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הפרק השישי

גורלו של אבי האומה כגורלו של איוב
סיפורו של עגנון "אבי השור" 

בעקבות יצירותיו המאוחרות של ח"נ ביאליק

א. האיש הערירי וידידו האהוב

סיפורו האלגורי והֶמָטא-ֵראליסטי של עגנון "אבי השור" )1948( זכה 
לפירוש מקיף ומלומד מאת ד"ר משה גולצ'ין, שִהבהיר את ִגלגוליהם 
של רבים מן המוטיבים של סיפור זה ואת ֶהקשריהם הסמויים.1 בפרק 
זה אנסה להאיר עניינים אחדים בסיפור החידתי שלפנינו, הנובעים מן 
ההשפעה ארוכת-הטווח שהייתה לביאליק על עגנון – עניינים שעדיין 

לא נדונו בביקורת ובמחקר.
ביאליקאיות  מיצירות  "אבי השור" הושפע  להערכתי הסיפור 
לארץ-ישראל,  הגולה  מן  במעבר  שנכתבו  כאלה  במיוחד  אחדות, 
בתקופה שּבּה התחיל עגנון לשמור מצוֹות והתרחק לכאורה מביאליק 
ומאווירת החולין של תל-אביב. אמנם היחסים החוץ-ספרותיים הלכו 
והתפוררו, אך השפעתו של ביאליק, שאותו כינה עגנון "המורה", לא 
התפוגגה. כפי שנראה, ִצלו של ביאליק המשיך לרדוף את עגנון גם 
שנים רבות לאחר מות מורהו. בולטת כאן השפעת שירו המאוחר 
של ביאליק "אבי" )נוסח ראשון: 1927; נוסח סופי: 1931(, המתאר 
עול  את  בֵאלם-שפתיים  הנושא  ּכַֹח"  ְיִגיַע  "ׁשֹור  בדמות  האב  את 
עמלו המפרך, סובל מהשּפלה ומהתעללות, עד שהוא כורע ומת על 
אם הדרך. כן הושפע סיפורו של עגנון מן האגדה המעּוּבדת "שור 
ָאבּוס וארוחת ירק" משנת 1932 )להלן: "שור ָאבּוס"(, הכוללת דברי 
סנגוריה סמויים בדבר זכותו של היהודי לכברת-ארץ ִמשלו שאינה 

נתונה לו בחסדי ָזרים.
ִחלֲחלה דרך  "אבי השור"  ההשפעה הביאליקאית על הסיפור 
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ערוצים רבים, ונפתח דווקא בזיקתו של סיפור קצר זה לשיר הילדים 
ִגדיי", שביאליק כָתבֹו בנוסחים אחדים בין  "ַּגִּדי  ה"קל" וה"פשוט" 
השנים 1922 – 1934, בעת מעברו מן הגולה לארץ-ישראל )הנוסחים 
מעידים על מסכת ניסיונותיו של המשורר לעבור מן ההברה האשכנזית 
לספרדית(.2 בשיר זה שלושה-עשר בתים מרובעים, שבהם מגולל ילד 
לו  "ֶּבן-ִעִּזים", שהביא  ורך,  גדי קטן  ידידותו עם  תמים את סיפור 
אביו מן היריד. גדי זה, ֵרעֹו וידידו הנאמן של הילד, היה הרבה יותר 
מ"סתם" חיית-מחמד: הילד ָחלק ִאתו את ִּפתֹו, רקד ִאתו, אף ישב 
וקרא בחברתו מתוך הספר. בימים דאג אפוא הילד לגדי כאילו היה 
הוא אח קטן, או בן-טיפוחים, אך בלילה התחלפו היוצרות: הגדי רבץ 

תחת ערׂשו של הילד היֵׁשן ושמר עליו מכל ִמשמר.
פעם הקיץ הילד משנתו, ולתדהמתו לא מצא בבית את הגדי 
ַאְך  "ַּגִּדי  האהוב. על שאלותיו התכופות והנרגשות ענתה לו האם: 
ַהּבֶֹקר אֹור / ָהַלְך לֹו ֶאל ַהר ַהּמֹור. / ַאל-ָנא ִּתְבֶּכה לֹו, ְּבִני! / ַלּמֹוֵעד 
ָיׁשּוב ַהְּגִדי". במילות ההרגעה "ַאל-ָנא ִּתְבֶּכה לו" נרמזת בׂשורה מרה, 
שּכן הן מעלות את ֵזכר הפסוק "ַאל-ִּתְבּכּו ְלֵמת ְוַאל-ָּתֻנדּו לֹו ְּבכּו ָבכֹו 
ַלהֵֹלְך ִּכי ֹלא ָיׁשּוב עֹוד" )ירמיהו כב, י(. גם ציּון המקום )"ַהר ַהּמֹור"( 
טעון כמדומה במשמעות מאיימת: אמנם בין תיאורי הנופים היפים 
ומשובבי הנפש המשובצים בפרקי שיר השירים נזכר גם הר המֹור 
)"ֵאֶלְך ִלי ֶאל ַהר-ַהּמֹור ְוֶאל ִּגְבַעת ַהְּלבֹוָנה"; שיה"ש ד, ו(, אך הזיקה 
הפֹוֶנטית של שמות המקומות "הר המור" ו"הר המֹוִריה" מרמזת לכך 
שתשובת האם מבקשת להסתיר ִמּבנּה הקטן את האמת המרה: גדיֹו 
של הילד נשלח אל השחיטה, כלומר נעקד כאותו ַאִיל ִמָּפרשת העקדה 

שהוקרב על המזבח במקום הבן.
הוא אחד מאותם שירים ספורים  ִגדיי"  "גדי  ובמאמר מוסגר: 
והחריזה  המשקל  קשיי  הארץ-ישראלית.  בהגייה  ביאליק  שּכתב 
עזרא, שּכתב  אבן  ר' אברהם  מן הסתם את עצתו של  לו  הזכירו 
)תוך המרת המילה "ַּתֲחרֹש" שבפסוק המקראי במילה "ַּתֲחרֹז"; וראו 
דברים כב, י(: "ֹלא ַתֲחרֹז ְּבׁשֹור ּוַבֲחמֹור / ִּכי ִאם ֶאת ַהֲחמֹור / ַהַעל 
ַּלח ְלֶאֶרץ ַהִּמיׁשֹור". בשיר הילדים לא  ֶאל ַהר ַהּמֹור / ְוֶאת ַהּׁשֹור / ֹשַ
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את החמור מעלים אל "הר המור" כי אם את הגדי, אך יש לזכור שגם 
החמור הנושא את האב ובנו במעלה ההר וגם האִיל )אחיו של הגדי( 
המועלה על המזבח במקום הבן נזכרים בפרשת העקדה המתרחשת 

על הר המֹוִריה. 
המילים "ַלּמֹוֵעד ָיׁשּוב"', המעוררות ִזכרי לשון רבים מן המקורות, 
רומזות כמדומה בראש וראשונה לדברי ה' לאברהם: "ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב 
ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה ּוְלָׂשָרה ֵבן" )בראשית יח, יד(. רמיזה זו מעלה לכאורה 
ציפייה לִמפנה חיובי, שצופן בחּוּבֹו לכאורה בשֹורת חיים, ולא בשֹורת 
מוות. ואולם הקורא המפוכח מבין כי הבטחת האם לבנּה אינה אלא 
הבטחת שווא שנועדה להרגיע את הילד ולרּכך בעבּורו את האמת 
המרה. תוצאותיה של הסתרת האמת מן הּבן מתגלות בהמשך: בסוף 
יושב הילד האומלל, ומחכה לשובו  השיר מתברר שמאז ועד עתה 

של הגדי האבוד. 
הביאליקאי:  הילדים  בשיר  הפערים  את  להשלים  קשה  לא 
בעקיפין נרמז בו כי האב שהביא לבנו את הגדי מן היריד, החליט 
להכנת  השוחט  לבית  הגדי  את  לשלוח  המועד  שהגיע  הסתם  מן 
סעודה לבני-הבית. הוא לא ידע עד כמה יקר הגדי הרך ללב בנו 
ומהי ָעצמת הּפגיעה שעתיד היה מעשהו לגרום לילדו הקט, שנשאר 
הילד  האבוד.  הגדי  של  לשובו  תכלית,  חסרת  ממושכת,  בציפייה 
שנשאר בחוסר ודאּות פונה לכל ֵעבר, עדיין מייחל לעזרתם של "אנשי 

חסד" שיסייעו לו במצוקתו:3

ּוֵמָאז ֲאַיֵחל ּדֹם –

ֲהָיׁשּוב ַהְּגִדי ֲהֹלם?

