובפרק חשכ״ז
אהד.

ת ו ע מ ש מ ו של ה ד י ע ״ . ם נ י ע ו

[105]

1st



ם י ל ו ג י ר ע ש ו י ו

 נמצא ב״סגולות״. והנתלית המאובנת לשינויים, הדרושה הגמישות נטולת

 המספר גינת. כלפי החיובית העמדה את מחריף גמזו של שלילי שתיאור

 היהדות נחלת שהיו השיר ורוח המעוף כיורש המחקר של בתפקידו מכיר

מלפנים. ההלכתית

בסיפור. הקיימת הוורטיקאלית המתיחות את מבליטים אלה קטעים

 ברם, הסיפור! של החזיתי במישור סיועין לה יש טוכנר של תפיסתו אכן

 גילויים של המשחק מן וחלק והתת־מודע, המודע מגמות מתנגשות בסיפור

 הבלתי־ המגמה כאשר אלה, נוגדות מגמות של משחקן כנראה הוא והבלעות

 החזית בין ושינוי הבדל שיש כשם ויותר. יותר דומיננטית נעשית מודעת

 האידיאיות במגמות להבחין יש כן הסיפור של הפנימי והמישור הקידמית

 ממאבקים ניזון זה בסיפור המתח של המיוחד אופיו ואולי שתיהן. של

אלה. פנימיים

 של התת־מודעי והזרם החיצוני הזרם בין המבדילה ההבחנה לנוכח

 אני (סברה, נוספת, סברה הדמויות בתחום להעלות אני רוצה הסיפור,

 אנאלוגיות כמה של ההבחנה מתוך צומחת זו סברה הזהירות). מפני אומר,

בסיפור. המצויות

 ברמזים נתלית האחת בסיפור; בולטות אנאלוגיות מערכות שתי

 גינתר בין בהבלעה, אומנם שוררים, דומים אישות שייחסי ונשנים החוזרים

 לרעייתו, גרייפנבך בין וגמולה, גמזו בין לגמולה, גינת בין לנערתו־אשתו,

 שהיא בין הבית, התפוררות חלה אלה ארבעה אצל למשפחתו. המספר ובין

 לחו״ל ונסיעה הארץ יגיעת (המספר). לחופש המשפחה יציאת מכוח באה

 או וגמולה), (גמזו מחלה מחמת (גינתר), כביכול דירה, חסרון (גרייפנבך),

(גינת). לזר הנכספת העלמה נישואי או המדעית ההתבודדות מחמת

 וגינת־ גינתר־גינת, השמות: של האנאלוגיה היא השנייה המערכת

 אסוציאציות בסימן עומדים גינת־גרייפנבך שהשמות נידמה גרייפנבך.

 ומגורי נהר), פירושו (גרייפנבך נהר״ עלי ,׳כגנות ;ומדרשיות מקראיות

 בתרא (בבא חברו״ של מגינתו לפנים שגינתו כ׳,מי הם גרייפנבך אצל גינת

יא).

 אותם שמדמה דמיון מכוח גם מתקיימת גינת־גרייפנבך האנאלוגיה

לאותו ביחוד מתכוון איני לילה. כצללי והולכים שסובבים ל״אותם המספר
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 הארץ את שעזבו לאותם ביחוד מתכוון ואיני דירה: להם מצאו שלא זוג

 לגריי־ ביחוד מתכוון ואיני וביתו?) (המספר להם מתנכרת הארץ וכשחזרו

 כוחן (שצא). הארץ״ מיגיעת לפוש לארץ לחוצה שיצאו ולאשתו פנבך

 המספר מסכם שבו המפורש הדיבור לנוכח מתעצם הדמויות של הסימבולי

 מכאן (שב). זו״ באדמה שנאחזים אדם בני לכל אני ״מתכוין הקטע: את

 באות כשלעצמה, אחת כל או ביחד כולן בסיפור, שהדמויות למדים אנו

 אדם בני כל לבין בינן אנאלוגיה לעשות ניתן ואם במילואו. עולם לסמל

רעותה. על אחת מהן ללמוד ניתן ודאי

מת עובדות מספר נירתמות הזאת האנאלוגית המערכת לעזרת ועוד,

התה חוקר גרייפנבך בבית :ביותר הבולטת את אביא התמיהות מן מיהות.

 אין גינת. דוקטור עידו, לשון העתיקה, הלשון חוקר גר הלשונות וות

 הדר המפורסם החוקר של באישיותו התענינות סימני שום מראה גרייפנבך

 לאשר, נפש בשוויון מתייחם גרייפנבך כן: על יתר בעבודותיו. או בביתו,

 בשטח זה כל אין כאילו עינם הימנוני ומזמרת עידו בלשון המדברת גמולה,

 מראה הוא ואין זו לשון על דבר לומר יודע הוא אין המקצועית. התענינותו

 שבוודאי זיקה לו, שנימסרו עלי־הסגולה על המצוי לכתב־הסתרים יתר זיקת

 ספרים אחרי מחזר ״אינו גרייפנבך :ועוד זאת כל לשונות. חוקר אצל מצוייר.

 את מעלות אלו שאלות ? הלשונות התהוות לחקר סתירה זו האין — עבריים״

 אחדות, ל״פנים״ דמויות, לכמה המתפצלת אחת דמות כאן יש שמא הסברה

! ? עצמה דמות אותה של ופנים, חוץ של פצלות־פצלות אלא אינן אשר

 הדמויות לגבי הן הסופר בידי נקוטה הדמות התפצלות של זו שיטה

 של הקידמי־הריאלי במישור והן התיאורי, הנירמז, ההיסטורי במישור

הריאלי־פסיכולוגי. במישור נתחיל המסופר.

 שגינת העובדה, גינתר. הוא גינת, הוא שגרייפנבך לומר אנו סוברים

 הזכרנו כבר השמות. בין הזהות את מחזקת הוא, בחור וגינתר הוא בחור

 שטענת נידמה כולם. אצל קיימת ואשד, איש של בניפרד החיים שבעיית

 לאשתו. מלהיזקק גינתר להימנעות העיקרית הסיבה אינה חסרון־הדירה

 והתייחדות העולם מן הפרישה ההתבודדות, נטיית :יותר עמוקה אולי הסיבה

 בחוויית הוא בסיפור לנו הנודע היחיד הארוטי הלהט בלבד: המדע עם

גמולה. שהוא המדיום דרך גינת, ידי על העתיקים המזמורים קליטת
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 עוברים רוחנית), ארוטיקה־השראה (או אשה־מדע הקטבים ברם,

 בה יש מביתו זה של שנסיעתו נידמה גרייפנבך. של בדמותו נוסף גילגול

 מן בריחה מסודרים, אישות מחיי גם ובכן המיושבת המסגרת מן בריחה מעין

המו מן איפוא, להתעלם, אין ופוריות־הרוח. ההשראה את המצרים התנאים

גרייפנבך. אצל מופיע יותר, ובמובלע גינתר־גינת, אצל המופיע הזה, מנט

גיאוגרפית, רק לא גרייפנבך, של בצילו חי שגינת לגרום איפוא ניתן

 הדמות של המוסתרת הפנימית הווייתו הוא• גינת נפשית. בייחוד אלא

 אחד אדם אלא אנשים שני כאן אין גרייפנבך. הגלויה, החיצונית־חברתית

 ומיסטר ג׳קל ד״ר (מוטיב כפולים חיים של הדימוני היסוד לבושיו. בשני

 אם הספרותית, המסורת מיטב לפי כאן מופיע וצילו) האיש מוטיב או הייד,

 בדרך המציינים וההרס החתירה יסודות ובהיעדר רבים, מסוות בתוספת כי

התת־מודע.״ ואת ה״צל״ את כלל

 אנשים שני הגרייפנבכים, מופיעים (בו הסיפור של לסופו שייזדקק מי

 של זו גישה הפרכת לשם מתים) וגמולה גינת בעוד לביתם, החוזרים חיים

 בולטת הפרדה בדבר שדלעיל ההנחות מן מתעלם בהתפצלותה, אחת דמות

 במישור הפנימי־חווייתי. המישור ובין החיצוני־פסיכולוגי המישור בין

 חוזרות שרמיזות בעוד וגרייפנבך, גינת דמויות מראש הופרדו כבר החיצוני

 הדמויות שתי נתפצלו שממנה חווייתית דמות־תשתית על מלמדות ונישנות

 ״בדרך מתחזקת: ו״המתים״ ״החיים״ בין שהאנאלוגיה אנו מגלים כך האלה.

 חזרה בדרך גמולה. הלוויית בי פגעה גינת) (מלוויית הזיתים מהר חזרה

 (שצד) הגרייפנבכיס...' ישבו שבו אבטומוביל עצרני גמולה מהלוויית

שלי). (ההדגשות

 המערכת במסגרת הסופר, בידי במובהק נקוטה התפצלות־הדמות שיטת

 לערבב עגנון יכול זו שיטה עקב ההיסטורית. הדמות השנייה: האנאלוגיה

 לקב״ה פעם עקיבא, לרבי פעם רבינו, למשה פעם ולרמוז ההוויות את

 הווייה אלא אליגוריה כאן אין סוף סוף חתוכה. הבחנה ללא ובעצמו, בכבודו

 המצבים בתיאור דקדקני לחיטוט טעם איפוא, אין, עמומה. מיתית, סימלית

מקראיים אכסטאטיים, מצבים של יסודות שבוודאי השונים, האכסטאטיים

 ״המרתף״ מוטיב את מזכיר הבניין. של תחתי או אחורי בחדר גינת. של מיקומו ״
בססיכולוגיה. התת־מודע יסוד חשיפת בעקבות בייחוד לאחרונה, בספרות שהופיע
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 טעם שאין כמו ;בהם מצויים הצור), בנקרת ומשה (מתן־תורה ומדרשיים

 האווירה את לחוש רק אלא וסממניהן, ההיסטוריות הדמויות בפירטי לנקר

סביבן. שנוצרת החריפה

 דמויות הן ואחרים, עמרמי עקיבא גאואל, בן גבריה גמולה, הדמויות

 אחת, דמות־תשתית ניצבת ביסודן כאשר בזו, זו המעורבות בלתי־חתוכות,

בתול ונוכחת הניצבת ההיסטורית־מיטאפיסית האוטוריטה שעניינה הודיה,

ישראל. תרבות דות

התורה של ההתפתחותי האופי :המרכזי הרעיון ד.

 האופי :הסיפור של המרכזי הנושא הובלט דומיננטיים קטעים בשלושה

 מן (וביחוד האלה הקטעים מן המבקר התעלמות היהדות. של ההתפתחותי

 היצמדותו עקב נתאפשרה מתוכו), צווחת כאילו שמשמעותו הראשון הקטע

 של הגדול המחייב את בעגנון לראות הסוברת הרווחת, הביקורתית לתיזה

 שבעל־פה שדברים יתכן המחקר. של הגדול וכשולל גילוייה כל על המסורת

 הסופר של המודעות הצהרותיו ברם, ;הביקורת דרכי על השפיעו הסופר של

מסיפוריו. המשתמעת לקונצפציה במנוגד דווקא עומדת אלה בעניינים

הסגולה אותיות של הגוון שינויי :הראשון הקטע

 הגורסת הדינמית התפיסה ניצבת היהדות של הסטאטית התפיסה למול

 ידי על רמוזה התורה של ההתפתחותי האופי של הלגיטימיות שינויים.

 גם שהוא ואביה, גמולה עם פגישתו סיפור את מספר גמזו עצמו. המספר

 ובו נסתר כד לגמזו מגלה גאואל, בן גבריה גמולה, אבי נשואיו. סיפור

 לשמור וביחוד שונים, מדברים לשימור סגולה, של אותיות ועליהם עלים

 אך מסדים, גוון בעלות העלים גבי שעל האותיות במחלתה. גמולה את

 האצות לצבעי עצמם והפכו לעיני הצבעים נשתנו ומביט עומד שאני ״בעוד

 בלבנה״. שרואים כסף כנימי נדמו לאלו אלו ובין ים... של מעומקו ששולים

 שינוי ונשתנו כך אחר נחלשו שראיתי הצבעים כל האותיות ״ולענין :ולהלן

נשתנו״ ואימתי גווניהן את האותיות השירו היאך בבירור יודע ואיני גמור
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 בוודאות לגמזו דברים כמה מתחוורים האלה השינויים כדי תוך (שנז).

 בדבר המיסטיות הדרישות לכל עונה זו מחוורות לעירעור. ניתנת שאינה

 ״מה קיומו: בדבר הפאסקאלית או הקרטסיאנית והאווידנציה אלהים גילוי

 לאמיתה״... כאמת והולך מתברר התחיל דמיון בבחינת בתחילה בעיני שהיה

 יותר בעיני הדבר הוא ״מחוור גמור״... בבירור לי ברור הכל לעצמי ״כשאני

 וניטל לשוני ניטלה שעה באותה מלים. של בסאה לפרש שיכולים מה מכל

 של שהוויתו אלא לכך, גרמו האותיות ולא העלים ולא דבר, לשאול כוחי

 אבי של שהוריתו איפוא, מבין, גמזו לכך״. שגרמה היא גמולה של אביה

 שינויי־ תהליך גבי על עימו והעומד לגמזו, העלים את המגלה גמולה,

 שגורם ביותר, וברור המוצק הקבוע, היחיד הדבר הוא עליהם, העובר הגוונים

 בהם, אין העלים על העוברים השינויים הכתבים. ראיית עם שבאה להווייה

 מעצם מטיבעם, הוא שהשינוי נידמה העלים. כוח את לקפח כדי איפוא,

 עומד והוא עצמם לשינויים תוקף איפוא, מקנה, המגלה של תוקפו קיומם.

 על מעיד שהמספר נמצא התארעותם. על לפקח כביכול, הזמן, כל עליהם

 הסטאטי הגוף אותנטיות רק ולא היהדות על העובר התהליך אותנטיות

 תפסה ההיסטורית היהדות ברם, היהדות. של הקמאי הזמן בשרשי שהוצב

 שינויי של המיוחד המימד את להבין השכילה ולא כסגולות העלים את

הצבע.

 נוספת. פעם השינויים כלפי החיוב עמדת חוזרת הסיפור, בגוף ושם, פה

 היא עדיאל, רב פיוטי את גמזו מצא בו שבמקום העובדה היא בולטת דוגמא

 מאלו השונים בית־כנסת מינהגי יש רבינו, משה שמתקופת הקמאית העיר

 :האומר גמזו בדברי מובלטת התפילה נוסחאות של יחסיותם היום. הנוהגים

 (שעס. שלנו״ ממנהגים יותר המקום לפני מקובלים שלהם מנהגים ״שמא

 התפיסות אל שיבה דרך על המספר בהם שחפץ לתיקונים רמז בזה היש

;ו היהדות של והשרשיות הקדומות

 השינוי ידי על גם בסיפור מומחש התורה של ובאופייה במצבה השינויים נושא 7
 כאילו שם. להישאר ורוצה גינת לבית גמזו מבית נודדת גמולה — הגיאוגרפי.

 המחקרית היהדות לידי הרבנית היהדות מן האוטוריטה בהעברת המספר רואה
 שרשרת בתוך נוספת כחולייה המשתלבת חדשה, אינטרפרטציה של אפשרות

 אבל החיצוני, במישור הוא וגמולה גינת של מותם היהדות. של הפרשנויות
אכסטאטיים. חיים :היא להלן, כמוסבר הפנימית, משמעותו
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במצי החלה להשתנות בהתאם מתגלה התורה של ההתפתחותי אופייה

 בפרט. וישראל האדם בני של החברתיים־רוחניים במצבים ההיסטורית, אות

 בסיפור, נידונים והאנושי האלוהי התורה, של האספקטים שני שבעיית נמצא

 הוא שבתורה הקבוע התורה. השתנות של הסוגייה בעצם הם כרוכים באשר

 נעתיק אם האנושי. האספקט הוא שבתורה והמשתנה שלה, האלוהי האספקט

 הנהוגה החווייתית המושגים ללשון ו״משתנה״ ״קבוע״ המושגים צמד את

 המטאפוריים: בביטויים בהתאמה להשתמש נוכל אחרים, חן ובכתבי בזוהר

 מאירה עינם של אלוהיה על המספר של לוואי הערת ואמנם 8ונקבה. זכר

 גבריים וכמריהם עינם של שאלוהיה אומרים עינם חוקרי ״כל הנושא! את

 שירת שיח כנועם שומעים אנו ההמנונים שמתוך הרגישו לא והיאך היו,

 של הנשיית התפיסה לבין הגברית התפיסה בין המחלוקת (שמה). אשה״

 עולמית משתנה בלתי כקבוע היהדות תפיסת בין כמחלוקת כמוה התורה,

 בלתי עקרונות־יציבים לפי קווים, שני לפי מהלכו את העושה משתנה לבין

 מעדיף המספר תהפוכותיה. לכל מענה התובעת הריאליה ולפי לשינוי ניתנים

 עינים, בשתי ראייה היינו, שלה, האספקטים בשני המציאות ראיית את

 של כראייתו אחת, עין בת הראייה ולא כאחד, נוקבא ויסוד דוכרא יסוד

9גמזו.

 והנשיי, הזיכרי האספקטים, שני מופיעים הריאלי־פסיכולוגי במישור

 (אבל לסמל יכולים שהם הבת, וגמולה, האב, גאואל, בן גבריה בדמויות

 מופיעים והאשה האיש !והשכינה הקב״ה את חתוך) באופן שיסמלו הכרח אין

לעין.״< חשוף הקבלי שמישקען מטאפוריות כדמויות

ח.—רכז א, חלק הזוהר, למשנת מבוא תשבי. ראה שבאלוהות והנקבה הזכר על 8
 התורה״ ב״אורות מוסברת ואנושי, אלוהי שלה, האספקטים בשני התורה תסיסת 9

 המהלכים לתוך ניקלט לא היהודית, במחשבה המקובל זה, רעיון א. סרק קוק, להרב
האחרונים. הדורות של הרבנית היהדות ידי על למעשה נתקבל ולא ההלכתיים

 ואביה שגמולה המספר שמביא בעובדה בחריפות מובלט התורה של האנושי הצד °'
 הקבלה בתחום כאן שהמדובר טוכנר, של הבנתו להם״. שבדו ב״לשון מדברים

 בהרחבה להיתפס יכולה ספרותית־בדוייה, באמת שלשונו הזוהר, בספר או
 המקרא את ארצה: משמים שירד מה כל את גם מיטאפיסית, מבחינה ולכלול,

האנושי האספקט של זו עובדה היהדות. של האידיאות מערכת כלל את ואף כולו
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 בסיפור שהושם הדגש ;יותר חריף אנאלוגי לשלב עובר זה אספקט ברם,

 גבר שבין אי־הגישור את לציין בא גינתר, ושל גינת של בניפרד החיים על

 היינו, הנשיי, לאספקט הזיכרי האספקט בין אי־גישור של סמלי כאקט ואשה,

 הריאלית המציאות לבין שבה ״הקבוע״ בתפיסת ההיסטורית היהדות בין

 פירושו כפי העם, לבין הקב״ה שבין הפירוד תפישת דווקא (ולאו ״המשתנה״,

סוכנר).״ של

 יש הסיפור, לתוך שונים אספקטים דרך הפולשת קונצפציית־הפירוד,

 קונצפציה היא יצירה שכל הגורסת הביקורתית, לשיטתי מכרעת ראייה בה

 פולשת וכך אנאלוגיות, של מישזר ידי על בסיפור המתגלגלת אחדותית

 להוכיח זו בסיסית קונצפציה מנסה כביכול הסיפור. מפירטי מרכזי פרט לכל

 כמה עד שבסיפור, ואתר אתר בכל רישומה את ולהטביע מציאותה את

שאפשר.

 בדברים יבוא הבסיסית הקונצפציה שוב מובלעת שבו נוסף שלב

שלהלן.

גמולה של הסהרוריות :השלישי הקטע

 שיהיו זכו לא גמולה של במחלת־הירח הדנים הקטעים כל כיצד תמיהני

 של הפסיכולוגיות ההבחנות עם עימות מתוך הביקורת ידי על נידונים

מאידך. שאגאל של הגג על היהודי ציורי ועם מחד חלומות־התעופפות

),119( אלונטית־הצינה על הפולקלורי הסיפור את מביא למשל, טוכנר,

בין הקשר את מסביר אינו ולמעשה הרמב״ם ואת חגיגה במסכת המאמר את

 של שאלוהיותה הגורס המספר של באמונתו מום מטילה אינה היהדות, של
 ניצב שהמגלה והאווידנציה הגילוי של המחוורות מכוח בתוקפה עומדת המערכת

השינויים. התהוות על ומפקח

 לבין (גינתר) ואשתו איש פירוד בין הדמיון הוא זו אנאלוגיה של נוסף אספקט 11
 אם — השלישי. בקטע נידון שיהיה נושא הקונקרטיים, החיים מן היהדות פירוד

 בית האין יגיעתה, בשל הארץ מן שגלו ישראל את מסמלת גרייפנבך משפחת

 את או ביהמ״ק את מסמל המופרשת, וסביבתו הטהורים אוויריו על גרייפנבך,
 הזיכרית היהדות, של השונות המגמות בין ההיאבקות זירת שהם כולה, הארץ

? עיצובה על רישומן להטביע השואפות והנשיית,
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העי הנקודה באשר ;למדי רופף נראה זה קשר ובאמת והסיפור. המאמרות

 כיצד ז זה בסיפור הסהרוריות מחלת של אופייה מה :מוסברת אינה קרית

בכללו? הסיפור או גמולה של דמותה לעיצוב תורמת היא

 ״התנפחות את לציין באה בסיפור סמלי אופי לה שיש הסהרוריות

 סהרורית של בדמות גמולה המציאות. מן ניתוק תופעת שהיא 1האני״-

 אספקט אלא אינה זו, התעופפות העכשווית. היהדות את מייצגת ״מעופפת״

 המציאות מן המנותקת מוחלטת קביעות היינו, דוכרא, יסוד של נוסף

 גמולה על לשמור גמזו משתמש שבהם האמצעים תדיר. המשתנה הריאלית

 ״צמחי־אדמה״ שהן סגולות באותן זילזל הוא הועילו! לא ביתו בגבולות

 תקנה אלא ואינה מהרה עד מתייבשת הלחה האלונטית ואילו בטעות ומכרן

<,:(שע). עיקר כל תקנה אינה שלמעשה עד בלבד, קצרה לשעה

הביקו סאת את המספר גדש מוכת־ירח כחולה גמולה־השכינה בתיאור

 לגמולה הצפוי המוות פיתרון המציאות.״ מן עצמה שניתקה היהדות נגד רת

לדורו. אות להוות כדי בו ויש המספר של לחרדתו סימן הריהו

הציפור גרופית ושירת המוות ה.

 לא אמביוולנטי, באספקט להידרש הניתנים הנושאים אחד הוא המוות

 שיש במציאות, המוות של דרכו שזו מפני אלא סיפרות, של דרכה שזו מפני

העולם מן הנפש גאולת של אופי שני ומצד אסון של אופי אחד מצד בו

 ירושלים, שוקן ג, א, פרקים הדש, ומוסר המעמקים פסיכולוגית נוימן, אריך עיין 12
תשכ״ב.

 של במחשבה אשה. לבין לבנה בין הדמיון מכבר הובחן הספרותית בסימבוליקה י*
 של המאגי הכוח ע״י ומונעת המודרכת לאשר, תארי־לבנה מיוחסים הפרימיטיבים

 היא היתה כאילו גינת, לפני העומדת גמולה מתוארת בסיפור ואמנם הלבנה.
 על כממונה ושפל. לגיאות הגורמת הלבנה, ניתפשת במיתוס הלבנה. עצמה

 ההשתנות את מסמל זה דבר בו. הפועל יסוד־ההשתנות ועל מחזוריות־הזמן
 Maud Bodkin. Archetypal Patterns ראה האשה. של האופי מיסודות כאחד

291 .in Poetry, London, 1963, *p. הפונקציה את הלבנה מסמלת בבד בד 
).164 (שם האשה של המינית

 הלבנה ומן תלבוה. אחר שלהוסים אותם על דעתי ונותן אני ״חוזר :צא4ז בעמ׳ 14
 המספר של עולמו נראה כך וכר״. האדמו, בנחות ודבוקים שקשורים לעניינים

שלי). (ההדגשה קטביו. בשני
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 הקובעת היא בעולם החיים משמעות לגבי המוצא נקודת למקורה. ושיבתה

 אבל מוחלט, בכיליון המוות את להבין ניתן המוות. כלפי העמדה אופי את

 ומתלכדים מתחברים בו שרק ביותר, הגדול האכסטזה כרגע להבינו ניתן

 (גינת) הנחקר לחומר מדיום שהוא החוקר שלנו ובמקרה בזה, זה הדברים

(גמולה). החוקר של נפשו להשראת מושא שהוא החומר עם מתחבר

 גבריאל, ונמות. הציפור גרופית שירת את ׳,אשיר :הם גמולה דברי

 הארוטי הצד זה״. אצל זה קברים שני לנו תכרה נמות, גדעון וחכם כשאני

 שילובן אלא ממיסטיקה, נפרדת ארוטיקה זו אין אמנם הוא. מובהק המתבלט

 בסיפור־העם גורסים האנושי הטבע של האמביוולנטיות כפתרון השתים. של

 את ליכדה המודרנית הסיפרות ברם, המוות; את ובמיתוס האהבה את

 מחוברים ומוות אהבה של הפאראדוכסאלי בפיתרון נוקטת והיא השנים

15יחדיו.

בשור באמת מחוברים האוהבים שני בהיות אלא תיתכן לא כזו אהבה

 הרושם היה הסיפור בתחילת אם ביקורת. של אופי כל מכאן סמי שם.

 הדומיננטי, הוא המסורתית, והיהדות הסוד תורת ובעלה, גמולה שקשר

 של המלא זיווגם לנוכח שירת־הייחוד את שר שהמספר עתה הובהר הנה

 הטוענת היא היא גמולה והלוא והמחקר. הסוד תורת זיווג וגינת, גמולה

אחיזה. היתד. לא מעולם בה גמזו של שאחיזתו

 הציפור גרופית שירת את לשמוע גינת של שרצונו )122( טוכנר דברי

 חידלון של כמומנט המוות את נבין אם נכונים, שלו, האגואיזם על מעיד

 רצונו יתפרש האכסטזה, שיא של כמומנט אותו נתפוש אם ברם, גרידא:

 כמוותר כאן נתפש גינת החוקר :הוא איפכא לחלוטין. שזנה באופן גינת של

 היהדות. הנחקר, האובייקט פנימיות אל להגיע כדי המשכו ועל המחקר על

 עם שיתמזג ובלבד לשלמו מוכן והוא עבורו מדי גדול אינו המוות מחיר

 הנחקר״, האובייקט את ממית ש״המחקר טוכנר, ומסקנת הנחקר. האובייקט

 וקיפאון מוות שהרי :למשמעותה באשר צודקת ואינה לעובדה באשר צודקת

 מוות זה הרי הנחקר. לחומר הנועדים הגדולים החיים ממידת בהם יש אלו

הצפוי בפני ברור באופן להציבנו רוצה שהסופר אלא לידה־מחדש; לשם

.William Phillips, cd., Art and Psychoanalysis, N.Y., 1957, p. 345 15
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 מתקיימת היא ;הטראגי קיומה חוקיות את בתוכה אוצרת חדשה שלידה לנו׳

לה.»י הקודמים של מותם חשבון על

 וגדולה, גינת מות של אכסטאטית הבלתי שהגירסה העובדה אופיינית

 שמות משני מורכב מודרני (שם נכדתו, או עמרמי עקיבא בפי נישאת

 היהדות של העכשווי גילגולה בפי היינו, בו) בולט הלעגני שהיסוד סמכותיים

 חייו את קיפח שגינת אומרת זו גירסה עקיבא. ורבי עמרם בן של הקמאית

 נפלו היהדות גם החוקר גם הגגות. על המהלכת גמולה את להציל בנסותו

 של המגמתית גירסתה בלבד, עמרמי משפחת גירסת זוהי אולם ומתו.

 אי־התוקף כלפי מופנית המספר של ביקורתו שכל העכשווית היהדות

טוכנר. לו אימץ המוות, של זה, חד־צדדי הסבר דווקא והנה שבהבחנותיה.

 נידמה, כללית, בניפרד. להיחקר ראוייה עגנון בכתבי המוות חוויית

 שבו, האכסטאטי־חיובי באספקט גם המוות את עגנון רואה כתביו שבכל

 בסיפרות ענפים זו לתפישה 17והחסידות. הקבלה בעולם ששורשיו אספקט

בוונציה״. ,׳מיתה בסיפורו עליה העיד מאן תומאס וכבר העולם

האומנותית ההשראה — גמולה :הפרשנות של בזווית־הראייה שינוי ו.

 על מוסיף בחינת הבא הפירוש את להציע אני רוצה סיכום, בטרם

 להשראה כסמל גמולה של דמותה את לתפוש אפשר מוציאו. ולא קודמו

הקולק הזיכרון מן כוחה עיקר שואבת •1 מתכונותיה: כמה בשל האמנותית

סהרו .3 :סגורה אותנטית מערכת היינו. משלה, לשון לה בוראה .2 ; טיבי

 .4 הריאלית: בקונקרטיות נגיעה ללא השירה במעוף קיומה תנאי רית.

 כשיא המוות .5 :האכסטראוורטי העולם מן והבריחה ההתבודדות מידת

גינת. דוקטור לגבי ״זר״ היותה .6 :הארוס כשיא האמנותית, הדרך

18הזר, דווקא האחרונה. הנקודה לגבי מספר דברים להוסיף הדין מן

 שבעולם״ בדיה מכל ערב ״שקולה :המספר אומר הציפור גרופית שירת על 18
 ה״מתיקות״ ציון ידי על אכססאטית חוויה עגנון מתאר תמיד והנה (שסג).
 גמולה לגבי אף הראשונה״). (״הנשיקה ה״״נעימות״ או ״״המטפהת״). (סיפור
שצא. בעם׳ חוזרים לילה״ ו״צלילי ערב״. בצללי מתוק ״קולה אמר:

״הנרות״. על הפרק ראה ז,
 וחוסר זיקה בו שיש מצב היא אלא אדישות, כלומר, טוטאלית, זרות אינה זרות יי

 Georg Zimmcl, "The Stranger", The Sociology of ועיין ביחד. זיקה
408—402 .Georg Zimmel, Free Press, N.Y., 1%5, p.p.
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 על הנצחי המשולש בא כאן לאמנות. המעורר הוא שיגרתי והבלתי המיוחד

 ריחוקה שבגלל הבלתי־מושגת, איש, אשת היא גינת של השראתו הסברו.

 גמולה והטהור. השלם מיסוד כן ועל מיסוד־הכיסופין בה יש המתמיד

 מתעופפת והיא לה צמחו כנפיה המוזות. עולם כשליחת בסיפור מגולמת

 בדרך ומתגלגלת עוברת ושוב המשפחה עולם אל המיתום מעולם ועוברת

 צעירה אשה עמדה החדר ״בתוך השתקן: המתבודד חדר אל התעופפות

 מתמזג ארוס עצומות״. ועיניה פרוע ושערה רגליים ויחפת לבנים עטופת

 בעילפון גמורה, התמכרות של במצב נמצאת המוזות נערת באמנות. כאן

 בועלה שהוא ודאי פיסית מבחינה בועלה האמן־החוקר אין אם אכסטאטי.

נפשית. מבחינה

סיכום דברי ז.

 לעומת פנים. לכמה להתפרש הניתן סיפור איפוא, הוא. ועינם״ ״עידו

 עשוי כאוטי פנימי עולם ניצב יפה, ובנוייה המוצקה החיצונית החזית

וסור ריאליזם של תישלובת זו הרי ורעיונות. דמויות של פוטומונטז׳ים

יאליזם.

אור.נ־ מעמיד בסיפיר, האלמנטים של ומעשי־המישזר התרכובת עצם

 והיא רב, כיבושה ישכוח עינינו, לנגד ונירקמת ההולכת בדוייה מערכת בפני

 ל־״ללשון דוגמא משמישים הסיפור, למושא במקביל ומקריה, מושגיה עצמה,

בני־אדם״. אותה שבדו

 להיות זה בסיפור הופכת כך, כל המפורסמת העמונית, האירוניה מידת

 של הגרוטסקית דמותו מובחנת אחד, מצד מאידך. וטראגדיה מחד גרוטסקה

 והניזונה גמזו־גמולה־גינת בין העוברת הטראגית הסיטואציה ומאידך גמזו,

 גינת של מיתתו ברם, מגינת. וגם מגמזו גם וניטלה מתה גמולה מיחסיהם.

 אינה זו אולם ספריו, את לשרוף ביקש בצוואתו אמנם :גמורה מיתה אינה

 והימנוני־ ללישון־עידו יד־זיכרון מעין ;ונידפסים הולכים ספריו :מקויימת

עינם.

 עם ולמודעותו. לרצונו בניגוד גם לעולם תרומתו את האדם ממשיך כך

 את כובש זה שמושאו סופו ממנו, מסתייג או במושאו דופי מטיל שהמחקר

והמוות. השלילה מידת על גוברת והחיים החיוב מידת בני־האדם. ליבות
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 השפל תנועת של בטראגיות היא ספוגה גם אם הסיפור, מסתיים זו בתקווה

חדשה.״׳ לידה בחובו הצופן המוות — והגיאות

ת ו ע מ ש מ ו של ה ד י ע ״ . ם נ י ע ו

M. Eliade, The Sacred and the Profane, N.Y. (1957), 1961.) •' אליאד 
180 ,157 • קשר את רק לא לבני־האדם בחובו צופן הירח שמחזיר מסביר ק)  

אחריו באה תמיד אלא סופית. נקודה אינו שהמוות הרעיון את אלא והמוות החיים  
התהוות של ארכיטיפי כסמל תמיד ניתפשת הלבנה הלידה־סחדש. .
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ת ו ח כ ו ר* נ ב המח
העכברים״) עם או: הזמרת, ״יוספינה — ועינם״ (״עידו

ההשוואה׳ תחומי א.

 קורצווייל ברוך על־ידי כונתה ועינם״, ב״עידו עגנון משתמש שבה הטכניקה,

 קיים כי טוכנר, משולם קובע לעומתו, י. סוריאליסטי־סימבוליסטי־קאפקאי״ כ״ערפול

 דרכי לבין יזה, בסיפור עגנון משתמש שבהם הסימבוליים, האמצעים בין עקרוני שוני

 אלי־ ולא משל ״לא קאפקא. של זה לרבות המודרני, האירופי הסיפור של ההסמלה

 הסובירנית השלמות ועינם״. ״עידו הוא המקובלת, במשמעות סימבוליקה לא ואף גוריה

 אחד בקנה העולה — הגלוי בטופס כלומר, — הסיפור של החיצונית בחזית השולטת

 — הנסתר בטופס כלומר — שלו הפנימית בבבואה השולטת הסובירינית השלמות עם

 הזרימה הזאת. המיוחדת הצורה את שאב שממנו במקור, לטעות מקום מניחה אינה

 החוצה, ולא שלה, השיתין שכבות אל היצירה, מעמקי אל אחורה, המכוונת הסימבולית

 הסימבוליקה של מובהק היכר סימן היא הסיפור, לתחום מעבר שהן הוויות אל

 המודרנית, האירופית הספרות נוסח הסימבוליקה של ולא שלנו, המסורתית־מקורית

 העקרון, .2(קאפקא)״ החיצוניים החיים הורת אל הסיפור מן כידוע, היא, שזרימתה

 החד־משמעית הקביעה כאליגוריה. לזהותו מוטב הסיפור, בבנין טוכנר שמבליט

 עשיו, הוא גאים בן גדי ישראל, הוא גמזו השכינה, היא גמולה טוכנר: זיהויי של

אליגורית התייחסות משמעה עקיבא, ורבי משה של צירוף הוא גאואל בן גבריה

K. ק ר יב פ

.42 עם׳ מסות, קורצווייל, .1
.110 ׳עמ עגנון, פשר טוכנר, מ. .2

 הסתדרות של ההוצאה בית - ״בר־אוריין״ הוצאת משווה, מחר,ר - להסהא עגנוו ביו הלל. ברזל, •
.202-182 עמודים ),1972( תשל״ג רמת־גן, בר־אילן, האוניברסיטה של הסטודנטים
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 של המפורט התכנון הוא האליגוריה של ההיכר מסימני־ אחד לסיפור. מובהקת

 רבדים: שני על יושתתו העיקריים מרכיביו וגם הכולל מובנו שגם כך הסיפור,

 כך מעשה־חושב, ועינם״ ״עידו את בנה עגנון כי קובע שטוכנר שעה ונרמז. גלוי

 אליגורי חותם בכך מטביע הוא הנסתר, הנוסף הרובד אל מכוונים יהיו פרטיו שכל

 ומשל. כאליגוריה ועינם״ ״עידו את טוכנר מפרש למעשה, היצירה. על מובהק

 גם כבעל־ערך הסיפור את להציב כדי לטוכנר, דרוש ״סימבוליקה״ במונח השימוש

 המתלוה הפירוש בלא גם עמו ערכו לאליגוריה, בניגוד הסמל, שהרי הגלוי, במישורו

 דומות דרכים אל כזו סימבוליקה של מהקבלתה מה, משום חושש, סוכנר אליו.

 דומה החיים אל וזרימה המעמקים אל זרימה בץ ההבחנה ברם, האירופי. בסיפור

 נעשה המשמעויות פענוח אם גם לסתירה. נקלה, על וניתנת, מלאכותית היא כי

 המשמעות אל לבסוף מגיע הוא הרי הסיפור, מרכיבי אחר התחקות על־ידי מבפנים,

 הזרימה בסיפור. בלתי־תלוי נבדל. קיום בעלת ושהיא הסיפור, רומז עליה הכוללת

 או סימבולית, יצירה כל של נחלתה היא לו, שמחוצה הווית־החיים אל הסיפור מן

 טעון ובאליגוריות, בסמלים השימוש בדרך וקאפקא, עגנון בין השוני אליגורית.

 את עגנון הבליט ועינם״ ב״עידו כי ספק. אין ומקרה. מקרה בכל ספציפית בדיקה

 פעולה של נבדלים במישורים המעוגנים ומעשים, עצמים בדיוקנאות, השימוש

 שפניו ברור כאשר גם האליגורית, הטכניקה את מסתיר שקאפקא בעוד ומשמעות.

זאת. להסתיר מסוימים, במקרים טורח, עגנון אין דו־מישורית, כתיבה של לעברה הם

 לבחון כדאי קאפקא, של הכתיבה למיתודות ועינם״ ״עידו הסיפור של זיקתו את

 דרך מופגנת הסיפורים בשני העכברים״. עם או: הזמרת, ״יוספינה הסיפור: ליד

 על אור לזרוק עשויה הסיפורים של השוואתם באליגוריה. שימוש של מקורית

 עשוי במיוחד המספרים. בידי הנקוטות העיצוב, בשיטות הנבדל ועל המשותף

 מפגין שבה הדרך, אורח־העיצוב. ובין התימאטיקה בין המתחייב הקשר להתבלט

 לצורה תוכן לזיקת הנחרצת העדות שלפנינו, במקרה היא, ביצירה, נוכחותו את המספר

 נבדלת מחייב'התעכבות הסיפורים, משמעות על שבעמידה הקושי הסיפורים. בשני

 הסיפורים, של ההקבלה לבוא תוכל מכן לאחר רק מהם. אחד כל ליד תחילה, ומפורטת

שבשניהם. הנבדל ועל המשותף על הצבעה מתוך
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טוכנר של פירושו כ.

 הסיפור־ של הפענוח ועינם״. ב״עידו בעיוניו טוכנר משיג מרשימים הישגים

 רציפות מחליף עמון כי ההנחה, הפרשני. במפעלו מנקודות־השיא אחת הוא החידתי

 הר־סיני, מעמד במקום (עמדיה במקום הנתונים בסמלים היסטוריים מאורעות של

 בעיקר בהן. משתבח שעגנון סמלניות, בטכניקות ההבחנה מחריפות בה יש למשל),

 שירת פשר כגון, לפרטים, פתרונות בהצגת הצלחה לידי טוכנר של הפירוש מגיע

 הנערות כ״ב לגנו, דודי יבוא — ידל ידל, :מותו וחידת אביה, של מעלליו סוד גמולה,

 הוא גאואל בן גבריה של בזרועו הפוגע הנשר התורה, אותיות כ״ב הן המחוללות

 בכל אופטית אשליה יוצרת בפרטים ההצלחה אולם כהנה. ועוד רומי, של סמלה

 מתגלית הפרשן דברי של הכוללת המתכונת שלפנינו. הפירוש של בשלימותו הכרוך

 כאשת־איש, עגנון אצל השכינה ציור הדעת על להעלות אין הרי וכתמוהה. כמוקשה

 — עגנון כי הדעת, על היעלה גמולה. של המתתה מוזרה מזאת, למעלה גבר. הרודפת

 היהודית במסורת שהיא השכינה, כי יספר — בקיצוניותה אידיאה הצגת לצורך גם ולו

 לצייר הוא אחד דבר ! ? ומתה הגג מן נפלה ובעצמה, בכבודה האלוהות מן אחד פן

 אחר דבר אירוטיים, יחסים של בתבניתם עמו לבין הוא ברוך הקדוש בין היחסים את

 ההתחקות גם כי מסתבר ברם, האלוהות. מצד וכליה חטא אלה ליחסים להצמיד הוא

 מדוע השכינה, היא גמולה אמנם אם מופרכת. היא האנושיות הדמויות מן כמה אחר

 מתן־תורה, על הוא בסיפור הדגש אם בה. וירצה הרשע, עשיר גאים, בן גדי יטרח

לו ״צלתה הדיברות. בעשרת חפצו לא העולם אומות כי להדגיש, המדרש טורח הרי
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 לדברי שעתה ולא גדעון, חכם ששיבח השירים כל לו ושרה כוונים לו ואפתה גדי

 אמו, משדי עמו שינקה מיום לו מיועדת שגמולה אומר שהיה שכנה גאים בן גדי

 שעז). (עט׳ לבת״ לה גדי של אמו אותה ולקחה לידתה בשעת מתה גמולה של שאמה

 גאים בן גדי ואת שכינה, עם גמולה את המזהה הפירוש על להקשות כדי דיו זה קטע

 בצק למאפה באסוציאציה הם גמולה, שאופה כוונים, ליהדות. עוין נכרי, כוח עם

 ״הנשים לאלוהיהם. היו.מקריבים ומזלות כוכבים שעובדי קרני־שמש, או ירח, בתבנית

 אפוא, כורך, עגנון ).18 ז, (ירמיהו, השמים״ למלכת כוונים לעשות בצק לשות

 כי ומסתבר, עכו״סי. פולחן בזכרי גם אלא ומוות, בחטא רק לא שכינת־ישראל,

אצל קוראים משהננו אמדדהורתה. גם אלא ומוות, מחלה בסוד היא גמולה רק לא

גוף, ולא דמות ועגמה, אור רקמות ועולה, מיתמרת כולם ומעל----------״ :טוכנר

 אנו נאלצים ),122 ׳(עמ גמולה״ — ישראל של השכינה נערת שניה, ואין אחת

 לבכורה, גם הפרשן בעיני היתה גמולה לעצמו. נאה שהוא הגם הציור, מן להסתייג

 ואי־אפשר הך, היינו אינן ושכינה בכורה ).114 (עמ׳ ועשיו יעקב נאבקים שעליה

 שהלבישה הגדי עורות בעזרת הימנו ניטלה עשיו של בכורתו כבעדשים. בהן לגלגל

וענוג. רך גדי ולא צייד, הוא, טורף עשיו אבל צווארו. חלקת ועל יעקב ידי על רבקה,

מנת־ היא טוכנר, של הפירוש מן המתחייבת גינת, של השלילית ההערכה גם

 גינת מייצג לפיה הפרשן, של הנחותיו לפי גם הסיפור. בעל של ולא הפרשן, של חלקו

 את הממיתות חכמת־ישראל ואת ההיסטוריוסופיה את המודרני, חוקר־הקבלה את

 ו״מחריביה״ ״מהרסיה״ את ישראל שכינת תעדיף מדוע כלל, מובן לא היהדות, רוח

 מוליך ושמא גינת. אחרי המחזרת היא גמולה הרי המקודשת. דמותה שומרי על־פני

 גינת. כלפי חיבה של יחס מגלה המספר ? עגנון של שאינו ליעד, הסיפור את טוכנר

 אבן שלמה לרבי גינת של ההשוואה באה הדירה, בעלי הגרייפנבכים, של מפיהם

 הסיפור, בגוף המופיע ה״אני־המספר״, גם לשרתם. נערות להם בראו השניים גבירול.

 על המקטרג הוא גמזו העת. כל בשבחו ומדבר יתירה, הערכה גינת את מעריך

 הדראמטי ההתנצחות במעמד לה. להיכנע מבלי גמזו, עמדת את מציג הסיפור מתחרהו.

3 מתיירא״ אתה אי איש אשת מעוון אפילו אתה, ישראל פושע----------״ :גמזו צועק

 כוונים. לאכול אני רוצה לי אמרה ,.ובערב כוונים. המונח ל.,המתקת״ דאג עגנון .3
 קרויות אותן כוות שהגחלים שם ועל גחלים. גבי על שאופין הן פתקין מיני כוונים

 איננו ברורה, שלו האלילית שהקונוטציה במונח, השימוש אבל שסד). (עס׳ כוונים״
גמולה־השכינה. את מצייר היה אכן אם בו, משתמש היה לא עגנון כי ברי, מקרי.
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 לכי הבחור, ״אמר גיבורו: שם של מכוון שינוי תוך ממשיך, המחבר שפט). ׳(עמ

 ומשדלה גמולה של חיזוריה את דוחה הבחור, גילת, (שם). אישך״ עם לכי גמולה

 להציל כדי נפשו את מחרף גינת בגינת. דבקה שנפשה זו, היא גמולה בעלה. עם לילך

 אלגית. ברוח עגנון צייר ההלוויה מעמד את עמה. ביחד מותו ומוצא גמולה, את

 גינת, של דיוקנו ולמספד. לנהי שותפים והכל הבוכים...״, בין עומד שאני ״עד

 דמותה עם אחד בקנה עולה אינו הפרסום, אחר כלל להוט שאינו כתביו, את השורף

 טוכנר. זאת שמצייר כפי מחקרה, נושא את כממיתה חכמת־ישראל של השלילית

 של בסוגיה שהושמעו חשובים דברים מזכירים עגנון, בפי טוכנר ששם הרעיונות

 .4 דווקא זה בסיפורו עליהם חוזר עגנון אם היא, גדולה שאלה אולם חכמת־ישראל,

 שקבע הקונצפציה, את לאמת כדי בהם אין ועינם״ שב״עידו והלך־הרוח הפרטים

 הפרשן כי דומה, מפרטיה. ברבים לא ואף בכללותה, לא האליגורי, לסיפור טוכנר

 לכיוונים נתונים מעייניה זו, ואולם הסיפורית, לתבנית לעצמן, חשובות דעות, ייחס

אחרים.

 הזדמנות נותן רחב־היריעה הרומן ל״שירה״. ועינם״ ״עידו את להשוות ראוי זו מבחינה .4
ומורכבותו. בעייתיותו מלוא על בכלל, לעולם־המחקר יחסו את להעמיד לעגנון
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)

גמולה? היא מי ג.

לפקפק, אין שלה האליגוריים שבתוי־ההיכר גמולה, של לזיהויה המפתח את

 האליגורית. הכוונה בולטת בהם שגם עגנון, של אחרים סיפורי־אהבה בשני לחפש יש

 ודם, בשר הן הדמויות שבו החיצון, הרובד של רגלו דחיקת פירושה אין זו כוונה

 היראית. המסורת לפי השירים״, ב״שיר אמור שהדבר כפי מימה של תוספת אלא

 הדר־מימדית. נטייתם את מבליטים אמונים״, ו״שבועת ״עגונות״ הסיפורים: שני

 אמונים״ ב״שבועת !האליגורית המסגרת את בעצמו המחבר כידוע, הוסיף, ל״עגונות״

 ב״עידו גם ומתגלות חוזרות רכניץ של אצותיו אחד. מאופן ביותר כך על רמז הוא

 הוא ל״עגונות״, במבוא המצוי הנאהבת, או האוהבת, האשד, של מוטיב־החולי ועינם״.

 סהרוריות בשינה. כרוכה המחלה ובגמזו, כגמולה במעשה האירועים. מהלך את המכוון

 כמו ב״עגונות״, הרכבו. משנה ה״משולש״ שני. במקום ממושכת שינה אחד, במקום

 ב״שבועת לאחר. נפשה למסור מוכנה אותה. משיא שאביה הנערה, ועינם״, ב״עידו

 הוא האב כאן, גם נערות. של קרובות קבוצות משתי ה״משולש״ מורכב אמונים״,

 מי במפורש עגנון קובע ב״עגוגות״, המיועד. לחתן הבת בין קשר בקשירת פעיל שותף

 פצעוני הכוני ומיללת ביגונה ישראל כנסת תועה שעה ״באותה :חולת־האהבה היא

 תמצאי אם ואומרת ומנהמת אותו מבקשת והיא עבר חמק דודה מעלי. רדידי את נשאו

 עגנון תה). ׳עמ ואלו״, ״אלו (״עגונות״, אני״ אהבת שחולת לו, תגידו מה דודי את

 ישראל. כנסת היא הנערה לפיו השירים״, ״שיר של המקודש הנוסח מן סוטה אינו

הקדוש של מפרסוניפיקציה עגנון נזהר האהוב, הדיוקן אל מגיע שהוא שעה מאידך,
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 דינה, האליגוריסטיות. לנטיותיו גבולו להציב יודע בן־הזמן, המספר, ברוך־הוא.

 החילוני המספר אין לזה, מעבר ניחא. — ישראל כנסת של כהאנשות גמולה, שושנה,

 כנסת של שונות נטיות שבין כקו־חיץ היא והאהובה האהוב בין ההפרדה לחרוג. רוצה

 אהרליך לשושנה המתפרקת אחת, מהות היא יעקב״ ״שושנת שונות. בתקופות ישראל

 הוא אהוב־לבה. אורי ובן בעלה, יחזקאל רבי לדינה, ביחס גם כך רכניץ; וליעקב

 גבריה אחיעזר, רבי אהרליך, גוטהולד הקונסול — האבות וגינת. גמזו בגמולה, הדין

 ל״בנותיהם״. לדאוג בידיהם, המופקדת הסמכות בתוקף פועלים כולם אלה — גאואל בן

 הם דואגים ליהושע. ממשה הנמסרת המסורת ממשיכי התמה, האמונה שומרי הם

 מעשה־הבחירד, המשימה. עליהם קשה גלות בתנאי אבל ישראל, כנסת של לעתידה

 אי. בוחר ראש־הישיבה מאליו. כמובן תקלה, בלא מתחולל המיועד ה״חתן״ של

 אהבת על מסוכך הוא היא. אף קלה הקונסול של מלאכתו הגולה. מן חתן־התורה

 מורכבות. דילמות בפני עומד אינו גאואל בן גבריה גם משחריתה. ליעקב שושנה

 הקדוש־ברוך־ שבין הבסיסית הברית הפרת פרי — החולי בא הדברים בהמשך רק

 והרוממות והעוז הגדולה סוד ״וזהו מצוקה. לתנאי האהבה את ומכניס — לעמו הוא

 ליצלן רחמנא שמכשול יש פעמים אבל מישראל. אדם כל שמרגיש דודים ואהבת

 מנשבות רעות ורוחות הטלית נפגמה היריעה, בתוך החוט ומפסיק ובא מתרגש

 הכל את תוקף בושה של רגש ומיד קרעים, קרעים אותה ועושות לתוכה וחודרות

 הדגש (שם). פאר״ תחת להם ואפר חגא חגם שבתם, נשבת הם. עירומים כי וידעו

 סהרוריות !הרמוניים להיות שנועדו היחסים, השתבשות על הוא הסיפורים בשלושת

 התמימה האחדות הפרת של המוטיביים הביטויים הם מלנכוליה, מחלת־השינה,

הראשונה.

ורוחה. האומה הסתבכות של אחר אספקט מבליט הסיפורים מן אחד כל אולם,

 עם זו מתנצחות ואמנות תורה מהארץ. האמן ובין הגולה מן הבעל בין נקרעת דינה

 צריכה שושנה רעותה. עם אחת נאבקות ואגדה, הלכה ותביעת־הרגש, חובת־הלב זו.

 העומדת התוססת, רוח־הזמן את המייצגות הנערות, שבע מצפרני ארוסה את להציל

 זה, על העינים שתי בעל את מעדיפה גמולה גם עליה. הנסוכה לתרדמה בניגוד

היא. מתה האחת שעינו

 האבות וזיו להם, יחידות בנות האבות. על־ידי מיוצג הרוחנית, השלימות שלב

 הקונסול קצין, הוא אחיעזר רבי ובהדר. בכבוד מושלמים הם האבות עליהן. 'נטוי’

לחגא, החג הפיכת אך בזהרן. כשמשות הוא גאואל בן גבריה הדרת־כבוד, בעל הוא
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 בנותיהם נתייתמו אמהות. בלא בודדים, הם האבות האבות. בעידן כבר מתחילה

הנשר. מן נפגע אף גאואל בן גבריה במעלות. המופלגות

 דינה הבנות. של הכפולה ההימשכות ליד היא שבסיפורים, פרשת־הדרכים

 מאידך הלב ונטיית גיסא, מחד מקודשים נישואים של בכף־הקלע נקלעות וגמולה

 אפוא, מתברר, הארוסה. מחלת בשל המחריפה לתחרות, אובייקט הופך יעקב גיסא.

 בו מקום באותו אותה ממשיך הוא האליגוריה, אל בסיפור־אהבה פונה עגנון שאם

 בחיפוש ודבוק אחוז המסורתית, התפיסה לפי הקדמון, השיר השירים״. ״שיר נגמר

 המספר של השיר הנצחי. דודה את מחפשת חולת־האהבה מלך־מלכי־המלכים. אחר

 פיסגת־הפסגות. הוא גאואל בן גבריה גלות. שלבי ההולמות צורות צר בן־הזמן,

 האלטרנטיבות כך. על מרמז חלקיו, בשני השם, בו. חברו וכתר־קדושה כתר־גבורה

 גדולה של בסימן הם השמות שני גמזו. וגבריאל גאים בן גדי הן גמולה שבפני

 גבריאל אל). !(גאוה לגאואל מקביל וגאים נמיכות־הרוח, מלשון גדי, מופחתת.

 לרוח עדות היא מתמדת, לקבלת־דין באסוציאציה גמזו, המלה אבל לגבריה, מקביל

 אותה מציגים שהאבות כפי השלימות, למעלת מגיעים אינם החתנים ושפלה. כנועה

 יחזקאל, לרבי שניתנה דינה, הפחתה. בגזירת היא בחירה כל ובהתנהגותם. בשמם

 לגבריאל שנישאה וגמולה, הגולה), נביא בוזי, בן ליחזקאל מתקשר (השם איש־הגולה

בה. טמון שהכשלון לדרך מלכתחילה, הופנו. לטובה, גמזו

 בתחנה ניצבים אנו הרי עקיבא, רבי עם מזוהה גאואל בן גבריה אכן אם

 המצטרף עקיבא, רבי והממלכתית. הלאומית בגדולתה ישראל כנסת של האחרונה

 והופך רומי־הנשר, על־ידי נםג$ עקיבא רבי אבל ובתורה. בסיף מחזיק לבר־כוכבא,

 המאחדת ההוויה אל לחזור יכלה לא ישראל כנסת הרוגי־המלכות. מעשרת לאחד

 בו נראה נאבה, אם בארץ. יושב נשאר גאים בן גדי וגבורת־אל. גאוות־אל בתוכה

 ישראל מסורת את שטיפחו בעלי־ההלכה, נציג דיבנה״, ״כרם של המסורת ממשיך

 עמו נוטל הוא בידיו. מקל־נדודים מחזיק גמזו גבריאל זרים. בידי הכבושה בארץ

 שנטמנו לדרך־הנדוד, יצאה ישראל רוח לירושלים. מביאה זמן לאחר ורק גמולה, את

וסכנות. שאיפות בה

 כוחו בכל ניסה גמזו המסורתית. היהדות כנציג גמזו, של בזיהויו צודק טוכנר

 חיפשה מבית־אביה, שיצאה הסהרורית, הנערה אבל לו. שנמסר הפקדון, את לשמור

 מרשות יציאה ההולם גמילות, של שלב על מצביע גמולה השם אחרים. יעדים לה

כפילות של וגם פרם, מתן רב, רכוש שפע, של היא נוספת קונוטציה לרשות.
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 נסיבות, של בשילות בו היתה זה שלב אחריות. של לשלב הגיעה גמולה, .5 נפשית

 היוצאת גמולה, אבל לגמרי. חדשים בתנאים לדור, מדור המסורת בהעברת הכרח נוצר

 שלימה. היא אין חולודאהבה, חולודגלות, היא הרועים, ארץ הטבעי, ממקום־חיותה

לאחר. להינתן היתד. מבקשת נפשה לגמזו, כפרס ניתנת היא

 ישלם״ כעל גמלות ״כעל ).37 יט, ב, (שמואל ,,הזאת הגמולה המלך יגמלני ״ולמה .5
 משמש ״גמול״ :השם ).56 נא, (ירמיהו, ישלם״ שלם ה׳ גמלות אל ״כי ).18 בט, (ישעיהו,

 ״גמל״ מופיע ,3*2 קלא, בתהלים ).9 כח, ;8 יא, (ישעיהו קטן לילד ככינוי גם בתנ״ך
 נפשי ודוממתי שויתי לא ״אם לה׳. ישראל של וכן לאלוהיו, האדם נפש של זיקה כציון

H וגם ייתכן עולם׳. ועד מעתה ה׳ אל ישראל יחל נפשי; עלי כגמל אמו עלי כגמל 
 למציאות כיסופים, שכולה לדמות, השם את בבחרו עגנון עיני לנגד עמדו אלה פסוקים

ט׳. פרק לעיל, גם ראה נתונה. היא שבה מזו שונה
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גינת? הוא מי ד.

 גמולה אלוה), (חסד גוטהולד בת שושנה אחיעזר, בת דינה כי ותמצא, דוק

 שראו הפירושים, גינת. דוקטור רכניץ, יעקב אורי, בן הגברים אל נמשכות גבריה, בת

 פירושים חטא. של בסימן הגברים את ציירו ״, השכינה של האנשות וגמולה בשושנה

 (הגבר). האחר הצד ובהנמכת (האשה), שבאליגוריה אחד צד בהגבהת הפריזו אלה

 סיפורי שלו. שאינן לאידיאולוגיות עגנון של תפיסתו בהסמכת הוא, הטעות ייייר

 ניכרת כמנודים. אותם רואים שהפרשנים במקום חיוביים, גיבורים מציירים ,עמון

 הוא הקונסול, מחיבת נהנה רכניץ האצות. חוקר כלפי המחבר שחש חיבה, מידת

 להכיר שאפשר אורי, בן במגע. עמו שבא מי כל ועל תלמידיו, על חבריו, על מקובל

 הסיפור. בעל של חביבו הוא אף כאמן, בלבושו ה״אני־המספר״, התגלמות את בו

 בסוד ואמנות קדושה של יהדות דופי, בלא נכספת, הוויה אורי בן מייצג ב״עגונות״

 היתה שלא התעוררות במין יופיו וכלל עומד אורי בן היה ארונו לפני ״כפוף אלוה.

 הוא, הגלות בן בלבד, תורה בו יש יחזקאל רבי תח). ענד (״עגונות״ מעולם״ בו

 דינה אחד. במקום ואמנות קודש לכרוך היודע אורי, בן עם להתחרות יכול ואינו

 ובין בינה שעומד כמי ארון־הקודש, את דוחה והיא מעוררה, השטן לחטוא. מוכנה

 ככנור אורי בן שוכב הגן עצי ״בין אחד. משפט אורי ולבן לארון אבל משאלות־לבה.

6 אפלוליתו כנפי פרש לילה של שר בחצר. מוטל והארון מנגינותיו. ופרחו נימיו שנתקו

תשכ״ה. תל־אביב, לססרות, מחברות ולקחה. הבגידה שטרן, דינה .6
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את מגנה אינו עגנון תט). (שם, בצלליו״ מתכסים הארון גבי שעל והנשרים והאריות

שם----------״ עליהן. שליטה לו שאין נסיבות בתוקף פועל מהם אחד כל גיבוריו. ו

 ושירת שבעולמו הנשמות תעגינה מתי עד ערטילתא. אזלא זו כשרה נשמה דינה

 אשמה אינה שושנה אמונים״. ב״שבועת גם כך שם). (שם, נכאים?״ תהגה היכלך

 היהדות השלמת של אחרת צורה מסמל יעקב ממנה. יעקב את המרחיקה במחלתה,

 רצוי זה יעקב העולם. שבספרות ליצירות־מופת לטבע, חיובית התוועדות על־ידי

 סוג הולם יעקב של תיאורו ויצירה. קדושה של צירוף הולם אורי בן לשושנה. הוא

 נושקים הגדול הים שגלי ימים יפת ״יפו לה. זר אינו שעגנון טוטאליות, של אחר

יהודים, אומות, מיני כל מלאה הימים כל עליה חופף תכלת של ורקיע חופיה את

ב״שבועת רטז). עט׳ הנה״, ״עד אמונים״, (״שבועת ״----------ונוצרים ישמעאלים

 לתכלת־ תורה, של כתרה הוא שאף לכתר־היופי, עגנון של דעתו נתונה אמונים״

 סובלנות של לרוח בממשותו, ים של לגדולתו המצטרפת מיטאפיזית) *(הוויה רקיע

 אחת. במחיצה הרמוניה, מתוך לדור שונות לתרבויות המתירה ותרבותית, רוחנית

 ברית־ השלמת את המעכבת היא רכניץ. של נמיכותו ולא שושנה, של מחלתה

 כי הטענה, יריבותיה. את לנצח יודעת היא עוז, שושנה אוזרת כאשר הכלולות.

 ״בזה נכון. אינו כביכול, והתראה, אזהרה מתוך מסתיים בעלי־השבועה של סיפורם

 רצח). ,עמ (שם, אהרליך״ ושושנה רכניץ יעקב של מעשיהם מקצת שעה לפי סיימנו

 אבל צורה, ולובש צורה פושט הרוחניות, בעיותיה על ישראל, כנסת שלזגורלה ציור

צרה. דתית קנאות של לתבנית נדחק אינו

 יתרון לו הנותנות בסגולות מצטיין ורכניץ, אורי בן רעיו כמו גינת, דוקטור

 עין בעל הוא גמזו צרה. במסורת מצומצמים רוחניים, דפוסים המסמל גמזו, על־פני

 שירת שלו ש״כתר־מלכות״ גבירול, אבן שלמה רבי כמו לו. עיניים שתי גינת, אחת!

 ההתעניינות תחומי את גינת מרחיב כך האומות, כלל את — ו״מקור־חיים״ ישראל, את

 עיסוקו אוניברסליים. הם אליהם, פונה שהוא והמעין, היעוד ראשית־הדברים. כלפי

 משקפים העינמיים ההימנונים היהודית. הדתית המסורת את המקדים במיתוס, הוא

 לראשית שייכותם את מדגיש המספר כולם. הדורות בשלשלת נעלמה חוליה

 הד כמין שמעתי הלב המיית ובתוך הומה ולבי בידי הכוס את ״אחזתי ההיסטוריה.

 העינמיים בהימנונים שקראתי שמיום זה, על לתמוה ואין לבי. מתוך עולה שהתחיל

 של ראשיתה שראשית קדומים שירת של קולה הד זה ההד, אותו הייתי שומע

חוקר הוא גינת שמה). עמ׳ ועינם״, (״עידו יורשיו״ יורשי יורשת היא ההיסטוריא
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 בלבד. עמו של לדיוואנים לכתבי־יד, נתון גמזו, בכלל. והמיתום מראשיתה, ההיסטוריה

 גבריה שנותן העלים, יותר. כולל עניינו אבל עמו, של ההיסטוריה מן מתעלם אינו גינת

 ספרים. כ״ד מכיל ״כד״ התורה. עלי בצדק, טוכנר שאומר כפי הם, בכד, לגמזו

 צבעי ראשי כל עם וארגמן ותכלת זהב הסופר שבלל לי נדמה ראשונה ״בראייה

 המתקשרים גוונים, הם וארגמן תכלת שנז). ענד האותיות״(שם, את כתב ובהם הקשת

 מהם ללמוד שאין מאובנת, תורה בחזקת אינם אלה עלים אולם : לתורה עגנון אצל

 עצמם והפכו לעיני הצבעים נשתנו ומביט עומד שאני ״בעוד אחרים. תחומים על

 של מימה שולה רכניץ דוקטור שהיה כאותם ים, של מעמקו ששולים האצות לצבעי

 האצות, צבעי גם תורת־דויים. של ממלכתה להרחיב ידע רכניץ שם). (שם, יפו״

 בקדושתן כשהן האותיות, צבע להשוות אין בוודאי שבכד. בעלים כלולים מדעי־הטבע,

 נתלשו תחילד^ שראיתי הצבעים כל האותיות ״ולענין המאוחר. לצבען המקורית,

 גווניהן את האותיות השירו היאד בבירור יודע ואיני גמור שינוי ונשתנו כך אחר

 כאל לאותיות ולהתייחס גמזו לבוא יכול רכניץ, לאחר שם). (שם, נשתנו״ ואימתי

 כמו גינת, אבל אחרת. לרשות מרשותו העלים את מעביר אף גמזו גוון. בלא אותיות

 של מרחיבים הם שלשתם לדור. מדור המסורה בתורה פוגם אינו אורי, ובן רכניץ

 ראשית מיתוס, מוסיף גינת לתכלת־רקיע, ים מצרף רכנת ארון, מכין אורי בן תחומיה.

 בעלה. במעשי מותנה וגורלה במזל־בתולה, היא גמולה הכד. של לתכנו ההיסטוריה,

 בקיאה גמולה הסהרוריים. ובחיפושיה בתומתה השאירה אליה, להתקרב ידע לא גמזו

 רוח* אין כוונים״. ״לאכול גם היא רוצה לשון־שעשוע. גם לה יש השירים״, ״בכל

 כוונים, וחטא. טהרה ידעה היא גורלה ובתמורות ולצמצום, להגבלה ניתנת ישראל

 זכר בגימטריא ש״שמים יודע הוא תורודהמזלות. את יודע גמזו כיוונים. מלשון גם

 גמזו אך נשים. להם שחטפו בני*בנימין. של התנהגותם בצדקת הוא מכיר ונקבה״.

 גמולה עם יחסיו כשלון מכאן להתנהגותו. ידיעותיו בין גשר לגשור מצליח אינו

 המחוללות. הבתולות את מרקיד היה גאואל בן גבריה גינת. אל הרעיה של והימשכותה

 שבני־ למחוללות, נדמו האותיות בכרמים. למחולות בסתירה עמד לא האותיות מחול

7 שהיו טובים ימים של דוגמא רואה ״היית נשותיהם. את מביניהן חוטפים היו בנימין

 חתירה הותר כביכול הוא ברוך הקדוש ושעה שעה שבכל ירושלים היא ״נאוה :השוה .7
 ומשסר בתורה הכתובים נאים גוונים כל ושאר וארגמן תכלת ענני משם ומוציא ברקיע

.230 עם׳ ״שירה״. עירו״. את בהם
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 כן שאין מה שסג). ׳עמ (שם, בכרמים״ וחולות יוצאות ישראל בנות שהיו לישראל,

 חיזור על־ידי גורלה, את לשנות מנסה גמולה העלים. כ״ד את בטעות המוכר גמזו,

 את לו, יקרה גמולה לעיסוקו. מדי יותר נתון אורי, בן כמו גינת, אבל גינת. אחרי

 גם ולו המקודשת, המסורת אל לגמזו, שייכותה את אך למענה, מקריב הוא חייו

 דינה. של לפיתוייה שעה לא אורי בן גם לשנות. יכול אינו מתחנותיה, בכמה הפגומה

 שבעה אם תנחום, בת מרים מות־קדושים. של כמוטיב באגדה מופיעה הגג מן הנפילה

 בה נותן שהורדוס מבית־החשמונאים, התינוקת .8 ומתה נופלת הגג, על עולה הבנים,

 היא אבל וכיוונים, מעללים רבת היא גמולה .9ומתה הגג מן נופלת — עינו את

 שידע ובמה בעלים, הדין הוא לנצח. שמור נשאר גרופית, קול קולה, במותה. מתקדשת

 חוזר הסיפור של הסיום כתביו. את אלא שרף, העלים את לא מהם. להפיק גינת

 אדרבא המת. צוואת את קיימו לא שנהוג ״כמו חכמתו. ושכחי גינת של גדולתו להאיר

 ויופיים הנם ובייחוד ספריו את להכיר העולם התחיל שכבר והולכים, ספריו״נדפסים

 אין רוצים אין חכמתו את רואים רוצים חי שהחכם זמן כל העינמיים. ההימנונים שיל

 ויכול סומא שאינו וכל מספריו והולכת מאירה נשמתו שמת כיון חכמתו, את רואים

•מצה). ׳עמ (שם, לאורו״ ניאות לראות

 איכה ״. שמחה׳ הבנים ,אם :ואמרה קול בת יצאה ומתה. ונפלה לגג עלתה היא ״אף .8
שם. רבא,

 כל :ואמרה והכריזה לגג עלתה — אותה לשאת מבקש שהוא תינוקית אותה .,כשראתה .9
 אלא מהם נשתיירה שלא הוא, עבד — בא אני החשמונאים מבית ויאמר שיבא מי

ד.—ג עם׳ בתרא, בבא ומתה״. נפלה לארץ. הגג מן נפלה תינוקת ואותה אחת, תינוקת
 התהום לתוך הכף משפת הסהרוריות העלמות נופלות ביאליק נ. לח. האש״ ב״מגילת גם

הבחורים. ואיתן
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 הטכניקה של המיוחד אפיה על להישען חייב הראשיות הדמויות של הזיהוי

 את המחזירה הבבואה, בשיטת נוקט עגנון שלפנינו. הסיפור את המייחדת האליגורית,

 פסוקים. מלים, מוטיבים, על־פני מתרחבת זו מיתודה אותם. ומכפילה הדיוקנאות צלם

 לו קדם שלא דבר לך ״אין עצמו: המספר על־ידי נוסח העקרון בודדות. ואותיות

ונוטל בצל הוא מביט צל, עושות והן כנפיו פורס עף שהוא קודם לעוף משל רישומו.

שפעם----------״ :העלילה מהלך את ממחיש זה כלל שצא). עמ׳ (שם, וטס״ כנפיו

 (שם, אותה״ וחטף גמזו וקדם גמולה את לחטוף גאים בן גדי ועמד מחולות עשו אחת

 המחייבת גרייפנבך, הזוג של זו הדירה, פרשת מוכפלת העלילתי במישור שם).

 ה״אני- של דירתו גם להשיגו. שאין אידיאל, בחזקת שהיא גינתר, הזוג של וזו שמירה,

 לא מוכפלים הדיוקנאות בה. פרעו ערבים שפורעים עליה, ומסופר כאן, מצויה המספר״

 קירבה תחושת המקנות שמותיהם, בפתח ועיינים גימלים אותיות של חזרות על־ידי רק

 החוליה הם עדנה ונכדתו עמרמי עקיבא חוזרת. האנשה על־ידי אלא חלקית, וזהות

 של החוזר בפזמונה מופיע החזרה שלטון וגמולה. גבריה במקום שבאה החדשה,

 ״הולך :קוהלת על הנשען הפסוק, גם ידל. :מלת־המפתח משתלשלת בו ושגם גמולה,

 חוזר גופו זה פסוק חזרה. — מובנו הולך״, הולד סובב צפון, אל וסובב דרום אל

 של בסימן הוא חדר־המתים, ליד והקינה האבל קול גם למוטיב. בו והופך בסיפור

 אחת ובעונה בעת בידה. שתמונתו בחור, על מוסב המקוננת של בכי־הנכאים כפל.

אי־ למעשה, וגינת. גמולה :האחרים המתים שני של גורלם בשירי־המספד משתקפים
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 — אליו המתלוים והדימויים — המקוננת שיר המקוננת, קוננה מי על יודע אתה

 והמקוננת בשיר, קולו מנענע עוף־הגרופית הגרופית. שירת של הציור את מכפיל

 אל ומשחקי־המלים, האליטראציות אל מתפשטות החזרות הצנום. גופה את מנענעת

קצר, אחד שיח בדו אתה, המלה חוזרת גינת, עם גמולה מדברת כאשר דרכי־השיח.

ה-----------״ :פעמים חמש־עשרה ת אדם אתה טוב. אדם אתה כלום, ולא אינך א

על חוזרת גמולה ההד. בשיטת הוא הדיאלוג כל שפח). ׳עמ (שם, ״----------נאה

 האנשים, לשמות אחד קצר בקטע מוסיף עגנון כאשר אליה. המדברים משל פסוקים

 גלגולי מים, גרים וחצי גג רכבת, גלגלי נוספות: מלים בגימל, כולם המתחילים

 המצוירת, הגלויה הכפל. צליל את מרחיב הוא וגומל־חסדים, גן וגבירים, גביר בתים,

אספקלריה. בתוך אספקלריה :זו טכניקה של סמלה היא הגג, על הירח מופיע שבה

 של רצונו עם מתלכדות הן לשעשוע. נועדו ולא חיצוניות, אינן אלה חזרות

 של ראשיות חוליות :ההיסטוריות ההתרחשויות של מחרוזת לנו להגיש המספר,

 השולט חוזר, הכל :הקוהלתי המוטיב חוליות־המשך. וכן והיהודית, האנושית התרבות

 מות ההמשך. את להבטיח בא הכפל ועוד. זאת החיצוני. בעיצוב גם מתגלה בסיפור,

 החדיש ״הגלגול״ על מצביעים הנכדה ועדנה עמרמי סוף־פסוק. אינו וגינת גמולה

 דלת־ ,החדשה העברית הספרות טוכנר, שטוען כפי איננה, עדנה רודדישראל. של

 מחדש הנמסר הרוחנית, המציאות של העדין הנבט אלא לקודמותיה, בהשוואה הכמות

 ראשי־ את הופך ה״פרצופים״ כפל עמרמי. עקיבא של הבוחנת עינו תחת לדור, מדור

 בצלם היא גמולה גבירול. אבן של מסורתו ממשיך גינת לארכיטיפים. המדברים

 יותר הם עמרמי, ועקיבא גאואל בן גבריה לשוא. בה התאהב שמלך־ערב הנערה,

 זכור ״ברם העם. של ׳אוצרות־הרוח כל כנוסים הווייתם לתוך ומשה. עקיבא מאשר

 ובתרגום ומדרשות באגדות לפניהם שקורא לטוב גמזו של חמיו גאואל בן גבריה

 שהתחילו עד לבם את ומחזק ללשונם אותו ומתרגם בשלימות אצלם שנמצא ירושלמי

 (שם, המשיח״ לימות הוא ברוך הקדוש לנו שייעד והייעודים ההבטחות כל זוכרים

 (אגדה), ראשית פה: נכללו ו״כל״. ״שלימות״ המלים על הוא הדגש שסב). ׳עמ

 מעבר אל הדמויות את מכפילים הסיפור שבשם ו״יעוד״, ״מעין״ (משיח), ואחרית

 ״הלכתי בצוותא. מתקבצים ודרי־הרים, יושבי־מעינות בזמן. מוגבלות לשייכויות

 לגבהי ועולים שמתגבהים הגבוהים ההרים מגדודי גבוה הר אצל שהגענו עד עמו

 ועולה מתגבה הוא ממנו. יתירה ואף הר־סיני, הוא זה הר שנו). עמ׳ (שם, מרומים״

יוכלו לא אנושית עין של ומידה שיעור שכל מיתית, להוויה והופך הזמן בנתיבי
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 דיוקן בתוך ולגבשו זה בסיפור האוניברסלי את לצמצם באה האליגוריה להקיפה.

 האליגוריה העדר־הגבול. אל חותר עמון בדיוקן. דיוקן מחליפה שהיא או ספציפי,

 סיפור בשביל המספר בחר שבו האמצעי, היא וצליליה, תיבותיה רמזיה, הכופלת

והאחרית. הראשית

 הספוגה באוירה הקומי. הגיוון של המטרה מן גם המתכפל בצליל יש זאת, עם

 גרציה, ששמה עוזרת־הבית הצחוק. של המשחרר לקול המספר זקוק ומוות, מחלה

 שבסיפור. המתח את במעט מרפים אמה, חוטם נושכת שאשתו גנזיקליין גוטהולד

 בהן שיש טכניקות המחייבים סיפור־הלילה, של ומסתוריו סהרוריות כך על הוסף

 המסתוריים, והכוחות המחלה בעלת הסהרורית, את והאקזוטיקה. הפיקנטיות מן

 היוצרים חוזרים, בצלילים וגם ומזלות, סגולות בסיפורי גם להקיף המספר העדיף

כאחד. וסאטירי מאגי אפקט
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ב ו. לו ם שי ר ש פ ס מ ה

 הופך המשתתפים, שמות על גימל האות מהשלטת אלינו הנשקף משחק־הכפל,

 רבי המחבר, של המלא השם בגוף־העלילה. המחבר של חלקו בקביעת מכשיר להיות

 לגימל בנוסף העלילה. משתתפי בץ חלוקתו על־יז־י מוכפל הלוי, עגנון יוסף שמואל

 מתחברות והעץ הגימל עזרא. עובדיוביץ, עובדיה, עמרמי, עקיבא, עדנה, :העץ קיימת

 רכבו גמלים, שני גמזו ״שכר :במרומז גד. עטרות :במרומז(במפורש ואם במפורש אם

 ׳(עמ נבוכדנצר בשם מופיעה הנון שעח). ענד שם, מדבר״, של לערפו שהגיעו עד

 תנועת את וכן יוץ, את וינא מציינת טוכנר, של לדעתו וינא. של בשמה הוו שעג).

 אץ אך עצמה. לרפא ביקשה שבהן היהדות, של בדרכה שליליות תחנות ההשכלה,

 את לייצג טוכנר, לדעת עליו, שהוטל גמזו, של הדיוקן עם מתיישבת זו גירסה

 של הפירוש את הולם זה היה לוינא, נקלע גינת היה לו שומרת־המסורת. היהדות

 ״ווי כמשחק־לשון. גם ואולי שבפתחה, הוו בשל נקבעה וינא כי אפוא, נראה, טוכנר.

 בנפרד הן שמואל״, כ״רבי מופיע שמואל השם ?״ ״לאן :מלשון באידיש, אהץ״ —

 מופיעה כן, כמו שע). (ענד גמזו למד בה ראש־הישיבה, של לשמו במחובר והן

 בשם מופיעה היוד שפט). (ענד ״גבעת־שאול״ בשם כראש־תיבה שמואל של השץ

 ״הלוי״, של באזכור הוא המשורר של שמו שבציון הרווח שם). ׳הלוי(עמ יהודה רבי

 ״ירמיה, בשמות: גם מצויה היוד ימים״). (״בלבב להתהדר עגנון אוהב שבו שם

ועינם״. ב״עידו הנזכרים ישראל״, ארץ ירושלים,
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 מפורשות: נאמר בסיפור, המחבר שם תיבות שילוב של הטכניקה מקור על

 מר של פיוטים שם מצאתי וכן תיבות בראשי שמו את שילב מעשיהם את ״וכשפייט

 לשים ראוי שעה). (עמ׳ ישמרו״ קדשד דברות יצרת זו עם פיוט שעשה עדיאל רב

 והן בעין, מתחיל הוא כי העובדה בשל הן המחבר, לשם רומז עדיאל השם כי לב,

 שם נם הוא עמזה, עדיאל למעשי־האל. עדות וגם קישוט־אל, פירושו: מחמת

 הסיפור אכן, שמצא. הספר עדות מפני עדות־ספרו שדחה עולם״, ב״עד הראשי הגיבור

את הפורצים שמות בסיפור מצויים אמנם. נכבדים. דברים על עדות עניינו שלפנינו

כן-----------״ :אחר כלל להדגיש כדי זאת אלשיך. איוב, :כגון הכלל, שאר של ו

 משחק־ הוא והעלמה גילוי שם). (שם, שמותיהם״ את שהעלימו קדמונים פייטנים

הרגישות והמקומות. הגיבורים בין שמו את בפזרו המספר נוקט שבו הניגודים,

ל----------״ :מסיפור־המעשה גם בולטת לאותיות, הכותב של המיוחדת ב עינים א

שצב). ׳(עמ נון״ ונעשתה הלמד נמתחה כאילו ,,נ ראו ל׳ שראו

 רבי שעה), (עט׳ ונוראים״ קדושים ״פיוטים שכתבו הפייטנים את בהזכירו

 בתוכם, אותו מבליע אלא פיוטיו, על שמו את חותם היה שלא פנואל, ברבי דוסא

 השם הענקת לנופם. רק ולא לשורש־הדברים עגנון כיוון עדיאל, רב מר את וכן

 הנאמר. עם לשותפות אות אלא התבלטות, או חתימה, של מעשה אינה לפיוט

 הדברים, עם הכותב של הזהות יחם על מרמזת הקדוש הפיוט לגוף המשורר הצטרפות

 של מקומו על להעיד השם שילוב בא בסיפורנו השניים. בין חציצה כל להעדר עד

למסופר. ויחסו המחבר,

 קרוב פרי־רוחו. שהוא הנעשה, לכל הוא אדון כולם. בין שמו את חילק המחבר

 ממולה. גינת של בהלווייתם נוכח הוא הגיבורים. כל של בסבלותיהם ומיצר הוא

 לרבות אחרים, לגיבורים גם לקרות היה יכול לגינת, שאירע מה בלמד. מתחלפת הנון

 (שם, ממנו״ פורשות אינן שוב רעות במחשבות ראשו אדם ״מכניס ה״אני־המספר״.

 של בתיווכו האחת, דרכים. בשתי נעשית למסופר המחבר של קירבתו כי נמצא, שם).

 בגוף כתוב הסיפור הדמויות. כל עם התלכדותו על־ידי — השניה ;ה״אני־המספר״

 בעל*הדברים. על הוטלה האחריות וידויית. נימה הכתוב, לכל כן על מתלוית ראשון.

 לבית מפתח זה הרי ועינם״ ב״עידו המפתח. בידיו נמסר ללון״, גטה ב״אורח כמו

 גלגוליו על שלו, הארוכה ההיסטוריה על הגרייפנבכים, בבית לפורענות. מיועד ריק,

 האורח, ושוד. פורעים בסכנת הנתון החדש, ליישוב בבואה לראות ניתן המשונים,

כל לי והראה הבית של המפתח את גרייפנבך לי ״נתן לשומרו. הופך לבית, שנקלע
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 להחזיק שנועדו בעל־המעות, גם הוא ה״אני־המספר״ שנא). (עם׳ ומבואיר׳ מוצאיו

 הבית, על שמירה :ישע להביא החיצוניים האמצעים לו יש בביודהמרסא. גמולה את

 הוא יכול חלוש. כוחו כי ללמדך המספר, מן נגנב הכסף חולין. של לרפואות כסף

 ה״אני־ וחיצוני. חלקי באופן גם ולו בע-ות־יסוד, לסתור לא אבל הבית, על לשמור

 גמולה. של בשלומה ובעיקר גינת, של בזהותו האירועים, במהלך מאד מעונין המספר״

 שכגון בדברים ראשי שאכניס לי מה ״אבל מוגבל. כוחו כי יודע הוא אחד, מצד אבל,

 קלה. לשעה ממנו עיניו מעלים כביכול הוא ברוך שהקדוש שכמותי לאדם דיו אלו.

 והבטתי והתבוננתי מעצמו מחשבותיו את שמעביר כאדם מצחי על ידי את העברתי

שפב). ׳(עמ עמי״ שיושב בזה

 מתרחש הכל אליו. הן קרובות לדמויות. ה״אני־המספר״ של ליחסו דומה דין

 שותף שהוא פעמים המישורים. בכל לסמיכות אות היא השם הענקת לו. בסמוך

 ״אדם :שהוא גינת, על מעידה גרדה הנבדלות. להערכות הוא מאזין משפט. להוצאת

 שפט). (ענד ושיח שיג כמעט לו אין גינת עם פושע. לו קורא גמזו רמיות״. בלא

 שסו). (עמד כדעתך״ דעתי ״אין מכן: ולאחר כדעתך״ ״דעתי מעיר: הוא לגמזו אבל

 כשטען מסיו יצאה שגגה כי הודאה, לידי ולהביאו גמזו את מלהאשים נרתע הוא אין

 של בסופו •מסד). (עמד גינת של ספריו עם יתעסק רביעי, או שלישי, בגלגול רק כי

 שהמפתה זמן כל ״לכאורה אותו. הסובב כל לגבי ואדון גר הוא ה״אני־המספר״ דבר,

 עמנו שנגררת גירות אבל ביתו, בתוך בית כבעל עצמי את לראות הייתי רשאי בידי

 הוצב שמי עליהם. לחלוש* בלי בדברים. הוא קימור שנב). (ענד האדנות״ את נדמכהת

 דברות יצרת זו ״עם משלהם. חוקיות לדברים אך המקומות. השמות, בראש כמפתח

 אחראי הראשיות, הדמויות ושאר גמזו גינת, גמולה, בדיוקן העם, ישמרו״. קדשך

 במצב ואם פקוחות בעינים אם הצד, מן להביט אלא נותר לא ל״אני־המספר״ לגורלו.

לא בליל־האסון הגיבורים. של להתנצחויות עד היה אחד בליל־ירח נים־ולא־נים. של

(עכל׳ ״-----------עולם של ערפו אחרי ונסתכלתי לי ״עמדתי בשעת-המעשה. היה

 ולא מאחר ההתרחשויות, ובעורף שכותבן, כמי בראשי־תיבות, נמצא המחבר שצ).

נסיבותיהן. על האחראי הוא
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האליגורי החותם

 שלימות של תודעה ליצור בא ליצירות אליגורית התייחסות על המושתת הפתרון

 האליגוריה לעולם. יחדיו באו והפתרון החידה הסיפור. כלפי הקורא מצד בלתי־מסויגת

 שוב העלומה המחבר לכוונת המפתח משנמצא בצדה. שהפתרון כחידה, מתנסחת

 הסיפור כלשהו. סוד של חיץ ללא בהירותה, במלוא ניצבת היצירה קיימת. החידה אין

 המפרשת הביקורת תצליח לא אם גם סודותיו. את אט אט בידינו מסגיר ועינם״ ״עידו

 עצמו הכותב לפחות כי חשים, אנו המחבר, אצל כמוסים שהיו הרזים, כל את לחשוף

 כתב המחבר היטב. לו נהירים היו כוונותיו מסתרי המפענח. המנגנון את היטב הכיר

 כך, המשל מרכיבי את תיכנן הוא כן, על יתר לפרטיו. לו ברור כשהנמשל משל,

 למורשתו. ויחסו ישראל בנושא: מקורה לשון־החידות הנמשל. סרטי את שיהלמו

 שלומי־אמוני על-ידי שנתפסה כפי השירים״, ״שיר של הטכניקה את מעדיף עגנון

 הפוקדים המשחק יצרי את גם לכך הוסף דומה. שעניינו לסיפור כמורת־דרד ישראל,

 מאחוריה דברים. כהסוואת גם לעגנון, נדרשת המסיכה לגיוון. רצון וכן המספר, את

 ממשיות. דמויות של זהותן את לגלות או במלואן, דעותיו את לגלות צריך הוא אין

 חיים, אישים גם המחבר של עיניו לנגד עמדו גמזו, את או גינת, את בעצבו כי ייתכן

 ותוי־ ייתכן מפתח״. ״רומן בנוסח לעתים כותב הוא כי הכחיש שעגנון אף־על־פי

 אחר במקום האוניברסלי. הסיפור את יותר שיהלמו כך, שונו החי הדיוקן של ההיכר

 אליגורית באוירה שלא לפרטיו, שצויר לדיוקן, בסמיכות גמזו גבריאל הוצב

של ל״לקסיקון בסמון* נזכר גמזו גבריאל ״שירה״. גיבור הרבסט, מנפרד :וסהרורית
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 (.שירה״, לאנשי־המדע הסמוכים אנשים תוספת גם בו שיש וחכמיה״, ירושלים גדולי

גמולה, ממסתרי טפחיים לגלות בא משהוא יותר — ברומן הקצר הקטע ).535 ׳עמ

ף----------״ שירה. האחות של אוהבה ממעשי טפח לחשוף מתכוון הוא גבריאל א

 אם גמולה של מיתתה קודם אם היתה, אימתי זו פגישה יודע איני לו. נזדמן. גמזו

 ומה גמזו לו סיפר מה היתה. אימתי חילוק אין כאן לענין גמולה. של מיתתה לאחר

 שוכחו שאינו דבר ממנו ששמע בלא גמזו עם אדם דיבר לא מימיו לו. סיפר לא

 שוכחו שאינו דבר ממנו ששמע בלא גמזו מעשה את עתה לעת אני מניח במהרה.

