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 תקציר
 

 יצירות ספרותיותבבעל המום בספרות. בעל מום מופיע את נושא  מבקש לבחוןהמחקר שערכתי 

ספרות העברית. בעל מום בהגדרתו הספרות העולמית והמקרא, דרך ה היוונית מיתולוגיההחל מה, רבות

על נכות רגשית, וכן כבטע, צולע, בעל גיבנת, עיוור, חירש ועוד, גידם, קיכנכות מסוימת חיצונית,  הוא בעל

כיוון ת. בחברת השווים הנורמטיבילא שווה ומוצאת אותו כ מוםנפשית שהחברה מגדירה אותו כבעל 

אף על פי  ,מהחברהומוקע היא גם חברתית, אפשר שבעל המום ימצא את עצמו מודר  זושהגדרת נכות 

 רוב לאזו לחברתית הדרה  תקבל אותו בחזרה לחיקה. ,רה, לכשתרצהיכול להשתלב בה. החבהיה ש

נכה, לקוי "לבעל מום, היא:  1מילוניתההגדרה ה .כות רגשיתומוסיפה לו נבבעל הנכות  ופוגעתמוצדקת 

 . (15)עמ'  ."באחד או באחדים מאיבריו, וכן לא יצלח

ויקטור הוגו, "הגיבן המופלאים של  כבסיפוריוסיפורים, מופיעים בעלי מום בהרבה בספרות העולמית 

 .( ואחרים1933, בתרגום לעברית 1363(, "עלובי החיים" )1921עברית ל, בתרגום 1321ם" )אמנוטרד

סק בציד לוויתנים אובססיבי, ו(, שע1351דיק" )-הרמן מלוויל על הקברניט אחאב בספר "מוביל בסיפורו ש

, בתרגום 1954סיפורו של ויליאם גולדינג "בעל זבוב" )לאבד את רגלו באחת ההיתקלויות עמם. ב לורם ווג

הם יוצרים חברה  וכיצדבאי שומם טראומטית ( בו העיסוק בילדים שחווים התרסקות 1965לעברית 

בסיפורו של ל.נ. טולסטוי "אנה קרנינה"  העיסוק באשהגם כך  .השונה והאחרהמקובל, שמגדירה את 

 ,החברה אליה ואל התנהגותה הלא מקובלת, ביחס (1311ת והודפס לראשונה בשנ 1312)שנכתב בשנת 

היחס הבוטה מוקצן שגם בו  ,גוסטאב פלובר ( של1991, בתרגום לעברית 1351דאם בובארי" )אובסיפור "מ

מופיע בסיפוריו  עיסוק בבעלי מוםהמצד החברה כלפי התנהגותה של האשה החריגה. בספרות העברית 

 שעוסק בשבעה קבצנים בעלי מומים(, 1311בסיפור "שבעת הקבצנים" ) , כמושל רבי נחמן מברסלבהרבים 

היא הגאולה זה נקודת המבט בסיפור ו)עיוור, חרש, כבד פה, בעל צוואר עקום, גיבן, גידם, קיטע(  שונים

. אברמוביץ( ב"ספר הקבצנים" )שראה אור ש.יכך סיפורו של מנדלי מוכר ספרים )היהודית.  והאמונה

, פישקה החיגרמומים שונים, ביניהן בעלות רבות נכתב תחילה ביידיש ועיסוקו בדמויות , ש(1369בשנת 

 אליוהיחס את בעל המום ואת  (1934בסיפור "עובדיה בעל מום" )בוחן עגנון ש"י ואחרים.  קבצנית עיוורת

 . מצד החברה

                                                           
 .15. עמ' 1933. המילון העברי המרוכזאבן שושן, אברהם.   1
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הוא בוחן את בעל  ,( בו הירשל משתגע בשל אהבתו לבלומה1925בסיפורים נוספים, כמו "סיפור פשוט" )

 (,1949) "פרנהיים"(, 1941(, "הרופא וגרושתו" )1913"והיה העקוב למישור" )המום המשוגע ובסיפורים 

סיבות כאלה ממאבדות את שיווי משקלן הנפשי שהדמויות נבחנות בהם ואחרים ( 1942) "שבועת אמונים"

  .ונעשות בעלות מום חברתי ואחרות

בסיפור "שברירים" . כך בעלת המום, האשה הנכהרבים מסיפוריה בדמות אף היא עסקה בדבורה בארון 

שמנה )חיה הנכה, הצולעת התופסות את מקום ה הדמויות הנשיות בסיפורי. (1942(, וב"דרך קוצים" )1949)

. בגלל בעלות נכות נפשית נוספותיושבת בכסא גלגלים ליד החלון ולא מתפקדת )מושה( ונשים הפרומה( או 

, אך ברוב אותן חזרהמוכנה לקבל לעתים הן מצליחות והחברה  .החברה מדירה ומוקיעה אותןותן מומן ונכ

  .מושיע באיןבצד, ליד החלון והסיפורים גורל הנשים בעלות המום הוא להישאר לבד, 

בסיפור "העיוורת" )תרפ"ג(, שהחברה עוסקים בנשים, כמו בחנה העיוורת יעקב שטיינברג גם  שלסיפוריו 

אם  אף) אך היא בכוחה הרב ומתוך מידת חמלה מצד הסופר מקימה ביתת אותה להינשא לקברן, מאלצ

-הלכתימום בהעיסוק  בו( 1914נת בסיפור "בת הרב" )ראה אור לראשונה בש. אך יולדת בתבבית קברות(, 

מום הסופר בוחר לגרום לה לאבד את חייה בגלל . באשה שטרם נישואיה קיימה יחסים עם ארוסהיהודי 

 זה שלא רק היא אשמה בו, אלא גם ארוסה וגם החברה והמוסכמות החברתיות. 

דמותו של ו (1943)מלחמת השחרור העיסוק בפצועי בו ( 1931"חימו מלך ירושלים" ) בסיפור יורם קניוק

כי הוא הופך אותו ליצור שלא יכול יותר להתקרא אדם קניוק . חימו, שהיה לפני המלחמה 'מלך ירושלים'

גם אחרי הפציעה ר לו הם שפתיו שפעם היו יפות וכך נשארו אשמה שנש ,וע ידיים, עיוור, קטוע רגלייםקט

   . ועד למותו מלחמהב

"מקום טוב  בתוךסיפור "הקיבוץ" )על העוסקת בסיפוריה הקצרים בבעלי מומים שונים.  סביון ליברכט

, העשרים ואחתחברתי של ראשית המאה -כי הוא כולל מרחב קיבוצי ,2כותבת ארנה גולן (3443ללילה", 

ואשר נתרחשו כשני עשורים  ואולם הקלקולים המוסריים הנחשפים ב ,שפועלים בו כבר בני דורות אחדים

קודם לכן, עשויים להתפרש כביקורת על הפער שבין האידיאל החברתי והמוסרי ]...[ לבין עיוותים קשים 

ה הקיבוצית, שעל פי האידיאל שבבסיסה אמורה היתה במימושו של האידיאל במציאות המאוחרת. החבר

להיות השוויונית, הצודקת והמוסרית שבהוויה החברתית, מתגלה ביחסה המפלה והמשפיל לחבריה 

החלשים, אם בכוחם הפיסי ובייחוד בכושרם השכלי והנפשי. מעמדם החברתי של אלה ירוד, אך בעיקר 

הוא נחשף באכזריות הרת אסון. ]...[ ההורים לוקים בפיגור מובלט היחס אליהם שהוא משפיל ונצלני, עד ש

ם של האחרים, החזקים. ]...[ הנושא מתמקד באדם כפרט הוגורלם, כגורל בנם, נחרץ מכוח יחסים ומעשי

הניצב מול הכורח להתמודד עם האמת הקיומית הכאובה והמודחקת שבבסיס חייו. בחולשתו האנושית 

יו ומפעולתם של אחרים שעשו, שגו או חטאו, הוא ניצב ברגע דרמטי מול ובמצוקתו, הנובעת מנסיבות חי

הסיפור עוסק בהוריו ]...[  .מאיימת למוטט את קיומו היציב והשלם לכאורהו האמת שנחשפה בקצה קצה

לא היו חברי הם לך, שלקו בפיגור קל, אביו ב"פיגור קל" ואילו אימו ב"פיגור סביבתי", של בנם בשם מ  

שלו בעורמה ומתוך בצע כסף מרכושם הפרטי, שעה שהקיבוץ הואיל לקבלם כחברים בו. יתרה הקיבוץ ונו

מזו, למגינת ליבה של דבורה )חברת הקיבוץ שאימצה את מלך כשהיה בן שש כאשר הוריו נהרגו בתאונה( 

וד הם נעשו קורבן לשעשועיהם האכזריים של חברים מסוימים, והיא נאבקה בהם. אלא שעדיין אין זה הס

כשעשוע אהבתו לה. נודע לו שהוריו נרצחו לך נתוודע לו ומצפה להודאתה בו, למרות החמור מכל, שמ  

משמח לב שבלגלוג "למפגרים", כשחברי קיבוץ, שביניהם היה גם בעלה של דבורה, הושיבו אותם לנסיעה 

 (. 394-393)עמ'  .על טרקטור פגום ובכך חרצו את גורלם

                                                           
 .394-393. עמ' 3414. גבריות, נשיות ומשא הזהותגולן, ארנה.   2
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אף הוא ( 1936"מקרה גבול" )בתוך: "תפוחים מן המדבר", של ליברכט, בשם מסיפוריה  סיפור נוסףעל 

, כי עניינו במצוקת נפשו של סב, המספר על חשדו בקיומו של 3כותבת ארנה גולןעוסק בילדה בעלת מום, 

(. 316)עמ'  .ליקוי בהתפתחותה של נכדתו הקטנה, המכונסת בעולמה הפנימי והוא נע בין תקוה ליאוש

עם נכדתה  'חסד'מעשה ( הסבתא מחליטה לעשות 1993בתוך: "סינית אני מדברת אליך", סד" )בסיפור "ח

המודרנית בחברה , לא תחווה את מסכת היסורים של האשה החתרניתיא כדי שה ,הקטנה ומטביעה אותה

  הערבית.

בצבא הישראלי, עוסק בקבוצת חיילים ( 1993קובץ "ִצנֹורֹות", בתוך ה"ניילון" ) בסיפורו הקצר אתגר קרת

 אבד את עצמו לדעת. חיילים אחרים, שגורמים לחייל למהמפקד ומחייל מסוים,  אלוביחס הפוגע 

( 1934" )עובדיה בעל מוםבין הסיפור "יון משווה מהסיפורים הרבים שעוסקים בבעלי מום, ערכתי ע

' בספר "על כפות ןקט'סיפור כונס כלאחר מכן , 1931יורק בשנת -פורסם ב"במקלט" בניוש ,ש"י עגנוןל

"פנים אחרות", "הרופא  כ"אחות", "חופת דודים", נוספיםסיפורים קטנים ( לצד 1933)המנעול" 

"סיפור סיפורים כואה לומצומצם יותר בהיקפו בהש מציין, כי 'סיפור קטן' הוא 4הלל ברזלוגרושתו". 

..[ סיפור קטן הוא זה המתרכז בנושא אולם אין לראות בהיקף תנאי להגדרה. ]., פשוט", "בנערינו ובזקנינו"

ואהובה  אוהב –אחד ומתייצב כל כולו במערכת יחסים שבין מספר קטן של גיבורים, בסיפורי אהבים 

  (.91)עמ'  .ותנאי נוסף הוא ששיעורו לא יהיה גדול

בו ניצבים שני גברים ואשה במשולש אהבים עיסוקו  .'סיפור קטן'מתאים בהגדרתו ל המבחן סיפור

הסיבוך נמצאת במקום בו נוצר משולש אהבים זה האשה ב. ביניהםהסבוכה שמתפתחת היחסים  ערכתמו

לגבר השני שאונס אותה  –מאידך , לשאתה לאשה ולהקים בית יהודיכדי שמחפש אותה לארוסה,  –מחד 

 הסיפור עוסק והקמת בית יהודי.לנישואין  ראויהיהודי שפוסל אותה מלהיות -ומטיל בה מום הלכתי

, מהלך הסיפור מהיר ברזללשונו של כ ,קטן סיפור בהיותו, אך בין האישה לשני הגבריםביחסים הסבוכים 

 .שמקבלים שני הגבריםוהקבלה  ין שיעור מהיחסאלים קש הםמקבלת האשה  םהמום אותהיחס וו

צוניים חיהוא מתואר כבעל מומים  ,מחד. המחבראמביוולנטי מצד  הוא, לעובדיה, היחס לגבר בעל המום

על התנהגותה הנלוזה והעיסוק שלה ת ארוסתו להוכיח אוכל רצונו בור )צולע, בעל חטוטרת(, הוא עני ו

שיקום בבית החולים, ריפוי והתהליך הלאחר , מאידך. בפיתוי בחורים, בריקודים עמם שפוגעים ביהדותו

אהדה לאדם החדש של כבוד ו יחס –נעשה כאל אחד האדם על אף המומים מצד המחבר, היחס אליו 

אדם  הוא ,משרתהראובן האדמוני,  מצד המחבר. יחס אוהדהוא במשולש  גבר השניה אלהיחס  גםשנוצר. 

שאנשים בחברתו סרים לפקודותיו, כשהוא מנהיג של קבוצה חברתית הוא אהוד ומקובל וכך יש גס, אלים 

נותן להם רוח גבית  המחבר. רבהבאכזריות בעל המום מסכן, בבחלש, בלקבוצתו עוצמה וכוח לפגוע 

הוא לא מקבל על כך עונש מהמחבר, אלא , האישהתוקף ואונס את הוא  כאשר. ולגיטימציה להתנהגותם

יר את אות להסלא , לאשהה לשאתהוא בוחר לתמוך בו ולהעניש אותה. הוא אף מאפשר לו לא להיפך 

 שדבק בה, באשמתו.  הקלון

ת ארומתהיא תחילה אף כי ב על התנהגותה.המחבר, מ האשה, היא שמקבלת את העונש הכבד ביותר

המרדנית, בהמשך בוחר המחבר לעמעם את יופיה, התנהגותה ב, חברותיהמעל התמירה קומתה ביופיה, ב

לעשותה שמנה ומגושמת שכל רצונה לפתות את הגברים סביבה ולספק את יצריה המיניים. על התנהגותה 

בבית עגנון שהה נעוצה בזמן שאולי יבה לכתיבת הסיפור בצורה זו הסבאונס ובהטלת מום.  – נענשתזו היא 

"איני מצליח לכתוב סיפור רע. כששכבתי חולה בבית החולים היהודי : 5, כפי שמעידים דבריוהחולים

                                                           
 .316שם. עמ' גולן.   3
 .91. עמ' 1933. ליקט וצירף מבוא: ברזל, הלל. מבחר מאמרים על יצירתו –שמואל יוסף עגנון   4
 .1:156מתוך ארכיון עגנון, כתב יד,   5



 

VIII 
 

בברלין וראיתי את ה)ת(נהגותן הרעה של כמה אחיות ובעיקר התנהגותו של הרופא זילברמן והפרופסור 

גיעו לידי אכזריות, אמרתי לי אכתוב את הדברים ואוקיע את מעשיהם. לבסוף שטרויס שפעמים הרבה ה

אך התנהגותם של האחיות והרופאים בסיפור היא מופלאה, , (1:156)כתב יד,  ה בעל מום"כתבתי את עובדי

  .ואת החולים האחרים עצמו את עובדיה ואוהדתתומכת 

בה בסיפורים מסוג זה וכי אין לו כמעט אח ורע רעגנון לא ִה מוסיף כי בחן את הסיפור ש, 6גרשון שקד

ביצירתו. עגנון נוטה בדרך כלל לכסות יותר מטפח בעניינים שבינו לבינה, ואם בא לגלות, מסתבר שהגלוי 

. ]...[ חוקרי האסכולה לנטורליזםהוא הקרוב ביותר על פיו טומן בחובו הרבה יסודות סמויים. ]...[ הסיפור 

'כמות שהוא' על ואבותיה מרבים להצביע על כך, שהיא נוטה לגלות את העולם  המכונה 'נאטוראליסטית'

, הממעטת את הנטורליסטיתיש המדגישים דווקא את קירבתה אל הפילוסופיה דרך האמת המדעית. 

יות האנושית של הדמות הספרותית. ]...[ כל הגדרה שנזדקק לה תצטרך לתת את הדעת על קירבתה רהאח

ציאות נמוכה, שיצרים ראשוניים וגסים שולטים בה ונחשפים ביחסי אדם ובנוהגיהם. של אסכולה זו אל מ

  (.113-111)עמ'  .דרך כתיבה זו ממעטת בכחל ושרק ומגלה תורפת אנוש ללא מורא וללא רחמים

לידי ביטוי מאפיינים בו הסיפור נמנה עם סיפוריו היותר ריאליסטיים ובאים מוסיפה, כי  7חנה הרציג

: המתח בין המוצהר לסמוי, בין הגלוי והמרומז; הדחיסות ושל אמנות הסיפור המשוכללת שלמובהקים 

 (.112 עמ') .האירוניה העגנונית המפורסמת וביניהם הרבה של המשמעויות המופקות מפרטים 

ראה אור לראשונה בשנת ש ,סביון ליברכט. הסיפורלד" ָא"סּוסיפור מבחן שני בעבודה הוא הסיפור 

שעוסק , קטנים עמודים 29פרק מתוך "קאנון אנושי". סיפור קצר,  –ד" ָאבספרון שנקרא "סּוונס מכ, 3444

, שניהם בעלי מום. הגבר, שמשון, שמאופיין כבעל מום בצווארבדואית אשה -נערהויהודי גבר ביחסים בין 

, ערירי 41בן רתית, התנהגות חבללא כישורי ו בעל ביטחון עצמי ירוד, ילדישמטה אותו כלפי הכתף, הוא גם 

צעירה בשם  אישה-נערהאל חייו נכנסת ומהחברה  בריחוק מהאשה. הוא חי את חייו  היתה בחייושלא 

. סואד אף היא בעלת גם את חייואלא  אותהלא רק  ומסדרתאת חצרו  לסדרבדואית צנומה שבאה  .סואד

לא בגלל מומה שבשלו י עמה מבנ חויההיא ד .מום שמתבטא בצליעה קשה "כשרגל אחת קצרה מן השניה"

ננטשה על ידי אמה, אביה לא ידוע . מוצאה לא ברורעלת מום חברתי, כי גם בהיא מתאימה לעבודה קשה ו

מובילה  שתומך בה, אך גם רוצה להוקיע אותה בשל מומיה. המספרת ,בדואיהבכפר  חיה. היא כך גם סבּה

היא זו . סואד וזהירות יות עם הרבה חשדנותפסיעות איטבאת השניים למערכת יחסים עדינה ושברירית 

על  מבוססתהזוגית ביניהם . מחוצה להומשאירה את החברה שלא תומכת בהם, ת ועם שמשון זוגי שיוצרת

אשה -נערהיהודי מול בדואית, גבר מבוגר למול : ביניהםהרבה למרות השונות  ,"מין שמצא את מינו"

. יש וענייני כבוד קרקעות, מאבקי על משקעי עבר שנשענתית צעירה, מנטליות יהודית למול מנטליות בדוא

בסיפור קריאה אחרת, פמיניסטית של סיפור "שמשון ודלילה" המקראי תוך הכנסת מוטיבים וסיפורים 

  נוספים לרצף העלילתי. 

בזוגיות ואהבה. , גבר לאשההעיסוק ביחסים בין ד, האח: כמה נושאיםבסיפורי המבחן יש דימיון ב

 ן גבר לאשהיחסים בנוצרים יאצל ליברכט בין אשה ושני גברים, משולש רומנטי נבנה אצל עגנון בעוד ש

. בעל מוםא וה, , הדמות הראשיתהגבר – אצל עגנון. עיסוק בבעלי מוםהשני, . אהבהאמון והמושתתים על 

. גבר ואשה – שני בעלי מום למעשה נוצריםיוצר מום אצל האשה, כך , הוא שהאדמוני , ראובןגבר נוסף

מום אלא במערכת בעלי ה, אך העלילה עיקרה לא במום-שני בעליב העיסוקלמן ההתחלה אצל ליברכט 

 אל בעל המוםגנון היחס אצל ע. הוא יחס החברה לבעלי המומיםשלישי דומה נושא היחסים ביניהם. 

שנותן מוד ותומך צקבל טיפול זוכה להוא , משתפרו היחס כלפיהסיפור אך במשך , ביותר בתחילה אכזרי

                                                           
 .113-111. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנוןשקד, גרשון. "סיפור בשר ודם" בתוך:   6
 .112. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   7
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בסוף ה בעם הטבעת המום , נעשה חסרת מומים בתחילה ,האשה אלהיחס . להתמודד עם החברהלו יכולת 

ים וכלא ראויה לנישואין בחברה היהודית אליה היא ודרת לשוליהיא נענשית ומ –אכזרי ורע הסיפור 

  משתייכת.

: לא רעלה היחס אל שמשון מהחברה בעוד שבתחי. דומהאצל ליברכט יחס החברה כלפי בעלי המום לא 

יחסי שכנות )עם , לקבל עזרה בפרנסה, לו לחיות את חייומאפשרים , אך אלה יםנדחה לשוליאמנם הוא 

הוא סופג עלבונות והתעללות  –לנשים בעיקר  – הוא מתקרב יותר מדי. מצד שני, כשהלה ומוטקה מרחוק(

 מצד החברה.

לאשה לא מתייחסים הבדואית  המסורתיתבחברה מחד, ברה. סואד הוא אמביוולנטי מצד הח אלהיחס 

כאל ישות. אין לה קול, היא נחשבת כחפץ בידי אביה, אחיה ומשפחתו. לסואד אין משפחה ואין יוחסין, 

ולפיכך גם אין אליה איזו שהיא התייחסות. אפשר אף שהחברה רואה בה איזו  בגפה בכפר, בפחוןהיא חיה 

על , מאידךשפה, יצור כלאיים, יצור דמוני בגלל היותה ללא משפחה ויוחסין. שהיא ישות לא אנושית, מכ

לפרנס את עצמה )בקטיף , )במסיון( ללמוד)בפחון(,  בכפרהחברה מאפשרת לה לחיות אף התכונות שיש בה, 

בחברה המסורתית כשבדואית, אשה בדמות דווקא או בנקיון(. עולה התהייה מדוע הסופרת השתמשה 

יש אפשרות לא יכולה להתקרב לגבר מבלי להינזק או להירצח על כבוד האשה וגופה. האם אשה בדואית 

 למערכת יחסים כזאת בין אשה בדואית לגבר ועוד גבר יהודי? 

בדמות אחת בעלת מום, כפי  כמדומהעגנון עוסק האחת, יש כמה נקודות שונּות:  בין שני הסיפורים

. את עובדיה הוא לא עיקר הסיפורדמותו של עובדיה בעל מום במבינים מכותרת הסיפור, בעוד שהעיסוק ש

היחס אל  העיקר בסיפור הואלטעמי, . לאורך כמעט שנה לשיקום והחלמה בבית החולים משההעגנון 

 . בה, הטבעת מום לא מקובלת התנהגותלמתן עונש האישה. 

את המאבק בין ההשכלה ו ייצגת את המאבק בין השכינה לעם ישראל בגולהבנוסף, אפשר לראות באשה כמ

שמתבטא דרך עגנון, שהיה בקי בקבלה, בחסידות ובמאבקי הזרמים השונים ביהדות, אפשר והחסידות. 

 מאבקים אלה ובחר לבסוף להענישה.על אישה דמות ה

. היא אשה בעלת תכונות רבות אחרות, בנוסף על היותה בעלת המום בסיפור של ליברכט, סואדכך גם 

, היא נשית. יש לה גם כוח של דואית, חתרנית, פמיניסטית שדוחפת ומקדמת את עצמהבבעלת מום. היא 

, , עודרתמתחחתהיא  את מלונת הכלב, את העשבים השוטים –החצר  סחיבת הקרשים, סידור –גבר 

עומדים כבהמות. היא ש . יש בה גם את דמות השורדת, היוצאת מכפרה בטנדר עם עוד גבריםאש מדליקה

צמה כמוהם אם לא בקטיף )כי היא לא מסוגלת( אז בנקיון בתים. בנוסף, היא מאוד צעירה. מפרנסת את ע

סואד היא דמות חזקה, בעלת מטרה ברורה, , אך ברור כי היא צעירה בהרבה. 19היא אומרת שהיא בת 

כדי . היא נחושה, לא משתמשת בגופה מצוא בכפרה בגלל משפחתה ועברהלמצוא זוגיות שלא יכולה ל

המום של סואד הוא משני בדמותה. הוא מוזכר מעט פעמים במהלך הסיפור, הוא לא ת את שמשון. לפתו

 העיקר בו.

, עגנוןהראשון נכתב על ידי סופר, גברית למול כתיבה נשית. הסיפור היא כתיבה נקודת שונות נוספת 

, ליברכטסופרת,  נכתב על ידיהסיפור השני נקודת מבט גברית על בעלי המום ועל המשולש הרומנטי. מ

 ת מבט נשית, בכתיבה נשית, על יחסים בין גבר לאשה. מנקוד

שלהי על  1934בשנת על זמן שונה. הסיפור של עגנון נכתב בנקודת זמן אחרת וכמו כן, הסיפורים נכתבו 

ליברכט . הסיפור של בעיירה קטנה במזרח אירופה המסורתית עשרה, על החברה היהודית-המאה התשע

 דואית בשלהי המאה העשרים ואחת בישראל.והב החברה היהודיתעל  3444 נכתב בשנת
 

. יצירתו ארוכת השנים של סיפורי המבחןשל כותבי  הכתיבה והיצירותאת  אבחןבעבודה בחלק נוסף  

הדילמות והקונפליקטים, . נושאים מגווניםבספור סיפורים -עגנון, תרומתו העצומה לספרות העברית באין



 

X 
 

המקורות  מהםאבחן בר לאשה, דמות הגבר החלש למול דמות האשה החזקה והדומיננטית. היחסים שבין ג

המוטיבים, התמות והשפה,  אבחן אתשורשי הסיפורים.  אתעליהם נשען, מהם שאב את השלד הסיפורי, 

שמקובצת בכמה ספרים. , האירוניה והעוקצנות. כך יצירתה של ליברכט, שלא ארוכה כיצירתו של עגנון

 21בגיל לכתוב התחילה ליברכט . רומן ארוך מהםשניים רק הם קצרים, שלה סיפורים ובם של הר רוב

קט", "סוסים על כביש סלהצגות )"תפוחים מן המדבר", "סוניה מו מהםהומחזו חלק ובשלב מאוחר יותר 

מי גהה"(. גם ביצירתה אבחן את המקורות, את הסופרים מהם שאבה את רעיונותיה, על מי נשענה ועם 

יפור "שמשון שנשען על הסבסיפור המבחן ו סיפורי המקראבהפמיניסטית האחרת, קריאתה  אתהתכתבה. 

 ודלילה", שיבוץ המוטיבים השונים מהשואה, מהמקרא, וממקורות אחרים. 

את יותר לבחון ליברכט, שמיעטה להתראיין וסיפוריה זכו למעט ביקורות, פחות התבלטה. כך קשה 

עוסקת ביחסים שבין גבר לאשה, אבות היא וך עלילת הסיפור הרחבה. בסיפוריה בתהרבדים שנסתרים 

מבטה בסיפורים לבנים/בנות, אמהות לבנות, יחסים שבין יהודים לערבים, בתוך החברה הערבית. נקודת 

 על נשים חזקות לצד גברים חלשים., נשים בעיקר עלהיא 

אתחיל את הדיון מהמסגרת סיפורי המבחן.  בין שניאערוך דיון משווה בחלק האחרון של העבודה  

שוואה בין הסופר אמשיך בהסיפורי המסגרת ורבדי הסיפורים שבתוכם. על החיצונית של הסיפורים 

מבנה הכללי, הכותרת, הפרקים, את ה אשווהסיפור. בהתקופה , נקודת הזמן בה נכתב הסיפורעל לסופרת, 

הנשיים והגבריים, את החברה ואת יחס  –י המום מקורותיה. אשווה בין הדמויות, בין בעלהשפה ו

יהודית מסורתית, : האת החברה אשווהולדמות הנשית בסיפורים. כמו כן  הסופרים לבעלי המום הגבריים

 ערבית, בדואית. 

על ש"י  ונכתבהרבה מחקרים נעשו ו מכמה סיבות. האחת,מאתגרת סיפורים הסופרים והשוואה בין ה

. סיפוריהכתיבתה ועל  צורת, על על סביון ליברכט ונכתבמחקרים מעט . על סיפוריו כתיבתו,צורת עגנון, על 

 לא מוכר.  כמעט סיפור המבחן בעבודה זו ולא ניאותה להתראיין ליברכט 

השניה, נקודת המבט. עגנון כסופר שכתב את הסיפור מנקודת מבט גברית על יחסים מורכבים בין אשה 

את הסיפור מנקודת מבט נשית על יחסים בין גבר לאשה, תוך העצמת לגברים וליברכט כסופרת שכתבה 

ליברכט, יהודיה , מאוד אדוק. דתית. עגנון היה יהודי, דתי –האשה וקבלת האחר והשונה. שלישית 

במזרח אירופה וחי לסירוגין  ץעגנון נולד בבוצ'א –לידה וחיים  מקום –רביעית חילונית, פמיניסטית. 

 יברכט נולדה בגרמניה ועלתה לישראל בגיל צעיר וחיה בה עד היום. ל. באירופה ובישראל

נקודות ספורות מפגישות ביניהם ונקודות רבות אחרות מנגידות . שונים האחד מהשניהסיפורים עצמם 

 לאחר מכןביניהם. ניתן לראות השקה בין שני הסיפורים באקפוזיציה ובנקודת ההתעללות בבעלי המום. 

שך את סיפורו לכיוון שונה. עגנון בהטלת מום באשה וליברכט בהעצמת האישה כל אחד מהסופרים מ

 והזוגיות. 

השפה, הרמזים המטרימים המפוזרים בין רבדי הסיפורים הם שונים. עגנון טובל את שפתו באזכורים 

כך שלעתים נדמה  ,מהמקרא, מהקבלה וממקורות יהודיים נוספים. יוצק אירוניה ועוקצנות בין המשפטים

ליברכט כותבת  ממה שהובן בתחילת העלילה.כי במילה או משפט נחבאים פרושים שונים ואף הפוכים 

מוטיבים מטרימים,  רמזיםגם בכתיבתה מפוזרים פשוט ונוח יותר לקריאה אם כי שהוא בסגנון ייחודי לה, 

, כמו סיפור גן נחבאים גם רמזים לסיפורי המקרא. מהשואה, מריב הקרקעות בין היהודים לבדואים, ועוד

 עדן, אשת לוט, שמשון ודלילה ואחרים.
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 מבוא

 

צריכה לכלול את הסיבות למחקר, ו עבודה. כתיבתהאולי החלק הקשה ביותר בכל  הוא לכתוב מבוא

כל סיפור ניזון ממקורות אחרים, שאת העיסוק בנושא העיקרי תוך עריכת השוואה בין שני הסיפורים, כ

 אחרים מעולם הסופרים. נשען ומתכתב עם סיפורים 

הווי חיים (, שעוסק ב1934) העבודה שלהלן עוסקת בסיפורים הקצרים של ש"י עגנון, "עובדיה בעל מום"

' במזרח ץבעיירה קטנה, הדומה לעיירת הולדתו בוצ'א עשרה-התשעשל חברה יהודית בשלהי המאה 

זוגיות בין שני אחרים, שני , שעוסק ב(3444) אירופה. הסיפור השני שכתבה הסופרת סביון ליברכט, "סואד"

 בעלי מום בישוב יהודי בישראל. 

, מקשה מחד על שונההרקע של הסופרים, כמו הרקע של הסיפורים הוא כשהשוואה בין שני הסיפורים, 

במזרח אירופה ותחנות חייו כללו את  1333בשנת ההשוואה ומאתגר אותה מאידך. ש"י עגנון, שנולד 

על ברכי הוריו, את המסורת היהודית נשם את שפו וירושלים, בוצ'אץ' עיר הולדתו. י –גרמניה, ישראל 

הספרות הרוסית והגרמנית, קפקא ואחרים, מהשפה הגרמנית מאמו, ניזון מסופרים גדולים כפלובר, קלר, 

 מנדלי מוכר ספרים ואחרים. והכיר סופרים כשפה האידית, היה בקי ב

אירוניה, , משובצת דים, כאשר חשיפת רובד אחד משליכה על רובד נוסףרבדים על רב עשויהכתיבתו האופן 

מכיר קורא לא נתקל בהם, ולא הציניות וסרקסטיות, גסות ונטיה לשימוש במילים מומצאות, מושגים ש

עלילה, הרמזים הלסיבוך  גורמיםשלאחר מכן  דקים,רמזים ההשפתו הגבוהה עם מבינם לעומקם. ו

רק לקראת סוף הסיפור ותמה המרכזית של הסיפור משפטים, שהם הם הבין ההמטרימים שמסתתרים 

הם שמרתקים כי רבדים נוספים ביצירה, גלות רמזים וכדי ל הכל מתבהר. אז צריך לקרוא שוב ושוב

 קורא. הומענגים את 

דרכם  ואו כמה נושאים  מסויםאחד נושא בעוסקת  אחת מהןתב יצירות רבות, מגוונות, שכל ועגנון, שכ

רגשות, יחסים דקים שבינו לבינה, את החיים בגלות, בעיירה הקטנה לבחון לבקר, את דעתו,  הביעל קשבמ

מהמקרא, סיפורי שלד תוך הישענות על הסיפורים רבים מב צעמ ישראלבבמזרח אירופה, בגרמניה, 

חוטים של מהשלד הסיפורי הוא מושך  .ממעשיות יהודיות, מסיפורים של סופרים אחרים וממוחו היצירתי

בעלת קשר רחוק אל אותו מקור. בקריאה חוזרת סגורה, אחרת, עלילה ויוצר מסועפים , יםקשרים רב

היצירה  כילחשוב  ניתןעד כי  ,כה מוסווההוא ונשנית ניתן אולי לזהות את המקור, את השלד אך לעתים 

 בפני עצמה.שלמה של עגנון היא 

חווה והיא ניצולי שואה, . הוריה גיל צעירעלתה לישראל ב, בגרמניה 1943-בסביון ליברכט, סופרת, שנולדה 

נוראית החיים המסכת , את הסבל בשואה, את באירופהאת מאורעות המלחמה ברבים מסיפוריה  ושוזרת

שבורי נפש וגוף. ליברכט מציעה ביצירותיה עיבודים רבים שעברו יהודים רבים ואת הגעתם לארץ ישראל 

נשים צעירות שלא כתותים ומביאה לנשות המרצחים, אם  ילדה קטנה במחנה ריכוז, שמגדלתכלנושא, אם 

חיות בסיוט מתמשך. אם כסבתא שרואה בכינים שעל ראש נכדתה דבר אסור ומסוגלות לבנות את חייהן 

וסיפורים  ,סיוטים שעברה בזמן השואהמהוגם זה  שהם לא יהיות את שערותיה כדי זמתוך דחף נוראי גוזו

 וק בשואה ובסבל. ובהם קיים העיסשאף הם  נוספים

היא חברה. ל ר, לגבר, להוריםבמצוקות, באופן התייחסותן לחב   – בנשיםבסיפוריה היא עוסקת רבות 

מציגה את אופי האשה ורצונותיה גם מנקודת מבט פמיניסטית, מקבלת וגם בצורה ביקורתית ונוקבת. 

רכן מבקרת הסופרת תמות בסיפורים הנשים לעתים חתרניות, פועלות בניגוד למוסכמות החברתיות, ד

שונות בחברה הישראלית והיא עושה זאת בצורה מוסוות ועדינה ברבדים הסיפוריים, בעלילות המצטרפות 

 בסוף לעלילה אחת שלמה. 
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שני רומנים ארוכים ואף הומחזו גם רוב הסיפורים שלה כתובים בז'אנר הסיפור הקצר, אך היא כתבה 

 המדבר", "סוניה מוסקט", "סוסים על כביש גהה".  שלושה מסיפוריה להצגות: "תפוחים מן

. את ואחריםכרמון -עמליה כהנאהושפעה מסופרים אחרים, ביניהם עגנון,  בראשית דרכה היצירתית, היא

קוראת ואותו היא  מהמקרא וממקורות אחרים סיפורי אחרעל שלד היא מעצבת עומק בסיפור התשתית 

 מביעה ומבקרת. היא  דרכםמחוזות , מושכת לאחריםיוון וזרימה קריאה מחודשת, פמיניסטית ונותנת לו כ

, חברה היהודית לחברה החרדית, הבדואית, הערביתבמאבקים ב יםביצירותיה עוסקנוספים נושאים 

יחס החברה אל בעלי צרכים מיוחדים, בעלי מום ב, , שטחים כבושיםקרקעות בנושאימאבק הבלתי נגמר ב

לקחת את "מסתיימים במצב של לעתים ה יותר מקבלת וטובה. סיפוריה ולהתוות חברלהצליח  והשאיפה

של כך  מצבב –" לסגור את השערים ולהשאיר את כולם בחוץ" או "מה שהחיים מציעים ולהסתפק בזה

 יהיה כי זה מה שטוב.

. האו יהודי הערבי לאשהאו ערבי  יהודי גברבלתי אפשריים בין העוסקת ביחסים בסיפורים נוספים היא 

מערכת  יצירתלגבר ובוודאי שלא  התקרבותאלה יחסים בלתי אפשריים בגלל המסורת שלא מאפשרת 

הפחד בגלל נכדתה  הסבתא בוחרת להטביע אתבסיפור "חסד", בו . כך גם יחסים, כמו בסיפור "סואד"

די באה אל ביתו של גבר יהוהבדואית , לדוגמה, "סואד"חייה בחברה הערבית. בסיפור ממה שצפוי לה ב

מעשה זה עשוי  הריאיך סואד מתקרבת בכלל לגבר היהודי, אני תוהה שכירה. אך עובדת כדי לעבוד אצלו כ

 . על פי המסורת הערביתאם ידעו על כך בכפר, לגרום להרצחה 

שעל אף היותנו חברה שמבקשת להיות  ,ביקורת סמויה על המסורת הערביתדרך סיפור זה אולי עולה 

, יחס משפיל בתוכנו מנהגים אפלים כמו מילת בנות, רצח על כבוד המשפחה )האשה(מודרנית, מתירנית יש 

 12-13נושא המוהר ואילוץ הנישואין בחברה הערבית, שילדה בת . ל האשה, גופה ורצונותיהשומבזה 

 ם. ראויה להיות אשה וא  כנחשבת 

הסיפור  :ות נוספותמסיב , מאתגרבין הסיפורים "עובדיה בעל מום" ו"סואד" דיון משווה, שנעשה

מייצג  –אחת ושני גברים, האחד בעל מום והגבר השני נכתב על משולש רומנטי בו אשה  "עובדיה בעל מום"

מסורת על פי הפוסל אותה ולא מוכן לשאתה וכך  אונס את האשה. הוא זה ש, הדומיננטיהחזק את הגבר

גבר ואשה  –של שני בעלי מום  פור "סואד" עוסק ביחסיהםיסההיהודית מלהיות ראויה לנישואין. 

 . השלהם ליצור זוגיות על אף היותם שונים האחד מהשני מסוגלותבו

הוא נלקח לבית . חווה השפלה מהחברה בגלל היותו בעל מום הגבר בעל המוםבסיפור הראשון, בנוסף, 

משתקם,  בו בזמן שהואלחזור כשהוא חזק בנפשו בעיקר ובעל מראה משופר.  ומסוגלהחולים שם משוקם 

 לבסוף נעשית ,בעלת מראה מפתה, גבוהה ויפה "משאר חברותיה"ה , שבתחילוארוסתוהגלגל מסתובב 

 .המופרזתהיצרית המינית, התנהגותה בגלל בעלת מום 

חי את חייו  ,, בעל המום בצווארושהגברבעלי מום. אך בעוד  הם –גבר ואשה  –בסיפור השני, שני הגיבורים 

הוא בביתו , נפגע ממנה ובורח, מתכנס בעצמו פעוט מה-מגיע אליה לצורך דבר וכשהואמהחברה  במרוחק

 שמגיעה אליו כדי לשמש לו כפועלת. שניהםאישה -נערהמתחזק בנפשו ובגופו על ידי בעלת מום שכמותו, 

 ., שלא בטובה של החברהיוצרים מערכת זוגית מקבלתוהם גם בעלי המום הם שניאותו הדבר, 

 מבקשיםהרעיון, התמה אותה הם  אלשל כל אחד מהסופרים  חוטי העלילהמשיכת  ניתן לראות את כך

עונש שהוא כבד במסורת היהודית, ליברכט בוחרת ולתת לה את האשה  לחנךעגנון בוחר בעוד שלהביע. 

המגבלות של הגבר  על אףיצור זוגיות מסוגלות וכוח לקול, ולתת לה  השונה, החריגה להעצים את האשה

 .מהם והלאהברה שסביב, שאותה הם משאירים והח שאיתה

בסיפורים אחרים על  כמוהעיסוק באדם בעל מום. ניתן להבין כי כותרת של הסיפור הראשון, מה

 "ספר הקבצנים"דיק", -"מובי"שבעת הקבצנים", ם", "גימפל תם", א"הגיבן מנוטרדמו בעלי מום, כ



 

3 
 

כי אם גם באישה שנעשית בעלת , עובדיה, ברור חדבבעל מום ארק העיסוק הוא לא . אך בסיפור זה ואחרים

 היא נושאת המום העיקרי ולא עובדיה שחוזר לחברה מחוזק וכביכול נקי ממומים.מום. 

הכותרת רומזת על שם של אשה, ניתן להבין כי העיסוק בבעלי מום. כותרת של הסיפור השני, סואד, לא המ

"קאטרינה", "ויקטוריה" ועוד. אחרי "שירה", רי", "אנה קרנינה", "מדאם בובאמו כ ,סיפורים אחריםכ

במערכת יחסים בין גבר לאשה יותר דווקא בבעלי המום, אלא -כי העיסוק הוא לאו ,מתבררקריאת הסיפור 

את בעלי  מנדהכיוון שהחברה  ,שבאופן כזה או אחר הם גם בעלי מום. זה כביכול שולי, אך לא לגמרי שולי

כך גם סואד בעלת המום  ,לשולי הישובאת שמשון בעל המום  מסלקת .בגלל מומם המום האלה ממנה

משפחה, ללא יוחסין וכבוד שהיא בלי בעיקר בגלל ולא רוצים אותה בגלל המום ברגלה בו כפר מה נדחית

 בחברה המסורתית הבדואית.עד מאוד שחשובים 

פוגעת  מחדהחברה בסיפור הראשון,  .השוואה נוספת נעשתה על אופן קבלת החריג על ידי החברה

יודעת גם לשקם את ההריסות ולחבר חזרה את האדם בעל המום מאידך והורסת את בעל המום, אך 

לגבי האשה שבתחילה חסרת מומים, מקובלת ואהודה בחברה, אחרי שהיא נאנסת והרה לאדם לחברה. 

. היא נשארת נטבע בה המום, החברה לא אוהדת אותה ולא מחזירה אותה אליהואחר שלא רוצה לשאתה 

 בשוליים, כבעלת מום.

בעל המום, אך מאידך גם נותנת לו אפשרות למצוא שמשון פוגעת והורסת את מחד, בסיפור השני החברה 

מחד, את מקומו )אף על פי שבשוליים(, להתפרנס ולחיות את חייו. כך את סואד, האשה בעלת המום. 

מאפשרת חברתי ומאידך, החברה גם בעלת מום אותה כי היא בעלת מום חיצוני ו מנדהוהחברה מוקיעה 

לה לפרנס את עצמה אצל היהודים, ללמוד )במסיון, ללמוד תפירה(, נותנת לה מגורים בכפר וכך גם 

 מאפשרת לה למצוא את עצמה מחוץ לכפר.
 

מארבעה חלקים. הראשון פורש סקירה היסטורית על בעלי מום ומשוגעים באופן כללי  עשויההעבודה 

של שולמית שחר  יהםמחקרל בעל מום ומשוגע, דרך שהחברה אליהם. מתמקד בהגדרה הרחבה  והיחס של

על מבט  גםבמקרא. בחרתי לתת ו ומישל פוקו על בעלי מום ומשוגעים כקבוצות שוליים בימי הביניים

שגרמו להתרחקות מאנשים שלקו  ,טיפול במחלות כצרעתעל המשוגעים בחברה היהודית בימי הביניים ו

 היות משוגעים וחולים כמותם. ל, מתוך פחד להידבק מהם ובהן

ההופעה  אלהראשון, תוך התייחסות  בפרק נמצאבעלי המום ומשוגעים המוזכרים בספרות גם כן 

ס, שנזרק מהאולימפוס על ידי הוריו, ייסטוֹ פ  הראשונה של בעל מום במיתולוגיה היוונית, על דמותו של ה  

על ידי שוכני האדמה, הפשוטים לכאורה, אימוצו אליהם ושיקומו. מראהו המחריד, אך קבלתו  בשל

אל של מנדלי מוכר ספרים,  "ספר הקבצניםב"בעלי מום נוספים שנזכרים בספרות, בהמשך, התייחסות אל 

"הגיבן  בסיפוריו של יעקב שטיינברג, קוואזימודו בסיפורו של ויקטור הוגו" בת הרב" ו"העיוורת"

 ספות בעלות מומים בסיפוריה של דבורה בארון, ואחרים.ודמויות נומנוטרדאם" 

בספרות.  וייצוגה, "עובדיה בעל מום" ו"סואד" המבחן החברה בסיפוריפני את זה בוחן  חלק נוסף בפרק

זרמים שונים של ש, שהיתה רובה ככולה דתית, כהעשריםליטא עד המאה -החברה היהודית בפוליןמחד, 

אותה. בחנתי את אופי החברה בכללותה על  וערערובה  חלחלו( ההשכלשבתאות, היהדות )חסידות, 

 העשרים ואחתהחברה היהודית חילונית במאה מאידך,  הסיפורים.מנהגיה והתנהגותה וכן את ייצוגה דרך 

ואת ייצוגה בספרות, שהחל עם הקמת מדינת ישראל ובתקופה הקצרה שלפניה, דרך נקודת מבטם של עלי 

; חיה על משמרות הספרות העברית החדשה יוסף אורןועל הספר העברי בפרט; על הספרות בכלל יסיף, 

פן נוסף הוא אופי החברה וכתיבה נשית.  על ספרות נשיםשי רודין, חנה נוה ואחרים  שחם,

רשם את , הבדואים במדבר סינישחקר את חיי  ,יאיר גורןהערבית/הבדואית וייצוגה בספרות דרך 

 נשים בעולם הערבי והספרות הערבית ואחרים.סעדאוי על ה-נואל אס; סיפוריהםו מנהגיהם
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בשני הסיפורים הקצרים, "עובדיה בעל מום" לש"י עגנון בסיפורי המבחן, השני והמרכזי עוסק  הפרק

 סביון ליברכט. לו"סואד" 

באופן ; דמויות הגברים והנשים בכל אחד מהסיפוריםתוך בחינת עיצוב  השוואה בין שני הסיפורים ערכתי

ך הנשים )שייני סריל וסואד( יאו איך הם מקבלים את המום של עצמם – קבלת המום על ידי הגברים

הדמויות בעלות המום.  אליחס החברה בחנתי את מקבלות את המומים של עצמן ושל הגברים שאיתן. 

סתר. מעין צדיק נאולי נמצא עובדיה, שהוא  בההמסורתית  ,החברה היהודיתשונה ביותר, כשמחד, חברה 

הרופאים והאחיות הלא יהודיים, המטפלים בחולים ללא משוא פנים,  –בית החולים פן נוסף בחברה הוא 

 אלמהיחס בחברה היהודית האשה שונה אל יחס הלחברה.  חזרה נאותהמטפחים ומאפשרים , משקמים

אשה שמנסה ת בדמווודאי לא ּו, להכיל ולקבל שונות מוכןלא שפרימיטיבי ונוקשה, יחס זה הוא הגבר. 

שייני יחס נוקשה זה בא לידי ביטוי כלפי הדמות הנשית, לפרוץ את המוסכמות המסורתיות היהודיות. 

 . בעלת מוםמהחברה,  שמוצאת עצמה מודרת סריל, 

ומאידך מתעמרת,  ,נותנת עבודה וקורת גגכשמחד, התומכת, המסייעת לאדם בעל המום, ויש החברה 

 מראה והתנהגות חריגים.ק בגלל היותו בעל מתקלסת ופוגעת בבעל המום ור

. אשה שיוצאת בחברה הבדואית/ערביתהאשה בעלת המום  אלהחברה יחס  אף בחנתי אתבחלק זה 

מוסכמות אינה מפחדת מש, למצוא זוגיות ואהבה על אף היותה בעלת מום וחריגה כי רצונהמכפרה 

 .המיוחדיםה ואף מתהדרת בה ובתבשילי הערבית הנוקשההמסורת חברתיות ומ

 

 , למצואהמקורות והרקע השוותי ביניהם, ניסיתי להתחקות עלבסופרים וביצירות. עסקתי השלישי  בפרק

, את את הנושאים המרכזייםהסיפורי ממנו נמשכים הסיפורים כל אחד לכיוון שונה. בחנתי השלד את 

בסיפורים עצמם  מום-אחרים לצורך הדגשת היחס אל בעלי ואת הקשר לסיפורים מסגרתהזמן וה

 . ובסיפורים אחרים

 

זו לצד זו וניסיתי למצוא בהן נקודות דומות את היצירות הצבתי השוואתי.  בעיון עסקתיהרביעי  בפרק

את זמן בחנתי את מבנה היצירה החיצוני והפנימי, דרך השפה, המוטיבים, התחבולות הספרותיות.  .ושונות

 העלילה, את הדמויות, את יחס החברה ועוד. 
 

מילה פניה החל מה רוחבלפרוש את העבודה על ך מאפשרת , אכתיבת המבוא קשה ומאתגרת, כפי שפתחתי

וליצירות מחד, ביחס לשתי היצירות רבים מאפשר לחשוב על דברים ה עד לאחרונה. העיסוק בוהראשונה 

ך עיניו של . מנקודת מבט על נשים, על גברים, על היחסים שביניהם דר, מאידךספרותיות רבות אחרות

, בעל מוםילד  –שמיוצג באופן כה שונה בסיפורים  בעלי מום בספרותעל נושא כללי זה כסופר או סופרת. 

 . יםמנוד הגבר/ האישהחריגה ובגללה שנחשבת פנים, דרך התנהגות בחוץ, מבמ – גבר, אישה

וגם האשה  ,כביכול מודרניתש, העשרים ואחתוגם במאה  עשרה-התשעהאשה בחברה היהודית במאה 

בחברות מסוימות מתייחסים באופן דומה. הן אינן בעלות מילה, הן מוחפצות יהן אל –הבדואית, הערביה 

מצאתי , ואחרתספרות מחקרית, ספרות כללית שקראתי ככל  .בעלות אמירההן לא , ועוברות מיד ליד

 ם אחרים.סיפורילסיפורי המבחן ולמצוא קשר בין  הסופריםשאפשר לקשור קשרים רבים אל 

 

נקודת מבט על דמות בעל מום בספרות, על סוגי מומים ועל היחס  לתתמחקר מסוג זה, שערכתי, יכול 

התייחסות של בני הזוג שלהם אליהם ודרך קבלת המום שלהם. פן חשוב הוא באם בינם לבין עצמם, אם 

ת אותם ולרוב לא אם החברה הרחוקה הסובב, יחס החברה אל בעלי המום. אם החברה הקרובה, המשפחה

 ו להשתלבהחברה מאפשרת ל ,מחדשהיחס אל בעל המום אמביוולנטי, כבהם יש מקרים מקבלת אותם. 
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, להוקיע מאידך, החברה יכולה להיות אכזריתללמוד, להתפרנס. בריחוק מה, מאפשרת ליד או  לעתיםבה, 

 פרים בסיפורים.מסוגם במציאות וגם  לא לאפשר קבלה וקירבה והמקרים רביםאת בעל המום, 

 

בצדדים הרבים של בעלי בפרק השני עסקתי בפירוט . למשל, מום-בעלירחבה על  פנורמההמחקר מציג 

השוואה בין היחס למום אצל האחד , , על ידי בן/בת הזוגעצמו קבלת המום על ידי בעל המוםאופן  –מום 

העשרים ואחת בישראל. יש שחי בקהילה יהודית מסורתית לשני שחי בקהילה יהודית חילונית במאה 

 בסיפורים אחרים.ונותן כלים לבחינתם  םהמום, המחקר מפרט אות יביחס לבעל יםמשמעותיים הבדל

היה כאל ה עשרה היחס כלפי-במאה התשעכשהיחס אל האשה. צד נוסף שניתן לבחון דרך המחקר, הוא 

המנהגים וההתנהגות  להתבלט ולחתור תחת שרצתה זואובייקט, חפץ. לאשה לא היה קול ומקום. 

בחברה הבדואית/הערבית המסורתית במאה העשרים ואחת, היחס כך גם המקובלים, נענשה והוקעה. 

, אך רצח על כבוד המשפחה, יםלראות קבלה ופתיחות מסוימאמנם כלפי האשה לא שונה בהרבה. אפשר 

החפצת האשה שיטים, מילת בנות צעירות, הכפפת האשה למסורת תוך איסורי לבוש, איפור, ענידת תכ

 והיחס אליה בעיקר בחברה המסורתית נשאר כשהיה. 

על -שהראתי במחקר ויכולים לשמש כלים לבחינת סיפורים אחרים, כמו נקודת מבטוספים צדדים נ

היצירה הספרותית, אם דרך עיני סופר גבר או סופרת אשה; השתתפות הסופר/ת בעלילה כדמות בעלת 

מצד הסופר/ת שבנוי על ההשכלה וההבנה שלו ואיך הוא מנהל את הדמויות  אמירה; היחס כלפי הדמויות

העיסוק בנושא אחד, בתמה מסוימת, פותח אפשרויות לבחון צדדים אחרים נוספים בסיפורים. דרכן. 

יפורים נוספים על פי הכלים האלה המחקר שעשיתי הוא קצה קצהו של הנושא, ניתן להרחיבו ולבחון ס

 ואחרים.
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  סקירה היסטורית –בעלי מום ומשוגעים  :0רק פ

 

. , חירשגידם, קיטע, עיוור, צולעכ – הוא אדם בעל נכות, לקותהמצומצמת בעל מום בהגדרתו 

בעל רגשות נחיתות , בעל סטיות כאלה ואחרות, אדם משוגע, חולה נפש גם כוללתההגדרה הרחבה יותר 

 על ביטחון עצמי עודף. קיצוניות, חסר ביטחון עצמי או ב

מהחברה בגלל מראם , שהורחקו שחפתהחולים במחלות חשוכות מרפא, כצרעת, בעבר היו בעלי מום 

 .מהם חשש מהדבקותההמפחיד ובגלל 

במיתולוגיה היוונית, בעת העתיקה, בספרות המקראית  .חברתית גםמום היא  יההגדרה שניתנה לבעל

המום מתוכה, ראתה בהם יצירי שטן, מפלצות, נשים  ובספרות החדשה החברה הוקיעה את בעלי

, לים, יםבודד יםהקריבה אותם כקורבן והעלתה אותם באש. נהגה לכלוא אותם, להרחיקם לאי, כמכשפות

פחד וחשש מחד, נהגה בהם באכזריות וללא רחמים. בעל המום הטיל על הסובבים אותו רגשות מעורבים, 

בהרחקה ו מקרים בהם התקבלו בעלי מום והשתלבו בחברה, לעתים הי ,אידךמ להידבק ולהיהפך לכמותו,

גרמו שחפת מחלות מדבקות שלא נמצאו להן תרופות בימי הביניים, כצרעת,  לעתים בהסתר., מסוימת

הצרעת שמוכרת בספר ויקרא היא מחלת מדגישה, כי  8שולמית שחרלהיות מודרים מהחברה.  לחולים בהן

ת מעצמה ולא אותה צרעת הכרוכה בטומאה פולחנית. הצרעת בימי הביניים עור, הניתנת לריפוי או נרפא

 נזכרת בחובת הדאגה לחולה בה, כמו לחולים ולעניים אחרים. 

מחלה נדירה או שולית באירופה המערבית. החשש מפני  היתההצרעת  עשרה-הארבעמשלהי המאה 

פעמי, היא זו שהיתה נפוצה לא -חדההידבקות במצורע, באמונה שהצרעת מדבקת גם בעקבות מגע שטחי ו

שהחשש מפני ההידבקות לא  ,. מן המקורות משתמעהעשריםרק בימי הביניים, אלא רווחה עד המאה 

היווה את הגורם היחיד לבידודם של המצורעים. הבידוד היה לא רק אמצעי מניעה מפני הידבקות וגם לא 

...[ זכויותיו של המצורע הוגבלו, הוא לא יכול רק מעשה צדקה, כי אם היווה גם דחייה חברתית ודתית. ]

להוריש, לרשת, לתבוע לדין, להעיד במשפט, בדומה לזכויות שנשללו מחירש, שוטה ובחלקן גם מנשים. 

כי הצרעת אינה רק מחלת הגוף, אלא מדובר גם  ,ההצדקה לשלילת הזכויות מן המצורעים היתה המחשבה

, כמו רע וחטא, בצד ייחוד תכונות נפשעות למצורע עצמו בצרעת הנפש. הפיכת הצרעת למטפורה לכל

משמעיים, -הדברים לא היו חד]...[  .חשדנות, רשעות, פריצות מינית שלוחת רסן, תאוות בצע ובוגדנות

היתה גם אידיאליזציה של סבלו של המצורע. המצורע נחשב כקרוב ביותר למשיח, בשל עליבותו וסבלו. 

משום שגם ישו נחשב למצורע בעיני אנשים. הוא זכה בחסד מיוחד ומשום  הוא היה בן דמותו של המשיח

היו מבין הקדושים שביקשו לחלות בצרעת כדי להתקרב למשיח וכדי לכפר  .ראוי לרחמים ואהבההיה כך 

על חטאיהם; היו שכפו על עצמם לנשק מצורעים ולרחוץ את רגליהם. היו מלכים שרחצו רגלי מצורעים. 

ביטוי קיצוני לפן השני בתדמיתו של המצורע. נפוץ היה  היתהקסית וסימבולית זו צת רגליים טירח

הסיפור, המופיע בברית החדשה )לוקס טז( על אלעזר, שנקרא בפי אנשי התקופה "לזרוס", שאמנם נאמר 

עליו רק שהיה מוכה שחין ואבעבועות, אבל בימי הביניים הוא תואר כמצורע. אלעזר זה היה אביון וקבצן, 

ששכנו העשיר הקשה את לבו אליו. אבל אחרי מותם, זכה לזרוס לשבת בחיקו של אברהם אבינו, ואילו על 

העשיר נגזר לרשת גהנום. סיפור זה סייע לרומם את סבלו של המצורע, שנקרא בימי הביניים )בלטינית( 

 . (13-11)עמ'  ."לפרוזוס" או "לזרוס". גם רוב בתי המצורעים נקראו על שם לזרוס הקדוש

כי בשולי הישוב, בשערי הערים, השתרעו  צייןשערך מחקר על השגעון וחברות השוליים,  ,9מישל פוקו

שוב לא קינן בהן אלא שהניחן עקרות ובלתי כשרות למושב אדם למשך תקופה מהצרעת שממות שהחולי 

                                                           
 .13-11. עמ' 1995. קבוצות שוליים בימי הביניים. שחר, שולמית  8
 .19-11. עמ' 1936. תולדות השגעון בעידן התבונהפוקו, מישל.   9
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ללים על פני כל ארוכה. מאמצע ימי הביניים ועד לסוף מסעי הצלב, נזרעו בתי מצורעים כמו ערי מקו

של המצורעים לא נבעה  ועלמות זִה ]...[ והלאה רוקנו את כולם.  עשרה-החמשהחל מהמאה ]...[ אירופה. 

עם העלמותם של המצורעים ]...[ כתוצאה מטיפולים רפואיים בלתי מוכרים אלא מהפרדת האוכלוסין. 

המחליקה לה  ,שיכורה" מוזרהוהוא ספינת השוטים. מעין "סירה  דהופיע משהו חדש, שתפס מקום מיוח

מלבד היותו חיבור ספרותי  ,במימי הנהרות השאננים של חבל הריין ותעלות פלאנדריה. "ספינת השוטים"

  .ומושא לדמיון לציורים ומופעי תיאטרון שונים, היה גם קיים במציאות של אותם הימים

חיי נדודים נוחים. הערים גירשו שפויים מעיר לעיר. המשוגעים חיו אז -בספינות אלה הוליכו את הלא

אותם אל מחוץ לגבולותיהן; הם הורשו לשוטט במרחבי שדה כאשר לא הופקדו בידי קבוצה של סוחרים 

נצטוו ספנים  1299בשנת ועולי רגל. לעתים קרובות מסרו את המשוגעים בידי אנשי סירות: בפרנקפורט 

עמים הורידו המלחים את הנוסעים הטרדנים לפטור את העיר ממשוגע אחד שהתהלך עירום ברחובות. לפ

האלה מן הספינה מוקדם מכפי שהבטיחו. לעתים קרובות חזו ערי אירופה ב"ספינות השוטים" האלה 

 כשהן התקרבו לנמליהן.

 עיירותלא ברורה לגמרי המשמעות של מנהג זה. ההנחה היא שבאמצעי כללי זה של הגליה השתמשו 

ל מחוץ לתחום שיפוטן. לפני הגליה זו, בנו בתים מיוחדים למשוגעים שביקשו לשלח משוגעים נודדים א

. בערי אירופה היה מקום מאסר שנתייחד לבלתי שפויים והמשוגעים קיבלו בהם טיפולחולים -כבתי

)בפריז, בקאן, בגרמניה(. לא תמיד גירשו את המשוגעים ויש מקום לשער, שהורחקו רק זרים, וכל עיר 

משוגעים שנמנו עם אזרחיה שלה. בנירנברג, לדוגמה, דיורם של המשוגעים והדאגה הסכימה לדאוג לאותם 

סוהר. אירע -לצורכיהם היו כלולים בתקציב העירוני ואף על פי כן הם לא קיבלו טיפול אלא הושלכו לבתי

 שמשוגעים הולקו ברבים, ובמהלך מעין משחק הריצו אותם במרדף מדומה וגירשום מן העיר במקלות.

, הסגרת המשוגע לידיהם של מלחים היוותה מחדיט המשוגעים בים היתה כפולה. יות שניתנה לשהמשמע

, המים הוסיפו משמעות מאידךהבטחה לצמיתות שלא ישוטט בצל חומות העיר, מובטח היה שיתרחק. 

כל  וודאות של גורל. על פני המים כל אחד נתון בידי גורלו,-השיט מפקיר את האדם לאי .מטהריםכ –וערך 

שלו לעולם אחר ומהעולם האחר  "ספינת השוטים"הפלגה עלולה להיות אחרונה. המפליג המשוגע מפליג ב

הוא בא ברדתו מהספינה. נסיעתו של המשוגע היא בו בזמן הפרדה קפדנית ומסע מוחלט. המשוגע שנכלא 

וודאות גדולה שהיא -אי בספינה, שממנה אין מנוס, מוסגר לנהר על אלפי יובליו, לים על אלף דרכיו, לאותה

'נולדה' בתרבות האירופאית במשמעות של מים ושגעון מתוך אי שקט גדול  "ספינת השוטים"חיצונית לכל. 

היוו איום ולעג ן ה מחד,משמעיות: -שנוצר בסוף ימי הביניים. השגעון והמשוגע הפכו להיות דמויות דו

 . החלשים דםל בני האעלגלוג  מאידךו ,לחוסר הדעת המסחרר של העולם

בסוף ימי הביניים אך בתחילה הופיעה ספרות שלמה של מעשיות ומעשי מוסר, שמקורם אינו ודאי, 

שבהן  ,חלקה עסק בהוקעת השגעון תוך ביקורת בפארסות, בקומדיות סאטיריותרבה, הספרות היתה 

השוטה או  הוצגו שחקנים לבושים בתחפושת של השוטים המסורתיים והוצגה בהן דמותו של המשוגע,

כלות הוליכה אדם לאיזה שהוא עיוורון שבו הוא הולך לאיבוד, הרי כנגד זה כל במרכז הבמה. אם הִס סה

 (.19-11)עמ'  .משוגע הזכיר לאדם את האמת שלוה

במילה עניים במשמעות רחבה אז כקבוצת שוליים בימי הביניים. השתמשו  גם, כמשוגעים, נחשבו העניים

ירה את המשמעות הרחבה הבאה לציין את כל עובדי הכפיים, שרכושם העיקרי מגד 10וצרה. שולמית שחר

היה כוח עבודתם. עם אלה נמנו איכרים, שהיו בעלי קרקע מעטה או חסרי קרקע לחלוטין, שעבדו כשכירים 

שכירים עירוניים שעבדו בסדנאותיהם של בעלי המלאכה,  ;אצל בעלי האחוזות או אצל איכרים אמידים

 רתות. משרתים ומש

                                                           
 .14-1. עמ' 1995. קבוצות שוליים בימי הבינייםשחר, שולמית.   10



 

8 
 

מובטלים, בעלי מום, חולים, זקנים, אלמנות  –במשמעות המצומצמת היו אלה שנמצאו על סף רעב ממשי 

 וכן אנשים שירדו ממעמדם הכלכלי.

, כי חקר קבוצות השוליים בהיסטוריה התפתח בעיקרו על פי דגם שפיתחו סוציולוגים מוסיפההיא 

טוריה החברתית. כאשר מדע ההיסטוריה החל לעסוק הוא צמח גם מתוך ההיס אךופסיכולוגים חברתיים, 

בקבוצות ובמבנים חברתיים, ולא רק בגיבורים בודדים ובאירועים גדולים, החל להתפתח בהדרגה מחקר 

של תופעות, שעד אז נחשבו חיצוניות לתהליך ההיסטורי, או לבלתי ראויות למחקר היסטורי, כמו 

 .(14-1)עמ'  .וכו' ההיסטוריה של הנשים, הילדות, המיניות, השגעון, המוות המשפחה,

. אלה הביאו לראיית הכוח ודרכי 11הווה תרמו מחקריו של מישל פוקועבר ובלחקר קבוצות שוליים ב

הפיקוח מפרספקטיבה רחבה יותר, הכוללת גם את הכוח הבלתי ממוסד. מקובל על סוציולוגים 

די המוסדות השלטוניים, כי אם גם על ידי גופים והיסטוריונים כאחד, שכוח ופיקוח אינם מופעלים רק על י

בלתי רשמיים, על ידי הסביבה התרבותית ועל ידי עצם דרכי השימוש בשפה. עצם הגדרתם וסיווגם של 

אנשים מסוימים כקבוצה מלמד על אופיה של החברה. עצם בחירת ה"אחר" וסימונו, מלמדים על ההסכמה 

ותיה הקיומיות. הסיווג של אנשים על פי מוצא, תכונה המשותפת באותה חברה, על ערכיה ועל חרד

משותפת, אמונות, דעות ודרכי התנהגות הוא הבסיס הראשוני וההכרחי להגדרתם כשוליים והתייחסות 

אליהם ככאלה. סיווג זה הינו תוצאה של מערכת נורמטיבית של יחסי כוחות בחברה הקובעת את מקומו 

או בשוליה. היחס אל קבוצות שוליים יכול להיות סובלני, אדיש, של היחיד, או הקבוצה במרכז החברה 

עוין, מדכא ורודף והוא יכול גם לגרום להצגתה של קבוצה מסוימת כהתגלמות הרוע עלי אדמות, ואף 

 .(3)עמ'  .להוצאתה מן השוליים אל מחוץ לתחומי החברה בכלל, על ידי גירוש או השמדה

בימי הביניים ושאל מה היה היחס ן ולמשוגעים בחברה היהודית עסק ביחס לשגעו 12שטיינר-אפרים שהם

עומדת הנורמה החברתית והסטיה ממנה. מישל פוקו קבע  הבבסיס השאל .שדעתם משובשתלאלה 

שהשיגעון הוא תופעה יחסית. התנהגות 'נורמלית' בתקופה ובמקום מסוימים יכולה להיחשב 'שיגעון' 

התנהגות עצמה נתפסת באופן אחר בעיני אנשים שונים, או בקרב  בנסיבות חברתיות אחרות. לעתים אותה

קבוצות נבדלות בתוככי אותה חברה, על רקע סיטואציות חברתיות שונות. יתר על כן, התווית 'משוגע' 

הן כמילת גנאי. ]...[ מי שסומן כמשוגע ודעת -שימשה בעבר ומשמשת גם היום הן לתיאור מי שאינו בר

ת מסוימות, וזכה לסלחנות על דרכי התנהגות שהיו גוררות ברגיל סנקציה חברתית ה לעתים מחירויונהנ  

' של החברה. אפשר להדגים את הדברים באמצעות 'שוטי החצר' או 'ליצני החצר'. ייםכלפי בניה 'הנורמל

, בין אמיתית ובין מדומה, יכלו להעניק לשליט עצה נכוחה, במיוחד יםאלה, שנטלו לעצמם אצטלה של שוט

אשר עצה זו חשפה חולשה או טעות שלו, מבלי לסכן את מעמדם או את חייהם. עם זאת, הקביעה כי איש כ

או אשה 'משוגעים' פתחה בדרך כלל פתח לאבחנות חברתיות, משפטיות ורפואיות שהיה בהן כדי להשפיע 

נות במישור על מגוון רחב של נושאים: האחריות הפלילית, הישות הממונה והיכולת לבצע פעילויות שו

במרחב המקודש, בקרב המשפחה ובקהילה. ]...[ אנשי ימי הביניים תייגו רבים מן הפגועים  –החברתי 

בנפשם ובשכלם תחת ההגדרה 'שוטה' או 'משוגע'. ברוב המקרים ידעו גם אנשי ימי הביניים לומר על ילד 

עתו', 'מי שיצא מדעתו', 'שולל' שימשו מונחים כמו 'מי שנטרפה עליו ד ,שהוא 'כסיל' או 'פתי'. לעומתם

ו'הולל' לתיאורם של אנשים ונשים שהתנהגו בצורה חריגה והתנהגותם או מראם העידו עליהם שהם 

משובשי דעת. השדה הסמנטי הנוגע למשוגעים כלל גם ביטויים כמו 'סרה דעתו', 'פגעה בו/בה מידת הדין' 

טרפה דעתו'. לעתים נאמר במפורש שאנשים אלו היו )ביטוי שביטא אמירה בעלת גוון דתי(, 'כפוי שד' ו'נ

                                                           
 .3שחר. שם. עמ'   11
. רבעון לחקר תולדות ישראל – ציוןשטיינר, אפרים. "משוגעים יהודים באשכנז בימי הביניים". בתוך: -שהם  12

 .231-399. עמ' 3444
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חת קיננה תקווה שהם ישובו לצלילות דעתם, ובמקרים אחרים ניכר מן אפעם בדעה צלולה, ועל כן לא 

  (.243-241 עמ') .רות שמדובר באנשים שמצבם ככל הנראה לא ישתנה לעולםוהמק

צביע הה במערב אירופה בימי הביניים והמשוגע במרחבים שונים בחברמקומו של בחן את  13שטיינר-שהם

משוגעים שנתפסו כמסוכנים לעצמם ולסביבתם  האחד,על כך כי בני הזמן הבחינו בין שני סוגי משוגעים: 

משוגעים שנתפסו משובשי דעת אך לא נחשבו מזיקים.  השני,והתנהגותם התאפיינה בפרצי אלימות; 

ו ולא אחת גם נכבלו. ]...[ בערי גרמניה, אך לא רק המשוגעים שנתפסו כמסוכנים לעצמם ולסביבתם נכלא

בהן, הושמו משוגעים שנחשבו אלימים ומסוכנים בתאים קטנים. השימוש באמצעים אלה נתפס אמנם 

כאמצעי ענישה, אך ניתנה לו הצדקה גם כאמצעי להגנה על משוגעים מפני עצמם ועל הסביבה מפניהם. ]...[ 

ד שנאחז בגוף האנושי כלפי המשוגעים נועדו, בין השאר, ליצור לש   האמצעים הגופניים הקשים שהופעלו

 עשרה-השלושית מן המאה אתנאים בלתי נוחים ועל ידי כך לעודדו לצאת. ]...[ בספרות משפטית אירופ

מוצאים השוואה בין משוגעים אלימים ובין חיות ובהמות שאינן ניתנות לריסון ולאילוף, וניתן להסיק 

ודד כליאה וכבילה. ]...[ כאשר משוגעים לא סיכנו את עצמם או את סביבתם ולא פגעו שדימוי זה בא לע

בנפש או ברכוש, ניתן להם, על פי רוב, חופש תנועה. היו משוגעים שהתפרנסו מקיבוץ נדבות, ועיסוק זה 

או יצר זיקה תודעתית בין אביונות וקבצנות לשיגעון. לא אחת סבבו משוגעים בחוצות עירומים למחצה 

לבושים שלא על פי הלבוש הנהוג בזמנם. העירום וההתערטלות היו אחד המאפיינים הספרותיים לתיאור 

השגעון, במקורות יהודיים ונוצריים כאחד. העירום חיזק את ההנחה שלמשוגעים המעורטלים אין רגש 

  (.245-242)עמ'  .בושה

קולם של כי  ,מוסיף 14הואעט נכתב עליו. היחס אל המשוגעים היהודיים בימי הביניים לא היה מיוחד ומ

המשוגעים, כמו קולן של קבוצות שוליים אחרות, כמעט לא נשמע במקורות. עדויות שונות, כמה מהן על 

יהודים ורבות יותר על כלל החברה האירופית בימי הביניים, מלמדות שמי שנחשבו משוגעים נשמרו במידת 

כליאה, כדי להגן עליהם מפני החברה ועל החברה מפניהם.  האפשר בתוככי התא המשפחתי, לעתים בתנאי

ח מן הבית ]...[ מי שהחיים במחיצתו הפכו בלתי נסבלים נכלא לא אחת בבית או בקצה העיר, ויש ששול  

 (.211-214)עמ'  .לקבץ נדבות, אך היו מקרים גם של הרחקה מן הקבוצה ומקרים של קבלה והכלה בקבוצה

 

 המוזכרים בספרות ומשוגעים מום-בעליסקירה על  1.1
 

 בתחילהמציין, כי  15אהרון שבתאי. כבר מראשיתהשונים של בעלי מום  באפיוניםהספרות עוסקת  

או   גאיה ילדה את אּוראנוס )השמים(, שהיה לבעלה. אוראנוס ס )היצר(, רו  ס )החלל(, גאיה )הארץ( וא  נוצרו כ 

גאיה נהגה בעורמה. היא התקינה  אךייצאו מבטנה, חשש מצאצאיו, לכן הכביד על גאיה בגופו כדי שלא 

 לראשונהשהופיעה  ,דמות בעלת מום]...[  ל מפלדה, וביקשה מבניה החבויים בתוכה למרוד באביהם.ג  מ  

ייסטֹוס. ז   פ  רה ס, שנחשב לאדון העולם והאלים נשא לאשה את ה  אּובמיתולוגיה היוונית היא דמותו של ה 

סגת האולימפוס. הרה, שסלדה מהתנהגותו של זאוס, מיאנה לשכב איתו אחותו וקבע את ארמונו על פ

ייסטוס. הבן שילדה היה גוץ ומכוער. בסלידה השליכה אותו אמו מהשמים פ  וילדה בכוחות עצמה את ה  

והוא צנח אל מצולות הים. תטיס ובת אוקיינוס אורינומה, הן שראו אותו נופל, הצילו אותו וטיפלו בו. 

ב במצולות, ובכשרון כפיו התקין להן תכשיטים. אחת משכיות החמדה שיצר הגיעה לידי בחסותן הוא יש

לאולימפוס ובנתה לו סדנה. הפייסטוס נהג להגן על כבוד אמו, עד שבקטטה אחת  אותוהרה, והיא החזירה 

                                                           
 .245-242שטיינר. שם. -שהם  13
 .211-214שם.   14
 .12-9. עמ' 3444. המיתולוגיה היווניתשבתאי, אהרון.   15
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הכעיס את זאוס, וזה השליך אותו שוב מהשמים. הפעם צנח הפייסטוס על האי למנוס, שבר את רגליו 

נעשה חיגר. יושבי האי טיפלו באל הטוב, שלימד את בני האדם מלאכות שונות ובעיקר את אומנות ו

המתכת, אלא שכעבור זמן התגעגעו אליו האלים, ודיוניסוס החזיר אותו לאולימפוס. במשתאות פייס 

ו פג תרוצץ בין האלים הנבוכים ומזג להם נקטר; למראהההפייסטוס את הוריו המתקוטטים. האל הפיסח 

 . (12-9)עמ'  .חוק אדיר פרץ מפיות בני האלמוותהזעם, וצ

מציעה שתי  16שולמית שחר. מום והיחס אליהם במקרא-בהמשך למיתולוגיה היוונית, מוזכרים בעלי

והנכות כעונש על חטא וטומאה. מקומם של הטומאה  ,על בעל המום המוכה במחלת הצרעתדוגמאות 

-ע  צּוא פ  ב  א י  , נאמר: "ֹלב ,, המוסרי והבלתי מוסרי. בספר דברים כגלבעיית הטוב והרע יםוהטהרה מקביל

ואילך מפורטים בעלי המום שלא יוכלו  יז ,בספר ויקרא, כא ,בדיני כהנים. ל ה'"ה  ק  ה בִ כ   פ  ת ש  רּוכ  א ּוכ  ד  

ם ת  רֹ דֹ ל   ָךע  ר  ז  ִמ  ישר ִא אמ   ן ל  ר  ה  ַא-לר א  ב  לשרת בקודש, אף על פי שהם נמנים עם בני אהרון. כך נאמר: "ד  

 או   ח  ס  פִ  ר או   ּו  עִ  ישב ִא ר  ק  א יִ ם ל  מּו ו  ב-רש  א   ישִא -לי כ  כִ  :יוה  ל  ם א  ח  יב ל  ִר ק  ה  ב ל  ר  ק  א יִ ם ל  מּו ה בו   י  ה  ר יִ ש  א  

ק..." וכו'. הרמב"ם, בהלכות ד  -ן או  ב  גִ -ד אור י  ב  ש   ל או  ג  ר ר  ב  ש   ה בו  י  ה  יִ -רש  א   ישִא  או     :ע  רּוש   ם או  ר  ח  

במקרא מוצגת מספר פעמים ]...[  .סנהדרין: "חברי הסנהדרין צריכים להיות מנוקים מכל מומי הגוף"

, שדיברה סרה באשה הכושית אחות משה ,מחלת הצרעת כעונש על חטא. בספר במדבר מסופר על מרים

ך יהודה לוקה בצרעת כעונש על שהעם אמציה מל-שלקח משה, והיא נענשת בצרעת )במדבר יב(; עזריה בן

לוקה בצרעת על כי העז להקטיר לה' (; עוזיהו מלך יהודה , הת" )מלכים ב', טומוֹ ב  ים ב  ִר ט  ק  מ  ים ּוִח ב  ז  "מ  

(; נעמן, שר צבא ארם, עובד אלוהים אחרים ולוקה בצרעת, ורק הנס , כו,יט)דברי הימים ב' כמו הכהנים

הגמרא מחייבת באופן נחרץ לבודד את המצורע ולהתרחק  (., א)מלכים ב', ה שמחולל אלישע הנביא מרפאו

 .(13-65)עמ'  (יד-בספר ויקרא, בפרק העוסק בדיני טומאה וטהרה, מדובר בבידוד המצורע )ויקרא, יג. ממנו

מוכר  שדמות בעלת מום )פיסח, חיגר, עיוור( שכיחה בספרות למן מנדלי ,מצביע על כך 17אהרון קומם

, )בעיקר ב'ספר הקבצנים'(, דרך שופמן )ב'נקמתה של תיבת זמרה'(, יעקב שטיינברג )'העיוורת'( ספרים

. בעל המום מוכר גם בספרות העולמית בזכות קוואזימודו ב'עלובי ואחרים עובדיה בעל מום' של עגנוןב'

שטני. ריצ'רד  החיים', כדמות מעוררת רחמים והזדהות. שייקספיר העניק לבעל המום כוח משיכה דמוני,

תחבולותיו  –שהרי הוא מלך, ולא מבחינה אינטלקטואלית , השלישי שלו איננו נחות לא מבחינה חברתית

וכושרו הרטורי אין להם שיעור. דומה כי ריצ'רד השלישי הוא יחיד בסוגו או שמא טבועה דמותו בדמויות 

יותיהם מצטרפת אל הכיעור והמום דמובפיראטים ובעלי מזימה להחריב את העולם, ש –שטניות למיניהן 

הפיזי )רגל עץ, יד כרותה, עין אחת עיוורת( מזימה אכזרית כלפי משפחה, או האנושות כולה. בספרות 

דומה, כי עיצוב בעלי המום מושפע ממסורת ויקטור הוגו. אל הנחיתות הפיסית מצטרפת נחיתות חברתית, 

 . (344-329' )עמ .ואף כוחם האינטלקטואלי של בעלי המום מוגבל
 

  :את בעלי המוםו 18"ספר הקבצנים"במנדלי מוכר ספרים מתאר את פישקה החיגר 

"...פישקה החיגר. פישקה, ניתן לומר, מושלם בכל החסרונות. הווה אומר, אין בנמצא מום, או 

חיסרון, שפישקה לא ניחן בו. ראשו גדול ורדוד ובעל פיאות דקיקות ודלות כעין הפשתן. פיו 

רחב, בעל שפתיים עבות ושיניים צהובות. מבטו פוזל, אחת מידיו מכווצת, והוא צולע גדול ו

באחת מרגליו צליעה קשה מאוד. הוא, לא עליכם, מפלצת כזאת, מין בריה כזאת, שפסלו אותו 

 אפילו בימי הגיוס של חתני החולירע, דהיינו, בשעה שהקהל בכסלון חטף בימי הבהלה נכים,

                                                           
 .13-65. עמ' 1995. קבוצות שוליים בימי הבינייםשחר, שולמית.   16
 .1994. חקרי עגנוןזינגר". בתוך: -, עגנון, באשביסקומם, אהרון. "האשה הסוטה והבעל הקרנן דבורה בארון  17

 .344-329עמ' 
 .119, 114-112. עמ' 1933[, 1369]. ספר הקבצניםמנדלי מוכר ספרים.   18
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ליד במקום הקדוש -הבא-וטטים, והיה מכניס אותם לחופה עם נערות מכלנוכלים, קבצנים, מש

בין הקברות, כסגולה לעצירת המגיפה. במקומו בחר הקהל בפעם הראשונה בקיטע המפורסם 

עץ שטוחים שהוא מחזיק בידיו. זיווגו אותו -יונטל, המתנהל בזחילה על ישבנו בעזרת שני קבי

ה גדולות כאת חפירה ושפתה התחתונה חסרה. בפעם עם היהודיה העניה, המפורסמת, ששיני

העיר המכונה לעקיש. לעקיש פרש בבית הקברות את הצעיף על גבי ראשה -השניה בחרו בשוטה

]...[ במעין עטרה, ושמועה מהלכת בעיר שאין  של אותה ריבה, שקרחתה מכוסה מימי ילדותה

מום -בו נא יהודים. יהנו נא גם בעליהיא אלא טומטום או אנדרוגינוס. ]...[ אמרו, יפרו נא ויר

 (.114-112)עמ'  .דלים וחסרי כול..."
 