ַאְנֵׁשי ֶחֶסד, ִאְמרּו ִלי:
ֵאיָמַתי ָיׁשּוב ַהְּגִדי?4

ובמישור האישי – הרגשי והמוחשי: מּבין השורות ניּכר כאן גם צערו 
של ביאליק הבוגר והערירי על הבן שלא הגיע במועדו )ניסיונותיהם 
הכושלים של המשורר ורעייתו לאמץ ילד עדיין לא פסקו בעת היכתב 
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השיר(. ניּכר גם כמדומה צערו של המשורר על אותו בן רוחני וחבר 
שאבד לו בשנה שּבּה החל לחּבר את הנוסח הראשון של "גדי גדיי". 
ולא  יוסף-חיים ברנר  והוכיח את הסופר הצעיר  אף-על-פי שחזר 
חסך ממנו את שבטו, ראה בו ביאליק את אחד ִמָּבניו-ממשיכיו. ייתכן 
ששיר זה הוא בסמוי שיר-קינה על מות הבן-החבר שנעקד ואיננו 
עוד )שאם לא כן, הייתכן שביאליק לא הזכיר כלל, ביצירה, במאמר 
או בנאום, את האירוע הטראומטי הזה – רצח ברנר – שִהּכה כמכת 

ברק בבני "היישוב" ובעולם היהודי כולו?!(.
נזכיר בהקשר זה כי באותה שנה שּבּה חיבר ביאליק את הִגרסה 
הראשונה של "גדי גדיי" הוא חיבר גם את האגדה המדרשית "ספר 
בראשית", שּבּה מסופר על איש חסיד ערירי, שזכה ִלזקוניו בבן, אך בן 
זה נחטף על-ידי ָּפָרשים בדרך הילוכו ל"חדר", והוריו הזֵקנים התאבלו 
)ובמאמר מוסגר: המילה  ואיננו עוד  עליו בהאמינם כי בנם נעלם 
"ערירי" היא מילה כפולת-הוראה – בודד, חׂשּוך-בנים – וביאליק 
"ספר  האגדה  את  לפחות(.  פעמים  תריסר  בשיריו  בה  השתמש 
בראשית" הוציא ביאליק לאור בהוצאת "דביר" בספרון מנוקד ומאויר. 
מסתיימת  אכן  מרגיע,  לסיום  המשחרים  לילדים  שנועדה  האגדה, 
ב"סוף טוב": הבן, שנחטף עם ספר בראשית שבחיקו והושלך אל 
חצר המלך, מציל את המלך בעזרת הספר, ומוחזר הביתה אל חיק 
הוריו לאחר תהפוכות גורל דרמטיות, אף זוכה בצאתו מן הארמון 
ובשובו הביתה לכבוד ִויָקר. האגדה מרמזת שאלמלא היה לילד ספר 
אהוב, שאותו ָנַצר בִלּבֹו, הוא לא היה חוזר אל ביתו; ובמישור הלאומי: 
אלמלא היה לעם ספר אהוב כספר התורה, הוא לא היה חוזר אל 

ביתו שִמֶּקדם.5 
גם סיפורו של עגנון מגולל את פרשת חייו של זקן ערירי אחד 
ש"לא היו לו בנים ולא אישה". לא היה לו בעולמו אלא בית ושור 
אחד שהיה לו כבן התומך את אביו בימי ִזקנתו. צדק משה גולצ'ין 
כשָּכרך את סיפורו האגדי של עגנון "מעשה העז" בכריכה אחת עם 
סיפורו האגדי "אבי השור". שני הסיפורים נַסּבים סביב גורלו המר 
של בעל-חיים אהוב המָׁשרת את אדוניו הזֵקן באהבה ובמסירות. בשני 
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הסיפורים בעל-החיים האהוב נשחט ִּבן-רגע בחיפזון ובפחז, מתוך 
ומיותם. בשני הסיפורים  ובעליו נשאר עגום  שיקול-דעת מוטעה, 
האגדיים האלה משולב מוטיב המערה ובשניהם משּוּבצים קטעים 
מחֹורזים, המקנים לסיפור אופי של מעשיית פולקלור תמימה.6 כל 
אחד משני הסיפורים אף מסתיימים בקטע מחורז לתפארת החתימה. 
בניגוד למקובל במעשיות-עם גרמניות, שנתגלגלו אל מדף ספרי 
הילדים, בשיר-הילדים הביאליקאי ובסיפורו של עגנון ׂשוררים בין 
"סולטן  באגדה  ואידאליים.  אידיליים  יחסים  לבעליו  בעל-החיים 
48 באוסף האגדות של האחים גרים(,  הזקן", למשל )מעשייה מס' 
ונאמן שנאלץ למצוא תחבולות ִמרמה  זֵקן  חיית-המחמד היא כלב 
כדי לַאחז את עיניו של בעליו האיכר לבל יהרגהו לעת ִזקנה ִמשַּתש 
כוחו לשרת אותו כבעבר. לעומת זאת, במעשיות-העם הכמו-חסידיות 
שלפנינו בעל-החיים האהוב והאילם )הלקוח בדרך-כלל מן הצאן 
אוהב  ובעליו  באמונה,  אותו  ומשרת  בעליו  את  אוהב  הבקר(,  או 
אותו כנפשו. היחסים הׂשוררים ביניהם אינם יחסים אינסטרּומנטליים 
לסֵפרה  המתאימים  ורגשיים  אישיים  יחסים  אלא  בדבר,  התלויים 
האנושית. נזכיר כאן כי לשירו הראשון של ביאליק שבא בדפוס – 
"אל הציפור" – קדם נוסח שנגנז, שּבֹו הגיבור הפשוט והעממי נשאר 
מיותם וערירי לאחר שמתה עליו... ִעזֹו האהובה. בשירו של ביאליק 
בכפל  )רח"ם  ָּגד-ְּגִדי!"  ֶאְרָחְמָך,  "ָמה  הגדי:  רעהו  אל  אומר  הילד, 
משמעות: חמ"ל ואה"ב(, ואילו בסיפורו של עגנון נאמר תוך סירוס 
)ניתן היה לשֵער שבעליו  השור על קונהו"  "חמל  המקור המקראי: 
של השור הוא שיחמול על שֹורֹו הנאמן העובד למענו בפרך מבוקר 

ועד ערב(. 
משפט זה של עגנון, המבוסס על פסוק המוצב בפתח נבואתו 
הראשונה של ישעיהו, רומז – אגב סירוס מקראות והיפוך הצירים 
ְורֹוַמְמִּתי  ִּגַּדְלִּתי  "ָּבִנים  הֶדִאיקטיים – לדברי הזעם של ה' על עמו: 
ְוֵהם ָּפְׁשעּו ִבי. ָיַדע ׁשֹור קֵֹנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו, ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָיַדע ַעִּמי 
)ישעיהו א, ב-ג(. למעשה, המילה המקראית "קונהו"  ִהְתּבֹוָנן"  ֹלא 
יד,  ]בראשית  ָוָאֶרץ"  ַמִים  ָשׁ "קֵֹנה  )וַהשוּו:  "בוראהו"  באה בהוראת 
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ניתן להבין שאין מדובר  יט[, בהוראת "בורא שמים וארץ"(. מכאן 
אך ורק בקניין פשוט, שווה-כסף. במישור גבוה יותר, אבי השור הוא 
אביו-בוראו-מולידו של השור )שהרי מדובר באלגוריה שּבּה נבלעים 
הגבולות בין ֵאל לאדם ובין אדם לבהמה(. גם אצל ביאליק וגם אצל 
עגנון מסופר על יחסי אדם ובהמה המתעלים למדרגת יחסי אדם 