 הכללית, ההיסטוריה את החוקר ההיסטוריון הרבסט, שם). (שם, קרוב״ שעניינו אחר

 גמזו. של מפיו מאלף סיפור שמע במרכז־מעייניו, היא בביזנטיון העניים שקבורת

 סטאטוס לגיבוריו להקנות המספר מגמת מתבצרת ועינם״, ,,עידו של ההבנה מצד

 את לקרוא אפשר דבר של בסופו בלבד. מאנשות הפשטות של ולא חיים אנשים של

 הנעלם המרכיב אך פירוש. של תוספת בלא ומוזר זר כסיפור־אהבה גמולה מעשה

 להתחמק יוכל לא המשלים, שונא הקורא, שגם עד איתן, כה הוא לאליגורי, הרומז

הימנו.
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* מיטאריאליסטיים אהבה סיפורי .ב
אמונים״ ו״שבועת ״לילות״ ועינם״, ״עידו ״עגונות״, !משווה עיון

ה א. ח י ת פ ״ ה ת ו נ ו ג ע ״ ל

 ש״י של לנוסח דרך כמורת ל״עגונות״, הפתיחה מחשיבות להתעלם קשה
 מצויה המיטאפיזית ההגבהה שלו. המיטאריאליסטים האהבה בסיפורי עגנון

 בכבודו הקדוש־ברוך־הוא שבין היחסים ביותר. הרמה במעלתה זו בפתיחה
 ומתכונת השירים״ מ״שיר פסוקים להתרחשות. המסגרת הם עמו לבין ובעצמו
 המספר. של כמסלולו נקבעים אלה, פסוקים של אליגורית הירואית הפירוש
 ה״מכ־ בכלל. עגנון של האהבה סיפורי על החולשים המוטיבים, גם בולטים

הפסיכו האהבה בסיפורי העילאית. האהבה של בטהרתה הפוגם הוא שול״
 אחרות״, ״פנים פשוט״, ״סיפור וגרושתו״, ״הרופא דוגמת עגנון של לוגיים
 למעמדם הירשלה של הוריו חרדת הרופא, של קנאתו באדם. הוא התקלה מקור

 הרמוניה. מתוך לנישואים המכשול הם הרטמן, מיכאל של רגזנותו החברתי.
 ״לילות״ ועינם״, ״עידו ״עגונות״, כמו מיטאריאליסטיים בסיפורים ואילוא

 את דוחף השטן מסתורין. של בספירה המעצורים מתגלים אמונים״ ו״שבועת
 ומחלת כינורה את שורפת רוחמה גמולה, את פוקדת הסהרוריות דינה,

 אהרליך. ושושנה רכניץ יעקב של אירוסיהם את משבשת המוזרה השינה
 בלבוש שתתלבש ברי לעם, אלוה קרבת הוא שלה שהדגם הנעלה, האהבה

 הקדוש־ברוך־הוא אהבת הסמלה. של בדימויים מדובר שיהא שעה קודש, של
 חוט בכתבים ״מובא לאהובתו. מכין שהאהוב הטלית, בדמות מומחשת לעמו

 ובעצמו בכבודו הוא ברוך והקדוש ישראל של במעשיהם והולך נמשך חן של
 ישראל לכנסת וחסד חן שכולה טלית יריעות יריעות הימנו ואורג יושב

של האחרות האהבה ערגות כל תסתמלנה לטלית, בדומה י בה״. שתתעטף

 שוקן, עננון, יוסף שמואל של סיפוריו מכל לעיל שצויין כפי הן המובאות כל 1
בהערות. אחרת יצוין כן אם אלא תשכ״ב, ותל־אביב, ירושלים

 בר״אילן, אוניברסיטת הוצאת מחסר, עיוני - עגנון יוסח שמואל של אהבת סיפורי הלל. ברזל, •
.124-72 עמודים רמת״גן,
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73מיטאריאליסטיים אהבה סיפורי

 להקים רוצה אחיעזר הקצין הקודש. בחפצי ודם, כבשר המצויירים הגיבורים
 במישור מתנסחת, לתורה כמרכז ירושלים את לכונן שאיפתו מעט. מקדש

 אהבתו את מביע אורי בן לבנות. רוצה שהוא המדרש בית בדמות הציורי,
 אחד, גורלם רק לא הם. חד והארון אורי בן בונה. שהוא הארון באמצעות

 נתונות דינה של תשוקותיה בשמו. מפותכות ״ארוך המלה אותיות גם אלא
 ואפילו לפרדלי. יוצא יחזקאל של לבו אורי. בן שהשמיע הקודש, למנגינות

 פרדלי. של ידיה מעשה התפילין, תיק בצורת לויה בת לה יש זו אסורה אהבה
 את כובש והריהו עליו. פרדלי ששזרה האותיות נאות מה זה, תיק נאה ״מה

 ׳עמ (״עגונות״, הבריות״ מעיני ומעלימו טליתו שק לתוך ומניחו התיק
 שהוא המזרח בדמות הנסתרת כמיהתו את יבטא המדרש בבית הצעיר 2 שדמ).

 שלא מסכה, אפופים הקודש דימויי יהיו ועינם״ ב״עידו תטו). ׳עמ מכין(שם,
 שהראה כפי הוא גמולה, את המרפא העלים, כד כליל. פניהם את תסתיר
 לב את המושך הבנות, כ״ב מחול התורה. ספרי לכ״ד סמל טוכנר, משולם

 נמשכים ב״לילות״ י התורה. של האותיות כ״ב ריקוד הוא גמולה, של אביה
 רוחמה, המלים: שמביעות כפי קודש אפופי הבעה מחוזות אל הדימויים

 השוליים הערפל, התכלת, מזכירים אמונים״ ב״שבועת אור. יונה, כינור,
 ישעיהו של ההקדשה נבואת את שושנה, של אמה תמונת את הממלאים

* הנביא.
 יעמיק האחרון, ההגשמה כמחוז מושלמת, אלוהית אהבה של קביעתה כי מובן

 הסיום את יודע עגנון של הפסיכולוגי האהבה סיפור העגינות. של חותמה את
 בתחומיה בנים. לו להעמיד עתידה והיא מזל, לעקביה נישאת תרצה הטוב.

 הרופא של רעייתו דינה, השלם. לא אם החלקי, התיקון מצוי אנוש אהבת של
 שפקדם. המשבר על מתגברים הרטמן ומיכאל טוני מחדש. נישאת מילך, קובה

 מסיים עגנון אהבה. מאודי של משיחית בהגשמה המדובר אם כן שאין מה
 הדפנה זר במירוץ זכתה האחרונה שזו למרות - ושושנה רכניץ על סיפורו את

 השניים מתים לפיה הגירסה את לקבל אין כלולותיהם. על לספר מבלי -
5 4 3 2 את לצייר עגנון בכוונת אין כי הוא מקרה לא 0שטרן. דינה שמציעה כפי

 נאה ״מה :המשפט את משמיט המאוחר הנוסח תרצ״ד. שוקן, ברלין, מהדורת 2
 נשאר המאוחר בנוסח גם אולם עליו״. פרדלי ששזרה האותיות נאות מה זה, תיק
יחזקאל. רבי של האהבה לגעגועי כסמל התפילין תיק

.122־106 ׳עמ עגנון, פשר ועינם״, עידו ״פשר טוכנר, משולם 3
 והואיל תמונה. קצה את ממלאים ששוליה ארוכה שמלה לבושה גרטרוד ״מרת 4

 קמט בתוך וקמט קפל בתוך קפל מקופלים השמלה ושולי התכלת כעין ושמלתה
רכב). עט׳ אמונים״, בערפל״(״שבועת דשות רגליה כאילו דומה

.100־87 עם׳ תשכ״ד, תל־אביב, לספרות, מחברות ולקחה, הבגידה שטרן, דינה 5
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עמון ש״י של אהבה סיפורי74

 שושנה של מעשיהם יתר את לספר מבטיח הוא המאורסים. של נישואיהם
 נושא איננו משיחית, אוטופיה של ציורה המאושר. גורלם את לא אך ויעקב

 בו. לעסוק ישיש בפרט, העגינות למוטיב הזיקה בעל ועגנון, בכלל, שמספר
 אם במיוחד מימוש, לכלל מגיעות שאינן כמיהות, רווי ״לילות״ הסיפור
 מותם :הטראגי הסיום חולש ועינם״ ״עידו על רוחמה. של במאווייה המדובר
 הנסי. הסיום את לכאורה, יודע, ״עגונות״ הסיפור וגמולה. גינת של המשותף

 יערה אשר ״...עד בפתיחה. שקבע האליגורית הסכימה בעקבות הולך המחבר
 לעושיהם הם שמפארת טובים מעשים ולסגל לחזור ממרום רוח עלינו

 הפרק תה). ׳עמ (שם, המקום״ לפני וחסד חן של חוט אותו שוב וממתיחים
 השנינה פוקדת עליהם התיקון, מאמצי את להציג בא הסיפור של המסיים
 התחילו ואילך ״מכאן בנחמה. לסיים מזדרז עגנון אין אך ובעצמה. בכבודה

 (שם, ליצלך רחמנא התוהו בעולם הולך סובב רב שאותו מספרים הרבה
 ולנחמות. לישועות בו לצפות שאין תוהו, עולם על הוא הדגש ).415 עמ׳

 שהיה הארצות בכל שנים כמה שסבב לברכה זכרונו גסים ר׳ מפי ״ושמענו
 פאט־ על הגדול בים מפליג כשהוא אותו ראיתי לא אם בנחמה אראה אומר

 הסיפור בעל שם את ודוק: תיד). ׳עמ (שם׳ בחיקו״ ותינוק אדומה שיילע
 שמאמין מי רק גלויה. היא האירוניה נסים. כר׳ עגנון הכתיר התינוק על

 בית של תינוקות של עיניהם 7 6זה. ממין המספר של בסיפורו יחזיק בנסים
 מרחפת מטפחת גבי על תינוק לגאולה. הם אף רומזים הזקן מציץ שבהם רבן,
 שעיקרה לגאולה, רומזים רבן בית של תינוקות לנס. הצמוד הפתרון הוא
 את עגנון מעדיף הסיפור של בעיצומו אך הקדושה. בארץ הגדל חדש, דור

 ״ולאלקים המידה. על יתר המבטיחה המסכמת, הקביעה פני על הרז, נוסח
תעז). עם׳ פתרונים״(שם,

 אהבת של מקביעתה יוצא פועל הוא אף יהיה גופניים יחסים של מיעוטם
 את זה ידעו לא אורי ובן דינה האהבה. סיפור של האחרות בפניו מרומים

 דינה, את לדחוף הצליח השטן רק נתקרבה. לא בעלה יחזקאל אל אף זה.
ארוסתו, שושנה, אל תמרה. את קלה נשיקה נושק רכניץ יעקב 1 בה. לגעת

 במקום ״פאטשיילע״, במלה בשימוש גם למצוא ניתן המוסווית, לאירוניה רמז 6
המר הדמות בציור ימים״, ״בלבב בסיפורו עגנון משתמש שבה ״מטפחת״ במלה
המים. פני על חפת

 שהשם סבורה גולן ארנה יעקב. בת כגורל הוא דינה גורל :השם מקור וזה יתכן 7
 משיח. להיוולד עתיד - יהודה שבט עם ביחד ־ שממנו דן, לשבט רומז דינה

 פברואר, ל״ב, חוברת ג׳, כרך מאזניים, השנייה״, והעלייה עגונות ״הסיפור
 מחוץ במקורו מופקע דינה השם כי לזכור ראוי אולם, .222־215 ׳עמ ,1971
״הרופא בסיפור גם האחים. י״ב של אחותם היא דינה שהרי שבטית, שייטת לבל
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 כלולות לעת הגיעה שלא כמי רוחמה׳ את רואה ״לילות״ גיבור קרב. לא
 איש אשת בחזקת שאינה מכריזה גמולה מאווייו. את יכוון סלסבילה אל ורק
בשרה. את מעולם ראה לא גמזו׳ גבריאל בעלה׳ וכי

 האהבה בסיפור הנרמז הצד פשר על גם ללמד עשויה ל״עגונות״ הפתיחה
 פצעוני הכוני ומיללת ביגונה ישראל כנסת תועה שעה ״באותה דימיטאריאלי.

 גמולה, דינה, דוגמת מפתח, דמויות תה). עמ׳ (שם, מעלי״ רדידי את נשאו
 הוא המדובר כי מאליו׳ מובן ישראל. כנסת של האנשות הן ושושנה רוחמה
 סיפור הם אמונים״ ״שבועת של הגלויות פניה הסיפור. של הסמוי ביסוד

 בעידן ישראל, כנסת של חולשתה - המכוסה רובדה חיים, אנשים של אהבתם
 הקדוש את בסיפוריו מאניש עגנון אין כי ולהדגיש לחזור יש כאן משבר. של

 פגיעה או הפחתה של בחטא לחטוא שלא כדי 8 השכינה, את או הוא, ברוך
 השונים, בגילוייה האלוהות או השכינה, לדמות עגגון נזקק כאשר בקודש.

 השכינה את וראה עיניו ריסי ״הגביה מפורשות. מזכירם הוא הסיפור, בגוף
 עליו מנידה והיא עליה אין ועדיה שחורים עטופה כשהיא נאה אשה בדמות

 היא אין אבל לשכינה, מדומה גמולה תיד-תטו). ׳עמ (שם, בצער״ ראשה את
 מכובדים. אבות ושושנה גמולה לדינה, שנו). ׳עמ ועינם״, (״עידו השכינה
 גאואל, בן (גבריה אלוהים שם האומה. של הקדושה למקור קשורים האבות

 ונרמזים מופיעים קונסול) (קצין, ואצולה כבוד תארי או גוטהולד), גוטפריד,
 מפגיעת מת גבריה אלוהיות. האנשות של בגדר האבות אין אולם בשמותיהם.

 (״שבועת בירושלים טובה בשיבה נפטר הקונסול, של זקנו אבי הנשר.
עומד השירים״ ״שיר שנוסח פי על אף דבר, של כללו רמד). ׳עמ אמונים״,

ם אהבה סיפורי טיי אליס טארי 7 מי 5

 רואה עגנון התג״כית. לפרשה באסמכתא דינה בשם עגנון משתמש וגרושתו״
 אולם, מחטא. כנקייה דינה את וגרושתו״) ו״הרופא (״עגונות״, הסיפורים בשני

הנישו לאחר גורלה את וקובעת מתפשטת נישואיה, לפני נפגעת שהיא הפגיעה
■ של טראגית פרשה הולם דינה השם אים.  בספירה מאורעות שהשתלשלות אשד

 בצל* בתמידות שתחיה גורמת לחייה, ואלים זר גורם של התפרצות האירוטית,
 לאיוב אותה, שפקד מה לאחר דינה, נישאה במדרש, הדעות אחת לפי עברה.

 מופיע המיסתורין בספרות וגם המדרשית בספרות וישלח). פרשת רבה, (בראשית
 מאליך, אלין משנין ״חויין השטן. הנחש, עם חמור בן שכם של ברור זיהוי

 הסיטרא לכוחות שייכותו את להסביר כדי שכם, של משונים נחשים :לאמור
 (ראה לח פרק אליעזר, דרבי בפרקי גם הנחש עם מזוהה חמור בן שכם אחרא.

).130 עם׳ א/ חלק תשכ״ז, רמת־גן, מסדה, הירודים, אגדות גינצבורג, לוי :כן גם
 אוריין, בר לקאפקא, מגנון ביז בספרי ועינם״, ל״עידו הפירוש את זה, לענין ראה 8

Baruch Hochman, T . בן גם ׳ראה ,218־182 ׳עמ תשל״ג, גן רמת h e  F i c t i o n 

.1970 ,of S . V. A g n o n , Cornell University Press, Ithaca & London 

.9—3 .pp
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י76 ר פו ה סי ב ה עגני! ש״י של א

 שבין היחסים במישור שלטת שהאליגוריזאציה הרי המחבר, של עיניו לנגד
 מבין המכשול. המחלה, בסימן הם אלה יחסים לעמו. הוא ברוך הקדוש

 כדי אנוש, פני שפניה האהובה, רק נבחרת השירים״ ״שיר של הדמויות

 המוחלטת ההויה את ודם. בשר שהם פרטים של קיבוץ שהיא אומה לייצג
 את גופנית. מפגיעה או מוות, של דין מגזר להרחיק כעגנון מספר מעדיף

אנוש. לספירת שייכים אלה ואף האבות כדמות משיג הוא המירבית השלמות

ת ב. ו ב י ט א נ ר ט ל ת א ו י נ ח ו ר

 אין ״עגונות״, בפתח המובאת האליגורית, הסכימה של חשיבותה אף על

ליצי פונה שהוא שעה מפתיחתו עגנון שסוטה המכרעת הסטייה מן להתעלם
 האהבה מגילת את רואה השירים״ ל״שיר היראי הפירוש הסיפורית. רתו

 ״משולש״ של במומחים לדבר אין האמונתית. המוחלטות ברוח התנ״כית

 מיסטיים במונחים משתמש בפתיחתו עגנון בצמד. אלא באוהבים, המדובר אם
 כל מזכיר הוא אין הגמורה. האהבה של להגשמתה בדרך מכשול על בספרו

 הפסיכולוגיים עגנון, של האהבה סיפורי האוהבת. מצד בחירה של בעיה עיקר

 את אהבה תרצה של אמה ל״משולשים״. נזקקים כאחד, י והמיטאריאליים
 ולאה. מינץ עקב־ה, שצלעותיו ״משולש״ קיים לאחר. ונישאה מזל עקביה

 לאחר בצאתה הרטמן, טוני נישואיה. לפני גבר ידעה הרופא רעיית דינה,
 מזה. הרטמן מיכאל מזה, וסווירש טנצר הברירה: מול ניצבת גירושיה

 סוגיה בין -- קומר יצחק צימליך. למינה נאכט בלומה בין נקלע הירשלה
 מעתיד ב״עגונות״ כבר והנריאטה. שירה בין - הרבסט מנפרד לשפרה,

 - יחזקאל :וכן יחזקאל - אורי בן - דינה :״משולשים״ שני המספר עלינו
 הקטנה שכנתו רוחמה ואף סלסבילה אחר נוהה ״לילות״ גיבור פרדלי. - דינה
 שבועת נשבע רכניץ יעקב בגינת. ורוצה לגמזו נשואה גמולה באהבתו. רוצה

 הנערות. שש של הקבוצה גם שותפת המירוץ בתחרות אולם לשושנה, אמונים
 סיפור של מובהק היכר סימן היא קטבים שני בין ההיקלעות כי להוכיח קל

 בעת למרים. נשוי הסופר רפאל יהיה. אשר אופיו ויהי העמוני, האהבה
 האמיתי הכלולות מחול את השמימית. לתורה מעייניו נתונים אחת ובעונה

 עם מתרועעת חיות יעל מותו. לאחר ״הרעיות״ שתי עם רוקד הוא שלו
 בידיו היפה הכלה את משאיר המיות״ ״מחולת הסיפור שמאי. ועם חמדת

 ארוסה עם מחולה את לחול הנשמה תצא בלילה רק הרוצח. הפריץ של
הנרצח.

 ״המשולש״. של המשמעותי בצד מתבטאת המקודש, היראי, הדגם מן הסטייה
מן המעבר של תולדה היא זו יחסיות ליחסיות. מקומה את מפנה המוחלטות
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ס אהבה סיפורי טיי ס אלי ארי ט 77מי

 הבלעדית בנאמנותו לפקפק אין החיים. זירת אל מופשטת, שזירתה הסכימה
 אמה מחלת מרים. את לשאת עליו פקד הרב אולם התורה, לספר רפאל של
 אהבה הרופא את אהבה דינה לבה. לבחיר לא נישואים עליה כפתה תרצה של

 הדגם שינוי מעיד במיוחד אולם בתומתה. פגמו החיים נסיבות אך נאמנה,
 מאשר ליותר מקום יש שבה אחרת, רוחנית מציאות על למשולש, מזוג

 ולשפרה יפו של בצלמה לסוגיה נמשך קומר ויחיד. אחד משיכה לקוטב
 של ובציורים הלב בתביעות מכיר הרבסט ירושלים. של המצוינת כבתה
 של הקלע בכף בהיקלעם הגיבורים את עגנון שמצייר שעה אכן, חובה.

 את גם אלא בלבד, העלילה את לא לפניו רואה הוא הכפולה, ההימשכות
 צומתי על עומד המעשים״ ב״ספר המספר״ שה״אני כשם משמעויותיה.

 עגנון של האהבה בסיפור הגיבור עומד כך רוחניות, ברירות של דרכים
 הפסיכולוגי האהבה סיפור בין הבדל יתבצר כאן ערכיות. הכרעות בפני
 לנופה הערכית הברירה את יסמיך האחד המיטאריאלי. האהבה סיפור לבין

שבפ הברירות, הנרמז. ברובד אותה ישאיר האחר ואילו היצירה, של הגלוי
 הליכה פירושה נאכט לבלומה התקשרות הן. גלויות - הירשלה עומד ניהן
 אבות, לפקודת היענות משמעם צימליך מינה עם נישואים הלב, צו אחר

 לכתובים שמעבר מה אל לחתור עלינו יהיה זאת לעומת חברתיות. למוסכמות
 שושנה, גמזו, או גינת, סלסבילה, או רוחמה, :הבחירה סודות על לעמוד כדי
 נבדלת תהיה ההעלמה מידת אורי. בן או יחזקאל, וחברותיה, תמרה או

 אך ב״לילות״. מאשר יותר מפורשים ב״עגונות״ הדברים לסיפור. מסיפור
 בשבחו טענה טוען אינו עגנון למכוסה. הגלוי בין התאמה קיימת תהיה תדיר

 ברובדה אחרת, אליו ומתייחס בסיפור, מציירו שהוא שעה רכניץ, יעקב של
 מישוריו שני את ולהכיר האהבה סיפור את לקרוא יש היצירה. של הנסתר

 לפני מקבילות הנרמזות הרוחניות האלטרנאטיבות לזה. זה בסמיכותם
 בא עגנון אין הפסיכולוגי האהבה בסיפור כמו הגיבורים. ולדיוקן העלילה

 מתלוים ומשמעות רגש שבה מציאות, מול להעמידם אלא בקוראיו, להתל
 ובסיפור אחדותי בגילוי והאידיאה העלילה מופיעות אחד בסיפור לזה. זה

 משלימות אלא סותרות, לא אך - מובדלות מזו. זו כמובדלות - האחר
ומבארות.

 של בהופעתן רק לא מתבטאת השירים״ ״שיר של המוחלטות מן הפרידה
 הניגודים מהן. אחת כל של המשקל בהבלטת גם אלא רוחניות, ברירות
 גרסלר מוצגים המעשים״ ב״ספר גם ערך. בעלי משיכה מוקדי מציגים

 ב״פת אולם להופעתן. מתלווה מסוימת שנעימות כדמויות, אפרופו וחיים
 יצר בין פדות הקובעת ההערכה מופיעה ״הנרות״ בסיפור ובן שלימה״
״לילות״, ועינם״, ״עידו ״עגונות״, האהבה בסיפורי לחול. קודש למצווה,
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רי78 פו ה סי ב ה מון ש״י של א ע

 ה״אני ערכים. המייצגות הדמויות לכל חיובי יחם יתגלה אמונים״ ו״שבועת
 לגינת נתונה חיבתו אורי. בן על רק ולא יחזקאל על בחיוב מדבר המספר״

 לסלס־ גם ״לילות״ גיבור את קושרת אהבה מסכת שיחו. איש הוא גמזו וגם
 המלבב. הקסם מן בהן יש שושנה, גם כמו הנערות, שש לרוחמה. וגם בילה
 המיטאריאליים האהבה בסיפורי גיבוריו את להביא עגנון משנתכוון יותר
 לקרוא יש הקוסמת. בהווייתם להציגם ביקש הוא הכרעה, עמדת לידי שלו

 של כפרשיות אלא השכל, מוסר בעלי כשיעורים לא אלה סיפורים כן על
ככלל. בקורותיה האומה ושל כיחיד המספר של התלבטות

ץ ג. ר ל א א ר ש ה - י ל ו ג

 ישראל ארץ הקטבים: לשני מסביב הניגודים מסכת מתבצרת ב״עגונות״
 לגלות, המספר העדיף הבעיה של חודה את גיסא. מאידך גולה גיסא, מחד
 האליגוריסטית הטכניקה על עם קבל להצביע שבחר כשם להסתיר, ולא

 אחיעזר רבי שבייש אחריו, מרננים התחילו לחנם ולא השטן קטרג ״וכאן שלו.
 מבני לבתו חתן לבקש ושלח ישראל שבארץ והישיבות המדרשות בתי כל

 ורבי אורי בן של בדיוקנותיהם תו). ׳עמ (״עגונות״, לארץ״ שבחוצה הגולה
בקדו ישראל ארץ של ייחודה את האלטרנאטיבה. את המספר מציג יחזקאל

 האט־ וההתעלות הקדושה הקודש. ארון באמצעות לתפוס מצווים אנו 9 שתה
 מצטיינת זאת, לעומת הגולה, תימצאנה. ישראל בארץ רק - מעלה כלפי תית

 למתנגדהו הרי המשכן, יוצר של שמו את עגנון בחר אורי לבן אם בלמדנותה.
 על בבל, גולת היא נבואותיו שזירת נביא, אכן, הנביא. של שמו את העניק

 לצייר הפליא הכוהן בוזי בן יחזקאל כי לומר, ניתן אירוני באופן כבר. נהר
 ידע אך בהלכה, הימנו נמוך אורי בן הקדושים. כליו ואת המקדש בית את

 הגיבור את מרים אינו עגנון הפועל. אל הכוח מן הארץ מלאכת את להוציא
 מהם. אחד בכל מצויים וחסרונות מעלות האחר. של בגנותו ודורש האחד

 לדינה. הראשונות׳ כוונותיו למרות מתפנה, אינו כן על קודש, כולו אורי בן
 עיניו שהיו עד במלאכתו, נתדבק יותר במלאכתו אורי בן משנתעסק ״אבל
 דינה את אורי בן זכר ולא מיניה. פנוי אתר לית הקודש, לארון נתונים ולבו

 יוסף, את ששכח לפרעה. המכוונת האסוציאציה תז). ׳עמ <שם, וישכחה״
הממשיים, צרכיה נדחו קדושה, מרוב האמן. כלפי גינוי נימת בחובה טומנת

 בלשון מבוטאים קדושת־הארץ, הארץ־הקדושה, ארץ־הקודש, : הקבועים הצירופים 9
 בן־ אורי, שבן הקודש, ארון בדמות ״עגונות״ בסיפור המיטאפורית־אליגורית

הנרמז. ברובד ארץ־הקודש היא הסיפורי, במישור ארון־הקודש מכין. הארץ,
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ם אהבה סיפורי טיי אליס ארי ט 79מי

 חטאו. ובזה הגולה אחר מדי כרוך יחזקאל רבי ישראל. כנסת של הארציים,
 ושלום חם הוא טובה כפוי כאילו ביגונו, לבו מתכויץ תורתו כדי תוך ״אבל
 מצוין אורי שבן כשם אולם, תיב). עמ׳ (שם׳ הקדושה״ לארץ לעלות שזכה

 רבי וטעה אפשר במעלותיו. יחזקאל רבי גם מצוין כך שלמות של במידות
 כשרונותיו בהערכת טעה לא הוא אולם בגולה, לבתו חתן אחר בתורו אחיעזר

חתנו. של הגדולים
 ארץ את עגנון שתופס התפיסה בעליל, כאן נשקפת האידיאולוגי הצד מן

 ניסיון מתוך איננה ירושלים של העדפתה כתביו. בכל הגולה, ואת ישראל
 מיועדים ללון״ נטה ה״אורח של בכיסיו המפתחות הגולה. של קומתה להנמיך

בפ כמו נאמר ישראל כנסת על לארץ. שבחוץ ולבתי־מדרש לבתי־כנסיות
 בנעוריה כמו אלו בגלויות אפילו יופיה בזיו מזהירה ״והיא סיפורנו: תיחת

 הוא עגנון של פתרונו תו). ׳עמ (שם, מלוכה״ ועיר מלך במקדש אביה בית
 ״...בוא באזניו: ולוחש הצעיר של בגלימתו מושך הזקן האחת. לארץ שיבה
 כסמל מזרח - המזרח את מכין הצעיר תטו). עמ׳ (שם, לירושלים״ ונעלה
 ימים״, ״בלבב גיבור כחנניה כמוהו המטפחת על התינוק היעודה. לארץ
 הקדושה בארץ הולך סובב הזקן הפלא. מטפחת גבי על הקדושה לארץ שעלה

 בזהותו. להבחין הקודש, בארץ שם, מסוגלים רבן בית של תינוקות ורק
 פרדלי, 10 רב. קסם טמון בפרדלי הגולה. שלילת על בנוי זה פתרון אין אולם

 קודש. חפצי ליצור היא אף מסוגלת המזרח, עושה והצעיר אורי לבן בדומה
 לדמותו ביותר היא קרובה בידיה. נרקמו התפילין שק גבי שעל האותיות

 שטווה כמי המופיע הפתיחה, בציור ובעצמו בכבודו הוא ברוך הקדוש של
 המיטא־ הלאומי במובנה העגינות, שבמצב הטראגיות לעמו. טלית בחוטיו

 המתנגשים הכוחות סגוליות של אלא השטן, התערבות של תולדה איננה פיזי,
בזה. זה

ארנה שסוברת כפי הראשון, בסיפורו אקטואליות כוונות לעגנון ויש אפשר

 פניה ועל / עגומה ישבה ״פרדלי :״הנדה״ בסיפור פרדלי על השיר כן גם דאה 10
 / בבנות היפה בואי - / מיד חשקה בה ונפשו / סוביסקי המלך עבר / רד עצב

 אם / מלכים אוצרות אתן לך / תשמעי היום אם בקולי / הדרכים אצפה בזהב
 נמוגים / עגומה יושבת פרדלי / מלכים אוצרות יתנו מה / אוצרה ונעלם אבד

 עם שב״עגונות״ פרדלי את לזהות שאין בוודאי מד). <עמ׳ הדרכים.״ בערפל
 פרדלי :השתיים שבין לדמיון לב לשים ראוי אחר מצד העם. שבשיר פרדלי

 ואינו דינה את בפרטות מתאר ב״עגונות״, עגנון, ונערצת. נחשקת דמות היא
 בת מהווה פרדלי כי ברור אולם שבגולה. מתחרתה של מפותח לציור מתפנה
 ספק ואין בבנות כיפה מוגדרת שבשיר, פרדלי סגוליותה. בשל לדינה תחרות

יחזקאל. רבי של לאהבתו ראויה שבסיפור פרדלי גם כי
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רי80 פו ה סי ב ה עגנו! ש״י של א

 באחיעזר לראות ואפשר ייתכן =׳ האקטואלי הקו את להעמיק אם גולן.״
 כתב שעמון בעת מוניטין לה יצאו שכבר העמית׳ האחד התפיסה נציג את
 ״ראה ישראל. בארץ רוחני מרכז להקים רוצה אחיעזר הראשון. סיפורו את

 בישיבה יורה זה שחתן ראוי שכן מאחר בלבו אמר מחשבתו, לו שעלתה הקצין
 תורה לשמוע הרבה תלמידים אליו ינהרו העולם ומכל בירושלים רבתי

 תורה כתר הניגוד: את ב״עגונות״ לראות גם ניתן תו). ׳עמ (שם, מציון״
 נמשכת ישראל כנסת של כפרסוניפיקאציה דינה מאידך. האמנות כתר - מחד

 שתקן הוא אורי בן הגשמה. של ופשטות רוח בתוכה המכילה השלמות, אל

 הגלויות הכוונות שבכל השווה הצד באוזניה. הנחקקות הן ומנגינותיו וצנוע,
 סיפור ומעשים. דיוקנאות של לספ*רר, בהעתקתן הוא, עגנון של והסמויות

וציבור. יחיד מתלבטים שבבחירתן עולם, נתיבות על סיפור הוא האהבה

ה ד. ר י ר ב י ה נ פ ב ה ש ל ו מ ג

 דינה וגאולה. גלות של לסוגיה צמוד ״עגונות״ גיבורת את הפוקד המשבר
 הרקע ובבניינה. בשלמותה הארץ קדושת את מציגים בהתחברם, אורי ובן

 ראשית של ישראל ארץ הוא נתין, לזמן מעל המתנשא לסיפור האקטואלי,
 התקופה. של בחללה מנסרות ציון בשיבת הקשורות שאלות העשרים. שנות

 הקמת שלפני והפרעות, המצור ימי הם ועינם״ ל״עידו החיצונית המסגרת
 הימים. לחומרת עדות היא גמולה, את הפוקדת הסהרוריות, 13המדינה.
״ מחני שמירה טעון כולו ה״בית״ ם. רי  המקבילה, ההיסטורית התקופה ז

 רבי של זו טוכנר, שמפרש כפי היא, הנרמז, ברובד להציבה בוחר שעמון
14 13 12 11 (המסמל הנשר ידי על נפגע עקיבא, לרבי ברמז גאואל, בן גבריה עקיבא.

הנ״ל. במאמרה גולן, ארנה 11
 שני ״באו הארון. בפרשת אחד פרט בתיאור גם למצוא ניתן אקטואלי רמז 12

 בסיפורו עגנון, תי). עמי (״עגונות״, העצים״ ללשכת הארון את והטילו ערביים
 הדימוגרא־ לעובדה אלא הערבית, שבבעי־ה הפוליטי לצד מתכוון אינו המוקדם

הארון. לגניזת שותפים הם והרי בארץ יושבים הערבים כי פית
 סתיו, ,2 חוברת א׳, כרך בהעומר 1908 בשנת לראשונה נתפרסם ״עגונות״ הסיפור 13

.1950 הארץ, בלוח לראשונה התפרסם ועינם״ ״עידו הסיפור
 בכללותה עגנון ביצירת ״הבית״ מוטיב של חשיבותו את לזכור זה בהקשר ראוי 14

לאומי״. ״בית :הנוסחה של המדינה, הקמת ערב במיוחד, השגור לצירוף וכן
 של אחרים חשובים מוטיבים כמה על וכן ועינם״ ״עידו של הרוחני הרקע על

" .Gershon Schaked : ראה הסיפור Id o  u n d  E n a tn " : Vcrsuch einer
499—483 .Interpretation " C o llo q u ia  G e rm a n ic a " , I. 1970. pp
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ם אהבה סיפורי טיי אליס טארי 81מי

 המרומם השלם, בעידנה היהדות נמצאת עקיבא רבי בימי ומת. רומא) את
 בסוגיית בקי גמילה, אבי השלמות. במעלת מצטיין גאואל בן גבריה ביותר.
 זכור ״ברם דרך. מורה להם משמש שהוא אלה, לפני להציגה ויודע הייעוד
 ומדרשות באגדות לפניהם שקורא לטוב גמזו של חמיו גאואל בן גבריה

 ומחזק ללשונם אותו ומתרגם בשלימות אצלם שנמצא ירושלמי ובתרגים

 הקדוש לנו שייעד והייעודים ההבטחות 1כ־ זוכרים שהתחילו עד לבם את
 מוצאים וגבריה גמולה שסב). עמ׳ ועינם״, (״עידו המשיח״ לימות הוא ברוך

 שבקיאה מסייעתו, הייתה גמזו) של בתו(אשתו ״וגמולה משותפת. שפה ביניהם
 המעיינות על יושבים שהיו בזמן שרים שהיו באותם השירים, בכל היא

 בידי נתון (אחרית) הייעוד סוד שסב-שסג). ׳עמ (שם, ההרים״ של ובאותם
 המכוונת והיא ההר בראש שניתנה (תודה וההר (ראשית) המעיין ורז האב

גמולה. בידי - הזמנים) כל

 ״...מאימתי גמזו. לבגריאל ובנישואיה האב במות מקורו גמולה שבחיי המשבר
 עמ׳ (שם. היא״ שסהרורית ידעתי שהכרתיה מיום היא. שסהרורית יודע אני

 של הסהרוריות ואילו ליחזקאל, נישואיה תולדת היא דינה של צרתה שנו).

 אחר נוטה לדדות בה: הטבועה תכונה היא הרי לנישואיה, קודמת גמולה

 מסתפקת אינה גמולה ולתכליתם. למהותם, הזמנים, לסוד כסמל הלבנה, סוד
 בבית בהיותה ושבזמן. שבהוויה המיסתורין אחר תרה היא רגיל, בקיום
 הופכת גמזו, לגבריאל בהינתנה סיפוקה. על סהריריותה באה גאואל בן גבריה

 של דעתה את להניח כלים גמזו לגבריאל לאסון. פתח • למחלה הסהרוריות
 ״גמזו בכד. המונחים העלים בעל הוא שלה. הכיסופים בתכונת ישראל כנסת
 העולם. חצי את וסיבב הרבה חכמים תלמידי ושימש הרבה ושנה הרבה קרא

 ודפוסים יד כתבי מלבד שם. גמזו היה שלא יהודים של יישוב אין ממש

 ופתגמים חכמים ומשלי ומנהגות אגדות סיפורי המקומות מכל הביא ישנים
 כאילו המאורע, מעין מספר היה ומאורע מאורע כל ועל דרכים עוברי ושיחות

 נוטל שהיה או ראשונות, בו לתלות כדי אלא בא לא באחרונה שאירעו מה
 פרסוני־ הוא גמזו שנט־-ס). עמ׳ (שם, דברים״ עליו ואומר בו שדיברו דבר

 פיוט מדרש, הלכה, זו יהדות בירידתה. המסורתית היהדות של פיקאציה
 גמזו נאותה. בצורה ה״עלים״ לכל נזקקת היא אין אך, הם. בידיה ואגדה

 של לחולשתה רומז המספר הסהרורית. במהותה גמולה של דעתה מניח אינו
 שהוא הבעיות את פותר גמזו אורחותיה. את מנחה שהדרשנות בעת היהדות

הנת הדרשנות י למהות.י חדירה מתוך ולא אנאלוגיה, של בדרך להן נדרש
15 גמזו. של העיקריים מעיסוקיו היא חולשתה, על לחפות כדי באסמכתא לית

ג.16 עם׳ שירד, עגנון. ש״י : השווה 15

2 1 4



עמון ש״י של אהבה סיפורי82

 של בחיצוניותם נאחז הוא שכן המאורעות, סוד את לפתור מסוגל אינו גמזו

הברא ההיולי, מן נמזג שבסהרוריותה גמולה, הדרשנית. ובנטייתו דברים
 מיטאפורית צורה היא האחת העין גמזו. של רעייתו להיות יכולה אינה שיתי׳
 מחצית רק גמזו• של ההתמצאות לחולשת דרכה לרמוז עגנון, של נוספת
 ההווה, של המלאה ההבנה בסוד לא ואף אחרית בלא ראשית, בלא הזמן,

 נתונים כולם ולילותיו ימיו לציון. ראויה לגמולה מסירותו בידיו. ניתנת
□. נבעו זו במסירות גם אך החולה. לרעיה !6 פרצי

 ב״עידו גינת גמזו. פני על גינת את מעדיפה הסהרורית גמולה כי תימה אין

 סוד את עמו נשא אורי בן ב־׳עגונות״. אורי בן של למעמדו מקביל ועינם״
 מאמרו את גינת כשפרסם ״כבר הזמן. סוד את באמתחתו מחזיק גינת הקודש.

 הלשונות, חוקרי רוב של עיניהם עליו משך עידו לשון של מלים צ״ט הראשון
 נתעסק שלא חוקר היה לא עידו ללשון הדקדוק ספר את זה אחר וכשהוציא

 ידו...״ על שנתגלו העממיים ההימנונים הם ודאי גדולתו עיקר אבל בו.

 בהם. לקה שגמזו תחומים באותם בבקיאותו מתגלה גינת שמד). ׳עמ (שם,
 שחכמת זו הנסתר, יהדות ידו. על מתפענחות המעיין ולשון הייעוד לשון

 שעניינו המיתום, גמולה. את המושכת היא נתיבותיה, מאירה'את הקבלה
 אהבה לגן ברמז גינת דעת. לחולשת לה גורם להיסטוריה, שקדמו המיסתורין

 גמולה של שאביה כפרדס, כמוהו גינת מגמזו. יותר לגמולה קוסם 17 16 וקדושה
 הסיפור גיבורי בשלום. ממנו ויוצא ההוויה, רזי את בו לגלות כדי אליו, נכנס

 לו ומייחס חסד אליו נוטה המספר״ ה״אני שונה. באופן גינת את מעריכים
לרבי אותו מדמים ביתם, את לו שהשכירו הגרייפנבאכים, תרומיות. מידות

 עמד מרפא. לחשוכי בבית אותה לכלוא באפשרות גמזו מהרהר דבר של בסופו 16
המאו מסיפוריו בשניים ההיסטוריוסופית התפיסה ״על במאמרו צמח עדי כך על

 יש זאת עם .385־378 ׳עמ ,1968 קיץ ,2 מס׳ א׳, כרך הספרות, עגנון, של חרים
 לבית גמולה את להכניס גמזו של לבו על שמדבר הוא המספר״ ה״אני כי לזכור

ועינם״, (״עידו מרפא״ לבית גמולה את להכניס היה טוב לו, ״אמרתי מרפא.
 ומעלה החוזר הוא המספר״ וה״אני ההצעה מן להתעלם מנסה גמזו שפא). עמ׳

 אתה למה יודע איני לי, אמר ז זה על לי משיב אתה מה לו, ״אמרתי אותה.
 דעתי אין עכשיו ואמר, ידו וגיענע חזר המרפא. בית לעניו לו, אמרתי ז מתכוין

 עכשיו. לא מקום מכל גמזו, אמר ז זה על דעתך תתן ומתי לו, אמרתי זה. על
 אמרתי וכן המרפא, לבית אישתו את יביא אם ירוויח כמה לפניו מצייר התחלתי

 תצא ואולי רוחך תחדש גמזו מר אתה ואף שם, לה יהיה טוב ודאי גמולה לו,
שפד). (שם, וצפונות״ נסתרות ותגלה לדרך

 אמונים״. ב״שבועת גם וכן הסופר״ ״אגדת ב״עגונות״, גם שליט הגן מוטיב 17
המיסטית. במשמעותה ול״גינת־אגוז״, האירוטית בסמליותו לגז מתקשר ״גינת״
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 האוהבת המעריצה היא גמולה »קשות. מתקיפו גמזו גבירול. אבן שלמה
 שצירף כשם מחקר׳ איש של היכר תווי לגינת צירף כמחבר׳ עגנון, גינת. של

 האמת את שמחפש כמי מצויר׳ גינת האמן. של הזיהוי תווי את אורי לבן

 גבריאל מאשר פחות לא לגמולה שחרד כמי מתואר הוא גם פניות. בלא
 כליה, לסכנת הגג, לראש אותה מעלה גמולה של שסהרוריותה שעה גמזו.

 וגמולה, גינת את פוקד הטראגי הסוף להצילה. ויוצא נפשו את גינת מחרף
זה. את זה האוהבים מצאו במותם כאילו

בניגו ב״עגינות״ מוצגת אינה גולה, ישראל ארץ :שהאלטרנאטיבה כשם
 מחדשת ויהדות מסורת של יהדות הניגודיות אין גם כך שחור־לבן, של דיות

 בכל מוטבע וכשלון פחת גדולה, אחריות, של חותם בקוטביותה. מובלטת
 ואם לבתו כחתן גאואל בן גבריה ידי על נבחר גמזו האפשרויות. מן אחת
 מוארת אחר מצד בבחירתו. דופי להטיל גם אין גמולה באבי לזלזל אין

 שלה. השפל בנקודת לדור, מדור עוברת שמורשתה הנורמאטיבית, היהדות
 משמעותיות ובלתי עקרות נעשות לימודה ודרבי מתוכנם מתרוקנים כליה

 רומז גמזו, של יריבו לגינת, באשר הזמן. של החמורות הבעיות מול אל

 את להעריך יש אולם הפתרונות, בפתרון מחזיק הוא שאין המספר״, ה״אני
 (שם, שירתם״ וגאון רוחם ״עזוז בשל ידו על שנתגלו העינמיים ההימגונים

 האמת אלא הכבוד, לא נס. על מועלה גינת של המחקרי נוסחו שמד). ׳עמ

 גינת ממש. גואל בו למצוא יכולה גמולה אין זאת, עם לרגליו. נר משמשת
 הוא כי האשליה את אצלה יוצר הוא והרי משירתה, גמולה, של מפיה ניזון
הפתרונות. בעל

18 כמחזיקי רבן בית של תינוקות של בהצגתם עגנון סיים שב״עגונות״ כשם

 התפיסה לגבי מסקנות ולהסיק גמזו עם המחבר של הזיהוי מן להיזהר אפוא יש 18
 צוקר, שלמה :וכן הנ״ל צמח עדי של מאמרו ראה עגנון. של ההיסטוריוסופית

ב׳, כרך הספרות, עגנוך, לשי׳י ,עולם ו׳עד ועינם׳ ׳עידו של הפירוש ״בעית
 צוקר״, לשלמה תשובה ״דברי צמח, עדי וכן 416־415 ׳עמ ,1970 ינואר, ,2 מס׳
 השונות המבט נקודות בין להבחין יש ועינם״, ״עידו לפירוש ניסיון בכל שם.

 הגרייפנבאכים השונים. הסיפור גיבורי בין המבדילות לגינת, ביחס והמורכבות,
 גבירול עם ההשוואה סמויה. חשדנות מתוך אך כבוד, בהדרת לגינת מתייחסים

 לפי הפועלות הנערות של ההקבלה אולם הערצה, - עיקרה פנים. לשתי יוצאת
 הנלהבת המעריצה כמובן, היא, גמולה גינת. של לטובתו איננה בוראיהן, רצון

 גינת על החריף המקטרג ראייתה. את מעוורת סהרוריותה זאת ועם אהובה, של
 חיבתו את מגלה המספר״, ״האני בספריו. לעסוק פעם ייאלץ הוא ואף גמזו הוא

 גמזו. של מדעותיו להלן, שיוסבר כפי לגמרי, רחוק הוא אין אבל לגינת היתרה
 כי ברור, מקום מכל המספר״. ה״אני של עמדתו הכף את מכריעה הכולל במאזן

 של עמדתו את בחשבון להביא יש גיבוריו על עגנון של במשפטו מדובר אם
הסיפור. מהלד על החולשת והיא מאחר עדיפות, לה לתת ואף המספר״ ה״אני
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 כחוליה עמרמי, של נכדתו עדנה׳ נזכרת ועינם״ ב״עידו כך הגאולה׳ סוד
 לא והפולשים קיים הגרייפנבאכים של ביתם הבית, גם שבמשולש. החדשה

 מרחפת כליה סכנת אין שעה. לפי נפתרו המעיקות ההווה בעיות לתוכו. חדרו
 מטרידם הערבי בית. לעצמו למצוא עשוי 19 גינתר הזוג גם ישראל. בית על

 20 שבסיפור קוהלת רוח שעב). עמ׳ (שם, נפש רוצחם אינו אבל עליהם, ומאיים
 תחייה מחזוריות, של רישומה מחזקת גם אך האליגורי, הטון את מאדירה
 הקולקטיבית, היהדות שבין המחלוקת, חלילה. וחוזר בלבד, חורבן ולא וחורבן,

 ושריפת גינת של מותו עם הוכרעה לא סובייקטיבית, מחדשת, יהדות לבין
 מוכיח עגנון בעולם. ומתפרסמים הולכים עינם והימנוני עידו לשון » ספריו.

 היס* ולהתפתחויות ביהדות שונים לזרמים המאוזן יחסו את זה בסיפורו גם
 עליהם, עומד שהסיפור ומיתוס, היסטוריה התנצחות גם 22.בתוכה טוריות

 לכאן. או לכאן מוכרעות אינן 23 מחקר, לעומת מדרש של העימות גם כמו
 יחזקאל רבי של בידיהם דבר, של בסופו הגאולה, סוד נתון ב״עגונות״ כמו
 את מציג עגנון, של הראשון סיפורו כמו ועינם״ ״עידו כאחד. אורי ובן

בהתגשמותו. הפתרון את ולא החיפוש, ואת המצוקה

השתק הוא גינתר שהזוג הרי ועינם״ ב״עידו השליטים והכפל הבבואה עקרון לפי 19
 גינתר השם הסיפור. של האקטואלי במישור וגמולה, גינת הזוג של חלקית פות

ר). + (גינת גינת השם את בתוכו אוצר
 ש׳״ סיפורי על מסות ועינם״, ל״עידו קורצוויל של בפירושו מובלטתת זו נקודה 20

.160־־־141 עט׳ תש״ל, ותל־אביב, ירושל־ם שוקן, עגנון,
 ייתכן מחדשת, ליהדות משמרת יהדות שבין לקונפליקט רמז בסיפיר וגנוז במידה 21

 הרמב״ם. ספרי שריפת של השתקפות גם הספרים שריפת על בסיפור ונמצא
 שהם לנזק חשש מתוך בעצמו, ספריו את המחדש החיקי־ שורף ועינם״ ב״עידו
להביא. עלולים

 בסיפור יחד גם ולאייבשיץ לעמדן בשמו המחבר הצטרפות ורן ״הנדח״ השווה 22
 תורת בעלי של נציג ואייבשיץ הרבנית היהדות נצ־ג הוא עמדן ;קשרים״ ״קשרי
הסוד.

 כי לזכור ראוי זי מבחינה הסיפור. של מפניו אחה היא לקבלה ההתייחסות גם 23
 של בביתו הארעית שהייתו את ועינם״ ״עידו לחיבור כרקע הזכיר עצמו עגנון

 ההרחבה בסיפור. הנרמזות היחידות הפנים הקבלה אין אולם שלום. גרשום
:במשפט בולטת המיתוס, לתחומי הזמנים ראשית ה״מעייך, היינו ״עינם״, של
 לא והיאך היו, גבריים וכמריהם עינם של שאלוהיה אומרים עינם חוקרי ״כל

 שמה. ׳עמ אשה״, שירת שיח כנועם שומעים אנו ההימנעים שמתוך הרגישו
 זרד, עבודה או ה), כג, ב׳, (מלבים לאלילים כהן או שפירושה, כמרים המלה

 בקבלה לא המדובר כי מעידה א) רבה, שמות היה״, זרה לעבודה כמר (״יתרו
 גם המספר״ ה״אני לדעת אכן, לה. מעבר שהוא נוסף במשהו אלא בלבד, היהודית
 של קולה בעלילתי, ברובד - גמולה של קולה אחר, קול לשמוע יש במיתוס
הסמלני. ברובד ־ עברית מורשת
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ר ה. ש ח ב ו ר ו

 אלא לפנינו, גברים, שני בין הנקרעת אשד, לא התבנית. מתהפכת ב״לילות״
 האהבה לסיפור מתחת מסתתרות כאן אף וסלסבילה. רוחמה עם ויחסיו חמדת

 האומה של ההיכר מתווי בה יש רוחמה, הקרובה, השכנה הרוחנית. הברירות
 ולגמולה, המנגינות בעל אורי לבן אותה מקשר שבידה הכינור במיטבה.

 המגרפה וקול ציפור קול משמע: תרתי גרופית גרופית. שיר את השרה
 דימוי היא השירים״, ״שיר בנוסח כמו היונה, אף המקדש. שבבית המנגנת,

 נאבה אם גופנית. ולא נפשית, היא לרוחמה חמדת של זיקתו ישראל. לכנסת
 בשרים. לאהבת בשלה לא שעדיין השירים״, מ״שיר הקטנה״ ״האחות היא הרי

 רומז סלסבילה השם מקרי. אינו השם סלסבילה. היא רוחמה של המתחרה
 ולסלסבילה, לרוחמה נתון חמדת של לבו 24 הקדומה. היווניה העתידות למגדת

 מדבר ״עודני בלבד. לסלסבילה נתונה לאשה׳ הנאמן הגבר אהבת אהבתו, אד
 ואען היום. לנו גדול חג ותאמר לבי על ראשה את הניחה סלסבילה והנה

 האין היום. לנו וטוב גדול חג סיבילה דברת מחכמה אכן ואומר סלסבילה את
 ויש יש סלסבילה ותאמר סלסבילה. חגנו את לחוג יין בום ישקני אשר יש

 טוב בלב שתה ותאמר עדנים. יין ותשקני פי על פיה נתנה ובדברה אחי.

 וסלסבילה לחי. בה ואקרא כוסו את איש ירים באשר סלסבילה את וארים יינד.
 הלילה״ לנו היה חג ליל כי הלילה וכל הערב כל ונשב לחי. כה תענה

 בסיפור המתוארות האחרונות הפגישות שתי של ההקבלה תג). ׳עמ דלילות״,
 רוחמה מאלפת. היא השמיני), בפרק סלסבילה ועם השביעי בפרק רוחמה <עם

 אל באש ניצלו לא שעדיין הדגים, את משלח חמדת לאהובה. דגים צולה
 למען קרבן לכל המוכנה רוחמה, סלסבילה. של שמה את להם ולוחש הים

 באש עולה הוא והנה הכנור את ״וארא באש. כינורה את שורפת אהובה,
תב). עם׳ האש״(שם, מתוך מנגן הוא והנה ואשמע
משת זאת לעומת הבשר. בסוד ולא הרוח, בסוד עומדים רוחמה עם היחסים

 מקום את יורש היץ סלסבילה. עם בפגישה קמעא, דיוניסית, אווירה לטת
 על החג, ליל את מעמידה הכום, להרמת המושווית סלסבילה, הרמת הכינור.
 נטיית עם העימות היא רוחמה עם הפגישה האירוטית. ההתמכרות של בסיסה
 הבשרים. לכמיהת הביטוי הוא סלסבילה אחר החיזור הרוח, אל חמדת

 אסוציאציה של לעברה מתפשטת כמיהה סוגי בשני הקשורה הקוטביות,
גיאוגראפית. מבחינה לחמדת, יותר הקרובה היא רוחמה יותר. כוללת מכוונת,

 את המשרתות הנבואה, כוח בעלות הגשים הן היוונית במיתולוגיה הסיבילות 24
חאוראקלים.
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8 עמון ש״י של אהבת סיפורי6

 הקטנה״ שכנתי רוחמה את מצאתי ביתי מפתן ״על כשכנתו. מוגדרת היא הרי
 רוחמה על ההתרפקות שם). (שם, לשושנה מושווית רוחמה שצב). ׳עמ (שם,

 המעודנת ההויה ואחרי הרוח, טהרת אחר חמדת של הנפשית לנהייתו רומזת
 חמדת את מושכת בה, מסתמלת בממשותה שהאהבה סלסבילה׳ שבמורשתו.

 העודפת הכמיהה על מושם הדגש ״לילות״, המצייר בסיפור יותר. איתן בכוח
האירוטית. ההתמכרות בסוד

 ולרוחמה לסלסבילה הניגודים. מעגל מסתעף האחרים האהבה בסיפורי כמו
 כדי רוחמה של בכינורה משתמש המשורר, חמדת, האמנות. במישור משמעות

 שזורות האחרונות השמש קרני ואראה עוד ״ואביט לסלסבילה. שירו את לשיר
 שיר ינגן והכנור יושב אני הכנור ובתוך ככנור וחדרי הכנור כמיתרי חדרי על

 והאגדית, הנבואית האסוציאציה שצח). עמ׳ (שם, לסלסבילה״ שיר משכיל,
 המנגן דוד של כינורו לאגדת והרמז התהלים, נוסח יחזקאל, של החזון לשון

■ של הניגודי הרושם את מחזקים מאליו,  האופייניים הכלים כל 2המשפט.׳״
 הנוכריה. האהובה לסלסבילה, עתה מכוונים היהודי המשורר שבפי לשיר

 רמז משמשת הנוצה חמדת. של מיטתו על היונה נוצת את משאירה רוחמה
 לשונו חמדת, של הפיוטית היכולת מקור המשורר. של הכתיבה למכשיר

 ״לילות״ של בעידן לבו נטיית הקרובה. השכנה ברוחמה, קשורים וקולמוסו
 הרכה האווירה מן חורג אינו עגגון והשכרון. היין ליל אל סלסבילה, אל היא

 המנוגדת האחרת, ההוויה אל חמדת של ערגתו את בציירו גם והמעודנת,

 מגדת רק אינה סלסבילה ענוגה. לשושנה המושווית רוחמה, של להוויתה
26 25 רוח את להוסיף יש לכך 20 והשירה. המוזות בעלת גם היא יוונית, עתידות

י״ב. יי, ד,׳, פרקים יחזקאל, :השווה 25
 ידי על להן הניתנת נבואה, במתנת זוכות היוונית, שבמיתולוגיה הסיבילות, 26

 כוח בעלות למשוררות נרדף שם כידוע, הופכות, עליה לוותר היתר ללא האלים
 לתחומי גם התפשטה בטבילות האמונה מחורזים. חזון דברי להן שייחסו נבואי

 אנג׳לו מיכאל ישראל. נביאי של לזה בדומה נבואי מעמד להן והוענק הנצרות
ב״איניאדה״ נזכרות הן וכן הסיסטינית בקפלה מציוריו באחד הסיבילות את מצייר

 בשמות משתמש עגנון שלהן. המקובל הכינוי הוא סיבילה או סיביל, וירגיל. של
 את מגוון חמדת חיבה. מטעמי נעשה בשמות הגיוון סלטבילה. סיביל, סיבילה,

 יווניות אסוציאציות אפוא, רווי עגנון משתמש שבו סבילה השם אהובתו. שמות
 נכנעת שאינה הסבילה על מספרת היוונית במיתולוגיה האגדות אחת ופיוטיות.

 כאשר עגנון של עיניו לנגד עמדה זו אגדה שגם אפשר אחריה. המחזר לאפולו,
 לעם האליגורי ברובד רוחמה השם מתקשר סבילה, השם לעומת השם. את בהר

 רוחמה השם קשור הסיפור של הגלוי במישור הושע. של נבואותיו דרך ישראל,
 ברובד מכוון סבילה השם שגם ייתכן חמדת. של בלבו מעוררת שהיא ב״רחמים״,

״סבל״. השורש כנגד הגלוי
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 האהבה סיפורי את לרבות עגנון׳ של סיפוריו כל את המאפיינת העידון,
 ליריבתה. בדומה ורוך, נועם אווירת ידי על מאופיינת סלסבילה למיניהם.

 ההימשכות סוד על המלמדת היא הכוס הרמת ועל היין חג על ההדגשה אולם,
 יין מגישה המבוגרת סלסבילה הכינור, בעלת היא הקטנה רוחמה אליה.

עדנים.

 האהבה ואחדות. ריבוי של במוטיבים טמון הניגודים שבהסתעפות אחר צד
 אהבות מסתופפות לידה אבל חמדת. של רצונו על החולשת היא האחת

 וחוזרות מופיעות ומיה וילמד. דנסה׳ חיות, יעל של דמיותיהן אחרות.

 אל מנערה מתהלך ״ואהי ״מוזרה״: היא המספר שבפי ההנמקה ונעלמות.
 סיבילה היא את והאחת אהבתי. אחת כי אחרת, ריבה אל ומריבה נערה

 נשקתי כן על פיהם על שמך את והעלו שער יושבי בך ישיחו פן ואירא
 שצז). ׳עמ (שם, סלסבילה״ אהבתי לבדך אותך כי ידעו ולא רבות נערות
 :הנערות שלוש כי המודיע המספר״, ה״אני ידי על מתפענח זה משפט אולם,
 על בשמה מרמזת דנסה תא). ׳עמ (שם, הנה משל אך וטיה, וילמה דנסה,
27 השיכחה. - וטיה הרצון - וילמה המחולות, עידן

 של בציורה לא לנו ענין ב״לילות״ כי היא אף מלמדת חיות׳ יעל של הזכרתה

 מוזת היא סלסבילה חמדת. של הלב מערכי אחר בעיקוב אלא מוחשית, אהבה,
 המפתח שבידה זו, נוכריה מוזה של באמצעותה האמנותית. וההגשמה היצירה

 השתוקקות) חמדה, מלשון (גם חמדת רוצה ולתשוקותיו, לשירו המשורר, ללב
יצירתו. ואל לאהבתו להגיע

 נשר כל הנחש. עין את נשקתי אשר חמדת אני שיר. עשיתי נחש למענך ״אף
 ואני וחלף עבר חורף הנחשים. את הנשרים יוכלו לא כי ורגז, ידע בשמים

 נתן אשר עד כנפיהם נוצות הנשרים ממני מנעו אשר יען שיר, כתבתי לא
 על נאבק חמדת שצה-שצו). עמ׳ (שם, מכנפיר׳ זהב נוצת השירה מלאך לי

כי גם בשמש. הנחש כעיני עיניה אשר טיה היא ״ומה שירו. ועל אהבתו

ס אח«ה סיפורי טיי ס אלי ארי ט 8 מי 7

 פינמים בקובץ ,1913 בשנת ביפו שהופיעה ״לילות״, של הראשונה במהדורה 27
 בהקדשה. גם דומה בשם נערות שלוש מופיעות ,בנימין! [ר׳ פלדמן י. שבעריכת

 נערות שלוש המתה״. ולטיה נידרהם פון לוילמה החולה, ״לדנסה - מוקדש הסיפור
 ולשמו־ כשלהן הסיפור, בגוף משמעותיות כדמויות גם מופיעות זהים שמות בעלות

 שבהקדשה השמות של זיהוי על לדבר אין זאת עם סמלני. מוטיבי מעמד תיהן
ה בהקדשה שבסיפור. והשמות  המתה. היא דנסה שבסיפור בעוד המתה, היא -טי

 בעלת וילמה שצז). נשקתי״(עט׳ העלז ״סנטרה לעליזות למחול, מתקשר דנסה השם
 דבק ״כשבלול באהבתה. העיקשת היא בגרמנית) רצון ,WILLE (מלשון הרצון

 לאהבת רומזת ביוונית, חביון, שיבחה, אלטיה, מלשון וטיה, שם). בפי״(שם, פיה
חמדת. של האחת אהבתו מפני הנדחית הנערות, שלוש
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8 עמון ש״י של אהבה סיפורי8

 (שם, בקרבה״ נחשים אשר היא הנוצצת האהבה צ?ל0 כי תביני, אגיד לא
 היא רוחמה ורוחמה. סלסבילה על סיפורו־שירו את כותב עגנון תא). עם׳

 נקשרת סלסבילה חמדת. מיטת על נושרת שנוצתה היוו." בעלת
 הניגודים, להחרפת בדרך שצב). עמ׳ (שם, בעץ דרכד, העושה האור בתולעת

 - יונה ההתנצחות: לציר מתווסף וסלסבילה, רוחמה ידי על המיוצגים
 סיפורו־ את לו וכותב לנחש נמשך חמדת נחש. - נשר הצמד גם אור, תולעת

 אל שבשמים. היונים או הנשרים, מן לקוחה כתיבתו נוצת זאת ועם שירו
 השבעה ניחוש, מלשון נחש השני: מובנה את גם לצרף יש ״נחש״ המחלה
 שבנחש המשיכה ולבדח לרז היגד הוא בשמש הנחש עיני את בנשקו וקסם•

 שהאמן הצמד היצר, האהבה לסלסבילה: שיר הוא ״לילות״ הסיפור היצר.
 השיר יבוא לא ונוצתה, כינורה שבלי רוחמה, על שיר גם והוא לו, נזקק

לעולם. לסלסבילה

ה ו. נ ש ו ש ש ש ת ו ו ר ע נ ה

 לשבועה נאמנותו אהבתו. נתונה למי רכניץ יעקב הכריע לחמדת בדומה
 חתנה נעשה רכניץ היה שושנה של מחלתה אלמלא בספק. כלל מוטלת איננה

 מצו־ 28 אמונים״ ל״שבועת ״לילות״ שבין השוני ארוסתו. של הממשי

 אינה רוחמה ב״לילות״ ישראל. כנסת את המסמלת הדמות, של בעמדתה
 לסלס־ נתונה אהבתו כי התלבטות בלא הכריע חמדת לסלסבילה. תחרות בת

 שושנה הסעיפים. שתי על פוסח יעקב אין אמונים״ ב״שבועת גם בילה.
 מטווח מתרחקת ושושנה מאחר מסתבכת, הבחירה שאלת ארוסתו. היא

 אמה. מות בשל השכן הנער מן מורחקת היא בצעירותה יעקב. של השגתו
 הזוג. בני של לכמיהותיהם סייג וקובעת מחלתה באה בבגרותה, אליו בבואה

 אחר המתמיד בחיזורן וכן, שלהן בחיוניות משושנה נבדלות הנערות שש
 יפו, בנות קושי. לעומת קלות חולי, כנגד בריאות להעמיד בא עגנון יעקב.

 מעמיד אף עגנון החדשה. המציאות את מדגימות שלשום״, ב״תמול סוגיה כמו
 שושנה 29 התנהגותן. וחינניות צניעותן בשל מסוגיה יותר גבוהה במעלה אותן

על להסתגל יכולתה אי ואת היהדות של הירושה סבל את מסמלת לעומתן

.1943 בשנת לראשונה נתפרסם אמונים, שבועת הסיפור 28
 המצייינות בתים, בעלי בנות בעיקר הכיר ומלומד מורה שהיה רכניץ ״יעקב 29

 ;נאות״ ומדות קומה והידור פנים לזיו שזכו הכשרות ישראל בנות כרוב ביופי,
 לשש במפורש מתייחם אינו זה שמשפט פי על אף רבז. עם׳ אמונים, שבועת
 של הציור הסיפור. גיבור של התקשרויותיו לציור הקדמה מעין הוא הרי הנערות

הסיפור. בכל בולט נאה והופעה נאות מידות כבעלות הנערות שש
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ם אהבה סיפורי טיי אליס טארי 89מי

 סכנה נשקפת כאשר הסיפור, של האחרון בשלב רק הזמן. לתביעות נקלה

 השואף בסיפור במירוץ. מנצחת ואף שושנה מופיעה יעקב, לאובדן ממשית
 בנאמנות ״הרדומה״. ליהדות יתרון המספר העניק הרמוניה, מתוך לפתרון

 ״בשבועת גם מופיעים האחרים, בסיפוריו גם עגנון שנקט העימות, לדרך
 שבשש הפגם דיאלקטית. בהתנצחות ושליליים חיוביים יסודות אמונים״,

בהתקש המדובר אם מגרעת, היא אחת ולא שש הריבוי. במידת הוא הנערות

 של בגדר הן הנערות שש מושלמת. אהבה אחר ובחיפוש רומאנטית רות
 של בסיומו אכן, וחופשיותם. החדשים החיים של לקלילותם סימן הרפתקאה,

 ולעמוד חבורה, של מגדר לצאת עליהן כי הנערות שש ״מבינות״ הסיפור
 אליגורית להגדרה מתכוון עגנון אם ספק האחת. של מקומה על בתחרות

 האחת. השבת ושושנה, 30 החולין, ימות כמספר שש :המספרים של מובהקת
 יוון נוסח ריבוי שעיקרו מהותי, לניגוד חותר הוא כי ספק אין מאידך,
 כשלוגותיה 33 וביופיה. באצילותה מצוינת שושנה 34 33 ישראל. דת נוסח ואחדות

 מעצים עגנון אולם 33 בה. אשמה אינה שהיא מחלה, מחמת קורים הארעיים,
 של אהובתו את וסיכוייה. שושנה של קיומה בעצם אותה וכורך הבעיה את

 באה מכן לאחר שושנה, של אמה מתה תחילה המוות. בצל מעמיד הוא יעקב

 מחרוזת את הבת. על ומאיימת למוות במהותה קרובה שהיא השינה, מחלת
 להבין אין פרפלוכט, :התוכי קריאת הפוחלץ, הווית ארזף, אכזב, :המוטיבים

 המוות בסימן עמד יעקב שטרן. דינה שטוענת ,כפי יעקב של לחטאו כמכוונים

 מציעים שושנה, של לאמה הקבר בהכנת העוסקים שהקברנים׳ שעה וניצל.
 להיות החי הזמנת יעקב. לגבי כפרה של מעשה מתרחש בבור, לשכב לו

המ שושנה, כן שאין מה 31 32 לחיים. סגולה עגנון, בסיפורי היא, המתים בין
 מפתיע ושושנה גמולה בין הדמיון המוות. עם מתמיד ושיג שיח קיימת

 שינה מחלת בשל הסכנה לתחום מגיעה שגמולה אלא ובמשמעויותיה בפרטיו
מגיעה שושנה פעילות. של לעודף לה הגורמת היא הסהרוריות פעלתנית.

.1948 בנובמבר 12 הדור, הקודש״, אל החול ״מן קריב, אברהם 30
 עננון, ש״י של לסיפור״, מפנים ״סיפור וכן ושבע״ שבעה ״אגדת סדן, דב :ראה 31

.93־74 עמ׳ תשכ״ז, תל־אביב המאוחד, הקיבוץ
.300־292 ׳עמ מסות, היהדות״, של הנשגב ״היופי קורצווייל, ברוך : ראה 32
 מוטיב על והזרה כ״קפריצית״ שושנה בהגדרת כלשהו גינוי לראות יש זאת עם 33

 ״תינוקת :רכא עמ׳ למשל, ראה, שושנה. של באיפיונה המחבר מצד ה״קפריציות״
 עם ביחסיה גם הבולט דבר ברצונותיה, קביעות אי לאמור, קפריציות קפריצית״.

ביפו. פגישותיהם בעת רכניץ יעקב
 חיים של במנין עליו שאמרו איש אותו של דינו ״ומה :התורה״ ״על הסיפור ראה 34

שנים״. ״פי : הסיפור וכן מת״ שהוא
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עמון ש׳׳י של אהבה סיפורי90

 סכנות, לפניו רואה עגגון חנוטים״. ל״חיים יתרה, לפאסיביות חוליה בגלל

 את לפרוץ מבקשת לגמזו שנישאה גמולה העם. של קיומו על המאיימות
 של מידה מדגימה עדיין, נישאה שלא שושנה, נתונה. היא שבתוכו ההסגר

 מוגבלת הזמן לתביעות היענותה גמזו. גבריאל של נחלתו שהיא מוגבלות
 לעם המתנכל הגורל, את להוסיף יש לכך עליה. הרובצת הכליה סכנת ומכאן

 ממשית. כלייה בסכנת נתונה עגנון בסיפורי ״הבת״ השונים. בגלגוליו
 ברכניץ הרדומה. שושנה של להווייתה המנוגדת ההגשמה, הוא רכניץ יעקב

 ולאלי להומירוס מתקדש רכניץ יפת. לאוהלי היהדות של הזינוק מסתמל

 רכניץ אין אבל לשושנה. אמונים שבועת נשבע שהוא מידה, באותה יוון
 אהבה זיקת מכוח יונקת הקדומה לשבועה נאמנותו המקורי. בייעודו בוגד

 רכניץ יעקב את מצייר עגנון בגרותה. גם כמו בילדותה, שושנה, כלפי שחש
 כחוקר, מצויר רכניץ ההפחתה. מן גם בו יש אך הגבהה, שעיקרו עיקרון לפי

 לארוסה. שושנה בין דמיון של קו נמתח האצות. לעולם נתונים מעייניו שכל
 השושנה, מן נופלות האצות בכוס. המצויה הקטופה, לשושנה הושוותה שושנה

 במחקרו גדולות עושה רכניץ 38 37 36 35פרחים. של יופים בהן למצוא ניתן אבל
 באצות הטיפול אולם נצח. של למידה זוכה הוא בכך תגליותיו. על נקרא ושמו
 לגיבורים דומה הוא ובכך ליעודו, מתקדש רכניץ זג חניטה. של למעשה דומה

 אך, הסופר. ורפאל אורי בן דוגמת למלאכתם, המתקדשים עגנון, של אחרים
 והיא האנושיים, היחסים מן ההתרחקות את בחובה טומנת זו התקדשות

 מוזמן בהיותו לכבוד, זוכה רכניץ 88לאשה• גבר שבין האהבה את מסכנת

 לניטשה, ההשוואה הארץ. מן יציאה יגרור זה כבוד באמריקה. פרופסור להיות

 ביקורת. של סמויה נימה בה יש 39צעיר, בגיל פרופסורה קיבל הוא שאף

החיוב. לצד נוטות והשלילה, החיוב נשקלים שבהם המאזניים, כפות אולם,

היום״. כניסת ״עם הסיפור ראה 35
 בחורש שיחים, בסבכי פרחים, של בגנים הים, בתוך אלה צמחים להם ״גדלים 36

 צחורות, כפנינים חי, כבשר כארגמן, הצהובה, הגפרית בעין ועינם בים, מיצל
 מחיבת ובצוקים. בסלעים בשנוניות דבוקים הטווס, בנוצות בקורלים, הזית, כעין
 של שמות מיני ושאר שלי, ברמי שלי, פרדסי לו הוא קורא צמחיו ומאהבת הים

ריט). ׳עמ (שם, חיבה״
שם. שם, 37
 של מעשיו ״אבל שלו. הראות נקודת את במפורש זה בסיפורנו מגדיר המחבר 38

 רכניץ במעשי השלילי צד שלילי. צד בהם יש הרי חיובי צד בהם שיש מלבד אדם
(שם, מעבודתו״ הלב הסעת משום בו שיש ועניו דבר מכל לבו שהסיע הוא
רפו). עמ׳

 בזה צעיר אדם מצינו לא רכניץ ועד ניטשה מימות שהרי זה, כבוד גדול ״ובמד, 39
רעד). עט׳ לפרופיסור״(שם, מתמנה
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ם אהבה סיפורי טיי אליס טארי 91מי

 מתגלית גינת, של בהערכתו השוני מתגלה שבו ועינם״, ב״עידו כמו שלא

 ורוצים מתחרים הכל לה. שותפים שהכל יעקב׳ בפני השתאות מידת כאן

 לו ומייחס מקרבו הקונסול ביקרו. חפצות ואמריקה ישראל ארץ ביוקרתו.

 של בהגשמתה רוצה ושושנה בו דבקות יפו בנות צעיר. אל של רעננות

 של למעמדו עדות היא הסיפור, מסתיים שבה המירוץ. תחרות השבועה.

יעקב•

 העולם. בן הוא יעקב ואחת. שש :הניגודים את המספר מיזג רכניץ ביעקב

 ליפו, באסוציאציה ביפו, המתגורר אדם של הדעת רוחב במלוא ניחן הוא

 לשבועת סייג ללא מסור הוא הרי זאת, ועם והתמורות. העמים מרובת העיר

 התמורות פני על לגשר האפשרות את מדגים רכניץ נעוריו. לאהבת האירוסים,

 תרבות של להישגיה הערצתו מידת את עגנון הביע ברכניץ תובעו• שהזמן

 של בחשיבותו אמונתו את - וכן (הומירום) בשיאה יוון לתרבות העולם,

 את מאבד עגנון אין האמת. אחר החיפוש שהיא תכונתו והערכת המדע,

 הן מסוגלות אבל שב״כד״, העלים כדין האצות של דינן אין המידה. חוש

 להתנער שושנה תדע אם 10קודש. עלי כמו מפוארים, בצבעים להופיע

 בסיפורו אותן משבח שעגנון ואנושות, יהדות של המזיגה צפויה - מתרדמתה

 יחד. גם חול וסיפורי קודש סיפורי כותב והוא הקנאות, מן רחוק עגנון זה.

ץ יעקב על בספרו וקדושה. חולין של למיזוג תהילה שיר שר הוא רכני

 עלים מכל משונים יבשים עלים צרור לי והראה הכד את פתח ״בדרך : השווה 40
 וגוון מכיר, שאיני משונה כתב של משונות אותיות צורות ועליהם מימי שראיתי

 שאנו הצבעים ממיני אינם האותיות, נכתבו שבו הדיו צבע כלומר האותיות,
 כל עם וארגמן ותכלת זהב הסופר שבלל לי נדמה ראשונה בראייה מכירים.

 נשתנו ומביט עומד שאני בעוד האותיות. את כתב ובהם הקשת צבעי ראשי
 שהיה כאותם ים, של מעמקו ששולים האצות לצבעי עצמם והפכו לעיני הצבעים

 והעלים הכד שנז). ׳עמ ועינם״, (״עידו יפו״ של מימה שולה רכניץ הדוקטור
 אולם תנ״ך. ספרי לכ״ד מרמז הכד כי בצדק, טוען, טוכנר זהות. מהויות אינם
 ספרים הם העלים גופו. הכד עם הכד שבתוך העלים את לזהות אין שני מצד

 העלים כאסמכתא. למחבריהם משמש המקרא ואשר התורה לספרי שניתוספו
 תחילה מזהה המספר״ ה״אני וכהנה. ה״זוהר״ הקבלה, ספרי אפוא להיות יכולים

 כי מכיר מכן ולאחר עצמה התורה היינו הכד, מן חלק היו כאילו העלים את
 יפות אצות, של במעמד להיות יכולים העלים זהות. זיקת לתורה זיקתם אין

 את לזהות הכרח כל אפוא אין גופה. התורה דברי לא אך למחקר, ומעניינות
 עוסק שבהן האצות את לזהות הכרח כל שאין ובוודאי התורה עם שבכד העלים
 אצות״, ״מדרש במאמרו עשהאל, ישראל שעושה כפי המקרא, ביקורת עם רכניץ
 אמונים׳״, ׳שבועת על ״עוד מאמרו כן גם ראה .32־20 עם׳ ,1966 סתו, לג, קשת,

.517-507 עם׳ ,4־3 ג׳ הספרות,
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עגנו! ש״י של אהבה סיפורי92

 למוטיב וידויית התייחסות משום אמונים״ ב״שבועת גם יש זו מבחינה
יי האחרים. האהבה בסיפורי גם המצוי האמנות,

 סיפורנו. את המאפיינת הניגודים, מיזוג של ברוח הוא אף מעוצב הקונסול
 הקונסול לשושנה. רק ולא ליעקב, גם אב דמות להיות הופך אהרליך, גוטהולד

 במידות מצוין הוא וגמולה. דינה הנערות: של הדגולים האבות את מזכיר
 המשגים מן הוא נמנע אך, עליו. מעידים ותארו ששמו כפי שמים, וביראת
 הוא לא :ודוק אחיעזר. והקצין גאואל בן גבריה של הכרעותיהם את שציינו

 ובבגרותה. בילדותה המחליטה, היא שושנה אלא לבתו, כחתן ביעקב בחר
 את בהרבה לשנות האחרים, לאבות הוא דומה ובזאת מסוגל, אינו הקונסול

 מאחיעזר לטובה נבדל הוא בכך רצונה. את לטפח הוא יכול אך הבת. מצב
 והבנה קרבה של מידה להדגיש הרומן יכול כך בשל גאואל. בן ומגבריה

 היא המחלה אחת. כוונה מתוך פועלים ובתו הקונסול יעקב. לבין האב בין
 ביקור בארץ מבקר הוא בתו. למאוויי שותף הקונסול יהיה בהעלמה המעכבת.

 הקדושה. בארץ ממנו, יותר - לשער שיש כפי - התגורר הזקן הברון חטוף.

 מתקשר הזקן הברון האליגורית. במתכונת נוסף, צד ביטוי לידי בא בכך
 הפוגעות הן הנסיבות לגולה. - והקונסול ישראל לארץ הסמלנית, בתבנית
 ״שבועת ואנושות. יהדות ישראל, וארץ גולה לאחד העתידה הנכספת, בשלמות
 הגורל שנסיבות איתנה, אהבה על אלא ונקם, חטא על סיפור אינו אמונים״

 של הרומאנטי הנוסח את והולמות חיוביות הן הסיפור דמויות בה. פוגעות
 העתים, ובתמורות גילוייו בכל ישראל לעם האוהדת גישתו את היצירה. של
לסיפורו. כיסוד עגנון קבע התוכחה, מבט את ולא

ד ז. ב ו ן ר ה מ ד ג א ר ה ו ל ק ל ו פ ה ו

 מעולם האסמכתות מתלוות רוחניות, בעיות להמחשת כאמצעי לפרסוניפיקציה
 העשרת לשם ובפולקלור באגדה לו המזומן מן נוטל אינו עגנון האגדה.

 משתקף שבה הדמויות, ליד בבואה, הופך האגדי החומר בלבד. המסופר

 בהתאם משתנים, המספר נוטל שמהם המקורות הסיפור. של הרעיוני הנושא
 המדרש מן המקרא, מן חומר על מושתת ״עגונות״ הסיפור הסיפור. לצרכי

 הראוי מן ובגאולתה, ישראל ארץ בקדושת המדובר אם חסידים. ומסיפורי
 סוגיה, באותה דן ועינם״ ״עידו הסיפור ישראל. ממקורות רקמה לכך להסמיך

41 יהיה שבו האגדי הרובד ופורענות. מצוקה של לעתות מצטמצם בסיסו אולם

 חדשה), (סדרה 20-19 מולד, למד,ז״, למי, אמונים ״שבועת קריב, אברהם ראה: 41
.109־102 ׳עמ ,1971
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 זו מתנצחות בגורל עיוורת ואמונה משיחיות שבהן מתקופות׳ אפוא, לקוח,
 מוטיבית מבחינה המערבבים אמונים״, ו״שבועת ״לילות״ הסיפורים בזו.
 ואגדות ישראל אגדות תשתיות: לשתי לעצמו׳ אחד כל יזדקקו, וקודש׳ חול

העמים.
 של תולדה איננה השינויים מהות 42לשנות. מבלי נוטל עגנון אין כדרכו,

 היצירה. של לכוונותיה הם אף מותאמים השינויים משחק. או חידוש׳ יצר
 דוגמה׳ לשם נשווה, אם עגנון׳ נוקט שאותן ההתאמה׳ בדרכי להיווכח קל
פולק בחומר משתמשות היצירות שתי אנסקי. של ל״הדיבוק״ ״עגונות״ את

 נישאת הכלה שביניהן. התימאטית בקרבה אותותיו הנותן משותף, לוריסטי
 דבקה הכלה נשמת האב. על רובץ החטא לה. מיועד שאינו למי כורחה בעל

 הצלת לשם הגאולה׳ מעשה הימנו. להרפית רוצה ואינה האמיתי, בארוסה
 בחלל המרחפות הן האמיתי הארוס מנגינות הזקן. הרב על מוטל הנשמות
 חנן, נישמת לרעותה. אחת האבודות׳ הנשמות לכמיהת אספקלריה והופכות
 מצייר מנסחיו באחד הכלה. בלאה, ודבקה מקברה יוצאת אגסקי׳ של בדראמה

 ישנים אדם שבני בשעה לילה ״לילה מקברה. הנשמה צאת את עגנון גם
 יתעו כוכבים ובין רגליו ישא ההרים אל לילה, של ברוחו אורי בן מתדבק

 :ודוק 43 ?״ הוא היכן עכשיו הקברים. מבין עולה שראוהו אומרים עיניו.
 עצמו, ״הדיבוק״ למוטיב אף עגנון של סיפורו את מקרבת ״מתדבק״ המלה
יצירתם אל הגיעו הסיפור׳ וכותב הדראמה כותב ב״עגונות״. כלול שאינו

 שלום, גרשום : במאמרים עגנון בידי הנקוטה זו לדרך הדגמה וכן עקרוני ניסוח 42

 היובל, ועד שי, לעגנוץ הקבלה, בספרות התינוק ג-יאל רבי מעשה של מקורותיו

 :עגנון לש״י ימים׳ ׳״בלבב ירסס, שמואל וכן: ג06.:־89 ,עמ תשי״ט, ירושלים

ת־ ,ומסדה הסופרים אגודת ושורשו, סיפור עיצובם״, ושיטת לסיפור המקורות מ ר

 במובאות שינויים להכניס עגנון של נוהגו על .2\1 201 עמ׳ תשל״ב, גבעתיים, גן

 ,2״3 מס׳ ופרשנות, בקורת עגנון״, בכתבי במיבאות ״השימוש לנדאו, דב ראה
8־80 ,עמ תשל״ג, 7.

רי : נאמר ״עגונות״ של הראשון בנוסה שמ. עמ׳ ברלין, מהדורת 43 או בן־  !העלוב ״
שנים אדם שבני בשעה ולילה לילה בכל הלילה, של בנשמתו ומתדבק הילך הוא י

 עולה פעם אותו שראו אומרים, עיניו. יתעו כוכבים ובין רגליו ישא ההרים על

 להם ינוחו - המתים המתים... אל הוא דורש כי הזיתים, הר על הקברים בין

 הם למה החיים החיים, ־־ ?׳ אמתך היגיד עפר ׳והיורד - משכבם על בשלום

ם מה על הקרה? באפס ונפסדים כלים העומר, י...״, בשירתם ונחנקים נקברי

 בהתדבקות ומדובר מאחר הדיבוק מוטיב יותר עוד בולט זה בנוסח .58 ,עמ

 עגנון השמיט הסיפור של האחרון בנוסח המתים. אל ובדרישה הלילה של בנשמתו

 : בשאלה המתנסה אנסקי, של ב״הדיבוק״ הראשי המוטיב : והשווה זה. קטע כליל

שאלת־המפתח ?״ עמיקתא לבירא רמא מאיגרא הנשמה יורדת מה ״מפני  ב״עגי־ ל
ד ?״ שבעולמך הגשמית תעגינה מתי ״עד : נוו
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 שאנסקי, מוטיבים, של נבדל בעיבוד המדובר 44 בשני. אחד כלשהי תלות בלי
 לרבות שונים׳ בשטחים המופלא הידע בעל ועגנון׳ היהודי הפולקלור חוקר

 על מלמד היצירות שבין השוני מעצמו. אחד כל אליהם הגיעו פולקלור,
 לרוחו שליטה במתן לכת מרחיק עגנון עגנון. של האינדיבידואליות מידת

 אם יחזקאל. את כליל דוחה הוא אין אך דינה. נשמת על אורי בן של
 של והישגה הארץ קדושת שבין ההתנצחות כלפי מכוון המשמעותי הצד

 נשמת של הגמורה ב״בעלותה״ דינה את לקבוע עגנון יכול לא הגולה,

 מסתיימת דינה של חתונתה אין לכן יחזקאל. את כליל מחייה ולדחות אורי, בן
 המת רוח של הנחרצת הדראמאטית ההופעה לאה. של לזו בדומה הסף, על

 ״דיבוק :הקריאה גם מאוזנות. אלטארנאטיבות בו שיש בסיפור אפשרית אינה
ההמ התנועה, בסיפורנו. תיתכן לא האוהבים, שני את לבסוף הממיתה צא״,

 כפות שתי את המאזן לסיפור׳ יפים הנחרץ, הטראגי הסיום ולא שכיות,
 הברית ארון מתקשר ובמדרש בתלמוד הקודש. לארון ביחס גם וכך המאזניים.

 של המחודשת והופעתו בגלות כרוכה הארון גניזת בארצו. ישראל לשהיית
 ליחסיהם סמל והופכו הארון מוטיב את נוטל עגנון 46 המשיח. לביאת - הארון

 למשל. מדמה, שהמדרש בעוד אך והארץ. הקדושה לאמור ודינה, אורי בן של

הארון את אהבה, סיפור הכותב עגנון מדמה 4״ לשדיים, בלבד הארון בדי את

 הוילנאית הלהקה ידי על המקורית האידית בגרסתו לראשונה הוצג ״הדיבוק״ 44
 ״הבימה״. ידי על העברי בנוסחו המחזה הוצג מכן לאחר שנתיים .1920 בשנת
 (ש. אנ־סקי ש. :ראה תרע״ח. בשנת ביאליק ידי על תורגם אנסקי של מחזהו

 תרגים מערכות, בארבע דרמטית אגדה (הדבוק), עולמות שני בין :רפפורט)
 (טבת־אדר א׳ ספר פרישמן) ד. (בעריכת התקופה ביאליק, ח״נ מאת מיידיש

.296-223 ׳עמ תרנ״ח),
 הוא גולה ׳אם : להם ״אמר לגלות. יציאה של מנימוק הארון את גנז יאשיהו 45

 שקלים (ירושלמי למקומו״׳. בכתפיכם אותו מחזירים אתם אין שוב לבבל, עמכם
 תוספתא, ;א׳ י״ב, הוריות ;ב׳ ה׳, כריתות ;ב׳ נ״ב, יומא ;א׳ הלכה ו׳ פרק

 הארון היה שעליה במערבו הקרשים בקדש היתד, ״אבן :וכן י״ג). פרק סוטה,
 שסופו יידע הבית את שלמה שבנה ובעת אהרן. ומטה המן צנצנת ולפניו מנח

 ועקלקלות. עמוקות במטמוניות למטה הארון, את בו לגנוז מקום בו בנה לחרב,
 והצנצנת אהרן מטה עמו ונגנז שלמה. שבנה במקום וגנזוהו צוד, המלך ויאשיהו

 שמיני, ספר לרמב״ם, תורה (משנה שני״ בבית חזרו לא אלו וכל המשחה, ושמן
 דביר, עודד, אבי ישראל בן בידי ערוך הארץ, אגדות כן, גם ראה, ד׳). פרק

ק״ד־ק״ז. עט׳ ראשון, כרך תשי״ג, תל־אביב
שהכ בשעה שלמה. שבנה המקדש בבית בצלאל של לארונו נעשה נס בתוך ״נס 46

 בולטים שהיו עד הארון בדי האריכו הקדשים, לקדש הארון את כהנים ניסו
 היהודים, אגדות ג־נצבורג, לוי :ראה אשד,״. דדי כשני בהיכל ונראים בפרכת
 המשכן דמלאכת ביייתא יסוד: על ,38 עם׳ ד׳, כרך תשכ״ח, גן, רמת מסדה,

ועוד. א׳ סד׳, יומא ג׳, ב׳, יומא, תוספתא פ״ז,
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המד של אחרים בנסחים היעזרות תוך הדימוי, את ומשנה יזלאשה כולו

 הפולקלור מן בעוברה משתנה שצביונה המטפחת היא אחרת דוגמא 48 רש.

 אין שעדיין ולתינוק׳ לנס תכונותיה, הותאמו ב״עגונות״ 16 האהבה. לסיפור
 ממוטיבים הנראה כפי המצורפת לפתיחה, דומה דין מהו. בדיוק יודעים
 הסיפור אין 50 המספר. צורכי לפי שונים, ממקורות אחרים ומוטיבים קבליים

 להיפך: אלא יי■ ב״כתבים״ לפניו מוצא שעעון לסיפור מותאם ״עגונות״
בד בחר שהמחבר הסיפורית למתכונת משועבד מבחוץ החומר

ת ת. ו י ו מ ת ד ו י ת ד ג א

שונות אגדות ועינם״. שב״עידו האגדתיות הדמויות מעוצבות דומה באופן
הסיפור. מגמת את ההולמת הדמות, את באמצעותן לעצב כדי בזו, זו מפותכות

דיוקני כי משולם הראה כבר גמולה. אבי גאואל, בן גבריה את לדוגמה טול
אחד. לקלסתר ונחברו מחדש, כאילו הותכו, עקיבא רבי ושל משה של אותיהם

אלרואי. דוד של האגדתית דמותו את להוסיף יש עקיבא ולרבי רבנו למשה
ב״עידו נזכרת לעמו, גאולה להביא אלרואי דוד יצא ממנה עמדיה, העיר

עמדיה״ לעיר לך התנאים ימות של יהודים לראות רצונך גמזו, ״אמר ועינם״.