 הנוהג היהודי בעיר:במקום אחר, מדגיש מנדלי מוכר ספרים את ו

"... מה עלול להתרחש בעולם. אצלנו היהודים מרכיבים חיגר על סומא, לאמור, מזווגים אצלנו 

ערב. ]...[ כך בקרב הקהל הפשוט, -סעודת יהודים חיגרים עם יהודיות עיוורות, וכל זה למען

לכי בתי, קומי ולכי, למזל  –בקרב העניים. ]...[ בעלת מום, עיוורת, אילמת, פיסחת, חיגרת 

 (.119)עמ'  .ולברכה, אל החופה..."
 

כי יחס החברה לאנשים בעלי מוגבלויות משקף במידה רבה את פניה של החברה  ,וסיףמ 19אביעד הכהן

שתום סוגים שונים וברמות שונות: עיוור, המשפט העברי אפשר למצוא בעלי מוגבלויות מכולה. במקורות 

עין, חירש, אילם או מי שיש לו הפרעות בתקשורת: כבד פה, כבד לשון, ערל שפתיים, גמגמן, בעלי נכויות 

כוער, ננס, מי שנקטעו ידיו, פיסח וחיגר: מי שנקטעו רגליו או שהוא צולע, זקן, מ –מסוגים שונים: גידם 

-שוטה ועוד. לצידם נמנים אנשים שיש להם שונות כלשהי שאינה מגבלה: כושי, לבקן, גיחור, קיפח, חרום

אף ועוד. יחסה של חברת הרוב לאנשים אלה גם הוא שונה מהיחס לאנשים רגילים, אם כי אינו תמיד דומה 

מוגבלות כינוהו לעתים חכמים ליחס לאנשים בעלי מוגבלות. ]...[ כדי לשמור על כבודו של אדם עם 

 –נועדו לבטא כלפיו יחס חיובי ולא שלילי. כך למשל קראו לעיוור "סגי נהור"  הבכינויים מיוחדים. אל

דיבור בהיפוך משמעות. לצד האיסור  –רואה הרבה אור, עד שמונח זה הפך ללשון נרדפת ל"לשון סגי נהור" 

על כל  –ת מכשול לפני העיוור, קיימת מצווה חיובית שעל דרך השלילה, יש לחדול מקללת החירש ומהצב

אדם לסייע לבעל המוגבלות. חיוב זה נובע בראש ובראשונה מצד המוסר והשכל הישר, אך גם מכוחה של 

 .(55-51)עמ'  .המצווה "ואהבת לרעך כמוך"

. על המוםבסיפוריה את דמות ב מבליטהבספרות העברית, דומה כי דבורה בארון מציינת, כי  20חנה נוה

שייכות למעמד החברתי הנמוך, אך אצלה במקום הקריקטורה  ,בעלות המום ,מויותיה הפגומותד

הסרקסטית מתגברת המגמה המלודרמטית, הקוראת להזדהות עם הגיבורים: נקודת התצפית איננה 

 לעגנית, כי אם קרובה כדי הזדהות ואף הזדהות יתר עם סבלה של הדמות. כך בסיפור "דרך-מרוחקת

מציינת את המלומד החכם  (1949) בסיפור "שברירים"ו הגיבורה מושה משותקת ברגליה ,(1942) קוצים"

אשה נכת גוף ומדוכאת רוח המצליחה להביא אל העולם אור כפרומה -גיבורת הסיפור חיהאת נהור, ו-סגי

אור במשמעותו נשים בבית הכנסת, ו-וזוהר של ממש, בהברקתם וצחצוחם של כלים, בקניית מנורה לעזרת

מוסיף,  21שי רודין (.143)עמ'  .המטאפורית, באמצעות החום והחיבה שהיא שופעת כלפי מוכי גורל כמותה

כי תבנית האשה הסובלת ממום מקבלת הצגה מהופכת בסיפור "שברירים" שבדומה לסיפור "דרך קוצים" 

                                                           
 .55-51, עמ' www.orot.ac.ilהכהן, אביעד. "כל איש אשר בו מום לא יקרב?". בתוך:   19
ספר "פוליטיקה של השתקה: משמעותו של העיוורון בסיפורו של יעקב שטיינברג 'העיוורת'". בתוך:  נוה, חנה.  20

 .161-142. עמ' 1995. קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה –ישראל לוין 
 .156. עמ' 3413. אלימויותרודין, שי.   21

http://www.orot.ac.il/
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יי הנישואין בסיפור "דרך מתאר כיצד אישה בעלת מום ברגלה נעשית מוקצה ודחויה חברתית. בעוד שח

סבל של מושה, הרי שחיי הנישואין בסיפור "שברירים" רק הקוצים" הם קו האור המרכזי בחייה רדופי 

פרומה הגיבורה, ומצטיירים כניסיון נוסף שעליה לצלוח בדרך להשגת -מחריפים את סבלותיה של חיה

 (.156)עמ'  .שברירי אור שיחליפו את מחשכי חייה

ג ,"העיוורת" בסיפור הקצר וראה אור לראשונה ב"סיפורים" בשנת תרפ"ג,  22שכתב יעקב שטיינבר

 אמּהאת דברי מבינה , היא שומעת .במובן של בעלת מוםעיוורת מחד, כ ,דמותה של חנה העיוורת מאופיינת

 : בצורה מעורפלת אותו קברןאת לה את בעלה לעתיד,  מתארתש

.[ אלמן זה ושני הילדים 'שוקטים ונוחים הם כשתי איש אלמן ועסק הטבק הוא מסחרו ].. "...

]...[  יונים' ]...[ האיש הוא סוחר בטבק והוא יושב בין ערלים ]...[ רק בן שלושים שנה הוא

העיוורת הקשיבה בדממה לדברי אמה המרובים, עיניה היו פקוחות וריסיהן לא רעדו, אף כי לב 

נוע, ורק ידה גיששה פעם בפעם בקצה השולחן. העיוורת סער בקרבה. ]...[ העיוורת עמדה בלי 

 (. 6-5)עמ'  ...."היה ניכר, כי לב העיוורת יסער בקרבה וכי לא תאמין לדברי אמה
 

, ושמיעה מחודדת נשית , היא אשה חכמה בעלת אינטואיציהבתחילה העיוורת חסרת השם, ךמאיד

נישאת לקברן מחוסר ברירה אך , ּהלא מאמינה לאמשמחפים על היותה בעלת מום. ברור לקורא, כי היא 

 . לרצות את האם והחברהרצונה ומ

והזקנה לא הוסיפה עוד לדבר, ורק את יד העיוורת, אשר רעדה עדיין, הסירה בזהירות רבה ... "

מעל קצה השולחן ]...[ בלילה הראשון שלאחרי החופה חיכתה העיוורת עד שנרדם בעלה את 

קנו; ואחרי עשותה כך אחת ושתים ידעה כבר ברור, כי שנתו והתחילה למשמש בלאט בשערות ז

פיתו אותה בשקר לפני חתונתה: לא בן שלושים, כי אם בא בשנים הוא האיש אשר נתנו לה 

 (.6עמ' ) .לבעל"
 

כי חייה של הגיבורה מתנהלים בין חשדות וחוסר ידיעה, בין תופעות חסרות פשר ברור  ,מוסיפה 23חנה נוה

הוודאות הנצחית. הוויית העיוורון היא משל -בלתי מספקים, שמגבירים את אי ובין תשובות ופתרונות

ומטפורה למצב האנושי, והיא מגלמת את עיקר איכותו וטיבו של המצב האנושי. ]...[ לנושא תפישת 

העיוורון כמשל יש זיקה אל מיתוסים קלאסיים, זיקה המחברת את הסיפור למסורת ארוכה של אמיתות 

האור והראיה שהוא מנחיל הם מושגים אפלטוניים הקשורים לחכמה, לדעת ולכוח.  אוניברסאליות.

 ותוהידיעה היא נחלתו של הרואה, האור הוא סימן של נוכחות ושל רצון אלוהיים, והאצלתו לאדם מזכה א

. ]...[ כשם שהראיה בשפע ידיעה, בשפע חכמה ואף בכשרון הנבואה, שאף היא ידיעה ממין מיוחד ונעלה

הידיעה, עם הטעות -יים באור מזוהים עם ידיעה ועם תבונה, כך מזוהים העיוורון והחושך עם איוהח

כשם שהראייה והחיים באור מזוהים עם החסד הקיומי, כך . והשגגה, כפי שמוכיח משל המערה של אפלטון

רי היום, או מזוהים העיוורון והחושך עם היתמות ועם הגלות הקיומיים. ]...[ אור דולק בחדר, שמש בצה

]...[ מעבר לתפקודם הקונקרטי, נבחרות תפאורות ליל חורף קודר, הפסקת חשמל, בית שמנורותיו עוקלו 

האור והחושך להוות מאפיינים כלליים של המצב הקיומי: פרנהיים )עגנון( תמיד יהלך בחשיכה, באשר 

ודות גורלו; הבן הערמומי הוא נמנה עם המסרבים לדעת את האמת והוא איננו מוכשר לדעת את האמת א

)יעקב( תמיד ישכיל לרמות את האב הזקן והנאיבי; אשה צעירה תמיד תרמה את בעלה הזקן והעיוור 

 (. 141-146)עמ'  .ותנאף כנגד עיניו הכהות; אדם עיוור חי בחורף נצחי, וגם אביבו הוא חורפי

                                                           
 .34-5. עמ' 3441. ישראל, בין לבני הכסף-העיוורת, בת הרב, בתשטיינברג, יעקב.   22
 .141-146נוה. שם. עמ'   23
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ש ועוזרים לה להבין היכן היא שכן י, מוחלפים בחוכמה ובאינטואיציה האור והראיה, שאין לעיוורת

כל לה את  שמשקפיםהמישוש ובעיקר ההבנה והתפיסה ו המום שיש לה מתחדד בחוש השמיעהנמצאת. 

 התמונה:

ופתאום נשמטה העיוורת מעל משכבה ורגעים אחדים זחלה על פני רצפת החדר, עד שידה ..."

מקומטים והגסים, ששה האשה את המגפים ההתנגשה בזוג המגפים של בעלה; רגע אחד ִמ 

ואחרי כן השליכה אותם הצידה בחרון אף. לפי המגפים תיארה העיוורת לעצמה את דמות 

זקונים ורגליו מכבידות צעוד -בעלה: יהודי צנום, גבה קומה והלך שחוח, על ראשו ירמולקה בת

]...[ ובבוקר לא חדלה העיוורת מהקשיב לקול צעדי  מתחת לקפוטה מטולאה וארוכת שוליים

עלה, וכשיצא מן הבית יצאה אף היא אחריו ובצעדי חרש של איש עיוור התגנבה אחריו כברת ב

 (. 1-6)עמ'  ."...דרך גדולה
 

כשהיא כבר כורעת ללדת, היא מוצאת את דרכה ומנחשת את  ,כאשר העיוורת מגיעה לביתו של בעלה

לבית הערלים", את הדרים ( ואת מבנה הבית "הדומה 3מקומה "איפה זה עמדה העגלה? הבשדה?" )עמ' 

חנה  בניו הקטנים של בעלה, היכן נמצא כל דבר בדרך המישוש וההקשבה לרחשים מבית ומחוץ. –בבית 

בעלה, שאמור להיות זה אך העיוורת, משתמשת בחושיה כדי לדעת היכן היא נמצאת ומי הסובבים אותה. 

וגורם לה להיות תלויה בו  ,עיוורון, המומהמתגלה כקברן וכבעל אישיות קשה שמעצים את  ,שעוזר לה

 לאורך כל הסיפור. 

חיה בעולם בו היא תלויה לחלוטין בראייתם של אחרים. יכולת  חנה העיוורתכי  ,מוסיפה 24נוהחנה 

לאדם, והיא מאפשרת לו לשלוט במידת מה על סביבתו. הראייה מולידה  פרספקטיבההראייה היא המקנה 

א נחשבת לחוש המעולה והנבחר. ]...[ לכן, נטילת הראייה מחנה, איננה ידיעה כלשהי באופן אוטומטי, והי

רק תחבולה הדוחה את רגע הגילוי של סוד הסיפור, אלא היא גם עיצוב מדויק של טיב המוגבלות שלה. זו 

נכות האשה וסירוסה בעולם הפטריארכאלי. העיוורון  תמציתפמיניסטית רואה בה הביקורת הנכות ש

 הוא. ]...[הוא אחת המטאפורות המוצלחות ביותר למצב האשה ]...[ ות התנועה של חנהאחראי גם למוגבל

מייצג את צמצום מרחב העצמי וזיהויו עם המרחב הפרטי ]...[ את הצורך בהנחיה ובהדרכה, את חוסר 

אלה סימנים מובהקים של עולם ו הידיעה וכפועל יוצא גם את העדר הכוח, את הנישול מהמרחב הציבורי

ה. הצורך במישוש ובוויתור על שמירת המרחק המקובל בתרבות בין העצמי והעולם מייצג את האש

פריכותו של החיץ בין העצמי ובין העולם, פריכות המאפשרת תוקפנות ואינוס בעולם האשה, אך גם 

בלעדיהם מתנהלים חיי היום יום כמעשה של אלימות נגד הפרטיות והאינטימיות בשל הפרת כללי המרחק 

  .(151-154)עמ'  .אישיים-ביןה
 

על אף מומה וכאביה הרבים, בוחר הסופר להקשות עליה על מות בתה.  בוכה, יושבת לבסוף חנה העיוורת

 . ועם מי היא חיה גרהאיפה היא יותר ולגרום לה להבין 

כל הלילה עובר על העיוורת בצעקות, אך ליד העריסה היא יושבת לבדה, כי בעלה יוצא ..."

חליפות וחנה, העסוקה בבכיה, אינה יודעת בצאתו ובבואו. כאור הבוקר תפסיק העיוורת ונכנס 

 ה. ]...[ ופתאום היא מכניסה את ידאת בכיתה, כי עיפה עד מאוד, אולם מן העריסה לא תסור

לתוך העריסה, בחפצה לנגוע עוד פעם בגוף העולל המת. אך התינוקת איננה כבר בעריסה. 

מגרון העיוורת: "ישראל, היכן היא התינוקת?" אך מענה לא בא. ]...[ שריקה איומה מתפרצת 

בחוץ, לפני פתח הבית, היא עוצרת מלכת ושוהה כנאלמה. השעה היא לפנות בוקר, רוח לא 

תנשב; מן הגג נופלת טפת מים בפניה והיא מתנערת. העיוורת מרכינה את ראשה ומטה את 

                                                           
 .151-154נוה. שם. עמ'   24
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דה בא אליה קול צעדי בעלה. היא נעתקת אזנה לעבר השדה. נדמה לה, כי הרחק מן הש

ממקומה ומשרכת את דרכה לקול הצעדים האלה. רגע אחד היא עושה את דרכה במרוצה, אך 

מה ונופלת לארץ. היא מתרוממת ומתחילה צועדת צעד אחרי צעד, אך -מיד היא נכשלת בדבר

שוב היא פורשת רגליה נתקלות מדי רגע באבנים. פתאום נתקל כל גופה באבן גדולה. מבלי ח

שריקה איומה פורצת מגרון העיוורת: היא  [...] את שתי ידיה על פני האבן ואצבעותיה מגששות

  (.34-19)עמ'  ...."מכירה, כי רגליה עומדות בבית הקברות
 

את קולה המושתק של האשה. האמפתיה שלו מתגלה במרקם  משמיעכי שטיינברג עוד קובעת,  25נוה

ודת התצפית הבלעדית כמעט של חנה, הקובעת אותה כמרכז העולם ]...[ יש הסיפור בכל היבטיו: נק

סתירה בין טיבו של העולם, שהוא עולם הממסד הגברי, ובין נקודת התצפית שנבחרה להצגתו. הסתירה 

הזו מאפיינת את עמידת האשה בעולם והיא הסימן המובהק של מצבה הקיומי של האשה כ"אחר". 

נקודת תצפית זו ]...[  יד ל"אחר", לאשה עיוורת, ללוותה ולהשתתף במסעה שטיינברג נתן בסיפור זה

בחזית היצירה יוצרת אמפתיה כלפי ה"אחר". כך חווה הקורא את  ם, שהעמדתיםומיקוד פחות שגרתי

. ]...[ לשתיקת האשה יש שתי משמעויות בתיאוריה פמיניסטית, "אחרותה" של חנה כחוויה בלתי אמצעית

יכולה האשה לנקוט מתוך בחירה.  הבסיפור זה. האחת, השתיקה היא חתרנית ]...[ אות ושתיהן מנוצלות

, בסצנת בסיטואציה שבה אין לה כוח התמודדות. כך אפשר להסביר את שתיקתה של חנה מול אימּה

פונקציית אז גיעה לבית בעלה, המשמעות השניה של ההשתקה, כאשר חנה מהשידול לשידוך. ]...[ 

כמנגנון של דיכוי בידי הממסד הגברי. שתיקת האשה היא התגובה חסרת האונים ה מופיעההשתקה 

לפעולתו של מנגנון זה. ]...[ ההשתקה והאלם הופכים להיבט נלווה של העיוורון, ושניהם מניפולציות של 

  (.159)עמ'  .דיכוי

הפמיניסטית: ראשית, , כי בסיפור "העיוורת" יש מרכיבים רבים מנקודת ראותה של הביקורת טוענת 26נוה

, ולבחירה הזו יש משמעות ערכית של העדפה, הקובעת כי יש מקום לגיבורותה היא גיבורת הסיפור אשה

של הסיפור היא של אשה וגם בבחירה זו יש אסרטיביות ויצירת טריטוריה לקול  הפרספקטיבה .של אשה

ה התרבותית שאין מודים בה האשה מעוצבת כבעלת מום, ובכך ניתן תוקף אבסולוטי לנחיתות .האשה

האשה ממוקמת בתוך חיי נישואים, בהם ממומשות תלותה וסבילותה, בהקשר של ]...[  באורח מפורש

תרבות שאיננה רואה מוצא וחיים לאשה אלא במסגרת של נישואים והולדה. ]...[ זה סיפור אודות סבלו של 

פור אודות סבלה של האשה. ]...[ העיוורון האדם, סבל שאין מוצא ממנו ]...[ בהקשר הפמיניסטי, זה סי

 (.165-164)עמ'  .מחבר את שתי הפרשנויות
 

 דמות, מתאר את (1921עברית ל)בתרגום  1321בשנת ", שראה אור םאהגיבן מנוטרד"בספרו  27הוגוויקטור 

  בעל המום, כיצור מעוות, שלמראה דמותו מתחלחל האדם: 

בעון, את הפה דמוי פרסת הסוס, את העין אר-"...לא ננסה לתאר לקורא את אותו אף

השמאלית הקטנטנה המציצה תחת גבה עבותה ואת חברתה הימנית החבויה כליל תחת יבלת 

סדר כביצורי מצודה, את השפה המיובלת שאחת -עצומה, או את השיניים הניצבות פה ושם באי

 –ארשת פנים  השיניים מזדקרת מתוכה כשן פיל, את הסנטר השסוע, ומעל לכול, את אותה

. ]...[ למעשה, כל תערובת של רשעות, פליאה ועצב. ינסה נא הקורא למזג בעיני רוחו את כל אלה

כולו היה העוויה. זיפים אדמוניים הזדקרו מראשו האדיר, בין כתפיו צמחה חטוטרת עצומה, 

                                                           
 .159נוה. שם. עמ'   25
 .165-164שם. עמ'   26
 .611-13. עמ' 3412[, 1321. ]הגיבן מנוטרדאםהוגו, ויקטור.   27
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יים, ותאומתה בצבצה מחזהו. מבנה הירכיים והשוקיים היה כה משונה עד שהן נפגשו רק בברכ

ומלפנים נראו כצמד חרמשים שהיו מחוברים רק בידיותיהם. כפות רגליו היו ארוכות וכפות 

מה שהייתי מכנה מין עוצמה, זריזות -ידיו מפלצתיות. אך חרף כל העיוותים קרן ממנו דבר

ועוז. חריג משונה של הכלל הנצחי הקובע שהכוח, כמו היופי, נובע מהרמוניה. זה היה 

 (. 13)עמ'  ."...ים המליכו על עצמםהאפיפיור שהשוט
 

  :החברה מקבלת אותו כ'אפיפיור השוטים' בגלל כיעורו הרבששם, חסר ההיצור  בתיאורהוגו מרחיב 

כשהופיע אותו קיקלופ על מפתן הקפלה, כשהוא קפוא, שפוף, רוחבו וגובהו כמעט שווים, ..."

כהרף עין בגלימתו, חציה ארגמנית 'בעל בסיס מרובע', כדברי איש דגול, זיהו אותו ההמונים 

וחציה סגולה, מקושטת בפעמוני כסף, ובעיקר בכיעורו המושלם, וקראו פה אחד: "זה 

קוואזימודו, מצלצל הפעמונים! קוואזימודו, הגיבן מנוטרדאם! קוואזימודו בעל העין האחת, 

 (.12-13עמ' ) ."...קוואזימודו עקום הרגליים! הידד! הידד!
 

. מאידך, אדם בו בדמותדו הוא יצור מכוער, בעל מומים רבים שכמעט ולא ניתן להבחין קוואזימו מחד,

. במקום אחר הוגו מתאר וסימפטיה שהקורא מפתח כלפיו אהדהבעל נפש רגישה, עדינה, מתחשבת  הוא

 את ילדותו של קווזימודו:

לעין כול, מתפתל  ר ובחנה את היצור הקטן, החשוףש  "..."מה זה פה, אחותי?" אמרה אנייס לגוֹ 

, "אם ככה עושים ילדים וצווח במיטת העץ מאימת כל המבטים. "לאן נגיע", אמרה ז'אן

בימינו?" ]...[ "זה לא ילד, אנייס". "זה קוף מעוות", העירה גושר. "אלוהים אדירים!" קראה 

אנייס, "רק שלא ייקחו את המפלץ הקטן אל בית היתומים שבקצה הסמטה היורדת לנהר, זה 

שליד בית הבישוף! אוי, המניקות המסכנות! הייתי מעדיפה להיניק מוצץ דם!" ]...[ ואכן, 

"המפלץ הקטן" )נתקשה למצוא לו תיאור הולם מזה( לא היה תינוק בן יומו. זה היה גוש קטן, 

זוויתי מאוד ותזזיתי מאוד, כלוא בשק קנבס שנשא את ראשי התיבות של האדון גיום 

ז דאז. מתוך השק בצבץ ראש, והראש היה מעוות למדי. רק יער של שארטייה, בישוף פרי

שערות אדומות נראה שם, עין אחת, פה ושיניים. העין בכתה, הפה צווח, ונדמה שהשיניים 

המת הקהל שהתקבץ וגדל מרגע ביקשו רק לנשוך. כל אלה גם יחד פרכסו בתוך השק, לתד

אמת מעוות. יבלת כיסתה את עינו השמאלית לרגע. ]...[ כשחילץ את הילד מהשק, גילה שהוא ב

של המסכן הקטן, ראשו היה שקוע בין כתפיו, עמוד השדרה מקושת, עצם חזהו בולטת ורגליו 

עקומות. אבל הוא נראה נמרץ ומלא חיים, ואף שלא ניתן היה לזהות את השפה שהתגמגמה 

רק העצים את חמלתו בפיו, העידו הצרחות על בריאות מסוימת ועל עוצמה מסוימת. הכיעור 

של קלוד, והוא נדר בלבו לגדל את הילד למען אהבת אחיו ]...[ הוא הטביל את בנו המאומץ 

כך ביקש לציין את היום שבו מצא אותו, או שמא ביקש לציין כך את  –בשם "קוואזימודו" 

לא היה פגמיו המרובים של היצור הקטן. ואכן, קוואזימודו שתום העין, הגיבן, עקום הרגליים, 

 .(139-134עמ' ) ...."(Quasi modoיותר מ"כמעט". )תרגום חופשי למילים 

 

מצלצל  היותו בשללמרות כיעורו של קוואזימודו בעל המומים הרבים, שמתווסף לו גם מום החרשות 

ם, הוגו מתאר אותו כבעל נפש רחומה ואוהבת בכל נפשה את האשה שנתנה לו אבפעמוני הכנסיה נוטרד

עלו אותו על עמוד הקלון לקול שחוק האנשים שנאספו לראות את המחזה. על אזמרלדה, מים, עת ה

להגן עליה מפני כדי באים לקחת אותה  ,רת הקבצנים, שוטי פריזואהובתו, הוא מגן בחירוף נפש כאשר חב

עשר ואנשיו. הוא הורג בקבצנים בכל מה שיש לו בגג הכנסיה וכאשר חוטפים את -המלך לואי האחד

 ורץ לחפשה.  לא יודע את נפשו מרוב צערלדה מחדרה בכנסיה ומבריחים אותה החוצה, הוא אזמר
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 : מופלאההוגו מתאר את המאבק המתרחש בתוך נפשו בצורה 

כשראה קוואזימודו שהתא ריק, שהצועניה נעלמה, שבזמן שחירף נפשו לקח אותה מישהו ..."

עה ובכאב. אחר כך התחיל לרוץ ברחבי משם, הוא לפת את שערו בשתי ידיו ורקע ברגליו בהפת

הכנסייה ולחפש את הצוענייה. הוא זעק זעקות משונות בכל פינות החומה והמטיר שערות 

אדמוניות על מרצפות הכיכר. ]...[ הוא סרק את הכנסייה עשרים פעם, מאה פעם, עבר לכל 

קע את ראשו בכל אורכה, מלמעלה עד למטה, עלה, ירד, רץ, קרא, צעק, רחרח, חיטט, חיפש, ת

זוגו לא שואג שאגות רמות מאלה, לא נוהג -הקמרונים, נואש, מטורף. בעל חיים שאיבד את בת

בפראות גדולה מזו. ]...[ פתאום דרך על הלפיד בזעם וכיבה אותו, ובלי לומר מילה, בלי לנשום, 

ליך את הטיח את ראשו כנגד הקיר בכל הכוח וצנח מחוסר הכרה על הרצפה. כששבה הכרתו הש

עצמו על המיטה, התגלגל עליה, נישק בטירוף את המקום שהנערה ישנה בו ועוד היה חמים, 

ונותר כמה רגעים ללא תנועה, כמו על ערש דווי. אחר כך קם, מיוזע, מתנשף, פראי, והתחיל 

להטיח את ראשו בקיר בקצב אחיד להבהיל, כמו פעמוניו המצלצלים ובנחישות של אדם 

צמו את הראש. ]...[ הוא לא הגה מילה; רק יבבה טלטלה את גופו מדי פעם שרוצה לשבור לע

                       ."...בפעם, אבל היו אלה יבבות נטולות דמעות, כמו ברקי הקיץ שאינם משמיעים קול

 (. 644-593)עמ' 
 

 : הוגו אצל הקורא בסיומו הטרגי מעציםאת רגש הסימפטיה כלפי היצור האומלל, 

מרנו שקוואזימודו נעלם מהנוטרדאם ביום מותם של הצוענייה ושל הארכידיאקון. איש א..."

לא ראה אותו מאז, איש לא ידע מה עלה בגורלו. בלילה אחרי שנתלתה אזמרלדה הורידו 

הפועלים את גופתה מהגרדום ולקחו אותה, כנהוג, למרתף שבמונפוקון. ]...[ מונפוקון זה היה 

סן מרטן, מרחק שלוש מאות מטרים מחומות פריז ]...[ בראש גבעה  בין הכפר דו טמפל לכפר

שמדרונה רך, לא מורגש, במקום מוגבה דיו להיראות למרחק כמה קילומטרים. ]...[ אשר 

להיעלמותו המסתורית של קוואזימודו, הנה מה שהצלחנו לגלות. שנה וחצי או שנתיים לאחר 

ת מן המרתף במונפוקון את גופתו של אוליבייה האירועים שחתמו את סיפורנו, באו אנשים לקח

לה דאן, שנתלה יומיים קודם לכן.]...[ בין כל הגופות המזוויעות מצאו אותם אנשים שני שלדים 

שהיו חבוקים זה בזה בצורה יוצאת דופן. אחד מצמד השלדים היה שלד אישה, כמה אניצי בד 

שרשרת של פירות אזדרכת ששקיק משי הם ראו  השהיה פעם לבן עדיין דבקו בו, וסביב צוואר

]...[ השלד האחר, שנאחז בראשון  קטן, מעוטר בחרוזי זכוכית ירוקים, נתלה ממנה פתוח וריק.

בחיבוק אמיץ, היה שלד של גבר. הם הבחינו בעמוד השדרה המעוות, בראשו השקוע בין עצמות 

ואר, והיה ברור לעין השכם, וברגלו שהיתה קצרה מאחותה. אולם לא היה שבר בחוליות הצו

שהאיש הזה לא הוצא להורג בתלייה. הוא בא לשם מרצונו, ושם הוא מת. כשניסו להפריד אותו 

 (.611-649)עמ'  ."...מהשלד שחיבק, התפורר והיה לאבק

רבים המומים תוך תוכה של הדמות בעלת ה. בסיפור קורע לב על אהבת בעל מום לאזמרלדה הצועניה

 בעל נשמה אוהבת, רגישה ועדינה. יצור נחבא ן אחת, מעוות( )חירש, גיבן, בעל עי
 

 מדגם קטן זה של סיפורים, שעוסקים בבעלי מום החל מהמקרא עד לסיפורו המכונן של ויקטור הוגו, מציע

בעלת מום, כאשר מחד יש בה פגמים ונכויות לעתים קשים ובלתי נתפסים ומאידך היא אפיון של דמות 

רחום, לב טוב ואוהב. כך דמותו של הפייסטוס, של חנה העיוורת, קוואזימודו, כך מאופיינת כבעלת לב 

 מושה, חיה פרומה ונוספות וכמובן דמותו של עובדיה בעל מום. –הדמויות הנשיות של דבורה בארון 
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  החברה בסיפורי המבחן 1.2
 

ברה היהודית כמה זרמים. בסיפור האחד, החברה שזורה מהחמורכבת מהחברה בסיפורי המבחן 

וני, חבורת הרוקדים בבית המחולות: מסורתית, הכוללת את עובדיה, שייני סריל ומעסיקיה, ראובן האדמ

הסרסורית שבביתה יושבת שייני סריל עד  .עוזר המלמד, הנשים והגברים, הרבנית שמנהלת את הריקודים

סריל, השמש שעוסק  משרתת שנמצאת ברקע, כאשר עובדיה מחפש אחרי שייניכך הלידת התינוק. 

החברה הנוצרית  נוסף הואברחיצת החולים בבית החולים והחולים שלא ברורה זהותם. זרם חברתי 

מתפלאת כי שמו של עובדיה המקראי ושמתגלמת באחות שמדברת אנגלית, מכירה את עובדיה הנביא 

אדמוני שנוהגים לסגור , הרופא והחברה הסובבת את בעלי החנות, מעסיקיה של שייני סריל וראובן הבשמו

 את החנות שלהם לרגל חגים נוצריים. 

בריקודיה בבית  –החברה היהודית המסורתית בסיפור מאופיינת כחברה סגורה, החיה בתוך עצמה 

, בעלי חנויות אך נדמה כי הכל באזור קטן בסיפור, שואב מים, שוליה ומשרתת –המחולות, במקצועותיה 

, ראובן האדמוני חוזר לבית עם מפתחות החנות. בית הסרסורית גם הוא כי עובדיה הולך לבית המחולות

לא נמצא רחוק, כי עובדיה בחיפושיו אחרי שייני סריל הולך אליו. מעין חברה יהודית החיה בעיירה קטנה 

שהכל בה קטן ומצומצם, כולם מכירים את כולם, לדוגמה היחסים בין עובדיה לעוזר המלמד, שמכירים 

 י. האחד את השנ

. אל החברה היהודית העלילה, בה מתנהלת היא היהודית חילונית הדומיננטית, החברה השניבסיפור 

הצבא )בארגז התחמושת הישן עליו יושבת סואד ואוכלת עם שמשון(, מצטרפים ייצוגים של החילונית 

חבריה בתו של מוטקה שלובשת מדים ודרגת סמל. חברה נוספת היא החברה הבדואית. סואד ו –מירב 

צגים את החברה הבדואית. החברה הבדואית בוקר "כבהמות" על הטנדר הישן המיי שמגיעים לעבודה כל

מאופיינת בפתיחות מה, בהעזה, כיוון שסואד )כאשה( ונשים אחרות שבאות לעבודה, מעורבות עם גברים 

 לחברה הבדואית המסורתית.  יםמנוגד שהםעם גבר יהודי קשר ומגע וסואד אף יוצרת 

חיים חברה נוספת על ידי הלה, בלה, אדון מנדלבוים ואשתו שבאים מוורשה, מפולין. הם  מיוצגתבשוליים, 

, יש להם לארץ"-התערות בחברה היהודית החילונית, בגלל שהם "מחוץבנפרד, בתוך עצמם ולא מצליחים ל

 . אין יכולת להכיל אותםחברה היהודית החילונית משם, ולהמנהגים שלהם את השפה ו

 

 בספרות הוייצוג העשריםליטא עד המאה -החברה היהודית בפולין 1.2.1
 

היו  עשרה-האחת, כי כבר במאה ליטא ומראה-מצב היהודים בפוליןאת  בוחן 28הונדרטגרשון 

יישובי קבע. על נוכחות יהודים בחלקיה המערביים בבפולין קהילות יהודיות, אך איננו יודעים אם הן היו 

תלים של מטבעות כסף עם כתובות עבריות, -מעידים תלי עשרה-עשרה והשלוש-תיםבמאה הששל הארץ 

שזמנן מן השנים האלה. בין התעודות הקדומות ביותר המשמשות ראיה לקדמות יהודי פולין נמצא כתב 

. לא היו בו כל הגבלות על זכויותיהם של יהודים 1364הזכויות ליהודים, שהעניק בולסלב החסיד בשנת 

. ]...[ הוא כונן את עקרון האוטונומיה המשפטית והקהילתית של היהודים .או על פעילות כלכליתלמגורים 

לא יודעים מתי בדיוק הגיעו יהודים בפעם הראשונה לפולין. יהודים ספורים אולי הגיעו בימי הביניים 

ה במרוצת הגירת יהודים לפולין נמשכ מממלכת הכוזרים, אבל רוב היהודים באו מן המערב, מאשכנז.

 יהודים.  54,444-היו בפולין כעשרה -הששבמאה עשרה. -עשרה והשש-עשרה, חמש-הארבעהמאות 

יהודיות חושפות גישה  דות בראשיתגאיהודי פולין ושכניהם הרגישו שהקהילה היהודית מושרשת, קבועה. 

יהודים גולים  המספר על קבוצת ,חיובית ואמונה בדבר ישיבתם בארץ מימים קדומים. בדרש השם פולין

                                                           
 .43-19. עמ' 3443. גאולה קטנה ומעט כבודהונדרט, גרשון דוד.   28
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לין". מסורות אחרות השתמשו בגרסת השם -קול אומרת להם "פו-שחצו את הגבול הפולני ושמעו בת

רשם רושם הרשימות הפולני יאן דלוגוש את האגדה  עשרה-החמשבמאה  יה".-לן-פולניה ודרשו אותו כ"פו

מספר שאסתרקה ניצלה את (. דלוגיש 1214-1222על אסתרקה, פילגשו של קאז'ימייז' הגדול מלך פולין )

השפעתה על המלך כדי לשכנעו להזמין יהודים להתיישב בפולין ולהעניק להם זכויות ופריבילגיות רחבות. 

והם גידלו את הבנים  –שני בנים ושתי בנות  –רבעה ילדים מאסתרקה, מוסיף דלוגיש לקאז'ימייז' נולדו א

 כנוצרים ואת הבנות כיהודיות.

מדרשי השם  .יהם הנוצרים היו שותפים להרגשה שהיהודים התיישבו לצמיתות בארץיהודי פולין וגם שכנ

שהיהודים תפסו את ישיבתם שם כציווי אלוהי. יהדות פולין היתה  ,של השמות "פולין" ו"פולניה" מלמדים

יידיש; את ערכיהם הרוחניים;  –אשכנזית מכל בחינה. המהגרים הביאו איתם את תרבותם; את לשונם 

ורות התפילה וההלכה שלהם; את מוסדותיהם האוטונומיים; את ההתנהגות הפוליטית. השקפת את מס

 עולמם וזווית הראיה שלהם עוצבה ביסודה על פי תורותיהם של חסידי אשכנז.

ליטא לקהילה הגדולה ביותר והיה נדמה שהיא -היתה הקהילה היהודית בפולין עשרה-השבעבמאה 

שנה, הותקפו  עשריםולאורך כמעט עשרה -השבעאמצע המאה מת, מתפשטת בקצב מדהים. למרות זא

ונרצחו יהודים שוב ושוב בידי הקוזאקים והאיכרים, בידי הצבא הרוסי שפלש לפולין ובידי הכוחות 

הפולניים שנאבקו בשוודים. אך האוכלוסיה היהודית התאוששה מהמכות האלה, מרכזים גדולים של 

קא באזורים שתקפו הקוזאקים, חוץ מחלקה המזרחי של אוקראינה התיישבות יהודים הוקמו מחדש דוו

היתה שרויה  העשר-השמונהליטא במאה -יהדות פולין]...[  שסופח לרוסיה, ועל היהודים נאסר לגור שם.

בעולם תרבותי המורכב מיסודות שצמחו מהמסורת היהודית. בספרות המסעות בת הזמן, ההערה החוזרת 

(, דיפלומט 1321-1151טא היתה עד כמה רבים הם. נתניאל ויליאם וראקסאל )לי-ביותר על יהודי פולין

, כאשר שיעור היהודים עשר-השמונהאנגלי וחבר פרלמנט, ביקר בווארשה בשלהי שנות השבעים של המאה 

לא היה גבוה מחמישה אחוזים מכלל אוכלוסיית העיר. אף על פי כן הוא התרשם מגודלה של האוכלוסיה 

מלאה ביהודים המהווים חלק ניכר מתושביה". בכפרים ובעיירות קטנות ]...[  ין כי "ווארשההיהודית וצי

היהודים זוהו בדרך כלל ]...[ יותר מצאו נוסעים אחרים, כמדומה, רק יהודים. רשמים דומים היו מליטא. 

עילותם לפי לבושם והופעתם, שהבליטו אותם בעיני המבקרים הזרים. האפשרות לזהות את היהודים ופ

תרמו להבחנה שציינו כמעט פה אחד כל הנוסעים, כי "כל המסחר הקמעוני בפולין נתון בידי היהודים". 

 ליטא הרושם של הנוסעים לא היה רחוק מן האמת. -בנוגע למחציתה המזרחית של פולין

ערת יתה המשויליטא, שאוכלוס-יתה של פוליןיכלוסומא 6-5.25%-כ ,יהודים 154,444היו  1165בשנת 

]...[  מיליון נפש, אולם צפיפות ההתיישבות היהודית גדלה ממערב למזרח באופן מרשים. 14-13.2היתה בת 

מאות נפשות ויותר, -שיעור ניכר של יהודים גרו בעיירות שהיה בהן רוב יהודי. הם גרו בקהילות שמנו חמש

ודים. רוב האנשים שסבבו על כן רוב החנויות, הדוכנים בשוק, האכסניות והפונדקים השתייכו ליה

יום בתוך עולם יהודי. -ברחובות היו יהודים, רובם חיו בקהילות גדולות דיין כדי לקיים חיי יום

האוכלוסיה היהודית גדלה מהר יותר בבירור לעומת כלל האוכלוסיה הנוצרית במדינה. הסבר לכך אפשר 

בלא ספק עזרו לאנשים העניים למצוא במערכות הסעד שהיו קיימות בקרב הקהילה היהודית, אשר 

בקהילה למצוא מחסה ומזון ההכרחיים לגידול הילדים. היציבות היחסית של המשפחה היהודית, שאולי 

אפשר לתלות בה מספר נמוך יותר של מחלות המועברות ביחסי מין ושיעורי אלכוהוליזם נמוכים יותר, ככל 

דפוס המגורים מראה על ]...[  ותר בקרב היהודים.נמוכים י הנראה תרמה גם היא לשיעורי תמותת תינוקות

כך שהיהודים לא חיו בבידוד. חוץ מאשר בערי המלך הגדולות, כמו פאזנאן ולבוב, לא היתה הפרדת 

  (.43-19)עמ'  .מגורים. במקרים רבים, אם לא בכולם, יהודים ונוצרים חיו אלו בתוך אלו
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ועדות של גבאים נבחרו מבין חברי הקהל. בין רת. , כי הקהילה היהודית היתה מסוד29עוד הוא מוסיף

התפקידים למיניהם היו גבאי בית כנסת, גבאי ארץ ישראל, פדיון שבויים, צדקה, תלמוד תורה, הקדש, 

גבאי מסים, בעלי חשבונות, גבאי ביקור חולים. בקהילות מסוימות נטלו על עצמן את התפקידים האלה 

העסיקו שמשים למילוי מטלות מגוונות ובכללן תחזוקת רכוש  חברות גמילות חסד ולימוד. הקהילות

הקהילה, העברת ידיעות, הערת אנשים לתפילה והודעה על כניסת השבת. שומרים יהודים או נוצרים שמרו 

 מדי. ארובות כדי למנוע פריצת דלקות  יעל הסדר ומנעו שריפות, והקהילה העסיקה מנק

( תמורת טיפול הנהגה מוסדית של הקהילה היהודיתמן הקהל ) מיילדות, רופאים ורוקחים קיבלו קצבה

בקהילות גדולות יותר היו קבוצות של דיינים . ]...[ . הקהל שילם גם את משכורות המלמדיםבעניים

שהובאו לפניהם מקרים בכל מיני דרגות של חומרה. על פי רוב היו אלה עניינים אזרחיים, אבל גם בעניינים 

ם לשלול את חזקת גנשים שעמדו לרשות בתי הדין. הנפוץ שבהם היה קנס, והיה אפשר פליליים היו כמה עו

הישוב במקום בתור עונש על הפקרות או על פשע. עונשים אחרים כללו הצלפה, כליאה וקשירה לעמוד קלון 

)קונא(, כלומר אזיקי ברזל לצוואר ולרגל שנמצאו בכניסה לבית הכנסת. השפלה כזאת נחשבה עונש כבד 

 (.93-91)עמ'  .ביותר, קשה מן ההצלפה שלעתים קרובות בוצעה במשרדי הקהל הרחק מעין הציבור

עניינים נוספים שהקהל עסק בהם כללו ניסיון להגביל את התחרות בקרב חברי הקהילה, השגחה על 

הוא זה  החינוך ודאגה לעניים, לחולים ולנוודים שהגיעו לעיירה. הקהל ניסה גם להגביל צריכה ראוותנית.

שדאג לתקנות הלבוש היהודי. לעתים היתה הבחנה בין נשים נשואות לשאינן נשואות, שהיו רשאיות ליתר 

 . חירות בלבוש. היה איסור ללבוש זהב או כסף, דוקאטים )מטבעות ששימשו לקישוט( ואלמוגים

אל מצוינים עשרה נקבעה בפולין, כבמקומות אחרים, המידה הכללית ש'יהיו בני ישר-במאה השמונה

שיהודי לא היתה הבחירה הנוחה בלבוש צנוע  ]...[ .במלבושיהם'. לבוש כהה וצנוע נחשב הולם ליהודים

יבקש לעצמו כוח או מעמד במדינה. היו אלה מידות ראויות ולא תיאור של ההתנהגות למעשה. ידוע שהן 

התקנות שוועד מדינת ליטא ]...[  גברים, הן נשים לבשו בגדים צבעוניים ומעוצבים, ונשים יותר מגברים.

פירטו במפורש שנשים רשאיות ללבוש לבוש פאר בימי חג ושנשים שאינן נשואות אינן  1161אימץ בשנת 

אולם בשני המקרים היה אסור עליהן ללבוש לבוש כזה 'בשווקים וברחובות  ,מוגבלות בבחירת לבושן

ל שכניהם הנוצריים, אך דחו את צבעיהם חיקו את לבושם שהם  שדרים שם הגויים'. למרות התקנות,

 (.143-94)עמ'  .הראוותנים

שלמה רובין, ראובן  ,עגנוןברבים מסיפוריהם של  מופיעה העשריםליטא עד המאה -החברה היהודית בפולין

 , מנדלי מוכר ספרים, שלום עליכם, ביאליק, טשרניחובסקי, אחד העם ואחרים. ברודס אשר

סיפור חייו של עגנון, נדרש להפנות את המבט אחרונית אל בוצ'אץ' של  אתמי שמספר  מדגיש, כי 30דן לאור

גדל והיה לאיש. ]...[ בוצ'אץ , תקופה שעגנון נולד בה, לעשרה וראשית המאה העשרים-שלהי המאה התשע

של עגנון היתה בראש ובראשונה עיירה יהודית, "שטעטל", עוד נקודה על מפת הקיבוץ היהודי בן אלף 

היתה בוצ'אץ' שייכת לגליציה, שאותה  ,ל אדמת פולין. בתקופה בה נולד עגנון וגדל בעיר זוהשנים שצמח ע

פטים בעקבות חלוקת ראדמיניסטרטיבית באזור שמצפון להרי הק-הקימו האוסטרים כיחידה מדינית

לא . מלכתחילה היתה גליציה צירוף מלאכותי של טריטוריות בעלות אופי שונה זו מזו, ו1113פולין בשנת 

במקרה כוננו בה שתי אדמיניסטרציות נפרדות: זו של גליציה המזרחית, שכללה את בוצ'אץ', וזו של 

עשרה נותרו בעינם -גליציה המערבית. אולם גם לאחר איחודה ליחידה אחת בתחילת המאה התשע

ברובו  ההבדלים הדמוגרפיים בין שני האזורים: החלק שממזרח לנהר סאן, גליציה המזרחית, היה מאוכלס

 –על ידי אוקראינים, רובם איכרים, ואילו הפולנים היוו בו מיעוט. לעומת זה היה האזור שממערב לסאן 

                                                           
 .143-94, 93-91הונדרט. שם. עמ'   29
 .15-12. עמ' 1993. חיי עגנוןלאור, דן.   30
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מאוכלס כמעט כולו על ידי הפולנים ונתון בשליטתם המלאה. המרכיב האתני  –קוב אשבמרכזו העיר קר

 השלישי של אוכלוסיית גליציה על שני חלקיה היו היהודים. 

מהם היו תושבי  15% ם הראשונה נמנו בגליציה למעלה משמונה מאות אלף יהודים;ערב מלחמת העול

גליציה המזרחית, שהיה האזור היהודי המאוכלס ביותר על אדמת פולין: בערים ובעיירות רבות היוו 

היהודים את הרוב המוחלט מקרב תושבי המקום, ומקומות ישוב מסוימים היו מאוכלסים על ידי יהודים 

עדי. במשך תקופה של קרוב למאה וחמישים שנה ]...[ היתה אפוא גליציה, ובמיוחד החלק באופן בל

המזרחי שבה, למרחב המחיה של אחד הקיבוצים הגדולים, הצפופים והתוססים של יהדות מזרח אירופה. 

י ]...[ הערים והעיירות היו מאוכלסים בחדרים, בתי מדרש וישיבות, והאזור היה למקום מושבם של גדול

עשרה היה חבל ארץ זה למקום צמיחתן של שתי תנועות -תורה ופוסקים רבים. במהלך המאה השמונה

 חברתיות אשר קבעו במידה רבה את אופיו המיוחד: החסידות וההשכלה. 

עשרה והפיץ -ר' ישראל בעל שם טוב, מייסד החסידות, נולד באוקופ שבפודוליה בתחילת המאה השמונה

מזרחי של מלכות פולין, שכלל את חבל פודוליה ואת מה שנקרא לימים גליציה -את תורתו בחלק הדרום

דוכנא( בעיירה יזלוביץ' הסמוכה -המזרחית; ובתקופה מסוימת אף שימש כעוזר למלמד תינוקות )ריש

גברה מאוד השפעתה של החסידות,  –בימי ראשית השלטון האוסטרי  –לבוצ'אץ'. ]...[ לקראת סוף המאה 

לתנועה מושרשת בשכבות הרחבות של העם. ]...[ במקביל לחסידות התפתחה מסוף המאה והיא נעשתה 

 (.15-12)עמ'  .הקיפה שכבות רחבות מקרב האוכלוסיה המקומיתשעשרה תנועת ההשכלה, -השמונה

סיפורים שנוצרו על ידי יחידים, יוצרים עממיים אנונימיים מצביע על כי ייצוג הספרות התחיל ב 31עלי יסיף

ם הגדול. תהליך 'התקבלות' הסיפורים, כלומר עיצובם מחדש תוך כדי היגודם על ידי מספרים בחלק

אחרים, הפך אותם ליצירות עם. בהזדמנויות היגוד שונות, בפני קהלים שונים, הם עוצבו ונתגבשו על פי 

של צרכים, ערכים אסתטיים, משאלות ומתחים של החברה. כך אפשר לראות את סיפור העם כיצירה '

החברה. סיפור העם יכול להיות עיבוד עממי של יצירת ספרות שנכתבה בידי סופר או משורר. יצירה כזו 

פה או בנוסחאות שבכתב, כאשר המספרים העממיים מעצבים אותה מחדש בכל הופעה או -סופרה בעל

יקשו ליצור אמנות , שבאינדיבידואליסטיםניסוח ספרותי. ]...[ הספרות היפה נוצרה בעיקרה על ידי יוצרים 

היא בדרך כלל  הפופולאריתמקורית שתבטא אותם ואת האופן שבו הם תופסים את עולמם. ]...[ הספרות 

יצירתו של סופר שמטרותיו הן מסחריות. כדי להגיע אל קהל צרכנים פוטנציאלי רחב ככל האפשר, הוא 

ברה, כמו מין, אלימות, שתמש בנושאים ובאמצעים המתאימים למכנה המשותף הרחב ביותר של החה

רומנטיקה וכו'. ]...[ בספרות העממית פועלים בעיקר שני גורמים: מסורת ושינוי. המספר העממי הטוב 

נמדד ביכולתו לשחזר את המסורות הסיפוריות העתיקות, ולספרן באופן קרוב ככל האפשר לנוסחן הקודם, 

מספר העממי יעצב מחדש את הסיפור בהתאם כפי ששמע אותן קהלו בעבר או קרא אותן בסיפורים ]...[ ה

לתקופה, לציפיות קהלו, לנטיותיו האמנותיות ולמטרות החינוכיות והחברתיות שהעמיד בפני עצמו. ]...[ 

, העממית( קיימת דינמיקה מתמדת. השימוש הפופולאריתבין שלושה ענפים אלה של הספרות )היפה, 

. דוע ומוכח מיצירותיהם של גדולי הסופרים והמשורריםהאינטנסיבי של הספרות היפה בספרות העממית י

והספרות העממית, כמו  הפופולאריתיצירות ספרות לא מעטות עברו מן הספרות היפה אל הספרות 

רובינזון קרוזו, דון קיחוטה ואחרות. סיפורי עם רבים הועלו על הכתב וזכו למהדורות ולעיבודים 

סחריות.]...[ סיפור העם העברי הושפע והשפיע, תורגם ועובד , ונדפסו שוב ושוב למטרות מפופולאריים

]...[ רוב סיפורי העם  יהודית, יידיש(-מתוך סיפורי העם בשפות היהודיות האחרות )ארמית, ערבית

היהודיים הגיעו לידינו בעברית ולא בשפות האחרות ]...[ שפת הקומוניקציה היחידה שהיתה משותפת לכל 

ם היתה העברית. היהודים שנדדו באירופה כדי לאסוף תרומותיהם עבור חלקיו ותפוצותיו של הע
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עברית. הנוסעים היהודים מאירופה שיצאו לראות את נפלאות בישיבותיהם שוחחו עם בני עמם שבמקום 

ארץ הקודש, או ביקרו בקהילות היהודים בתימן, שמעו את סיפורי אחיהם בני המקום, רק בעברית. ]...[ 

העם גרם לכך שהוא שיקף את האירועים המרכזיים והגיב על התופעות החשובות ביותר  אופיו של סיפור

בתולדות העם. לכן אין הוא יכול להיות מנותק מן האירועים ההיסטוריים, מן ההתפתחות התרבותית 

 (.14-6עמ' ) .והזרמים הרעיוניים העיקריים של ההיסטוריה

, כי נושא זה מצוי בסיפור העממי הכללי 32יצה אברבנאלעל דמות האשה בספרות, כחוה ולילית מוסיפה נ

בגלגולי תרבות וזמן שונים. גם בספרות העם היהודי נמצא הנושא הזה בסיפורים שקיימים בתלמוד, 

עשרה. היום הוא רווח בסיפורי עדות ישראל שהתקבצו -בספרות המדרש, בימי הביניים ובמאה השמונה

מעמד עצמאי רק בראשית ימי הביניים. הדבר היה חלק מתהליך  בארץ. הסיפור העממי החל לבצר לעצמו

המדרשית והתגבשות מסגרות ספרותיות -כולל של שבירת אחדותה החיצונית של הספרות התלמודית

נפרדות לנושאים שונים, כמו ספרות ההלכה, המוסר, הפילוסופיה, מדעי הטבע, השירה וכו'. שבירת 

חת מגובשת, פתחה פתח להשפעות פנים עממיות, שקיבלו מעתה האחדות וההגמוניה של תפיסת עולם א

תנופה ועוצמה של ביטוי יותר מאשר באותם שביבי סיפור שהיו משועבדים לתפיסת עולם דתית מלוכדת 

המדרשית. בעזרת הסיפור העממי נפתח גם פתח להשפעות מבחוץ, השפעות תרבותיות -בספרות התלמודית

ם, והשפעות שהשפיעו התפיסות התרבותיות של העמים שבהם נפזר של המקומות שבהם נפוצו היהודי

העם היהודי. ]...[ נושא חוה ולילית עבר בגלגלולי תרבות וזמן שונים בסיפור העממי הכללי החל בימי 

הביניים, ונמצא אצלנו מאז חתימת התלמוד והתגבשות ספרות המדרש בתקופת כיבושי האסלאם, ועד 

האשה כחוה ולילית מופיעה בסיפורים על אף ההבדלים התרבותיים שבין  עשרה. ]...[-למאה השמונה

יהודים דוברי ערבית לבין יהודים דוברי שפות אירופאיות. אולי יש בכך כדי להעיד עדות נוספת שיש לכפל 

דמותה של האשה משמעות מעל ומעבר לזמן, למקום ולהבדלים תרבותיים. ]...[ ייחודו של הסיפור העממי 

השחורה הן  –הלבנה ולילית  –לבן. דמויות חוה -תחכומו. הוא פשטני, מגדיר את המציאות בשחור הוא באי

 (.43-41משמעיות וברורות. )עמ' -חד

כי היא מאופיינת בשתי מגמות ייחודיות  ,33עשרה, מוסיפה אברבנאל-על הספרות העברית במאה התשע

רה למקורות עם ישראל, והשניה, פניה המשתלבות זו בזו: האחת, חיפוש אחר המאור שביהדות והחז

לבעיותיו של הפרט ולעצם השתייכותו ל"אנושיות" הכוללת. לדבריה, שמעון הלקין משלים תפיסה זו 

ואומר כי חלה תמורה שהעבירה את נקודת המוקד מדברים שבין אדם למקום לדברים שבין אדם לחברו. 

היהודית ונולד הרעיון הציוני; אבל כמה מן עשרה מתחיל תהליך התפוררות החברה -משלהי המאה התשע

אדם עקור משורשיו: אדם שאינו  –היוצרים התעלמו מן הציונות והעמידו במרכז את דמות "התלוש" 

מוצא את מקומו במציאות ואינו פוסק מלחטט בנפשו. פעולתו הספרותית של דור ראשון זה של יוצרים 

ה עד שנות העשרים של המאה העשרים. רוב עשרה ונמשכ-החלה בשנות השמונים של המאה התשע

הסופרים הנוגעים בדבר חיו ומתו בגולה, אבל כולם כתבו עברית או יידיש והתמודדו עם המוסכמות של 

 תקופת ההשכלה. 

(, שלושה סופרים 1912-1319( ואורי ניסן גנסין )1914-1311(, ישעיהו ברשדסקי )1361-1343אברהם מאפו )

ה מזה ומעמידים שלוש תחנות ברומאן העברי ויוצרים מעין משולש ספרותי. עבריים השונים מאוד ז

בקודקדו נמצא אברהם מאפו, שהגיע לציונות. הרומאן הראשון שכתב, "אהבת ציון", המוגדר כרומאן 

]...[ בזוויות הבסיס של המשולש ניצבים ברשדסקי וגנסין. ביצירתם ניכרים יותר  .נאיבי-עלילה היסטורי

 (.15רע שהתחולל בעמם ובאישיותם. )עמ' המשבר והק
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 וייצוגה בספרות העשרים ואחתחילונית במאה -החברה היהודית 1.2.2
 

דמוגרפיות מהותיות בחברה ועד ימינו חלו תמורות  (1943) של מדינת ישראל 34מתקומתה

אפייניו ומ הגיעו ארצה, כל אחדשבשל גלי העלייה שהגיעו אליה במשך השנים. גלי העלייה ת, הישראלי

. ]...[ ומשתנה כל העת הייחודיים לו, נאלצו להתמודד עם קשיי הקליטה בחברה מתהווה, חברה המתפתחת

יהודים רבים בעליות  בסוף שנות הארבעים ובראשית שנות החמישים של המאה העשרים הגיעו ארצה

השינוי . אלהיהודית בישר מהאוכלוסייה 44%-כהיוו שהמוניות, לאחר מכן יוצאי אסיה ואפריקה 

במבנה חלוקת הכוח, והאליטה השלטת נותרה  הדמוגרפי שהתרחש בחברה הישראלית לא זכה לביטוי

)בשנים עליה ממדינות חבר העמים ההעליות יצרו שסעים בחברה, מאבקים ומחאות.  .אשכנזית ברובה

ל מהעליות זו, להבדי. המניעים לעלייה חברה רבת פנים האת האוכלוסיה ויצר ההגדיל( 3445-1994

התמורות מלא נבעו בהכרח ממניעים ציוניים, אלא גם חשש מאנטישמיות ובעיקר תוצאה הקודמות לה, 

שהתחוללו במדינות חבר העמים לאחר נפילת הקומוניזם. ]...[ היוצאים ממדינות חבר העמים בשנות 

מאפיין דומיננטי  תרבותי שממנו באו, הם המשיכו לראות בו-התשעים לישראל לא התכחשו לרקע החברתי

של זהותם והגדרתם העצמית. ]...[ היקף העליה, זיקתה לארץ המוצא והתרכזותה באזורי מגורים 

           תרבותית בקרבם. -מסוימים, בשילוב תחושת הניכור שחשו העולים, הביאו למגמת הסתגרות חברתית

המדינה, התקשו להיקלט; האבטלה מוסיפה, כי העולים שהציפו את ארץ ישראל עוד לפני קום  35יעל ישי

והמצוקה היו מנת חלקם של רבים. ]...[ מפעל ההתיישבות היהודית החזיק מעמד לאור קיום ארגונים 

לעזרה הדדית, סעד לחולים וקיצבה למי שלא היתה לו פרנסה. הסדרים אלו אף שהועילו ליחידים, ביטאו 

ם ]...[ הסולידריות שליוותה את ההסדרים לערבות צרכים לאומיים. העזרה ההדדית היתה מכשיר לבניין ע  

הדדית היתה גם פועל יוצא של הנסיבות הפוליטיות. ]...[ מראשית קיומה הרגישה החברה היהודית בארץ 

ישראל במצור, וזה ליכד אותה והוליך אותה בתלם. מאחר שהחברה )היהודית( היתה די הומוגנית, קשה 

חס שלילי ילקיה. על פי עדויות, עולי תימן לפני קום המדינה קיבלו לאמוד את הסובלנות שהתפתחה בין ח

 . ]...[ לכך יש להוסיף את הפילוגים בפוליטיקה שיצרו מחיצות בין קבוצות ויחידים

כשנוסדה מדינת ישראל היתה החברה מאורגנת היטב, ממושמעת, צייתנית ותומכת ]...[ בעשורים 

קל. מדינת ישראל קלטה המוני עולים, ביצרה את גבולותיה הראשונים עמדו בפניה משימות כבדות מש

( את קו פרשת 1961החיצוניים והניחה תשתית לכלכלה מודרנית. מקובל לראות במלחמת ששת הימים )

המים, שמבחין בין ישראל הצעירה הישנה לבין ישראל החדשה. ]...[ בישראל, כמו מדינות אחרות, רמת 

זכרונות המתועדים מעידים על מצוקה כלכלית. לאחר מלחמת השחרור החיים היתה נמוכה, הנתונים וה

 הוחל משטר צנע ותנאי הדיור היו קשים ]...[ גם בעיות ביטחון טרדו את ישראל.

בתקופה שישראל התעצבה כמדינה היא היתה בלתי שוויונית בעליל. העולים מארצות האסלאם התגוררו 

ות פיתוח בפריפריה ]...[ והחלו להרגיש מקופחים ומופלים. גם בשכונות מצוקה ליד הערים הגדולות ובעייר

מעמדם האזרחי של אזרחי  הנשים היו בשולי החברה. תפקידן העיקרי היה לטפח סביבה שתעצב עם לוחם.

ישראל הערבים היה בולט יותר. הם לא נחשבו אזרחים, לא היו שותפים למערכת הערכים המוסכמת ולא 

ם הפוליטיים. יתר על כן, הממשל הצבאי, שכונן בערים נצרת, עכו, שפרעם, ברוב השתתפו כלל בעיצוב החיי

אזור הגליל, ואדי ערה ובמשולש, הגביל את תנועתם של התושבים. ]...[ הם היו נתונים במצוקה כלכלית 

לא חל שינוי ניכר במצב האוכלוסיה הערבית, שרובה היתה כפרית,  1966וחברתית חמורה ]...[ עד שנת 

לת השכלה נמוכה ועיקר פרנסתה בעבודות יצור ותעשיה. במדינה הצעירה רווחה אידיאולוגיה בע
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קולקטיביסטית. גם הציונות העובדת וגם הציונות של הימין הרדיקלי ראו ביחיד את נושא הערכים 

 הלאומיים ]...[ הן תבעו מהפרט לוותר על האינטרסים הפרטיים שלו ולהעמיד את עצמו לשירות הלאום.

התנועה הקיבוצית ]...[ היתה דוגמה לגיוס מלא בשירות האומה. שורה של חוקים אכפו על אזרחי ישראל 

אורח חיים שהפך את המסירות למטרות הקולקטיביות לחלק מהווייתם. חוק שירות הביטחון, חוקי המס 

ונה העולה שהעבירו חלק נכבד מהכנסת האזרח לקופת המדינה, חוק חינוך ממלכתי ועוד. ]...[ התמ

מעדויות אינה מעידה על סובלנות רבה. עולי ארצות המזרח לא נהנו משוויון ולא זכו ליחס הוגן מצד 

הוותיקים, שרובם היו יוצאי אירופה. הרגשת הקיפוח של העולים יוצאי מדינות האסלאם תועדה רבות 

   (.32-12)עמ'  .בספרות ובמחקר

ת מבחינת המבנה המוסדי שלה והרכב אוכלוסייתה. העליה , כי החברה בישראל חדשה יחסי36היא מוסיפה

מחבר המדינות בעשור האחרון של המאה העשרים, צירפה למדינה כמליון אזרחים חדשים, בשלה עדיין 

לא נוצקו בישראל דפוסי מסורת אזרחית ארוכת שנים ]...[ מאחר שזו חברת מהגרים שהגיעו לארץ מיותר 

ש הסכמה כללית סביב מרכז פוליטי ורעיוני. השינויים הדמוגרפיים ממאה תפוצות, מתקשה ישראל לגב

כמו כן, החברה בישראל שרויה בסכסוך  שפקדו את המדינה לא לוו בלגיטימציה לשֹונ ה ובכבוד לאחר.

עקוב דם עם שכניה. בגלל האיום החיצוני הממסד הביטחוני והצבאי עומדים במרכז חיי המדינה וחלק 

לביטחון ]...[ לסכסוך יש השפעה גם על היחסים בין הרוב היהודי למיעוט הערבי ניכר ממשאביה מוקצה 

במדינת ישראל ]...[ זהו השסע העמוק ביותר, שנראה שהוא מאיים על עצם שלמותה של המדינה. ]...[ גילה 

הצעיר של המדינה והחברה החדשה בה, מנעו ממנה לפתח מסורת של חיים בצוותא, אבל אין לה גם 

ם שמקורם בהסדרים שהיו מקובלים זה דורות וקשה לשנותם. חברת המהגרים יוצרת קיטוב, אילוצי

פילוג, חוסר סובלנות ואולי טינה הדדית, אבל בגיוון החברתי טמונה גם ברכה, כשאנשים נפגשים עם 

 (.12-13)עמ'  .אחרים השונים מהם ולומדים להכירם

ובתקופה הקצרה שלפניה, כאשר המתיישבים בארץ  ייצוג הספרות העברית החל עם הקמת מדינת ישראל

כי בשלב חדש זה יש  ,מצביע על כך 37התחילו לקיים את חיי היום יום שלהם בשפה העברית. עלי יסיף

הוא מציין כי תהליך זה התחלה חדשה לא רק בהיסטוריה היהודית, אלא אף בתולדות סיפור העם העברי. 

ו בחלקם הגדול לדבר בשפות האם שלהם, ובהן התנהל אף לא התרחש בבת אחת. העולים לארץ המשיכ

המשא ומתן החברתי, ובכללו הסיפורת העממית ]...[ אך הרצון להעביר סיפורים אלה לדור הצעיר 

שהתחנך כבר בארץ, והשאיפה להשתלב בתרבות 'הילידית' הביאו לשינויים מהירים בשפה העממית. ]...[ 

העליות הגדולות שלאחר שנות החמישים, החלו להתרכז  מראשית המאה העשרים ובעיקר בתקופת

ת היהודיות מכל תפוצות הגולה. תהליך זה גרם לכך, שלראשונה בתולדות התרבות היהודית בישראל העדוֹ 

שכנו זו בצד זו וזו בתוך זו תרבותן העממית של עדות ישראל מן המזרח ומן המערב. הדבר גרם להשפעת 

חיכוך והיריבות, ואם על דרך החיקוי והשאילה. מול ריכוז זה של תרבויות גומלין ביניהן, אם על דרך ה

של ילידי הארץ או ותיקיה, שפיתחו בה תרבות  –העולים בארץ, עמדה התרבות הישראלית 'הילידית' 

עממית משלהם. ]...[ תהליכים אלה השפיעו על רפרטואר הסיפור העממי העברי ולאורם ניתן להבין את 

ריות בתקופה זו. ]...[ בסיפורת העם העברי חלו שלוש מגמות התפתחות עיקריות: תכונותיו העיק

המשכיות, שאילה ויצירה עצמאית. המגמה הראשונה היא עיצובם מחדש של החומרים הסיפוריים 

בצי סיפורים והמסורתיים מן התרבות היהודית, מקרא, תלמוד, מדרש, ספרי מוסר מימי הביניים, ק

[ המגמה השניה היא שימוש שעושים המספרים של הדורות האחרונים בטיפוסי סיפור חסידיים וכו' ]...

בינלאומיים, כמו 'סינדרלה', 'אמור ופסיכה' נובלות כמו 'בת האיכר החכמה' 'הקיסר וראש המנזר' או 

                                                           
 . 12-13ישי. שם. עמ'   36
 .444-421יסיף. שם. עמ'   37
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השוטה העממי שנקלטו בסיפורת היהודית מן -סיפורים הומוריסטיים כמו אלו על עיר השוטים או הנוכל

 (.444-421 )עמ' .ות העממית הבינלאומית. ]...[ המגמה השלישית היא היצירה המקוריתהספר

כי במחקר הספרות העברית שולט כיום מיפוי של אסכולת הרציפות. אסכולה זו , מדגיש 38יוסף אורן

אוחזת במונח "הספרות העברית החדשה", ומגדירה באמצעותו תקופה בת כמאתיים שנה, מסוף המאה 

רה ועד ימינו. את פתיחתה של תקופה זו מסמנת תנועת ההשכלה, ומטעימה את הרציפות עש-השמונה

המוחלטת הקיימת בספרות העברית מאז ועד היום, על פי מאפיין החילון. לפיה, המשותף בין הסופר 

עשרה מתמצה בתגובתם -העברי בישראל כיום ובין הסופר העברי בתקופת ההשכלה בסוף המאה השמונה

 ות, מתוך עמדה רוחנית חילונית, שאינה כבולה לעול הדת, הלכותיה וערכיה. כלפי היהד

אורן מציע מיפוי של הספרות העברית, אשר מתחשב בתמורות הרוחניות שחלו בספרותנו, לאחר שעובדת 

החילון נקבעה כעובדה מוגמרת על ידי המשכילים. אם מסמנים במונח "תקופה" את קטע הזמן שבו 

לחלק את דם לרצף שבא אחריו, מציע המיפוי תופעות בספרות, המבדיל בין רצף קו ר שלמתקיים הצב  

 מאתיים השנים של "הספרות העברית החדשה" לארבע תקופות קצרות יותר:

 מגיבה על עולמה הרוחני של היהדות המסורתית בהתפתחותה ההלכתית., שתקופת ההשכלה .1

 של המשכילים ועל מגמות הטמיעה שהתפתחו מהן.מגיבה על העמדות הרוחניות , שתקופת התחייה .3

מגיבה על מבוכת התלישות של סופרי התחייה ומבססת את כיוון המוצא הציוני, , שתקופת העליות .2

 הארץ ישראלי.

מגיבה על מושגיה, ערכיה והגותה של הציונות מתוך המצב הישראלי, שהוא , שהתקופה הישראלית .4

 לנו, כיהודים, חידוש חווייתי.

סימונה של תקופה ישראלית במפת הספרות העברית טוען לקיומה של תפנית רוחנית, שהחלה בספרותנו 

  (.155)עמ'  .במקביל לאירועים ההיסטוריים שנתלוו למלחמת העצמאות ולייסודה של מדינת ישראל

 בתקופה הישראלית של הספרות העברית פועלות בעיקר שלוש משמרות )המילהכי , עוד הוא מוסיף

קולקטיב ספרותי שניתן למפות אותו במפת הספרות הלאומית, על יסוד הבדלים מגדירה משמרת 

 מינימלים המצדיק סימונה של קבוצת יוצרים חדשה(:

חיים אחידה ובעמדות רוחניות -כוללת את היוצרים שהתלכדו בהרגשת, המשמרת "דור בארץ" א.

אף הכריזו על פתיחתה של ות מלחמת השחרור הגיבו על חוויי הקרובות בסוף שנות הארבעים. בתחיל

משה  משמרת זו: חנוך ברטוב, מרדכי טביב, אהרון מגד, התקופה הישראלית בספרות העברית. מייצגי

 ס. יזהר, בנימין תמוז, נסים אלוני, דוד שחר, אבא קובנר, חיים גורי, יהודית הנדל ואחרים.שמיר, 

כדו למשמרת חדשה בסוף שנות החמישים וראשית כוללת יוצרים שהתל, המשמרת "הגל החדש" ב.

משמרת זו: אהרון אפלפלד, א.ב. יהושע, עמליה כהנא כרמון, עמוס עוז, שמעון  שנות השישים. מייצגי

 אבן, דן צלקה, יורם קניוק, יהושע קנז, פנחס שדה ואחרים.-בלס, שולמית הר

: משמרת זונות השבעים, שמייצגים כוללת את מספרי ש, ההגל המפוכח"("משמרת "הגל הדקדנטי" ) ג.

 (.156-155)עמ'  .יעקב שבתאי, יצחק בן נר וישעיהו קורן

39על פי יוסף אורן התגבשה משמרת חדשה, משמרת "הקולות החדשים", 
מהמחצית השניה של שנות  

מלמדת על חוסנה של הספרות העברית בתקופה למשמרות ותקופות זו  עובדה וחלוקההשמונים. 

ל היתרונות שהריבונות הלאומית המחודשת בארץ ישראל העניקה לתרבות הלאומית: מרכז הישראלית וע

ספר משגשגת, עתונות ספרותית מגוונת, המבטיחה בימות רבות לפרסום -ספרותי חזק ויציב, תעשיית

והחשוב מכל: קהל קוראים בהיקף מספרי ובאיכות שמעולם לא היו  ,יצירותיהם של הסופרים העברים

                                                           
 .156-155. עמ' 1932. תפכחות בסיפורת הישראליתההאורן, יוסף.   38
 .133, 11-14. עמ' 1991. קולות חדשים בסיפורת הישראליתאורן, יוסף.   39
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עברית קודם לכן. בעשור של שנות התשעים, שחותם את המאה העשרים, פרסמו הרבה סופרים לספרות ה

כמעט אך ורק בנושאי לטעמו, מתמקדת  ,משמרת "הקולות החדשים"]...[  חדשים את ספריהם הראשונים.

. ("המצב האנושי", שלא כמו הנושאים בהם התמקדו נציגי המשמרות הקודמות )במצב הישראלי, היהודי

חירתה דומה משמרת "הקולות החדשים", למשמרת "הגל החדש", שהתבדלה ממשמרת "דור בארץ" בב

"המצב הישראלי" לטובת נושאי "המצב האנושי". עלילות סיפוריהם של סופרי  איבכך שזנחה את נוש

"הקולות החדשים" מתרחשות אמנם על רקע ההוויה הישראלית, אך הן אינן מגבילות את עצמן לסוגיות 

ים המיוחדות של המדינה ולשאלות השעה שמטרידות רק את הישראלים כאן ועכשיו, אלא דנות החי

במצבים אנושיים אוניברסאליים: בבדידות, באהבה, במצוקות הפסיכולוגיות, ביחסים הקשים עם הורים 

 ועם בני זוג, במצבה של הנשיות, בחרדה מהמוות ועוד. 

רשים במספרן של הסופרות, בהשוואה למספרן המועט במשמרת "הקולות החדשים" בולט הגידול המ

-דמות מועדפים על מספרים יודעי-פריבמשמרות הקודמות. בהשפעתן גברו היסודות הליריים בכתיבה: מס  

]...[ נוטה להיות יותר פיוטית.  וןכל, העלילה הפנימית מעובדת ומודגשת יותר מהעלילה החיצונית, והלש

הסיפור הקצרצר  כמוחדש ז'אנרים ששלטו במחצית הראשונה של המאה, ניכרת מגמה לם אלה אצל סופרי

בלום, צפורה דולן, גדי טאוב ואחרים( -)סנאית גיסיס, אתגר קרת, עידן רבי(, הסיפור הקצר )אורלי קסטל

 (.11-14)עמ'  .סרי, סביון ליברכט, דורית אבוש, רונית מטלון(-ארוך )דן בניה-והסיפור הקצר

כשרון שנתברכנו בו: סופרים מארבע משמרות, החל מאלה לספקים הוכחה ניצחת חיי הספרות בארץ מ

שזה עתה התחילו לפרסם את ביכורי יצירותיהם, והם רק בשנות העשרים לחייהם וכלה בסופרים 

  (.133)עמ'  .שמתקרבים לגבורות, ומדפם עמוס בתנובה משנות כתיבתם

 המספרים הישראליים בשנותיה של המדינה, והם:שהעסיקו את  ,מציין את הנושאים העיקריים 40אורן

בעיצומה של מלחמת השחרור וסמוך לאחריה, ביטאו לוחמי תש"ח באמצעות  –נושא המלחמה  א.

נושא המלחמה את אכזבתם מערכיה של הציונות, שלא עמדו במבחן האירועים ההיסטוריים. 

 נה היהודית בדרכי פיוס.מעשיה של המלחמה סתרו את הבטחותיה של הציונות להשיג את המדי

מלבד את אכזבתם, ביטאו בני "דור בארץ" באמצעות נושא המלחמה, את מגמתם לסמן החל 

היצירות חלק מ]...[  הרצף הישראלי. –מהקמתה של מדינת ישראל, רצף חדש בתולדות העם היהודי 

רות שחיה" רבת חזעה", "השבוי" ו"ימי צקלג" מאת ס. יזהר, "תח"ִח שנכתבו בנושא זה, היו: 

 פרקי אליק" מאת משה שמיר. –ו"מעשה בעץ זית" מאת בנימין תמוז, "במו ידיו 

פניית עורף למושגיה, הבבעזרת נושא זה התלכדו בני המשמרת של "הגל החדש"  –הנושא הקיומי  ב.

לערכיה ולמחשבותיה של הציונות, על ידי השוואת המצב הישראלי למצביו הקיומיים של האדם 

אחר בעולם. הכתיבה על נושא זה השתמשה במציאות הישראלית כברקע למצביו בכל מקום 

יצירות בנושא זה  הקיומיים של האדם: אהבותיו, חרדותיו, סיוטיו וחיפושיו אחר גאולה אישית.