וחברו ולמדרגת יחסיו של בורא עולם לבניו-ברואיו. 
מן הראוי לזכור ולהזכיר כי ברּבות מן הדתות הְקדם-מֹונֹותאיסטיות 
האלים של התקופה  לריבוי  וכי  פרה,  או  שור  בדמות  האל  תוַאר 
האלילית נשאר שריד ַּבשם "אלוהים" )צורת הרבים של "ֱאלֹוַּה"( וכן 
בזיקתו של שם זה לאִיל ולַאָּיל )"ִמי-ָכמָֹכה ָּבֵאִלם ה'"; שמות טו, יא(. 
גם הסיפור על בני ישראל שסגדו לעגל הזהב מלמד כי בשנות גלּותו 
למד העם מנהגים ָּפָגניים, שהתבטאו בסגידה לחיות מן הצאן והָּבקר 
העטורות קרניים. השמות ַאִיל-ַאָּיל-אלוהים מעידים אפוא על הוויה 
אלילית קדומה והקרניים מסמלות כמובן את הכוח. במקביל, גדיעתן 
ֶקֶרן מֹוָאב  "ִנְגְּדָעה  של הקרניים מסמלת את נטילת הכוח, בחינת 
ּוְזרֹעֹו ִנְׁשָּבָרה" )ירמיהו מח, כה(. בסיפורו הֶמָטא-ֵראליסטי של עגנון 
קרניו החלולות של השור השחוט מושלכות לגל האשפה, אך הרוח 
המנשבת דרכן מפיקה מן הקרניים קול יללה, וזו מעידה על העצב 
שנשתרר בעולם עם גדיעת קרן האמונה ומגלה לָזֵקן בעל השור את 

האמת המרה על הדרך הנפשעת שּבּה הּומת שורו האהוב. 
נזכיר עוד כי המאמינים נהגו להעלות על מזבחו של האל דמוי 
ִעזים, עתודים ופרים(,  השור בני צאן ובקר בעלי קרניים )כבשים, 
והשתדלו שתהא חיית הקרבן חיה תמימה, כלומר שֵלמה ומשובחת. 
השאיפה לַחלֹות את פני האל בקרבנות הטילה עול כבד על עניי העם, 
שלא התברכו בעדרי צאן ובקר. כך, למשל, מתלונן הדובר במזמור ס"ט 
של ספר תִהלים על עוניו ועל מצוקותיו. הוא מודה שאין בידיו עדרי 
ִמקנה ושאין לֵאל-ידו להקריב לה' קרבנות, אך מתעודד בִלּבֹו בָידעו 
כי תפילתו הערטילאית יקרה לה' מקרבן של שור פר ממשי: "ֲאַהְלָלה 
ֵׁשם-ֱאֹלִהים ְּבִׁשיר ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה ְוִתיַטב ַלה' ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִריס" 
)תהלים סט, לא-לב(. סיפורו של עגנון מספר לכאורה סיפור פרטי 
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על שור אחד, אך הוא אוֵצר בתוכו סיפור גדול של הטחה כנגד שמיא 
על נטישת האל את ברואיו בעת שהם נזקקים לחסדיו ועל כוח גדול 

שאבד לעד והושלך בשדה כדומן. 

ב. על ארץ-ישראל כ"ארץ בחירה"

הסיפור "אבי השור" משמש לדעתי גם כתב-הגנה נגד המערֲערים 
וירושלים.  על זכותו של עם-ישראל על ארץ-ישראל ועל עיר ציֹון 
ליד  מיד  ושדות  קרקעות  נמסרו  ומדוע  כיצד  מראה  בו  המסופר 
בשכונה ירושלמית, בקו-התפר שבין נחלותיהם של העמים היריבים, 
וזאת כדי לַפצות את הזֵקן העני )דמותו האֶלגורית של ַעם ָזֵקן ִוידוע 
עוני( על מעשי עוולה ואיוולת שנעשו נגדו, בחינת "רעה תחת טובה". 
הָׁשֵכן הנושא ִמּפעם לפעם אישה חדשה )הרמז לשיוכו הֶאתני של 
השכן מרבה-הנשים מובן מאליו, הגם שאינו נזכר בסיפור( מרגיש 
מאּוים מרגע שנודע לשכנו מי ֵהמית את השור שִהציל את העיר מן 
הצבאות הזרים שפלשו אליה. שיוכו הֶאתני של הזֵקן העני אינו מחּוור 
עד תום: מצד אחד, הוא הולך להיוועץ בדוכסוסטוס הסופר ששמו 
מעיד עליו שהוא מכין מגילות קלף לספרי קודש ולמזוזות, אך מצד 
שני, מי שמביא אותו לסופר מכּונה כאן "חברו היהודי" של "אבי 
השור". האם ציּון זה רומז לכך שהזקן העני אינו ִמּבני ברית? עגנון 
השאיר כאן אפוא נקודה עמומה, הדורשת מהקורא למלא פערים 

ומאפשרת קריאות שונות של האגדה שלפנינו.
הזכיר  לא  עגנון  ואכן  יהודי,7  אינו  סדן קבע שבעל השור  דב 
ָזרע רמזים לכך שהוא מבני אומות העולם. ואולם  את יהדותו, אף 
דומני שיש די רָאיות המעידות על כך שבעל השור אף הוא יהודי, 
כמו שכנו היהודי הלוקח אותו אל אותו סופר סת"ם יהודי, המכין 
מגילות קלף ומזוזות, ָהא כיצד? ראשית, מדובר על שכונה מעורבת 
שּבּה השכן הרשע הוא במשתמע מוסלמי גרגרן ומרבה-נשים, השוחט 
כבש אחר כבש לאורחיו. מתבקש שבדמותו של הזקן העני והצנוע, 
אבי השור, העמיד עגנון אנטיתזה של שכנו היהודי, מבלי לומר זאת 
 גלויות ומפורשות. עגנון דגל בכללי ה"תקינּות הפוליטית" כמאה שנים 
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לפני שזו הפכה לָאפנה השלטת ברחבי העולם. זלמן שוקן אסר עליו 
לגלות את דעותיו הפוליטיות ביצירותיו כדי שיתאימו לציבור קוראים 
מובחנת  פוליטית  אמירה  בדבריו  שזיהה  אימת  כל  בו  וגער  רחב, 
שעלולה לעורר נגדה פלג כלשהו או מפלגה כלשהי.8 יתר על כן, עגנון 
בעצמו לא רצה לעורר את התנגדותם של חבריו האינטלקטואלים 
ה"ֶיקים", שחלקם נמנו בעבר עם "ברית שלום", והעדיף שלא ליצור 
בסיפורו קיטוב בין הגיבור הערבי, על שלל תכונותיו השליליות, לבין 
שכנו הטוב והצנוע. לפיכך בחר להשאיר את שיוכו הלאומי של גיבורו 

לּוט בערפל. 
ואולם, לָמסך העמימות שפרׂש עגנון על שיוכו הֶאתני של הזֵקן 
העני הייתה סיבה עקרונית יותר, החורגת מן השיקול האישי, ועל כך 
נרחיב בסוף פרק זה. לפי שעה נזכיר שלפנינו כעין ִגרסה מודרנית 
למשל "כבשת הרש" של נתן הנביא ממסורת ישראל )שמ"ב פרק יב(, 
שגם בו מסופר על איש עשיר וחמדן, שלקח את כבשתו היחידה של 
שכנו העני ושחט אותה כדי לכבד בבשרּה את אורחיו. ואף זאת: דבריו 
של הזקן לשור הלקוחים מדברי חז"ל )"שתוק בני, שתוק"( מעוררים 
הדים ממסורת ישראל, כגון הסיפור על רבי המשתיק את בנו ואומר 
לו: "שתוק בני שתוק" )גטין סז ע"א( כדי שלא ישאל מדוע הלכה כר' 
יוסי, וכגון הסיפור על משה רבנו שהקב"ה אמר לו "שתוק" וכשחזר 
לאחור ראה איך שוקלים את בשרו של ר' עקיבא במקולין )מנחות 
כט ע"ב(.9 הסיפור על ר' עקיבא, מעשרת הרוגי מלכות, שבשרו נסרק 
"אבי  הסיפור  נכתב  לתקופה הקשה שּבּה  באטליז מתאים  ונמכר 
השור" )1948(, בעת שצעירים יהודיים שזה אך נושעו מִּפגעי התקופה 
הנאצית וחיפשו ְמקום ִמקלט בארץ מצאו את מותם במלחמה על 