במהותה להיתפס ניתנת פרס, שבהרי זו עיר שסא). עמ׳ ועינם״, (״עידו
אולם, סיני• הר מעמד באיזכור עמד־יה, טוכנר: שתופסה כפי הסמלנית׳

 שדיה ושני בתפילה כפים שפורשת לאשה ז שעה באותה דומה הארון היה ״למה 4ד
״עגו שבשמים״, אביה לפני בתפילה לבה עם מתנשאים הברית לוחות שני אלו

תט. עט׳ נות״,
 לוחות אלו שדייך שני :וכן ואהרון משה אלו שדייך שני :כידוע דרשו חז״ל 48

הברית.
 תוך הנ״ל. במאמרו ורסס וכן ,73־65 עמי שם, מטפחת״, ״מעשה סדן, דב ראה 49

 הסמלית מהותה את משנה שעגנון לומר יש וורסס סדן של מדעותיהם קלה סטייה
 מסגולותיה כמה שנשמרות פי על אף לסיפור, מסיפור במעברה המטפחת של

אבות. שבמורשת במיטב הקשור נעלה, בחפץ העיקריות
 גולן, ארנה לדעת .58 עט׳ ,Nostalgia מסוים. במקור עגנון השתמש בנד לדעת 50

 הפתיחה. את מהם והרכיב שונים ממקורות מוטיבים עגנון צירף הנ״ל, במאמרה
עגנון. של רוחו פרי לדעתה, הוא הפתיחה של עיקרה

 ״כתבים״ :המלה תה. עם׳ ״עגונות״, בכתבים״, ״מובא :בנוסח משתמש עגנון 5!
 ויחיד. אחד למקור מתכוון עגנון אין כי לכך הנראה כפי רומזת רבים, לשון
 כשמביאים לציין נוהגים כך בספרים. ־ ״בכתבים :גינתון נפתלי של הערתו וראה
נתפר לא שעדיין יד לכתבי הכוונה (לפעמים במדויק. מקורו מזכירים ואין דבר
 ירושלים שוקן, ,6 הספר, לבתי מופת ספרי סיפורים, עמון, ש״י בדפוס)״. סמו

.173 עמי תשכ״ח, יתל־אביב
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 בן גבריה של לתיאורו מגיעים משאנו הממשי. מקיומה גם להתעלם אין

 קמעות לכתוב שיודע כמי וכן ירושלמי תרגום מדרש, באגדה, הבקיא גאואל,
 המשיחי, החזון בעל אלרואי, דוד של התיאור ועולה צף שכב), עמ׳ (שם,

 בהלכה ישראל בתורת מהיר ״והיה מטודילה: בנימין רבי של מסעותיו בספר
 החרטומים ובספרי ובכתיבתם ישמעאל ובלשון חיצונית חכמה ובכל ובתלמוד

 המשיחית הדמות של לפיתוכה המחבר של המניע גם מובן ”והמכשפים״.
 פיפיות שחרב כמי מצויר, גאואל בן גבריה עקיבא. ורבי משה של בדמויות

 דן המחבר שם). (שם, זין כלי ועושה התיבה לפני שעובר כמי וכן, בידו
 ספר כוכבא. בר ליד נלחם עקיבא רבי מצוקה. בעת משיחיות בהתעוררויות

 וגבורה שספר משיחית, דמות אלרואי דוד מגלם וכך יחדיו. נכרכים וסיף
 היהודים ולקבץ פרס במלך יד להרים בדעתו ״ועלה למאבק: בידה חברו

 את ולתפוש וללכת הגויים בכל ולהלחם לצאת 63 הפתון בהרי היושבים
 מסיט עגנון 64משיחנו״. אותו וקראו היהודים מקצת בו והאמינו ירושלם...

 בתו ואת האב את קובע הוא וגמולה. גאואל בן גבריה של מקומם את קמעא

 ואשתך גמזו, את ״שאלתי עמדיה. מצויה בו אזור שבאותו ההרים, יושבי בין
 מן היא, אחר ממקום אשתי מהם. אינה אשתי ואמר גמזו ענה ז מהם היא

 של מרידתו ההרים. יושבי הם המורדים שסא). ׳עמ (שם, היא״ ההרים

ההיס הרקע במוות. מסתיימת כוכבא, ובר עקיבא רבי של זו כמו אלרואי,
 66שקר. משיח של בתואר שנכשל אלרואי את מכתיר פולקלוריסטי טורי

 זמן עדיין הגיע לא כי לאלרואי, לו אומרים הישיבות וראשי הגולה ראשי
 66חתנו. את והורג פרם ממלך שוחד מקבל אלרואי דוד של חמיו הגאולה.

 של משפטו בעיניו. שנראה מה הפולקלור ומן ההיסטוריה מן נוטל עגנון
 אלרואי חיובי. הוא שלידה ההרים יושבי ועל עמדיה על ועינם״ ״עידו בעל
 את ללכד שראוי כמי אלא, מאמיניו את שולל המוליך כמשיח, נתפס אינו

 הגאולה מבקשי של זה כמו מותו, וקדושיה. האומה גיבורי של צלמם עם צלמו
 עם השם. קידוש על המתים מלכות, הרוגי של מיתתם כדרך הוא האחרים,

56 * 54 53 52 בעינים מסוכנת, להליכה כדימוי הסהרוריות, גילויי את עגנון לוקח זאת

 תרפ״ז, יורק, ניו (עורך) אייזנשטיין דוד יהודה מסעות, אוצר בנימין, רבי מסעות 52
.36 ׳עמ

 תל־אביב, דביר, עולם, עס ימי רכרי דובנוב, שמעון ראה אזארביג׳אן. הרי 53
.253־ 252 עט׳ ד׳, חלק תשכ״ח, מהדורת

.37-36 עם׳ שם, בנימין, רבי מסעות 54
S 1949 ירושלים, ביאליק, מוסד ראגדה, שבילי גריון, בן עמנואל כן גם ראה, 

.37 עם׳
שם. בנימין, רבי מסעות 56
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 מזמין אלרואי עקיבא. רבי של ולא דווקא אלרואי דוד של ממרידתו עצומות
 סערה רוח צבעונין. בבגדי בתיהם. גגות על בלילה להתקבץ ישראל בני את

- שבציפייה. האיוולת מתבררת השחר בעלות ירושלימה. אותם ותישא תבוא  י

 הגאולה, לרוח אספקלריה עגנון עושה הגדולים. המורדים בת גמולה׳ את
 האירוני לשיאו המגיע המרד, מוטיב גגות. בראש שוא עמידת בתוכה הממזגת

 את לובש הוא העמוני. בסיפור משתנה הגגות, על המצפים האנשים בתמונת

 שדבקה האירוניה, מותה. את ומוצאת הגג לראש המטפסת גמולה, של דמותה
 ״עידו של הסיום על השליט האלגי, הצביון את לובשת המרד, של קצו בציור

ועינם״.

ת ט. ו ד ג ה א ב ה א

 הרובד כי הוא, אף מוכיח ״לילות״ של קמא ובנוסח בתרא בנוסח העיון
 האחרון בנוסח לשמו. כרובד קיים ואינו הסיפורית, לתכלית משועבד האגדי
 ראשך. יחליק הגבר אשרי רוחמה, שערותיו נאוו מה ״...ואומר :עגנון כותב

 הזהב דגי שירת אנגן, חדש שיר בכנור. מנגן הנני ואני הכנור כנימי שערך
שערו את ויחלק המלך ויראנה המלך. נחלי נהרי אל גלים בת הביאה איישר
 שערה, כל את גלחה לשערותיה, עשתה אשר את אותך נא אודיעה ועתה תיה.

 תחת שערה את ותנח המלך החליק אשר שערה את והחליק אחר יבוא פן
 המחבר נזקק הראשון בנוסח ואילו שצו). ׳עמ (״לילית״, המלך״ רגלי כפות
 חמדת השערות. מוטיב ואת הכינור מוטיב את להעמיק כדי אגדות, לשתי

 בקש ״פעם בכינורו: אשתו את שהושיב המנגן, על תחילה לרוחמה מספר
 בתוך הושיבה ? עשה מה לשחות. ידעה לא ואשתו ונהר מים יבלי על לעבור
ת  יצאה לא כי עוד אשתו את נשק לא אז מני המים. פני על צף והכנור כנו

 ורננות״ מאהבה נמס המנגן ולב במיתריו. קשרה ושערותיה הכנור מחביון
שערו את המגלחת הדיג, בת על חמדת מספר מכן לאחר ).21 עמ׳ (״לילות״,

 האגדות: שתי את מאחד הקורבן מוטיב ).22 ׳עמ (שם, אהובה למען תיה
 למען כינורו על המנגן מוותר הראשונה באגדה השערות. ועל הכינור על

 עגנון לאהובה. מנחה שערותיה את האוהבת מביאה השנייה ובאגדה האשה,
 הבאת של המוטיב את מפתח אך הכינור, אגדת את האחרון מנוסחו משמיט
 את המקריבה היא רוחמה, השביעי. הפרק בסיום לאהבה כקרבן הכינור

העולה הכינור אכן כי בעליל מראה אינו הראשון בניסח (הסיום כינורה.

לעיל. דובנוב, :ראה 5ד
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.5רוחמהי של הוא האש מן  השערות על האגדה נשארה האחרון בנוסח )
 השערות אגדת גם הכינור. מיתרי הן השערות הכינור. אל הצטרפות מתוך

 מכנה עגנון יוצר בכך למלך, הופך הרוזן לנוסח. מנוסח במעבר משתנה
 ושמלך ב״לילות״ המופיעות אחרות אהבה אגדות לבין זו אגדה בין משותף
 פרטים כך אגב ומשנה האחרון, נוסחו את מקצר אף עגנון בהן. מעורב

 אחד היא לצמצום החתירה יותר. איתנה גיבוש למידת להגיע כדי משניים,
 61 60 59 58 בלעדי. גורם לא אולם ״לילות״ בסיפורו עגנון, שמכנים בשינויים, הגורמים

 משתכללת - בצבתות עיניו את מחזיקות ונערות לאשתו המייחל המלך אגדת
 אוחזות והנה הלילה וכל היום כל רבות נערות ״ותעמודנה האחרון: בנוסח

 מראות״ קמו ועיניו בתוחלתו המלך הזקין כי זהב, בצבתות עיניו שמורות את
 המלך של עיניו שמורות החזקת על מסופר המוקדם בנוסח ת). ׳עמ (״לילות״,

 לא המתהפכת. האירוניה של העוקץ חסר אך ),27 ׳עמ (״לילות״, בצבתות
 להחמיץ לא רצון מתוך ראייתו את מאבד המלך כי המוקדם, בנוסח נאמר

המלכה. מראה את

 במעבר שינויים שני היא אף יודעת המלך ובת הנערות שבע הענק, אגדת

 ונבט במצחו העין לו צמחה כאשר ״ואולם נאמר: באחרון לנוסח• מנוסח
 שצט). ׳עמ (״לילות״, אחרת״ ראה ולא עוד אשה הביט ולא המלך בת אל

 ומביט צופה היה לצמוח מצחו על עינו החלה כאשר ״ואולם :נכתב בראשון
 עדיף הראשון הנוסח ).27 ׳עמ (״לילות״, המלך״ בת זיוה אל אליה: אך

 לצמוח, עינו מתחילה רק והיחידה. האחת אל הענק של האחת זיקתו בהדגשת
 האסוציאציה היא זה בנוסח הפחת הגדולה. לאהבתו משועבד הוא וכבר

 מגרסתו משמיט עגנון האהובה. של שלילי לזיהוי פתח נפתח בכך 90 לשמשון.
 91 קיצור. מגמת מתוך זאת, אף זיוה, המלה את המאוחרת

 או לסיפוריו, מצרף שהוא האגדות בשינוי המחבר שנוהג חרות׳ של מידות

 צירוף עגנון: של הכוללת בשיטתו מקורן יצירותיו, לצורך בעצמו ממציא
 של המיוחדות לדרישות בהתאם מחדש, והתכתם שונים ממקורות יסודות

״אצחק הנרדמת. היפהפיה באגדת עגנון נוהג וכך מופיעים. הם שבו הסיפור

 / בא. הערב / האש. מן עולה כנור שלד / מדורה. התלקחה הים שפת ״ועל 58
.30 עמ׳ ״לילות״, האש״. מתוך מנגן והכנור

 הדיבור את עגנון מרחיב והמדורה, הכינור בתיאור כמו מסוימים, במקומות 59
דווקא. האחרון בנוסחו

 הענק של האסוציאציה כב, טז, שוסטים, גלח״, כאשר לצמח ראשו שער ״ויחל 60
באהבתו. הלכוד גיבור, - ענק : המוגדלת בתבנית גם קיימת לשמשון

 יכולה השם השמטת המלך. בת של בשם ככינוי לפרש גם ניתן ״זיוה״ המלה את 61
לאגדה. ייתר אוניברסאלי צביון מתן של המגמה מתוך נם לבוא
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 מעיני דמעה אגל לקחתי עתה כי לישון חפצתי לוא בלבי ואומר לעצתו בלבי
 ואשר ותמת, בא ולא ולקחה דודה יבוא עד נעלמה במערה נמה אשר המלך בת

 מוטיב, מבליט עגנון 62שצז). ׳עמ ,,,דלילות וינוס״ דמעה מדמעותיה יקח
 זו הבלטה «»שינה. סם ההופכות הדמעות :הידוע בנוסחה באגדה קיים שאיננו
הנרד היפהפיה אגדת את בספרו מגיב חמדת שהרי הסיפורי. בהקשר מקורה

 כלולה שבו הראשון, בנוסח וכך שינה. בסמי להשתמש הרופא הצעת על מת
 המלכה אליו בבוא שלמה המלך הדליק נרות ״אלף :שבא מלכת על אנדה
 שחורות כה לראות. יכול לא ברכיה שרוך את לנשק אמר כאשר ואולם שבא

 בסיפור, המופיעים והמנורה, השלהבת האור, ).20 ,עמ (״לילות״, עיניה״ היו
 על האגדה את מספר שהוא לאחר מיד 64 האגדה. מרכיבי את המכוונים הם

שם). מנורה״(שם, עוד ואדליק ״הבה :חמדת אומר שבא מלכת

 בסתר גמה שנים שבע מלכים. בבת הוגה ׳׳ואני :עגנון כיתב הראשון בנוסח 62
 לקראת וחכתה ישנה היתד. ולילה יומם שנים שבע המלך. לבן ותקו המערה
 נטף פיו אל יתן אשר ומי ותמת. גועה המלך ובת בא לא הגואל ואולם גואלה.
 מפורשות מדבר הראשון הנוסח ).24 עמ׳ (״לילות׳/ מנוחה״ שנת וינוס מדמה

 אינו האחרון הנוסח שיבה. כסם דמה את ‘מתאי יכן הנרדמת היפהפיה מות על
 ולקחה דודה יביא ״עד : לקיא ניתן מות. בגזירת המלך בת את בהכרח קובע

 על מדבר האחרון הנוסח אכן תמות. אז כי יבוא לא אס והיה ־־ ותמוד׳ בא ולא
 הדם נטף ואילו החי. מן נלקחה דמעה ש־נה. סם כע:י דם נטף על ולא דמעה,

המת. מן גם להילקח יכול
 המחיה, בנשיקה מסתיימת השוודי, הראשון, במקורה הנרדמת היפהפיה אגדת 63

 מצוי אולם שינה. כסס לדמעה או לדם, ציון בה אין וכן מוות גרסת גירסת ואינה
 אלה כל נרדמים הנרדמת היפהפיה עם הישנים. מעגל התרחבות של המוטיב בה

 מוטיב מצוי גרים האחים ינוסח באגדה חיים. ובעלי אדם בארמון, הנמצאים
 שמנסה מי כל וממיתים דוקרים האימון את ומקיפים הגדלים הקוצים המוות.

: ראה לארמון. דרך לעצמו להבקיע
Stith Thompson. “Sleeping Beauty”. One Hundred Favorite Folktales, 

Indiana University Press, Bloomington 1968. pp. Ill—*113.
: ראה האגדה, של האחרות צורותיה על

Ammerkwu>cn zu den Kinder — und Hausmarchen der Briider Grimm,
T (Weichert, Leipzig. 1913). pp. 434—442, and Antti Aarne, The Types
of Folktale, trans. Stith Thompson (Helsinki, Academia Scientiarum

Fennica, 1961), pp. 137—138.
 למראה שוקיה את המגלה שבא, מלכת על המדרש דברי את לראות ואפשר ייתכן 64

עיך הזכוכית. בבית היישב המלך עגנון. של לציורו כ״גי
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 לעולם הסיפור מכלול את מעתיק אמונים״ ׳׳שבועת פני שעל האוטופי המעטה
 אחריה לתור ויש בנמצא, שאינו עולם של היכר סימן היא השלמות האגדה.

 האגדתית ההילה הזמנים. באחרית או האגדי־המיתולוגי, הרחוק, בעבר
 מסתמלת יפו ושושנה. יעקב של המושלמת האהבה סיפור על כך משום חופפת

 תשבץ: מעשה הוא הדקלים סיפור נוח. בן יפת ששתל הדקלים, בתשעת
 עליהם, מדובר יעקב, בחיי המתרחשים מעשים 66 65באגדה. מפותכת אגדה
 וכל הומירוס בקריאת מעשה שאותו לוודאי ״קרוב האגדה. נחלת היו כאילו

 מועטים ספיקותיו לדבר ראיה שאין פי על ואף אגדה, אלא אינו מזה שמסתעף
 מקצוע״ באותו שבחר רכניץ׳ של מעשיו בהן להסביר שאפשר הסברות מכל

 שבו אגדה המונח את לפרש שאין בוודאי רב). עמ׳ אמונים״, (״שבועת
 במרוצת אותו עיצב הקיבוצי שהדמיון סיפור של במובן המחבר משתמש
 השימוש בא זאת, עם מוחלט. אמון בה לתת שאין כשמועה אלא הימים,

 ב״שבועת השלטת ההווה, מן המופקע אל הנטייה על ומצביע אגדה במלה
 והנערות. הענק באגדת המספר כורך כולו המעשה סיפור את אמונים״.

 מצרפת רכח) ׳עמ (שם, לכת״ כוכבי ל״שבעה הנערות ושש יעקב המשלת
 ניכר חז״ל אגדות של תוקפם ההתרחשויות. למעגל נתפס והבלתי הרחוק את

 6אותה.* המלווים הטקסיים ובמעשים ושושנה, יעקב של השבועה במלות
 ושמחה״), צהלה יעקב (״שושנת פורים בגם נקשרו ויעקב שושנה השמות

 ולבי ישנה ״אני הבנות״, בין ״כשושנה השירים״. ב״שיר הסיפור דבוק וכן
 שלפנינו. במעשה עלילתיים למוטיבים הופכים נרוצה״, אחריך ״משכני ער״,

 חללו ״כל :בסיפור השזורה הנרדמת היפהפיה אגדת של כוחה גדול במיוחד
 כלום אבל שושנה. את בו להעסיק דבר מצא אילו נותן יעקב היה עולם של
 ואינה לצדו שמהלכת זו מנמנמת מלכה בת בו להעסיק כדי בעולם דבר יש

רמח). עם׳ בו״(שם, מרגישה
 בסיפורים ז־ רובד של מדינו שונה אינו זה בסיפור האגדי הרובד דין אולם,

 בה בוחר שהמחבר הצומח, מעולם הבבואה הם הדקלים תשעת האחרים.
 - האצות הסיפור, לגיבורת הראי היא שושנה אם העלילה. זירת בשביל
אספקלריה הם הקדומים הדקלים הרי הנערות, לאחת - הצפורן יעקב, בשביל

 כשבנה אותם שתל נוח בן שיפת הדקלים, תשעת אצל הגיעי קלה שעד, ״אחר 65
 וכשהחריב בניו, שבעה כנגד ושבעה אשתו כנגד ואחד עצמו כנגד אחד יפו, את

 הגולה מן בבל עולי וכשגזרו בגנו, ושתלם אותם עקר ישראל ארץ את נבוכדנצר
רמז). ׳עמ אמונים״, במקומם״(״שבועת ושתלום מהם הביאו

הנ״ל. בספרה שטרן, דינה אצל מפורט תיאור ראה 66
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 הקוסמופוליטית. מהותה ובשל יופיה בגין יפת למלה מתקשרת יפו יפו. של
 חופף תכלת של ורקיע חופיה את נושקים הגדול הים שגלי ימים יפת ייפו

 שעוסקים ונוצרים׳ ישמעאלים יהודים אומות, מיני כל מלאה הימים כל עליה
 על שנשתלו הדקלים, רטז). ׳עמ (שם, ובעמילות״ בספנות ובמלאכה במסחר

 הצורה בעל יעקב, גיבוריה. מהות את וכן העיר מהות את תואמים יפת, ידי
 בסיפור נמשלה שושנה אף יפת. של בעולמו לעסוק שם מאוהלי יצא הנאה,

 אלה, דקלים של הגדול יופיים על מצהירה היא כי תימה, אין 67לתומר.
 יפת, של לדקליו המצורפת האגדית, ברקמה ואילו 68 בעולם. מושלם שאין

 המספר רמז). ׳עמ (שם, בניו״ שבעה כנגד ״...ושבעה שבעה: המספר מופיע
 - (שבועה אמונים״ ״שבועת - הסיפור של הגלוי לשמו המתלווה הוא שבעה

 לצירו* גם כמו רצח) ׳עמ הנערות״, (״שבע האלטרנאטיבי, לשמו וכן שבעה)
 במעשה נכללה וישראל, גולה הסיפור: של המשמעות גם העלילתיים. פיו

 כפי יפו, של באדמתה מחדש להישתל צריכה התומר, כמו שושנה, הדקלים.
 התומר, כמו ששושנה, עקא דא נבוכדנצר. שהוציא הדקלים מחדש שנשתלו

 ההולם ופיוט חז״ל אגדות גם רסס. ׳עמ (שם, בלבד שלה לפריה נתונה דעתה
 המיוחדת. וחוקיותו רוחו לפי שלפנינו במעשה מפותכים פורים נם את

 נסוך עצבות של חוט אלא ושמחה, צוהלת איננה רכניץ יעקב של ארוסתו
 בסיפור מתחלפת דודה, אחר בחיפוש השולמית של המתמדת מרוצתה עיייה.

לשושנה הם משותפים החוחים יוון. נוסח בתחרות פעמית, חד בהתאוששות

 הנאות, עיניה את מכסות עיניה שריסי זו חמודה שנערה דעתו על מעלה היה ׳ימי 6ד
 פריחתו אלא לו שאין כתומר עמידתה וכל בהן להביט כדאי אדם כל אין כאילו
רפא). עמ׳ (שם, ימיה״ את ליישן מעותדת בלבד,

 הנרמזת למשמעות לב לשים ראוי רסז). ׳עמ (שם, מהם״ יפים ראיתי לא ״מימי 68
אותם, ראיתי שכבר להשבע אני ״...יכולה הדקלים. על השיח דו של במהלכו

 :משמעותי דו צירוף הוא יעקב״ ״חלום שם). (שם, בהקיץ״ אלא יעקב, בחלום לא
 (יפת), גלות בטרם הזמנים בכור שצורף הארץ של ליופיה רומזים וההקיץ החלום
 סיפורה כן גם וראה היום). של ביפו (הדקלים גלות ולאחר (נבוכדנצר) בגלות

 אותה לישא אחד מלך ביקש אחת ״פעם לשאתה. שחפץ המלך על שושנה של
 אחת לו. יש שתים ונשים מלך לאותו לו יש תמרים כפות עשוי ארמון לאשה.
 לאותה דומה ואחת נוי. לשם אזניה בתנוכי לה נתונות סרדינות של תיבות

 הולם המלך ציור רסה). עם׳ (שם, ליפו״ שבאתי ראשון ביום עמה שטיילת
 שרצה המלך את משכן הוא הנרמז ברובד הפרימיטיבית. באפריקה מסות סיפור

 האמיתית, למהות מתחפש ה״פתיוך תמרים. כפות עשויה בסוכה בשושנה,
בלבד. הקדושה בארץ המצויה
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 ביעקב. לזכייה המירוץ בתחרות הדפנה״ זר ״את מהליפים החוחים ולבנות.
 לבנות. שושנה בין מבדיל אות החוחים אין השירים״ ב״שיר כמו שלא

 עוסקים, אנו שבה היצירה של התשתית אגדת הנרדמת, היפהפיה אגדת גם
 את הגואל הוא המלך בן לא הוכנסה. שאליה הסיפורית במתכונת משתנה
 שאפשר המיטאפיזי, הצד הנרדמת. של התאוששותה אלא מתנומתה, הנסיכה

 האדם האוניברסאלי. במישור מצוי הנרדמת היפהפיה באגדת אחריו לתור
 התבוננותו את מייחד עגנון 00 ובדידות. ניתוק עליו הגוזר בעולם לאושר, !ה5כ

 הניגוד המשתנים. הזמנים תביעות ולנוכח העתים בתמורות עם :אחרת לבעיה
 הוא לחדש, שנתפס ויעקב, בעברה התפוסה שושנה :ומהותם הזמנים שבין

 ידי על חופשי, באופן האגדיים, המקורות מתנסחים שבה הצורה את הקובע
 כמו יכולה, היא אין מתנומתה. ולצאת עוז לאזור צריכה שושנה המחבר.
 עליה שנגזרו תנומה, של השנים מאת שתחלוף עד לחכות הנרדמת, הנסיכה

 ממנה. הרחק אחרת• לארץ יעקב ילך כן תעשה אם המלך. בן להופעת עד
 ובמקום בעידן איבה, מתוך שחיו עולמות מציג אמונים״ ״שבועת הסיפור
נבי דברי ויוונות, יהדות הנבדלים, העולמות ביניהם. השלמה צפויה שבהם

 מקורות. משני הבאים האגדיים, ביסודות גם משתקפים ההומרי, והאפוס אים
 ישראל ממסורת נלקח שושנה השם המקורות. של החפיפה בולטת פעמים

 את גם כמו ,0הנרדמת, היפהפיה באגדת הגיבורה שם את תואם גם והוא
 המקורות, כל אולם ,י הרומאנטית. האהבה של הספרותית במסורת ה״שושנה״

 הסיפורית המגמה את להלום כדי מחדש, מתרכבים והנוכריים, העבריים
71 70 69 הסיפור. בעל של והמשמעותית

 Ralph Harper : ראה הנרדמת היפהפיה אגדת של המיטאפיזית המשמעות לעניין 69
.1955 ,The Sleeping Beauty, Harvill, London

70 Dornrfischen
^ למשל, ראה, 71  L. S. Lewis, The Allegory of Love, Oxford University . א

1958 *>Pres• ב״שיר המופיע שושנה השם של האליגורית למשמעות באשר 
בעצמו. עגנון שמביא המובאות אחר לעקוב מעניין ישראל, במקורות השירים״,

ך------ורד של אחת שושנה בו ״וראה תורה בשביל אלא נברא לא העולם כל כ
ברוך הקדוש אמר-------ישראל של אלו ורד, של אחת שושנה בו וראה-----

 ויקרא העולם״, ינצל וישראל תורה בזכות הפרדס, יגצל זו שושנה בשביל הוא,
 ועם התורה עם אפוא מזוהה השושנה :ג׳ ב/ רבד, השירים שיר ,׳ג כג׳, רבא

 תשי״ח ירושלים, אביב תל שוקן, ראיתם, אתם עגנון, ש״י :ראה ישראל. כנסת
לג. עם׳ ט׳, ־
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ת יא. ר ג ס ת מ י נ ו י ע ר

 מסיפורי אחד כל עומד עליו האידיאי׳ הבסיס לחיזוק נועד האגדי הרובד
 בגלגוליה הקבלית׳ התפיסה את האגדות תואמות ב״עגונות״ שלפנינו. האהבה

 הרובד מתלכד ועינם״ ב״עידו בסיפור. למתרחש היסוד אבן שהיא לחסידות׳
 יחיד, של לעולמו מועתקת כשהיא מארטירולוגיה׳ המזלות. בתורת האגדי

 עגנון עושה אמונים״ ב״שבועת ב״לילות״. שנמזגו האהבה אגדות את מכוונת
 עולם השקפת העמים. שבמסורת המעולה את להראות כדי כוחו׳ כמיטב

 האגדה. מן התשתית את המעצבת היא אוניברסאלית־קוסמית
 לה, יש אבל המספר, של האליגוריות לכוונות מתקשרת הרעיונית המסגרת

האלי למשמעות בדומה היא, אין בסיפור. נבדל עצמאי קיום לעלילה. כמו
 הנשמות השטן, המכשול, הימנו. חלק אלא הסיפור, של נוסף פן גורית׳

 רבים קטעים מוקדשים ועינם״ ב״עידו הראשון. בסיפור נזכרים - העגונות
 ה״אני־המספר״ וסגולות. תרופות על מדבר גמזו גבריאל ולמזלות. ללבנה

 דבבו. בעל של והדעות האמונות במערכת שימוש תוך גמזו עם מתווכח
 היא אבל סבל׳ מתוך ההתקדשות תורת חבויה ב״לילות״ הסיפור. במהלך
 האגדות, את המסמיך מחבר, כחוט גם כמו משלה, דימויים במערכת מופיעה

 האידיאולוגיה מסתתרת ב״לילות״, כמו אמונים״, ב״שבועת לרעותה. אשה
 התגלותה מתוך עליה לעמוד ניתן ברם, מפורשים. בכינויים מופיעה ואינה
הסיפור. לפני מאוד סמוך

 בעלת איננה האליגורית, הסמויה, הכוונה כמו שלא הרעיונית, התשתית
 לאידיאה שומעיו לב את לרכוש מעוניין אינו עגנון דידאקטית. חשיבות
 מעוניין שהוא מידה באותה למשל, הייסורים או הגלגול, כתורת מסוימת,
 המצויה העולם, השקפת הגלות. פני על ויתרונה הארץ קדושת את להראות

 המסופר, בחזית מקומה הסיפור. מרכיבי את ללכד מטרתה הגלוי, ברובד
 1 הארון לדחיפת דינה את המביא הוא השטן, המתרחש. להבנת פתח ממנה כי

 פעולות הם). חד ולבנה (סהר גמולה של סהרוריותה את נבין לא לבנה׳ בלא
 המערכת מן חלק הן הכנור, ושריפת השערות בגזיזת קורבן, הבאת של

 אומות שרק מתוקן, עולם על האוטופיה רוחמה. של בסיפורה המוטיבית
מתק לו, מחוצה יישארו הפראים, אפריקה שבטי דוגמת אינדיבידואליסטיות,

 עגנון אמונים״. ב״שבועת חשוב עלילתי מרכיב - באפריקה למסע שרת
 אחדותי. מימד לו ולהקנות סיפורו את ללטש כדי האידיאית לתשתית נזקק

המש הדידאקטיות, לכוונות ולא הסיפור, לצורכי מכוון זו בתשתית השימוש
הסיפור. של האחרות בפניו תקפות

בעל הצעיר עגנון כי ויאמר, ומאוחר מוקדם של גירסה לגרום שירצה מי
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 יותר, המבוגר שעגנון בעוד רעיונית־דתית, מסגרת לו לאמץ נוטה ״עגונות״
 ״לילות״, יטעה. - קוסמופוליטיות גישות לו מאמץ אמונים״, ״שבועת מחבר

 הרובד כמו העולם, השקפת האוניברסאלי. אל פונה עגנון, של המוקדם סיפורו
 בין סתירה על אפוא לדבר אין הסיפורית. המתכונת ידי על מודרכת האגדי,
 לבין (״עגונות״), בארץ השהייה של האידיאולוגי המימד מועצם שבו סיפור,
 האוניברסאלית, הראייה מן כחלק לאמריקה הנסיעה מופיעה שבו סיפור,

 גם עגנון, היעודה. בארץ דווקא מצויים אינם אם אף מקומות המחשיבה
 אידיאולוגית, נטייה מהותם מעצם בהם שיש המיטאריאליסטיים. בסיפוריו

הסי של הגלוי ברובדו הרעיונית, המסגרת ז2 מספר. ובראשונה בראש הוא
 את המחייבת האידיאולוגיות, לשרתו. ובאה המעשה לסיפור משועבדת פור׳

 יהיו הנסתר בטופס הקשור בכל הנרמז. האליגורי ברובד מצויה המספר,
 אפילו אולם, זה. את זה מכחישים ולא זה את זה מאשרים עגנון סיפורי

 אם ובמה, כמה אחת על גמורות, התאמות אחר לתור אין - זד. טופס לגבי
 אחדות העלילה. את תומכות ואידיאה אגדה שבה החיצונית, ברקמה מדובר
האידי התשתית אחת. יצירה של במסגרתה מצויה אלה מרכיבים בין גמורה

האחר. שבסיפור העולם השקפת את להלום חייבת אינה האחד שבסיפור אית

ר יב. ו פ י ן של ס י ר ו ת ס מ

 הקדוש־ברוך־ שבין ביחסים התפנית נקודת מוגדרת ל״עגונות״ בפתיחה כבר
 השתלטותם :אומר הווה ״מכשול״, ר״ל״. ב״מכשול כתלויה ישראל, לעם הוא
 של המימד את מבליט ״עגונות״ של הראשון הנוסח הטומאה. כוחות של

 (״עגונות״, ר״ל״ מופקרת, ״...כאשד׳ הדימוי! של באמצעותו אחרא, הסטרא
 מועתק הסיפור בגוף הרבים. ברשות המכשול את מציבה הפתיחה זי ).53 ׳עמ

 כוחות של ידם כשורה. שלא המתפתחת האהבה !היחיד לרשות ה״מכשול״
 הסיפור, במהלך גם כך בפתיחה, כמו במדרונה. אותה המגלגלת היא החושך,
 בתפיסה ככרוכה האידיאית, התשתית של מהותה את הראשון הנוסח מבליט

שהיה עד ליום מיום ומתעלה הולכת שלו והשירה - ״... ד* קבלית־יראית.

 בצדק, קורצווייל, שהרבה כפי עגנין. סיפורי בכל אמונתי־דת־ לצד דומה דין 7נ
המאמין. עגנון את אליו משעבד האמן עגנון :להדגיש

העומר. ״עגונות״, מתוך נלקחו בספרות הן עמודיהן שמספרי המובאות כל 73
 על חותמה את והמטביעה החסידות בתורת המנוסחת זו היא הקבלית ההשקפה 74

 : המהותיים השינויים אהד החסידי לסיפור בהקבלה בולט זאת עם החסידי. הסיפור
 עצמו והוא מאמציו למרות ישע להביא מסוגל אינו הי־ב המיידי. הפתרון העדר

התוהו. בעולם אורי, בן דוגמת ונד, נע
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 יש - ההתעלות ציון למרות ).55 עם׳ ושם׳ משונה...״ כוח־מושך מין לה
 כוונת הנורמות. לעולם מחוץ היינו ״משינה״, ההפחתה. מן ״משונה״ במלה

 ונמשך נמשך ״ולבה דינה. על הנגינה השפעת בציור מובהרת המספר
 לציין באות לצלן״ ״רחמנא המלים שם). [שם, ר״ל...״ כשפים, ידי על כמו
 המסוכנים אחרא הספרא כוחות 1שי בפריצתם למספר לו עניין כי העובדה. את

 כדי הרחום, אלוהים של מהירה התערבות דרושה כן על אשר האדם, לחיי
 הוא כאלו הוא ״ואף אורי. בן של לעולמו המתפרץ הוא החטא, ולהציל. להגן

 ולא ועוד עוד כאן עומדת שתהא ויותר. יותר בנגינתו אותה להמשיך מתכון
 סיפור של הערכים במסכת נתונים אנו שם). ושם, לעולם...״ וי1מעי תפרד
 המדובר אם גם, מה עוון. משום הנערה, אחר ההימשכות בעצם יש, שבו יראי׳

 מחזיר שהוא שעה אורי, בן של חטאיו את מפרט המחבר מאורסה. בנערה
 מזומנת אינה זו שבתולה וראה בתשובה זה שהרהר ״לא לתקנו. אורי בן את

 זוהי הקדש, עבודת זו, עבודה אלא לחופה. עמו להכנס עומדת ואינה בשבילו
האסוצי שם). (שם׳ לבבו...״ אחרי ומלתור עבירה מהרהורי אותו שהצילה

 אחריהם״ זנים אתם אשר עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורו ״ולא אציה:
 כוחות בין מאבק :ההתרחשות משמעות את המחזקת היא לט> טו. (במדבר,

 אורי בן את המצילה היא - הארון - הקודש ספירת :ודוק ישע. לכוחות חטא
 קודש של זו תמונה משלימים כאילו הארון. על המספרים הדימויים מחטאו.
 הללו, ״ונשרים תחום. להם קובעת נעלה שספירה מתפרצים, מאוויים מרוסן,

 להתרומם הרחק, הרחק מכאן לעוף הם רוצים כאלו למעלה, פרושות שכנפיהם
 צלצול שומעים שהם מכיון אך שלמעלה, הקודש וחיות הכבוד לכסא עד

 והרי במקומם נישארים הם הארון, פתיחת בשעת הבפרת, שעל הזהב פעמוני
 לעולם...״ משם זזים ואינם וארץ שמים בין ועומדים תלוים עומדים הם

שם). (שם,
 של בידיה עולה אינו הקודש, למלאכת תודות אורי, בן של בידיו שעלה מה

 לחדרו נכנסת כשהיא דינה, את מתאר ״עגונות״ של הראשון הנוסח דינה.
 של לחדרו הכניסה עצם ).57 עמ׳ (שם, גופה״ על ליל ו״כסות אורי בן של
 להבליט נועד הלבוש ותיאור הגופנית, המשיכה להתגברות עדות היא אורי בן

 שם). (שם. לעצמו...״ לו וגם לפיו ויערג יצא ״...לבה הפיתוי. כוונת את
 של סם ומזג השטן ״בא ראשיתו. ולא חטא, של פסגתו היא השטן הופעת

 מוטיב חוזר המעשה לאחר דינה של בציורה שם) (שם. לבה...״ לתוך נקמה
1 כמו דימויים •ל ונזכרת. חוזרת ״חטאת״ המלה ®ל מפורשת. בצורה החטא

רחמים. בלי הנפש מלקות אותה ומכה ער ולבה שוכבת דינה בלילה משכבה ״על ד5
ישאנהז...״ מי וחסאתה רעתה גדולה ושורפתה. מקרבה יוצא גיהנס של אש

).75 עט׳ (״עגונות״,
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 והעונש. החטא הוויית את מחריפ־ם דומה״ ו״מלאך זרה״ ״אש ״גיהנום״׳
 ״עזובה אחרא. הסטרא של בידיו כליל עתה נתונה כאילו דינה כן, על יתר
 שאינה גדולה רעה עליה החורש ואויב צר בידי ונתונה גלמודה בודדה, היא,

 הרשעיל להמן באסוציאציה ואויב׳ ״צר הכינוי שם). לשער״(שם, גם יכולה
 :עבירה של לשיאה דינה את המדיח כגורם, שהוזכר השטן, כנגד מכוון

לארון. ההתנכלות
 העממית־החסידית, בגרסתה הקבלה מן הלקוחה המספר, של המבט נקודת
 רואה המספר ואילו חטא בעינויי מתייסרת האחרונה זו דינה• של מזו שונה

 גיבוריו את דן הוא ואין השטן, של פיתוי כתוצאת כולה ההתרחשות את
 ״ושם וטהורה״. כ״קדושה המספר מגדיר דינה של נשמתה את חובה. לכף

 בנשמה גופו את תמלא לא ולמה - ערטילאה אוזלה זו נשמה הצדקת, דינה
 כך אורי׳ בן של בנשמתו וגדושה עמוסה שדינה כשם ).58 עמ׳ (שם, זוז״
 וגורם הנשמות את מעוות החטא דינה. של בנשמתה לזכות אורי בן רוצה

 תעגנה מתי ״עד שייכותן. למחוז להחזירן צריך התיקון ואילו לגלגולן
 שם). (שם־ נכאים?״ אך תהגה היכלך ושירת זו אל זו שבעולמך הנפשות
 אורי ובן דינה מעשה של הפרטית התבנית מתלכדת הטקסט של זו בנקודה
 של אסונם הנסתר. האליגורי בטופס גם במו הכוללת, האידיאית בתבנית

 עצמה זו תופעה הנפשות. עגינות של מתופעה חלק הוא ודינה אורי בן
 בחייהם שפגם המכשול השכינה. הומה שבו החרב, ההיכל ידי על מודגמת

 ביטוי הטלית. של החוט את שניתק מכשול, אותו הוא ודינה אורי בן של
 ו״מרה ״עצבות״, של במושגים כרוך (ה״מכשול״) שנפגם לפגם אחר אידיאי

 להתפלל שם ״באים החסידות. של בתפיסתה חטא של בגדר הם שאף שחורה״,
 מרעיפים הבית וקירות שהתקרה נדמה הציבור. על שורה שחורה מרה ומין

).59 עמ׳ ר״ל״(שם, עצבות
כלו טרם הרב, לפני דינה שמתוודה הווידוי, ה״תיקוך. קיים החטא, כנגד

 הארון של העלמו מדי. עמוק הוא שהפגם אלא כפרה. להביא צריך לותיה,
 מועתקת חטא של לעולם מספיק. אינו הווידוי ההתרחשות. לחומרת עדות היא

 לאחרת. לבו את נושא דינה, כמו יחזקאל, יחזקאל. של התנהגותו גם עתה
 נמרץ בחשק פיו מנשיקות ומנשקו ידיו לתוך הקטן השק את הוא ״נוטל
חובר׳(שם. את לסלק בא הוא ועכשיו הקטן בנו את כבד נשק שלא זה כאדם

 ; שם) (שם, ופושעת״ חוסאה ״...פני ;שם) (שם, עיניה...״ לנגד חטאה ״עומד ד6
 עולמה את ומחשיך מחניק שחור עשן - וסופו זרה, אש להבה, תחלתו זה, ״ומזל

(שם, ופושעת״ כחוטאת אותן משפילה היא ״...ומיד ; )58 ענד (שם, לעולם...״
).59 עט׳

ו. ז, אסתר, 77
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 הסיפור, של האליגורי ברובד הנעוצות סיבות מתוך נזהר. המחבר ).61 עמ׳
 טהורה התפילין. לשק מכוונת יחזקאל של הנשיקה יחזקאל. את מלהאשים

 הנשיקות כי נקל׳ לנבון דעת אולם בנו. את אב שנושק הנשיקה, דוגמת היא,
 הגשמות של מספרן רב כי נוספת. עדות הן והרי לפרדלי, מכוונות יחזקאל של

תיקון. להן ומבקשות בעולם התוהות העגונות,
 יחזקאל של מהתנהגותו גם מתברר המיסטי במובנו ה״מכשול״ של עומקו
 על יחזקאל ר׳ פעם ״עבר עברה. את תופס הוא שבה ומהצורה דינה כלפי
 שם לעמוד בקש זה. ריקן מחדר יוצא קול הדעת בהיסח ושמע זה מקום

 אותם אלא ודם, בשר של אינו זד. קול כי לו. שספרו נזכר ומיד ולהקשיב,
 זמירות ומזמר יושב שהיה בשעה אורי, בן של פיו מהבל שנבראו הרוחות
 מכאן. ירחק נפשו ושומר ומנגנות. זה ריקן בחדר כאן מנשבות - לעזאזל

 יקלטו לבל לצדדים ופונה מסתלק היה זה, מקום לעבור עליו כשהיה ומאז
 זמירות מזמר אורי : ודוק ).62 (עמ׳ אלו...״ של מנגינותיהם חלילה אזניו

 ).58 ׳עמ (שם, המתים אל דורש הוא כי מלעיזיו, עליו אמרו וכבר לעזאזל.
במוש עזאזל זי כנגדו. מזהירה שהתורה חמור, חטא היא המתים אל הדרישה

 המנגינות הן ״אלו״. של מנגינותיהם האופל, לכוחות הוא כינוי יחזקאל. של גיו
ז9 השחור. כוחות של

 מתבטא הטומאה כוחות נצחון יחזקאל. רבי של לנשמתו מתפשט הליקוי
 ונטישת הגירושין הרבים. ברשות ובעזובה הסיפור גיבורי של נפשם כעזובת

 המיטאפיזי. המיסטי במובנו הכשלון של לעומקו ביטוי הם בית־המדרש
 המיסטיקה. של עולמה בחלל הוא אף מעוגן הסיפור, של בסיומו הפתרון,

 אל הפריצה נקודת השכינה. צו לפי זאת העושה הרב, הוא העגונות מתקן
 מניתך איני ״העבודה אורי: בן בדברי כאן מופיעה האליגורית המתכונת

 ).65 עמ׳ זבולי...״(שם, בית לירושלים למקומנו, ארוני ואת אותי שתחזיר עד
 מעתיק הסיפור של סיומו אפשריים. בלתי עדיין הם התיקון שמאמצי אלא
 בעולם המשוטט הוא הרב, הרב. אל התיקון חובת של הכובד נקודת את

 כשהתינוק. המטפחת על שראוהו זה, הוא הרב המתים. לעולם כינוי - התוהו
 ונמסר יחידים של מידיהם הופקע העולם תיקון בחיקו. נתון למשיח, ברמז

הרבים. כנציג לרב. השכינה ידי על
 (מהדורת השלישי בנוסח ובמיוחד ׳׳עגונות״, של יותר המאוחרים בנסחים
79 78 דינה אורי. בן של התנהגותם מתיאור כליל כמעט החטא הושמט ברלין)

יא. •ס, דברים, 78
 ׳החיצונים׳״ של ־ אלו של ״מנגיגותיהם :177 עמי גינתיו, של בהערותיו גם ראה 79

הטומאה. כוחות
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עגנון ש״י של אהבה סיפורי108

 שגיאתו רק נשארה י0יחזקאל. של התנהגותו מציור גם מסוימת ובמידה
 השינוי מקור ישראל. מארץ ולא הגולה, מן לבתו חתן בהזמנת אחיעזר של

 למנוע ומרצון הראשיות הדמויות של לאידיאליזאציה הנטייה מהעדפת נובע
 כבעלת דינה לבין כחוטאת דינה בין הראשון, בנוסח המתהווה הסתירה, את

 הפסיכולוגית ההתבוננות של ההצטמצמות היא לווי תולדת 81 טהורה. נשמה
 היחיד מרשות יותר גדולה במידה פורץ כולו הסיפור הגיבורים. של בנפשם
 ברובד כבר הדגשה ליתר זוכה הסמוי האליגורי והצד הרבים, לרשות
8 2הנגלה.

 המיסתורין, מתורת הלקוח האידיאי, הבסיס את משנה אינו הנוסח שינוי ברם,
 המוטיב הסיפור. של הגלויות המשמעויות את המלכד הגורם כאמור, שהוא,

 זכו שלא נפשות המיסטית: בהוראתו ״עגונות״, במונח כרוך נשאר הראשי
 הסיפור של הנסחים בכל חוזרות שאלות שתי השלמים. לעולמות להגיע

 ושירת שבעולמך הנשמות תעגינה מתי ״עד :הרוחנית מסגרתו את ומבהירות
 ?״ ה׳ בנחלת מהסתפח גרשתני מדוע אורי, בן לו ן...אמר נכאים תהגה היכלך

 אלא 82ההלכתי, במובנה בסיפור קיימת איננה העגינות תטו): ׳עמ (שם,
 מיטא־ העלילתי הביטוי הוא ״עגונות״ הסוד. בתורת לה המוצעת במשמעות

 של מהתנהגותם החטא משנעלם בפתיחה. המופיע ה״מכשול״, למושג פורי
 באצבע לה ״הראה אחרא. הסטרא לכוחות הכובד נקודת עוברת הגיבורים,

 לא אם אורי בן של קולו הדמים מי סבורה, את מה לה, ואמר הארון על
השטן תח). ׳עמ (שם, 81 בארוך ונגעה דחפה עמה מדבר שהוא עם זה. ארנא

 לזכור יש אולם הנסחים. בבל נשארת ג׳ פרק של בפתחו דינה של החטא הזכרת 80
 וחוזר המעיד המספר של ולא דינה, של המבט בנקודת שוב הוא המדובר כי

דינה. של טהרתה על ומעיד
 כ׳׳ז, מאזנים, נוסח״, של גלגוליו :עגנון של ׳״עגונות׳ קצנלסון, גדעון :ראה 81

 הצד מן המעבר על עומד קצנלסון .175163 ,עט ,1968 אוגוסט־ספטמבר ג־-ד,
 התולה יראי, סיפור של הנקמה לנוסח הראשון, בנוסחו האהבה בסיפור האנושי

המאוחרים. בנסחים שמים, בידי הגורל את
 וכל אליגורית סכימה ב״עגונות״ רואה שאינה הנ״ל, במסתר, גולן, ארנה :השווה 82

הארץ. בניין של האקטואלי האספקט את לדעתה מבליטים ד,נסחים
 עגונה ואינה שהתגרשה דינה, לגבי רק לא קיים אינו המובהק ההלכתי הנוסח 83

 להן מוצאות ואינן כביכול שי׳נכלאו״ הנפשות כל לגבי אלא ההלכתי, במובן
תיקון.

 - מאליהן מתפרשות והן ידיה לתוך הרעיונות ״ונכנסים הראשון, לנוסח השווה 84
 :ברלין ובמהדורת ),57 ׳עמ (שם, הקודש...׳׳ בארון גדולה דחיפה דחפו ופתאם
 לבינך, בינו מבדיל היה הזה הארון ממר, דעתו אור־ בן הסיח לחנם לא לה ״אמר
 הארון״ את ודחפה ידיה דינה פרשה שעה באותה ממך. לבו את הסיר ידיו מעשה
הנ״ל. במסתו הארון, הדיפת תאור על קצנלסון של הערותיו שלט).ראה עם׳ (שם,
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 יותר. חמור כן על הוא התיקון על המאבק הארון. בהדיפת פעיל שותף הוא

 בין ההתנצחות של לספירה ועובר יחידים של מרשותם מופקע והוא מאחר
 העולם את להחזיר בדי גלות בחובת מתחייב הרב ישע. לכוחות שחור כוחות

 אינו ה״מכשול״ - בפתיחה כמו עגונות״. לתקן נתחייבתי גלות ״חובת לתקנו.
 השכינה, עליה. שייטה לאדם שאין התפתחות של פריה אלא אדם, בידי

 להתחיל לרב הקוראת היא ׳שנפגמה, הטלית את להציל הרוצה הרחמים, בעלת

 הסיפיר של הרז אווירת בריח מ־בא פתרונים״ ״ולאלקים הסיום במלאכתו.
 מפתח בו לראות ניתן מאידך, ,י־׳• הזקן. לדיוקן כמכוון לפרשו ניתן היראי.

 ספירות ׳של במאבק המעוגנת בהתרחשות בכללותו. לסיפור המכוון כולל,
והישע. הפתרון בלבד לאלוקים - לאדם ׳שמעל

ת יג. ו ל ו ג ת ס ו ל ז מ ו

 שאובים ועינם״, ״עידו של הגלוי רובדו על החולשים הרעיוניים, הדפוסים
 באמירותיו אלו אמונות של עיקרן את מנסח גמזו גבריאל עם. מאמונות
 של אביה דברי על בתורתו נשען גמזו הפרוגראמאטיים• ובהסבריו הכוללות

 של אביה החזיר ומשתומם עומד שאני ״בעוד לדעותיו. כאסמכתא גמולה
 לי, אמר הלשון ובזה פשוטה בלשון לי ואמר הכד לתוך העלים את גמולה
 לילה שנה אחר העליון. האויר על להשפיע בהם ניתן כח הם, אדמה צמחי
 בהר. לך שהראיתי הצמחים אותם אתה זכור לי, אמר החופה לליל קודם אחד
 יש אחת סגולה לי, ואמר אזני לתוך לי ולחש עצמו הרכין הם. מה אתה יודע

 האויר על להשפיע כח בה שיש אני יודע אבל היא- איזו יודע ואיני ביניהם
 צמחים שנז). ׳עמ ועינם״׳ (״עידו עצמה״( הלבנה ועל הלבנה את הסובב

 גמולה. של צעדיה לשמור עשויים ואומר, גמולה של אביה ממשיך אלה,
במקו הקבלה מן תפיסות כנגד הדברים מכוונים הסיפור של הנסתר ברובד
 של הגבוהים מושגיה את מעתיק האחת, העין בעל גמזו הראשונים. רותיה

85 המיסטיקה. מן יסודות של תערובת בהן שיש עם׳ אמונות של ללשון הקבלה

 את המציב ד,וכמו ברוך של לאנגלית הסיפור •של בתרגומו מסחמז זה פירוש 85
 והתינוקות הזקן על הסיפור בהמשך מיד אלא נבדל, כמשפט לא הסיום משפם

רבן. בית של
heard the tale here recounted surely know! that (זבו And whoever" 

the man is that Rabbi, he and no other. But God alone knows for
a fact."

"Agunot" Translated by Baruch Hochman. in: S. Y. Agnon. Twenty 
.44 .One Stories, Nahum N. Glatzer. ed.. Schocken. New York, 1970, p
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1 1 עמון ש״י של אהבה סיפורי0

 במושגים המשתמשת הסיפור, של הסמויה בלשון ואחרות. טפלות אמונות

 הסוד (תורת עלים (תנ״ך), כד מרובע: קשר נקבע בטהרתה, הקבלה של
 (השכינה והלבנה מצוקה) בעת ישראל (כנסת גמולה המקראות), על הנסמכת

 קשר, נקבע גמזו גבריאל של הנמוכה בלשונו ״י מעל־). של ישראל ככנסת
 התבונה מידי ההתנהגות את מפקיעים והמזל הסגולה ומזל. סגולה על המושתת

 גמזו אדם. בידי שאינן הכרעות, אל גורליות, של למישור אותה ומעתיקים
 להקדוש כביכול צורך ״ומה הוא. ברוך הקדוש של בשמו אמונותיו את כירך
 ושבחו שיר לשון מענה לשון למענהו למענהו, פעל כל של במזלות הוא ברוך

 סוד עם מתמודד הוא אין זו בתשובה אולם. (שם). בתודה״ לה׳ ענו כמו
 במזל. תלוי הכל כי האמונה לבין האדם של חופשית הכרעה שבין היחס
 ומביא בו, שליטה לאדם שאין גורל, של לעולמו האהבה את גם מעתיק גמזו

 מערכת את אף כי נמצא, שסא). (שם, בשילה הבנות חטיפת את כדוגמה
 התמונה הכרעה. של ולא כורח, שמתוך בזיקה כורך הוא גמולה עם יחסיו

 במקומו, הוא ברוך הקדוש את אפוא, משאירה גמזו, גבריאל של הקוסמית
 גמולה. של צעדיה את מכוונת הלבנה הבחירה. יסוד את מצמצמת אולם

 והשלמה. צמצום של במחזוריות :יה שמעל בחוקיות כלואה היא אף ־;*בנד,
 של מחלתה בלבנה. לה, שמחוצה בכוחות תולה הוא גמולה של מחלתה את

 כיסופיה. את המעוררת הלבנה, של השלמה בהופעתה כרוכה גמולה
 ה״אני של או האחרים הסיפור גיבורי נחלת בהכרח אינן גמזו של השקפותיו

 ממסגרות ועינם״ ב״עידו הגיבורים מלוקטים ב״עגונות״, כמו שלא המספר״.

 מתגורר וגינת גמזו של לעולמו שייכים אינם הגרייפנבאכים שונות. חברתיות
 נקודת על הסיפור של הגאי האידיאי רובדו מושתת כן פי על אף בביתם.
 לסה־ ומתייחסת למציאות, חלום מסמיכה העלילה גמזו. גבריאל של המוצא

במהי ספק להטיל שאין עובדה, כאל בלבנה ולתלותה גמולה של רוריותה
86 מהותיים. בעניינים עליו וחולק גמזו עם מתווכח המספר״ ה״אני מנותה.

 ״בין בספרי מפורטים השכינה היא גמולה כי סוכנר של קביעתו כנגד הנימוקים 86
 האגדה בספרות מצוי אינו השכינה עם ישראל כנסת של הזיהוי לקאפקא״. עגנון
 וטפר דקבלה ראשית שלום, גרשום : ראה בלבד. הקבלה בספרות מתחולל והוא

 אולם .199־191 עמ׳ תשכ״ב, ירושלים, השכפיל, מפעל שץ, רבקה ערכה הבהיר,
 ומתה הגג מראש הנופלת החולה, גמולה הגבהה. של בכיוון תדיר הוא זה זיהוי
 לתפוס אפשר הקבלי ברובד מלמעלה. :יעדיה את המכוונת הלבנה עם זהה אינה

שלמעלה. ישראל ככנסת או כשכינה, הלבנה ואת ישרא״ ככנסת גמולה את
 מיסד הזוהר, משנת :ראה השכינה, עם שלמעלה׳׳ ישראל ״כנסת של הזיהוי על

ריט־רלא. עם׳ תשבי. ישעיה מאת מבוא ראשון, כרך תשי״ז, ירושלים, ביאליק,
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 של יחסו על הוא תמה וכן ״ז בעליהן׳ תכונות לובשות סגולות כי הוא׳ מבין
■ יי לסגולות. כניגוד לרפואות, גמזו  גבריאל עם משוחח המספר״ ה״אני ברם
הגל בתורת נעזרים השניים אמונותיו. ממערכת כליל להתרחק מבלי גמזו
 הכסף את הפקיד ובידיו גמזו של אמונו איש הוא המספר״ ה״אגי ״״ גול.

 את מגנה האליגוריה, חוטי את הטווה שהמחבר, בעוד העלים. בעד שקיבל

■ ה״אני הרי רציני, פגם בו ומטיל גמזו  בסיפור, כגיבור המופיע המספר״

 בבואה בסהרוריות־״ גמולה את כמוהו וחוזה לגמזו המתאים שיח איש הוא

 ועולה יותר מרובה הוא גמזו עם המספר״ ה״אני של ושיגו שיחו ובצאתה.
 האמונות לרוח נתפסים הגרייפנבאכים גם ״״ גינת. עם מגעיו על במשקלו

 מהת־ כך כל רחוקים שאינם דברים, שמים הם גינת בפי ואף גמזו. שבפי
■ ״חזרתי יריבו. של בטאויותיו  יודע איני גרייפנבך, אמר י זה מה ושאלתי

 אבל אמר, לא סגולתם מה הם. סגולות אמר, מה גינת. לי שאמר מה אלא
 ומארץ הם שבאוסף הכפולים מן אלו ועלים לו יש סגולות של שאוסף סיפר

 אפשר גרדה, אמרה בית. פורצי כנגד סגולה בהם שאין חבל הם. רחוקה
 שמט). עמ׳ שכזו״(שם, סגולה בהם יש לעצמו גינת לו שהניח שבאותם

 ולשונו. גמזו של עולמו ראיית את ההולם והוא בסיפור שליט והמשונה המוזר

 הגרייפני ׳״ עם. אמונות של לבליל הופכים - והלכה מדרש נעלה׳ סוד תורת
 לו וברא בעץ רוח שהפיח גבירול, בן שלמה רבי של סיפורו מספרים בכים

שניים המעודנת. בצורתו זה בסיפור מופיע ״הגולם״ מוטיב לשרתו. נערה

 סגולות להם שמסגלים המלומדים איתם אחר והרהרתי גמזו לדברי לב־ ״נתתי 87
 עלוב באותו והרהרתי קנין, תוספת אלא אינן ולקוניהן לבעליהן, הן שסגולות

שפב). עם׳ (שם, ביסורים״ הוא ברוך הקדוש שדיכאו ברך שפל רוח נכה
ועוד. שפד שעא, עמי שם, 88
שסה. עמ׳ שם, 89
 מכן לאחר ורק ״מוחשי״ כאדם המספר״ ל״אני מוכר אינו הסיפור בתחילת גינת 90

 בבית גינת עם הפגישות שתי •מפס. עמ׳ שם, :ראה באקראי. עמו נפגש הוא
 המספר אומר - לדבר״ המשך ״אין המשך. להן איז שאול ובגבעת הערבי הקפה

 מוטיבית מבחינה לדבר המשך ״אין :היא המספר כוונת זו. אחר בזה פעמיים,
 מקוצצים. שהם גינת, עם המספר של הדיאלוגים לאופי רמו קיים אולם, בסיפור.

דבריו, שמיעת מתוך אם גמזו, גבייאל על הוא הסיפור של המכריע רובו אכן,
דבריו. על המספר״ ה״אני לתגובת האזנה מתוך או

 הנוסח שינוי משום בהם יש גאואל בן גבריה של מפיו גמזו שמביא הדברים גם 91
ברקיע. ומזל כוכב עליו שולט שאין העולם בכל קטן עשב לד ״ואין שי׳בזהר״.

 כראוי ואחד אחד כל הוא, בריר הקדוש לפני המשמש אחד ממונה כוכב אותו ועל
 הכוח האדמה לצמחי מוקנה גמזו בדברי תפו. עם׳ ראשון, כרך הזוהר, משנת לי״,

ומזלות. ירח העליונים, העולמות על להשפיע
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 הסגולות אין כי ללמדך, גרייפנבך. של בקופתו גם מצויים המשונים העלים מן
 אותם. החוקר גינת, של או בהן, המאמין גמזו, גבריאל של הבלעדית נחלתו

 הלשון בזה אמר׳ מה זה שכלתן אתה ״יודע הסיפור. מן נדחית השכלתנות
 הגג״ על לה שמטיילת היא היא גינת לו שברא הנערה אותה ודאי אמר,
 שנבראה נערה, על ודיבר בלשונו נוקש שכלתן שמוחזק מי אף שנ). ׳עמ (שם׳
 92 בזה. זה מתערבבים התעתועים ודמיון החוק אדם. בידי

 הלבנה 92לאמיתה. כאמת נתפסים והזיה דמיון של בגדר שהם דברים
 היחידה הסהרורית גמולה אין ושוב גמולה. כמו ממש בסיפור, מתאזרחת
 הסהרורים על מתמה אתה אי שכזה לילה ראית ״אם 94 המעשה. שבסיפור
 שסו). ׳עמ הלבנה״(שם, עם ומשוטטית ויוצאים מטותיהם את שמניחים

 גמולה בכללותו. הסיפור למכווני הופכים גמזו, דן שבמהותם ומזלות סגולות
 של כמיתוס הוא אף מופיע הירח 95 מזל. מלשון הוא גד ואף גד משבט היא

 רק אינן שבסיפור הרוחות גמולה.״ של הנקבית לדמותה ומותאם גורל
 משתנה בקהלת ששורשו פסוק המזלות. ממערכת חלק אלא שמים, רוחות

 אותה. לבקש אני ״יוצא המזלות. רוחות בתורת המעוגן בפירוש ונכרך במובנו
שב סביבותיו ועל הרוח הולך סובב סובב צפץ׳ אל וסובב דרום אל הולך

שגב. עם׳ שם, תעתועים...״ דמיון או הוא, מבראשית חוק אם------״92
 והולך מתברר התחיל דמיון בבהינת תחילה בעיני שהיה ״ומה :גמזו בפי כך 93

 וכיסתה הלבנה ״באה :המספר״ ה״אני בדברי וכך שנז. עמי שם, לאמיתה״ באמת
 ברי שסז. עט׳ שם, פניה״, במלוא לי היא ושחקה אחת בעין לה שחקתי אותי.

 הדיבור אם לדעת אין גאואל, בן בגבריה או בגמזו, בגמולה, מדובר לא שכאשר
אירוני. אינו

שע. עמ׳ שם, : ראה 94
.159־158 עם׳ קורצוויל, : ראה 95
 בעיקר האלוהי, ־ המיסטי בכוחו שהמדובר שעה הירח, מופיע העמים במיתוס 96

זכרי. בצביון
Timothy Harley, Moon Lore, Tuttle. Rutland, Vermont, Tokyo 1970, 
pp. 82—87.

 בעל העמים במיתוס גם הוא זה מזה בתולה. במזל שנולדה גמולה היא שונה
הבריאה. במערכה מסוגו היחיד נקבי, אופי

“among all the constellations we have inherited, in fact in the whole 
sky world, there is only one feminine figure. This is Virgo, the Virgin. 
Peter Lum. The Stars in our Heaven — Myths and Fables, Pantheon, 
New York, 1948, p. 168.
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 רומז אליהם המשיחיים, והכיסופים המצוקה עידן *ז שנה). ׳עמ (שם׳ הרוח״
 פניו את אף מעצב אלא האליגורית, התשתית את רק לא קובע הסיפור,
 גמולה בתוכו. המשתזרת העולם, השקפת על משפיע וכן הסיפור של הגלויים

 מתקשרים הסגולה ועלי גמזו, גבריאל של מושגיו במערכת נתפסות ולבנה
הסיפור. גיבורי לכל

ה יד. ב ה י א י ו מ י ד ל ב ב ה ס ש ו ד ק ו

 התפיסה משתקפת שבו האופן את משנה ״לילות״ של הפיוסי־וידויי הצביון
 מובעת אינה התפיסה הסיפור. חלקי את המלכדת הכוללת, המשמעותית

 התמונות אחר נעקוב אם ודימויים. תמונות של באמצעותם אלא ישירות,
 וקוצים דמעות לסיפורו. המחבר שהצמיד ההשקפה את נקלה על בהן נגלה

 סף על יושב ״ואני השירי. הסיפור של הדימויים מערכת לתוך משתזרים
 לא אשר את אראה לבעבור עיני את עוצם ואני הרף. בלי הוגה ולבי ביתי
 המדבר״ כקוצי עיני את מנקבות דמעות אפם פקוחות. בעינים האדם יראה

 האוהב,״״ מצח על הסיפור בהמשך בהופיעו הקוץ, שצ). עמ׳ (״לילות״,
 הקוצים. עטרת בעל ישו דוגמת המעונה, הקדוש של לדמותו חמדת את קושר
 רוחמה - סלסבילה רוחמה, חמדת, - בסיפור הראשיות הדמויות שלוש מבין
 את מקריבה רוחמה ובקדושתה. בייסוריה האהבה דיוקן את המדגימה היא

 מחוז האור, לממלכת שייכת סלסבילה כינורה. את אף ולבסוף שערותיה
 כיסופים. של לאובייקט כיאות הייסורים, מתחום מופקעת סלסבילה השאיפה.

 אליו המתלווים הדימויים אולם וסלסבילה. רוחמה בין נתון האוהב חמדת
 לווייתו. בני הם והקוצים הדמעות המעונה. האוהב של רישומו את מחזקים
 חמדת. כיסופי של ההגשמה כנקודת סיפורו, של הסיום את מציב המחבר
 קצה ועד תבל מקצה זרחה ששון שמש וטובים. גדולים ימים באו כן ״אחרי

98 97 בין ואנכי ממעל בשמים חג כי גדולה, שמחה ושמחים מאירים והשמים

 ־141 עם׳ שם, קורצוויל ראה הסיפור. של הנרמז ברובד מצוי הקהלתי המוטיב 97
 ורוחות־השמים, לתורת־המזלות המותאם צביון הפסוק מקבל גמזו בדברי ; 151

 ב״עידו נאמר גמולה השמים. רוחות בין גמולה את לחפש יוצא גמזו שבפיו.
השמים. מחית בין לתפשה ויש בתולה במזל נולדה ועינם״

 את ואקח ממצחי. הקוץ את הוצאתי ולא מצחי. אל מכאיב קוץ נתקע ״והגה 98
(״לי האיר״ ומצחי במצחי אשר הקוץ על האור תולעת את ואשים האור תולעת
 עור לקרינת נוספת מכוונת אסוציאציה יוצרת המצח הארת שצט). עם׳ לות״,
משה. של סניו
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 •יי ניגודיות. ושל תקבולת של נקודות בו יש הסיום תג). ,עט (שם, הקרואים״
 הקבלות יוצר - זאת ועם הסיפור שבמהלך להתרחשות מנוגד קוטב יוצר הוא

 היין הימים. כל שופך שחמדת לדמעות האנטיתיזה היא השמחה למתרחש.
 האוהבים שבין הקרבה המענה. הציפייה במקום בא סלסבילה עם שותה שהוא
 זה, ריחוק אהובתו. לבין בינו קובע שחמדת מרצון לריחוק ניגוד מהווה
 בן הוא חמדת כי ללמדך, ודמעה. בסבל כרוך מרצון, נעשה הוא אפילו

 לסלסבילה. אהבתו מגשים הוא אפילו בייסוריה, רוחמה של לוייתה
 מעמיק והקרבן, הציפייה המכאוב, על האהבה את המעמידה התפיסה, את

 הצרצר אנקות ״רק הרוחנית. להנחתו הכפופים רקע, ציורי ידי על המחבר
 לתוך משתזר המוות מוטיב ׳00 שצ). ׳עמ (שם, ביתי״ בקיר אשמע הקהות
 של בחדרו המצויה המתה, הבתולה גולגולת של באמצעותה האהבה סיפור
 סיפורי האוהב. של המלבין שערו וציור המתה׳ דנסה של הזכרתה חמדת,

 בחותם חתומים איתנה, אהבה על להעיד ובאים בסיפור המשוזרים האגדה,
 את להחזיק מצווה הזקן והמלך שערותיה, את מגלחת גלים בת ייסורים. של

 סיפור אהובתו. פני את לראות זוכה המלך אין זהב. בצבתות עיניו שמורות
 מוות. שנת של אלא ישע, של בסימן אינו הנרדמת, היפהפיה
 כמו האהבה על כרת גזירת גוזר אינו נעורים אהבת של כסיפור ״לילות״
 ותוחלת־ ייסורים צפיית של הדיאלקטיות מן בו יש 101ועינם״. ב״עידו

 ׳עמ (שם, דבורים...״ לעדת נשיקותיה את דמיתי כן על ״ואומר מוגשמת.
 האהבה של סמלה הוא הנחש רעותו. את אחד מתנים והעקיצה הדבש הא).

 רב כי ״ואבך ניחוש. מלשון וגם מוות מלשון גם - נחש שם). (שם׳ הנוצצת
אולם ת). עט׳ (שם, דמעותי״ את נשקה הבוקר ושמש בקרבי׳ אשר האור

Barbara Hermstein Smith.. 9 9 בעקבות וניגודיות, תקבולת בו שיש סיום :המינוח 
!■nrr-r University of Chicago Press, Chicago, London 1968.

“Puns. Parallelism, and Antithesis”, pp. 166—171.

 ״...מצחי :הפיזי הריחוק בסימן היא סלסבילה עם הראשונה האהבה פגישת 100
 לגעת חמדת מבקש השנייה בפגישה שצ). ,עמ (שם, הקרה״ שמלתה בשולי נגע

 את והשחתי דמי יז פן בשערה נגעתי לא זאת ״בכל נוגע. הוא ואין בשערותיה
 הגשמת בסימן היא האחרונה, השלישית, הפגישה ת). עמ׳ (שם, שערה...״

 היא גופנית קרבה מידת משום בה כשיש גם רוחמה, עם הפגישה המאוויים.
 בפי. פיה נגע כי עד והרימיתיה הקטנה רוחמה את חבקו ״ידי הסבל. בסימן

שצד). ,עמ (שם, מקור״ רעדה ונפשי נשיקותיה טללי יזלו החמות משפתיה
 ״לילות״ :הסיפורים שני את מעמיד קורצוויל שב. שם, קורצוויל, :השווה 101

 גרסת לעומת השירים״ ״שיר גרסת ;יותר קיצוני מנוגד בסים על ועינם״ ו״עידו
״קהלת״.
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 של סיפור עלילתית מבחינה הוא ״לילות״ הדמע. לצד הוא המשקל כובד
 פעמים האחד הדבר את יעשה אשר לעור ״ואנוד החול״. ל״גבעת אנטיתיזה

 אשר חסדי לאל להודות לשמים עיני את ואשא עינים. אין הוא עור כי רבות
 אחרי ללכת הנה עד שגיתי אשר בכל עוד אשגה ולא לראות. עינים לי פקח

 חמדת של הכרזתו אבל שצד). ׳עמ (שם, חיות״ יעל ואחרי רבות נערות
 מי כעל עצמו על מעיד הוא הראשון בפרק כבר לחוד• סיפורו ומהלך לחוד

 בעליו לקבצן׳ חמדת עצמו השווה החול״ ב״גבעת עצומות. בעיניים שמביט
 (״גבעת תרמילו מתוך תיפול אהבה של מתת שכל הקרוע, התרמיל של

 הסוג מן קבצן של מגורלו לברוח רוצה הוא ב״לילות״ שעח). ׳עמ החול״,
 ייסורים לאהבת כורחו בעל אותו מחזיר הסיפור העיוור. הקבצן האחר:

 השכנה, רוחמה של בצלמה הרי - חמדת של בדמותו לא אם אכזב, ולצפיות
 העדנים. יין על מסופר בו במקום אף נשאר העגינות מוטיב לשווא. המחכה

 אהבה כל - אהבה של מבטאה עגנון נשאר האהבה של ההגשמה בסיפור גם
ייסורים. של בנתיב להתנסות המחויבת -

 גומלין משחק האחרון, לנוסח בניגוד מבקש, ״לילות״ של הראשון הנוסח
 של דימוייו במערכת בסיפוקה. לאהבה בייסוריה האהבה בין יותר מאוזן

 לספר אוסיף האוסיף י ״ידידותי והלבן. השחור בצבעי הניגוד מתנסח המספר
 נפשי עם לשבת לי תתנינה דומם או ? התמה סלסבילה אודות על עוד לפניכן
 גדות על צחורים ברבורים כעדרי העתיד פני על הזכים געגועי את ואשלח

הברבו לאהבה, מקבילים הגעגועים ).31 ׳עמ (״לילות״, השחורים?״ הנחלים
 שהזמן הנפש, ומפח התקווה דימויי הם השחורים והנחלים הצחורים רים

 הסיפור של הפתיחה מתנסחת מקביל באופן האוהב. בשביל בחובו צופן
 העציץ בלב תגוענה צחורות חבצלות ״עתרת לשחור. צחור בין כניגוד

 מעניקה מהסיום, יותר קודרת שהיא הפתיחה, ).13 עמ׳ (שם׳ השחור...״
 הם ומופלגים הסבל דימויי מועצמים הראשון בנוסח השחור• למוות יתרון

 לעצמו שמתיר וההפלגה ההעצמה למידות מעבר האהבה התגשמות תיאורי
 המלבין השער כמו למוות, בלבד רמז של בגדר שהם דברים, המאוחר. הנוסח
 מלים 1״2מפורשים. מוות בכינויי הראשון בנוסח מופיעים האחרון, בנוסח

 גם נרמז, רובד משמשים וסבל דם בתדירות. חוזרות ו״עצב״ ״תוגה״ כמו
 לא ועקבותיה - הזמן שותת ״גלמוד מפורשות. נזכרים הם שאין במקום
 הבכי, דם. נוטפת להויה הזמן הפיכת מתוך ״שותת״ ).14 עמ׳ (שם, נודעו״
 הד ״ואולם נזכרת. אינה שהדמעה במקום גם מצויים ושאגת־הכאב היללה

102 או תמונות ).9 ׳עמ (שם, נגרות״ שאגותי הלילה ובתעלומות ייליל הליל

).14 עם׳ עלימו״(שם, ירעה ימות שערותי זוקז ירעפון - ״ואני 102
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 מבחר הן האחרון, בנוסח המצויות קיצוניים״, ״מצבים על הנסמכות אגדות,
 הראשון. בנוסח המצויים דומים, מרכיבים של יותר רב שפע מתוך
 ולהשקפה, רוח להלך אנטיתיזה ליצור כדי לסיום, מחכה המספר אין שני מצד

 שבכל הצירים הם תוחלת והגשמת גמור יארס סיפורו. מכלול את שפירנסה
 באמבטי הדם נזילת וציור לדעת איבוד על מחשבות לאחר הסיפור. חלקי

 התייסרות ציורי לאחר הגואל. המכתב בא - הראשון בפרק - י °ג בשמים של
 קץ״ אין ולאשרי - באה ״וסלסבילה האוהבת: מופיעה לסלסבילה בהמתנה

 אושרו את להראות כדי הסיפור, של לסיומו מחכה המחבר אין ).25 עט׳ (שם,
 רוחמה הסיפור. בלב קרבה של פגישה האוהבים את מפגיש אלא האוהב, של

 כמי מצוירת היא גם אבל האחרונה, בגרסה כמו מארטירולוגית, דמות היא
אהבתה. למטרת חליפות ומתקרבת שמתרחקת
 ובראשונה בראש היו מכוונים הראשון בנוסחו עגגון שהכניס התיקונים
 הנעורים. סיפור את שציין והסנטימנטאלי הרומאנטי מהגודש קמעא להתרחק

 הוצקו שבהן היסוד, לתבניות סיפורו את עגנון קרב התיקונים אגב ברם,
 הנסתר־ הטופס של יסודותיו את חיזק הוא שלו: אחרים אהבה סיפורי

 על אף האהבה. שבתיאור המארטירולוגיים לצדדים יתרון והקנה האליגורי
 האולר, אותה, ממלאות שהדמעות האהובה, נעל הסיפור מן שהוצאו פי

 מצח את המכתיר הקוץ, של רישומם נתחזק - לדעת עצמו לאיבוד המיועד
באש. העולה רוחמה, של כינורה ושל האוהב

ה טו. י נ ו מ ר ת ה י ל א ס ר ב י נ ו א

 בייסורי מתייסר רכניץ יעקב היה לא ארליך, שושנה של מחלתה אלמלא
 מהרהר, רכניץ אין ארוסתו של חוליה בשעת אפילו לחמדת. בדומה אהבה

 בשמים. של באמבטי גם ולו לדעת, עצמו באיבוד סלסבילה, של אהובה דוגמת
 לחיתוך מזומן ואינו האצות, של הניתוח מלאכת את משרת רכניץ של אולרו

 אינו אבל האהבה, קדמסת את מרומם אמונים״ ״שבועת הסיפור עורקים.
 מן מועתק ושושנה יעקב של אהבתם סיפור בשעריה. לבאים גיהנום הופכה

104 103 »״׳ כקלים. מוגדרים בה שהחיים ליפו. שושנה, של אמה מתה שבו המקום,

 של כאמבטי מצויר דמים של אמבסי המוות. בציורי גם קיים הניגודים משחק 103
 כאל יזל ; זה עועים ליל בקרב יזל ודמי עורקי את בו פותח אני ״הנה בשמים.

).13 עם׳ (שם, בשמים״ של אמבטי חוד
 זה נוחים אדם ובני בנחת הולכים הימים מועטים. והמעשים היו קלים ״החיים 104

ריז). עט׳ אמונים״, לזה״(״שבועת
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 יוון של מעולמה מועתקת יריבות- יוצרת שבעולם שבנוהג התחרות- ואפילו
 הופך הקברות בית כנו. על הטוב הסדר את להחזיר כדי יפו- של לנופיה

 לחלוטין. מיטשטש בתוכו הגלום המוות וזכר מחדש, האוהבים לחיבור מקום
 הן ברעותה. אשה המידה על יתר מקנאות אינן בתחרות המתחרות אפילו

 תחרותן. בת את לבקר ההולך יעקב, של בידיו פרחים נותנות
 מתאימה. רעיונית בהשקפה הוא אף זוכה הסיפור, של הנגלה, העלילתי רובדו

 ההיסטורי־המיטא* במישור ההתרחשות נבון הוא אהרליך גוטהולד הקונסול
 הדופן יוצאי הפראים רק 10י־ האנושי. המין של לאחדותו הוא מנבא פיזי.

 לדת. דת שבין לחילוקים נתון אינו הקונסול של לבו זו. מאחדות יופקעו
 גרמנים של קטן כפר שרונה רכניץ, לו אמר מהי? ושרונה הקונסול, ״שאל

 שרעה שאכרי שמעתי הקונסול, אמר לכאן. קרוב - ? הוא והיכן - נוצרים
 הדיון רמו). עמ׳ אמונים׳/ (״שבועת אלהים״ את ויראים טובים אכרים

 שוות־ערך כאלטרנטיבה מעלה ישראל במקוה הקונסול של הביקור בסוגיית
 לוויכוחים נתון אינו הקונסול של לבו 10הגרמנים.״ במושבות הביקור את
 שבו ההווה, לעולם מחוץ אל נטויים מבטו אופקי 107 106 105פעוטים. עניינים על

 מתוך גם מופיעה הקונסול של עמדתו הוויכוחים. ונטושים המחיצות שליטות
 ומחליף שסיפר מה כל על חוזר הקונסול ״פעמים חולשה. של אמת־מידה

 שראה ארצות ומרוב שהכיר אדם בגי שמרוב במקום, ומקום באדם אדם
שמש אלה חילופים רעט). עמ׳ (שם, במקום״ ומקום באדם אדם לו מתחלף
הזהות, החשבת אי את האידיאולוגי במישור מסמלים הזכרון, טשטוש מעותם

 שבאפריקי הפראים מן אולי חוץ בדעותיהם, שווים הבריות כל יהיו לבא ״לעתיד 105
 חה חד, ברואו. בלב הבורא שקבע האינדיווידואליות על ידועה בבחינה שישמרו

 שנראים פי על אף בדברי, יש אמת של קורטוב מקום מכל אני. מתפלסף חה,
 עולם תמונת מעין מצייר הקונסול רמא-רמב). ׳עמ (שם, פילוסופיא״ כדברי

 וכל המחלוקת מרובה בהווה כי הכרה מתוך הימים, אחרית חזון נוסח משיחית,
 הנרמז, האליגורי, לרובד באשר רמא). (שם, עינים אחיזת היא לטשטשה ניסיון
 בסיני תורה שקיבלו היהודים, הם שבאפריקי הפראים כי שטרן דינה טוענת

 מיוחד למעמד כזכאים ליהודים מקום נשמר הימים אחרית בחזון שבאפריקה.
האחרים. העמים בין

 שתעלו־ לאחר ,1943 בשנת לראשונה אמנם מתפרסם אמונים״ ״שבועת הסיפור 106
ידועים כבר ולפניה השנייה העולם מלחמת בזמן שרונה איכרי של הנאציים לידים
 :אמונים״ ״שבועת המעשה סיפור מתרחש שבו לזמן נאמן עמון אולם היטב.

 ״תמול של ההיסטורי לרקע בדומה השנייה, העלייה תקיפת - המאה ראשית
שלשום*.

 אדם לבני להם יש מה על אמר הוא הרי כאביך. את מדברת יעקב, ״אמר 107
רסז). עמ׳ להתווכח״(שם,
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 של ו מעיסוק נינוחה הקונסול של דעתו ותרבויות. דתות אנשים, המפלגת
המד עיסוקיו מהות את רכניץ שתופס התפיסה מן וכן מחקירותיו רכניץ,

 יענן. צעיר כאל אפולו, את ההולמים בדימויים רכניץ את בציירו 10י עיים.
 גבולות. לבטל הנוטה מחשבתו, דרך את נוספת פעם מוכיח הוא

 ליד י מצי הוא גם כמוהו אכן, הקונסול. של טיפוחיו כבן מצויר רכניץ יעקב
 נ:עמים טובה, כל על לברך היה רגיל ״רכניץ נופיה. ליד ולא דת, של עיקריה
 הקונסול אם רעב-רעג). ׳עמ (שם, עולם״ של ליחידו ופעמים הטובים לאלים
 יכול מקוב כל כי ומוכיח, רכניץ בא עמים, בין מחיצות של חשיבותן מבטל
 של בנכונותו ה״ציוני״ השיקול מועט במה עד הדבר מפליא מקומו. להיות
 מניו־יורק. הזקן החוקר בהצעת שבאה הפרופסורה, משרת את לקבל רכניץ

 בהתייחסות, גם גילוי לידי באה ההרמונית, האוניברסאלית, העולם השקפת
 מידי שקנו בפוחלצים ונסתכל ״עמד למוות. רכניץ של המקובל, מן השונה
 תיבתו מוצא אתה שם ארזף של פוחלציו שם מוצא שאתה מקום בכל ארזף.

 זו. סנונית נאה כמה מיתתם. לאחר אפילו חיים להם שנותן חיים, לבעלי
 בלאט הדלת את רכניץ אחריו סגר ביציאתו מנמנמת. כאילו לה יושבת
 ב״תמול המצויר ארזף, אפילו רנג). ׳,עמ (שם יעירנה״ שמא חושש היה כאילו

 אנו רכניץ. של בעיניו תדמיתו את משנה מלאך־מוות, כארכי שלשום״
 רכניץ. של למבטו מבעד לחיית חיבתו ואת ארזף של פוחלציו את רואים

 המקטרגת ראייתה מזווית ארזף את מתארת ׳ שלשום ב״תמול הזקנה הלילית
 הוא שונה מדומים. נצח בחיי בזכייתו הצבוע את היא רואה הלעג. ומלאת
 בעיניו עדיפה המדומים החיים ספירת שגם והנינוח, הטוב המזג בעל רכניץ,
 ייעולמו גם מצרף הוא האוטופית, הרגועה, עולמו השקפת את גמור. מכליון

 פסיכולוגי ביסוס ומעניק טורח המחבר המדומה. הנצח בורא שטן׳ ארכי של
 בילדותו, תלמודו את לו קנה רכניץ ״אבל בעולם. רכניץ יעקב של לדרכו

 ובמישור, בשלום יחד הולכים הטבעיים והפעלים הדמיוניים שהעניינים בזמן
 זאת אלו. על אלו חלוקים אינם השכל כוח ובהתבגרות הזמן בהשתנות ואף

 כך כל שם ניכרת הגלות שאין היה, אוסטריר בן רכניץ יעקב אחרת. ועוד
 כל השמחים הדברים ומדרך השמחים, הדברים אחר משוך אדם של ולבו
 בקי המחבר רכז). עמ׳ (שם, אחרים״ ומשמח עצמו את משמח מהם לו שיש

108 יעקב, של בשמחותיו פרצה פורץ שהוא כשם האנטיתיטית. ההעמדה בסוד גם

 לעולם צורך שאין ומבין שיודע סיועו בן של מתשובתו אהרליד מר ״נהנה 108
 צורך שהרי בהם, מתעסק כן פי על ואף בהם. מתעסק שהוא בדברים ביותר

רלא). בהם״(שם, שמטפל :זי שנמצא וטוב בהם, יש אפשר משהו
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 חשבה ג ודפוסי אופי בקווי נידובר אולם ״״י רוחו. מצב את משנה הוא כך

 וחוזר מהרד עד מתאושש הוא רכניץ שיי הקאת מתיו נסי ״מרית אדמתיים.
 כאילו משלו, עדות כנותן ״הופיע הממעט המחבר. אף היציבות. לעמדותיו

 מתיר שהוא בלבד זו לא לגיבוריו. מעניק שהוא העילם השקפת אחר נסחף
 כ״פיהם, חיבתו הפגנת ידי על הקורא אהדת את לכביש ולקונסול לרכניץ

 ׳...אלא גיבוריו: של הדעות מכליי שהן סברות׳ ושם פה מביע אף הוא

 בה שיש דעתו, מנסח הוא רפח> ׳עמ (שם, מטבעו..." חברותי שהאדם

 ושל רכניץ יעקב של איפיונם ביסיד המינחת זו באדם• האמינה ממידת
 הוא הנערות, שש לביו יעקב שבין החברותא את המחבר כשמצייר הקונסול.

 נישקים שגליו הים׳ שפת על בלילה באחת, כאן עם מטיא ״ופעמים מוסיף:
 הכל שזי זה ציור רכח). ׳עמ דמם, הארץ״ את נושקים והשמים חופיו את

הגי בפי שהתנסחה ההרמונית ההכרה •מל שורשיה את מעמיק לכל נושק

 :אמינים״ ״שבועת של האלטרנאטיבי השם מפורש. דיבור מכל יותר בורים,
 מספר למתרחש ככינוי בהציבו ההרמונית המגמה את מחזק נערות״׳ ״שבע
להתחלק. ניתן שאינו שלם,

 ה״קפ־ תכונת להרמוניה. המנוגד הקוטב את לגלם התפקיד הוטל שושנה על

 יציבה, והתנהגות שלווה העדר ימל בסימן היא לה העניק שהמחבר ריציות״
 !:״יצור תדמיתה את משנה הפעילות׳ מעולם אותה המנתקת השינה, מאוזנת.

 .זיווד׳ ה״חבר מן תדיר בה אין כתיקנם בזמנים התנהגותה אף הברתי״.
 הרכוסה• לצדה שבה הגלוי הצד בין חיץ ומעמידה באה עצמה שממנה אולם
 אתה סבו! רעים. נהיה ואל טובים אנו אף נהיה טוב. כשהוא לאדם ״טוב

 אלא ׳ רעו איני ובאמת רעה׳ שאני סבורה אני אף פעמים ? אני רע שאדם
 יעקב רמז). ׳עמ (שם, רעה״ שאני הבריות של מלבן להוציא אני מתעצלת

 להתווכח מה על אדם לבני אין כי טוען האב לאביה. שממנה בין דמיון מוצא

 גם :י ברי, שם). (שם, אדם עם נתווכחה לא מימיה כי מאשרת, ושממנה
 אם אוי'ם הנרמז. האליגורי לרובד הנגלה, הרובד בין שוני יש זה בדו־שיח

 'ורצת אינה שושנה גם כי ברור, מתבוננים, אנו הסיפור של הגלויות בפניו
 הם ץ ורכנ שהקונסול המחיצות, מבטלת העולם בהשקפת ממש של פרצה

 היינו, מחלה, של אות הנגלה בדובד מהווה שממנה גזל ■התנהגותה מנאמניה.
109 מחבר 1 נתון מחלתה ציור בעת ואף בהן. דוגל שהסיפור הנורמות מן סטייה

 פסול שח בהם מצא שלא ואף הקונסול. בפני שדיב־ ים דבו קצת לו ״נזכרו 109
 נפשו סיבתי שנדע בלא הלב את שמקיף היגון זה לבו. .ת מקיף היגון התחיל

 זשבות הב את שמאחד האחדות, כוח את היתה חסרה אבל נתקבזי־,, ושוב נתפזרה
רלד>. ג רי (שם, אחד״ לענין
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״ ו ד י ע ״ על כבר נתחברו מחקרים וכמה כמה ם נ י ע  ו
״ ד ע ״ ועל ם ל ו  בניתוח שעסקו המחקרים עגנון. של ע

העי הסמלים מן כמה של פשרם על העמידונו פרשני
 פשרים בלא בוודאי, הסיפורים. בשני המופיעים קריים

 של הכוללת משמעותם את לראות הוא הנמנע מן אלו
 אין אבל קיימת), זו מעין משמעות אמנם (אם הסיפורים

 כזו. כוללת אידיאית משמעות כנגד שקולים הפשרים
(הכ אתחלתא אלא אינם ביותר המבריקים הפענוחים

 הוא כזה אידיאי בירור הכולל. האידיאי לבירור רחית)
 דברי אפוא יהיו זה במקום הנוכחי. המאמר של נושאו

 של מקיף פירוש להציע אנסה' לא ביותר. סכמאטיים
 אך להצביע אבקש זאת תחת בהם. שאעסוק הסיפורים

 המקיף שהפירוש האידיאית־אידיאולוגית התפיסה על ורק
 זו מעין דברים הצגת של הגדולה מגרעתה אליה. מוליך

בהת כסיפור; לסיפור עושה שהיא החמור בעוול היא
 ומערכו הפנימית ממורכבותו הדיון, לצורך כליל, עלמה

 היחסי בקיצורה הוא זאת, לעומת יתרונה, האסתטי.
 מעמידה להוכיח, אבקש כך הרעיונית, התזה ובבהירותה.

 כולו הסיפור את הכוללת מבט נקודת אלו בסיפורים
חשו פרספקטיבה על־כן, ומספקת, הציפור), ממעוף (ולו
אמנות. כמעשה לסקירתו ביותר בה

ועינם״ ״עידו א.
 בכמה עגנון של ועינם״ ב״עידו דיוננו את לפתוח נוכל

 כמדומה 1טוכנר. משולם כבר שהעמידם סמליים זיהויים
 על המצביעות טוכנר של בראיותיו ספק להטיל שאין לי
 ולרוח לשכינה היא סמל הסיפור, גיבורת שגמולה, כך

 גמולה״). — ישראל של השכינה ״גערת (כדבריו, ישראל
 שני בין גמולה, הגיבורה, ניצבת זה בסיפורנו והנה,

 להחזירה (או ברשותו לשמרה המבקש האחד, גברים.
 אין ששוב כמדומני החוקי. בעלה גמזו, הוא אליו),
 היהדות של כמסמלה גמזו של בזיהויו ספק להטיל

 יהדות להלן, להראות שאשתדל כפי שהיא, המסורתית,
הבי ימי של יהודי של ״פנים הם גמזו של פניו הגלות.