 נובלות המוקדמות של א.ב. יהושע.באפשר לראות ברומאן "החיים כמשל" מאת פנחס שדה ו

לידתו של הנושא באמצע שנות השישים, מסמנת התפכחות  –מית נושא החיפוש אחר הזהות העצ ג.

ניסיון לבחון את היה ממגמות הבריחה והנטישה של הערכים הלאומיים מאז תש"ח. בכתיבתם 

המצב הישראלי כשלב בקיום היהודי. ]...[ נושא זה מיוצג ברומאנים: "החי על מת" מאת אהרון 

ין תמוז ו"הלוך ושוב" מאת נתן שחם. לנושא זה מגד, "חיי אליקום" ו"בסוף מערב" מאת בנימ

"כאישון העין" ו"באדנהיים עיר נופש" מאת אהרון  :מצטרפת הסיפורת המתייחסת לשואה

 אפלפלד, "שאול ויוהנה" מאת נעמי פרנקל ו"אדם בן כלב" מאת יורם קניוק.

                                                           
 .153-151. עמ' 1932. יתההתפכחות בסיפורת הישראלאורן, יוסף.   40
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ם לאחר מלחמה לאחר מלחמת יום הכיפורים ומשקף את הרגשת החיי 'נולד' –הנושא הדקאדנטי  ד.

זו. ]...[ הסופרים בחרו לבטא את הרגשת התבוסה שהמצב הישראלי נקלע לתוכה, ללא הטפת 

המסגרת המדינית של המדינה שהולכת : שיקוף הרגשת חיים שנתונים בהתוך ייאוש, אלא 

ומדלדלת אותנו, מחלישה בנו את תשוקת החיים ודוחקת למצבי אין מוצא בכל תחומי החיים. נושא 

בשתי יצירות: בעיקר שהוא הנושא העיקרי בסיפורת הישראלית של סוף שנות השבעים, מיוצג  ,זה

 (.153-151)עמ'  ."המאהב" מאת א.ב. יהושע ו"זכרון דברים" מאת יעקב שבתאי

 
 סופרות וספרות נשים 1.2.1

 

, מציינת, כי אחד מאתרי השליטה החשובים ביותר התורמים להיווצרותה של התרבות 41חנה נוה

להנחלתה, לתחזוקה ושכפולה, הוא מקומה של הספרות. כיוון שבכל הזמנים כתבו יותר גברים מנשים, 

ובכלל זה כתבו ספרות יפה, הפכו הטקסטים הקאנוניים של התרבות להיות טקסטים של גברים, והספרות 

נשים כתבו, היפה )המכובדת, המעולה, הטובה, המוסרית( הפכה להיות ספרות של גברים. גם במקרים ש

לא היה מי שיכניס את כתיבתן לתוך התרבות, לתוך ההיסטוריה של הספרות, לתוך הזיכרון הקולקטיבי, 

לתוך הזירה הציבורית: המבט הגברי הוא בלעדי וטוטאליטרי, ומזכה בראיה רק את הטקסטים 

גישה למיומנויות  המסומנים בסימני זהותו ומייצגים נאמנה את ערכיו. ]...[ לגברים על פי מינם היתה

גשימו את תכונת המגדר הגברי: ההקריאה והכתיבה, למערכות הלמידה וההשכלה ולמאגרי הידע, וממילא 

מלומד, תרבותי, רציונלי, נאור ]...[ והן במובן האידיאולוגי. ]...[ "ספרות גברים" הוא שמה של הספרות 

ומשקפת ויוצרת את הערכים שלפיהם  הקאנונית ]...[ המעניקה גושפנקה תרבותית לקורפוס הספרותי

נמדדת ומוערכת הספרות. ספרות שאינה הולמת את אמות המידה של הסמכות המקננת נמחקת מן 

התודעה הציבורית או מודרת לשולי היצירה התרבותית )הרומאן הרומנטי, רומאן למשרתות וכן "ספרות 

 .(55-54)עמ'  .נשים", שבפועל ממצה את כל הקטגוריות הנחותות(

מציינת,  42. חיה שחםהעשריםהחל משנות השישים של המאה  מיוחדתבל תאוצה יק נשיםספרות המחקר 

כי עלייתה של התנועה הפמיניסטית בעיקר בצרפת ובארצות הברית ]...[ בעוד שבארצות הברית התמודדו 

הכותבות, הרי המחקרים הפמיניסטיים בראשית הדרך בעיקר עם היבטיה הסוציולוגיים של תופעת הנשים 

שבצרפת התרכזו החוקרות דווקא בעצם הכתיבה הנשית כשדה המאבק הדומיננטי של הפמיניזם. הן 

שיצרו את המושג "כתיבה נשית" ויצקו בו תכנים שונים על פי תפישותיהן המגוונות. הבולטות שבין 

לוס איריגרי והלן נחשבות גם כמתוות דרך, הן ג'וליה קריסטבה, שהמבקרות הפמיניסטיות הצרפתיות, 

. שלושתן בעלות הכשרה פסיכולוגית/ פסיכואנליטית, אשר ללא ספק השפיעה על דרכי חשיבתן ועל סיקסו

אופני חקירתן את הנושא. הן היפנו תשומת לב מרכזית לעובדה, שהלשון מתפקדת למעשה כמנגנון המרכזי 

שבו על נשים יוצרות לפעול. יש  המאפשר את השליטה הגברית בעולם, ולפיכך זהו שדה המאבק העיקרי

( בהצביעה על כך, שבמהלך 1949בובואר, בספרה "המין השני" )-להדגיש את תפקידה החלוצי של סימון דה

ההיסטוריה הושפל מעמד הנשים בעיני הגברים ועל ידם עד כדי הפיכתן לאובייקטים. האשה נתפשת 

מכך מתכחשת החברה הפטריארכאלית כ"אחר" של הגבר, כנגזרת מתוך השוואתה אליו, וכתוצאה 

למעמדה כסובייקט עצמאי ולזכותה לקחת אחריות על חייה. ]...[ המבקרות הפמיניסטיות הצרפתיות 

הדגישו בדבריהן בעיקר את הבעייתיות הכרוכה בשימוש בלשון בעלת מאפיינים גבריים בתוך יצירה נשית. 

בת השתלטות הסימבוליזם, מייצגה של החשיבה הן הצביעו על פיחותה של החושניות בלשון התקנית לטו

 (.9-3)עמ'  .הגברית
                                                           

 .55-54. עמ' 1999. מין מיגדר פוליטיקה"לקט, פאה ושיכחה: החיים מחוץ לקאנון". בתוך:  .נוה, חנה  41
 .9-3. עמ' 3441. נשים ומסכותשחם, חיה.   42
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, כי אחת הטקטיקות של מאפייני הכתיבה הנשית בשירה המודרנית, שבאמצעותן 43היא מוסיפהעוד 

מפלסות נשים כותבות את דרכן אל מעוזי השיח התרבותי )הגברי( ]...[ היא שנשים ניסו תמיד "לגנוב את 

ריאכלית(, ובקרב המשוררות בולט הדבר אף יותר מאשר אצל הפרוזאיקניות. הלשון" )של התרבות הפט

שהם יסוד מוסד של התרבות הפטריארכאלית , ]...[ הטקטיקה היא התחברות אל הסיפורים המיתולוגיים

]...[ מלבד הסיפורים המיתולוגיים הקלאסיים נכללים גם סיפורי עם, אגדות וכתבי הקודש. אלה עשויים 

ים מושאים לשינוי ולתיקון בשירת הנשים הנעגנת בהם. ]...[ החומרים הקאנוניים הישנים לשמש ומשמש

הנושאים חותם פטריארכאלי, משתנים והופכים כלי קיבול לתפישות חדשות, אשר מבטלות סטריאוטיפים 

ת הנוגעים לנשים, משנות הירארכיות קודמות ומעניקות מקום מרכזי לדמויות הנשיות המופיעות כשוליו

תחביריים, המפוררים את הטקסט -ודחויות בטקסט המקור. כל זה נעשה בחסות שינויים נוספים, לשוניים

ומחוללים בו תמורה ניכרת. ]...[ לעומת המחקר בארצות המערב איחר מחקר הספרות העברית ואף מיעט 

וררות בתחום לעסוק בספרות הנשים העברית כמושא מרכזי לחקר ועיון. רק בשנים האחרונות חלה התע

זה, שהניבה מחקרים אחדים. ]...[ גם בספרות העברית נקבע הקאנון בידי ממסד גברי ומבלי להביא 

( כי במאבקי 1991( ומיכאל גלוזמן )1994, 1939בחשבון נשים יוצרות. ]...[ עולה ממחקרים של דן מירון )

ית מאז תקופת התחייה ועד הכוח הסמויים, שהיו חלק מן המהלכים האבולוציוניים של הספרות העבר

, התעלמו לחלוטין מיצירתן של נשים, גם כאשר ברור היה שהן בין המחדשות ומסמנות "דור המדינה"

הדרך, ולכל היותר דחקו ספרות זו אל השוליים כספרות טריוויאלית. דומה שלאחרונה החלו מתחוללות 

, בעיקר על ידי הביקורת והמחקר התפתחויות מסוימות בתפישת הקאנון הנשי בתחום הספרות העברית

הנכתבים בידי נשים, וכך נכללים בו עתה גם שמות בלתי מוכרים וכאלה שלא קיבלו 'הכשר' מן הממסד 

 (.31-12)עמ'  .הביקורתי הפטריארכאלי

ן מצביע על האלימות הטקסטואלית המופיעה בביקורות של מבקרים גברים נגד יצירות  44שי רודי

המבקר מתאר את כשליה של הסופרת תוך כדי שימוש בנימה פטרנליסטית, מעלה  ..[].ספרותיות של נשים. 

תמיהה לנוכח מקומה המרכזי של הסופרת ומבהיר שלדידו סופרות אינן בעלות אמירה עמוקה ומורכבת 

בנושאים פוליטיים. באופן הזה הביקורת מבנה את דמותן של סופרות כ"אחרות", אשר עוסקות ב"חכמת 

רה הפרטית ולא לאפשר לסופרות פתם של מבקרים אלו היא לתחום את הכתיבה הנשית לספ  נשים". שאי

להביע את קולן בסוגיות ציבוריות מכריעות. כך מוצגות סופרות כ"אחרֹות", ו"אחרּות" זו היא מנת חלקן 

י מאז כניסתן לספרת הספרות העברית החדשה. ]...[ הטקסט הספרותי שאשה יצרה יוכל להתפענח על יד

נשים בלבד, דבר המקדם את הדרת הכתיבה הנשית ואת היחס אליה כאל כתיבת נישה שאינה עוסקת 

בנושאים המכריעים המאפיינים את הספרות העברית החדשה מזמן היווצרותה. האלימות הטקסטואלית 

לא ברורות המופנית כלפי סופרות ישראליות אינה נובעת ממינן השונה, אלא עולה לאורן של תמות 

הנוכחות בכתיבתן. ככל שהסופרת חותרת תחת מבנים פטריארכאליים ]...[ כך הביקורת המופיעה ומובנות 

  (.19-13)עמ'  .על יצירתן אלימה יותר

מוסיפה, כי הביקורת על יצירות שכתבו נשים מתייחסת תמיד לזיקת המין של היוצרות, באותה  45חנה נוה

יוצרים גברים. ]...[ סופרת ישראלית תמיד ממוקמת בקהילת עקביות שבה אינה מתייחסת לזיקת המין של 

"ספרות הנשים" ו"הכתיבה הנשית", בין לשבחה ובין לגנותה. לעומתה, הסופר ממוקם בקהילת הספרות 

 כקטגוריההעברית לדורותיה. באותו אופן ממש סופרים וסופרות מזרחיים נדרשים תמיד למזרחיותם 

וסופרות בעלי רקע חרדי נדרשים לחרדיותם. המשותף לשלוש הקבוצות דומיננטית בכתיבתם, או סופרים 

                                                           
 .31-12שחם. שם. עמ'   43
 .19-13. עמ' 3413. אלימויותרודין, שי.   44
 .53-51נוה. שם. עמ'   45



 

28 
 

הוא הסימון הבלעדי שמסמנת אותם אחת מקטגוריות הזהות שלהם,  –נשים, מזרחים וחרדים  –האלה 

בהקשר שבו לא ברור שהיא רלוואנטית )ספרות( ]...[ הסימון קובע את מקדם הייצוג הנמוך של בני 

בלתי מודעות לעתים, ובלתי מכוונות  –ף מצדיק הדרה ואפליה סמויות הקבוצה המסומנת ומאפשר וא

 (.53-51אך אלה חושפות הסכמות מביכות, צביעות אינטלקטואלית ומוסרית ודיכוי ממוסד )עמ'  –לעתים 

ולתארה במנותק  אוניברסאלית, כי סופרת שאת יצירתה ניתן היה להציג כבעלת תחולה 46היא אומרתעוד 

, היא דבורה בארון, שהקדישה את רוב ולקנוניזציהלה ]...[ ושזכתה לחיבוק ממסדי מתכונות המין ש

 –כתיבתה לחייהן ועולמן של נשים. בתקופת יצירתה הראשונה נתפשה יצירתה כספרות של "ענייני נשים" 

כותרת ממעיטה ומזלזלת לספרות סקטוריאלית וככזאת נדחתה, זולזלה והביאה את בארון לגניזה של 

כותרת  –תיה אלה. בתקופת יצירתה השניה נתפשה בארון כ"סופרת העיירה היהודית וטיפוסיה" יצירו

מיוחסת, המחברת את הסופרת למסורת ארוכה ומפוארת של האבות המייסדים של הספרות העברית והיא 

אומצה אל לב הממסד הספרותי הישראלי, שחיפש ביטוי נאמן לצער השורשים הכרותים של עולם האבות 

סופרות מבקשות לעתים לבנות סדר היררכי ומנסחות זאת כך: "ראשית לכול . ]...[ ה כלפי העברלנוסטלגיו

אני אמן/ סופר, ואחר כך אני אישה", או "ראשית לכול אני אמן/סופר, ואחר כך אני מזרחית, ובסוף אני 

טגוריית העיסוק אישה". בכך, מבין כל מרכיבי הזהות שלהן, הן מבקשות להעניק סטאטוס מוביל לק

המשדרת רוחניות, אינטלקטואליות. ]...[ זהותן האישית והקבוצתית של הסופרות מציבה אותן כקבוצת 

משנה בקרב כלל הסופרים, וכדי להצדיק את הפרדתן מן הכלל יש בשיח הספרותי נטיה לזהות את יצירתן 

 (.65-61)עמ'  .כשונה, כבעלת ייחוד של "קול נשי"כנבדלת, 

של המאה  התשעים, תחילת השמוניםמוסיפה על סיפורת הנשים בארץ בסוף שנות  47ביץיפה ברלו

יצירתן אינה ספרות לוחמת או ספרות  מתקבלת עתה בחיוניות שלא ידעה כמותה ]...[ היאכי , העשרים

מחאה, כפי שמוצאים בסיפורת הנשים ברחבי העולם, אלא ספרות של נוכחות, שיצאה סוף סוף מאחורי 

. ]...[ אך הכותבת יודעת, שעם כל מעורבותה בספרות הישראלית, תמיד ופרצה אל קדמת הבמההקלעים 

מעגל המרכזי של הקהילה היוצרת, לעולם לא תיחשב לתדורג בה כמשנית; וגם אם תצליח ותתקבל 

כאלטרנטיבה אלא תמיד כנלווית. ]...[ נראה שהכותבת הישראלית לא מוטרדת מכך שהיא משנית, ואולי 

פוגשים בתגובות ראשונות שעניינן תפיסת הכותבת את עצמה,  לא מודעת, כיוון שרק בשנות השמונים לכל

למרות קולה השקט של האשה בספרות,  מעמדה בקהילה הספרותית ודימויה בהתקבלות הציבורית. ]...[

ורים שלהן ואילך סיפורת הנכתבת בידי נשים, הן של נשים ביצירת הביכ השמוניםהולכת ומצטברת בשנות 

נשים(. בהפגנה יצירתית זו הולך ומתמלא החסר,  14-נשים(, והן של נשים ביצירות ההמשך )כ 24-)למעלה מ

כאשר מגוון הקולות, ההיבטים והאמירות מצטרף ובונה פסיפס של דיוקן נשי בספרות העברית. ]...[ 

תית, אליה חברו מהלכים היא אחת מתחנות הדרך של התפתחות הדרג השמוניםסיפורת הנשים של שנות 

הפמיניזם שעקרונותיו חדרו לארץ כיבוא אידיאולוגי האחד, שונים )חברתיים, פוליטיים ותרבותיים(: 

אופנתי מארצות המערב ]...[ שהסעיר את הרוחות, והביא למודעות הציבור זכויות יסוד שאף אשה לא 

על גופה, שוויון הזדמנויות בתעסוקה, יכולה להישאר שוות נפש לגביהן, כמו: בעלות בלעדית של האשה 

"קולה" של האשה החל  השמוניםהחל משנות  לה".וובעיקר הקריאה המעודדת של להשמיע את "ק

ערבים ובתחומם של גילויי דעת שונים בעיתונות, במחקר, -, ביחסי יהודיםשמע: באמירות פוליטיותילה

כמו צפורה דולן, עופרה עופר, אורלי קסטל בלום,  בהקמת חוגים ללימודי נשים ועוד. ]...[ כותבות צעירות,

במסגרת הישראלית שלו ]...[ והביאו את אותם נושאים מובהקים  (גבר/אשה)בדקו מחדש את הקוד המיני 

. התסכול בחיי נישואין, נואשותה של עקרת הבית והבריחה אל הפנטסיה ואל הטירוף: לסיפורת נשים

                                                           
 .65-61שם. עמ'   46
 .43-45עמ'  .1993. מאזניים, כרך ס"וברלוביץ, יפה. "האמנם פמיניזאציה של הספרות הישראלית?". בתוך:   47
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כרמון הרחיבו ועסקו בקונפליקט הזרות והעוינות, -כהנאעמליה , סופרות בעלות ותק, כמו יהודית הנדל

שהחל נותן אותותיו  ,המהלך השני עניינו זרם ספרותי הדיכוי וההתעללות ודפוסי ה"אני" וה"אחר". ]...[

מודרניסטית -מודרניזם. הכתיבה הפוסט-הפוסטהוא , השמוניםהאופייניים במחצית הראשונה של שנות 

העברית מנורמות כתיבה גבוהות ונוקשות. נתנה היתר לשפת דיבור קולחת לשמש לא שיחררה את הספרות 

כל; זימנה חומרים אקטואליים מקומיים ומזערה -ציטוט לדמויות הגיבורים, אלא גם למספר יודעכרק 

עידוד לכתיבת נשים, ערעור על הנורמות, , היה נוסף מהלךאת השאלות הגדולות של לאום וחברה. ]...[  

מצאו סיוע גם בחברה. ]...[ עניין זה התבטא בהקמתן שקאנונית -לחשיפה ופתיחות להתקבלות לא היתר

בהן מלמדים מיטב הסופרים והמשוררים הבכירים. ]...[ הסדנה ללימוד  –של סדנאות לכתיבה יוצרת 

 ית.כתיבה באה כמובן להדריך ולכוון מבחינה מקצועית, אבל גם להשתלב כפרק מתרבות הפנאי הישראל

]...[ חלק גדול מסיפורת הנשים שפורסמה בשנים האחרונות מצאה את הדרכתה ועידודה בסדנאות אלה 

. ]...[ נוכחותה של האשה ניכרת גם בתחומים )ביניהן סביון ליברכט, אילנה ברנשטיין, יהודית קציר(

ספרות המשלימים את העשיה היצירתית, כמו מחקר ספרות, ביקורת ספרות ועריכתם של מוספי 

 (.43-45)עמ'  .בעיתונות, כתבי עת ספרותיים והוצאות ספרים

 

 וייצוגה בספרות מסורתית בדואיתהערבית, החברה  1.2.4
  

בארצות ערב, . האחד, החברה המסורתית, שחיה לשני סוגיםהבדואית נחלקת הערבית/החברה  

ה ומעורבת בחיי המדינה בה היא חישבדואית המודרנית, הערבית/ בחצי האי סיני. השני, החברה בישראל ו

הרעלה, כיסויי הראש  –. יש כמה הבדלים בין הערבי/בדואי ליהודי, כשאחד מהם הוא הלבוש שוכנת

והלבוש החילוני  והבגדים המסורתיים, לעומת הלבוש החרדי, הכיפה, כיסויי הראש של הנשים היהודיות

 השונים, האוכל והבדלים נוספים. הערבית למול היהודית. המנהגים –. הדת של נשים יהודיות

יאיר  .כמסורתית מאופיינת, בחצי האי סיני ובמקומות נוספים החברה הבדואית המסורתית, שחיה בנגב

דרך החיזור הנהוגה בין שבטי הטווארה, כמו בין שבטי בדואים אחרים בכלל, שונה מאוד כי  מציין,  48גורן

העראד )כבוד המשפחה שעיקרו צניעותן של הנשים(, הקשר  ]...[ כל כמה שחשוב להם .מזו הנהוגה בינינו

הבדואים נוהגים בין אשה לגבר קיים, וכוחו של המין ביניהם שווה לכוחו בכל חברה אנושית אחרת. אך 

דרכם. ]...[ החיזור נעשה ליד המים, או בחליל במרעה, או בעת קישוש הח'טב )דלק מן הצומח(. ]...[ ואיך ב

אסור לה לדבר עם גבר שאינו מקרובי משפחתה. בכל מקום שהגבר יכול הוא מזמן  נעשה החיזור? והרי

עצמו לעיני אהובתו. אם היא רוצה בו, תמצא דרך לתת לו אות לכך. ]...[ ברוב השבטים מקובל שאין לה כל 

אבל יש  ,אפשרות לעמוד על דעתה. אם אביה הסכים, תיאלץ להיכנע ולהיות אשתו של הגבר בו בחר אביה

הם כבר שבטים שהאב מתחשב ברצונה של הבת כל עוד אינו חריג לגמרי. ]...[ אם שניהם מעוניינים, 

מוצאים דרך להתקרב זה לזה עד כדי אפשרות להחליף ביניהם מילים. שיחה של ממש אינה מתקיימת בין 

להם לדבר?  גבר לאשה כמעט אף פעם, גם כאשר אין כל מניעה חיצונית. אפילו לאחר שנישאו. על מה יש

 –ה' )האשה ור  ו  ע   –ה ר  הם פשוט עסוקים בנושאים שונים זה מזו, ואין להם נושא משותף לשיחה. 'אל ע'וֹ 

עיוורת( אומרים אצלנו. האשה אינה מסוגלת לראות נכוחה. על מה יש לגבר לדבר איתה? ]...[ אללה ברא 

יך רק להכיר בעובדות, וזה הכל. את הגבר למלא תפקידים מסוימים, ואת האשה לתפקידים אחרים. צר

הגבר אחראי לכל ההחלטות הנדרשות. על כן נתן לו האל שכל לחשוב ולהחליט. האשה נוצרה כדי להיות 

בת זוגו של הגבר, ולעזור לו בחייו, ולהנעים אותם עליו. למילוי משימות אלה ציידה הבורא ביופי ובגוף 

ה כדי לשרת אותו, ובאברי לידה ללדת לו את בניו המהנים את הגבר, בחריצות כפיים וביכולת עבוד
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]...[ העונש על אבדן בתולים הוא כה חמור, עד שנרתעים מלעשות  ובנותיו. על מה יכולים הם לדבר ביניהם?

זאת. אם יימצא הבחור אשם באונס, יהיה זה עניין חמור כרצח, והעונש עלול לכלול גם את הציווי לשאתה 

פעם. אם היא תימצא אשמה ייאלץ אביה להוציאה להורג כדי להשיב את -אי לאישה, בלי שיוכל לגרשה

כבוד המשפחה לִתקנו. ]...[ בחור צעיר שרוצה רק לספק את יצרו, ילך לאלמנה, לגרושה, לאשה נשואה 

  (.93-31)עמ'  .המוכנה לבגוד בבעלה, אבל לא לבתולה

ד )האדמה( ואל-ים את חייהם: אלערב, שני עיקרים שליטים מכוונ-מוסיף, כי אצל בני 49גורן אד -ַאר  ר  ע 

)כבוד המשפחה, שעיקרו צניעותן של נשים(. בכל מקום בעולם צריך אדם את האדמה כדי לחיות בכבוד. 

במדבר על אחת כמה וכמה. ככל ששבט חזק יותר, יש לו יותר אדמה. ככל שיש לו יותר אדמה, הוא מסוגל 

ותר. זה הדין בציבור, במשפחה, בשבט. הפרט, הגבר הבודד, ללא לפרנס יותר לוחמים, והוא מתחזק עוד י

אד אין חייו חיים. הכבוד הוא המקנה לאדם את מעמדו במשפחתו ובשבטו. המעמד קובע את סוג  ר  ע 

עיסוקיו של הבדואי, את רמת הכנסתו, את יכולתו להתחתן במשפחה טובה יותר או טובה פחות, את סוג 

: תפקידים נכבדים יותר או נכבדים פחות, ואולי אפילו תפקידים בזויים. התפקידים שיטיל עליו שבטו

אדם שאבד כבודו, משול כמת. אין לו קיום בקרב הגברים אפילו בבית אביו. הוא נאלץ להשיב את כבוד 

ר מ   ס  כ  ה נ  ה, ל מ  ז  ז  ל ג  אד ִמיט  ר  א משפחתו שאבד בכל מחיר, אחרת לא יוכל לחיות כלל. יש פתגם האומר ע 

חו' )כבוד כזכוכית, משנשבר לא תוכל לתקנו(. זקנים  ל  ס  אר ת  ד  כ  ם' )אלא מוסיפים ת  ד  ה ב  ל  סיומת: 'ִאיל 

 כלומר: כבוד משנפגע, אין אפשרות להשיבו לתיקונו, אלא על ידי שפיכת דמו של הפוגע. הצד השווה ,בדם(

 (.42)עמ'  .ניהם כללבין אדמה לאישה, בין ארד לעראד, כה גדול, עד שאין מפרידים בי

שממחיש את היחסים בין האשה , סיפור שסיפר לו פרג'אללה, אחד מחבריו הבדואים בסינימוסיף  50הוא

: אשתי ברחה לבית אביה ואני מבקש להחזירה לביתי. אביא לה כמה ענפים כאלה, המשמשים לגבר

לדאהב בסיני[. דבר כזה הפרסית הצומחת באזור שבין נאבק  ההסלוודוריכמכשיר קוסמטי ]ענף משיח 

חשוב תמיד לאישה. ברור שקניתי לה עוד מתנות. כך אולי יהיה יותר קל לשכנעה לחזור. "ולמה ברחה 

אשתך לבית אביה? מה עשית לה?" שאלתי. "לא עשיתי, על כן ברחה. מספרים שאישה שנזנחה על ידי 

בר במפורש על חיי המין שלה עם בעלה, ברחה לבית אביה. שאל האב מדוע ברחה, וכיוון שהתביישה לד

 בעלה, השיבה לו בשיר:

 הגבר קנה 'מעמיל', )מכלול הכלים להכנת קפה("

 ושש שנים לא כתש בהם קפה.

 לרשות הגבר זוג רימונים המענגים את הנפש.

 ."או שיניח לאחר לקנותם ממנו או שיעשה בהם שימוש כדרך הגברים,

עזאם' הוא המכתש והעלי, -ישת הקפה שברצונה לרמוז ל'אלמכל מכלול 'המעמיל' היא מזכירה רק את כת

המכונים 'המזמין' שבקול כתישת גרגירי הקפה בם, מוזמן כל השומע להצטרף לשתיה, ובצורת הפעלתם 

יש יותר מרמז ליחסי המין שבין גבר לאישה. כך גם הזכרת ה'רימונים המענגים את הנפש', הבאים לרמוז 

ר חייב לאשתו מאכל, משקה, לבוש ומגורים. זה הכל. יותר אינו חייב לה. ]...[ על שדיה של האשה. ]...[ גב

שמי פרג'אללה. פירושו 'האל מראה'. אצלי אין סודות. מה שבבטן הוא שבפה. לאב יש תחושה איזה בן 

נולד לו. לפי זה הוא נותן לו שם, ולא להיפך כמו שאומרים רבים, שהשם משפיע על עתידו של הרך הנולד. 

מרחיבה על ייצוגה  51סעדאִוי-נ ואל אס .(143)עמ'  .אללה-בי חש שלא יהיו לי סודות. לכן קרא שמי פרג'א

בסיפורי "אלף לילה ולילה", מיוצגת כי האישה היא במיטבה ובשיא כוחה של האשה בספרות הערבית, 
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יסורים כבדים כשהיא לובשת צורה של שד או רוח. גברים נופלים קורבן ליופיה ולקסמיה, ונושאים י

על מעיד  ,הרוח או השד ,ואפילו עינויים כדי לזכות בחסדיה. המקום הנכבד שתופסת בסיפורים אלה האשה

-שרעיון כוחן וחוסנן של הנשים היה טבוע עמוק במוחם וברגשותיהם של הערבים, ונקשר בכוחות העלכך 

מודרנית אינה עוטה את הצורה האשה בספרות הערבית ה ,שדים, רוחות, כישוף ומין. אולם עםטבעיים 

היא השילה את הצורה ושימרה את המהות. כיוון שכך, בחזותה החיצונית היא  ,ואת המהות של השד

חדורה באותו טבע בסיסי שמניע אותה לרמות, היא  .אנושית, כמו כל האחרים, אך בתוכה היא נותרה שד

כך היא שייכת הרבה יותר לעולמם של  .לבגוד, לקשור נגד אחרים ולפתותם ליפול בפחים שהיא טומנת

 . השדים והרוחות מאשר לעולמם של בני האנוש

מתאר את מאפייניה, כפי שהוא רואה אותם, כשהוא אומר שהאשה רב כוחה להרוס  ארכבי מ  הסופר זכ

אבל  ,תפיסההאותה את עקאד, מבטא -גברים יותר מאשר השטן וכל חבר מרעיו גם יחד. סופר אחר, אל

עקאד העץ -את כושר ההרס, הבגידה והפיתוי של האשה לחולשתה הטבעית. ]...[ בעיניו של אל מייחס

האסור בסיפור חוה ואדם "מסמל ומגלם את כל המצוי באשה בצורת יצר שיש להדבירו, המכלכל את 

נטיה להטיל ספק, החדשנות והההנאה שהיא מוצאת בהתמרדות, קפריזיות המולידה את הנאת הקרירות, 

יכולת להתנגד ולהתגבר אלא בדרך של הלהטת -נות עורף רפה המצויה בה מלידה, סקרנות בורה ואיעקש

אט רב-ים זכה בתואר "אויב האשה". ]...[ בסיפור "ארחכ-תשוקה, בדרך של התערטלות ופיתוי". תופיק אל

מרד הזה, על ים דיוקן של אשה המורדת באורח חייה, אולם החכ-קדס" )הקשר המקודש( משרטט אלמ  -אל

פי הסיפור, אינו נובע משאפתנות אינטלקטואלית או מרצון לעשות דבר משמעותי בחייה, אלא נועד למלא 

שהאשה חסרת אמונה או  ,את החלל הרגשי שכפו עליה הנסיבות. האינטלקטואל בסיפור הזה ]...[ טוען

. הוא מתאר את שבה סיסיתהנעה דתית, ותפקידו לעורר את מצפונה ולהביאה לידי כך שתכיר בבעיה הב

 .ה הגופנייםיהאשה כיצור שאינו יודע נאמנות או מסירות אלא ל"דחפים השפלים" שלה וליצר

עאא אל סין, שכתב רומן בשם 'ד  כרואן' )קריאת הקורא( בו הילדה הקטנה, הנאדי, -סופר אחר, טה ח 

מציג אותה כדמות חלשה שאין נשחטת ככבש בידי דודה מצד אמה, המקבל סיוע ועידוד מן האם, שהסופר 

סין את האשה ביכולתה להגן על בתה והיא אפילו נותנת ידה למעשה הרצח. ]...[ בספרו רואה טה ח  

ישע ברגע שאיבדה את בתוליה. חסרת אונים כאשר היא מחליטה לנקום באלה שעוללו לה עוול, -כחסרת

סלת, מוכחדת. היא מוכחדת בידי גבר, וחסרת כל ערך ברגע שהיא מתאהבת. ]...[ תמיד היא קורבן, מחו

את כל  יםאבל גם על ידי הרבה דברים אחרים; אהבה, שנאה ורגש נקם, וכניעה מוחלטת לגבר המקיפ

. ]...[ האשה ביצירותיו הספרותיות של נגיב היבטי חייה, בין אם חומריים, נפשיים, רגשיים או מוסריים

רים בני ימינו, נשארת "אשה" בין אם היא עניה או מחפוז, שהוא אולי המפורסם מבין הסופרים המצ

עשירה, בורה או משכילה. ביסודה היא תמיד אותה אשה, שכן כבודה לעולם אינו חורג מקרום בתולים 

שלם וחיי מין טהורים. ברוב המקרים, הידרדרותה ואובדן כבודה הם תולדה של עוני. ]...[ מחפוז מייחס 

שונה וגם אצלו ממלכתה  הליים )עוני(, אולם תפיסת הכבוד שלו אינאת חטאיהן של נשים לגורמים כלכ

מרוכזת בתחום המוגבל של איברי המין החיצוניים. ]...[ הוא מקבל את זכותה של האשה לרכוש השכלה 

ולעבוד לשם תמיכה באביה או בבעלה וכתרומה להכנסת המשפחה, בתנאי שלא תחרוג מגבולות ערכי 

(, והמוסר הכפול השולט בחברה שבה גבר הפטריארכאליתמובן של המשפחה המוסר והדת )ערכי מוסר ב

                      (.199-196)עמ'  .ואשה מתאחדים באהבה, אבל רק האשה נחשבת כמי שכשלה או כמי שכבודה הוכתם

עשרה השתנה היחס כלפי הנשים בספרות. -, כי במחצית השניה של המאה התשע52מוסיפה סעדאוי-אס

טהטאוי, טען שיש להעניק לנשים השכלה ולשחרר אותן מאינספור העוולות -חשוב, בשם רפאעה אטהוגה 

ו'חיבור מסגרת על פריס',  1313-שנכפו עליהם. שני ספריו, 'מדריך לחינוכם של בנות ובנים', שפורסם ב
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ל ההתעוררות ניצבים כאבני דרך במאבק לזכויות הנשים. ]...[ עם מנהיגיה המפורסמים ש 1943-שפורסם ב

שיח' מחמד עבדה, שכל אחד מהם תרם רבות -נדים ואש-האינטלקטואלית והתרבותית נמנו עבדאללה אנ

דה ביקר בכתיבתו את המעמד הנחות שהוקצה לזרמים המתקדמים במצרים ובארצות ערב. שיח' מחמד עב

ף גם לביטול מוסד לנשים ותקף בלהט את הנוהג לשאת כמה נשים ולגרשן בלא הגבלה ]...[ הוא הטי

לגשות ומעמד השפחות, וטען לעקרון השוויון בין נשים וגברים כתמצית הערכים המוסלמיים. ]...[ אחד הפִ 

אה' )שחרור הנשים(. הספר פורסם  ר  הספרים החשובים ביותר בנושא שחרור האשה הוא 'תחריר אל מ 

אה אל ג'דידה' )האשה -ני, 'אלהוא הוסיף עליו ספר ש 1911-ומחברו היה קאסם אמין. ב 1944בשנת  ר  מ 

כדי שתוכל להגן על המשפחה ולהיטיב לגדל את ילדיה.  ,החדשה(. קאסם אמין דרש להעניק לאשה השכלה

-]...[ נשים ערביות נטלו חלק במאבק לשחרור האשה מראשיתו. בין נושאות הדגל היתה עאישה את

פואז,  ית ופרסית. בעקבותיה הלכה זינבתימוריה, שחיברה יצירות ספרותיות ושירים בערבית, טורק

-ית היתה מלכ חפני נאצף, שהתפרסמה כ"באִחת'ת אלשנודעה בשירתה וברהיטות לשונה. לוחמת שליש

באדיה" )המשחרת במדבר(. היא הניפה את עטה המושחז להגנה על זכויות הנשים. ]...[ המאבק לשחרור 

רת התנועה לשחרור האשה תאוצה חסרת תקדים. ]...[ האשה ניצב על סדר היום, ובכל חלקי העולם צוב

(, גדל בהתמדה מספרן של הנשים המבקשות לרכוש השכלה 1953מאז תחילתה של המהפכה המצרית )

בבתי הספר ובאוניברסיטאות, וזרם הולך וגובר של כוח עבודה נשי חדר לתחומי הייצור, המנהל 

ות בחברה ובמשפחה כתוצאה מהשקפת עולם נאורה יותר והשירותים. ]...[ נשים ערביות רכשו זכויות חדש

של כמה שליטים והוגים והודות למודעותן הגוברת של נשים, העליה ברמת ההשכלה שלהן וגידול חלקן 

בכוח העבודה ובהכנסות. אבל השינויים האלה לא השפיעו על הרוב הגדול. מיליוני נשים מוסיפות לשאת 

, את ו פילגש אחת, את איום הגירושים התלוי מעל ראשיהן כחרבאת רעבונו של הגבר ליותר מאשה א

הטרגדיות הכרוכות בבתולים, טוהר, כבוד ומילת בנות, את פחד ההריון והלידה בתוך או מחוץ למסגרת 

הנישואים, את הבעיות והסיכונים של הפלה לא חוקית, ואפילו את הדאגות למניעת הריון, שהגבר מסרב 

 .(319-343)עמ'  .להןבדרך כלל להיות שותף 

כי אחת האינדיקציות לעיסוק יהן הספרותיות של נשים ערביות, מוסיף על יצירות 53בוסקילה-עמי אלעד

האינטנסיבי ביצירה הספרותית, הנכתבת על ידי נשים, היא המונחים והמושגים שאותם טבעו המבקרים 

ב א  -ם דוגמת ַאלוהמבקרות של הספרות ביחס לספרות נשים. כך, למשל, מוצאים מונחי ִוי, ַאל-ַאד  ב -ִנס  ַאד 

אִאי וַאל-א    ב א   ל-ִנס  נ  -ַאד  י. בשני המושגים הראשונים, הכוונה היא לספרות הנכתבת על ידי נשים, בעוד וִ 'ת  א 

היא ספרות נשית והשניה  ,שהמונח השלישי משמש לציון שתי קטגוריות או שתי משמעויות: האחת

ית. המודעות הרבה למינוחים המציינים כתיבה ספרותית נשית הופנמה בהוראה של ספרות פמיניסט

מוצאים חוקרות וחוקרים של ספרות, העושים שימוש מודע ותדיר  ,במדינות רבות בעולם הערבי. לפיכך

 .(34)עמ'  .בספרות המתייחדת לכתיבה נשית

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .34. עמ' 3441. קולות מן הים האחרבוסקילה, עמי. -אלעד  53
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 –ובדיה בעל מום" ו"סואד" "ע –המבחן  מום בסיפורי-בעלי :4פרק 

 מום-לבחינת מאפייני בעלי גםכד

 

ניתן  אמשמעי, ול-י ולמום בחברה של ימי הביניים לא היה חדלִ כי היחס לחוֹ  ,מציינת 54שולמית שחר

בימי הביניים היו הוגים שתיארו את הגוף ככלאה של הנפש  .לנתקו מהיחס המורכב לגוף בתרבות הנוצרית

. הגוף נתפס על ידי הוגים אלה כמוקד הפיתוי, מות הגוף יאחר ,ממנו עתידה היא להשתחרר בעולם הבא

כמקור חטא וכמשהו המושך את הנפש כלפי מטה. על פי תפיסה זו, אין להקדיש תשומת לב רבה מדי לגוף 

ולהשקיע זמן ומאמץ גדולים לשמירה על בריאותו, ובודאי שאין לטפחו ולפנקו. צורת הגוף אמורה היתה 

, גוף האציל תואר כיפה, גבוה ובעל הדר ואילו גוף האיכר כמכוער ללמד על מעמדו החברתי של האדם. כך

וגס. מאחר והגוף היה מטפורה ליקום, לכנסיה, לקהילה הפוליטית, לחברה ולמשפחה, טבעי הוא שאמור 

היה להיות שלם, בריא, בעל תנועות סדורות ואיברים המתפקדים כראוי. הגוף החולה, הפגום, בעל המום 

רדה. החיצוני נתפס כמשקף את הפנימי; מראה הגוף לימד על טיבה של הנפש. המצורע או המכוער עורר ח

בגלל מראהו המכוער, תואר גם כמי שנפשו מעוותת והוא מושחת מבחינה מוסרית. המחלה היתה  –

למטפורה לחטא וטומאה. בנוסף לראיית המחלה והנכות כעונש על חטא, היתה גם נטיה לראות בה 

: "חברי הסנהדרין צריכים להיות מנוקים מכל מומי הגוף". צייןהלכות סנהדרין, הרמב"ם, בטומאה. 

בחברה הנוצרית, כשם שהיו מסדרים נזיריים שעסקו בטיפול בחולים, היו גם מסדרים אחרים שעל 

 .(65-63)עמ'  .חבריהם נאסר לעסוק ברפואה, בין היתר משום שהטיפול בגופים חולים כרוך בטומאה

שגדל  ,, גיבן, ערירי, ספק מפגר בשכלו65כבן  רווק – על ג'ייקעל החריג בחברה, מספר  55ד"ר ברוך זיסר

הוא מאפיין אותו כך:  .יורק. לאף אחד לא היה ברור מהם בדיוק מומיו ולמה התייחסו אליו כאל חריג-בניו

והן מה שלמדתי בקשר לשנות ילדותו מאחרים, היה מצער. ההתייחסות אליו היתה קשה הן במשפחה 

ברחוב הוא סומן כחריג. כמהגרים עניים לארה"ב, לא היו להוריו אפשרויות של חינוך מיוחד או טיפולים 

הפך לבעיה קשה. התייחסו אליו כנכה והוא אימת הוא חריג ומהפך בדרכו לכעס, אצלו מיוחדים. העלבון 

שר את התקוות. לא האמינו את הנבואה, הפך לנכה בנפשו ובכל מעשיו. התייחסו אליו כלא יוצלח והוא אי

שמישהו כמוהו יוכל ללמוד, ואכן כך קרה: הוא לא למד, חתונה ומשפחה אין להעלות על הדעת. "הוא לא 

יוכל להיות עצמאי" ועל כן הוא נשאר, נאמן לתחזיות, הקטין הנצחי. כבר בשנות העשרים לחייו, הפך ג'ייק 

ד אמיתי. כמו שמדינה מגדירה את עצמה על ידי הפך למטר ךלערירי. הוא היה בעיני רבים מטרד, וכ

גבולותיה, על ידי הקו בו היא נגמרת, גם חברה מזהה את המקובל, הלגיטימי, הנורמלי על ידי תיחום 

גבולותיה האנושיים, על ידי הדבקת השם חריג, או סוטה. היוצא מן הכלל בא ללמד על הכלל ויש כנראה 

מנו בצורה שלילית, על ידי זיהוי אלה שאינם שייכים לקבוצה. זה גם צורך אנושי בסיסי כזה: לזהות את עצ

שבמקרים רבים גדול מן  ,מקור הנזק האמיתי שנגרם לחריג, נזק החורג הרבה מעבר לחריגותו, "נזק עודף"

הנזק הנגרם על ידי מגבלותיו. מצידו, תרם ג'ייק את הייאוש וההסתגרות. הוא גרם לניוון שאיפותיו 

להתבצר כל כך עמוק בפנים ששום  –יכולת שמבחינתו איפשרה את המשך קיומו ותיפקודו ורגישותו, ל

הטבע הזה נתן לג'ייק אמצעי התגוננות כה משוכללים מבט או צחוק או כאב, לא היה יכול להגיע אליו. 

 ר השפלות ולא לחוש בהן, להיות כל כך בתוך עצמו שמצבו הטראגי לא היהט  שהיה מסוגל לעבור דרך מ  

נראה לו בכלל. אבל השריון הזה לא עמד לו תמיד. מדי מספר שנים היתה נסדקת קליפת ההתגוננות שלו, 

 .(13-14)עמ'  .מגירוי חיצוני כמו לידה במשפחה, או חג סיום של בית ספר

                                                           
 .65-63. עמ' 1995. קבוצות שוליים בימי הבינייםשחר, שולמית.   54
 . 13-14. עמ' 1931. שירותי חברה ורווחה –שחר זיסר, ברוך. "החריג והחברה" בתוך:   55
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 ואפיון דמויות בעלי המום   "עובדיה בעל מום"הסיפור  2.1
  

בעולם הספרות וקרוב  החדש הבקדוש תמים אינ כי התמה שעוסקת ,קובע 56(Band) באנד ארנולד 

לודאי גם העיסוק בצדיק או ביהודי הדתי בספרות; הואריאציות הן רבות. ב"עובדיה בעל מום" עגנון כתב 

וריאציה על נושא מסורתי; הקדוש התמים הוא שואב מים, גם גיבן וגם חיגר, שמתייסר ומנוצל על ידי 

הקדוש התמים לבין החברה בה הוא חי הם תמיד בעלי חשיבות הסובבים אותו. כיוון שהיחסים בין 

עליונה, אפשר לציין שעובדיה מתאמץ שלא להשפיע על בני גילו, אך במידת מה נוטה לעורר את הדחפים 

טון אירוני בהגיבור זוכה לקבל הסדיסטים שלהם. כבר למן ההתחלה, הקורא מתכונן להתנהגות אכזרית ש

עובדיה, שואב מים, מעולם לא התלונן כלפי מעלה, אלא אדרבא מעין טעם בכמה השורות הראשונות: "

(. תחלשבח מצא במום שבו, שאילו היה כשאר כל אדם כלום היה מארש בתולה שמלעיזין עליה?" )

ארוסתו, שייני סריל, משרתת אצל בעלי חנות אמידים בעיר, היתה ידועה בהתנהגותה המופקרת וחסרת 

(. נחוש בדעתו לשים סוף תח"היא נדבקת כדונג לכל בחור ובחור" ) וסיהםאיררסן, ואפילו אחרי ה

צעירים בעיר ובשקט מבקש ממנה לעזוב.  נהנים שםלהתנהגותה קלת הדעת, עובדיה נכנס לבית המחולות 

מבקשת ממנו לרקוד איתה, האחרים מצטרפים לסצנה מפחידה של סדיזם, חוטפים והיא משפילה אותו שכ

מנסה לשבור ולשרוף חפים אותו ארצה, מעיפים אותו באוויר. לבסוף, ראובן האדמוני, ממנו את הקב, דו

תנור. עובדיה מתעלף מההלם והפחד ונלקח לבית החולים. בבית החולים הוא מקבל טיפול באת הקב 

מתאים עצמו לרוטינת בית החולים ושמח הוא אנושי; האחיות נימוסיות אליו והרופאים מודאגים. מהר 

. לאורך ותדלקת בכלי אצלוכאשר מתגלה  ,שנה כמעטציעה שלו נרפאת, אך הוא מוחזק שם שם. הפ

אותו ואף יותר, היא עסוקה בהתמכרות לתשוקות המיניות שלה עם יהודה  מבקרתתקופה שייני סריל לא ה

את יהודה ועם ראובן האדמוני, השוליה בחנות המשפחה. היא מפתה  מעסיקיהבנם של  ,יואל, התלמיד

. במשך הזמן הריונה מתגלה והיא הרה ממנואל, אך נסחטת על ידי ראובן האדמוני, שלמרבה הצער אף יו

עובדיה ושהוא גם לא התראה עם ארוסתו במשך חודשים  היכןמפוטרת ומגורשת. כיוון שאף אחד לא יודע 

 ארוכים, באופן אוטומטי הוא מואשם. 

דרך  . הקורא עוברארוסתוובתום לב מחפש את מבית החולים, עובדיה חוזר לעיירה  שחרורואחרי 

עם המעסיקים הקודמים של שייני סריל בחנות בצורה , המפגשים של עובדיה, תחילה עם עוזר המלמד

יורד לא ובורות  אירונית ומרגשת. בצדקנות עצמית, בוולגריות הם משמיצים אותו בעוד הוא, בתום לב

בלויי הסחבות ועם מברשת השיניים שבולטת החוצה מתוך . בדמותו המגוחכת עם מומיו, בהדבריםלעומק 

מוצא את שייני סריל במרפסת הבית, מניקה את הוא , עובדיה מהווה מטרה קלה ללעג. לבסוף הבגדכיס 

(. עובדיה תכח( היא מזעיפה פניה אל הילד, "תמצוץ ותיחנק..." )תכח" )...ממזרהא לך, בנה הלא רצוי. "

 ליתן להעובדיה נתיירא עיניו, ללא מילים, מחזיק בידיו סוכריות שרק קנה. "עומד מזועזע מהסצנה שמול 

  (.134-113)עמ'  .(תכחעל כף ידו של התינוק" )והניחן הצוקריות, שחה 

 וחלקהיותו צולע, גיבן, בעל חטוטרת גדולה  –בעל מומים רבים, שחלק חיצוניים  אדםהסיפור מאפיין 

 טחון עצמי ירוד. ערך עצמי נמוך, ביבעל  – פנימיים

 ,חצי גוף( –האלבלייב  –כי עובדיה הוא בעל מום בגופו )הוא אף נושא שם משפחה מגוחך  ,מוסיף 57באנד

 קטןנכה שרוצה חלק  רקמומים בנשמתו. עובדיה, אינו קדוש מתבודד, הוא האך גורמי הסבל שלו הם 

ונעשה לו עוול על  ,ונעלב נפגעהוא  כתוצאה מכך, בשמחת חיים אנושית בעולם, רוצה שתהיה לו אשה, בית.

מאוד שכיחה ומופיעה בצורה מזעזעת , ידי זולתו שאינם מוכנים לעזור לחסרי ישע. תכונה זו מאפיינת

                                                           
56

  Band, J. Arnold. Nostalgia and Nightmare. 1968. Pp. 118-120.  
 .134עמ'  .באנד. שם  57
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מוגברים בתאור של תשוקה קשים שכאלה וברוטאלית בסצנה בבית המחולות. ברוטאליות וגסות 

עגנון. קודם בדמותה של שייני סריל, במאבק תופעה מאוד נדירה ולא רגילה ביצירותיו של הם סקסואלית 

של יהודה יואל לרסן את תשוקתו אל שייני סריל או לנמק זאת בעזרת ויכוח תלמודי בינו לבין  המיוסר

הוא , את הסיפור האקט האלים וחסר הבושה של ראובן האדמוני. תחושה של בשר ממלאבעצמו, לבסוף 

 (.134עמ' ) .מעביר לא אהבה וקשר אלא סדיזם ואלימות

 מודגשתבעלת מומים, אך מאופיינת כגם ארוסתו שייני סריל, שלא , רביםכבעל מומים  ,מלבד עובדיה

סביבה, רוקדת ולא שאת הגברים שנוהגת לפתות רסן, בעלת יצרים מיניים חזקים ההתנהגותה חסרת 

 בזמן הסיפור. המסורתית כמתנהגת כמצופה מאשה במעמדה בחברה היהודית 

 

  דמותו של עובדיה בסיפורעיצוב ווים לק  2.1.1
  

מסגיר כבר בכותרת את  ,ליטא-בעיירה קטנה בפולין דתית שנכתב על החברה היהודיתהסיפור,  

)בספר הקבצנים( שכתב  סיפור "פישקה החיגר"הכותרת מזכירה את . הכותרת ומגבלותיה הדמות אופי

לסיפור "גימפל תם"  יפור המבחןסשיש מוטיבים דומים בין  ,מצביע על כך 58באנד. מנדלי מוכר ספרים

שחי  ,בעל מומים רבים עוסקים בגברסיפורים שני הזינגר. -יצחק בשביס(, שכתב 59ייר  גוֹ בהשטן תוך: )ב

 בעיירה קטנה יהודית במזרח אירופה ועל ייסוריו בחברה. 

ת שייכת לאחת המסורות המרכזיות, שקבעה אמציין, כי כותרת הסיפור "פישקה החיגר"  60דן מירון

עשרה ובמשך -כותרותיהם של מאות )או אלפי( רומאנים אירופיים למן הופעת הרומאן בסוף המאה השבע

ילדינג, דרך 'דוד לפ'תום ג'ונס' ; דיפולעשרה. החל ב'מול פלאנדרס' -עשרה והתשע-המאות השמונה

ם בובארי' 'מאדא; גוטפריד קלרל'היינריך הירוק' ; באלזאקל'אויז'ני גראנדה'  ;דיקנסלקופרפילד' 

פונטאנה, לימדו כותרות רומאנים מרכזיים ביותר לטולסטוי ו'אפי בריסט' ל'אנה קארנינה'  ;פלוברל

במסורות הספרותיות הלאומיות השונות על צד עקרוני בתפיסת האדם הייחודית לז'אנר הרומאניסטי. ]...[ 

, אשר בין שהתעלתה ותבאישיות הדמויהופעתם בכותרת ביטאה את התרכזות היצירה כולה או רובה 

נפלה תחת מהלומות הגורל או בשל איזה 'פגם' -במעשי גבורה וייסוד ממלכות )באפוס( ובין שכרעה

שבתוכה )בטרגדיה(. ]...[ מגמת הכותרות הללו היתה כפולה: מחד, לימדה על הכוונה להציג את הגיבור 

ומיים, שמעללי גבורתם ומשברי חייהם י-כנציגה של הוויה אנושית נרחבת, הוויית אנשים אנונימיים, יום

על השם הפרטי הספציפי לקבוע  תלא נודעו ברשומות ההיסטוריה ]...[ מאידך, באה העמדתה של הכותר

פעמיותו של כל אדם, לרבות האדם שאינו אציל ואינו גיבור, לכוון את הדעת לאופיו -דווקא את חד

ם, שאולי אינם פחותים מבחינת העומק מאלה של הפנימיי-, לחייו הנפשייםפעמיים-ולנסיבות חייו החד

כותרתו  –. ]...[ "פישקה החיגר" גיבור הטרגדיה, ולגורלו היחיד, המיוחד, הסופי והמוחלט מבחינתו

לגלגני פטרוני )השם האמיתי הוא פישל( ומכינוי, המלמד על עליבות -המורכבת משם פרטי בנוסח דיבורי

. ]...[ תה במרכז היצירה הרומאניסטית בספרות היהודית החדשהממשיך מסורת זו וקובע או –ומסכנות 

קבוצת המון ילדי העניים, הבאים  –מחד, בא גם הוא לייצג מהות אנושית כללית או קבוצה אנושית רחבה 

התפקיד הייצוגי של פישקה הודגש לעולם בלי חשבון ואחריות, גדלים בלי שאיש יתן עליהם את דעתו. ]...[ 

כותרת , כותרת המשנה שליוותה את השם הפרטי: "סיפור על אודות קבצנים יהודיים"הדגשה נוספת ב

 ;ז'אנר של רומאן העניים והמסכנים )'עלובי החיים' של ויקטור הוגו-שבאה לשייך את הרומאן כולו לתת

-'האנשים העניים' ו'חלכאים ונדכאים' של דוסטוייבסקי( ולציין את פישקה כנציגם המטונימי של עניים
                                                           

 .113שם. עמ'   58
 .322-319. עמ' 1933. השטן בגורייזינגר, יצחק. "גימפל תם", בתוך: -בשביס  59
 .341-345. עמ' 1933[, 1369] .ספר הקבצניםמירון, דן. "בין 'פישקה החיגר' ל'ספר הקבצנים'", בתוך:   60
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שפישקה הוא אדם לעצמו, אישיות מיוחדת, שאין לדון  ,הכותרת גם מלמדתמאידך, קבצנים אלה. ]...[ 

אותו רק על פי קטגוריה זו או אחרת שאליה הוא משתייך )בעלי מומים, קבצנים( ובכך טעמו של הסיפור 

פק מעורר רחמים ערך, ספק מגוחך, ס-כיצור חסרמתארו בתחילה )מו"ס( מנדלי מוכר ספרים  כולו. ]...[

אלא שבהמשך, משניתן ליצור עלוב ועילג זה לספר את סיפור חייו מנקודת ראותו הוא, מתגלה בו בהדרגה 

האדם המיוחד, שרוחו הטהורה גוברת על עיוותי הגוף, העדר החינוך, העוני המנוון והסביבה האנושית 

 .ותר מכל האנשים המקיפים אותווהברוטלית המשחיתה; והוא עומד לפנינו במלוא צביונו כאדם שלם י

, כי הכותרת של הסיפור 'עובדיה בעל מום' להסתמך על דבריו של מירון, ולהוסיף ניתן (.341-345)עמ' 

על כותרת הסיפור 'פישקה החיגר', כך גם יש הקבלה בין הדמות של עובדיה לבין הדמות של אולי נשענת 

, כי סיפוריו של מנדלי מוכר ספרים 61מוסיףמירון  .בהיותם יהודים דתייםו שלהםפישקה במומים הרבים 

עשרה. חברה -נוצרו בתוך חברה שונה לחלוטין מזו של ארצות אירופה המפותחות בסוף המאה התשע

כמעט פיאודאלית במבנה הכלכלי שלה, שהיתה שרויה לא בעידן הרכבות והתקשורת האלקטרונית, אלא 

-עוברי אורח, נודדים 'מקצועיים', כגון רוכלים ומוכרי בעידן העגלות והתקשורת המסורה עדיין בידי

 (.315)עמ'  .ספרים המסיעים את סחורתם בעגלות כילה ישנות מעיירה לעיירה

התורה אמרה ארס אשה, כי כבר הוא כגבר שהגיע לפרקו ומחפש זוגיות. בתיאור עובדיה, פותח הסיפור 

כדי נעזר בהם ך כיוון שעובדיה בעל מומים, הוא א ,(תח"לא טוב היות האדם לבדו, מצא כלה מצא טוב" )

(. תחאלא אדרבא מעין טעם לשבח מצא במום שבו, שאילו היה כשאר כל אדם..." )... "להתקבל בחברה 

בנוסף למומיו החיצוניים, . במצוות התורהדבק אך מיואש בעל מום, הוא , הוא 'כשאר כל אדם'לא עובדיה 

סק ועש ,רכלןו רבועלוב, מהכותרת, עובדיה גם אדם רק אלא , לעת עתה מתמצא בהם אינושהקורא 

(. תחואמרו לו אל תשבר כוס בחופתך..." ) [...] "אבל עלוב היה עובדיה שהיה יודע בלבו :בענייני אחרים

כדי להתקרב  חליט לעשות מעשהמ ואז, בייש בעצמו ובמלבושיו המרופטים, מתלבינובינו מהרהר הוא 

להחזיר ", המצוותכדי לקרב אותה אליו ואל  אותה ארוסתו. הוא מחפשומו ואת , למצוא בה את מקלחברה

 יהודיה, כפי שהחברה מצפה ממנה. אשה כדי שתתנהג כ ", לדעתו, אותה למוטב

והתירוצים שלו  שניהשבת בומתחרט וכך גם  אחתשבת בללכת  נחושהוא אך לא כך הם פני הדברים. 

"שוכב לו עובדיה בין התנור ולכיריים או יושב בבית  :ובמראהו בושתו בעצמומ, חוסר ביטחוןנובעים מ

בהשכרה אצל אחרים, הוא "בריה קלה  בחדר קטןהוא גר  .(תט-תחהמדרש וחושב חשבונו של עולמו" )

(. תטופחותה", הוא "ערום בבגדים בלואים ויחף במנעלים המטולאים וגלימתו עושה אותו כגולם..." )

 דמותו של עובדיה, כדמותו של פישקה החיגר .וערך נמוכיםעל ביטחון עצמי ב, באדם עני ועלומציג תיאורו 

ל ד  מציין, כי מנקודת ראות פסיכולוגית עובדיה הוא בעל מום נחות, המבקש לג   62גרשון שקד. וגיפל תם

 [...] .הוא מבקש טובת הנאה ממומו ומתאווה להראות כגבר בין גברים, אף שהוא נופל מבני סביבתו .עצמו

בפרישת הסיפור מעצב המחבר את תודעתו העצמית של עובדיה, שמן המשפט הראשון ואילך מיטשטשים 

המום נתפש  [...]הגבולות בין דמות המספר האירונית ובין תודעתו של הגיבור שאינו מכיר בחסרונותיו. 

למדי כלפי גיבורו המחבר מגלה יחס אירוני אכזרי  [...]מלכתחילה כנתון גופני בעל משמעות פסיכולוגית 

ההנאה כביכול, שיש לגיבור ממומו, משום שארש  [...]שלא התריס כלפי מעלה, אף על פי שמן הדין שיזעק. 

לו בחורה שמלעיזין עליה, מביאה את תמימותה של תודעה זו עד כדי אבסורד. תודעתו של הגיבור עומדת 

תה של מומים זוכה לזיווגו בקלות. עיוּו. דרכו של עולם שאין אדם המוכה באנושיתבניגוד לכל נורמה 

התודעה מתבטא בכך, שהגיבור חדל לחשוב כדרך כל בשר, והוא מברך כביכול על המום באשר זה, שהוא 

 .(133-131)עמ'  .רע, הוא שעתיד להביא לו את הטובמקור ה

                                                           
 .315מירון. שם. עמ'   61
 .133-131. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנון, גרשון. "סיפור בשר ודם על "עובדיה בעל מום'". בתוך: שקד  62
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על התנהגותה. ארוסתו  כדי להוכיח את ,, כאשר זה נכנס לבית המחולותהגופנייםמומיו להקורא מתוודע 

שחה עובדיה ובירך אותה, נסתמך על ...נסמך על קבו "ריקודים, הפסקות באחת מה אליהמתקרב שהוא כ

סריל, אך מיד  בחביבות עם שיינילתקשר מנסה  הוא(. תי" )היוצא מן המטפחת קבו ועמד וקלט את הריח

וזה מנוגד  ווא נסמך על קבה, לא יכול לרקוד, הוא צולע וברור ש. מומיו בולטיםבואו לשםמתחרט על 

בבגדיו הבלויים,  ואף מעורר גיחוך טרת גדולהוהוא בעל חטבאולם המחולות. הרוקדים  לפעילות החברה

דמות בעלת מומים מאופיין כ הוא. היהודיים שגם הם אינם דומים לבגדיהם המקושטים של המחוללים

להקביל אפשר עליהם. להיות מקובל ולהשתלב בהם , הסובבים אותולהיות כאחד  ממנושמונעים , רבים

  פישקה החיגר )ספר הקבצנים(:דמותו של עם עובדיה של דמותו לתאור הגס את ה

פישקה החיגר ]...[ אין בנמצא מום, או חסרון, שפישקה לא ניחן בו. ראשו גדול ורדוד  "...

יים צהובות. ובעל פיאות דקיקות ודלות כעין הפשתן. פיו גדול ורחב, בעל שפתיים עבות ושינ

 .                          מבטו פוזל, אחת מידיו מכווצת והוא צולע באחת מרגליו צליעה קשה מאוד..."

 (. 114-112)עמ' 
 

וכל רצונם הוא להשתלב בחברה היהודית ולנהוג לפי  דתיים אדוקיםעובדיה ופישקה שניהם יהודים 

בית לביתי. מה -החיגר: "הייתי נאלץ להביא בעלת . בסיפור פישקהביתםבאורחותיה. שניהם רוצים אשה 

ועובדיה אף הוא רוצה (. 114)עמ'  .מבקש יהודי כאשר הוא נושא אישה? הוא אינו מבקש אלא בעלת בית..."

להביא את ארוסתו לביתו שתהיה לו לאשה ובעלת בית: "... אבל למחר אני מוליך מים בקרון ואני בעל בית 

 הקערה מתהפכת על פיה לשניהם ונוצר סיבוך בעלילה. והיא בעלת בית..." )תט(.

משווה בין שלושת הנדכאים: פישקה החיגר, עובדיה בעל מום וגימפל תם, ומצביע על כך  63גרשון שקד

שבמרכזן של יצירות אלה עומדות דמויות עלובות: חיגר, פיסח ותם, שהוא נכה רוח יותר משהוא נכה גוף. 

נות בשם 'גיבורים צולעים', דמויות מסורסות ועקרות, המופיעות בדרך כלל ]...[ שלוש הדמויות הללו מכו

בהקשר גרוטסקי. 'הגיבור הצולע' הוא סריס וקרנן, חסר ישע וחסר אונים, פתטי וקומי, המעורר אצל 

הקוראים גיחוך ואהדה, בוז ורחמים גם יחד. ]...[ פישקה החיגר הוא דמות שנולדה ללא זהות, ללא הורים 

ית. הוא מן הדמויות שצצות מן האין. ]...[ גם עבודתו של פישקה כבלן בבית מרחץ, המטפל בגופות וללא ב

עירומים של יהודים הבאים להשתכשך במים, אינה מוסיפה לו דיוקן אנושי משלו: וכן גם נישואיו הבלתי 

על זהות אלא אישיים לבתיה העיוורת, המדגישים את העובדה שהחברה איננה מתייחסת אליו כאל אדם ב

 (.92-93כאל חפץ שנועד לשרת אותה בעיסוקיה. )עמ' 

זינגר אינו נכה -, כי גימפל תם של באשוויס64לעומת פישקה החיגר ועובדיה בעל מום, מוסיף גרשון שקד

פיזי, נכותו היא תמימותו, ההורסת את חייו. חתונת הקבצנים היא אחת מנקודות המגע בין מנדלי מוכר 

זינגר. ]...[ המודל הספרותי ל'גימפל תם' ]...[ היא דמותו של השלומיאל הרווחת בספרות -ספרים ובאשוויס

היידית. עובדיה וגימפל הם כדמותם וכצלמם של פישקה וביילה, השלומיאלים של מנדלי מוכר ספרים. 

של  סביבתו של גימפל עשתה אותו לקרבן מתמיד של בדיחות; נישואיו, כמו נישואיו של פישקה, הם שיאה

בדיחה מעין זו. ]...[ הוא הבעל המגוחך, שאשתו מצמיחה לו קרניים וקרבנה של החברה; הוא בדיחה 

]...[ עובדיה של עגנון הוא קורבן של רשעות .מעשית מהלכת של החברה, משום שהוא פתי המאמין לכל דבר

בלות: הוא מגלה לשמה ושל הסדר החברתי הקלוקל, אך הוא עצמו אינו נוהג על פי אמות המידה המקו

גדלות רוח, דבק באהובתו, ואהבתו מכסה על חטאי שניהם ]...[ הוא נוטל אחריות אישית על התנהגותו 

 (.141-144)עמ' הפסיבית ואינו נוטש את האישה שבגדה בו. 

                                                           
 .141-93. עמ' 3445. מנדלי, לפניו ואחריושקד, גרשון.   63
 .141-144שקד. שם. עמ'   64
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  סיפורבשל שייני סריל קווים לעיצוב דמותה  2.1.2
  

ה ואופיה לא היו התנהגות, אך נייםגופ בעלת מומיםאינה ארוסתו של עובדיה, שייני סריל, 

מקובלים בחברה היהודית באותה תקופה. ניתן לראות אפילו קווים חתרניים בדמותה, שחרור וקלות דעת 

בסיפורים המוקדמים של עגנון הנסובים על המסורת והחיים  שבמידה מסוימת לא מתאימים לאפיון אשה

זה כבר מטיל בה מום או דופי ש (תחנין אחריה" )"בתולה שמלעיזין עליה ושמרניהיהודיים. מחד, היא 

"מרנינין אחרי בתולה עד שלא נכנסה לחופה, נכנסה לחופה הרי היא כאשה כשרה לכל מסוים. מאידך, 

  כאשה בעלת דופי הוא זמני, רק עד שהיא נישאת. כלומר, מצבה. (תחדבר" )

ין ה ב  נ  ש  וֹ שכ  ...ב"שיר השירים": " מוצאת הקבלה בין דמותה של שייני סריל לבין הרעיה 65דינה שטרן

בסיפור "אף על פי . ר" )שם, ז, ח(מ  ת  ה ל  ת  מ  ד   ְךת  מ  את קוֹ ב,ב( ו"ז   פרק" )...תנוֹ ב  ין ה  י ב  ִת י  ע  ן ר  ים כ  ִח חוֹ ה  

קומתה של שייני סריל מתמרת שהבית מלא בני אדם, ראה עובדיה את שייני סריל מיד לכניסתו, שהיתה 

י ִת י  ע  ה ר  פ  י   ְךל  . על יופיה של הרעיה משיר השירים: "כ  [הדגשות במקור( ]ין שאר כל חברותיה" )תטב ועולה

בסיפור אנו מתוודעים אל יופיה של שייני סריל דרך עיניו של עובדיה: "היה . " )שם, ד, ז(ְךין ב  ם א  מּוּו

" )תט(. בניגוד ליופיה של הרעיה, ולא נתקרב אצלה, כדי שלא יבייש אותה וצופה ביופיהעובדיה עומד 

השלילית  תנהגותהה (.31-34)עמ' . שאינו משתנה, יופיה של שייני סריל הולך ופוחת עם התפתחות העלילה

לא בלבד שמלעיזין ומרננים עליה, היא גם "נדבקת כדונג לכל בחור ובחור, ולא עוד : כמה פעמיםמובלטת 

אשה לא מחמיא זה מצייר תיאור  (.תח) "עמהם אלא שמחזרת אחריהם ומתייחדת עמהם ומרקדת

רוצה ולא מקבלת על עצמה את המוסכמות החברתיות של החברה היהודית שעושה מה שהיא פמיניסטית, 

 המסורתית. היא אף משמשת כאנטיתזה לעובדיה, ארוסה. 

כמוה , הנחות עבודהכנחשבה . עבודתה מעסיקיה האמידיםבבית כמשרתת שפחה, משמשת כשייני סריל 

של שייני סריל חוזר המספר כמה פעמים: היא הנחות על מעמדה כשואב מים. כעבודתו של עובדיה 

 ,מצביעה על כך 66"כשפחה מופקרת", "כשפחה חרופה" )תח( ופעם נוספת "שפחה חרופה" )תט(. דינה שטרן

ת בעוד האדון כי הצגת שייני סריל כשפחה חרופה, היא שפחה של שני אדונים, שאחד מהם העניק לה חרו

האחד הוא האל, הרוצה עדיין  ,השני ממשיך עדיין לשעבדה. מי הם שני אדונים אלה? על פי שטרן

בשעבודה, והשני, שהעניק לה כבר חרות, הוא עובדיה, אותו עובדיה "הצנוע", המציג את עצמו כ"בריה 

מי שממשיך  לטעמי,. (51מ' )ע .ינהקלה ופחותה", הוא זה שישחרר את שייני סריל גם משעבודה לאל, כשכִ 

את  בהמטביע הוא כביכול  ,אותה והיא הרה לושראובן אונס כ, כי לשעבדה הוא ראובן האדמוני ולא האל

 . שהרצונו לשאתה לא-, על אף אידרך הילד אליו לכל חייהםאותה לו חותמו ומשעבדה 

להאנס וכך למעשה לה  שגורם ,רילס הסיבוך שנוצר בגלל התנהגותה של שייניאת  המספרבפרק ח' מתאר 

להיות בעלת מום על פי חוקי היהדות. היא כבר לא בתולה, לא יאה לנישואין ויותר גרוע, היא קיימה 

 עוברתהיא מ'שיר השירים', לא אותה אשה גבוהה, יפה סריל  שייניבפרק זה . בןויולדת יחסים עם אחר 

מפתה תחילה . היא ליצריה המיניים להתגברת ואלה גורמים שמנה, מסורבלת, משועממעכשיו היא . שינוי

חוזר הביתה יהודה יואל . כשאין אף אחד בביתהצעיר בשעות הצהרים,  בן בעלי הביתיהודה יואל  את

ומביטה בו איך "הוא  , יושבתעורכת לפניו את השולחןשייני סריל  ארוחת צהרים.לאכול מבית המדרש 

]...[  .חזה שנצטמק יפה יפה ]...[ אלמלי לא נתביישה היתה קמה ומנשקתוגומע ואוכל, מוצץ ואוכל את ה

. (תיטאינה מספקת להסתכל בו עד שלחייה דולקים ועיניה שוקעות על ברכיה והיא מתמלאת כיסופין" )

"פעם אחת קודם שבא גלתה לבה, וכשהגיע  שיגע בה:חושפת בפניו את גופה מתוך רצון היא שלב הבא ב

                                                           
 .31-34. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   65
 .51עמ' שם. שטרן.   66
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שמרחיבים את המגע  אהבים' ימשחק'ביניהם  מתפתחים(. לאחר מכן תיטה ישנה" )אצלה עשתה עצמ

שמשמש כשוליה בחנות אדוניה. ראובן האדמוני עם קשה ותוקפנית מערכת יחסים למובילים ביניהם ו

"כפה : ל כפיה ואונסעם ראובן האדמוני הם שהיחסים לעומת יחסיה העדינים משהו עם יהודה יואל, 

ידיו ואמר לה אם את שומעת לי מוטב ואם לאו מוסרני אותך לבעלת הבית. מכאן היתה  המשרת עליה את

ידו על העליונה ]...[ עד שהיא עומדת כך לפתוה שתי ידים גסות וריחו של האדמוני שלא היתה יכולה לעמוד 

המפוח. בד' אמותיו היה מחלחל באפה. קפאה המשרת על המיטה ונפל עליה. נשימותיו כבדות היו כנשימת 

פגישות מיניות, הם מקיימים (. אחרי האונס תכבשלושה רגעים שהה עמה. ופתאום הדפה ורקק" )-שנים

סריל עולה לעלייה להספיק מים ומזון  "ובשעה שהיתה שייניכבעלות אופי של כפיה: שהמחבר מתאר אותן 

סריל  יה, מיד שיינילעופות היה קופץ עליה האדמוני מתוך הזוית ותוקע באזנה ונועץ קנה קלמוס בפ

 (. תכבמתחלחלת ומניחה ידיה על כרסה והוא לופת אותה בידיו עד שנשמעת לו" )

אף שנראה כי מערכת היחסים ביניהם היא של כפיה ואילוץ, אולי אין הדברים כפשוטם. המספר מטרים 

ה, עכשיו שהצרה : "...ואילו באה הצרה מבחוץ היתה עומדת בפני יצרהיחס של שייני סריל לראובןרמז על 

]...[ הניח ידו על לבה מיד נשימתה מתבלבלת ואינה יכולה לצרף מלה למלה כדי  בבית מי יעמוד בפניו?

וכן בזמן האונס של ראובן את שייני המספר רומז כי: "... וריחו של האדמוני שלא היתה  " )תיט(גערה...

ייני סריל מפתה קודם את יהודה יואל כדי יכולה לעמוד בד' אמותיו היה מחלחל באפה..." )תכב( אפשר שש

לעורר את ראובן האדמוני? וכך גם בהמשך כאשר היא מבקשת שישא אותה לאשה במקום להינשא 

לעובדיה. אך ראובן כופה את עצמו עליה ונוקט בה באלימות. הוא "קופץ עליה מתוך הזוית", "תוקע 

סי אהבה, כפי ששייני סריל אולי מצפה ולכן היא באזנה ונועץ קנה קלמוס בפיה" מילים של אלימות ולא יח

מתחלחלת, נשמעת לו כאשר הם מקיימים יחסים ולכן קולה מרטט, דמעותיה עצורות בתוכה כאשר היא 

 באה אליו בלילה לפני שהיא עוזבת את הבית.

ם כשאין של שניהם בזמן הצהרי עצימת עינייםושייני סריל מתקיימים כביכול תוך היחסים בין יהודה יואל 

כשל "בני אדם מושבים נתנו דעתם על כל דבר  םשההיחסים בין ראובן לבין שייני סריל איש בבית, לעומת 

אם כן,  ודבר תחילה" )תכב(, למרות האלימות והכפיה ביחסים, הם בערות ובגלוי אך גם כשאין איש בבית.

המפותחים לבעלת מום יניים בגלל יצריה המ נעשית, היא בחברה גבוהה ומקובלתמאשה מאורסת, יפה, 

  .מנודה מהחברה, שמנה, עבה והלכתי

האמהית, החמה, האוהבת, שאיתה יוכל לבנות בית, היא חוה בעוד עובדיה מחפש בשייני סריל את דמות 

, כי חוה מייצגת את הביטחון ואילו לילית 67. ניצה אברבאנל מוסיפהמחוהמייצגת את לילית, את ההפך 

וה מייצגת את הוויתור, את ההסתפקות במה שיש, את אי היכולת לפרוץ את מייצגת את הסיפוק. ח

המסגרת, ואילו לילית מייצגת את הפריצה, את האומץ ואת היכולת להגיע לסיפוק רב יותר. ]...[ חוה, 

שהיא חלק מן האדם, צריכה לעזר לאדם מול עצמו. יש לה תפקיד שמצד אחד עליה להתקיים לצידו ולעזור 

 (. 61מטרותיו, ומצד שני היא העוצרת בעדו מלפרוץ את עולמו, את שייכותו, את מסגרותיו. )עמ' לו בהשגת 

ביופיה, בגופה, שייני סריל באופיה מייצגת את לילית המפתה, הייצרית שמצליחה לפתות את יהודה יואל 

ריות ומיניות, בחוכמתה הנשית, אך נעשית בהמשך, עם כינון יחסיה עם ראובן האדמוני שמתבססים על יצ

היא הרה, היא אמהית )אף אם לא ברצונה(, היא מנסה לשכנע  –מעין דמות שנושקת יותר לחוה  ,על גסות

את ראובן לשאתה בדמעות, ולא בפיתוי נשי. עובדיה, לעומת ראובן האדמוני, מחפש בשייני סריל את 

א, שמניקה את ילדה היא גם דמותה של חוה ולכן גם אין התאמה ביניהם בתחילה. כאשר היא נעשית אמ

מתאפיינת באופיה של חוה, אז עובדיה יכול גם להתרצות, לקחת אחריות על מעשהו של ראובן ולאמץ את 

 שייני סריל ואת התינוק.

                                                           
 .61. עמ' 1994. חוה וליליתיצה. אברבאנל, נ  67
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 ואפיון דמויות בעלי המום "סואד" הסיפור 2.2
  

                        תית. להתייחסות ביקור זכהולא  3444ליברכט בשנת סביון על ידי  ם"סואד" פורס הסיפור 

את סיפור היכרותם והיקשרותם של שמשון, יהודי בן כפר  וומציב במרכז הסיפורמנתח את  68שי רודין

הסובל ממום בצווארו, וסואד, בדואית הסובלת מצליעה, משום שרגלה האחת קצרה מן השניה. סואד 

ו וחצרו אחרי שנים של הזנחה, והיא מגיעה לביתו של שמשון כפועלת שתפקידה לנקות ולסדר את בית

 .(44)עמ'  .מצליחה לרענן לא רק את החצר והבית השוממים, אלא גם את לבו של שמשון

יחסים המורכבים ה –, הפנימי כמה מעגלי נושאים בהם עוסקת הסופרת, במעגל הצר אפשר לזהותבסיפור 

היחסים בחברה, בין החברה  –סף מעליו . מעגל נובעלי מום, איש ואשה, יהודי ובדואיתבין  –בין אנשים 

החברה הנחותה יותר )בדואים(, יחס החברה ה'בריאה', הנורמלית שמגלמת ו)היהודים(  הדומיננטית

בסיפור את המשפחה היהודית )מירב, מוטקה ואשתו( לבין החברה 'החולה', האחרת, הזרה והמוזרה 

ה מחוצה אל  "מייצגת את האחר והזר )שמגלמים שמשון, אחיו משה, שנמצא בבית הכלא וגם הלה ש

הסיפור המקראי על שמשון ודלילה,  –(. מעגל נוסף מעליהם הוא מעגל המקורות של הסיפור "לארץ

לסיפור של ש"י עגנון אף  ההמוטיבים מהשואה שמופיעים בסיפור, מוטיבים נוספים ומבנה הסיפור שדומ

 נםיש ר אינה מסגירה דבר על המתרחש בתוכו.הכותרת של הסיפו כי בראיה שונה ואחרת, עם סוף אחר.