עצמאות ישראל. 
השכן המוסלמי עתיר הנשים והצאצאים מעביר מָיזמתו רכוש רב 
לידי שכנו הערירי רק לאחר שהוא מתחיל להבין מה עלולה להיות 
הנקמה על מעשהו האכזרי וכפוי-הטובה. כדי להגן על ִּבתו האהובה 
מפני הנקמה הממשמשת ובאה השכן מרבה הנשים מציע לשכנו, 
הזֵקן העני אבי השור, ָּפרות, קרקעות ושדות כדי לפצותו על ָאבדנו 
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ולמנוע את מעשה הנקמה. האם איּום הנקמה הוא איּום ממשי או 
רק איּום בעלמא שנועד להפחיד את האויב המוסלמי? קשה לדעת. 
עגנון לא נרתע מסיפורי נקמה, כבסיפורו "מעשה רבי גדיאל התינוק", 
שבסופו לובש הילד "בגד נקם" )ַהשוּו לתיאור האלוהי " ַוִּיְלַּבׁש ְצָדָקה 
ַּכִּׁשְרָין ְוכֹוַבע ְיׁשּוָעה ְּברֹאׁשֹו ַוִּיְלַּבׁש ִּבְגֵדי ָנָקם ִּתְלּבֶׁשת ַוַּיַעט ַּכְמִעיל 

ִקְנָאה"; ישעיהו נט, יז(, כדי לקחת את נקמתו מן הפורעים. 
קשה לדעת באיזו תקופה היסטורית מתרחש הסיפור שלפנינו, 
אך מאחר שנזכר בו המּופתי הרי שאין מדובר בימי קדם, אלא לכל 
המוקדם בתקופה שּבּה התחילה לשלוט בארץ הממלכה העות'מאנית 
)המּופתי הראשון מטעמה כיהן במחצית השנייה של המאה השש-
)ריבוי נשים, הכנסת  עשרה(. המוטיבים של הסיפור "אבי השור" 
אלף  אורחים, ִקללת היריב, נקמה ברשעים( כמו שאובים מסיפורי 
לילה ולילה, קובץ הסיפורים הערביים שתרגומיו העבריים התחילו 
"אבי  הסיפור  פרסום  לפני  כשנה   ,1947 בשנת  בהמשכים  לצאת 
השור".10 בתרגומו של המזרחן יוסף-יואל ריבלין, ידידם של ביאליק 
1948, התחילו לצאת בהמשכים גם  ושל עגנון. באותה עת, בשנת 
פרקיו הראשונים של הרומן העגנוני שירה, ובהם נזכרים סיפורי אלף 

לילה ולילה פעמים אחדות. 
ב"אבי השור" לפנינו במשתמע סיפור על עם זֵקן, עני ִוידוע סבל, 
שטיּפח ָמשיח שהציל את הארץ משֹוסיה והביא עליה ברכה, אך 
גמלו לו רעה תחת טובה: שכנו של בעליו, שגם אותו ואת בני-ביתו 
ואת ידידיו ִהציל השור המשיחי ממשיסה וִמְּכָלָיה, שחט את השור 
ונתן את בשרו לאורחיו כדי לסּפק תאווה בת-רגע מבלי  בסכלותו 
להבין מה תהיינה ההשלכות של המעשה הנפשע לטווח ארוך )"אוכלי 
המשיח" ]על-פי סנהדרין צח ע"ב[ היה, כזכור, מוטיב קבע בשירת 
אורי-צבי גרינברג, רעהו של עגנון(. לפנינו סיפור טָרגי של ִסכלות 
והחמצה, של שוד אכזרי ומעשה ִמרמה, שבא על תיקונו במידת-מה 
עם העברת האדמות מן השכן החמדן המאמין, בכוח הזרוע ובעילוסים 
עם נשים רבות, לבעליו הצנוע של השור השחוט. סיפורו של עגנון 
נועד לגולל פרשה המסבירה בעקיפין את הצידוק להעברת הקניינים 
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מיד ליד. סיפורו הוא לעניות דעתי כתב-הגנה נגד המקטרגים על 
זכותו של עם ישראל על אדמות ארץ-ישראל.

ייתכן שבמישור האקטואלי כלול כאן במקביל גם כתב-הגנה 
מרומז על הצידוק שבקבלת שילומים מידי הגרמנים. סיפור זה פורסם 
ב-1948, והרי כבר ב-1945 הגיש ויצמן, נשיא ההסתדרות העולמית, 
תביעה לפיצויים בטענה שרכוש יהודי רב שנגזל בשואה נותר ללא 
בעלים ולכן הוא שייך לעם ישראל. כבסיפור גורלם של העני ושורו 
וכדי  אדירה,  תרומה  לארצם  הרימו  גרמניה  יהודי  גם  עגנון,  אצל 
להוכיח את נאמנותם הם אף נלחמו במלחמותיה. תרומתם חסרת-

התקדים לא נתקבלה בברכה, והם נשחטו על לא עוול בכפיהם, כמו 
השור הטוב שהיטיב עם כל תושבי עירו והצילם מידי האויב, אך 

הובל לשחיטה בידי שֵכן תאוותן, חסר שיקול-דעת וחסר מצפון.
בָׁשלב זה מן הראוי להציג את פרטי הכרונולוגיה של היצירות 
שהוזכרו לעיל: שיר הילדים "גדי גדיי" שּבֹו האב קונה לבנו "גדי 
בן-ִעזים", אך בבוא המועד שולחֹו לשחיטה מבלי להבין שהוא פוגע 
ב"מׂשוׂש חייו" של בנו, נכתב בשנת 1922 והתפרסם במקראה שבילים 
תרפ"ג(,  )ברלין  ודביר  מוריה  הוצאות  בעבור  פיכמן,  יעקב  שערך 
בתקופה שּבּה ישבו ביאליק ועגנון בצוותא חדא בגרמניה והתראו 
ביומו. כשנה לאחר מּכן עלו שני הסופרים  יום  זה מעשה  זה עם 
ארצה, וחודשים אחדים לאחר עלייתו פרסם עגנון את סיפורו "מעשה 
הֵעז" )בכתב-העת ֵהדים, כרך ד, חוברת א, ניסן-אייר תרפ"ה(, שנועד 
לילדים.11 גם בסיפור "מעשה העז" האב שוחט את העז מבלי לדעת 
שבכך הוא מאבד לנצח גם את הדרך אל בנו וגם את הֵעז המופלאה 

שחלבּה המתוק הביא בעבר מרפא לחֹוָלייו.12
שירו של ביאליק "גדי גדיי" התפרסם בנוסחו האחרון כעשור 
22.7.1943, ועגנון פרסם  מיום  דבר לילדים  אחרי פטירתו, בשבועון 
את סיפורו "אבי השור" )הקשור כאמור קשר אמיץ ל"מעשה העז" 
1948. בינתיים השתנו  3 באוקטובר  מיום  הארץ  מ-1925( בעיתון 
בָׁשלב  היישוב.  יומו של  סדר  על  ושאלות חדשות עמדו  הנסיבות 
זה המדינה כבר הוכרזה, ִצבאות ערב פלשו לתוכה ומלחמה מרה 
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התחוללה בכל החזיתות. דומה שעגנון כתב את "מעשה השור" כדי 
על  להשתלט  אף  להתקיים,  היהודים  מדינת  של  זכותה  על  להגן 
שטחים שהיו עד למלחמת העצמאות בבעלות אויביה. הוא סיים את 