ת1מצו שומר הוא 2(שפא). זה״ לדור שנתגלגל ניים

 המאמר .10.10.58 ; 3.10.58 'הארץ/ ועינם״/ ׳עידו ״על 1
.122—106 עמ׳ ),1968 (מסדה, עגנון׳ ׳פשר בספרו כונס

 ׳עד עגנון/ כתבי ׳כל על־פי ועינם״ ל״עידו המקום מראי 2
* תשב״ב). (שוקן, הנה׳

תל ושימש הרבה ושנה הרבה ״קרא הוא בהן, ומדקדק
 בעל (שנט). העולם״ חצי את וסיבב הרבה חכמים מידי
 הקב״ה שדיכאו ברך שפל רוח נכה ״עלוב הוא, מום

 הוא אין אולם בספרים, הוא עוסק (שפב). בייסורים״
 (שסה). שנה מאות ארבע עליו עברו שלא בספר מסתכל

 עם־ישראל של יצירתו היא עיסוקו בה אשר הספרות
מל הוא לסוגיה. הליטורגית הספרות המסורתי־הגלותי,

 עובר זה ולצורך וכיו״ב, מזמורים פיוטים, תפילות, קט
האס כל פזוריהם. במקומות היהודים מושבות בכל הוא

 הנ״ל במאמרו כבר מובאות אחרות, ורבות הללו, מכתאות
 את וזיהה בפירושו לכת הרחיק טוכנר אולם טוכנר. של

 לדעתי, כאן, בכלל. ועם־ישראל ישראל כלל עם גמזו
 שאנו מה כל שברשותו. הראיות מחומר טוכנר חרג

 עם־ישראל של המייצג הוא גמזו כי הוא להגיד יכולים
, ו ת ו ל ג  יהדותם והמסורה, התורה יהדות של מסמלה ב

 סובלים לארץ, מארץ הגולים ישראל אמוני שלומי של
בא שמים מלכות עול עליהם ומקבלים קשים ייסורים

. של היהדות של מייצגה אפוא הוא גמזו הבה. ר ב ע  ה
 הקת־ פשר את הבין לא זו, נקודה ראה שלא טוכנר,

 השני, הגבר ובין העבר) (יהדות גמזו בין פרונטאציה
 הולכת אליו אשר גמזו, של ״מתחרהו״ גינת, הד״ר

 דוקטור החוקי. בעלה מאצל בלילות הסהרורית גמולה
יש את לגמרי ברור באופן מייצג הצעיר, האיש גינת,
 אירופי, אדם הוא גינת לגמזו, בניגוד ההווה• של ראל
 ותכליתי מעשי טיפוס הוא מודרני. אדם אומר, הווה

 של ״סגולותיו״ ;ובתפילות בסגולות מאמין גמזו ביותר.
 הממציא המודרני, המדע על־ידי לו מומצאות גינת

 (שעז) החיים״ טורח ״שמקילין שונים ומכשירים מכונות
 ואפילו מחלות, מיני ״כל העוצרות מודרניות ותרופות

 טיפוס הוא החילוני, החוקר גינת, (שם). השבעות״ בלא
 וכל מכל רומאנטי ובלתי בתכלית מעשי תכליתי, קר,

 הצעיר, האדם אותו). האוהבת גמולה אל הקר יחסו (ראה
ההיס היריב אפוא הוא הזה והאנטי־רומאנטי החילוני

 עם־ של ושכינתו מהותו סמל גמולה, את הלוקח טורי
ת כאל אליו, שהזקינה. המסורת מיהדות ישראל, נ י  ג

 אליו. שיקחנה ומבקשת האוהבת גמולה יורדת אגוז,
 סיומו שנת תש״ח, בשנת מתרחש הסיפור כי לזכור חשוב

 מדינת־ישראל, של הקמתה וערב הבריטי המאנדאט של
לכלל עמנו בחיי הגלות תקופת את להביא המבקשת

.0 385-378 עמודים תל־אביב, אוניברסיטת הוצאת ),1968 (קיץ 2 מספר א, כרך הספרות, למדע רבעון - הספרות בתוך *
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379 עולם״ וב״עד ועינם״ ב״עידו עגנון של ההיסטוריוסופיה התפיסה ]2[

 על גמולה עומדת עולם, הרת שעה זו, בשעה ,:סיום.
המו ההיסטוריות הקונצפציות שתי בין הדרכים פרשת
 תפיסה איזו וגינת. גמזו :שלה הגברים שני לה, צעות

 האלטר־ מהי אולם לכל. ברור גמזו, מייצג אידיאית
? גינת הוא שמייצגה נאטיבה
 ׳בעמ הסיפור, בסוף (הנזכר גינת הד״ר הצעיר, האיש

) בשם גם שצב, ת ל י  החוקר וראשונה בראש הוא ג
ה אשר ל י  העינמיים, ההמנונות ואת עידו לשון את ג

 רוחם האמנותי(״עזוז מערכן הן מתפעלים שהכל יצירות
 הגדולה ההיסטורית מחשיבותן והן [שמד]) שירתם״ וגאון

הנע החוליה את בהם מצאו והבלשנים (״ההיסטוריונים
ההיס ראשית את שמקשרת הדורות, שבשלשלת למת

 אלו המנונות מהם [שם]). לה״ שקדמו בדורות טוריה
הק לתורת הם סמל כי סבור טוכנר ? מייצגים הם ומה

בד להאריך בלא ראיות. אינן כאן ראיותיו אך בלה,
 לכל מאוד ברור משהו כאן יש כי מיד לאמור נוכל ברים
ב ההיסטוריוסופיה המחשבה תולדות את המכיר אדם

ל המתאים משהו האחרונות, השנים בעשרות ישראל
ממסור כליל עצמו את המנתק צעיר ישראלי דור אותו

 ב״חוליה זאת, תחת עצמו, וקושר הגולה יהדות של תה
 הבאים אליליים בהמנונות הדורות״, שבשלשלת נעלמת

 כאן היא הכוונה כי ספק אין ההיסטוריה״. מ״ראשית
 כל האוגריתיים, הכנעניים, הבבליים, העלילה לשירי
שו שזרמים וטרום־יהדותית טרום־תנ״כית ספרות אותה

 ה״כנע־ הם שבהם שהקיצונים—הישראלית במחשבה גים
 עצמם רואים שאינם אלו הצעירים״, ״העברים או נים״

 מקורותיהם את בה רואים —המסורה יהדות כממשיכי
 של שירתם״ וגאון רוחם ״עזוז 1האמיתיים. הרוחניים
 עינם חוקרי (״כל מובהקים אליליים שהם אלו, המנונות
 היו״ גבריים וכמריהם עינם של שאלוהיה אומרים

 קדומה, שירת־עלילה אותה לנו להזכיר חייבים [שמה]),
 שלנו הלאומית התחייה שספרות ורבתי־אייל אלילית

 החל —לעצמה ומופת אות בה וראתה אליה ערגה
 נביא ״חזון בעל בטשרניחובסקי וכלה ויל״ג במאפו

 רטוש ביונתן גנוזים״, ״לוחות של בשניאור האשרה״,
 ומקובל שידוע במה כאן להאריך הראוי מן אין ובחבריו.

 טעם ואין קורצווייל, ברוך של בזכותו בעיקר מכבר,
האינטרפרטאציה בין הקיים התהומי הניגוד את לפרט

 ״עידו עלילת מתארעת שבו זה תאריך של משמעו על
 על (בגרמנית) במאמר שקד גרשון במיוחד עמד ועינם״
פורסם). (טרם ועינם״ ״עידו הסיפור

 לעבודותיו הקורא את להפנות מבקש הייתי זה במקום 1
 :למשל ראה, זו. בסוגיא קורצווייל ברוך של החשובות

(׳כנ הצעירים׳ ׳העברים תנועת של ומקורותיה ״מהותה
 (שוקן, ז׳ מהפכה או המשך — החדשה ׳ספרותנו ענים׳)״,
 על והעיר וחזר העיר קורצווייל .300—270 עמ׳ תש״ד),

 שמייצגיו היסטוריוסופי, זרם אותו של ומשמעותו חשיבותו
 דבריו מראשי ואחד הצעירים, ה״כנענים״ היו הקיצוניים

בן־גוריון. דוד היה האחרונות בשנים

 של האינטרפרטאציה — היהדות של המסורתית־גלותית
 הציונית־ממלב־ ,החדשה האינטרפרטאציה ובין — גמזו
 הם והקיצונים הבהירים שמייצגיה היהדות, של תית

 באורח כמו גינת. של האינטרפרטאציה — ה״כנענים״
 הגלות את גינת שולל המדעי עיסוקו בטיב גם כך חייו

 את עגנון עשה שבשלה הסיבה זוהי כולו. ועולמה
 העינמיים. וההמנונות עידו שפת לחוקר הצעיר הדוקטור

משו בתכלית והמודרני טרום־אברהמי הטרום־היסטורי,
 ותפיסת דהיום הישראלי הנוער של זה במסמלו בו, לבים

שלו. ההיסטוריה
הסיטו של למדי וגסה מאוד סכמאטית הצגה כאן עד
 ואילך מכאן ועינם״. ״עידו שבסיפור העיקרית אציה
המ של עמדתו מהי נוסף. מה דבר לראות עלינו שומה

 גמולה של בעלה הללו, היריבים לשני ביחס ספר
 במקצת, הגסה השאלה את לשאול עלינו שומה ? ואהובה

 לאיזה —רציני אידיאי דיון בכל נמנעת הבלתי אולם
 מתוך כי לטעון אנסה ראשונה המספר? נוטה כיוון
 ישראל, אמוני שלומי של נציגם גמזו, של הצגתו אופן
ן כי ברור  המסורתית התפיסה עם מזדהה עגנון אי
 החרדית ההיסטוריוסופיה את אופן בשום מקבל ואינו

 גמולה על סיפורנו, של הסמל בלשון פיה, שעל התמימה,
 אינו שהוא הביניים בימי עמו ולחיות בעלה לגמזו לשוב

 כי העובדה על הצביע כבר טוכנר מהם. להיחלץ מבקש
המ היהדות בפני עגנון מטיח נוקבת ובאכזריות באומץ׳
ם למעשה כי העובדה את סורתית ל ו ע  בן היתד. לא מ

 עם גמולה של זיווגה לגמולה. היהדות, לרוח אמיתי זוג
 הגיעו לא מעולם אך בלבד, חוקי־פורמאלי היה גמזו

 אפוא, תופסים אינם נישואיהם אישות. יחסי לידי השניים
 שאל איש. אשת איני ״אני לזעוק גמולה יכולה ובצדק

 ״מאה של ישראל (שפט). בשרי״ את עיניו ראו אם אותו
 הבעל עגנון, לנו אומר כך מעולם, היה לא שערים״

 רק היה יחסם השכינה! של היהדות, רוח של החוקי
 שלאחר מלאכותי קשר מלומדה, אנשים מצוות של מעשה
 [שסג]) במדבר הנדודים סוף (אחרי קצרה לבלוב תקופת

 מתרשמים ועינם״ ״עידו הסיפור קוראי ואיננו. נבל
 התו- ויחסו גינת של מאכזריותו — ובצדק — כלל בדרך

 כבעל גמזו מופיע לעומתו גמולה; אל עלתני־בלבד
 ולא לזכור עלינו שומה אולם בכל. לאשתו הדואג אוהב

 גמזו של ביקורו מטרת האמת. כל זו אין כי לשכוח
 את לשלוח כדי כסף ללוות היא הסיפור מספר בבית

 את הרואה (שנח). מרפא חשוכי בבית ולכלאה גמולה
 כמוה וחופשיה כלבנה יפה ההרים בראשי מטיילת גמולה

 מרפא חשוכי מטורפים בבית ימיה לכל לכלאה ומבקש
 מג־ גמור יאוש של צעד —איום צעד ספק ללא עושה
 עצמו, גמזו אפילו כי נמצא אליה. אהבתו ומפרשת מולה

 בעל להיות יכולתו ובאי בכשלונו מכיר המסורה, יהדות
 גמזו שנוקט כך כל המגוחכות התחבולות אף לגמולה.

הל־ לאור בלילות לטייל שתצא אשתו בעד למנוע כדי

2 7 2



[3]צמח עדי380

 מיטתה לפני לח בגד לשים האווילי הרעיון המלאה, בנה
 בבגד היחסות רגליה תיגענה ממיטתה, שלכשתרד כדי

 יודע עצמו שהוא בשעה שעא),—(שע ותתעורר הרטוב
 כל ונעלתי מנעולים שבעה הדלת על תליתי ״אפילו כי

 בים מפתח כל וזרקתי מפתחות בשבעה ומנעול מנעול
 אשתי היתד, או־ץ־ישראל של ימים שבעה של אחד

תח — והולכת״(שנו) ויוצאת ופותחת כולם את מוצאת
 את הן אף מדגישות אלה ומגוחכות ילדותיות בולות
 ועם גמולה עם להתמודד גמזו של הגמור יכולתו חוסר

 את עגנון של האשמתו בפניו. מעמידה שהיא הבעיות
 מסוים במובן שהרי יותר, אפילו נוקבת המסורת יהדות
ר כ  הספרים את לו מכר כאשר לגינת גמולה את גמזו מ

 בבירור ידע לא ואפילו שבתוכם, הסגולות עם העתיקים
שנמ אלו, סגולות והרי מקום. באותו מונחות שהסגולות

 גמולה, של אביה גאואל בן גבריהו ידי על לגמזו לו סרו
 בלילות, בשנתה בלכתה צעדיה את השומרות הן הן

 אל גופה גמולה גם הגיעה גינת לידי שהגיעו ומתוך
לבי שתחזור (תחת הסהרוריים בטיוליה גינת של חדרו

המ יהדות גמזו, ממנו). ניטלו שהסגולות גמזו של תו
 הפיקדון על כיאות שמר לא ההיסטורי, ישראל סורת,

 מגיע הלכך לו. שיאבדו לסגולות להן ונתן בידיו שהופקד.
 להמשיך לו, נשואה להיות ותסרב גמולה בו שתבעט לו

 מפוקפקת גמולה על גמזו של זכותו אומר, הווה בדרכו.
 הוא אין עגנון. י• ש. הסיפור, מספר של בעיניו ביותר

 למקומות פניה היא שנושאת ישראל שכינת על תמה
ונועזות. חדשות היסטוריוסופיות לתפיסות אחרים,
 אם שהרי הדברים. של לעיקרם מגיעים אנו וכאן

 קיימת היתד, שלא או פקעה, גמולה על גמזו של זכותו
טו הרבנים אם ? עליה גינת של זכותו מהי — מעולם

 היוחסין שטר כלום ה״כנעניס״ז צודקים כלום עים,
 של עינם והמנוני עידו מלשון ההיסטוריה״, מ״ראשית

ההיס ישראל מתפילות היוחסין שטר על עדיף גינת,
 רב מר פנואל, ברבי דוסא רבי של מפיוטיהם טורי,

 תשובתו ? גמזו שמביא הלוי(שם) ויהודה (שעה) עדיאל
 תשובה .א ל היא עגנון של המתריסה, החד־משמעית,

 המכריעה הנקודה המרכז, כנקודת לי הנראית זו, בוטה
 הובנה שלא לי כמדומה ועינם״, ״עידו שבסיפור ביותר

 שנכתב מה בכל קראתי טועה, אינני אם כלל. היום עד
 המבקרים מן שמי סבור ואינני ועינם״ ״עידו על כה עד
 לקורא אומר עגנון הבאה: המכריעה לעובדה לבו שם

ו כי ביותר, ברורה בלשון פעמים, כמה ד י ם ע נ י ע  ו
ו לא י א ה ל ו ו א ר ב  מה כי דיוק, ליתר או, —נ

 לא עינם״ ו״המנוגי עידו״ כ״לשון להציגו התיימר שגינת
 חוקר אלא הוא אין לא. ותו שחר חסרת בדיה אלא היו

 אינם העינמיים ההמנונות כי ברור המבקרים לכל רמאי.
 והשיח גמולה, של מפיה גינת הד״ר שרשם השירים אלא

 אולם שפח), (שפה, עידו לשון היה בו משיחה שהיחה
לשון על לנו אומר שעגנון את מה משום־ זוכרים הם אין

 גנוזה שהיתר, עתיקה לשון איזו עיקר כל היא אין זו.
 וגם עתיקה, היא אין ומצאה. גינת שבא עד שנים אלפי

 פרטית, הלצה בדיחה, מעין היא הרי כלל. לשון היא אין
 פרטית שפת־סתרים או פשר חסר תינוקות לשון מלמול

 ממנה: ברורה שאין בלשון אומר עגנון ואביה. גמולה של
 (שסד). לבם״ את לשעשע להם שבדו היא, בדויה ״לשון

 בידורי הוא היחיד תפקידה בלבד, הלצה לשון זו — ודוק
 כמה זו נקודה על חוזר עגנון אחר. ערך כל לה ואין

 כך בכוונתו. ספק להטיל ואין יתירה בהבלטה פעמים
 זה במשפט מחייך המחבר, (ועמון, הסיפור מספר למשל

 שהיו דברים גילה ש״גינת מאוד) מרה אירוניה של חיוך
 והשירות עידו לשון היינו שנים, אלפי כמה מכוסים

 בחישוף עגנון פותח לכך ותכף (שפד), העינמיות״
 לשון באיזו ״אמור אלו: ״תגליות״ של האמיתי טיבן

 שאני גמזו הכיר עינם. בלשון או עידו בלשון דיברו,
 תאמין, לא ואם תאמין אם ממועך, בקול השיב כועס.

 שהי־ בלשון — ז לשון באיזו — דיברו. הלשון באותה
 לשעשע להם שבדו בלשון אביה, עם מדברת גמולה תה

 באומרו גמזו, (שכן זה ואירוני חכמני קטע לבם״(שפה).
 ישירות משיב שהוא יודע איננו דיברו״, הלשון ״באותה
 היא היא זו שלשון יודע איננו שכן המספר, של לשאלתו

 או עידו״ ״לשון בתור גינת הד״ר שפרסמה הלשון
 היא עידו שלשון בבירור רומז העינמיים״) ״ד,המנונות

 אחרי שבא והקטע ואביה, גמולה שבדו הבדויה השפה
 כן שאמנם מאשר גינת, של לחדרו פורץ גמזו כאשר כן,

 על גמזו מספר שבו במקום אחר, במקום אף וכך הדבר.
 על לו כותב ״היה כי גינת, הד״ר הוא הוא גדעון, חכם

שי ואפילו גמולה, מפי שומע שהיה השירים כל פנקסו
 כותב היה להם, שבדו לשון אותה היינו אביה, עם חותיה

 אפוא הנו גינת עמו שמביא היוחסין שטר (שעז). לו״
ף י ו ז  שהוא הפיוטי־אלילי-כנעני המיתוס לחלוטין. מ

ושיי פסולת הבל, פטפוטי אלא אינו ליהדות לה מציע
 שעת של בידור מין לשעתם, ומפוברקים מומצאים רים

 מפוברק אלילי מיתוס להציג מאפע. שערכו עצלה פנאי
 הרי גמזו, של לעולמו היהודית, למסורת כאלטרנטיבה זה
 ל״חכם שהתחפש האיש גינת, גמורה. עיניים אחיזת זו

בב מתחפש גמולה, של אמונה את לרכוש כדי גדעון״
שול מפסולת שנטל העתיקים־לכאורה ד,״כנעניים״ גדים
וההיס שקר תורתו שקר, אפוא גינת גמולה. של חנה

הלב. מן בדויה מציע שהוא טוריוסופיה
 מה שום על בבירור לראות נוכל זו, נקודה משנבין

 לגמזו, נתגלתה שתדמיתו אחרי כתביו כל את גינת שרף
 זכותם את גינת מבטל שבה ביטול ״איגרת כתב ומדוע

 לא וידפיסו יחזרו שלא ספריו, הוצאת על המו״לים של
 ולא עידו) לשון של מלים צ״ט (היינו המלים ספר את
 את ולא עידו) לשון דקדוק (היינו הדקדוק ספר את

 לכל, יוודע עתה הרי ,).(שצד העינמיים״ ההמנונים ספר
הבל דבר אלא אינם גינת של ״מחקריו״ כי גמזו, ידי על־
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381,עולם וב״עד ועינם״ ב״עידו עגנון של ההיסטוריוסופית התפיסה[4]

 אמיתי. היסטורי מחקר של שמץ בהם ואין הלב מן הבדוי
 באירוניה הסיפור את חותם עגנון נתקיים. לא חששו

 הפאנתי־ ושאר ענת האלה מעריצי כנגד (בוודאי מרירה
 את קיימו לא שנהוג ״כמו :בקרבנו) החיים הכנעני ן1א

 שכבר והולכים, נדפסים ספריו אדרבא המת. צוואת
 של ויופיים חנם ובייחוד ספריו את מכיר העולם התחיל

(שצה). העינמיים״ ההמנונים
 כנראה עמהם שרף ניירותיו, כל את גינת כששרף אבל

בלי סהרורית בלכתה גמולה על שהגנו הסגולות את גם
 לא שוב הגג, על לילה באותו גמולה טיילה וכאשר לות.
 נפלה והיא עליה, לשמור היה שיכול עליון כוח כל היה

 האנטי־גלו־ ,החילוניים הצעירים של כדרכם ונהרגה.
 מנסה כך בכוח, עמם את להציל שנה באותה שניסו תיים,

 ארצי פיזי, באופן גמולה את להציל גינת, נציגם, אף
 הסכנה, מן אותה להציל ועלה ״קפץ :הסכנה מן גרידא,
 העלילה אם (שצב). ומתו״ שניהם ונפלו המעקה נשמט

 בני־ישראל פסקו שבו בזמן תש״ח, בשנת מתרחשת
 את להושיע וניסו שנשרפו הגלות סגולות על לסמוך
 כאן יש עגנון. כאן רומז מה אל ברור פיזי, באופן עצמם

 עגנון שמשמיע ביותר פסימית נבואה עם איומה אזהרה
 היה שלא עתיק במיתוס המתיימר הצעיר הישראלי כלפי
 גמולה את הסהרורית, אומתו את להציל ורוצה נברא ולא

 לו שתשמש על־מנת — הזרוע בכוח לו, לבה שמסרה
 שהוא המזויפת להיסטוריה אכזב לא כמקור להבא אף

 עגנון כאן ששולל השלילה ידיעתה. ובלי בעזרתה מייצר
 לא קיצונית היא הממלכתית העברית הלאומיות את

 מוצגת העבריות — נטורי־קרתא של משלילתם פחות
 במיוחד היהדות, כניצול בשווא, והתיימרות בזיוף כאן

 שלילתו אבל ממנה. להיבנות כדי היהדות, של פסולתה
 לא חמורה נטורי־קרתא, אנשי השוללים, את עגנון של

 ובוודאי גמולה, את להבין מסוגל איננו הזקן גמזו פחות.
 אותה מנצל אותה, דוחה הצעיר גינת להצילה. שלא

המוות. את — עגנון של לדעתו — עליה ומביא לרעה
 בניהיליזם מוחלטת, בשלילה אפוא מסתיים זה סיפורנו

 לי כמדומה אך גמורה. פאטאליות של בהרגשה או גמור
 העקבי פיתוחו אגב, (שהוא, זה מוצא וחסר איום שסיום

 מסתיים שבו המוצא חסר המצב של והבלתי־גמנע
 המחבר על שכפה הוא 5אמונים״) ״שבועת הסיפור
 ולנסח, יותר מאוחר בסיפור ההיסטוריוסופי לנושא לחזור

 תשובה מאוד, דומים מוטיבים של מחודש עיבוד תוך
 גם כי אף—מעמיד שהוא לבעיה יותר פוזיטיבית

 הוא זה גמור. חיוב של בגדר עדיין איננה זו תשובה
 עניינו — גרידא אידיאית מבחינה לפחות — לי כמדומה

 בסיפור לדיון עתה אפנה כן על עולם״. ״עד הסיפור של
זה.

הסיפור של גיבורו רכניץ, את ועינם״ ב״עידו מזכיר עגנון °
וג־ ארליך שושנה של הזיהוי (שנז). אמונים״ ״שבועת

מעצמו. מתבקש וגינת, רכניץ של וכן מולה,

עולם״ ״עד ב.
 — אחדים לפירושים הוא אף זכה עולם״ ״עד הסיפור

 בפני ספר אף העמיד מוקד) גבריאל (של מהם אחד
 כי המפרשים רוב של מעיניהם נעלם לא ושוב עצמו.

 קשר קשורים זה סיפור של היסודיים מסמליו כמה
 תולדותיו ישראל, בעם הכרוכים שונים בנושאים אמיץ

 שמו כי לראות כדי במיוחד חדה בעין צורך אין וגורלו.
 הסימבולית מהותו על מעיד בסיפור הראשי הגיבור של

 שאין מכיוון האל). בחיר עם־ישראל, —עם־זה (עדי־אל
 וקצר סכמאטי לתיאור מעבר זה במאמר להפליג בדעתי

 לא הסיפור, של האידיאי־בלבד שלדו של האפשר ככל
 לציון מעבר עמזה עדיאל של דמותו על כלל אתעכב
 העובדה רק חשובה לענייננו שמו. של הסימבולי משמעו

 אחת, עיר לחקר ימיו כל את כמעט הקדיש זה גיבור כי
 אפוא מהי שנים. מאות הרבה לפני שחרבה גומלידתא,

 ושלחקרה מאוד, רבות שנים לפני שחרבה עיר אותה
ירו לא אם חייו, כל את ישראל, עם ״עם־זה״, הקדיש

 בכל תמיד, חוקו לחם היא חייה ופרשת שנחרבה, שלים
ת־ של ממונו :פיתוי בפגי עומד עמזה ? ענותו שנות ל  גו

 דעתו, על עמזה את מעבירים התהילה וסיכויי העשיר טל
 הרוחני עולמו את כליל לנטוש מוכן כמעט שהוא עד

 הבלן הספר, בו ששולטים החומרני העולם אל ולהיספח
 ומסיבותיהם העשירים של ההבל עולם 6(שיח), והחייט
 הנכבדים הפרופסורים של עולמם שלהם, הפנים וקבלות

 בך. בל מתחילה לו בז שעמזה ובנותיהם, נשיהם על
 עדן עדה האחות בביתו מופיעה המכריעה בשעה אולם

 עולמה, אל החומרני־הארצי העולם מן אותו וממלטת
המ בית של העצמית וההקרבה הנפש מסירות עולם

 של תולדותיה מגילת את הוא מוצא זה במקום צורעים.
 גומלידתא אם עולם. עד בה להגות ונשאר גומלידתא,

 צריך תולדותיה ספר שחרבה, לירושלים רמז היא העיר
 בהם אשר הקודש כתבי התנ״ד, מעין משהו על לרמז
 הספר של תיאורו מקווי כמה ואכן, תמיד. זה עם הוגה

 גוויל, על כתוב הספר :רושם אותו בנו מחזקים בסיפורנו
 שהיה ״שכל כזה והוא ויותר״, שנים אלף ״לפני נכתב
 שבו״ הרעים הדברים מפני דמעות עליו הוריד בו קורא

 גבאים כמה לשריפה״ להוציאו ״ביקשו זה ספר 7(שכב).
 הזה הספר על שונים. בדורות פעמים וכמה כמה וממונים,

 האבות לדור. מדור לבנו, מאב הוא מועבר כי לנו נאמר
 ״מצאו ובניהם מספרם״, חוץ מהם נשתייר ״לא שמתו

הראשו לדמעות דמעותיהם וצירפו בו וקראו הספר את
 לבית מרצונו עמזה עדיאל שנכנס לאחר (שכז). נים״

 של קטנה דתית קהילה מעין שם לו ויצר המצורעים
ומקהיל לאולם נכנם ״היה בספר, המתעניינים אנשים

 והעצים׳(שוקן, ׳האש על־פי עולם״ ל״עד מראי־המקום כל 6
תשכ״ב).

ואילך. 10 כב, א, מלכים השווה 7
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[5]צמח עדי382

 ואקרא שבו ורעי אחי להם ואומר הבית משוכני סביבו
 ומספר מוסיף עמזה עדיאל היה ״ופעמים לפניכם״(שלג),

 חכם אותו חידש הרבה חידושים מדעתו. שחידש ממה
״ [ . . . חידו להמשיך, מבקשים שאנו וכמדומה (שם), [

 כאשר דמעות״ עיניו ״זלגו עצמו עמזה רבים. תורה שי
 שאפילו סופרים מעשי גדולים ״כמה וראה בספר קרא
 עבודתם״ את מניחים אינם צווארם על מונחת חדה חרב

הד האסוציאציות בתחום אנו נמצאים ושוב —(שלב)
 ושוט־ בספר ההוגים של תיאורם גם המובהקות. תיות

 למסגרת בתכלית מתאים המצורעים, דורות, מדורי ריו
 ספר על ששמר העם המוצע: האלגוריסטי הפירוש
 היה ישראל, עם לבנים, מאבות והורישו ימיו כל הספרים

 מגורש לארץ, מארץ נודד מצורעים, כאותם בגויים נרדף
 העוין החיצוני העולם מן ומובדל שונים לשוב ממקומות

פור עליהם שבאה דים ״ולא כאחת. אותו וירא אותו
 ונדים ונעים ליערות״ולמדברות שנידחים אלא שכזו ענות
 בעת כלומר האחרון, בזמן רק (שכז). מזונם״ אחר

 והולך משתנה העולם התחיל דורות כמה ״לאחר החדשה,
 בעלי בצרת רואים והתחילו הבריות של דעתם ונשתנתה

למ מיוחד בית הקמת לידי והביאו (שכז), הייסורים״
הלאומי). (הבית בשלווה לשכון יוכלו שבו צורעים

 מתוך שהעלינו ההיסטוריוסופיה הסכמה עולה כאן עד
 הדתית־ התפיסה עם אחד בקנה עולם״ ״עד הסיפור

 אלא כאן לנו אין לכאורה והשלמה. הנאיבית מסורתית
 ימיו, כל בתורה העוסק חכם תלמיד על תורני סיפור

 הוא שלבסוף אלא והממון, ההבל אחרי נפתה שכמעט
 שלומי עדת אל הוא חוזר עצמית הקרבה ותוך מתגבר
 עדן״ ״עצי תחת בגן בספר אתם והוגה ישראל אמוני

 פירוש של שתוקפו עקא דא אולם עולם. עד (שכט)
בתול הסיפור של ההיסטוריוסופיה לתפיסתו זה ראשוני

 ביותר מוגבל תוקף — האחרונים בדורות ישראל דות
 אנו מבקשים כאשר מהרה עד לנו מתברר זה דבר הוא.

 גומלי־ של ספרה כולו. הסיפור כל על זה פירוש להחיל
 ירושלים — עצמה והעיר הוא, הספרים ספר אמרנו, דתא,

 הוא רוחני עיסוק ובספרה בה שהעיסוק הקודש, עיר
 כן אם אבל עם. של שלמים חיים לו להקדיש שראוי
 גומ־ של המפורט התיאור את להבין נוכל כיצד הדבר,
 של לשון בכל להדגיש יש ? בסיפור לנו הניתן לידתא
ו עגנון כי הדגשה נ נ י  כסמל גומלידתא את מתאר א

ספ מבקרי יכלו כיצד בעיני ופליאה שאבדה, לשלמות
 — וקדושה רוחנית עיר איננה גומלידתא כן. לומר רות

 אלילית עיר רק לא היא גומלידתא הנכון. הוא ההפך
וחב מוסרית מבחינה מושחתת עיר גם אלא מובהקת,

גמורה. בחילה בקורא המעוררת מנוונת עיר רתית,
 מספר הוא המצורעים, לפני עמזה עדיאל קורא כאשר

 אלוהי גוח ועל גוש ועל גוץ ועל גומש ״על להם
 מעיהם, עמוסי !]האלילים [של עולליהם ועל גומלידתא

״כמרים אותם ועל הגדולים״, עם הקטנים גילוליה

 גומלידתא (שלג). נקראו״ עבודתם שם על כולם וכמרות,
 של זנות במקדשים, פולחנית זנות בה שנהגה עיר היתד,

 חיבתם שמתוך והקדשות, ״הכלבים :כאחת ונשים גברים
 הזונות ״מלבד ;(שלג) וגולשניות״ גולשנים להם קראו

 גבירה, ואמן עבד שאביהן והזונות הגבירות מן שנולדו
 לפי לו אחר צבע אחד שכל והכלבים והקדשים והקדשות

״ והמחיר האתנן ולפי גלימתו לפי עורו [ . . .  (שיז).י [
 הוא מי יודע שאין ממזרים לידת כדי עד מינית פריצות
 (״שמנהג בגומלידתא ורגיל מצוי עניין היתד, אביהם
 שנתעברה שאשה ובגלילותיה, בגומלידתא היה פשוט
״ נתעברה ממי יודעים ואין [ . . .  בה נהגו ועוד [שלא]). [

 מוצאים אנו שאין נתעבים מנהגים מיני בגומלידתא
מתפו תרבויות שבמנהגי בין.המאוסים אפילו כמותם
 בגומלידתא הגדולות הגבירות כי אנו קוראים ררות.

 וחיות בהמות מיני משדיהן מיניקות היו לזנונים שילדו
 אלא להענישן בכוונה היה לא זה מנהג של וטעמו (שלא),

האצי שבין הסוציאלי הפער על לשמור בכוונה ורק אך
 עם אהבים מתנות היו הגבירות העם. פשוטי לבין לים

 ״הורגים היו גומלידתא שבני אלא לעיל, כאמור העבדים,
 של כבודן שאין חיה, של ולד לה ומביאים הוולד את

 שלא אשה, ילוד לסתם מיניקות להיות גדולים בנות
 כלום (שלא). אדם״ בני פשוטי בדם הטוב דמן יתערב

 את עמזה עדיאל הקדיש שלה העיר היא זו מופקרת עיר
 היא ראויה זו עיר כלום ? וטוהרה פרישות מתוך חייו, כל

 ספר את ינצרו אסונה, ועל עליה דמעות הכל שיורידו
 וירטיבוהו לבנים מאבות בירושה יעבידוהו קורותיה,

 עצום פער של משמעו מהו ן בתחינתם ויעטפוהו בבכיים
 התפקיד ובין עצמה גומלידתא העיר של מהותה שבין זה

 שלא רוחניים, לחיים מוקד של תפקיד ממלאת, שהיא
י היא נחלתה מעולם היו

 לאותה להידרש אנו חייבים זו נקודה להבין כדי
מסו ובמידה רבה, עת שהיתה היסטוריוסופיה בעייתיות

 החברתית־תר־ בתפיסתם המוקד נקודת עכשיו, גם ימת
 עם של מהותו בשאלות שונים מחשבה חוגי של בותית
 הלאומי־ממלכתי הזרם את הזכרתי כבר וגורלו. ישראל

 שנקרא למה הקיצוניים, בגילוייו והולד, המתקרב ה״עברי״
שהת היהודית המסורת תפיסת את הזכרתי ״כנעניות״.

 חייבים אבל ושניאור. טשרניחובסקי יל״ג, בכתבי בטאה
 שעיקרה זו, היסטוריוסופיה תפיסה כי עתה לזכור אנו

גי ענפיה, כל על היהודית הגולה של מוחלטת שלילה

 הנכונה הבנתה זכר. ממין זונה בעברית פירושו ״כלב״ ״
 ״עד בסיפור זו בהוראתה המופיעה זו, תנ״כית מלה של

 הכלב סמל להבנת לה יש יתירה חשיבות במפורש, עולם״
 (על שלשום׳ ב׳תמול למשל האחרות, עגנון ביצירות

 בעיקר עמד שלשום׳ ב׳תמול הכלב של הארוטית משמעותו
 ׳עמ תשי״ג], [שוקן, הרומאן׳ ב׳מסכת עיין קורצווייל. ב.
 של מיטתה ושוכן דמותה בן הוא שם הכלב ).110—99

זוניה. : לבקרים מאהבים המחליפה סוניה,
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383 עולם׳ וב״עד ועינם״ כ״עידו עגגון של ההיסטוריוסופית התסיסה

המד התלמוד, (התפילות, הרוחניות ויצירותיי, לוייה
)וחסידות מוסר ספרי רשים, . .  להזז, ״הדרשה״ בנוסח .
 והערצה השגבה עם עמנו בתולדות תמיד מחוברת היתד,

 התנ״ך ולשונו. התנ״ך של עולמו התנ״ך, של קיצונית
 כנען ״כובשי של והיחיד האחד הרוחני כאביהם הוכר

 הרבה נתעצם זה היסטוריוסופי קו דהאידנא. בסערה״
עמ בשל בעיקר שלפנינו, הסיפור נכתב שבהן בשנים

 שאימץ בן־גוריון, דוד דאז, ישראל ממשלת ראש של דתו
 יצא לו האופיינית ובעקביות במלואו, זה תנכיסטי קו לו

 בתנאי ובשלו שעלו יהודיים סמלים אותם כל לשלול
 של הגמורה שלילתה תוך הגולה. של ובעולמה הגולה
 בגוסחא לגבש ברצוננו אם ערכיה. כל אף נשללים הגולה
 בנגוריוניסטית״עב־ התנכיסטית התפיסה את אחת קצרה

 בה שהשתמש במימרא להשתמש נוכל הזו, רית־כנענית
 של ערכו עצמו״. באור מאיר ״התנ״ך גופו: בן־גוריון

 לבריתא ולגמרא, למשנה זקוק הוא אין ובו. ממנו התנ״ך
 וספרי האגדות המדרשים, הפירושים, לכל ותוספתא,

 המוסיף כל עליו. ומוסיפים אותו המשלימים המוסר
 הוא הוא, מכוחו וזורח עומד התנ״ך גורע. התנ״ך על

 של לחידושם בסיס בלבד ובו שלנו, ההיסטוריה גילום
 פולחן של שנים שנים, באותן בארץ שחי מי כל חיינו.

 התנ״ך״ ״חוגי התנ״ך״, (״חידון גילוייו כל על התנ״ך
הני ביישובים וכלה במרכז החל בארץ, שצצו השונים

 של אלו רבים גילויים יזכור ספיחיו, כל ועל דחים)
 מקור בתנ״ך שראתה האנטי־מסורתית העולם השקפת
 (התנ״ך בציון לעם יחיד ואף עיקרי היסטורי השראה

 עצמאותן תולדות כספר בעיקר זו השקפה לפי נתפס
ובירושלים). בשומרון היהודים, מדינות של הממלכתית
 הסיפור מופנה לפחות, אידיאית, שמבחינה לי כמדומה

 מה כשלעצמו התנ״ך אלה. רוח הלכי נגד עולם״ ״עד
ירו אחת, מזרחית עיר של קורותיה סיפור מהו ? הוא

 עובדת עיר ומושחתת, חטאה עיר ימיה רוב שהיתר. שלים,
 פנימי ערך איזה ? ובחמה באף נביאיה ורודפת אלילים

 זה עריץ מידי קטנה עיר איזו של כיבושה לסיפור יש
 של רציחתו לסיפור או אחר, עריץ של ידו תחת ובואה

 בעלת משמעות איזו תחתיו? אחר וקום עריץ אותו
 מלכותי שטוף־זימה של נאפופיו לסיפור יש עצמי ערך

 כאן, עגנון לנו שאומר כמדומה התנ״ך, אחר? או זה
ו נ נ י  הרוחנית וחשיבותו קדושתו עצמו. באור מאיר א

 המצורעים של יסוריהם מכוח אלא מתוכו, לא לו באו
 של והתמדתו מסירותו מכוח הדורות, במשך שנשאוהו

 כשלעצמו, עדן. עדה של הקרבתה מכוח עמזה, עדיאל
 אנטי־רוחני, ספר הוא גומלידתא של תולדותיה ספר

 משמש כשהוא אולם מעט. לא ומבחיל ריק ספר אלילי,
 כשהוא ולכיסופיהם, המצורעים של לדמעותיהם כמוקד

 (שכט), הנענים של ומוגלתם דמעותיהם את לקרבו סופג
 של רוחנית, קהילה של לגיבושה מרכז מהווה כשהוא
טהור, רוחני אינטרס מתוך בו העוסקים אנשים קבוצת

]6[

 כמדומה רוחנית. וחשיבות משמעות אף הוא מקבל
 מתפקידו התנ״ך ספר את המפקיע כי כאן לגו שנאמר

פירו ומפירושי מפירושיו בגולה, העם בחיי ההיסטורי
 בידו יעלה בלבד, עצמו באור זורח לראותו ומבקש שיו,
פרס שמתוך אלא גומלידתא. של לספרה שידמה ספר

 למגוחך; עמזה עדיאל של עיסוקו הופך זו פקטיבה
 מהותה שכל עיר בשם החומרית הרווחה חיי על ויתורו

 וחסר נלעג נראה חומריות והנאות בשרים תענוגות
לעו המצורעים בקרב כלוא להישאר הסכמתו ;משמעות

 שכל אנשים על ולקרוא ולחזור לקרוא מנת על רק לם,
 למהתלה הופכת בנעימים, בשרם בדישון היו מעייניהם

 ״עד הסיפור נראה זו תפיסה מתוך וריקה. אכזרית
 של תפיסתו על ביותר, איומה כסאטירה.אכזרית, עולם״

 קו־ של הרוחניים מקורותיה ועל עצמו את ישראל עם
 מסתפק עגנון אין זו ביצירה אולם הלאומית. ממיותו

 לפנינו, הוא אף פתוח האחר והאספקט בלבד, בשלילה
 כמעשה עמזה של מעשהו את לראות אנו רשאים שכן

 שום אין גומלידתא לעיר אמנם מובהק. דתי־אבסורדי
 קפיצה מתוך עמזה בה דבק כן פי על ואף עצמי, ערך

 גבריאל נכונה כבר שהעיר (כמו אמיתית קירקגורית
 זה״, ״עם בני חבריו ושל שלו ודבקותו מסירותו מוקד).

 פאראדוק־ צומת לנקודת הספר את עושות המצורעים,
 רוחניים־ לחיים רוחנית, עוצמה רבת זאת ובכל סאלית,
אמיתיים. י דתיים

 פרטים אליו מצטרפים זה, עיקרי פרט משנתברר
 לנו מספר כך התמונה. את ומשלימים שבסיפור אחרים
 עמזה של הספר את לפרסם שביקש הגביר כי עגנון

 כך (ועל־ידי פיזי למשהו למוצר, כך ידי על ולהופכו
 קבלה מסורת החומרני), העולם לתוך עמזה את להכניס

 ומגדולי היו גומלידתא מגולי ״שאבותיו בידיו היתד.
 גדוד של גנראל היה, גדוד ראש מהם ואחד היו העיר

״ הגותים גדודי כנגד רוחם בעוז שעמדו העירונים [ . . . ] 
 וקנאים חרות לוחמי כאלה, גנראלים אבות־זקנים (שטז).

 בבקשם לרוב ״התנכיסטים״ להם ומצאו חיפשו עתיקים,
 ״אין ואומר: מוסיף עגנון אך הביולוגית. הרציפות את

 גומלידתא שהרי מעיקרו, מופרך זה שטעם לומר צורך
מי הגותים, פלישת עם נחרבה ה ו ל ז ו כ י ר ש מ ו  ל

ם ע ר ז א של מ ת ד י ל מ ו י ג נ ״ א א ה (שטז. ב
 בוויכוח חלק כאן נוטל עמון כי דומה שוב שלי). הדגשה

 עניין היא הביולוגית הרציפות ימינו. בן היסטוריוסופי
 של מזרעם בוודאות, לומר שיכול זה מי מעיקרו. מופרך

 שייכותו הקובע הוא זה עניין לא ? בא אני ירושלים גולי
 עמון חוזר אחר במקום עוד האמונה. לשלומי אדם של

 שלפיה לתפיסה בהתנגדותו לי שנראה מה את ומדגיש
כש יורשים ביולוגית, רציפות של בכוחה ממילא, הננו
 עדן עדה של סיפורה פי על התנ״ך. גיבורי של רים

בנ משמר מכל הספר על שמרו אשר המצורעים (שכו)
ם בשנים מאות במשך דודיהם נ י ל א ל ם כ ע ר ז מ
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י של ש נ . א א ת ד י ל מ ו  העריץ על ריחמו הם ג
 לידם. הספר הגיע וכך אליהם, ואספוהו העיר דוכס

 ביולוגית רציפות אך לפנינו, אפוא יש רוחנית רציפות
 כי הסבורים הכנענית ההיסטוריוסופיה בעלי מכאן. סמי

 בשל גומלידתא אנשי של כיורשיהם להיחשב הם זכאים
 מעיקרו״. ״מופרך טעמם ביולוגית, זיקה בדבר מסורת

 לחיי מוקד שעשאוה אלה של נחלתם נעשית גומלידתא
שלהם. הרוח

 משאיר ועינם״ ״עידו שהסיפור בעוד אומר, הווה
 הדילמה, של קרניה שתי בין מוצא ללא תקועים אותנו

 גיסא, מחד ומזויף מתוכן ריק ״גומלידתי־עינמי״ עבר
 מאידך גמזו, של עברו ואימפוטנטי, כושל מסורתי ועבר
סינ של אפשרות על עולם״ ״עד הסיפור מצביע גיסא,

במי פאראדוקסאלית היאחזות — היסטוריוסופיה תזה
 ריק גומלידתי עולם אותו של והפיכתו הנבוב העתיק תוס

 ואורח רוחנית מסורת של ליוצרה ובו, ממנו ומזויף,
 הייעוד רק חשוב חשוב. אינו המקור, המעיין, רוחני. חיים

עולם״. ״עד של המספר בעיני
 גומלי־ של חורבנה סיפור את אף אנו מבינים מכאן

 עמזה עדיאל הצליח לא טיבו שאת סיפור אותו דתא,
 במגילה לקראו ונזקק (שכד), הוא בחקירותיו לגלות

 —(שכט המצורעים שבבית האוריגינאלית הגומלידתית
 כפי מתה זו עיר כי מלמדנו גומלידתא של ספרה שלב).

 גדודי לא למעשה עליה הביאו החורבן את שחיתה;
 ולהי־ אנשיה של המוסרי רקבונם אלא מבחוץ, הגותים

 לצרים מבפנים הוסגרה העיר בשרים. תאוות אחרי טותם
 לקחוה גומלידתא שאנשי קטנה, נערה על־ידי עליה
 מתוך כדרכה שלא מינית פריצות לידי והביאוה בשבי
 שטוף היותו שמלבד זה העיר, עריץ עם בשרים יחסי קיום

 אהבה גנזי לו (״גילתה היה הומוסקסואלי אף בזימה
 [של]). ועלמה״ עלם שום עם ידע שלא אהבה וגבורות

 מלאה כמורסה אלא, בקרב, אפוא הוכרעה לא העיר
 הקמים בידי ונמסרה שנבקעה עד מתוכה נרקבה מוגלה,
 נרקבות־ הממלכות שתי בין כאן העולה ההקבלה עליה.

 נרקב שבשרה גומלידתא אנשי של ממלכתם הבשר,
המ של ו״ממלכתם״ גוף, ועינוגי מותרות מתוך והולך

 היא ומחלה, יסורים מתוך והולך נרקב שבשרם צורעים,
 אותה ש״גילה״ האלילית הממלכה מכאן מחרידה. הקבלה

 אנשי של עולמם ומכאן עינם־גומלידתא, היא הלא גינת,
 אותם ומקבלים בייסורים המתייסרים המצורעים, גמזו,

 נרמזת עולם״ ב״עד (שכה). הטובים״ ״האנשים באהבה,
 בית :פאראדוקסאלית היסטורית סינתזה מעין אפוא

 חומרה את והופך גומלידתא, בתולדות הקורא המצורעים
לרוח. וחומת

 לכל אלא ממש, ״פיתרון״ כאן שאין להדגיש ברצוני
 מעין ״סינתזה״ שהרי בלבד, פיתרון שביב או רמז היותר

 היא שזו אלא ביותר. ומופרכת נלעגת להיות עשויה זו
המ לבין שבינו הנשגב, ושל הדתי של הנצחית סכנתו

 שינוי תוך בלבד. אחד צעד אך מפריד והמופרך גוחך
 וגינת גמזו של איחודם מעשה לך נראה הפרספקטיבה

 פעם: אומרת עדן עדה ומגוחך. אווילי עמזה על־ידי
 ״אין :אומרת היא כן אחרי ומיד צער״, לי בא לא ״מימי

 (שכא). הפסק״ לו שאין צער צער, לי שאין שעה לי
 הדומה עגנון של אחרת גיבורה לנו היא מזכירה בכך

 פתוחה תהילה של לגביה אף תהילה. פרטים, בהרבה לה
״אמר :חייה של שכזו כפולה לראייה האפשרות לפנינו

 קשה שעה ראתה לא כאילו דומה תילי את כשרואים תי,
 שלא אומר אתה ואמרה, הרבנית עלי לגלגה מימיה.
 שעה ראתה שלא אומרת ואני מימיה. קשה שעה ראתה
 בייסורים מברכת איני שונאי את אפילו מימיה. טובה

 הן, אמיתיות אלו ראיות שתי 9תילי״. בהם שנתייסרה
 עדה וגם תהילה שגם המוחלט הרוחני תחום לגבי שהרי

 אושר בין ההבחנה של עוקצה ניטל בו שרויות עדן
 החיים בתחום כך כל המכריעה הבחנה אותה וייסורים,

 אפשרות אין שהרי ההבחנה, שהיטשטשה לא החומריים.
 אלא למעשה, שאינם, בעוד אושר כחיי אלה חיים לתאר
 אף אלו, יסורים אבל פוסקים. בלתי לסורים של חיים

 נשגב משהו לעומת מתגמדים נשתנו, לא עצמם שמבחינת
 המשמעות וניטלת לו, הכרחי תנאי שהם בהרבה מהם
 אני החומרניים. ה״גולדנטאליים״, בחיים להם שיש

 עגנון של פתרונו את שתיארו אלה כל עם אפוא מסכים
 מבקש אלא אקזיסטנציאליסטי, כפיתרון עולם״ ב״עד
 היסטוריוסופי אופי נושא זה פיתרון כי להוסיף הייתי

 במיתוס הגיחוך סף שעל עיקשת התאחזות לפנינו מובהק.
 אי־אפשר ואף —כלל רוחני ואיננו היסטורי שאיננו
לאפ פתח נפתח טיבו מתוך רק שהרי כזה, שיהיה
 עלינו שומה אולם למטאהיסטורי. אסקופא לעשותו שרות
 ואין — בלבד אפשרות היא זו ראייה אפשרות כי לזכור

 תתהפכנה לא הבא, ברגע אף או למחרת, כי ביטחון כל
 גורלו לנו יראה ושוב ממש, עינינו לנגד הפרספקטיבות

המ של העצמאי ביתם דהיינו, זו, בתקופה עמנו של
 לפני שחרבה גומלידתא העיר בתורת העוסקים צורעים

גרידא. ואבסורדי מגוחך כמשהו שנים, אלפי
 נושא על אחת פרשנית הערה להעיר אני מבקש לסיום

 לו יש זיקה וכמדומה עגנון, ממפרשי כמה בו שנתחבטו
 עולם״ ב״עד וגם ועינם״ ב״עידו גם לפנינו. אשר לנושא

 שמות וכל וגימלי״ן, עיני״ן של רב שפע אנו מוצאים
 האותיות משתי באחת פותחים בהם הפועלים הגיבורים

 לראות בידי עלה לא ועינם״ ״עידו הסיפור לגבי הללו.
 כמדומה זאת, לעומת זו• חלוקה של הפנימי הגיונה את
 ואנשי הגימ״ל אנשי בין הבדל על להצביע שניתן לי

 ע׳ באות פותחים ששמותיהם אלו עולם״. ב״עד העי״ז
 וההקרבה הרוח בעולם אחרת או זו במידה הם קשורים

כל ובו החומר בתחום עיסוקם שכל אלה ואילו העצמית,

קפח.—קפז עם׳ תשכ״ב), הנה׳(שוקן, ׳עד 9
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385,עולם וב״עד ועינם״ ב״עידו עגנון של ההיסטוריוסופיה התפיסה[18

 ובין אלו בין שמצויה היא אחת הג׳. אנשי הם מעייניהם
 זו (שבט), עלדג או גלדג להיקרא ניתן ששמה אלו,

 העיר את והסגירה גומלידתא אנשי בידי שנחטפה הנערה
 לבה נמשך היחה תמימה שנערה היא עליה. הצרים בידי

 שהוא (״לפי גומלידתא החטא קריית של שעשועיה אחרי
 נוער״ הוא עדיין יקרה עיזלה לבוש שאפילו ממנה, טוב

 גומלידתא אנשי אותה הלבישו שכאשר מכאן [שלא],
 לו וגילתה דרכה את ״שינתה ואף להתאונן, היא חדלה

 אפוא שייכת היא הרי [של]). אהבה״ וגבורות אהבה גנזי
 כאלה בחיים היא קצה מאידך אך הג׳, לקוטב במקצת

 היא שייכת התפתותה, אף על כן, ועל אותם, ושוטמת
 הגומלידתית בשפה עלדג של שמה פשר הע׳. לקוטב

 החומד גנבתן ף1ע אותו :אומר הווה ״עורב״(שכד), הוא
 הביצים, את ומשמיד לו לא לקן נכנס יקרות, אבנים
 של שמה פשר אף מכאן בגומלידתא. עלדג שעשתה בדרך
 ריבוי לשון ציון ״דתא״ הסיומת :גופא גומלידתא העיר
 של שמה עיקר כן ועל (שכד), גומלידתית בשפה היא

 את אף שומעים שאנו כמו ״גומלי״, הוא ביחיד העיר
 אפוא היא גומלידתא (שבג). אותה מכנה עמזה עדיאל
והחטא החומרנות קרית אומר, הווה הגימל״ים, של מקומם

 המיתוס את אף להבין יש לי, נראה (כך, המיתית
 להבין שביקשו אלה שלשום׳). ב׳תמול הגמל של
 טועים, והרמוניה שלמות כמציין ״גמל״ השורש את

 הם זו: למסקנה הגיעו כיצד למדי ברור אך לדעתי,
 בין הקשר אפוא מהו גומלידחא. על מגמולה הקישו
 אפשרויות שתי רואה שעגנון כמדומה אלול שתיים

 שהיתר. זו, סהרורית ישראל שכינת גמולה. לפני פתוחות
 כל עיוורת ובאמונה עצומות בעיניים בעולם נודדת

 עם דרכים פרשת לפגי עומדת הלבנה, לאור הלילות
 נמרוד, או ירבעם ממלכת משחזרי עם גינת, ארצה. בואה

האח האפשרות שבה. גומלידתא יסוד את לגלות מבקש
 מנעול על היסגרות היא גמזו, ידי על־ לה המוצעת רת,

 הנרקב (עולמו מרפא חשוכי של ההסגר בבית ובריח
 שתי ועינם״ ב״עידו 10ושכמותו). פייש ר׳ של והמשותק

 פתח נפתח עולם״ ב״עד אך הן, שליליות האפשרויות
 גופו המצורעים בית את להפוך ניתן חיובית. לתשובה

רוח. של גומלידתא למעין

.19 פרק שני, ספר שלשום׳, ׳תמול ראה 10
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ש בעית ם״ ׳׳עידו של הפירו עינ ש״י עולם׳׳ ו׳׳עד ו ל

 כגון סתומים סיפורים לפתרון בניסיון הלגיטימי המפתח
 בקונוטאציות לדעתי, הוא, עולם״ ו״עד ועינם״ ״עידו

בה. לטעות שאין מסורת מתוך ברורות
 תיאורו כאלה. קונוטאציות למצוא נקל ועינם״ ב״עידו

 סמלים עמום גמולה עם היכרותו ראשית את גמזו של
 במל־ דמתייחדין דשכינתא ״מלאכיו : הקבלה עולם מתוך
 הלבנה ;בקבלה הזיווג״ ״סוד הוא בריכו״ דקודשא אכין
 פה מה ידל ״ידל המלים ;השכינה של קבלי סמל היא
 בלי גם וצירופים, שמות של קבלית נוסחה מזכירות מה״

 לצרף יש לזה תיבות. ראשי שהן לשער טוכנר של הניסיון
ענ (וכאן המעשית הקבלה מתחום שהן ״הסגולות״ את
 של ו״כינוס הלבנה), על העליון, האוויר על להשפיע יינן

 וכתבי- ספרים קונים שמשתתפיו בירושלים, מלומדים״
 הקבלה שמחקר היהדות, מדעי של עולמם לפנינו הרי יד.

 אינטרס מתוך בדורנו, בהם שנתחדש נכבד תחום הוא
 גמולה של הזיהוי משכנע לפיכך מובהק. היסטורי מדעי־
מקבלו. שצמח לשכינה, כסמל

 שלא פסיעותיה ו״לכוון לשמרה שנועדו הסגולות
העל האוויר על להשפיע בהן ניתן ״כוח ואשר תיכשל״

 התלכדות כאן יש אולם הקבלה. עולם מתוך נטולות יון״,
 עם ״הסגולות״ זיהוי המאפשרת וסמלים מוטיבים של

שמו העובדה חשובה היהודית. הדת של הכתבים כלל
 קדום הווי המשמרים מיהודים הוא גמולה של צאה

 ממקום היא :מקראי הווי סימנים כמה לפי שהוא מאוד,
״יהו של מושבם מקום עמדיה, עיר מאשר יותר מרוחק

 שבט מבני ההרים״, ״מן היא התנאים״, ימות של דים
 גמזו שסב).—שסא (עמ׳ הגלות לעול נכנעים שאינם גד

 (שסג). במדבר״ יום ״ארבעים נדודים אחרי לשם הגיע
מג גבוה הר ״על נתקיימו לגמזו גמולה של אירוסיה

מרו לגובהי ועולים שמתגבהים הגבוהים ההרים דודי
 פנים ו״בעל ישיבות חניך הוא גמזו ואילו (שנו). מים״

 ״הסגולות״, שפא).—(שם הביניים״ ימי של יהודי שיל
 היהודית, הדת של הכתבים כלל עם כאמור המזוהות

 אינו כבר כגמזו, המסורתי, שהיהודי שירה בהן גנוזה
 באותיות שהיו המופלאים הצבעים דהו אצלו בה. חש

סר. לא כוחן אבל (שנז), הסגולות של נתינתן בשעת

ההיסטוריו־ התפיסה ״על צמח עדי של מאמרו על תגובה
,,׳הספרות עגנוך, של המאוחרים מסיפוריו בשניים סופית

.T78—185 ),1968 (קיץ 2 א,

* עגנון

 גמולה ואף בסגולות, הגנוזה בשירה מעוניין החוקר
 (״כל שירתה על דעתו שנותן לגינת הרבה שנים מצפה

 בו, סכנה זה עיסוק אולם [שפח]). לך״ ציפיתי השנים
 גרופית ״שירת את לשיר גמולה עלולה גינת של בעטיו

 יחסו ולמות. בחייה״ אחת פעם שרה שהיא מה הציפור
 כמו בדת, הביקורתית החקירה אל עגנון של האירוני

הביב־ חוקר שימלמן, הדוקטור על־ידי מיוצגת שהיא
 ואפילו פובליציסטיקה הנביאים בדברי המוצא ליא,

 ),102 ׳עמ שלשום/ (׳תמול פה״ שבעל ״פיליטונים
 חיים חיים ״אנשים :בפאתוס ועינם״ ב״עידו מהולה

 להם באים אבות, מסורת על נפשם ומוסרים תורה של
 אבות ומסורת חקירות התורה את ועושים החוקרים

(שפב). פולקלור״
 ״לשון עידו שלשון על דעתנו את לעורר מבקש צמח
 לבם״, את לשעשע 1ואביה [גמולה להם שבדו בדויה
מש זו בדויה ולשון המבקרים, ממנה שהתעלמו עובדה

״מע של הפיוטי־אלילי־כנעני״ ל״מיתוס חומר משת
 של לשיחה עגנון אצל התיאור אולם ענת״. האלה ריצי

 פירוש לדעתי, סובל, אינו לשון באותה אביה עם גמולה
 אווירה אלא הדעת, בדיחות של אווירה כאן אין כזה.

.שומע מהם חוץ אדם שאין ״לשון :מסתורין של . . 
 גדי הערביים. בין יושבים אותם מצאתי הרבה פעמים

 מרחף השמים ועוף גמולה של ברכיה על לו מונח לבן
ופע בנחת פעמים משיחים, והם הזקן, של תלתליו על

 בפנים ופעמים שוחקות בפנים פעמים במהירות, מים
 ההנחה את מאשר אינו זה תיאור (שסד). אימה״ של

 בידורי.״ הוא היחיד ש״תפקידה בלשון כאן שמדובר
 נובעת ההומוריסטית התחושה רצינית, היא האווירה

הסי כל לאורך ישנה והיא הפאנטאסטי, הסיפור מעצם
פור.

 ״טיפוס היא גינת של שדמותו צמח עם להסכים אין
 מתואר הוא וכל״. מכל ו״בלתי־הומאני תכליתי״ קר,

 לעצמו, תועלת מבקש שאינו מסתורין, אפופה כדמות
 אינו הוא אמנם רומאנטיים. סממנים חסר אינו ותיאורו

 הוא אך שירתה, בחקר רק אלא עצמה, בגמולה רוצה
:החוקי מבעלה לנתקה רשאי עצמו את רואה אינו גם

.גמולה ״לכי .  באיחור, הבין הוא (שפח). הוא״ אישך .
 מרחק על לשמור נסיונו רצה. לא ובזה למשבר, שגרם
 מדעי אינטרס מתוך וחקר גילה שאותו העולם אל ביחס

עם גורלו את קשר כורחו בעל יפה. עולה אינו טהור,

©.417 -415 עמודים תל־אביב, אוניברסיטת הוצאת ),1970 (ינואר 2 מס«ר ב, כרך הספרות, למדע רבעון - הספרות בתוך #
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2J]צוקר שלמה416

 הצד זהו אולי גמולה. עם יחד מת הוא עולם: אותו
 ושל ועינם״ ״עידו של בפאבולה ביותר הברור השווה

 מבלי למחקרו החוקר נכנם הסיפורים בשני עולם״. ״עד
 עם עצמו את קושר הוא שבו הגורלי הקשר את לשער

נושאו.
 גילוי בעקבות בחוקר שגמלה האחריות הרגשת על

כת את ששרף העובדה מן ללמוד נוכל שגרם, המשבר
 את ביטל שבה ביטול״ ״איגרת וכתב מותו לפני ביו

 שנהוג ״כמו ספריו. את להדפיס המו״לים של זכותם
 נפש דכדוך ואומרים, קלה בתשובה השאלה את פותרים

 ואילו כך. לידי אותו הביאו קשות ספיקות כאן, היה
 על ספקותיו, היו ומה דיכאון לידי נפשו את הביא מה

 מתיישב אינו זה דיוקן (שצד). ,תשובה׳ אין אלו שאלות
 כדי לצייר, צמח שניסה ותכליתי״ ״הקר הדיוקן עם

 דור בני החילוניים״ ״הצעירים של לדיוקנם לקרבו
 לדעת האומה.במלחמתו, את להציל המבקש הדור תש״ח,

 אכזב לא כמקור להבא אף לו שתשמש מנת ״על — צמח
!מייצר״ שהוא המזויפת להיסטוריה

 אפוא, אינו, הקונפליקט למעלה, שהצעתי הניתוח לפי
אינטר ובין היהדות של גלותית אינטרפרטאציה בין

 תורה״ של ״חיים בין אלא ציונית־ממלכתית, פרטאציה
אסתטית־מדעית. חקירה ובין

 סמל שום עולם״ ״עד בסיפור אין ועינם״, ל״עידו בניגוד
 ״רוב כמו הסבור צמח, היהדות. של עולמה מתוך מובהק

קשו הסיפור של היסודיים״ מסמליו ש״כמה המפרשים״
 על מצביע אינו ובגורלו, בתולדותיו ישראל, בעם רים

 מדרש בלי ברורה יהודית משמעות בו שיש סמל שום
 של פירושו עיקרי את מקבל הוא והמסופר. המלים
 משמעותה ״מלוא את גומלידתא בעלילת הרואה טוכנר,

 ד.כמ־ ,הארכאית בתקופה החל היהדות, של ההיסטורית
 הפוזיטיבית החילונית באידיאולוגיה וכלה אלילית, עט
 ).133 עט׳ עמון/ (׳פשר החדשה״ העברית הספרות של

 אצלו שקרוי מה הוא לפירושו טוכנר שמציע הביסוס
 בדרך בודדת מלה של אסוציאציות שהם כתובים״, ״רמזי

 גבוהי ״גויים של עירם היתה (גומלידתא שווה גזירה של
 שיכורי גאות ל״עטרת רמז ומכאן גאווה״, עליזי עיניים

 גומלידתא] [בחומת שנפרצה סתומה ״פירצה ;אפרים״
ני שבה החטאה לשומרון לדעתו, רומזת, הרעש״ בימי

 אפשר זאת בדרך הרעש״). לפני ״שנתיים עמוס בא
 הקשורה עברית כותב עמון שהרי הכל, כמעט להוכיח

 אפשר אי־ מציע שהוא התשבץ פתרונות את במקורות.
 מבוססים אלה באשר להפריך, שאי־אפשר כשם לאשר

 ש״גיחול להוכיח יכול ומי פרטיות. אסוציאציות על
העב בספרות הסאטירה אלא אינו דובים״ מרקיד הגחכן

 צורך ש״אין סבור צמח ע. גם זאת בדרך ? החדשה רית
 הגיבור של שמו כי להראות כדי במיוחד חדה בעין

אל (עדי־ הסימבולית מהותו על מעיד בסיפור הראשי

״.עם־זה ( . . מבו שיהא אחד ברור רמז אף שגילה בלי .
 טוכנר, של הפענוח בנסיונות שמצאנו ממה יותר סס

 כתב־היד ואת ירושלים עם גומלידתא את צמח מזהה
 עגנון פירושו שלפי התנ״ך, עם תולדותיה, ספר העתיק,

 אחת מזרחית עיר של קורותיה ״סיפור כביכול בו רואה
 לא ומבחיל ריק ספר אלילי, אנטי־רוחני, ספר [...]

 ההיסטורי מתפקידו התנ״ך ספר את ״המפקיע כל מעט״.
 ומבקש פירושיו, ומפירושי מפירושיו בגולה, העם בחיי

 שידמה ספר בידו יעלה בלבד, עצמו באור זורח לראותו
 ההיס־ המשמעות את גילינו כך גומלידתא״. של לספרה

מל עורך עגנון שבו הזה, בסיפור הגנוזה טוריוסופית
 האמור בין היחס מה ה״תנ״כיזם־בנגוריוניזם״. נגד חמה
 של עיסוקו האומנם ? בסיפור שנמצא מה ובין לעיל
 יש האם י פירושים״ ובפירושי ב״פירושים הוא עמזה

 בשחזור עוסק עמזה לא. 1 מטא־היסטורי ליחס רמז כאן
 וזונותיה אליליה כל על גומלידתא של המקורי ההווי

 את ראה שלא בימים (דווקא המקורי בצבעם וכלביה
 על חכם אותו סמך מדי ש״יותר הרבה, טעה כתב־היד
רבותיו״).

 עדיאל של לבו :בסיפור חשובה לעובדה לב הושם לא
הדב של מהימן לתיאור —בלבד אחד לדבר נתון עמזה

 את מוסר שהוא לחשוב היא טעות באמת. שקרו כפי רים
 נמצא שכתב־היד לו נודע שלא עד ;המצורעים על נפשו

 מדי יותר דעתו את נתן לא המצורעים, בית כותלי בין
 בעיקר נותן הוא הז׳ורנאלים (את הטובים״ ״האנשים על

 את עליו ומכבידים האוויר את ממנו ״נוטלים שהם מפני
 לרוב ן המצורעים עם עמזה של מגעו מהו הנשימה״).

 נאה דבר מצא ״ואם בחקירתו, ועסוק מהם פרוש הוא
ה פ י ל ש כ ן ל ז ו משוכ סביבו ומקהיל לאולם נכנם א

בו ורעי, אחי להם ואומר הבית, ני א ש ר ק א לפ ו
״ ם כ י  מה בזה לראות שאפשר סבור איני (שלג). נ

המתענ של קטנה דתית קהילה ״מעין לו קורא שצמח
 אוזן״. לכל שיפה ״מה סיפור אלא כאן אין בספר״. יינים

ר דמות הוא עמזה עדיאל פ ס מ , ה י פ  הוא וייעודו הא
שמ מה כי העובדה מאלפת והמוחשי. המדויק הסיפור

 חורבן פרשת אינו דמעות, לידי עמזה עדיאל את ביא
 האחרון הפרק את שהוסיף העיר סופר פרשת אלא העיר,
 עיניו זלגו זה לסיפור עמזה עדיאל ״וכשהגיע בספר,

ה דמעות. מ ם כ י ל ו ד י ג ש ע , מ ם י ר פ ו  שאפילו ס
 עבודתם את מניחים אינם צוארם על מונחת חדה חרב

עיני שראו ממה נפשם בכתב וכותבים מדמם ונוטלים
שלג).—(שלב הם״

בסי מקומות בכמה עגנון את מעסיקה החוקר בעית
 שנושאו במחקר שלו החוקר עוסק תמיד כמעט פוריו•

 אשר יש גורלית. ברצינות מחקרו אל ומתייחס אבסורדי
 בסיפור כזה. במחקר עסוק עצמו שהוא מגלה המספר

 ״באותם המלבושים: בחקר המספר עוסק הנה״ ״עד
כל של הבגדים תולדות בחקר הייתי מתעסק הימים
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4עגנון לש״י עולם״ ו״עד ועינם״ ״עידו של הפירוש בעית[3] 1 /

 אמונים״ ב״שבועת טו). ׳(עמ העמים״ כל ושל הדורות
 של באירוניה המהול הפאתוס ים. אצות רכנת חוקר

 מזכיר הים אצות בנפלאות רכניץ מפליג שבו המספר,
 ״תעלומות :שלנו גומלידתא של חשיבותה את מעט לא

 להם גדלים וגבורה. כוח לו נותנים הבריאה פלאי המים
 שיחים כסבכי פרחים, של כגנים הים, בתוך אלה צמחים
כאר הצהובה, הגפרית כעין ועינם במים, מיצל כחורש

 כקודאלים, הזית, כעין צחורות, כפנינים חי, כבשר גמן,
 קורא צמחיו ומאהבת הים מחיבת הטווס... כנוצות

ריט). הנה/ (׳עד שלי״ כרמי שלי, פרדסי לו הוא
 ב׳עד סימבולי ביטוי מצאה אשר שהבעיה אפשר

 שעברה תקופה בתיאור העסוק המספר בעית היא עולם׳
 בארץ עליה דעתם נותנים מאוד מעטים ואשר העולם מן

 מתה ובאותה פרט, לכל ביטוי לתת שקוד המספר החיים.
 הנאים, כמו המגונים הדברים את מתאר הוא חיבה של

והמרחק המדעי(האהבה למחקר האופייני מרחק ומאותו

די ח ע מ צ

 צוקר לשלמה תשובה דברי

ועינם״ ״עידו א.
שה האינטרפרטאציה על צוקר שלמה של בביקורתו

 של לפירושו למעשה הוא חוזר ועינם״ ל׳׳עידו צעתי
 לו נראה וגינת גמזו בין הקונפליקט כדיוקו. טוכנר

 בין התורה, חוקר ובין התורה שומר בין בקונפליקט
 היהדות, את המנתח האיש ובין היהדות את החי האיש
מדעית״. אסתטית חקירה ובין תורה של חיים ״בין

 כי מאוד ברורה בצורה להראות שאפשר כמדומני
 היא מחטיאה שכן נכונה, איננה הסיפור של זו תפיסה

ו הדברים. של עיקרם את ל י  גמזו בין הניגוד היה א
 לפנינו היה להעמידו, מבקשים וצוקר שטוכנר כזה וגינת

ו שונות התייחסות זוויות שתי בין ניגוד זה בסיפור א ל
 צוקר, הדבר. כן לא אבל עצמם. יהדותיים כתבים ם ת

 וגמזו גינת כי כך, על דעתם נתנו לא לפניו, טוכנר וכן
 ביניהם. תהומי שניגוד לגמרי, שונים בכתבים עוסקים

 ישראל עם של ותפילה קינה דברי פיוטים, אוסף גמזו
 היא בה עוסק שהוא הדת בגלותו. ישראל עם ההיסטורי,

פרו של מונותיאיסטית דת המסורתית, התורה יהדות
 לשון בדקדוק עיסוקו זאת, לעומת גינת, וחסידים. שים
 שהם העינמיים, ובהמנונים להיסטוריה״ ״שקדמה עידו

 ואנתרופו־ פוליתיאיסטיים אליליים־עכו״מים, המנונים
 היו״), גברים [...] עינם של (״אלוהיה מורפיסטיים

 מובהקים אליליים אפוסים —גבורה ושירי עלילה שירי
 גמזו. שמלקטם באב תשעה פיוטי עם להם אין שדבר

לס־ היהודית ההיסטוריה של שונות תפיסות שתי אכן,

 הפירוש לאור הסיפור). לאמנות הכרחיים תנאים כשני
 את בתוכו צופן אמנם עמזה״ ״עדיאל שהשם אפשר הזה

 עצמו, עגנון את מסמל ושהוא זה״, עם ״עדי־אל המלים
 חייבת אינה זאת הנחה זה״. ״עם של משוררו המספר,

 ״עד הופך פיה שעל הזיהויים מערכת כל את לגרור
 המספר לבעית ההזדקקות ממש. אלגורי לסיפור עולם״
 אבסטראק־ בדרך להתבטא יכולה העבר בביטוי ודרכו
 גומלידתא, של הבדוי העולם בתוך גילומה ידי על טית,
 המשל מן הנעתקת כשהמשמעות נברא, ולא היה שלא

 פרטי העבר. עולם בתוך ההשתקעות רק היא הנמשל אל
 ״קאלי־ טוכנר כינה שבצדק המיתיות הדמויות המסופר,

 שהם ייתכן מדהימים״, מפלצת סמלי של מסחרר דוסקופ
 המצויד לקורא אשר המספר, של הפסיכי בעולמו תלויים
 ולא לתוכו, להציץ דרך שום אין רגיל קורא של בכלים
 הביצוע, של הווירטואוזיות מן להתפעל אלא לו נשאר

החזותי. העושר ומן ההומור מן

ן אבל נינו, י  התורה את השומר האיש בין כאן הניגוד א
 שיהדותו האיש בין הניגוד אלא התורה, את החוקר והאיש
 בשנות שנתעצב כפי היהודי בעולם כמעוגנת לו נראית
 (״עלוב והסוציולוגיים הספרותיים פרטיו כל על הגלות

 לו נראית שיהדותו האיש ובין ברך...״) שפל רוח נכה
 כמעוגנת לו) נראית שעבריותו לומר, יותר שנכון כפי (או,

 מיתוסי של בעולם המונותיאיסטית, לדת שקדם בעולם
עול הקדם־יהדותית־גלותית, ההיסטוריה משחר גבורה

ואלוהיה. כוהניה עינם, של מה
 זה אלילי מיתוס רואה עגנון כי טענתי דברי בהמשך

 ראו לא טענתי, כך השונים, המבקרים ;הלב מן כבדוי
ן כי ו ש ו ל ד י י ו ע נ ו נ מ ם ה נ י ו לא ע י א ה ל  ו

, ו א ר ב  האל־ את דוחה עגנון וזיוף. שקר אלא אינם כי נ
 פאב־ בה ורואה היהדות למסורת ״הכנענית״ טרנאטיבה

 על מערער צוקר ממש. בה שאין מלאכותית ריקאציה
 של לשיחה עגנון אצל ״התיאור כי באמרו זה פירושי
 כזה״. פירוש סובל אינו לשון באותה אביה עם גמולה

 חזור אומר עגנון אין האם לי. ברור אינו ערעורו אבל
 שבדו היא בדויה ״לשון דיברו שבה זו שפה כי ואמור

ברא שכבר ומצא דוק אגב, ? לבם״ את לשעשע להם
הג ״התגליות״ כי כך, על עגנון לנו רומז הסיפור שית

 וההמנוניכו עיניים, אחיזת אלא אינן גינת של דולות
 העתיקים האליליים ההמנונים אינם כביכול, ש״מצא״,

 החוקרים על תמה היה כי הוא אומר שהרי שאבדו.
מדמה ביסודם: גבריים העינמיים ההמנונים כי שטענו
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 קולה נעימת אלא גבר של קולו לא בהם לשמוע הוא
 אותם שבדתה גמולה של קולה הד (לאמור, אשה של

מלבה).
 מעשי כי קודמיו, ראו שלא כמו צוקר, ראה שלא כיוון

 מבין הוא אין זיוף, מעשי אלא אינם גינת של ״הגילוי״
 לדבריו פרסומם. את ואסר כתביו את גינת שרף מדוע
 בחוקר שגמלה האחריות ״הרגשת הוא השריפה גורם

 ואיזה אחריות איזו לו״. שגרם המשבר גילוי בעקבות
 בעלה מאצל בורחת שגמולה גינת ידע לא כלום ? משבר

 ״שירי״ לה אומר הוא אין כלום י אליו ובאה בלילות
 הציפור, גרופית שירת את לו לשיר מציעה כשהיא
 של בעלה כניסת אותו זעזעה ואפילו ? בעקבותיה שמוות
הד את המו״לים על לאסור זו היא סיבה כלום האשה,

 רחוק זה פירוש ? שבידו מה את ולשרוף כתביו פסת
 של כניסתו — פשוט כה הוא הפתרון אבל הלב. מן מאוד
 גמזו שהרי סיום, לידי הפנים העמדת את מביאה גמזו

ע ד ו  עידו שפת אינה גמולה דיברה שבה שהשפה י
 הספרות לכל תקנה אין ועתה עינם. שירי אינם ושיריה
שריפה. אלא שהעמיד גית1ל1־מית1הפםבד

 כביטוי גמולה עם גינת של מותו את רואה צוקר
 לשער בלי למחקרו׳ הנכנס ״החוקר של לפרובלמאטיקה

 נושאו״. עם עצמו את קושר הוא שבו הגורלי הקשר את
 ״נושא הסיפור. פשט את הולמים הדברים אין שוב אבל

 אילו גמולה; ולא ועינם, עידו הוא גינת של מחקרו״
 ואובד למחקרו הנכנס החוקר את לנו לתאר עגנון ביקש

 מדעתו יוצא למשל, גינת, את לתאר it הקצרה —בו
 הוא. כן לא אבל י כיו״ב וכל העינמי, העולם בנפתולי

ך ולהציל לעלות מבקש שהוא מתוך מת גינת ר ד  ב
, בע  אותה השבעות״ בלא ״ואפילו כלל סגולות בלא הט

 רבות שנים ומהלכת גגות על המטפסת סהרורית אומה
ו מסתורי, משקל שיווי מתוך להינזק בלא נ נ י א  ש

הז בכוח גמולה את להציל מבקש הוא —הטבע כדרך
 אירוע של משמעו מה בדבר ספק להיות יכול האם רוע.

? תש״ח בשנת מתרחשת העלילה כאשר זה

עולם״ ״עד ב.

 ״עד את טוכנר של שפירושו צוקר עם אני דעים תמים
 מוכיחים אינם שלו הכתובים ורמזי הוא, מדרש עולם״

 ו״זיהויים״ פירושים כי לי נראה כמוני, כמוהו דבר.
 דובים״ המרקיד הגחכן ש״גיחול הטוענים אלו מעין
 שחר. חסרי הם העברית בספרות הסאטירה אלא אינו

 אני מקבל כי הדעה את צוקר נטל מהיכן אפוא, תמיהני,
 דעתי אדרבא, עולם״. ל״עד טוכנר של פירושו עיקרי את

לתי — בלבד אחד לדבר נתון עמזה של ״שלבו כדעתו,
 גומי בעיר באמת״ שקרו כפי הדברים של מהימן אור

לידתא.
 עמזה; עדיאל כהרי וכר הגחכן גיחול הרי לא אלא

באמרו העברי ולדקדוק לפשט צוקר חוטא כאן אדרבא,

 עם של משוררו המספר, עצמו, עגנון את ״מסמל שהשם
 נכונה. עברית של בגדר איננו פשוט, זה, פירוש זה״.
א הוא זה״ ״עם ש ו נ  ולא זה״ עם ״עדי־אל במשפט ה

 העם אמורים: הדברים במה מבין המבין וכל המושא,
 קוראים ואם לאל. עדי שהוא עם — הוא סגולה עם הזה,
ם כי אנו  סיפור שהוא אחד בספר חייו כל עוסק זה ע

 האם — רבות שנים לפני שנחרבה עיר של קורותיה
 אנו כשקוראים י הדברים אמורים במה ספק להיות יכול

 קורותיה ספר הזה, הספר את הורישו אשר שהאנשים
 דמעותיהם ומצרפים עליו בוכים היו שנחרבה, העיר של

 להניח שבפשט פשט זה אין האם — אבותיהם לדמעות
 להיות יכול האם ? הזה״ התורה ב״ספר לנו עניין כי

 כי לנו ומספר עגנון מוסיף כאשר בלבנו נדנוד־של־ספק
 ונרדפו לארץ ומארץ למקום ממקום גורשו אלה אנשים
 להוציא עמדו פעמים כמה וכי ואכזריות, קשות רדיפות

ז לשריפה ספרם את

 דקדוקי־ עם דבר לו ואין גמור, פשט הוא כאן הזיהוי
 כמובן, הסיפור עיקר זה אין אבל טוכנר. של הפרשנות

 מבין עברית קורא שכל היא ההנחה ראשיתו. לא ואפילו
 גלה עם איזה יודע זה״, עם ״עדי־אל המלים פירוש את

 שמר נדודיו ובכל צואר, על נרדף למקום, ממקום בגויים
 אחת עיר קורות המספר ספר —לבן מאב ומסרו ספר על

 וכמדומני, — אין כאן עד שנה״. אלף לפני ״שנחרבה
 האינטרפרטאציה. בדבר ספק כל —שיהיה צריך לא

המ ב״בעית היה עגנון של עניינו וכל צוקר צדק אילו
..] העבר בביטוי ודרכו ספר  בתוך גילומה על־ידי [.

א״ של הבדוי העולם ת ^ מ  אותם בכל צורך היה לא גו
יש עם של להיסטוריה — ובאנאליים — ברורים סמלים

התג״ך. ולספר ראל
בזי ו נ נ י א — אידיאית מבחינה — שבסיפור העניין

 זיהוי פרטי להעמיד שניסה וטוכנר, הזה, הטריביאלי הוי
 העניין סרק. של בפלפולים נכשל פחות, טריביאליים

 המפתיע במיזוג הוא עולם״ ״עד שבסיפור האידיאי
תא גמזו, של והעולם גינת של העולם שבין מ^ שגו  כ
 ההיסטורי, ישראל מסורת של לירושלים ם ג גילום היא

 בקראם שליש בדמעות הבוכים המצורעים של ירושלים
 הייסורים, איש גמזו, של והפיוטים הקינות (עולם בספר
ת לגמולה המבקש העין, שתום י י ב כ ו ש , ח ( רפא  מ
ם ג  ירושלים ״הכנעני״, האלילי העולם של לירושלים ו

 ומלחמה צבאיות גינוני ושל עכו״מיות ושל פריצות של
 עט־ אופן באותו גינת). של העינמיים ההמנונים (עולם

 את להוציא העומד העכו״מית, העיר של חוקרה זה,
 כפי גינת, של גילומו הוא גולדנטאל, על־ידי ספרו

 בעיניו חשוב דבר ואין המצורעים אצל ההולך שעמזה,
הפר גמזו. של גילומו הוא —לשמו בספרו עיסוק אלא

במ ועשירה מסובכת כאן הנפתחת הכפולה ספקטיבה
פרספק מתוך העולה ריוסופי1ההיםט והפיתרון — יוחד

חשוכי המצורעים בבית מרצונו היושב (עמזה זו טיבה
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419צוקר לשלמה תשובה דברי[5]

 טבע של ריים1היסט ובגילויים בחידושים ועוסק המרפא
 מלחמותיה) ופרשת קורותיה גומלידתא, הנרקבת העיר

 ולהבטחה מכאן ציני ללעג ולכן, לכאן פנים בו יש
גופו. במאמרי להראות שניסיתי כפי מכאן, רוחנית
 נמשך עולם״ ב״עד כי באמרו צוקר צודק כי לי ודאי
 — עגנון משל רבות יצירות של לאורכן המחלחל מוטיב
 במחקרו או בספרו המשתקע החוקר, או הסופר, מוטיב

 למשל, (ראה, שלו חייו את זה ספר נוטל שפעמים עד
מת עמזה כי שציין צוקר עשה נכון ;הסופר״) ״אגדת

 ומצטט, העיר סופר על הוא שקורא בשעה במיוחד רגש
 מונחת חדה חרב שאפילו סופרים מעשי גדולים ״כמה

 מדמם ונוטלים עבודתם את מגיחים אינם צוארם על
 הם חשובים ודאי אלו דברים נפשם״. בכתב וכותבים

המוטיב כי שנראה חשוב אבל שלפנינו. הסיפור להבנת

 שביחסיהם, והטראגיות הניגוד על סופר־וספר, של הכללי
לגי ומשמש שונה, בלבוש וסיפור סיפור בכל מתלבש

 די לא הנידון. בסיפור העניין לפי הכל שונה, נושא לום
 חשוב ;מצר של בכתבמ חוזר מוטיב מזהים שאנו בכך,

 מקום בכל זה למוטיב הניתן המיוחד התפקיד מה לראות
 של הממחד עיצובו שלפנינו בסיפור והנה מופיע. שהוא

ר בכך, הוא המוטיב פ ו ס ה ן ש א א כ ו , עם ה ם ל  ש
 ספרו. בלימוד חייו שעיקר הספר, עם סופרים, של עם

 למו־ זרה איננה הכללית ההיסטורית הפרובלמאטיקה
 צירופן מתוך —אדרבא המיוחדת; העגנונית טיביקה
 העומד סיפור ליצור העקרונית האפשרות עולה ופיתוחן

 ואלה כאחד, אידיאיים ומתחים צורניים מתחים על
הפרד. ללא באלה אחוזים
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עגנון(א) ביצירת ומבנה משמע על
ועוד)* ועינם״ (״עידו

ברנדויין חיים

אירונית ודיאלר!טירזה אליטרציה

 של ״סיפורה ומלואה׳/ (״עיר בצרה״ צרה ב״חילוף
 תולדות על דברים המספר מעלה )17- 16 ,עמ עיר׳/

ביטשאטש: של הראשון חורבנה

 של פורענות בה פגעה לא ביטשאטש אומרים ״יש
 צאן לפליטת מפלט ״עיר שימשה זו אדרבא...״ חמיל'

 שארי ק״ק ״שרידי כגון מקומות...״ משאר ההריגה
 שהיו בתים... בעלי מאות ״שלוש בה שהיו גרוד״...
 במיתות נהרגו כולם עושר, מתון התורה את מקיימים

 ביטשאטש את מזכירים הדורות כותבי ואף משונות...
 דבר הפוחזים...אבל בפני שעמדו המקומות ששת בין

 הדבר מפני האלה, הערים כל את פקדו כבד ורעב
 תמיהת מכאן ,,יהודים... ורבבות אלפי מתו והרעב

 נחרבה ת״ת בגזירות שאומרים מהו כן ״אם המספר:
 כן ״אם בפשטות: התמיהה ומתיישבת ביטשאטש״?

 אחר אחד דור להם... נחלפה בצרה צרה שאומרים מהו
 ולא העיר את ושרף התיגר עליה עלה המיל גזירת

 שחטוהו המבצר אל להמלט הספיק שלא מי חמל...
 קברה את מצאה וגוויתם וכבשים כאילים התורכים

 חורבן ״תלו כן משום השמים״ ועוף השדה חיות בבטן
 ההריגות לעצם באשר ,,המיל. במעשה ביטשאטש
 על ,ה בחמלת כלל: קשה אינו זה דבר והשחיטות,

 התיגר׳/ בפורענות אף נפשה על עמדה עירנו
 את הבריחו וחילותיו לטוב, זכור פולין מלך סובייסקי,
 /,בביטשאטש תורכי סום השאירו ו״לא התורכים

 בית הניח ו״לא העיר את והחריב התורכי שחזר אלא
 בוא1: אחרה לא החמלה אף .,,החריב שלא בביטשאטש

מחורבנה...״ ננערה עירנו על ,ה בחמלת,,

 ה״בעיה על המספר חוזר האירוניה את לעבות כדי
 ונביאים תורה מפסוקי לשוני בקולאז׳ ההיסטורית״

 אמביוואלנטי: עממי בניב פתרון וחותך חכמים, ולשון
 זה. את זה המכחישים דברים שני לפניך נתתי ״ראה
 את היודע הוא אמת, אלקינו ה׳ אמת? מהם איזה

 )15 ל/ (דברים, היום״ לפניך נתתי ״ראה - האמת.״
 כהנים, (תורת זה״ את זה המכחישים כתובים ״שני

).10 י׳, (ירמיה, אמת״ אלהינו ״וה׳ א׳) פרשה

 ל״לא ,,חמיל,,מ המיטלטלת חורבנות פרשת הרי
 תורכים הריגה, צאן לזה: זה ובין .,,,ה לחמלת ,,חמל

 מלאות ועופות חיות בטני נשחטים, ויהודים שוחטים
 שלם יהודי בית ולא אחד תורכי סוס לא יהודים, גוויות

 נחרבה מתי הסתם מן יודע האמת אלהי רק - אחד
 נפקא למאי בוודאי יודע גם הוא לראשונה. ביטשאטש

 מקולות עלותה, כדי תוך מתגחכת הבעיה מינה.
 הקודש ומפסוקי ,,חמלת/, ,,,חמל ״לא ״המול״,

ברקע. המהדהדים

 העלילה והולכת נפרשת דומה אירונית בדיאלקטיקה
 ״עד בסיפור גומלידתא העיר של חורבנה תולדות של

והעצים״): ״האש (כרך עולם

 ואמנות, ספרות לתרבות המוסף בהארץ, נתפרסם
 באוניברסיטה שנישאה הרצאה (זוהי .18 עמוד ,20.4.79
 כ׳ היוצר, לפטירת שנים תשע במלאת בירושלים העברית

ח.ב.) של ההדגשות כל ;19.3.79 תשל״ם, באדר

 תעלומות בחקר עמזה עדיאל עסק שנה ״עשרים
 עצומים...״ גויים גאות גדולה עיר שהיתה גומלידתא,
 גדושות מלים מצורפים הספור פתיחת של (המשפטים

 שידע עד וחקר ישב עמזה עדיאל וגימ׳לים). עיי׳נים
 וגדוד גדוד כל שם וכן גומל־ידתא של חורבנה סדר

 ברעב מתו וכמה בחרב נהרגו וכמה להחריבה שעסקו
 שלא האחת לבעייה פרט במגפה...״ כלו וכמה ובצמא

 גדיתון של גדודיו נכנסו צד ״מאיזה לפותרה: ידע
 העגורים?(ע׳ גיא מצד או הגבורה גשר מצד הגבור״,

 גומלידתא ספר את עמזה עדיאל שמצא עד שט״ו),
 ושם עולם עד יושב נשאר שם המצורעים. בית בתוך
 ״בעמוד מפורש כתוב לבעייה, הפתרון את מצא

הספר״. בסוף העיר סופר שהוסיף שבספר האחרון

 עלדג״גלדג בערמה ששילחה הערוד, של קולו
 ״גיחול הגותים גדודי בין נשמע ההונים, בת השבוייה,

 מתוך וגעה בעפר וגעגע גחונו, על גחן הנרכן
 גיא שאצל העיר שחומת ומצאו בדקו געגועים...