 במהלך כל הסיפור. סואד. אפיוני הדמויות מעורבבים האחד בשניה –אשה ושמשון  –שני בעלי מום, גבר 

מוסיפה, כי העלילה מגוללת מערכות קשרים מורכבות בין שתי חברות ושתי תרבויות.  69ברזניץ-רבקה צור

המיעוט החי במחיצתה, ובתוך אלה  –ית אוהתרבות הבדוהישראלית,  –התרבות ההגמונית השלטת 

מתואר מפגש שתחילתו בקשר בין מעביד ופועלת וסופו סיפור אהבים, כאשר גם המעביד וגם הפועלת הינם 

האוהבים המתאחדים ליישות רבת עוצמה, מסוגלים לעמוד ]...[  מיעוט כנוע, איש איש במקומו ובחברתו.

ה החובקים זה את זה: החברה, התרבות, המשפחה, משקעי ילדות, האם בגבורה כנגד כל מעגלי ההשתק

]...[ הסיפור לא מתמודד עם דילמות של אמונה אלא מתמקד בנושא הבינאישי והחברתי ודעות קדומות. 

 (.164-164)עמ' ומשלב באופן שיטתי את הקשר בין שמשון וסואד לבין שמשון ודלילה המקראיים. 

מראית עין, בתשתית יחסיהם של שמשון וסואד עומד שוני היררכי בולט: יהודי שלמצביע על כך  70רודיןשי 

)מעסיק( מול בדואית )מועסקת(. העליונות הלאומית ברורה, ואליה נלווית עובדת היותו של שמשון "בעל 

בית" והיותה של סואד מחוסרת בית, כיוון שיושבי כפרה מעוניינים לסלקה. סואד חסרת משפחה והגנה, 

ה נטשה אותה כשהיתה תינוקת. כך מתקבלת תמונה של גבר, המעסיק אשה, התלויה בו לא רק ואמ

 כלכלית, אלא גם מנסה להתחבב עליו ולרצות אותו, כדי שיעניק לה קורת גג והגנה.

נכותם. בעוד  –ההבדלים הלאומיים, הכלכליים והמגדריים, עומדים מול התכונה המקשרת ביחסי השניים 

של סואד נגרמת כתוצאה משיוכה הלאומי, נראה כי שוליות זו משנית מול המום ברגלה.  נדמה ששוליותה

פועלת, חרף הניסיון החיצוני של סואד לשמר -]...[  יחסיהם של שמשון וסואד אינם הופכים ליחסי מעביד

שות את ההיררכיה בין השניים. היא אומנם מכנה אותו "אדון" אך השתלטותה על העבודות השונות, הנתפ

כעבודות "גבריות" מנטרלת את מערך יחסי המרות בין השניים. האדונית בפועל היא סואד, אשר מתווה 

מכניסה את עצמה לא אל  –לעצמה את סדר העבודה, משתלטת על ביתו של שמשון, ובסופו של הסיפור 
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ג בהתאם החדר הקטן בו ביקשה להשתכן, אלא אל חדר השינה של שמשון. גם כאשר שמשון מנסה לנהו

עזרתו נדחית וסואד נשארת  –לנורמות המגדריות השליטות, ומציע לסואד סיוע בסחיבה או בהצתה 

המנצחת על העבודות השונות, אלו הנתפשות כ"נשיות" ומתנהלות בתוך הבית )ניקיון הבית, הבישול 

י האשפה(. ]...[ וההגשה( ואלו הנתפשות כ"גבריות" ומתרחשות מחוץ לבית )שריפת הפסולת, סחיבת ופינו

המוטיב המקבע את דמותה ה"גברית" של סואד בעיני הקורא, כמו גם בעיניו של שמשון, הוא קשר הבד 

המשתלשל מחצאיתה של סואד. קשר זה נזכר ביצירה מספר פעמים, ומעניק מוחשיות לפער בין האשה 

ושמשון מביט בו "כילד היודע ( 9ל"איבר ענק ]ה[תלוי בין ברכיה" )ה"גברית" לגבר ה"נשי". הקשר מדומה 

(. הסמנטיקה הפאלית מלווה את תיאור קשר הבד, ממשילה אותו לאיבר מין 9) שהוא מסתכל בדבר אסור"

(, ומנגידה אותו לגבריותו הרופסת של שמשון, 12"ובתוך כך הזדקף גם קשר הבד התקוע לפניה" ). זכרי

(. ]...[ דווקא כניעותו של שמשון היא שסייעה 13שכל שנותר ממנה הוא "תחתוניו המתייבשים על הגדר" )

לו במערכת היחסים המתהווה עם סואד, ורכותו הסבה את הקשר לאהבה בה האחד הוא חלק מבשרו של 

 (.45-44)עמ'  .השני

 

  קווים לעיצוב דמותו של שמשון בסיפור 2.2.1
  

ת קטן בו גרה בעבר משפחתו ארבעים ואחת, ערירי, החי בגפו מחוץ לישוב, בביגבר בן הינו  שמשון 

)הוריו ואחיו משה(. הוריו נפטרו ואחיו נמצא בבית הכלא באשמת רצח. מומו העיקרי, הגופני של שמשון 

כי מומו זה נקרא טורטיקוליס  ,קובע 71המטה את הצוואר אל הכתף. שי רודיןשריר הצוואר הוא מום ב

(Torticollis,) (. 41)עמ'  .והרפואה טרם מצאה לו מרפא 

הוריו מילדותו בנוסף למומו הגופני, שמשון בעל ביטחון עצמי נמוך, ילדותי וערך עצמי נמוך ביותר. 

מאידך תמכו בו ונתנו לו לעבוד בעבודות נגרות ומסגרות. שמשון וומוזר,  ליו כאל חריגוהסביבה התייחסו א

הוא עם עצמו ויכולותיו  , חקלאות, ניהול עובדים )בדואים(,קטיף –סביבו שהגברים בעבודות לא עוסק 

וא מתרחק ואוטם את עצמו ילעגו לו, הלא מתערה בחברה מפחד שמא  הוא. במסגרות ונגרות הצנועות

, אך זכה חלקת האלוהים הקטנה שלועברו, כאשר ניסה להתקרב ולמצוא בה את מרים במתוך נסיונות 

ביא לו את סואד, הלה שמשמשת בישוב )מוטקה שמ אחדיםליחס מזלזל, להתעללות ופגיעה. חוץ מאנשים 

 אין לו אף אחד קרוב.   (ומשה אחיו שנמצא רחוק ממנומות אמו לו אמא אחרי 

"שמשון העקום, שאינו יודע הסיפור:  תחילתהקורא מתוודע למן של שמשון החריגה דמותו  אפיוןאל 

נקותו בגלל המום לסרב ואינו יודע להתווכח או לעמוד על המקח, שמשון שאנשי המקום מתעללים בו מי

(. 6בשריר הצוואר המטה אותו הצידה כאילו היתה אוזנו כרויה ללא הרף לקולות הבוקעים מכתפו" )

משפט זה מביע גם את מומו הגופני של שמשון "העקום", גם את הצד הפנימי שבו "שאינו יודע לסרב, 

קום מתעללים בו להתווכח או לעמוד על המקח", גם את היחס שהוא מקבל מהסביבה "שאנשי המ

 כולו. כל בתוכו את  שמשון ומאגדמשפט מתמצת את דמותו של המינקותו...". 

פן הילדותי: בי הנמוכים. מבטחונו העצמי וערכו העצבאופיו, הפן הילדותי בהמשך בא לביטוי בנוסף, 

ל האיש ו שלרגע אחד נגעו במוטקה תמימות]...[  "כיסה שמשון את פניו בשתי כפות ידיו כדרך הילדים

ושמשון הביט בה נבוך ונסער כילד היודע שהוא מסתכל בדבר ..." ובמשפט נוסף:( 1ועיניו הפעורות" )

"מוטרד מרוב מחשבות חוסר הביטחון והערך העצמי הנמוכים של שמשון, החרדה, הפחד: (. 9אסור" )

אם יצליח הכלב  המשיך לעבוד, נסחף לחשוב מה יקרה אם יצית גץ את שמלתה, אם תמעד לתוך הלהבות,

כבר הצטער מאוד על העניין כולו. ]...[  –להשתחרר מן השרשרת ויתנפל עליה, אם תיפצע ממסמר חלוד 
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שמשון, שחי בגפו  (.14חרד ודואג ראה אותה מתקרבת אליו וידע שמן הראוי שישמיע מילות אזהרה..." )

לפגוע בו. כמו ג'יק שמוזכר על ידי  מנעות מאנשים שעלוליםיבמשך שנים, בודד, פיתח לעצמו הרגלים של ה

מתכנסים בתוך שד"ר ברוך זיסר, במאמרו על החריג והחברה ורבים אחרים שנחשבים חריגים בחברה 

עצמם, כדי לא להיפגע מהחברה. "הוא לא מצא מילה להביע בה את הערגה לימים הרחוקים שבהם היה 

ים שהיו רדומים בתוכו והתעוררו לריח המרק בטוח במקום הזה, מוקף באמו ובאביו ובאחיו, ואת הגעגוע

שהכינה ולצליל קולה כשאמרה בפשטות: "אתה צריך לאכול עכשיו", ואת הריגוש המסתורי שטלטל את 

הלגלוג , אך זיכרון אצל שמשון . הבדידת והערגה לקירבה פותחים צוהר קטן ליחסים(11גופו" )

שסואד תבוא אליו גם למחרת, הוא  ,ממוטקהבקש משמשון כשחרדה ופחדים. וההתקלסות גורמים לו 

הוא שמע את נימת ההתקלסות, שנים של התעללויות אותו לבדידותו: "... יםשמחזיר ופוגע זוכה ליחס עוין

שידע מילדות לימדו אותו לזהות את הרוע החבוי בדברי אנשים למן המילה הראשונה. לפנים היה מסמיק 

קלסו בו אלא שהפעם הצליח להתעלם מנימת הזדון של מירב. למשמע הערותיהן של הנשים והנערות שהת

כוח חדש פיכה בו ומילא אותו בהתרגשות וחיזק את רוחו במידה שהפליאה אותו עצמו. ]...[ "אני רוצה 

פועלת!" כבר היה שמשון על סף בכי. ]...[ "אני אביא פועלת יותר טובה, לא צולעת". "אני רוצה את 

חור יפה כמוך צריך צולעות?" מתחה את צווארה לעומתו, כנוזפת. שמשון הביט הצולעת" ]...[ "... מה ב

בשניהם ובמירב השוכבת כמעולפת על רצפת המרפסת ושמע בבהירות, עמוק בתוך אוזניו, את הצליל 

 (.33-34)" המבורך שהכיר מאז היה ילד, הצליל שהיה משתיק את העולם כשנעשו קולותיו אכזריים מדי

ין צווארה הבריא של אשתו של מוטקה לבין צווארו החולה של שמשון. היא מיישרת את נוצרת הקבלה ב

שמשון בעזרתה של סואד צווארה לקראתו, בעוד הוא לא מסוגל לכך, כי צוואר מוטה מטה לעבר כתפו. אך 

מבצרו. אפשר לראות בכוח האהבה והקבלה שלה, -החברה, ולחזור אל ביתוצד הרוע ממצליח להרחיק את 

 אכזריות החברה. נגדוהם ח למול המומים שלכו

 

  של סואד בסיפורקווים לעיצוב דמותה  2.2.2
   

מום בדואית, בעלת היא  .ךדבריה בהמשמואף צעיר  שגילה לא ברור בחורה צעירה היא סואד 

כי היא חיה בגפה ללא אם כי רגלה קצרה מהשניה. חריגה בנוף הבדואי  ,בצליעה קשהחיצוני שמאופיין 

על אף גילה הצעיר, היא בגלל מומה. ידוע שהיא נעזבה על ידי אמּה,  ואב, ללא משפחה שתומכת בה ואף

בוגרת באופיה ואולי כמעין מנגנון הישרדות, היא יודעת בדיוק מה היא רוצה מעצמה. לצד אופיה העצמאי, 

שנלקחים לעבודה במטעי  ,כוח עבודה זול(כ)אחת מאותם בדואים עוד הקורא מתוודע אליה לראשונה כ

חיצוניותה בעלת מום. כי היא לעבודה זו  לא מתאימהאך היא, שלא כחבריה,  .היהודיםהאפרסקים של 

מבין הפועלים  .(6הצעירה הרזה, שנתגלתה כבעלת צליעה, לא רצה איש להעסיק" )...את " מתוארת:

סואד, הצעירה , (6"כבהמות מתנדנדים בקצב אחד בחלקו האחורי של הטנדר" ) שמאופייניםהבדואים, 

והיא נרמזת כ"סחורה לא מתאימה",  ,ליעה, עומדת נבוכה ככזאת שלא הוזמנה לנשף, בצדבעלת הצ

 ., חסרת עלות כספיתכבהמה בעלת מום

מוסיפה, כי סואד עוברת בסיפור טרנספורמציה, מתפיסתה על ידי אחרים כ"חפץ" היא  72ברזניץ-רבקה צור

נמסרת כחפץ לא רצוי לשמשון. בעיניו  הופכת לאישה. סואד הנכה שעליה נאמר "לא תצלח לעבודה במטע"

של שמשון נכותה הופכת ליתרון ולכוח משיכה רב עוצמה. סואד מסעירה את עולמו הרדום של שמשון 

בכוח מיניותה וחושניותה, היא מעוררת את התרגשותו. ]...[ סואד עושה את דרכה לליבו של שמשון מן 
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ביתי, שלב אחר שלב, בחצר, במטבח, במחסן, עד החוץ אל הפנים. בתבונה נשית, היא פועלת במרחב ה

שהיא נמצאת בחדרו ובמיטתו. ]...[ מעשיה הארציים, הפיזיים, היום יומיים הופכים למעין מעשי כישוף 

(. להדגשת ההחפצה של 162-161ההופכים את עולמו הנידח והסגור של שמשון לעולם רב משמעות. )עמ' 

( וכמו שהוא לקח אותה כחפץ למטע, כך 6למטע כ"בזבוז" ) סואד, מוטקה אף מכנה אותה ואת הבאתה

 הוא מביא אותה לשמשון, כדי שלא יהיה הבזבוז לשווא.

"היא עבדה  –לסואד אין בתחילה שם. היא מאופיינת על פי מומיה כאשר היא מגיעה לחצרו של שמשון 

חד העצים, רוקעת לעברו בחריצות, סובבת בחצר בצליעה קלה בלא לעצור, עוברת ליד הכלב שקשרה אל א

בת פחות  נוספים: היא עליה פרטים נודעים אמצע הסיפור(. רק מ9ברגלה הטובה כשחשף מולה שיניים..." )

בעיקר ומאם, נחשבת אולי כממזרה ובלתי רצויה בכפר שלה, עזובה שנים, יתומה מאב ו עשרה-מתשע

אותו מן הרגע שראה אותה. "הם  . "..."מאיפה העיניים הכחולות שלך?" שאל שאלה שהטרידהבודדה

אומרים שסבא שלי היה תורכי". "לא הכרת את סבא שלך?" "לא הכרתי אף אחד. כשהייתי תינוקת אמא 

שלי השאירה אותי והלכה". "מה?" "בגלל הרגל", פשטה קדימה את רגלה הקצרה. ]...[ אחר כך באו 

גם מומה הפיזי  (.21אני לא חוזרת לכפר"..." ) מהכפר. רצו אותי. חזרתי לכפר. סידרו לי חדר, פח, אבל די.

 אין לה זהות ויוחסין.  בחברה הבדואית המסורתית, כיכחריגה חברתי, מומה הגם ובולט, צליעתה, 

מוסיפה, כי סואד עושה שימוש בתכסיסים נשיים אותנטיים, כך שגם פגמיה הופכים ליתרונה  73ברזניץ-צור

 יו:בעיני שמשון והיא מעוררת את כל חוש

: כשסואד מובאת כחפץ אל שמשון הוא רואה את מה שזולתו אינו רואה: "שמשון העיף בה חוש הראיה

 (.13"עמד והביט בה מוקסם" )(, 3"ועיניו נתקלו בעיניה..." )(, 3מבט ומיהר להשפיל את עיניו" )

ח בישולים : הריחות מסעירים את שמשון, הם חדשים וזרים: "ריח חדש עלה מן הסירים, ריחוש הריח

כמו דמותה  ,(. ריח התבשילים והמרק מחד, וריח הסבון והניקיון מאידך. הריחות הקוטביים31זרים" )

 (.34"נושם את ריח הסבון כאילו היה ריח גופה של סואד" ) :מעוררים את דמיונו והזיותיו ,כפולת הפנים

לסואד ולתבליניה: "ברגע  : הטעם מתחבר לסואד, מסמל את תמצית הווייתה. שמשון מתמכרחוש הטעם

שדימה לחוש  [...] התמכר לטעם החדש העז, הרודני של התבלינים [...] שנגע התבשיל בלשונו, עצם את עיניו

 (.31בהם משהו מטעמה של סואד עצמה, סוער ומפתה ומסוכן" )

סואד: : על אף נכותו של שמשון והימלטותו אל החרשות האמיתית או המדומה, לחישתה של חוש השמיעה

( היא הצהרת אהבה וציווי כאחד, ששמשון נעתר להם 43"ולחשה סמוך לאוזנו, אנחנו נהיה אלף אחוז" )

 .(162-161)עמ'  מתוך כניעה גדולה.

יש לה תכונות גבריות אשה על פי מראּה החיצוני, . היא 74בלימינאליותמאופיינת בחוסר בהירות, דמותה 

. קולה המשתנה, שנעשה לעתים אבר מין זכריה שאפשר לראות בו בין רגלי)חוזק, הנהגה(, תלוי לה קשר 

(, "קולה, כאשר 14: "צריך את הקרשים?" צרחה בקול גבוה ודק" )גבר מסורסגבוה וחזק, אפשר לקשרו ל

עם דמותו אולי (. קולה של סואד, גבוה ודק, מתכתב 11לא צרחה כמקודם, היה מתנגן, מבודח..." )

  .בלזאק-ורה דהסאראזין לאונשל המיוחדת 

                                                           
 .162-161ברזניץ. שם. עמ' -צור  73
מי  זמנים. בין מקומות, בין גיאוגרפית סטטוס, גיל, בין זהויות, בין הסף על עמידה זה (Limen) לימינליות  74

ן מאוד מוקצב, המצב הלימינאלי הוא מחוץ שנמצא במצב לימינלי הוא לא פה ולא שם. בעוד שביום יום הזמ
עליה לרגל למכה, כאשר בכל תפילה נשמרת  –לזמן, כפי שהוא מחוץ למקום. זה בא לידי בצורה מתונה בחאג' 

הפרדה מאוד אדוקה בין גברים לנשים, אבל בתוך מכה הגברים והנשים נמצאים יחד. ביהדות המתח נשמר 
ה דומה ובהילולות אין הפרדה. מתוך: ויקטור, טרנר. טקסי מעבר, בהילולות, כאשר בבית כנסת יש הפרד

 . textologia.net/?p=18173לימינליות וקומיוניטס, 
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מעין דמות לא ברורה, נתפשת כמפתה, כמסוכנת וכטומנת סוד. אחרותה את סואד כמתאר  75שי רודין

כיוון שלא ברור שיוכה  מועצמת על רקע המום המבדיל אותה מסביבתה. היא מגלמת תחום לימינאלי

 .(49)עמ'  .ובנוסף, היא מפגינה לימינאליות מגדרית הלאומי 

בסיפור סיפורי בראשית. ב 76ניצה אברבנאלון את דמותה כאנדרוגינוס, לדבריה של בנוסף, ניתן לבח

הבריאה: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, דו פרצופים בראו, זכר ונקבה, ונסרו ועשאו 

 גבים: גב לכאן וגב לכאן פרצוף לכאן ופרצוף לכאן. על פי מקורות רבים נברא אדם אנדרוגינוס ולאחר מכן

 'נחלק לזכר ולנקבה. כאשר באו חז"ל וביקשו ליישב את הסתירה בין שני סיפורי בראשית )בראשית א', כז

( נמצא הכתוב 'זכר ונקבה ברא אותם' קשה ואף תמוה, וראו לנכון לפרש כי הביטוי 'כז ,לבין בראשית ב'

 (.21)עמ'  .הזה מלמד שהיה האדם אנדרוגינוס

 

 ביניים סיכום –בעלי המום בסיפורים  2.2.1
  

, אך מום בתחילהבעובדיה. שייני סריל אינה בעלת מתמקד בסיפור "עובדיה בעל מום" בעל המום  

מסורתי של -מתאימה לצביון היהודי שונה ואחרת, שלאלהיות גורמת לה  החתרניתהמוחצנת, התנהגותה 

עובדיה,  עם עובדיה. ודייםיההלכתי יהודי שפוסל אותה לנישואין -מום חברתי כך נטבע בה .אותה התקופה

ממדרים אותו מהחברה החריגים התנהגותו ואופיו ( וגם בצורת צולעבהיותו בעל מומים רבים )גיבן, 

)שואב מים(  עבודה נחותהמתפרנס מהוא , מוקיעה אותו לשוליים היאוזר.  , חריגשרואה בו שונה, אחר

)בבית ותהליך הריפוי שהוא עובר ות( )בבית המחול"הטלטול"  אחריאת מקומו הצנוע. רק ו ומחפש ל

שייני סריל  למצוא את מקומו בה.מסוגל לחזור בכוחות נפשיים ופיזיים והחברה, הוא החולים( על ידי 

בגלל אופיה אך אשה מקובלת, חברותית ויפה "שאין מום בה", היא עוברת תהליך הפוך מעובדיה. תחילה 

מסורת , כך גם בגלל שמוטבע בה מום על פי החזרהו קבלההיא מוקעת ונדחית לשוליים בלי אפשרות ל

 היהודית.

בעלת צליעה סואד האשה ושמשון הגבר. סואד  –בעלי המום בסיפור "סואד" הם שתי הדמויות הראשיות 

 ולכן גם מודרת מהחברה הבדואית ,מאם ונטושהיתומה מאב אולי ממזרה,  – מום חברתיובעלת  קשה

בעוד שחבריה . פועלתכמשרתת,  ותנחותות דה פיזית קשה, כן לעבודלא מתאימה לעבוהיא . המסורתית

שאיפות ברורות. היא  יש לההיא מעריכה את עצמה ווהסביבה לא מעריכים אותה ביותר בגלל מומיה, 

את מקומה, למצוא בית ולצאת מהבדידות אפילו אם במחיר של עושה ככל יכולתה להתקדם ולמצוא 

 אם שלה ואת כפרה.נטישת החברה הבדואית, חברת ה

אלה שמכירים אותו מקרוב, . אותולא מקבלת ש ,חברהבחריג בצוואר שגורם לו להיות מום בעל  ,שמשון

)שגם על זה החברה לא  גורם לו לביטחון וערך עצמי נמוכיםשלו מוזר המראה האוהבים אותו כפי שהוא. 

ים של החברה ובשולי ע ולהישאר בשולילהיות פגיאופיו וחוסר בטחונו גורמים לו (. ומלגלגת עליוסולחת 

 בפינתו, במחסן בעבודות נגרות ומסגרות.נמצא ניהול עבודה אלא בחקלאות וב הוא לא עובדהישוב. 

פותח בנקודת עובדיה  .הדמויות בסיפורים דומות, אך שונות. עובדיה ושייני סריל הם הפכים האחד לשני

נקודת הפתיחה שיני סריל, ושב אליה מחוזק. ברה מהח, מקבל עזרה התחלה מאוד נמוכה, עובר טלטלה

                                                           
. מבנה-התהליך הטקסי: מבנה ואנטי. את המושג לימינליות, לוקח רודין מטרנר, ויקטור. 49רודין. שם, עמ'   75

, הרואה ב"אישיות סף" אנשים החומקים מקטגוריות סף( – Limenובלטינית  Liminality. )143-31. עמ' 3444
המיון החברתיות הרגילות ומצויים בין לבין. מיקומים חברתיים שנקבעו על ידי חוקים, מנהגים, מסורות 
וטקסים. אנשים אלו בעלי תכונות מעורפלות ובלתי מוגדרות ולכן לימינאליות מושווית לדידו למוות, שהיה 

מיניות, ישימון וליקוי חמה וירח. תופעות לימינאליות מציעות לפי טרנר, מזיגה -דו ברחם, בלתי נראות, חושך,
 של מעלה ומטה, אלמנט מפתח להבנת דמותה המורכבת והמעורפלת של סואד. 

 .21. עמ' 1994. חוה וליליתאברבנאל, ניצה.   76
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יהודה יואל,  – הקרובה להעוברת "טלטלה" מהחברה אך חברתית,  מקובלתבמרכז, שלה גבוהה, היא 

  .ונהדפת לשוליים –ראובן האדמוני ובעלי החנות והחברה 

ם ד, על אף מומלגוף אחנעשים מבחינת אישיות ומוצא, אך הם  ההפכים האחד לשניהם שמשון וסואד גם 

 .מוצאים עצמם יחדקבלה של כל אחד מהם לחוד, הם ה החברה, העוינות, אי –ולמרות הכל 

 

 עובדיה בהשוואה לשמשון – המום יקבלת המום על ידי בעלאופן  2.1
  

בעל מומים רבים ומודגשים כאפשר למצוא דמיון באופן קבלת המומים שלהם על ידי עצמם. עובדיה  

 .להיות מורחק ומכונס בעצמומילדות גורם לו בצוואר שהמום ושמשון בעל  מך על קב(.)גיבן, צולע, נס

בא במגע עם החברה, בעבודתו יומית, אך בעוד שהוא -עובדיה לא פוגעים בהתנהלותו היוםהמומים של 

שמשון מתכנס בעצמו ומתרחק ממנה. המומים מהם שניהם סובלים, גורמים לחברה לראות בהם מוזרים 

לפרנס , להינשא, לחיות בזוגיות –למצוא את מקומו ולהתקבל בחברה מנסה מראהו עובדיה למרות  וזרים.

וגם למגורים בשולי תא משפחתי. שמשון מקבל את דין החברה ונסוג לשוליים, לבדידות וחוסר הטמעות 

ר ומכנה את ביטחון וערך עצמי נמוכים, ילדיות. עובדיה הוא גם בו –מומים פנימיים גם לשניהם  .הישוב

, תזונה ודרכם עצמו גולם. בזמן התהליך שעובדיה עובר, הוא לומד התנהגות חברתית בסיסית, היגיינה

לא יודע  –התנהגות חברתית בסיסית מתחזקים. שמשון אינו בור, אך הוא לא יודע ערכו ובטחונו העצמי 

באופן שלא מצופה מגבר להתמקח, להתווכח, הוא מפחד מתגובות הסובבים אותו. הוא ילדי ומתנהג 

שמשון עובדיה עובר בבית החולים מחזק אותו ומכין אותו להתמודד עם החברה, כך גם מבוגר. התהליך ש

 ועם עצמו שמחזק אותו ונותן לו כלים להתמודד עם החברה. עם סואד תהליך עובר ש

 

 עובדיה ואופן קבלת מומיו 2.1.1
  

חד, אדם עלוב, בעל מומים, מוכה ודחוי שמצוי הא. חצויאדם מאופיינת כדמותו של עובדיה  

. השני, אחרי שהוא יוצא מבית החולים, כעבור שנה, בום אשה שלא רוצה עבמערכת יחסים לא ברורה 

באמירתו של עוזר המלמד  בעל ידע בהתנהגות חברתית בסיסית, נקי יותר ושלם יותר, כ"איסטניס".כאדם 

נקודת לניתן רמז מטרים  "ברוך הבא מר האלבלייב" )תי( לורא קומגיע לבית המחולות ו שהואלעובדיה, כ

  .המבט של המספר על עובדיה כאדם חצוי

, כי התיבה "האלבלייב", משמעה חצי גוף. היא רואה את הקשר בין שייני סריל מצביעה על כך 77דינה שטרן

בין עובדיה לשייני ים המקבילליחסים כי בנוסף , להציע(. רוצה 45)עמ'  .ועובדיה כמשלימים לגוף אחד

משלים אותו בבית החולים שהוא עובר שהתהליך כחצוי, בעוד עובדיה עצמו את לראות  אפשרסריל, 

: "מעולם לא התריס עובדיה שואב מים כלפי מעלה, אלא אדרבא מעין טעם כבר במשפט הפתיחהאחד. ל

ניתן ( תחעיזין עליה?" )לשבח מצא במום שלו, שאילו היה כשאר כל אדם כלום היה מארס בתולה שמל

, ודאי שלא את האלהוא בור, גולם, לא מאשים אף אחד במומיו, . מחד, כחצי אדם את עובדיה לראות

לקושי להיות כמו גורמים לו  המומים מאידך,לטובתו. אך  שתמש בהםמ, הוא אף מומיו הם עובדה קיימת

ם, הוא לא היה מארס אישה כשייני "הוא לא כשאר כל אדם", הוא חריג. אם הוא היה כמו כול ;כולם

כמעט גורמים למותו, אותו,  מפיליםסריל, שידועה בהתנהגותה שלא מתאימה לאופיו והתנהגותו. מומיו 

 לבית החולים, שם הוא עובר תהליך שיקום. אך הם גם מצילים אותו כשבעקבות ההתעללות מובילים אותו 

, מתביישאין לו בגד מתאים, הוא . הוא מהרהר על כי הוא לא משלים עם היותו בעל מוםבינו לבין עצמו 

 ונראה כגולם. צמו כבריה קלה ופחותה, בלוי חושב את ע

                                                           
 .45. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   77
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לו, שתהיה עזר כנגדו, כדמות  מנסה לעודד את עצמו, כי בעזרת המומים יצליח למצוא כלה מתאימה הוא

זו שאין מום בה כילה כהוא בוחר ומארס אשה המתוארת בתחצנועה, חסודה, מנומסת, אך ביתית,  –חוה 

"לעת כי המצב זמני:  רוחומנסה לעודד את . הוא וההיפך ממנו"מתמרת ועולה בין שאר חברותיה", יפה 

עתה אני מתגורר בקרן זוית שאינה שלי והיא נשכרת אצל אחרים, אבל למחר אני כונס אותה לאשה ואני 

פחותה והיא שפחה חרופה, אבל למחר אני והיא עושים לנו מדור לעצמנו. לעת עתה איני אלא בריה קלה ו

את הבית שהוא  סריל עם שייניהוא יוצר  בעיני רוחו(. תטמוליך מים בקרון ואני בעל בית והיא בעלת בית" )

מבטו על עצמו. נקודת את מראה ( תטמשפט "אם אדם משים עצמו כקרקע הכל דשים בו" )ה  .שואף לו

  .וכלים לכךע מפחד, חסר ידהוא רוצה לשפר את מצבו אך 

, כי אפיונו הפיסי של הגיבור בוטה: כי עובדיה בעל מום הוא, אנו יודעים מיד מציין 78אהרון קומם

את נודע לקורא תוך , ז)תי( גם צולע על קבו וגם חטוטרת לו על גבו –כי מומו כפול ומכופל הוא  ;מהכותרת

המעוררת מיידית את הזדהות הקורא,  לה של עגנון היא שהוא בוחר בדמות פתטית,מהלכים אחדים. הגדּו

החברה בה הוא נמצא והאשה אליה  –אך עובדיה אינו הגיבור התם, שהוא כלי משחק בידי הסובבים אותו 

אך אינו יודע להסיק את ]...[ הוא קשור. עובדיה יודע, או כמעט יודע, מה מצבו בכל צעד וצעד שלו 

  .(343)עמ'  .ות אליהם נקלעערך הכוחמהמסקנות הנכונות מנתוני המשחק, או מ

, כי החלטתו הנחושה ללכת לנשף מתבצעת לאחר היסוס נוסף, הקשור בבושתו מוסיפה 79חנה הרציג

הבחורים בנשף,  –ב"בגדיו הבלואים" ורק לאחר שהוא מפחית בערכם של "בני המלכים המקושטים" 

, הוא נוהג לפתע מ.ש[ ,הוספה שלי]כשווים לו או פחותים ממנו.  ומוריד אותם בדמיונו לדרגת "קבצנים"

בתקיפות ובעליונות: "לבסוף בעט בדלת ונכנס. אמר עובדיה לעצמו וכי מפני קבצנים אלו אני צריך 

בהמשך, כעובדיה נכנס לבית המחולות ומתערבב ברוקדים, הוא "נסתמך על קבו  כך(. תטלהתבייש?" )

מוסריותה של ארוסתו, הוא -בדיה מוטרד מאייותר משעו(. תיועמד וקלט את הריח היוצא מן המטפחת" )

עד לרגע  מונע על ידי "בושה" שאינה קשורה במוסר, אלא בנחיתות, שהוא מתקשה להודות בה בפני עצמו.

זה בו הוא מגיע לבית המחולות, עובדיה מצליח לשכנע את עצמו שמומיו אינם כה קשים, ושהוא יוכל 

אך לא כך קורה. המספר בוחר  ,הם יראו בו כאחד מהםלהתמודד עם החברה ולהצליח להתערות בה וש

להציף את מומיו ולהבליט אותם בכמה שלבים, שהאחרון מהם הוא הקשה ביותר שפוגע בעובדיה וגורם לו 

 .(111)עמ'  .כמעט למות

. )תח( כי ברור שעובדיה יודע, כי זכה במציאה שלו לאחר ש"נתייאש מלישא אשה"מוסיף,  80אהרון קומם

התחלה של שני משפטי הפתיחה נוצרת מעין משוואה: "בתולה שמלעיזין עליה" = "מצא כלה מצא על פי ה

טוב"; אך המספר ממהר להוציא אשליה מלבנו: "אבל עלוב היה עובדיה שהיה יודע בלבו שלא שכחה שייני 

לכך שיסתבך יודע, ובידיעתו זו הוא גם עלוב וגם מגוחך. הוא עצמו תורם חלקו  הוא. אכן, )תח(סריל..."

פעם ראשונה שהוא רוצה ללכת לבית המחולות ולהתרות בארוסתו, חוזר  .בסיטואציה שהיא למעלה מכוחו

בו עובדיה מפני "שאין לו מלבוש נאה", זאת מפני שמסר את כספו לשייני סריל, כדי שתקנה לה היא 

 –ז שוב בנימוק הלבוש בגדים. בפעם השניה, על סף בית המחולות, עובדיה כמעט חוזר בו, כשהוא נאח

בועט בדלת ונכנס. הוא מגלה תקיפות באותו , בגדיו אינם הולמים את המעמד. לפתע הוא מגלה תקיפות

וכך בהמשך: שייני סריל אינה שמה לבה לעובדיה, והיא ננערת רק כש"נגעה רגלו . איבר המגלם את מומו

שייני סריל, אבל "היה עובדיה עומד וצופה מבחין במיד כשעובדיה נכנס לבית המחולות הוא . ברגלה" )תי(

                                                           
. 1994. חקרי עגנוןזינגר". בתוך: -וטה והבעל הקרנן דבורה בארון, עגנון, באשביסקומם, אהרון. "האשה הס  78

 .343עמ' 
 . 111. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ה. חנה, הרציג  79
 .342-343. עמ' שם .קומם  80
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יודע, שאין הוא במעלתה של שייני סריל, אך  הואביופיה ולא נתקרב אצלה כדי שלא יבייש אותה" )תט(. 

אווירת ההפקרות שסביבו מטעה אותו. אם ריש דוכנא )עוזר המלמד( מרשה לעצמו להתהולל בבית 

  .(342-343)עמ'  .המחולות, גם לעובדיה מותר

הוא מתקרב לשייני סריל, מדבר אל אף על פי כן ום הצליעה של עובדיה. נחשף לראשונה מהמחולות בית ב

"כיון שראה את לחייה כדי שאפשר יהיה לממש את הקשר ביניהם: ו "בגלל יהדותו" כיאותלבה שתתנהג 

שהשעה דוחקת  ראה עובדיה [...]שמבהיקות ביותר נתחמם לבו. גחן ולחש לה, לא נאה סרילי ביהדותי. 

המיך את קולו כאדם שמתחנן על נפשו ואמר, סרילי. נתנה שייני סריל עיניה בו כאילו לא ראתהו מעולם 

ואמרה, עובדיה אי אתה רוצה שארקוד עמהם? תקפה דעתו של עובדיה ואמר, לא, אי אפשי. גחנה שייני 

לעובדיה  ברורה הימנו והלכה" )תי(. סריל כלפי עובדיה ואמרה, אם כן בוא ורקוד אתה עמי. ומיד הפכה פני

ת הדגשי אפשי". אלא, " –לז בצורה מפורשת אומר בגלל המום, הוא  לא יכול לרקודהוא ולשייני סריל, ש

 .עמה היא גוחנת אליו ואומרת לו לבוא ולרקוד , ואזולוחש לה אליהגוחן כשהוא נעשית של המום יתר 

משפילה רואים ששייני סריל . כשהם על רחבת הריקודיםהוא עם הבחורים שחושף את המום המפגש השני 

"כשראו הבחורים ששייני סריל בעטה בו חברו עליו ולגלגו עליו ושמטו את : להתקרבמעיזים הם אותו, 

קבו מבין זרועו. גחן והרימו, וכשגחן כמעט צנח ונפל. התחילו מצווחים מכל צד, הזהר עובדיה שלא תקוב 

  חטוטרתך חור בקרקע" )תי(.

כי כאן נפסקים חילופי הדברים בין עובדיה לבין ארוסתו וניתן האות לפורקן היצרים.  ,מדגיש 81קומם

עובדיה מעמיד פני תקיף, ושייני סריל מציגה אותו ככלי ריק: "כשראו הבחורים ששייני סריל בעטה בו..." 

שייני  תה קשה שבעתיים.מה הוא בעט, אף היא בועטת, אך בעיט –)תי(: שוב תנועה זהה לשני בני הזוג 

את מום החטוטרת על גבו. הם  מחציניםהבחורים מום הצליעה, ההסתמכות על הקב ואת  מדגישהסריל 

                    .גוחן ומרים את הקב, אך כמעט צונח ונופל –מלגלגים וצוחקים עליו, והוא עדיין מנסה להתמודד 

  .(342)עמ' 

 על ידיהאלבלייב )חצי גוף(  – שלושם המשפחה  דגשתבהוא  ל עובדיה,שחושף את מומיו ש ,שלישיהמפגש ה

עוזר המלמד "בא לו עוזרו של המלמד אצלו וקרא ברוך הבא מר האלבלייב, והיה מתפעל והולך כאילו 

משונה היה הדבר שאדם כעובדיה שם משפחה יש לו. אף הוא תפף לו על חטוטרתו, ואמר, שמא רוצה מר 

אדם. -חצי גוף, חצי בן –למילה אחת של עובדיה  עם מומיואת המפגשים  מאחדהמלמד לרקוד" )תי(. עוזר 

שייני סריל הדגישה את על חטוטרתו. תפף ועוזר המלמד גיבן, הצטרף אליהם היותו הדגישו את הבחורים 

  .להיות כמו כל החבר'ה בבית המחולותלרקוד,  יכולתו-איאת היותו חיגר, 

, הוטל על כל יהודי גליציה לאמץ לעצמם 1131באוגוסט  33-ת החוק האוסטרי מכי במסגר מציין, 82דן לאור

, שנכתב לאחר )על תולדות משפחת עגנון( . בסיפור "קורות בתינו"1139שמות משפחה עד חודש ינואר 

מלחמת העולם השניה, אישר עגנון כי "ציוה הקיסר שכל איש יקרא בשם משפחה על שם אביו או על שם 

 (. 34)עמ'  .שם אומנותו או כל שם שיקראו לו הפקידים הוא שמו" מקומו או על

שעובדיה היה הפליאה ששוזר עגנון בדברי עוזר המלמד על כך שלעובדיה יש בכלל שם משפחה, נובעת מכך 

 לו שם משפחה. יכול להיותלא העלו על דעתם כי שהם בית המחולות, ב הצעיריםכה עלוב ונחות בעיני 

מקיפות אותו הנשים הרוקדות, בינו לבין המתרחש שחושף את מומיו של עובדיה  ,רביעינוסף, מפגש 

"לא היו רגעים מועטים עד שעמדו רוב  :כולםלהיות כמו יכולתו -ומדגיש את אי ומושכות אותו לרקוד עמן

הבתולות אצל עובדיה והקיפוהו בזרועותיהן החשופות והתיזו עליו את ריחן ומשכוהו זו לכאן וזו לכאן 

כמו שעובדיה לפנים עמד והריח את  ." )תיא(היו מריבות זו את זו, וכל אחת אומרת, עובדיה עמי תרקודו

                                                           
 .342שם.   81
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, כך בהתאם ליהדותווביקש ממנה בעדינות להתנהג  ,הריח שיוצא מהמטפחת של שייני סריל באהבה רבה

מעין  . זוכולםומראות לו שהוא לא כמו  מקיפות אותו הנשים הרוקדות כולן ו'מתיזות עליו את ריחן'

דיה עם ראובן האדמוני. במפגש יותר של עובבהקשה חמישי,  שמובילה למפגש האחרון,  פוגענית,התעללות 

את התמיכה והסעד( מידו של מוציאים את הקב )הם , הצעיריםכל סוחף אחריו ראובן האדמוני את זה 

י: "נגלה עליו ראובן האדמוני בזעם מכניסים אותו לבין רגליו, מגביהים אותו ושרים לו שיר פוגענעובדיה, 

וקרא, חברה. מיד באו שני בחורים והוציאו את הקב מיד הקיטע והכניסוהו לבין רגליו והגביהו אותו כלפי 

 מעלה ושרו שיר של ליצנות שעשו באותה שעה לשמו של עובדיה" )תיא(.

ם לו את מצבו הנחות. הוא ומשקפימומיו מחצינים את סריל  ובראשה שייני, הבריאה הנורמטיביתהחברה 

 לא מורשה להשתלב ביניהם. הוא שונה, הוא אחר, הוא חריג והוא בעל מום. גםלא שייך אליהם, הוא 

: "היה עובדיה נתון על קבו כמרפרף באויר והיה מפרפר בידיו ובועט ברגליו ונושך התאור הוא אכזרי

רת יכולת למול הכוח הרב של החברה. הוא בשיניו ונועץ צפרניו..." )תיא( חסר אונים, כחיה קטנה וחס

 .הוא חלש, קטן ומוגבל לעומתם –מרפרף, מפרפר, בועט, נושך, נועץ צפורניים, הכל לשוא 

ההתעללות הקבוצתית. ראובן,  אחריבין ראובן האדמוני לבין עובדיה,  מתרחשתהסיפא של ההתעללות 

ומות נזדקפו וכמעט שננעצו בעיניו של עובדיה, ממשיך: "קפץ האדמוני והוציא קבו מתוך ידיו. גבותיו האד

ומשטמה גדולה נראתה על פניו עד שנתבהל עובדיה וצעק, יהודים רחמו עלי, אל נא תעשו לי מאומה. נטל 

האדמוני את הקב ונתנו על ברכיו לשברו. אבל אותו קב קשה היה וכמעט שנתפקקו פרקי ארכובותיו. 

ת הקב וזרקו לתוך התנור ]...[ פרכס עובדיה בידיו ופרפר באויר הרתיח כאבו את דמו וגבר כעסו, נטל א

 כאדם שצולל במים אדירים, עד שנתמוטטו רגליו ונתעלף ונפל כמת" )תיב(.

, כי שניים הם המתגרים בעובדיה באותה "שבת של פורענות", כפי שמכנה אותה מציינת 83דינה שטרן

לכל אחד מהם דרך התגרות משלו: ראובן האדמוני עובדיה: ראובן האדמוני מזה, ועוזר המלמד מזה, ו

תוקף את חיגרותו של עובדיה עד כדי ניסיון לשבור את קבו ולשורפו בתנור, בעוד עוזר המלמד מתמקד 

ופף עליה באצבעותיו כדי להבליט את ממשות קיומה. בעוד ראובן האדמוני תבחטוטרתו של עובדיה ומ

שף עוזר המלמד את שם משפחתו של עובדיה וקורא לו "מר יורה כלפי עובדיה מבטי משטמה וזעם, חו

האלבלייב", שמשמעו חצי גוף בגרמנית ובאידיש, ומבליט בכך את עליבותו של זה, המוטבעת כבר בעצם 

שמו. ההתעללות בעובדיה מרקיעה אל שיאה עם הרקדתו על גבי קבו, תוך שהוא נישא באוויר על ידי שניים 

עובדיה על קבו לוותה בשיר ש"החברה" חיברו לשמו, והוא בבחינת הרקדת  מחבורתו של ראובן.

ארסית של עובדיה. אחרי שהעצימו את מידות חטוטרתו ותארו אותה כ"חטוטרת -אקספוזיציה היתולית

גסה", והקטינו את מידות גופו, ותארוהו "כזית", מציגים מחברי השיר את כשריו של עובדיה: "רקדן הוא/ 

עם כל זאת רק הניסיון לשבור את קבו  .ול/ במהרה, במהרה/ יצא לו במחול"כחתן הוא/ הכל הוא י

 (.3-1)עמ'  ולשורפו בתנור על ידי ראובן האדמוני, הוא שגרם להתמוטטותו של עובדיה.

ב בסיפור תמונות שמקורן בנבואת עובדיה, על דרך ההיפוך כהתעללות , כי המספר משל  84מוסיפהשטרן 

אדום, בעובדיה בבית המחולות, עת חטף את קבו של עובדיה והשליכו -ו של עשיוראובן האדמוני, בן דמות

"אש" ו"להבה", שבדברי הנביא הופכים כאן בזעם לתנור הבוער, אחר שלא עלה בידיו לשוברו. הדימויים 

משענתו של עובדיה חסר האונים,  –לאש וללהבה ממש, אך לא את אדום אוכלת אש זאת, כי אם את קבו 

של תיאור לפנינו מצביע על כך, כי  85גרשון שקד .(11)עמ'  .חמים על עצמו מראובן וחבורתוהמבקש ר

התעללות מינית של נשים המתגרות בנכה חסר הישע וטקס של סירוס שבו הגברים נוטלים ממנו את קבו 
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התנור.  )שהוא מעין סמל לאיבר מינו(, מענים אותו באמצעותו, ולבסוף זורק ראובן האדמוני את הקב לתוך

]...[ סיומו של טקס ההתעללות הוא סירוס גמור של המעונה. בעקבות פגיעותיה של חבורת המתעללים 

מגיע עובדיה לבית החולים, מוסד של חברת הסעד, והופך מקרבנה של חברה זו לבן חסותה. ]...[ בחסות 

נשימה ברצף ייסוריו.  הוא מוגן מפני פגיעות נוספות ומוענקת לו הפסקת –בית החולים  –מוסד הסעד 

 .(91)עמ'  .חברת הסעד הופכת כאן לאם גדולה, המסירה מן הבן הפגוע את נטל האחריות לחייו

מפשיטים אותו ש(, אך כתיבכאשר מביאים את עובדיה לבית החולים, הוא ממשיך וטוען "הרי אני בריא" )

הליך הריפוי והשיקום, שמאפשר לו תמתחיל משכיבים אותו על המיטה, אז )ומסממניו היהודיים(,  מבגדיו

 . שלםלאדם להתאחד עם החצי השני שלו, שהופכו 

מקבל טיפול רפואי, מאחר שמתגלה אצלו מחלת כליות. הוא אוכל מזון משובח, שוכב  הואבבית החולים 

 צחצוח שיניים, משחת שיניים, קרם לגוף ולידים –במיטה נוחה ונקיה, ומלמדים אותו גם היגיינה בסיסית 

וגם מדברים איתו, מקשיבים לדבריו )גם החולים וגם הצוות הרפואי(  –אישי  יחסגם , שמעדן את עורו

, מחזקים ומשנים את הדימוי שלו בפני את בטחונו העצמידרכי התנהגות חברתית בסיסית. אלה מעלים 

הנביא  כמושמו כלפי מומיו. האחות שמטפלת בו, נימוסית ומקבלת, מתפעלת משמו ומהידע שלו על עצמו ו

שם של נביא. יודע אתה עובדיה? אמר לה, ודאי אני  Obadiaעובדיה: "אמר לה את שמו. נתפעלה ואמרה 

"ותוך  חום:-ודדמ מהוילד קטן, שאינו יודע כב יודע, הרי מפטירין בו לפרשת וישלח" )תיד(. היא מטפלת בו

ת ידו למנות את הדופק ורשמה על כדי שיחתה הכניסה שפופרת לבית שחיו למדוד מדת חומו ונטלה א

הלוח אותיות וסימנים. ]...[ הראה באצבע על השפופרת ושאל, מה זאת? אמרה לו מודד חום. והואיל 

ודבריה בנחת נאמרו ובטון שאין לערער עליו נאמרו היה עובדיה מתבייש לחזור ולשאול ומודד חום מה 

 משקם אותו ונותן לו כליםבבית החולים  מקבל הטיפול שהוא הוא, ודחה את שאלתו לשעה אחרת" )תטו(.

 להתמודד עם החיים האמיתיים עם צאתו לאחר כשנה.

נקרא עגנון להתייצב באחת מלשכות הגיוס  1916כי בחודש אוגוסט , מהביוגרפיה של עגנון מוסיף 86דן לאור

מאז תחילת  שממנו חשש –של ברלין כדי לעבור בדיקות רפואיות לקראת גיוסו לצבא. הזימון לצבא 

דכדך אותו מאוד וגרם לשיתוק מוחלט בעבודתו הספרותית. עם זאת היה עגנון נחוש בדעתו  –המלחמה 

למנוע את הגיוס. ]...[ הדרך היחידה שעמדה בפניו לחמוק מן השירות היתה להוריד את הפרופיל הרפואי 

דולות וצמצם מאוד את מכסת רבה לעשן, שתה קפה בכמויות גולהביא בזה לביטולו של הצו. לצורך זה ִה 

דרדר באופן חמור, ולאחר בדיקות חוזרות, שנערכו שעות השינה שהקציב לעצמו. ]...[ מצבו הבריאותי ִה 

חש ברע, ובמשך כמה ימים שכב חולה  1916]...[ במחצית ספטמבר  בלשכת הגיוס, הוחלט לדחות את גיוסו.

רופא מומחה, אובחנה אצלו מחלת כליות, והוחלט  בביתו של אהרון אליאשברג ]...[ לאחר שנבדק על ידי

לאשפז אותו בבית חולים. ]...[ תקופת האשפוז נמשכה חמישה חודשים, ולאחר שיצא מכלל סכנה למד 

עגנון להפיק את המיטב שבה: הוא נהנה מן המנוחה, מן הארוחות הסדורות שהוגשו לו בתקופה זו של 

ר שעבר את השלב הקריטי של המחלה איפשרו לו הרופאים מחסור במצרכים ומן היחס הטוב ]...[ לאח

לרדת מן המיטה לפרקי זמן קצרים, ועגנון יכול היה לצאת מדי פעם אל החצר הפנימית של בית החולים 

 .(149-143)עמ'  .וליהנות מן האוויר הצח ומן העצים שמילאו אותה

וכך גם  ,להשלים עם מומיו לו מאפשריםבבית החולים, השיקום במהלך חלק מהכלים שעובדיה מקבל 

תומכת בו )הצוות הרפואי, החולים(. הוא מתחזק, מתעדן עורו, נותנים לו קב חדש, והחברה שסובבת 

המספר נוקט לשון אירונית בתאור  .ה נורמטיביתאדם חדש שמסוגל להשתלב בחברממנו מלמדים ויוצרים 

הטיפול של הצוות הרפואי , על מצד שני. יםבדברים בסיסי שלוחוסר הידע על של עובדיה,  הכללימצבו 

עובדיה מניב תוצאות טובות, המסור הרפואי התכשירים והטיפול  , המספר מרחיב בלשון אוהדת.חוליםב
                                                           

 .149-143. עמ' 1993. חיי עגנוןלאור, דן.   86
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עצמו  עםרגיש טוב מעיז לתקשר עם החולים סביבו, מה שקודם חשש ודיבר בלחש, שמא ילעגו לו. הוא מ

לדרוש בשלומו ולקיים מצוות ביקור באים  לארוסתו, ובעיקר אאחד מ'חבריו' לא ותמה על כך שאף 

 לאכבר סריל בגלל מראהו וכדי שלא תתבייש בו. עכשיו, הוא  להתקרב אל שיינישחשש עובדיה חולים. 

. (תיזסריל רואה אותו כך לא היתה מתביישת בו..." ) "אילו היתה שייני ו:תבוא לראותשמתבייש ומצפה 

היו יכולים לממש את  אףאולי . נעשההחיבור ביניהם היה , אחרבאה ורואה אותו כאדם אם היתה 

 . ולהינשא אירוסיהם

 ,ואף חטוטרתו אינה מעיקה על גבו ואינה מושכתו לארץ [...]יוצא אל הגן ומחמם "את גופו השבור  עובדיה

 ותר:יו, מקבלים אותו יותר וימציקים לו, לא צוחקים עללא (. תיזכאילו נקטם חוטמה וניטל מקצתה" )

[ ואומר לו מ.ש.הדגשה שלי, . עם עוזר המלמד כמו]ולא על חטוטרתו,  גבו"אף הרופא טופח לו בחביבות על 

התיר לו שיצא בקרוב לעיר כדי שינסה את רגליו קצת. כחו חוזר אליו..." , ו""היום נהיית לאיש עובדיה

אלו ומניח ראשו על כסת ממש  "וכשהיה עובדיה שוכב על מטה נקיה זו ומשתטח על מצעות לבנים (.תיח)

הדגשת ( בתיחשהיה משתכח מלבו שהוא חיגר ומלוכלך במומים הרבה" ) כמעטומתכסה בשמיכה ממש 

 . השיקום עוד לא מוצה עד תוםשתהליך "כמעט" ניתן לראות, המילה 

אם "הותר לעובדיה לצאת ולנסות את רגליו ועובדיה הוא אדם אחר: בסיומו  .כשנההתהליך נמשך כמעט 

 מחזירים(. תכדהליכתו לא תזיק לו יתנו לו יום השבת בבית החולים ומכאן ואילך הרי הוא ברשות עצמו" )

נטל את הקב החדש ונעץ את משערת השנים בכיס ]...[  "הביאו לו בגדי עצמו ולבש המרופטים:לו את בגדיו 

ים הצואים אלא שקשה לו במעילו למעלה שתהא נראית ונכנס לאולם. מתבייש היה עובדיה לחזור בבגד

צריך היה הוא , כשעובדיה לבש את בגדיו המרופטים לפנים .(תכדלהניח אחיו החולים בלא ברכה" )

שם את מברשת  הואבבגדיו ובמראהו ו מתבייש לאכבר עכשיו הוא  .אליו"בני המלכים" להתאים את 

"אבל  לום את אחיו החולים.לש ומברך( בגאווה במעילו המרופט להצלחת התהליך כמטונימיההשיניים )

לא הרי הילוכו עכשיו כהרי הילוכו קודם. קודם כניסתו לבית החולים היה מקרטע וזוחל כבעל מום ועכשיו 

תהליך בעל מום, עכשיו, אחרי כאדם הוא קרטע -בןחצי  בהיותו, לפני שנה. (תכדהוא מהלך כאיסטניס" )

, ביטחונו העצמי עלה והוא נכון להתמודד עם מעודן ואנין טעם. הילוכו השתפרהפך לאדם  ,השיקום

 .והאחריםעם "אחיו החולים"  – החברה

המלמד, שהקניט ובייש  עוזר –ן הראשו. מהעבר כשעובדיה יוצא מבית החולים, הוא פוגש כמה 'חברים'

"ראה העוזר את עובדיה, רקק רקיקה גסה ואמר, האתה  היותו גיבן:אותו באולם הריקודים והדגיש את 

? הבליט עובדיה את לבו מקום שנעוצה שם כלי השער של שיניו בכיס והשיב, אני ולא אחר, אני בעצמי הוא

"אחזו  :בו שינויים ומברך אותורואה אותו, עוזר המלמד בוחן . ביטחון עצמיו כבוד לויש  .(תכהובכבודי" )

עוזר המלמד  .(תכהיך" )עובדיה. כמדומה שחזרו לך נעור רבהעוזר ואמר לו, בו ואסתכל בדמות דיוקנך 

מזלזל בו ולא  בנימה אירונית גםאך  מכבד את עובדיה בתואר רב ומציין את השינויים שחלו בו לטובה.

ום ושאל אותו, מאין באת? נתעלם מן העין ואיננו. למבין איך 'עובדיה עושה ילדים מרחוק': "נתן לו ש

דומה עלי שחייבים אנחנו לברך אותך בברכת סבורים היינו שברחת לבראד והשכרת עצמך להיות מיניקת. 

 )תכה(. "מזל טוב

לבבי גם כאן, עובדיה . ריותקוצ לה לקנותכדי סריל,  לחנות אדוניה של שיינישל עובדיה כניסתו עם  –השני 

העוינות של בעלת הבית ושל ראובן הוא לא מבין את ריות. צוקעל המשלם מברך את כולם, , מסביר פניםו

"נטל את  :יודע על השתלשלות הדבריםכבר הקורא שעובדיה אינו יודע מה  .כלפיו יה,, השולהאדמוני

 (.תכוהצוקריות ויצא" )

ממשיך בחיפושיו. ביטחונו . הוא לא מבין וממנומגורש ו סריל מגיע לבית לחפש את שייניעובדיה  – השלישי

"היה עובדיה  :ית המחולותבב כשחיפש אותה, בדומה למה שהיה המפגשים העויניםבעקבות מעט מתערער 
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נתונים  היובתחילה ופחדיו (. חששותיו תכזחרד ועצוב. לא די שלא מצא אותה אלא שאינו יודע לאן יפנה" )

, השיקום בעקבות. לא איפשרו לו לפעול בצורה הגיונית. אלה יבייש את שייני סריל במראהו לכך שלא

לבחון את האפשרויות העומדות בפניו בצורה  ליחוהוא מצשהוא חרד ועצוב, הוא חזק יותר נפשית למרות 

"אפשר  :במקומות פחות צפוייםאף קודם אצל עוזר המלמד, בהמשך בחנות ובבית אדוניה ו –הגיונית 

  .(תכזשהיא שם ואפשר שאינה שם" )

 . מי שהיההוא רואה אותה ולא מאמיןבמקרה לבית הסרסורית ושם הוא מגיע  –אחרון רביעי והמפגש ה

מיד יבוא "  :ללא מומים, נעשתה בעלת מום המים רבים, נעשה אנין ומומיו מופחתים, ומי שהיתבעל מו

אצלה ויאמר לה בואי וראי סרילי חייתי שאנחנו כגוף אחד. מה הגוף הזה חלה אבר אחד כל הגוף מרגיש. 

עובדיה  (.תכזאף אנו כך, כיוון שחליתי אני אף את חלית כמוני, ברוך השם שכבר קמנו ונתעודדנו..." )

 .השתקפות האחד של השניהם  ואת בנה, כי לעזור לארוסתו לקבל את עצמה מסוגל גםמקבל את עצמו 

מוסיף כי, המחבר מטיל על עובדיה אחריות. ]...[ המדובר באחריות להריונה של שייני סריל,  87גרשון שקד

לידת הממזר נובעת מחוסר רצונו תיח( ]...[ אחריותו של עובדיה בהנרמזת בצירוף "כיולדת היה שוכב" )

ומחוסר יכולתו להתמודד עם חולשותיו; בשל כך הפקיר את ארוסתו והוא שב אליה 'שיבה מאוחרת', 

לאחר שכלו כבר כל הקצים. שיבה זאת היא בעלת משמעות רבה וניכרת בה נטייתו ההומניסטית של 

סתפק בהצגת בני זוג עלובים שהוכרעו על המחבר. יחסי אישות בין חלכאים ונדכאים. ]...[ הסיפור אינו מ

ידי יצרים ראשוניים: המין, האלימות ותשוקת הבריחה מחובות החיים לעולמו של המוות )בית החולים(, 

אלא מנסה להתיר את העלילה המלודרמטית במעין סיום הומניסטי שבו מתגברים הקורבנות העלובים על 

ב על עקבותיו וישאיר את האם ובנה לסבלותיהם, אולם מעניהם. ]...[ אפשר היה לצפות שעובדיה ישו

עובדיה אינו עושה כן. ]...[ עובדיה אינו יכול ואינו רוצה לנדות את תינוקו של שונאו ומענהו, שאיננו כמובן 

בנו הביולוגי, ומקבל על עצמו אחריות מוסרית לתינוק. פעולת מתן הצוקריות היא ביטוי לקבלת הדין. 

נחות, שאינו מוכן להתמודד עם הקשיים שהערימו החיים בדרכו, חייב לשאת באחריות מתברר כי גם אדם 

למפלותיו, חולשותיו ונכותו. עגנון, העניק לדמותו המגוחכת רגע של חסד, שבעטיו הוא הופך ממגוחך, 

 (.93-91מקורבן של חברה אלימה ואכזרית, לאדם המסוגל להתמודד עם החברה. )עמ' 

 

 קבלת מומיו שמשון ואופן 2.1.2
  

כבעלת מום מאופיינת . דמותו של שמשון לעצמואותו שמחבר תהליך שמשון, כמו עובדיה, עובר  

מוטקה נזכר ב"שמשון העקום שאינו יודע לסרב ואינו יודע . כבר מתחילת הסיפור , מלידהבולט בצוואר

מום בשריר הצוואר להתווכח או לעמוד על המקח, שמשון שאנשי המקום מתעללים בו מינקותו בגלל ה

כשהוא מביא אליו  (6) המטה אותו הצידה כאילו היתה אוזנו כרויה ללא הרף לקולות הבוקעים מכתפו"

קח, להחליט ולעשות לעמוד על המלהתווכח, גם הילדותיות שבו וחוסר הביטחון, שאין ביכולתו . את סואד

כאן, לפני , כי 88דויד גרוסמן, מוסיף שמשון המקראיההקבלה לעל פירוש השם שמשון, ועל . בחייו כרצונו

שלושת אלפים שנה בערך, בנוף החום, המתנהל בגבעות טרשים, בין זיתים ואלונים, אלות ועצי חרוב, 

שכרעה אשת מנוח ללדת. כאן נתנה לילד את שמו, שצלצולו בעברית כמו " מ  קטנה", ואולי גם כצירוף של  ש 

ש" מ  ששון לבין "גיבורי " ו"און". יש דמיון רב בין שמש  מ  " אחרים, כגון הרקולס, פרסאוס, פרומתאוס ש 

את שמשון מן הרמז האלילי שדבק בשמו: "שמשון על שמו של  'לטהר'ומופסוס. בגמרא, ניסה רבי יוחנן 

וספוס פלביוס בקדמוניות י ]...[ .)תהילים פד, יב( "יםִה ֹלן ה' א  ג  מ  ּו שמ  י ש  הקב"ה נקרא, שנאמר "...כִ 

                                                           
 .93-91. עמ' 3445. מנדלי, לפניו ואחריושקד, גרשון.   87
 .45. עמ' 3443. דבש אריותגרוסמן, דויד.   88
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( קובע ש"שמשון" פירושו "גברתן", ומוסיף "והיה הילד גדל מהר, וברור 335היהודים )ספר חמישי, עמ' 

 . (45)עמ'  .היה מתוך דרך חייו הפיכחית וגידול שערותיו, שעתיד הוא להיות נביא"

טל כי סיפורי שמשון מגלים דמיון לא מבודמותו, לשמשון המקראי ולמוסיף על מדרש השם  89יאיר זקוביץ

אחד בנעוריו וארי נוסף, הארי  –הרג אריות  ,כשמשון ,לסיפורים אודות גיבורים מיתולוגיים: הרקלס

עשרה פעולות הכפרה שהוטלו עליו, לאחר שבטירופו הרג את אשתו וילדיו. כשם -הנמאי, במסגרת שתים

, המסוגל לשאת את ששמשון היכה באויביו בלחי חמור, כך היכה הרקלס אנשים רבים באלתו. ]...[ כשמשון

שערי עזה, נושא הרקלס לזמן קצוב את הרקיע במקומו של אטלס. מותו של הרקלס בא לו מידי האשה 

האהובה עליו; זו נתפתתה לקנטאור, שנתן לה סם מוות מדמו, למען תמית את הרקלס. כך מת שמשון 

שיאבד את כוחו. כך מסופר רג בתקווה א  בעטיה של דלילה, שנתפתתה לאויביו. דלילה אוסרת את שמשון ל

על הרקלס, שבא אל הנסיכה אומפלה, ובחברתה אבד אונו, כאשר ישב ליד מנור האורגים ואחז ביתד 

שהטווים. ]...[ במסורת הקדומה היה שמשון דמות מיתולוגית של גיבור  מ  והמסופר עליו מזכיר גם  – ש 

תיאוריה זו וביקשו לבאר כל מעשה ממעשי  סיפורים על גיבורי שמש אחרים, כגון גלגמש. היו שהרחיבו

שמשון בהיותו גיבור שמש ומייצגו של אל השמש. כך ראו במחלפות ראשו סמל לקרני השמש ובגילוח 

חולשת השמש בעונת החורף. השתייה ממעיין עין הקורא, המשיבה לצמא את כוחו, מייצגת לפי  –השיער 

נשיאת שער עזה מתבארת בזריחת השמש מבעד תיאוריה זו, את התחזקות כוחה של השמש באביב; 

 . (321-326)עמ'  .אפשר שלא לשמוע את היסוד שמש-לשערים שבפאתי מזרח. ]...[ בשמו של שמשון אי

אולי כונה כך  ושמשון המקראי, אפי  עלבשמו,  בסיפור את שמשון מכנהלא ברור לגמרי, אם ליברכט 

 . )החזק וההרואי( כשמשון המקראיכהפוך על הפוך, כביכול שמשון בסיפור הוא לא 

"עד שיצא שמשון מן , לדוגמה: הסיפורלאורך  תמודגששהתנהגותו הילדית, לשמשון יש מום נוסף והוא 

(. 1המחסן בצעד כושל, מבוהל כולו, צווארו העקום כמעט נוגע בכתפו ושתי ידיו מאהילות על עיניו" )

ונרגע רק כשנוכח שסיבת בואו אינה  [...]ים שמע שמשון "..."ושתי ידיו מאהילות על עיניו", "בפנים נרעש

החליקו הכפות  [...]כיסה שמשון את פניו בשתי כפות ידיו כדרך הילדים  [...]קשורה באסון שקרה 

התרוממה כתפו של שמשון ונגעה  [...]והתקרבו זו לזו וקצות כל עשר האצבעות סימנו קו מתחת לעיניים 

 . והמומים הפנימיים שלאלה ונראה כי  קטן של ילדמאפיינות תכונות של שמשון, (. תכונותיו 1באוזנו..." )

: "... ושמשון הביט בה נבוך מצביעה על אינפנטיליות באשה שהובאה אליושל שמשון גם צורת ההסתכלות 

, מעולם לא חי חי בבדידות ממושכתשגם גבר גם (. שמשון 9ונסער כילד היודע שהוא מסתכל בדבר אסור" )

 שעומדת מה לא צופה א הוא. יש משום ערגה וציפיה ליחסיםבה ם אשה ואולי במבטיו המרובים ע

 ועכשיוהעתיד ששמשון רואה לפניו הוא כאן  .להתרחש בין סואד לבינו, זאת מפאת היותו בודד ומרוחק

 .ילד יום המחרתלראות מה הוא לא מסוגל של הסיפור  הבשלב זאולי , )כילד(

כל דבר קטן מערער כשבחרדה ופחד  חיביטחון עצמי נמוך. נראה שהוא  הואשל שמשון דמותו במום נוסף 

"מוטרד מרוב מחשבות המשיך לעבוד, נסחף לחשוב מה יקרה אם יצית גץ את שמלתה, אם תמעד  :ותוא

חרד  [...]לתוך הלהבות, אם יצליח הכלב להשתחרר מן השרשרת ויתנפל עליה, אם תיפצע ממסמר חלוד 

ה אותה מתקרבת אליו וידע שמן הראוי שישמיע מילות אזהרה, אך לפני שהצליח להגות מילה ודואג רא

 (.14כבר עמדה מולו..." )

ותוך כדי כך היא מגיבה על שמו )שמשון( שהיא  ,והיא מגלה לו את שמה מפתחים שיחהשמשון וסואד כש

"הוא קפא לרגע, זוכר את  בשמשון פחד ואימה: יםאולי דלילה. השמעת המילה וההקשר לדלילה מעביר

כשסיפרה לו שוב ושוב את המעשה הנורא של שמשון ודלילה, כאילו  ,רטט האימה שחלחל בקולה של אמו

היתה רדופה ממנו וככל שתרבה לספרו תלך ותתנקה מן האימה שהטיל עליה. שניהם ישבו מכווצים 

                                                           
 .321-326. תשמ"ב. חיי שמשוןזקוביץ, יאיר.   89
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הוא עצמו בפני התעללות בלתי כשהגיע תאור גזיזת מחלפותיו של שמשון, ושמשון הילד, כאילו עמד 

נמנעת, כלא את נשימתו כשאמו התעכבה על תיאור ברק הסכין המהבהב בחושך. עכשיו שמע את צליל 

השם שיצא מפיה של סואד והוא משוך, מתנגן, מפתה, כאילו התכוונה לבלבל אותו בנימת הקול המרגיעה 

והוא ידע מיד שהיא  –לי אני דלילה" אחרי שקשרה בינה ובין האישה האכזרית ההיא כשאמרה: "אז או

האם התעללות מצד לראות אפשר בדברים אלה (. 14מסוכנת לו ושעליו לגייס את כל כוחותיו מולה" )

את בטחונו וערכו  וערערלפתח אימה ופחד ואלה גרמה לשמשון התנהגות אמו אולי בשמשון, מילדותו. 

וזה מדרבן אותו ללככת תום העבודה ב ותואסואד עוזבת כש עולהחרדה מפני נטישה גם  העצמיים.

 . למחרתלמוטקה לבקש שתשוב גם 

ששמשון עושה  ,האקטיביהזה, הצעד ומשפחתו, הוא זוכה לפוגענות וזלזול.  של מוטקהכשהוא מגיע לביתו 

שמשון שכהולך לבית המחולות. שעובדיה עושה כשהוא נועז האקטיבי והצעד ל מקבילגורם להתעללות בו, ו

זו הטלטלה מחדש בעזרת סואד. האת עצמו  בונהלו והוא שמשנה את גורהליך תמתחיל פגוע, ו לבית שב

. לפני התהליך ששמשון עובר, אני רוצה להצביע על סדר מהפסיביות בה הוא חי אותו המוציא

"לפתע נבהל: עליו לדבר מיד עם מוטקה ולהבטיח שישמור לה מקום בטנדר למחר בבוקר,  :ההתרחשויות

צורך בה. בו ברגע פנה והלך  . אולי ראה את החצר המסודרת ויטעה לחשוב שאין לו עודויסיע אותה אליו

  (.34לביתו של מוטקה" )

בדומה ) כבר מרחוק רואה שמשון את מירב, בתו הצעירה של מוטקה והיא עומדת על המרפסת. מירב

את נימת "הוא שמע היטב  :שמשוןשמשפילה את הראשונה והיא  היא דמות נשית( סריל לשייני

ההתקלסות. שנים של התעללויות שידע מילדות לימדו אותו לזהות את הרוע החבוי בדברי אנשים למן 

המילה הראשונה. לפנים היה מסמיק למשמע הערותיהן של הנשים והנערות שהתקלסו בו. אלא שהפעם 

 . (31-34) "הצליח להתעלם מנימת הזדון של מירב

א מוותרת "..."אני מירב", המשיכה בשלה, נחושה למצות את ל היאושמשון מבקש לראות את מוטקה 

 שלכאורהמוטקה, . (31ות שנקרתה לה להפיג מעט את השעמום הזוחל של אחר הצהרים הכפרי" )נההזדמ

הגיח לפתע מאחורי הבית, ראה את שמשון ואמר: "הכל בסדר,  "... :מקבל את התנהגותו של שמשוןיותר 

 שמשון. כמו בני העשירים בסיפור 'עובדיה בעל מום',לועג למירב ול מצטרףהוא גם ו( 31שמשון?" )

חולצה משומשת ושמשון לבוש בבגדים מטולאים בלבוש  עובדיהכך ( תט"שמקושטים כבני מלכים" )

והם כולם )אמא של מירב( מצטרפת האשה שנמצאת בבית  אל ההתעללות שחייבים להחליף אותה.

 (.33-31)עמ' שמשון מתעללים ב

עובדיה מובא לבית החולים  – 'עובדיה בעל מום'באופן דומה בשני הסיפורים. בסיפור  נפסקתעללות ההת

'נועל' עצמו בפני הסביבה  הוא, חוזר לביתו פגוע שמשון – 'סואד'. בסיפור בגורלו מהפךהושם מתרחש 

, עמוק "שמשון הביט בשניהם ובמירב השוכבת כמעולפת על רצפת המרפסת ושמע בבהירות :המאיימת

בתוך אוזניו, את הצליל המבורך שהכיר מאז היה ילד, הצליל שהיה משתיק את העולם כשנעשו קולותיו 

אכזריים מדי. ]...[ השער הנועל את תעלות אוזניו התחיל לזוז לאט. כבר שנים שלא הופעל, ועכשיו דומה 

חוכמתו, על שברגע הנכון  לע שמשון לשמוע קול חריקה, כאילו היו הצירים חלודים. הוא הכיר תודה לשער

ידע לחסום את קולותיהם ואת צחוקם עד שנשתרר שקט. בתוך הדממה ראה את פיו של מוטקה נע אבל 

כבר לא חשוב היה לו מה אמר. שמשון פנה והלך לביתו, השער הסוגר על אוזניו דוחה ממנו והלאה את 

כמו )לבית המחולות(, ו ההליכה לבית השכניםאת  יזםשמשון  ,עובדיה כמו (.32-33הקולות הרעים..." )עמ' 

 לבית החולים.ואת עובדיה לוקחים שמשון חוזר לביתו . ופגועחבול כך שמשון ,  עובדיה

עובר שותפים בדיה לתהליך שעו .והלה סואד ובעזרתן של, שלו עם עצמו ההעצמהאת תהליך  עוברשמשון 

הוא אחרי ההתעללות של שמשון  .כרים בסיפור(צוות רופאים, אחיות וחולים אחרים )בני משפחה לא מוז
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"בערב ההוא, אוכל את שאריות : לשנות את גורלולא אותו שמשון שלפניה. סואד והלה נותנות לו כוחות 

המרק שהכינה, גמר שמשון בלבו שאם החליט הגורל להאיר לו פנים בפעם הזאת והביא אותה אל חצרו, 

לדבוק בגורל שלו ובמה זה שבוחר לכאדם אחר, נעשה שמשון  ןכא (.32ידבק במה שזימן לו גורלו..." )

, הליך העצמה, שתאפשר לו לעבור את שנהכמעט של כמו שעובדיה נזקק להשהיה  בסואד.  –שזימן לו 

החולים, כך שמשון מתנתק מהסביבה המרעה, בוחר לעבור קבלת העידוד מההתנתקות מהסביבה המרעה, 

 עצמו.לו לשקם את  יםאפשרמ, שדועם סוא עצמועם הליך העצמה את 

"הנה סואד והוא יושבים יחד ואוכלים ארוחת ערב. הוא יתקן את  :ועולים במחשבותיו פני הגורל יפים הם

אחד הכיסאות המושלכים בחוץ או יקנה כיסא חדש, והם יוכלו לשבת זה מול זה ולדבר, רגליהם נוגעות, 

די פעם באקראי בבשר שדיה, והוא מראה לה את והנה הם נשענים על מעקה המרפסת, מרפקו נוגע מ

אוספי השעונים והבולים שלו ומספר את קורותיו של כל שעון וכל בול והיא מתפעלת מן הסיפורים ומן 

 (.34השעונים ומן הבולים" )

תסתכל עליו ותראה את השיפור סריל וחושב איך היא  מזכיר את שייניבבית החולים גם עובדיה כך 

אבל אילו היה דבר חפץ מצוי ]...[ סריל רואה אותו כך לא היתה מתביישת בו.  היתה שייני : "אילובמראהו

סריל, שלא  (. שלא כשייניתיזריל..." )ס כך לשכניו ואומר דבר זה נתנה לי שייני-אצלו היה מראה אותו אחר

בבוקר ם ק הוא מחרת.שמשון ל לש לביתו מגיעהו לו שותפה, סואד עובדיהל היתה שותפה לתהליך ש

 מחרת, נסער ונרגש לקראת בואה של סואד. ה

"אך באותו בוקר, נרגש לקראתה, חרד שלא תגיע, השכים,  :שעריו הפנימיים והחיצונייםשמשון פותח את 

 השער הפיזי: שער שתי משמעויותל(. 34התקלח, לבש חולצה נקיה ויצא לתקן את עמוד השער שהתערער" )

. את בעקבות ההתעללות שנסגר ונאטםהשער  ,)בתוך נפשו של שמשון(מי והשער הפני )שער הכניסה לחצר(

. את השער בפני המרעים, אך להכניס פיזית את סואדכדי שיהיה אפשר לסגור השער הפיזי, שמשון מתקן 

 .כדי להכניס את סואד "לפתוח" גם כן, הוא צריך שהתערער הפנימי בנפשו

( ושמשון 35רטום המבקיעה את דרכה במים סוערים" )"כספינה חדת ח שמביא את סואד מתוארהטנדר 

"חושש שאם יזדקף יתגלה הטנדר כחזיון שווא וייעלם, צמצם שמשון את  :חושש שמא ייעלם הכל כחלום

"..."תודה רבה", נזכר  :בחוץנשאר  מוטקהולעומתה נכנסת סואד . (35עיניו וזיהה את המטפחת הכחולה" )

יו. "הכל יהיה בסדר, שמשון. אל תהיה כזה מודאג", שמע שמשון את שמשון בשער שסגר אתמול על אוזנ

( "הטנדר התרחק וסואד פנתה אל הבית. והוא, כמו באחד מחזיונותיו, 36זנב ההתנצלות החבויה היטב..." )

( שמשון 36פתח למענה את השער ]...[ "בוקר טוב", סגר אחריה את השער והשאיר את העולם בחוץ..." )

  העולם בחוץ.וסואד יחד, ו

הוא נסוג ומחזקת את שמשון, אך קדימה סואד פוסעת שתי פסיעות  .יש עליות וירידות ביניהםביחסים 

 :אין לה משפחה )הורים, סבים, אחים( גם לא ביתש. היא רומזת לו שהיא לבדה בעולם, ומגלה חששות

יעה על גבולות "..."פה", אמרה והתוותה בידה קשת רחבה מן השער ועד המחסן, כמלכה המצב

להיות פה", שכח את החלטתו לדבוק במה שיזמן לו  "..."את לא יכולהמפחד: ( ושמשון 39ממלכתה..." )

, "עיניו נמשכות אל התנועה החיננית שבה מחד(. 24-39הגורל שהשתגע פתאום והתחיל להאיר לו פנים..." )

"זוכר את השם "דלילה" השוהה  ,אידךאליה ורוצה בקרבתה. מ( נמשך 24החזירה את ידיה אל הצלחת..." )

"הניח שמשון את המסור  :א בכיי, הלנוכח הקשייםו ( התגובה הילדית של24על לשונה, משוך ומאיים" )

שחקיו הישנים, מידיו ופרץ בבכי, נכנע לתחושה הישנה, תחושת הגורל החוזר להשתעשע בו באחד ממ

מאפשר להיכנס  שמשון. לה כאםלו שמשת מ ה. הלההולך להלאומלל וכואב, ושמשון (. 23האכזריים..." )

"לפנות  :, של חוץ לארץעם זכרונות מהעברחיה בהווה המאופיינת כזו הלה קשיים. לה יש אך גם  ,בשעריו

ערב, מבולבל ודואב כולו, הלך לשוחח עם הלה, ולא מצא אותה בביתה. רק ריחו המיוחד של הבית קידם 
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פות וניחוחם העדין של התמרוקים, שמאז ילדותו הצטייר בעיניו כמה את פניו, בליל ריחן העז של התרו

הלה הגיעה לאחר  [...]שאליו כיוונה אמו כשהיתה אומרת בתערובת של ביקורתיות וערגה "חוץ לארץ". 