הסיפור בהבטחה אופטימית לעתיד לבוא. 
גם  ניּכרת   )1948( השור"  "אבי  עגנון  של  בסיפורו  להערכתי 
השפעת האגדה המעּוּבדת של ביאליק "שור ָאבּוס" )1932(, מאגדות 
"ויהי היום". שלמה המלך, גיבורּה של אגדה זו )ובמשתמע גם המשורר 
)תרתי משמע(, המלא  עצמו( מחליט להימלט מביתו של ה"ַטָּבח" 
במאכלי פיגולים לרוב, לנטוש את סיר הבשר ולהסתפק בארוחת 
זרים. ביאליק  ירק דלה ש"ִמַּבית", ארוחה שאינה נתונה לו בחסדי 
הצליח כזכור לברוח מאירופה פעמיים – תחילה מארץ הולדתו רוסיה, 
שהפכה לברית-המועצות, אשר ביקשה להכחיד כל גילוי של לאומיות 
יהודית, ואחר-כך מגרמניה, ערב השתלטות התנועה הנאצית אשר 

הפכה את חיי היהודי לגיִהנום עלי אדמות. 
המסוכנת  מלכודת-הדבש  את  מועד  מבעוד  לעזוב  ההחלטה 
שבבית הַטָּבח, ההולכת ומתהדקת עד שהיא נעשית מלכודת-מוות, 
בני  כדוגמת  מודרניים  אנשים  )ושל  ביאליק  של  כהחלטתו  כמוה 
הזוג שמואל-יוסף ואסתר עגנון וחבריהם מּבאד הֹומּבּורג הסמוכה 
לפרנקפורט( לעזוב את מרכזי התרבות המעטירים באירופה ולהסתפק 
ב"ארוחת ירק" דלה המזומנת להם בארץ-ישראל. זוהי גם הכרעתו 
של היהודי הגלותי לעזוב את אירופה, ולהפוך מ"יעקב" ל"ישראל". 
את הרעיון לנטוש את "סיר הבשר" הנוטף שומן ולהסתפק בארוחה 
דלה, אך מזינה ומַחיית-נפשות, הדגיש ביאליק בדבריו על התרבות 

העברית שהשמיע בהרצאה פומבית בחורף תרפ"ט:

ועוד לאו אחד: אל תרדפו אחרי הון זרים ]...[ היינו סמוכים 
על שולחנות עשירים והרחבנו כשאול את תאבוננו ]...[ ולכן 
כשבאנו לארץ-ישראל ונגזר עלינו להתפרנס רק על לחם עוני 
זה, נשארנו ביום אחד דלי-דלים עם פת הלחם החרבה של 
גודלם.  בכל  כאן  לנו  נראו  והדלות  והעוני  העברית,  הלשון 
 ]...[ תאבוננו  את  קצת  נמעיט  אומר,  הייתי  ואף-על-פי-כן, 
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רוצה אדם קב אחד משלו מתשעה של אחרים וטובה פת חרבה 
שלנו משור אבוס של אחרים".13

דברים דומים, המחזקים את ההנחה שלפנינו גילוי דעת ציוני במסווה 
של אגדת קדומים, אמר ביאליק כבר בנאומו בפתיחת האוניברסיטה 
העברית באביב תרפ"ה, כשנה לאחר שעלה ארצה. כאן דיבר על 
מצבו של היהודי הגלותי, הנחשב על לא עוול בכפיו לָּפָרזיט, ועל 
הכורח של היהודי להימלט מן הגולה לארץ קטנה ודלה, המאפשרת 
לו, כיחיד וכעם, למצוא את רשות-היחיד שלו: "עם החס על כבודו 
לא ישלים לעולם עם מצב כזה. עם כזה יקום יום אחד ויאמר לנפשו: 
רב לי. טוב לי קב אחד ודאי שכולו שלי מתשעה קבין דמאי, ספק 
שלי ספק אינם שלי. טוב לי פת חרבה ובביתי ועל שולחני משור אבוס 
ובביתם ועל שולחנם של אחרים. טובה לי אוניברסיטה קטנה אחת, 
אבל כולה ברשותי וכולה שלי, עשויה כולה בעצם ידי, מן המסד ועד 
הטפחות, מאלפי היכלי מדע, שאני אוכל מֵּפרותיהם ואין חלקי ניּכר 
בבניינם. יהיו מזונותיי מעטים ומרורים כזית, ובלבד שאטעם בהם 

פעם אחת את הטעם המתוק והמלא של מתנת ידי עצמי".14
עם המלצותיו  הזדהה  להניח שעגנון הצמחוני  כמדומה  מותר 
של ביאליק להסתפק ב"ארוחת ירק", ושסיפורו "אבי השור" מבטא 
לא רק את זעמו על שחיטתו האכזרית והנמהרת של השור, אלא 
גם את סלידתו מן התאוֹות היצריֹות הבהמיֹות של השכן ואורחיו, 
שסימנן הם ריבוי נשים וריבוי של ארוחות עתירות בשר. כאשר שלמה 
המלך נמלט מחדריו המזוהמים של בית הַטָּבח ומשאיר את מארחו 
בתדהמה עם לשונו תלויה בפיו, הוא יוצא אל הטבע לשאוף אוויר צח 
ולהתנקות מן הזוהמה. בתארו את שלמה המלך מקיא בחיק הטבע את 
המאכלות שהאכילהו בבית הַטּבח, ביקש ביאליק להוציא את ִּבלעֹו 
מפיו – כלומר, לטהר את עצמו ואת עמו מן הסיאוב שדבקו בהם בין 
בני ֵעָׂשו הסבּואים, ולהשליט בארץ תרבות חדשה, שאינה מעלה על 

שולחנה מאכלי טומאה ופיגולים. 
ב"אבי השור" מתוארת מערכת-יחסים  וגם  ב"שור אבוס"  גם 
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ָא-סימטרית בין היהודים לגויים: יעקב מביא לסביבתו ברכה, ואילו 
ישמעאל וֵעָׂשו זורעים סביבם ארס והרס. שורֹו של העני הזקן מציל 
לא רק את עורו של בעליו, אלא גם את כל שכניו שהתחבאו מפני 
האויב הזר שּפלש לארצם. ואולם השכן הגרגרן, שאמור היה להבין 
איזו ברכה הביא השור, אינו מכיר טובה על שהוא ובני ביתו נושעו 
ִמֶטבח הצבא הפולש, וטובח את השור הטוב והמיטיב כדי למלא את 
תאבונו ולסּפק את תאבון אורחיו. ביאליק דיבר לא פעם על חוסר 
הצדק שביחסי יעקב וֵעָׂשו, ופירש את האנטישמיות כנקמתם של ַעמי 
הפרא, שאינם מוכנים לסלוח לעם ישראל על שניתץ את האלילים 

והביא לעולם את גחלת התרבות. 
הזיקה בין "שור ָאבּוס" ל"אבי השור" ניּכרת גם בתיאור ארוחת 
הבשרים המצוי בשתיהן. ביאליק ִהרבה בתיאורים ראּבֶלסקיים )נוסח 
פרנסּוַא ראּבֶלה(, ועגנון – הגם שּכתב סיפור קצר וִׁשלדי בן שבעה 
ישבו  שבהם  המשתה  ימי  שבעת  את  בו  פירט   – בלבד  עמודים 
האורחים ואכלו כבש אחר כבש "ועדיין כרסם של האורחים חסרה". 
בשני הסיפורים ניּכרת מגמת הֶּבסטיאליזציה, הרומזת שאין מֹותר 
האדם מן הבהמה והמציגה את האדם כיצור ָּבׂשר ודם הזולל ְּבׂשר 

בהמה בכל ֶּפה. 
עבר  אל  גם  ביאליק  נטה  דרכו  ראשית  לִמן  מוסגר:  ובמאמר 
ההּומֹור והגרוטסקה "הנמוכים", הפונים לא אל האינטלקט בלבד, כי 
אם אל השכבה האֹוָרלית-ָאָנלית של התודעה האנושית, כבָסטירות 
האנטי-חסידיות שּכתב בנעוריו )כגון "תענית ציבור לעצירת צדיק" 
ו"אכילת אָשם", הנקרא גם "הבעל תשובה", שנועדו לבדר יותר מאשר 
היא  אף  ָמלאה  הסיפורית  כתיבתו  השכל(.  מּוסר  וללמד  להשכיל 
תיאורי אכילה וסביאה, אלימות ומיניות. דומה שאין בספרות העברית 
שקדמה לביאליק תיאורי ארוחות כגון אלה שבסיפוריו "אריה בעל 
גוף" ו"יום שישי הקצר" ובאגדותיו "אלוף בצלות ואלוף שום" ו"שור 

ָאבּוס וארוחת ירק".
ָאבּוס":  "שור  לבין  השור"  "בעל  שּבין  הזיקה  לנקודות  נחזור 
זו ניּכרת גם בשימוש התכוף בקללות ובגידופים המשובצים בשתי 
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"ֶּבן-ַנֲעַות  כגון:  לרוב,  קללות  לגלות  ניתן  ָאבּוס"  ב"שור  היצירות. 