 באש העיר את העלו משם. ונכנסו רעועה העגורים
 ונשים. אנשים וזקן נער ויונק, עולל אפם בחרי וגדעו

החיים״. מארץ נגזרו כולם חי, אדם נשתייר לא

 תיאודציה מירקם ע״י אחד דומה: ופתרון דומה בעייה
 המתנפצת האמת את היודע ה״׳ ״חמלת על אירונית
 חמל״ ״לא ״בחמול״, מילותיה ובמיצלול בתוכנה

 ממעשי עלילה עיצוב בדרך ואחד ו״בחמלת״;
 הדובים מרקיד הגחכן, גיחול בת הנפקנית, עלדג״גלדג

 הזקן לגרף אהבה וגבורות אהבה ״גנזי לגלות שידעה
אתונות. בן ולעייר גתרעל״ גלסקינון גיפי־ון

 הגימ׳לים בגודש הגרוטסקי בתוכנו המתנפץ סיפור
 בקצב היגדים בשורת בהתנגשות והעיי׳נים

 בחרי־אפם וגדעו באש. העיר את ״העלו סטאקאטו:
 ע׳ עולם״, (״עד חי...״ אדם נשתייר לא ויונק... עולל

 של חורבנה תולדות כפשר זו גרוטסקה פשר של״ב).
אבסורדית היא ההיסטוריה אם ביטשאטש:

איוולת. היא ההיסטוריוסופיה

 שבתוך העיר, סופר של סיפורו המחבר פותח כך משום
 ה״קדיש״, את המעלות במלים עולם״, ״עד הסיפור
 האותיות שסיפרו מה אספר ישראל כל ולחיי לחייכם
 אמירת של ריגושי בתיאור ומסיימו ,,המתות

 עיניו זלגו זה לסיפור עמזה עדיאל וכשהגיע ״קדיש״:
דמעות״.

ועינם״ ב״עידו אליטרציה

 ועינם״, ב״עידו מוצאים אנו באליטרציה דומה שימוש
 מעמיד פארסה, כדי עד ההגחכה את להגביר כדי אד

 המקאברי גבול שעל ואפיזודות שמות שורת המספר
 כסיפור קוטביות. מלים ספירת של התנגשות במקום
 גרייפנבך בית תולדות מעוצבים עצמו, בפני ה:גומד

 תחילתו שס״ז-שס״ח). ע׳ ועינם״ (״עידו וגלגוליו״
 גמליאל סיניור גאליפולי. מגבירי אחד גביר במעשי

 בעיר ימיו שארית את ״לעשות לארץ שעלה רון גי
 ציווה פטירתו בשעת הבית. בונה הוא - הקודש״

אותו משכנו החברה גבאי חסדים. גומלי לחברת אותו
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 גנזיקליין גוטהולד אחד לנרמני אותו מכרו והמלווים
 כת ראש נשיא ח.ב.) ברוך״אל ברווזון (היינו:

 גירעכטען דער גימיינשאפט מכת שנסתעפה הגודרים
 ידי על גרליץ בעיר שנוסדה ח.ב.), הצדק (חברת

 ממנו ח.ב.) האיום, אל - (שלום נרייליך גוטפריד
 לחבר ומהם נבינה, עושי נורגים לניסים הבית עובר
 ק׳וף בחילוף טובה, (ילדה ניננדליין הצירים וועד

ח.ב.). לגי׳מל,

 את גנזיקליין גוטהולד של אשתו נושכת הזה בבית
 שס״ח). (ע׳ בעלה״ על לנוולה ״כדי אמה של חוטמה

 בו לגור שנכנסים עד לבעלים מבעלים הבית עובר כך
 לבית נאה שם גרייפנבן, בית ונקרא הגרייפנבכים

להלן. שנראה כפי בו, שנעשים ולמעשים

 בית הנראה כבסוגריים: תמיהה שאלת כדי נפסיק כאן
 ישראל שכינת את שמגלמת אחת בו לזמן נאה זה

 0לשכונה? אמונים השומר (גמזו) אחד עם (גמולה)
 אחרים רבים וכן עגנון״ ״פשר טוכנר משולם (ראה,

בעקבותיו). ההולכים

 מתפקדות והגימ׳ל העי׳ן ברור, נראה לעיל האמור מן
 הדגשה, לשם הבאים אחרים, פיוטיים כאכזרים בטקסט
 דוגמאות והרי וסתירה. חישוף חיזוק, הגחכה, הרמזה,

 פרופסור אלמוני ״פרופסור נוספת: הבהרה לשם
 שכ״ד) ע׳ עולם״, (״עד נלמוני פרופסור בלמוני,
 באכרוסטיקון השימוש וגולם״. בלום ״אלם כלומר:

 המשתמע הגיחוך על מוסיף גימ׳ל, בי׳ת, אל׳ף בסדר
 המקובלת: תוארם משמעות הנוגדים השמות ממובני

 היא אף מוסיפה החזרה פרופסור. פרופסור, פרופסור,
הגיחוך. לחיזוק

 יתוש, כאן שאין ואפשר יתוש כאן שיש ״...אפשר
 שנזדמן שכמוך יקר אורח על שמחתי מחמת מקום מכל

 ע׳ ועינם״, (״עידו יתוש״ של ביישותו מרגיש איני לי
 את מגביר בשיץ האליטרטיבי המשחק שס״ט).

לגמזו. המספר דברי של האירוניה

 ראשיתה שראשית קדומים, שירת של קולה ״...הד
 (״עידו יורשיו״ יורשי יורשת היא ההיסטוריה של

 זה בקונטקסט השי״ן על החזרה שמ״ה): ע׳ ועינם״
 להם ומעניקה העינמיים ההמנונות שירת את מצלילה

מאגית. מהות מעין

 בבית וישב ימים. כמה כעיר עשה יודיל ר׳ ״הקיצור
 על והוסיף גופו את וחיזק חכמים, בסוד הגביר,
 ע׳ כלה״ (״הכנסת .,,נשמתו חדרי את והאיר חכמתו,

 תוכנו את מאיר הקטע של השירי המבנה קצ״ו)
הארה. בתוספת האירוני

 מבקרים של פרשנותם לי נראית זה הסבר לאור
 ושניה רשע אחד לסמל באה אחת אות כאילו תמוהה:

 עומדת לאחת גלדג) (עלדג, יחד ושתיהן צדיק אחד -
 עדי (ראה הרשעות ל״קוטב״ הצדיקות ״קוטב״ בין

 הספרות עגנון״, של ההיסטוריוסופית ״התפיסה צמח
 היוצר לו עיצב כביכול, או, )2 מס׳ א, ,כ שכ״ח

 של פרטי ״לבירינט המהווים מתוחכמים חידונים
 שתי המחבר אימץ קמעא: פתוח לבירנט או האמן״,
 חלק הן שהדמויות מצביע, ובכך משמו(עגנון) אותיות

 ברזל, ה. קורצווייל, י. של פרשנותם (ראה מאישיותו.
בהט.) וי. שקד ג.

 הרי והגימ״ל העיי״ן של האליטרציה ענין לסיום
 ר׳ עם עגנון משוחח בו שבכתב״יד קטע מתוך מובאה

גבריאל.

 גבריאל רבי זה מה לו, ואמרתי גמזו מר את ״שאלתי
 או בעי׳ץ פותחים כולם מטה וברואי מעלה ברואי שכל

 הגאוגרפיא, את אזייף שמא - לי השיב ומה בגימ״ל?
אם - והנשים? האנשים של שמותיהם אשנה שמא

 יפים ומדמנה כסלון אם בעיניך, יפים ותמר אמנון
עליהם״. התענג - בעיניך

 יכול אתה אין אף־על־פי־כן גמזו, של כדרכו עונה גמזו
 של פונטי ריתמוס בעלות שמלים מדבריו, לשמוע שלא

 ליצור או אופי לעצב כוחן ואסוננציה, אליטרציה
 שסמליותם סימליים שמות של מכוחם קטן אינו אווירה

הבד. בית כקורות ורמזיה נתכהתה

הגריסים פלג - גרייפנבד בית

 שם הגריפים. פלג - היינו גרייפנבך, לבית נחזור
 הגרייפנבכים, בו לגור שנכנסו עד גלגוליו את הולם

 שיישמעו והמעשים הדבורים את והולם שראינו, כפי
גגו. ומעל קירותיו בין וייעשו

 עם היינו, המסגרת, ספור של הפתיחה בחלק כבר
 על נרמז גרייפנבד, בבית המספר של הראשון בקורו
 ההשוואה בדרך Gryphus הנריפום הוא הגריף,

 ובדרך הסמלית במהותו משמש הוא האירונית.
 האמנותי בעיצובו חשוב מבני לקו כהטרמה הופעתו

הספור. של

 גרהרד ידידיו שני את הדרך בברכת לברך בא המספר
 ד״ר על מהם שומע הוא אגב דרך גרייפנבך. וגרדה
 מיוחדת. כניסה לו שיש חדר בביתם ששכר גינת,

 את שהזכירו מטעם שמועה... מאותה לבו ״נתנדנד
שמ״ד). ע׳ ועינם״, (״עידו מוחשי״. כאדם גינת

 בואו ממטרת דעתו מסיח נפשו, סערת על מבליג הוא
גינת. ד״ר על בשאלות ופותח ידידיו ומדאגות

 כלום (גרדה) היא אמרה גינת. על ספרי ממך ״בבקשה
 ובבקר אחד לילח אלא בחדרו שהה שלא לך אמרתי לא

 כשחזר ובכן, שחזר. אמרת ולא לה אמרתי לדרך. יצא
 הפירמידות את צייר אם בחדרו, עשה מה - עשה? מה
 יודעת... איני שלישי פאוסט כתב או מידתן לפי

 איני בלשית לה, אמרתי מבקש. אתה בלשית לעשותני
 היא אמרה גינת. על לשמוע אני מבקש לעשותך מבקש

 לא המפתח את לו שמסרנו שמשעה לך אמרתי כבר
 ודאי כשחזר - עשה? מה וכשחזר - עמו. דברתי

 לא עשה מהם איזו לך. שאמרתי הדברים מן אחד עשה
שמ״ז). (שם, לדעת״. נדחקתי

 ואינה ״בלשית״ שאינה כמתרעמת העונה גרדה,
 סקרנותה מידת את כך כדי תוך מגלה לדעת״ ״נדחקת
 יודעת אך יודעת, אינה היא גינת. למעשי הגדולה

 היא לדרך״. יצא ובבקר אחד ״לילה רק שהה שהוא
 את ׳סגר בחדר שכששהה יודעת אך יודעת, אינה

 לו שיש בחדר הוא והמדובר בו״. מוסגר וישב הדלת
 מפריד הגרייפנבכים דירת לבין ובינו נפרדת כניסה

אחר. חדר ובחזיתו פרוזדור

והגמולה הגריח

 עיסוקיו טיב על דעתה את גם מגלה היא ההיתול בדרך
 פאוסט של עיסוקים הדעת על שמעלה מה גינת; של

 ובדרך הקדמון. המזרח בחקר הקשורים ואובייקטים
 מפנה היא מדובבה, מדעת וודאי מדעת ספק ההרמזה
שבפאוסט. הגריפון למוטיב

 שלכם גריף הכבוד תואר ״הן - ״מפיסטופלס״ אומר
 - הגריף עונה / לכם? ינעם הזה - ל״גרוף״ קרוב /

 ידינוה, לגנאי / הקריבות היא נכונה ספק שום בלי
 / זהב. כתרים נערות, חטוף גרוף, / לזכות יותר ועוד

 ,2 חלק (פאוסט אשריו״. החוטף, הוא בר״מזל אך
 המיוחם נערות, חטיפת ).126 ע׳ ברוך, י.ל. תרגם

״עידו הספור בהתרקמות מובהק מוטיב הוא לגריף,
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מעניינת. אירונית מטאמורפוזה ועובר ועינם״

גמזו״: ב״מדרש כהטרמה ראשונה מופיע .1

 הכרמים מן חוטפים שהיו בנימין בני סמכו מה ״על
 צבע על סמכו שהם מסתבר שילו?״ מבני אשתו איש

 אינה החטופה שמא חששו ולא בנימין של המפה
שס׳א). ע׳ ועינם׳/ (״עידו זיווגם.

 את וחטף גאים בן גדי את קדם איך מספר גמזו .2
בה. וזכה גמולה

 גמזו קופץ גרייפנבך בבית האחרונה בפגישה .3
 מעקם גמולה את רואה גינת, של לחדרו נכנס פתאום

גריף. חטיפת אותה וחוטף מותניה על זרועותיו את

 ״שוב בה ומשהחזיק ממנה״ כוחה הלן שעה ״באותה
 והלן זרועותיו על אותה שלקח עד ממנה הניח לא

שפ׳ט). (ע׳ עמה...״

 קולה והולך מתעלה נערה לחטיפת נערה חטיפת בין
 שקולה הגרופית זו הצפור. גרופית של המלבב

 של איפודורמין (״כסא העולם״ כל ומרעיד ״מלבלב...
 בסיום המדרש״). ״בית יעלנניק אהרן המלך״, שלמה
 הים (״בכרכי מבעלה, עצמה המנדה גמולה, - הספור

 גמולה גלמודה מאי - גלמודה - לנידה קוראים
 דא גמלה גלמודה, ״מאי ע״א: מב, סוטה מבעלה״,
 חכם את הגג מן גורפת ע״א) כו, ראש״השנה מבעלה״,

 בחיים נשאר נהרגים. ושניהם גינת, הוא גדעון
חטיפותיו. על הגאה גמזו, ה״גריף״

 בזעקתה, וגמולה במדרשיו גמזו בלשונו, המספר
 גמזו׳ הגדול 'החוטף ומפורשות, אירונית קובעים
אשתו. בגמולה נגע לא מעולם

 בראש ״עומדת הראשונה בפעם גמזו אותה כשראה
 הוא מה...״ פה וה ידל ידל ידל שרה והיא הסלע...

 במעין ומכריז שמעו, שמבקרינו מה בשירתה שומע
קדושה: של רגש

 מזל היא והיא המזלות, משניכדעשר היא ״הרי
 גאואל בן וגבריה שנ׳ו) ע׳ ועינם״ (״עידו בתולה״.

 שלויה ׳שגמולה גמזו לפי בדבריו, אשר אביה
 המחולות לאחר בשלימותה״. ומחותלת ומעוטפת

 שינוי בה נעשה לא עדיין וההספדים... והנישואין
 בתוכה״. צבור ומתקה באילנה שעצורה כפגה ועמדה
 (גמזו) ״ויתר עדיין הנישואין ליל לאחר משנה למעלה

 ומקרעת ונושכתו אותו מכה ו״היא בשבילה״ עצמו על
בגדיו.״ את

 ״מצאה היא שבה גינת, עם האחרונה הפגישה לפני
 מתוך אליו קוראת היא אתו, יחד הגג״ על מיתתה

 נערה כקול היה ״וקולה עליה המעוקמות זרועותיו
 השנים כל אחר אהבתה... כל שהבשילה בתולה

גמולה״. לכי לי אומר אתה לך שצפיתי

 מעוון ״אפילו גינת: כנגד המצעק גמזו, דברי וכלפי
 ״חכם לגינת: אומרת היא מתיירא״ אתה אי איש אשת

 אם אותו שאל איש. אשת איני אני לו, תשמע אל גדעון
שפ׳ט). (ע׳ בשרי.״ את עיניו ראו

 ״עטופה ירח באור מוארת גינת, בחדר גמולה עמידת
 שפ׳ח) (ע׳ פרוע...״ ושערה רגלים ויחפת לבנים

 בין ולפורגיס בליל בפאוסט הגריף מוטיב את מזכירה
המדורות:

 מופקר, הספינכס / למו כתונת אך מעטים ערום, ״הכל
 כנפים.״ ובעלי שער גדלי / פרוע חצוץ הגריף

).125 ע׳ 2 חלק (פאוסט,

20.4.79 הארץ

עגנוו(ב)* ביצירת ומבנה משמע על
ברנדוייו חיים

 של ולשונותיה לשיריה ועינם״ ״עידו ביו
גמולה

 טרם של שעה גרייפנבך, בבית גמזו של השני בבקורו
 קול גמזו שומע גינת, של בחדרו גמולה ״התגלות״

למספר: אומר הוא לקיר. מעבר

 שפ״ה). (ע׳ שמדברים״ ששמעתי הייתי ״סבור
 בפני מביט וקשוב, דרוך יושב גמזו את רואה המספר
 גמזו של תירוציו אחר. במקום כשאזניו המספר

 בפעם חשודים. גרייפנבך לבית אותו שהביאו למניעים
 כשהוא באופל השקוע זר לבית בלילה הגיע הראשונה

 הגיע השניה בפעם בו. נמצא שהמספר כלל יודע אינו
בו. יימצא לא שהמספר בטוח כשהוא לבית,

 ואמנות, ספרות לתרבות המוסף בהארץ, נתפרסם ״
.29 עמוד ,27.4.79

 הסהרורית שאשתו היא הראשונה לפעם הנמקתו
 הזה. לבית להגיע כלל התכוון לא והוא ממטתה נעלמה

 (לעמרמי עמרמי לבית מיועדות היו פניו אדרבא,
 ע׳ ממטתה״, זזה אינה גמזו של ״שאשתו היודע

 לפי אותו שהוליכו רגליו אחר הלך גמזו שצ״ב).
 דרום אל ו״הולך עה״ש. המלך שלמה של תרשימו

 הגיע השניה בפעם שנ״ה). (ע׳ וגו׳ צפון״ אל וסובב
 ישנה הסהרורית אשתו את שהשאיר משום לבית

 אינו גמזו ע״ע). (ע׳ עליה שומר רטוב כשבגד במטתה
 של כוחו ״שגדול לו שנתברר משום לכלום, חושש

 (ע׳ לטבע״ ושמעל הטבע כוחות מכל במים, שרוי בגד
שע״א). וכן ש״ס

 לגמזו ופונה פניו מעל המסכה את לרגע מוריד המספר
 או עידו בלשון דברו, לשון ״באיזו קינטור. מתוך

לשון? באיזו - כועס... שאני גמזו הכיר עינם, בלשון
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 (ע׳ אביה...״ עם מדברת גמולה שהיתה בלשון
 והמגונות עידו לשון על כלום יודע שאינו גמזו שפ״ה).

 אינה שגמולה יודע המספר, מן ששמע ממה פרט עינם,
 ״ארבעת גנוזה שהיתה עידו, בלשון לדבר יכולה
 קדומים שירת של במילות ולא ויותר״. שנה אלפים

 של משאלתו הוא מכיר כך משום עינם. אלוהי של
עונה. שהוא כפי ועונה כועס שהוא המספר

 המספר פני ראו שלא ועינם״ ״עידו של פרשנים
 שלא לשון גמולה של בפיה שמו למסכה, שמתחת

 אותן שהכניסו וממקום ידעה. שלא ושירה שמעה
יוצאות. אותן שמעו

 פרסם גינת שד״ר מגלה הספור בטקסט עיונית קריאה
 ידענו שלא עידו... לשון של מלים ״צ״ט של מאמרו
 שהיו העינמיים, ההמנונות את ופענח שמה״ את אפילו

 טרם שפ״ד), (ע׳ ״באדמה״ וגנוזות ונעלמות טמורות
 גמולה, של לכפרה והגיע גדעון לחכם שמו את שינה

 ארמי וניב קודש לשון של דיאלקט מפיה ללמוד כדי
 הכתב על מעולם עלו שלא נידחת, יהודית קהילה של
 היו כפרה אנשי של בפיהם באבן. חקוקים היו ולא

לבניהם. אותם מסרו ובפיהם

 ״צ״ט גילה גינת שד״ר שלאחר מסופר, עידו לשון על
 חוקר היה ״לא דקדוק, ספר עליה וכתב ממנה מלים״

 כפרה אנשי לשונות על שמ״ד) (ע׳ בו״. נתעסק שלא
 מיוחד. בניב קודש בלשון שדברו מסופר, גמולה של

 ביניהם״ מדברים שהיו ״לשון להם היתה לכך פרט
 שדברו ולאביה״ לגמולה לה היתה אחת לשון ו״עוד

 לבם״ את לשעשע להם שבדו היא בדויה ״...לשון בה
 לשונות האלה, הלשונות כל שס״ג-שס״ד). ,(ע

 אחר גינת, ד״ר שגילה עידו לשון ואילו הן, שבעל״פה
 היודע אדם אין שנים, אלפים כמה מכוסה שהיתה

בה. לדבר

 עינם והמנוני עידו לשון היינו, גינת, ד״ר של חקרו על
 אלפים ארבעת עליהם עברו גינת של ״ספריו מסופר:

 ו״נשמתו והולכים״ ״נדפסים הס ועדיין ויותר״ שנה
 שהעלה מה ואילו שצ״ח) (ע׳ מהם...״ והולכת מאירה

 ונשאר באש, עלה גמולה מפי גדעון חכם הכתב על
 (ע׳ שרופים״. ניירות של אפר מלאים פחים ״שני מהם

שצ״ד).

 גמזו גבריאל אליהן שנסע הנדחות, היהודים לקהילות
 גם נוסע יהודיים, וכתבי־יד עתיקים פיוטים להשיג כדי

 אמנם, הירושלמי״. ״החכם גם המכונה גדעון, חכם
 אופי ואת היהודיות לקהילות הנוסע את ההולם כנוי

 אורחות לשון, ניבי הכתב על להעלות - מחקרו
 הכתב, אור את ראו שלא ומסורת, עם ושירי תרבות
 שהוא כפי כיו״ב״, או ״אתנוגרף מעשי לעיל, כנאמר
 הוא גלוייו מקור מדוע כן, על כמובן, גמזו. בפי מכונה

 מסר ״שאביה גאואל, בן גבריהו בת גמולה, של פיה
שע״ו). (ע׳ אבותיו״. לו שגנזו חכמה, גנזי לה

 חקרו אופי את ההולם שם - ושוב גינת, זאת, לעומת
 האדמה - חקרו מקור עינם; ובהמנוני עידו בלשון

 הדורות בה שגנזו מה ״כל והוציאה פיה שפתחה
 גינת ד״ר אחרות: במלים שפ״ד). ,(ע הראשונים״.'

 מימצאים מתוך קדומות ושירות לשון מפענח
 ספיר״ ״אבן המסעות בספר המעיין ארכיאולוגיים.

 הלוי, ספיר יעקב הרב שעברה, המאה בן המקובל מאת
 על בראוור, א. וד״ר יעקב בן אברהם של ובספריהם

 מנהגי חיים, אורחות על יעמוד כורדיסטאן, יהודי
 עם אגדות ומוסר, חכמה פתגמי משפחה, סדרי תפילה,
 מר של בפיו ושם היוצר נטל מהם פיוט, וטופסי

גמזו. גבריאל

 דוגמאות בשתי נסתפק ורבים ארוכים שהדברים מפני
רבות. על המלמדות

 שקבלו שלהם מנהגים בזה ״כיוצא גמזו: אמר
 ירושלים גולי עד מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם

 הגיעו אלה גולים בבל...״ מלך נבוכדנצר שהגלה
 היו ״וכך וכד. וכד נשים להם לקחו הזה, למקום

 להם וכשכתב דורות... כמה והולכים נמשכים הדברים
 שהחליף שאמרו לפי עלו, לא לירושלים עלו עזרא
זה...״ במקום ירושלים את המקום להם

 לגור באו שאבותיהם בידם ״קבלה הלוי: יוסף ואמר
 קודם שנה וארבעים ח.ב.) (שתים, שנים הזאת בארץ
 ושלח מבבל עזרא עלה וכאשר ראשון... בית חורבן
 ולא אליהם גם שלח עמו לעלות ישראל לכל כתבים

 עמו, לעלות קבלוהו ולא בעצמו עזרא ובא באו,
 הגיע לא כי שלמה גאולה זאת שאין מראש, באמרם

צ״ט). ע׳ תימן, חדרי ספיר״, (״אבן הקץ״

 ממבקרי תשיבני ״ואל גמזו: אומר המקרא מבקרי על
 מחכמי זה דבר חיים. אלקים דבר שמהפכים המקרא
 למדו ולא זכו שלא המקרא מבקרי למדו... הגויים

 רעות לפי בפיהם מתהפכת תורתם לשמה תורה
שס״ה). ע׳ ועינם״, (״עידו רוחם״.

 זרה תורה״ק רוח אשר ואלה ״... הלוי: יוסף ואמר
 ויעזבו זרים... סופרי ומחשבות בדעות ויחזיקו להם,
 והרומי לאבן(נגף) הכשדי להם ויהי חיים... מים באר

 לירות שנער מגדל ויבנו טפל לטיח היון וטיט לחמר
 בית ספיר״, (״אבן חכמינו... למוסדות בוחן אבן על

י״ב). ע׳ עדן,

 ריבלין יואל יוסף של לספרו עד עצמו להטריח הרוצה
 והגייה לשון ניבי על יעמוד התרגום״ יהודי ״שירת

 גבריהו ואביה גמולה של היהודים בקהילות שהדהדו
בןגאואל.

 שבשירת לשונית חידה לאותה הד לדוגמה, משהו והרי
 ע׳ ועינם״, (״עידו מה״ פה וה ידל ידל ״ידל גמולה

 יא / תלד, אחת פעם רק - ידליתין נקלא ״כא שנ״ו).
 התרגום״, יהודי (שירת הנך״. אדם הוי - ויתין אדם

 אל והטורח י״א-י״ג) בתים וחוה, אדם זאכו, שירת
 ישמע כורדיסטאן ליהודי היינו, ריבלין, של מקורותיו

 וה־הוי אהוב; הוי הלב, הוי יקיר, הוי - י־דל ידל ידל
 יהפהמה) (הגה: פהם, כבערבית: מבין, - מה פה

 הלב, הוי כולו: השיר משמעות מבינה. הוי ומשמעותו:
 כדרך יודע, לבי אני, מבינה יקיר, הוי אהוב, הוי
^dalal - מובהק. כורדי אהבה שיר

 השיר את שרה גמולה את גמזו שומע ראשונה פעם
 החכם הוא גינת, וד״ר מוינה חוזר שהוא לאחר

 כל ״ועדיין חודשים, ששה שם עשה כבר הירושלמי,
 השירים בין זה שיר שרה גמולה בו״. מסיחים הפיות

שע״ב). (ע׳ גדעון״ חכם ״ששכח האחרים

 במובהק, תראה כרונולוגי סדר לפי העלילה שיחזור
 לאהובה, וקוראת לבה אל מדברת גמולה שבו שהשיר

 את ולא לשונה את לא מבין שאינו גמזו, לגינת. מכוון
 האירוניה, למרבית שירתה, בשעת בה רואה לבה,
 דקודשא במלאכין דמייחדין דשכינתא ״ממלאכין אחת

שנ״ו). (ע׳ הוא...״ בריך

 מה את מחריפה רק גמולה שירת משמעות על עמידה
 כוונת הספור: ומבנה העלילה ממירקם מאליו שעולה
 של ראייתו בדרך דברים מתן היא האירוניקן המספר

האמיתי. לפשרם לעגנית הרמזה תוך גמזו
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ואוגרית ועינם עידו

 לשון של והפענוח הגילוי של התאורים השוואת
 גינצברג לח.נ. אוגרית״ ב״כתבי וספרותה אוגרית

 עידו לשון על המסופר עם קאסוטו מ.ד. של ובמאמריו
 של הפארודי ופשרו אופיו את חושפת עינם, והמנונות

דוגמאות: כמה והרי הספור,

 כתב בשם החדש לא״ב להבא נקרא זאת ״...לפי .1
 לשון - בו הכתובה החדשה השמית ולשפה אוגרית

 לשון היינו ),12 ע׳ אוגרית״ (״כתבי אוגרית״
 מכונה כך ואמנם שמה. את אפילו ידענו לא שמעולם

 שלא לשון של מלים ״צ״ט עידו: לשון המספר על-ידי
שמה...״ את אפילו ידענו

 היתה ולשונה אוגרית שכתב משער גינצברג .2
 פשוט שהוא כתב בחכמתו שיצר יחיד ״המצאת
 ומספרו לשונה. ונשכחה הכתב שנשכח אלא, ומעשי״.

 לשון של דקדוק ״...ספר אומר: ועינם״ ״עידו של
זו...״ נשכחה

 ״אפוסים״, גינצברג מכנה אוגרית שירת את .3
״המנונות״. עינם לשירות קורא והמספר

 אותם ״ואפילו המספר: אומר עינם המנונות על .4
 כותבים התחילו עינמיות שהם תחילה בהם שפקפקו

 הידוע סמך על יפה מסתבר זה דבר פירושים״. עליהם
 שהיו טקסטים, הרבה אוגרית: כתבי מחקר לנו

 או היסטוריים מסמכים הרבה אוגרית: בלשון כתובים
 מלשונות מתורגמים אלא אוגריתיים, חברה חוקי

 בכתב כתובים שהיו מסוימים, טקסטים אחרות.
 טרנס״ליטרציה אלא אוגרית, בלשון היו לא אוגרית,

).11 ע׳ (שם, אחרת לשון של

 הוא״: דתי האוגריתיים הטקסטים רוב ״תוכן .5
 אנו עינם בהמנונות ואלות. אלים רבדכוהנים, כוהנים,

אשה. שיח וקול כמרים עינם, אלוהי מוצאים:

 לא ״והיאך ואומר: תמיה ועינם״ ״עידו מספר .6
 שומעים אנו ההמנונים ״שמתוך עינם חוקרי הרגישו״

 ״אלמ לאפוס הקדמה בהערת אשה״. שירת כנועם
 קוראים: אנו והיפים) הנעימים (האלים ויסממ״ נענג
 חלב יונקי הם המיוחסים שהאלים... יודעים ״אנו

ת\ תר  זאת הערה לאור ענת׳/ הבתולה שדי מוצצי א
המספר. של תמיהתו מובנת

ועינם עידו גינת,

 פירוש גם מעלה אוגרית ובשירת אוגרית בכתבי עיון
 ״גינת״ השם גינת. - גבורו ולשם הספור לשם סביר

 ).21 ט״ז א׳ (מלכים גינת״. בן ״תבני - מקראי הוא
 אף־על״פי־כן, ובשמת, בצקת זה: שם משקל ועל

 אין ״שעדיין אוגרית ללשון היא אפינית זאת תצורה
 ורבות ).12 ע׳ אוגרית״ (כתבי אלא...ת״ ...ה, בה

 - חרפת עגלה, - עגלת בקר, בת - פרת הדוגמאות:
וכו׳. כבשה,

 וכך חג. - כלומר עיד, השם: שורש - ״עידו״
 עיד ״לרגל לספרו במבוא גינצברג בו משתמש

 ״ימי או אידיהם״ ״ימי מוצא אתה וכן הפועלים״.
 אוגרית: ובשירי ע״א) ב זרה, (עבודה עידיהם״

 קאסוטו: וקורא עד. נקפת תמן תמת, שנת ״שבע״
 (״ספרות חגים תקופות שמונה תמימות, שנים שבע

).50 ע׳ כנענית״, וספרות עברית

 לשם באה ״עיד׳ במקום ״עידו״ המאורכת התצורה
 ״ירחו וכן צפור״ ״בנו משקל על ארכאי, אפקט יצירת
הדוגמאות. ורבות גזר. בלוח בול״ ו״ירחו אסיף״

וכך לחיזוק. הסיומת ומי״ם ״עין משורש - ״עינם״

העורכים). (הערת עשתורת היא ל״אשרת״, הכוונה *

 יצק; זהב - צקמ״י ״חרצ אוגרית: בשורת מוצא אתה
 בלע מלכם, - מלב וכן אכלי, שתי, - לחמ״ ״שתומ

 וטקסטים המקרא (עפ״י צדקם - צדק בלעם, -
אוגריתיים).

 ושיר, חג היינו: ועינם״ ״עידו - המוסבר לפי
 גינת, שגילה העינמיים ההמנונות - השם משמעות
 שירתם״. וגאון רוחם ב״עזוז חוגגים המנונות

 השיר הספור: סוף שם על האירונית והמשמעות
 שירת - וסיומו ואדם, חי טבע, המקיף החוגג,

 זה וקשורים בזה זה דבוקים שהשירים ״לפי הגרופית.
 ההרים בשירי דבוקים המים עינות שירי בזה,

 ובעופות השמים, בעופות הגבוהים וההרים הגבוהים
 מן לצאת שעתו כשמגעת שמו, גרופית אחד עוף יש

 בשיר, קולו ומנענע בעננים ראשו תולה העולם
 (״עידו העולם״ מן הוא יוצא שירו את גומר וכשהוא
ש״צ). ע׳ ועינם״,

 בפי גם כך ושיר חג - ועינם עידו שיר: והרי חג הרי
 צורך ״...ומה - בנושא מדרשותיו הנושא גמזו,

 ה׳ פעל כל אלא במזלות הוא ברוך להקדיש כביכול
 לה׳ ענו כמו ושבחה, שיר לשון למענהו למענהו,
 הפעם, גמזו וצדק ש״ס). ע׳ ועינם״, (״עידו בתודה״

 לב, (שמות - שומע״ אנכי ענות ״קול שנאמר, כמו
 לה״, ענו באר ״עלי וכן פולחן, שיר קול - )18

).17 כ״א, (במדבר

שבפיסזך האידיאה

לאחת: המתלכדות בספור, אידיאות שלוש
 את ״לחדש בכוחם אין ופיענוחם תרבות גנזי חישוף .1

 אינו האדמה של ונסתרותיה צפונותיה גילוי הרוח״.
 על להחיותו אפשר אי שמת מיתוס לתחייה. מחזירן

 החיה בגמולה, ועינם עידו חוקר משייפגש חקר. ידי
 בלהבה. יישרף ופשרם, מוצאם לדעת בלי מיתוס, חיי

 עניניה עוד כל החקר בעבודות עולמו רואה גינת ד״ר
 משיפנה ובחימר. באבן החקוקות אלמות שירה לשון

 חי, בקול ומושרות הנהגות ושירה לשון לחקר
 אחריו וישאיר השיר בכוח ייגרף ולוהט, מתגעגע

 גדעון, וחכם גינת ד״ר שם. משובשת אבל מודעת
יתכנו. לא אחד בגוף

 עידו לשון השני: כחוט בספור עובר הלשון מוטיב .2
 ולשון שנה, אלפים וטמורה גנוזה שהיתה העתיקה,

 בפי מיוחד קצב בעלת מקרא לשון ניבי קדומים. שירת
 תרגום ולשון ארמית ולשון נדחת, בקהילה יהודים

 משובשת לשון בדויה, ולשון מפוענחת לשון ירושלמי.
 וכו׳) ידל (ידל סמויה לשון ורוכלים, עוזרות ולשון
 גינת של (ספרו לשון, דקדוק וויכוחים. אסיפות ולשון
 לשון לשון. התהוות וחקר גזניום), של הדקדוק וספר

 לשון נמתחת״, ו״נו״ן דוגלת״ ״למ״ד של אותיות
 לשון ועלים. קלף ניר, על כתובה ולשון באבן חקוקה
 עופות ולשון הרים שירי ולשון המים״ ״עינות שירת

 לשון ואירוניות בעברית לשון שעשועי השמים,
אדם. בלשון מושרת הצפור גרופית ושירת בגרמנית,

 ועל השומע על הלשון של השונות השפעותיה כן כמו
 לשון עד גינת) - (גילת לשון מטעות הקורא:

 מאפקט במדרשים: כוונה המסווה גמזו, של הערומים
 הלשוני הצירוף עד וגימ״ל עי״ן של המיצלולים

 כצירוף מרשים זמנית ובו פשר וחסר שרירותי הנראה
לפענוח. הניתן עתיק עברי

 וחרדת תמיהה וצחוק, פחד מעוררות אלה לשונות
חלום. נבכי אל וחודרות מוות מבשרות קודש,

 לבדות ואפשר שכוחה לשון לפענח אפשר ובסכום:
 כמוס -- הלשון סוד אך הלב״, ״שעשוע לשם לשון

קבלה. ספרי מ... משהו ללמוד אפשר כך על ונעלם.
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 על הוספתי אני ואף הלשון.... סוד על מדבר ״התחיל
 בזה שקדמו הקבלה מספרי שקבלתי ממה מעט דבריו
העולם.״ אומות לחכמי

הספרותי האשליה עולם

 דרך על בנוי שהספור תעלה בטקסט עיונית קריאה .3
 למשמעותה; והכוונה הסחה לפענוחה, והרמזה הסוואה

 ספרותיים אמצעים מערך ע״י נעשה זה רשתי מארג
וסבוך; מגוון

 המביךכל, ממספר המספר, של השונים תיפקודיו א.
 מספר-עד עד גבורו, אל אירוני מרחק מתוך המדבר
 מניה תיפקודיו מחליף המספר בעלילה. מעורב עבור
משמעויות. ערפול בכוונה יוצר ועי״כ וביה

 מייחס גבורו; אל המספר יחם משתנה לכך בדומה ב.
 של תחושה בו מעורר הוא - וחדשנות דחייה של

 אמפטיה של יחס עד מטריד, ויתוש מכרסמים עכברים
 ונראה גמזו של גורלו על בעצב מדבר הוא - והזדהות
האומללים. חייו על מתייסר

 מצב בתיאורי ואגדות, במשלים העלילה רצף קיטוע ג.
 הנערה אגדת בספור: המפוזרים המספר, והרהורי

 בית של גלגוליו ספור הנשר, אגדת גבירול, בן שיצר
ועוד. ועוד גרייפנבך,

 בתשובות לכאורה, המתיישבות שאלות העמדת ד.
 אשלייה שיוצר מה השאלה; מן הדעת את המסיחות

 מאגיים כוחות בה שפועלים מסתורין אווירת של
פשר. חסרות אפילות התרחשויות ומפעילים

 פותח גמזו העלילה: ברצף התרחשויות זמני ערבוב ה.
 בקורו עם גמולה של בכפרה עשותו זמן על ספורו
 שנ״ו-שס״ג בע׳ תחילתו השני בקורו (ספור השני.

 הראשון בקורו וסיפור שע״ט, - שע״ו בע׳ והמשכו
שס״ג-שס״ד). בע׳

 שקרו דברים ספור ספור: על ספור מעמיד כזה מבנה
 שנאמר כפי אלה, דברים על גמזו של ספור בתוך
 מירקם של בהסוואה הריאליה מן הבורח גמזו לעיל.

 על אירונית המרמז והמספר מכוון, מדרשים
 קסם עולם פותח האמיתית, ומשמעותן ההתרחשויות

 זה שעולם מראה, זמנית ובו ספרותית אשלייה של
של הפלאים כוח גדול כה מורגאנו. פאטו אלא אינו

 על העומד המספר שאפילו הספרותית, האשלייה
 פעם ולא בקסמה נלכד גמזו של המסופרת ״האמת

 גמזו אל בדברו המחבר שמתוודה כפי דבריו, על חוזר
 של שבחו ״מתוך שהזכרנו. היד כתב של בקטע ועליו,

 דעתו לסוף לירד קשה גנותו. לידי בא אני גבריאל ר׳
 המוסר או מוסרם ספוריו תכלית אם כגון זה, אדם של
 את מחליף שהוא עלי דומה הרבה פעמים לסיפוריו. נוי

 אלמלא לו, אמרתי וכן בעיקר. והטפל בטפל העיקר
 היו בדבריך מערבב שאתה המסוגרים המאמרים

 אותם אלמלא לי, השיב ומה הרבה. מרוויחים ספוריך
 אוגד הייתי עליהם קובל שאתה המסוגרים המאמרים

 לבי נתנני לא שכן מאחר דברי. את וכובש פי את
 נמצא מהם. המורם המוסר את דבריו מתוך להשמיט

 יפה שאינו ומה קיימתי לא נעימתו זו בעיני שיפה מה
קיימתי״. דברי־מוסר אלו בעיני

 מעמידים בהתלכדותם האידיאיים המוטיבים שלושת
 באמצעות הספרותי והמבע החוויה לעולם פארודיה

 עולם להקים היוצר יכול ועלום, גנוז שמקורה הלשון,
 כולו כל אך מאגיים. כוחות מפעלים פועלים בו פלאים

 פשר לה שאין לריאלייה אירונית הסוואה אלא אינו
 שהיא מציאות חושף האירוניה פענוח מנחם. לה ואין

אירוניה. אלא אינה עצמה

 לראשי גאואל בן עולה בו לעולם הבריחה נסיון
 נעורים מחדשים היאך הנשרים מן ללמוד ההרים

 בו המדע, לעולם הבריחה כנסיון (שע״ז-שע״ח)
 שירות ומגלה נשכחות לשונות גינת ד״ר מפענח

 הגג מן נגרף וזה הנשר בצפורני נפגע זה קדומות.
 סגולות ״בהלכות המתרחש כל המסביר וגמזו, למוות.

 של קריקטורה הינו לחים, ובגדים מדרשים ומזלות״,
 ומשלים. פלא בלשונות עולם המעצב יוצרו, הסופר
 את מגלה פענוחה הסוואה. אלא אינו המציאות עילוי

הפשר. חסרת לגלוגה

 ועינם״ ״עידו הספור שם הספרותיות: ה״חידות״ שתי
 לכוח כסמל עומדות מה) פה וה ידל (ידל גמולה ושירת

 קסם עולם ליצור הלשון של של האבוקטיבי
 לשון ופענוח גנוזה לשון לחקר וכהדגמה שבאשלייה,

 מן מלגלגת ריאליה חושף החידות פענוח גמולה.
 זמנית ובו הנעימה״, ״בעל המספר כמו החוקר הגבור
 ״ואין אירוניה. אלא אינה הריאליה שגם מראה

 בבאור משתנה4 ואינו בפירושים, מתחלף המעשה
 בדיבורים להתחכם כדי להשיב שנוהגים הטעמים,..,

 המעשים ועל פתרון להם שאין המקרים על בעולם
שצ״ח). (ע׳ מנחם״ להם שאין

27.4.79 הארץ
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 ״חמשה כאן לפנינו הרי — ).112—113 (עט׳ מאוהבי״ אינם
 הגיפ״ל הוא וה״אויב״ ״עגנון״. של האותיות חמש — אדם״ בני

 את לעיל ראה ״גירות״) המלה את פותחת שהיא מפני (אולי,
 מוטיב — עמנו״ שנגררת ״הגירות על עגנון של קובלנתו

 (ראה ״מאוהביו״ אינן האותיות ושאר מקום), העדר הבית,
 אח ובן ידו כתב על עבודתו, על עגנון של קובלנתו את לעיל

״שריט״). לשם הסברנו
 וידויה בעירום המספר של נפשו את רואים אלו ביצירות אכן,

 עם הדין דבר, של ובעיקרו ואכזרי. טראגי וידוי האמנותי,
 הביוגרפית התעודה אולי הם האלה ״הסיפורים :בכתבו סדן דב

 האיש את מכירים אנו מתוכם בידו. שנכתבה ביותר, ההשובה
 צד להבין בידנו לסייע עשויה הזאת וההכרה בעולם ועמידתו

 התמוטה בה שגדולה נפש גיבוריו... לראשי הפנימית זיקתו של
 וביסודות המוצק בבסיס מפלט מבקשת והיא היסודות ושמיטת

 לה מפלט מבקשת בבטחונו. מבוצר עולם של המאוששים
 האחרון, בזמן עגנון שכתב שונים- סיפורים — .22בניגודה״
 שאיפת עגנון: של ביותר הפנימית שאיפתו על אור מוסיפים
 הרס הזמנים, בין המחיצות ביטול לעבר, העתיד בין הגישור

 והיא החיים, בתוך המוות שילוב הבא. לבין הזה שבין החיץ
בפרוז עצמך ״התקן :מעין ביסודה, מסורתית שאיפה זאת בכל
 מן ביום אם איפוא. נתמה לא .”לטרקלין״ שתכנס כדי דור,

 יהא לא עלילתה שמקום עגנון, של יצירה לנו תינתן הימים
 מסעם ולו החלום, צורת תהיה ושצורתה בשמים, אלא בארץ.

 של השונים התיאורים נוצרו החלומות שבדרך — בלבד זה
הנפש. הישארות ושל הבא העולם

 — ואילר. 209 ע׳ תשייא, לספרות, מחברות הוצ׳ בוחך. .אבני 22
.55 עם׳ ומחקרי עיון ב״מסה, נקבץ

מיז. משנה ד/ סרק אבות 23

C1952 (״סולר*
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 - ועינם״ ״עידו עגנון:
אינטרפרטציה* אחר חיפוש

ירושלים) - שקד (גרשון

1

 גדולים שחלקים למרות הגרמני, הקוראים לקהל כמעט מוכר אינו עגנון יוסף שמואל נובל פרס חתן
 אחד את לפרש ננסה גרמנית. דוברי באיזור נולד עצמו והוא הגרמנית, לשפה תורגמו מיצירתו למדי

 העברית הספרות במכמני בקיא שאינו הקורא את להכניס ובאמצעותו לגרמנית, שתורגם מסיפוריו
 פרנץ לבין עגנו! שביו הרוחנית הקירבה את לגלות נשאף כן כמו הגדול. הסופר של יצירתו לסוד

קפקא.

 חיי לתהומות עתיקים תרבות נכסי סיגול של הבעייתיות להבנת תקרבנו ועינם״ ״עידו הסיפור הבנת
 של כוחו וחדשה. מקורית בדרך עמו ולהתפשר חדש עולם עם להתמודד שנאלצו המודרניים, הנפש

 וטכניקות מדרשיים, ומוטיבים ביטויים מסורתיים, נושאים שבץ הזה המתח מן נובע סיפורנו
 אופי בעלי מיתיים, כוחות ברקע קיימים לאומי, אופי בעלות אחרות ביצירות כמו אולטרא־מודרניות.

האנושי. הקיום בשורשי נעוצים ששורשיהם לאומי־קולקטיבי,

 מלחמת בזמן השנייה. בעלייה לארץ עלה הסופר שבגליציה. בוצ׳ץ בעיר 1888ב״ נולד עגנון ש״י
 ונקבר ,1970 בפברואר 17ב* נפטר הוא לישראל. חזר מכן ולאחר בגרמניה, שהה הראשונה העולם

בירושלים.

 תופעה הוא עגנץ אנו. לתקופתנו השמונה״עשרה המאה שבץ התקופה את מקיפה עגנון של יצירתו
 הייחודיית היהודיות הסגנון צורות את למזג מסוגל היה לא מלבדו איש העברית; בספרות במינה יחידה

 פעמים שונים: לסוגים נחלקים סיפוריו העברית. הספרות מן באו וצורותיהם שגירוייהם תכנים עם
 ופעמים ומשם), (מכאן העתיקים סיפורי־העם במתכונת הפשוט הסיפור צורת את מסגנן שהוא נראה
 נזכרים אנו ולעיתים המנעול), בפות (על תקופתנו בני המחברים את כתיבתו אופן לנו מזכיר

ללון). נטה אורח הנה, עד המעשים״, (״ספר קפקא פרנץ של בסוריאליזם

 יא נם ועינם״ ״עידו סיפורו ).1970( קצרים סיפורים אוספי וחמישה רומנים ארבעה כה עד פירסם עגנון
.1950ב״ שנדפס הנה, עד בקובץ

 עג:ון עליהם. להתגבר ניתן בלתי שכמעט לשוניים קשיים בפני עומד עגנון סיפורי את לתרגם הבא
 ואנב מובהקת אירונית עמדה מתוך ,17ה״ עד 12ה״ המאות שמן העבריים הכתובים בסגנון כותב

 בו ואין פשוט הוא שלו התחביר מקסים. משחק יוצר זה כל ועממיים. נאיביים באפקטים השתעשעות
 דוא גם אימה, לעיתים המעוררות המוזרות, הדמויית לבין הזה הנאיבי התחביר שבין המתח מורכבות.

 של:ם הקשר עולמו. ראיית את באמצעותם המביע אירוני, ספקן סיפורי הם סיפוריו לאירוניה. ביטוי
 לתקוזה הסגנוניים־לשוניים בקשרים גם א‘אי המלים, באוצר רק מתבטא איננו ימי־הביניים עם

הלשון. של הארכאית

 :ך ומשום הסיפור, לרוח תמיד נאמן איננו ועינם״ ל״עידו מיטלמן' של הגרמני התרגום כי להצטער יש
ומספקת. שלמה בצורה היצירה משמעות את למסור יכול הוא אין

 נוספים. אובייקטיביים קשיים שמנינו, זקשיים על נוסף עמדו, המתרגם בפני כי להיאמר, ניתנת האמת
 תמו גורר שבכתב, התרבות לשון שנים אלפי במשך שהיתה העברית, השפה של והניבים המלים אוצר
 תכופות לעיתים לו ומעניקות הקונטקסט את המרחיבות ואסוציאציות, משמעויות־לוואי של רחב מעגל

 ננ:כי אל מעמיקה עצמה הלשון והמלים. המשפרים של משמעותם את המעשירים סמליים, ממדים
 גווו־ם - והכלליים האינדיווידואליים ולציהפיה למשמעויותיה מעניק הסגנון ועצם המיתום,

ארכיטיפיים.

 ירת מרפי התחתית הערות הסיפור. של העברי הנוסח על׳פי תורגם הסיפור מן המובאות הגרמנית. בשפה במקורה שנכתבה מסה •
 Shocked, Gerschon. “J.S.Agnon — הגרמני: זור לם היא אף נאמנה לפיסקאות החלוקה המאמר. של הגרמני במקור

.9 \ Ido und Enam\ Versuch einer Interpretation. 83־9  Colloquia Germanica, I, 1970, pp‘

. 196' ציריך, מיטלמן, י. תרגם בהווה. עבריים מסהרים - ,,ועינם ״עידו י
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II

 המפליאות תופעות שתי נבדוק ראשית האינטרפרטציה. תחום אל כבר אותנו מביאות הללו הטכניקות
 מתחילים ועינם׳׳ ״עידו בסיפור הפרטיים השמות שכל העובדה היא האחת מןדי; באופן הקורא את

 ניקוד, על־ידי שונות תנועות לו להוסיף שאפשר דומם, עיצור היא עין וגימל. עין העבריות באותיות
 - גרייפנבך גמזו, גמולה, השמות ׳׳לתרגמו״. אפשר אי כלומר שונה, בצורה פעם כל אותו להגות וכך

 בתנועות מנוקדים עמרמי עדנה, עינם, עידו, השמות הזאת, הטכניקה לפי גימל. באות מתחילים כולם
 הסופר של בשמו הראשונות האותיות הם - וגימל עין ־ האלה העיצורים שני עין). לאות (מתחת
טשטשקים.) היה שלו הקודם המשפחה (שם לעצמו. שאימץ השם זהו עגנון.

 בפני עומדות אינן זו ביצירה שהדמויות האומרת עמוקה, משמעות בעלת היא באותיות המשחק טכניקת
 עם המתמודדת ההכרה את מייצג עצמו המספר ה״אני״. של השלכות הן - לחלומות בדומה עצמן:

 אחד נושא של היבטים גם הן הדמויות מאידך, מרחפות״. כ״צורות הפנימי עולמו את הממלאים התכנים
 באירוניה. זו על זו ומלגלגות זו את זו מאירות ביניהן, הקשורות אחת, עולם תמונת של וריאציות -

 עולמו את דבר של בסופו המעצבים משתנים, קשרים של כקונטרפונקט רק נתפסת הזה העולם משמעות
הקולקטיבי. התת־מודע על־ידי שנגזר כפי ה״אני״, של הפנימי

 השם ועינם״. ״עידו הסיפור: של המוזר שמו היא הקורא, של לבו תשומת את המושכת השנייה התופעה
 ביטוי לידי בא שלא דבר - שונה משמעות מתקבלת - סדרן את משנים שאם אותיות, מכמה מורכב

 שהן ומעין״, ״יעוד המלים את נקבל הסיפור, שם של האותיות סדר את בעברית נחליף אם בתרגום.
 ממשיך שעגנון עתיקה, מיסטית ממסורת חלק הוא באותיות המאגי המשחק 2ומעין׳׳. ״גורל בגרמנית

 של והמשמעויות הערכים ברורה: הכוונה סיפוריו. של עולמם את בונה הוא ושבאמצעותה כאן, אותה
 ונתרוקנו אלה ערכים נתעוותו שבו עולם עם להתמודד מנסה והסיפור נשתנו, הללו הגדולות המלים

 הסופר של מהכרתו נדחקו הללו הגדולות הבעיות שתי חלומות: המרת של מסוים סוג גם זהו מתוכנם.
סוד. יודעי על־ידי רק המתפענחת איזוטרית, מסתורין לשון להיות והפכו שלו, תת״ההכרה אל

 האם לשפת מתקשר ועינם״ ״עידו השם הסיפור. של הפנימית המשמעות מתוך גם מתבהר זה פירוש
 - גינת ד״ר של למחקריו נושא היא זו לשון בסיפור. המרכזית הנשית הדמות - גמולה של הארכאית

 איזוטרית היא רליגיוזית״פיוטית: עולם לתחושת ביטוי היא הלשון בסיפורנו. הראשית הגברית הדמות
 סודו להיות הופכת היא לסביבתו: החוקר שבין המוחלט הניכור בסימן ועומדת לחלוטין, מובנת ובלתי
הלשון. של (במוזרות) בניכור כאן מתבטאת הגדולים התרבות נכסי של האיזוטריות ביותר. האישי

 רוב נרחבות. אינטלקטואליות לשכבות ואפילו בני״האדם, של המכריע לרובם חתום מעיין היא המסורת
 שלהן), האישית הטרגדיה מקור היא זו (ותחושה המאגיים כוחותיהן אל מתגעגעות בסיפור הדמויות

 הלשון אלה. לכוחות מודעות אינן ורובן מסוימת, במידה רק מכך ומושפעות בכך מבחינות הן אבל
 או מובן, ובלתי אחר מעולם כרוח־רפאים להן נראית והיא העמוק, הדתי ערכה את לגביהן איבדה

 הערכים והערכים: העולם בין הקשר את איבד האדם פילוסופי: מחקר של פולקלוריסטי כאובייקט
למדע. מקומם את מפנים האיזוטריים

III

 גם קפקא, בסיפורי החלום אלמנט את המזכיר שלהם, המבנה הוא עגנון בסיפורי ביותר המעניין הדבר
 המסורתי, הפסיכולוגי בסיפור הקיימת לזו דומה שאינה אי״רציונלית, סיבתיות אותה קיימת עגנון אצל
 באמצעות הפסיכולוגית הסיבתיות התפוררות את רואים אנו קפקא, אצל כמו דומה. בצורה להבינה ואין

 סטרוקטורות, באמצעות המודרני העולם סיוטי על להתגבר הניסיון ואת המיוחדת, המבנית הטכניקה
המעמקים. פסיכולוגיית של תיאוריות בעזרת ולתארם

 האלה, היהודיים הסופרים שני של יצירותיהם בין משמעותיים צורניים הבדלים ישנם אף־על־פי־כן,
 מבחינה הנמצא ההפקר שטח של ריאליזציה הוא קפקא של עולמו דומים. בנושאים השקפות בעלי שהם

 קצרי שמרחביו עד יבש, פרחאי ובסגנון ריאליסטית בצורה והמעוצב ולמקום, לזמן מעבר מסוימת
 של ביותר המודרניים בסיפוריו גם והברור. המובהק מובנם את מקבלים הבלהות חלום של הנשימה

 עמון גבולות. להם לשים אפשר זאת למרות אבל סוריאליסטית, בצורה והמקום הזמן מיטשטשים עגנון
 ב״עידו״ועינם״ מטא־ריאלית. משמעות הזה לעולם ונותן ומבנית, סגנונית מבחינה המציאות את מנכר

 החלום של הארכאי העולם לבין השנייה העולם מלחמת תקופת של ירושלים בין התנגשות קיימת
 הסיפור מבנה וגם ממשות, של מידה אותה האלה העולמות לשני מעניק הוא סגנונו באמצעות המיסטי.

כשווים. זה בצד זה החיים ואת החלום את מעמיד

 הסטרוקטורות משמעות את ולהבין שונות, מזוויות הסיפור מבנה את לבחון איפוא, מעוניינים, אנו
ביניהן. המשתנים והקשרים
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 שה״אני וגילוי כיסוי בו יש המיסקריות; סיפור לבין סיפורנו בין דמיון־מה יש מסוימת מבחינה
 את המנווט הגילוי, קרבן הוא (גמזו), ההקדמה סיפור את המוסר השני, המספר עליהם. מעיד המספר״
 מרומזים והם הסיפור, מתחילת כבר קיימים וגמולה גינת שבין הכמוסים היחסים יודעין. בלא העלילה
 יצר שהוא אשה לבין גינת שבין כיחסים למספר, גרייפנבך משפחת שבין בשיחה המסגרת, בסיפור

בעבר. התרחשה כבר גמזו על־ידי וגמולה גינת של שחשיפתם כך פיגמליון), לעצמו(מוטיב

 הפענוח הוא - הסגולות) נמכרו לו גדעון(אשר חכם עם מותו, לאחר הסיפור, בסוף גינת של זיהויו גם
 קודם המעגל. נשלם כך אז. עד במלואו מתגלה איננו אבל כולו, הסיפור לאורך הנרמז המוטיב של הסופי
 גבריה על״ידי נמסרו הם מכן לאחר גריינפנבך. למשפחת במתנה העלים את נתן שגינת שומעים אנחנו

 גמזו כי מתברר בהמשך הסהרוריות. ממחלת גמולה לריפוי כסגולה לשמש כדי - גמולה של אביה -
 משיכה כוח עליו הפעילו שהעלים גינת, כד״ר הזר מתגלה ולבסוף זר, לאיש בטעות העלים את מכר

גמולה. של בקסמיה אותו שהפיל מאגי,

 להעברת ונועד המספר, של לידיו מגיע העלים ממכירת גמזו שקיבל הכסף נוסף: קשר קיים לבסוף,
 גילוי של העיקרון על״פי בזה זה השלובים מוטיבים, של למדי צפופה רקמה לפנינו מרפא. לבית גמולה
 להבין ומתחיל המעשה, סיפור את לפרש מנסה הוא הטרגי. הקשר את שגילה הוא העד המספר וכיסוי.

 של כחלום או בהקיץ [כחלום החיצוני או הפנימי כחלומו להבינם יכולים שאנו העניינים, מהלך את
ממש].

הסיפור. המבנה קווי את להתוות חשוב בינתיים בהמשך. נרחיב כעד המספר של הזה ״הפירוש״ את

 זוהי האהבה. סיפור של הקונוונציה על להצביע יש בלשי, סיפור של מבניות קונוונציות עם בבד בד
 הרומנטית הצעירה האשה הצד.: מן אותו מלווה שהמספר המשולש, של הקומית־הקלסית הקונוונציה

 מאין־אונות סובל הפנטלונה יותר. צעיר למאהב ונמשכת (גמזו), מבוגר לפנטלוגה נשואה (גמולה)
אשתו. של בשתה את ראה לא מעולם אבל החוקי, הבעל אמנם הוא וארוטית. רוחנית

 התבנית את לנו מזכיר גינת דמוני. דוךז׳ואן איזה ולא הרומנטי, “outsider”^ איננו הוא גם יריבו
 גמולה של לשירתה נמשך איננו הוא המאהב. המדען הוא הלא - ״פןנ?זה״ של הקונוונציונלית

 איננה היא מדעית. מבחינה בשירתה מעוניין הוא דיוניסית; התלהבות או'מתוך אורפאית כבסחרחורת
 לה מזמר איננו הוא המדעיים. למחקריו כנושא אלא ולהערצתו, לאהבתו אידיאלי כאובייקט משמשת
 מבחינה אליה נמשך הוא לשוני״פילולוגי. כאובייקט בהם להשתמש כדי שיריה את מעתיק אלא סרנדות,

 אובייקט את ממנו תשלול כי עליו מאיימת שהיא לאחר רק אהבה, שמתוך מוות אל עמה וצועד רומנטית,
שלו. המחקר

 החוקר ואת האימפוטנט הביבליוגרף את הרומנטית האנימה פוגשת שבו רומנטי, משולש כן, אם קיים,
 או העקר היחס את חושפת זו פרודיה העתיקה. הקונוונציה על מחודשת פרודיה זוהי .,האינטרוברט

 שלא רומז ]“Leibestod”J אהבה״ שמתוך ה״מוות שלו. לאובייקט החוקר בין האישי היחס העדר
 יכול איננו הסובייקט ואם משלו, חוקים לפי פועל האובייקט לעולם. כזה ומנוכר אינטרוברטי יחם ייתכן

 בסופו אפשרי ,האינטרוברט המדעי קיומו אין שבלעדיו האובייקט, חוקי עליו נכפים - אליהם להסתגל
 דמות לבין ובינן הראשיות הדמויות שלוש בין היחסים המוות. אל אחריו לצעוד עליו ואזי דבר, של

 ניתן הסיפור במבנה כבר אולם אחר. בהקשר לפענחה שננסה נוספת, משמעות בעלי הם המספר״ ה״אני
שלו. ביותר חשובים מאפיינים בכמה להבחין

בפירושנו. להמשיך שנוכל לפני הסיפור, של הנוספים המבנה מקווי בכמה כן, אם להתבונן, עלינו שומה

 המפגש של הבסיסית החוויה הוא עגנון של אחרים ולסיפורים זה לסיפור האופייניים הקווים אחד
 רגליו שם מתבקש שאדם ״למקום חכמינו: של דבריהם ברוח כולו, הסיפור של אופיו את הקובע הארעי,

 המספר הסיפור. של הפנימי המבנה זהו מתבקש״. מה לשם יודע אדם עת בכל שלא אלא אותו מוליכות
 של לגיבורו זה חשוב ברגע מצפה אינו הבית בעל גרייפנבך. לבית משים מבלי ומגיע בעיר משוטט
 זה רבה. בפליאה גמזו של פניו את ומקבל גינת, לד״ר מצפה הוא לגמזו: - הסיפור שבתוך הסיפור
 התחיל אחד, בית אני ״רואה גורלו! יוכרע שכאן לנחש מבלי הזה, המסתורי הבית אל נמשך האחרון

 של לביתה פעמיים מגיע גמזו נכנסתי״. כן פי על אף ליכנס, טעם שאין אני יודע ליכנם. מושכני לבי
הבאות. ידיעת של פנימית תחושה מתוך גורלו עבר אל וצועד גרייפנבך, משפחת

 לכאן נמשכים יכולוגית;הם0ריאלית־פ סיבתיות על״ידי נקבעת איננה בסיפור הגיבורים של התנהגותם
 אירועים של שורה על״ידי נקבע גורלם חוץ כלפי אך מאיימות, נבואיות תחושות על״ידי לכאן או

 שורשו מקרה כל שבו החלום, עולם של הפנימית החוקיות משתקפת בכך דווקא אולם מקריים.
 להשתלט ניסיון הוא הסיפור ומבנה האי־רציונלי, של הביטוי היא המקריות תת״הכרתית. במוטיבציה

 דומה: תפקיד לה שגם נוספת, טכניקה הקורא למען כאן להדגיש ברצוננו אמנותית. מבחינה עליה
 - מארג רשת, ההדדיים קשריהם באמצעות והיוצרים בזה, זה המשולבים המוטיבים רקמת את להאיר

הללו. הקשריהם מתחזקים ובכך
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 מהיבטים הסיפור נושאי את המאירה האנלוגיה, היא דומה, תפקוד בעלת שהיא הנוספת, הטכניקה
 התפילה ספר את מוצא גמזו שבו המזרחי הכפר על גמזו) של סיפורו (מתוך האפיזודה לדוגמא, שונים.

 גמזו על״ידי המתגלה ועינם, עידו של לעולמם האנלוגית המקבילה היא עדיאל, רב מר של המפורסם
 ערכים של גילוים דהיינו בעיה, אותה של רבדים שני או שלבים שני הט אלה מכן. לאחר

□ ואקזוטית. מרוחקת בסביבה שיריים־ארכאיי

 הנושא של מגוונים היבטים השוזרת רב־צדדית, פרספקטיבה כן, אם מהווה, הזו החדשה התבנית
המהותיים. נושאיו על וריאציות - הדמויות כמו - להיות ההופכות זו, אחר זו הבאות בסיטוציות

IV

 הציטוטים על בעיקר הסתמך ,קורצווייל ב. בישראל. שונים ספרות מבקרי על־ידי נתפרש הסיפור
 תקוותו את שאיבד עגנון, של הפסימית העולם לראיית ביטוי בהם וראה הסיפור, בתוך קהלת מספר

הארכאיים. יסודותיה אל ומתגעגע המסורת של שברה על מקונן והוא האמונה, לתחיית

 השמות של הטכניקה היא שלו המוצא נקודת אלגורית. בצורה הסיפור את לפרש ניסה טוכנר מ.
 היהודית, ובמיסטיקה בתלמוד והסיטואציות השמות של המסורתית המשמעות את חוקר הוא הסמליים.

 והעשירית, הנשית הספירה - ״השכינה׳׳ לדעתו, היא, גמולה אלגורי. כמשל היצירה את ורואה
 כסמל - הנצחי״ כ׳׳יהודי לו נראה גמזו האלוהות. חוסן את להבין המיסטיקה שואפת שבאמצעותה

 עוד כל המודרני. הדתות חוקר הוא וגינת (הסגולות), משה המחוקק הוא גבריה היהודית. האומה
 שהסגולות ברגע האלוהי(השכינה). הזוהר להתגלות העם יזכה ישראל, בידי הסגולות(התורה) נמצאות
ונכחדות. כלות הן לחוקר, נמכרות

 של הפירוש מטרת הסיפור. של הפנימית המשמעות את מחמיץ אבל מעניין, הוא הזה האלגורי הפירוש
 של אלגבראי פענוח איננה - ארכיטיפיים ולמצבים המסורת מן לדמויות רמזים בו שיש הזה, הסיפור
היוצר. בדמיון הצטיירותם לביו סמלים בין להדדית ההשפעה ראיית אלא סמלים,

 סימנים הם אין לכת. מרחיקת היא שמשמעותם עד מוגדרים, כה הם הזה בסיפור הדמיון יצירי
 לדרגת להורידם אין אבל הללו, בסמלים בחלקם כלולים והדמויות הרעיונות סמלים. אלא אלגוריים,

* _ בלבד. רעיונות

 החדש ההקשר אולם עם־ישראל, של הרוחני סיפורו את אחרת, או זו במידה בתוכו, כולל הסיפור
 למקום קשורות מתוכו העולות הבעיות אמנם לחלוטין; שונה תפנית לו נותן והזמן המקום מבחינת

 למצב גם אלא בעולם, ישראל לגורל ורק אך קשורות ואינן אוניברסליות, הן עת באותה אבל ולזמן,
בכלל. האנושי

 המסגרת סיפור זה. בסיפור והזמן החלל בעיות את רק לבדוק עלינו יהיה זו, בשאלה לטפל נרצה אם
 סיפור מתרחש שבביתם גרייפנבך, היהודית״גרמנית המשפחה בני באמצעות המספר על־ידי נוצר

 הוא חזרה שמסעם בעוד הסיפור, את פותחת הארץ״ מיגיעת מעט ״לנוח ממקומם הגירתם המעשה.
הסיפור. מעגל את הסוגרת המספר, עם מחודשת פגישה

 להנאתו מתעסק ״שהיה גרייפנבך, מר בסיפורנו. רבה חשיבות בעלת היא הגרמנית־יהודית הסביבה
 הוא אולם גמזו. הביבליוגרף ועם גינת הפילולוג עם מוזרה בצורה קשור הלשונות״, התהוות בחקר
 המלים שאוצר בעוד גנזיום, של‘בספריו שלמד בדקדוק בקיא שהוא אף חיה, עברית דובר איננו עצמו

 הקשר את לנו מראה המסגרת סיפור שלה. הבית ומעוזרת בשוק הרוכלים מן שאוב אשתו של העברי
בכך. הכרוכה הסבוכה הבעייתיות ואת אבותיהם, ולשפת לארצם היהודים של

 המערבית״ ״היהדות את המאפיינת בית, וחוסר חרדה של תחושה עולה הזה הבעייתי ההקשר מתוך
 (עמרמי), המזרח מיהדות יותר הרבה המודרני העולם ממוראות נפגעה זו יהדות (האירופאית).

התבוללה. לא ושעדיין העתיקה, במסורת עדיין נעוצים ששורשיה

 אוריינטציה חוסר ניכור, חרדה, שלו. הקיומית המצוקה מן מוצא רואה איננו המערבי היהודי האדם
 מנסה גרייפנבך משפחת הזה. בסיפור ביטוי לידי באים אלה כל - האנושי הקיום של השונים בשלבים
 :“coelum non animum mutat” היא: התוצאה תמיד כמו אבל מסעותיה, באמצעות מקשייה להיחלץ

 אינטגרלי חלק הם ולמעשה מצויה״, ופרנסתם שקול חייהם ש׳׳אורח למרות חרדה, של במצב חיים הם
 אפשר זאת מבחינה מסוימת. ותרבות חיים מצורת הגרוטסקית עקירתם על מעיד שסיפורו ביתם, של

המספר. אותם שמוסר כפי הבית תולדות מתוך הרבה עליהם ללמוד

העורכת). (הערת הנפשי״ המצב שינוי ולא האווירה] שינוי היא לים מעבר ״[הנסיעה *
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 והתפוררות. שקיעה של תיאור הוא וסיפורו לחומה׳/ מחוץ שנבנו ״הראשונים הבתים אחד הוא הבית
 נעשים ותושביו יותר, עוד חסרי־ערך הופכים ״ערכיו״ אבל חורבן, כדי עד מתפורר הוא אין אמנם

 המסורת. של הגרוטסקית ההתפוררות את עגנון מתאר הבית דוגמת על־פי ואימתניים. גרוטסקיים
 בה. מכרסמים שחרקים מפני נרקב שפריה קליפה כמו דייריו, את מועטות שנים במשך מחליף הבית

ולפחד. להזנחה ביטחון, לחוסר סימן עצמן הן דייריו של התכופות והנדידה התחלופה

 שנותיו את לבלות הרצון - נעלים ומניעים סיבות מתוך לארץ שבא יהודי(גירון), על״ידי נבנה הבית
 שבתוך ירושלים העתיקה, ירושלים היא הקדושה, לירושלים מחוץ נבנה הבית אבל בארץ. האחרונות

העתיקה. ולעיר המערבי כותל אל המסורת, אל הקשר את לחלוטין הבית איבד כך משום החומות.

 הכת מן גנזיקליין״ גוטהולד ששמו ה״דתי״ למיסיונר מגיע כשהוא לדייר; מדייר עובר הבית
 אפשר גרייליך״, גוטפריד ידי על גרליץ בעיר שנוסדה גירעכטן דער גיימיינשאפט מכת ״שנסתעפה

 הגרוטסקיות בסיטואציות סוטה. אמונה המייצגת חברה של קניינה הוא הבית ואילך שמכאן לחוש, כבר
 הגבינה על מגן־דוד צורת המטביעים הגורגים האחים - החדשים הבעלים גם המשפחה, את המאפיינות

 מחזיק גרייפנבך בני״אדם. מאשר יותר קריקטורות בגדר הם - סמלי) לשם (דוגמא ״לחס״חסד״ והציר
בה. להתאקלם הצליחה לא שאשתו כיון הארץ, את עזב )Gnadenbrot( שגנדינבורד לאחר בבית,

 הוא גרייפנבך הזה. הבית את לאפיין מנת על גרוטסקיים ומצבים דמויות של ארוכה שורה מצייר עגנון
המעשה. סיפור של ההתרחשות זירת הוא - ביתו - והבית הזאת, הגרוטסקית המסורת של יורשה

 המעשה. מסיפור חלק הוא הזה החדר כי פירושים, להוסיף אין המאורעות מתרחשים שבו החדר לתיאור
 הגרוטסקי הבית המעשה. סיפור לבין הזה החדר בין היחס של המשמעויות את להבין צריך ואילך מכאן

 עגנון החדשה״. ב״ירושלים מתרחש הסיפור החדשה״. ״ירושלים שבתוככי בעמק עומד והמרוקן
 עומדת ירושלים תדיר. המשתנה עולם זהו שינויים; של תקופה זוהי ערכיה. ועם התקופה עם מתמודד

 השחרור מלחמת ולפני השנייה, העולם מלחמת לאחר התחוללה הגדולה שפריחתה הציונות, נצחון לפני
 הוא הציונות. עליית עם היהדות בערכי שחלו בתמורות לטפל עגנון מנסה כאן דווקא הישראלית.

 מערכים ריקה החדשה שירושלים ומראה מגדלת, זכוכית דרך היהדות ערכי אל וביחסם באנשים מתבונן
 משום נוסעים הגרייפנבכים ריקנות. מאותה מוצא למצוא מנסות זה בסיפור השונות הדמויות רוחניים.

הישן. הערכים עולם אל יותר עמוק קשר מחפשים והמספר גינת שגמזו, בעוד לחו״ל, כך

 הבית ולהתקיים? להמשיך שבירושלים הזה החדש הבית יכול האם היא: אלה כל ביסוד המונחת השאלה
 החודרים ושל תושביו של והביבליופילית הארכיאולוגית ההתעניינות סימבולי; ערך בעל הוא החדש

 של היומין עתיקת המסורת אל דרך למצוא ומנסים הריקנות, על־ידי נדחפים הם כי מעידה אליו
הישנה״. ״ירושלים

 חוקר של הרציונלית השקפתו נגד והמספר) (גמזו המספרים של התפרצויותיהם את להבין יש זו ברוח
 מפחיתה התנ״כיים לטקסטים המדעית שהגישה אינטואיטיבית, בצורה חשים ״המספרים״ התנ״ך.
זדוניות. לידיים הבית) נפלו(כמו המקודשים הטקסטים מערכם.

 של הפנימית הצינזורה התקופה. בעיות מתוארות שבאמצעותה הטכניקה את להבין ניתן דומה ברוח
 הוא כי וייתכן שלו, בתת״ההכרה קיים כזה תיאור ריקנות. אותה של ישיר תיאור מאפשרת איננה היוצר
 הסמלים אבל לעיל, שנאמר למה רומז הסיפור של האלגורי הפירוש עצמתה. במלוא בה חש איננו

החדש. ההקשר בשל ונשתנו הועמקו האלגוריים

 בדרך על־זמנית משמעות להן ונותן מלחמה, שלאחר לזמנים האופייניות אחדות חוויות מדגיש עגנון
 היישוב על האנגלים שגזרו העלייה והפסקת הדיור מצוקת בעיות: לשתי בעיקר הכוונה ביותר. ייחודית
 מעורער, עולם עיניו לנגד רואה הוא המספר: מידי אירוני פירוש מקבלת העלייה הפסקת היהודי.

אמנותיים״. סינתטיים ל״פירושים הסתגרותו בשל המשתעבד אינטימי, קשר מכל מתחמקים שיושביו

 מהתפרצותם יראה גרייפנבך שמשפחת העקורים, בבעיית יותר הרבה נרחבת בצורה מטפל עגנון
 כך ומשום גג, קורת להם שאין ואשתו מגינתר חוששים הגרייפנבכים אנלוגי: מוטיב כאן יש לעולמה.

 שאין וגמולה, גינת כלל: צפוי בלתי אחר, מכיוון מגיע המשבר באהבתם. סיפוק למצוא יכולים אינם
 פעמיים, מופיע ואשתו גינתר של המוטיב גרייפנבך. בית אל מתפרצים הנובטת, לאהבתם מקלט להם
 אכזבה של נימה יש המוטיבים בשני וגמולה. גינת אהבת של המיסטי למוטיב החברתית המקבילה והוא

 הם לגדרה), שנסעה המספר (ואשת וגמזו וגמולה גינת כמו ואשתו, גינתר הארוטיות. הציפיות מן
 חלק יש האלגוריים לרמזים ומקדירם. הדמויות חיי על מאיים הפירוד לזה. זה קרבים שאינם אוהבים

 החסד ולמניעת היוצרות לבלבול אות הוא היהודית במיסטיקה האלוהיות הספירות סכסוך זו: באווירה
4 האלוהי.

 בעיר הקדושה המסורתית היהדות שקיעת את לתאר מנסה עגנון ״תהלה׳/ אחר, בסיפור במקורם. גרמניים הם הדמויות שמות 4
 הסיפורים שני בסיפורנו. החדשה העיר שבתיאור הגרוטסקי״סרקסטי לטון להשוותו ואין ופטתי, עצוב הוא הסיפור טון העתיקה.

 ום. שטיינשניידר ק. תירגמו אחרים, וסיפורים ימים בלבב עגנון, ש״י מאת דתהלה״ הנה״. ״עד בקובץ שנה, באותה נדפסו
ואילך.) 322 עמודים ,1966 ציריך, שסראום,
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 של הראשונות האותיות מן מורכב לאהבה, געגועים כקריאת הנשמע /,ידל ״ידל גמולה, של שירה
 צלו מתגשם. שאינו הארוטי החלום שיר זהו מיסטית. משמעות לו ויש 5דודי״), (״יבוא שיר־השירים

 אבדן של תחושה את לנו ונותנים פולו, הריפור את מלווים שלו החברתית והמקבילה הזה המוטיב של
זה. סיפור של האמוציונלית התשתית הם ודיסהרמונ-ד, שבלבול רואים אנו להרמוניה. התקווה

מוטיב עוסק עצמו גמזו  הוא זה. במוטיב הקשורים המדרש מתוך הנייגיבים את הסיפור אל ומביא הוה, ב
 משמעויותיהם לבין וארוטיים ארציים מוטיבים בין ההקבלה על ומדבר העולמות געגועי על מספר

 ונקבה, זכר למטה, כמו למעלה נקבות, ומחציתם זכרים שמחציתם המלאכים כמו ״והמזלות המיסטיות:
ם ולפי ונקבה, זכר בגימטריא שמים שכן ה  שמדרך למטה, כמו למעלה זה, על זה געגועים להם יש כך, ש
חר זה שנמשכים ואשה איש ם״. כפי זה, א ל  ה״סימפוזיון״. את מזכיר הארוטי המוטיב של זה היריש מו
זה. מוטיב מבין עגנון כיצד לנו ומורה וכשלונו, להרמוניה הרצון בין המתח את מדגיש הוא

 ״הנשים מילולי: (ובתרגום 6״עגונות״ - המאה מראשית הצעיר עגנון של הראשון בסיפורו כבר
 מרחף מיסטי, שלו שהרקע הדיסהרמוניה, מוטיב ארוטיות. תקוות של בכשלונן מטפל הוא - הנעזבות״)

 החברתי בקונטקסט השינויים שלה. שונים להקשרים וחודר עגנון, של יצירתו מעל הגורל צו כמו
חדשים. לחיים האלה הקבועים המוטיבים את מעוררים

V

 Zeitgeist”,(”( התקופה רוח את מסבירים נימצא היסטורית, ראות מנקודת הסיפור את נפרש אם
בסיפור. השזורים הססגוניים המיסטיים המוטיבים את ומקפחים

 מספק. פירוש למתן להתקרב נוכל במהותה, ניגע אם ורק כפולה, זמן תחושת עומדת הסיפור ביסוד
 הנצח. מיתוס בתחומי בשמי־השמים, אי־שם וגמולה גבריה של ארצם מתאר'את גמזו של סיפורו

 מאגיות, ספירות אלא הרגיל, הזמן את המסמנות הספירות עוד אינם זה מקודש חלל המקיפים המספרים
 המספרים מיסטיים. גוונים המעשה לסיפור ומשוות הכלל״עולמי, הקוסמי המסלול את המדגישות
 במדבר מהלך גמזו הזה. לעולם שנוגע מה לכל הקשורים מקודשים, מספרים הם ו״שבע״ ״ארבעים״

 בריחים שבעה מאחורי עצמה תסגור אם ואף המת, אביה על גמולה מקוננת לילות שבעה יום; ארבעים
 של יצור שהוא גינת, האחרים. הזמנים עם ההווה את לקשור גמזו מנסה בנישואיו משביה. תימלט לא -

 זה עולם אך החלום, של הנעלה העולם את מגלה גמזו המיתום. של הנצחי לסודו לחדוך מנסה בשר״ודם,
בפניו. חתום נשאר

 להמשיך מסוגל איננו הוא אולם הרציונלי, הסדר לעולם להורידו ומנסה האחר לעולם נמשך הוא
 הוא עדותו, לפי סומא. שהוא בעובדה ביטוי לידי בא הזה היכולת חוסר אופיו. בשל נכשל הוא בחלומו.
 היכולת את איבד הוא כלל. אשתו של עולמה את מבין איננו הוא שבתוכו. במה ולא בקנקן מסתכל

7אותו. מבין הוא אין אבל בו, אוחז הוא בו, חש הוא באי״רציונלי. להתבונן

 - (ה״ישיבה״ הטבעית החברתית סביבתו את עזב הוא חברתיות: מסיבות נובע גמזו של כשלונו
 לו משמש מקצועו בספרים. המסחר ואל הביבליוגרפיה אל דרכו את ומצא המסורתי), היהודי בית־הספר

 יכול וגמזו האמיתית, הרליגיוזיות את המירו מודרניות שאיפות השורשים. מחוסר העקירה, מן מוצא
 במעמדו ביטויו את מוצא והדבר לו, מרשה הפנימית שהשקפתו כמה עד רק נפשו לתביעות להיענות
החברתי.

 פרודיה שומעים אנו הגרייפנבכים של מפיהם ביותר. והמורכבת האמביוולנטית היא גינת של אישיותו
 או הדרן במלוא הפירמידות את לצייר שמנסה כמי במינו), (יחיד כ״אוניקום״ אותו מתארים הם כך. על

 הבורא פיגמליון!), המסתורי(מוטיב לאבן־גבירול גם אותו משווים הם ל״פאוסט״. שלישי חלק לכתוב
מופלאה. בדרך לתחייה אותה ומקים אשתו, את לו

 אל האנושי־החי את מתרגם אלא בה, להתאהב כדי אשה תמונת יוצר איננו הוא אמן; איננו גינת
 האמביוולנטי הגאון עצמו. של ופרודיה עליון אדם בו רואה סביבתו אמביוולנטי. גאון הוא הספרותי.

 המיתום, חוקי את לקבוע מנסה הוא העליונים. בעולמות המיסטי הרובד את לגלות הוא אף מנסה הזה
 מתכחש הוא הזה הנעלה העולם אל לחדור כדי הנשכחים. הימנונותיה ואת המיתית הלשון חוקי את

 וסגפנות. התנזרות על־ידי אותם ומנצח יום, היום חוקי לכל מתנגד הוא כאלמוני. וחי שלו הזמני לקיום
 ודם. בשר של כבךאדם מעולם נראה לא עצמו הוא אך למרחוק, יצא ששמעו האינטרוברטי החוקר הוא
 אבל. במודעת דפוס שגיאת בגלל ומת באלמוניות החי הסה), הרמן של דמותו את הנרקיס(המזכיר הוא
 ויורד חלומו את להציל מנסה הוא חי; יצור שהוא כיון בכך נכשל הוא אך כרוח, רק לחיות מנסה הוא

הטהור. המדע מזבח על חייו את שהקריב אדם של הרואי מוות מת הוא תהומה.

).16 ד, (שיר-השירים המופלאים ולפירותיו לגני ״בוא גורס: הגרמני התרגום שליטוכנר; פירושו 5
כחוק. גט קיבלה לא עדיין היא אבל אותה, נטש שבעלה אישה היא היהודי החוק לפי ״עגונה״ 6
 שמכר אדם לאותו גלוג לי רומזת כאילו לאידו, לועגת כאילו אצבעותיו, מבין מחייכת שהיתה המתה עינו את גמזו החליק ״שוב 7

אשתו. את מוצא גמזו כאשר שנית להבריק מתחילה המתה העין - ובאמת בו״. תלויים אשתו וחיי שחייו חפץ
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 מיסטי איחוד מבקש ואיננו היחידה, המיסטית הדמות את חוקר הוא דו־משמעית. היא גינת של דמותו גם
 מנוכר דקדוק - חשיבות חסר זאת ועם כלל־עולמית חשיבות בעל מאורע הוא בעיניו המיסטי עמה.

 מיוחד, באופן להדגיש הראוי מן טובה. וכפוי מכובד בלתי כתפקיד המחקר את מפרש העולם ועקור.
 עם ממש של ביחסים רוצה איננו הוא אבל רוחנית), סגפנית, פסיבית, היא הרואי(גבורתו נראה שגינת

 החיה האמונה נצח אל נמשך עצמו הוא אך החוקי), לבעלה האשה את שולח (הוא העליונים העולמות
 חיי מגבולות לצאת מעז הוא אין אולם ),“grosser kerl”( הגדול״ ״הברנש הוא לו. עצמו ומועיד
הרוח.

 מן מוטיבים של ארוכה בשורה המוקפת הנשית, לדמות כולן מתייחסות זה בסיפור הגבריות הדמויות
 קונקרטית עולם השקפת בעלות והן קונקרטיים, ובזמן במציאות קיימות אחרות שדמויות בעוד המיתוס.

 גמולה המיתוס; לעולם מתגעגעים וגמזו גינת ארכאי״אקזוטי. ובחלל ממשי לא בזמן חיה גמולה -
עצמו. עולם אותו היא״היא

 פריי על־ידי המכונים יסודות - הזמן מן הלקוחים אירועים או הזמן מאורעות את זה בסיפור ממזג עגנון
 גד. של וגדודיו עשרת־השבטים של ארצם אגדות, מארץ מוצאה - גמולה נובליסטיים״.״ ״מוטיבים

 אריה נשר, של עתיקות סמליות מיסטיות תמונות בעזרת מתואר והוא והמכשף, השבט ראש הוא אביה
 ׳׳[...] השיר ברוח עמוקות קשורים בתו, חיי כמו וחייו, גבורה, במלחמת הנשר את מנצח הוא ושור.

 בתו וגמולה זרועו, את ומביא מוליך והוא התהום, מן שירה עמו ומעלה ועולה, עצמו מגביה והסלע
 ומיוחסות יפפיות כולן מחוללות, בתולות נערות ושבע עשרים עד ושתים ועשרים בשיר, קולה מנענעת
 ועוף גמולה של ברכיה על לו מונח לבן (״גדי רומנסה נוסח בתמונות מתוארים ואביה גמולה [...]״).
 שירתה המלאכים. בין מיסטי ככוכב גמזו בפי מתוארת גמולה הזקן״). של תלתליו על מרחף השמים

 לגינת לשיר רוצה (גמולה הברבור שירת של מוטיבים בה שיש הציפור, גרופית של לשירתה מושווית
 בלילה מהלכת גמולה ה?ניקס. למוטיב רב דמיון גם כאן יש ולמות). גרופית הציפור של שירתה את

הירח. של הרומנטי לסמל אמיץ קשר קשורה והיא כסהרורית,

 כזוהר כשכינה, - עצמה וגמולה הקדומה, היהדות של בעולמה טוכנר על־ידי הוסבר גמולה של עולמה
 ההווה דת הזה. לעולם הרומזים לסמלים בניגוד פרדוקסלי באופן עומד אלגורי רמז אותו אולם האלוהי.