כשעה, פניה משולהבים. הם נפגשו בשמחה, בחיבוק מוחץ, אצבעותיה עוברות לאורך צווארו במישוש 

 (.23ה ילד. אחר כך הביטו זה בעיני זה וזיהו את הזיק החדש שניצת בהן" )מהיר, כמו בימים שהי

, מספרת סיפורי ביקורתית, מפחידהמאופיינת כאמו שחסרה לשמשון.  ,המשמעותית האםדמות  היאהלה 

. נותן לה לגעת במום שלולהלה ואף  לא מחבקת ואוהבת. שמשון קרוב, אימה, לא מקבלת שינויים ואחרים

. , מקשיבה ואף מייעצת לו בטעםמאפשרת לו לדבר :היא מקבלת אותו כמו שהוא, ראתהשמח לק הוא

  החולים כלפי עובדיה., לסיפור 'עובדיה בעל מום', הלה משמשת בדמות הצוות הרפואיבהקבלה 

"..."אשה שרוצה להיכנס לחיים שלך זה לא יכול להיות  :סואדכוונותיה של על נוטעת בשמשון אמון הלה 

בגילך כבר אין מה  [...]טוב. ואתה הרי בחיים לא תיגש אל אישה, אז זה טוב שהיא לוקחת יוזמה דבר לא 

( כך היא מייעצת 22להפסיד. ואם היא חרוצה ומוצאת חן בעיניך, אז אולי אתה צריך לתת לה לבוא..." )

של בדידות הבנושא מנדלבוים מוורשה. הלה נוגעת לעצמה מכינה את היא , אך אולי לשמשון על סואד

כל אדם  .(22"..."הבדידות זה הדבר הכי רע שיכול להיות לבן אדם..." )שמשון ואומרת לו, כמו לעצמה: 

 :בן זוג לחיים ,מצאה לה שותף, כמו שמשון, והלה שנשארה בגפה ,מחפש שותף כדי לא להיות בודד

"זה המחשבה שלי:  [...]" "..."אשתו חולה מאוד", השפילה את עיניה. "ואתה יודע מה החלטתי, שמשון?

אנשים בגילנו  –אבל חשבתי לי: אם הוא ישאר לבד  [...]אם הוא יישאר אלמן, אני הולכת לגור אתו" 

אנשים צריכים להתחתן עם אנשים שהם יודעים את השפה שלהם  [...]מתחילים לדבר בשפה שלמדו בבית 

נדלבוים, אך קל לה יותר להסביר זאת כך אפשר להבין כי הלה מדברת על חייה שלה ושל מ(. 24מהבית" )

ים היא נכנסת בשער למחרת סואד באה אל שמשון כדי להישאר.לשמשון ומערכת היחסים שלו עם סואד. 

להיטהר( אף להתנקות )אולי , היא שולחת אותו להתרחץ. את רגשותיוומסדרת ומנקה את ביתו השניים, 

 והם מוצאים את עצמם ביחד כגוף אחד. 

 

 סיכום ביניים – עובדיה בהשוואה לשמשון –המום  יקבלת המום על ידי בעלופן א 2.1.1
  

ממומים רבים סובל ש ,עובדיה. לשני חלקיםמחולק  ושמשון עוברים בסיפורהתהליך שעובדיה  

מובל לבית כאשר עובדיה  מאשר את מצבו. –האלבלייב  – פירוש שם המשפחה. אדם-בןלמעשה חצי  הוא

שם מלמדים אותו  .בלומחלת הכליות ממנה סב טיפול רפואי מקבלשנה, כמעט שוהה בו , החולים

ועוד. הוא מקבל צת הגוף ימיומנויות פשוטות כמו צחצוח שיניים, מריחת קרם על העור, טיפוח השיער, רח

שנה, היא כמעט ההשהיה, שנמשכת ות הגוף והנפש. להתחזק לותזונה מתאימה, מנוחה ותמיכה, שגורמים 

שלם כשעובדיה יוצא מבית החולים הוא אדם ועם החברה.  זוק ומתן כוחות להתמודד עם עצמולצורך חי

  החברה. התמודד עם לו , להשלים עם מומיולקבל את עצמו מסוגלה

תבודד, לא התרחק מהחברה, ה ,תקשה להתמודד עם מומיוהשמשון  כןלפני . דומהשמשון עובר תהליך 

והסביבה לא  אחיו בכלא, הוריו נפטרותמיכה משפחתית, כי  א לא קיבלהואו חברתי. קשר זוגי ליצור ניסה 

, שאף היא בעלת מומים, נכנסת לחייו כאשר סואדדמות אם אהובה. כאת הלה, רק יש לו . אותו קיבלה

הלה שמקשיבה, תומכת ומשקפת : מעורבות שתי נשים אהובותשלו בשלבי השינוי שמשון עובר שינוי. 

מדמות של שדה, כלילית, זוגיות ואהבה. אדם, שמלמדת אותו להתבגר, להיות  ,סואדולשמשון את מצבו 

אמהית, אוהבת, אשה שתומכת  –מפתה והרסנית כדלילה בתחילה, נעשית סואד לדמותה של חוה 

ומקבלת. היא משמשת כעזר כנגדו בעוד שלילית/דלילה הן נשים עצמאיות שלא ממלאות את הפונקציה 

הם התהליך )כמעט שנה, כמה ימים(  אורך הזמן שלהן לא עוזרות והן נגדם. הזו כלפי האדם שלידן. 

 מומיהם ולדעת לחיות עמם בחברה. לקבל את ולעובדיה  לשמשוןשעוזרים 
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 שמשון חי בזוגיות ואהבה עם סואד.ותינוקה, משתלב בחברה ואולי מקבל את שייני סריל חוזר ועובדיה 

         .  אדם )גבר( בעל מומים שמתקשה לקבל את מומיו; 1 מה:סדר התרחשות דובבנויים שני הסיפורים 

.  מושהה לזמן 2ביוזמתו להתעללות של החברה ודרכה לטלטול פנימי וחיצוני;   , אך.   נקלע שלא בטובתו3

שמשון , עובדיה לשייני סריל –.  הוא חוזר לחברה ולאשה 4טיפול בינו לבין עצמו בעזרת תמיכה חברתית;  

 לסואד. 

 

  בהשוואה לסואדסריל  ניייש –אופן קבלת המום על ידי הנשים  2.4
  

נשים,  היותן. הנקודות הדומות לשתיהן, הן: מרעותההן נשים שונות האחת שייני סריל וסואד  

. הן עובדות בעבודה דומה )משרתת, )לטוב ולרע( שתיהן צעירות, בעלות אופי פמיניסטי, משוחרר, חתרני

שייני סריל מאורסת לאדם שאיתו היא לא רוצה להיות, סואד  –ן מחפשות זוגיות שתיה. עוזרת בית(

 בודדה, רווקה ומחפשת אהבה וזוגיות. 

שייני סריל גבוהה ושמנה, סואד  –ת ביניהן, הן: שייני סריל יהודיה, סואד בדואית. במראן נקודות השונּו

שייני סריל  –ולות. מקום המגורים שלהן שונה רזה וצנומה. לשייני סריל עיניים ירוקות, לסואד עיניים תכ

שלהי המאה : , סואד גרה בכפר בדואי בישראל. זמן הסיפור גם כן שונהבעיירה יהודית במזרח אירופה חיה

שייני סריל נאנסת על ידי אדם כמותה, סואד כמו כן,  .העשרים ואחתשלהי המאה לעומת  עשרה-התשע

 א עם אדם כמותה. מוצאת זוגיות ואהבה עם אדם יהודי ול

 ,היחס כלפי שייני סריל הוא עוין ומעניש –נקודות שוני נוספות אפשר לראות ביחס המספר/ת אל הנשים 

האחד גבר )ש"י : בסיפורים /תיחס כלפי סואד הוא אמפתי ואוהד. כמו כן, נקודת המבט של המספרהואילו 

 השניה אשה )סביון ליברכט(. , עגנון(

בעלת לילית, פתיינית, דמות כשייני סריל : , השונהאת דמות 'האחר', הזריפורים בסשתי הנשים מייצגות 

  יצרים מיניים חזקים, שטנית. התנהגות זו שלה גורמת לה להיעשות בעלת מום.

בגלל בחברה  , אחרת, זרהשונהאפשר למצוא את ייצוגה של לילית, כדמות מפתה, לא ברורה, סואד גם ב

היא מפתה את . והיא נטע זר בכפרה ובחברה הבדואית נטשוה, סבה תורכי  הוריה –הלא ברור  מוצאה

. למרות אלה, שמשון ומבקשת את קרבתו על אף היותו יהודי ועל אף היותו מבוגר ממנה בעשרות שנים

בשל היותה  לא מענישה אותה הסופרתהמקבלת את שמשון כמו שהוא. : האם, את חוהגם סואד מייצגת 

  . , בחברה שונה משלהלחיות את חייה עם אדם השונה ממנהיכולת קול ולה  ואף נותנת שונה וזרה

 

  מומיהואופן קבלת שייני סריל  2.4.1
 

שם יהודי נפוץ במזרח אירופה, הינו : שיינה )או שייני(, השם שייני סרילמפרשת את  90דינה שטרן 

פיה הוא אחד ממאפייניה השירים, שיו-שמשמעו )באידיש( יפה, קושר את שייני לרעיה, גיבורת שיר

ה אינו מתמקד בפניה " )שה"ש, ד, ז(. יופיה של הרעיְךין ב  ם א  מּוי ּוִת י  ע  ה ר  פ  י   ְךל  המרכזיים, כנאמר: "כ  

ְךהמקיף " ציין את כוליות דמותה, דבר שמצא את ביטויו בתיאורמבלבד, כי אם  ין ב  ". דומה, ּומּום א 

"שהיתה  :עובדיה, עת עמד בבית המחולות וצפה ביופיה מרחוקשכזאת היתה דמותה של שייני בעיני 

סריל מתמרת ועולה בין שאר חברותיה. היה עובדיה עומד וצופה ביופיה ולא נתקרב  קומתה של שייני

השם "שייני" גם בעל זיקה מצלולית לפועל "שיינן", שמשמעו להאיר  (.)תט אצלה כדי שלא יבייש אותה"

סמי וזו של זיו. באשר לשם ובורת הסיפור בקונוטציה כפולה: זו של יופי ק)באידיש(, כך נטען שם גי

.                    "סריל", שבסיסו הוא בשם "שרה", שמה של אשת אברהם, שמובא כאן על דרך של הקטנה כסריל

                                                           
 .23-21. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   90
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דומני . ואת ההפך מהפירוש הסמלי שניתן לאולי של שייני סריל מציין שמה , כי רוצה להציע. (23-21עמ' )

  .)יפה, ענווה וצנועה כשרה המקראית( באירוניה כדי לציין את ההפך ממה שהיאניתן לה שמה  כי

 :כאשה מופקרת, שמלעיזין עליה ומרננין אחריה ,בתחילת הסיפור, תהאחמתוארת בשתי צורות:  דמותה

דבקת כדונג לכל בחור היא נ [...]אלא שמרנינין אחריה?  [...]"...כלום היה מארס בתולה שמלעיזין עליה? 

מוסיפה על  91(. שטרןתחובחור, ולא עוד אלא שמחזרת אחריהם ומתייחדת עמהם ומרקדת עמהם..." )

כמופקד  סריל היפה, זקוקה להכוונה ולריסון ועובדיה רואה את עצמו אפיון דמותה, כי ארוסתו שייני

מיושב וטוב לב, הקונה בכספו הדל  סריל, הנתפסת כקלת דעת, מצטייר עובדיה כאדם עליה. בניגוד לשייני

 (.1)עמ'  .סריל במקום לקנותם לעצמו בגדים חדשים לשייני

סריל מתמרת ועולה בין  "שהיתה קומתה של שייני :כתמירה ויפההיא מתוארת , בבית המחולות השניה

 ני המתבונןרק בעי( יפה, גבוהה אך תטשאר כל חברותיה. היה עובדיה עומד וצופה ביופיה ולא נתקרב..." )

לבין מחמדי גופה  עושה הקבלה בין מחמדי גופה של הרעיה ב"שיר השירים" 92שטרן. )כלומר, באירוניה(

" ...יןלִ י י  ד  ין ש  י, ב  י לִ ִד וֹ ר דמֹ ר ה  רוֹ ו"צ   ,ז, ד( שה"ש.ה" )י  בִ י צ  מ  א  ים ת  ִר פ  י ע  נ  ש  כִ  ְךיִ ד  י ש  נ  : "ש  של שייני סריל

מתפעל מיפי שדיה של הרעיה וקושר להם דימויים מחמיאים. גם הרעיה בעצמה א, יג( הדוד  .)שם

 משתבחת בהם ומזמינה את דודה ללון בין שדיה. 

בסיפור: שדיה של שייני כמו קורצים לאחרים, וכלפי עובדיה הם משדרים עוינות וריחוק. כאשר שייני 

ירה אותו מעלפונו "פקח עיניו משהו ]...[ רבת גופה העסריל כפפה את עצמה כלפי עובדיה אחרי שהתעלף, ִק 

מפלי שדיה החמים נתקלו בלבו והיה חש בחמימותם" )תיב(. עובדיה, החש עצמו דחוי, מנסה לקלוט מעט 

 מאותה החמימות, ששדיה של שייני סריל הקרינו לאחרים. 

יא(  ,ן" )שם, דנו  ב  ח ל  י  ר  כ   ְךיִ ת  מ  ל  ח ש  י  ר  "ו   ,ז, ט( שה"ש.ים" )ִח ּופת  כ   ְךפ  ח א  י  ר  ...ו  על הריח ב"שיר השירים": "

הדוד אוהב את הרעיה בכל נפשו ובכל חושיו ומזהה את ריחה עם ריח תפוחים וריח לבנון הרווי בשמים. 

                     והדוד קולט את ריחם אל תוכו.  גופה של הרעיה ושמלותיה חביבים עליו ומשכרים את חושיו

הגיבורים לפי ריחם. במפגשו של עובדיה עם שייני בבית המחולות קולט עובדיה את שייני  בסיפור מזוהים

אינו  ,העומד מרחוק ,באמצעות הריח היוצא מן המטפחת המצוירת, בה מחביאה שייני את פניה. עובדיה

יין עמה באמצעות הריח מרחוק )תט(. גם ראובן האדמוני מאופ דמעז להתקרב לשייני הרוקדת וכמו מתייח

)אם כי, אני סוברת, כי שייני סריל  בריחו, אך זהו ריח רע, עד כי אין שייני סריל יכולה לעמוד בד' אמותיו

ואולי אף נמשכת אליו. סימוכין לכך אפשר לראות בהמשך קיום  לא לגמרי מתעבת את ראובן ואת ריחו

)תכב( וגם כאשר היא באה "כבני אדם מיושבים נתנו דעתם על כל דבר ודבר תחילה"  :היחסים ביניהם

אליו בלילה ומבקשת ממנו שישא אותה לאשה "דמעותיה חבשו את הקנה שבגרונה ]...[ הבליעה שייני 

סריל דמעותיה והלכה לה. אילו היה ראובן מדבר על לבה דברים של תנחומין או היה דוחה אותה בלכי 

 .ו שגער בה..." )תכד(. הערה שלי, מ.ש.(ושובי, מי יודע אם היתה שייני סריל מוציאה ימי הריונה, עכשי

א, טו(. עיני הרעיה נמשלו  .ים" )שםנִ יו   ְךיִ ינ  ה ע  פ  י   ְךנ  י, ִה ִת י  ע  ה ר  פ  י   ְךנ  תאור העיניים ב"שיר השירים": "ִה 

ליונים, המקרינות נאמנות ותום. העיניים, עיני יונים, הן סוד יופיה של הרעיה. היופי הפנימי והיופי 

 הם בבחינת מהות אחת.  החיצוני

בסיפור: עיניה של שייני סריל הן הפריט היחיד בפניה אותו מתאר המחבר, והן רחוקות מלהיות עיני יונים. 

)תכח(  עיניה של שייני סריל משקפות את כל הכעס שבליבה כלפי עובדיה, "עיניה הירוקות נתמלאו עברה"

  (.31-34 )עמ' .עת התייצב לפניה עובדיה בשובו מבית החולים
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, מאוד בולט. היא הלרקוד, להיות חופשי – גבריםצורת ההתנהגות של שייני סריל והרצון להתרועע עם 

משתמשת בנשיותה כדי להקסים ולפתות גברים, היא מתחילה את ההתעללות בעובדיה ואף נותנת את 

  בו. לחברה להתעללהאות 

יפה ותמירה, עכשיו: "שייני סריל עומס גופה התנהגותה מוקצנת בפרק ח'. בתחילה, שייני סריל היתה 

ושמנם של איבריה ודושנו של בשרה היו מטילים עליה מעין שעמום. ולילות אלו לאחר סעודה שמנה 

כשהיא שוכבת על מטתה מלופפת בכרים ובכסתות מה יעשה הלב הפנוי שלא יבוא לידי הרהורי עבירה? 

מפטפטת ביצרה, עכשיו שהם מגרים את יצרה היאך ואילו היו הבחורים מניחים ידיהם הימנה היתה 

 תיט(. -תעמוד בפני יצרה" )תיח

מה את לממש אלה גורמים לה ו היא שמנה, משועממת ".שיר השירים"לא הרעיה החסודה מכבר היא 

שייני סריל ניתן לראות במשפט: מטרים למה שצפוי ל רמז. "עמהם: "לחזר ולהתייחד עליה שאומרים

הקבלה בין . יד קופצים עליה הפרעושים, כך עובדיה, זכה לכלה, זכו בה אחרים" )תט("זכה אדם למטה מ

לבדה, כשיה בגוב שייני סריל . לגברים הסובבים אותה –והפרעושים והאחרים  ,הכלה לשייני סריל, המיטה

אפשר  "ואילו היה החיגר כאןלועגת לו:  ואףמהרהרת בו, לא לידה, היא לא )עובדיה( השומר שלה אריות, 

שהיתה ניצלת על ידו מן החטא, עכשיו שאינו כאן הריהי כשפחה חרופה, אין לבה לבחורים הגסים אלא 

  .שעזי פנים הם ואינה יכולה לעמוד בפניהם" )תיט(

, כי עגנון יכול היה לסבך את שייני סריל בפרשיה אחת 93על הסתבכותה של שייני סריל, כותב אהרון קומם

הודה יואל או עם משרתו ראובן האדמוני. אך הוא טורף את שני הקלפים שבידיו עם בנו של בעל הבית, י

אותו אדמוני, שניהל גם את  –ומציג משחק שלם של מאבק כוחות, בו יד המשרת היא על העליונה 

 (.345)עמ'  .ההתעללות בעובדיה בבית המחולות

בה מתוארים  הפחה יהודימהקל אל הכבד. בהיותה משרתת אצל משבשייני סריל עוברת תעללות הה

שלושה בני משפחה: בעל ובעלת הבית ובנם יואל יהודה: "בנו של בעל הבית יהודה יואל חובש בית המדרש 

היה יושב רוב היום בבית המדרש ולא בא לסעודה של צהרים בזמן שכל בני הבית מסובים בסעודה אלא 

 " )תיט(. ...בא סמוך למנחה

מכינה לו את ארוחת הצהרים. כבר זו שהיא בכמה דרכים. תחילה ל שייני סריל מפתה את יהודה יוא

"... והוא גומע ואוכל, מוצץ ואוכל את החזה שהצטמק  :בתאור הכנת הארוחה, אפשר לראות רמז מטרים

יפה יפה. אלמלי לא נתביישה היתה קמה ומנשקתו. לא לשם עבירה חס ושלום אלא מתוך חיבה. אינה 

יה דולקים ועיניה שוקעות על ברכיה והיא מתמלאת כיסופין" )תיט(. כמו מספקת להסתכל בו עד שלחי

, המגע ביניהם הוא בוסרי. שייני סרילב, כך מגיע המגע שהכינה לו החזהבשר צץ את ומע ומושהוא ג

 . כמשחקי חיבה

בא ומעיר את שייני סריל כדי שזו תנעל את הוא כאשר יהודה יואל משכים לבית המדרש, היה בהמשך, 

"פעם אחת קודם שבא גלתה לבה וכשהגיע אצלה עשתה עצמה ישנה. לא הספיק להסתכל בה  :דלת אחריוה

בא ונגע בה. מיד נכנסה בו חמימות שלא הכיר מעולם והיו אצבעותיו מרתתות על  [...]עד שניטלו חושיו 

יום שני עמד ביניהם: "כיון שהגיע בוקרו של  המגעלבה עד שעלה עמוד השחר" )תיט(. בעידודה נמשך 

והוכיח עצמו בפתגמי חז"ל וכבר ביקש לעוררה ולילך. פחז עליו יצרו וכפה ידו על לבה עד שנשתקעה בגלמי 

, גורמת של לילית ההתנהגותכ ,שייני סריל בהתנהגותהושוב לא הניח ידו הימנה" )תכא(.  [...]בשרה 

 לתלמיד היהודי החכם ייסורים וחוסר יכולת לעמוד בפני יצריו. 

                                                           
.  1994. חקרי עגנוןזינגר". בתוך: -קומם, אהרון. "האשה הסוטה והבעל הקרנן דבורה בארון, עגנון, באשביס  93
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, כי ממלכת השדים מקבילה לממלכת האדם. ]...[ ה"מלאך" וה"שד" שוכנים 94יצה אברבנאל מציינתנ

כאחד באדם, וכי לכל תכונה אנושית יש מקבילה "שדית". ]...[ בסיפורים היהודיים מודגש ביותר כי 

 . הסכנה לאדם מן השדים, מן הצד השני, האחר )סיטראבממלכת השדים שוררים חוקי הדת היהודית

אחרא( מתחזקת ביותר בלילות ד' ושבת דווקא. דווקא אז השדים יוצאים לשחר לנפש האדם, ובכל 

 (. 62-63הסיפורים פגיעתם רעה בתלמידי חכמים דווקא. )עמ' 

"ולא שחרית בלבד אלא כל אימת שהיה בבית  :בהמשך היום, כאשר לא היה איש בביתגם בשחרית וגם 

עמד בפני יצרו. וכך היו נוהגים, היא יושבת אצל התנור, פוזמק בידה  ואין איש מאנשי הבית שם בבית לא

ופקעת של חוטים על ברכיה ועושה עצמה ישנה והוא בא לו בחשאי ונותן ידו על לבה ומשתעשע בפקעת 

 שבחיקה" )תכא(. 

אפשר אולי לראות ( האשה המפתה – היצר הרעהתלמיד החכם ו –)היצר הטוב  היצרים מאבק זה של שניב

החסידים למול ההשכלה.  –את המאבק שניטש אז בין הזרמים השונים של היהדות מעבר לסיפור עצמו, 

בית המדרש מייצג את החסידים ואילו הפיתוי, האשה, היצר הרע שלמד בחכם, התלמיד היהודה יואל, 

 . הדתית את פיתויי ההשכלה, המודרנה, הרצון להשתחרר מהשליטה מייצג

 הם מובילים להתעללות , אךעצימת עינייםתוך בהסכמה יל לבין יהודה יואל נעשים בין שייני סר היחסים

בינה לבין ראובן האדמוני, שאפשר להקבילה  גסה וברוטלית ,לאונס ולאחר מכן למערכת יחסים מיניתו

 בעובדיה בבית המחולות. להתעללות 

: "ומי גרם לראובן שישלוט מוסיף, כי יהודה יואל, בן האדון מכשיר את הקרקע לפני משרתו 95קומם

בכך משיג עגנון את  ,אין כאן רק תבלין של גירוי יתר .בשייני סריל? יהודה יואל בנו של בעל הבית" )תיט(

אחדות הטון והאווירה: העלילה נשארת ברמה החברתית הנמוכה, מבלי ליצור תסבוכת של קשר ארוטי 

משרתת. ראובן האדמוני, המשרת, קורא את הנתונים, בין בנו של בעל הבית לבין ה –בין מעמד גבוה לנמוך 

והוא אדון המצב: הוא יודע על הסתבכותה של שייני סריל עם בנו של בעל הבית, מאיים עליה שימסור 

 (.345)עמ' . ואז מנצל את חולשתה עד תוםאם לא תיענה לו אותה לבעלת הבית 

ואם לאו מוסרני אותך לבעלת הבית. מכאן "כפה המשרת עליה את ידיו ואמר לה אם את שומעת לי מוטב 

היתה ידו על העליונה ]...[ אותה שעה היתה שייני סריל עסוקה בהצעת המטות ובמטתו של יהודה יואל 

עמדה, שכשכה את הקש ופרסה את הסדין ]...[ עד שהיא עומדת כך לפתוה שתי ידים גסות וריחו של 

מחלחל באפה. כפאה המשרת על המטה ונפל עליה.  האדמוני שלא היתה יכולה לעמוד בד' אמותיו היה

 תכב(.-נשימותיו כבדות היו כנשימות המפוח. שנים שלושה רגעים שהה עמה. ופתאום הדפה ורקק" )תכא

האונס שייני סריל וראובן  אחריעל התנהגותה. כבד עונש בשייני סריל וגם שיא ההתעללות  מהווההאונס 

 ם שלביניהם הם יחסייחסים הקי האבהבים עם יהודה יואל. משחמו לא כם יחסיהאדמוני מקיימים 

"ובשעה שהיתה שייני סריל עולה לעלייה להספיק מים ומזון לעופות היה קופץ עליה האדמוני מתוך כפיה: 

הזוית ותוקע באזנה ונועץ קנה קלמוס בפיה, מיד שייני סריל מתחלחלת ומניחה ידיה על כרסה והוא לופת 

ראובן האדמוני ברור ששולמרות  ,שייני סריל הרה היחסיםבעקבות  עת לו" )תכב(.אותה בידיו עד שנשמ

מאבדת  על פי המסורת היהודית. היא הלכתי גורם לה למוםובכך  הוא האב, הוא לא מוכן לשאתה לאשה

"אותו לילה ננער ראובן משנתו. בדר ראובן את זרועותיו ושאל, מי כאן?  :מסולקתו את פרנסתה, מגוריה

התחיל קולה מרטט מתוך לבה, אני כאן ראובן. הס שלא  [...]קה שייני סריל את ראובן ואמרה, הס. השתי

הוסיפה ואמרה, מה לעשות? אם אין אתה נושא אותי כדת אני מפילה עצמי לתוך הנהר. נתן ]...[  ישמעו הם

  תכד(.-ראובן את שתי ידיו על גבי מצעו וזקף עצמו עד לחציו למעלה ושתק..." )תכג
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נערה  –מציע, כי משחשה שייני סריל כי הרתה, היא מגלה לראובן את הדבר. זהו מעמד "אבוד"  96קומם

שהרתה מחוץ לנישואים, גורלה נחרץ. והנה ראובן לא רק שאינו מתרכך, אלא הוא מגרש את הנערה מעל 

 .(345)עמ'  .כדי כך ששייני סריל מתפכחת לגמריפניו בגערה, עד 

רואה במעשה החטיפה והאונס של נשים במיתולוגיות  בוחנת את האונס במקרא, ש97אלרעי-עליזה שנהר

השונות ובמקרא, שאינם משקפים בהכרח יצר פרוע של גברים תאוותניים, אלא יש בהם גם ביטוי 

למשאלה לעליונותו של האנס ולעליונותה של החברה ממנה הוא בא, על פני הנאנסת ועל פני החברה ממנה 

התרבות  להתרבות את נצחונה על החברה היריבה או ע-סיפורי האונס מסמלת החברהבאה. באמצעות 

החברה מחנכת את הנשים לא רק בחברות הפטריארכאליות, להתנהג בצניעות, בפסיביות, לא  היריבה.

לגלות רצון או דעה עצמאית, אלא להפיס את דעת הגברים. הן מתחנכות להבין שנועד להן תפקיד הקורבן 

הן אינן שוות לגברים עליהן להישמר מפני אלימות הגברים, שאחד מביטוייה הוא האונס. בסדר והואיל ו

הדתי הגבר מגלם את התרבות והשליטה ואילו האשה מגלמת את הטבע הפראי שיש לרסנו. -הפטריארכאלי

ה, על הנשים נאסר לתת כל ביטוי ליצריות שלהן שלא במסגרת הנישואים והסדר הפטריארכאלי. מי שחרג

מי שמגלה את ערוותה ברבים. בספר דברים פרק כב, יש ככמו דינה בת לאה, נחשבה פרוצה, יצאנית ו

תּול ה  ר  ב  ע  י ה נ  התייחסות רחבה לחוקים הנוגעים למעשי אונס של נשים וביניהם על מקרה: "...ִכי ִיה 

הֹוצ   ּה: ו  ב ִעמ  כ  ש  ִעיר ו  ּה ִאיש ב  א  צ  ִאיש ּומ  ה ל  ש  ֹאר  תמ  ם א  ל-את  ם א  נ יה  ם ֹאת   ם -ש  ת  ל  ק  ִהיא ּוס  ִעיר ה  ר ה  ע  ש 

ת תּו א  מ  ִנים ו  ב  א  ל-ב  ר  ע  ע  נ  ר ֹלא-ה  ש  ב   ר א  ת-ד  א  ִעיר ו  ה ב  ק  ע  ל-צ  ִאיש ע  ר-ה  ש  ב   ר א  ת-ד  ת  -ִענ ה א  ר  הּו ּוִבע  ע  ת ר  ש  א 

ָך..." )ה   ר   ב   (.95-94 )עמ' .כה(-כדדברים. כב, ע ִמִקר 

נשאלת השאלה, מדוע המספר, על אף בקיאותו הרבה במקרא, מעניש את שייני סריל על התנהגותה 

 ואת ראובן האדמוני, שמבצע את האונס הברוטאלי, מוציא ללא עונש?  הייצרית

את התמה של ההתנהגות הזנותית שלא הולמת אשה יהודיה ומתוך כך גם את  להבליטרצון מתוך אולי 

עדים "בליל של ניטל, שהלך בעל הבית לשחק בקלפים ומסר את  ללאהאונס נעשה כך גם  .ויהעונש הצפ

המפתחות של החנות בידי המשרת. הביאם המשרת לבית החנווני ולא מצא שם אלא את שייני סריל 

לאנוס אותה בגלל התנהגותה הזנותית, כי כמו  לגיטימציהאז ניתנת לראובן האדמוני  בלבד..." )תכא(

עם יהודה יואל, כשהתחיל במעשהו בשיתוף הפעולה של שייני סריל "והיה מסתכל כגנב, שמא  שקרה

הרגישו אחרים במחשבותיו. כיון שראה שלא הרגיש בו אדם הגביה ראשו כבן חורין...")תכ(, כך גם כשאין 

 יל.  עדים למעשה, בדרך כלל מאמינים לגבר ולא לאשה ובודאי לא לאשה במעמדה הנחות של שייני סר

הוא ש, כי ראובן האדמוני כובש את שייני סריל ב"ליל ניטל" 98דינה שטרן עומדתעל משמעות "ליל ניטל", 

, שמשמעו בלטינית Dies Natalisליל הולדתו של ישו לפי האמונה הנוצרית. התיבה "ניטל" מקורה בכינוי 

ן זמן, שבו סוגרים היהודים את יום של היהודים והפך למעין ציו-יום הלידה. שם זה השתרבב ללשון היום

חנויותיהם ויוצאים לשחק בקלפים. בסיפורו של עגנון חוזר חג זה ומקבל מחדש את משמעותו המאיימת: 

ביום זה דווקא, באין בעלי הבית בביתם, מנצל ראובן האדמוני את עובדת המצאותו לבדו עם שייני סריל 

 (.56)עמ'  .לי הביתבבית ואונסה על מיטתו של יהודה יואל, בנם של בע

 היא –מוסיפה, כי מי שהפכה את חוקי הצניעות הנדרשים מן האשה, באה על עונשה  99אלרעי-עליזה שנהר

 . (144)עמ'  .נאנסת, נטמאת ומוקצית חברתית
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    לדינה ואינוסה על ידי שכם בן חמור, בפרשת וישלח בבראשית פרק לד,  להשוותגם ניתן את שייני סריל 

שם של  Obadiaנתפעלה ואמרה ... ": בסיפור בפרק ד' ((על ידי עובדיה)עם אזכור הפרשה  צרףלוכן  ד'-א'

כמו כן ניתן נביא. יודע אתה עובדיה? אמר לה, ודאי אני יודע, הרי מפטירין בו לפרשת וישלח..." )תיד( 

 מווסה, כלאינמרוחק ואדיש  שהיה – , יעקבהמקראית אביה של דינהבין עובדיה ללערוך הקבלה בין 

 . אינוסהכלל לא ידע על הרחק משייני סריל ובבית החולים ששהה  עובדיה

ואומרת כי שתי היציאות של הנשים , המקראיותהקבלה בין לאה ודינה גם עושה  100אלרעי-שנהר

מסתיימות ביחסי מין: לאה כופה את עצמה כביכול על יעקב, ושכם אונס את דינה. בשני המקרים, כך ניתן 

אשה היא שפיתתה את הגבר, ובכך נהגה בחוסר ריסון ובחוסר צניעות, כנדרש מן הנשים בחברה להקיש, ה

פטריארכאלית. היא מצביעה על כך שאת קולה של דינה איננו שומעים ולרגשותיה איננו נחשפים, וכך היא 

היו של דינה ואת תגובותיה ו נותרת עלומה בסיפור. המספר המקראי לא חושף בפנינו את תחושותיה

 . (141)עמ'  .חוקרים שלא ראו במעשה אונס אלא פיתוי

כי  ,ותר מכך מסופר. יראובן האדמוני, אנו לא שומעים את קולהעל ידי של שייני סריל האונס גם במקרה 

ת "היה קופץ עליה האדמוני מתוך הזוית ותוקע באזנה ונועץ קנה קלמוס בפיה, מיד שייני סריל מתחלחל

בחר  מדוע ועולה השאלהאין ספק כי היה זה מעשה ברוטאלי  ,כלומר ...." )תכב(ומניחה ידיה על כרסה

 המספר לא להשמיע קול טרוניה מפיה.

לאשה ה שנה, הוא מחפש את שייני סריל כדי לשאתכמעט כאשר עובדיה יוצא מבית החולים כעבור 

 שב מאוחר מדי. עובדיה  ,הואולהקים את ביתם, אך לא כך 

כי סיפור הנדודים המודרני איננו מתעניין במרחב  ,וטוענת 101מצביעה חנה נוהעל השיבה המאוחרת 

הגיאוגרפי, ההיסטורי והתרבותי, ואפילו לא בחשיפת חולשה של אידיאולוגיה של חברה כלשהי. הסיפור 

המודרני נע פנימה בחזרה מן המרחב החיצון אל המרחב הפנימי, אל השינוי ואל הדרמה המתחוללים 

תודעתי לא ניתן לחולל ללא מפגש עם חומרים זרים, שהרי העתו של הנודד. ]...[ את השינוי בנפשו ובתוד

ללא הזר והשונה, האדם נשאר דומה ובלתי משתנה, וזהותו איננה מעורערת, מאותגרת או מסוערת. רק 

מטיות המפגש עם הזר והשונה וקיום דיאלוג איתו מכריח את האדם להגיע אל שינויים, אל התחוללויות דר

בתוך עצמו, לערוך חשבון חדש עם הזהות שלו. ]...[ בסיפור המודרני תבנית מסע הנדודים משמשת בעיקר 

מסגרת נרטיבית, מסגרת סיפורית רשמית לדרמה של תודעה ושל זהות במהלך פגישה עם הזר והשונה 

מים: הנודד עצמו עבר טעובזמן ריחוק ממושך מן הבית. ]...[ נעילת שערי הבית בפני החוזר נובעת משני 

שינוי מהותי במהלך מסעו והבית השתנה אף הוא בהיעדרו. ]...[ רעיון השער הנעול, או 'השיבה המאוחרת', 

הוא כינויים של חוסר האפשרות לשוב הביתה והשבר הנולד מן הפער בין ציפיות השיבה ובין מציאות 

גורל שנעשה, גם אם בלי כוונה -עשה הרההשיבה. רעיון זה הוא אחד מעיקריה הגדולים של הטרגדיה: מ

גורם להיפוך לרעה של כיוון גורלו של האדם, או של מזלו, ואלה אינם ניתנים לשינוי או לתיקון. הודעת, 

]...[ בסיפורים המודרנים מסרבים לאפשר לגיבור לשוב אל הבית, ויציאה מן הבית, בנאלית וסתמית ככל 

סיפורים אלה הוא בצים עמו את הדין עד היסוד. המובן מאליו שתהיה, הוא אירוע שסיפורים רבים ממ

והאדם  –ההבנה כי אין טובלים באותו נהר פעמיים, ואפילו לא פעם אחת. משמע: הכל זורם, הכל משתנה 

והבית בכלל זה. נוסעים רבים שבים אל ביתם לאחר שחל בהם שינוי, והבית כבר אינו הבית שנשאר חרות 

ים רבים חושבים שהם חופשיים לנוע והבית לא יזוז. הם לא הכירו את דברי . ]...[ נוסעבזיכרון

הרקלייטוס: אין טובלים באותו נהר פעמיים. הם שכחו שהזמן אינו עומד דום, הם שכחו שנשותיהם אינן 

עומדות דום, הם שכחו שהשנים עוברות והעונות משתנות, אנשים מתחתנים, ילדים נולדים, בית הקברות 
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נוסע אינו מעלה על דעתו שאשתו היא זו שתינשא לאחר, שהילד החדש שיוולד יוולד דווקא לה מתמלא. ה

 .(144, 135-132)עמ'  .ולא לו

"צפה  :שמנהכבר לא יפה, היא עובדיה. היא של שייני סריל שונה עכשיו מהדמות אותה הכיר דמותה 

לכים יותר ויותר ]...[ סבור היה עובדיה בצלה הגדול והעבה של אותה אשה שפניה התחילו ניכרים והו

עובדיה שהוא בא אצל ארוסתו כיון שנתקרב קצת מצא אחרת. ]...[ מצא את שייני סריל יושבת על הזיז, 

היא גם , לא מזהה אותה תכח(. עובדיה-ולבה מגולה ותינוק בחיקה וסנטרה השמן צונח על דדה" )תכז

, 102אלרעי-מוסיפה שנהרעל כך , דומה להנה בת לאה ממזר. די ילדהאחר וקיימה יחסים עם כי  ,בעלת מום

כי דינה מושבת לאחר הטבח בשכם על ידי אחיה אל משפחתה, אך אין המספר המקראי טורח לספר לנו 

פשרה לה להינשא לאיש. על פי מה אירע לה. האם הצליחו אחיה להשיאה, או שמא העובדה שנטמאה לא ִא 

צם היום הזה, נערה שאיבדה את בתוליה גם איבדה את סיכוייה המנהג, הרווח בחלק מהמזרח התיכון עד ע

להינשא. ]...[  בעולם העתיק נדרש מן האנס לשאת את הנאנסת לאשה. אם לא היה נוהג כך היה נגזר על 

  (.146)עמ'  .לא כל אפשרות להינשא וללדת ילדיםהנערה להישאר בודדה וגלמודה, ל

מאוחר שחוזר  ,עובדיה. את שייני סריל לאשהמוכן לשאת לא  ראובן האדמוני, .סיפור נשאר פתוחסוף ה

, אולי סתה את ליבה")תכח("כִ היא . זוכה לכעסה אך לשמח אותה,קונה סוכריות כדי  ,מבית החולים מדי

 מתביישת במעשיה, אולי מתביישת מעובדיה. 

 

 מומיהואופן קבלת סואד  2.4.2
  

הרזה, שנתגלתה כבעלת צליעה, לא רצה איש  את הצעירה, היא צולעת. "פיזימום לסואד יש  

 יכולהלא ו הקטיף תלעבוד טובההיא לא (. 6להעסיק ומוטקה נאלץ להודות שלא תצלח לעבודה במטע..." )

מאם נטושה יתומה מאב ו סואד ., אך היא מנסה למצוא לה מקורות הכנסה אחריםלפרנס את עצמה

. היא מספרת , אם היא בכלל בדואיתה המוצא שלהלא ברור מ מומה.אותה כשהיתה ילדה, בגלל  שעזבה

"לא הכרתי אף אחד.  [...]לשמשון שאמרו לה שסבא שלה תורכי "..."הם אומרים שסבא שלי היה תורכי" 

 (.21כשהייתי תינוקת אמא שלי השאירה אותי והלכה"..." )

על פי שהחברה  בחברה, אףלעצמה, לא מנסה להסתיר את מומיה, היא רק רוצה להשתלב מודעת סואד 

 [...] "אני". "אבל בכפר ]...["... אז מי אחראי עלייך?" : וזה עולה בשיחה בין שמשון לסואד ,אותה מוקיעה

"לא , "הם לא רוצים אותי בכפר". "מה זאת אומרת לא רוצים אותך?" ,מוטקה אמר שלקח אותך מהכפר"

שבגלל בקשת עבודה ופרנסה אף על פי מבבוקר,  קמה –היא עושה מה שהיא מסוגלת . (39רוצים"..." )

מרחם עליה  מוטקה .(6מומה "לא רצה איש להעסיק ומוטקה נאלץ להודות שלא תצלח לעבודה במטע" )

 . ולוקח אותה לשמשון

"... ועיניו נתקלו בעיניה  :את שמשוןמיוחדות, שמפחידות בעלת עיניים , סואד מתוארת כ"צעירה רזה"

ים השחורים מושחזים, כאישוניה של חיה שראה פעם נות כדגניות, והאישווראו שהן צלולות מאוד, תכול

חרוצה וזריזה, יודעת בדיוק מה לעשות כדי לרצות את  היא. המום עלאך אופיה מחפה  ,(3בצילום" )

 מחליטה. זו ששואלת אותו מה לעשות, אך ברור שהיא נה", היא "אדוֹ 

באה כפועלת לנקות את חצרו של שמשון, היא קושרת . כשהיא : אישה וגברבסואד מתגלמות שתי דמויות

את חצאיתה, כך שנוצר קשר גדול בין רגליה. הקשר מסמל איבר מין זכרי. בזמן שהיא בדמות גבר, יש לה 

 להזיז –עבודות שדורשות כוח רב החצר, כלומר  סידורקרשים, סחיבת יכולות אחרות, גבריות, כמו 

את העשבים, לשרוף, להרים את מיכל הנפט הכבד, להרחיק את  שכולאסוף גרוטאות ממקום למקום, לנ
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בחזרה , היא נעשית וכאשר היא נכנסת לבית ולנקות ולסדר את מלונתו במקומה. ,הכלב המפחיד אותה

קו ונלא מצופה ממנה. היא ממרקת ומנקה את המטבח, את הכלים הממורטים שעל פי ה פועלתשאשה 

. נראה כי הבגדים, מכינה אוכלמה שלא נחוץ. היא מכבסת ותולה את , מפנה את המגירות וזורקת את שנים

, נדמה העבודההיא מסיימת את יום רק כשמהיותה בעלת מום. ומתעלמת היא מנסה להוכיח את יכולותיה 

יחס שלה כלפי "האדון", כלפי הגם  צליעתה קשה ובולטת.ואז כי קשה לה ללכת לטנדר שבא לקחת אותה, 

 אותו "אדון", מציעה לו לבוא מכנה –לעומתו הקטנה. היא שוב ושוב מקטינה עצמה  שמשון, הוא יחס של

בעוד היא יושבת למרגלותיו על ארגז תחמושת בבית על הכסא היחיד , עומדת על כך שהוא ישב לאכול

 נמוך.

היא פועלת והוא בתחילה : כפופה ליחס שהיא מקבלת ממנוהיא היררכית ו שמשון עםתנהגות שלה הה

"..."אדון, צריך לשים את אלו כל הקרשים ביחד במקום אחד", וסימנה בידיה בתנועות רחבות על : אדון

היא עבדה בחריצות, סובבת בחצר בצליעה קלה בלא לעצור, עוברת ליד הכלב שקשרה אל  [...]פני החצר 

ת אותם ליד גוררת עצים וקרשים מכל פינות החצר ועורמ [...]אחד העצים, רוקעת לעברו ברגלה הטובה 

"כשיצא אל החצר מצא מקום  :, היא ממשיכה"האדון" מרוצהאחרי שהיא רואה כי (. 9-3המדורה..." )

החצר כולה היתה מגורפת ונקיה מקרשים והכלב כבר  [...]שונה: המדורה עדיין רחשה בלהבות נמוכות 

את בגדיו: תולה , כבסתמהבית, עוזרת שמנקה ומסדרת את ועוברת למעמד של  (.13היה קשור למלונתו" )

"על הגדר היו תלויים לייבוש מגבות, חולצות ולבנים. הוא ראה את תחתוניו תלויים ביניהם, גלויים לעין 

ומצא  [...](. "לפתע ראה אותה בחלון המטבח, שתי ידיה מנערות סחבה ונעלמות 13כול, ונכלם מאוד..." )

המקרר שהוסט הצידה. על גבי השולחן נערמו  אותה כורעת על ברכיה, ממרקת את הרצפה במקום שעמד

 .אוכל ומזמינה אותו להם( מכינה 13סירים שעמדו שנים בארונות ועכשיו היו ממורטים מרוב צחצוח" )

הוא מגיב בשמחה, מרוצה, מחמיא לה על הנקיון וריח התבשילים. בעקבות יחסו והתנהגותו, היא עוברת 

ה לה מרבץ לשינה ותופסת את נוהזכרונות מהבית, מפמוציאה את הסמרטוטים  היא –למעמד הבא 

 .זוג-כאשה, כבתמקומה אצלו, 

ודחויה על ידי בני הכפר ומשפחתה היותה בודדה ישותה, חלק ממנה. אמומה הגופני, הצליעה, הוא חלק מ

היא מסתירה זאת משמשון עד לשלב בו היא כבר נמצאת בליבו והוא לא מסוגל לדחות , אך משפיעים עליה

 (. בני כפרה תה )כמואו

 

 וסואד ואופן קבלת מומיו של שמשון שייני סריל ואופן קבלת מומיו של עובדיה 2.4.1
  

של עובדיה, מתנהגת באופן בוטה כלפי עובדיה ולא מקבלת אותו ואת מומיו.   ארוסתושייני סריל,  

 קבלתו מתחילה עם בואו לבית המחולות. -אי

ונוגע בה "ולא ראתה את עובדיה עד שנגעה רגלו ברגלה וננערה..." )תי(. היא לא מרגישה בו עד שהוא נדחק 

( לאולם ריקודים)הוא נסמך על קבו ובא לברך אותה והיא בכלל מופתעת לראותו, כמי שאינו שייך למקום 

"הוציאה שייני סריל ראשה מן המטפחת ואמרה בתמיהה, ברוך הבא..." )תי(, הרי עובדיה,  ולחברה:

הוא לא יכול לרקוד ככולם, להשתולל ולהתערבב בחברה, לכן גם בואו לשם לא מתאים לה. , בהיותו חיגר

בגסות, פוגעת בו שנשים יהודיות מאורסות צריכות להתנהג, לדעתו, והיא מנסה לשכנע אותה להתנהג כפי 

ה רוצה ומדגישה את מומיו: "נתנה שייני סריל עיניה בו כאילו לא ראתהו מעולם ואמרה, עובדיה אי את

ברור לה לא רק ש .אם כן בוא ורקוד אתה עמי. ומיד הפכה פניה הימנו והלכה" )תי( שארקוד עמהם? ]...[

מומיו . אמירתה הפוגענית מחצינה את בנפשוהיא גם פוגעת בגלל מומו,  לא יכול לרקוד שעובדיהולקורא 

עליו ולגלגו עליו ושמטו את  "כשראו הבחורים ששייני סריל בעטה בו חברו :להתעלל בוומאפשרת לחברה 

מצבו, כביכול כדי לבדוק את מה לראות היא באה שוכב מעולף "כמת" )תיב( בעודו  קבו מבין זרועו" )תי(. 
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. המספר לא נותן מידע על התנהגות כלשהי כלפיו לבית החולים פגיעתו לפני שלוקחים אותוחומרת 

גם לאורך שהותו בבית החולים, לא מוזכר ולו  )אמפתיה, קבלה, הצטרפות אליו לנסיעה לבית החולים(.

 . תומכת שלה אליו ואל מצבובפעם אחת התייחסות 

אז היא חושבת שוכבת משועממת ודשנה על מיטתה של המספר, מוזכר כשהיא  הבתחילת פרק ח' כהער

ת על ידו מן "ואילו היה החיגר כאן אפשר שהיתה ניצלעליו וגם כאן באופן שלילי, תוך הדגשת מומיו: 

 החטא, עכשיו שאינו כאן הריהי כשפחה חרופה..." )תיט(.

לאורך הסיפור היא לא מקבלת את מומיו, יחסה אליו הוא קר ועוין, היא משתמשת בכספו כדי לקנות לה 

שוב ושוב.  וחה את מאמציוברצונותיה, היא דהוא לא מצליח לעמוד בגדים. כל יחסה אליו הוא שלילי. 

לתת לה , להתקרב אליה, לשמח אותהשוב מנסה  הואת בן ממזר מראובן האדמוני, כאשר היא חובק

"נטל עובדיה את הצוקריות בימינו ואת  :כלוםממנו דוחה אותו ולא רוצה לקבל אך גם אז היא  סוכריות

 ועדיין שייני סריל לא נחה מזעפה. נתיירא עובדיה ליתן לה הצוקריות, שחה והניחן על]...[ הקב בשמאלו. 

 כף ידו של התינוק" )תכח(. 

כשהיא מתייחסת אליו כאל . האחד, בתחילה על שני זמניםיחסה של סואד אל מומיו של שמשון נעים 

מושתתים על במעמד גבוה משלה. השני, אחרי שהם מכירים האחד את השני, היחסים ביניהם שהוא אדון, 

דיות, הביטחון העצמי הנמוך, החרדה קבלת המומים. נדמה כי סואד מגלה אמפתיה לשמשון על אף היל

עזרה. היא  מציעהתייחסת בחן ואף היא מאליו  –אל כתפו  שנוטה –צוואר ב. גם אל מומו שלו והפחד

לגרום לו להאמין ולבטוח בה. אחרי השלב הזה, הבוחנים אותה שוב ושוב, אך יודעת גם  מרגישה במבטיו

לשאול  גםאותו על עצמו, על חייו ונותנת לו  ולשאוללהרחיב היא מעיזה כשהיא מרגישה שהוא בוטח בה, 

"..."ולמה  בעדינות ונינוחות:. היא בוחנת את מומו השאלות שלואותה שאלות, אף כי היא חשדנית לגבי 

"צריך לשים לך ברזל", ]...[ "לא היה מי שתתחתן איתי". "בגלל הגרון?" ]...[  לא התחתנת?" "לא יודע"

  (.39-33ה. "שיהיה ישר". "זה לא יעזור". "יעזור", קבעה..." )סימנה בידיה סביב צוואר

מאפשר לה לגעת תוך כדי בחינת המומים, הוא . לילדּהשאם מתייחסת מתייחסת לשמשון, כפי סואד 

כך, שטחה את ידה ונדדה אל צווארו ואל כתפיו, מתעכבת על שריר הצוואר שרק הוריו -"... אחרבצווארו: 

הוא מצרף אותה לדרגת בת משפחה, כמו אמו, משה, הלה שהם (. 41ת בו..." )ומשה והלה הורשו לגע

המגע בצווארו, במומו, כמו הלה ומשה, הוא שמאפשר לסואד להיות היחידים שמותר להם לגעת בצווארו. 

 האדם הקרוב לו ביותר שבו הוא שם את מבטחו ואמונו.

 

 כום בינייםסי – את מום בני הזוגקבלת המום על ידי הנשים ו 2.4.4
  

שלה  החיצוניבו מקבלת סואד את המום אופן . השייני סריל וסואד שונהעל ידי המום  אופן קבלת 

שייני ואת מומיו של עובדיה. שלה מום השייני סריל את אופן בו מקבלת הואת המומים של שמשון לעומת 

א חיה. היא משוחררת, מתנהגת בצורה לא מקובלת בחברה היהודית המסורתית, בה הימלכתחילה סריל 

, מושכת. חבריה החזות החיצונית שלה מרשימה, גבוהה, יפה. מחזרת אחרי כל גבר, מתהוללתתיינית, פ

 .. מומה מוטבע בה בסוף הסיפוררואים בה גם אובייקט מיני והיא מקובלת בחברה על אף התנהגותה

אופיה מתוארות תכונותיה  גםאך צולעת, דחויה,  – מתוארים מומיהבתחילה כבר כזאת.  לאסואד 

את מומה, היא  מסתירה: יודעת לקבל את האחר והשונה, להקשיב, היא חרוצה ונעימה. סואד לא הטובות

 בטוחה בעצמה וזה מעצים את תכונותיה הטובות על פני מומיה.

לו להכיר אותה  מאפשרתבו היא כביכול "טיפול זוגי", תהליך איטי ומחושב, עם שמשון סואד עוברת 

. הוא רואה בה מומיהגם רואה את אך תכונות האופי הטובות שלה את  להתקרב אליה. שמשון מזההו

 .הטהורות בתחילה מתנת אל, גורל טוב שנשלח אליו, אך גם חושד בכוונותיה
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מקבלים באופן דומה את המום אמנם הוא אחר. עובדיה ושמשון  זוגןשל הנשים על ידי בני  מיםקבלת המו

 הם. אצל בת הזוג של

)היא לא מקבלת  על שנאותה להתארס לולכן הוא מקבל אותה ואף מודה לה , מאורס לשייני סריל עובדיה

כסף לקנות בגדים הוא נותן לה  ,רוצה לשמח אותה וקונה לה סוכריותהוא אותו לאורך כל הסיפור(. 

  .כדי לרצות אותה ולא לבייש אותהומנסה לעשות הכל 

הוא מתבייש להתקרב אליה כדי שהיא לא )אם בכלל אפשר לכנות זאת יחסים(.  עכוריםביניהם יחסים ה

אין התפתחות במערכת תתבייש בו. בבית החולים הוא מייחל לראותה, כדי שתתגאה במראהו ה'מתוקן'. 

נות הקורא( היחסים ביניהם, אין קבלת המומים האחד של השני. נראה כי בסוף )בהיותו סוף פתוח לפרש

 .בנה התינוקאותה יחד עם  לקבלעובדיה מוכן 

מופיעה אצלו אשה שמתנהגת לפתע בלי חשש. הוא חושש מכך ש, לא כפי שהיא מקבל את סואדשמשון 

 גם מחזקתמפחידה אותו, אך שיודעת מה היא רוצה ומה לעשות.שמערערת את בטחונו ובאופן עצמאי, 

, הכל לבדה – עם הקשר בין הרגליים(, שאוספת, מסדרת, שורפתאותו. הוא מבוהל מהתנהגותה הגברית )

צליעתה רואה ב. שמשון מאפשרת לו לפתח אמון כלפיה ,שלווה והרגשת בית, קבלהאצלו אך גם מייצרת 

 היא נמצאת בחברת גברים אחרים )על הטנדר בנסיעה חזרה לכפר(.שאף מקנא לה כחלק ממנה ושל סואד 

את מומיו , רואה בשמשון אדם היא .ס על יחסים שנבנים שלב אחרי שלבשמשון מבוסוהקשר בין סואד 

כמו  שמשון אתמקבלת את  היא. )כמו החברה סביבם( לא פוגעת בו בגללםלאורך כל הסיפור, היא בוחנת 

 כמו שהיא מקבלת את המומים שלה.שהוא ו

 

 הדמויות בעלות המוםהחברה אל  יחס 2.5
  

היהודית  . בסיפור האחד, החברהכך גם היחס כלפי בעלי המום ,החברה המיוצגת בסיפורים שונה 

חלק מהבילוי המקובל שלה הוא כאשר ה, במזרח אירופ בעיירה קטנה עשרה-התשעמאה ב מסורתית

, בודאי לא כאלה שלא מהם 'שונים'מקום להשתלבות בה אין והחברה מעורבת, נשים וגברים ריקודים. 

את האווירה, מקלקלים את הבילוי המדומה להילולה יצרית,  מסוגלים לרקוד ולהשתולל, שמעכירים

את להם משקף מהם, ומשמש כמוכיח, כצדיק שבעל מום חברה כזאת מצטרף אדם שונה, ל כמעט אורגיה.

, למסורת. התנהגותם מזכירה את התבוללות היהודים היהודיותשמנוגדת למוסכמות  התנהגותם המינית,

. עובדיה, הגוית, אך לא בזאת היהודיתאולי בחברה  המקובלת, תירניתמבגויים ובקבלת התנהגות מינית 

 קוד התנהגות שלהםמתנהג בהתאם ללבוש שלהם ולא הקוד על פי בהיותו אדם יהודי, דתי, שלא לבוש 

את המאבק בין היהדות הקיצונית, החרדית לבין  מייצגהוא אולי גם  גורם לעוינות ותוקפנות מצידם.

  הזאת.  לכן גם אין קבלה שלו בחברה, . אין אפשרות התמזגות ביניהםודרנה, המהחילון, ההשכלה

בסיפור השני, החברה החילונית גם מתקשה בקבלת השונה והאחר. שמשון, שמייצג את האחר, כבר 

 , כמולחברה לפגוע בו. החברה מכנה אותו בשמות גנאי מאפשרולא  ושערים סביבו חומותבונה מהתחלה 

, יותר פתוחה ומקבלת, יש בה העשרים ואחתמאה בהחברה לגלגת ומתקלסת בו. מ"שמשון העקום", 

 . מסוגלים להכילםלא בכל מקום יש רתיעה מהם ומקום לחריגים אם כי 

 

 עובדיה כלפי החברה יחס  2.5.1
  

הוא מנסה להיות כשווה בין שווים, להתחבר ולהשתלב, אך הוא אחר: כבר מההתחלה עובדיה  

הוא ערום בבגדים בלואים במנעלים המטולאים וגלימתו [ ...]מוליך מים בקרון  [...]ית "מתגורר בקרן זו

 . (תטמקושטים כבני מלכים" )הוא בלוי וממורט והם: "( תטעושה אותו כגולם" )
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"טרודים היו  :הם עסוקים בשלהם ,כלל לא מבחינים בו הרוקדים, בבגדיוכשעובדיה מגיע לבית המחולות 

 (. תטותיהם ולא נמצא אדם שיפנה ראשו כלפי עובדיה" )אנשי הבית במחול

מום נחות, המבקש לגדל עצמו, הוא  , כי מנקודת ראות פסיכולוגית עובדיה הוא בעלמציין 103גרשון שקד

מבקש טובת הנאה ממומו ומתאווה להיראות כגבר בין גברים, אף שהוא נופל מבני סביבתו. את קבוצת 

, המפנים עצמם כלפי החלש סדיסטייםהוכיח את ערכו, מניעים יצרים הגיבורים, שלעומתה הוא מבקש ל

שנאה סאדיסטית יצרית נחשפת ברבים, כשהחברה רואה לפניה  .מי שאינו מסוגל להתגונןכשבחברה, 

עובדיה נכנס למקום שהוא לא שייך  .(131-134)עמ' . זוטא, שאפשר לסרס אותו בהנאה פולחנית-גברא

האדם הראשון שעובדיה פוגש הוא "עוזרו  והם חוזרים ואומרים לו זאת.ותו אאליו, לחברה שלא מכבדת 

לא שייך לבית המחולות, וכעובדיה,  עוזר המלמדנראה שגם  .(תישל המלמד שהיה מניח אצלו את כדיו" )

ופכת סריל, שה , היא ארוסתו שייניפוגש האדם השני שעובדיה חברה.בלהתקבל ו להיטמעהוא מגיע כדי 

היא בסערת הריקודים. היא כשועובדיה נדחק ומגיע אליה, נפסקים לרגע על פיה. הריקודים  את העלילה

  .אחרמופתעת לראותו וממשיכה לרקוד עם בן זוג 

סריל מפנה פניה ממנו "כשראו  ששייני, מיד אחרי הראשוןההתעללות בעובדיה מתרחשת בכמה שלבים: 

התחילו מצווחים  [...]עליו ושמטו את קבו מבין זרועו  סריל בעטה בו חברו עליו ולגלגו הבחורים ששייני

 (.תימכל צד, הזהר עובדיה שלא תקוב חטוטרתך חור בקרקע..." )

מצטרף עוזר המלמד, שקודם עמד בצד, כלא שייך "אף הוא תפף לו על חטוטרתו ואמר, שמא  השנילשלב 

מתופף א מצליח לקום, עוזר המלמד (. אחרי ש"הבחורים" מפילים את עובדיה והותירוצה מר לרקוד..." )

 .על חטוטרתו ומדגיש את מומו

"עד שעמדו רוב הבתולות אצל  המצטרפות להתעללות: את הנשים –מושך את "הבתולות" השלישי השלב 

עובדיה והקיפוהו בזרועותיהן החשופות והתיזו עליו את ריחן ומשכוהו זו לכאן וזו לכאן והיו מריבות זו 

ראובן  אותו מנהיגוהאכזרי מכולם, הרביעי השלב  .(תיאמרת, עובדיה עמי תרקוד" )את זו, וכל אחת או

"נגלה עליו ראובן האדמוני בזעם וקרא, חברה. מיד באו שני בחורים והוציאו את הקב מיד  :האדמוני

 (.תיאהקיטע והכניסוהו לבין רגליו והגביהו אותו כלפי מעלה ושרו שיר של ליצנות..." )

מה בתאור יחסה של החברה אל הגיבור. עובדיה בעל מום הובא כאן למושב -י נוצר מאזןכ, 104שקד מוסיף

לצים מתהוללים, החוגגים חג אורגיאסטי של מין ושל כוח ונהנים במחול ובשיר מעודף היצרים, שבעל 

המום לוקה בחסרונם. התאור הראשון משווה לבחורים ולבתולות היוצאים במחולות דיוקן פארודי של 

י השרת: "הבית מלא בחורים ובתולות, פניהם בוערים ומראיהם כגחלי אש והם מרקדים זוגות מלאכ

(. התמונה כולה נראית כחינגה תטזוגות, טסים כבזק, גועשים וזעים, ובעלת הבית עושה להם מחול..." )

צרי של ית של אש המעורבת ביסוד הקומי. דבר זה מתגלה בעיקר בשיר, המדגיש את הצד הגס והידיוניס

חברה זו, שבעל המום מנסה לחדור אליה, בין משום שהוא מבקש להוכיח שאינו נופל ממנה ובין משום 

נכנס  ,המכונה גם מר האלבלייב )בעל חצי גוף( ,הגיבור סריל( מתוכה. שביקש להציל גם לו נתח חיים )שייני

 לא שתהא לו יכולת לעשות כן.ריות ומבקש להציל את שייני סריל מן המחול האורגיאסטי, באכאן לגוב ה

בקטע זה של המחול משמשים מין ואלימות בערבוביה. הבתולות מתיזות ריחן עליו ומושכות אותו לכאן 

את דמותו. יסוד המין הבלתי אישי הולך ונעשה כאן עיקר,  להקטיןולכאן, והריב האירוני שביניהן בא 

תעשעות בו. אלימות הגברים מתעללת בדמות והקורבן הולך ונעלם כאן בין הזרועות של הדמויות המש

בחמת זעם של הנאה ובתשוקה משונה לשבור ולהרוס את האדם. זעמו של האדמוני כלפי עובדיה, שאין לו 

של האלים אל הקורבן, של עשו אל  תהארכיטיפילא סייג ולא עילה, עובר כל גבול ואינו מנומק אלא בשנאה 

                                                           
 .133-131. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנוןשקד, גרשון. "סיפור בשר ודם על 'עובדיה בעל מום",   103
 .135-134שם. עמ' שקד.   104
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י והוציא קבו מתוך ידיו. גבותיו האדומות נזדקפו וכמעט שננעצו יעקב, של החזק אל החלש: "קפץ האדמונ

בעיניו של עובדיה. ומשטמה גדולה נראתה על פניו עד שנתבהל עובדיה וצעק, יהודים רחמו עלי, אל נא 

 (.135-134)עמ'  .ונתנו על ברכיו לשברו..." )תיב( תעשו לי מאומה. נטל האדמוני את הקב

ם הם המתגרים בעובדיה באותה "שבת של פורענות", כפי שמכנה אותה קובעת, כי שניי 105דינה שטרן

עובדיה: ראובן האדמוני מזה, ועוזר המלמד מזה, ולכל אחד מהם דרך התגרות משלו: ראובן האדמוני 

תוקף את חיגרותו של עובדיה כדי ניסיון לשבור את קבו ולשורפו בתנור, בעוד עוזר המלמד מתמקד 

ופף עליה באצבעותיו, כדי להבליט את ממשות קיומה. בעוד ראובן האדמוני תבחטוטרתו של עובדיה ומ

יורה כלפי עובדיה מבטי משטמה וזעם, חושף עוזר המלמד את שם משפחתו של עובדיה וקורא לו "מר 

האלבלייב", שמשמעו חצי גוף בגרמנית וביידיש, ומבליט בכך את עליבותו של זה, המוטבעת כבר בעצם 

בעובדיה מרקיעה אל שיאה עם הרקדתו על גבי קבו, תוך שהוא נישא באוויר על ידי שניים שמו. ההתעללות 

הרקדת עובדיה על קבו לוותה בשיר ש"החברה" חיברו לשמו, והוא בבחינת  מחבורתו של ראובן.

ארסית של עובדיה. אחרי שהעצימו את מידת חטוטרתו ותארו אותה כ"חטוטרת -אקספוזיציה היתולית

ינו את מידות גופו, ותארוהו "כזית", מציגים מחברי השיר את כשריו של עובדיה: "רקדן הוא/ גסה", והקט

הניסיון לשבור את קבו ולשורפו בתנור  (.תיא) חתן הוא/ הכל יכול הוא/ במהרה, במהרה/ יצא לו במחול"

תו. פרכס "התחילה האש מלחכת בו ושורפ :על ידי ראובן האדמוני, הוא שגרם להתמוטטותו של עובדיה

 . (תיבעובדיה בידיו ופרפר באויר כאדם שצולל במים אדירים, עד שנתמוטטו רגליו ונתעלף ונפל כמת" )

 :ולתמוך לטפלאותה חברה משולהבת וגסה, שפגעה בעובדיה עד כי "נפל כמת" יודעת גם  (.3-1)עמ' 

הכי קשה התרחקו ולא  אלה שפגעו בו –( תיב" )..."הקרובים למקום המעשה נתרחקו והרחוקים נתקרבו

"הביאה  :נתנו לו עזרה )הגברים האלימים, החברה שלא מקבלת חריגים(, מי שכן מתקרבות הן הנשים

 ,שנתקה עצמה מידי הרקדן ,סריל שייני [...]בעלת הבית קיתון של חומץ כדי לשפשף בו ראשו של "ההרוג" 

 זרים לעובדיה ומפנים אותו לבית החולים.אדם" עו-( בהמשך "בניתיבבאה וכפפה עצמה כלפי עובדיה..." )

לחזק , בחלשים, שיודעת לתמוך בבית החולים עובדיה שוהה כמעט שנה וכאן מתגלים פניה של חברה שונה

פרק כמעט ולהחזיר אותם לחברה. מביאים את עובדיה לבית החולים החדש, שעליו מרחיב המספר במשך 

דש" היה כאן ומקום מוכן היה לכל צרוע ולכל זב וכן בית חולים, שהיה "לפנים "הק" :שלם )פרק ג'(

  (.תיגלגנבים שנוסעים ממדינה למדינה ולחולה מוחלט שאין לו תקנה..." )

: ים, הענייםהמום, המצורע יבעלמשוכנים, כלואים ו בכמקום את בתי החולים האלה מזכיר  106מישל פוקו

האכיל את המתייצבים לפניהם או את אלה המוסדות האלה ]בתי החולים[ צריכים היו לקבל, לאכסן ול

שנשלחו על ידי הרשות המלכותית או המשפטית; לדאוג למחיה, להופעה ולסדר הכללי של אלה שאינם 

 (.29)עמ'  .שאולי אפשר או ראוי יהיה לשכנם שם האל ,יכולים למצוא

הוא נשרף "ולא , אך את החולים "הצרועים, זבים, עניים" קיבלעליו מרחיב המספר,  ,בית החולים הישן

"עמד הפרנס ונתייעץ  :שונההוא (. המקום שנבנה על גל האבנים תיגנשתייר מן הבית אלא גל של אבנים" )

 :לאחר מכן הוקם בית חולים. (תיגישראל" ) ]ת[חולים כמו בשאר כל תפוצו-עם טובי העיר לעשות בית

כל ובעלי רצון ובעלי ממון ובעלי יכולת. לא ונכנסו תחתיהם צעירים בעלי ש[ ...]"כבתי החולים המתוקנים 

 (.תיגהיו ימים קלים עד שהיה הבית ברכה לעיר..." )

של בית  הבניה והתיקוןתהליך בין תהליך התיקון שעובדיה עובר לאורך הסיפור לבין  להקבילניתן 

מהם, החולים. תחילה היה המקום מתאים לכל בעלי המומים )תחתית החברה( ועובדיה הלא הוא אחד 

. לאחר מכן בית החולים ננטש, נעזב, נשרף בשריפה הגדולה ולא נשתייר מהבית דבר ואף מנדכאי החברה

                                                           
 .3-1. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   105
 .29. עמ' 1936. תולדות השיגעון בעידן התבונהפוקו, מישל.   106
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מתחיל תהליך  אז .כך גם עובדיה בבית המחולות, בו הוא "כמעט מת", "נהרג" –נלקחו ממנו אבני היסוד 

לאחר מכן נכנס  .נייםלע המיועדתפוצות ישראל  כמו בכלחולים -כבית: בתחילה שיקום של בית החולים

אחריו הגיע רופא ש"הנהיג , מגעת"עד כמה שידו ""צעיר זה שנתן דעתו לעלות לארץ ישראל" ותיקן 

שמלמדים כ ,שהותו בבית החולים בזמן – כך עובדיה. חולים מודרני ומשוכלל-מנהגים גדולים" ועשה בית

"ונכנסו תחתיהם צעירים בעלי שכל  :היגיינה, רחצה, לבוש ואכילה. לבסוףכמו אותו דברים בסיסיים, 

כך גם עובדיה אחרי  –ובעלי רצון ובעלי ממון ובעלי יכולת" ועשו מהמקום בית חולים שהוא ברכה לעיר 

 .הוא נהיה אדםאך  התהליך שעבר בבית החולים, שהקנה לו ידע וביטחון והיו ימיו שם "לא ימים קלים"

הוא  ,(תכדמום ועכשיו הוא מהלך כאיסטניס" )-כבעל"קודם כניסתו לבית החולים היה מקרטע וזוחל 

  .מוכן לחזור לחברהומתחזק 

כי המחבר מאריך בתאור בית החולים, עד שהקורא שואל מה עניין הכרוניקה של העיר  ,קובע 107שקד

, כי לתאור אני מציעה .(131)עמ'  .למכות הנאמנות שספג עובדיה בעל מום, שבגללן הובא לבית החולים

בית שעובדיה עבר לבין הכרוניקה תיקון בית החולים יש ערך לצורך הקבלת התהליכים שאותם  הארוך של

החל מהבניה שלו כבית חולים למצורעים ובעלי מום וכלה בבית חולים מתוקן כבשאר  –עבר החולים בעיר 

 תפוצות ישראל.

לדמות כעובדיה בעל קום מחברת הסעד התקינה בתי מקלט, ובהם ניתן גם על פן נוסף בו  108הוא גם מצביע

ם הסעד הגדולה. ההקדש שהפך לבית חולים הוא  מום להימלט מן האחריות לגורלו ולנוח בחיק א 

ם בפנים זועמות שלה היא מיטונימיה לחברת הסעד. הרקע משמש ביטוי לצד האחר של החברה. ִא 

ם גדולה, שהבן מוה כא  חברת הסעד כ [...]מתעללת בחלשים, הרי בפנים נאות שלה היא נחלצת לעזרתם. 

הנפגע יכול לנוח בחיקה: "שוכב לו עובדיה כבן מלך על מטה נקיה ומאכילין אותו כל טוב שבעולם ואין לך 

(. עולם זה שכולו טוב הולך ומתגלה לו לעובדיה התמים, הנוהג תחילה תטזכל יום שאין עושים עמו חסד" )

, שהציביליזציה של "חברת הסעד" מסוגלת להעניק ככפרי בכרך. פגישותיו של "הכפרי" עם טובות ההנאה

]...[ לו, מעוררות שחוק, הוא לראשונה מגלה אביזרים שונים כמו מברשת שיניים המכונה "מין כלי שיער 

 (.131)עמ'  .(תטז) לשיניים"

בבית החולים, כמו מהי אותה שפופרת  חברתייםבסיסיים  וקודי התנהגותלי ניקיון עובדיה רוכש הרג

הוא מקבל מברשת שיניים  .ות מכניסה לבית שחיו למדוד מדת חומו, מדידת הדופק, ניקיון המקוםשהאח

בבית  אחריםות עם חולים הוא רוכש הרגלי חיבר. ומשחת שיניים לצחצח את שיניו, משחה לעדן את עורו

תמים,  . הוא רוכש לו התנהגות שהופכת אותו לפחותוערכו העצמייםהחולים. אלה מחזקים את בטחונו 

: עובדיה מגלה באלו דרכים מערימים על חברת הסעד, כדי לנצל אותה כמיטב יכולתם מציין 109כפי ששקד

עובדיה  [...](. חולים אינם אוכלים מה שמוטל עליהם, ובריאים מבקשים להסתיר את בריאותם. תטז-תטו)

ם ש הוא לנוח בחיק הא  הוא כשוטה בין פיקחים וכפיקח בין שוטים כאחד. אחרי שהושפלה גברותו, מבק

חייב לחזור ולעמוד במבחן. ההתכנסות במקום זה )האפשרית  ואומעדיף את בית המחסה על העולם שבו ה

בגלל חברת הסעד( מוצדקת היא משום העימות שהיה בינו ובין החברה. ההתעללות שהתעללה בו זו משום 

 אפסה תקוותו ובטל סיכויו לזכות בשיינישביקש להיות גבר בין גברים, גרמה לבריחה, ובעטיה של הבריחה 

  (.133)עמ'  .ור בטובה כשם שהתעללה בו ברשעותהסריל. החברה מחניקה את הגיב

כי התהליך שעובדיה עובר בבית החולים ומקבל מהאם הטובה ומחברת  אדגישדבריו של שקד, בנוסף ל

לאפשר לו לצאת , הפנימיים , להפחית את מומיואותונועד כדי לחזק  שהן מציעותהסעד את כל הטוב 

                                                           
 .131. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנון'עובדיה בעל מום", שקד, גרשון. "סיפור בשר ודם על   107
 .131שם. עמ' שקד.   108
 .133שם.   109
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כי כשנה שכב עובדיה בבית החולים ולא  ,מציינת 110כשווה יותר בין שווים. דינה שטרן ולהיטמע בהלחברה 

רק בשל הפגיעות שספג בבית המחולות, כי אם גם בשל מחלה, שנתגלתה בו באקראי. במשך אותה שנה 

: הוא מתענג על המאכלים הטובים המוגשים לו שם, על הבשר שהוא מקבל מטמורפוזהמעין בו חלה 

תהליך של "תירבות" העובר עליו, שסמלו  ובשפע, על המצעים הרכים והנקיים ומתמסר בתשוקה לאות

היה מעכשיו מברשת השיניים, בה הוא מצחצח את שיניו ומרענן את פיו, וכשהוא עוזב את בית החולים י

  .(9)עמ'  .ס העליון של חולצתו, כדי שתהיה נראית לעין כלהוא תוקע אותה בכי

הרופא והאחיות וכן השמש עדיין לא  [...]בית החולים מספק לו "קב חדש ניתן לו ופיקת גומי לו למטה 

"לאור השמש המתוק היה עובדיה מחמם את גופו השבור.  :(. הוא מתחזק והולךתיזפסקה טובתם..." )

צומתים ומתפשטים ולכל פנה שהוא רוצה לפנות הוא פונה. ואף חטוטרתו אינה גידיו צומתים ומתפשטים 

מומיו  ,(. הוא מתחזקתיזמעיקה על גבו ואינה מושכתו לארץ כאילו נקטם חוטמה וניטל מקצתה..." )

הביאו לו בגדי עצמו  [...]את רגליו  מתמתנים ו"בערב שבת שלפני ראש השנה הותר לעובדיה לצאת ולנסות

הוא פחות  (.תכד" )טל את הקב החדש ונעץ את משערת השנים בכיס במעילו למעלה שתהא נראית...ולבש, נ

"הוא נסתכל בהם והם נסתכלו בו.  :מחבריו בבית החולים נפרדתבייש בבגדיו, שלפנים עשוהו כגולם. מ

 .(תכדיהם" )הוא נסתכל בהם, שמא מלגלגים עליו משום בגדיו והם נסתכלו בו, ראו את בגדיו ונזכרו בבגד

ו"מהלך והוא מרגיש הנכונים חברתיים הקודים להתנהג על פי הכמוהם. לא מזלזלים בו, הוא למד עובדיה 

 (.תכדכאיסטניס" )

נפגש עם  הוא ,ובחיפושיו אחר שייני סריל לחברהחזרתו בסופו, עם הסיפור מעגלי, וכמו בהתחלה, כך 

וא עוזרו של המלמד )את עוזר המלמד הוא פגש עם עובדיה השפוגש ב הראשון. האנשים שפגש בהם בתחיל

"אמר עובדיה בלבו, בוא  :כניסתו לבית המחולות(. אל עוזר המלמד, העוסק בענייניו, נגלה עובדיה פתאום

אז מעשיו של זה בין יש קשר (. תכהוראה היום הוא יושב כעולה תמימה ומחר הוא מרקד עם הבתולות" )

עכשיו. עובדיה מנסה בו סיפור עם עוזר המלמד לבין מה שעובדיה רואה בין מה שהיה בתחילת ה, עכשיוו

שעבר. הוא חברותי  השינוי, להמחיש לו בעזרת "כלי השער של שיניו" הנעוץ לו בכיסו את אותולהרשים 

דמות  הוא ,(. עוזר המלמד, כמו עובדיהתכה"אני ולא אחר, אני בעצמי ובכבודי" ) :, גאה בעצמוולבבי

"בוא ואסתכל בדמות דיוקנך רב עובדיה. כמדומני : מרגיש בהבדל שחל בעובדיה ואומרוא אך הפחותה, 

התרשמות מהאדם בו המפגש עם עוזר המלמד הוא אירוני, אך אפשר למצוא  .(תכהשחזרו לך נעוריך" )

  .בתחילת הסיפורכמו  ("האלבלייב"). עוזר המלמד אף מכנה אותו רב ולא חצי אדם החדש שעובדיה מייצג

ראובן המפגש עם סריל.  של שייני מעסיקיהבעלי החנות, גם מיד והוא ראובן האדמוני,  פוגש בוש השני

. ולא מנהיג בחברה אחרת בה הוא נחותכי הוא  ,לוחמני. ראובן שקט, לא שונהבחנות אדוניו, הוא  האדמוני

ריד האדמוני ראשו "ראה המשרת את עובדיה, זקף ראשו והניף את הקרדום, דרש עובדיה בשלומו, הו

בעל בסיפור. הוא דמויות שוליות  םסריל ה של שייני אדוניה, אשתוו(. החנווני תכולמטה וחזר למלאכתו" )

תוך מצעקותיה  נשמעות – קולה נשמערק כאן  ואשתו ,את הסוכריות לעובדיהמוכר , נעיםסבר פנים 

 (.תכועוק עליו" )"עמד עובדיה כנזוף ולא היה יודע מה ראתה בעלת הבית לצ :החנות

ולית. לכולם הוא מסביר היא דמות שאף סריל,  החליפה את שיינישמשרתת האת עובדיה פוגש בחיפושיו 

 פנים, נחמד ואדיב. 

למרות טוב ליבו ורצונו לרצותה ולקבלה, היחס שלה . עובדיה פוגש היא שייני סרילנוספת אותה דמות 

כאדם שלם יותר לחברה,  עובדיהשל  שובומסתיים עם  פורהסיעוין ולא מקבל.  –אליו נשאר כבתחילה 

שמומיו קטנו ואף אינם מורגשים. הוא למד את הקוד החברתי היטב במהלך שהותו המתקנת בבית 

 החולים, וההוכחה לכך היא מברשת השיניים התקועה לו בכיס בגדיו. 