ַהַּמְרּדּות!", "ַמְמֵזר ֶּבן ַמְמֵזר", "אֹוי ַוֲאבֹוי ְלָך, ְׁשַפל ָיַדִים", או: "ַמה-ָּלֶכם, 

כמדומה  היה  ביאליק  ְצִפיֵעי-ַיְבחּוִׁשים".  ָחְרֵאי-ְזבּוִבים,  ֵּביֵצי-ִכִּנים, 

הראשון בספרות העברית החדשה שהכניס ליצירתו בעברית וביידיש 

ריבוי כזה של קללות, וזאת כדי לשנות את אופָיּה הקלסי הּפּוריסטי 

של הספרות העברית ולעשותה ויטלית ועממית יותר. קללות מצויות 

אצל ביאליק לִמן שירו הראשון, שנגנז )"תענית ציבור לעצירת צדיק"(, 

שבשוליו התנוססה החתימה "יקביאל" )"מקלל האל", ָאַנגרם של השם 

"ביאליק"( ועד ליצירתו האחרונה – מחזור השירים "יתמות". בין לבין, 

ִׁשרּבב ביאליק קללות וגידופים ב"יונה החייט" )"ִּתְרַקְבָנה ַעְצמֹוָתיו"(, 

ׁש, ְוָהָיה ִלְזָוָעה ּוְלִׁשָּממֹון"(,  ב"אכן גם זה מוסר אלהים" )"ְוָאָהְלֶכם ְיֻרׁשָּ

ב"קראו לנחשים" )"ִויִהי ַמֲאַכְלֶכם ָחָצץ"(, ב"חוזה ֵלְך ְּברח" )"ְוַאֶּתם – 

ַאֶּתם ְמסֹוס ְוָרָקב / ּוָמָחר ִיָּׂשא ֻכְּלֶכם ָסַער"(, וכן בשיר-עם כדוגמת "יש 

לי גן" )"ׂשֹוְנַאי ִיְהיּו ָׁשם ְוָראּו, / ּוִמִּקְנָאה ִיְתַּפָּקעּו."(. אפילו בשיר-ילדים 

כדוגמת "מעשה ילדות" )"ַהָּׁשעֹון, ִיַּמח ְׁשמֹו"( לא התנזר ביאליק ִמקללות. 

בהשראת הסימּביֹוזה עם ְלשון ִיידיש נתעשרה כתיבתו העברית של 

ביאליק בגידופים לרוב, שלא היו מצויים בשפה העברית עד לזמנו. 

בעקבות ביאליק, גם בסיפורו של עגנון משובצים גידופים וקללות 

לִמן "זד בן בליעל", "הארורים בני הארורים" ו"זנאי בן זנונים" ועד 

לקללה המחרידה "תקברהו אמו".

זיקת סיפורו של עגנון למקור הביאליקאי ניּכרת אפוא מנקודות 

"ֵעָׂשו"  תיאור התעללותו של של  לפנינו  תצפית אחדות: בשניהם 

ב"יעקב" )או של בני ישמעאל בצאָצאי יצחק(. בשני הסיפורים מתואר 

מארח המאביס את אורחיו בארוחת בשרים דשנה שאינה אלא זבחי 

בשניהם  לבהמה,  אדם  בין  הגבולות  מיטשטשים  בשניהם  מתים, 

משובצים גידופים וקללות לרוב, ושניהם מהווים ככלות הכול ִמנשר 

ציוני הממליץ לעם ישראל להיפרד מ"שכניו" הגסים, התאוותניים 

והאכזריים, לקבל מהם את הקניינים המגיעים לו, להגיע לעצמאות, 

לעמוד ברשות עצמו ולגלות אחראיות לגורלו. 
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ג. האב ואיוב

מעניינת וסימפטומטית במיוחד היא זיקתו של הסיפור "אבי השור" 
לשירו המאוחר של ביאליק "אבי", שּבֹו תיאר המשורר את דמות האב 
בריבוי ָּפניה )לרבות דמותו של האב הביולוגי ודמותו של הפטריארך 
ָּבָׂשר ודם לסמל מופשט  הלאומי, שהפכה במרוצת הדורות ִמדמּות 
המייצג את האומה כולה(. שירו של ביאליק מתאר את האב כ"ׁשֹור 
ְיִגיַע ּכַֹח", ה"ִמְתַנֵהל ּדּוָמם ּוְלִאּטֹו", יוצא מדי בוקר לעמל יומו ועובר 
יום-יום סדרת עינויים משּפילה, עד שהוא נופל על אם הדרך, ללא 
תקומה. גם השור בסיפור העגנוני "אבי השור" מתואר כבעל-חיים 
ש"כוחו קשה וִלּבֹו רך". גם כאן יוצא השור מדי בוקר לעמל יומו, עובר 
התעללות נפשעת על לא עוול בכפיו ונשחט על אם הדרך על-ידי 
השכן הרע והָסָכל )בסיפור שֹורֹו של הזֵקן העני שנגנב ממנו והובל 
בִמרמה אל השחיטה יש כמדומני גם הד מסיפורו של מיכה-יוסף 
ברדיצ'בסקי "פרה אדומה" שּבֹו ָּפרתו המשובחת של ראובן נגנבת 

ומובלת בִמרמה אל השחיטה(.
שירו של ביאליק מתאר אב חזק וחלש כאחד, נושא בעול אך ָיגע, 
שאינו משמיע את קולו. השיר כתוב כולו בסגנון מקראי הדּור ומרוָמם, 
ִיידיש, פרי הָחכמה  אך מּבין שורותיו מציצים גם פתגמים בלשון 
העממית הפשוטה, כגון של הָאפוריזם העממי המתיך לִמקשה אחת 
את המשא הפיזי שסוחב השור כבהמת משא עם העול הנפשי הכבד 
זיך מער  "ַא מענטש קען אוף  שנושא אדם הדואג לפרנסת ביתו: 
דערטרָאגן איידע צען ָאקסן קענען דערשלעּפן" )"אדם יכול לשאת 
על עצמו יותר משיכולים עשרה שוורים לסחוב"(.15 דמותו של האב 
ָיֵרַח", לא רק בהוראת "סהרורי" או  "ֻמֵּכה  מוצגת כדמות של אדם 
"משוגע" )לּוָנטי(, אלא גם כמי שגרמי השמים הכזיבוהו ושיטו בו – 
כמימוש וכהמחזה של הֶאִּפיתט העממי "שלימזל" – ללא מזל וכוכב. 
ואולם השיר מתרחק לא אחת מן המקור העממי ומפליג אל מחוזות 
טרנסצנדנטיים עליונים: הוא פותח בהרהורי הבן על חייו שנעו בין 
מעגלות הטומאה והָטהרה, מגיע עד לכוכבי שמים רחוקים, אך חוזר 