ואמונה. קדומים שירת חלומות, עולם זהו המסורתית. היהדות של המונותיאיסטי העולם מן מאוד רחוקה

 תת״הכרתיים, וחלומות ארכיטיפים של עולם זהו העתיקה״. ל״ירושלים מתקשרות ביצירה הדמויות
העתיקה. ירושלים של עולמה - הסיפור) מרובדי עת(באחד באותה שהוא השירי, והקסם המאגיה עולם

 לקשור וניסיונו הזקן מות האב). דמות של התדמית (או האב דמות ממות תוכו בתוך נפגע הזה העולם
 קשה הללו הקשרים של המדויק הרציונלי הפירוש בזה. זה אחוזים הממשיים העולמות אל הבת את

 הלילה עולם של הרומנטית״סהרורית המלכה כותב), וגינת שרה (גמולה והשירה הנשמה דיוקן מאוד.
 על והנמשך אותה המושך הזה, בעולם לחיות יכולה איננה היא הזה: בעולם לשרוד יכולה איננה בסיפור

חולי. עליה מביאה הארציות ידה:

 ולעקור להפריד ניתן לא האב. מדמות נפרדת כשהיא השמיימית השירה את לחיות אפשרי זה אין אולי
 מצפה הוא הרציונלי. בעולם לחיות יכול איננו הנצחי הנשי שלה. האורגני העולם מחלל השירה את

 האדם שלו. העולם תחושת של עומקה מלוא אל לחדור יכול שאיננו רציונליסט על־ידי ונאהב לאהבה
 מבין שאיננו בעולם אובדת עצמה וגמולה הללו, האי־רציונליים הכוחות מול אונים חסר עומד המודרני

מדעת. ושלא בציניות מאהבה ואת אותה וקובר ומכריע אותה,

 הוא סיומה עם ברומנסה המהדהד היחידי המוטיב הנובליסטיים. המוטיבים בנצחון מסתיים הסיפור
 את ששרף (למרות הרוחנית מורשתו את לעולם השאיר אך שנעלם, החכם האלמוני החוקר על האגדה
 אלה - וההימנונות השירה הארכאיות, קפקא). פרנץ מחיי מוטיב - בדפוס פרסומם את ואסר כתביו

גמולה. עם גווע האמיתי החלום אחריו: לנשארים החכם של הספרותית כמורשתו קיימים

VI

 נוכל חד״משמעית. בצורה ועינם״ ״עידו את לפרש אפשר אי באמת, הגדולות האמנות יצירות כל כמו
מכמניו. כל את לדלות נוכל לא אך שונות, מזוויות אליו ולהתקרב הזה הסיפור סוד סביב לחוג

 פסיכולוגיים ורבדים בתקופה, הקשורים אקטואליים רבדים שונים: רבדים קיימים הזה הסיפור בתוך
 ביצירותיו עצמו. הסופר על״ידי שנרמז המוקדים, אחד את להבין ניסינו עמוקים. ומיתיים על״אישיים

 ״תיאטרון של תפקיד לו יש ובסיפורנו מוטיבים, של מטפורי תמצות של תפקיד לחלום יש עגנון של
 שננערתי עד ונתנמנמתי שינה עלי ״נפלה שייקספירי. למחזה זאת להשוות ניתן אם תיאטרון״, בתוך
ידל ידל משורר קול ונשמע מים, ומעיינות גבוהים הרים ונראו הקרון דלת נפתחה רכבת... גלגלי לקול

N. Fry, Anatomy o f Criticism, Princeton, 1975, pp. 3 0 3 3 0 7 ־ .
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 באורה וחבקתני הלבנה באה בעדי. הדלת נסגרת אחריו. לילך וביקשתי הקול אחר נמשכתי מה. פה וה
 לה ״קרצתי לגרמנית: נכונה לא בצורה תורגם הזה [המשפט אחת בעין לה שחקתי אותי. וכיסתה

 יכולים אנו ואין עצמו שסגר העולם על מהרהר כשאני [...] פניה. במלוא לי היא ושחקה בצחוק״.]
 וה ידל ידל ידל ומשוררת כולו העולם בכל מהלכת שהיא הלבנה מן חוץ רוצים, שאנו מקום לכל להגיע

 המזדהה האני שוב. כאן ומתרכזים חוזרים ה״אני״, של השלכות שהם הזה, בסיפור המוטיבים מה׳׳. פה
 ואת העולם, כמחלת גמולה של סהרוריותה את מפרש גמזו(״העין״), ועם (״המסע״) הגרייפנבכים עם

 גם מופיע הוא - מאוד עד שמעניין ומה הסיפור, את פותח הסגור העולם מוטיב כגמולה. עצמה הלבנה
 שנאחזים האדם בני לכל אני מתכוין 1[.״ הלבנה אחר שלהוטים אותם על דעתי ונותן אני בסופו(״חוזר

 לארץ. מחוץ שולחת גרייפנבך שמשפחת הגלויות על גם רואים אנו ממש תמונה אותה זו״). באדמה
 את למצוא שאפשר והמאמינים העולם, את להחריב הרוצים בני־אדם על אחדות פעמים מדבר המספר
 את לתאר מנסה עגנון הואד׳). תעתועים דמיון אם הוא, מבראשית חוק (״אם אחר במקום האושר

להם. להציע מה יותר לו שאין הסגור, העולם מן הנמלטים הסהרורים של הרומנטיים געגועיהם

 ובזמן בחלל נתון הוא כי החש לעולם לו שנותר היחיד המוצא היא מעלה כלפי או מטה כלפי הדרך
 לה אין הטרגדיה: טמונה כאן אבל לאנושות, פתוחה (גמולה) הלבנה אל הדרך רק וזדוניים. מנוכרים
 הרציונליות לכך. מסוגלת אינה המודרני האדם של נפשו בה: ללכת רומנטית־מסורתית דרך לאנושות

 רק יש - רומנטיים גבורים יותר אין הנפשי. מצבו בשל נכשל הוא ואבדן: תעייה לו מתירה איננה שלו
 למרות דתית״רומנטית, השקפה להם שיש מפני טרגיות, לדמויות הופכים והם וחוקרים, ביבליוגרפים

 הבריות, בפני נחסמת הממש עולם אל או אל״על הדרך אולם נפשם. בכל העולם־הזה אל נמשכים שהם
חכמים. כתבי רק נשארים החיה התרבותית־שירית המסורת ומן

 של הצללים עולם אל לחדור ניסה עגנון סהרוריות. הן דמויותיו הלילה. במחשכי בסיפורנו משתקף הכל
 לי נראה וכיסופיו. התפרצויותיו אל הנסתרים, ביעותיו אל שלו, הלילה חלומות אל המודרני, האדם
כמוהו. הצליחו זמננו בני מעטים מספרים שרק באופן בכך הצליח שהוא
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אורון מיכל

* עגנון לש״י ועינם״ ״עדו בסיפור קבליים ומוסיבים סמלים

הסיפור. של האליגורי אופיו על עמדו ״עדו־ועינם״ הסיפור של השונים מבקריו

 סיפור את נמצא בו - הגלוי הרובד היא הראשונה השכבה שכבות. כמה בעל סיפור לפנינו כלומר,
 אלי־ פירוש פרי הנן האחרות השכבות ואילו וגינת. גמזו גמולה, הם: שנציגיה המשולשת האהבה

לו. הנאות הפירוש את למצוא דרכו, לפי אחד כל המנסים, השונים, המבקרים של גוריסטי

 עגנון מגיע לדעתו, הארכאי. אל השיבה מוטיב על הסיפור של הסמוי נושאו את מעמיד קורצוויל!
 ולא זו בקביעה הסתפק במאמרו קורצוויל .2אבדון פירושה כזו שיבה כל כי למסקנה, הסיפור דרך
 בדיקת בעיקרה הנה בפירושו קורצוויל של דרכו מסמל. הוא ומה הארכאי משמעות מה לבדוק ניסה

 שייך זה סיפור שגם למסקנתו, להגיע לו העוזרים ,3עגנון ביצירות החוזרים מסוימים מוטיבים
המאוחרת״. ״השיבה מוטיב נמצא שבהם הסיפורים למערכת

 השונים הפרטים את ולבדוק הסיפור של הסמלית משמעותו על לעמוד ניסה במאמרוי־ טוכנר משולם
מרכזיים: מוטיבים 3 על הסיפור את העמיד הוא אחת. תמונה כדי המצטרפים

 5״״דורש זה לצורך כאשר היהדות, בחיי מימושה מידת ובין והמסורה הכתובה הדת בין הזיקה .1
ויעודה״. התורה ״מעיינות — כלומר ומעיין״ כ״יעוד — ועינם״ ״עדו השם את טוכנר

 — ביותר המסתורי ובלבושה בכלל התורה כלומר — והמסורים הכתובים המקורות בין הזיקה .2
 דעתו את עגנון הביע כאן כי קובע, טוכנר כאשר היהדות, במדעי המחקר ובין — בפרט בקבלה

המודרני. המחקר על השלילית

 של שבתחומו כאן, גם קובע טוכנר כאשר — שבו החוקר ובין שבעגנון האמן בין המאבק .3
 לפיתויי מדעת שלא ולא מדעת לא נתפתה, לא ״עגנון — חשיבות רבת הכרעה חלה זה מוטיב

לשירה״ייי. נאמן ונשאר — המחקר

 נוספת למסקנה טוכנר מגיע לכך בהקשר הראשונים. המוטיבים בשני נאחז טוכנר של מחקרו עיקר
 עקרונותיו את מסגל הוא כאשר הקבלית הסימבוליקה בדרכי עמון השתמש זה בסיפור כי האומרת,

 נדרשת שהיא והנתיבות המידות מערכת כל את הכניס אלא בלבד זאת ולא נסתר), ותוכן גלוי (תוכן
וכד׳ל. נוטריקון סוד, דרש, רמז, פשט, כמו בהם

 זוכה אינה — שלו חשובות אחרות הבחנות כמו היא, אך ביותר, חשובה הנה טוכנר של זו הבחנה
 באמת אלו אך — מבריקות הבחנות טוכנר אצל נמצא כלומר, מצדו. ולהוכחה מספיקה להארה

דיין. שהוכחו מבלי משמעיות חד כקביעות באות

תשכ״ג. ת״א, ירושלים שוקן הוצאת עגנון, ש״י סיפורי על מסות ־־־ קורצוויל ברוך 1
.160—158 עמ׳ ועינם׳- ״עדו הערות — הנ״ל בספרו קורצוויל 2
הסהרוריות. ומוטיב העכבר המפתח, הבית, כמו: המוטיבים על בעיקר עומד קורצוויל 3
תשכ״ח. מסדה הוצאת ליד בישראל הסופרים אגודת הוצאת עגנון, פשר טוכנר, משולם 4
.108 עמ׳ ועינם, עדו פשר במאמרו הנ״ל בספרו טוכנר 5
.109 עכד שם, 6
.110 עמ׳ שם, וראה י

 ירושלים, הוראה עובדי להכשרת המחלקה והתרבות, החינוך משרד תשל״ז, תל־אביב, הקיבוצים סמינר שנתון - בסמינר בתוך *
.172-160 עמודים תל-אביב, הקיבוצים סמינר
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 והוסיפו מפירושיו בכמה נאחזו אלו נוספים®. למפרשים מוצא נקודת שימש טוכנר של מאמרו
בסיפור. המופיעים הסמלים מן חלק לגבי משלהם פירושים

צמח®. ע׳ של פירושו למשל, כך,

 לגביו ומפתחה. קורצוויל של הבחנתו את מקבל אך טוכנר, של מפירושו חלק ״לוקח״ צמח ע׳
העברית. או הכנענית החדשה, היהדות מול המסורתית העבר יהדות את המעמיד סמלי, סיפור זהו

 הקבלה בספרות סימוכין להן למצוא טוכנר, של מהנחותיו כמה לבדוק אנסה בסיפור זה בעיוני
בסיפור. הדמויות של הסמלית משמעותן את מחדש לבדוק ולאורן

 לבין המספר בין שונות לפגישות עדים אנו שלו הגלוי ברובד כאשר פרקים, 7ל מתחלק הסיפור
 משמעותן את טעמן.ומקבלות הופכות הן אך מקריות, לכאורה הן אלו פגישות דמויות. מספר

הסיפור®!. של סיומו עם הגורלית

 אך גלוי. אינו החיצוני ברובד ביניהן שהקשר דמויות, הם וגמולה גמזו גינת, גרייפנבך, המספר,
לאחרת. אחת מעלילה אותנו מובילים נסתרים חוטים כי מגלים, אנו היטב בודקים כשאנו

ה ד חי ה הי שונ א ר  עומד פגישתם ועיקר והמספר הגרייפנבכים נפגשים פה הראשון. הפרק הנה ה
והעלים. גינת ד״ר ממנו), (והיציאה הבית בסימן

ה ד חי ה הי שני / ב/ הפרקים הנה ה ת המספר נפגש פה ד׳. ג בי  עומד פגישתם ועיקר בגמזו ב
ם גמולה, בסימן לי ע ר ה ״ ד ת, ו נ י  המספר של לבו בהרהורי מצוי עדיין אלו בין כשהקשר ג

מומש. ולא

ה ד חי ת הי שי לי ש ת, — גמזו עם המספר של השנייה פגישתו זוהי ו׳. ה׳, הפרקים הנה ה בי  ב
 והשנייה) הראשונה לכן(ביחידה שקודם גמולה), (גינת, הדמויות בשתי המספר חוזה בסופה כאשר

אודותן. שמע רק

ה ד חי ת הי עי בי ר  בשיבה ומסתיימת הפגישות כל ואת הנפשות כל את בתוכה ומרכזת מאחדת ה
הביתה.

* * ♦

 ציר סביב הללו והשיחות הפגישות סובבות ושיחות, פגישות של כמערכת בנוי שהסיפור למרות
 הדמויות שאר גינת. וד״ר גאואל בן גבריה גמזו, גמולה, עיקריות: דמויות 4 בתוכו המאכלס אחד

המרכזיות!!. הדמויות של מקבילות תולדות משניות, דמויות הנן בסיפור

 כי היה ברור לכולם גמולה. של זהותה בעיית הייתה הסיפור מפרשי בפני שעמדה המרכזית הבעיה
 הסוף עד גמולה של האליגורית זהותה את לפענח ניסה לא קורצוויל אליגורית. דמות הנה גמולה
 טוכנר .12ומאגי״ קמאי רחוק, ״משהו כדבריי: או — הארכאי הפיוטי את מייצגת שגמולה וטען,

13 12 11 10 9 8 מתייחס בפירושו והנסתרת. הנגלית כתורה או כשכינד.®! גמולה של האליגורית זהותה את מפענח

ך ״בר לקפקא עמון בין - ברזל הלל ;1970 תל־אביב ויושר, עגולים אלשטין: יואב - גם וראה 8 ריי  - שקד ג' תשל״ג; או
תשל״ג. הפועלים ספרית עמון, של הסיפור אמנות

.2 מס׳ ב/ כרך תש׳-ל, הספרות — עמון של המאוחרים מספוריו בשניים ההיססוריוסופית התפיסה על — צמח ע׳ 9
.63 עמ׳ תשל״ג, הפועלים ספרית עמון, של הספור אמנות בספרו שקד ג׳ ראה זה בעניין 10
.63 ,48 עמ׳ תשל״ג, הפועלים ספרית עמון, של הסיפור אמנות שקד ראה זה לעניין 11
.149 — שם קורצוויל 12
.111 — עמון פשר —טוכנו 13

161

3 0 8



 מדרך מביא הוא זה לזיהוי סימוכין בלבד. באמירה הסתפק — השני ולגבי בלבד הראשון לזיהוי הוא
 והוא עצומות ועיניה פרוע ושערה רגליים ויחפת לבנים עטופה צעירה אישה — גמולה של התיאור
!■  ביאליק, (עיין כאחת העברית ובספרות המסורת בספרות טבועה השכינה של זו ״ארשת אומר:•

מספקת. ולא דלה לו הצמודה ההוכחה אך יפה, הנו זה זיהוי לבדי).

הכתובים. מתוך זיהויו את לבסס ננסה אך טוכנר של בעקבותיו נלך זה בעיון

 — השכינה או מלכות האחרונה הספירה שם של האסוציאציה את מעלה גמולה הדמות של שמה א.
חסד. כגמילת — זהר בתיקוני המופיע

 השונות בהופעותיה גמולה של דמותה .15ד״0ח גמילת אתקריאה דחסד מסטרא שכינתא ״דהא
בזהר. — לשכינה סמל היא שאף ללבנה מתקשרת בסיפור

הש מחנות 12 הם אלו (כלומר, תחומים עשר בשנים מכונה על היושבת !6הלבנה את מתאר הזהר
 וכאביםל!, יסורים קללות בעולם שולטים בו כמצב מתואר הירח מיעוט עמודים. שבעה ועל כינה)

 כשאלו (הקב״ה) השמש לקראת הירח התקשטות בציור !6מתואר הירח מילוי זמן זאת ולעומת
 עומדות והבתולות זה לעומת זה עומדים אלו אהובים ״כתרים הזהר: ובלשון זה; לעומת זה עומדים
עימה״.

 זו היא והלבנה כלבנה, תמה — ללבנה מדומה היא — גמולה את באורה מאירה הלבנה בסיפורנו
 בשיר. אותן ומלווה הלבנה של הליכותיה את עושה היא !,6במלואה הלבנה כאשר אותה. שמפעילה

 שרה: היא אף שהלבנה חולם הוא כאשר הלבנה של לשירה 20 המספר אצל הופך גמולה של שירה
 ראשי הן שאלו קובע בפירושו טוכנר ברורה. ואינה מוקשה השיר משמעות מה. פה וה ידל ידל ידל

 כשלעצמו, נאה זה פירוש מגדיו. פרי ויאכל לגני דודי יבוא 21השירים שיר מתוך לפסוק תיבות
 ולא ובזהר. במדרש שהיא כל התייחסות אליו נמצא לא השירים בשיר נמצא שהוא לכך פרט אך

 ומשוחחת היושבת גמולה את בתארו גמזו סופו. עד נשאר לא התיבות ראשי שעיקרון אלא עוד,
 בציור — בזהר אף מופיע דומה ציור ברכיה. על לה מונח וגדי יושבת כשהיא מתארה אביה עם

.22גדיותיה הרועה השכינה

המת בציורים תיאורה בדרך משתמש עגנון ריאליסטי. תיאור דרך אינה גמולה של תיאורה דרך
 אור זיקוקי עיניה כלבנה, ״תמה היתה כי עליה, נאמר המרכבה). עולם האלוהות(או לעולם קשרים
 עיקר .23המתגלה האלוהית המרכבה מראה את הזהר בעל מתאר כך נוגה״, מראה פניה ומראה
 קולה היה בשיר פיה פותחת ״כשהיתה או ערב. כצלילי מתוק קולה בקולה. — גמולה של ייחודה
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 .24שבעולם״ ברייה מכל ערב שקולה הציפור גרופית כקול מלבלב

.112 — שם 14
קיד/ב. דף זהר תיקוני 15
קצט/א. א׳ חלק זהר 16
קפא. א׳ חלק זהר 17
ח׳. עד ז׳ בראשית חדש זהר 18
שס״ד. ועינם עידו 19
שס״ז. ועינם עידו 20
.111 עבר טוכנר 21
י״ז. דף ח״ג זהר 22
.שעו. ועינם עידו 23 .
בספרו בהט גרופית?------שרופית------שרף המלים משחק דרך השם נגזר ואולי ברורה אינה גרופית השם משמעות 24

נקראים בזהר המגריפה. עם זה שם אף ומקשר אורפית-----גרופית מפרש תש׳-ה, יובל, מקרא, עיוני הזז, חיים עגנון, ש״י
 למוטיב ומתקשר השפע להורדת בהקשר בא המלאכים המגרופין תיאור מגרופיא. נקראת והשכינה מגרופין המלאכים
רכ״ב. חדש זהר א/קנד/ב. זהר ונשרפים. השרים הציפורים הם המלאכים הציפור.
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 שירת קול בעליונים. הנעשה על מאגית השפעה לה ויש היהודית במיסטיקה חשוב תפקיד לשירה
 25מוצאים אנו היכלות בספרי הקדומה. המיסטית בספרות כבר מופיע הכבוד כסא לפני המלאכים

 בזהר שירתם. לאחר באש ונשרפים הקב״ה לפני השרים השישי ההיכל בפתח המלאכים על סיפור
 כן כמו הכבוד. כסא ליד העומד המת־החי חנוך שהוא המלאך, — למטטרון כסמל הציפור מופיעה
.26ציפור השכינה אף נקראת

 לפניו ומביאה הקב״ה את משבחת כשהיא ישראל כנסת או השכינה של תיאור מוצאים אנו 27בזהר
 הנוי ביפי העומדת ישראל כנסת זו — השרון חבצלת ״אני דורש: הזהר בעל ומזמרים. משבחים

עליון״. למלך ומשבחת שרה שהיא השרון עדן בגן

 אינו גמולה על שחל זה שינוי סימוכין. נמצא גמזו של לביתו בואה עם גמולה על שחל לשינוי גם
 כך אחר בשיר, קולה מלהנעים גמולה שפסקה היתה דינו ״תחילת לשלב. משלב עובר אלא פתאומי

 ומשחלתה קשה חולי חלתה כך אחר שחורה מרה עליה נפלה כך אחר שיחה כל מעצמה מנעה
.28מצערתו״ התחילה

 שייחדה. זה הוא קולה והלוא — מלשיר פוסקת היא תחילה הדרגתי. שינוי הנו במצבה שחל זה שינוי
.29לבותיהם את ומושכת אותה הסובבים על משפיעה היא שבקולה בסיפור מודגש פעמים וכמה כמה

והאלם. השתיקה הוא השני השלב

שחורה. מרה — השלישי השלב

קשה. מחלה — הרביעי השלב

 — 3פר<>0המ מפי לכן קודם לנו שנודע כפי או — בעלה גמזו את מצערת החלה — החמישי השלב
הש כאשר לשכינה. בנוגע בזהר נמצא דומה תיאור בגדיו״. את ומקרעת ונושכתו אותו מכה ״היא
 וחכרת כאילמת והיא ממנה ניטל העליון השפע ישראל חטאי בשל הפירוד במצוקת נתונה כינה

 ׳נאלמתי נעכר. וכאבי מטוב החשיתי דומיה נאלמתי ״כתוב — נאמר: ל״ו דף א׳ חלק מהר אונים.
 כיוון 32הדיבור את מנהיג 31שקול משום הטעם מה - בגלות אמרה השכינה זה פסוק - דומיה׳

קול״. בלא ושותקת בגלות דומיה שהיא נשמעת אינה ומלה ממנה נפרד הקול בגלות שהיא

 זעירות אלא ממנה נראה שלא עד רב במיעוט עצמה ממעטת היא הפירוד במצוקת נתונה היא כאשר
״ ״שחורה אומרת: והיא אחת נקודה של .33אני

 פועלת היא ואז וחמתו עוזו במלוא ומתפרץ שבה הדין כוח גובר ממנה מסולק הספירות כששפע
.34והבריות העולם על אימה מפילה והיא ומכלה, שורפת כאש

שעבר ״בלילה כי 35פרת0מ זו עמרמי. של נכדתו עדנה של מפיה נודעים אנו גמולה של סופה על

רבתי. היכלות 25
מ״ו. תיקון זוהר תיקוני 26
ע״א. רכ״א ,א חלק זהר 27
. #עמ ועינם עידו 28
מסיה. השירים את הרושם גינת וכן קולה, אחרי שנמשך גמזו 29
שנ״ד. עמ׳ 30
הקב״ה. — תפארת ספירת פירושו 31
מלכות. ספירת — השכינה פירושו 32
מה/ב. וד-ג זהר 33
 ע״ב. ק״י דף ג׳ חלק זהר וראה 34

שצ׳-ב. עמ׳ ועינם עידו 35■
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 המעקה נשמט הסכנה מן אותה להציל ועלה קפץ הגג. על מטפסת אישה ראה מחדרו אחד אדון יצא
 שני מוצאים חדרו את לבדוק השלטונות מטעם כשבאים גינת של מותו לאחר ומתו״. שניהם ונפלו
 שהחזיר לילה באותו כתביה את שרף ״אימתי המספר: ותוהה שרופים, ניירות של אפר מלאים פחים
 השריפה — המוטיבים שני 36עמה?״ ונהרג גמולה את להציל שיצא לילה באותו או גמולה את גמזו

 השכינה עלתה — המקדש בית נשרף שכאשר מסופר, שם .37בזהר יחד מתקשרים הגג על וההליכה
גגו. על

 הקבלה ואילו הקב״ה כהתגלות השכינה מופיעה באגדה האגדית. השכינה דמות את החייתה הקבלה
 והמצפה הנאהבת אישה ממש, אישה לדמות דרכיו, בכל ישראל עם את המלווה לדמות אותה הפכה

.2לה« בצר ופוגעת המקנאה לאהבה,

השכינה. של לדמותה המתקשרים הקבלה מן מוטיבים עגנון שילב בסיפורנו גמולה של בדמותה

 לשתי — הקוראים ואנו — המספר מתוודע דרכו אשר זה הנו גמזו גבריאל גמולה של בעלה ב.
 ואף בעזרתו נבנית גינת ד״ר של זהותו חידת גינת. וד״ר גמולה בסיפור: המרכזיות הדמויות

 ירושלמי, חכם אותו הוא ״הוא 39:במפורש ואומר חוזר כשהוא הסיפור של בסיומו בעזרתו נפתרת
.הסגולות. את לו שמכרתי מלומד אותו הוא ״הסגולה. את לו שמכרתי הוא גינת . . .

בעקבותיו. האחרים המפרשים הולכים כאן ואף ישראל כעם טוכנר אצל מזוהה גמזו

■ של שבשמו השני חלקו משמעות על בעיקר עמד טוכנר  על בא זה שם כי ואמר — גבריאל־גמזן־ס*
 סומא שהיה גמזו, איש נחום עם סמלית גורל וזהות אופי זיקת על לרמוז כדי האסוציאציה דרך

לטובה״. זו ״גם אומר היה לו שהגיע דבר כל ושעל וכר ידיו משתי גידם עיניו, בשתי

 גבריאל — השם שילוב הדין. מידת את המייצג מלאך של כשמו ובקבלה באגדה מופיע גבריאל השם
וקבלתה. הדין מידת את אולי, מסמל, — גמזו

 גמזו (גבריאל היהודי־רבני, — כינוי או דמות אל מובילנו בגימטריה גמזו גבריאל של שמו
 הזו הדמות שאת נראה זו דרש בדרך נלך לא אם גם רבני). היהודי הכינוי: וכן 302 — בגימטריה

בסיפורנו. מייצג הוא

ההפרעה. בסימן מלוות גמזו של הופעותיו

המספר. נתון בה והמנוחה השקט שלוות את בבואו ומפר המנמנם למספר מפריע גמזו

 בא שעכבר ומדמה ניקור קול שומע כשהוא — בואו את המספר מתאר הראשונה, בפעם בבואו
 ולבסוף החשש, מתלווה כשאליה נעימה לא תחושה מעלה הציור עצם בספרים. או בבגדים ומנקר

 מרוב בפי מלי ״נחבאו :4זאת! מתאר שהוא וכפי — הגדולה התמיהה באה — הדלת פתיחת עם
התמיהה״.

 ״עומד י־:2השקט את ומפר המפריע כמעשה גמזו של בואו את המספר מתאר השנייה בפעם גם
והולך. מתהלך קול שבגן האילנות בין אבל וישן מנמנם שיח וכל עץ כל בגן ומסתכל בחלון אני

שצ״ד. עמ׳ ועינם עידו 36
ע״ב. רב א׳ חלק זהר וראה 37
לשכינה המתקשרים הארוטיים התיאורים מרובים בזהר 38
שצ״ד. שצ״ג עמ׳ ועינם עידו 39
.112 עמ׳ שם, סוכנר 40
שנ״ג. ועינם עדו 41
שס״ה. עמ׳ 42
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״גמזו. גבריאל של רגליו קול שהוא אפשר הדרך מן שחזר גינת של פעמותיו קול זה אין אם . . 
גמזו״. אלא ובא הולך אחר איש לא הטענתי לא הברה התמה ״הלבנה ובהמשך

 הראשון החטא לאחר מיד בראשית». סיפור של הקונוטציה את מעלה האילנות בין המתהלך הקול
 הוא אותו לקול מתקשר האדם של הראשון הפחד בגן. מתהלך אלוהים קול את וחוה אדם שומעים

הגירוש. וצו העונש בא לאחריו מיד ואכן — שומע

 שהוא כשם עת בכל לו רצוי גמזו כי המספר, מדגיש גמזו של בהופעתו שישנה ההפרעה למרות
ומכיריו. יודעיו לכל רצוי

 בארד־ סייר הוא העולם. רוב את המכיר תורה בן הוא כי עליו שומעים אנו — גמזו? גבריאל הוא מי
 גמזו את משמשים כל.אלה ידועים. בלתי ודפוסים כתבי־יד פיוטים, משם והביא רחוקות צות

 ומאורע מאורע כל ״על פר»:0המ עליי שמספר וכפי — העבר לשם אלא בא לא וההווה — בהווה
 זיקה ראשונות״. בו לתלות כדי אלא בא לא באחרונה שאירעו מה כאילו מאורע מעין מספר היה

 ארבע עליהם עברו שלא ״ספרים גי׳. בלבד חיצונית שהנה מסתבר יד וכתבי לספרים גמזו של זו
 שיש במה ולא בקנקן אני ״מסתכל — 50 49 48 47 46 45 44 43עצמו על מעיד הוא ועוד בהם״, מסתכל איני שנה מאות
בו״.

 כלומר — אחת עין בעל שהוא גמזו של מראהו מעיד אף כך ועל דברים, של חיצונית ראייה זוהי
מוגבלת. ראייתו

 אף ההליכה ומשך במדבר ההליכה מוטיב יום. 40 לאחר במדבר לכתו בעת לגמזו לו בא זה עיוורון
גמזו. של הסמלית דמותו על מרמז הוא

 הראייה מוטיב במחלתו. אותו וסעדו בו טיפלו ואביה וגמולה בעדו חשך כשעולמו בגמולה פוגש גמזו
גאואל. בן גבריה של מידיו העלים קבלת בסיפור יתר הדגשת מודגש המוגבלת

 שבה המערה, מוטיב כי לדבריו, להוסיף ונוכל סיני הר מעמד את טוכנר, לדעת מזכיר, זה כיפור
בזהרלי׳. והן באגדה הן מופיע סודות, וגנוזים אצורים

 שונים, בגוונים כתובות נראות אלו אותיות אותיות. כתובות כשעליהם העלים את מתאר גמזו
 כי נמצא, בזהר גם הקשת״. צבעי ראשי כל ״עם 48אומו־ הוא ואח״ב וארגמן ותכלת זהב בתחילה

 ללמדך — הקשת גוני כל בה ונראו לבנה» ובאש שחורה באש מלכתחילה כתובה הייתה התורה
בתורה. מצויות כולן המידות שכל

 הופכת הצבעים סימפוניית משתנים. הצבעים הבטה כדי תוך אך — הצבעים את גמזו רואה בהתחלה
 שינוי חל השלישי ובשלב בלבנה) שרואים הכסף חוטי אח״כ או האצות אחד(צבע לצבע לאט לאט

 אחר נתלשו תחילה שראיתי הצבעים כל האותיות ״ולענין :30אומר שהוא וכפי בגוונים מוחלט
גמור״. שנוי ונשתנו כך

ג. פרק בראשית ראה 43
ש״ם. שב״ט עם׳ ועינם עדו 44
שס״ה. עם׳ ועינם עדו 45
שס״ה. עגל' ועינם עדו 46
י׳-ג. דף ב׳ חלק זהר למשל, וראה, 47
שנ״ז. עמ׳ ועינם עדו 48
ע״ב. ע״א פ״ד דף ב חלק זהר וראה 49
שנ״ז. ,עמ ועינם עדו 50
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בר השתנה. כולו כל אלא בלבד זאת ולא ונחלש. הלך השתנה, גמזו של ראייתו כוח ע  מתואר ב
 ומדבריות ימים ארחות עובר הוא יד. כתבי אחר בחיפושיו השונות בארצות והולך שתר כמי גמזו

 כאיש בהווה גמזו מתואר העבר מול .51בבל גולי מצאצאי יהודים של ישובם מקום אל ומגיע
 אלא היום באור לעסקיו לצאת יכול שאינו אלא עוד ולא אשתו, את ושומר בביתו טמון היושב
בגדיו״. את ומקרעת ונושכתו אותו מכה זו שאשה ״משום 52בלילה

 על בספרו זה עניין מדגיש המספר .53הרפה הדין מידת של שלטונה זמן בלילה, גמזו של מלאכתו
 מששקעה ואילו מאירה שהשמש זמן כל מלאכתו המספר הוא עושה לגמזו בניגוד — ועבודתו עצמו
 אשר טוב אני ראיתי אשר הנה עבודתי, את אני מניח החמה ״שקעה :54עצמו על הוא אומר החמה

 הלילה ולגבי בעולם״. ויפה בעולם טוב בעולם ששמש זמן שכל השמש תחת שיעמול וגו׳ יפה
 ונפגע. — לאורה נאות לא גמזו נפגע״. ואינו לאורה שנאות מי ״אשרי ומדגיש חוזר הוא והלבנה
 55כמי מתואר הוא ורוח. קומה נמיכות אומרת הופעתו וכל העצובות בפניו ניכרים גמזו של יסוריו

זה״. לדור שנתגלגל הביניים מימי יהודי כפני מצויירים ופניו ממועך וקולו נבוכות ״שעיניי

 הגלגול של זה עניין לדורנו. הגיע הגלגול בדרך ורק זה לדור טבעי באופן שייך אינו גמזו כלומר,
 שדיכאו ברך, שפל רוח, נכה כעלוב, המספר בהרהורי מצטייר גמזו ובשלישית. בשנית חחר

 על לו בא לא זה מצבו כי לעצמו, ואומר גמזו של זה במצבו מהרהר המספר בייסורים. הקב״ה
 הגלגול תורת על מלגלג גמזו - בו ומאמין בגלגול מכיר שהמספר בעוד זה. בגלגול שעשה מעשים

 גינת, של בספריו יביט רביעי או שלישי בגלגול שאולי, עצמו, על אומר אמנם הוא מכירה. ולא
אותו. העלתה שהקבלה זה בסוד ומתמצא מבין שאינו אומרה את מסגירה האמירה עצם אך

 לחוקרים — לאחרים ודפוסים יד כתבי וממציא חכמים תלמידי משמש הוא בעצמו. יוצר אינו גמזו
תו אלא עוד ולא כותב, אינו עצמו הוא ומלומדים. צ חי מ ב שתתקת ש ה. מ ל מו  אינו גמזו ג

 כפי אך לקב״ה, השרים המלאכים קולות את אמנם שומע הוא בשירתה גמולה. של שפתה את מבין
 :57,כדבריך גמולה אל התקרב לא מעולם גמזו מלה״. מבין ואיני שומע ״אני 56עצמן על מעיד שהוא
 משה כדת שקידשה הקידושין מתוקף רק אשתו היא — בשרי״ את עיניו ראו אם אותו ״שאל

וישראל.

 חטפה הראשונה בפעם הללו. הפעמים שתי בין ההבדל רב מה אך גמולה. את גמזו חטף פעמיים
 דמות אמו. משדי עמו שינקה מיום לו מיועדת גמולה כי שאמר אותו גאים, בן גדי את והקדים
 מרכזי אירוע הנו זה אירוע גאים, בן גדי את הקדים גמזו .58אחרא לסיטרא סמל הנה זו צדדית
 גמולה ששחקה שחוק אותו שוב לראות שיזכה כדי עולם של חללו כל את לתת מוכן והוא בחייו

59 * 57 56 * 54 53 52 51 מתוך וקוראת ממנו ראשה גמולה מחזירה השנייה בפעם ואילו עליו. היא שמחה אז .59שעה באותה

 מקובל יהודי של ספרו — ספיר״ ״אבן בעל של והסיפור התיאור לדרך מקבילים התיאור ובדרך בסיפור רבים סרטים 51
השבטים. עשרת אחר בתורו בתימן מסעותיו שמתאר שעברה המאה מן מירושלים

שנ״ד. עמ' ועינם עדו 52
השכינה. מלכות ספירת — בקבלה 53
ש״ז. עכד 54
שנ״ה. עמ׳ 53
שס״ד. עכד 56
שס״ם. עמ' 57
(השכינה) מלכות ספירת שגם בזהר נמצא וכן קנ״ה, דף משפטים פרשת זהר — אחרא הסיטרא כסמל בזהר מופיע הגדי 56

 האורב אחרא הסיטרא תיאור את גם נמצא רבות פעמים גבורה. מספירת — מקום מאותו כוחם יונקים אחרא הספרא וגם
כדי׳לחוטפה. לשכינה

שפ״ג. עמ׳ 59

1 6 6

3 1 3



 ממנה כחה ״שהלך 6כמיי> מתוארת היא ואילו כוחו בכל בה אוחז גמזו גדעון. חכם אל זרועותיו
 הייתה בה החזיק ואלמלא כוח חסר הוא בו מחזיק שהוא הדבר אך כגמולה מחזיק גמזו שעה״. באותה
נופלת.

 היהודי־הרבני גמזו מתה־חיה. מעין היא כלומר, ממיטתה. גמולה זזה אינה — גמזו של בביתו
 זו ואין לו. אבדו גמולה של מאביה שקיבל סגולות אותן גמולה. של רוחה על לשמור מסוגל אינו
 ושוב אליו. גמולה גם עוברת ואילך זה ומרגע גינת ד״ר לידי מידיו עברו אלו סגולות אבידה. סתם
ומשוררת. מדברת נפתחת, היא

 פרשה הימים כל מלוותו שהייתה לוויתו כת זו נפשו ״מבוכת 6בגמזו! מפנה מחולל גמולה של מותה
 את ומבין גמזו תופש עתה רק ויגון״. תמהון חדשים לויה בני שני באו ובמקומה קלה לשעה ממנו

 הירושלמי החוקר גדעון חכם בין הקשר את מבין הוא עתה הימים. כל לגבי סמויים שהיו הקשרים
גינת. וד״ר — העלים עברו אליו

 הדומים — שונים באיכורים הסוד תורת את לכלוא שניסתה המסורתית היהדות את אפוא מייצג גמזו
 הדלת על יתלה (אם) גם גמזו, שאומר כמו אך גמולה. של מיטתה ליד גמזו ששם רטוב בגד לאותו
 של ימים שבעה של אחד בים מפתח כל ויזרוק מפתחות בשבעה מנעול כל וינעל מנעולים שבעה

.ותלך. תצא תפתח כולם את זו תמצא — ישראל pא .

 אך - הפרדס לתוך גמזו את להכניס ניסה גבריה גמולה. בתו ואת העלים את מגבריה קיבל גמזו
לכך. המתאים האיש אינו הוא הקבלה״, ב״שלשלת נכלל אינו גמזו

 קולם הד את ואפילו הלב מן בדויים לו נראים והשירים והמלים וגוון צבע חסרות האותיות לגביו
שומע. אינו שמ״ה) עמ׳ לפי — המספר ששומע (דבר

 שמו גם בגוברין. כגבר גמזו של בפיו מתואר גמולה, של אביה גאואל, בן גבריה ג.
 כפול. רמז בו שיש נראה הקבלה דרך על שמו את נדרוש אם אל. — גאו יה, — גבר — עליו מעיד

 שהיא — הגבר — הבן הוא הרי יה — גבר ואמא. אבא שהן ובינה חכמה הספירות שתי הריהן יה
 חסד ספירת הנה אל אל: - גאו הקב״ה. גם נקראת שהיא כפי או תפארת ספירת הספירות בסולם
 החסד. בסימן כשהיא זו ספירה על מורה גאואל הקב״ה. — תפארת ספירת על שוב מורה גאון ואילו

 בתיאור 62בזהף המרכבה בציור מופיעה - הקב״ה שציינתי, כפי גם, הנקראת תפארת זו ספירה
 גדולות חיות ארבע אלו - בלכתן״ שדי כקול רבים מים כקול כנפיהם קול את ״ואשמע הנ״ל:

 שהן ובשעה גופיהן לכסות בזו זו מתחברות כנפיהן וכולן מותחן רקיע שאותו קדושות עליונות
 ראשיהן על עומד (הקב״ה) רקיע ואותו שירה. שאומרות כולן כנפי קול נשמע כנפיהן פורשות

 לארבע פניהן מסובבות הן .63 62 * 60בו נכללים והפנים צד, לאותו פניהן מסובבות הולך, שהוא מקום ולכל
 פני שור, פני נשר, פני אריה, פני פנים: בארבע נגלף הוא שלו. בריבוע מסתובבות וכולן זויות
 ברגליו קל והוא שור כח כחו אריה פני ״פניו :6עליו* אומר הוא גבריה את מתאר כשגמזו אדם.
בעפיפתו״. כנשר

משה של דמותם עם גבריה את מזהה טוכנר לקב״ה. בהופעתו מקביל גאואל בן גבריה בי נראה

שפ״ט. עבד ועינם עדו 60
שצ״ג. ,עמ ועינם עדו »1

ע׳-ב. ע״א א׳ חלק זהר 62
 החיות. ארבע כפני נחקקים ברקיע כלומר 63
שס״ב. עם׳ »4
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 שהיא — תפארת ספירת עם בקבלה מזוהים עקיבא ר׳ וגלגולו רבנו משה ואכן, עקיבא. ור׳ רבנו
הקב״ה.

 לבם את שמחזק זה הוא גאואל בן גבריה הטקסט. עם נעמתו אם דעתנו על להתקבל יכול זה זיהוי
 לידי המכיאם זה הוא הממושכת. התוחלת ומחמת הגלות אריכות מחמת הלב חולי האנשים של

 חסדי את בתוכו ממזג גאואל בן גבריה המשיח. לימות הקב״ה לנו שיעד והייעודים ההבטחות זכרון
בידו״. פיפיות וחרב בגרונו אל ״רוממות וגבורתו. האל

 פעמים במהירות, ופעמים בנחת ״פעמים :65ביניהם ומשיחים היושבים ואביה גמולה את מתאר גמזו
 פתאומיים רגשות לחילופי מתקשרת המיסטית החוויה אימה״. של בפנים ופעמים שוחקות בפנים
.66לאימה ומשחוק למהירות מנחת

 ומתמשך ארוך תנאי משפט של במסגרת מצוי הסלעל® צוק על העומד גבריה של דמותו ציור
.ראית״. ״אילו .לישראל״. שהיו טובים ימים של דוגמא רואה ״היית — ותשובתו .  זו הופעתו .

 החומות ועיניו תלתליהם, בהדר מתנופף וזקנו ראשו ושער בראשו תכלת כש״מצנפת גבריה של
 מגביה והסלע בסלע מקישים גודליו שני הזהב, כעין עורן וגון יחפות ורגליו שמשות, כשני מאירות

 האל להופעת מקבילה והיא המלכות בציור מצוירת — התהום״ מן שירה עמו ומעלה ועולה עצמו
מרכבה. יורדי בספרות הכבוד כסא על

 אספקט — גבריה — הגברי האספקט ובתורה. באלוהות אספקטים שני מייצגים גבריה ואביה גמולה
שבע״פ. התורה אספקט — גמולה - הנשי והאספקט שבכתב. התורה

 הפרדתם את והשוללת אחת אחדות בהם הרואה הסוד תורת דרך לאחד, מתמזגים הללו היסודות שני
 להיות זו תורה הפכה גמזו של ברשותו גמולה. של לגלגוליה מקבילים זו תורה שלי גלגוליה מזו. זו

 חוזרת — גינת ד״ר — המחקר בזכות רק דבר״. עושה ואינה מיטתה על ״השוכבת — מתה תורה
 הדבוקים המים עיינות ״שירי הקדומים, ושיריה סודותיה את מחדש ומעלה מקורותיה אל התורה
הגבוהים״. ההרים בשירי

 נסתר במקום השמורים סגולה עלי מאותם לו מעניק הוא הסוד. בתורת גמזו את לזכות מנסה גבריה
 גמולה של אביה את בתארו עליו העוברת החוויה בגודל מכיר שהוא למרות גמזו אך במערה.

 לשונו ניטלה — עצמו שהוא אלא עוד, ולא 68לעולם מעולם שעה באותה נעתק כאילו (גבריה),
 בשל הסוד לתורת לחדור יכול אינו אמרנו, שכבר כפי גמזו, אך דבר. לשאול כוחו וניטל ממנו

 לו מתגלים לא התורה סודות גוניהן. את משירות והאותיות העלים משתנים — לגביו הוויתו.
לגינת. מאבדם שהוא וסופו — לגמזו

 של מותו ישראלי». אחר הרודפים העולם לאומות סמל שהנו — הנשר מציפורני נפגע גבריה
 עם ומתקשר בקבלה מיסטית משמעות בעל הנו 7 המספר המשתה. ימי שבעת כלות עם בא גבריה
והן הבניין ספירות שבע נקראות התחתונות הספירות 7 השמיטות. תורת הנקראת שלמה תורה

שס״ד. עמ׳ »
 שבועה/כלעבירי מפירי - גזירה ״מבטלי כך: הכבוד בכסא לראות שזכו הסוד בעלי מתוארים ה' פרק רבתי בהיכלות 66

 שאתם לכם ופעמים / מרבנים שאתם לכם מה / בורא היכל הדר לפני דעות מסדרי — אהבה קנאה/מזכירי משיבי — הימה
 אבו עומדים / מרקידים מרכבה גבורה כשאופני אמרו: / מבוהלים? שאתם לכם ופעמים / נוראים שאתם לכם מה / שמחים?

רבה״. שמחה שמחים אנו / מאירין מרכבה שכינה וכשגבורי / גדולה בבהלה
שס״ג. עמ״ 67
 שנ״ז. עמ' ועינם עדו «»
משפטים. פרשת זהר וראה «»
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 ומוקם נחרב העולם — אחרת שמיטה לעולם באה שנה אלפים שבעת כל עולמנו. על השולטות
 וכן הספירה של לאופיה בהתאם משתנים העולם פני אחרת״ל. מידה) (או ספירה ע״י ונשלט מחדש

והבנתהיל. בתורה הקריאה

 ינקה ממנו השפע ממקור — מאביה המנותקת גמולה בעלה. בידי גמולה את מותיר גבריה של כליונו
דום. נאלמת ודעת, חכמה

גינת. די׳ר ד.

 לו, גורמת שמו הזכרת גרייפנבך). (אשת גרדה של בפיה לראשונה מוזכר גינת ר ד״ של שמו
 תחושתו את מתאר המספר מוחשי. אדם בבחינת גינת היה לא המספר לגבי לבוצל. שיתנדנד למספר,

 שאני גרייפנבך גב׳ ״הרגישה אותו. תקפה נפש וסערת נרגש שהוא וכלציין חוזר שהוא בכך,
.נרגש״נל. .

 על דבר ולשמוע לדעת המספר של לתשוקתו ביטוי הן אלו תחושות נפשי״. סערת על ״הבלגתי
גינת. דוקטור - היינו אותו, המעניין לנושא השיחה את לסובב כדי הכול עושה הוא גינה. ד״ר

 בין לפוש הגרייפנבכים לבית בא והיה בנסיעות, היה מרבה גינת ד״ר כי למדים, אנו כך מתוך
בו. הסתגר לחדרו ובבואו לנסיעה. נסיעה

במח גדולתו את מציין שהמספר עוד מה גינת. של אישיותו לגבי לנו הנודעים הדברים הם אלה
כ־ הלשונות חוקרי רוב של עיניהם אליו משך עדו לשון של מלים צ״ט הראשון ״מאמרו קריו:  ו

 ודאי גדולתו עיקר אבל בו. נתעסק שלא חוקר היה לא עדו ללשון הדקדוק ספר את זה אחר שהוציא
ידו״י׳ל. על שנתגלו העינמיים ההמנונים הם

 עצמו. בתוך והסגור במחקריו העוסק ונד נע ?,5בודד אדם דמות לפנינו מצטיירת אלו מפרטים כבר
 ביתו בעלי עם שאף כיוון אותה מכירים אין שבסך־הכול משונה, דמות עולה הללו הפרטים מתוך
דבר. עמהם דיבר לא חדר לשכור הראשונה לבקשתו ופרט מדבר, אינו

 מרחפת האגדה ורוח מציאות, ספק דמיון ספק בחינת שהם נוספים, פרטים מצטרפים אלו לפרטים
 לו ברא כי גינת, על עליו, אמר בעלה כי למספר, מספרת גרייפנבך גברת עליהם.

שהת והנערה המשורר אגדת את ומזכיר צוחק אשתו דברי את בשמעו עצמו גרייפנבך ל.6נערה
רשב״ג. של בשמו קשרה

 ולפי משונה, לשון שלשונה גינת, של מחדרו אישה קול שמעה כי למדים, אנו גרדה של מדבריה
היא. רוח ועצובת נפש מרת אישה כי גרדה, קובעת קולר,

מציאות. או זה היה חלום אם בעצמם בטוחים אינם הם שאף אנו, למדים הגרייפנבכים מדברי

 כמתנה. גינת ד״ר של מידיו שקיבלו סגולה, כוח בהם שיש עלים, שני למספר מראה אף גרייפנבך
 ״אדם — אומרים שהם כפי שהוא, לפי — העלים בדבר גינת של לדבריו מאמינים הגרייפנבכים

. בלא ״ ת ו י מ ר

הדין. בשמיטת הקבלה לפי אנו מצרים כיום סל
ב״ספר־התמונה״. בהרחבה מצויה זו תורה ל1
שמ״ד. עמ׳ ועינם עדו ל2
שמ״ה. עמ׳ ועינם עדו ל3
שמ״ד. ועינם עדו ל4
שמ״ו. ע׳ — ביתו״ לתוך מביא אינו ״אורחים ל6

שמ״ז. ועינם עדו סל
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 קונה, אותו עם אותו לקשור המנסה — המספר הרהורי דרך השנייה בפעם לפנינו עולה גינת ד״ר
 הרהורים לדחות המספר של ניסיונותיו ודוק, הסגולות. ועמהם היד כתבי את גמזו של מידיו שקנה

 מה יודעים, איננו עדיין הדברים. בין קשר שיש הרושם את הקוראים בנו מגבירים מלפניו אלו
 על השפעה כוח בו יש כי אנו, יודעים אך היד, כתבי את שקנה ירושלמי חכם אותו של טיבו

 .77בלשונה ולדבר לשיר חזרה — הקונה את כשראתה עתה ואילו דום נאלמה כה שעד — גמולה
 מצטייר מדבריו גמולה. של ישובה למקום שהתגלגל הירושלמי החכם עם הקונה את מקשר גמזו

 מתרחש לא שכזה ״דבר נם. בחזקת היה גמולה של למקומה בואו אשר וחכם, קדוש כאיש האיש
 דברים אותם ״לימד ממכאוביהם, המקום אנשי את שריפא עוד ולא וליובל״. לשמיטה אחת אפילו

.78מתנה״ כנגדה נתן מתנה לו נתנו ואם מעות. מהם נטל ולא החיים טורח שמקילין

 ״שהיה בכך הוא נאחז לדבר וכראיה אירופי מלומד אלא ירושלמי חכם אינו זה איש כי סבור, גמזו
.78אביה״ עם שיחותיה ואפילו גמולה מפי שומע השירים כל פינקסו על כותב

 הוא והשיחות. השירים רישום — הייתה חכם אותו של מטרתו כי להבין, אנו יכולים זה קטע מתוך
 שירים אותם רישום היה היחיד שכרו כי מסתבר עזרתו. על שכר רצה ולא המקום לאנשי עזר

שיחות. ואותן

 שהיו דברים גילה כי על משבחו כשהוא המספר, מפי נוספות להארות זוכות גינת ד״ר של תגליותיו
שנים. אלפי כמה מכוסים

 להראות טוכנר מנסה הדרשה בדרך שלילי. באור בסיפור מוצגת גינת של דמותו כי סובר, 8טוכנר״
 האגואיסטי הקו את ומציין מרכבה, במעשה הדורשין אלו לגבי בתלמוד לנאמר מנוגדת שדמותו

 בכתובים היטב נבדוק אם הנחקר. האובייקט לקדושת נפשי יחס כל לו שאין כחוקר — שבדמותו
 מרמז — שמו השלילה. על מרובה החיוב — להיפך כזה. אינו גינת אל המספר של יחסו כי נראה,

ת מהותו. על נ י  האלהות סוד את ולגלות הדברים של תוכם לתוך לחדור המקובלים של דרכם הגה ג
 ולחקור לחדור מנסה החוקר גינת והתמורה. הנוטריקון הגימטריה דרך זוהי התורה. בדברי הטמון

 רפואה מביא — המחקר העינמיים. ההמנונים — אלו קדומים יהמנונים עדו, לשון — זו קדומה שפה
 גמולה — וגאולה מרפא, הוא מביא לנפש ואף 8השבעות! בלא מחלות מיני כל עוצר הוא לגוף,

נפ התעוררות ושרה. פיה ופותחת לקראתו מתעוררת שחורה במרה שקועה שהייתה דום שנאלמה
לבעלה. זו של יחסיה מול בכאב מוצגת כלפיו גמולה של זו שית

 הרבנית, המסורתית, היהדות דמות את מייצג גמזו כי נאמר, ואם משהו. חשבון על בא אכן המחקר
 לאלם הייתה נידונה בה חיותה ממקום זו את הוציא הקבלה מחקר כי היא, המספר עמדת כי נראה,

ולשתיקה.

 ד״ר לבין גמולה של החוקי בעלה גמזו גבריאל בין עימות נערך שבה הדרמטית בסצינה זאת עם
 ״אחר גמולה: של אהבתה לדברי .88אישך״ אחר גמולה ״לכי לה: אומר והוא החוקר, מוותר גינת,

שך ומדגיש: חוזר אלא מגיב, הוא אין לך״, שציפיתי השנים כל . ״אי ״ א ו  שואלת, לכשהיא ה
כלום״, לא לך איני ״אני נאמר לא — ודוק .88כלום״ לא איני ״אני — אומר הוא לי״, אתה ״מה

י שנ״ט. עם׳ וראה י
שע״ז. ענל׳ ל8

r עם׳ 79 w•
ך, ״פשר טוכנר משולם 80 תשכ״ה. בישראל, הסופרים אגודת הוגאת עגנו
שע״ז. עם׳ 81
שסדיוז. ועינם עדו 82
שפ״ח. ועינם עדו ג•
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י אלא נ א י ״ נ י  — כאן יש אכזריות האם בלבד. וביטולו האני שלילת כלומר — 84״ לום כ לא א
טוכנר? כדברי

 — ותועלתניות אכזריות על מעידה אינה הציפור גרופית שירת את תשיר כי מגמולה בקשתו גם
 אין .85ונמות״ גרופית שירת את ״אשיר גמולה שאומרת וכפי למותו אף יביא גמולה של מותה

 על ידו אין כי וחש מרגיש הוא הזה במאבק אלא — טוכנר של כדבריו — כגמולה מואס הוא
 גמולה ״לכי — לה ואומר חוזר הוא ולכן איש אשת עם אדם מעשי בחינת הם מעשיו וכי העליונה

אישך״. עם לכי

 אלא עוד ולא ספריו. הוצאת לבטל הוא מבקש בה האיגרת לכך עובדה מותו. את כנראה צופה גינת
העימות. לאחר עליו שבאה החורבן תחושת את מסמלת כתביו שריפת אף

עמה. ונופל גמולה את להציל בנסותו מת הוא הירואי. כמוות מתואר מותו

 והולכת מאירה המת נשמת פסימיסטי. כה אינו הסיפור של סיומו ,89 88 87 86 85 84קורצוויל כדברי שלא אך
העינמיים. ההימנונים של ויופיים בחינם מכיר העולם התחיל וכבר — מספריו

 רמאי, כנעני חוקר אלא אינו גינת ד״ר כי בפסקנות, קובע 8׳,ועינם״ עדו ״על במאמרו צמח עדי
 ובפסקנות האמיתיים. הרוח מקורות את בה רואה ואינו המסורה היהדות כממשיך עצמו רואה שאינו

 זה לפירושו כסימוכין .88הבבליים העלילה כשירי עינם והימנוני עדו לשון את מזהה הוא יותר
 זה פירוש לפי הקשר כן אם הוא מפליא שירתם״. וגאון רוחם מ״עזוז ההתפעלות את הוא מביא גדולה

 טוכנר) של פירושו את הוא מקבל ישראל(וכאן וכרוח כשכינה צמח ע׳ מזהה שאותה — גמולה בין
בבליים. מזמורים אותם ובין

ועינם״. ״עדו השמות משמעות מה היא לפנינו שעומדת הבעיה

 התורה מעיינות הם אלו — ומפרש ומעיין, יעוד — ועינם״ ״עדו — דורש הדרוש בדרך טוכנר
 עתיקותם את לפנינו ומדגיש חוזר המספר ועינם״? ״עדו מזמורי על הכתוב לנו מוסר מה .89ויעודה

 מציין הוא קדומים. שירת של קולה הד — הד הוא שומע שמתוכם אלא עוד ולא המזמורים, של
 נעלמות שהיו סמורות מגלים הם הדורות, בשלשלת נעלמת חוליה משמשים הם וחינם. יופיים את

 נשמע, ביקורתיות של שמץ והשלילה? הביקורת היכן .9הןי> ומשובחות חשובות שאף אלא עוד ולא
 בדויה שלשון לו גילתה גמולה כי אגב בהערת מספר גמזו גמזו. של בדבריו צמח, מסתמך ועליו

לבם. את לשעשע ואביה היא להם שבדו היא

 ״בראשונה — מתקשה הוא גמולה משתמשת בהן האחרות בלשונות זו, לשון כמובן מבין אינו גמזו
וממע במלכים מרבים שהם לפי הקודש, בלשון עמי כשדיברו אפילו דבריהם. להבין לי היה קשה
.91מבטאים״ שאנו כדרך לא המלים רוב ומבטאים בשואים טים

א. מ. שלי הדגשה 84
שפ״ט. עכל' 85
תשכ״ג. שרקן, הרצאת עגנון, ספר על מסרת קררצרייל, בררך 86
.2—א הספררת עגנרן, של המארחרים מסיפוריו בשניים ההיסטררירסרפית התפיסה צמח, ע׳ 87
 סדום ספרות אותה כל האוגריתיים, הכנעניים הבבליים העלילה לשירי כאן היא הכררנה כי ספק ״אין כותב: הוא זה לעניין 88

יהדותית״. וטרום תנ״כית
 - וסודה ייחודה הקבלה - 266 - ועינם עדו — הגימטריה דרך על השם את לדרוש נוכל הדרוש בדרך אנו גם נלך אם 89

לכת. מרחיק פירוש זהו אך ,266
שמ״ד. עמ' ראה זה ולעניין 80
שס״ג. עמ' 81
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 במתחדש, — גמזו של מהערתו זאת, עם יחד אן עתיק, כמשהו מתוארים עינם ומזמורי עדו לשון
בדויה. כלשון

 מיוחדת. ספרותית שפה הנה ״הזהר״ ספר של שפתו כי בעליל, הראה הקבלה של המודרני המחקר
 מלים של לארמיזציה ניסיון נמצא ב״זהר״ מעובדת. ארמית זוהי אלא הרגילה, הארמית זו אין

 אופי בעלת שפה הנה ה״זהר״ שפת ארמי. מסווה להן כשניתן וספרדיות ערביות עבריות,
 מערך או והשפעתו? ממשמעותו מתוכנו, הספר, של מערכו הדבר מוריד כלום אך ,92מלאכותי
ועליו? בו שנעשו המחקרים

 וסודותיה. התורה רזי את לו ומגלה השופע הכוח — גמולה הצלת למען נפשו מסר גינת החוקר
 שאומר כפי — ומאיר נשאר הזוהר הוא. ולא — השניים של מותם עם כאן, יש חידלון כביכול

והולכת״. מאירה ״נשמתו — עגנון זאת

ן

הזהר. משנת תשבי, י׳ של דבריו זה לעניין וראה 92
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סדו* דב

ח

 מדעתו וצפן חזה שהמספר מה בין הבחנה מחייבת כזאת פיענוח שמלאכת ודאי
 כאותו לבנות לו עומדת תודעתו שכאן מדעתו׳ שלא ונצפן חזה שמזלו מה ובין

 לו עומדת תהושתו וכאן מתחתיו, או בתוכו סמוי וטופס גלוי טופס של בנין־כפל
 מחברנו אמנם, ומעליו. גבו על גלוי וטופס סמוי טופס של בנין־כפל כאותו לבנות

 הסיוע ועיקר הרבה, לה מסייעת פיענוחו מלאכת אבל זאת, להבחנה בבירור נזקק לא

 הודה בחטיבת ענינו הגלד שטופסו סיפור, בין להבחין למדים שאנו במה הוא
 ומיתית, קמאית רחוקה, בבעיה ענינו הסמוי טופסו ואילו וממשית, סדורה קרובה,

 וסופסו ובדדה, בלולה רחוקה, הדה בחטיבת ענינו הגלוי שטופסו סיפור, ובין
 הפיענוח מלאכת זאת, ואף ואקטואלית. חדשה קרובה, בעיה ענינו הסמוי
 בסיפור בו, לשקול מתעוררים אנו מכוחה — אחרת בהבחנה לסייענו גם עשויה

 שכרם שניהם אם הסמוי, הפן של ערכו כנגד הגלוי הפן של ערכו כפול־הפנים,
 זה. של בשכרו יוצא זה של והפסדו זה של בהפסדו יוצא זה של שכרו או שווה

 דווקא כי ודומה הסמוי, הטופס או הגלוי הטופס מה, על מעולה מה :אחר בלשון או
 המוחזק בסיפור, כי הכוללת, הסברה מותרת מחברנו של המדוקדקת חקירתו סמך על

 ואילו ממנו, יפה ואפילו הסמוי הטופס של ככוחו יפה הגלוי הטופס של כוחו פשוט,
 הגלד, הטופס של ככוחו יפה אינו הסמוי הטופס של כוחו מוזר, הנחשב בסיפור,

 כי נזכור, אם שתתחזק כמדומה, עשויה, הזאת הסברה ממנו. יפה אינו שכן כל
 המוזרים, הסיפורים שלושת של צפונותיהם בגילוי ולפנים לפני שנכנס מחברנו,

 ושייר. תנא בחינת הוא לנו שגילה במה אך במישזרם, וחוט חוט כל לפנינו בירר
 האקטואליות הבעיות והן פרסומם, שעת הגיעה שכבר ענינים, הביא לדבריו, שכן,

 שלא ענינים, עמו הצניע אך ומתחתיהם, הסיפורים שלושת מאחורי המסתתרות
 ומי מי לשאלה, והמפורטת הברורה התשובה גם ובכללם פרסומם, שעת עדיין הגיעה

 !דורו לבין שבינו בחשבונו להם מתכוון שהמספר והמעשים, העושים האישים הם
 שבו, העידית אינו ברומאן־המפתח הזה הצד של גילויו כי ידענו, הספרות ומתולדות

 כצרור־סיגים, הסמד הטופס את להעמיד בסופו עשוי הפיענוח כי שיצוייר, ואפשר
ממנו. שנצרפה מיקשת־כסף הוא הגלוי כשטופסו
 המפליאה וחריפותה המפליאה בקיאותה על הפיענוח, במלאכת העיקר אולם
 מבקרי של מפירושם ושונה אחר פירוש לידי מחברנו את שהביא בכך, הוא כמותה,
 המספר כי גילויו, בלבד לא הוא שבפירושו החידוש של עיקרו ופרשניו. המספר

 חקר על תגובתו לרבות סביביו, בעיות על דרכו, פי על מגיב שהוא כשם מגיב,
 שנים כארבע שנתפרסם במאמרו להוכיח ניסה שמחברנו כפי — וחוקריה, יצירתו
 אנו מתוכו מכך. הנמשכות במסקנות אלא — ועינם״ ״עידו על מאמרו פרסום לאחר

 כבית נעשתה ומשמעו הירושלמי החכם של שילובו לשאלת התשובה כי למדים,
 הנזכרים, הסיפורים שלושת להם וראש סיפורים, וכמה כמה של להבנתם אחיזה
המרידה על ומורד הוויתנו של גדולות בעיות שלוש עם מידיין המספר שבהם

־ גדר אבני דב. סדן, •  הוצאת ליד בישראל העברים הסופרים אגודת הוצאת מקור, ספריית וספר, סופרים על ־
.147-144 עמודים ,1970 רמת־גן, בע״מ, ״מסדה״
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גדר אבני / סדן דב

 חכמה, של ואגפה ספרות של אגפה אגפיה, בשני האחרונים הדורות מחשבת שמרדה
 מה שום על לשאול, ניתן כי מחברנו, יודע וקבלתם. תורתם הדורות, כל מסורת על

 שמתוכה תשובה, לה מקדים גם והוא שאמרם כדרך ודעותיו דעתו לומר המספר ראה
 הללו — לנו הנידון המספר של דרכו דורו סופרי של כדרכם לא כי למדים, אנו

 שהיה ברדיצ׳בסקי אם מבקר, גם מספר גם שהיה ברנד אם כלים, בכמה משמשים
 בידו אין עגנון, הוא, ואילו ;וחוקר למדן גם ופילוסופוס, מבקר גם והוגה, מספר גם

 ;חוקר בחינת גם מבקר בחינת גם צרכו ידי יוצא הוא ובו הסיפור, ודרך הסיפור אלא
 יסודות בה לבלול ושלא וחוקתה הסיפורית לאמנות לה להיאמן כרתו, שהוא וחפצו,
 וכדומה, ופובליציסטיקה בלטריססיקה שעירבו אחרים, סופרים שבללו כדרך לא־לה,

סיפוריו. וכמה בכמה שנסלל כפי כפל־המסלול, את עליו הכופה הוא
 שבו המבקר את להפעיל המספר של נסיוגותיו את הזכיר ואף זכר שמחברנו ודאי
 עד ובזקנינו״ ״בנערינו (למן קירובו או המסלול כפל כדרך עשוי שאינו בסיפור

 והחוקר הלמדן את להפעיל המספר של נסיונותיו את שזכר כשם המדינה״), ״ספר
 מלוא כי לו, ודאי אבל ראיתם״), ״אתם וסיפור״, סופר ״ספר נוראים״, (״ימים שבו

 נבלעים ההוקר גם המבקר גם באשר גילומו על בא המספר של וסגולתו יכלתו
תומה. עד בו נשמרת אמנותו שחוקת סיפור, במערכת

ט

 שימשתו ובשלהם, בהם ושנתחדדה בניתוחיו למחברנו לו שנקנתה הראייה,
 ששמה שלו הדוקטוראט עבודת היא הלא המספר, של ייחודו לבירור הגדולה במסתו
באינטנסי העסיקתו, זו עבודה ישראל. בחיי והמשבר עמון ש״י של יצירתו :וענינה

 עשר אחד לכלול היתד. עתידה תכניתו פי ועל האחרונות חייו בשנות מרובה, ביות
 של המוצא נקודת שלפנינו. בספר עתה נתונים והם נשלמו מהם ארבעה ואך פרקים,
 הדת יסודות של התפוררותם עם העם בהוויית שנפלה התמורה, עובדת היא הבירור

 :המספר וברוח — חילונם, בניסויי וחילופם הדינאמיים, חלקיו בקרב המסורת וחיי
 התמורה של השתקפותה בבדיקת הוא הבירור עצם והחיים. היסודות של — חילולם

 הסיפורת ראשי של ביציריהם ביטויה על שבאה כדרך בספרות, לסעיפיה הזאת
 ילדותם בהוויית והקרע המשבר חוויית חוויתם, גילום הוא נושאיהם שראש העברית,

 שניתן כפי הסופרים, של ילדותם במישקע מחברנו בודק הילכך לה. בסמוך או
 לפני כהוויתה בנפשם נשמרה ילדותם מה עד ובוחן המספרים, ראשי של ביציריהם

 כל עם כי היא, מסקנתו וכלל ולאחריו. המשבר של מכוחו נפסדה מה ועד המשבר
 בבני הזה המישקע של משקלו דומה שאינו לכך, הגורמות ולכאן, לכאן התנודות

 בבני הזה המישקע של כמשקלו בשלהיה. או ההשכלה של בטבורה השרויים הדור
 גדוש אחרונים של ומישקעם יותר מחוק ראשונים של שמישקעם לה, שמעבר הדור
 אלא מיוחד בלבד לא ושעמו, שלפניו המספרים בפמליית הוא, עגנון ש״י הרי יותר,

 ! ושלמותה הילדות תומת של ההארמוניה חוויית על המלאה השמירה לכוח יחיד אף
 מלוא־הוויתו, ולהחיותו באמונה שחי את באמנות להחיות שסיגלו הכוח, הוא־הוא

 שבאו זרמים ובפני ושינוים הערכין לוחות שבירת של תנועות בפני שחיסנו כשם
 לו שעמד הכוח הוא־הוא היהדות! של השרשית הוויתה את עירערו ואף לערער,

באמנותו. בשלמותה ולגלמה באמונתו היראית־למדנית התשתית את לקיים
 המספר, של מעריכיו ראשוני בידי נקוטה שהיתה להנחה, מחברנו חוזר לכאורה,

כביכול שישן חוני-המעגל-שבסופרים, בחינת אותו שראו ליפשיץ, מ. א. להם וראש
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 דורות שדורי בטווי־החוט המשיך ומשננער המשבר, דורות הם דורות, וכמה כמה
 נוכח ופיקח וקשוב ער המספר את מעמיד מחברנו כי !כן ואינו שנתו. לפני ארגוהו
 הערכין שוברי על לו מצומצם שאינו עצמו, המשבר את ומראה רואה ובתוכו, המשבר

 החילונית. הסתלפותה שסופם המסורת שמפירי באופן שומריה, את גם כולל אלא
 להם ואין נשרפים ואלה ואלה האפיגונית, התנוונותה שסופם המסורת כמקיימי כמותם

 היראית־למדנית, השלמות — המשבר שלפני התיזה היא להם והאנטיתיזה תקומה,
 הסופרים לשאר להם נשמרה לא כאשר בקדמת־ילדותו, למספר לו שנשמרה כפי
האחרונים. הדורות בני

 ועיקר ומפרשיו, עגנון מבקרי על הפולגת הזאת, התפיסה כי לומר, צריך אין
 ברוב ולאששה סימוכים ברוב לחזקה טרח ושהמחבר הקצה, אל הקצה מן פלוגתתה

 ועיקרם הפרשנים, למחלוקת פרוזה מקורית, ושנינות בינה ברוב לה ונלחם הוכחות
 המודרנה, של בטבורה ועומד נטוע המספר את הרואים הם האחד הסוג — סוגים שני
 מתוכה נצמח הכוללת, האירופית במתכונתה בין המיוחדת היהודית במתכונתה בין

 הוא שמתוכה הרותחת המצולה והיא־היא קרעיו, וקרעיה שבריו שבריה ולתוכה,
 עכירה מסירוגי נמלטת שאינה והרוגעת, הצחה האספקלריה את אמנותו, בכוח מעלה,

 כצייר המספר של עיקרו את הרואים הם האחר הסוג מתהומה! הגחים וקמיטה
 ההוויה את רואה הוא אף סופר־של־מעלה, ככל כי ומניחים, היהודית הכוליות
 שהוא מה גם אתמול, שלם שהיה מה שגם באופן מפנימו, ניגודיה על הכוליית
 ר׳ והוא־הוא יודל ר׳ והוא־הוא מחמרה, וקרוץ נפשו ממחצבת חצוב היום מעורער

 הוא־ גינת, והוא־הוא גמזו הוא־הוא ;ב״ח דניאל והוא־הוא חיים ר׳ הוא־הוא !פייש
 נולדו הראשונים כי סברה, אל להימלט מותר אם וספק !בלק והוא־הוא קומר הוא

 ואלה, אלה פרשנים אך עזובת־שלכתו. מתוך לו נספחו והאחרונים גזע־מטעו מתוך לו
 היגיעה על כאחת, הודיה ולשון הודאה לשון להודות, שלא יוכלו לא וכמותם, הם

 כפולה: מלאכת־מחשבת שהעלתה מחברנו, של והאמיצה הטהורה האינטלקטואלית
 מתוך וכיסוי גילוי של ההנחה הוכחת — הדקה מן דקה מלאכה שמחשבתה האחת,
 — הדקה מן דקה מחשבה שמלאכתה האחרת, !העקיב ועימותם מקבילותיהם מיצוי

 הנועז. וצירופם סימוכיו מיצוי מתוך והתמדו קבעו שתייה, מסד של ההנחה הוכחת
 לבדוק חייבין ופרשניו עגנון מבקרי יהיו שלפנינו, הספר פרסום עם דבר, של כללו

 זה יהא כי לנחמם, וקשה המגובשת בתפיסה הכלולים המימצאים לאור עצמם את
ביותר. קל מאבק

תשכ״ז] אב [מנחם
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לד' יהיו לא מעגננים

סמילנסקי יזהר מאת
 כן באים, והם התחלפות עונות לסיפורים רק לא

 גם - ועניינים נושאים סגנונות, בגלי אומרים
 עבודה כלי תפישות, בגלי עימהם באה הביקורת

 עצמם סיפורים שאותם עד מתחדשות, ואמות־מידה
 הערכות נערכים יהיו שונות שבתקופות יכול

 וסופן שונים חיפוש דחפי שתחילתן מזו, זו מופלגות
 ברורות, בהוכחות תמיד - חדשים גילויים סיפוקי

 עתירי־סמכות, ובמראי־מקומות מובהקים באישורים
 מתחלף הבלתי שהטוב המתחלפת, האופנה תורות של

מתמדת. לפקיחת־עיניים התביעה הוא שבהן

 פרשנות לגלי דוגמה היא עגנון ספורי על הספרות
 אכזוטיים פולקלור סיפורי בהם ראו מתחילה כאלה.

 לימים שניכחדו; הדורות מן יהודיה ועל העיירה על
 על מיתממים מאנייריסטיים סיפורים בהם מצאו

 ויום מהוקצעים; משלי־עם וכמין וחסידות חסידים
 ואפלים, סמויים מעמקים לפתע בהם גילו אחד

 סודות כמסורתי, שהתחזה קלסתרם, מתחת המעלימים
 ברוח נעשו, עגנון וסיפורי - אפלים מודרניים

 דו״פרצופיים, אירוניים לסיפורים הזמנים,
 מפני ומבוהלים משובשים קפקאיים, לסיפורי־אבסורד

 ומפני התיקשורת״ ״אפס מפני האנושי״, ״הניכור
 איפיונים שאר ומפני האופקים״ ״היסתתמות

׳כהנה. אופנתיים

 ולהנאתו תומו לפי לקרוא שבא שמי עד וכל־כך
 יילך שלא מראש הוזהר - עגנון מסיפורי סיפור
 ה״בעיות״ ערימות על ימעד שלא דעתו ושיתן שולל,
 הזה הנאה לפסוק יתפתה ושלא כסמויות, גלויות
 גלוי קצהו שרק קרחון, של מראשו ויתעלם שלפניו

 ״בעל הוא הסיפור כי דעתו יסיח ושאל עלום, ורובו
 ושכל המכס, מבריחי של ככליהם כפולה״ תחתית

 אינו ושאם כפשוטו, אינו הזה בסיפור המסופר
 משל, הריהו סימבולי לא ואם סימבולי, הוא אליגורי

 מוזרה, חידה הוא ומכל־מקום פתוח, ובין סגור בין
 תיבה כל זרוק, ומפתחה מנעולים שבעה על נעולה
 בצופן, ממוצפן הכל - כאחד צירופיהן וכל ותיבה
 חן ליודעי וכ״סודי״ כ״שמור״ מסווג ב״קוד״, חסום

 שדה לאיזה יודע מי חריפותם, ושאלמלא בלבד,
ניכנסנו. מוקשים

 אבל אחד. מעור כמובן, אינם, ומבקריו עגנון מפרשי
 מפתחות לספק מתבקשים עצמם ראו ככולם רובם

 היטב, ולמדו הרבה, טרחו גם ולכן מנעולים, לאותם
 בשיטות העגנוני, הסיפור דרכי בכל בקיאות שקנו עד

 של והעמדות״הפנים ההסוואה ״ההסתרה, ההצפנה,
 לבסוף אותו לנו שיחזרו גם והם הערמומי״, ה״מחבר

 תשוב הנכונה צורתו וצלול, מזוקק ומוכן, פתוח -
 מהותה תמצית ועל הראשונה, חזקתה על ותעמוד

 שסיגלו לפיענוח״ ה״מיתודות מכוח זה וכל האמיתית
 שקנו, הקוד״ ל״שבירת השיטות ומכוח לעצמם,

 מכל אלינו להחזירו שנתמחו המומחיות ומכוח
 עוד אי-אפשר ששוב עד והסתתרויותיו, בריחותיו

 ממנו מאומן מחברו הגדול וכל מפענחו, בלי עגנון
קופות. בפיצוח

 התחפש, לשווא מפנינו. לנוס עגנון ניסה אפוא לשווא
 על־פי התנודד וכסהרורי טעמו, שינה פניו, הליט

תפסנוהו תפוס מפרשיו, בזכות אנחנו, - תהומות

 תרבות לספרות המוסף אחרונות, בידיעות נתפרסם •
.20.2.76 ואמנות,

 - ומבורר מנומק מפורש, פתור, החזרנוהו והחזר
 מעשיות ערפל אל שנתמלט הוזה, איש תעתועי ותחת

 וגזוז, מגולח איש הקוראים בפני נציג - מבולבלות
 מחלותיו לרבות חלומותיו, לרבות ומוגדר, מוסבר

 וקצת חלוש קצת בעמיו, בעל הוא הנה והתחלותיו.
 ומהוגן הגון ובלתי־מזיק, מבויית כבר אבל מרוחם,
 הרכסים למישור, יהיה העקוב כלנו. כאן כמותו
 והמוזר הזה המטריד ויחדל ינוסו הצללים ישפלו
 השטוח, התקין, המישור חלקת בתוך לבטח הלזה.

תחגוג. הסביבה״ ו״איכות

הסופר נס מה מפני

 למה מי? מפני או כל־כך? עגנון נס מה מפני אבל
 פשוט״, ״סיפור מסיפוריו, אחד כשם לספר, במקום

 גבולות להבריח אץ כאוטיים״, ב״סיפורים לו נפתל
 ״כתמי עיקבות משאיר כפולת־קרקעית, באמתחת

 ונועל ומסתתר שפויים סימנים במקום רורשאך״
 מה לשם חושש? היה מה מפני המפתח? את ומשליך

 הסברים, יש לכך גם הנלוזות? האלה העקיפין דרכי
 מעמיקי גם ומהם מחוכמים, מהם פשטניים מהם

 ורכילויות לחישות לרבות ופסיכואנליזה, פסיכולוגיה
 מסביר היא, האמת וידעונים. ידענים של קרובים, של

 עגנון של הבסיסי הנפשי ״עולמו כי היודעים, אחד
 לא והוא אלוהים, ללא ישמרנו, השם שד״, עולם הוא

 כי אחר, יודע מסביר היא, האמת בכך; שנבחין רצה
 אכזיסטנציאליסטית- ״תפישת־עולם היתה תפישתו

 ריק ״חלל מין אלא עולם לפניה שאין כזו ספקנית״,
 ברבים; כך על שידעו רצה לא והוא - מוחלט״ ואין

 שחש בשעה בה כי ומסבירים, מוסיפים היא, האמת
 נלחץ גם עצמו חש היום, לאור לדבר נדחף עצמו

 איומה משמעות מין מאוד, לילי משהו להסתיר
 ״לעמוד ולא להעלימה״ לו הכרח שונים ״שמטעמים

 מיני ודוחה נרתע היה שבוודאי הציבור, עם בעימות״
כאלה. התגלויות

 חשב מה או לעגנון, נוראים סודות היו מה או היו, אם
 חושבים מה אבל יודע. מי - חשב לא ומה בליבו

 וכתוב ומפורש גלוי - עגנון של מפרשידמבקריו
 עיקבותיו. כל על מתחקים רבות שנים זה כי לפנינו.

 ״כאוטי״ יותר, ״מוזר״ סיפור לפניהם שיימצא וככל
 כן יותר, ״סוריאליסטי״ או ״מטאריאליסטי״ יותר,

 כדי יותר, עוד גדולה חריפות״מוח כנגדו יגייסו
 ״סקופ״, בחינת ברבים, ולפרסמן צפונותיו לחשוף

 מובן, פתוח, יהיה שלא עד סיפור לשום יניחו ולא
 ישובו ועינם״ ״עידו זו בדרך היטב. ומנומק נהיר,

 יעקב שחקר הים אצות ויעוד״; ל״מעין ויהיו לתיקנם
 נאמן ויקותיאל יוון״ כ״חכמת פשוט יתגלו רכניץ

 וישוב מדי, ערמומי לא כי אף הערמומי מסווהו יסיר
 על שלום ומעתה רבנו. משה פשוט: הכשרה, לזהותו
להפליא. ספרותי וגם ויפה פשוט הכל נפשנו,

 אינו נאמן יקותיאל כי ברבים נתפרסם שבו יום אותו
 מוקפי ארבעה׳כוכבים האדון וכי רבינו משה אלא

 אותו - ובעצמו בכבודו הכביכול אלא אינו סוגריים
 ומת המפורש עגנון נולד משהו. ומת משהו נולד יום

המספר. עגנון
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 נכון, אינו משה״רבנו יקותיאל״נאמךהוא שהזיהוי ולא
 פתח פותח שאינו או לראיות, מועיל שאינו או

אליו ממש נתכוון עצמו עגנון אפילו ושאולי להבנות,
 מפעיל אינו כספור, לסיפור תורם שאיננו אלא -

 חושי־סקרנות מגרה אינו דמיון. מכבה אלא דמיון
 הסיפור תחת חותר מכל: וגרוע אותם, מקהה אלא

 סיפור הוא אם נפשך: ממה לאליגוריה. והופכו
 - הפרצוף ומתגלה המסווה את מסירים שבו אליגורי,

 מין אלא כסיפור, לעצמו עומד סיפור עוד זה אין הרי
 ואם דידאקטי; משל כמין למדי, שקופה ערמומיות

 האליגוריסטי הפירוש יכול לעצמו, העומד סיפור הוא
 ולצרכי חריפותם להנאת החוקרים בידי להישאר
ספרות. הקורא להנאת צורך שוס בו ואין - מבינותם

 זה ויהא משל, אלא הסיפור אין כי שמגלים מרגע
 כשיקוף משל פתוח״, ״משל או סגור״ ״משל

 לקורא - התרבות כביקורת משל או מציאות,
 מכורסם, שלד כי־אם לו נשאר לא סיפור המבקש
 מפניו ומבריח וחוקריהם. שלדים חובבי אולי שמהנה
מהם. ונהנים חיים אוהבי

 מפליאים סיפורים יש עגנון של סיפוריו בין אמת
 אליגוריים, סיפורים גם יש אבל הסיפורי, ביופיים

 לא כלומר אליגוריות, פשוט גם ביניהם יש ועוד
 לקוראי חשובים; כולם עגנון לחוקרי סיפורים.
 פולקלור, דרשות, והשאר עיקר הסיפורים - סיפורים
 ובקיצור עקיצות, פארודיות, זכרונות, מהתלות,

 ככל סיפורים. להיות הפך שלא לסיפורים, חומר׳גלם
 כלומר חד״ממדי, כלומר אליגורי, סיפור יותר שהוא

חד־משמעית לתכלית יותר ישיר כלומר חד־שיכבתי,
 אותו, ינשאו וכן המפענחים יותר עליו ישישו כן -

 - הסיפור מיטב היה כאילו הזה, הלא־סיפור את
 מיני לכל למדי, גסה הזדמנות, עוד אלא כשאינו

 ואת עצמם את ולהסיע עגנון על לרכב נכי-רגליים
בנוצותיו. מקושטים מרכולתם,

 והציעו, טרחו טובים וכן שרבים אלא בלבד, זו לא
 ברורים אידיאיים סיכומים ומציעים טורחים ועודם

 מהותם תמצית נוסח כל כאילו המוזרים, לסיפורים
 גלוי שהרי אחת. ברורה במלה - שליחותם כל וסוד

 יש וגם שליחות, לו ויש מסר לו יש סיפור שכל וידוע
כתובים הם הנה ומספיק. הכרחי סיכום לו

 המפרשים. כתבי כל על גדולה וברצינות בכובד־ראש
- כך: פשוט לכתוב במקום המספר כי יוצא זה ולפי

 עם להשלים יכולה שאינה זו דתית ״מציאות
אמונה, של וזיוף דת של תחליף שהוא כל

 הנמקות עם להזדהות שלא יכולה אינה
- וכו׳ הןראית״ המסורת מתוך הלקוחות

 עקיפין, בלשון זה, פשט־ישרים במקום וסיפר, נטל
 משוגע כלב על הדעת על מתקבל ולא מוזר סיפור

 תמהוני, קומר יצחק אחד, בחור ועל בלק, אחד
בו. שנסתבך

למישרין: לכתוב ובמקום

 שבהגותה יהודית, דתית עולם ״תפישת
 על מתעלית, ואף מתייחדת היא ובחזותה

 ומזוקקת מטוהרת (...) אחרת תפישה כל
 טעם ודק דעת חריף נאמך־רוח, בכור״מיבחן

״ וכו׳ -

 אחד, ומתמשך מקוטע בסיפור ונתפתל המחבר ישב
 מוזר, שם מין עצמו שהוא וכסא״, ״הדום שמו שקרא
 דברים לכתוב במקום ועוד, ופירושים. בעיות הטוען

כגון: ומפורשים יפים

 הדתית בעדה חיים אינם ששוב ״היהודים
 פניהם את שינו (...) האבות של האורגאנית

- הקודש״ לספרות זיקתם את ואיבדו (...)

 במקום וכן הנה״, כ״עד סיפור מין וכתב המספר ישב
- ברורות לנו להציע

 תפישתו על ביותר איומה אכזרית ״סאטירה
 מקורותיה ועל עצמו את ישראל עם של

- הלאומית״ קוממיותו של הרוחניים

- או: עולם״, כ״עד ופתלתל מוזר דבר מן והציע בא

 לאשר בעולמו אדם כל של יכולתו ״חוסר
 הניכור חד״משמעי, אישור כלשהם (...) ערכים

 המציאות של וסתימותה האדם, של והבידוד
- הרשות״ של ואטימותה

 ובמקום ל״המלבוש״. ונעשו סיפור לבוש התלבשו
- כי: החלטית לנו להודיע

מעולם... היה לא שערים מאה של ״ישראל
 ״המיתוס כי וכן השכינה״, של החוקי הבעל

 פטפוט אלא אינו (...) הפיוטי־אלילי״כנעני
 ומפוברקים מומצאים ושיירים פסולת הבל,

- לשעתם״

ועינם״. כ״עידו מבוך־נבוכים מין המספר לנו הגיש

האמנות כשור, אידיאות סוכני

 ברשימת למדי, משעשע אף ואולי להאריך, אפשר
 לנו שרשמו הסיפורים״, ו״סיכומי ה״תכנים״
 לאחר ומבקריו, עגנון ממפרשי רבים לתועלתנו

 כתובים אותם בכל דרכם פילסו רבה שבמסירות
 ״סיפורים מוזרים״, ״סיפורים בפיהם שנתכנו

 מהו יודע האל טרנספרנטי״. ״ריאליזם כאוטיים״,
 לחילופין או סימבולי״, אי-רציונאלי ״ריאליזם בדיוק

 ״סיפור את לשכוח שלא לגנדרי־סימבולי״, ״ריאליזם
 אחיו ואת ליצלן, רחמנא מיטא־ריאליסטי״, מיתוס

 השווה שהצד הסוריאליסטי״ המיתוס ״סיפור
 אלא באמת אינו שיהיה, מה מתכונם ויהיה בכולם,

 ואפילו חיצוני״, אידיאי מאבק ״משקפים אומנם שהם
 אלא כלל, סיפורים אינם האמת צד שעל מזה: יותר

 הגות של פיגוראטיבית ל״המחשה מכשירים הם
 ואיורים לרעיונות אילוסטרציה מין לאמור רעיונית״,

 ויכוחים של תפישה, לקשי והמחשות לדעות,
 ולחזור להודות שצריך כך רוממים. אידיאולוגיים

 ולקחת להתגבר בידו שעלה אחד, למבקר ולהודות
 לפנינו ולשימו כלה״ כ״הכנסת ומתמשך ארוך סיפור
 ״הכנסת וסופי: אחד מרגלית, במשפט כולו כלול
 ״המבוכה על אכזרית עדות שהיא מעשיה אכן, כלה?

 זה. וזהו האבות״, ולהווית לדת המעורערת והזיקה
בידינו. הכל כעת

 שקרא לאחר אחת, פעם פיקאסו, הצייר
 משך בכלל, האמנות ועל אמנותו על מאמרי־ביקורת

 המלומדים מבקרי-האמנות על משפט ופסק כתפיו
 היעדר את להבליט תיאוריות,״ עם ״עיוורים לאמור:

 במלומדיות השימוש ואת היצירה, במגע הנוכח האדם
 וראה צא חיה. אישית נוכחות חוויית אותה במקום

 התכנים, במלכודת ומפרשים מבקרים נופלים איך
 הרלוואנטיות״ האידיאות אותן וכל המציאות, שיקופי

 סוכני היו כאילו כמעט להן חייבים עצמם חשים שהם
 אחד תמצא שלא כמעט האמנות. בשוק האידיאות

 כל של הצידוק חסרת כפיפותו מעקת משוחרר מהם
הכרחית. אידיאולוגיית-על לאיזו סיפור

 הצהיר עגנון מפרשי של הגדולים מרבותיהם אחד
 ״הספרות כל אלא עגנון רק לא כי סמכותו. במלוא

נמדדת להיות יכלה לא מעולם (...) החדשה העברית
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 מפני למה? וכל־כך אסתטיקה״. של בקנה־מידה
 נאמנה אספקלריה היא החדשה העברית שהספרות

 יש וכי-על־כן והיהדות, ישראל עם של לדרכם (...)
 ״עיצוב הוא ותפקידה העברית, לספרות תפקיד, לה

 שינוי של פיוטי וחישוף סתירות... של אמנותי
 הקהים שחושיו למי דגם״מופת לכם והרי ערכים״.
לתרבות, יתרה בדעתנות הוחלפו לספרות

 - טובים דברים ולשאר ליהדות לערכים, להיסטוריה,
 חרשות לאמנותי, עיוורון כאן מציג שהוא לחוש בלי

 תיאוריות עם אבל - ללשוני ואין־אונים לפיוטי,
 עין את מכסות שהן עד גדולות, ואידיאולוגיות

תכנים, - לבדן להן ונשארות התמונה,
 הסיפור טעם הן כאילו - ואידיאות שיקופי־מציאות

 כאמצעי־עזר בלבד, לשמן וכאילו מסירתו, ותכלית
 ~ ההתרחשויות וסבן הסמלים השירה, הלשון, באו
להיפן. ולא

 ״מעוצב מאמר כמין אלא הסיפור מן נשאר לא וכך
 של רעיונית לדיאגנוזה כלי כמין או פיוטית״,
 ומאופר מיופה שלנו, והלאומיים החברתיים החוליים

 כמין הוא הסיפור לא, כסיפור? והסיפור ״אמנותית״.
 כשליחי־ציבור, שהמפרשים, בחידה, מצועפת אמירה

 חשוף העיקר את ולהשאיר המיותר את לסלק נקראים
 הכל להפסיד מותר זו מועילה מטרה למען לעין־כל.

 זו, ובדרך עצמם. ואת קוראיו את הסיפור, את -
 נשארים סיפורים, לקריאת דו־ך־המלך היא שעדיין
 מחוץ מבחוץ, - להם השומעים וכל עמון״, ״מומחי

 יושבים אבל לאמנות, מחוץ לשירה, מחוץ לסיפורים,
 שומם ומיובש, יבש היטב, מיובש שטח על לבטח

ומשומם.

 בסיפור מעמיקים הם כאילו שנראה אפשר למפענחים
 מבטשים אלא כשאינם - ולפנים לפני עד בו וחודרים

 המגע שטח אותו. ומהדקים החיצון השטח על
 הללו, וכדגים והסיפור, המציאות שבין הבאנאלי

 גוויעתם כן יותר עזים היבשה על שפירכוסיהם שככל
 מבקרי פילפולי מראה גם - יותר קרובה העצובה
 המיותר, את כוחם בכל עושים הסיפור: אצל הסיפור

 אצל מת סיפור מופסד. במגע החיות. לעומק מחוץ
 אישית, התוודעות בלא נוכחות, ללא קריאה זר. קורא
 התרוננות בלא דברים ראיית חדווה. לחוש בלא

 לעייפה ועמוסים קמוטי־מצח אלא - טועמים חושים
 אנציקלופדית, בקיאות תחת כורעים מלאכתם, כלי

 ונופלים - מראי״מקומות וסעיפי ביבליוגרפיה פריטי
 הם - לגמרי מיותר כי אף עצום, עקת״מאמץ תחת

 ואת לדרשה, סיפור הופכים וגם לבסוף מצליחים
 - לרעיון להוכחה הסיסמה ואת לסיסמה הדרשה

 מאותם אחד, נדוש דיבור עוד אלא אינו הרוב שעל
 היהודים על בשוק, שמסתובבים טריוויאליים דיבורים

 וכר האבות אבות ועל האבות ועל היהדות ועל
 רק אלא שהיא, אמנות לשום באמת צריכים ושאינם

 אליו מגיעות גם הגרוטאות שכל ענק, גל לאותו
לבסוף.

עליהם יהא מה הסיפורים

 אוהב״ספרות אדם שיבוא השעה כבר הגיע שמא
 אותן מכל משוחרר עגנון סיפורי את לקרוא ויתחיל
 האווילויות? את להזכיר שלא והתחכמויות חכמות

 סיפורי את ספרות אוהב קרא לא כל־כך רבים ימים
 אדם כסיפורים, סיפורים עליהם: כתב ולא עגנון
 דפדפו הנאתו. ומקור אהבתו עניינו, שהסיפור רגיש

 ושאלו עגנון על נכתבה שכבר העצומה בספרות
 מטריד מה המחפשים? שם מחפשים הם מה - עצמכם
 להם מביא לבסוף ומה אותם ״מריץ״ מה אותם,

סיפוק?