                                                           
 .9. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   110
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 יחס החברה כלפי שמשון 2.5.2
  

ההתחלה הוא מנותק ממנה, חי בשוליים, מב בחברה. שמשון, בניגוד לעובדיה, לא מנסה להשתל 

שונה באופיו, כי מאז היותו ילד קטן כבר ספג מהחברה שמות גם במרוחק. הוא ערירי, חי בגפו. שמשון 

(. בנוסף, 6גנאי וכינויים "שמשון העקום, שאינו יודע לסרב ואינו יודע להתווכח או לעמוד על המקח..." )

החיברות הראשונים שלו, לא תמכה בו ועודדה אותו להתבגר ולהתגבר.  משפחתו שאיתה יצר את יחסי

כשמו של שמשון הגיבור המקראי, שהוא מייצגו במהופך. אמו סיפרה לו סיפורי  ,נתנו לו את שמו הוריו

ועל ההתעללות בו. משה, אחיו, נמצא בכלא על שום איזה שהוא קיבל שמשון הגיבור שאימה על היחס 

סביבה המשפחתית הקרובה לשמשון, היא הלה שמשמשת בעצמו גרם לו. היחידה מקרה רצח ששמשון 

 זוג-להיות בתרצונה שעליה לפתור, ובהם  שלהמתחליף אמהי לשמשון )כי אמו נפטרה(, אך לה יש עניינים 

המעגל החברתי הרחב יותר של שמשון, הם מוטקה,  מוורשה, כשאשתו החולה תלך לעולמה. למנדלביום

ש"לבושה במכנסי פיג'מה "בייבי מירב בירב שמייצגים את החברה המלגלגת ופוגעת. מתחיל אשתו ובתם מ

ומכנסי הפיג'מה מדים מייצגים את מעגל הצבא והחיילים, (  ה34דול" ובחולצת צבא ועליה דרגות סמל" )

חס הנערות והנשים הצעירות ששמשון היה נבוך לשמע הערותיהן: "לפנים היה מסמיק מייצגים את י

אשתו של מוטקה, חסרת ו(. אמה של מירב 31-34למשמע הערותיהן של הנשים והנערות שהתקלסו בו" )

מייצגת את הנשים הבוגרות יותר שמתקלסות בדמות השונה והחריג: "... "אבא )כמו אמו של שמשון( שם 

לו  מה?" נשמעה צעקה ומיד לאחריה הופיעה אשתו הבהירה של מוטקה ]...[ "מה פתאום אתה מביא

 (. 33-31נשים?" ]...[ "מה בחור יפה כמוך צריך צולעות?" מתחה את צווארה לעומתו, כנוזפת..." )

של החברה. האחד, כאשר הוא מושפע מבתו ואשתו, נגרר אחריהן ופוגע  הבמוטקה נמצאים שני פני

לנשים  כמו גברים רבים שמושפעים מנשים )גם בבית המחולות בסיפור של עובדיה יש חלוקה בשמשון

חנוך ואחיו של , וגברים, בתחילה פוגעות בו הנשים ולאחר מכן הגברים והחברה(. הפן השני, מוטקה

מוטקה שמוזכרים בתחילת הסיפור, מייצגים את החברה התומכת והעוזרת. הם דואגים לשמשון שיעבוד 

ו סדר. הם גם אצל שתעשהבמחסן הקטן שלו )בעבודות נגרות ומסגרות(, הם מביאים לו את סואד כדי 

דואגים לפרנסה לסואד ולפועלים הבדואים כמותה שבאים ומחפשים פרנסה )כעובדים שכירים( בחברה 

הם מצליחים לשים בצד את ש, ואולי בזכותו כחברה נצלנית יהודית, כהקרקעותהיהודית. על אף ריב 

 השוליים הבדואית.חברת לתת פרנסה לגאוותם ולאור הפרי הנופל ונשחת, החברה היהודית יכולה גם 

במה בסיפור, אף היא בעלת שני צדדים. את שמשון מעסיקה התהייה האם  יששגם לה החברה הבדואית 

מאבק על בצל הסואד מייצגת את החברה הבדואית שממנה היא באה, חברה שעלולה לרצות לקחת את 

תה. כמה פעמים ומנצלת לשם כך את סואד והיותה אשה מפ, הקרקעות בין היהודים לערבים/בדואים

האם סואד משחקת משחק כפול, כשמצד אחד שואל את עצמו ומתייעץ עם הלה, לאורך הסיפור שמשון 

מנסה למצוא את נקודת שאולי כדלילה המקראית היא מצד שני, . אשה שמחפשת אהבה ומחסה היא

היא זוממת החולשה שלו, לגזול ממנו את ביתו ולהתיישב עם בני כפרה במקומו. "האם פירוש הדבר ש

להשליכו מביתו ולהתיישב בו במקומו, או אולי לשכן בו אנשים מן השבט שלה? ואולי שלחו אותה אליו 

הרי מוטקה הוא  –נוכלים כדי להשתלט על ביתו? אולי מוטקה ואשתו ומירב מעורבים בכך אף הם? 

סואד לקחת את ביתו  מתייעץ עם הלה לגבי רצונה שלכשהוא (. 24שהביא אותה ושכנע אותו להעסיקה?" )

  (.22: "ואם היא רוצה את הבית, לאן אני אלך?" ), הוא שואלולסלק אותו ממנו

לים זרים. "אורז עם בשר של ריח חדש עלה מן הסירים, ריח בישו ...מפחד: ", אך שמשון מוקסם ממנה

ייל השש ליפול בשבי תוהה על הריח. ]...[ ברגע שנגע התבשיל בלשונו עצם את עיניו, מתמסר כחכבש" ]...[ 

ד משהו מטעמה של סוא]...[ ולהינצל, מתמכר לטעם החדש, העז, הרודני של התבלינים ושומן הכבש 

 (.31עצמה: סוער ומפתה ומסוכן" )
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 חריגהושייני סריל כאשה יחס החברה כלפי  2.5.1
  

שה יהודיה אמתואמת לציפיות החברה התנהגותה לא  ם בסיפור.יכמה מאפיינשייני סריל חריגה ב 

מקומה של האשה היה בתחום הבית, בלידת ילדים וטיפול בהם. לאשה לא היו כש ,עשרה-התשעבמאה 

ה תחילמכבר . זולה ולא מהוגנתזכויות בסיסיות ואם נהגה במתירנות וחופשיות, לרוב נחשדה בהתנהגות 

, המוסכמות החברתיות עושה מה שהיא רוצה על אף, אינה דומה לחברותיה. היא בעלת אישיות שייני סריל

"היא נדבקת כדונג לכל בחור ובחור, ולא עוד אלא  מזדמן:רוקדת עם כל רקדן חתרנית. בבית המחולות, 

מתוארת כ"מופקרת", "שמלעיזין עליה", . שמחזרת אחריהם ומתייחדת עמהם ומרקדת עמהם..." )תח(

חיצוני ה הבמרָאגם מחברותיה  כ"שפחה חרופה", אינה מתביישת במעשיה ואף מחצינה אותם. היא שונה

 .שסביבה מושכת ומשפיעה על הגברים, היא יפה .מתמרת ועולה בין שאר כל חברותיה" )תט( [...] "קומתה

נותנת את הסימן להתנפל ומעודדת זו ששייני סריל  ,האדמוני וחבריושל ראובן  לידיהםכשעובדיה נופל 

  כדי לבדוק את חומרת פציעתו. 'פצועה'אל  באההיא  מאידך, אחרי ההתעללות מחד. ,עליו

, כי ביצירותיו השונות עגנון ממחיש שוב 111שי רודיןמוסיף  ,על תפיסתו של עגנון את הדמויות בסיפוריו

נשים וגברים,  –אוטיפים תרבותיים אודות "נשיות" ו"גבריות" אינם חלים על דמויותיו יושוב כי סטר

ט הפואטי, כי אם גם ובעיקר בהיבט התמטי בעצם שבירתם ומכאן שסיפוריו היו פורצי דרך לא רק בהיב

של הגבולות המגדריים הקשיחים: הצגת נשים "גבריות" לצד גברים "נשיים" מאפשרת לעגנון להמחיש את 

אחדד את הדברים . (342)עמ' . "מה שלימים יוגדר בתיאוריה הפמיניסטית כ"אובדן נורמות מגדריות

ה המשוחררת והפמיניסטית, שוברת את הסטיגמה של האשה הכנועה, ואומר, כי שייני סריל בהתנהגות

 .עשרה-התשעהמתרפסת והממושמעת, המאפיינת את הנשים היהודיות במאה 

היא מייצגת את החברה המודרנית, הפתוחה לשינויים, הפמיניסטית כשלהקביל בינה לבין עובדיה, אפשר 

צמה, הפרימיטיבית. היא לא נענית להפצרותיו, מייצג את החברה המסורתית, המסוגרת בתוך עעובדיה ו

 כמותו. להיות דורש ממנה ה

דוֹ "והתורה אמרה המספר אומר:  ב  ם ל  ָאד  יֹות ה  קובעת,  112חנה קהת ., מצא כלה מצא טוב" )תח(ֹלא טֹוב ה 

כי מחאת האשה על נחיתותה קדומה כיום בריאתה. האשה הראשונה  ,כי במדרש אלפא ביתא מסופר

ילחם על שוויונה לא הצליחה לשרוד בקרב האנושות שהלכה ונוצרה, אך זעקתה נרשמה שניסתה לה

לדורות. האשה הזאת היא לילית הקדמונית והמיתולוגית, אשתו הראשונה של האדם הראשון: כשברא 

, , ברא לו אשה מן האדמה כמוהו וקראה ליליתוֹ דב  ם ל  ד  ָאת ה  יוֹ ב ה  א טוֹ הקב"ה אדם ראשון יחיד, אמר ֹל

 (.34)עמ'  .אמרה לו שנינו שוין לפי ששנינו מאדמה" [...]מיד התחילו מתגרין זה בזה 

כי למעמד האשה ביהדות יש שם רע, אפילו רע מאוד. היא נמצאת במעמד נחות,  ,מוסיפה 113קהת

היא נמכרת, וגם לאחר מכן  עשרה-שתייםומבחינות מסוימות אף נעדרת מעמד משפטי. עד התבגרותה בגיל 

אסור לשמוע את קולה בשירה, היא מודרת מן  [...]נקנית, אינה יורשת, אינה יכולה להעיד במשפט היא 

גם בהתייחסות החברתית כלפיה קיימות סטיגמות שליליות:  [...] .המרחב הציבורי, אסור לה להנהיג

חוסר  מתייחסים אליה כאל אובייקט; מדברים עליה ולא שומעים אותה מדברת; מעלים נגדה חשדות על

               .נאמנות לבעלה ועל עיסוקה בכשפים וכו'. הפגיעה בה ובמיניותה אינן זוכות ליחס דומה לפגיעה בגבר

מיום ", )תיז( "אין טוב בלי רע" :כמושצפוי לה בגלל התנהגותה, רמזים על מה פזורים בסיפור  (.35-34)עמ' 

כלום לא ראתה שנשאוהו לבית החולים? או  [...]ום לבית החולים לא שמע שלומה של שייני סריל כל שנכנס

שהוא נשבר. מה שהיה מוכרח לבוא בא"  ד"הכד הולך אל המבוע ע וכן,שמא חולה היא חס ושלום?" )תיז( 
                                                           

 .342. עמ' 3414. כיוונים חדשיםרודין, שי. "האם עגנון היה פמיניסט?" בתוך:   111
 .35-32. עמ' 3443. פמיניזם ויהדותקהת, חנה.   112
 .35-34שם. עמ' קהת.   113
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מוסיפה, כי במשנה  114חנה קהת החריגה.ו )תיח(. שייני סריל מתעתדת לקבל עונש על התנהגותה השונה

דעתן קלה עליהן ופסיקתו של רבי אליעזר, שלדעתו יש לכפות על האשה כי נשים  ,באה לידי ביטוי התפיסה

לעבוד גם כאשר אין צורך במעשה ידיה, נועד כדי שלא תגיע לידי בטלה, שכן בטלה תביא אותה לידי זימה 

הנחת היסוד הזאת בדרך נוספת: נטייתה של האשה לזנות כסימפטום בניתן לראות ]...[ )כתובות, ה, ה(. 

ישיות בכלל. כך מסביר רש"י את האמירה "נשים דעתן קלה עליהן ונוטות להתפתות" )פירוש לחולשת הא

רש"י לבבלי, קידושין, פ, ב(: כמו פתי או ילד קטן שזקוקים להשגחה ולטיפול בשונה מגבר מבוגר. הגישה 

)בבלי,  ."יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתהזאת מופיעה בדברים של ר' שמעון בן אלעזר: "

סוטה, מז(. גם במדרש מופיע הדימוי לילד קטן: "למה נשתתפו הנשים עם הקטנים והעבדים לעניין מצוות? 

לפי שאין להם אלא לב אחד" )'ילקוט שמעוני', שמואל א', עח(. הגישה הזאת מזהה את האשה כ"חומר", 

 (.25-24)עמ'  כאובייקט שהגבר, שהוא "הצורה", מקנה לה את משמעות קיומה.

קובעת, כי בעלילתה של שייני סריל מוצג הסיבוך. הסיבוך עניינו בהתפתחותה המינית של  115חנה הרציג

שייני סריל, המגיעה לידי "הרהורי עבירה" ואינה עומדת בפני ייצרה משום שהבחורים "אינם מניחים ידם 

הגיבורים ביחס לעשיה . המפנה לרעה מתחולל כתוצאה בלתי נמנעת מההונאה העצמית של )תיט( הימנה"

שלבי: בשלב ראשון מתממשת ההתפתות ליצר בסיועו של יהודה יואל, בנו -הסיבוך הוא דו ולאי העשיה.

לחטוא, כאשר גופיהם משתפים פעולה במשחק מיני, ואילו -בלי-של בעל הבית. השניים מצליחים לחטוא

מתגלגלת "אי העשיה" בעשיה גלויה בשלב השני  [...]רצונם ותודעתם כביכול אינם יודעים את הנעשה. 

שגם גירש את עובדיה מאולם הריקודים בפתח  ,ובלתי מוסווית בסיועו של ראובן האדמוני, המשרת

ת העשייה המינית לפועל בדרך אקטיבית. אם במעשיה של שייני סריל עם יהודה יואל צא  ּואז מ .הסיפור

הרוח לחלוטין, והשניים מוצגים כחיות נעדרות  ריחפה לה הרוח בנפרד ממעשיו של הגוף, הרי כאן נעלמת

  .(134-119)עמ'  .תודעה, המונחות אך ורק על ידי אינסטינקטים גופניים ויצריים

האכזרי של עגנון מתגלה בעיקר בפרק המתאר את הדרדרותה של שייני  הנטורליזםמעיר, כי  116גרשון שקד

. המחבר מנמק ים בו כדרך שנוהגים בחיהסריל. זו הופכת מיצור אנושי לאובייקט של מין, שנוהג

הידרדרות זו משני היבטים, שהנטורליזם רגיל בהם: היצר והנסיבות. ראשית הדברים בתאור כוח היצר 

שייני סריל עומס גופה  ,של הבשר: "הכד הולך אל המבוע עד שהוא נשבר. מה שהיה מוכרח לבוא בא

ה מעין שעמום. ולילות אלו לאחר סעודה שמנה ושמנם של איבריה ודושנו של בשרה היו מטילים עלי

כשהיא שוכבת על מטתה מלופפת בכרים ובכסתות מה יעשה הלב הפנוי שלא יבוא לידי הרהורי עבירה?" 

המין מתבטא בעודף מפלי השומן -יצרי גודש)תיח(. דוגמה אופיינית למימוש מטאפורי של מצב נפש: 

לה שהיא ספק משמו של המספר וספק משמה של והדשן. החוץ מבטא את הפנים. המחבר מעלה שא

הגיבורה עצמה )"מה יעשה הלב הפנוי"(. הציפיה למין אינה תופעה רומנטית וחיזיון אנושי, אלא הכרח 

פעמית, אלא -חייתי כמעט, הנובע ממשקלו ומעומסו של הבשר. שייני סריל אינה פועלת כאישיות חד

נוהג  שהמספרת ווהמתירנ על אף הגישה .(193)עמ'  .הכדמות המאבדת את ייחודה מכוח הסחף של יצרי

, על התנהגותה להעביר אותה במסכת של עונשיםהוא בוחר ואולי בגללה, בשייני סריל בתחילה, 

 ביותר. והאכזרי שמתחילים מהקל אל הכבד 

 ועל מהפנוי ממחשבה על ארוסה ש ,עם הרהורי העבירה והלבלבדה שייני סריל נמצאת  – הראשוןהשלב 

. הזמן הפנוי מעבודה מעורר את היצרים המיניים שלה, מה עוד ש"החיגר לא נמצא כדי לשמור שביניהם

 .הגברים סביבהמפני עליה" מפניה ו

                                                           
 .25-24. עמ' שם  114
 .119-134. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   115
 .193. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנוןשקד, גרשון. "סיפור בשר ודם על 'עובדיה בעל מום",   116
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תלמיד בבית המדרש, בן בעלי הבית שמגיע לארוחה כשאין אף אחד  –פיתויו של יהודה יואל  – השלב השני

אמירה זו מחפיצה אותה לא שייני סריל" )תיט(. בבית מלבדם. "היה בא לבית לא היה אדם בבית א

  ומאפשרת את השימוש בה כאובייקט מין.

"גלתה לבה וכשהגיע אצלה עשתה עצמה ישנה"  :עצמה ישנההיא משימה כשהם משחקים במשחקי מין, 

"בא ונגע בה. מיד נכנסה בו חמימות שלא הכיר מעולם והיו אצבעותיו מרתתות על  :הוא מתפתה, )תיס(

, אך הוא מוצא פרצות שמאפשרות לו יהדותומתייסר בגלל עד שעלה עמוד השחר" )תיס(. יהודה יואל  לבה

 .םלא עומדת בפניה כולהוהתורה לו ו"כלי גופה" קורצים ה כלילית, כשטן שלי הפיתוי להמשיך במשחקים.

הוא "השטן", מוסיפה, כי כאשר דווקא מתוך הרהורי החטא נסחף הגיבור עוד יותר אחרי  117חנה הרציג

גניבה מכספו של עובדיה שבה נזכר -. הכמעטכמעט מכיר בחטאו: "לגנוב? מה מבהילה מחשבה זו" )תכ(

הגיבור אכן מקבילה למעשהו בשייני סריל, גם אם היא פחות מוחשית וניתנת יותר להסוואה. ברוב בושתו 

שלא הרגיש בו אדם הגביה  , אך "כיון שראה"היה מסתכל כגנב, שמא הרגישו אחרים במחשבותיו" )תכ(

המעשה נקרא כך רק  –ראשו כבן חורין" )תכ(. כך, מסתבר, "עבירה" אינה מושג מוסרי אלא חברתי 

 (. 135)עמ'  .ין מעשהו בשייני סריל בגדר עבירהכשהוא נגלה לעיני הזולת, וכל עוד אין איש יודע, א

, כי כשם שחברת הסעד ומעירייני סריל בין התנהגותו של עובדיה להתנהגותה של ש מקביל 118גרשון שקד

יצר הלב המשתוקק למנוחה שלמה, כך נפתחים פתחי החטא לפני שייני  ימאפשרת לעובדיה ללכת אחר

סריל על ידי נוהגיה של החברה הרכושנית: ערוותה של שפחה חרופה זו מותרת לכל, ויהודה יואל, בן אדוני 

רקע להבנת דמותה של הגיבורה הוא אולי "רומאן הבית, מאמן בה במקצת את גברות הבוסר שלו. ה

השפחות": מעשה בשפחה המסתבכת עם בן בעל הבית וסופה שהיא הרה לו ונזרקת לחוצות. הסטיה 

האירונית מן השגרה היא, שאין השפחה הרה בסיפור זה לבעל הבית עצמו, אלא את הפגם מטיל בה 

האירוניזציה של המשחק הארוטי  [...]הבית.  המשרת, הקוטף כפרי בשל מה שעורר בבשרה בנו של בעל

והעמדת הפנים הצבועה ביחסים שבין בן בעלי הבית לשפחת הבית היא שמעניקה ל"סיפור שפחות" זה 

מתח וחריפות, שהם למעלה מן השגרה. התאור הנטורליסטי הרוקם את יחסי ראובן האדמוני ושייני סריל 

סריל  התפתחות, שהוכנה מראש על ידי היחסים שבין שייניפורקן הכרחי של הוא אינו יוצא דופן, אלא 

המתח הארוטי והפורקן המיני הופרדו ונחלקו בין שני גברים, העוסקים באשה אחת.  [...]ליהודה יואל. 

שייני סריל אינה אלא קורבן עלוב של יצריה ושל אותן נסיבות החברה האכזריות, שפגעו בה, כשם שפגעו 

 .(194-192)עמ'  .בארוסה

בין יהודה  במשחקי המיןמבחין  . הואהמשרת ,בין שייני סריל לראובן האדמוני יחסיםה – שלישישלב הה

"כפה המשרת עליה את ידיו ואמר  :בתחילה ,כופה את עצמו עליהראובן , להםבניגוד  .יואל לשייני סריל

 :איש בבית כשלא היה ,בהמשך .לה אם את שומעת לי מוטב ואם לאו מוסרני אותך לבעלת הבית..." )תכא(

"ומעשה בליל של ניטל שהלך בעל הבית לשחק בקלפים ומסר את המפתחות של החנות בידי המשרת. 

ליד מיטתו של יהודה , " )תכא(...הביאם המשרת לבית החנווני ולא מצא שם אלא את שייני סריל בלבד

של האדמוני שלא היתה יכולה "עד שהיא עומדת כך לפתוה שתי ידים גסות וריחו : אותהאונס  הואיואל 

לעמוד בד' אמותיו היה מחלחל באפה. כפאה המשרת על המטה ונפל עליה. נשימותיו כבדות היו כנשימות 

  תכב(.-המפוח. שנים שלושה רגעים שהה עמה. ופתאום הדפה ורקק" )תכא

היחסים בין ראובן מערכת בניגוד למערכת היחסים בין שייני סריל ליהודה יואל, שנעשית תוך עצימת עין, 

הם מנהלים מערכת יחסים בעלת אופי מיני  אחרי האונס לסיפוק יצריו.נועדה האדמוני לשייני סריל 

"ובשעה שהיתה שייני סריל עולה לעליה להספיק מים ומזון לעופות היה קופץ עליה האדמוני מתוך כוחני: 

                                                           
 .135. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   117
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לחלת ומניחה ידיה על כרסה והוא לופת הזוית ותוקע באזנה ונועץ קנה קלמוס בפיה, מיד שייני סריל מתח

: "קופץ עליה", "תוקע באזנה", "נועץ קנה קלמוס", שנשמעת לו" )תכב( השימוש במילים אותה בידיו עד

  שייני סריל.אל והמחפיץ  הגסמדגיש את היחס  –עד שנשמעת לו"  [...] "לופת אותה

בור, כמו בעולמה של הגיבורה. הוא , כי ראובן האדמוני הוא מקור הרע בעולמו של הגי119שקד מוסיף

קולמוס בפיה..." )תכב( ראובן  ונועץ קנהותוקע באזנה  [...] ששובר את קבו של עובדיה והוא ש"קופץ עליה

האדמוני, גלגולם של ראובן ועשו, הוא הארכיטיפוס של היצר בסיפור, יצר המין המתגלה כיצר הרס. 

היצר במובן הראשוני וההרסני ביותר: הוא  –הם שבירת הקב ושנאת האשה ששכב עמה מקור אחד ל

שגורם לחורבנו של עובדיה, שביקש להוכיח את ערכו, ולחורבנה של שייני סריל, שביקשה לשחק ביצר, עד 

משמעיים הם, גסים ו"טהורים", עד -שנשתלט עליה ללא סייג וללא חמלה. ]...[ יצריה של דמות זו חד

ת היא גילום וגיבוש היצר כשהוא לעצמו, כפי שהוא מתגלה בחייהן שהיא חדלה להיות יצור אנושי. הדמו

  .(194)עמ'  .של שתי הדמויות, הנעשות קורבנותיו כל אחת לפי דרכה

שייני סריל מבעלת הבית, שמגלה ערב אחד את הריונה. בעלת הבית ובנה יהודה יואל,  את הסיפא סופגת

שייני סריל לשה בצק. "נסתכלה . שפחה עסוק בענייניולכאורה ערב רגיל, שכל אחד מבני המ ,יושבים בבית

אדונתה בשייני סריל ואמרה, דומה עלי שייני סריל שאת מתעבה והולכת, בטנך צבתה. נתאדמה שייני 

וברה של שייני סריל סריל. פתאום צוחה בעלת הבית, שפלה לכי מכאן, תיכף ומיד. שישה חדשים היה ע

ת הבית, נכנסת לחדרו של ראובן האדמוני בניסיון לשכנעו לשאתה לפני שהיא עוזבת א. בקרבה" )תכג(

"הניחתו והלכה למקום שהלכה ומצאה לה קרן זוית עד שנשלמו ימי הריונה : הוא מגרש אותה, אך לאשה

שייני סריל מגלמת באופיה ובהתנהגותה את האשה שלא משכילה לראות את התוצאות  וילדה זכר" )תכד(.

על התנהגותה והיא למעשה סופגת  העונשם מייעד לה המחבר. עגנון מקצין את הרות הסבל והגורל אות

מה בובארי, שאף יותר מכל דמות אחרת שמעורבת בעלילה. ניתן לעשות מעין הקבלה בין שייני סריל לבין א  

 מכתיבתו של פלובר, מאפיין שהושפעבסיפורו של פלובר. עגנון,  יֹונִויל היא היתה אשה חריגה בנוף הכפר

מה בובארילטעמי  שתיהן זוכות למפלה ועונש כבד על היותן נשים חתרניות, המורדות , את שייני סריל כא 

מה בובארי ואשה מאורסת כשייני סריל . במוסכמות שתיהן משתמשות בנשיותן, ביופיין  ,אשה נשואהכא 

, נאנסת ומורחקת  שייני סריל –כדי לספק את היצרים שלהן ובהתנהגותן הן חורצות את דינן ונענשות 

מה בובארי ננטשת  הגורם לעונש הוא  בשני הסיפורים, נעשית חולה ולבסוף מתאבדת. מאהוביהא 

. הגברים נוטשים הטריגר לקבלת העונש ים אתיוצרששני הסיפורים הגבר כך גם הגברים בהתנהגותן. 

  סופגות את העלבון, הלגלוג והריחוק מהחברה.והנשים 

ה נוטל על עצמו עולו של חטא שלא חטא ויוצר בפעולה סמלית שותפות בינו ובין מוסיף, כי עובדי 120שקד

פיו פתוח ולשונו מונחת  –תו, שותפות הנותנת בידו להתגבר על הגזירה שהשתלטה עליהם. "עובדיה סארו

כאבן שאין לה הופכין והצוקריות שבידו נמסות והולכות. התינוק ינק משד אמו בנחת בקול דממה דקה. 

עובדיה את הצוקריות בימינו ואת הקב בשמאלו. התינוק רוה והניח ידו האחת מן הדד, ועדין שייני נטל 

סריל לא נחה מזעפה. נתיירא עובדיה ליתן לה הצוקריות, שחה והניחן על כף ידו של התינוק" )תכח(. 

קנו לשמה של תו המיועדת ובן זנוניה. הצוקריות שבידו נסמשפטים אלה מתארים את פגישת עובדיה וארו

שייני סריל. לכאורה, היינו מצפים שעובדיה יחזור על עקביו וישאיר את התינוק ואת האם מאחוריו. אבל 

נו נוהג כך: הוא מכיר בו, כביכול, בתור בנו. הוא מכיר בכך, ששייני סריל, שילדה לזנונים, אינה עובדיה אי

 .(195)עמ'  .אשמה

 

                                                           
 .194שקד. שם. עמ'   119
 .195שם.   120
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 יגהיחס החברה כלפי סואד כאשה וחר 2.5.4
  

לחברה היהודית ואת יחס החברה כלפי סואד צריך להפריד לחברה הבדואית בה היא נולדה וחיה  

 אליה היא מגיעה כדי למצוא פרנסה בתחילה ולאחר מכן גם אהבה וזוגיות.

החברה הבדואית נזכרת מעט בסיפור. היא לא מאופיינת כחברה מסורתית, הכופה על האשה התנהגות 

יעות, דרך ארץ, הימצאות בבית והקמת משפחה. החברה דווקא מאפשרת לאשה מסוימת, שתובעת צנ

להיות שווה לגבר, היא מחפשת כמוהו פרנסה אצל היהודים, כסף כדי לכלכל את עצמה. בעוד שהציפיה 

מהחברה הבדואית שתהיה ביקורתית כלפי האשה, כלפי סואד, שחוצה את המוסכמות החברתיות בגלל 

בים אל שמשון היהודי, אי אפשר לראות איזה שהוא פן שלילי ואי קבלת הזוגיות יחסה והתנהגותה הקרו

 שלהם מצד בני כפרה והחברה הבדואית. 

 – יתדתשונות היותם בעלי ב, השונים ולא "אחרים"אהבה בין שני הבא הצד הזוגי, יההתמקדות בסיפור ה

ה שכן עולה היא הביקורת על יהודי ובדואית ולכן גם הביקורת מהחברה הבדואית לא עולה בסיפור. מ

הזוגיות ביניהם מצד החברה היהודית, מהפחד שמא סואד מגלמת בתוכה מעין דמות כדלילה המקראית, 

שכל רצונה לדלדל את כוחו של שמשון ולהשתלט על ביתו: "בערב, החליט, ילך להלה, שתפסה את מקומו 

הקטנה לפתות אותו בבשר כבש  של אמו בחייו, וישמע את דעתה, יספר לה איך ניסתה הבדואית

ופטרוזיליה שהביאה מהבית. האם פירוש הדבר שהיא זוממת להשליכו מביתו ולהתיישב בו במקומו, או 

אולי לשכן בו אנשים מן השבט שלה? ואולי שלחו אותה אליו נוכלים כדי להשתלט על ביתו? אולי מוטקה 

ל אתה לא צריך לפחד. אני דלילה טובה", אמרה ואשתו ומירב מעורבים בכך אף הם? ]...[ "אתה מפחד, אב

(. שמשון עושה הקבלה בין סואד לדלילה המקראית, שאחד מהרצונות של 21-24בחיוך שהבעית אותו..." )

את האורבים שישבו בחדר וצפו בפיתוי שמשון, . השניה היו להשתלט על ביתו ושבטו של שמשון המקראי

כול על ידי החברה הבדואית, כדי לראות את דרך הפיתוי והניצול אפשר אף להקביל ל"נוכלים" שנשלחו כבי

מאידך, החברה הבדואית בסיפור מאירה פן חיובי בתמיכה בסואד כחריגה. סואד,  של שמשון בידי סואד.

נערה, אשה צעירה שלא ברור מהם שורשיה המשפחתיים, היתה צריכה להיות מודרת מהחברה כ

נטשה אותה ואין לה אחים  תורכי, אביה לא ידוע, אמּה ישואין. סבּההמסורתית הבדואית ואף לא יאה לנ

ולפיכך גם היחס אליה צריך להיות שלילי. אך לסואד ניתן חינוך "למדתי במסיון. באו לקחת אותי למסיון. 

"רצו ..." :אחר כך גם באו מהכפר, כלומר החברה הבדואית תומכת בה, (21לימדו אותי גם תפירה..." )

היא חיפשה כשווה בין שווים ל –(. קיבלה קורת גג, פרנסה 21לי חדר, פח..." ) תי לכפר. סידרואותי. חזר

עשר גברים ושבע נשים, דחוסים כולם יחד, כבהמות, -פרנסה אצל היהודים: "הוא חזר עם שבעה

מתנדנדים בקצב אחד בחלקו האחורי של הטנדר. ראשונים נבחרו הגברים. מבין הנשים נלקחו לעבודה 

מש. השתיים הנותרות עמדו מן הצד, נשענות על דופן הטנדר ]...[ לאחר היסוס נבחרה גם האישה ח

גם כשסואד עוזבת את שמשון וחוזרת לכפרה אחרי העבודה, היא שווה בין . (6המוצקה מן השתיים..." )

יהרה אליו שווים, ככל הפועלים הבדואים: "כשהגיע הטנדר כבר היו הגברים מצופפים בו מאחור, והיא מ

לקול הצפירה החזקה ]...[ אחזה בלולאת הברזל שלצד הפתח ובתנועת קרטוע מוזרה משכה את עצמה 

א מתערבת בהחלטותיה של סואד לחיות את חייה בזוגיות עם בסיפור ל(. החברה הבדואית 13כלפי מעלה" )

אישה לא יכולה , אך החברה הזו אינה מייצגת את החברה הבדואית המסורתית, בה השמשון היהודי

מדגישה כי יש להבחין בין  121חסןמנאר . לעשות פעולות כאלה של מגע עם גברים ויותר מכך עם גבר יהודי

מעשה הבושה שהוא עיב ]הדגשות במקור[ . עארוהשני  עיבשני סוגי בושה בחברה הערבית, האחד שנקרא 

                                                           
מין . "הפוליטיקה של הכבוד: הפטריארכיה, המדינה ורצח נשים בשם כבוד המשפחה". בתוך: , מנארחסן  121

 .315-314. עמ' 1999. מיגדר פוליטיקה
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תו, ועל כן אין הוא קשור בכבוד משפיע ומבייש את עושה המעשה בלבד, מבלי שישפיע הדבר על בני משפח

המשפחה, והעונש לעושהו יהיה קל, כמו האשמת האיש או האישה, או הפיכתם לנושא צחוק, לדוגמה 

כאשר אישה מחליטה ללבוש בגד קצר ולא צנוע. העאר, לעומת זאת, כמו במקרה של ניאוף, מבייש לא רק 

נש חמור ביותר, עד כדי רצח. ]...[ הילדה את עושה המעשה אלא גם את בני משפחתו, ועל כן מחייב עו

ין בין מה זה עיב ומה לא. זאת כיוון שאם לא תלמד בחהקטנה בחברה הערבית לומדת מגיל צעיר מאוד לה

הבושה הגדולה,  –לדעת זאת היא עלולה בהתבגרותה לגרום לסקנדל למשפחה. סקנדל שהוא בבחינת עאר 

מטהרה. ]...[ כבודם של הגברים נקבע על ידי דברים כמו  שלפי האידיאולוגיה של כבוד המשפחה רק דם

הישגים, התנהגות אמיצה, נדיבות, שייכות מעמדית, סטטוס חברתי ומוצא משפחתי. ]...[ כבודן של הנשים 

. ]...[ לא רק שכבודן של הנשים נקבע על פי מדד נקבע על ידי התנהגותן המינית, "צניעותן" או "טוהרן"

. אחד הפירושים של המילה עירד ]...[ עירד –ם, אלא שיש לו גם מינוח מיוחד ונפרד שונה מזה של הגברי

הוא לתאר את התנהגותן של נשים. התנהגות זו היא צייתנותן של הנשים )ושל חלשים אחרים בחברה( 

לגברים, היא זו שתקנה להן את הכבוד הקיים אצל הגברים. ]...[ צייתנות זו פירושה רגישות חברתית 

לוי אחר חוקי הסדר הקיים.]...[ מאפיין נוסף חשוב המבדיל בין כבודם של הגברים לבין זה של הנשים, ומי

                    הוא כי כבודם של הגברים הוא בעל אופי אקטיבי, בעוד שכבודן של הנשים, הערד, אופיו פאסיבי.

ים עם גברים אחרים. היא כותבת על מציינת מקרים בהם נרצחו נשים על רקע קיום יחס 122חסן (.315-314)

מכפר ג'בע, לאחר שהיתה  23, בו נרצחה אשה בשם נורה עסאעסה, רווקה בת 1939מקרה שקרה בפברואר 

בהריון בחודש החמישי ומשפחתה גילתה זאת. לאחר שהודתה נורה בקיום יחסים ובהריון, כינס אביה את 

והחמולה. האב, שהוא ממשפחה שמוצאה בדואי בני משפחתו והודיע להם כי יש לטהר את שם המשפחה 

המשתפת פעולה עם השלטונות, הזמין לטקס ההוצאה להורג את כל בני החמולה, ובמיוחד את הנשים, 

. בטנה 23למען יראו וייראו. ]...[ אל מרכז המעגל הובאה בתו של בעל הבית, נורה עסאעסה, רווקה בת 

אביה התקרב אליה וקרא לה לבחור בין הגרזן לחבל. היא המעוברת בלטה מתחת לבגדיה כמו אות קלון. 

הצביעה על החבל. ]...[ היא לא פלטה מילה אחת, בעוד אביה דורך על ראשה וחונק אותה, החלו בני 

החמולה למחוא כפיים. ]...[ בין הנוכחים בטקס הרצח היו גם אמה ואחיותה של נורה. אף אחת מהן לא 

שבירכו את הרוצח, וישבו לשוחח כשעתיים, ורק לאחר חצות צעדו האב בכתה. הן הכינו קפה לנוכחים, 

ואחיו אל בית מוכתר הכפר. ]...[ על טקס רצח דומה כותב גם הסופר פאוואז טורקי, פלסטיני ממשפחת 

ללבנון. פאוואז מספר על רצח אחותו יסמין, שהיתה  1943-חנוונים עירונית מחיפה, שמשפחתו גורשה ב

בלבנון, ועבדה כמלצרית. כאשר התברר לאח הבכור מוסא, שהפך  54-חה בשנות ההמפרנסת של המשפ

לראש המשפחה לאחר מות האב, כי יסמין איבדה את בתוליה, הוציא נגדה גזר דין מוות. בני המשפחה 

נאספו, ומוסא הכין תערובת רעל וציווה על יסמין לשתות אותה. יסמין צייתה ללא מחאה ומתה בייסורים 

 (.336-335אשר בני משפחתה צופים במחזה. )עמ' ]...[ כ

 בקבלה.אם כי מערכת היחסים שלה עם שמשון בחשדנות למתייחסת אל סואד ואף היא החברה היהודית 

מודה בינו לבין ומוטקה, שמייצג את החברה היהודית, זה שמביא אותה בתחילה לעבודת הקטיף הקשה 

(. לעבודת הקטיף 6ץ להודות שלא תצלח לעבודה במטע" )עצמו, שסואד לא מתאימה לה: "...ומוטקה נאל

מתאימה. מוטקה רוצה להביאה לביתו כדי שאשתו  היא כןבית -עוזרתהיא לא מתאימה, אך לעבודת 

תיכף כשראיתי אותה חשבתי שהיא ..."אליו: " ומביאהתעסיק אותה, אך נזכר ב"שמשון העקום" 

כשסואד מגיעה לשמשון הוא חושב  (.1עשות סדר..." )מתאימה לעבודות אצלך" ]...[ היא תעזור לך ל

כפועלת שכירה. נושא העסקת פועלים שכירים או עבודה שכירה באידיאולוגיה של המדינה  להעסיקה

מאבק על אי העסקת עובדים שכירים  התנהלצעירים היתה לא מקובלת. שנים רבות קיבוצים הב, והצעירה

                                                           
 .336-335סן, שם. עמ' ח  122
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דבריו של שמשון כלפי העסקת סואד אצלו בידיאולוגיה הזאת ויתכן שהסופרת מבקרת את הא ,בקיבוצים

פן נוסף  (.3שכירה: "לעתים רחוקות היה מבקש עזרה שכירה, ומעולם לא העסיק אישה..." ) כפועלת

הנחות.  הבדואישעולה הוא יחס החברה היהודית, שמתכנה בפיה של סואד "אדון" למול העובד/הפועל 

מייצגת והפועלים האחרים שבאים סואד ליונה מהחברה הבדואית ששמחשיבה עצמה ע ,החברה היהודית

לעבוד אצל היהודים: "..."אדון, צריך לשים את אלו כל הקרשים ביחד במקום אחד" ]...[ "בסדר", אמר 

מיד בהקלה, מכווץ כולו מן ה"אדון" שבפיה, ועיניו נתקלו בעיניה וראו שהן צלולות מאוד, תכולות כדגניות 

(. את ההתרשמות של שמשון 3חורים מושחזים, כאישוניה של חיה שראה פעם בצילום" )והאישונים הש

אפשר גם להקביל למאבק בין )כשל חיית טרף אולי בעלת עיניים מושחזות( מעיניה של סואד 

, תיהודי למול בדואי, היותם הפכים האחד לשניה בדואי/ הפועל הנחות, האויב.ההיהודי/האדון, לבין 

לאחר מכן היא כבר לא עובדת שכירה כי הוא מוכן . שמכנה את היהודי בשם "אדון" ,עובדת שכירה

משולה לחיית טרף, לאויבת, לדלילה שרוצה לקחת את ביתו ולשכן היא אם בהתחלה  .בחינם גםלהעסיקה 

, לדלילה טובה שקונה בצרכניה מזון לשניהם, נטמעת בחברה זוגהיא נעשית לבת בהמשך , את בני שבטה

את כאשה חריגה ניתן למצוא בסואד כמה דמויות.  יה היהודית ונהפכת לציפור נדירה תכולת עין.ובהוו

את הצעירה הרזה, שנתגלתה ... מוזכר בהתחלה: " אוהבמקומות ספורים בסיפור. נמצא הצליעה  מום

וחזת כבעלת צליעה לא רצה איש להעסיק ]...[ עכשיו ראה אותה במראה שלפניו, מחבקת את מעקה העץ, א

היא מתקשה לעלות לטנדר אחרי יום שניכרת כ צליעתה(. במקום נוסף 6את ירכה בתנועה מוזרה..." )

עבודה: "והיא מיהרה אליו לקול הצפירה החזקה, צליעתה ניכרת מאוד, אחזה בלולאת הברזל שלצד 

עה הוא בזמן הצלי מוזכרת(. מקום נוסף בו 13הפתח ובתנועת קרטוע מוזרה משכה את עצמה כלפי מעלה" )

משפחתו של מוטקה: "..."אני אביא פועלת יותר טובה, לא צולעת", "אני רוצה בשמשון על ידי ההתקלסות 

את הצולעת". "הוא רוצה את הצולעת!" התמוטטה מירב על הרצפה בידיים שלוחות לצדדים ]...[ "מה 

למה שלא תיקח לך פועלת עם בחור יפה כמוך צריך צולעות?" מתחה את צווארה לעומתו, כנוזפת ]...[ "

  (.32-33רגליים ישרות?"..." )

עזבה אותה בגלל המום: "..."לא הכרתי אף אחד. כשהייתי תינוקת  סואד גם מספרת לשמשון על כך שאמּה

 (.21אמא שלי השאירה אותי והלכה". "למה?" "בגלל הרגל", פשטה קדימה את רגלה הקצרה" )

סואד. נדמה כי היחס אליה כבעלת מום לא מהווה עניין בסיפור,  ממש במקומות ספורים עולה מומה של

משל עצמה, בעלת וקול בעלת דעה  דומיננטיתאשה  .אלא היותה בעלת אישיות כובשת, שונה ואחרת

רצונות שעל אף היותה שייכת לחברה שמרנית מיסודה, היא פורצת גבולות גם בחברה היהודית. היא 

 ודי שהוא כמוה, קצת תלוש, נמצא בשוליים, לא מקובל בחברה. את מקומה אצל שמשון היה מוצאת

בני שהניחה ליש בדמותה גם צד אפל, שממנו מפחד שמשון. הוא מדמה אותה לדלילה, האישה המפתה, 

הוא מפחד מהמבט שלה, מעיניה שמזכירות לו חיה טורפת "האישונים השחורים  .שבטה להרוג את שמשון

שכשסואד מגיעה  .יש לו גם רתיעה כללית מנשים(. 3ראה פעם בצילום" )של חיה שמושחזים, כאישוניה 

 שנים, מה בעצם היא רוצה ממנו אם לא את ביתו?  עשרה-תשעבחורה צעירה בת פחות מ –אליו 

היא מוסלמית והוא יהודי, היא אשה והוא גבר  –סואד משמשת כאנטיתזה לשמשון בכמה דברים: בדת 

 יפור מתגלמים בסואד גם דמויות גבריות.אף על פי שבמקומות אחדים בס

שאפשר לפרש  ,אדם, הדובר ערבית ספרותית טען בפני כי אין שם כזה. יש סועאד –סואד  –שמה לגבי 

לראות מתן עזרה, סעד, אושר. פירוש גם סו]ע[אד אפשר , בשם לדבריו .של שמשון" "כ"יד ימינו, כזרוע, יד

 שמשון שהוא שמש קטנה, אור. שם ל ודכניגאולי נוסף לשם סו]ע[אד הוא שחור, 

 –המחסומים, השערים הנעולים בפני השונה והחריג  –נראה כי המוטו המרכזי בסיפור הוא כי על אף הכל 

 , האושר, הנתינה הם אלה שמנצחים וזו האהבה. האהבה
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 הסופר/ת והסיפורים :3פרק 

 

בעיר  1333באוגוסט  3-, שנולד בשמואל יוסף עגנון )צ'אצ'קס(העבודה, הם:  עוסקתהסופרים בהם 

במינכן  סוסנובסקיבשם סבינה  ,1943בינואר  12-בוצ'אץ' שבגליציה המזרחית וסביון ליברכט, שנולדה ב

לישראל. לאחר השירות בצה"ל נסעה ללמוד בלונדון, שם  1954-שבגרמניה, להורים ניצולי שואה, עלתה ב

 ותבת.. כיום היא גרה בישראל וכשינתה את שמה לסביון

ופורסם לראשונה  1934שנכתב בשנת  ,"עובדיה בעל מום"השוואה בין שני הסיפורים הקצרים ערכתי 

 .1933בשנת  ם קטניםסיפורי –ספר "על כפות המנעול" ב כונסיורק, לאחר מכן -מקלט", ספר ה', בניובב"

ל מומים ושייני שהוא בע ,עובדיה: עמודים ועוסקת בסיפור אהבתם של שני אחרים 31היצירה מקיפה 

 אינה מותרת לנישואין ביהדות.ויהודי -גורמת לה למום הלכתי , אך התנהגותהםשאינה בעלת מוסריל, 

נוצר בסיפור משולש אהבים בו בשתי צלעותיו ניצבים גברים ובצלע השלישית אשה שמסתבכת ומסבכת 

  אותם.

רון תחת השם "פרק מתוך "קאנון ופורסם בספ 3444"סואד", שנכתב בשנת  השני, הסיפור הקצרהסיפור 

שמשון שהוא בעל מומים, : עמודים ועוסקת בסיפור אהבתם של שני אחרים 29אנושי". היצירה מקיפה 

שמגיעה אליו כדי לסדר את חצרו  אף היא בעלת מום, אשה בדואית צעירה –, רווק וסואד 41גבר יהודי בן 

וכן את יחס הסביבה  זה מזהבין בני הזוג השונים  הסיפור חושף את מערכות היחסים המסובכות. את חייוו

 האמביוולנטי כלפי הזוג וכלפי הקשר ביניהם.

 

 שמואל יוסף עגנון ויצירתו הספרותית 1.1
 

                           . 123פחת למדנים מיוחסתשבעיר בוצ'אץ' שבגליציה המזרחית למוחי נולד שמואל יוסף עגנון 

היה  –שלום מרדכי צ'צ'קס  –עגנון היה בן למשפחה יהודית מן המעמד הבינוני: אביו מוסיף, כי  124דן לאור

סוחר פרוות, כך גם סבו מצד אמו, יהודה פארב. למשפחת צ'צ'קס היו חמישה ילדים: שמואל יוסף היה 

-הבן הבכור, וכנראה גם האהוב והמטופח מכולם, אחריו נולד האח אשר )אנשיל( והאחיות דבורה, שושנה

וזה וצציליה )שלימים זכתה לשם 'תרצה'(. עגנון זכה מאז ילדותו המוקדמת לחינוך יהודי מסורתי, אך ר

בגיל תשע נפלט ממערכת הלימודים, כנראה בשל יכולת לימוד יוצאת דופן. הוא החל ללמוד באופן פרטי. 

מכן למד לימוד  תחילה בהדרכת אביו, שהיה מוסמך לרבנות ובקי בתורה, ובעיקר בכתבי הרמב"ם, לאחר

עצמי בבית המדרש הישן. נוסף על כך היתה לו שורה של חונכים אישיים: חיים גוטפריד ומרדכי קאנפר, 

בלימוד הלשון הגרמנית, שהיתה לשון המדינה, ולמד להכיר  לושני שכנים בעלי השכלה רחבה שסייעו 

כתבים של גתה, שילר ושייקספיר באמצעותם ספרות עברית וכללית. ]...[ ספריהם של סופרי ההשכלה וגם 

היו מוכרים לו כבר בנעוריו. גם אמו, אסתר צ'צ'קס, סייעה לו בלימוד הלשון הגרמנית, ובעיקר קירבה 

 אותו אל השירה, שכלפיה היה לה יחס מיוחד.

עשרה. היה זה שיר -, בהיותו בן פחות משבע1944פרסום הראשון פרי עטו של עגנון בעברית היה בשנת ה

בדואר לכתובתו של שמעון מנחם לזר, עורך השבועון העברי "המצפה",  ל"ג בעומר, שאותו שלחלרגל 

התרכזו באותן שנים טובי הכוחות הספרותיים העבריים של גליציה כולה ]...[ מאז  , שבהשהופיע בקרקוב

נסה את ידו כשהוא מ ,הפרסום הראשון הציף עגנון הצעיר את העיתונים ואת כתבי העת בגליציה ביצירותיו

שירים, סיפורים קצרים, לעתים קצרים מאוד, רשימות, סקיצות, כתבות עיתונאיות ופיליטונים.  –בכול 

                                                           
 .111. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   123
 .16-11. עמ' 3443. ש"י עגנוןלאור, דן.   124
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ולעבוד במערכת  ם באדר לבוא ללבוב, בירת גליציה,עשרה קיבל עגנון הצעה מגרשֹ -]...[ כשהיה בן תשע

חל לעבוד במערכת "העת", אך יצא עגנון בדרכו ללבוב וה 1946בקיץ  העיתון העברי החדש בשם "העת".

]...[ שם  לאחר זמן קצר נקלע העיתון החדש לקשיים כספיים, הופסקה עבודתו של עגנון והוא חזר לבוצ'אץ'

מצא משרת מורה בבית הספר "שפה ברורה", שבו התנהלה ההוראה בעיקר בעברית. נוסף על כך נתן 

מכל הבא ליד: תלמוד, מדרשים,  לקרואשלו שיעורי עזר פרטיים לכמה תלמידים וחידש את הנוהג הישן 

סמולנסקין, פרץ,  –ספרי הלכה, אגדה, ספרי חסידות, ספרות מוסר ואת ספריהם של הסופרים החדשים 

 (.16-11)עמ'  .ברוידס, אחד העם ואחרים

, כי מי שקורא בסיפורי עגנון הצעיר לא יעמוד בקלות על ההבדלים בין סיפוריו מוסיף 125אברהם בנד

מים לבין יתר הסיפורים שהופיעו בעיתונים העבריים של גליציה באותן השנים, ולולא המשיך עגנון המוקד

להתפתח כאמן, יש להניח ששם המחבר הצעיר ש"י טשאטשקעס היה הולך ונשכח במשך השנים 

כשמותיהם של רוב המחברים הצעירים שפרסמו את יצירותיהם הראשונות באותן הבמות, שכן הסגנון של 

אין בו כמעט רמז לאותו סגנון ו ון הצעיר אינו חורג מן המתכונת הנורמטיבית של יתר סופרי דורועגנ

גם עצם הטכניקה הסיפורית אין בה מן המיוחד למרות הגיוון . שעתיד היה עגנון לפתחו במרוצת השנים

בראשונים שבה. הסיפורים רובם קצרים, פחות מאלף מילים ומפאת קוצר המצע ודלות העלילה בייחוד 

מחיי אדם. לא תמיד הוכתרו נסיונות אלה  רגעשבהם, מתקרבים הם לסוג הרשימה המבקשת למסור 

לעתים בולטת המגמה הדידקטית יתר על המידה ולעתים סיום הרשימה כה מלאכותי שהוא , בהצלחה רבה

פילוסופית" הקדמה "בפוגם ברשימה כולה. ובכל זאת כבר ידע המחבר הצעיר לגוון את כתיבתו פעמים 

קצרה )בסיפורים "המתנה", "הפנס"(, פעם במונולוג )בסיפור "האיגרת"(. ]...[ אם נבוא היום לשאול במה 

תאור מעשיהם של  ;נאמר: דווקא באותה תכונה שבה נסתמן המספר המבוגר ,נסתמן כשרון מתחיל זה

אדם כפי -כי אם בני, נפשותיהם אדם. לא הנוף מעניינו ולא חיצוניותם של גיבוריו לפרטיה, ולא נבכי-בני

אם טראגיים ואם קומיים, אם נעלים ואם מגוחכים. ]...[ גם בקצרות  שהם משתקפים מתוך מעשיהם ]...[

שבין הרשימות יחוש הקורא אותו מתח פנימי הידוע בתולדות הספרות בשם "אירוניה" ]...[ יש אירוניה 

הניגוד בין שתי תפיסות שאפשר לנסחן במשפטים  – ן. הצד השווה שבהאחרותקומית, אירוניה טראגית ו

ת או אפשרי, והאחר מקובל כשקר או תמוה. לרוב יופיע רק משפט המקובל מהגיוניים. האחד מקובל כא

כשקר או התמוה והקורא מבין מעצמו מהו משפט האמת או האפשרי. ]...[ עגנון הצעיר הרבה לכתוב 

באידיש. מרבית הדברים שכתב באותן ו בעברית ושירים םתרס"ח. פורסמו עשרים סיפורי-בשנים תרס"ה

]...[ כשרונו האמנותי של עגנון התפתח לאט ברבות השנים  .השנים או שפסלם בעצמו או שפסלום אחרים

ושליטתו בחומר גברה. בכל שלב הכיר האמן כי מה שכתב בשלב הקודם אינו שלם ואפשר לשפרו, וכך עשה. 

תחילתו של תהליך יצירה שלא מצאנו ברבים מן הספרות העברית  ,דרכו מוצאים אפילו בראשית ,לפיכך

החדשה: האמן מעביר שבט ביקורתו על יצירותיו, פוסל קצתן ומבקש תיקון לאלו שבחר בהן. את גאוניותו 

 (.131-116)עמ'  .הספרותית יש למדוד כתכונה דינמית המתעלה תמיד ולא כהתפרצות מסנוורת וקצרה

הונגרי בחר לעלות ארצה בברכת -להשתמט מן השירות בצבא האוסטרו כי כשרצה ,פהמוסי 126חנה הרציג

. ארבע שנים שהה עגנון בארץ ישראל, והתגורר לסירוגין ביפו 1943הוריו, והגיע אל חוף יפו בקיץ 

 (. 113-111)עמ' ובירושלים. 

של "העומר", תחת שם  הודפס הסיפור "עגונות" בגיליון השלישי 1943, כי באוקטובר מציין 127דן לאור

)הנגזר מן המילה "עגונות"( ולא תחת השם "ש.י. טשאטשקיס", שהיה השם שהופיע  המחבר "ש"י עגנון"

                                                           
 .131-116. עמ' 1933. הרומאנים של ש"י עגנוןבתוך: בנד, אברהם. "עגנון לפני היותו עגנון".  125
 .113-111הרציג. שם. עמ'   126
 .25-32לאור. שם. עמ'   127
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בפרסומיו של עגנון בגליציה. השם החדש סימן ואולי אף סימל התחלה חדשה. הסיפור "עגונות" לא היה 

הזמן ]...[ כהתחלה האמיתית של דרכו במרוצת  סרק לסיפור הבכורה של עגנון בארץ ישראל, אלא אף נתפ

הספרותית. לימים, כשניגש עגנון לכנס את סיפוריו, היה "עגונות" לסיפור המוקדם ביותר שנכלל בקובץ 

  ישראלי הראשון. הוא פרסם מסיפוריו בעיתונות העליה השניה, וסיפורו הארץהסיפורים. 

ים, השלים עגנון את היצירה הגדולה "והיה , קודם יציאתו של עגנון מיפו לירושל1911בסתיו של שנת 

העקוב למישור". ]...[ תהליך היצירה עצמו היה מהיר, כפי שקרה לעתים קרובות בימי צעירותו. בחדרו 

עשרה שעות סיפור שהחזיק -שבנווה צדק הסתגר במשך ארבעה ימים רצופים וכתב בכל יום במשך כשתים

סוגה  –יו הקודמים. לראשונה בחייו כתב עגנון נובלה עשרות עמודים, היקף גדול בהרבה מכל סיפור

ספרותית שבין הסיפור הקצר לרומן ]...[ הסיפור עתיד להיחשב לאחת היצירות הגדולות של הספרות 

נדפסו החלקים הראשונים מתוך "והיה העקוב למישור" מעל דפי  1913בינואר  9-. ]...[ בהעברית החדשה

פס מאז בעיתון בתשעה המשכים עד לחודש מאי של אותה שנה. ]...[ נדעצמו "הפועל הצעיר" והסיפור 

החוקר והביבליוגרף אברהם יערי, ששימש בתקופה מסוימת גם עוזרו של עגנון, היה הראשון לאתר את 

מקורו של הסיפור: מעשיה חסידית בשם "דער יורד" שנתפרסמה תחילה ביידיש ]...[ ולאחר מכן ראתה 

...[ אברהם יערי הצביע על המקור הספרותי ששימש את עגנון ועל תהליך שאפיין אור בגרסאות עבריות. ]

את הסופר ושהחל להסתמן מאז ראשית דרכו: פניה אל חומר עממי, אל עלילות שנמצאו פזורות במאגר של 

הספרות העברית או היידית והפיכתו של חומר זה ליצירות אמנות עשויות היטב המתייחדות במבנה 

 (.25-32)עמ'  .מק פסיכולוגי ובסגנון מלוטשמורכב, בעו

לגרמניה כדי להרחיב את אופקיו. הוא התגורר בערים שונות והתפרנס מהוראה  128יצא עגנון 1913בשלהי 

נקשר הקשר בינו לבין הסוחר ואיש  1915ומעריכת ספרים עבור ההוצאה "יודישער פערלאג". בשנת 

גנון לכל ימי חייו, ואיפשר לו להתמסר לעבודתו הספרותית התרבות שלמה זלמן שוקן, שנעשה פטרונו של ע

 ועם גרשום שלום.  בלא טרדות פרנסה. בתקופת גרמניה רקם קשרי ידידות עם מרטין בובר

שהופיע בתחילה לצד סיפורים נוספים )"מעשה ר'  ,כי הסיפור "הכנסת כלה" ,מוסיף על יצירתו 129דן לאור

מקלט" מתוקף הקשר החוזי שלו עם שטיבל, שהיה בפרסם עגנון ב"גדיאל התינוק" ו"עובדיה בעל מום"( 

]...[ אברהם הולץ, שחקר את מקורותיו של יורק. -מקלט" בניובהבעלים של "התקופה" בוורשה ושל "

החסידי "נסים ונפלאות", שהופיע גם בעברית וגם  מהסיפור"הכנסת כלה", גילה כי עלילת הסיפור לקוחה 

עשרה. עגנון נטל רק את השלד של הסיפור, ועל יסודו כתב סיפור קומי -עביידיש באמצע המאה התש

 (. 52)עמ'  .המעמיד במרכז את דמותו של המאמין הגדול

הומבורג בגרמניה, -, כי בשנים בהן ישב עגנון עם אשתו אסתר וילדיו אמונה וחמדת בבאד130מוסיףהוא עוד 

וכותרתו ( 1933)ת. הספר היה "על כפות המנעול" פרסם עגנון ספר אחד וכמה סיפורים שראו אור בכתבי ע

( נועדה להעיד על תוכנו: ספר זה כלל סיפורי אהבה, בו הגשים עגנון למעשה 5, ')ה "שיר השירים"ציטוט מ

את תוכניתו מערב המלחמה, התוכנית שדן עליה עם לחובר, לפרסם קובץ סיפורים שזה עניינם. ]...[ בין 

ור "חופת דודים", שהיה גרסה חדשה לגמרי של הסיפור "חופה שחורה" הסיפורים בלטו שניים: הסיפ

בסיפור "עובדיה בעל מום", הראה עגנון לראשונה את כוחו ואת מיומנותו בכתיבת ]...[  ו"עובדיה בעל מום"

"סיפור בשר ודם", כהגדרתו של גרשון שקד. במרכזו ניצב שואב מים  –סיפור ריאליסטי, כמעט נטורליסטי 

, שבשל תמימותו ופגימותו הגופנית נעשה קורבן למסכת התעללויות מצד האלבלייבך בשם עובדיה ישר דר

הסובבים אותו, ובכללם ארוסתו, ומחמל לבו, שייני סריל. תמונת הסיום של הסיפור, שבה נחתם גם 

                                                           
 .113-111הרציג. שם. עמ'   128
 .52לאור. שם. עמ'   129
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ק יניקה תינוומהספר, מפגישה את עובדיה, היוצא מבית החולים עם שייני סריל היושבת בפתח הבית 

זהו גם הרגע שבו מתעלה הקורבן למעלה של קדוש: "רצה עובדיה ליתן לשייני סריל את  למאהבה.שילדה 

 (.55)עמ'  .הסוכריות ונתירא מחמת כעסה, כפף עצמו והניחן על כף ידו של אותו תינוק"

קוב , "והיה העלראות את הסיפור "עובדיה בעל מום" כשייך לסיפורי חסידים, כמו "הכנסת כלה"אפשר 

 של מנדלי מוכר ספרים וסיפורים נוספים. "פישקה החיגר" סיפור ואף דומה ללמישור" ואחרים, 

סיפורי חסידים, כי: מבין המסורות העתיקות אפיון מוסיף על , חקר את סיפור העם העבריש ,131עלי יסיף

מסורות העתיקות הרווחות הרבה בסיפורי החסידים בולטות בעיקר שתיים: ל"ו הצדיקים וגילויי אליהו. ה

על ל"ו הצדיקים הנסתרים ממחישות באופן סיפורי את הרעיון שבכל דור ודור נוכחים בעולם שלושים 

 –סנדלרים, שואבי מים, חייטים, עגלונים  –ושישה צדיקים המופיעים במציאות בדמותם של פשוטי עם 

דומה זו הרבה מעבר למה והם עמודי התווך שעליהם עומד העולם. הסיפורת החסידית פיתחה מסורת ק

שהיתה קודם לכן. עשרות סיפורים על דמויות עממיות פשוטות וגסות, המתגלות בסופו של דבר כצדיקים 

נסתרים, רווחים בין סיפורי החסידים. ]...[ כמה וכמה סיפורים חסידיים מספרים על בקשתם של תלמידי 

פרים מבית המדרש או גוי, עני, קבצן, הבעש"ט או צדיק אחר לראות את אליהו הנביא. אדם הגונב ס

אליהו הנביא  הוא –שפטים  ולעשות ב הרוצובגסות  ואלי תמתנהג ,שחבורת חסידים פוגשת בדרך

.]...[ התמה הרעיונית המשתקפת בסיפורים אלה בתחפושת, כפי שמגלה רבם לאחר שאותו אדם נעלם

ל רש"י, ר' יהודה החסיד ובעיקר ר' תואמת את האספקט החברתי של תורת החסידות. אמנם סיפורים ע

אברהם אבן עזרא המסתובבים כעניים שאין מכירים בהם רווחו כבר בימי הביניים, אך הסיפור החסידי 

מפנה, אולי בפעם הראשונה בתולדות הסיפורת היהודית באופן אינטנסיבי את נקודת המבט אל השכבות 

בעצם ההתייחסות לעניים ופשוטי עם, אלא הפשוטות של הקהילה היהודית. החידוש העיקרי אינו 

בתיאורים המפורטים של התנהגותם השונה באופן בולט מן הנורמות המקובלות בחברה היהודית. כאשר 

ל"ו הצדיקים, אליהו הנביא או את הצדיקים  –התנהגות זו מסתירה מאחוריה מעלה רוחנית גדולה 

]...[ נקודת  .כל אדם כזה כאילו נפש גדולה טמונה בול עהיא כופה על החברה להתבונן . החסידיים הגדולים

מבט כזו מעמידה על המשמר כל אדם, ודורשת ממנו להכיר בכך שאין הדברים כמות שהם נראים 

ה עם בחיצוניותם; הנורמות החברתיות המקובלות על החברה היהודית עלולות לעמוד בסתירה גדול

 .(436-435)עמ' הנורמות האמיתיות של היהדות. 

הומבורג והושמדו ספרייתו וכתבי היד של ספריו, באד בנשרף ביתו  1934מוסיפה, כי בשנת  132חנה הרציג

שכבר היה מוכן לדפוס. אסון זה החיש את החלטתו לשוב  ,בהם רומן רחב יריעה בשם "בצרור החיים"

טרפה אליו ולעלות לארץ ישראל. בשלהי אותה שנה הגיע עגנון לארץ, הפעם כסופר נודע )משפחתו הצ

כעבור שנה( והתיישב בירושלים. הוא קבע את ביתו בשכונת תלפיות, וכשנחרב הבית במאורעות תרפ"ט 

בית אחר, שבו התגורר עד סוף ימיו. מאז עלייתו השניה לארץ היו כל חייו של עגנון  1921בנה לו בשנת 

ה של מהדורת כתביו בת יצא לביקור בגרמניה לפקח על הדפסת 1924קודש לעבודתו הספרותית. בשנת 

ארבעת הכרכים, ומשם המשיך לביקור קצר בעיר מולדתו בוצ'אץ'. רשמיו העגומים מעירו השוקעת 

החלו להתפרסם סיפורי "ספר  1923(. בשנת 1929והמדולדלת שימשו בסיס לרומן "אורח נטה ללון" )

ר פשוט". בצד המשך כתיבתו המעשים" שגילו פן חדש בכתיבתו, ושלוש שנים אחר כך הופיע הרומן "סיפו

וכרך שמיני נוסף  1952שקד על כינוס סיפוריו ועריכתם במהדורה קאנונית, ששבעת כרכיה הופיעו בשנת 

גרמניה נלי זקש. -זכה עגנון בפרס נובל לספרות, יחד עם המשוררת היהודיה 1966. בשנת 1963עליהם בשנת 

ז פטירתו מתפרסמים כרכים מעזבונו העולים , ונקבר בירושלים. מא1914בפברואר  11-הוא נפטר ב

                                                           
 .436-435. עמ' 1994. סיפור העם העברייסיף, עלי.   131
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בהיקפם על המהדורה הקאנונית ובהם, פרט לרומנים )"שירה", "בחנותו של מר לובלין"( ולסיפורים, גם 

תו, אמונה ירון, היא העומדת מאחורי המפעל העצום מסות ונאומים, איגרות וליקוטי מקורות מעובדים. בִ 

בריים בדורות האחרונים. יצירתו המגוונת מקיפה זירות היסטוריות גדול המספרים העלעגנון נחשב  הזה.

אירופה ובמערבה, ביישוב הישן ובישוב החדש בארץ -וגיאוגרפיות וקבוצות חברתיות מגוונות במזרח

ישראל. מבחינה ז'אנרית אפשר להבחין ביצירתו ברומנים ובסיפורים ריאליסטיים בצד סטירות חברתיות, 

בלדיים ובסיפורים -עממיים, בסיפורי אהבה פסיכולוגיים, בסיפורים גותיים-ובסיפורים אגדיים כמ

סוריאליסטיים מופשטים. לשונו המסוגננת היא מיזוג של שכבות לשון מן הרבדים ההיסטוריים -אלגוריים

לשון המקרא, לשון חז"ל, לשון חסידים. תבניות הסיפור שלו מבטאות את הסינתזה  –השונים של העברית 

 .(113)עמ'  .ימת ביצירתו בין המקורות היהודיים לבין תרבות המערב, ובין מסורת למודרניזםהמתקי

כי עגנון מייחס לאהבה משקל יתר בסדרי העולם והחיים, לכן היא ניתנת בסיפוריו מוסיף,  133לבן-יוסף שה

וטה עגנון לחפות המין לבין רגש האהבה, לכן נ-בשלבים שונים בדרגה גבוהה. קיים גבול דק ביותר בין יצר

על יחסו הממשי לעלילות האהבה בדרכים שונות. יש שהוא מספר את המעשים בלעג או בהיתול, והוא 

כאילו מביא אותם, כדי ללמד את האדם להימנע מחטא. ויש שהוא מספר את המעשים בשטף רב, כאילו 

זים הלא מפורשים בסיפור לבן את הרמ-נותן שה ,המעשים הם שכיחים ביותר בחיים היום יומיים. לדוגמה

 .יצר המין, שהיה מונח ביסוד רגש האהבה הלוהטת שהביא את גיבור הסיפור לידי טירוף ."סיפור פשוט"

בתיאורים דקים ועדינים, כמעט שיריים, מובלט כאן הכוח הגורלי של המשיכה המינית, מתוך גישה של 

על תיקונה, כי במציאות האנושית, שיש בה מן  הבנה והערכה. ]...[ אהבה גדולה בסיפורי עגנון, אינה באה

  (.141-146)עמ' . החולי ומן הכיעור, אהבה אמיתית ועמוקה לא תבוא לעולם לידי הגשמה

כי מי שמנסה להקיש מתיאור האהבה ברומנים של עגנון, אל חייו הפרטיים, ייתקל מוסיפה,  134אילת נגב

וב הגברים אינם מסוגלים לאהוב או להתקשר לאשה. בחומה. האהבה בסיפוריו היא רגש מפותל ומסובך, ר

הגברים פסיביים, והנשים פעלתניות. ]...[ לעתים תכופות חוזר בסיפורים המוטיב של קשרים אשר הם על 

 (.64)עמ'  .סף האיסור וגילוי העריות

 

 סביון ליברכט ויצירתה הספרותית 1.2
 

במינכן שבגרמניה, להורים  135וסנובסקיבשם סבינה ס 1943בינואר  12-בסביון ליברכט, נולדה 

לישראל עם הוריה, למדה ספרות ופילוסופיה ושינתה את שמה לסביון לאחר  1954-ניצולי שואה, עלתה ב

 שירותה הצבאי. כתבה למעלה מעשרה ספרים, שחלקם הומחזו להצגות. זכתה בפרסים רבים על ספריה. 

ה של שתיקה מקיפה אותה. גם אנשים המקורבים כי חומ ,היא אומרת 136ציפי שוחט עמה שערכהבראיון 

יושבת לה בצנעה, כמעט מסתתרת, בצד החדר, קרוב לדלת ושותקת.  היאאליה אינם יודעים עליה הרבה. 

שבו חיו אבא  ,מכירה מהבית, הבית השותק שלההיא אצל ליברכט נוכחת השתיקה. את השתיקה הזאת 

א הזכירו אותה. בבתים האלה השתיקה היתה רועמת ואמא שהגיעו משם, ששרדו בשואה, אבל מעולם ל

"ויש לי איזו השערה שהאינפורמציה זורמת בדרכים לא מילוליות", אומרת הסופרת והמחזאית. היא 

קט", ס, כשהועלה המחזה הראשון שלה "סוניה מויםשנ עשרה-שתיםהחלה את דרכה בתיאטרון רק לפני 

גם הקריירה הספרותית שלה החלה בגיל מאוחר יחסית.  .. היא סופרת של סיפורים קצרים54בהיותה בת 

. את נסיונות הכתיבה 21בהיותה בת  התפרסם, (1936) קובץ הסיפורים הראשון שלה "תפוחים מן המדבר"
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הראשונים עשתה בגיל צעיר, עוד בהיותה חיילת ולאחר מכן בחו"ל, כששהתה בלונדון, אז כתבה שני 

]...[ קצר הוא הכי נכון לה, משהו בדמיון ובנשימה שלו מתאימים לה. רומנים שלא יצאו לאור. הסיפור ה

גבר, אשה, ילדים, לעתים במשפחות בעלי מוצא שונה,  –בנושאים אישיים, בדמויות אנושית העיסוק 

 (.3414)שם. דתיות מול חילוניות, ערבים מול יהודים ובשואה. 

כי רוב הסיפורים שלה מתחוללים בהוויות  מוסיפה, כי בראיון שנעשה עמה היא מצהירה 137ארנה גולן

רחוקות מהעולם שלה. אפילו סיפורי השואה, שלכאורה לקוחים מתוך הרקע הביוגרפי שלה, הם 

מומצאים, פרי דמיון. ]...[ בדברים שמאוד קרובים אליה ומתחוללים ליד הביוגרפיה המיידית שלה, היא 

עקיף לסיפור. היא שבה ומדגישה ומסרבת לחשוף פרטים יום יכול להיכנס רק באופן מאוד -לא נוגעת. היום

על חייה האישיים, שאינם רלוונטיים כלל, לדעתה. ]...[ סיפוריה נפתחים אל מציאות אנושית מגוונת 

רים הנקלטת בעמקות וברגישות ומובעת בלשון רבגונית, עשירה ומדויקת. מציאות זו אכן מתקיימת במגז

 (. 313)עמ'  .הרחוקים ממרחב חייה הפרטיים

את השואה,  . מוטיבים שמזכירים"סואד"בהרבה מהסיפורים, כך גם בסיפור  נמצא ה בשואההעיסוק של

כך גם . הפחד מכלבים, הסלקציה, האש, השערים הננעלים בפני היהודים, ההתעללות בחסר הישע כמו

, קט"ססוניה מו, "(1993, "סינית אני מדברת אליך": בתוך) בסיפורים אחרים, כמו "ילדת התותים"

"תפוחים מן המדבר", ב ואמונה סיפורים העוסקים בדת(. 1933, "סוסים על כביש גהה" :בתוך)"כריתה" 

ערבים, בדואים, חריגים, : עיסוק בדמויות בעלי מוצא שונה(. 1936, תפוחים מן המדבר": "בתוך)"יונים" 

היהודית והיחס כלפיהם מצד אנשים שעלו אחרי המלחמה ואופן הקליטה ואי הקליטה שלהם בחברה 

עם מוטיבים אחרים, כמו המבט והראיה, ההסתכלות, הפירוט היא כורכת מוטיבים מהשואה החברה. 

 אחרים.והרב, ההתעסקות באוכל 

, ליברכט מוסיפה, כי היא 138ופורסם במוסף תרבות בעיתון "ישראל היום" ,בראיון שנתנה למאיה כהן

למחזות שלה. "הורי ניצולי ווב, אם ישירות ואם כרקע לסיפורים מוצאת את עצמה עוסקת בשואה שוב וש

שואה שלא דיברו על כך, ואני מעולם לא שאלתי. אני חושבת שלרוב הסיפורים של ניצולי השואה יש 

תשתית דומה, כך שבאופן מסוים אני כותבת את הסיפור שלהם כל הזמן. למרות שרוב הסיפורים שלי לא 

 (. 31)עמ'  .יד יש איזשהו אספקט של השואה שיימצא ברקע שלהםנוגעים ישירות בשואה תמ

לקבוצת סופרים אותם הוא מכנה משמרת "הקולות החדשים", שבוחרת משייך אותה  139יוסף אורן

להתמקד מחדש כמעט אך ורק בנושאי "המצב האנושי". בבחירתה דומה משמרת "הקולות החדשים" 

הם של סופרי "הקולות החדשים" אמנם מתרחשות על רקע עלילות סיפורי. ]...[ למשמרת "הגל החדש"

 ,ההוויה הישראלית, אך הן אינן מגבילות את עצמן לסוגיות החיים המיוחדות של המדינה ולשאלות השעה

אוניברסליים: בבדידות, באהבה, -שמטרידות רק את הישראלים כאן ועכשיו אלא דנות במצבים אנושיים

הקשים עם הורים ועם בני זוג, במצבה של הנשיות, בחרדה מהמוות במצוקות הפסיכולוגיות, ביחסים 

בולט הגידול המרשים במספרן של הסופרות, בהשוואה למספרן זו ובשאר הנושאים הקיומיים. במשמרת 

העלילה הפנימית מעובדת תן גברו היסודות הליריים בכתיבה: המועט במשמרות הקודמות. בהשפע

-עוסקת, בסיפור הקצר ליברכט, והלשון נוטה להיות יותר פיוטית. ומודגשת יותר מהעלילה החיצונית

הסיפור "תפוחים מן ]...[ סרי ואחרים. -ארוך, כסופרים אחרים דוגמת רונית מטלון, דורית אבוש, דן בניה

לרקום  נטיה :חושף מספר תכונות של כתיבתה, הקובץ ראשון של סיפורים קצרים פרי עטהנכלל בהמדבר" 

הסיפורים  ,ספר הדמויות שמשתתפות מוגבל לרוב לשניים כדי לספר על היחסים ביניהםעלילות בהן מ

                                                           
 .313. עמ' 3414. גבריות, נשיות ומשא הזהותגולן, ארנה.   137
 .31. עמ' 3449. מוסף תרבות, עיתון "ישראל היום"כהן, מאיה. "השואה תמיד ברקע". בתוך:   138
 .16-14. 1991. חדשים בסיפורת הישראלית קולותאורן, יוסף.   139
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מה שקורה בין גבר לאשה, בין אם לבנה, בין יהודי לערבי, בין משורר מפורסם בממקדים את תשומת הלב 

היא מעדיפה בבירור דמויות נשיות על דמויות גבריות בתפקידי הדמויות המרכזיות . למשוררת אלמונית

גם מגלה נטיה לכתיבה קפדנית ומסוגננת. כתיבה כזו מתאמצת לדייק בפרטים , היא בעלילות הסיפורים

ניתן להבחין בבעלי אך לגבש לעצמה סגנון משלה, ניכרים מאמציה הממחישים את עולמן של הדמויות. 

הקורא במתח להשאיר את בסיפורים כרמון. היא מנסה -הסגנון מהם היא לומדת, כמו עגנון ועמליה כהנא

על ידי תיאור וריבוי פרטים וכן על ידי פיזור מידע הנוגע לעלילה החיצונית שמסייע לקיים את העלילה 

 .(16-14)עמ'  .הפנימית

 

 "עובדיה בעל מום"ומסגרת הסיפור , זמן מקורות 1.1
 

 מתרחשת בעיירה יהודית בלתי מזוהה במזרח אירופה עלכי עלילת הסיפור  ,קובעת 140שטרןדינה 

נמוכה, -. העלילה מתרקמת בקרב השכבה החברתית הבינוניתעשרה והעשרים-התשעגבול המאות 

שעובדיה ושייני סריל נמנים עליה. דמויות מעטות בלבד מתוך פסיפס החברה היהודית בעיירה נלווים 

; עוזר ראובן האדמוני, צעיר המשרת בחנות מעבידיה של שייני סריל, אויבו הגדול של עובדיה מועליהם, כ

המלמד, המתגלה באופן מפתיע גם הוא בין הרוקדים בבית המחולות בשבת; זוג חנוונים, בעלי הבית של 

שייני סריל ושל ראובן האדמוני; יהודה יואל, בנם של בעלי הבית של שייני סריל, החובש עדיין את ספסל 

 . (6-5)עמ'  .עובדיה , ועוד דמויות מועטות הנקרות בדרכו שלסריל בית המדרש והמתפתה לשייני

היתה במחוז רותניה האדומה ש ,('עיירה בה עגנון נולד )בוצ'אץמזכירה את ההעיירה היהודית הקטנה 

זמן את להלן, אבקש לאפיין  הונדרטגרשון על דבריו של של שטרן ו על דבריהבהסתמך ליטא. -בפולין

 רח אירופה. במז עשרה-עשרה והתשע-השמונהבגבול המאות  בסיפור עלילהומקום ה

141הונדרטגרשון דוד 
-כמעט כל המגוון שקהילה אנושית גדולה כלהתממש שם מציין, כי בקהילה היהודית  

יד ועוצמה מיסטית; צניעות והפקרות; עצבות מהוגנת -כך יכולה לקיים. צום ומשתה; תפילה כלאחר

 –פנים ומרדניים -ים עזיממושמעת ונעור פטריארכאליתכבוד -ושכרון השמחה; עושר רב ודלות מרה; יראת

ק מהחיים היהודיים. לוח השנה היהודי הגדיר את קצב היום, השבוע והשנה; השפה כל אלו היו חל

ידיש; המצוות, שקיימו או שעברו עליהן, היו העקרונות שהגדירו את הישהתנהלו בה החיים היתה 

ם מספרם, היה חיוניותם הערכים. מה שהבחין את יהודי פולין משאר הקהילות היהודיות, חוץ מעצ

המופלאה. החיוניות הזאת באה לידי ביטוי במוסדות אוטונומיים ענפים, יצירתיות תרבותית ותחושה 

ליטא במאה -ליטא. יהדות פולין-שאפיינו את הקהילה היהודית בפולין ,ייחודית של עצמאות ושורשיות

היהודים זוהו . ]...[ ממסורותיו יסודות שצמחוהמורכב מ ,היתה שרויה בעולם תרבותיעשרה -שמונהה

בדרך כלל לפי לבושם והופעתם, שהבליטו אותם בעיני המבקרים הזרים. האפשרות לזהות את היהודים 

עוני בפולין ליטא, כי 'כל המסחר הקמ-ופעילותם תרמו להבחנה שציינו כמעט פה אחד כל הנוסעים בפולין

הילות שמנו חמש מאות נפשות ויותר, על כן רוב נתון בידי היהודים'. היהודים ברובם הגדול גרו בק

חיו בקהילות גדולות דיין כדי הם החנויות, הדוכנים בשוק, האכסניות והפונדקים השתייכו ליהודים. 