אל קרקע המציאּות ומסתיים בטמינת האב בעפר.
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גם עגנון לא התנזר בתיאור השור משרבובם של פתגמי יידיש, 
שופר  קיין  קען  און  צונג  לַאנגע  ַא  הָאט  ָאקס  "ַאן  הפתגם  כגון 
לתקוע  יודע  אינו  הוא  אך  ארוכה  לשון  יש  )"לשור  בלָאזן"  נישט 
בשופר"(.16 כאן הוליך עגנון את קוראיו שולל, וכדי למחוק את סימני 
הזמן והמקום הציג את הפתגם הזה כפתגם ארץ-ישראלי )"כמשל 
שמושלים בירושלים, השור ארוכה לשונו, ומילה לא יהגה בגרונו"(. 
השור בסיפורו של עגנון הוא יצור רך וכנוע, שניתן להוליכֹו שולל 
ולגדוע את קרניו. הקרניים שׂשרדו ונמצאו באשפה הופכות בסיפור 
לכעין שופרות שקולותיהם נשמעים מעצמם ומסּפרים בלי מילים את 

קורותיה של שחיטת השור. 
בשתי היצירות – במחזור "יתמות" של ביאליק )הנפתח בשיר 
"אבי"( ובסיפור "אבי השור" של עגנון – לפנינו תמונה של יהודים 
דלים שהגויים מתעללים בהם, תוך שילוב תמונות תשתית משלוש 
וישמעאל,  הגר  גירוש  נזכר  ביאליק  אצל  המֹונֹותאיסטיות:  הדתות 
ונזכרת צליבתו של ישו, ואילו אצל עגנון לפנינו "סירוס" של הסיפור 
על השור שבעזרתו נכבשה ירושלים מידי הצלבנים, כפי שיפורט להלן. 
מחבריהן  של  עלייתם  לאחר  כאמור  נכתבו  היצירות  שתי 
לארץ-ישראל, בשנים שבהן ברחו יהודים מארצותיהם של בני ֵעָׂשו 
בחר  )עגנון  ישמעאל  לבני  בשכנּות  חייהם החדשים  את  והתחילו 
כאן בשכונה מעורבת כדוגמת "ַאּבּו תֹור", אך חשב מן הסתם גם על 
שכונות מעורבות אחרות בירושלים, ביפו, בחיפה ועוד(. מן המציאּות 
הרצחנית של הפוגרומים ומעללי הנאצים בגרמניה נמלטו ביאליק 
ועגנון, כרבים אחרים, אל מציאּות של מאורעות דמים בארץ-ישראל. 
במחזור "יתמּות", שבראשו הציב ביאליק את שירו "אבי", ָּכלל 
המשורר בצוותא חדא את שלוש הדתות המֹונֹותאיסטיות גם יחד 
והניחן בכפיפה אחת. כאן מתוארת האם שנתאלמנה ונאלצה להיות 
אם רחמנייה ואב-מפרנס גם יחד, כמי שנאלצה גם לכבוש את רחמיה, 
לקרוע את בנה היתום מֵחיקּה ולהוליכֹו לבית הסב הזֵקן. המילים 
"ִלְנִתיב ַהָּיגֹון" )via dolorosa(, שבהן מספר הילד שהיה למבוגר על 
חייו, מתלכדות עם המילים שבשיר "אלמנות" )הקודם לשיר "ְּפֵרדה" 
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ִלְדמּות  ִנְצַמְדִּתי  ְּבַמְסְמִרים  במחזור "יתמות"(: "ּוְכמּוָקע ֶאל ְצלּובֹו / 
ַאְלְמנּוֵתְך ַהּׁשֹוֵמָמה". התמונה אינה רק תמונתו של הילד יצחק שאביו 
מוליכו אל העֵקדה, אלא גם תמונתו של "בן הנגר" )כך כינה ביאליק 
את ישוע איש נצרת(, המובל אל מותו על הצלב ב"דרך הייסורים" 

הנצחית: 

ּוְבבֶֹקר ָאִביב ְּכִליל ְּבדַֹלח, ַּבֲעמֹד ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו
ְּבָטֳהרֹו ּוְבִזיוֹו ָהִראׁשֹון, ּוְבֶטֶרם ָיִקיץ ַהַּפְרָּבר

ַעל ֲהמֹונֹו ּוְׁשאֹונֹו ְלַזֲהמֹו )ֵאין זֹאת ִּכי ְּבבֶֹקר ָּכֶזה
ִהְׁשִּכים ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַוּיֹוֶלְך ֶאת-ְּבנֹו ָלֲעֵקָדה(.

בשיר שקדם לו בסדרה "יתמּות" – הלא הוא שירו "אלמנּות" – תיאר 
את ִאמו כהגר הנאלצת להשליך את ְּבנּה אל מתחת לאחד השיחים 
כי האב )והאב שבשמים( הותיר אותה לבדה בעולמה להתמודד עם 
גידול יתומיה. חוויה אישית של המשורר, שהתייתם בגיל רך ונשלח 
מן הבית, וסיפורו הקדום של ישמעאל הבן הדחוי, שקיבלה ממדי-ענק 
משהפך למיתוס דתי-לאומי, נכרכו כאן זה בזה והפכו לִמקָׁשה אחת:

הֹוִסיפּו ַׁשֲאלּו עֹוד ֶאת-ָהֵאם ַהִּמְצִרית, ּתֹוַעת ַהִּמְדָּבר,
ֶמה ָהָיה ָלּה ּוְלִלָּבּה ְּבַהְׁשִליָכּה ֶאת-ַיְלָּדּה ַהָּצֵמא,

ַמֲאָכל ַלָּׁשָרב, ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחים, – ּוְׁשַעְרֶּתם אּוַלי 
ָּכמֹוִני,

ָמה ָרֲאָתה ִאִּמי ַעל ָּכָכה ּוָמה ִהִּגיַע ֶאל ַנְפָׁשּה,
ְּבאֹותֹו ָהֶעֶרב ַהַּמר ְוַהִּנְמָהר, אֹור ְליֹום ַהְּפֵרָדה,
ֶׁשָּכָכה ִהְתַרְּפָקה ָעַלי ְוָכָכה ִנְפֲעָמה ְוָנבֹוָכה ]...[

במקביל ִהלחים ביאליק את סיפורו של ישמעאל גם עם סיפורם של 
צאצאיו בני ֲעָרב, שְּבֵעת חיבור שיר זה יצאו נגד יהודי ארץ-ישראל 
ונגד השלטון הבריטי שאישר את ישיבתם של היהודים בארץ. גם 
עגנון כרך בסיפורו "אבי השור" את סיפורי שלוש הדתות הגדולות 
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גם יחד, אף שעשה כן באופן מרומז בלבד, תוך יצירת פערים בטקסט 
התובעים מן הקורא מאמצי הבנה ופרשנות. 

בתיאור השור היוצא למלחמה בוקעת כאן בת-קולו של הסיפור 
על השור שיצא ללחום בפולשים לירושלים. סיפורו של עגנון ְמַהֵּפְך 
מיתוס מוסלמי ידוע שלפיו ַצָּלאח ֶא-ִּדין סייר סביב ירושלים, ערב 
נתיב  על  להחליט  כדי  אחת  גבעה  ממרומי  עליה  וצפה  כיבושה, 
התקיפה ועל שיטת הפעולה. אחד משרי צבאו, רהבתן וקצר רוח, 
הכריז באזניו: "הבו לי שור, וארכב עליו היישר אל תוך העיר", ומאז 
בין  תֹור"(. מלחמה  )"ַאּבּו  "אבי השור"  הכינוי  הזה  הוענק למקום 
וירושלים  ֶא-ִּדין לצלבנים( בעיר ציון  ַצָּלאח  )בין  הִאסלאם לנצרות 
שימשה את עגנון לתיאור שורו של זקן עני שהציל את שכונת אבי-
ולַכלותה, אך נטבח על-ידי  השור מן האויב שביקש לפלוש אליה 
והזמין  אותו שכן מוסלמי שנשא אישה נוספת על נשותיו הרבות 
אורחים רבים לחוג אתו את יום חתונתו. קרניו הגדועות של השור 
נותרו להעיד על מעשה התועבה, והן שהחזירו לעני האומלל את 