 כליהם עגנון, למירדף יצאו ומבקרים מפרשים לגיון
 וגם וחדים דקים ומשוכללים, מתוחכמים בידיהם

בקיאים וגם מאוד מתקדמים ומחוסמים, מחושלים

 מה כתב הוא - המחבר מן גם בקיאים מאוד, הרבה
 השורות, ובין בשורות אחריו, באים והם שכתב

 לפניו, זאת אמר ומי שכתב, מה לקח מנין ומראים
 הבודקות, מעיניהם יחמוק לא אחריו, צעד הם תמיד

 ובשורש חייו בשורשי סיפוריו בשורשי לו מחטטים
 וכשמתעלם חמתו, הם תמיד צילו, הם תמיד נישמתו,

 וכשמסתבך בבני״מעיו הם תמיד פנס, מעלים להם
 לעכבותיה לנפשו, מודעים ובמה, נסתבך היכן יודעים

 ליבו, בחדרי הם תמיד שיגיונותיה, ולרזי לדיכדוכיה
 למה יודעים הם תמיד ומשווים, מימצאים בודקים
 נתכוון, שלכאורה שניראה ממה יותר באמת, נתכוון
 ובקול ביסורים, לו שבא מה בנקל לומר יודעים תמיד
 מה ואת לומר העז שלא מה את וגם דקה, דממה

למוחו. גילה לא שליבו

 יהא מה הסיפורים העולמים, ריבון הסיפורים, אבל
 ־־ הספרותי ב״מיפעלו״ ה״עיונים״ כל לאחר עליהם?

 הרוויח? מה או זה? משהו'מכל מרוויח יצא מי
 המחקר? התרבות? הקוראים? הסיפורים? המספר?
המדע?

 ולא עליו ואין אליו, טענות מכל כמובן פטור המחקר
 במה לחקור מחקר, הוא לכך סייג. שום להיות יכול

 לו שרוי והכל אותו, שמעסיק במה בעיניו, שמופלא
 לענות בדעתו שעולה ענין וכל מידה, כל נושא, כל -

 נפסוק כי אנו ומי עליה, בעלנים אנו אין התרבות בו.
 כבר סיפוריו וגם עגנון גם תרוויח. מה או תרוויח אם

 שום לרגל עוד ישתנו ולא ועומדים, קיימים ישנם
 הסיפורים, קוראי הקוראים? אבל פירוש. או ביקורת

 במה - הסיפורים קוראי להיות ובאים שגדלים ואלה
 והשתדלותה טירחתה מכל מפסידים מה או זוכים הם
המפענחת? והפרשנות הביקורת של

 כל. קודם ממנו, ההנאה לשם סיפור קורא אדם שהרי
 שבעולם החכמות וכל קודם־כל. סיפור הוא והסיפור

 מעלים לא הכל ככלות אינם המלומדויות מיני כל עם
 מחזקים ורק מזה, מחיצות מגביהים ורק מורידים ולא

 סיפור הוא סיפור מזה. פנייה״אישית חסרת סתמיות
 ולעיתים ומוזר, זר שהוא למרות ומוזר, זר כשהוא גם
 פרשנות דברי ובלי עם ומוזר, זר שהוא מפני אף

 פירוש ורקע, דברי־הסבר ובלי עם ידענות, ודברי
וכר. וכר הסמלים, ומילון לעומק, חדירה חלומות,

 ותהא למשהו, כלי־שרת אלא אינו הסיפור שבו מקום
 או מוסרית שליחות או חברתית בשורה או אידיאה זו

 ״מעביר פמפלט להיות כדי נקרא והסיפור שתהא, מה
 להיות ונדחף וכר, חכמה לדבר ממשיל או רעיון״,

 וכר, האדם ועל החיים על משפט איזה ולפסוק מסקני
 הידוע, על לחזור צריך כלום סיפור. עוד אין שם

 איור ואינו לו, שמעבר כלום לשם כלי אינו שסיפור
 תירגום ולא למישהו, מיפגךכוח ולא למשהו,

 המדע להיסקי תחליף ולא עיוני, לרעיון בהמחשה
 כמין לרפי־מוח, ומעשיות תמונות על־ידי והדעת
 סיפור הזעופה. ההלכה במקום ממוגג וראנה״ ״צאנה
 לו שנוטל לשוני, מיבנה הריהו סיפור, כשהוא
 ומן האידיאות ומן המציאות ומן החיים מן חומרים
 שהם, ממה אחר משהו מהם ועושה לא, וממה החכמות

 עוד בהקימו אחרת, במציאות אחת מציאות וממיר
 המציאות אצל בדויה מציאות המציאות, בצד מציאות

 בדמיונו, ומסדרה כלבבו מארגנה כשהוא השרירה. ׳
 משמעותי, וסדר טעם לו שיש מיוחד אופן *באותו
 ממונחי לקוחים שמונחיה כזו, והצבה בחירה על״פי

 את ומחזיר שמעז ואילו וכר. וכר האדריכליות
 המציאות שיקוף ואל התוכן ואל הרעיון אל הסיפור

 אל הפסל את כמחזיר כמוהו - וכר וכר החיים ואל
המחצבה.

 בפרשנות בה מובלעות כביכול, יסוד״, ״אמיתות כמה
 מעשיו. ובכל במחבר הגדול החשד מלבד המפענחת,

 אבל דבר לומר המחבר שרצה היא, אחת ״אמת״
מה שדווקא שניה, ״אמת״ מה; משום הסתירו
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 להם אין שהרי מכל, החשוב הדבר הוא שהסתיר
 והלקח, האידיאה, התוכן, מלבד חשוב דבר בעולם

 שהסופר מאחר מפורשות, במלים גם לנסחם שאפשר
 כדי שהעלה, הספרות״ ״אמצעי באבק לו התחמק
 וה״אמת״ הגנוז; הרעיון זה של עקבותיו לטשטש

 של לפרשנות מחכה שנגנז שהסיפור השלישית,
 כמין לפתאים שנראית כולה, ושהספרות חשיפה,
 על יד ולשים להגיע כדי אריזות־הסרק מלאכת

 הספרות שאם באופן התוכן. היא הגנוזה, המרגלית
 הפרשנות באה - המציאות ממסגרת יציאה נסיון היא

ביטולה. לשם מה? ולשם למסגרתה. אותה ומחזירה

 לשם בן־אדם״? ״כמו סיפוריו עגנון סיפר לא למה כי
 ועקיפי־חידות חיבוטי־רמזים אותם לכל נצטרך מה

 מוסמך בעולם אדם אין עקומים? סמלים וסחור־סחור
 ענין כל ענין, של לאמיתו אבל, כך: על להשיב

 לאחר גם הוא. מעיקרו מופרך ענין הזו, המוזרות
 חשש מה מפני מביגויות מיני באוזנינו שלוחשים
 טעם יש ושמא להרגיז. ההין לא מי ואת המשורר

 שאמר: אליוט ת.ס. של הצעתו דברי על כאן לחזור
 בלתי להישאר שחייב דבר־מה יש גדולה שירה ״בכל

אמר. גדולה, שירה ידוע״.

 שום בעולם אין אליגוריה או גראפומניה להוציא כי
 גם ויש פנטסטי. סיפור כשהוא אפילו מוזר, סיפור

 כמוהו כמוזרות, שנשמע שבסיפור, שהבלתי״ברור
 את להבהיר יעלה מי דעת על שבתמונה: כצל אולי
 להרוג ומוכנים חסים לא כן אם אלא ולהאירו? הצל
 ובאור, בצל להיראות כדי שנעשתה התמונה את

 גם המואר? מן אורגאני פחות אינו שבה ושהמוצל
 שבהם עמומים מקומות להבהיר ואין כך הסיפורים

 אינו כשהטקסט אמורים, דברים (במה להרסם בלי
 או פוליטיים כלשהם, זהירות מטעמי מוצפן פרוטסט

 שהמחבר חשאיות של ממדיניות מצועף או שכמותם,
 הנעלם ״גם הפנטסטי בסיפור ואילו לה). מאולץ היה
 לאמירת שווי־ערך חילופיים אופנים הם הברור וגם

 חלוקת יחסי של הקומפוזיציה בתוך המבוקש, הדבר
 שלהם, לצורכיהם ספרות, חוקרי הסיפורית. העוצמה
 שהיא, עמימות כל ועל כתם כל על לשאול עשויים
 ביוגראפיים, פסיכולוגיים, הסברים להם ולבקש

 קריאת לצורך ואילו - אידיאולוגיים או חברתיים
 הצל שפיזור - מיבניים בהסברים די כאמנות הטקסט
 שהתאווה כך תוכנם. הוא הכולות במסגרת והאור
 מעשה ובין אבסורדי מעשה בין היא הצל, את להאיר

 סיפורי בביקורת - ותוצאותיה ואנדאלי, התעללות
 מעציבות היו ואלמלא לרוב, מצויות אהה, - עגנון

למדי. מצחיקות היו כל״כך,

 מזמן תבע לעיל, הזכרנו שכבר אליוט, ת.ס. אותו
 ביקורת אינה שוב הביקורת ״ממתי ולשאול להקפיד

 אתה ״כאשר כי הזהיר ואף אחר״, משהו היא אלא
 יותר להתרחק עתיד... אתה - שיר להסביר מנסה
 ודברים אחר״. יעד לשום להגיע בלי השיר מן ויותר

 של הציוריים לדבריו במקביל יבואו אלה שקולים
 ״להסביר כי למעלה, צוטט שכבר פיקאסו, אותו

 הנובח כלב לנביחות דומה, הדבר למה משל תמונה,
 נקרא ואתה תמונה, לפניך יש כי אחר״. עץ על

 ועל נוכחותך, דרך משלך, במישרין לקחת־לתת
 בה שאינם שמחוץ, עקיפי״דברים דרך ולא אחריותך,

משכמותם. ומשומם מיותר לך ושאין ומתוכה,

שהיה לאיש ר,רה באמת מה

 לאיש קרה באמת מה מסופר? שעליו זה היה מי
 ומי תהילה? של הפרוטוטיפ היתה בדיוק מי שהיה?
 איזה אך עיר? ומאיזו החכמים תלמידי שני היו באמת

 מחציתו והרוכל״, ״האדונית מן יוסף היה יוסף
 יוסף הצדיק, יוסף שמואל״יוסף, של השניה

 טעם אם או הנוצרי? ישו של יוסף או דדדלה־רינה,
״יצחק - ״קדבדער״ הוא אומנם קומר יצחק

 לשווא״; ״עושר יעקב קרא רכניץ ויעקב בוא־הנה״,
 לאתר כדי שהושקעו גדולים כוחות אותם כל או

 ד״ר של או עמזה עדיאל של התהויה זהותו את סופית
 שאינם אלא לריק, שבוזבזו כוחות שהם רק לא גינת,
 שלא ומבריחו; קורא לב ומעכיר קישקוש״סרק, אלא

 המענגות הרכילויות ואת הרבסט, הרברט את להזכיר
 את להשמיט שלא ברחביה; אי־כאן שבאיתורו
 שושנה כי הנפלא בגילוי הדקות החריפויות
 הקדושה, תורתנו היא אלא אינה אמונים״ מ״שבועת

 ושהאצות יוון, תרבות הוא אלא ים, שם הים ושאין
 וגם בקורת־המקרא, הן אלא אצות אינן כלל שבים

 ספרי כ״ד הוא אלא תמים כד אינו רכניץ של הכד
 שם המוזכרת וינא שאפילו אלא עוד ולא התנ״ך,

 מגיעים אותיות. בהיפוך יוון היא אלא וינה אינה
 לקורא מציע אחד נודע שמפרש כך, לידי הדברים
 עגנון״ של הסימבולים ״מילון לו ולהכין להקדים

 יידע א׳ בו שישמע מקום וכי.כל פנימה, ייכנס בטרם
 ״מטפחת״, או ״בית״, בו שכתוב מקום וכל ,,ב שזה

 לפי לקרוא, מה יידע - ״ספרים״ או ״נרות״, או
 מומחה,״מושגי אותו לדברי מפזרים, עגנון שסיפורי

 מלבד הסחת־דעת״, לשם או הסוואה לשם שיגרה
 היהודי״, הידע במרחבי עמל ״הרבה תובעים שהם

 - נוטריקון׳ ב׳״מושגי הנפוץ השימוש ומלבד
 חקר מחייב שפיענוחם רמזי־סתר בחובם... הטומנים
 פסו לא ושבררך־השס רב״העזה״, סימאנטי פילולוגי
 ״פתרונות״ לנו הציעו ואף כאלה נועזים חוקרים
 כשר ויהיה לבסוף אדם שיתקדש עד כהמה, נועזים

 במעקשים להינגף בלי כהלכה, סיפור ולקרוא להיכנס
 שמי מוסווים, מוקשים זרועת מחתרת דמוי עולם של

 ולא יתחיל שלא לו מוטב רב״העזה צפנת־פענח שאינו
 מאיתנו שמי המזל, למרבה לולא, להיכנס. יידחק

 על יוותר ומי כזה, צפנת־פענח בדיוק אינו הקוראים
 פרשנות? ולהטי דרשנית חריפות להוכיח הזדמנות־פז

 כי ההודאה, היא הזו, הרווחת הגישה מכל המסקנה
 המובנים לוקאליים, סיפורים אלא אינם עגנון סיפורי

 המוצפנים הרמטיים סיפורים אחד, צר לחוג רק
 סיפורים או פרטית, בלשון סגור פרטי באידיום

 ציבוריים בוויכוחים להתערב המתכוונים אליגוריים
פחדניים. - כלומר והעלמה, הסתר־פנים מתוך

 ידוע, בלתי למראה להתבלבל נוטים בני־אדם כי נכון,
 אלה נחלצים מייד המפרשים. אל מבט אז ומפנים
 אל הלא־מוכר את ומחזירים הציבור בשליחות לעשות
 אל הפנטסטי את הידוע, אל הלא־ידוע את המוכר,

 אל המופלא ואת השגור אל המוזר את הקונקרטי,
 שלוח היה שלא עגנון ממפרשי מפרש לך ואין התקין.

 סיכה ולתקוע המתפייט, את למדע ההוזה, את להסביר
 כדי המשורר שהפריח הצבעוניים בבלונים שנונה

 עשוי ״באמת״ והכל היופי הבל אכן כי שייראה
 עגנון כתבי מכל וכך היטב. מוסברים סמרטוטים

 כמין סופי, אחד משפטי וממצים אז לוחצים וסיפוריו
 יפה האבות תרבות כי לכל ידוע להווי מודעה:

 על עגנון כל קיצור זה הכל. וזה הבנים. מלא־תרבות
 מלבד דוגמאות, מיגוון רק והשאר אחת רגל

 או האמנותיים״ ״האמצעים של הבוקי־סריקי
 אמצעים של תוספות אותן כלומר ה״אסתיטיקה״,

 מגבו, הקוסם את שרואה מי של לאחיזת־העיניים
 לו שאין מי בעיני קישוט, של וסלסלות ותחרות
רציניים. תכנים רק אלא בעולמו

 ועל הפנטסטי ביטול על הממונים אלה, ציבור שלוחי
 שלא כדי לשפיות, הפרוע החזרת ועל המיסטי סילוק

 את לנו יביכו ולא מבלבלים סיפורים בינינו יתהלכו
 גמולה איזו שרה למשל, שאם, כדי-כך ועד יומנו,

 חשוב - מה פה וה ידל ידל מוזר: זמר מין תמהונית
 ״יבוא את אלא שרה אינה וזו כן, לא כי מייד שנדע
 מייד לליבנו וייקל - מגדיו״ פרי ויאכל לגנו דודי

 צירה על ליסוב תוכל והארץ כשרה, תיעשה ושירתה
 שהרי, במנוחה. לישון יוכלו ובעלי״בתים בנחת,
ממש נתכוון עצמו המחבר גם כי יוכח אפילו
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 התפישה עצם אז גם אלה, מבודחים לראשי״תיבות
 רק אינה לביטולה, חידתו להחזיר כדי בצווארונו

 שמות יש וכידוע השחתה. ממש אלא לבטלה ברכה
 לא עגנון הניחם כי הדבר שנראה וסמלים, ומושגים

 (מלבד לפתאים מוקש להיות רישעות שמץ בלי
 באים אומנם והם מחייב) היה המניירה שאופי בשעה

 וגדלה אפרופו חיים אותם כל - ונלכדים ונושכים
 ועבדיו והשר ישראל, ר׳ החייט שבידי והאריג קליין,

 שקופים לאחד, ביחס קטנים סמלים כולם - ובו׳
 וגם - פרוטה בשווה דרש שמזמינים ורדודים,
 טיפוסי הופיעו שבו מקום מהרה.וכל קל אותו משיגים

 הם אבל המספר, של ממיטבו דווקא הוא אין אלה נייר
 לזעירות יאה וסדן הדרשן, הפרשן של גאוותו ממיטב
פטישו.

 פרשניה אלא כאן נתבעים הספרות חוקרי לא ושוב,
 אין - לספרות מסוכנים אינם המחקר אנשי ומבקריה,

 ועד החוקרים, חבריו לעשרת אלא כותב החוקר
 עוקצם יתקהה כבר הבריות אל יגיעו מחקרו שעיקרי

 מפני יסוג הארכיטיפ האופנה, תתחלף וכבר
 רעה הסמיוטי. מפני ינוס והדמוני הסטרוקטוראלי,

 בראש מנסר שקולם מפני הפרשנים, של פגיעתם היא
 לומדים הספרות שמורי ומפני המוספים, ובכל חוצות

ברצינות. אליהם מתייחסים וגם מהם

 אחריו רץ ופרשן המנוסח, הסדר מן פורץ משורר
 סובל אינו הציבור, כשליח הלה, לשורה. ומחזירו

 נופלת לרגעים המגירות. מן שמתפזרים דברים
 חוזרים במהרה אבל ולאן. מה יודעים ולא ערבוביה,
 מערך׳פיגומים על־ידי לאירגונו. הכל ומחזירים

 את יתפסו דקיקים, גוליבר חוטי ועל־ידי דקדקני
 מרודד ולהפכו לביתו, להחזירו כדי היוצא״דופן
 התופעה, את לקטלג כדי וקודם־כל לקלישאות,

 שאתה ״מאחר הנכונה, במשבצת ולסגרה לשייכה
 לאותו אחד יום אמרו - כל־כך יפה לצייר יודע

 אתה משום־מה - ושם פה הוזכר שכבר פיקאסו
 משום ״דוקא - האלה?״ המוזרים בדברים מתעסק

 מובן, הבלתי דווקא וזה האמן. להם החזיר כך״,
 ראייה ובכל חדשה העמדה בכל ומרגיז מקניט משהו

 ראשם פתאום להפוך בני״אדם נתבעים כאילו חדשה.
 לנטוש או, ואחרת; יותר לראות ולהתחיל המוסכם מן

 עוד וכך, יותר. מלאים ולחפש שנתרוקנו מושגים
 להוכיח המשורר על קופצים וכבר לשונו על מלתו

 המשמעות. הו המשמעות שבדבריו, המשמעות את
 המודד, לגודל הדברים צמצום על-ידי עושים? וכיצד

 חיותו ושל הסיפור עוצמת של רדוקציה ידי על
 קלישאה כדי עד מרוח, פמפלט כדי עד הספונטנית,

 חדלים וכך קלושה. מטאפורה כדי ועד מוכנה,
 אסקופה לשמש ומתחילים סיפורים מהיות הסיפורים

 תעודת מיני כל או וסקרלי, טקולרי מיני כל לרגלי
 שלד אותו אלא מהם יישאר שלא עד ויעודיה, היהדות
 במלים הסיפור הרצאת המבוקש. להוכחת מכורסם
 לא פאראפרזה והצגת לעם, ובעברית פשוטות

 לא אם מה. לשם ברור לא שהומת. לסיפור ספרותית
 עגנון לא־מזיק, עגנון לעניים, עגנון להציע כדי

חינוכי.

נחמדת ארוטיות שובד רב שלום

 ולים הים שאצל לשלוליות להן קרה מה וראו בואו
 הדברים אין כי ומפרש בא אחד פרשן עצמו. הגדול

 וכי מעגלי, או קווי הדא בעולם הכל וכי כפשוטם כלל
 אלא באמת אינם הזה והים הללו השלוליות על־כן

 ״השיבה הם בבת־אחת: חשובים דברים וכמה כמה
 אל ״הגעגועים הם הגדולה״, ״האם ואל הרחם״ אל

 והם השפע״, צנורות ״סתימת הם הישבה״, העיירה
 אור להם שאין ״ירחים גם והם המקור״, מן ״הניתוק

 ישראל ״שכינות הם אלה לכל מעבר אבל עצמי״,
 הכללית״, ישראל מ״שכיבת שנתפרסו הקטנות״

משוגתו זו ואין מאוד, עמוק וגם ברור גם הכל וכעת

 חולני, אקלים פרי זה אלא אחד, פרטי פרשן של
 מעלה בו לקרוא הבא שכל עגנון. סביב שנשתרר

 מה ומפרש ורואה עיניו על עקומות משקפי־פלאים
 מ״מושגי אחד על כלום אמרנו לא ועדיין רואה. הוא

 נפסיד וגם כלום להבין נוכל לא שבלעדיו המפתח״,
 רב שלום האירוטיות. למדי: מודרניים נהיה ולא

 אצל אירוטי אינו מה כי נחמדת, אירוטיות שובך
 משלהב אינו ומה יצירתו. סוד ועד משמו עגנון.

 אירוטיות ומוצא שמשתכר נלהב פרשן אצל אירוטיות
 לדעת כדאי יודעים, אינכם ואם רענן; סמל כל תחת

 גוף הם הנרות ים. ויש נרות יש ״הנרות״ בסיפור כי
 עגול גוף הוא והים הפרשן, לכם מזכיר וחד, ארוך
 שם תתחיל בטרם מסך מהר נוריד ובואו ולח,

והלח. העגול עם והחד הארוך של העגנונית האורגיה

 ספרות״ ״איש לו נוטל מניין היא גדולה שאלה
 או כסוציולוג או כפסיכולוג, לדבר למדי סמכות

 ״איש להתעסק חייב לאידך, במה או, כפילוסוף?
 בדיונים, כי שלו? בחלקתו עודר כשהוא ספרות״

 שאלות אותן עדיין חוזרות ״עיונים״, הנקראים
היות מלפני עוד הימים, משכבר מחוקות

 מה אודות על כגון: שאלות - ״מדע־הספרות״
 ומה וקודם־כל, ולמה? מה, שם עשה מי הסיפור?

 זאת? את להביו צריך ואיך לכל: ומעל היה־הסוף?
 הגיוניודסיבתית אחדות איזו למצוא כלומר, ולהבין,

 המסר היה ״מה להשיב: כדי הסיפורית, בערבוביה
 ההנחה את בתוכו שמבליע - אלינו?״ הסיפור של

 להבין חובה אומנם וכי מסר, יש אכן כי המוסמכת
 זאת אמר לא הסיפור אם וכי חשובה, אידיאה

 נוצרת וכך לנו. ולאמור מישהו לבוא צריך מפורשות
 לכל, פרשנות המזמינה ושטוחה רחבה רמה אותה
ההצלחה עיקר ומה מרשימות. להצלחות זוכה ושגם

 עשירה. שירה במקום דלה רפרודוקציה כשמציגים -
 מנין למופת בחריצות ולגלות ללכת כידוע, אפשר, כי

 כי אף - הדורות מכל לו שיש מה כל עגנון לקח
 אלה מכל איך בשום־פנים להוכיח כידוע, אי-אפשר,

ביופיו. מופלא סיפור ועושה גאון בא

 בין עגנון״ לשיחרור ל״תנועה השעה הגיעה ושמא
 להפקעתו שמסביב? לשיחרור התנועות כל שאר

 שניקבעו המוסכמות ומרשות־ ״בעלי־עגנון״, מרשות
 עגנון מיהו ומוסכם ידוע ושכבר קטגורית בשבילו

 זה ובמקום ולהבין, לקרוא חובה וכיצד עגנון, ומהו
 ולהיפטר יפים? כסיפורים יפים סיפורים ולקרוא לחזור

 עד עליו, שעטו מרופד עובש״עכבישים אותו מכל
 לשם סיפור קורא אדם ושיהיה תחתיו, שנסתתר

 חובה שמץ בלי - מקריאתו הנאה ולשם סיפור קריאת
 דרשנות״מיצווה ובלי מלומד, חיטוט״חובה שום לחטט

 בקיאות של מעשי״מרכבה אותם כל ובלי מלמלנית,
 וסקרני, פתוח בלב לקרוא אלא מקצועית, וחריפות

 וקשובים, ערים ובחושים ובהומור, טוב בשכל
 שליחותו שיעשה סיפור הניתן, ככל מלאה בהיענות

 ולא רעיון, של שליחות לא הכל, וזה סיפור, של
 - העולם תיקון של שליחות ולא מצוקה, של שליחות

 יודע יפה שסיפור טובה הנאה אותה הנאה, של אלא
 ננסה לחינם מימיו, טעמה שלא ושמי - להנות

 ננסה לחינם מימיו ירוק ראה שלא שמי כשם להסבירו,
 לו ויעשה זו בהנאתו ההנאה בעל לו וייצא - להסבירו

חינוכית או אידיאולוגית יעשה לא או שיעשה מה בה
היא. חירותו -

 תהא - טוב״ ״סיפור כי המפורסמות מן זה אין כלום
 פירושים צריך שאינו כמעט - שתהא מה הגדרתו
 כהבהוב רחוק, רקע כקירוב כאן, זעיר אולי (להוציא

 דוחה ממש טוב סיפור כי וכר), שניים, או מושג
 רק מקטינים, רק לעולם והפירושים פירושים, מעליו

 נעשית סיפור של שליחותו מגבילים. רק מנמיכים,
 קריאה כשכל בו, הכמוסה העוצמה מכוח עצמו בידי

 ״סיפור הבנה. עוד וחושפת עומק עוד חושפת נוספת
 הבעיות, גורם הוא עצמו הקורא לא אם בעייתי״,

 עד בו מתארגן הכל שלא כל־צורכו, טוב סיפור אינו
בה להתגדר נאה ביקעה על״כן ומשמש תומו,

3 3 3



 כדי נכתב לא כלל מוזר׳/ ״סיפור אבל לפרשנים.
 רק אלא כל״עיקר. מוזר אינו גם ובאמת מוזר, להיות
 להלמו קל ולא המקובלות, המוסכמות מן חורג

 אופן שהיא אם הזו, וה״מוזרות״ בבת־ראש,
 מסיכה כמין שהיא או הסיפור, סיפר של לא־מקובל,

 היא כך, או כך ושאם אחרת, או מוקיונית מסוגננת,
 כלומר לסיפור, המתבקשים הדברים מטבע ממש

 פרשנות ששום כשם מקום מכל הכרחית. מוזרות
 טוב סיפור שום כך הסיפור, במקום תבוא לא שהיא

פרשנות. לשום עמידתו לשם צריך אינו

 שיש - האחד הם, שקרים שני כי יודעים הכל אמת,
 בעולם שיש והשני פשוט״, סיפור ״סתם בעולם
 של עצתו חזקה ואף־על־פי״כן - פשוט״ קורא ״סתם
 כדי סיפור קח כפשוטו!״, אותו ״קח שאמר: אליוט

 כתוב דף־של״ספרות להנאתך לקרוא ממנו. ליהנות
 ועם הסיפור סיפר חכמת עם להליכה להיענות יפה.

 הנאמרים, הדברים השתלשלות הרפתקת כשרון
 תומו עד הלא־מוגדר והקסם והנעקפים, הני־שתקים
 מעולם הלא־נאמר כיבוש היטב, אמור דבר שבאמירת

 של כהנאתו הנאה לא סוף־סוף. אמירתו על״ידי
 הטועם של כהנאתו להנאה אלא לצמאו, השותה

 של הנאה לא הנאה. בונה וזה צמא שובר לאיטו,שזה
 חכמה, מתח, ריכוז, מסוים, אחד דבר לו שמחפש מי

 שונים, פרטים לו שמגלה זה של אלא מה, או מוסר
 מקסימים צירופיהם תיזמור וחדוות שצירופם
 הנהנה הכוח ושלפיתוח עשירה. להיענות ומזמינים

 להתערב בלי לקורא, ללמד מה ויש ללמד כדאי הזה,
 לסיפורים להניח לבסוף. ובבחירתו בהבנתו בשיפוט,

 כאילו: להם, שמעבר משהו כמשרתים יהיו שלא
 ויתקיים לפניהם שהתקיים החוץ־סיפורי הדבר

 אלא אינו והסיפור העיקר, הוא אחריהם,
 נמדדים ותיפקודה שערכה ארעית, כחוליית״ביניים

חוץ״ספרותיים. ערכים אותם על־פי

לא־יכופרו חטאים שני

 זה מה יודע הטוב האל הסיפור. של בהבנתו גם וכן
 ומיוחדת אחת הבנה יש ואם סיפור״, ״להבין בדיוק
 זכה שלא ומי הבין בה שזכה שמי היא, - שהיא
 לכל אחת הבנה איזו יש אם או בחוץ, נשאר

 ואם כה אם אבל הסיפורים. לכל אחת הבנה הקוראים,
 בר־סמכא, עצמו משים פיקח פרשן לראות מעציב כה,
 אם כסוציולוג, אם כאנתרופולוג, אם כפסיכולוג אם

 כאיש־ספרות לא הסיפור על לדבר ובא כפילוסוף,
 בו. מומחה שאינו לדבר מומחה באיצטלת אלא

 או תעודה היה כאילו אותו ורואים סיפור אז נוטלים
 ולאידיאות למציאות, החיים, לדעת מקור או מיסמך

 או העתיק, בפולקלור האנתרופולוג שעושה ומה וכר,
 במימצאיו הפסיכולוג או במקורותיו, ההיסטוריון

 חוטא כשהוא שלפניו, לסיפור הפרשן עושה - שאסף
 להתנהג הסיפור את כופה לא־יכופרו: חטאים שני

 כאילו עליו עצמו את וכופה שאיננו, מה היה כאילו
 ניתוחים סובל אינו כשהסיפור שאיננו, מה הוא

 לנתח בכלום מוסמך אינו והפרשן כאלה כפויים
 וכלום שבחובבנים. חובבן כולו וכל כאלה, ניתוחים

 תעודה, שום אינו סיפור ששום ולהזכיר לחזור צריך
 ושום מיסמך, שום אינו סיפור ושום סיפור, הוא אם

 מה הוא אלא - בכלום אותנטי כלל אינו סיפור
 בדויה בדות אדם, ידי מעשה פיקציה שקורין

 מחומריה ולבנות לשנותה כדי במציאות המשתמשת
 הפסיכולוגיות, תכונותיה ושכל היא, שאינו משהו

 אלא המציאות, מן העתק כלל אינן וכו׳ הסוציולוגיות
 ״כלים אותם ושכל מציאות, שהחליפה מציאות

 תופסים בהכרח אינם באחת התופסים מדעיים״
 נוכח פרויד של כשלונו את (וראה באחרת

 כאן שיש כך ליאונרדו״דה״וינצ׳י). או מיכל״אנג׳לו
 ובכל האלה החיפושים בכל ויסודית גדולה אחת טעות

 והם חולה, אינה הספרות מוצאים: שהם המציאות
צריר ורק - צריך אינו והניתוח רופאים, אינם

לקומדיה. והקץ זו, מטעות ולחדול להתעשת

 מפנה הוא לעשותן הולך מהו פרשן. והנה סיפור הנה
 יונג מעט לעבודתו. לו הדרוש את ומניח שולחנו
 סטרוס וקלוד״לוי קצה״המזלג, על פרויד וקצת בכפית

 אם בנחמה, ואראה חומסקי, נועם קמצוץ עם בפרוטה,
 ואיזכורי ומראי־המקומות הציטוטים כל למרות

 ומן הגמרא מן שלנו, המקורות מן מן הלשונות
 זו יהודית למדנות גם אם - וכו׳ הקבלה ומן המדרש

 הוא ובאלה לעניים. ש״ס מימרח קצת רק אלא אינה
 לעסוק במקום נודעת, לא ארץ ולגלות לכבוש יוצא
 בסיפור איש־ספרות, של עיסוקו בדיוק שהוא במה

הסיפור. של ובסיפוריותו שלפניו

 מלבד סיפור לקרוא נכון איך להציע שאדע אני מי
 סיפור קורא כשהוא מעצמו יודע אחד שכל דרך אותה
 להנות, בכוחו שיש עצמה, הנאה אותה הנאה, ונהנה
 תבוניות, הנאות גם תמיד בה יהיו מלאה היא ושאם

 באות השלוש כשכל חושיות, וגם ריגושיות גם
 כבא בו שהכל היטב, מצויר דף יפה, כתוב דף כאחת.
 שלשונו דף לדיוקו, ומפוקח מחושב בו והכל מאליו

 להנאת וזורמת המחבר להנאת זורמת לה, עונה
 אינה טוויתה שטירחת הדיג־ר, טווית חוכמת הקורא,
 היטב, האמורה האמירה שחדוות אבל ניכרת

 בכתמי״ההשתהות בו, חוגגת הנכון, ובלחן בריתמוס
 ההומור עם הפעלים, של ובקווי־התנועה התארים של

 שקשה דברים מיני כל ואיך המאופק, והעצב החרישי
 הפעם, נאמרו הנה - באמירה לתפשם אי־אפשר עד

 עד להפליא, ואמרם אותם״ קלט ו״הקולומוס
 מדחיית הממושכה הציפיה לאחר הקלה שמתרווחת
 בהתגברות שלבסוף, והנחמה שמקוצר־יד, ההיאמרות

 ולנאמר לנאכל הומר שהנה הלא־ניתן־להיאמר על
 הסבר, או פירוש לשום עוד צריך ולא פטור היטב,
 קל עוצמה, מלא במיבנהו, חזק מאליו, היטב עומד

 לפי באמת קל לא אבל מוותר, ולא וחמור ומדויק,
 הדים ומכה שפתוח, לפי באמת חמור ולא שעשיר,

 ועוד נוכחות ועוד קריאה, עוד ומבקש הדים ובני
 - אמור ונעשה הומר שהנה הלא־נאמר, ידיעת
בהיר. כבר כי אף ומאפיל אפל כי אף מבהיר

 סיפור של ויפיו בלשונו. יושב - סיפור של תוכנו
 אינו ואמן לשונו. היא ואמנותו בלשונו. עגנוני

 אלא דעות, מטיף ולא משקף״חיים לא משלים, ממשיל
 מציאות עוד מלשון, מציאות מקים בלשון, בונה הוא

 עשויה שכולה מציאות הזו, המציאות בצד בדויה
 שעגנון ההם, באווירים ורומה בקרקע תחילתה בידיו,
 ביותר החשובים הדברים אחד ואולי עליהם. חוזר

 מנצור יעקב של ספרו הוא עגנון סיפורי על שנכתבו
 )1968 (דביר, עמון״ ש״י של בלשונו ״עיונים
 טיבו את רגישות ברוב והמדקדק המפורט והתיאור

 ואיך משוררו, היה שעגנון ,,בינוני + היה,,ה של
 ביפעל בינוני, בפעל, הפועל שימושי ארבעה בתוך

 מיתרים ארבעה על ואיך בינוני״, עם ב״היה ובעיקר
 בכל עדין, בטעם שיחק, ואיך עליון, בחסד ניגן אלה

 - ההפקר בשטח השורר הרגיש הזמן גוני דקויות
 ״מרחב״ שהיה שהוא ,no mans land אותו

 אקלים כנראה ושהוא עגנון, של המיוחד המחיה״
 זמן רווח שלו, בינוני״ ״היה אותו במיטבו, חיותו

 מופלא גשר כאותו שם, ובין כאן בין לא־ממשי
 הים, מעל תלוי כלום, מגשר ואינו יוצא שרק שתיאר:

 של לא ועוד שנגמרה היבשה של אינו כבר
 של זמן אלא התמשכות של זמן לא אחר. שום־מקום

 מיוחדת שהות כעת: נגמרה זה שהנה קצובה, ארכה
 ובתחומי בסיפוריו. שר ושאותה שבה,שעליה זו,

 לעשות ידע ומקום־לא־מקום זמן־לא־זמן אותו
 הצוברים לשוניים, מתח מיבני להקים להפליא:

 פסוקים להוליך ידע ומתפרקים, וחוזרים עוצמה
 פנימי, פיסוק לקצוב ביניהם, וחללי־שתיקה בריתמוס,

 ולכמה לנקודות אלא לסימנים כמעט נזקק שאינו
 ובין העלילה קידום בין רגיש איזון לקיים פסיקים,

עד ולעיתים לגמרי, שם מסוגנן שהכל ועם השהייתה,
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 כשנראה גם מונוטוני, הסיפור אין לעולם דו־ממדיות,
 מעיד שכביכול מכפי חדשן יותר ותמיד מיושן,

 כתב לא מעולם שהרי - שלו המסורתי המאנייריזם
מטבעות לזהות אפשר שלעולם אף כעגנון, איש

סיפור לפרוס ידיעה אותה שכמעט־כמותו
הדלים השטוחים, הדיוקנות עם למישרין,

בהגדה ועשירים ובתואר׳הפועל, בתואר־השם
 וההנאה - הפלאסטי בכיור מאשר יותר המוסיקאלית

 איגוף על״ידי פעם ולתאר, ולאמור לספר הגלויה
 איגרוף כאן הישירה. תקיפתו על-ידי ופעם המתואר

 דברים על גמור ויתור כאן פישוטה, וכאן הלשון
 ויתור שום בלי במלוא־מילואם שבאים דברים ולהלן
 של וירטואוזיים סחור״סחור תפנוקי אותם עם שהוא,
 לבלום היכן החכמה הכל: ומעל אמור, לא אמור

וסוף. לחתום באחת,

 השימוש אמנות אין אם כאן לשער מותר ואולי
 שעשתה היא לא אם - לשונו של המיוחד בדקדוק

 לשונו, עגנון. של קיסמו ואת לעגנון, עגנון את
 ועל הסקולרי על כביכול דעותיו ולא מכל־מקום,

 לשלשום תמול בין כביכול עמדותיו, או הסקלרי,
בהם. כיוצא וכל ביהדות,

עגנון רשם זמנים״, לכמה מתחלק ״הזמן
--------ועתיד הווה ״עבר בתמול-שלשום.

לו אין העתיד ואילו וסוף, התחלה בו יש העבר
ל--------סוף ב מן שנחלק אע״פ ההווה, א

 עבר בין ממוצע אלא ממש, זמן אינו הזמן
 ועל שלפניו על וניסמך וסומן לעתיד

שלאחריו״.

 ללא־התחיל, נגמר שבין הרגע הלא־זמן־ממש, ״הזמן
 ובין לפניה בין שהיא השהות המקומות, שבין המקום

 תחומי הם אלה - חלום ובין ערות בין לאחריה,
 בין שהיא ובלשון תוכנה. גם והם שירתו

 בעושר שזורה סהרורית״הוזה, ובין מפוכחת-שנונה
 זה עם ומחושלת מעשה־חושב, מעשה־צורף

 כדי המספיק הכוח נמצא כזו בלשון - חשל־היטב
התהום. מעל הווה של מיוחד רגע לתלות

 ש״מה כשם לשיר. נכנס אינו ללשון נכנס שאינו מה
 של בשתיקה״ עליו לעבור יש עליו לדבר ניתן שלא

 אין כידוע, המלים, ובין הדברים בין ויטגנשטיין.
 האינסופית שהתנועה כך וקבועים; פשוטים יחסים
 והיא השירה נושא היא היא המלים ובין הדברים שבין

 דברים לו וקורא ופותח סיפור נוטל וכשאדם תוכנה,
- כגון: מתרוננים

 לארץ־ישראל הראשונים חסידים שעלו ״קודם
שמו. חנניה אחד אדם מדרשם לבית נתגלגל

 את חופין היו וסמרטוטים קרועים היו בגדיו
 וזקנו ראשו ושיער מנעלים בלא ורגליו רגליו,

 מטלטליו וכל דרכים, באבק מכוסים היו
כו׳-------שבידו״ במטפחת צרורים כו׳ו ו

 הקצוב, ולשיטפו הדיבור ללחן קודם־כל נתפס הוא
 פשוט פועל באמצעות ונע ש״ ״קודם הזמן דרך נכנס

 בנתפעל להלן כלשהו שמסתבך ״שעלו״, בעבר־קל
 בעוד המקדם, הלחץ כל וזה סביל, ״נתגלגל״ של

 כשהם בינוני״ 4־ ״היה אלא אינם הפעלים כל שאר
 איקון כתיאור ומצוירים הנווד, בתכונות כרוכים
 ועד תכונות, איזכור רק אלא איכויות בו שאין עתיק,

 הנשימה ולקצב הלשונית למוסיקה אדם נכבש כך כדי
 עלו ״באמת״ מתי שעה אותה לו שהיינו״הך השקולה,
 ״באמת״ זהותו ומה היו, ״באמת״ מי ההם, החסידים

 נעדרי אלה שכל לא נילבבים. מאותם אחד כל של
 אמנות באה קודם־כל להמתין. שיכולים אלא חשיבות,

 ותכליתו וירד עלה והמפולס המתמשך הקו הסיפר,
פעם, אולי יגיעו - מתי״היכן״ומי אותם כל ואילו

 מה להנאה, הכרחי תנאי שום ואינם לכשירחיב,
 לקריאה, פתוח לאוניברסלי, הסיפור את שעושה

 הערכים מיפרט סך מכל יותר שלו בסך־הכל ושיש
 להפכם כדי החומרים נלקחו שמהם הלוקאליים,
לשונית. להתרוננות

שוביו מידי עגנוו את להחזיר

 סיפור. לקרוא איך לכל: כללית הצעה זו שאין כמובן
 אחד קריאה אופן לו שיש סיפור בעולם שאין וכמובן

 כל הסף״ ״על ידחו שרבים לוודאי וקרוב לכל.
 מבוגרים כאן שכולנו לפי - שלמעלה זו כגון קריאה

 ״תכלית״, לשם שאינו דבר להעריך מכדי וחשדניים
 בעינינו נראה להתרונן כדי כביכול שבא וסיפור
 אבל, נערות. וכמעשה בכבודנו, או בכבודו כהקלה

 אל הפונה תמימה היאמרות היא זה, כל לאחר השירה,
 ההתנסויות כל לאחר אומר, תמים לב תמימות.

 תמימים. אינם והפרשנים תמים. לב אל המאכזבות,
 לחרוך השואפים ציידים הם מתמימות. הרחק הם. לא

 לעיתים שתמצא הנוראה הסתימות גם ומכאן טרפם.
 היא, שהספרות למה שבהם הנכבדים בין גם

 שהחוץ־ספרות למה מדי, הגדולה הגדולה, והפתיחות
היהדות, ההיסטוריה, התרבות, עליהם: מעמיס

 אלא קיום לספרות אין רבים בעיני לא; ומה המסורת
 וקודבדלה, חשוב״ממנה למשהו מסייעת היא כן אם

 בלי שהיא, מה כשהיא הספרות מן הנאה יש ולמעטים
 לה, שמעבר תכלית כךאו״לא לשום הכרחי קשר שום

 כך כדי ועד ממנה. יקרה היא כאילו שמתראה תכלית
 וערכים חוץ־ספרות וממולאות להם תפוסות ידיהם

 עד - לחשיבותם ערוך שאין וחינוכיים תרבותיים
 שאין מפני ולא עצמה. לשירה כלום פנויות שאינן

 אינם שהם אלא מאוד, טובים תכנים מיני כל בספרות
 שיצרו הסבה, שעברו חומרים כמין אלא בה קיימים

 הקיימת, המציאות שאצל חדשה מציאות אותה מהם
 הסיפור מחייב. אינו אבל נעים, שליקחה ואי-ההבחנה

 בהלכות שיעורו ונמצא המקום ומן הזמן מן מופקע
 עשוי לאוהב״ ״מאויב המשל מחייב. בלתי ומקום זמן

 בא שאינו היחיד, ומאמצי הזמן רוח על כולל כלימוד
דווקא. ישראל־ערב ליחסי מכוון לקח להשמיע

 מה בכל הלכות השמעת לאמור הגלויה, הפואטיקה
 ״טורחת היא אף עגנון, של הכתיבה לאופן שכרוך

 אוהב ״ואני בהכללות. ענין לכותב לו אין כי להדגיש
 לדומה״ הדומה את ולא הוודאות את להדגיש

 אינו המספר ).182 עמ׳ לובלין״, מר של (״בחנותו
 חיבורי ״מלבד בהיסטורי. הנאמן עיסוקו את מכחיש
 עירנו בתולדות אני מתעסק המלבושים על הגדול

 בספרים, עליה מוצא שאני מה כל ורושם כותב ואני
 שם), (שם, וזקנות״ זקנים מפי שומע שאני את מלבד

 עירנו למעשה וחזרתי עירנו פזורי את ״הנחתי או:
 אני שראשון עירנו, ממעשה מעולה דבר לי וביררתי
 (שם, מעירנו״ אדם בן קדמני ולא הדבר את שגיליתי

 שאין כוללות מסקנות בהסקת מדובר אם אך ).80 ,עמ
 ההסתייגות נעימת באה נחרץ, באופן להוכיחן

 שכל הזמן, לפי משתנה שהשכל רואים אנו ״...שהרי
 טוען המספר ).172 עבד (שם, אחר״ שכל לו יש זמן
 טעמי על לא אבל מעשים, על לספר הוא יודע כי

 של בטענותיו שלא ההיסטוריוסופיה, המעשים.
 גם והיא ההתרחשויות טעם עם לה דבר המספר,

 יד״מרום או וקובע, יציב שכל בהן מתגלה כי מניחה
 כלכלית, או חברתית חוקיות או קבועה, מכוונת
תמורה. בת שאינה

 מבטלת איננה ההיסטוריות הכולליות מן הסחת״הדעת
 בכיוון לפעול עשויה אלא עגנון, ביצירת מקומן את

 ועינם״ ״עידו השם מהן. התרשמותנו את לחזק הפוך:
 שם מאשר יותר הרבה הקורא את אליו מושך

 נתיב על עגנון של עיון דברי ומעין. יעוד כמו
 אותנו מושכים שהיו אפשר והעולמי היהודי הזמנים

תכולה בעלי בסיפורים ניסוחם מאשר פחות
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 כוחו לאוהב״ ״מאויב כמו משל היסטוריוסופיה.
 דומה אולם מפורשים. דברים מאשר חזק יותר הרבה

 בסיפורים וכיסוי גילוי שבין למתח המכריע שהטעם
 /,פתרונים ״ולאלוקים בתוכנם. תדיר נעוץ עגנון של

 מדבר עגנון אין (תט״ו). ״עגונות״ בסיום נאמר
 רעיונית מגמתיות מתוך ההיסטוריות בסוגיות
 בהשמעת ולא דברים, בסיפור העיקרי עניינו כלשהי.
 האמנותית האצטלה גם נעלמים שהפתרונות לקחים.
 מה מכל דבר חיסרתי לא והעלמה. סוד להיות חייבת

 היתה שהנשמה מה על דבר הוספתי ולא ששמעתי
 המספר יודע תק״נ). ,עמ /,ימים (״בלבב לי״ מגידה

 ״יש קריאה: סוגי לשני פתח נותנת כתיבתו כי
 ויש אגדות בסיפורי הקורא כאדם בספרי שיקראו
 אבל שם). (שם, לעצמם״ תועלת ויוציאו שיקראו

 כותב ואני הכתוב, ובטבע בנשמתו הוא הכתיבה מקור
 כך ).9 ,עמ ומלואה״, (״עיר שידעתי את אמת בכתב

 עגנון, לסיפורי כוח של למקור הסחודהדעת גם הופכת
והגלוייה. הסמוייה ההיסטוריוסופיה תשתיתם על

- סוח -

אחרונות ידיעות
)20.2.1976(תשל׳׳ו ,א כאדר י״ט ו/ יום
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 הרושובסקי בנימין

* מדע ביקורת, פואטיקה,
הספרות* מחקר של אחריותו ועל תחומיו על הערות

 כזה? מדע אפשרי האם הספרות? מדע מה לשם
 לדבר, עלינו ואולי להיות? הוא יכול מדע מין איזה

 מחקרים, של מכלול על ידע, של גוש על פשוט,
 מקום איזה ניתוחים? מתודולוגיות, תיאוריות,

 מדע־או־לא־ במיו הפואטיקה לתפוס צריכה
 פואטיקה? של סוג ואיזה כזה? בדיוק־מדע

 הפכו לא האם ספרות? על לכתוב בכלל מה ולשם
 של לג׳ונגלים מביכים, למגדלי־בבל ספריותינו כבר

 או הלשון, אמנות של לשונותיה על לשונות
שירה? על לשירות

 בנו ודוחקות עולות להן ודומות כאלה שאלות
 ולא המדעים, בשאר מאשר פחות לא ושוב שוב

הפעם. אותן לפתור אנסה
 עמדותי את לערב שלא אנסה זה במאמר
 ולא ספציפיות, בשאלות עמדה לקבוע לא האישיות,

 בפילוסופיה בעיות על קונקרטיים לויכוחים להיכנס
 ההערות ,הביקורת. שיטות על או המדע של

 כמה להבהיר התחום, את למפות רק כוונתן הבאות
2ומייעדיו. מקשייו מהצסלבויותיו,

לספרות התייחסות של רמות שלוש .1

 משימושינו חלק הם בספרות החברתיים השימושים
 אנו מלים. של בעולם חיים אנו בכלל. בטקסטים

למלים.י ומחדש ה^נות, לרגשות, מלים הופכים

 החוברת בפתח באנגלית מתפרסם זה מאמר •
 החדש הבינלאומי כתב״העת של הראשונה

P- לפואטיקה: T L  : A Journal for Descrip 
tive Poetics and Theory of Literature

 לאור ויוצא הרושובסקי ב. ע״י הנערה
 המאמר North-Holland בהוצאת באמסטרדם,

 תמיר נעמי על״ידי מאנגלית כלשונו תורגם
(המערכת) והמחבר.

 בדרכי דברים מלומר להימנע קשה זאת, עם י
 שכן אי״ההסכמה, זכות ניתנת ולחברי שלי,

 תחום־ידע, או מדע כל של והתפקידים הגבולות
 לגמרי״מוסכמים אינם במדעי״הרוח, במיוחד

 ההולכת בעבודה החי העניין מן חלק והם
דיסציפלינה. בכל ונמשכת

 ״על העברי מאמרי על בחלקו מבוסס המאמר 2
 ברבעון שנתפרסם הספרות״, מדע תחומי

.20-1 ,עמ ),1968(,א ׳הספרות׳
- במושג הדיון את למשל, ראה, ' ^Text

 לאותו נגררות שלנו ומגופנו העולם מן חוויותינו
 להבנות חדשים, לרגשות למלים, מתורגמות מעגל,

 להשתמש יכולים אנו אין כן, על יתר וכו׳.
 וחוויות רגשות בידיעות, שימוש ללא בטקסטים

 הלא־ מסביבתנו או אחרים מטקסטים נוספים
 הובנו טרם ואופניה זו התנהגות דרכי וורבאלית.

 מושכים הם האחרונות שבשנים למרות כהלכה,
 טקסטים, חוקרי של לבם תשומת את ויותר יותר

פסיכולוגים. אנתרופולוגים, סוציולוגים,
 בטקסטים האנושית שההתנהגות לטעון מבלי

 הפעם אטפל במינה, מיוחדת פעילות היא ספרותיים
בלבד. בה

 שאנו וה״שימושים״ ספרות על תגובותינו
 ורבי״פנים. שונים הם ספרותיים בטקסטים עושים
 של עיקריים מישורים בשלושה להבחין אפשר

לספרות: התייחסות

ת מאזין או קורא של תגובתו א. ציר  לי
 להיות יכולה זו תגובה מסויימת. ספרות
 ממושכת, או קצרה בלתי־אמצעית, או אמצעית
 ״הנאתו״ על לדבר אפשר אינטנסיבית. או שטחית

 על האסתטית״, ״החוויה על או הקורא, של
 על או הטקסט, של ה״הבנה״ על או ה״מימוש״

 מיוחד סוג שיש לטעון אפשר אחרים. אופני-תגובה
 מורכבות כאלו שחוויות או אסתטית חוויה של

 או אמוסיביות תגובות של אחרים בסיסיים מסוגים
 תערובת או טהורה, פעילות שזו קוגניטיביות;

 (כמו הטרוגניות מנטאליות פעולות של מורכבת
 בנייה או ארוכים רומאן קטעי של סבילה קליטה
 היפותיזות ושל מורכבות מטאפורות של פעילה

 זיהוי דמויות, עם הזדהות בלשים, בסיפורי ניחושים
 של מנהגים על לימוד מיוצגת, מציאות קטעי

 תהליכי של הפעלה דמיוניות, או מרוחקות חברות
 צליל מתבניות במלים, המשחק מן הנאה מחשבה,

וכו׳).
 יכולים הספרות יצירת לנוכח הקורא בחוויית
 בעלות פעילויות וורבאליות, תגובות להתערבב

 של האמנותי הארגון על הרהורים ביקורתי, אופי
 או ״ערמומיותו״ ״עידונו״, על הערות היצירה,
הכוללת תכליתה מקום, מכל הסופר. של גדולתו

verarbeitung וינולד של בספרו המפותח
)Wienold.( רשימת) בסוף ניתנת המקום מראי

המאמר.)

 מפעלים סימן״קריאה ספרי הוצאת פרי, מנחם בעריכת ,1976 מאי לססרות, מעורב רבעון - 6 קריאה סימן בתוך •
©.330-313 עמודים לאור, להוצאה אוניברסיסאיים
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 ה״הנאה״ או האישית הקליטה היא זו פעילות של
הספרות. יצירת של ה״חווייה״ או

ר. לביו ספרות ביו במלים תיווך ב. בו  צי
 על כתיבה או דיבור של זו צורה של תכליתה

 הבנתו רשמיו, את לזולת למסור היא ספרות
 סופרים ועל יצירות על עצמו הדובר של והערכתו
 יצירות להעריך או לקרוא הציבור על ולהשפיע

 מסויימת. בצורה להבינן או מסויימות ספרות
 בעיצובה ותפקידו ביותר מגוונות התיווך צורות

 על והערות הקפה בבית השיחה מן רב: תרבות של
 בעיתונים רצנזיות דרך במסיבה, ויצירות יוצרים

 ביקורתיות מסות ועד ספרותיים, פרסים והענקת
הספר. בבית והוראה רציניות

 תרבות ביצירת חשוב תפקיד כשלעצמו לתיווך
 רצנזיות כותבים או מלמדים כשאנו ובשימורה.

 יותר גדול ולקהל הבא לדור מוסרים אנו וביקורות
 לבסס מנסים שאנו (או תרבות של וטקסטים ערכים

 בין בוררים אנו זאנטי״אסתטיקה), תרבות״שכנגך
 מנסים ביניהן, שופטים וחדשות, ישנות יצירות
 היותר את או שביניהן הטובות את לבחור

 להיות עשויה אקטואלית ביקורת .,,״רלבאנטיות
 למנוע או בברודוויי מחזה לקטול עשויה מרושעת,

 גדולים ספרים ג׳וים; של ,ה׳דבלינאים פרסום את
 זהו אבל דורם; בני על-ידי כראוי הובנו לא רבים

 תרבות לשמו׳ בכלל ניתן אם הכרחי, תהליך
 - זאת עם כלשהי. ח^רה של המוגבל בזכרונה

 - תהיה אשר אלו פעולות של חשיבותן תהיה
 תכליתו אינה כשלעצמה הספרות של ההבנה

 כחלק כזו בהבנה המשתמשים יש כי אם העיקרית,
 מסירת השיפוט, ההסברה, השכנוע, מתהליך
 לחלק או לחברה ספרים ועל ספרות על העמדות

ממנה.

מדע, בכל כמו ספרות. של וניתוח מחקר ג.
 אובייקטיביים ותיאור הבנה כאן: היא המטרה

 הסובב העולם של מסויים אספקט של ושיטתיים
בתרבות שנוצר תחום זה: במקרה אותנו;

 וגילוייו. צורותיו, תופעותיו, כל על האנושית,
 שיטות של ומערכת ידע של גוש מפתח המחקר
 בדרכים הנדונות התופעות ולהסבר לתיאור

 או להפרכה לשיפור, להתדיינות, לאימות, הניתנות
להחלפה.

 ״מדע״ את להגדיר מתכוונות אינן שלעיל ההערות
 ראשונית. אוריינטאציה לספק אלא הספרות,
 המדע של ובמתודולוגיה בפילוסופיה הדיונים
 להגביל משמעות חסר זה יהיה כן ועל למדי פתוחים

 אחת לאסכולה הספרות מדע של התחום כל את כאן
 “science” האנגלית למלה אחת. למתודולוגיה או
 מדע של חזקות קונוטאציות כידוע, עדיין, יש

 אפשר מידה באיזו ברור ולא הטבע, ממדעי מדוייק
 מדעי״הרוח שאר על או הספרות מדע על לדבר

או הטבע, מדעי על מדברים שבה משמעות באותה

 שמניחים כפי שונים ושיטות עקרונות להם שיש
 המונח את למשל (ראה וחוקרים פילוסופים כמה

 הוויכוחים ואת “Literaturwissenschaft” הגרמני
 סיבה כל אין אופן, בכל 4ההרמנויטיקה). סביב

 של היהירה) למשיכת״הכתף (או הנחיתות לתסביך
 הסוציולוגים. או הבלשנים אל׳־מול הספרות מבקרי

 הלשונית, התיקשורת החברה, האנושי, המוח האם
 או ״מורכבים״ פחות הכלכלה או הגופנית הבריאות

 יותר נוחים הם האם השירו מן ״אורגאניים״
 סיבה כל אין כמובן, ולהכללותז מודלים לבניית
 אמת איזו בהכרח פירושה ״מדע״ שהמלה להניח

 והבעיות הקשיים מכל משוחררת אבסולוטית,
 הרוח מדעי של המתודולוגיות את המטרידים

 תוחם הוא מיטת־סדום. ולא אופק זהו האחרים.
 סיסטמאטי, שדה״ידע של מטרותיו את נוחה בצורה

 מציאות תחום של הבנה היא העיקרית שמטרתו
 מובחן והוא זה, לצורך תיאורטיים מודלים ובניית

 אימפרסיוניסטית סובייקטיבית, מביקורת בבירור
 עדיף נראה הספרות״ ״מדע הביטוי דידאקטית. או
 והוא ״ביקורת״, - כוללת־הכל התווית על

 כמו מונחים של שלמה סידרה של קיצור״דרר
 וורן), (וולק הספרות״ של ומוכלל שיטתי ״מחקר

 פלוס ״תיאוריה״ פלוס ידע״ של ״גוש או:
אין מקום מכל וכד.י ״מחקר״ פלוס ״מתודולוגיה״

 מדעי-הסבע בין הקלאסית ההבחנה על 4
 ).1 פרק ;1949( ווורן ולק ראה ומדעי־הרוח

 של החדשה התחיה של פילוסופי ניסוח
 למצוא אפשר הגרמני במחקר ההרמנויטיקה

,J. Haberman ,H.G. Gadamar של בכתביהם
 היסב מאוזנת הערכה״מחודשת K. O. Apel או

 של בספרו למצוא אפשר הנושא כל של ויסודית
1975a) Siegfried J. Schmidt( גם וראה 

1975b; 1976.((מאמריו
הדיוק הקפדנות, בדרגת רב גיוון שקיים ברור 5

 כשעוסקים משתמשים שבהן והשיטות
 או בהיסטוריה באינטרפרטאציה, בפואטיקה,

 גם שקורה כפי הקריאה, של בפסיכולוגיה
 שני לאחרונה שכתבו כפי המדעים. בשאר

עתיקה בדיה ״זו :המדע של פילוסופים
 המדוייקים - מדעים סוגי שני שקיימים

 זו מאוד רווחת גישה ן...). מדוייקים והבלתי
 מוצאת היא מן־היסוד; מוטעית לנו נראית
 בדרגה, הבדל אד שיש במקום עקרוני הבדל
 מדוייקים מדעים למה־שקרוי מייחסת והיא

 דבר של לאמיתו אשר פרוצדוראלית קפדנות
י נדירות״ לעיתים רק בהם קיימת

O. Helmer & Reschter, N., 1969. “Exact 
vs. Inexact Sciences: A More Instructive 
Dichotomy?” in: L.I. Krimerman, ed., The 

N a tu re  a n d  S c o p e  o f  S o c ial Sciences  

(N.Y.), 181203־ .
שמיט על*פי כאן מובא aעמ ,1975, 33.
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 השני, הסוג עם פעילות של זה שלישי סוג לערבב
 במונח לשניהם להתייחס שרגילים למרות

׳ביקורת״.
 לפי המישורים שלושת ביו להבחין אפשר

 התקשורת באקט המשתתפים שממלאים התפקידים
 של אקט כל איו הראשון, במישור ספרות. על

 אקס יש דיוק, ליתר או, הטקסט על תקשורת
 כשהמוען הקורא, של במוחו פניבדאישי תקשורת

 אחד אדם השני, במישור אדם. אותו הם והנמען
 או המקצועית סמכותו רגשותיו, (בשם משדר
 יותר). או אחד אדם (של לציבור החברתית) עמדתו

 עמדה המייצגים אנשים השלישי, במישור
 מקובל, לוגי מבנה כללית, (הסכמה אובייקטיבית

 טיעון לדרך או למדע פנייה מתודולוגיה, מערכת,
 עם תקשורת יוצרים ל״אובייקסיביות״) או לוגית
 באקט המשתתפים משותף. בסיס בשם ציבור

 לפי כך, אם הם, הספרותי הטקסט בדבר התקשורת
:הסדר

(לעצמו) יחיד )1(
לרבים יחיד )2(
ם. רבים) (המייצג יחיד )3( לרבי

 פירושה איו המישורים שלושת ביו ההבחנה
 להפרדה תמיד ניתנות כאלו אנושיות שפעילויות

 מדעית הארה נצנוצי לנו להיות יכולים מוחלטת.
 ביכולתנו להיפר, או שיר, קוראים פשוט, כשאנו,
 ועובדתי מדעי במחקר שמצוטט מטקסט ליהנות
 אחת ופעילות שונות, שהמטרות הוא העיקר ביותר.

 כמו האחרת, של יעדיה סמך על שתישפט אסור
 מדע או הביקורת האם בשאלה הנאיבי הדיון בעת

 או השירה מן הנאתנו את מגבירים הספרות
 כמובן יכולה יותר טובה הבנה החברה. את מתקנים

 או בשיפוט רצנזיות, בכתיבת בהוראה, לעזור
 או העיקרית מטרתה אינה זו אך מספרות, בהנאה

הישירה.

הסלוראליזם אפשרות על .2

 בפני ניצבים אנו השלישי, במישור היא כשמטרתנו
 עקרונות, תיאוריות, גישות, של עצום שפע

 ביקורת של בכתבי׳עת ממש. מהמם גיוון מונחים,
 סמכויות: של מביר מספר תמצא ומחקר ספרותית

 וסיניאנוב, בארת אליוט, ות.ס. וולק ואריסטו, פריי
 כיוונים או אסכולות של שמות ופרויד; יאקובסון
 אחרות: ובשיטות בפילוסופיה ספרותית, בביקורת

 סטרוקטוראליזם, פורמאליזם, הרמנויטיקה,
 כמו ביטויים או ;New Criticism פנומנולוגיה,

 מסורת, תרבותית, היסטוריה חברתית, רלבאנטיות
 משמשים אלו כל וכו׳. סמיוטיקה מערכת, סמל,

 או שונות אמונות ביסוס לשם כאוטוריטות
 עשוי הצד מן מתבונן הנדון. לנושא אופני־גישה

 על שכתיבה הטענה את מפריד זה שמצב לטעון
 למדע. להפוד, או להיות, יכולה ספרות

מן לצאת עיקריות דרכים שתי שיש נראה

 כמין אחת אסכולה של מסגרתה את לקבל הסבר:
 כ״לא השאר לכל ולהתייחם מדעית אמונה או ךת

 לאמץ או כ״ז׳ארגון״; או כ״פטפוטים״, מדעי״
6״פלוראליזם״. של צינית) (או ליברלית עמדה

 קריין, ר.ס. השניה. באפשרות כל קודם נתבונן
 שיקאגו באסכולת המרכזיות הדמויות אחת

 של בהיסטוריה שהתבונן האמריקאית, בביקורת
 ריאליסטית, בצורה בה וטיפל הספרות ביקורת

פלוראליזם: של תיאוריה שעבר בדור פיתח

 היתה, לא פעם ואף אינה, הספרות ביקורת
 זה אחר בזה לו תרמו שסופרים אחד, מקצוע

 אלא בלתי״מספקות, ולעולם חלקיות תרומות
 מובחנות ״לשונות״ או ״מסגרות״ של אוסף

 כל שבתור בלתי־מתיישבות, יותר או ופחות
 השירי המבנה שאלת כגון שאלה מהן אחת

 תשובה ומקבלת שונה משמעות נושאת בהכרח
 התשובה ומסוג המשמעות מן שונה מסוג

 מלשונות אחת בכל הולם באופן לה שניתן
: 1953( נדונה היא שבהן המתחרות הביקורת

13.(

 L.C(. נאיטם של המפורסמת התקפתו למשל,
Nights( בשם ^New Criticism של גישתו על 
 לליידי היו ילדים (״כמה לשקספיר ברדלי

 סובה דרך קריין, לדעת מציגה, אינה מקבתן״),
 פשוט בשקספיר, להתבונן יותר נכונה או יותר

 היו לא ונאיטס ברדלי של שדבריהם משום
 אותו על שאלות לאותן ״תשובות

 על מדבר ״ברדלי שלי). (ההדגשה אובייקט״
 המחבר של הדמיונית תפיסתו בהשתקפויות המחזות

 מדבר נאיטס שמר בעוד שבחיים, הטראגי ביסוד
 מסידור העולים הנכון בקורא כרשמים עליהם
 תפיסתו לפי ).16( המודפס״ בדף מלים של מסויים

 זה ״אינו אלו מבקרים שני ביו הניגוד קריין של
 עובדות, לאותן סותרות אינטרפרטאציות של

 של משותף לגוף פנייה באמצעות ליישב יש שאותן
ם, מבע עולמות שני של אלא הוכחות,  נפרדי

 מבקר כל על־ידי המצוטטות ה׳עובדות׳ שבהם
 אחד כל לגבי שונה באופן נקבעו עמדתו לביסוס

 את לקבוע המוקדמות החלטותיהם על-ידי מהם
 במונחים השקספירית הביקורת של הדיון נושא

 קריין לפי שלי). ההדגשה ,17( מעיקרם״ שונים
 כלולה להיות יכולה אינה הספרות על האמת

 ועקרונות מונחים של כלשהי מסויימת בסכמה
״פלוראליזם״ המכונה מתודי, רלאטיביזם מתודיים.

 הכל הצידה להניח :שלישית דרך גם יש כמובן, 6
 שלא ספק אין אבל עצמה. השירה מן ולהינות

 הבנה אחר המרתק החיפוש על לוותר נרצה
 כה שהם דברים של ראציונאליים וניתוח

ומרשימים. חומקניים
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 וכיוון ההיסטורי, הרלאטיביזם עם יזוהה שלא (כדי
 גישות) של פן־היסטורי מוזיאום למעשה שהוא
 הביקורת של ההיסטוריה לביקורת. ומהותי חיוני

 אספקטים גילוי של אינסופי תהליך כמעין נתפסת
 מערכות־ גילוי בעזרת ספרות ביצירות חדשים
 הכרת ״התקדמה מכך כתוצאה חדשות. מונחים

).27( ישר״ בקו לא פעם אף כי אם הספרות,

 בקריטריונים השימוש על מוותר אינו קריין
 ״לשון״ כל במסגרת מדעיים או הגיוניים

 פלוראליזם הוא שלו הפלוראליזם ביקורתית.
 הוא ואמנם התשובות. בתחום ולא השאלות בתחום

 של זו לאידיאולוגיה מעבר נוסף צעד לצעוד מנסה
 ש״יש טוען כשהוא יעשה״, בעיניו הישר ״איש

 או טוב ביקורתי ביצוע בין להבחנה סטנדארטים
 הביקורת לשונות בין השוואתי ולשיפוט יותר רע

 של עמדתו מעניינת לענייננו אולם ).32( הקיימות״
 אמריקאי אידיאל של הקיצוני הניסוח בשל קריין
 שוב הנה לסיכום, פלוראליזם. של זה !) 1950(למדי

:עצמו קריין של דבריו

 שהעקרונות מניח הפלוראליסטי המבקר
 ביקורת דרך כל של הבסיסיים והמתודות

 ואינטרפרטאציה להתבוננות כלים הם מובחנת
 ״האמיתי׳/ הדברים טבע של ניסוחים ולא

 כל מבין מיוחדת, ״לשון״ כל של ושבחירתה
 היא השירה, לחקר האפשריות הלשונות

 ורק אך להצדיקה שיש מעשית הכרעה
להשיג. רוצה שהמבקר הידע סוג מבחינת

)31(

 של אחד מאספקט ההתעניינות העתקות אכן,
 של חדשות דרכים דירבנו אחר לאספקט הספרות

 הירארכיית את שינו או ספרות על דיבור
 ״משניים״. אספקטים של חשבונם על ההתעניינות

 צמודה״ ״קריאה או אינטרפרטאציה על הדגש כר,
 במינה מיוחדת בצורה שפותח ),“close reading(״

 ובמקומות )New Criticism( הברית בארצות
 והחמישים, הארבעים בשנות )E. Steiger( אחרים

 מסויימים. היסטוריים תנאים של תוצאה היה
 המבקרים של רתיעה היה הרקע באמריקה
 על והסוציולוגיים הכלליים הדיבורים מן הדרומיים

 בתרבות המדע. של ומחשיבות־היתר הספרות
 ה״מטא־ מן רתיעה זו היתה הגרמנית

 מן הגרמני, הספרות מדע של פיזיקאליזאציה״
 הרוח״ ״תולדות של הכוללניות הטיפולוגיות

)Geistegeschichte( לפראזיאולוגיה שהתדרדרו 
 רצו שהמבקרים נראה הנאצית. הביקורת של

 רצו הם עצמו; הקונקרטיות בעובדות להאחז
 לשחררה השירה, של המיוחדים ערכיה את להדגיש

 ביוגראפיית (של כתעודה הבלעדי משימושה
 של החברתית, או הלאומית ההיסטוריה של הסזפר,

מה להביו ניסו הם תיאורטיות). קלאסיפיקאציות

 dass wir begreifen( הקורא את ״תופס״ בשיר
was uns ergreift, שטייגר); אמיל שכתב כפי 

 במונחי האחד השיר של ייחודו את להסביר
 על הלשון, כלומר, שירים, עשויים שמהם החומרים

 והמשמעות, הצליל תבניות משמעויותיה, ריבוי כל
וכד. קונסקסטואלית מורכבות

 ספציפיים, היסטוריים תנאים דבר, של כללו
 והתבלטה, שעלתה מבקרים קבוצת של מנטאליות

 וכן הלשוני, האסתטי האובייקט של מיוחדת תפיסה
 שאלות של החשיבויות סדר של ההערכה שידוד

 הפכו ביחד אלו כל - הספרות במחקר לשאול שיש
 של מרכזית להתעסקות האינטרפרטאציה את

 א.א. של בכתביהם ואכן, ומורים. מבקרים
 בני ברוקס, קליאנת׳ שטייגר, אמיל ריצ׳ארדס,

 לאמנות האינטרפרטאציה הפכה ותלמידיהם, דורם
 באופן ספק ללא שינו זו מגמה של הישגיה מעולה.

 של העצום עושרו את הכרתנו את ראדיקאלי
 כ״כולל או אורגני״ כ״שלם השירי הטקסט

 יכולתנו את ),“concrete universal(״ קונקרטי״
 הקונטקססואליים בקשריו בדקויותיו, להבחין

 את להפוך עזר זה כיוון כן, על יתר שלו. ובאפקטים
 ולשפר באוניברסיטאות לפופולארי הספרות מדע

 עם ספרות. לקרוא הסטודנטים של כושרם את מאוד
 של בהיסטוריה אחת לא שקורה כפי זאת,

 האינטרפרטאציה של הדגשת־היתר הביקורת,
 בהיסטוריה העניין חשבון על נעשתה האחת

 כן, על יתר הספרות. של ובתיאוריה הספרותית
 שיטתית מסגרת בלי שכן בהכרח, ירד ערכה

 מאבדת ופואטיקה ספרותית היסטוריה של
 בזמן האוריינטאציה את הבודדת האינטרפרטאציה

 הכללית. תקפותה ואת הלוגי בסיסה את ובחלל,
 והספריות העת כתבי הוצפו מאוד מהר ואמנם

 בעד בסובייקטיביזם, רוויות באינטרפרטאציות
 יפות תהיינה הוק, אד ובאילתורים תרבותי מס־יתר

 אם נסעה זאת ובכל תהיינה. כאשר רגישות או
 בביקורת זה כיוון של תרומתו את נערבב

 הרקע או ההיסטוריים התנאים עם הספרותית
 ההתנגדות שני, מצד לעלייתו. שעזרו האידיאולוגי

 עד המדוקדק הניתוח על הביקורת זה, לכיוון היום
 הבלתי־ממושמעת הסובייקטיביות ועל הגזמה
 של מחקר היסטוריה, תיאוריה, בכל מכירה שאינה

 תקפותה את לבטל יכולים אינם וכד, חברתי רקע
 המטרות כאחת עצמה האינטרפרטאציה של

הספרות. מחקר של הבסיסיות

 ביקורת אסכולת על להעיר אפשר דומות הערות
 הופיעו הרוסיים הפורמאליסטים לחלוטין. שונה
 לאחריה. ומיד 1917 של המהפכה לתחילת סמוך

 )1( גורמים: כמה של היצטרפות תרמה לעלייתם
 לפילולוגיה סטודנטים קבוצת של ההיסטורי המקרה

 ידע לצרף מסוגלים והיו בספרות, שהתעניינו
 הפואטיקה השפעת )2( השירה. חקר עם בבלשנות

)3( הצעירים. החוקרים על הפוטוריסטית
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 מחקר של הפנימית ההתפתחות של הדינאמיקה
 על תגובה היתה צפויה במסגרתה אשר הספרות,
 כמו חיצוניים באספקטים שהתעסקה הביקורת

 )4( חברתי; כמבקר תפקידו או יוצר של ביוגראפיה
 אחרי הישנים האינטלקטואלים של העלמותם
 בפני האקדמיים המוסדות ופתיחת הרוסית המהפכה

 לעומת הפולמוסית העמדה )5( חדש; דור
למדי. פשטני ״מרקסיזם״

 כל את היום להעמיד טעות זו תהיה זאת, כל עם
 הרוסיים הפורמאליסטים של ושיטותיהם הישגיהם

 מסוג ראדיקאלית שירה אסכולת של הפואטיקה על
 של אסתטית אידיאולוגיה על או הרוסי הפוטוריזם

להיפך - או אנטי־מרכסיזם, על או ״פורמאליזם״,
 תוקפם המהפכנית. התנועה של דחפיה על -

 הפורמאליסטים שהעלו השאלות של וערכם
 הרבה חורגים שפיתחו הדיון אופני ושל הרוסיים

 גם יעילים והם לעלייתם, שגרמו לתנאים מעבר
למדי. מנוגדות אידיאולוגיות במסגרת
 ששתיהן למרות - אלו אסכולות ששתי ברור
חיצוניים גורמים על הספרות את להעמיד התנגדו

 מחקר. של לגמרי שונים אובייקטים תחמו -
 לעצמם הציבו New Critics^ מן ואחדים שטייגר
 על האחד, השיר של הפרשנות את כמטרה

 הפורמאליסטים ומבנהו. משמעותו מורכבותו,
 בתיאור בעיקר התעניינו שני, מצד הרוסיים,
 (ז׳אנר, ההיסטורי בקיומן ספרותיות מערכות

 שהשיר מערכות סופר), של יצירות ספרותי, ״זרם״
 (כפי להן ביטוי או תעודה רק הוא היחיד

paroled ביחס הוא ^langue.( התנועות, שתי 
^New Criticism ,עניין גילו והפורמאליזם 

 (לשתיהן למדי אבסולוטי כמודוס הספרות״ ב״לשון
 השירה של האסתטית בעמדתה משותף בסיס

 נבדלו הן והפוסט־סימבוליסטית). הסימבוליסטית
 תיאוריה היתה הרוסיים שלפורמאליסטים בכר

 את הפרידו לא שהם ובכר יותר, ומפורטת שיטתית
 הספרותית ההיסטוריה מחקר השירה״ ״לשון ניתוח

 של ניתוח אפילו מכר כתוצאה הספרות. וקליטת
 מהגישות אחת בכל לחלוטין שונה נראה אחד טקסט
 של במטרותיו הראדיקאלי השוני בשל הללו,

 במערכת ובמעמדו שלו, התיאור בלשון הניתוח,
המחקר.

 קריין של מגישתו הנובעים בקשיים כאן נדון לא
 ספרותית ביקורת של יצירות האם ובחולשותיה:

 או לגמרי נפרדות בלשונות נכתבות אמנם
 לשונות האם לחלוטין; שונים מגע״ ב״עולמות

 האם משותפת; אמת־מידה חסרות באמת כאלו
 המטפלות לשונות כמה בין להבחין יכולים איננו

 איר או עדיפה; מהן איזו ולהכריע דומות בבעיות
 רוצים שאנו הידע״ ״סוג על למושגים להגיע ניתן

 שלנו האינטואיטיבי הידע יכול וכיצד להשיג
 מבלי פחות. או יותר טובות גישות ביו לשפוט
להדגיש כדאי זה, מסוג בקשיים לדיון להיכנס

 בין כשהישווה ביותר מרכזית בבעייה נגע שקריין
 ״לשונות״ או ביקורתיות ״אסכולות״ ״גישות׳/או

שונות.
 הם שונות גישות בין ויכוחים רבים במקרים אכן,
 על ויכוחים אלו אין מדומים; ויכוחים למעשה

 על אלא אחת, לשאלה שונות אפשריות תשובות
 יכולה למשל, כר לשאול. יש שאותן שונות שאלות

 תהליכים להבנת לתרום מרכסיסטית גישה
 שגישה בעוד בספרות, חברתיים או היסטוריים

 החרוז בתחום מאירים הישגים תשיג פורמאליסטית
 השתיים בין המחלוקת שירה. של הסמאנטיקה או

 על הביקורת, מדיניות על מחלוקת למעשה היא
 למחקר פחות או יותר ראוי מה המדע: כלכלת
 החברה. צרכי של או המדע התפתחות של זה בשלב
 גישות שתי וכאשר אם רק עולה ממשי ויכוח

 הגישה למשל כר עצמה. בעייה באותה עוסקות
 לדיון אלטרנטיבית דרד מציעה אינה המרכסיסטית
 הרוסיים, הפורמאליסטים השירה. של בסמאנטיקה

 של אלטרנטיבית תיאוריה פיתחו זאת, לעומת
 איזו לשפוט החוקרים ועל הספרותית, ההיסטוריה

 הגישות שתי של צירוף איזה או יותר, נכונה גישה
הדעת. את להניח עשוי

 ככל מציאותית הפלוראליסטית העמדה תהיה
 הספרותית הביקורת את מגבילה היא עדיין שתהיה,

 הדמיוני למוזיאון למדי הדומה דמיוני, מוזיאון למין
 הבאה חדשה, פאראדיגמה לא עצמה. האמנות של

 זאת שראה כפי כולו, בשדה שולטת הישנה, במקום
 שכל אלא המדוייקים, במדעים )Kuhn( קון

זו. ליד זו מתקיימות המצויות הפאראדיגמות
 שהפלוראליזם נדמה ראשון שבמבט למרות

 ערבובים שני על להצביע עלינו מציאות, משקף
 שאלות לשאול אמנם אפשר ראשית, מרכזיים.

 של ריבוי בין להבחין עלינו אך ספרות, על רבות
 שיטות או תשובות של ריבוי לבין שאלות

 אחת מערכת על העונות אחד, בתחום אפשריות
 אחד. אובייקט״מחקר המנתחות או שאלות של

 לגיטימית משימה תשאר שיר של אינטרפרטאציה
 האינטרפרטאציה שיטות אך הספרות, מחקר של

 ההתפתחויות עם בקיצוניות להשתנות עשויות
 התיאוריה ובתחום הספרותית הסמאנסיקה בתחום

 בין להבחין עלינו האינטרפרטאציה. של והלוגיקה
 שונים לתחומי״משנה שונות פאראדיגמות של קיומן

 מתחרות פאראדיגמות לבין כלשהו, מדע של
 תורת״החריזה למשל, אחת. דיסציפלינה במסגרת

 הרוסי בפורמאליזם שפותחה כפי הסטרוקטוראלית
 וה״מטריקה אחריו, שבאה הסלאבית ובאסכולה

 מתוך האחרונות בשנים שפותחה הגגרטיבית״
 הדנות ״לשונות״ שתי הן הגנראטיבי, הדקדוק

 איזו לשאול לגמרי ולגיטימי סוג, מאותו באובייקט
 יותר על יותר טוב עונה הללו הפאראדיגמות מן

 ורלבאנטי מדעי לדיון יותר ומתאימה שאלות
כמה לנו יש לכך, בדומה השירי. בריתמוס
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 ההיסטוריה של בתיאוריה מרכזיות פאראדיגמות
תולדות*הסגנון אסכולת )1( כמו: הספרותית,

 האמנות של ההיסטוריה את המתארת הגרמנית
 בסיסיים טיפוסים שלושה או שניים של כמחזור

 ההשקפה )2( שטריר); וואלצל, (וולפליו,
 הספרותית בהיסטוריה הרואה המרכסיסטית

 השקפת )3( המעמדות; היסטוריית של השתקפות
 ההיסטוריה את רואה אשר הרוסי הפורמאליזם

 ודה־ אוטומאטיזאציה של כתהליך הספרותית
 במערכת מעתקים של כתנועה אוטומאטיזאציה,

 דור כל של תגובות של וכתוצאה משתנים, ז׳אנרים
 השקפתו )4( או הקודם; הדור לאתגרי בספרות

 האינדיבידואליסטית כי אם - .למדי הדומה
 Harold( בלום הארולד של - ופסיכואנאליטית

Bloom,( בכוח הספרותית ההיסטוריה מונעת לפיה 
 Anxiety of influence“((" ההשפעה״ ״חרדת
 תיאורטיים מודלים מרכזיים. משוררים שחווים

 ההיסטוריה - אחת בעייה אל כולם מכוונים כאלו
 שאלות כמובן מעלים שהם למרות - הספרותית

 של שונים צדדים חושפים או שונות מאוד
 ההיסטוריה של מדעית תיאוריה זו. היסטוריה

 עם להתמודד אידיאלי, באופן תצטרך, הספרותית
 של גרעין יש שבחלק אולי תגלה היא כאלו. גישות
 באילו מידה, באיזו לתאר עליה יהיה כלומר אמת,

 נטייה גוברת שפות ובאיזה תקופות באיזה אופנים,
 תלות קיימת מידה באיזו או האחרות, על אחת

 ספרותית, היסטוריה של כאלו מנגנונים ביו הדדית
האחרות. על אחת תיאוריה עולה מידה באיזו או

 כנתונות עצמן ה״שאלות״ את לראות אין שנית,
 הגיוני במבנה כמאורגנות אלא גמורה, באנארכיה

כולו. התחום של ומנומק

 את מכשיל ספרות על כתבים של העצום ההיקף
 או כולו השדה את לתפוס אפשרות כל אין עצמו.

 המקבלת הפלוראליססית העמדה ממנו. חלק אף
 אך ריאליסטית, אולי היא ״גישות״ של ריבוי
 חזרות של עצום מספר לנו תגלה מקרוב בחינה

 הבחנות על ובניסוחים־מחדש שונים במונחים
 בבלשנות המצב את יאקובסון של הערכתו דומות.

 מבריק במאמר ־אחרות מסכמות השקפות גם (כמו
הספרות: למחקר להעברה בקלות ניתנת זה)

 של ובלתי־משוחדת זהירה בחינה זאת, ובכל
 הוויכוחים ושל הללו הכיתתיות האמונות כל

 ביסודה אחידה שהיא שלמות מגלה הנלהבים
 ססמאות במונחים, הבולטים ההבדלים מאחורי

 בין בהבחנה להשתמש אם טכניות. ותחבולות
 בפרזיאולוגיה היום הרווחת ושטח עומק מבני

 הללו, הסתירות שרוב לומר אפשר הבלשנית,
 שייכות, זו, עם זו מתיישבות אינן שלכאורה

 בעוד שלנו, המדע של השטח למבנה כנראה,
 של הבלשנות מוכיחה העמוקים שביסודותיה ,

)4:1975( מפתיעה. התאמה האחרונים הדורות

 במדעים ידועה בלתי אינה הכתיבה התפוצצות
 שלמות להיות יכול אינו מדע אחרים. ידע ובתחומי
 אחת. בתודעה לתפיסה הניתנת אחת מוכללת

 ארגון באמצעות מתאפשרת כלשהו במדע הפעילות
 האינפורמציה שכל כך זה, מדע של ברורים ותבנות
 הידוקה צורך. לעת לרשותנו מועמדת הנחוצה

 בלוויית הספרות, על הידע שפעת של ואירגונה
 תיאוריות להעמדת ומתואמים מתוכננים מאמצים
 מספר את להקטין לנו יאפשרו ומקיפות, כוללות
 קזמיש למובן, הנתון הידע את ולהפוך החזרות

ומצטבר.
 היא אחרים אנשים של ״לשונותיהם״ של זרותן

 קהילות ביו בלתי־מוצדק פסיכולוגי מחסום
 שהישגים העובדה שונות. ארצות של אקדמיות
 של לרשותם עומדים אינם הספרות בתורת מרכזיים
 למשל, כך מדהימה. היא רבים רציניים חוקרים

 בפואטיקה הראשונה האמיתית פריצת־הדרך
 וממשיכיהם הרוסיים הפורמאליסטים עם שהחלה
 האמריקאית הספרות בביקורת מעט רק מוכרת

מעטים. בה והמשתמשים

הספרות מדע של תחומי־־המשנה .3

 פעילויות סוגי מכסה “criticism" האנגלית המלה
 והמסה העיתונאית הרצנזיה מן מדי, רבים

 ועד ספרותיים ברבעונים האימפרסיוניסטית
 (כמו תיאורטיות מסגרות או מדעיים למחקרים

 הביקורת׳). של ׳אנאסומיה פדיי, נורתרופ של ספרו
 פעילויות של כזה מיגוון לציון אחד במונח השימוש
 של מרכזיים לתחומים נזק אחת לא גרם ומטרות

 שהתעניינו מבקרים ראו למשל, כך, זה. מדע
 בניתוח או בהערכה, או גדולים, בסופרים בעיקר

 שאר כל את בודדים, רומאנים או שירים של
 הספרות מחקר של האפשריים העיסוקים

 אותם ושפטו התעניינותם לתחום כמשועבדים
 בכמה להיווצר עלולה דומה סכנה בהתאם.

 לקבץ המנסות ״פואטיקה״ של חדשות תיאוריות
 של האפשריים תחומיו כל את זו לכותרת מתחת
 כך, כדי תוך מתעלמות כשהן הספרות, מחקר

 ל״בלתי (הנחשב האינטרפרטאציה מתחום למשל,
 ״חיצוניים״ גורמים של מערכם או מדעי״)

הספרותית. להיסטוריה
 המכסה אחד רצוף מחקר שדה בהכרח אינו מדע

 מורכב, מבנה אלא אחד, ומסוג רצוף מציאות שדה
 חלקן מדעיות, פעילויות של קבוצה או אשכול

 אינם ביניהן שהגבולות פחות, וחלקו יותר עקביות
 באותה למשל, הפיזיקה, משתמשת האם חדים.
 מחקר ובתחום החלקיקים תורת בתחום שיטה

 אותן למצוא מצפים כן אם מדוע המוליכים־למחצה?
 ובאינ־ ספרותית בהיסטוריה בפרוזודיה,' שיטות

 המחקר שיטות על בודד? שיר של טרפרטאציה
מדע של השונים הענפים למטרות עצמו להתאים
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 טיבם על להתבסס חייבת מהן אחת וכל הספרות,
7הנחקרים. האובייקטים של

 הנתונים אובייקטים ניצבים הספרות חוקר בפני
 עליו טקסטים. האנושית: התרבות של במציאות

 את כאלו, טקסטים של יוצריהם את בחשבון לקחת
 התארגנותם את גם כמו קוראים, על־ידי מימושם

 מבין ההסטוריות. הופעותיהם ואת בקבוצות
ם האובייקטים וקבוצות האובייקטים  האלו הנתוני

 או שונות תופעות הניתוח, לצורך לבודד, ניתן
מחקר. של אובייקטים

 להבחין אפשר הספרות מדע של הרחב בתחום
התעניינות: מוקדי בשלושה

האחת. הספרות יצירת )1(
ההיסטורי. בקיומה הספרות )2(
הספרות. של המערכת או פואטיקה, )3(

 קשורים הספרות מדע של העיקריים הענפים
 נדון בהמשך ).אטבלה (ראה אלו התעניינות למוקדי

במקצת. שונה בסדר בהם

ת תיאורטית פואטיקה: אורי  ותי
 כספרות. ספרות של השיטתי המחקר היא פואטיקה

 השאלות ובכל מהי?״ ״ספרות :בשאלה עוסקת היא
 מהי :כגון הזאת, השאלה מן המפותחות האפשריות

 של והסוגים הצורות הן אלו הלשון? אמנות
 מהי ספרותי? זרם או סוג של טבעו מה הספרות?

 מסוים? משורר של ״הלשון״ או ה״אמנות״ מערכת
 של הספציפיים האספקטים מהם עשוי? סיפור איר

 מתגלמות כיצד עשויים? הם איך ספרות? יצירות
 ספרותיות״ ״בלתי תופעות ספרותיים בטקסטים

וכדומה.
 ובין תיאורטי ענף בין להבחין יש מדע, בכל כמו

 התיאורטית הפואטיקה 9הפואטיקה. של תיאורי ענף
 פעילות בה יש ספרות״) של ״תיאוריה (או

 שאלה של הגיונה לפי שיטה של בנייתה תיאורטית,
 הפואטיקה גיסא, מאידך שאלות. סדרת של או

 מחקר התובעת מחקרית פעילות היא התיאורית
 יצירות של הספרותיים האספקטים של ממצה

מסויימות. ספרות

 חזקים טיעונים הביא )1963 : 1949( ולק רנה 7
 דיסציפלינות לשלוש השדה חלוקת בעד

 ותלויות־הדדית אוטונומיות נפרדות,
 הדיון והיסטוריה. ביקורת ספרות, של תיאוריה

 פרסים ומוסיף זה, לשילוש מעבר מרחיק כאן
להלן. שייראה כפי לחלוקות, והנמקות

 אם ),1968( ,׳הספרות מתוך כאן מובאת הטבלה י׳
אחדים. בעניינים שונה הפעם התיאור כי

 הפורמליזם במסורת ביציבות נקבעה זו הבחנה 9
 למשל ראה הסלאבית. והתיאוריה ,הרוסי

).1968( ואיבנוב )1928(ז׳ירמונסקי

 יתכן הספרות תורת בתור פשוטה. דוגמא ניקח
 דיון ברומאן. איפיון על ספר או פרק לנו שיהיה

 משניים, לאספקטים הבעיה את לחלק יכול כזה
 על-ידי איפיון ישיר, (תיאור איפיון אופני למשל

 וכר)} העלילה באמצעות סגנון, על״ידי דיאלוג,
 ומשניים, ראשיים (גיבורים גיבורים של מיון

קונבנ סטריאוטיפים ושטוחות, עגולות דמויות
 אחרים באספקטים האיפיון של תלותו ; ציונאליים)

 בז׳אנר, האיפיון תלות ;העלילה) (כגון הרומאן של
 ההיסטורית, בתקופה הסופר, של באידיאולוגיה

 על להישען חייב כזה שיטתי דיון כמובן וכר.
 ממחקרים או קונקרטיות ספרות מיצירות דוגמאות

 לאספקטים רלבאנטיים להיות שיכולים תיאוריים
 והגיוני תיאורטי הוא הטיעון מבנה אבל הנדונים.