יום בתוך עולם יהודי. בקהילה היהודית היו קיימות מערכות סעד שעזרו לאנשים העניים -לקיים חיי יום

הנישואין היהודיים  , כימציין 142גולדברגיעקב בתוך  ,. יעקב כ"ץ(22-39. )עמ' יותר למצוא מחסה ומזון

המסורתיים היו מושתתים על העיקרון המציאותי לפיו בני האדם על פי רוב אינם יכולים לכבוש את יצרם. 

                                                           
 .6-5. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   140
 .22-39. עמ' גאולה קטנה ומעט כבוד. 3443הונדרט, גרשון דוד.   141
. ליטא-החברה היהודית בממלכת פולין". בתוך: 13-גולדברג, יעקב. "על הנישואין של יהודי פולין במאה ה  142

 .131-112. עמ' 1999
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מין -הנוהג שהיה מקובל אצל היהודים לבוא בברית הנישואין בגיל רך נועד ליצור תנאים שימנעו קיום יחסי

עשרה -מסגרת הנישואין, והאפשרות הטובה ביותר היתה להשיא את הנערות לפני שמלאו להן ששמחוץ ל

עשרה שנים. בדרך זו יכלו הצעירים כבר למן ראשית -שנים ולחתן את הנערים בגיל שלא יעלה על שמונה

את  לא שיקולים רגשיים של בני הזוג הנחו]...[  בגרותם המינית לנהל את חייהם במסגרת הנישואין.

מידה כלכליות ורציונליות, שהיו מוסכמות באותה העת, ומבחינה זו -השידוכים אצל היהודים, אלא אמות

הם נהגו כמו בחברות אחרות באירופה. נוהג הנישואין המוקדמים אצל היהודים הסתמך על ההנחה שלפיה 

ההחלטה בעניינים אלו  לבני העשרה אין ניסיון חיים מספיק כדי לבחור לעצמם בני זוג מתאימים ועל כן

מוצאים ידיעות על  עשרה-השמונהבמקורות מהמחצית השניה של המאה  נותרה בסמכותם של ההורים.

, מקרים של סטיה מאורחות חיי הנישואין המסורתיים בקרב היהודים. ידוע על מקרה שהתרחש בטארנוב

הנסיכה ברברה סאנגושקו, ובה קובלנה לאדונית העיר,  1154אחד היהודים שהתגוררו שם הגיש בשנת  בו

כתב: "בשובי מן היריד בברודי הגיעו אלי שמועות בדרך כי האדון יחזקאל, פרנס ועד הגליל, ביקר בהיעדרי 

אצל אשתי בחנות כשהיתה ביחידות בלילה, וממנה יצא אחר כבוד בחצות בכתונת ובגלימה". בעקבות 

 י לערוך חקירה משפטית מיוחדת בעניין. המקרה הזה הורתה האדונית סאנגושקו לבית הדין הרבנ

איגנאצי זאקשבסקי, ראש העיר וארשה. עלמות שלא לבשלהי המאה הפנו יהודי וארשה קובלנות דומות 

גם פרנסי ]...[  הקפידו לשמור על אורחות ההתנהגות המקובלים היו צפויות לקשיים לבוא בברית הנישואין.

ת השתדלו למנוע את פריקת עול המנהגים בקרב היהודים הקהילות וגם בתי הדין מטעם ראשי המחוזו

מין ביניהם לפני טקס הכלולות. -אשר למרות האיסורים קיימו יחסי ,והטילו עונשים כבדים על מאורסים

דין מטעם ראש המחוז על צעיר יהודי על -, גזר ביתעשרה-השמונהבלבוב, במחצית השניה של המאה 

בית הכנסת במשך שבוע ימים וכן תשלום קנס הן בעד  לידמוד הקלון ש'עבירה' כזאת לעמוד קשור בחבל לע

 . (131-112)עמ'  .עצמו והן בעד ארוסתו, שהיתה בבחינת 'שותפה לעבירה' ובינתיים כבר היתה לרעייתו

דמיון אפשר לראות . עשרה-ה התשעכאמור, בחיי היהודים בעיירה קטנה בשלהי המא ,עוסקהמבחן סיפור 

. 143לדמותו של פישקה החיגר ב"ספר הקבצנים", אותו כתב מנדלי מוכר ספריםיה בעל מום בין עובדמסוים 

של אשתו , את דמותם באופן דומה עובדיהו פישקה החיגר –דמות בעלי המום  מאפיינים אתשני הסיפורים 

 שדומההחברתית בפישקה  תמונת ההתעללותאת כן של פישקה והקבצן ש"מתלקק איתה כמאוהב" ו

קרונות הקבצנים אליהם הוא  ההתעללות בפישקהבבית המחולות. מקום  בעובדיהתעללות לסצנת הה

מצטרפים פישקה ואשתו. מקצועם הוא קבצנות. אחד הקבצנים מתקרב אל אשתו של פישקה, אף הוא 

 :מתואר כאדמוני, בריא )כראובן האדמוני(

יתר על כן, הם נאלמו  "... מומה של אשתי נשא חן בעיניהם ביותר, הם ממש התמוגגו ממנו.

גבוה. כאשר היא פתחה פה, סמרו השערות. אחד -דום והתגמדו בפני פתחון פיה, שהרקיע גבוה

, התלקק אליה כמאוהב. הוא היה משיח עימה כל הזמן, מתבדח מן הקרון, אדמוני, בריא

ף עד שהחלו לבסו –ומתלוצץ. ]...[ אלא שהם התקרבו יותר ויותר זה לזה והתלקקו זה בזה 

גנאי ולהרעיל את מרתי. הגיעו הדברים לידי כך, שכל הקרונות -ללגלג עלי, לפגוע בי במלות

גנאי חדש. -החלו להתעלל בי. כל רגע קפץ עלי ופגע בי תעלול נוסף, כל רגע קראו לי בכינוי

כפרות. כל אחד עשה בי כטוב בעיניו. ]...[ הרביצו לי, היכו אותי מכות -הפכתי למעין תרנגול

וכאשר עיני זלגו דמעות מרוב כאב וייסורים, הם היו נוהגים לומר: מה השמחה, פישקה,  רצח,

אדם, -מפני מה אתה עליז כל כך? על שום מה פרצת בצחוק, ולמה חשפת את שיניך? ראו נא, בני

כיצד פישקה צוחק! ]...[ לפעמים היו זורקים אותי מן הקרון החוצה, וכאשר התעניתי במאמצי 

העגלה בשארית כוחותי, היו יושבי הקרונות מוחאים כפיים ומריעים בצחוק:  לרוץ בעקבות

                                                           
 .194-165. עמ' 1933. [1369] : פישקה החיגרהקבצניםספר מנדלי מוכר ספרים.   143
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הידד, פישקה! רוץ בכוחך זה, פישקה! רקוד נא קצת, רקוד! חברה! הביטו כיצד פישקה מרים 

 רגליים! כמה יפה הוא מרקד! הוא יכול לרקוד בכל החתונות, בלי עין רעה. 

ה! חבר   -ג למזמז את אשתי, יקחהו האופל: והאחד הוא זה, שנה –פעם אחת אמר אחד מהם 

הן פישקה הוא בעצם ישר! הוא רק מתחפש, הממזר, ועושה עצמו חיגר, הוא משטה בכולנו. 

צריך לנסות ליישרו. געו נא בכף ירכו, דגדגו לו שם דגדוג בין הירכיים, ואתם תראו כיצד הוא 

 (.135-134)עמ'  .פושט את רגלו...."
 

הקבלה בין אפשר לראות ב, "(עובדיה בעל מוםו""פישקה החיגר" שני הסיפורים )בין נוספות הקבלות 

 בסיפור פישקה החיגר:  –הנכבדים והמיוחסים לפשפשים 

כמוהם כפשפשים כיום,  –הם היו נוהגים לומר  –"... המקבלים האלה, הנכבדים והמיוחסים 

שמע נוהגים לפטם את -כל הבתים מלאים אותם, בכל החתונות, הבריתות ותפילות הקריאת

קיבותיהם, ואילו אנחנו, המסכנים, עמלים בזיעת אפנו, מתייגעים, קורעים קריעה ומשחירים 

 .(136)עמ'  .כשולי הקדירה"

"... זכה אדם למטה מיד קופצים עליה הפרעושים, כך עובדיה, זכה לכלה זכו  ":עובדיה בעל מוםב"ו

והוא ערום בבגדים בלואים ויחף במנעלים  בה אחרים. ]...[ הרי הם מקושטים כבני מלכים

 המטולאים וגלימתו עושה אותו כגולם..." )עמ' תט(.
 

פיו בות : "יהודים רחמו עלי, אל נא תעשו לי מאומה" )תיב( מופיעזועק בעת ההתעללות המילים שעובדיה

ערום אני  עיר.מום! הובילוני מעט אל ה-הוא מבקש רחמים: "יהודים, רחמו נא רחם על בעלשכ ,של פישקה

 (.134ויחף, בלי בגדים, כפי שאתם רואים אותי..." )עמ' 

 ,(133עמ' ) .לרווחה בכל מקום, השמש היה נוטל פרוטות אחדות" "ההקדש שהיה פתוח לפנינו מושג כמו:

  מקביל לבית החולים החדש אליו נלקח עובדיה אחרי פציעתו.שמדבר עליו פישקה החיגר, 

אשתו של באופן דומה למאופיינת , של עובדיה על מומומלגלגת המחולות בה היא בסצנת בית שייני סריל 

"... אני עם רגלי החולות, זוחלים כסרטנים. אשתי החלה לאט לאט לרטון ולהציק לי מפני  :פישקה בסיפור

  .(132)עמ' " נאצה, לכנותני בכינויי גנאי בעטיין של רגלי החולות...-זה, ואף לקללני ולהשמיע אימרות

: "אצלנו היהודים מרכיבים חיגר על סומא, לאמור, מזווגים אצלנו "פישקה החיגר"באמירה של המספר ב

"... שאילו  :מציין "עובדיה בעל מום"כך גם המספר ב, (119יהודים חיגרים עם יהודיות עיוורות..." )עמ' 

עתה איני אלא בריה קלה היה כשאר כל אדם כלום היה מארס בתולה שמלעיזין עליה..." )תח( או "לעת 

כביכול  ,ופחותה והיא שפחה חרופה, אבל למחר אני מוליך מים בקרון ואני בעל בית והיא בעלת בית" )תט(

  מין מוצא את מינו בין הפחותים והנדכאים.

אשתו של בין סריל וראובן האדמוני בסיפור לבין היחסים  שייני ביןיחסים בניתן לראות נוספת הקבלה 

וכדי להוציאני מכלי עוד הוסיפה ביתר שאת להתלקק ...גר לבין הבחור שמחזר אחריה: "פישקה החי

זוגו, ואף התקרבו -ולהתמזמז עם הממזר הלז. הם היו שניהם ביחד מחזרים על הפתחים כמו פריץ ובת

קירבה רבה זה לזה, ממש כצמד יונים. זה לא הרגיז אותי, ולא הזיז לי כמעט. כאשר ביקשתי פעם לומר 

 (.139מה, הנחית עלי הברנש הלז מהלומה ופתח בצרחות באוזני אשתי העיוורת..." )עמ' -דבר

שני  –משולש רומנטי בקטנים, שניהם עוסקים /סיפורים קצריםכבמבנה שלהם שני הסיפורים דומים 

כי אם דומה, לדמויות  םהאירועים שקורי ורצףבעלי מום. התוכן הסיפורי העיסוק בגברים ואשה, בשניהם 

"פישקה העיוורת ב , האישההלעומת .שייני סריל והעניש אותה קשותב. עגנון נהג בחומרה שונההסוף 

והסיפור מתפתח לכיוון אחר. פרט ראובן האדמוני( הדומה להחיגר" ממשיכה את חייה עם אותו ממזר )

מוני שבו הוא לא א השוואה בין בתו של אלתר שאותה הוא לא מכיר, לבין בנו של ראובן האדוקטן נוסף, ה
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 מאבק של יעקב עם מלאכו של עשו,בשעוסק  ,סיפור מסגרת נוסף בסיפור מצביעה על 144דינה שטרן מכיר.

 בדרך בשובו מפדן ארם למולדתו. בסיפור זה היא רואה תמונת תשתית, כפי שמתואר בפרשת "וישלח": 

ת ר א  בֹ ע  י  יו ו  ד  ל  ר י  ש  ד ע  ח  ַא-תא  יו ו  ת  חֹ פ  י ִש ת  ש  -תא  ו   יוש  י נ  ת  ש  -תח א  ק  יִ א ו  הּוה ל  י  ל  ב   [יעקב]ם ק  י  ו  "

ד ע   וֹ מעִ  ישק ִא ב  ָאי  ו   וֹ דב  ב ל  קֹ ע  ר י  ת  ּו  יִ ו  : לוֹ -רש  א  -תר א  ב  ע  י  ל ו  ח  נ  ה  -תם א  ר  בִ ע  י  ם ו  ח  ק  יִ ו   :קב  ר י  ב  ע  מ  

י נִ ח  ל  ר ש  אמ  יֹ ו   :וֹ מעִ  קוֹ ב  ָאה  ב ב  קֹ ע  י    ְךר  י  -ףע כ  ק  ת  ו   כוֹ ר  י  -ףכ  ע ב  ג  יִ ו   ל לוֹ כֹ ֹ א י  י ֹלא כִ ר  י  ו   :רח  ש  ת ה  לוֹ ע  

א ר ֹלאמ  יֹ ו   :בקֹ ע  ר י  אמ  יֹ ו   ָךמ  ש  -היו מ  ל  ר א  אמ  יֹ ו   :ינִ ת  כ  ר  ב  -םי ִא כִ  ָךח  ל  ש  א א  ר ֹלאמ  יֹ ר ו  ח  ש  ה ה  ל  י ע  כִ 

 לוֹ -חר  ז  יִ ו  ]...[  :לכ  ּותים ו  ִש נ  א  -םעִ ים ו  ִה ֹלא  -םעִ  ית  ִר ש  -יל כִ א  ר  ש  יִ -םי ִא כִ  ָךמ  ד ש   ִר עוֹ מ  ָאב י  קֹ ע  י  

ה ש  נ  יד ה  גִ -תל א  א  ר  ש  יִ -ינ  ב   לּואכ  יֹ -אן ֹלכ  -לע   :כוֹ ר  י  -לע   ע  ל  צֹ  אהּול ו  א  נּופ  -תר א  ב  ר ע  ש  א  , כ  שמ  ש  ה  

 לג(.-לב, כג .)בראשית ."הש  נ  יד ה  גִ ב ב  קֹ ע  י   ְךר  י  -ףכ  ע ב  ג  י נ  ה כִ ז  ם ה  וֹ יד ה  ע   ְךר  י  ף ה  כ  -לר ע  ֹש  א  
 

רק את התמונה המקראית יתמונת תשתית מרכזית סמויה בסיפור. ]...[ עגנון פ היאתמונה זאת לדבריה, 

ת זיקתם לתמונה של מאבק זה לסיטואציות יסוד ולמוטיבים ופיזרם בתשתית סיפורו, תוך שהוא משמר א

  .המקראית. כך הושלכה דמות יעקב על עובדיה ודמות המלאך על ראובן האדמוני

הקבלה ניגודית לתחנוני המלאך בפני יעקב, בשטרן אף מקבילה בין תחנוני עובדיה בפני ראובן וחבורתו 

אביו. כך מתגלה שיניח לו ללכת עם עלות השחר, בעוד יעקב מחזיק בו על מנת שיודה לו על הברכה, שברכו 

רבפנינו עובדיה כקריקטורה של יעקב המקראי. ]...[ המאבק בין יעקב והמלאך נמשך " ח  ש  לֹות ה  ד ע  ". ע 

 (.14-12)עמ'  .עלות השחר הוא הגבול בשביל המלאך, כי אז עליו לחזור לתפקידיו השמימיים

, שלא לאכול מגיד הנשה בבהמה לגבי אכילת גיד הנשה בבהמה ובחיה מציעה שטרן כי בני ישראל הוזהרו

ובחיה. דין זה חל בכל מקום בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ומטרתו לשמר בזיכרון הקולקטיבי של האומה את 

  (.16)עמ'  .נצחון יעקב על מלאכו של עשו, שרצה להכריעו, אך לא יכול לו

נס דינה וחוקים מספר עשר השבטים, מאבקי יעקב ועשו, פרשת וישלח ואו-נייםש יסיפורתמונות מגם 

 . הסיפור בתשתיתמופיעים ומעובדים  דברים

בהתרוצצות של  בבראשית כי ראשית הסיפור ,מציעההסיפור המקראי, שעוסקת בפרשנות  ,145מתיה קם

ברחם אמם בזמן ההריון; זהו השלב הראשון במאבק ביניהם. השלב )יעקב ועשו( שני הבנים התאומים 

שיעקב מגיח מרחם אמו כשהוא אוחז בעקב אחיו, ועל כך מקבל את שמו.  השני מתרחש בעת הלידה, בשעה

המאבק והיריבות בין האחים התאומים נמשכים ואף מתעצמים במהלך התפתחותם וגילוי השונות 

ביניהם. עם לידתם מתגלה ההבדל החיצוני בין התאומים: האחד אדמוני ושעיר והאחר חלק; אחר כך 

עיסוקם וביחס ההורים אליהם; איש שדה לעומת יושב אוהלים; איש יודע מתגלים ניגודים באישיותם, ב

וזה על אמו. השונות והניגודים בין האחים, למרות היותם  –ציד לעומת איש תם; זה אהוב על אביו 

תאומים, מזינים את היריבות ביניהם. זו מגיעה לשיאה בפרשת הברכה ובתוצאות המשתלשלות ממנה: 

מחליט להרוג את יעקב בבוא היום, לאחר מות אביהם חה ממנו במרמה על ידי יעקב ו נלקעשו, שברכת אבי

יעקב, בעצת רבקה אמו, בורח לחרן, ובכך מתנתק בעל כורחו  .מה(-עליו )בראשית כז, מא ובתום ימי האבל

 בריחתו של יעקב לחרן היא ראשיתן של הפרידה וההינתקות הסופית מעשו; בין]...[  מסביבתו וממשפחתו.

עשרים שנה לאחר בריחתו של יעקב לחרן. חששותיו של  –הבריחה לפרידה הסופית מתרחשת פגישה אחת 

יעקב מן העימות הצפוי עם עשו מתבדים: בעוד יעקב מתקרב אל עשו בחשש ובהכנעה, כשהוא משתחווה 

 ארצה שבע פעמים, רץ עשו לקראתו, מחבק אותו, נופל על צווארו בנשיקות ושניהם בוכים. 

                                                           
 .16, 14-12. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.  144
גלגוליו של סיפור יעקב ועשו מן המקרא ועד לעת החדשה". בתוך:  –קם, מתיה. "האחר מאתנו והאחר בתוכנו   145

 .266-243. 3441 .האחר בין אדם לעצמו ולזולתו
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, אך גישה נרגשת זו, שנראית כסוף טוב למסכת יחסים עכורה, מציגה את הפיוס בין שני האחיםפ

               .יז(-" )בראשית לג, טז...הת  כ  ע ס  ס  ב נ  קֹ ע  י  ו   :היר  עִ ש   וֹ כר  ד  ו ל  ש  א ע  הּום ה  וֹ יב ב  ֹש  י  ו  ...מסתיימת בפרידה: "

  .(244-242עמ' )

יהם שמותב כך ,בין ראובן האדמוני דומים לסיפור המסגרת המקראי של יעקב ועשוהיחסים בין עובדיה ל

גם  .במראהו ששניהם שעירים ואדמוניםלעשו  שדומהוראובן האדמוני,  ;עובדיה )עבד ה'( למול יעקב

 , כך גםבסיפור המקראי יסורים שעובר יעקבימסכת הבסיפור דומה לעובדיה עובר מסכת הייסורים ש

ראובן ת בידי אכזריוסופג התעללות שמגיע לבית המחולות  ,עובדיהכש. בסוףחברה ם ליחוזרשניהם 

ה מארצו לחרן כמו שיעקב הוגל   ,ה, מושהה למשך כשנה בבית החוליםהוא מוגל  אחריה,  ,האדמוני )עשו(

בגלות, עד ברכוש  יעקב מתחזקמתחזק בבית החולים ו שנה. במהלך הזמן הזה עובדיה עשריםלמשך 

אחיו עשו  ליעקב המקראי א, שייני סריל והאחרים לעובדיה א –חברה ללחזור  מסוגלים שניהםש

גם כך הוא , את האנשים שפגעו בו, עובדיה לבבי וחביב ולפגוש. על אף חששותיו הרבים לחזור ומשפחתם

א יהרוג אותו. הופן להיפגש עם עשו  מפחד יעקב המקראי להתמודד עם כעסו של ראובן האדמוני.מסוגל 

ורק  משתחווה שבע פעמים, הוא הצאן, הבקר והגמלים וחוצה אותם לשני מחנות – מגיע עם העם שאיתו

  אז נכון לפגישה המרגשת עם עשו.

 עשרה-התשעכי במחצית השניה של המאה  ומצביעה על כך, מציעה תמונת תשתית נוספת 146מתיה קם

פרות התחייה על רקע גלי האנטישמיות חוזרים ומופיעים צמד הביטויים "קול יעקב" ו"ידי עשו" בס

ידי עשו הן הידיים הרוצחות וההורסות, ובכך אינן אלא עוד גלגול של ידי  .והפרעות ביהודי מזרח אירופה

אדום המתוארות במקורות חז"ל. אבל בספרות התחיה ידי עשו הן לא רק הידיים הפוגעות, -עשו

עשו הן גם הידיים העובדות, העושות במלאכה  המחריבות וההורגות. בהשפעת רעיונות ההשכלה, ידי

 ."ספר הקבצנים"קול יעקב וידי עשו מופיעים בסצנת הפתיחה של  ומכשירות את בעליהן לחיי עבודה.

מנדלי מוכר ספרים, מתאר כיצד עומדים תקועים במים סוסיהם ועגלותיהם של שני עגלונים יהודים, 

ם הנזעמים מטיחים זה בזה צעקות, צרחות וקללות, עד לרגע מנדלי )בן דמותו של המספר( ואלתר. העגלוני

ששניהם מגלים שהם בעצם מכרים ותיקים. מנדלי מוכר ספרים מתאר יהודים מן המעמד הנמוך בסגנון 

הוא משתמש במילים ובביטויים מן המקורות, אך מעניק  ,כדי ליצור את האפקט הקומי .קריקטוריסטי

לגילוי העריות וואזכורים לחיי אברהם ושרה  תמונותבסיפור מופיעות  .(251-256 עמ') .להם משמעות שונה

דרך הרהוריו של יהודה יואל: "והרי מצינו בגמרא יודעים היו ישראל בעבודה זרה שאין בדורות הראשונים 

בה ממש ולא עבדו עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא. משמע שלא עבדו עבודה זרה לשמה. וכן 

י שם שהיה יצרם תוקפם על עריות אמרו נפרוק כל עול תורה מעלינו ואל יוכיחונו על העריות. מפרש רש"

אבל על עבודה זרה לא תקפם יצרם. מכל מקום אם נבוא ונמדוד יצר של עריות לגבי דורות הראשונים 

 תכא(. -)תכ נמצא שהורע כחו וניטל עוקצו"

אברהם אבינו נזוף ונכלם מול אבימלך מלך מוצג רק כ' בספר בראשית בפמציין, כי  147אבשלום אליצור

 את  ב  י ה  כִ  ְךי ל  אִת ט  ח  -המ  ּו נּול   ית  ִש ע  -הגרר, שגילה כי שרה היא בעצם אשת אברהם ועתה הוא מטיח בו: "מ  

ים ִה ֹלת א  ַאר  יִ -יןק א  י ר  ִת ר  מ  י ָאכִ ..." )בראשית כ, ט( ואברהם משיב: "...ה?ל  דֹ ה ג  ָאט  י ח  ִת כ  ל  מ  ל מ  ע  י ו  ל   ע  

 ְךיא א  י ִה בִ ָא-תב   יִת חֹ ה א  נ  ֹמ  ָא-םג  ". ומיד אחר כך הוא מוסף משפט: "ו  ...יִת ש  ר ִא ב  ד  -לי ע  נִ גּור  ה  ה ו   ז  ם ה  קוֹ מ  ב  

בבקשת תשובה: הנה  הארכיאולוגיההחוקרים ממהרים אל  [...] .)שם( "...הש  ִא י ל  לִ -יִה ת  י ו  ִמ ִא -תא ב  ֹל

, מקום הולדת אברהם, מספרים הלוחות כי נישואי אח ואחות היו חזון נפרץ, כמו גם כשדים-באור
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ין: . בדברי אברהם מסתתרים דברים נוספים, הוא אומרבתרבויות אחרות בימי קדם ק א  ִתי ר  ר  -"...ִכי ָאמ 

ל גּוִני ע  ר  ה ו   ה  ז  קֹום ה  מ  ֹלִהים ב  ַאת א  ִתי-ִיר  ר ִאש  ב  ג   ד  נ  -םו  תָאֹמ  ֹחִתי ב  תָאִבי ִה -ה א  ְך ֹלא ב  ִהי-יא א  ת  ִלי -ִאִמי ו 

ה... ִאש   –איש  אשת –מיני . האדם מתוודה תחילה בפני אנשים זרים כי חשד בהם בעבירה על טאבו )שם( "ל 

 (.249)עמ'  ומיד מודה כי במשפחתו שלו נהוג להפר טאבו מיני חמור אף יותר, דהיינו, גילוי עריות.

 אדםספר בראשית. הוא מזכיר את בריאת תמונות נוספות מעם עגנון מתכתב הודה יואל בדבריו של י

סיפור נח ובניו: מואת היצר הרע של בני האדם,  ,והאשה, את גן העדן, את הנחש שמדומה לשטן וליצר הרע

ל כ  ץ ו  ָאר  ם ב  ָאד  ת ה  ע  ה ר  ב  א ה' ִכי ר  י ר  ל-"ו  ע כ  ק ר  ֹבת ִלבֹו ר  ש  ח  ר מ  יֹום" )בראשית ו, ה(. בהקבלה -י צ  ה 

"פעמים הרבה היה קופץ ונשבע שלא יחזור לסורו, שירגיז יצר טוב על יצר הרע, אבל תוך כדי : למשפטים

 )תכ(. רגע העלה שטן לפניו כלי גופה..." 

 .הצדיק – בית המדרש תלמיד – את האדם המאמין פתתוק ,הנחש שמדומה לשטן וליצר הרע-אשהה

יד( -ונות שאנשים עומדים בהם בספר בראשית, העמידה בניסיון בעשרת הדברות )שמות כ, אבהמשך, הנסי

תו  .  ָאמ  דֹו ו  ב  ע  ָך ו  ע  ת ר  ש  ֹמד א  ח  ָאף, ֹלא ת  ֹנב, ֹלא ִתנ   ביניהן: ֹלא ִתג 

את אשת  לחמודלא מצליח לעמוד בהם, כמו  שיהודה יואלנסיונות את הפעם אחר פעם  מזכירהמספר 

כלה היא, נערה המאורסה, אלא עדיין לא קידשה עובדיה, אם כן בחזקת פנויה היא, ומה עשה  "הרי :רעהו

"נזכר יהודה יואל שפעם אחת היה מסייע בידי . וכן: לה? וכי בשביל שהניח ידו על לבה פסלה?" )תכ(

ום מן עובדיה למנות מעותיו. שאל יהודה יואל את עצמו, מפני מה לא באתי לידי נסיון ולא נטלתי כל

           :הוא ממשיך ועיניו נתקלות בשני לוחות הברית ." )תכ(...לגנוב? מה מבהילה מחשבה זו [...] המעות

הרהר בלבו, הרי לאו של לא תגנוב כלאו של לא תנאף, ומי שהזהיר על זה הזהיר על זה וכאן יצא  ..."

 נכשליונות שעומדים בפניו, הוא לא מצליח לעמוד בנס התלמיד החכםבשלום וכאן הציץ ונפגע" )תכ(. 

הדוד הרווק של גם צא בשלום, בחטא החמדנות הוא נפגע. ובחוקי התורה ואם מחטא אחד )הגנבה( הוא י

ן הארמי היושב בחרן, אליו נשלח ב  , אולי מדובר באחי רבקה, דודו של יעקב, ל  מוזכר בסיפור אחי האם

רווק היה ונכשל בשפחה ואין אומרים לו זכור מעשיך  "ואם לא יאמינו לו? דודו :יעקב כשברח מאימת עשו

ם הולכים אחרי הראשונים. יפה אמרו חז"ל כשבא אדם לישא אשה צריך לבדוק תחילה באחיה שרוב הבני

 אחי האם..." )תכא(. 

, הוא אונס אותה )עובדיה( ומד את אשת רעהוח ראובןמהחטאים. גם חוטא ברבים חוטא ראובן האדמוני 

 . חוקי התורה, המופיעים בספר דבריםנושא אותה לאישה שזו חובתו על פי ולבסוף הוא לא , והיא הרה לו

 ימוכיןסלמצוא דור הראשונים החוטא בגילוי עריות ובעבודה זרה, ניתן  ועלדמותה של שייני סריל,  על

קחז"ל התחבטו בשאלת פרשנות ה"כי  ,מציינת. היא 148אלרעי-עליזה שנהרבדבריה של  ח  צ  סוק " בפמ 

-תא  את ו  זֹ ה ה  מ  ָאת ה  א   שר  ם ג  ה  ר  ב  ַאר ל  אמ  תֹ ו   :קח  צ  ם מ  ה  ר  ב  ַאה ל  ד  ל  י  -רש  ית א  ִר צ  ִמ ר ה  ג  ה  -ןב  -תה א  ר  א ש  ר  ת  "ו  

 היוהסברים אחרים שהתייחסו לכך . (יכא,  ק" )בראשיתח  צ  יִ -םי עִ נִ ב  -םאת עִ זֹ ה ה  מ  ָאה  -ןב   שיר  א יִ י ֹל, כִ ּהנ  ב  

קבעבודת כוכבים, וזה פירושו של " עסקשישמעאל  ח  צ  ולא די בכך, אלא שהיה נוטל  ." או שופך דמיםמ 

קשת וחיצים, נוטה כלפי יצחק, עושה עצמו כאילו הוא מצחק, אלא שלמעשה, נתכוון להרוג את יצחק כדי 

די תיאור מפורט של בתוספתא )סוטה( מעשירים את הסיפור על י]...[  שיוכל לקבל את כל ירושת אברהם.

מתנהל בין שרה לאברהם: "אמרה לו: רואה אני את ישמעאל שבונה במה, וצד חגבים ומקטיר שהוויכוח 

מאחר שעשינו אותה  [...] לעבודה זרה, אם ילמד את בני יצחק לא נמצא שם שמים מתחלל? אמר לה:

ואיל ואני אומרת כך ואתה אומר גבירה, אם נוריד אותה מן הבית, הבריות מה אומרות עלינו? אמרה לו: ה

פו, הו(. המפרשים מתרצים ואומרים, כי גם בגירוש הגר ובנה היה חילול שם, כך, יכריע המקום בינותינו" )
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י השם, אך חילול זה לא היה כה חמור כמו חילול השם שהיה נגרם מהשחתתו של יצחק, שהיה בו כד

 (.39-31)עמ'  .להשפיע על דורות רבים

הגר, שבבריחתה מפני שרה הוכיחה את גאוותה, מוסיפה על גירוש הגר בידי אברהם:  149אלרעי-שנהר

עצמאותה ותקיפותה, ללא חשש מפני המדבר הפראי וסכנותיו, היא עתה אשה מגורשת ומושפלת. 

בבריחתה נקטה יוזמה וסיכון, אך בעת הזאת, כשהיא מגורשת עם בנה, היא מייצגת את האשה הדחויה, 

  (.39)עמ'  .דם אל המדבר, אל הבדידות והמחסורך המשפחה וממקום מגורי בני האאשר מוצאת מתו

הגר השפחה, בין גירוש שייני סריל מבית אדוניה, הרה ומושפלת לאני מבקשת להצביע על הקבלה בין 

, כדמותה לבנה הממזר של שייני סרילאפשר להקבילו שאולי  ,שגורשה מהבית עם בנו של אברהם, ישמעאל

בת לאה ואינוסה על ידי שכם בן חמור לבין האונס של שייני  דינההקבלה נוספת ניתן לערוך בין . של הגר

שמקביל לשכם בן חמור. נישואיה לראובן האדמוני הם הסיום שצריך היה , י ראובן האדמוניסריל על יד

לא נישאת  , אך גם בסיפור המקראי דינה לא ניתנת לשכם בן חמור, כך גם שייני סריללהיות לסיפור

 לראובן האדמוני. 

שרה, הגר, לאה : , כמוספר בראשיתפנים נשיות הלקוחות משייני סריל הרכיב בדמותה של עגנון נדמה כי 

מציעה לבחון את דמותה של דינה בסיפורים נוספים של עגנון, כמו "הרופא  150אלרעי-ואולי גם דינה. שנהר

אחות בית החולים, דינה, המרמז על הקנאה שם מתוארת הקנאה ההרסנית של הרופא ל, וגרושתו"

ההרסנית של אחי דינה המקראית לדינה, המסתיים גם הוא בקריאה הנרגשת שממנה עולה הד לדברי 

"הרופא וגרושתו" עולה הקריאה "אחות, סיפור ב. (לא?" )בראשית לד, נּות  חוֹ א  -תה א  ש  ע  ה י  נ  זוֹ כ  האחים "ה  

ה לדינה נויים, שפיכות הדמים, שתיקתה של דינה, אהבתו של המענ  . ]...[ העי(תצ) אחות בואי אצלי"

שהם שלושת הימים שבהם לא עינה הרופא את אשתו )והם שיא הנקמה בסיפור האונס  ,והמספר שלוש

 המקראי( מצביעים על הקשר בין סיפורו של עגנון לבין הסיפור המקראי ששימש לו תשתית. ]...[ בסיפור

 –דמות נוספת, שהיא כביכול גלגולו המודרני של שכם בן חמור, שטימא את דינה  נוכחת"הרופא וגרושתו" 

אותו לבלר שהיו לו, על פי עדותה של דינה, דברים עמה. על פי ההגיון החולני הפנימי של סיפור הוידוי, 

ל הרופא, שלא כמו הנוקמים הקדמוניים, נקם בדינה ולא בלבלר, הוא שכם המודרני, פשוט מפני שלא יכו

היה להשיגו ודינה, אשתו, היתה נוכחת במקום וממנה לקח נקמתו. ]...[ גם לגיבורת הסיפור "עגונות" 

 אורי הבונה בעבור אביה את ארון הקודש.-קורא עגנון בשם דינה, הנערה שלבה נמשך אחר שירתו של בן

צמו ונכנסו בארון אורי אינה מתממשת משום שהאמן ש"כל חיי רוחו נצטמ-]...[ אך אהבתם של דינה ובן

. ]...[ ב"עגונות" מתייחס עגנון אל דינה כעגונה לא במשמעות ההלכתית אלא במשמעות זה" מתעלם מדינה

הרגשית, כלומר, מה שקובע את איכות הזיווג בין גבר לאשה הוא הרגש ולא החוק. והרי בשל אותו חוק לא 

דינה ליחזקאל, שהוא מבחינת הקהילה הזיווג יכול היה שכם לשאת לאשה את דינה. לכן, הזיווג הכפוי בין 

הראוי, שהרי ראוי לבת הקצין העשיר להינשא לתלמיד חכם ולא לבעל מלאכה, אינו עולה יפה ומסתיים 

אורי לדינה, קשר שהיא יוזמת והנימה האירוטית בולטת בו, היה קשר -בגירושין. ואילו הקשר בין בן

ונית מאירה באור נוסף את דמותה של דינה המקראית, כפי אפשרי שלא התממש. אומללותה של דינה העגנ

  .(114-113)עמ'  .שדינה המקראית משתקפת בדינה המודרנית של עגנון

דאם אמבסיפור "מה של א  כהרכיב בדמותה של שייני סריל מאפיינים התנהגותיים גם עגנון נראה כי 

המיניים המפותחים, הרצון להתבלט  מה בעלת היצריםאותה התנהגות של א  של גוסטב פלובר.  "בובארי

עשרה. התנהגות -גם היהודית וגם הצרפתית של המאה התשע – ולהתנהג במתירנות שלא מקובלת בחברה
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הוקעה ונידוי מהחברה , על ידי ראובן האדמוני. אונס זו היא שגרמה לנשים לקבל את עונשן חתרנית

 פתית המוסרית והלא מקבלת, מצד שני. דחיפה לאכילת הרעל בחברה הצר היהודית מצד אחד, נידוי

( על 1334-1331מוסיף, כי ההשפעה של הנובליסט הצרפתי גוסטאב פלובר ) 151(Aberbach) דיויד אברבך

( משתקפת במגוון של תכונות אופי בסיפורת שלהם: סצנות 1914-1333הנובליסט הישראלי ש"י עגנון )

הרבה יותר משהבחינו רבה קף ההקבלות הוא במידה דומות, דימויים ודפוסים פסיכולוגיים ויחסים. הי

חוקרים. עגנון, בצורה יוצאת דופן כסופר זהיר וחשדן, בחר להודות בכך בניגוד לסופרים אחרים. הוא היה 

ריאלי של פלובר ועל היחסים -גלוי ומכבד כלפי פלובר. ]...[ עגנון כנראה היה מוקסם מהתיאור הפסיכולוגי

עיצוב ופסיבי, מתרפס לאשה הדומיננטית; הם בדרך כלל -ה להיות מופנם, ברבין גבר לאשה. הגבר נט

לב ]...[ והיחסים שלהם לעתים קרובות במשולש, עם רמזים להומוסקסואליות -צריכים להיות טובי

סמויה, סאדיזם וגילוי עריות, כדי להדגיש ניגוד לאידיאל רומנטי והתפכחות אכזרית מאשליה. פלובר 

-עיירה הקטנה: פלובר בצרפת, עגנון בפולין. עגנון עסק בחיי הפרובינציה היהודית המזרחועגנון נמשכו ל

אירופאית, במיוחד בגליציה בפולין, הטריטוריה הספרותית העיקרית שלו. הוא התפעל מהדייקנות של 

בתאור חיי העיירה הקטנה, הקטנוניות, האשליות, הצרות,  –במיוחד ב"מאדאם בובארי"  –פלובר 

 ,רת של מנדליפשות. התכלית הסאטירית של עגנון הושפעה אולי יותר וללא דיחוי מהסיפוולים והִט התסכ

שבגלוי היצירה שלו הבדויה על העיירה הקטנה )שטאטל(, על ִשבּוש, משחק מילים על בוצ'אצ', שמה של 

  (.159-151)עמ' עיר הולדתו בגליציה ומשמעה "לשבש" או "לסלף". 

 גםלראות אפשר )והקבלה לכך  ות הזועמת של בני יעקב כלפי יוסףההתנהגאת ירש פ 152אליצוראבשלום 

יוסף יוצא לחפש את אחיו, מאבד מ.ש(.  ,שלי הערה, עובדיה מול ראובן האדמוני וחבורתושל להתנהלות 

ורק האלמוני המופיע לדקות ספורות על במת  –עדות נוספת לחוסר התמצאותו בשטח כאת דרכו 

ה ע  ה תֹ נ  ִה ו   ישִא  הּוא  צ  מ  יִ ו  "... ון את הנער התועה אל אחיו רומז כי הכל מכוון מלמעלה: ההיסטוריה לכו

( ניתן לשער את רגשות הרועים בראותם, טו, בראשית לז?" )שק  ב  ת  -המ   ראמֹ ל   ישִא ה   הּול  א  ש  יִ ה ו  ד  ש  ב  

 כּוה ל  ת  ע  ו   :אה ב  ז  ל  ת ה  מוֹ ֹלח  ל ה  ע  ה ב  נ  ִה ...באמצע היום את כתונת הפסים המרגיזה מתקרבת אליהם: "

 .כא(-)שם, יט "...יות  מוֹ ֹל ֹח   יּוה  יִ -הה מ  א  ר  נִ ו   הּות  ל  כ  ה א  ע  ה ר  י  ח   נּור  מ  ָאת ו  רוֹ בֹ ד ה  ח  ַאב   הּויכ  לִ ש  נ  ו   הּוג  ר  ה  נ  ו  

אוכלים עוברת אורחת  בעודם [...]ראובן מנסה להצילו מידיהם בהציעו שישליכוהו חי אל הבור. 

לבסוף עם התגלות  ישמעאלים בדרך למצרים, ואז עולה במוחו של יהודה הרעיון למכור להם את יוסף.

יוסף בפני אחיו מתהפך המוטיב החוזר בספר בראשית, והאחר חוזר להיות אח, בא על סיומו ריב האחים 

רע החוק, הוא לוט חלוש האופי, הוא הוא ישמעאל פו, יוסף הוא עשו אכול המשטמה]...[ בספר בראשית. 

ם גס הרוח והוא דור המבול המופקר, הוא קין הרוצח והוא הנחש המסית. הוא כל ה"אחרים" שבספר ח  

.                           ומגורש זה מול זה ומבקשים סליחה בראשית. המאבק הזה מסתיים רק כאשר ניצבים מגרש

  (.226-236)עמ' 

. נבואת עובדיה הנביא ממוקדת סביב נושא המקראי עובדיה הנביאעל  נקודת מבט מציעה 153דינה שטרן

מים סייעו לצבאות בבל דוֹ שהרי הא   ,ם בשל פשעיה נגד ממלכת יהודהמרכזי והוא העונש הצפוי לאדוֹ 

במלחמתם נגד ממלכת יהודה למרות היותם צאצאי עשו, אחי יעקב. על מעשים אלה אומר עובדיה הנביא 

השמדת אדום תהיה טוטאלית:  א, טז(. ." )עובדיה...ָךאש  רֹ ב ב  ּושי   ָךל  מ  ג   ְךה ל  ש  ע  י     ית  ִש ר ע  ש  א  כ  לאדום: "
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י ה' ו, כִ ש  ית ע  ב  יד ל  ִר ה ש  י  ה  יִ -אֹלם ו  לּוכ  א  ם ו  ה  ב   קּול  ד  ו   שק  ו ל  ש  ית ע  ב  ּו הב  ה  ף ל  ס  ית יוֹ ב  , ּושב א  קֹ ע  י  -יתה ב  י  ה  "ו  

 ,התגלמות עשו, הערה שליב]גם יוסף  (. הנביא חוזר אל שורשי העימות בין יעקב ועשויט-יח .ר..." )שםב  ִד 

ט פֹ ֹש  ן לִ וֹ יר ִצ ה  ים ב  עִ ִש מוֹ  לּוע  ו  ...ו על הטבע עצמו: "שליך את הריב הקמאי בין יעקב ועשתוך שהוא מ מ.ש.[

כא(. ניצחון יעקב על עשו יהיה אז סופי, והוא אשר יבטיח את ט,  .ה" )שםכ  לּומ  ה' ה  ה ל  ת  י  ה  ו ו  ש  ר ע  ה  -תא  

יה. אלא -הסופר לכאורה כעובדבהעניקו לגיבור הסיפור את השם עובדיה, מציגו  [...]. מלוכת ה' בעולם

יה. הסופר צייר את עובדיה כניגוד נלעג לעובדיה הנביא וכגיבור סאטירה נוקבת על עם -שעובדיה אינו עובד

נו ממשיך את מאבק יעקב בעשו, כי אם להפך, כמי שסולל את הדרך במעשיו להשבת הבכורה ישראל שאי

)שם( ה'..." -םא  , נ  ָךיד  ִר ם אוֹ ש  , ִמ ָךנ  ים ִק ים ִש בִ כ  וֹ ין כב  -םִא ר ו  ש  נ  כ   יּה  בִ ג  ת  -םלעשו. בדברי הנביא עובדיה: "ִא 

מות קן האהבים של ראובן האדמוני ושייני סריל המכוונים לאדום, זוכים להמחשה גרוטסקית בסיפור בד

בעליה במטבח, שם הם מתנים אהבים בהיותם שכובים על מיטה של סוכות, על גבי אדרת שיער, שמזכירה 

  .(13-14)עמ'  .עשו בעת היוולדו לאת גופו השעיר ש

יהודה יואל כי  ,154שטרןדינה מוסיפה  ,על תמונת הפלרטוט בין יהודה יואל לשייני סריל "עד עלות השחר"

עשרה, החובש עדיין את ספסל בית המדרש, הוא מעין התפצלות מוקדמת מדמותו של עובדיה, -בן השמונה

בהיותו אף הוא עול ימים. על יהודה יואל מסופר כי נהג להשכים לבית המדרש קודם עלות השחר וביציאתו 

תה, והיא נועלת את הדלת אחריו. "פעם מן הבית היה נכנס לחדר מיטתה של שייני סריל ומעורר אותה משנ

מיד נכנסה בו חמימות שלא הכיר מעולם, והיו אצבעותיו  [...] בא ונגע בה [...] אחת קודם שבא גילתה ליבה

ר" כסימן גבול ח  ש  ת ה  לוֹ ד ע  מרתתות על לבה עד שעלה עמוד השחר" )תיט(. אם במקרא משמש הצרוף "ע  

ליו )יעקב והמלאך(, בסיפור של עגנון משמש צירוף זה כמטאפורה לליל מאבק עם המלאך עד לנצחון ע

ובהמשך: "כיוון שעבר אדם עברה ושנה בה, הורגל בה. מכאן ואילך כשהגיעה  לפריצת הגבול ולכניעה ליצר.

שעתו לילך לבית המדרש שחרית, לא עמד בפני יצרו. ולא שחרית בלבד, אלא כל אימת שהיה בבית ואין 

 שם בבית, לא עמד בפני יצרו" )תכא(.הבית מאנשי איש 

יש פיתוי ועמידה  זותמונה בתמונה מקראית, שגיבוריה המרכזיים הם יוסף ואשת פוטיפר. סיפה ושטרן מ

לא כמו בסיפור העגנוני. יהודה יואל ויוסף המקראי הם ניגודים זה לזה, שניהם נתונים , כנגד היצר

אין מי שיגלה  –איש מאנשי הבית שם בבית", כלומר  בסיטואציה דומה: הם לבדם בבית עם אשה "ואין

והשני נכנע לו.  )יוסף( את מעשיהם והם יכולים לעשות ככל העולה על רוחם. והנה האחד גובר על יצרו

יתרה מזאת, יהודה יואל הנכנע ליצרו סולל את הדרך בפני ראובן האדמוני לבצע את זממו בשייני סריל 

יהודה יואל. כך מדגיש המחבר את קו הרצף שבין המעשה 'התמים' והוא אונס אותה על מיטתו של 

של ראובן האדמוני, המלווה  לכאורה של יהודה יואל, פרי כניעה רגעית ליצרו ובין התקיפה האלימה

בין צעקת השקר של אשת פוטיפר המצרית, עת היא מעלילה על מוצאת הקבלה  שטרן (.15-14)עמ'  .באונס

את בסיטואציה בין ראובן האדמוני לשייני סריל כאשר זו האחרונה, שהיתה כבר ומוצ ,יוסף שבא לאונסה

בחודש השישי להריונה, מתגנבת בלילה לחדרו של ראובן ומתחננת לפניו, שישא אותה לאשה כדת, אך 

-ניהם אין דויראובן שותק ואינו נענה לבקשתה גם אחרי שהיא מאיימת להטביע את עצמה בנהר. ]...[ ב

שיח זה -, וכך משתקפת מבעד לדומדבר בידיומדברת בפיה, ראובן האדמוני סריל שייני  שיח. בעוד

אך טעות היא לחשוב שראובן אינו מגיב על  ,הסיטואציה המקראית: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשו"

מי  ושאל בידר ראובן את זרועותיודברי שייני סריל. פיו אמנם שותק רוב הזמן, אך ידיו הן המדברות: "

וזקף עצמו עד  נתן ראובן את שתי ידיו על גבי מצעווראה שייני סריל עומדת אצלו ]...[  התמודדכאן? ]...[ 

תנועותיו של ראובן מעידות  תכד, ההדגשות במקור(.-ראובן על מצעו..." )עמ' תכג נשעןחציו למעלה ]...[ 

ובלת ומשפילה את עצמה בפניו והוא למרות שתיקתו. ]...[ היא ססריל שהוא עוקב בדריכות אחרי שייני 
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נהנה מסבלה. רק כאשר דמעותיה חובשות את גרונה מרוב צער, הוא משמיע את דברו: "אם אין את הולכת 

אין במשפט זה התייחסות כלשהי " )תכד(. ויראו מי אתעד שיתכנסו כל אנשי הבית  אני צועקמכאן מיד 

, המזכירה את צעקת השקר של אשת פוטיפר של צעקהאיום , זהו משפט שבמרכזו סריל לבקשתה של שייני

]...[ את תפקיד אשת פוטיפר ממלא ראובן האדמוני, בעוד שייני היא בחזקת יוסף המרומה. זאת  המצרית.

ועוד, בדבריו: "עד שיתכנסו כל אנשי הבית ויראו מי את" ]...[ יוצר ראובן האדמוני הקבלה לגלגנית 

 (.32-33)עמ'  .נושאת בקרבה את עובר בנו, צאצא לעשו אדוםההרה הסריל ומרושעת בין שייני 
 

 הישענות על סיפורים וסופרים אחרים 1.1.1
 

בסיפוריו נשען עגנון על מוטיבים הלקוחים מסופרים ומסיפורים אחרים, וכן ממוחו היצירתי. בכל 

ליים שמופיעה משפט בסיפור הוא מגלה טפח ומכסה טפחיים, כל דמות אף אם דמות שולית או דמות שו

כלאחר יד, מבלי שהקורא ישים אליה את ליבו, היא זו שבהמשך הסיפור תעלה ותוביל אותו לרובד נוסף 

ואחר. רמזים מטרימים מפוזרים ומובילים את העלילה להתפתחות ופתרון בלתי צפויים בסופו.                       

ער של הספרות העברית המודרנית, אמן הרמז מדגישה, כי עגנון הוא אדונה הבלתי מעור 155ניצה בן דב

המצועף ואלוף השתיקה המדברת, מנחיל הדיבור הכפול ומשריש לשון ההמעטה האירונית ]...[ ביצירותיו 

משמעיות, נחרצות, מוחלטות ויצר בהן מישורי הבנה מקבילים, סותרים, -התנער עגנון מיצירות חד

המוחלטות הרוחשת בכל -אנפין. את אי-שמעויות רבותמשלימים, מתעתעים, המתנקזים אל צמתים של מ

תו ותג של יצירתו, השיג עגנון בין היתר באמצעות פריסה מעודנת של הרמיזות העשירה ששאב ממכמני 

המקורות העבריים וממסורות השפה העברית. ]...[ הארוס, הטנטוס והאמנות הם שילוש רומנטי ידוע 

רג, גיבוריו, מינונו וסדר העלילה והדברים משתנים באופן רדיקלי וכמעט קבוע אצל עגנון, ורק הרקע למא

לשון אחד, שפע ההשתמעויות המתהדהד מתיאור מינימליסטי, מאופק, מסויג, בנאלי אפילו, הוא סוד 

(. קשה להצביע על מקור אחד לסיפור, שממנו שאב עגנון את השלד הסיפורי. 3-1ההתרתקות אליו. )עמ' 

, בין מלחמות העולם, כאשר שכב בבית החולים לאחר 1911יה בגרמניה בשנת אולי אחד מהמקורות ה

טיפול במחלת הכליות ממנה סבל, וראה את היחס של הרופאים, האחיות והחולים עצמם בתגובה לזה 

 נכתב הסיפור. כמו כן, עגנון קרא ספרות רבה. 

קן. הוא קרא את האוטוביוגרפיה מציין, כי את עיקר זמנו הקדיש לקריאת ספרים שסיפק לו שו 156דן לאור

של גתה, את הספרון שכתב אמיל זולה על פלובר, את ספריו של גוסטאב פלובר "מאדאם בובארי", 

ק א"החינוך הסנטימנטלי" ואחרים, את "היינריך הירוק" של גוטפריד קלר, רומנים שונים של בלז

מלבד הקלאסיקה דאג שוקן לשגר  ודוסטויבסקי: "החטא ועונשו", "האדיוט" ו"רשימות מבית המוות".

אליו ספרים של סופרים בני זמנו, בעיקר כותבי גרמנית, וגם בהם עלעל עגנון מדי פעם: ספרי שירה של 

כריסטיאן מורגנשטרן ואלברט ארנשטיין, סיפור "החוזר לביתו" של רודולף בורכרט, סיפורים ומאמרים 

ו גם את ספרו של המשורר הבלגי אמיל ורהרן על של רוברט ולזר. משלוחי הספרים שהגיעו משוקן כלל

הצייר שמאז ומתמיד ריתק את עגנון, וספר על אמנותו של אוגוסט רודן. ]...[ בהזדמנות אחרת  –רמברנדט 

התבקש שוקן להשיג עבורו את ספרה של ההסטוריונית ריקרדה הוך על העידן הרומנטי, מה שלא נכלל 

הבולטים והמובילים שבין משוררי התקופה וסופריה ובכללם זה במשלוחים היו ספריהם של כמה מבין 

 (.149יוצרים כמו רילקה, סטיפן גיאורגה, הופמנסטאהל, תומס מאן או גרהארד האופטמן. )עמ' 

בנוסף לספרות העולמית ממנה ניזון עגנון לסיפוריו, היה טבוע בו מילדות המקרא, פרשנות רש"י, חז"ל, 

 כל פניה.מדרשים ומסורת יהודית על 

                                                           
 .3-1. עמ' 3449. אהבות לא מאושרותדב, ניצה. -בן  155
 .149. עמ' 1993. חיי עגנוןלאור, דן.   156
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 "סואד"מקורות, זמן ומסגרת הסיפור  1.4
  

פור על סיהתשתית נשענים כנראה ו השלד הסיפורי. 3444בשנת ליברכט כתבה  "סואד"את הסיפור  

ת הסיפור אממקם  157ד גרוסמןידופמיניסטית. אחרת, טז( תוך קריאה -שמשון ודלילה )שופטים יג

זור אלים במיוחד, שכן בעת ההיא היתה השפלה קו : הם התגוררו בצרעה אשר בשפלת יהודה, אהמקראי

החיץ בין ישראל ופלשתים. לישראלים שימשה כקו ההגנה הראשון מפני הפלשתים, ולפלשתים היתה הצעד 

 . (33)עמ'  .הראשון, ההכרחי, בכל נסיון שלהם לכבוש את הרי יהודה

ור המתאים לגידולי מטעים אז –צרעה והרי ירושלים : באותו אזורכנראה מתרחש  "סואד"סיפור הגם 

י 'בשופטים טו :תואםאף הוא  זמן הסיפורים )קיץ( )אפרסקים( וירקות. ִהי ִמי ִמים ִבימ  י        כתוב: "... ו 

ִציר ר-ק  ע  ב  י  ִלִפיִדים ו  -ִחִטים ]...[ ו  ש ב   .ת..." )שםיִ ם ז  ר  כ  -דע  ה ו  מ  ק  -דע  ו   ישִד ג  ר ִמ ע  ב  י  ים ו  ִת ש  לִ ת פ  מו  ק  ח ב  ל  ש  י  א 

 השתרגו , ובחצרותפראבקיץ ההוא רחש הכפר חיים. לצדי הדרכים צמחו חמניות "בסיפור: וו(. -פס' א

גבעולי אבטיח וכבשו אפילו את הדשא. שמונה תינוקות נולדו בין פסח לל"ג בעומר, ובשדות לא נמצאו די 

 (.5קים: צפופים, מבשילים בן לילה..." )ידיים לאסוף את העגבניות. יותר מכול השתולל יבול האפרס

 :והוא מכין משתה כלולות ,בסיפור המקראי שמשון התאהב בתחילה באשה מבנות פלשתים, שאין לה שם

ת ח  ק  ל   ְךל  ה הוֹ ת  א  -יה כִ ש  ]...[ ִא  :יםִת ש  לִ ת פ  נוֹ ב  ה ִמ ת  נ  מ  ִת ה ב  ש  א ִא ר  י  ה ו  ת  נ  מ  ן ִת ו   שמ  ד ִש ר  י  "ו   

 שע  י  י. ]...[ ו  ינ  ע  ה ב  ר  ש  יא י  ִה -יי כִ לִ -חק   ּהת  יו אוֹ בִ ָא-לן א  ו  שמ  ר ִש אמ  י  ים ו  לִ ר  ע  ים ה  ִת ש  לִ פ  ה ִמ ש  ִא 

 יּוה  יִ ים ו  עִ ר  ים מ  ִש ֹלש   חּוק  יִ ו   תוֹ ם אוֹ ת  אוֹ ר  כִ י ִה י  ים: ו  ִר חּוב  ה   ּושע  ן י  י כ  ה כִ ת  ש  ן ִמ וֹ שמ  ם ִש ש  

 יב(. -יד, א .)שם ...."וֹ תִא 
 

 אירוע שמקביל למשתה: בסיפור גם כן מוזכר כביכול

עשר גברים ושבע -"...ויצא להביא פועלים מן הבדווים שמעבר לגבעה. הוא חזר עם שבעה

נשים, דחוסים כולם יחד כבהמות ]...[ ראשונים נבחרו הגברים. מבין הנשים נלקחו לעבודה 

ו מן הצד, נשענות על דופן הטנדר, ממתינות, נבוכות כנשים חמש. השתיים הנותרות עמד

 .[מ.ש, הדגשה שלי( ]6ריקודים שלא הוזמנו לרקוד..." ) בנשף

שלמרות שאין לה שם, והיא  ומצביע על כך ,המקראיאופיה של אשת מנוח בסיפור  מתאר את 158גרוסמן

יה יומפולפלת, מהירת קליטה ובעלת תוש ה" )שם, יג, ג(, היא אשה חזקהד  ל  א י  ֹלה ו  ר  ק  מתוארת רק כ"ע  

. ]...[ היא יושבת לצדו של ואומץ, ודווקא משום כך העדיף המלאך להודיע את בשורתו לה ולא לבעלה

בעלה, מנוח, גווה זקוף, וחוט של אצילות, נוקשות וביטחון עצמי משוך עליה. ]...[ נוכל לשער גם עד כמה 

 (.42)עמ'  .ילים שאמרה על שמשוןמכריעות יהיו בעתיד השפעתה והשפעת המ

האשה מתמנתה אותה גם ממאופיה של אשת מנוח,  גםליברכט  שמהבאפיון דמותה של סואד, נדמה כי 

 נשא שמשון לאשה וגם מדלילה, האשה מנחל שורק.

את התשובה לחידה אותה חד להם בנשף של שמשון בסיפור המקראי האשה מתמנתה מגלה למרעיו 

איש  24יורד אשקלונה והורג על גילוי החידה, , ברוב זעמו שמשון. (שממנו יצא הדבש על האריה) הכלולות

פותיהם. הוא מביא למרעיו את חליפות האנשים המתים, עוזב אותם וחוזר לבית יחלכדי לקחת מהם את 

 הוריו. 

כמו מתאר זאת כך: אחרי קריסת נישואיו, עם המהלומה שהעולם מנחית עליו, שמשון חוזר,  159גרוסמן

ביתם של אבא ואמא. ]...[ אך כעבור זמן לא רב, בימי קציר חטים, הוא שב לתמנתה אל אשתו לילד, 

                                                           
 .33. עמ' 3443. דבש אריותגרוסמן, דויד.   157
 .42גרוסמן. שם.   158
 .34שם.   159
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". אביה מציע לשמשון ה לוֹ ע  ר ר  ש  א   הּוע  ר  מ  הפלשתית. ]...[ מסתבר לו כי אביה כבר נתן אותה לגבר אחר, "ל  

 .ון כבר יוקד בזעמו ופונה לנקום בהםה", אבל שמשנ  מ  ה ִמ ב  את אחותה הקטנה ממנה, שהיא לדבריו "טוֹ 

מבקש את שמשון כשההתקלסות עם משפחתו של מוטקה, קטע לסיפור קטע זה אפשר להקביל ב. (34)עמ' 

"הוא  :מלגלגים עליוהוא נתקל במירב, מוטקה ואשתו )שגם לה אין שם בסיפור( והם שם . הפועלת בחזרה

שידע מילדות לימדו אותו לזהות את הרוע החבוי  שמע היטב את נימת ההתקלסות. שנים של התעללויות

בשני הסיפורים יש עיסוק הם וחוזר לביתו. פנינמלט מ( שמשון 34בדברי אנשים למן המילה הראשונה" )

"..."אתה יש גם עיסוק בהחלפת בגדים )חליפות למול החלפת חולצה(: . בין שמשון לבין החברה הבמריב

  :(. ועוד, מוטקה לשם שעשוע ממשיך31" )"...אני אחליף"שמשון".  כבר מוכרח להחליף את החולצה הזאת,

"..."אני אגיד לך מה", שיווה מוטקה ענייניות לקולו. "אני אביא לך פועל. הוא יעשה לך עבודה יותר 

מוטקה  .אביה של האשה מתמנתה מציע לשמשון את אחותה הקטנה, הטובה ממנהכך גם (. 33טובה"..." )

  ל ולא פועלת, כי הוא יעשה עבודה טובה ממנה.מציע לשמשון פוע

אחרי ששמשון מחליט לבקש מהוריו . לדבריו, 160יאיר זקוביץאני רוצה להציע הקבלה לדברים שמציע 

 ּהת  וֹ א חּוה ק  ת  ע  ו  ...הוא בא להוריו ואומר " ,שיקחו את האשה התמנית לו לאשה, אשה מבנות הפלישתים

, וכי ממילא הוא עושה את אשר אליהם היא סתמיתהורים מבינים, כי בקשתו ה. פס' ב'( .ה" )שםש  ִא י ל  לִ 

פעולה ארוכה,  –עם לבו. לא הם לוקחים לו אותה כי אם הוא הלוקח; ולא סתם לוקח אלא "הולך לקחת" 

מתוכננת, המרחיקה את שמשון מן המקום שהוא צריך להיות בו; ולא סתם מבנות פלישתים הוא לוקח 

"פלשתים הערלים" ]...[ כינוי שמדגיש את הניכור והשוני המובהק שבין ישראל אשה אלא מבנות 

י", ח לִ לפלישתים. שמשון פונה הפעם רק לאביו, מתוך תקווה שהאב, גבר כמותו, יבין ללבו, ואומר "אתה ק  

ּה ִלימילים החוזרות על בקשתו " חּו אֹות  ל דבר אזו בה שמשון המקראי מהאפיזודה את ה. (93-91)עמ'  ."ק 

מוטקה, הדמות הגברית הקרובה לו כשהוא ניגש ל ,של שמשון מהסיפוראביו, ניתן להקביל לעקשנותו 

 יביא אליו את סואד ולא פועל אחר שיעשה את העבודה.ומבקש ממנו שביותר, 

מצביעה על כי לא ברור לאשורו מוצאה של דלילה וכי מעקב אחרי ההיסטוריה של  161יאירה אמית

הוודאות לגבי מוצאה הוליד אפשרויות שונות, שלפעמים אף מפתיעות. בספרות חז"ל -שאיהפרשנות יגלה 

]...[ דלילה מתוארת כאשתו של שמשון כדת וכדין, ואין אף רמז לאפשרות היותה נכריה. ]...[ במקרא לא 

מו, א –מתארים אותה כפלישתית. ]...[ בגמרא חשו שבעוד שהנשים הקודמות בחיי שמשון הן אנונימיות 

לעומתן דלילה נזכרת בשמה. ]...[ האזכור המפורש של שמה אינו מקרי,  –התמנית, אחותה והזונה מעזה 

אך הוא בא לרמוז על מקומה ההרסני בחייו. במסכת סוטה פורש שמה לראשונה לגנאי: "...נקרא שמה 

 דלדלה את כחודלילה ראויה היתה שתקרא דלילה. דלדלה את כחו, דלדלה את לבו, דלדלה את מעשיו. 

" וֹ בל לִ ת כ  א   ּהיד ל  גִ י ִה ה כִ יל  לִ א ד  ר  ת  ( דלדלה את לבו דכתיב "ו  19יו" )שופטים טז', ל  ע  מ   חוֹ סר כי  דכתיב "ו  

, המשום שדלדל –: דלילה הולייעוד ה)סוטה ט' ע"ב(. ]...[ כך פורש שמה כרומז להתנהגות .(13)שם, פס' 

]...[ מה  רק בספרות חז"ל והוא כנראה מאוחר ללשון המקרא.מופיע ואין זה משנה שהפועל "דלדל" 

 . (5-4. )עמ' שאין ראיה לכך שהיתה פלישתיתואשה אהובה שהיתה  שהמקרא מספר עליה הוא

. ליברכט מאפיינת את האם למול הסיפור המקראי( סואד)בסיפור על אפיון דמותן של האמהות אתעכב 

 שמו שלעל אולי הוא קיבל שמו את , מחד. בנהאמביוולנטיים כלפי  הביולוגית של שמשון כבעלת רגשות

גברתן חזק, יפה, שדמותו הפוכה מדמותו של שמשון. שמשון המקראי מתואר כענק,  ,שמשון המקראי

מספרת לו ברטט ואימה את אמו של שמשון כמו כן, . הפוך מתאור זהבסיפור הוא מרשים ואילו שמשון 

                                                           
 .93-91. תשמ"ב. עמ' חיי שמשוןזקוביץ, יאיר.   160
. 3444. כתב עת של המרכז העולמי לתנ"ך –בית מקרא קרבן של פרשנות" . בתוך:  –, יאירה. "אני דלילה אמית  161

 .5-4עמ' 
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בקולה את שמשון הילד מרגיש עד כי בגזיזת מחלפותיו,  הפרטים המדויקיםל מתעכבת ע, הסיפור המקראי

אמו פוקדת עליו לשבת במקום מסוים ליד שולחן האוכל, "מושיבה אותו בנוסף, ההתעללות עצמה בו. 

קלה ואולי הוא מכריחה אותו להתנהג כפי שהיא רוצה. משתמע, כי ילדותו לא היתה ילדות ו [...] "לאכול

כמו שמשון ועד שפיתח בתוכו מנגנוני הגנה כלפיהם, הסובבת, החברה ממבית וגם התעללות גם  חווהילד ש

, אידך. מבעדם, סגר את השערים סביבו בשרשרות ברזל ולא נתן לאף אחד לחדור גם זה האחרון המקראי

, שגורמים לו להתגעגע חמימות שקיבל מאחיו משהבהוא נזכר בריחות התבשילים שהיו בבית, 

 . חתיות שהיתה לולמשפ

שימשה ו שאף היא שונה ואחרת ,, בעיקר כלפי הלהגם כלפי הסביבה ביקורתיתשל שמשון אמו הביולוגית 

כזאת שלא שייכת לכאן, כזאת ש"מחוץ לשמשון לאחר פטירת הוריו. אמו מכנה את הלה  'אם הטובה'כ

ימה, לא מגוננת ויש את האם )אמו הביולוגית( שמתעללת, מספרת סיפורי א "הרעה"לארץ". יש את האם 

ון משענת, אוזן קשבת, שמתפעלת מיופי אצבעות ידיו, נוגעת בצווארו, ש, הלה, שמשמשת לשמ"הטובה"

מחזקת את הביטחון העצמי שלו ואת היכולת לדעת מה נכון לו ולחייו. כך גם שאפילו בדברה עמו היא 

הבדידות זה הדבר הכי רע שיכול להיות לבן כי " ,בודדהועושה מאמצים כדי לא להישאר מובילה את חייה 

 היא מייעצת לשמשון בתבונה, בחום ואהבה לקבל את סואד ולא להישאר בודד.  . (22אדם" )

בקש את אישור הוריו אחרי כל 'פעולה' מאינפנטיל, שכדמותו של שמשון המקראי, את  מאפיין 162גרוסמן

ת את חייו כאדם בוגר, לבין התשוקה להיות איתם, מיטלטל בין הרצון להיפרד מהוריו ולבנו. שמשון שעשה

וסיף להתמתח ולהתכווץ במשך כל הסיפור, מלזכות שוב ושוב באישורם. חבל הטבור שקושר בינו לבינם 

ואולי דווקא משום שאותו חבל מעולם לא נרקם כהלכה בין שמשון ואמו, הוא גם לא ניתן להתרה ולחיתוך 

שתמנע משמשון, במשך כל חייו, להתאהב ולו  האמביוולנטית )אמו( כדרך הטבע ]...[ האם לא זאת היא

פעם אחת באשה שתוכל לנתק באמת את חבל הטבור הזה, ולקשור אותו אליה באופן טבעי, כדרך גבר 

ואשה. כך אחרי ששמשון הורג את האריה בדרכו לאשה מתמנתה, רודה ממנו את הדבש, חוזר מדרכו 

 . (65)עמ'  .אישורם על מעשהו ומביא את הדבש להוריו לקבל את

הקבלה נוספת בין שמשון המקראי לשמשון בסיפור, אפשר לראות בכך ששמשון לא ידע אשה במשך חייו 

על פי , כי 163שמשון המקראי היה אמור להיות בכלל נזיר מנשים. על כך מצביע אליהו עסיסו (41)עד גיל 

נזיר לעולם. ]...[ הצו האלוהי ששמשון יהיה נזיר כדי הנזירות מוגבלת בזמן בעוד ששמשון הוא חוק הנזיר , 

יכול להסביר את ייחודה של ]אולי מהלך הגורל בסיפור סואד, הערה שלי, מ.ש[ שיוכל לזכות לסיוע אלוהי 

 (. 22]המקראי[. )עמ'  נזירות שמשון

 

 הישענות על סיפורים וסופרים אחרים 1.4.1
 

נשענים קורות על הסיפורים שלה אפשר להסיק, כי הם מהבי, אך פחות סיפוריה של ליברכט נחקרו

מסגרת יוצרים את הש לאורך הסיפוררמזים מטרימים . אף היא נוהגת לפזר על מקורות וסופריםגם 

יחסים שבינו לבינה, בקונפליקטים שבין הם, הם: עוסקים בסיפוריה הנושאים העיקריים שהסיפורית. 

. נשיותןאל , נשים והיחס שלהן אל בנותיהן, אל אימהותן ויםלדתי יםיהודים לערבים ובדואים, בין חילוני

כי  ,מוסיפה 164ארנה גולןקונפליקטים. ואשה נמצאת במרכז הסיפור וסביבה דמויות הבהרבה מהסיפורים 

אמנות הסיפור של ליברכט ומבני תשתית ביצירותיה המאוחרות והמורכבות יותר ]...[ היא עדות לא רק 

                                                           
 . 65. עמ' 3443. דבש אריותגרוסמן, דויד.   162
. 3445. שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדוםעסיס, אליהו. "משמעות סיפור לידת שמשון )שופטים יג'(". בתוך:   163

 .22עמ' 
 .313. עמ' 3414. גבריות, נשיות ומשא הזהותולן, ארנה. ג  164
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גם לתפיסת עולם  אלאל תשומת לבה היצירתית במצבי קיום שבריריים ]...[ להתמקדותה החוזרת ש

 (. 313)עמ'  .בסיסית בזהות האישית, באיום עליה, אך גם בהכרח וביכולת להעצמתה

ן -נוניים קריאה אנטיאכי ליבכרט נוהגת לקרוא ולכתוב מחדש טקסטים ק ,מציין 165שי רודי

ני ובין טקסט הנוצר על ידי סופרת, אך הסיגור שונה ומעיד . כך מתקבל שיח בין טקסט קנופטריארכאלית

הסיפור "חדר על הגג" )מתוך לכך הוא על פעולה של קריאה נשית המתנגדת לטקסט המקורי. דוגמה 

בו מאפיינת המספרת את האשה כאדונית כמה פעמים )ביחס להתנהגותה  ,(1936", תפוחים מן המדבר"

( ובין "האדונית והרוכל"טואלית בין טקסט התשתית העגנוני )בסיפור טקס-ולקולה האדנותי(. הזיקה הבין

הסיפור הזה עולה לא רק מתוך ציון אדנותה של הדמות, אלא גם מתוך המצב המשורטט: אצל עגנון, 

האדונית הגויה החיה בגפה מזמינה אליה את הרוכל היהודי חסר הבית, ואילו אצל ליברכט, האשה 

לושה פועלים פלסטינים. בשני המקרים יש תרחיש המציג אישה שבאה הישראלית מכניסה לביתה ש

  (.51)עמ'  .מהתרבות השלטת, המכניסה לביתה גברים נחותים ממנה

 , (3443)שנכלל בקובץ "מקום טוב ללילה", הסיפור "קיבוץ" לה עם ליברכט, ע 166בראיון שערך משה גרנות

רים חריגים. הבן שלהם, מלך, קובע פסק דין קשה בו מתוארת התעללות נוראה של חברי הקיבוץ בזוג חב

מאוד על החברה ההיא: "היה היו כמה אנשים רעים וכמה אנשים אדישים. היתה שם גם אישה אחת 

טובה, אבל זה לא היה מספיק" זה לא פסק דין על חברת בני האדם, שהיא אכזרית בדרך כלל, אלא על 

ריג, ונהנה גם מ"הזכות" להתעלל בהם. ]...[ גרנות שואל הקיבוץ כקיבוץ, אשר נהנה מהרכוש של הזוג הח

את ליברכט: האם גם את מעמידה את הקיבוץ על דוכן הנאשמים? וליברכט עונה: אני לא מקבלת את 

הנחת היסוד שהסיפור עוסק בקיבוץ. שמו הוא אמנם "קיבוץ", אבל נדמה לי שהוא נכון לחברה האנושית 

יות גם סיפור על החברה החרדית. יש כאן חברה אנושית, שמתוך הצורך בכלל, כל חברה, זה יכול היה לה

לשמור על מסגרת, היא מקריבה את הפרטים. זה קורה גם במסגרת משפחתית לפעמים. יתכן שאם 

מעלימה עין מאונס בתה על ידי בן הזוג כדי לא לפרק את המסגרת. ואשר לקיבוץ ]...[ הבנתי שיש היררכיה 

י חלש, היה ברור שמה שמותר לאלה, לא מותר לאלה. ]...[ היתה שם תחושה של היה ברור מי חזק ומ

יש תחושה של  –עליונות, שחזרה אליהם כבומרנג. ]...[ אני חושבת שמה שקרה לקיבוץ קרה לארץ כולה 

 .(2)עמ'  .רמייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .51. עמ' 3413. אלימויותרודין, שי.   165
. כתב עת לספרות, תרבות וחברה –אפיריון גרנות, משה. "סיפור מאכלס את הדמיון ומבקש להיכתב". בתוך:   166

 .2. עמ' 3444
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 ו"סואד" ""עובדיה בעל מום – ביצירותמשווה  עיון :2פרק 

 

 וואה בין היצירות, הצבתי אותן האחת לצד השניה ובחנתי את הדקויות שבהןעל מנת לערוך הש

החל מהמבנה הפנימי של זמן העלילה, אפיון הדמויות, היחס לבעלי המום דרך עיני המחבר ויחס החברה 

בשפה, במוטיבים, באמצעים ובתחבולות, התכתבות עם  –לבעלי המום דרך המבנה החיצוני של היצירות 

 ים. בחנתי את המעגליות של היצירות, את סופן ואת נקודת המבט של המחבר/ת. סיפורים אחר

מוטיב ים אליו, כמו מתחבר, נדמה כי מוטיבים נוספים היצירות ושא בעל המום נמצא במרכזנאף כי 

בין שני גברים ואשה  אכזרי ,משולש רומנטישמופיע בשתי היצירות, כאשר ביצירה האחת ניצב  – הזוגיות

והיחס כלפי האדם בהיותו אדם, שכל  החברה. מוטיב בין גבר לאשהזוגיות יפה ומיוחדת השניה  ביצירהו

מבוקשו למצוא לעצמו פיסת מקום לחיות בה את חייו, להיות חלק ממשהו, חלק מהוויה חברתית איזו 

 שהיא אפילו אם היא לא אוהדת, לא מקבלת, מתקלסת ולעגנית, אך נותנת מעין תמיכה, אהדה ומקום

כך ביצירה של עגנון היחס אל האדם בהיותו אדם מתבסס על מעמד,  להניח את הראש, בעיקר מקום.

כשהיחס אל בעלי הפרנסה הנחותה )שואבי מים, שפחות ומשרתים( מזלזל מצד אחד, אך  –ה ופרנסה מרא  

. מכל מקום, כלפי עובדיה שאף הוא בעל פרנסה נחותה, נדמה כי היחס שונה בשל היותו אולי "צדיק נסתר"

היחס כלפי שייני סריל וראובן האדמוני ששניהם בעלי פרנסה נחותה הוא משפיל ויותר מכך כלפי האשה, 

האדם החברה נוהגת לראות את שמקבילה לחפץ שעושים בו שימוש ולאחר מכן 'זורקים', מדירים אותו. 

לראות את עצמו באור כזה.  כבעל סטיגמה וגורמת גם לאותו אדםוהשונה, בעל המום, בעל המראה החריג 

כך עובדיה, שעשה השוואה בינו לבין "בני המלכים" הלבושים היטב ונראים היטב וכך גם שמשון שהתחיל 

אדם לקבוע את עצמו ל גורםהתיוג הזה לכנות את עצמו "שמשון העקום" בגלל שהחברה כינתה אותו כך. 

 כשולי ונחות בחברה.

במאה ביצירה של עגנון על חיי קהילה יהודית . האשה/ קבלת קבלת מוטיב נוסף שעולה ביצירות הוא אי 

לא יותר מאשר חפץ שניתן לעשות בו מה שרוצים, חסרת זכויות וקול. האשה לנחשבה בה עשרה -התשע

שבדמותה  יעגנון "עושה" באשה החפצה, משתמש בה כדי להביע את האין שבה, את השתיקה. אף על פ

היא זוכה לרינונים, לרכילות על על כך תחלה, למצוא את מקומה, הבמנסה להעצים את עצמה היא 

היא נענשת ומודרת מהחברה בגלל רצונה להשמיע את קולה, לחיות את אף חמור מזה, המשך בהתנהגותה. 

חייה לפי רצונה. עגנון, הנאמן לקודים החברתיים של אותה תקופה, לא מאפשר לה זאת ומטיל בה מום 

 ואות קלון.

העשרים ואחת, לאשה כבר יש זכויות. האשה, אף במאה ניה, של ליברכט, על חיים בכפר יהודי ביצירה הש

. האשה הבדואית "הצנומה, הרזה, בעלת הרגל ומקוםקול ועצמיות, נשיות, מקבלת עוצמה שהיא בדואית, 

 הקצרה מהשניה" יוצרת קבלה, נותנת מקום ומקבלת מקום בחברה היהודית החילונית.

בתחילת ו, שונה ביצירות. בעוד שביצירה של עגנון, הגבר המרכזי הוא בעל מום, הגבר ותהיחס לדמגם 

יוצר אדם שלמשך כמעט שנה לצורך שיקום הוא מושהה מומיו וחסרונותיו, לאחר מכן מפורטים הסיפור 

נפשית, שמסוגל להתערות ולחזור לחיק החברה שדחתה אותו ממנה לפני כן. גם הגבר השני, יותר חזק 

בחייו  ונותן לו להמשיךאשם עגנון בוחר לא לראות בו  ומטיל מום באשה, בחסר ישע, שמתעלל מנהיגה

 . מעשיומבלי לקחת אחריות על 

מתואר כלא יוצלח, כזה שלא מסוגל להתווכח, להתמקח ולהחליט, ש, שמשון הגבר, של ליברכטביצירה 

במשך כל ר זוגיות עם אשה )מה שלא עשה מועצם ומגיע לדרגה שבה הוא מסוגל לבחור וליצוהוא בהמשך 

  .היא בדואית וצעירה ממנו בשנים רבות אם( אף חייו



 

99 
 

היצירה של עגנון נכתבה מנקודת מבט של גבר על חיי הקהילה היהודית שונה ביצירות. נקודת המבט  גם

בישוב  במזרח אירופה והיצירה של ליברכט נכתבה מנקודת מבט של אשה על חיי קהילה יהודית חילונית

 ישראלי אליו נכנסת אשה צעירה בדואית ושוברת את המוסכמות והקודים החברתיים הנוקשים. 