רכושו והעלו את קרנו. 
גם על הרובד האיֹובי של שני הסיפורים. בשירו  ואין לפסוח 
של  חייו  מהלך  על  ומהרהר  חיים  מאזן  עורך  הדובר  ביאליק  של 
אביו )ובמשתמע גם שלו עצמו( ועל גורלו בעולם-הזה ובעולם-הבא. 
השור – לפי האמונה העממית – הוא, ביחד עם בשר הלווייתן, מאכלם 
ְיִגיַע ּכַֹח" על  וכן מעיד הצירוף "ְּכׁשֹור  של הצדיקים לעתיד לבוא, 
ְיִגיֵעי כַֹח";  ָינּוחּו  ם  "ְוָשׁ המחשבה על חיי העולם-הבא )לפי הפסוק 
איוב ג, יז שנאמר על עתיד הצדיקים ב"ארץ עיפתה", על הלווייתן 
והבהמות בהררי אלף(. את תמונת השור יש לתפוס אפוא גם כיסוד 
מן היסודות הקוסמיים-מחזוריים שבהם משופעת הפואמה הפותחת 
במילות ההשתאות "מּוָזר ָהָיה אַֹרח ַחַּיי ּוְפִליָאה ְנִתיָבָתם, / ֵּבין ַׁשֲעֵרי 
ַהָּטֳהָרה ְוַהֻּטְמָאה ָנעּו ַמְעְּגלֹוָתם ָיַחד", ולא רק כיסוד ֵראליסטי נמוך 

המתאר בהמת משא פשוטה הנושאת בעול.
גם סיפורו של עגנון מזכיר לקוראיו כי השור הוא מאכלם של 
הצדיקים לעתיד לבוא. דוכסוסטוס הסופר, הכותב קֵמעות על קלף, 
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אומר לאבי השור: "הלוואי שאני וכל ישראל נזכה במהרה בקרוב 
ליהנות מבשרו של שור הבר בסעודה הגדולה שעתיד הקדוש ברוך 
הוא לעשות ליראיו, כשם שנהנו אותם הזדים מבשרו של של השור". 
האין הסופר דוכסוסטוס מונה גם את אבי השור במניין אותם צדיקים 
שעתידים ליהנות מבשר השור בסעודה שיערוך הקדוש-ברוך-הוא 

לצדיקיו בגן העדן? 
קטעי הסיגור של שתי היצירות – השיר "אבי" והסיפור "אבי 
השור" – קשורים אף הם בסיפור איוב. בסוף השיר "אבי" מתואר 
מותו של האב במילים: "ְּבֶאָחד ִמיֵמי ֱאלּול ָמְצאּו ַעְצמֹוָתיו ְמנּוָחה, / 
ּוְכתֶֹבת ְקָצָרה ְמַרֲאׁשֹוָתיו, ֲחרּוָתה ְּבַיד ֹלא ָאָּמן, / ָּתִעיד ָעָליו ֶנֱאָמָנה: 
מעידות  ו"איש תם"  "מראשותיו"  המילים  ְוָיָׁשר".  ָּתם  ִאיׁש  נ.  "פ. 
שאין מדובר אך ורק על אביו הביולוגי של המשורר, אלא גם, ובעיקר, 
על אחד מאבות האומה – על יעקב, שהוא ישראל. גיבורו של שיר 
הנקבר  יהודי  כל  שהוא  הארכיטיּפי,  האב  הוא  זה  "אוטוביוגרפי" 
בטליתו המצהיבה. כדרכו, התיך ביאליק פסוקים אחדים ולא שלח 
את קוראיו אל טקסט נרמז אחד ויחיד. על הרמיזה לסיפור יעקב יש 
להוסיף את הרמיזה לסיפורו הטרגי של איוב: "ִאיׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עּוץ, 
ִאּיֹוב ְׁשמֹו; ְוָהָיה ָהִאיׁש ַההּוא ָּתם ְוָיָׁשר ִויֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע" )איוב 
א, א(. גם רמיזה זו לאיוב מתאימה לסיפורו של האני ְּכפול הפנים 
של יצירת ביאליק, שהביא תמיד את הסיפור האישי ואת הסיפור 

הקולקטיבי בכפיפה אחת.
גם סוף הסיפור העגנוני מזכיר את סיפור איוב, אך מצד "סופו 
והונו  מקנהו  וגם  ובנות  בנים  המוליד  הטרגי,  הגיבור  של  הטוב" 
מּושבים לו: "ַוה' ֵּבַרְך ֶאת-ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו ַוְיִהי-לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ֶאֶלף צֹאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף-ֶצֶמד ָּבָקר, ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות. ַוְיִהי-לֹו 
ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות" )איוב מב, יב-יג(. העני האומלל בסיפורו 
של של עגנון איבד את שורו, אך קיבל בתמורתו שבע פרות בריאות 
בשר, שבע עגלות תמימות, ושפע קרקעות, לא למרעה בלבד, אלא 
לצמיתות. בין השאר, סיפורו של עגנון הוא כאמור כעין כתב-הגנה 
המצדד בזכותו של עם ישראל על אדמת ארץ-ישראל ובזכותו לקבל 
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פיצוי הולם על הָאבדן הטרגי שספג מידי שכנו הזד והָסָכל. 

זוהי לדעתי הסיבה בה"א הידיעה שבגללה פרׂש עגנון מסך של 

ערפל על זהותו הֶאתנית של הזקן העני אבי השור. עגנון תיאר כאן 

דמות איֹובית ששיוכה הֶאתני אינו מפורש שהרי גם איוב המקראי 

אינו מתואר כיהודי דווקא, אלא כאדם בעל זהות עמומה המייצג את 

סבלו של "ָּכְלָאָדם" ]everyman[ עלי אדמות. בגמרא )בבא בתרא 

טו א-ב( מובאת מחלוקת לגבי זמן התרחשותו של סיפור איוב, אם 

עבד את ה' מאהבה או מִיראה, וכן אם היה איוב יהודי או נכרי, בן 

אומות העולם. לפי הרמב"ם )מורה נבוכים ג, כב( היה איוב איש רגיל 

ופשוט, שסיפור חייו מציג את תמצית הסבל האנושי ואת סוגיית 

ֵרעיו של איוב מציגים השקפות שונות על  השכר והעונש. שלושת 

שאלה קשה זו.

לדעתי, זוהי הסיבה שבגללה השאיר עגנון את זהותו של גיבור 

הסיפור "אבי השור" לּוט בערפל. עגנון ביקש ככל הנראה להציג 

בסיפורו איש רגיל ופשוט כדוגמת איוב שאסון גדול ניחת עליו, והוא 

מחוזק  תחתיות  ִמּבֹור  ולצאת  הרעה  עם  להתמודד  דרכים  מחפש 

ָוָקם"; משלי כד, טז(. ואף  ַצִּדיק  ִיּפֹול  ַבע  ֶשׁ "ִּכי  )בחינת  שבעתיים 

כי סיפורו של איוב הוא סיפור אוניברסלי, מּותר כמדומה לשער כי 

בתארו את גורלו של הזקן ששורו נטבח חשב עגנון בראש וראשונה 

על גורלו הטרגי של עמו הזקן ִוידוע הסבל. בתארו את אחריתו של 

גיבורו שקיבל בתמורה לשור שנטבח "שבע פרות בריאות" ו"שבע 

עגלות תמימות" חשב בראש וראשונה על הקמת המדינה )ההכרזה 

על הקמת המדינה התקיימה חודשים ספורים לפני פרסום הסיפור 

ועני, שנושל מנכסיו  זֵקן  הארץ( על מׁשּואות השֹואה. עם  בעיתון 

זדים, קיבל סוף סוף פיצוי כלשהו על העוול הנורא  ונשחט בידי 

ואולם התפילה החותמת  זכה לכברת ארץ משלו.  ואף  לו  שנגרם 

את הסיפור, המייחלת לכך ש"השם ירומם קרננו עדי עד", מלמדת 

וכי מסכת הסבל  ואל הנחלה  שעדיין לא הגיע העם אל המנוחה 

עדיין לא תמה. 
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