 כל את למצות מתכוון התיאורטי התיאור אין טהור.
 של מבקריו מודל. מעמיד הוא הדוגמאות. שדה
 על־מנת שכנגד דוגמאות להביא יכולים כזה מודל

 על״מנת או מסויימות הכללות לשנות או לשפר
חדש. מודל להעמיד או כולו המודל את להפריך

 ינסה תיאורית בפואטיקה מחקר זאת, לעומת
 כזה מחקר למשל כלשהו. מושא ממצה תיאור לתאר

 כלל על האחראיות תוצאות לנסח לנסות יכול
 מסגרת בתוך איפיון של הממשיות התופעות

 או דוסטוייבסקי, של ברומאנים כגון כלשהי,
 בפואטיקה מחקר בלבד. קאראמאזוב׳ ב׳אחים

 בעיה או אחד, מבודד אספקט לנתח יכול תיאורית
 דימויי (למשל, טקסטים של מסוים גוף בתוך אחת

 התיזמור סטיבנס, ואלאם של בשירתו האמנות
 ג׳ויס, אצל הזמן נאבוקוב, של בפרוזה הצלילי

 של או שלם טקסט של הפואטיקה את או וכדומה),
 מודע כז׳אנר ״הרומאן כגון מחקר מסויים. סופר

 העקרונות על מחקר או ),1975 (אלתר, לעצמו״
 שקספיר של בסונטות השליטות והתבניות המבניים

 לתחוב טיפוסי באופן שייכים )1969 ,,בות (סטיבן
התיאורית. הפואטיקה

 שדה, עבודת על מבוססת התיאורית הפואטיקה
 או הסוציולוג של בשדה המחקר לדרכי בדומה

 על המבוסס שיטתי, מחקר זהו זאת עם הבלשן.
 מתורת הנובעות שאלות מערכת על או שאלה

 לבין הספרות תורת שבין היחס אכן, הספרות.
 אפשר אי ביותר. הדוק הוא התיאורית הפואטיקה

 כשב תיאורטית, מסגרת ללא תיאורי מחקר לכתוב
 ממחקרים חומר בלי תיאוריה לבנות אפשר שאי

תיאוריים.

ת היסטורית פואטיקה אורי תי  ו
 לשתי התיאורית הפואטיקה את לחלק אפשר

ההיסטורית הפואטיקה :מובחנות דיסציפלינות
 למשל. המצומצם. במובן התיאורית והפואטיקה
 א! הסונטה בתולדות תעסוק ההיסטורית הפואטיקה
 היאמב׳ הפנטאמטר בהתפתחות הרומאן, בתולדות

 שק חדשות טכניקות של בפיתוחן האנגלית, בשירה
מודרניסטיוו מטאפורות של או התודעה זרם
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 במערכת גם תעסוק ההיסטורית הפואטיקה וכדומה.
 המערכת של האבולוציה בבעיות כולה, הז׳אנרים

 האמנות בעקרונות שחלו בשינויים הספרותית,
 בתוך ספרותיים זרמים של הפואטיקה בספרות,
 פוטוריזם, או אימאז׳יזם כגון היסטוריות, תקופות
וכדומה.
ה במובנה התיאורית הפואטיקה אחר, מצד

 של מסויימים אספקטים בחקר עוסקת מצומצם
 סימולטאני״, כב״סדר בה כשמתבוננים הספרות

 העלילה חקר כך, זמן. של במרחקים התחשבות ללא
 וב׳דון קאפקא של ב׳טירה׳ לעסוק יכול ברומאן

 שלא עצמו, ז׳אנר אותו של שונים כאופנים קיחוטה׳
 ההבחנה זה במובן ההיסטורי. המהלך במסגרת

 בדיוק חופפת אינה אלה דיסציפלינות שתי שבין
 בבלשנות, ודיאכרוניה סינכרונית שביו ההבחנה את
 של בלשני ניתוח אכן, ממנה. באה היא כי אם

 ברגע הלשון במבנה אמנם עוסק סינכרונית מערכת
 לכלול שרצוי נראה בפואטיקה ואילו בזמן. מסוים

 בתוך אחד ספרותי זרם של הסינכרוני התיאור את
 הבלתי הענף גיסא, מאידך ההיסטורית: הפואטיקה

 הוא הפואטיקה של גרידא התיאורי או היסטורי
בטבעו. פאדכרוני

 לתיאורית תיאורטית פואטיקה שביו ההבחנה את
 שדה של משנה וחלוקות נוספות הבחנות חוצות

 מתודולוגיה מפתחת מהן אחת שכל הפואטיקה,
 הנפוצה החלוקה מתחרות. מתודולוגיות או משלה

 ״רבדים״ בין הבחנה על נשענת ביותר והמסורתית
 סמי־ פרוזודיה, הספרותי. בטקסט ״שכבות״ או

 נאראסולוגיה, ספרותית, סמאנטיקה ליסטיקה,
 למעשה, כאלה. לתת־דיסציפלינות דוגמאות אלה

 בתוך אחד רובד לא מתארות אלה דיסציפלינות
 מערכת של הצטלבות אלא בלבד, יחיד טקסט

 ההבחנה האחרונות בשנים טקסט. עם ספרותית
 זאת, עם נפוצה. נעשתה למערכות טקסטים שביו

 לרובד קשורות שאינו מערכות שיש להדגיש יש
 פרוזה של ״רטוריקה״ על המדבר הטקסט. של אחד

 כשהן הרבדים, בכל תחבולות לנתח מתכוון
 של תיאורו גם וכך מסוימת: מגמה על־ידי מאוחדות

 של או ספרותי זרם של ה״פואטיקה״ או ז׳אנר
 מודל מפתחים כשאנו כן, על יתר מסוים. סופר

 יכולים איננו אחד סופר של הפואטיקה לתיאור
 לשון לגבי שפיתחו בקטגוריות להשתמש פשוט

 מטאפורה שביו ההבחנה למשל, בכללה: הספרות
 האיכות את לתפוס מספיקה אינה למסונימיה
 נלך אם מסוים. סופר של הפיגורות של הספציפית

 בהירארכיה הפואטיקה את לראות נוכל כזה, בכיוון
 הכלליים המודלים מן קונצנטריים מעגלים של

 של לפואטיקה ועד הספרות של לכוללים ביותר
 אנו יכולים הפואטיקה של תחומה בתוך אחד. טקסט

 של להעמדתן המובילות שאלות מספר לשאול גם
 או פסיכופואטיקה כגון נוספות משנה דיסציפלינות

״’סוציופואטיקה.

הביקורת
 התיאורית, זו והן התיאורטית זו הן הפואטיקה,

 המחקר מושא שיטתי. שאופיין שאלות שואלת
 הלמידה לתורת בדומה עצמו, המדע על־ידי מוגדר

 או בסוציולוגיה המוסדות לחקר או בפסיכולוגיה
 בלשן מסויימות. שפות של לפונולוגיה או לתחביר

 של אספקטים באותם רק מסתכל בפונולוגיה הדן
 שאלות על העונים עיניו שלנגד הלשוני הקורפוס
 מסויים מודל בתוך או הפונולוגיה במדע שהועמדו

 רק מסתכל בפרוזודיה החוקר דומה באופן שבה.
 בעובדות ודן והריתמוס המשקל של באספקטים

 שאלה במידה רק השירי הטקסט של אחרות
השיר. של הריתמוס על משפיעים

 העוסקים אלה הם לגמרי שונה מסיג מחקרים
 הספרות. של הממשיים בחייה שניתנו באובייקטים

 ״ביקורת״ המונח את לשמור רוצים היינו
 את בזה כולל אני (ואין זה לתחום שלנו שבסכימה
 לקוראים, יצירות בין חברתי כתיווך הביקורת

 זה בתחום שלעיל). 1 בפרק השני במישור שנדונו
 תיאורו סופר, על מונוגראפיה למשל, לכלול, אפשר

 שני בין טיפולוגית השוואה ספרותי, זרם של
 (למשל מסוימת בחברה ספרות של תיאורה סופרים,
 בשנות האנגלית השירה היום, האמריקאי הרומאן

 של רב גיוון החוקר מוצא כזה מחקר ככל ).20ה״
 לדון חייב הוא משורר בתארו למשל תופעות.

 של המשורר, של הביוגראפיה של באספקטים
 לעסוק עליו וז׳אנרים; נושאים סגנון, פרוזודיה,

 לתאר עליו אחד, מעור שאינו טקסטים של בגוף
 מן ביוצאים לדון הזה, הגוף בתוך ותמורות שינויים

 שמכתיבה היא המדע של השיטה לא וכדומה. הכלל
 אלא בהן, לעסוק שעליו השאלות סידרת את

 האובייקטים סידרת את מספקת עצמה המציאות
 יכול מבקר אכן, כלשהו. סדר למצוא עליו שבתוכם

 למצוא אחד, משורר של יצירותיו את לאחד לרצות
 קבוצת או עולם, השקפת בהם, השליטה אחת רוח

 למעשה אבל שבהן, התפתחות של קו או עקרונות
 השירים של האספקטים כל ולא השירים כל לא

 טובים שירים ויש ;כאלה להכללות משתייכים הללו
 טיפוסיים יפחות יותר טיפוסיים יותר, וגרועים יותר

וכדומה.
 לכתיבת דומה הזה) הצר (במובן הביקורת

 מושא לבלשנות. דומה משהיא יותר היסטוריה
 של המקרים על־ידי ניתן הביקורת של המחקר

 שאת בשעה והביוגראפיה, החברה ההסטוריה,
 או השואל החוקר מספק בפואטיקה המחקר מושא

 האפשרי המתודולוגי הטוהר התיאורטית. המסגרת
 עוסק הוא המבקר. מן נמנע הפואטיקה של ענף בכל

 אותן לסדר שעליו בעיות של הטרוגני בצרור
 הבעיות מן אחת לכל מחקרו. בתוך אותן ולארגן

שונים, ובמתודות בכלים להשתמש עליו הללו

)1974( אבן־זהר דן אלה מבעיות בחלק
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 ליותר יחשוב אספקטים אלו בשיפוטו תלוי והרבה
 מחקר נגד טיעונים מהותיים. או דומינאנטיים

 מתודולוגית ביקורת רק לא יכללו כזה מסוג מסויים
 ניתוח (כגון ספציפיים באספקטים הניתוח של

 בין השוואה גם אלא המשקלים), או האידיאות
 של הממשי הגיף לבין החוקר על-ידי שהוצג המודל

 אינטואיטיבית אותה, שרואה כפי הנדונה, הספרות
 שיקול המחקר. של מבקרו אחרים, ממחקרים או

 בתור שונים אספקטים של היחסי ערכם על דעת
 הרבה ישאיר כזה מאוחד אבל הטרוגני אובייקט
 טיבה על כלליות בתיאוריות התלוי האישי, לשיפוט

 מניעים של טיבם על הספרות, של והתנהגותה
וכדומה. ספרותיים, מוסדות ושל אנושיים

ספרותית היסטוריה ^
 א־כרונית היא לעיל תוארה שהיא כפי הביקורת
 בשם לכנות אפשר לה שכנגד העזר את בטבעה.

 זאת דיסציפלינה גם הספרות. של היסטוריה
 של השיטה על־ידי ולא המציאות על-ידי מותחמת

המדע.
 בהכרח חייבות ההיסטוריה והן הביקורת הן

 של אחרים מענפים שונות במתודולוגיות להשתמש
 הפואטיקה מן ובראשונה בראש הספרות, מדע

 בלתי וידיעות במתודות וכן והאינטרפרטאציה,
 למשל רקע״. ״חומר בלל בדרך המכונות שגרתיות

 תשתמש מסוים סופר על ביקורתית מונוגראפיה
 יצירות של ושיפוט אינטרפרטאציה של במתודות

 הנדון הסופר של בפואטיקה תדון ספציפיות,
 ספרותיים זרמים של בפואטיקות ובתלותה

 בדיונה לכלול גם עליה אבל וכדומה; מסויימים,
 של האחדות שבלעדיהן ספרותיות לא עובדות

 כגון כלל, ברורה אינה הנחקרים האובייקטים
 הרקע הסופר, של הביוגראפיה מן עובדות

התקופה. של והפילוסופי החברתי התרבותי,
 בנוסף לתאר, גם הספרות של ההיסטוריה על

 מן שונות עובדות ההיסטורית, הפואטיקה לממצאי
 של התארגנותו כגון הספרות, של הסוציולוגיה

 בהלכי תמורות בכתבי־עת, ספרותיות קבוצות
 גישותיה ושל מסויימת חברה של הרוח

 אחרות חוץ־ספרותיות ועובדות האינטלקטואליות,
 ספרותיים זרמים של צמיחתם על המשפיעות

 לתאר יכולה היסטורית פואטיקה למשל חדשים.
 שמן האבולוציה את טהורים ספרותיים במושגים

 של לפואטיקה האימפרסיוניזם של הפואטיקה
 המאה בראשית הגרמנית בשירה האקספרסיוניזם

 להסביר תצטרך הספרות של היסטוריה אבל .20ה־
 כך כל דומינאנטי גורם נעשה אקספרסיוניזם מדוע

 העולם מלחמת שלאחר הגרמנית בספרות
 להסבר בנוסף להשתמש, עליה כך ולשם הראשונה,

 הספרותית, האבולוציה של הפנימית הדינאמיקה
 העולם מלחמת אורבאניזאציה, כגון בעובדות

אינט של בהתעניינותם התמורות הראשונה,
וכדומה. ובאידיאולוגיה בפוליטיקה לקטואלים

322

אינטרפרטאציה
 וההיסטורית הספרותית הביקורת והן הפואטיקה הן

 שהן בין (סי־סטמות), מערכות להקים מנסים
 של תיאורם לשם במובלע, או במפורש מנוסחות

 אספקטים או ספרות יצירות של רחבות סדרות
 האינטרפרטאציה זאת לעומת כאלה. סדרות בתוך

 אחד. שיר או אחד רומאן אחד, באובייקט עוסקת
 המשמעות מה כגון: שאלות אנו שואלים זה בתחום

 לתרגם מנסים אנו (כלומר, הנדון השיר של
 הגיונית יותר ללשון השירית הלשון את

 שבין היחס מהו השיר; עשוי כיצד ודיסקורסיבית);
□ שבשיר, שונים אספקטים  פעולות ההדדית, הנמקת

 להתעניין יכולים גם אנו ואחדותם; שלהן הגומלין
 של במינה המיוחדת איכותו יחידיותו, בשאלת

הנדון. המיוחד השיר
 בקטגוריות לעסוק החוקר על שוב כאן

הט במתודולוגיות לתארן שעליו הטרוגניות
 שבין הקשרים את להסביר שעליו אלא רוגניות.

 עקרונות של במונחים כאלה שונים אספקטים
 טקסט של באחדותו השולטים ופואטיים אסתטיים

 שהוא שנדמה מה למצוא בשאיפתה אחד.
 (בניגוד אחד אובייקט של חוזרת בלתי חד־פעמיות

 פואטיקה, של למטרותיה ספציפי טקסט של לניתוחו
 הסופר), של ביוגראפיה או ספרותית, תיאוריה

כדיס פרובלמאטי שדה היא האינטרפרטאציה
 מעשיות אינטרפרטאציות בהרבה מדעית. ציפלינה

 על בהצבעה דבר של בסופו להשתמש החוקר נאלץ
 על־מנת השיר מן שורות בצטטו עצמו, השיר

הכוונה. למה לקורא ״להראות״
 באינטרפרטאציה שגם לטעון ניתן זאת בכל

 (שכמובן ויחיד אחד באובייקט באמת עוסקים איננו
 מצד שהרי, מדעי). לתיאור בסיס לשמש .ול אינו
 המבוססות השיר בתוך תופעות אנו מתארים אחד

 עקרון המביעים אלמנטים מספר של אירגונם על
 אחר ומצד סגנון); של או משמעות, (של אחד

 ״צפנים״ של בהצטלבות אחד שיר לראות אפשר
 הספרותית, ההיסטוריה שבתוך ״מערכות״ או

 אינטרפרטאציה ששום ברור והתרבות. הפואטיקה,
 לקורא) (או למבקר יש אם אלא אפשרית אינה

״אינ הוא שיר במובלע. לפחות כזאת, ידיעה
 אחרים לדברים ביחס רק פעמי״ ו״חד דיבידואלי״

יחידיות). של אשליה ביצירת יותר עניינו אז (וגם
:הטבעית הלשון על כתב גדול בלשן

 התמורות ביחוד המשמעיעת, השתנויות
 ומרחיקות־הלכת רבות*הפנים הפיגוראטיביות

 לפארא־ הבלתי״משוערת והיכולת שלהן,
 הלשונות תכונות הן הן מרובות, פראזות

 ומקנות שלהן ליצירתיות המסייעות הטבעיות
 לפעילויות גם אלא שיריות לפעילויות רק לא

 כאן פוסקת. בלתי המצאה תנופת מדעיות
 בזה זה קשורים יצירתי וכוח מוגדרות בלתי

)21 :1975 (יאקובסון לחלוטין.
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 משתמשות שהן ספרות ליצירות הוא טיפוסי
 שגם הלשון, של זו בתכונה ומורכב רחב שימוש

שיטתי. באופן לתארה יודעים אינם עדיין הבלשנים
 ל!ונ־ הדדית חדירה של הגבוהה הדרגה

 עושה ספרותי טקסט בתוך הלשון של טקסטואלית
 היחידה אולי מאד, מוכללת ליחידה השיר את

 הספרות. של היחידה העצמאית או ביותר הגבוהה
 באופן מלהבין רחוקה עדיין הספרות של התיאוריה

 כי (אם פועלות כאלה יחידות כיצד אקספליציטי
 זאת להראות אנו יכולים אינדיבידואליים בניתוחים

 של הדרישות יישום מורכבות). של גבוהה בדרגה
 בלשנית בפונולוגיה שפותחו חמורות, מתודולוגיות

 בכמה שפותחו אלה אפילו או תיאורטי בתחביר או
 תחום אל השיטתית, הפואטיקה 1שי תחומים

 מיותרות: לאי־הבנות גורם היה האינטרפרטאציה
 דורש הנחקר האובייקט של מאוד השונה האופי

למדי. שונה מתודולוגיה
 דיסציפלינה מאפיינת נוספת טיפוסית תכונה

 הדור מן מבקרים של לאשליותיהם בניגוד זאת.
 בפני עומדים הם באינטרפרטאציה, שכאן, הקודם

 להתבונן שניתן סגור, עצמאי, קונקרטי, אובייקט
 אחד שיר של שניתוחו היום ברור הרי ישירות, בו

 אינפורמאציות של ניכר במספר תלוי להיות יכול
 שאיננו ורחב פתוח משדה הבאות צפויות בלתי
לשאוב עלינו הישיר: התצפית ממושא חלק

 היסטוריות, מעובדות ספרותיות, ממערכות
 מקריות, ואפילו אישיות לשוניות, תרבותיות,

 היקפם את לצפות אפשר שאי פרסים לשיר, שמחוץ
 הללו האובייקטים מרחב עצם מראש. שיטתי באופן

 אינטרפרטאציה בכל להתדיינות עניין הוא
 יכולה היתה לא חמורה מתודולוגיה ספציפית.

 החוקר פועל שבהן הדרכים את מראש להגדיר
 של באינטואיציה תלוי הרבה שיר: מול העומד

 החיצוני, החומר של ההשגה בקלות החוקר,
 הגילוי הקשר את לערבב לנו אסור אבל וכדומה.

האינ של ״האמנות״ או האינטואיציה את
 של הדיווח או ההסבר, הקשר עם טרפרטאציה

 גם פרשניות. היפותזות של וההצדקה החוקר
 של לוגיקה לנסח אפשר כזה והטרוגני קשה בעיסוק

 של לשיפוטן כללים שתספק אינטרפרטאציה,
 פחות או יותר מהן אלו זה: בתחום אמירות

 בהכרח כאלה כללים מבוססות. או אובייקטיביות
 ההכללות מאשר יותר גמישים להיות חייבים

 של בהיסטיריה או בפרוזודיה חוקים המנסחות
 בשירים משמעויות על משפטים הרי האידיאות:

 על אחרים: משפטים עם גומלין של תלות תלויות
 הירארכיות, גישות, וחברתיות, ספרותיות נורמות

וכדומה. הסופר, לשון פסיכולוגיה,

רכה הע
 בשנים הבנות אי הרבה היו ההעי־כה בתחום גם

 וכל •מכל לה המתנגדים יש אחד מצד האחרונות.
רומאן למשל, מדעי. או אובייקטיבי כשדה

 ״מבקר עם הספרותי המבקר את הישווה יאקובסון
 ל״כל לגלג פריי נורתרום מילוני); (או דקדוקי״
 של לשמותיהם הגורם הזה הספרותי הקשקוש

 : 1957( דמיונית״ בבורסה וירדו שיעלו סופרים
 הספרות חקר את המערבבים יש אחר ומצד ).18
 המחקר מטרת את ורואים בקורתית הערכה עם

בשיפוט. ורק אך והאינטרפרטאציות הספרותי
 על במילים עוסקים שאנו נדמה שוב, כאן,

 האחד הרומאן או האחד השיר יחיד: אובייקט
 היחידיות כאן גם אבל שיפוט. עליו להביע שעלינו

 השיפוט שהרי אשליה, אלא אינה האובייקט של
 ערכים. של מערכת בתוך האובייקט בהעמדת כרוך

 של מבטן מנקודת אקטואליים שיפוטים של הניתוח
 כמובן יכול ממשיות היסטוריות ערכים מערכות

מדעי. מחקר של שדה להוות
 ספרות, יצירות כגון באובייקטים אופן, בכל

 ערכים בעזרת הוגדרו היסטורית מבחינה שלפחות
 בהם, המשוקעים חוץ־אסתטיים) או (אסתטיים

 בולט פער ליצור פירושו ההערכה מבעיית להימנע
 והשימוש והשיפוטים הערכים חקר השדה בחקר

 באופן להיעשות חייב מסויימות יצירות בניתוח בם
 מקומו את לתפוס וחייב האפשר ככל אובייקטיבי

 אבל הספרות. מדע של הלגיטימיים הענפים כאחד
 הספרות. מחקרי בשאר השיפוט את לערבב אין

 הספרות של וצורותיה טבעה לגבי סקרנותנו
 כל ללא בהחלט לגיטימית המגוונות בהתגלויותיה

 יצירות הם הנחקרים האובייקטים אם בשאלה תלות
 תחבולות האם או לא, או ״גדולות״ אמנות

ערכן. את משפרות כלשהן טיפוסיות

 גובלים ותחומים בסיס תחומי
 הטקסט ביקורת הביוגראפיה, הביבליוגראפיה,

 השוואת מדעיות, מהדורות עריכת של (במובן
 לחקר דיסציפלינות״עזר נחשבים וכדומה) נוסחאות
 כל שהרי מטעה, אולי הוא ״עזר״ המונח הספרות.

 בין הספרות, למדע לעזר לשמש יכול שהוא מדע
 האסתטיקה. או הפסיכולוגיה הסוציולוגיה, שזו

 על לוותר יכול אינו בכללו הספרות שמדע ברור
 החומרי הבסיס את מספקים והם אלה עזר״ ״תחומי

 זאת, ובכל ספרותיים. מחקרים לערוך אפשר שבו
 שמושא העובדה על נשען שלהם הנפרד הסטאטוס

 שכזה בתור ספרותי אובייקט איננו שלהם המחקר
 הספרות. למדע ספציפיות אינן שלהם והמתודות

 ולא לשון של בגוף עוסקת הטקסט ביקורת למשל,
 ממומש עצמו, טקסט אותו (שהוא אסתטי באובייקט

הולם). קורא על-ידי
 טקסטים ושל הספרות של רבים אספקטים

 אחרות: דיסציפלינות על-ידי גם נידונים ספרותיים
 אפשר השירה בלשון שכנים. ומדעים פילוסופיה

 של בפילוסופיה גם אלא בפואטיקה רק לא לדון
 בסמאנטיקה. בבלשנות, בפסיכולוגיה, המשורר,
 לדון יכולים פילוסופית ואונתולוגיה אסתטיקה

התיאוריה שגם ספרותיים, אובייקטים של בטבעם
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 שימוש תוך אולי כי אם בהם, עוסקת הספרותית
 נפרדת. מתודולוגית ובמסגרת שונה בססה׳לשון

 באספקטים נתקלת הפואטיקה כאשר כן, על יתר
 בהכרח עוסקת היא הספרות, של ספציפיים
 המטאפורה לספרות: בלעדיות שאינן בתופעות

 כל ולא טהורה, ספרותית תופעה שאינה בוודאי
 חקר בכללה. הקונטקסטואלית הסמאנטיקה שכן

 דיסציפלינה איננו טקסטים של סטרוקטורות
 טקסטים של הבנתם בעיית בלבד. ספרותית
 לסוציולוגיה לפסיכולוגיה, לפואטיקה, משותפת

 ההיסטוריה של הדינאמיקה אפילו ולבלשנות.
 הדינאמיקה מחקר להפרידה אפשר אי הספרותית

 העובדות כל תרבות. במוסדות ההיסטוריה של
 בין הפעולה שיתוף הכרח על מצביעות הללו

 עצמו אובייקט אותו בתוך המצטלבות דיסציפלינות
 נפרדים. באובייקטים דומות שאלות המעמידות או

 מדע של חלק היא בכללותה שהפואטיקה זה אין
 של המשנה שתחומי אלא מדעים, קבוצת או אחר

 של שונים משנה תחומי עם מצטלבים הפואטיקה
 את שאיפיין האיזולאציוניזם אחרות. דיסציפלינות

 במאבקה הראשונים בשלביה המודרנית הפואטיקה
העבר. נחלת הוא מדעית, לאוטונומיה

 הפואטיקד* של חשיבותה
 לא לדיסציפלינות־משנה הספרות מדע של זו חלוקה

 סותרות מגמות לפייס על־מנת כאן נעשתה
 לטעון על־מנת אלא שבהווה, הספרותית בביקורת

 הספרות חקר של השונות האפשריות שהמשימות
 פתרונות ותובעות ולגיטימיות מאוד ממשיות הן

 מן שונות גישות אפילו ואולי שונים מתודולוגיים
 תת־דיסציפלינות של מקביל פיתוח המתבוננים.

 של לרמתה הכרחיים שביניהן הגומלין ויחסי אלה
 משכנע באופן וולק שטען כפי מהן. אחת כל

 מבלי ספרותית היסטוריה לכתוב אי״אפשר
 ואינטרפרטאציה פואטיקה של במתודות להשתמש

 באופן המסודרות עובדות כותבים אנו אם (אלא
 של פאראפראזות בתוספת סופרים על כרונולוגי

 תיאוריות לבנות אפשר שאי כשם יצירותיהם),
 מחקר על אותם לבסס מבלי בפואטיקה ומודלים
מפורשים. טקסטים ועל היסטורי

 יכולה הפואטיקה שרק להדגיש יש כן, פי על אף
 יכולה בכללותה, הספרות של שיטתי תיאור לספק
 של המדעית ההבנה את אחת מערכת בתור לכלול
 כלים לספק ויכולה ההטרוגניות, ותופעותיה חלקיה

 ספציפיות בעיות לחקר ראציונאליים ומתודות
 חשובות שהאינטרפרסאציות בשעה וטקסטים.
 מסויימות, ספרות ביצירות המעוניינים לקוראים

 על לגו אומרים וההיסטוריה שהביקורת בשעה
 הרי ;לאומיות ספרויות תקופות, מסויימים, סופרים

 את ובראשונה בראש המאירה היא היא הפואטיקה
 רק האנושית. בתרבות מיוחדת כתופעה הספרות
 לחברינו להסביר אנו יכולים הפואטיקה בעזרת

מה ספרות, היא ואיר ספרות מהי אחרים ממדעים

 הלשון פונקציות ספרותיות, תנועות של טבען
וכדומה.״ בספרות, והערכים

 הביקורת האינטרפרטאציה, כן, על יתר
 במצב נמצאים עדייו הספרותית וההיסטוריה

 של שפע מביאים אנו טרום־מדעי. לכנותו שאפשר
 תקופה של להבנתה או האחד הטקסט אל ידע

 מלאכה בעלי מבריקים, חובבים אנחנו בעבר;
 מסות של הכתיבה מאמנות נהנים אנו זריזים;

 השדרים של מפאראפראזות ספרות, על ספרותיות
 הרקע מהבהרת הספרות, ביצירות הנמסרים
 דרר לדבר בקלות מתפתים אנו הרושם; והערכת
 לשון אידיאות, חברות, אנשים, על הספרות
 או הפילוסופיה של החומרה בלי ואמנות,

 הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה, של הדיסציפלינות
 או המתואר הטקסט אחר נמשכים אנו הבלשנות.

 הם אחרינו, נמשכים והקוראים הנחקר, הסופר חיי
 את קראו שהם מכיוון כוונתנו, למה מבינים

 משפטים אבל ומאירים. מתארים שאנו הספרים
 מניתוחו להעביר אפשר כאלה במסות כך כל רבים

 כר כל רבים מונחים למשנהו; אחד סופר של
 - אנו לחילופים; וניתנים מדי כלליים מעורפלים,

 - הסופר של ״המשמעות״ במסירת כר כל שנונים
 את בתארנו באפלה ומגששים אונים חסרי כה

 אנו ;הסופר של המיוחד טבעו את או הטקסט אמנות
 של המיוחדת האיכות על מעט כה לומר מסוגלים

 כגון כלליים למונחים מעבר המסויים הסופר דימויי
vehicle או ״דימוי״, ״מטאפורה״,  ̂ tenor; אנו 

 עלילה של בגיוונים להבחין מסוגלים איננו למעשה
 הבסיסיים למונחים מעבר הימנעות־מעלילה של או

 ומראים דוגמאות מצטטים אנו כן אם אלא ביותר,
 של אינטרפרטאציה כותבים או מתרחש הדבר כיצד

 אם לעיתים תמה אתה האינדיבידואלי. המקרה
 חדש אימפרסיוניזם בפנינו מעמידה אינה הביקורת

 תחת אימפרסיוניזמים) של יריד נכון, יותר (או,
ולמדנות. ידע של הזה השריון

 פואטיקה של הנמרץ פיתוחה אחד: פתרון רק יש
 כמו לספרות המתייחסת ״פואטיקה שיטתית,

 ).257 : 1975 (קאלר ללשון״ מתייחסת שהבלשנות
 בלשנות ללא מסויימת לשון לתאר אפשר שאי כשם

 או ביקורת ספרותית, היסטוריה לכתוב אסור כר
 ״לשון״ של לתיאורה הכלים בלי אינטרפרטאציה

ה והמוסדות הטקסטים הללו: האובייקטים
 בלי ביקורת כותב אינו איש ואמנם ספרותיים.
 פואטיקה על הנחות של מורכבת בקבוצה להשתמש

 שהן שהנחות אלא ומתודות. מונחים של צרור וללא
בהם שמשתמשים מונחים ומעורפלות, מובלעות

 בניסוחיה היום, שהפואטיקה בכר הוא הקושי י
 מעט אבל חיבורים בהמוני קיימת החדשים,

 המצויין הספר מצויים. שיטתיים מבואות מאוד
 וראוי כזה מבוא בדיוק הוא )1974( מאעובה של

אחרות, לשסות לתרגמו
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 תיאורטית, שיטה של מסגרת ללא כלבד, בתוויות
 שיהיה ככל - הספרותי המבקר את מעמידים

 מזהירה בבדידות - שלו באינטואיציות מזהיר
אינטליגנטי. כיצור

 בחקר אחת משימה רק מהווה הפואטיקה
 לשאר הבסיס את לספק יכולה היא אבל הספרות,
 להשגה הניתן מכשיר זה אין זה. מדע של הענפים
 של בסכמות סבלנות חסרי שנהיה אסור בקלות.

 כשמיישמים פרימיטיביות עדיין הנראות הפואטיקה
 לאין פשוטים אובייקטים מסוימים. לטקסטים אותם
 של יחסית הקטנות היחידות כגון משירים, ערוך

 אמיתית. מדעית תאוריה להם אין עדיין משמעות,
 חדשה מייצגת אנתולוגיה של עורך שכתב כפי

 אולי הלשון של הפילוסופיה ״בתחום בסמנטיקה:
 תוהו שולט אחר פילוסופי תחום בכל מאשר יותר

 במתודות בלהט הנאחזים יש המוסכם, מעט ובוהו,
 (קסון שהתחלנו״ לומר אפשר ובקושי חדשות,

 של בתשלובות עוסקת הפואטיקה והרי ).3 : 1971
 ביותר, וגמישות מורכבות שהן ומשמעות לשון

 של בתודעתם ומשתקפות בהיסטוריה, ממוקמות
קוראים.

 אנו חדשה. דיסציפלינה הפואטיקה אין זאת ועם
 לנסח מסוגלים משאנו יותר הרבה הרבה, יודעים
 מן קצת להרפות שעלינו יתכן אקספליציטי. באופן

 והמתודולוגיה הקיימת הלוגיקה של התביעות
 של טבעם עם להתמודד על־מנת השליטה המדעית

 כל פנים, כל על הספרות. של אלה כגון אובייקטים
 לומר להשתדל עלינו היום לומר מסוגלים שאנו

 הרפלקסים על ויתור תוך הניתן, ככל שיטתי באופן
המורגלים. המסאיים

 שאת פואטיקה, של ראדיקאלית התחדשות
 את תעמיד היום, רואים אנו הראשונים צעדיה
 לתיאור הלשון ואת ומפורט עמוק לניתוח הכלים

 אותם ותעשה הספרות חקר ענפי בכל ולהסבר
 בשאר כמו וניתנים״לפלוגתא אינטר״סובייקטיביים

 צעירה עדיין הפואטיקה ההומאניסטיים. המקצועות
בה. לעבוד מעניין כה כן ועל עבר, לכל ופתוחה

הספרות מדע של משיים כמה .4

 נפרדים לענפים הספרות חקר שחלוקת לעיל ראינו
 שהתפתחו התעניינות סוגי בלבד ממיינת אינה

 מובחנים למחקר מושאים מבודדת אלא בהיסטוריה,
 דיון. של שונים אופנים בהכרח להם שיש היטב
 אחדים מהותיים קשיים על להצביע נוכל עתה

 מיוחדות שאלות המעוררים הספרות שבמדע
 מיו״ ותיאורטיים מתודולוגיים פתרונות ודורשים

חדים.
 הספרות מדע של המחקר שדה של תיחומו .1

 שהם שוליים ביטויים מלבד בבלשנות, בהיר. איגנו
 ברור לסיטואציה, שייכים ובחלקם לשון בחלקם רק

 יש אז גם לשון. אינו ומה אנושית לשון מהי למדי
לשון המכונות התופעות בתיאור קשות בעיות

 תיאורו ביו בלשניות בתיאוריות מתח יש טבעית.
 לבין ״דקדוקיותה״ או הלשון של ,,״נורמות של

 ״סוסים״. או דקדוקיים״ ״בלתי שימושים תיאור
 משפט, לא אפילו סוטה, שמשפט ברור זאת ובכל
 ברור זה אין מסויימת. בלשון משהו עדיין הוא

 הנמצאות שוליות יצירות לגבי מידה באותה
 מסויימת בתקופה שנתפס מה של בגבולות

 כותבים על־ידי רבות שכתיבות ודאי כ״ספרות״.
 להיחשב יכולות אינן ״גראפומאנים״, עלובים,
ספרות.

 להיחשב יכול אינו ומה יכול מה על המושג
 היסטורי באורח הנקבע משתנה מושג הוא ספרות,

 הספרות, של רבות הגדרות כן על וחברתי.
 במובן מעגליות הן רבות, ספרותיות ״תיאוריות״

 ותיחמו הגדירו עצמן שהן שדה מתארות שהן זה
מראש.

 כמכלול הספרות בראיית הוא אפשרי פתרון
 שונות בתקופות שנחשבו יצירות קבוצות של גמיש

 חקר .,,כ״ספרות שונות אנשים קבוצות על-ידי או
 בלשון אובייקטים של מחקר הוא אז הספרות
 לאובייקטים שמחוץ מסויימות בנורמות התלויים

 המשתנות נורמות מהם), שהופשטו (או עצמם
 עם אחת ובעונה בעת אותן לחקור ושיש בהתמדה

 שההגדרות כך על הצביעו כבר היצירות. חקר
 ״בלתי הן אמנות של המסורתיות האסתטיות

 להביא אפשר שאי כלומר ,,,להפרכה ניתנות
 שאינה אמנות לו להראות לקרוצ׳ה דוגמת״נגד

 מקבל היה לא פשוט שהוא מפני ״אקספרסיבית״,
 בהגדרות להשתמש נוכל אולי כאמנות. זאת דוגמא

 ״צורה כגון האמנות של העיקריות המסורתיות
 ״אחדות או קונקרטי״, ״כולל או משמעותית״,

 אלה מונחים שנהפרד על״ידי וכר ,,,אורגאנית
 של יצירות באילו מידה, באיזו :לשאלות מהגדרות

 הן יצירות ואופנים צורות ובאילו ספרות,
 ״אקספר־ /,״אבסטרקסיות או ״קונקרטיות״

 הקושי כן פי על אף וכר? ״בדיוניות״ או סיביות״
 היסב מוגדרת אובייקטים קבוצת לפנינו אין :נשאר

 של כלשהי הגדרה על־ידי מלכתחילה שנתחמה
המדע.

 נוספת, יסוד בעיית קשורה הקודמת בנקודה .2
 של שתיאורסיקנים שבמסורות ההבדלים דהיינו
 אחד שאדם יתכן שלא מכיוון עמם. נושאים ספרות

 הספרות, של והתופעות הצורות כל את מקרוב ידע
 שלא או במודע ספרות, של תיאורטיקנים נוטים

 והמוגבלת המסויימת ידיעתם על להסתמך במודע,
 המיוחדות האסתטיות והנורמות ספרות יצירות של

 מן הכללות להיות נוטות האלה התיאוריות להן.
 האישיים. ואמונותיהם חינוכם של העובדה

 עצומים. הם ותקופות תרבויות שביו ההבדלים
 צורה להיחשב יכול היפאני ו יק א הה למשל,

 בהאיקו נראה אם נטעה אבל שירה, של אידיאלית
 הקלאסי. האירופאי במובן אידיאלי שיר אחד

של קורא עצומות. בכמויות מתפרסמים ההאיקו
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 כאלה שירים 1500ב~ נתקל להאיקו המוקדש ירחון
 שירים של כאלה במספרים כמובן, 12 גליון. בכל

 ערוך לאין פחות עצמאי תפקיד ממלא האחד השיר
 בתוך וגם המערבית. שבמסורת האחד השיר מן

 ניכרים. הבדלים יש עצמה המערבית המסורת
 רומאן הרוסיים, שהפורמאליסטים ההדגשה למשל,

 אחרים סלאביים ומשוררים וחוקרים יאקובסון
 המשקל, את בשירה, הצליל מישור את מדגישים

 נובע שהוא יתכן יכדומה, הצלילי התזמור החרוז,
 בעשיית שיחק זה שאספקט החשוב התפקיד מן

 מצד האלה. בשפות לשוניים טקסטים של השירה
 הפיגוראטיבית והלשון המטאפורה מרכזיות אחר,

 האנגלית השירה של נכבדים ובגופים בשקספיר
 אנגליים מבקרים לגבי מרכזי הזה האספקט את עשו

 מערכות לשידוד גרמו טעם שינויי ואמריקאיים.
 העדיפויות סדר את ושינו הספרות של בהיסטוריות

 קביעות דבר, של לאמיתו ספרותיות. תיאוריות של
 של מקבוצה שנשאבו למדי, כלליות מעורפלות ערך

 של לתיחומו כבסיס שמשו אידיאליים, טקסטים
 ולמושגים התבוננות של יותר רחב שדה

 מבקרי של והשאלות העיקריים התיאורטיים
 לא אותה לפתור אפשר זו נראית מעגליות ספרות.
 וכל מכל הספרותי השיפוט שאלת הזנחת על־ידי

 ההדדית התלות של אנאליטית ראיה על־ידי אלא
 וקבוצת ערכים של נורמות מערכת שבין

 ברור הקודמת, בנקודה כמו ספרות. של אובייקטים
 המבוססות קדומות מדעות להיפרד שעלינו כאן גם
 או הספרות את המגדירה האסנציאלית הטעות על

 זה עניין ביסודה. אחת בדרך אסתטיים ערכים
 מסרבים רבים חוקרים כאשר במיוחד היום מומחש

 שונים סוגים על ודנים עילית של בשירה רק לדון
 חלק שהם ורבאליים ולא ורבאליים טקסטים של

 בלשים, סיפורי כגון ימינו, של ההמונים מתרבות
וכר. בדיוני מדע טלביזיה, תסריטי

 שמדע האובייקטים שקבוצת בלבד זו לא .3
 אלא מוגדרת, בלתי קבוצה היא בהם עוסק הספרות

 מהי ברור לגמרי לא כך. הוא היחיד האובייקט גם
 המסורת מן יודעים שאנו כפי ספרות. יצירת

 אינגרדן, מרומאן וראשונה בראש הפנומנולוגית,
 האובייקט ובין הלשוני הטקסט ביו דיכוטומיה יש

הזה. הטקסט מן הקורא על״ידי הממומש האסתטי
 יש דו״משמעיים, הם הטקסטים מכד כתוצאה

 יכולים ואיננו צודקות, אינטרפרטאציות הרבה
מצד ויחיד. אחד כאובייקט ספרות יצירת על לדבר

 היו 1957״ב־ כתב: הנדרסון הרולד כר, י2
 רובם להאיקו, המוקדשים ירחונים כחמישים
 לבדוק בידי שהיו בגליונות מסחריות. הצלחות

 בכל האיקו מאות חמש אלף של מינימום יש
 בהרבה עולה שהסך־הכל מאמין אני [...] אחד

 שהיום סביר ).2-1 ,1958( מיליון״ על
יותר. גבוהים המספרים

 ממוצע ולא סובייקטיבית קריאה לא אחר
 חוקר את לספק יכולים קריאות של סטאטיסטי

 סביר קונסטרוקס הוא המחקר מושא הספרות.
 על-ידי העשויות התוספות ובין הטקסט בין אי־שם

 התערבות של ההיקף אבל ״הולמים״. קוראים
 הטקסט בסוג תלוי על-ידו הטקסט מימוש או הקורא

 הקורא על כן, על יתר הקורא. ובסוג והתקופה
 לאור הטקסט את ולקרוא מובלע״ ״מחבר לבנות
 עמדה כי אם ״כוונתו״, או כזה מחבר של עמדתו
 עצמו. הטקסט מן רבה במידה הופשטו אלה וכוונה

 אלא גרידא, במעגליות ענין לנו אין שוב כאן
 פנים, כל על לפענחה. החוקר שעל גומלין בתלות

 פשוט שאפשר אחת אובייקטיבית עובדה איננו שיר
ולמיינה. בה להתבונן

 מדעית גישה שכל הראציונאלי התיאור חובת .4
 עצמו הטקסט של בראייתו לערבבה אין מעמידה,

 הפואטיקה את המאשימים אלה ראציונאלי. כמבנה
 את הורסת או השיר ״נשמת״ את נוטלת שהיא
 את מערבבים פשוט בספרות הקריאה חווית

 אין חוקר. שהמדע האובייקט עם המדע של המתודה
 שנוצרה כיצירה השיר ראיית על לוותר צורך כל

 ואי* אינטואיטיביים באופנים ניכרת במידה
 שיח־ ראציונאליים. ובניה תכנון בצד ראציונאליים

 אחדותו של או כזה אי״ראציונאלי תהליך של זורו
 טקסטים קבוצת או טקסס המשרה הדמיון כוח של
 מדע של להתבוננותו מטרה הם גם אחד סופר של

הספרות.
 בטקסט. עוסקים והבלשן ההיסטוריון גם .5

 רק ולא מילים מנתחים והסוציולוג הפסיכולוג
 והמלים הטקסטים לגביהם אבל התנהגויות.

 התופעות על מסקנות להקמת כעדויות רק משמשים
 או languor מעונין הבלשן מנתחים. אלה שמדעים

 (דיבור) parole ולא )competence( ב״כשירות״
 יחיד. שבמשפט )performance( ״ביצוע״ או

 בעובדות או בתהליכים, מעוניין היסטוריון
 בטקסטים עקבותיהם את שהשאירו ואירועים,

 יכולים אנו אין הספרות בחקר ואילו המנותחים.
 יצירות חלק) (לפחות של הפנימי הערך את לשכוח
 היחודי בטבעם העניו ואת אינדיבידואליות ספרות

 הביע שוולק כפי מסויימים). קוראים לגבי (לפחות
 ההיסטורי המחקר מן נבדל הספרות ״חקר זאת:
באנדרטאות אלא בתעודות לא דן שהוא בכר

(“Not with documents but with monuments”)
לנתח אנו יכולים כמובן, ).15-14 : 1963(

 על להכללות תעודה בהיותה רק כזאת ״אנדרטה״
 המערכת על או הספרותית ההיסטוריה תהליך

 הטקסט של המשחק״ ״כללי על או השירית
 בטבעה לדון גם חייבים אנו אכל הזה. המסויים

זו. מבעיה להתעלם פשוט יכולים איננו כאנדרטה.
 העשוי אחד אובייקט היא ספרות יצירת .6

 ויחידות הלשון של והמשפטים המלים כגון מרבים.
 ובמשפטים. במלים להימסר המסוגלות משמעות של

מביאים אינטגראציה, של הגבוהה הדרגה למרות
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 שיקולים הקטנות היחידות של העצמאיים הערכים
חת ואינפורמאציות  להתעלם אפשר שאי לטקסס מ

 תוי או הצבע קטעי כמו שלא הספרות. בחקר מהם

 מחוץ עצמאיים כסימנים קיימות המלים המוסיקה,

 כשלמות שיר לתאר בפשטות יכולים איננו לאמנות.
 האוטונומיים באלמנטים להתחשב מבלי אורגאנית

הללו.
 הבלתי הערכים של תיאור שום אחר מצד .7

 יכול אינו הללו המרכיבות היחידות של תלויים

 בתור שלהן והפונקציות ערכיהן להסברת להספיק

 בכך מיוחדת הטבעית הלשון אם הספרות. יצירת

שות של גבוהה דרגה בה שיש  קונסקסטואלית רגי

 יאקובסון) רומאן והדגיש חומסקי נועם שטען (כפי

 מאוד רב שימוש עושים ספרותיים שטקסטים הרי

 על לוותר שעלינו מכאן להסיק אין הזאת. בתכונה

 נכון, ספרות. יחידות של שיטתי לתיאור נסיון כל

 היסוד יחידות של מילון לחבר יכולים איננו

 שיריים. בטקסטים מלים משמעויות של או בספרות

 הצורות של דקדוק לחבר זאת בכל יכולים אנו

 של העקרונות את להם, מצטרפות כאלה שיחידות

 סמאנטיים בקונטקסטים בהן החלות ההשתנות

שונים. ואסתטיים
 נורמות בעזרת רק טקסט לאחד אפשר .8

 מן באות שהן בין הזה, לטקסט שמחוץ ומודלים

 העולמות או העולם מן או הספרותית, המסורת

 של ידיעה רק לא דורשת ספרות הבנת האפשריים.

 מספר גם אלא כתובה היצירה שבה הטבעית הלשון

 הסוציולוגיה, הפסיכולוגיה, כגון אחרות מערכות

 כאלה, מערכות של וחלקים עולם, השקפת הדת,

 בשם אותם כינתה הרוסית הסמיוטית שהאסכולה

 ספרותי שטקסט מכאן משניות״. מידול ״מערכות

 בהרחבה פתוח גם הוא אלא סגורה צורה רק אינו

 ללשון. להפכו שניתן או בלשון המגולם דבר לכל

 יכול באינטרפרטאציה העוסק ספרות חוקר כן על

 ועל חוץ־ספרותיות אינפורמאציות למספר להזדקק

אחרים. למדעים גם כן

 מוגדרות טבעית שפה של היסוד יחידות .9

 המידות הצורות, את יודעים אנחנו בבהירות.

 ואילו בלשון. ומורפימות פונימות של והמבחר

 דמויות, דימויים, מטאפורות, כגון ספרות יחידות

 קרובות לעיתים הן תצפית, נקודות אירועים,

 לבנותם הקורא שעל ביותר מורכבים קונסטרוקטים

 (כגון יותר גבוהות תבניות של קיומו לאפשר כדי

 כר, וכדומה). טקסט של סמאנטית הצטרפות עלילה,

 את ששינתה אחת מלה פשוט אינה מטאפורה

 מתי אנו יודעים המודרניסטית בשירה משמעותה:

 מתי מראש יודעים איננו אבל מתחילה, מטאפורה
 ימשכו הטקסט מן חומרים ואילו תסתיים היא

 ״אובייקט״ להיות תתגלגל לא היא האם או לתוכה

 לא שאף יתכן אירועים השיר. של ״העולם״ בתוך

 מסקנות יהוו אלא הטקסט בתור ככאלה ינוסחו

 לבנות לא או לבנות עלינו אם הקורא. על שנכפו

קטע של החומר מתור מסויים אירוע על השערה

 מסויימת עלילה היפותזת האם בכר תלוי מסויים
 כר כזאת. קונסטרוקציה דורשת יותר רחב בטקסט

 יחידות של מילון ולרשום לחוקק יכולים אנו אין

 טקסט פני על בעוברו לזהותן יוכל שמחשב יסוד

 בצורותיהן מלים בזיהוי זאת לעשות שאפשר כפי
 אלמנטים של האובייקטיבי קיומם אפילו הגראפיות.

 ליחידות לעשותם כדי מספיק אינו בטקסט מסויימים

 את לספור בפשטות יכולים אנו אין כר ספרותיות.

 יחידה של חלק להיות הופך צליל השיר. צלילי

 - יותר גבוהה תבנית יש אם רק ספרותית

 לכלול שיכולה - צלילי תיזמור או אליטראציה

 הדדית תלות יש בקיצור, זה. מסוים צליל בתוכה

 ובין יחידות של וצורותיהם קיומם בין חזקה
 שיחידות יותר רחבות תבניות לבניית האפשרות

אליהם. משתייכות אלה

 נראה ״סטאטיים״. הם שלנו המונחים רוב .10

 אבל קבועות. ויחידות קאטגוריות מתארים שהם

 של (במובנם ״דינאמי״ הוא ספרותי טקסט

 כרצף לנו מוגש הטקסט ומוקרז׳ובסקי). טיניאנוב

 לכתיבתו זמן מקדישים אנחנו סימנים. של
 סימולטאנית כחוויה אלינו פונה הוא איו ולקריאתו.

 שבו כתהליך אלא שטייגר) שחשב (כפי אחת

 מה בתוך להכלל חייבים יותר מאוחרים חלקים

די שהוכן  אינפורמאציות יותר, הקודמים על־י

 מובנות להיות להיתקן, חייבות יותר מוקדמות

 בהכרח מייצג אינו זה תהליר מהופכות. ואף מחדש

 ולא זמן״ של ל״אמנות ספרות והופך זמן, של רצף

ר שסבר שפי חלל, של ש א סינג(  1:1 של יחס הניח ל

שר תמיד יש אבל למסומנים). מסמנים בין  של מ

מנת בו משתמש שהמחבר טקסט,  חוויה לבנות על־

 של דינאמי תיבנות של גביו על והנה, אסתטית.

 יחידות״על להקמת מגמות גם בבירור יש הטקסט

 אידיאה, שלם, שיר של דימוי כגון ״סטאטיות״,

בור. של אופיו או עולם, השקפת  שבין המתח גי
 האינטגראציה לבין הטקסט של הדינאמיזאציה

 תכונה היא שלאחר־מכן ה״סטאטית״ המורכבת

הספרות. של טיפוסית

 ובניכוי בהכללה מתעוררים רבים קשיים .11

 באופן בפואטיקה. אפילו הספרות, במדע

 תחום לאותו רק טובה הכללה כל פאראדוקסאלי,

 אינה כאשר מתמוטטת היא תופסת, ההכללה שבו

 ברר של פואטיקה לנסח יכולים אנו למשל תופסת.

 אבל סיפוריו. רוב על״פי מסויים סופר של סיפורים

 תתפוס זו שפואטיקה ערבים להיות יכולים איננו

 שהיא או הטובים, סיפוריו בכל או סיפוריו, בכל
 האספקטים ובכל החלקים בכל שווה באופן תתפוס

 אספקט או חלק (או סיפור השייכים. הסיפורים בכל

 לתיאור יזדקק הזאת לפואטיקה שייר שאינו ממנו)

 סופר של אחד, ז׳אנר (של יצירות קבוצת שונה.

שון״ להוות יכולה אחד) ספרותי זרם של או אחד  ״ל

שונות״ אבל נפרדת;  אין למדי, נזילות הן כאלה ״ל

 פי על הן ולמעשה חד, באופן מזו זו מופרדות הן

ם של קומבינאציות רוב פני צ תת־ בדרגות כמו־
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 למנוע צריכה אינה זו עובדה משתנות. ובצורות
 או ״צפנים״ לגבי הכללות מלהקים בעדנו

 אלה שאין יודעים שאנו בתנאי כאלה ״לשונות״
 בתור הפועלים צפנים אלא יצירות, של לשונות
עצמה. את מגבילה ושחלותם יצירות

 בין גומלין תלות של גבוהה דרגה יש בקיצור,
 המקרים ובין אחד מצד והכללות נורמות של סוג כל
 הספרותית ההיסטוריה ושל ספרותיים טקסטים של

 שום או נורמה שום לחקור יכולים איננו אחר. מצד
כאלה. גומלין מתלויות בנפרד עובדה

 שבודדו היחידות ביו עצום פער יש .12
 ובין אחד מצד הספרות בתורת שהובהרו והמונחים
 המורכבים הקונטקסטואליים ביחסים ידיעתנו

 יכולים אנו אחר. מצד ספציפיים שבטקסטים ביותר
 אבל פוקנר, של או פרוסט של עמוד בבירור להכיר

 הקטנות היחידות את רק תופסות שלנו התיאוריות
 אלמנטים חרוז, (משקל, הטקסט של ביותר

 (עלילה, ביותר הגבוהות את או סיגנוניים)
 שבין הרחב התחום תצפית). נקודת קומפוזיציה,

 הספרות. לתורת חתומה ארץ עדייו הוא לאלה אלה
 מגששים אנו ספר של עמוד מתארים כשאנו

 המאומנות באינטואיציות משתמשים או באפילה
שלנו.
 לשיתוף הקורא היום, המקצוע מצב הוא כזה
 ניתוחים לבין תיאורטיים מודלים ביו הדוק פעולה

 שהתיאורטיקאים סכנה יש ספציפיים. טקסטים של
 של האמת מן יתרחקו הלוגית האוריינטאציה בעלי

 נוחיות לשם מדי פשוט באור אותה יראו הספרות,
 לא מעניינות תצפיות ששום כר כדי עד המתודה

 עמוסות מסות, מדי יותר יש האחר ובקוטב ייעשו.
 הטרמינולוגיות כל את להפוך הנוטות תרבות,

 פשוט טיעון של ערכו את והשוכחות למטאפורות,
 ושיטתית הגיונית שהיא מתודה על המבוסס וישיר

זו. בשעה הניתן ככל

והאוניברסיטאות הנוכחי המצב .5

 בפני העומדים המיוחדים הקשיים מן להתעלם אין
 של ביותר והגמיש המורכב האופי מן הספרות, מדע

 בנוסף אד שלו. האובייקטים וקבוצות האובייקטים
 חקר של באירגונו מסויימות תופעות יש לאלה

 נעיר כאן זה. מדע של פיתוחו על המקשות הספרות
( זה. בכיוון אחדות נבחרות הערות אר

 של צירוף על־ידי התאפשרו המדעים הישגי .1
 והמון אחד מצד תיאורטיים ומודלים נועזות הכללות
 אחר. מצד ביותר ומתמחים מדוקדקים מחקרים
 נשתנתה בבלשנות כמו בפיסיקה עולמנו השקפת

 היחידות ונותחו פורקו כאשר ראדיקאלי באופן
 של פיתוחה הפונימות. או האטומים ביותר, הקטנות

 של תוצר הם חדש ידע השגת או חדשה תיאוריה
 אחד כל מסויים בכיוון העובדים רבים חוקרים

 ספציאליזאציה שום שלו. ומיוחד מפורט בפרוייקט
ידיעתנו מצב הספרות. בחקר הושגה לא כזאת

 בשנים משמעותי באופן התקדם לא במטריקה
 הנדרשים מדוקדקים שמחקרים מפני האחרונות

 הצעיר. לחוקר משרה ניתנים היו לא זו למטרה
 עתר, עוד גרוע הספרותית בסמאנטיקה והמצב
 ספרות חוקרי נועזות. הכללות וכמה כמה למרות

 שדור הערך ספציאליסטים. ולא כלליים מומחים הם
 למהדורה רבות שנים שהקדיש לחוקר ייחס קודם

 הפואטיקה. לתחום עבר לא ספר של ביקורתית
 בעלת להיות יכולה לא ספציאליזאציה שום כמובן,

 רחב תיאורטי למודל קשורה היא אם אלא ערך
 של למדי החובבני המצב לפיתוחו. תורמת או יותר

 מחקרים של ממיעוטם הן נובע הספרות תיאורית
 תיאורטיים מודלים של מהיעדרם והן מפורטים
 וביחוד מספקת. במידה ואופראטיביים מפורטים
אלה. שני בין הפעולה משיתוף

המעניינות בעיות בפני עומד הספרות חקר .2
בלשנות, :אחרים מדעים אחת ובעונה בעת

 פילוסופיה פסיכולוגיה, סוציולוגיה, סמאנטיקה,
 שונים בזמנים פלשו הספרות לחקר אכן, וכדומה.

 ושוב שוב השכנים. המדעים של מתודולוגיות
 בשלב פוריות כאלה שפלישות לדעת נוכחנו

 מאוחרים בשלבים מכבידות נעשות אבל הראשון
 להיות הופכת השאולה שהטרמינולוגיה משום יותר

 נשארות שלעולם משום או מטאפורות של קבוצה
 אינו הזר ושהמדע לספרות מיוחדות שהן תופעות

 שיתוף כן פי על אף עליהן. וחשבון דין מוסר
 הכרחי שהוא נראה כאלה מקצועות עם קבוע פעולה
 מבלי להתקדם יכול הוא אין הספרות. לחוקר
 על הקורא, של הפסיכולוגיה על היפותזות לעשות

 נורמות על כלשון, הסמאנטית האינטגראציה
וכדומה. בדיונית, בחברה מוסריות

 המבנה מן נוגע הנוכחי במצב מיוחד קושי .3
 קבועה תלונה הספרות. לימוד של האוניברסיטאי

 שההוראה ספרות, של תיאורטיקנים של היא
 מצב את משקפת אינה הספרות של האקאדמית

 של האקאדמי ״האירגון כתב: קורציוס המדע.
 מצב את משקף וספרותיים פילולוגיים מחקרים

 בזה מסתכלים כשאנו .1850 של הרוח מדעי
 ״1850 של הרכבות כמו מיושן זה מצב 1950ב־

 הובעה חדשה, מעמדה דומה, ביקורת ).45 : 1954(
 של האחרון בפרק ווורן וולק על-ידי נמרץ באופן
 בשנות שנכתב זה פרק שלהם, הספרות׳ ׳תורת

 מדפיסים איו כי עם וכלל כלל מיושן אינו 40ה־
זה. קלאסי ספר של הפופולאריות במהדורות אותו

 האוניברסיטאות כאשר היום, יותר חמור המצב
 לרוע מדע. של לפיתוחו החברתיים המוסדות הן הן

 השיטתית והפואטיקה הספרות תורת המזל,
אוני בתוכניות בלבד שולי תפקיד משחקות

 כבכלי כבקישוטים, בהן משתמשים ברסיטאיות.
 המחלקות הן לספרות מחלקות משניים. עזר

 אלא נושאים לפי לא הבנויות הרוח במדעי היחידות
 סטודנטים סופרים. של וקבוצות סופרים לפי

אנתרופולוגיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה, בבלשנות,
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 כגון: ותחומים בעיות על בקורסים לומדים וכדומה,

 פסיכולוגית תחביר, סמאנטיקה, חברתיים, מוסדות

 של סטודנטים וכדומה. למידה תורת התפתחות,

 את שיטתי באופן אותם מלמדים אין ספרות
 המקצוע. של הנוכחי במצבו אפילו הם, מקצועם

 במדויק לעבוד מסוגלים הם אין קרובות לעיתים

 הפואטיקה סטיליסטיקה, פרוזודיה, של באספקטים

 שוס מכר, כתוצאה הז׳אנרים. תורת או הסיפר, של

 יכולים אינם גבוהה, בדרגה אפילו סמינארים

 ולעסוק בפואטיקה שיטתי ידע על להסתמך

וספציפיות. מתקדמות יותר בשאלות

 ספרות שמכקרי פלא זה אין מכר כתוצאה

 מתחילים תיאורטיות בבעיות הנתקלים ופרופסורים

מבראשית. ושוב שוב
 פואטיקה של השיטתיים הלימודים מיעוט בשל .4

 ביותר. מושפע הספרים שוק גם באוניברסיטאות,

 מלמדים שבה הראשית הלשון היא שאנגלית מכיוון

 על משפיע האנגלית מצב עליה, וכותבים ספרות

 לקורסים מכוונים שהם או ספרים המקצוע. כלל

 שיש ומכיוון ביותר. יקרים שהם או אוניברסיטאיים

 שיטתי באופן העוסקים קורסים מאד מעט

 בשוק, בפרוזודיה ספרים מאוד מעט יש בפרוזודיה,

 דיכוי קיים בקיצור, הפואטיקה. שדות בשאר וכך

 במצב הפואטיקה של מכוון) בלתי כי (אם ממוסד
 זהו המו״לות. ובעולם הספרות חקר של הנוכחי

 דוקטור עבודות עצמו. את המכשיל מצב כמיבן

 את תורמות הן משמעותיות, ופחות פחות נעשות

 302ש־ סופר של יצירות המפרש 303ה־ הספר

 את מקדמות ואינן לכן, קודם לו הוקדשו ספרים

 מושגת. אינה היצטברות שום הספרות. מדע

עת בקריאת ההתעניינות תבי־  של וספרים כ

שרת. הולכת ״ביקורת״  שקל ידע לפנינו אין ונו

 כלשהו אספקט על או הספרות על אליו לגשת

 סופרים על בספרים למצב (בניגוד בתוכה

ספרותית). והיסטוריה

 היה הדין מן תרבות על הידע התפוצצות עם .5

 של האידיאל את לעזוב אלא ברירה שאיו שנניח
 הבא. לדור התרבותית המסורת מכלול העברת

 ידיעה לסטודנטים למסור פנים בשום יכולים איננו

 שננסה במקום בעבר. ערר בעל שהיה מה כל על

 התרבות, אוצרות לנושא הסטודנט את להפור

 הלומד כשוליה הביניים ימי דרך על ללמדו במקום

 עלינו הטקסטים, קריאת אופני את בהתנסותו

 ספרות על ידע של שיטתי גוף לו למסור לנסות

נוספים. ניתוחים לשאלות וכלים

 סופרים של הוראתם להזנחת משאלה זו אין

 קריאה של הוראתה לדיכוי או ויצירותיהם

 ידיעת בלי בבלשנות לעסוק שאין כפי מדוקדקת.

 ידיעה בלי בפואטיקה לעסוק אפשר אי כר לשונות,

 אסור האפשר. ככל מגוון ספרות של בגוף

 טרמינולוגיות של למחסן תיהפר שהפואטיקה

ה הכלי היות1” עליה אלא ומתודולוגיות,

צירית על הידע לאירגון אינטלקטואלי ספרות. של י

 העשירה המקריות דרך לא הספרות של הוראתה

 מדעי סדר של השאלות דרר אלא אחד טקסט של

 הבעיות את (ולמוריהם!) לסטודנטים תבהיר
 שבין הקשרים את הספרות, בהבנת הכרוכות

 את ויכינו אחרים, אנושי ידע תחומי לבין ספרות

 בתיאורם חדשה לרמה יפרצו שאולי העתיד חוקרי

 ביותר ומורכבים מוכרים לשון מבני של והסברם
הבנתם. בראשית רק שאנו אלה

י א ד ם מ ו ק מ
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 סדר לפי המאמרים של כרונולוגי לוח .21
פרסומם

מה ר הקד פ ס ״ ״, ל ם שי ע מ ך ה תו ץ, ב ר א 3 ה .1 0 .4  מקודם (הופיע .8

ת ב בגזי ״ ש ,1942( ת ך ) ר ת ד, כ ר ב ג, חו י ם ז־ די מו 1 ע 4 7 - 1 4 5, 

ס כונ ך ו תו ת ב סו רי על מ פו ״י סי ת עגנוו, ש א צ קן, הו ״ג, שו ב ש  ת

ם מודי 8 ע 5 - 7 4( .

ברוד. קורצווייל, .1

ן ו נ ג ע ה ״ ש לו ש ״, ב ת לו ך קו תו ר, על ב מ ש מ 2 ה 7 .1 0 .1 9 5 ס .0 כונ ) 

ך תו ץ ב מ או ליו ה חו ת - ל נו חי ם ב מי ע ט ו ו תנ רו פ ס ה, ב ש חד  ה

ת א צ ת הו ריי פ ם, ס לי ע ם פו די מו 1 ע 9 5 - 1 9 0 (.

לאד!. גולדברג, .2

ת רו ע ה דו ״ עי ״ ״, ל ם נ עי ך ו תו ץ, ב ר א 2 ה 0 .4 .51; 2 6 .4 .5 ס .1 כונ ) 

ך תו ת ב כ ס אן, מ מ רו ג, ה ״ שי ם ת די מו 1 ע 5 4 - 1 3 ת וכן ,4 סו מ  על ב

רי פו ״י סי ו, ש גנו קן, ע ם שו לי ש רו ב, י בי א ל- ת ק ,1963 ו  פר

שר, ע ה״ ש מי ם ח די מו 1 ע 6 0 - 1 4 1( .

ברוד. קורצווייל, .3

י ״ ש : ״ ם עגנון ״, החול לי ט מנ טי סנ ד, ה ל ך מו ר ם ,1952 ,9 כ די מו  ע

2 5 1 - 2 4 ס .7 כונ רו ( פ ס ״י ב ן ש ו גנ ם ע חיי י - הזז ו נ ו א, עי ר ק  מ

ת א צ ל הו ב ב, חיפה, יו ״ כ ש ם ת מודי 1 ע 7 4 - 1 6 2( .

יעקב. בהט, .4

ר פו סי ם ״ פני ר מ פו סי מה ל של ה ת ( ד אג ע ל ב ״, ש ה) ע ב ש ל ו לו  א

ח ״ שי א ת ע [ל דו ס אם י פ ד ם נ כן]. קוד ס ל כונ ך ( תו ת ב סו  מ

ם רי מ א מ ״י על ו ן, ש ת עגנו א צ ץ הו בו קי חד, ה מאו ט ה ״ ל ש  ת

)1978, ם ) די מו 1 ע 0 7 - 1 0 3( .

דב. סדן, ^5

ל ע דו ״ עי / ׳ ״ ם נ עי ך ו תו ץ, ב ר א 3 ה .1 0 .5 8; 1 0 .1 0 .5 ס .8 כונ ) 

רו פ ס ר ב ש ת עגנון פ ח ת ת ר ת כו ר ה ש פ דו ״ עי / ׳ ״ ם נ עי ת ו א צ  הו

ת ד ם אגו רי פ סו ל ה א ר ש ד בי ת לי א צ ״, הו ה ד ס מ ח ״ כ׳׳ ש  ,1968 ת

ם די מו 1 ע 2 2 - 1 0 6.

משולם. טוכנר, .6

ר ש פ כו ״ ר ד ם על - ו שול ״ מ ר כנ ע [לא טו דו ס אם י פ ד ם נ ד כן], קו  ל

חס״אב ז. מנ כ׳׳ ש ס ת כונ ך ( תו י ב נ ב ר א ד ם על - ג רי פ ר, סו פ ס  ו

ת ריי פ ר, ס קו ת מ א צ ת הו ד ם אגו פרי סו ם ה רי ב ע ל ה א ר ש ד בי  לי

ת א צ ״ הו ה ד ס מ מ, ״ ״ ע ן, ב ג ת־ מ ם ר די מו 1 ע 4 7 - 1 4 4.

םדו,דב. <7,

ן ו צי ך ״ ר ר ד רו מ ת ה ו הר ת אז ר קו בי / ב ן׳ ו גנ ם, ע אזני ך מ ר ״ז, כ  כ

אי מ ל״ פרי ת ,1968 א ר ב דו, חו ת ו א צ ת הו ד ם אגו רי פ סו ם, ה רי ב ע  ה

ם מודי 3 ע 5 9 - 3 5 0.

־דן. מירון, .8
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ל ע ה ״ ס פי ת ה ה פי סו ריו טו ס הי ם ה שניי ו ב רי פו סי ם מ חרי או מ  של ה

/ ן׳ ו גנ ת, ע רו פ ס ך ה ר ת א כ ר ב פר חו ס ץ 2 מ קי ) 1968, ת ) א צ  הו

ת ט סי ר ב ני ב, או בי א ל־ ם ת די מו 3 ע 8 5 - 3 7 8.

עדי. צמח, .9

ת עו מ ש מ ה ת ״ לי א טו ק א ת־ לי מ ס דו של ה עי ם׳ ׳ עינ לי - ו שו ר ב ש פ  ׳

ן׳ ם עגנו שול מ ״ ל ר כנ ך טו תו ת, ב עו ך ד ר ״ו, כ ף ל ט, חור שכ׳׳  ת

ם מודי 4 ע 6 - 3 ס .6 כונ רו ( פ ס ם ב לי גו ר עי ש ה על - ויו ר צו  ה

ת רי חזו מ ר, ה פו סי ת ב א צ ף, הו ״ ל ב א בי א ל־ ם ,1970 ת די מו  ע

1 1 7 - 9 8( .

יואב. אלשטייו, .10

ת עיי ב ש ״ רו פי דו של ה עי ם׳ ׳ נ עי ד ו ע ם׳ ו׳ ל ״י עו ש ן, ל  עגנו

ת, רו פ ס ך ה ר ת ב, כ ר ב ר 2 חו א ,1970 (ינו ת ) א צ ת הו ט סי ר ב ני  או

ב, בי א ל־ ם ת די מו 4 ע 1 7 - 4 1 5.

שלמה. צור,ר, .11

רי ב ד ה ״ ב שו ה ת מ של ״, ל ר ק ם, צו ם ש די מו 4 ע 1 9 - 4 1 7. עדי. צמח, .12

״י ש דו עגנון: ״ עי ם, ׳ עינ ש - ו חר חיפו ״, א ה צי ט ר פ ר ט ך אינ תו ב

C o llo q u ia  G erm an ica  /. 1 9 7 0 , pp . 8 3 - 9 9 .

ם רג תו מ ת) ( מני ר ג מ

גרשון. של,ד, .13

ת עיו ב ה ״ צי א ט ר פ ר ט אינ רי של ב פו ״, סי ן ו גנ ת, ע רו פ ס ך ה ר  ג כ

ת רו ב 4 חו - בר ,3 מ ט פ ב), 1972 ס ל׳׳ ש ת ם ( די מו 4 ע 9 6 - 4 4 8.

עמיהוד. גלעד, .14

ת חו כ בר ״נו ח מ דו ה עי ם׳ (׳ עינ ה - ו פינ ס ת, ׳יו ר מ  עם או: הז

״ ( ם׳ רי ב כ ע ק - ה ר ב פ ך י תו א עגנוו ביו ב ק פ ק ר - ל ק ח ה, מ שוו  מ

ת א צ ר הו ב ״, ״ ן י רי ת או ה בי א הוצ ל ה ת ש רו ד ת ס ם ה טי דנ טו ס  של ה

ה ט סי ר ב אוני לן, ה אי ר־ ג ב ל׳׳ ש ,1972( ת ם ) די מו 2 ע 0 2 - 1 8 2.

הלל. ברזל, .15

לוי ג מוי ״ ס ״, ו ר פו סי ך ב תו ת ב מנו ר א פו סי ׳י של ה ו, ש׳  עגנו

ת א צ ת הו ריי פ ם ס לי ע ה פו בי ח ב, מר בי א ל־ ת ם ,1973 ו די מו  ע

1 3 2 - 8 9.

גרשון. שקד, .16

רי פו סי ה ״ הב ם א טיי ס לי א טרי שווה: עיון - מ ת׳ מ ו נ גו ע דו ׳ עי  ׳

ם׳ עינ ת ו ע בו ש ם׳׳׳, ו׳ מוני ך א תו רי ב פו ה סי ב ה ל של א א מו ף ש ס ו  י

ו י - עגנו נ ו ר, עי ק ח ת מ א צ ת הו ט סי ר ב ני ן או ל אי ר־ , ב ן ג ת־ מ  ר

ם ,1975 די מו 1 ע 2 4 - 7 2.

הלל. ברזל, .17

ם גנני ע מ היו לא ״ ״, י ך ת ל עו די ת, י ו נ רו ח 2 א 0 .2 .7 6. ם. יזהר .18

ם לי מ ס ם ׳׳ בי טי מו ם ו ליי ב ר ק פו סי דו ב עי ם׳ ׳ נ עי ״י ו ש , ל ך׳ ו נ ג  ע

ך: תו ר ב נ מי ס ן - ב תו ר שנ נ מי ם, ס צי בו קי ב, ה בי א ל־ ״ז, ת ל ש  ת

מודים .172־160 ע

מיכל. אורון, .19

ל ע מע ״ ש מבנה מ ת ו ר צי ״ בי ן ו גנ ץ, (ב), (א) ע ר א 2 ה 0 .4 .7 9: 

2 7 .4 .7 9.

חיים. ברנדויין, .20
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רי120 פו ה סי ב ה עגיון ש־י׳י של א

 ולארוסתו אהרליך גוטהולד של לבתו כיאות שושנה, של מעלותיה לציון
רכניץ. של
 יכולתן הרמוניה. תורת ובדיבוריהן במעשיהן מדגימות הן אף הבנות שש

 של אבותיהן הקונסול. של הנחותיו צדקת מוכיחה אחת לחטיבה להתלכד
 והאבות הבנות את נבדוק אם תרומיות. במידות מצוינים הם אף הבנות שש
 תפיסה, מדגימים הם גם כי יתברר, בהצגתם, טורח שהמחבר הפרטים לפי

 שב־ אהבה, של רומאנטית תפיסה ומחיצות. ניגודים ביטול עיקרה שכל
 ב״שבועת מתייצבת מעונים, כקדושים האוהבים דיוקן את ציירה ״לילות״

 לארץ. שמים בין לאשה, אדם שבין להרמוניה טוענת כשהיא אמונים״,
 ההתנהגות דרכי ומודגמות - ההשקפות גם מצויות אבל קיים, ה״מכשול״

אותו. לנצח העשויות -

ם טז. י ר ו פ י ס ת ה ו ס ג א מ ו ר כ

 במונח השימוש את מצדיק האהבה סיפורי ארבעת של המשותף הצביון
 שהכינוי בעוד אליו. לשייכם שניתן הספרותי הסוג את כמגדיר רומאנסה,

 להעיד רומאנסה במונח יש הזרמית, שייכותם את מגדיר ״מיטאריאליזם״
 זו. את זו תואמות השייכויות שתי כי מאליו, מובן הסוגית. שייכותם על

 ב״אנשים עוסקת איננה פריי, נורתרום של להבחנותיו בהתאם הרומאנסה,
 דבקה האליגורית המגמה ארכיטיפאלי. אופי בעלות בדמויות אלא ממשיים״

 בשר של דמויות לא ואף שבמיתוס, האלים אינן הראשיות דמויותיה בה•
 הרומאנסה לאדם. אל בין בתווך ניצבים שכמו ״גיבורים״, אלא שברומאן, ודם

 היא מאידך גיבוריה. התעלות ומכאן האגדה, או המיתוס לעולם קרובה
 האלים או האלוהויות אין כן ועל האנושית, המציאות מן עלילות מספרת

 ההבדל את להעמיד אפשרות גם יש ״0ראשיים. בדיוקנאות בה משמשים
 כאשר 111 אותם. המציינת הבידיוניות מידת על לרומאן הרומאנסה בין

 המספר לדמיון ומתירה כהווייתו עולם לתאר המאמצים מן מתרחקת הסיפורת
 אלו הבחנות הרומאנסה. של אופיה את לובשת היא כחפצו, עולמות לברוא

 הסיפורת לגבי גם בהן להשתמש ניתן משנה, לסוגי הרומאן את לסווג שנועדו
ועינם״, ״עידו ״עגונות״, דוגמת לסיפורים מתאים רומאנסה הכינוי בכלל.

Northrop Frye. Anatony of Criticism. Princeton University Press, 110
Princeton, 1957. pp. 304—324.

L Hu׳»h Holm m. A Handbook to Literature, The Odyssey Press, 111
Indianapolis, New York. 1972. p. 459.
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ם אהבה סיפורי טיי ס אלי ארי ט 121מי

 סיפורים של קרבתם האחת, נוספות. סיבות משתי אמונים״ ו״שבועת ״לילות״
 שהסמליות האהבה, לשירי וכן הביניים, מימי הרומאנסות של למסורת אלה
אמו ״שבועת של הסמלי המוקד היא השושנה במרכזם. מצויה השושנה של

 כלילת שהיא הלבנה, ממלאת ועינם״ ב״עידו 112.״לילות׳ של החבצלת נים״,
 הארון ובמיוחד חפצי־הקודש, ממלאים וב״עגונות״ השושנה תפקיד את היופי,

 השושנה המושלם• הסמלי החפץ של מקומו את והנשרים, הכרובים בעל

 כלילת כשושנה כמותם היראי, בסיפור התפילין ושק הקודש ארון והלבנה,
מאוח בתקופות שנתחברו וברומאנסות הביגים ימי של ברימאנסה השלמות

 אלה, לסיפורים רומאנסה השם מתן את המצדיקה שנייה, סיבה יותר. רות
 הנוסח שינויי אגב הגרמני. הרומאנטי האהבה לסיפור _ חבים שהם החוב היא

 הסיפור של המורשה מכובד להשתחרר עגנון ניסה ״לילות״ ושל ״עגונות״ של
בנו עגגון, רישומם. במלוא נשארו זה סיפור של עקבותיו אולם הרומאנטי,

 שלו אהבה סיפורי ולרחוק. לעבר רגישות מגלה הרומאנטיקה של סחה
 דוגמת עתיקים, ספרותיים מקורות לרז. לפלא, לטבע. שמעל לתופעות נזקקים
 תשתית. חומרי להם והופכים סיפוריו את מפרנסים והאגדה המדרש התנ״ך,

האלי המגמה האהבה. סיפור של הרגשי הרומאנטי הצד את מקפח עגנון אין

 הגיבורים במהותו. רגשי שהוא בסיפור, מפותכים האידיאי והצביון גורית
 מספרים, הסיפורים אותם. המנחים הם כאוהבים רגשותיהם כאשר מתגלים,

 תמורה. בת שאינה גמורה, אהבה על ובראשונה, בראש

 משלו. היכר תו הסיפורים מן אחד בכל בולט הרומאנסה של בגבולותיה
 לסיפור קובעת ״הפתיחה״ אליגורית. כרומאנסה לראות אפשר ״עגונות״ את
 מדוקדקת, אליגורית סכימה ב״פתיחה״ לראות שאין פ״ על אף זו. מהותו את

 המישורים שני על להעיד כדי בה יש עדיין פרטיה, בכל המספר את המחייבת
 גותית. כרומאנסה להגדיר ניתן ועינם״ ״עידו את הסיפור. נתון שבהם

 של המיתום השלטת מוזרות, דמויות שוכנות שבו בבית העלילה התרקמות
״רוח״, כצו וגינת גמולה של מותם הסיפור, פני על התעלומה אפוף הלילה

 יש יונה כי בבוס, פתאום נעה הקטנה שכנתי יונת לי הביאה אשר ״החבצלת 112
 מכפי״ מזונותיה ללקט בבואה פרח או ציץ היונה לי והביאה שכנתי לרוחמה

 טובים וריחות כחולה חבצלת תשחה הצלולים המים ״בתוך שצ). ׳עמ (״לילות״,
 הסמלנית בהוויתה מופיעה השושנה גם שצא). עט׳ (שם, הבית״ את מלאים

 מצאה ולא לבה. על השושנה את ותשם השושנה את רוחמה ״ותקח :ב״לילות״
 הקוצים, עטרת שצג). עט׳ (שם, רוחמה״ לב רעד רעוד כי מנוח השושנה

 חמדת. מצח שעל המאיר בקוץ מקבילה לה יש רכניץ, יעקב את המכתירה
 מצוי אמונים״, ב״שבועת מכרעת סמלית חשיבות בעל שהוא הפרחים מוטיב
ב״ל־לות״. עוצמה של מידה באותה
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ה סיפורי122 חנ עמון ש״י של א

 האימה סיפור של לנופיו המסופר את קושרים - הגג מן בנפילה גורל׳ או
 כתוב הסיפור שאין פי על אף פיוטית. רומאנסה הוא ״לילות״ והמיסתורין.

 הוא אמונים״, ״שבועת והמיטאפורה. הדימוי לשון היא לשונו •הרי בחרוזים,
 כסיפור הרומאנסה של מובהקת מתכונת לפי הכתובה במיטבה, הרומאנסה

 הגוון המושלמים. האוהבים - ומגשימיה האהבה, בשלמות העוסק אהבה
 הסיפור. רובדי כל עם יפה מתיישב הרומאנסות מן אחת כל של המיוחד

 מורה הוא כאליגוריה השירים״ ש״שיר היראי, הנוסח את לו מאמץ ״עגונות״
 מדבר ב״לילות״ ״סהרורית״. לתקופה כליו את מתאים ועינם״ ״עידו דרכו.
 ״שבועת השירה. של ביטויה בכלי דבריו מנסח חמדת המשורר. חמדת אלינו

 את האהבה מנצחת שבה הרומאנסה, האוטופי. ההגשמה סיפור הוא אמונים״
 עליונותה את להדגיש שבא בסיפור, המספר של הנבחר הבלי היא האלמוות,

 הדתית, ההרמוניה של סיכוייה ואת האדם שבנפש הפנימית ההרמוניה של
והחברתית. הקוסמית

ם יז. ו צ מ ת צ ו ט ש פ ת ה ו

 ובהיקפה. במהותה עמון של י״ האהבה מרומאן נבדלת העמונית, הרומאנסה
 הוא העלילה של ההתפתחות קצב דחיסות. של מידה זו ברומאנסה בה יש

 כאן גם אך אפית. להרחבה נכונות מסתמנת אמונים״ ב״שבועת רק מואץ.
 ב״תמול עושה שהוא כפי היצירה, של התקופתי הרקע את מרחיב #גנון אין

 כל מתוכה ודוחה בסיסה את מצמצמת הרומאנסה ב״שירה״. או שלשום״,
 המתכונת את מציץ זה צמצום אולם הראשיים. בגיבוריה קשור שאינו מה

 הכוונה ברוחב. שקיפח מה בעומק להשלים מבקש המחבר בלבד. החיצונה
 מעמיקה האגדה הכתוב, של משמעויותיו שיעור את מכפילה האליגורית

 בזמן, מוחשיות לה נותנת הרעיונית המסגרת הרומאנסה, של שורשיה את
 האהבה שבסיפור העומק ובמקום. בהרגשה ממשות לה מקנה האהבה ועלילת

 דמות של המורכב הנפשי למנגנון חדירה תוך מושג עגנון של הפסיכולוגי
 בדרך בסיפור הכלולים לתחומים התפשטות ידי על ברומאנסה מושג האוהב׳
 האהבה. סיפור של הישיר מעניינו דווקא שאינם הרמז,

 הרי שלו, לרומאנים עגנון של הרומאנסה בין מבדילה הצמצום מידת אם
 להגדיר שניתן מה לבין הרומאנסה בין שוני קובעת ההתפשטות מגמת

 חד־מימדית, היא עגנון של האהבה אניקדוטת עמון. של אהבה כאניקדוטת
113 למשל, ניטול, הרומאנסות. דוגמת רב־מימדית ולא היותר, לכל דו־מימדית או

ו״שירה״. שלשום״ ״תמול פשוט״, ״סיפור ימיה״, ״בדמי :דוגמת 113
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 אהבה כמסמלות וצילה״ (״עדה האליגורית הנטייה ״אחות״. כמו סיפור
 הכתוב. שיעור את מכפילה מעודנת) אהבה כמדגימה ו״האחות״ מוחשית

 אחותו עם נעמן של הפגישה - אחת סצינה של לביטויה חותר עגנון אולם,
הסי האמצעים כל גיוס מתוך רוחנית, בעיה עם כוללת להתמודדות ולא -

 לרמזים, אגדי רקע קושר דודים״ ״חופת כמו סיפור לכך. הנדרשים פוריים
 נתונים נופו, גם כמו הסיפור, של עיקרו אך והגרים. ישראל יחסי שעניינם
 הצד את לעצמו בורר אהבה״ ״ברית הסיפור לה. שמחוצה במה ולא באגדה,

 בסיפור נדון לו, נזקקת אמונים״ ש״שבועת יפו של מעמדה :האידיאולוגי
 1 לדרש מקום משאיר ואינו מחודד הוא הניסוח הבעיה. נוכח התייצבות מתוך

 סימפטום אלא יפו אין בה. כלולה שאינה או ישראל, מארץ חלק או היא יפו
 מטיל שההווה ישראל, ארץ של דינה מה המלא: בהיקפה הרוחנית לבעיה

 אותם ומתיכה ואידיאה סמל מיתוס, משל, נוטלת הרומאנסה פגמים. בה
 לה די האניקדוטח ממרכיביו. להתעלם יכול אתה שאי רבדי, רב לסיפור
אחד. ברובד

טיים אהבה סיפורי 1 מיטאריאלמז 2 3

ם יח. ו י ס

 יתר סמלנות צלליו. את עליה להטיל עלול העגנונית, שברומאנסה הגודש
 המחבר כוונות ומתפענחות במידה אולם, 114כאחד• ודוחה מושך כוח היא

 היתרון גם מתגלה יצירתו, את מעשיר הוא בעזרתם המקורות, ומתגלים
 ״עידו כמו יצירה אם וכמוסים. גלויים תכנים במתכוון, הדחוסה, היצירה של

 האסתיטית, ההתרשמות את שהדבירה מוזרות, תחושת תחילה עוררה ועינם״
 מפרשים ושל טוכנר משולם של מצוינת פרשנית למלאכה תודות כיום הרי

 בפני מכשול ישמש שהסתום מבלי מיופייה, להתפעל יכולים אנו - אחרים
 אחרת או זו גרסה נקבל אם בין אמונים״, כ״שבועת יצירה התרשמותנו.

 מושלמת, כרומאנסה הגלויות בפניה יופיה את מציגה הנסתר, רובדה לגבי
 סיפור הזמן. בתמורות ישראל עם על מופלאה כאליגוריה הכמוסות ובפניה

 בנוסח סנטימנטאלי, כסיפור לתופסו רשאים אנו אין שוב ״לילות״, כמו
 ברזי עוסק אינו חמדת הרומאנטיקה. שתבעה והאנקות האנחות סיפור
והמיטא־ האוניברסאליים הלאומיים, כתיבתו בשורשי גם אלא בלבד, לבבו

Alfred North Whitehad. Symbolism  — Its . 114 לש הקולעת הבחנתו ראה
Meaning and Effect, Capricorn, New York, 1959. pp. 60—<55.

 והניאו־רומאנטיקה, השילרי במובנו הסנטימנטאלי היסוד בין אחר מסוג הבחנה 115
־133 עם׳ שם, בהט, /,הסנטימנטלי ״החולם :במסה ראה עגנון, אצל .174־
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 ואילו בלבד. אהבה״ ״לילות של מהגדרתם ה״לילות״ יוצאים ממילא פיזיים.
 לשמו, גם כמו עגנון, של כתיבתו לכל אב תבנית שהפך הסיפור ״עגונות״,

 גם כמו עגנון, אצל העגינות למוטיב מפתח למעמקיו תודות לידינו מסגיר
 מתבלטים אלה סיפורים האליגורית־היראית. בטכניקה שלו השימוש לדרך
 מוותר הוא ואין ודם בשר דמויות של צורות בהם צר המחבר בייחודם. אפוא

 של המיטאריאליסטי האהבה סיפור להן. ומעל להן מחוצה שהן ספירות, על
שמעליו. ובמה בממש אחת ובעונה בעת מעוגן עגנץ

 ׳״שבועת :תמיר נעמי של במאמרה אמונים״, ״שבועת לגבי שונה דעה ראה 116
 .506־497 עם׳ ,1972 ספטמבר, ,4־3 ג/ הספרות, אחד״, שהם ארבעה :אמונים׳
 :משמעות מישורי ארבעה אמונים״ ב״שבועת מתלכדים תמיר נעמי של לדעתה
 והסיפור אידיאלית אהבה על הסיפור הפסיכולוגי, הסיפור המיסטי, הסיפור

 ישראל :כן גם ראה, אליגורי. רובד של מציאותו בדבר ההנחה נדחית החברתי.
 מוצא המאמר בעל .517־507 עט׳ שם, אמונים״/ ׳שבועת על ״עוד עשהאל,

 קלורי. משה המחנך של חייו קורות את רכניץ יעקב של תיאורו בתשתית
 בגימנסיה מורה הוא אף שהיה קלנר, בויקטור הוא המדובר סדן דב של לדבריו

 ״צרף״ ועגנון יתכן .512 עמ׳ שם, עשהאל, ידי על גם נזכר קלנר ״הרצליה״.
רכניץ. יעקב של בדמותו וליכדן דמויות מספר
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