העלילה  .סובב סביב דמויות ספורותשנכללות תחת ההגדרה של סיפור קצר/קטן,  והןהיקף היצירות דומה 

 מרוכזת ומורכבת על אקפוזיציה, סיבוך, שיא והתרה. , קצרה

 

 זמן העלילה 4.1
 

בגרמניה על החיים בקהילה יהודית קטנה  1934כתב עגנון בשנת  יפור "עובדיה בעל מום"את הס 

עשרה. הקהילה היהודית שהיתה מעורבת בגויים שסביבה, נהגה -בעיירה במזרח אירופה במאה התשע

לקיים אורח חיים יהודי מסורתי, בצד מעורבות במנהגי התושבים הלא יהודיים. בכמה מקומות בסיפור 

כאשר עובדיה נלקח לבית החולים אחרי למשל,  לראות את הווי החיים המשותף ליהודים ולגויים.ניתן 

ובל לבית החולים החדש, שלפנים היה "הקדש" במקום, ו"היה מוכן לכל צרוע ולכל זב וכן . הוא מפציעתו

לים היה פתוח בית החו ,כלומר .לגנבים שנוסעים ממדינה למדינה ולחולה מוחלט שאין לו תקנה..." )תיג(

 גם ליהודים וגם לגויים, ולא רק אלא פתוח לפחותים, זבים וגנבים. 

משמו של עובדיה, כך הרופאים  שמתפעלתדוברת אנגלית  האחות – גם צוות בית החולים לא יהודי

מוסיפה, כי סמלים נוצריים נוספים פזורים על הסיפור שממוקדים בעובדיה  167והשמשים. דינה שטרן

ו בבית החולים, כמו טקס הטבילה עם הכנסו לבית החולים, הלבשתו בכותונת נקיה, הכינוי בתקופת שהות

"אדון" שהוא אחד הכינויים לישו, טקס ההתייחדות בו אוכל המאמין מן הלחם המסמל את בשרו של ישו, 

כן  עשר תלמידיו. כמו-ושותה מן היין, המסמל את דמו של ישו כזכר לארוחה האחרונה של ישו עם שנים

 (. 61-53)עמ'  שפע הבשר לו זוכה עובדיה בבית החולים, שארוחותיו הדשנות קונות את ליבו.

"ומעשה בליל של ניטל, שהלך בעל הבית לשחק בקלפים ומסר את המפתחות סמלים נוצריים נוספים הם: 

יתה אדונתה של החנות בידי המשרת" )תכא(. או: "אותו היום יום של אידיהן היה והיתה החנות סגורה וה

מציינת, כי ליל ניטל הוא ליל הולדתו של ישו לפי האמונה  168יושבת בבית לעשות מלאכתה" )תכג(. שטרן

הנוצרית. ]...[ שם זה השתרבב ללשון היום יום של היהודים והפך למעין ציון זמן, שבו סוגרים היהודים את 

תונה בתוך מעטפת של זמן נוצרי ומושפעת חנויותיהם ויוצאים לשחק בקלפים. ]...[ ההוויה היהודית כמו נ

ממנה. ראובן האדמוני אונס את שייני סריל בליל ניטל, יום הולדתו של ישו ]...[ והיא מגורשת ממקום 

 (. 53-56עובדתה "ביום אידיהם", כדי לדמותה מבחינת תלאותיה בזמן הריונה לאמו של ישו. )עמ' 
 

בו הווי  יםילה יהודית חילונית בישוב קטן בישראל. מעורב, על חיי קה3444נכתב בשנת  "סואד"הסיפור 

הצורך של היהודים , כמו: חיים יהודי חילוני ומחיי הבדואים. חיי הבדואים נכנסים לסיפור בכמה נושאים

במריבה עמם על הקרקעות, בענייני כבוד "ולא  ,בפועלים לאסוף את הפרי שנשחת ומתקלקל במטעים

אקדח של מוטקה כשהוא הולך לאסוף את  בהטמנת – פחד מהםב. (5ווים" )להשפיל את כבודו לפני הבד

וכן: "אם במקרה יגיע  (6הפועלים "למחרת, לפני האור הראשון, טמן מוטקה אקדח תחת מושב הנהג" )

 (. 32ראובן בנה ]...[ יבקש ממנו להצטרף עם כלי הנשק שהוא נושא איתו תמיד" )

ד מכינה, כמו: "ריח חדש עלה מן הסירים, ריח בישולים זרים. שסוא ,גם המאכלים הזרים, המיוחדים

"אורז עם בשר של כבש", הסבירה ]...[ מתמכר לטעם החדש, העז, הרודני של התבלינים ושומן הכבש 

 (. 31שדימה לחוש בהם משהו מטעמה של סואד עצמה: סוער, ומפתה ומסוכן" )

                                                           
 .61-53. עמ' 3443. שאנחנו כגוף אחדשטרן, דינה.   167
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מפזמת לעצמה, בפה סגור מנגינה מסולסלת  בשיר המסתסל מפיה של סואד: "... שמתבטאתהמוזיקה 

 (. 29המנפחת את גרונה ]...[ מביאה את המנגינה אל סיומה בצליל מתמשך..." )

החברה הבדואית מוזכרת בצורה חיובית, כאשר סואד מספרת לשמשון שהיא למדה תפירה במסיון וקיבלה 

. רצו אותי. חזרתי ]...[אותי גם תפירה.  בכפר חדר: "... "למדתי במיסיון. באו לקחו אותי למיסיון. לימדו

 (. 21לכפר. סידרו לי חדר. לא חדר, פח..." )

 

 הדמויות 4.2
 

, הן עובדיה בעל מום, שייני סריל, יהודה בסיפור של עגנוןהדמויות המרכזיות המשחקות תפקיד  

 –: ההיבט הייצרי מצביעה על שלושה היבטים מרכזיים בדמויות, והם 169יואל וראובן האדמוני. חנה הרציג

שייני סריל, יהודה יואל וראובן האדמוני, לעומת עובדיה הן דמויות ייצריות המממשות את תאוותיהן. 

לעומת יהודה יואל,  –המשרתים ובעלי המום  –הקושר בין שייני סריל, עובדיה וראובן  –ההיבט המעמדי 

סריל היא אשה, שחטאיה גלויים יותר העובדה ששייני  –בן האדונים וחובש בית המדרש. ההיבט המיני 

לעומת שלושת הגברים, המותרים יותר ב"חטאים" מעין אלה. ]...[ אנשי הקצוות הם ראובן האדמוני 

ויהודה יואל: שניהם גברים נצלנים, שניהם רואים באשה מושא מיני גרידא. אך לעומת המשרת, שהוא 

ש" חייב למצוא כל "צידוק" מוסרי אפשרי מוסרית, הרי "חובש בית המדר-מחוץ לכל נורמה חברתית

שינקה אותו ממעמד של חוטא. ]...[ גם שייני סריל היא קרבן תאוותה, אבל כאשה וכמשרתת היא זו 

המשלמת את המחיר. אליה מצטרף גם עובדיה, ש"חטאו" עקיף ומשני ביחס לזה של שני הגברים האחרים, 

 (.133י סריל, יוצא ניזוק מייצריותם של האחרים. )עמ' אך עקב מעמדו החברתי הנחות, גם הוא, כמו שיינ

למצב של תינוק חסר אונים המפקיר עצמו בידי  170את מצבו של עובדיה בבית החולים מקבילה הרציג

מטפליו: רוחצים ומלבישים אותו, האחות מודדת את חומו, הוא "אוכל כל מה שנותנים לו" ]...[ תינוקיות 

יהודה יואל. הוא "בישן וצנוע" כילד, בתול וטהור ומתואר כ"מוצץ ואוכל  מוסתרת זו בולטת בתיאורו של

כתינוק מוצץ. למראה זה מגיבה שייני סריל כאם לילדה. ]...[  לעומת  –חזה עוף בשלב זה  –את החזה" 

עובדיה בעל המום ויהודה יואל הצבוע, היחיד המממש את תאוותו ללא סייגים הוא ראובן האדמוני. בעוד 

ם מדומים לתינוקות, הרי ראובן מדומה לחיה ברוטאלית. ]...[ גם הגברים האחרים אינם חפים השניי

מחייתיות, אלא שזו מוסווית. "מציצת החזה" מקשרת את יהודה יואל לא רק לתינוק אלא גם לחיה, 

יה ועובדיה במיטת חוליו המדומה "מתפטם כשור הבר". החייתיות הגלויה בראובן אינה נעדרת גם מעובד

 (.121העלוב ומיהודה יואל "הצדיק". )עמ' 

ם נמצאת בבית, מגלה את הא  . הן הוריו של יהודה יואל ובעלי הבית של שייני סריל, יותדמויות נוספות, שול

. "פתאום צוחה בעלת הבית, שפלה לכי מכאן, תיכף ומיד" )תכג(ריונה של שייני סריל ומגרשת אותה: ה

"נשמעה צווחה מן הזוית. עובדיה שבא מן  :צוקריות, אז רק קולה נשמעעובדיה מגיע לחנות לקנות שכו

כי קולה  האור לתוך האפלה לא ראה שם אדם אלא קול דברים שמע, קולה של בעלת הבית" )תכו(. מעניין

מופיע גם כן פעמים ספורות בסיפור. פעם אחת מוזכר שהוא יצא האב של בעלת הבית עולה רק בצווחות. 

"ומעשה בליל של ניטל שהלך בעל הבית לשחק  :מסר את מפתחות החנות בידי המשרתלשחק בקלפים ו

מוזכר כשהוא יושב לפני השולחן הוא בקלפים ומסר את המפתחות של החנות..." )תכא(. פעם נוספת 

כשהוא מחשב , ו"החנווני ישב לפני השולחן ומנה מעות והמשרת פתח תיבה של צוקר..." )תכו( :בחנות

"הגביה החנווני ראשו מן המעות ואמר בקול דמשתמעי לתרי אפי, ידידי מה  :צוקריות לעובדיהומכין את ה

                                                           
 .133. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   169
 .121הרציג. שם. עמ'   170
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ראית לכבדני ולבוא אצלי? ]...[ נטל החנווני צלוחית של צוקריות, שכשך את הצלוחיות ונתן מהן לתוך 

ף לשם גם רוכי הדמויות מכונות לרוב בשמן הפרטי, אך לעתים מצ ,מציינת 171חנה הרציג הנייר" )תכו(.

כינוי מעמדי: עובדיה מוצג בפתח הסיפור כ"עובדיה שואב מים", וכך נקבע מיד ההקשר החברתי. כינויו של 

יהודה יואל בפי המספר, הוא "חובש בית המדרש", שעומד בסתירה מוחלטת למעשיו. שייני סריל מכונה 

בעיקר בסוף הסיפור. בסוף מכונות רק בשמה ]...[ ו"המשרת" הוא "ראובן האדמוני", כינוי שבו הוא מופיע 

"החנווני",  –"האדונית", בעל הבית  –כל הדמויות בכינויים מעמדיים: ראובן הוא "המשרת", בעלת הבית 

 (.149-143ואחר כך מזדמנת לנו "הסרסורית". )עמ' 
 

ות : שמשון וסואד. שתי הדמויות מאופיינות כמשלימהן שתיים בסיפור של ליברכט הדמויות המרכזיות

האחת את השניה. לשמשון יש מום בצוואר, המוריד את ראשו לכתפו, לסואד יש מום ברגלה שהאחת 

קצרה מהשניה. שמשון הוא גבר וסואד היא אשה. הם שניהם בודדים, גרים בשולי החברה והישוב, שניהם 

תנת ללא הורים. לשמשון יש אח שנמצא בבית כלא ולסואד אין אחים וסבים. באפיון הדמויות ני

לגיטימציה ליצירת קשר מעין זה אף על פי שיש מכשולים שיכולים לגרום להפרדה ביניהן, כמו זה ששמשון 

  שנים. 19-( וסואד בת פחות מ41בוגר )בן הוא יהודי וסואד היא בדואית, שמשון מ

מיוצגים בשמם. שמשון למן ההתחלה מוגדר כ"שמשון העקום" בגלל מומו. סואד לא  –שמשון וסואד 

"..."אני,  :היא מדברת עם שמשון, אחרי שהיא מכינה לו אוכל ומזמינה אותוכשמוזכרת בשמה אלא רק 

(. באותה נשימה היא עושה 12השם שלי סואד", אמרה כאילו רק עכשיו נמצא ראוי לדעת את שמה..." )

משון חיית הקבלה בינה לבין דלילה המקראית בגלל שמו של שמשון. בתחילה סואד העלתה בדמיונו של ש

טרף: "... ועיניו נתקלו בעיניה וראו שהן צלולות מאוד, תכולות כדגניות, והאישונים השחורים מושחזים, 

(, בהמשך עיניה מפליאות אותו "עיני התכלת ניצתו והאישון זרח 3כאישוניה של חיה שראה פעם בצילום" )

(, ולבסוף עיניה כחולות ומאירות, 12." )בתוכן, והוא נזכר בבול שראה פעם ובו ציפור נדירה כחולת עין..

 מזמינות ומקבלות. 

החברה היהודית חילונית, שמקבלת את הקשר ביניהם או לכל הפחות לא  –החברה שסובבת את הדמויות 

, מאידךהלה כדמויות משנה מעודדים את הקשר ביניהם. החברה הבדואית, , חנוךו מוטקה – מתנגדת לו

ת בהבאת הבדואים לעבודה אצל היהודים, ובחיי הכפר המוזכרים( עלולה שמוזכרת מעט בסיפור )מתגלמ

להיות למכשול ביחסים אלה גם בגלל הקשר בין בדואית ליהודי וגם בגלל מגע בין אשה לגבר שלא 

 מקובלים בחברה זו.

דמויות משנה בסיפור ספורות. דמות משמעותית היא מוטקה ומשפחתו )מירב ואמה(. מוטקה אחראי 

סואד אל שמשון בתחילה, הוא גם שותף להתקלסות בשמשון עם אשתו ובתו מירב, שמגלמת להבאת 

האחד של צעירה המתעללת בבעל מום לצורך הפגת שעמום, השני של חיילת: "לבושה  –בדמותה שני פנים 

 (. אשתו של מוטקה, חסרת שם, מופיעה34במכנסי פיג'מת "בייבי דול" ובחולצת צבא ועליה דרגות סמל" )

 מוסיפה הערות פוגעניות על מומו ועל מראהו.. רק בהתקלסות בשמשון

קור הביולוגית שמבטאת , וכאנטיתזה לאמו לשמשון דמות משנה נוספת היא הלה, שמשמשת כאם אוהבת

ואימה מצד אחד: "הוא קפא לרגע, זוכר את האימה שחלחל בקולה של אמו ]...[ שניהם ישבו מכווצים 

חלפותיו של שמשון ]...[ כשאמו התעכבה על תיאור ברק הסכין המהבהב בחושך..." כשהגיע תיאור גזיזת מ

"הוא לא מצא מילה להביע בה את  :בהם שמשון נזכר במשפחתושל חום, רגעים ספורים ומצד שני (, 14)

הערגה לימים הרחוקים שבהם היה בטוח במקום הזה, מוקף באמו ובאביו ובאחיו, ואת הגעגועים שהיו 

(. הלה, כמו שמשון, בודדה בישוב בו היא גרה בגלל שהיא באה "מחוץ לארץ" ולא 11בתוכו..." )רדומים 

                                                           
 .149-143שם. עמ'   171



 

102 
 

חילונית. הבית שלה מאופיין כמו משם, מהמקום שממנו היא עלתה, -הצליחה להשתלב בחברה היהודית

ה, כך גם (. כמו מנדלבוים מוורש23מפולין: "בליל ריחן העז של התרופות וניחוחם העדין של התמרוקים" )

היא נטע זר בישוב. הם שניהם בודדים ומבקשים האחד את חברתו של השני )לאחר שאשתו של מנדלבוים 

לא מדברת בשפת המקום ולא שייכת  הלה .תלך לעולמה(, הם שניהם מדברים "בשפה שלמדו בבית"

לבחון את  היסוסיו בקשר עם סואד. היא דורשת משמשוןבמשמשת כאוזן קשבת לשמשון היא גם למקום. 

 הקשר הזה מבחינת היותו אדם בודד, מבוגר ללא משפחה וקשרים חברתיים ואת הצד המשפחתי והעבר.  

דמויות נוספות, שוליות, שנמצאות ברקע הסיפור הן אחיו וגיסו של מוטקה שנאלצו "לבלוע את גאוותם 

דואים שמופיע ומוביל אותם (, הטנדר עם הפועלים הב5ולשבור את החרם שגזרו על הפועלים הבדווים..." )

"אתה צריך לספר לה שיש  :אחיו של שמשון שנמצא בכלא על רצח –לעבודה "כבהמות", דמותו של משה 

מוטקה, חנוך, הלה, משה,  –לדמויות יש שמות  (.22לך אח בבית סוהר, ואתה צריך לספר לה שזה בגללך" )

 של סואד ובני משפחתה אין שם. רוחמה ובנה ראובן. לאמו של שמשון, אמה של מירב, הוריה

 

  סיפוריםמבנה הכללי והפנימי בנקודות דומות ושונות ב 4.1
 

 "סואד" "עובדיה בעל מום" 

עשר -עמודים, מחולקים לשניים 31 :מבנה כללי

פרקים לא שווים באורכם. מתחיל מפרק 

 ומסתיים בפרק יב'. 'א

 

עמודים קטנים, לא מחולק  29

ברווח  יםמובדלהם לפרקים, אך 

 14-ל 3מעבר מסצנה לסצנה, בין ו

 יחידות. 

 :מבנה פנימי

 

בנוי כסיפור קצר 

בעל אקספוזיציה, 

סיבוך, שיא 

 והתרה.

עובדיה מתארת את  פוזיציהסהאק

לפני הגעתו אל בית המחולות  והתנהלותו

 ונפילתו. 

האחד,  : מחולק לשני חלקים הסיבוך

ההתעללות בעובדיה, נפילתו והבאתו 

 ים. לבית החול

השני, הרהוריה של שייני סריל 

ובדידותה, התנהגותה שמובילה 

 להתעללות בה.

האחד, : מחולק לשני חלקים השיא

נמצא כמעט שנה בבית שעובדיה 

יוצא ממנו ומחפש את שייני החולים, 

 סריל, ארוסתו.

היא שייני סריל מתגלה הריונה של השני, 

מגורשת מביתה ומעבודתה לקרן זוית, 

 רית.לבית הסרסו

מתארת את פגישתם של עובדיה  התרהה

והשארת  בית הסרסוריתושייני סריל ב

 סיום פתוח לסיפור. 

מה שקורה מתארת את  פוזיציההאקס

העונה )קיץ(, הישוב היהודי,  –מסביב 

את היחס לבדואים, את שלבי 

  ההיכרות של שמשון וסואד. 

ההתעללות בשמשון מתאר את  הסיבוך

ת סואד גם כאשר הוא מגיע לבקש א

 למחרת. 

מבטא את ההתנהלות של שמשון  השיא

וסואד, את ההרהורים שלו ביחס 

אליה, את סוגיית הגורל, הבדידות 

 והמשיכה אל האשה והנשיות.

מתארת את קבלתה של סואד  ההתרה

על אף שונותה, מומה. את הזוגיות 

ביניהם, כאשר היא מתנהלת לתוך ליבו 

ור הסיום סג וחדר השינה של שמשון.

 לסיפור.

 עברית, שפה יום יומית. עברית, שפה גבוהה. שפה:
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בין  נקודות דומות

 :בעלי המום

  עובדיה מאופיין כבעל מומים

. חסר חיצוניים: צולע, בעל חטוטרת

 הבנת הקוד החברתי, בור.

  שייני סריל מאופיינת בסוף הסיפור

כבעלת מום חברתי, הלכתי יהודי שלא 

 מאפשר לה להינשא כדת.

 דיה עובד בעבודה נחותה, עוב

כ"שואב מים". כך גם שייני סריל, 

 שבעבודתה היא משמשת כ"שפחה".

 עובדיה מגיע לבית המחולות כש

כדי להוכיח מחפש את שייני סריל, הוא 

הוא לא מרגיש . אותה על התנהגותה

 בנוח גם כלפיה וגם כלפי החברה.

  הבעובדיה מתחילההתעללות 

ק' ומפנה שייני סריל 'נותנת אור ירוכש

את המקום לחבורתו של ראובן 

 האדמוני. 

ההתעללות מתרחשת בארבעה שלבים: 

בין עובדיה   בשיח –השלב הראשון 

שאסור לה לשייני סריל, הוא אומר לה 

לו היא מפנה לבייש אותה בהתנהגותה. 

 פניה והולכת. 

זאת, רואים  כשהבחורים –השלב השני 

הם מלגלגים עליו, לוקחים את קבו 

 , מצווחים עליו. ממנו

עוזר המלמד  מגיע –השלב השלישי 

ומתופף על חטוטרתו, מציע לו לרקוד 

נשים הואז מקיפות את עובדיה 

 ומושכות אותו מצד לצד.

ראובן האדמוני  מגיע –השלב הרביעי 

הוא מובל ו פוגעים בעובדיה, וחבורתו

 לבית החולים.

  עובדיה מהרהר על שייני סריל בזמן

 ים.שהותו בבית החול

  ,עובדיה אוכל ממזון בית החולים

מתפטם כשור הבר מהבשר ומתענג על 

המצעים והטיפול המסור של הצוות 

 הרפואי.

  שמשון מאופיין כבעל מום חיצוני

בצוואר, כאשר הוא נוטה לכיוון 

 הכתף. כמו כן, הוא ילדותי, פגיע.

  מאופיינת כבעלת מום סואד

ברגלה, וכן בעלת מום חברתי שהיא 

 חסרת ייחוס משפחתי.

  שמשון עובד במחסן ביתו, מתקן

ומסדר מה שהתקלקל. סואד עובדת 

 בעבודות מזדמנות כקטיף, עוזרת.

 מובאת אל חצרו של סואד כש

 –כלפיה מרגיש בנוח שמשון, הוא לא 

מפחד להביט בה, לומר לה מה לעשות 

  טקה, כמייצג החברה. וגם כלפי מו

  מתחילה ההתעללות בשמשון

את סואד כאשר שמשון מבקש 

 מוטקהלביתו של הולך הוא  למחרת.

   ומשפחתו. 

ההתעללות נפרשת על ארבעה שלבים: 

בשיח בין שמשון  –שלב הראשון ה

למירב, שעומדת על המרפסת 

 משועממת. 

מוטקה בשיח בין  –שלב השני ה

של  חולצתולשמשון הסובב סביב 

שמשון שאותה צריך להחליף כמו 

שצריך להחליף את הפועלת בפועל. 

של מוטקה,  אשתו –שלב השלישי ה

רק שאמה של מירב, אשה בלי שם 

פוגעת . היא קולה נשמע מחלון המטבח

 וצוחקת על מומיו.בשמשון 

'נועל את שמשון  –השלב הרביעי 

שעריו', מסתגר בעצמו, לא שומע ולא 

 לביתו פגוע.רואה,  פונה וחוזר 

  שמשון מהרהר בסואד בזמן

 שהיא לא איתו.

  שמשון אוכל מהמזון שסואד

מרק, בשר כבש ואורז. הוא  –מכינה לו 

מתענג על הנקיון והטיפול של סואד 

 בבית ובחוץ.
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  עובדיה מתחזק לאחר שהותו בבית

 החולים. מומיו נעשים שוליים.

  שמשון מתחזק עם 'טיפולה' של

 סואד ומומיהם שוליים.

בין  נקודות שונות

 :הסיפורים
  בתחילה שייני סריל מתוארת

בעלת  יפה. גבוהה, מרשימה,ה כאש

לקראת הסוף היא  עיניים ירוקות.

 שמנה, מדושנת. עיניה ירוקות, כועסות. 

  עובדיה מובל לבית החולים ושוהה

בו כמעט לאורך כל הסיפור )במשך 

 כמעט שנה(.

  בסיפור יש משולש רומנטי הבנוי

משני גברים ואשה, כאשר ההתנהגות 

 של האשה גורמת לסיבוך.

 רם במקביל על שני הסיפור זו

צירים )ציר עובדיה וציר שייני סריל(, 

אך הוא מתחיל מנקודה משותפת 

לשניהם ומסתיים בנקודה משותפת 

 לשניהם.

  עובדיה חוזר לחברה,  –הסוף

מחפש את שייני סריל כדי לקיים את 

אירוסיו ולשאתה לאשה, אך מוצא 

 .אותה בבית הסרסורית ובחיקה תינוק

  שה א-כנערהסואד מתוארת

 שנים( 19-)בת פחות מ צעירה רזה

, בעלת עיניים תכולות "נדירות"

  .מאירות

  מערכת היחסים של שמשון וסואד

נמשכת על פני כמה חודשים ומחזיקה 

 מעמד על לסיום הסיפור.

  בסיפור יש זוגיות הבנויה מגבר

ואשה. הזוגיות ביניהם מצליחה 

 למרות כל הסיבוכים.

 הסיפור עוסק לאורכו בהתנהלות 

הזוגית בין שמשון וסואד תוך הסטות 

 וזימוני דמויות לאורכו.

  מנהלים  שמשון וסואד –הסוף

מערכת יחסים זוגית. החשד 

במזימותיה של סואד לנשל אותו 

הכינוי שלו כ"שמשון  מביתו פג,

 .העקום" נמוג

 משובצים שני שירים קצרים. :שירים ודיאלוגים

 אין דיאלוגים

 לא משובצים שירים.

 בה דיאלוגים בין הדמויות.יש הר

עיסוק מרמזת על עיסוק באשה, לא  מרמזת על עיסוק בבעלי מום. :כותרת

 בעלי מום.ב

נקודת מבט 

 המספר:

 .גבר –סופר 

 מספר כל יודע

 .אשה –סופרת 

 מספרת כל יודעת.

זמן ומקום 

 הסיפור:

עשרה -זמן הסיפור הוא המאה התשע

 בקהילה יהודית קטנה במזרח אירופה. 

מן הסיפור הוא המאה העשרים ואחת ז

 חילונית בישראל.-בקהילה יהודית

, התכתבות

השענות על 

 :סיפורים אחרים

מתכתב עם סיפורי בראשית מהמקרא, 

יעקב ועשו, אברהם ושרה, סיפור גן עדן, 

 חזון עובדיה.הגר, 

"מאדאם בובארי" של מתכתב עם 

וספר גוסטאב פלובר, "פישקה החיגר" 

 עם  ,לי מוכר ספריםשל מנדהקבצנים 

"שבעת הקבצנים" וסיפורי הבעל שם 

 .טוב

מתכתב עם סיפורי המקרא, כמדומה 

, אשת לוט, "שמשון ודלילה"סיפור 

 סיפור גן עדן.

סואד מרימה את קולה כמו צורחת  כש

אולי הקטע מתכתב עם "סאראזין" של 

בלזאק. גם הזהות המינית -רה דהאאנו

 גברכאשה, כהלא ברורה של סואד, 

קשר הבד בין רגליה בגלל גבר כ ,מסורס

 שמזכיר איבר מין זכרי.
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עם הספר "בעל זבוב" של מתכתב גם 

מביט ויליאם גולדינג, כאשר שמשון 

תדע לשמור בה מוקסם וחושב שהיא "

כך גם הילדים הנטושים על המדורה". 

באי, שהיה חשוב להם לשמור על 

 המדורה.

עם הסיפור התכתבות אפשר לראות 

" של ליברכט, בו הסבתא "כריתה

אחוזת הסיוטים מהשואה גוזרת את 

שערותיה של נכדתה, כך אמו של 

שמשון מספרת לו באימה על גזיזת 

 השיער של שמשון המקראי.

 

 בסיפורים , מוטיביםותחבולותאמצעים  4.4
 

רמזים , אירוניהבאמצעים ותחבולות שונים כמו משובצת הגבוהה השפה  בסיפור של עגנון

מציינת, כי אין הוא בוחל באמצעים הרטוריים העומדים לרשותו לומר דבר  172כפי שניצה בן דבוים, מטרימ

אחד ולרמוז לכך שהוא מתכוון לדבר אחר. לשון סגי נהור, או מה שקרוי אירוניה, משמשים אותו להוליך 

 (. 23)עמ'  .את קוראיו לכוונה האמיתית המונחת מתחת לאמירות מתחסדות שיש בהן כפל פנים

מתייחסת כלפי הטקסט בו היא מופיעה וכלפי היצירה  היא, כי 173על האירוניה מוסיפה אסתר פוקס

הספרותית בכללותה. היא מהתלת בתהליך היצירה האמנותית, ביוצר ובקורא גם יחד, ועיקר מגמתה 

את  של היצירה. בניגוד לטקסט, המנסה להגביר –העשוי  –לעורר בקורא מודעות לאופיה המלאכותי 

אמונו במבדה הספרותי, טורח הטקסט האירוני -אשליית המציאותיות ולהביא את הקורא להשעיית אי

להצביע על המתח שבין המציאות הבדויה למציאות האובייקטיבית, כיוון שמגמתו של המחבר המודע 

פן בו לעצמו להתל בקורא, הוא מוסר שדרים מביכים בלא להבהיר לקורא את עקרונות פעילותו של הצו

הוא משתמש. ]...[ הטכניקה שבאמצעותה משיג עגנון את האפקט האירוני הדרוש, מבוססת על שני הליכים 

השמטת הנחוץ. הראשון  –עיקריים המשלימים זה את זה. מצד אחד ייתור בלתי נחוץ ]...[ ומצד שני 

רים שאינם מתבטא בהתערבות המספר במהלך הנארטיבי בליווי הערות טריביאליות, פרטים והסב

הכרחיים להבנת הכתוב. השני מתבטא בהעדר הסבר ליסוד חריג או שרירותי, כגון מבנה ספרותי או צירוף 

 (. 144. )עמ' לשוני תמוה

הבלתי נחוץ להדגשת האירוניה, ניתן לראות במשפטים הראשונים שפותחים  הייתור – ההליך הראשוןאת 

ה, אלא אדרבה מעין טעם לשבח מצא במום שבו..." )תח( ב"מעולם לא התריס עובדיה שואב מים כלפי מעל

הוא לא התלונן על מצבו בפני האל? כך גם איך הרי ברור לקורא שעובדיה בעל מום, נחות בעבודתו, אז 

ההתייחסות של עוזר המלמד אל עובדיה בבית המחולות, במשפט: "... והיה מתפעל והולך כאילו משונה 

פחה יש לו..." )תי(. האירוניה מדגישה את האמירה שאיך זה שלאדם היה הדבר שאדם כעובדיה שם מש

עלוב כמו עובדיה יש בכלל שם משפחה. ייתור אירוני נוסף היא ההקדמה על בית החולים, ההקדש, אליו 

נכנס עובדיה אחרי ההתעללות. ההרחבה על בית החולים נמשכת כמעט פרק שלם, בו מסופר על כל תולדות 

                                                           
 .23. עמ' 3411. חיים כתוביםדב, ניצה. -בן  172
 .144. עמ' 1931. שחוק סמוי: היבטים קומיים ביצירה העגנוניתפוקס, אסתר.   173
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כמו כן ניתן להבחין דו, דרך התפרקותו במהלך השנים ועד להבאתו לבית חולים מתוקן. מייסובית החולים 

היא מתפעלת משמו כשם של נביא ולפניה שאירוניה בהתייחסות של האחות והרופאים אל עובדיה, כב

בצורה שמתבטאים היגיינה הבסיסיות על מחוסר ידיעותיו כך עובדיה בעל מומים, ניצבת דמותו של 

 )מודד חום, מברשת שיניים בכיסו, משחת שיניים(.אירונית 

, כי התערבות ארכנית זו מהווה סטיה ממהלך התיאור הסיפורי; אין היא מתייחסת 174פוקס מוסיפה

למציאות המסופרת, כי אם למישור הסיפור, לתהליך היווצרותו של הסיפור. סטיה זו שוברת את רצף 

ת. ]...[ הדברנות המיותרת רומזת לקורא שלפניו מילים הסיפור הריאליסטי ומערערת את האשליה המבדי

ומבנים תחביריים, אבני הבניין של היצירה הספרותית בכללותה. ]...[ הן מצביעות על התפר הגס בין 

]...[ האירוניה מכוונת כלפי היצירה האמנותית באשר היא. המשחק הכפול מזכיר לקורא, הקטעים בסיפור. 

משחק המזמין חיוך. האירוניה הרומנטית, למרות שהיא מופיעה כנסיונו של  שעצם כתיבתו של רומן הוא

המחבר להתקרב לקורא, יוצרת פער אירוני בינו לקורא, שכן זה האחרון מתנודד מעמדה אחת לשניה בלא 

                             לדעת היכן ימצא את המחבר, המופיע כחלק מהרצף הנראטיבי ומחוצה לו בעת ובעונה אחת. 

  (.144-141)עמ' 

מהמדרשים, הקבלה ועוד. להלן , מהמקרא, ממסכתותשיבוצים נשענת על של עגנון, הסיפור הגבוהה  פתש

 המשפט/מילה מהסיפור למול המקור: – 175דוגמאות

שמואל יוסף אמרה לא טוב היות האדם לבדו מצא כלה מצא טוב )תח( על כך מוסיף והתורה : "מהסיפור

דוֹ  . ]...[וֹ דג  נ  ר כ  ז  ע   וֹ ל-הֹש  ע  א   ב, יט( )בראשית  ..."וֹ ֹדב  ם ל  ד  ָאת ה  יוֹ ֹב ה  א טוֹ ר ה' ֹלאמ  יֹ ו  ": 176עגנון נ ג  ר כ  ז   – ע 

 תורה שבעל פה כנגד תורה שבכתב. )עמ' קעט(.  היינו

שג מו. התט(-אבל למחר..." )תח שפחה חרופה?..." ו"והיא שפחה חרופההמשפטים: "והיום את מרקדת כ

ם: "...5מסכת זבחים, פרק ה', פס' מופיע ב "שפחה חרופה" ש  ִעילֹות, א  ם מ  ש  לֹות, א  ז  ם ג  ש  מֹות, א  ש  ן א  לּו ה   א 

ְפָחה ֲחרּופָ  ת ה,שִׁ ר  ִלי ש  ן ִבכ  מ  ִקבּול ד  פֹון, ו  צ  ן ב  ת  ִחיט  לּוי, ש  ם ת  ש  ע, א  צֹור  ם מ  ש  ִזיר, א  ם נ  ש   ...".א 

 12ועוד  9כ', פס' , שמותספר מופיע באדם טרוד לשם מזונותיו..." )תח(,  ששת ימי המעשההמשפט: "

ת : "...במקומות אחריםפעמים  ש  ל י ִמים-ש  ִשית  כ  ע  ֹבד ו  ע  ָך-ת  ת  ל אכ   "....מ 

עה למעלה מן הארץ כנימה זו שמפרפרת על הכנור..." )תי( מצי מרפרפתעל המשפט: "...ועדיין שייני סריל 

, כי המחבר קושר קונוטציה עם האגדה על דוד המלך, "כינור היה תלוי כנגד חלונו של דוד, 177דינה שטרן

והיתה רוח צפונית יוצאת בחצי הלילה ומרפרפת בו והיה מנגן מאליו". ]...[ דומה ששייני סריל מושווית 

 (. 29דוד המלך. )עמ'  כאן בסמוי לאותה נימה מרפרפת על הכינור, שמנגינותיו הרעידו את נפשו של

במקומות  פעמים 3עוד ו 14כ', פס'  ויקרא,. מופיע בספר ..." )תי(אשת אישהרי עדיין אינה המשפט: "

ת...: "אחרים ַאף א  ר ִינ  ש  ִאיש א  ת ִאיש-ו  ש  ת א  ַאף א  ר ִינ  ש  הּו מֹות-א  ע  ת ר  ש  ת-א  ֹנָאפ  ה  ף ו  ֹנא  ת ה   ...".יּומ 

..." )תי(. מופיע כ"תקפה עליו משנתו" במסכת אי אפשיעובדיה ואמר, לא, ל ש תקפה דעתוהמשפט: "

ה " :3אבות, פרק ג', פס'  ל  ע  נ תֹו, מ  ד ִמִמש  ח  ר א  ב  ח  ד  שֹוכ  ל ה  ר, כ  ִאיר אֹומ  ִבי מ  נ אי ִמשּום ר  ִבי י  ר  אי ב  ת  ִבי דֹוס  ר 

פ   נ  י ב ב  ח  ִאלּו ִמת  תּוב כ  כ  יו ה  ל  ִפלּו]...[ שֹו, ע  ֹכל א  ָך ֹכל  ָתְקָפה י  ב  ב  ן י סּורּו ִמל  ר )שם( ּופ  מּוד לֹומ  ל  נ תֹו, ת  יו ִמש  ל  ע 

י יָך". וכן המילה אי אפשי שמופיעה  י ח  מ  : 3פעמים במסכתות שונות, כמו במסכת כתובות, פרק ו' פס'  5י 

ר" נֹו, ָאמ  ת  ת ח  נֹו, ּומ  ת  ח  עֹות ל  ק מ  פֹוס  ָךה  ן, ּול  ה ִלת  ִייִתי רֹוצ  ָאִחיָך ה  ר, ל  ֹיאמ  ֹכל הּוא ש  ִמים, י  כ  י  ּו ח  אִׁ
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י ן ֶאְפשִׁ ה" :2ובאותה מסכת, פרק יב', פס'  ...".ִלת  ר  ָאמ  נ ה ש  מ  י ַאל  י ֶאְפשִׁ ִשין  אִׁ יֹור  ין ה  ִלי, א  ע  ית ב  זּוז ִמב  ל 

ָא ית ָאִביְך ו  ב  ִכי ל  ּה ל  ר ל  כֹוִלין לֹומ  ּה. י  בֹוד  ִפי כ  דֹור ל  ִנין ל ּה מ  נֹות  ל ּה ו  ע  ית ב  ב  ּה ב  ִנין אֹות  ל א ז  ְך, א  ִנין אֹות  נּו ז 

ה ר  י ָאמ  י ֶאְפשִׁ א אִׁ ב  ית א  זּוז ִמב  ה ... ": 5גם במסכת נזיר, פרק ד', פס' ...". ל  ט  ח  ִפלּו ִנש  ר, א  א אֹומ  ִקיב  ִבי ע  ר 

ה   ב  ל ה  ת ִמכ  יה  ַאח  ל  ָאה, ע  מ  ט  ת ה  ל ח  ִתג  ל ב  ב  ה. א  ר  ה  ט  ת ה  ח  ל  ִתג  מּוִרים, ב  ִרים א  ב  ה ד  מ  ר. ב  פ  ה  ֹכל ל  ינֹו י  מֹות, א 

ר ֹכל לֹומ  הּוא י  ר, ש  י י פ  י ֶאְפשִׁ ר אִׁ ֹכל לֹומ  הּוא י  ר, ש  פ  ה י  ר  ה  ט  ת ה  ח  ל  ִתג  ר, ַאף ב  ִבי אֹומ  ל ת. ר  נ ּו  ה מ  ִאש  י  ב  אִׁ

יֶאפְ  ת שִׁ ג ל ח  ה מ  ִאש  ֹזר, ֹלא "...  :1". במסכת גיטין, פרק ו', פס' ב  ח  ה ל  צ  ל ִלי ִגִטי, ִאם ר  ב  ק  ה ִהת  ר  ָאמ  ה ש  ִאש  ה 

ל ע  ב  ר לֹו ה  ְך ִאם ָאמ  ִפיכ  ֹזר. ל  י י ח  י ֶאְפשִׁ ֹזר אִׁ ֹזר, י ח  ח  ה ל  צ  ן ל ּה, ִאם ר  ת  ְך ו  ל א הֹול  ל ל ּה א  ב  ק  ת   . "ש 

מופיע  " )תיב( והמקורות:ונפל כמת, עד שנתמוטטו רגליו ונתעלף במים אדיריםהמשפט "כאדם שצולל 

ת ...: "14בספר שמות, טו', פס'  ר  עֹופ  ל לּו כ  מֹו י ם צ  ָך ִכס  רּוח  ת  ב  פ  םנ ש  ים ְבַמיִׁ ירִׁ : 4, צג', פס' ובתהילים ..."ַאדִׁ

םִמֹקלֹות " ִבים ַמיִׁ ים ר  ירִׁ י ַאדִׁ ר  ב  רֹום -ִמש  מ  ִדיר ב   ה'...".י ם א 

ת": 33ו"נפל כמת" מופיע בספר שופטים, ד', פס'  ף א  ק ֹרד  ר  ִהנ ה ב  ְך -ו  ר לֹו ל  ֹתאמ  אתֹו ו  ר  ל ִלק  א י ע  צ  ת  א ו  ר  ִסיס 

ת ָך א  א  ַאר  ר-ו  ש  ִאיש א  א-ה  ר  ִהנ ה ִסיס  יה  ו  ל  י ֹבא א  ש ו  ק  ב  ה מ  ת  תוֹ  ֹנֵפל ֵמת א  ק  ר  ד ב  י ת  ה   ..."ו 

',          וכן לגנבים..." )תיג( והמקורות: מופיע בספר ויקרא, כב זבולכל  צרוע"ומקום מוכן היה לכל  :המשפט

הּוא": 4פס'  ֹרן ו  ע ַאה  ר  ל ָזבאֹו  ָצרּועַ  ִאיש ִאיש ִמז  כ  ע  ב  ֹנג  ה  ר ו  ה  ר ִיט  ש  ד א  ל ע  ִשים ֹלא ֹיאכ  קד  מ  -ב  ש אֹו -אט  נ פ 

ר ש  ת-ִאיש א  ב  נּו ִשכ  א ִממ  צ  ע-ת  ר  ת": 3" וכן בספר במדבר, ה', פס' ז  חּו ִמן-א  ל  ל ִויש  א  ר  נ י ִיש  ל-ב  נ ה כ  ח  מ  -ה 

ל ָצרּועַ  כ  ש ָזב-ו  נ פ  א ל  מ  ֹכל ט   ".ו 

: 9פס'  פסחים, ה',של הקדש..." )תיג( והמקור: מסכת  קיצץ דלתותהמשפט: "מן האבנים ומן העמודים, 

ה ֹלא הֹודּו לֹו. " ֹלש  ל ש  ע  ה הֹודּו לֹו, ו  ֹלש  ל ש  ְך, ע  ל  מ  ִקי ה ה  ה ִחז  ש  ִרים ע  ב  ה ד  ה ֹלא הֹודּו לוֹ ]...[ ִשש  ֹלש  ל ש  ַצץ  ,ע  קִׁ

י ִגיחֹון  ְדָלתוֹת ם מ  ת  ֹלא הֹודּו לֹו. ס  שּור, ו  ְך א  ל  מ  ן ל  ר  ִשג  ל ו  יכ  ל ה  ֹלא הֹודּוש  יֹון, ו  ל  ע   ...".ה 

ת  ": 11ספר זכריה, ו', פס' בואת הפיתוחים..." )תיג( והמקור:  העטרותהמשפט: "...והוציא את  ח  ק  ל  ףו  ס  -כ 

ִשית   ע  ב ו  ה  ז  ן ֲעָטרוֹת ו  ע  ב  הֹוש  ֹראש י  ת  ב  מ  ש  דֹול-ו  ג  ן ה  ֹכה  ק ה  ד  הֹוצ  ֹרת ִת 14פס' ב..." וי  ט  ע  ה  ל   ם : "ו  ח  י ה ל  ה 

ן ן ב  ח  י ה ּול  ע  ִליד  טֹוִבי ה ו  י ה...".-ּול  נ  פ   ומקורות נוספים. צ 

)תיד(, ..." שם של נביא Obadiaנתפעלה ואמרה האחות בבית החולים מציינת: ", כשעל הנביא עובדיה

ר הקדוש : כה אמר ה' אלקים לאדום וגו', מה שנה עובדיה לאדום? אמר ר' יצחק, אמ178מוסיף ש"י עגנון

ברוך הוא, יבוא עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא לימד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני 

ב'(. מה שנה עובדיה לאדום, למה נבחר לו לזו משאר  ,לט' ,צדיקים ולא לימד ממעשיהם )סנהדרין

  הנביאים. שני רשעים אחאב ואיזבל. שני צדיקים, יצחק ורבקה. )עמ' מה(.  

שאלותיו בתוך פיו" )תטו( והמקור למילה ונסתתמו  ונסתתמו...שמא יחתוך לו רגלו משפט: "ילה בעל המ

א, " :3מופיע במסכת כלים, יד', פס'  מ  ט  ה מ  הּוד  ִבי י  הֹור, ר  תֹו, ט  כּוב  ר ִמתֹוְך ַאר  ב  ִנש  ה ש  כּוב  ל ַאר  ח  ש  ת  פ  מ 

ִני ח  בֹו ִמִבפ  הּוא פֹות  נ י ש  ִבין]...[  ם.ִמפ  ק  י נ  נ  א ִמפ  מ  ִפין, ט  לּו ח  ְסַתְתמּו .ִנט  ִפין  נִׁ לּו ח  ִפין. ִנט  י ח  נ  א ִמפ  מ  ִבין, ט  ק  נ 

ְסַתְתמּוו   ה...". נִׁ תֹוְך ז  ה ל  צּו ז  ר  פ  ִבין, אֹו ש  ק   נ 

ם. להלן חלק פעמי 36-מופיע במקורות כ מנבאים מה יאכלו היום" )תטז( אלו ואלו: "... צירוף המילים

ע: "1מהם. במסכת ברכות, ג', פס'  מ  ִריַאת ש  טּור ִמק  יו, פ  נ  פ  ל ל  תֹו מּוט  מ  ן  . ]...[ִמי ש  יה  ִחלּופ  ה ו  ִמט  י ה  א  נֹוש 

ה ִמט  ר ה  ַאח  ל  ת ש  א  ה ו  ִמט  י ה  נ  ִלפ  ת ש  ן, א  יה  י ִחלּופ  ִחלּופ  טּוִרין  ֵאּלּו ָוֵאּלּו ]...[ .ו  ִפל הפ  ת  ". במסכת כתובות, ִמן ה 

ת: "1ח', פס'  ר  מֹוכ  ית ִהל ל ש  אי ּוב  מ  ית ש  ס, מֹוִדים ב  ָאר  ֹּלא ִתת  ד ש  ִסים ע  כ  ּה נ  לּו ל  נ פ  ה ש  ִאש  י ם.  ה  ק  נ ת ו  נֹות  ו 
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ית ִהל   ֹכר, ּוב  ִרים, ִתמ  אי אֹומ  מ  ית ש  ה, ב  ס  ָאר  ִנת  לּו ל ּה ִמש  כֹורנ פ  ִרים, ֹלא ִתמ  ִאם  ֵאּלּו ָוֵאּלּו .ל אֹומ  מֹוִדים, ש 

י ם".  נ ה, ק  נ ת  ה ו  ר  כ  ִמין, : "2, פס' 'במסכת בבא קמא, זמ  אּו זֹומ  צ  ִנמ  ם. ו  ל ִפיה  ר ע  כ  ח ּומ  ב  ט  ִים ו  נ  ל ִפי ש  נ ב ע  ג 

ח ּו ב  ט  ִים ו  נ  ל ִפי ש  נ ב ע  ֹכל. ג  ִמין ה  ל  ש  ר ע  מ  כ  ִרימ  ח  נ ִים א  ִמים  ֵאּלּו ָוֵאּלּו ,ל ִפי ש  ל  ש  ִראשֹוִנים מ  ִמין, ה  אּו זֹומ  צ  ִנמ 

ל פ  י כ  לּומ  ש   ובעוד מקורות.. ..."ת 

במקורות  ...." )תיז(קול"וכשהוא מהלך אינו משמיע  :מופיעה כמה פעמים בסיפור, וכן במשפט קולהמילה 

ת" :3שית, ג', פס' ספר בראבפעמים.  149המילה קול מופיעה  עּו א  מ  ִיש  רּוח   ה' קוֹל-ו  ן ל  ג  ְך ב  ל  ה  ֹלִהים ִמת  א 

יֹום ו   תֹו...".ה  ִאש  ם ו  ָאד  א ה  ב  ח  ֹקל 32ובפרק כז', פס'  ִית  ר ה  ֹיאמ  ו...". קוֹל: "...ו  ש  י ע  ד  ִים י  ד  י  ה  ֹקב ו   י   ע 

ל למשפט מהסיפור: "...ואינה מושכתו לארץ כאילו צירוף המילים נקטם ראשה, שמופיע במקורות, מקבי

זּול ה" :2..." )תיז(. מופיע במסכת סוכה, ג', פס' נקטם חוטמה ה ג  ב  ר  ל ִעיר  ע  ש  ה ו  ר  ש  ל א  ה. ש  סּול  ה, פ  ש  ִויב 

ה סּול  ת, פ  ח  ִנד  ְקַטם ֹראָשה. ה  ל   ,נִׁ צּו ע  ר  סּול ה...".ִנפ  ה, פ  פ  צ  פ  צ  ה  , ו   יה 

(. המילה מופיעה  שלא מצא תנחומין בצדו" )תיח צער וצערלה צער, שמופיעה במשפט: "ואין לך כל המי

ִרים: "1במסכת בבא קמא, ח', פס'  ב  ה ד  ִמש  יו ִמשּום ח  ל  י ב ע  ירֹו ח  ב  ח  ל ב  חֹוב  ק ,ה  נ ז  ִרפּוי ,ְבַצַער ,ב  ת ,ב  ב  ש  , ב 

ת ֹבש  ד. ּוב  יצ  ק כ  נ ז  ינוֹ ִסמ   .ב  ת ע  דוֹ  ,א א  ת י  ע א  ט  לוֹ  ,ק  ג  ת ר  ר א  שּוק  ,ִשב  ר ב  כ  ד ִנמ  ב  ִאלּו הּוא ע  רֹוִאין אֹותֹו כ 

ה.  פ  ה הּוא י  מ  כ  ה ו  י ה י פ  ה ה  מ  ִמין כ  ש  ר ,ַצַערו  מ  ס  מ  פּוד אֹו ב  ש  אֹו ב  ו  נוֹ . כ  ר  ל ִצפ  ִפילּו ע  א   ...".ו 

עובדיה..." )תיח(. את המילים  נהיית לאישופא על גבו בחיבה ואמר היום על המשפט: "כבר טפח לו הר

ִוִים ": 9אמירה בספר דברים, כז', פס' "נהיית לאיש" אפשר להקביל מהמקורות ל ל  ִנים ה  ֹכה  ה  ה ו  ר ֹמש  ב  ד  י  ו 

ל ל-א  ה-כ  ז  יֹום ה  ל ה  א  ר  ע ִיש  מ  ת ּוש  כ  ס  ל ל אֹמר ה  א  ר  ְהֵייתָ  ִיש  ם ל   נִׁ ע  יָךה' ל  ֹלה   ...".א 

פעמים:  9-וכל יום רבית גדלה עמו" )תיח( מופיעה במקורות כ בנשךהמילה נשך, במשפט: "הרי כספך נתון 

ת-ִאם": 34בספר שמות, כב', פס'  ה א  ו  ל  ף ת  ס  ת-כ  ִמי א  ְך ֹלא-ע  ִני ִעמ  ע  ה ֹלא-ה  ֹנש  י ה לֹו כ  ִשימּון -ִתה  ת 

יו ל  ִאתוֹ -ַאל": 26בספר ויקרא, כה', פס' ...". ֶנֶשְך ע  ח מ  ְך...". ֶנֶשְך ִתק  י ָאִחיָך ִעמ  ח  יָך ו  ֹלה  א  את  מ  י ר  ִבית ו  ר  ת   ו 

חּו: "11בספר יחזקאל, יח', פס'  ד ל ק  ְך-ֹשח  פ  ן ש  ע  מ  ְך ל  ם-ב  ֹאִתי  ֶנֶשְך ד  ק ו  ֹעש  ִיְך ב  ע  ִעי ר  צ  ב  ת  ת  ו  ח  ק  ִבית ל  ר  ת  ו 

ֹדנ י ה'...". ובמקורות נוספים.ש   ם א  א  ת  נ  ח   כ 

, בראשונה קשה היה לי ליכנס..." )תיח( מופיע הפלא ופלאהצירוף "הפלא ופלא" במשפט: "...מהרהר 

ת: 14במקורות בספר ישעיה, כט', פס'  ִליא א  פ  ה  ִני יֹוִסף ל  ן ִהנ  כ  ם-ל  ע  ה-ה  ז  ת  ַהְפֵלא ָוֶפֶלא ה  מ  כ  ה ח  ד  ָאב  ו 

כ   רח  ת  ת  יו ִתס  ֹבנ  יו ּוִבינ ת נ   ...".מ 

ִמים : "39היה שוכב..." )תיח( מופיעה בספר בראשית, כז', פס'  גביר, במשפט: "כגבירהמילה  דּוָך ע  ב  ע  י 

ה ו  ִמים ה  א  ָך ל  וּו ל  ח  ת  ִיש  יר ו  ר   ְגבִׁ ב  יָך ָארּור ּומ  ר  ָך ֹאר  נ י ִאמ  ָך ב  וּו ל  ח  ת  ִיש  יָך ו  ַאח  רּוְךל  יָך ב  ן " :21" ובפס' כ  ע  י  ו 

ן ו ה  ש  ע  ר ל  ֹיאמ  ק ו  ח  יר ִיצ  ת ְגבִׁ א  ְך ו  ִתיו ל  מ  ל-ש  ה -כ  פֹוא מ  ה א  כ  ִתיו ּול  כ  מ  ִתיֹרש ס  ן ו  ג  ד  ִדים ו  ב  ע  ִתי לֹו ל  יו נ ת  ח  א 

ִני ה ב  ש  ע   ".א 

היתה... )תיט( מופיעה  הימנהדיהם " המופיעה במשפט: "ואילו היו הבחורים מניחים יהימנההמילה "

ִציִלין": 1שבת, כב', פס'  כמה מסכתות, כמו במסכתב ה, מ  ר  ב  ִנש  ִבית ש  ר  ֵהיֶמָנה ח  אֹומ  דֹות, ו  ע  ֹלש ס  זֹון ש  מ 

ֹפג ֹּלא ִיס  ד ש  ב  ם, ּוִבל  כ  ִצילּו ל  ה  ִרים, בֹואּו ו  ח  א  מ  : "1...", במסכת עירובין, ח', פס' ל  ת א  ר  ִהיא עֹוב  ִים ש  מ  ת ה 

ִאין ל  מ  ין מ  ר, א  צ  ח  ה ֵהיֶמָנה ב  ר  ש  ה ע  בֹוה  ה ג  ִחיצ  שּו ל ּה מ  ן ע  ל א ִאם כ  ת, א  ב  ש  ִציָאה ב  י  ה ּוב  ִניס  כ  ִחים ב  פ  ...". ט 

ל ה" :5במסכת גיטין, ג', פס'  ח  ל ו  א  ר  ץ ִיש  ר  א  ט ב  ִביא ג  מ  ל   ,ה  ש  ה מ  י ז  ר  ר לֹו טֹול ה  ִאם ָאמ  ר. ו  י ד ַאח  חֹו ב 

ר ֵהיֶמָנה ִלי י ד ַאח  דֹונֹו ב  א ִפק  ה  י  צֹונֹו ש  ין ר  א  ר, ש  י ד ַאח  נּו ב  ח  ל  ש  לֹוִני, ֹלא י  ץ פ  פ  : 1...", ובפרק ט', פס' ח 

ל א " ם א  ל ָאד  כ  ת ל  ר  ת  ת  מ  י א  ר  ּה ה  ר ל  ָאמ  תֹו ו  ת ִאש  ש א  ר  ג  מ  ִרין.ה  ִמים אֹוס  כ  ח  ִתיר. ו  ר מ  ז  ִליע  ִבי א  לֹוִני, ר   ִלפ 

נּו ל  ה, ִיט  ש  ד י ע  יצ  ם ֵהיֶמָנה כ  ל ָאד  כ  ת ל  ר  ת  ת  מ  י א  ר  ר ל ּה ה  ֹיאמ  ּה ו  נּו ל  נ  ִית  ֹזר ו  ח  י   ובמקומות נוספים. ...."ו 
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" )תיט( מופיע ...הם ואינה יכולה ניםעזי פהצירוף "עז פנים" במשפט: "אין לבה לבחורים הגסים אלא ש

ים : "גֹוי54בספר דברים, כח', פס'  ר ֹלא ַעז ָפנִׁ ש  ֹחן..." ובמסכת אבות, ה', -א  ר ֹלא י  נ ע  ן ו  ק  ז  ִנים ל  א פ                  ִיש 

צ  " :34פס'  ץ כ  ר  ר, ו  נ ש  ל כ  ק  ר, ו  נ מ  ז כ  י ע  ו  ר, ה  א אֹומ  ימ  ן ת  ה ב  הּוד  ִים. י  מ  ש  ב  צֹון ָאִביָך ש  שֹות ר  ע  ִרי ל  א  ִגבֹור כ  ִבי, ו 

ר י ה אֹומ  ים, הּוא ה  ן ַעז ָפנִׁ ד  ן ע  ג  ִנים ל  ת פ  יִהנ ם, וֹבש  ג   ...".ל 

המשפט: "היה בא לבית לא היה אדם בבית אלא שייני סריל..." )תיט( דומה למשפט הלקוח מספר 

בֹ 11בראשית, לט', פס'  י  ִית...": "ו  ב  ם ב  ִית ש  ב  י ה  ש  ַאנ  ין ִאיש מ  א  תו   ו  ל אכ  שו    ת מ  ע  ה ל  ת  י  ב  . המשפט א ה 

, לפיו אשת פוטיפר מצביעה על פן נוסף 179אלרעי-עליזה שנהר. מתייחס לפיתויי יהודה יואל ושייני סריל

ם כי אסור לאשה לפתות ]אולי בהשוואה לשייני סריל, מ.ש.[ התעלמה כליל מהכללים התרבותיים הקובעי

בבוטות ובישירות את הגבר, וכי על יחסי המין )לגבי הנשים(, להיות אך ורק בשירות החברה, לשם לידת 

ילדים ולהבטחת המשכיות השושלת. המין אסור לנשים בתכלית האיסור, לצורך סיפוק תשוקות הגוף, 

יש חוקרים ו ועוצבו בידי הגברים. ]...[ הוא חייב להתרסן על פי כללי התרבות המחייבים, אלה שנקבע אלא

בין ]ביחסים . הסבורים, כי התיאור של יוסף אשר בא הביתה לעשות מלאכתו ]...[ מצביע על חלקו באירוע

מ.ש[. אך האם יתכן שמאחורי זה מסתתרת אהבת אמת? ]...[ החוקרת אליס בך )שם(  –אשת פוטיפר יוסף ו

ה של "האשה חולת האהבה" ולא לקטגוריה של האשה השטנית ]...[ משייכת את אשת פוטיפר לקטגורי

והמפתה. פעולותיה של האשה חולת האהבה אינן נובעות מתאווה מינית בלבד, אלא מרגשות אמיתיים 

משפט זה הקבלה בין יחסי שייני סריל ויהודה יואל שמושתתים על ב(. ניתן אולי לעשות 31-32)עמ'  .וכנים

 ווה, אך מופרעים על ידי תאוותו של ראובן האדמוני ואינוסה.התפתחות יחסי אהבה ולא תא

, וביציאתו נכנס..." )תיט( עלות השחרמשכים לבית המדרש קודם ...הצירוף "עלות השחר" במשפט: "

ד: "35מופיע בספר בראשית, לב', פס'  ק ִאיש ִעמֹו ע  י ָאב  דֹו ו  ב  ֹקב ל  ע  ר י  ת  ִיּו   ...".ֲעלוֹת ַהָשַחר ו 

ִני " :1מילה "דודים" במשפט: "דודים עליה רגעים אלו..." )תיט( מופיעה בשיר השירים, ה', פס' ה ג  אִתי ל  ב 

ה ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ל  ֹחִתי כ  ִרי ִעם-א  ע  ִתי י  ל  ִמי ָאכ  ש  יִני ִעם-ב  ִתיִתי י  ִשי ש  תּו -ִדב  ִעים ש  לּו ר  ִבי ִאכ  ל  ח 

רּו ִשכ  ים ו   ...".דוֹדִׁ

" )תיט(, מופיע במסכת עלה עמוד השחרצירוף "עלה עמוד השחר" במשפט: "מרתתות על לבה עד שה

ד סֹוף : "1ברכות, א', פס'  ן, ע  ת  רּומ  ֹכל ִבת  א  נ ִסים ל  ִנים ִנכ  ֹכה  ה  ה ש  ע  ִבית. ִמש  ר  ע  ע ב  מ  ת ש  י קֹוִרין א  ת  ימ  א  מ 

ִבי  י ר  ר  ִראשֹונ ה, ִדב  ה ה  מּור  ש  א  ל הה  ע  י  ד ש  ר, ע  ל אֹומ  ִליא  מ  ן ג  ב  צֹות. ר  ד ח  ִרים, ע  ִמים אֹומ  כ  ח  ר. ו  ז  ִליע  ַעּמּוד  א 

ה. ַהַשַחר ת  ִמש  ית ה  יו ִמב  נ  אּו ב  ב  ה ש  ש  ע  ה ,מ  ל  ם, ִאם ֹלא ע  ה  ר ל  ע. ָאמ  מ  ת ש  ִרינּו א  רּו לֹו, ֹלא ק   ,ַעּמּוד ַהַשַחר ָאמ 

ִבין י  ש: "4מסכת מגילה, ב', פס' ...". בח  ר  ח  ִגל ה, חּוץ מ  מ  ת ה  רֹות א  ִרין ִלק  ש  ֹכל כ  ה ,ה  ן ,שֹוט  ט  ק  ה  .ו  הּוד  ִבי י  ר 

ן ט  ק  ִשיר ב  כ  ִזין .מ  ֹלא מ  ִלין ו  ֹלא טֹוב  ִלין, ו  ֹלא מ  ִגל ה, ו  מ  ת ה  ין קֹוִרין א  ב ,א  ד יֹום ֹלא ִתט  נ ג  ת יֹום כ  ר  ן שֹומ  כ  ֹול, ו 

ה ל  ע  שּו ִמש  ע  ן ש  ל  כ  ה. ו  מ  ח  נ ץ ה  ת  ד ש  ר...".ַעּמּוד ַהַשַחר ע  ש   , כ 

. אלא עדיין..." )תכ( מופיע במסכת נערה המאורסההצירוף "נערה המאורסה" במשפט: "הרי כלה היא, 

ִלין: "4סנהדרין, ז', פס'  ק  ִנס  ן ה  לּו ה  ם, א  א  ל ה  א ע  ב  ש  , ה  ל א  ע  ָאבו  כּור, ת ה  ז  ל ה  ע  ל ה, ו  כ  ל ה  ע  ה, , ו  מ  ה  ב  ל ה  ע  ו 

ל אוֹ  ע  ְך, ּוב  ֹמל  עֹו ל  ר  ן ִמז  נֹות  ה  ה, ו  ר  ה ז  בֹוד  ד ע  עֹוב  ה  ף, ו  ד  ג  מ  ה  ה, ו  מ  ה  ב  ת ה  ִביָאה א  מ  ה ה  ִאש  ה  עֹוִניו  יד  ל , ב ו  ל  ח  מ  ה  ו 

ִא  ל ָאִביו ו  ל  ק  מ  ה  ת, ו  ב  ש  ת ה  לא  א ע  ב  ה  ה ,ַהְמֹאָרָסה ַנֲעָרה מֹו, ו  ר ּומֹור  ן סֹור  ף, ּוב  ש  כ  מ  ה  , ו  ִדיח  מ  ה  ִסית, ו  מ  ה  . "ו 

ל": 9וכן שם, פס'  א ע  ב  אַהְמֹאָרָסה ַנֲעָרה ה  ה  ת  ד ש  י ב ע  ינֹו ח  אּו  ַנֲעָרה , א  . ב  ית ָאִביה  ב  ִהיא ב  ה ו  ס  ֹאר  ה מ  תּול  ב 

נ ִים יה  ש  ל  נ קע  ח  ִני ב  ש  ה  ה ו  ִקיל  ִראשֹון ִבס  לפניו  שטןהמילה "שטן" במשפט: "אבל תוך כדי רגע העלה  ..."., ה 

ם ה' :14, מופיעה בספר מלכים א', יא', פס' כלי גופה..." )תכ( י ק  ע  ָשָטן "ו  ר  ֹדִמי ִמז  א  ד ה  ד  ת ה  ֹלֹמה א  ִלש 
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דֹום..." ובפרק יא',  א  ל ְך הּוא ב  מ  ֹלִהים לוֹ 32פס' ה  ם א  י ק  ת ָשָטן : "ו  ן-א  זֹון ב  ת -ר  א  ח מ  ר  ר ב  ש  ע א  י ד  ל  א 

ְך ל  ר מ  ז  ע  ד  ד  יו...". בדברי הימים א', כא',  פס' -ה  ֹדנ  ה א  ֹמד1צֹוב  ע  י  ל ָשָטן : "ו  ת-ע  ת א  י ס  ל ו  א  ר  נֹות -ִיש  ִויד ִלמ  ד 

ת ל".-א  א  ר   ִיש 

, באותה שעה נתקלו עיניו..." )תכ( מופיע במסכת בן חוריןט" "הגביהה ראשו כהצירוף "בן חורין" במשפ

א :3פאה, ג', פס'  דֹו, י צ  ב  ע  יו ל  ס  כ  ב נ  כֹות  ין "ה  א .ֶבן חוֹרִׁ הּוא, ֹלא י צ  ל ש  ע כ  ק  ר  ין ִשי ר ק  עֹון ֶבן חוֹרִׁ ִבי ִשמ  . ר 

עֹול ם הּוא ר, ל  ין אֹומ  רֶבן חוֹרִׁ ֹיאמ  ד ש  ן".  , ע  ה  ב  ִרבֹוא ש  ד מ  ח  א  ִדי חּוץ מ  ב  לֹוִני ע  ִאיש פ  תּוִנין ל  י נ  ס  כ  ל נ  י כ  ר  ה 

ה16במסכת אבות, ב', פס'  ת  ֹלא א  ֹמר, ו  ה ִלג  ל אכ  מ  יָך ה  ל  ר, ֹלא ע  י ה אֹומ  ין : "...הּוא ה  נ ה. ִאם  ֶבן חוֹרִׁ ל ִממ  ט  ִלב 

ִנים ה, נֹות  ב  ר  ה ה  ת  תֹור  ד  מ  ְך...".  ל  ת  ל  ע  ר פ  כ  ְך ש  ל ם ל  ש  י  ָך ש  ת  ל אכ  ל מ  ע  ן הּוא ב  מ  נ א  ה. ו  ב  ר  ר ה  כ  ְך ש   ל 

: 4" )תכא( מופיע במסכת כתובות, ח', פס' ניטל עוקצוו הורע כחוהצירוף "הורע כחו" במשפט: "... נמצא ש

ִני ה ֹכחֹו ִבכ  ִיפ  קֹום ש  ר, מ  עֹון אֹומ  ִבי ִשמ  ה, "ר  ת  קֹום ש   הוַֹרע ֹכחוֹ ס  ּה. מ  ה ֹכחֹו  הוַֹרע ֹכחוֹ ִביִציָאת  ּה, ִיפ  ת  ִניס  ִבכ 

ק   ר  ק  לּוִשין ִמן ה  ת  ה  ל ה. ו  ּה ש  לֹו ּוִביִציָאת  ּה ש  ת  ִניס  ע, ִבכ  ק  ר  ק  ִרין ל  ב  ח  מ  רֹות ה  ּה. פ  ּה ִביִציָאת  ל  ּה ש  ת  ִניס  ע, ִבכ 

ּה  לו...".ּוִביִציָאת    ש 

בוֹ 6" באותו משפט מופיע במסכת סוכה, ג', פס' ניטל עוקצוהצירוף " ל ר  ִזית ע  ז  ה ח  ת  ל  תֹו, , : "ע  מ  ל ה ִפט  ִנט 

סּול. הּוא, פ  ל ש  ר כ  ס  ח  ב ו  ק, ִנק  ד  ף, ִנס  ל  ל ִמעּוטוֹ  ִנק  ִזית ע  ז  ה ח  ת  ל  ל, ע  הּו, ֻעְקצוֹ  ִנט  ל ש  ר כ  ס  ֹלא ח  ב ו  א, ִנק 

ר...". ש   כ 

היתה תלויה שם..." )תכב(.  אדרת שערהיתה תקועה למעלה מן המטה ו יתדעל המילה "יתד" במשפט: "

ִתיו32מופיעה בספר ישעיה, כב', פס'  יתדהמילה  ע  ק  ית ָאִביו",  ָיֵתד : "ּות  ב  בֹוד ל  א כ  ִכס  י ה ל  ה  ן ו  מ  קֹום נ א  מ  ב 

י ק  2בספר יחזקאל, טו', פס'  ה ִאם: "ה  ל אכ  שֹות ִלמ  ע  ץ ל  נּו ע  נּו-ח ִממ  חּו ִממ  ל ָיֵתד ִיק  יו כ  ל  לֹות ע  ִלי". -ִלת  כ 

ט3בספר עזרא, ט', פס'  ע  ה ִכמ  ת  ע  ת-: "ו  ל ת  ה ו  יט  ל  נּו פ  ִאיר ל  ש  ה  ינּו ל  ֹלה  ה א  הו  ת י  א  ִחנ ה מ  ה ת  ת  י  ע ה  ג  -ר 

נּו ה   ָיֵתד ל  שֹו ל  ד  קֹום ק  נּו..." ובמקומות נוספים.ִבמ  ת  ד  ב  ע  ט ב  ע  י ה מ  נּו ִמח  ִתת  ינּו ּול  ֹלה  ינ ינּו א   ִאיר ע 

ִביִאים ִאיש ": 4הצירוף "אדרת שער" באותו משפט, מופיע בספר זכריה, יג', פס'  נ  הּוא י ֹבשּו ה  יֹום ה  י ה ב  ה  ו 

שּו ב  ֹלא ִיל  ֹאתֹו ו  ִהנ ב  ֹינֹו ב  ז  ח  ש ֵשָער ַאֶדֶרת מ  ח  ן כ  ע  מ   ...".ל 

]...[ החרוז האיטלקי היוצא ממבטא לשון ארצם שאינו כדרך  בספר יד חרוזים"... מפשפש המשפט: 

                    " )תכג( כנראה מדובר ...בן י"ח שנה ר' גרשום חפץ מחבר ספר זהשנפטר שלנו. ]...[ כדרך  המבטא

גרשום עסק בשירה וספרו "יד חרוזים: ר' בלבד.  11בהיותו בן  1699בר' גרשום חפץ שנספה במגפה בשנת 

מפתח חרוזים עבריים" נדפס על ידי אביו בצירוף הקדמה ובצירוף שיר על תרי"ג מצוות לפי מניין 
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..." )תכג( מופיע בטנך צבתההצירוף "בטנך צבתה" במשפט: "דומה עלי שייני סריל שאת מתעבה והולכת, 

ִהש  31ה', פס'  בספר במדבר, ם יִ מ  ה   ּהב   אּוב  ּו ּהיש  ִא ל ב  ע  ל מ  עֹ מ  ִת ה ו  ָאמ  ט  נִ -םה ִא ת  י  ה  ם ו  יִ מ  ה  -תא   ּהק  : "ו 

 ...".ּהמ  ב ע  ר  ק  ה ב  ל  ָאה ל  ש  ִא ה ה  ת  י  ה  ו   ּהכ  ר  ה י  ל  פ  נ  ו   ּהנָ ְט ה בִׁ תָ בְ צָ ים ו  ִר מ  ים ל  ִר ר  ָאמ  ה  

, הביאו לו בגדי עצמו ולבש..." )תכד( מופיע במסכת , עלה ונסתפגירד וטבלהמשפט: "הוא ברשות עצמו. 

ט" :4יומא, ג', פס'  ש  ם. פ  ע  ין ה  ב  ינֹו ל  ל בּוץ ב  ִדין ש  סּו ס  ר  ְסַתָפג ,ָיַרד ְוָטַבל ,פ  ב, ָעָלה ְונִׁ ה  י ז  ד  ִביאּו לֹו ִבג  . ה 

יו ל  ג  ר  יו ו  ד  ש י  ִקד  ש ו  ב  ל  בִ : "6ובפס' ...". ו  יו. ר  ל  ג  ר  יו ו  ד  ש י  ט, ִקד  ש  ר, פ  ִאיר אֹומ  ְסַתָפג ָיַרד ְוָטַבלי מ  . ָעָלה ְונִׁ

יו ל  ג  ר  יו ו  ד  ש י  ִקד  ש ו  ב  ן, ל  ב  י ל  ד  ִביאּו לֹו ִבג  רּו לֹו, ִאיִשי : "...3...". במסכת פרה, ג', פס' ה  ָאמ  יו ו  ל  ם ע  יה  ד  כּו י  מ  ס 

ח   בֹול א  דֹול, ט  ן ג  ְסַתָפג ָיַרד ְוָטַבל ת.ֹכה  י ְוָעָלה ְונִׁ צ  ע  רֹוִשים ו  ִנים ּוב  ר  א  ִזים ו  ר  י א  צ  ם, ע  ִרים ש  ד  ס  יּו מ  ִצים ה  ע  . ו 
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ה...". ל ק  נ ה ח  א   ..." )תכד(בגדים הצואיםמשפט: "מתבייש היה עובדיה לחזור בהצירוף "בגדים צואים" ב ת 

ִדיםִויהֹוש  : "2בספר זכריה, ג', פס'  מופיע ג  ש ב  ב  י ה ל  ים ע  ה  ְך צוֹאִׁ א  ל  מ  נ י ה  ד ִלפ  ֹעמ   ".ו 

: 31פתאום..." )תכה( מופיע בספר שמואל א', ג', פס'  נגלה עליוהצירוף "נגלה עליו" במשפט: "...כדי שיהא 

ף " ֹיס  ִשֹלה ִכי ה'ו  ֹאה ב  ר  ה  ְגָלה-ל  ל ה' נִׁ ִשלוֹ -א  ל ב  מּוא  ת" :34', פס' ..." ובספר שמואל ב', וש  ְך א  ר  ב  ִוד ל  ב ד  י ש  -ו 

ת ל ב  א ִמיכ  צ  ת  יתֹו ו  ה-ב  ר מ  ֹתאמ  ִוד ו  את ד  ר  אּול ִלק  ר-ש  ש  ל א  א  ר  ְך ִיש  ל  יֹום מ  ד ה  ב  ְגָלה ִנכ  י נִׁ הֹות ה  ינ י ַאמ  ע  ֹום ל 

יו ד  ב   ...".ע 

במסכת אבות, ג',  מן..." )תמה( מופיעוהיכן היית כל אותו הז מאין באתהצירוף "מאין באת" במשפט: "

ע, 1פס'  ה. ד  ר  ב  י ע  א ִליד  ה ב  ת  ין א  א  ִרים ו  ב  ה ד  ֹלש  ל ִבש  כ  ת  ר, ִהס  ל אֹומ  א  ל  ל  ה  ן מ  י א ב  ב  ק  ן ָבאתָ : "ע  ָאן ֵמַאיִׁ , ּול 

בֹון. ש  ח  ן ִדין ו  ִתיד ִלת  ה ע  ת  נ י ִמי א  ִלפ  ְך, ו  ה הֹול  ת  ן בָ  א  ר אתָ ֵמַאיִׁ פ  קֹום ע  ְך, ִלמ  ה הֹול  ת  ָאן א  ה, ּול  רּוח  ה ס  , ִמִטפ 

ה...". ע  תֹול  ה ו  , שייני סריל או מהרהר בלבוהצירוף "מהרהר בלבו" במשפט: "... צופה בה מרחוק ו ִרמ 

ִרי4לא..." )תכז( מופיע במסכת ברכות, ג', פס'  ל ק  ע  בוֹ  : "ב  ְך ְמַהְרֵהר ְבלִׁ ר  ב  ינֹו מ  א  . ו  יה  ר  ַאח  ֹלא ל  נ יה  ו  פ  , ֹלא ל 

ם.. יה  ר  ַאח  ם ּול  נ יה  ְך ִלפ  ר  ב  ר, מ  ה אֹומ  הּוד  ִבי י  יו. ר  נ  פ  ְך ל  ר  ב  ינֹו מ  א  יו, ו  ר  ַאח  ְך ל  ר  ב  זֹון מ  מ  ל ה  ע   .".ו 

                    ואין עונה. הלך ובא עד לזיז..." )תכז( מופיע בספר שמות, לב', ואין קולהצירוף "אין קול" במשפט: "

ר13פס'  ֹיאמ  ה ו   ֵאין קוֹל : "ו  בּור  נֹות ג  ". ֵאין קוֹלע  ע  נֹות ָאֹנִכי ֹשמ  ה קֹול ע  לּוש  נֹות ח   ע 

אִתי3ובספר ישעיה, נ', פס'  ר  ין ִאיש ק  א  אִתי ו  דּוע  ב  ִאם ְוֵאין עוֶֹנה : "מ  דּות ו  ִדי ִמפ  ה י  ר  צ  צֹור ק  ק  ין-ה   ִבי ֹכח  -א 

א מ  צ  ֹמת ב  ת  ִים ו  ין מ  א  ם מ  ת  ג  ש ד  א  ר ִתב  ב  רֹות ִמד  ה  ִשים נ  ִריב י ם א  ִתי ַאח  ר  ע  ג  ן ב  ִציל ה  ה  : 4" ובפרק סו', פס' ל 

אִתי-"ג ם ר  ן ק  ע  ם י  ם ָאִביא ל ה  גּוֹרת  ם ּומ  יה  ל ל  ע  ת  ר ב  ח  ב  ִני א  עּו  ְוֵאין עוֶֹנה א  מ  ֹלא ש  ִתי ו  ר  י ִדב  ינ  ע  ע ב  ר  שּו ה  י ע  ו 

ר ֹלא ש  א  רּו...".-ּוב  ח  ִתי ב  צ  פ   ח 

הצירוף "קול דממה דקה" במשפט: "ובקול דממה דקה, נטל עובדיה את הצוקריות..." )תכח( מופיע בספר 

ש : "13מלכים א', יט', פס'  א  ר ה  ַאח  ה ו  הו  ש י  א  ש ֹלא ב  ש א  ע  ר  ר ה  ַאח   ...".הקוֹל ְדָמָמה ַדָק  ו 

כי עגנון סיפר בנאומיו השונים מה הם שורשי כתביו: כתבי הקודש, משנה, תלמוד, מוסיף,  181הלל ברזל

מדרשים, פירוש רש"י על התורה, הפוסקים, משוררינו הגדולים בימי הביניים, חכמי ימי הביניים ובראשם 

עולם ועד לאחרון הרמב"ם. יש להוסיף התייחסות גם לכתביהם של הקלאסיקונים מבין אומות ה

המספרים החסידיים. ]...[ עגנון מכבד את מוצא שפתיו של בעל האגדות, או הסיפורים וכן את הכתבים 

בהם הוא מוצא סיפורי עם, אגדות חסידים וכו'. ]...[ אך אין הוא מהסס להלביש את המקור ב"מלבוש" 

. גם אם המחבר רואה עצמו כמביא לשוני, ססגוני וסיפורי משלו. החומר הנלקח משועבד לצורכי הסיפור

 (.115-114)עמ' . דבר בשם אומרו, עגנון מתיר לעצמו לשנות ככל הנדרש

בגד לעשירים, בגד ליהודים, בגד לחולים.  –, הבגד הבגדמוטיב עולים בסיפור, ביניהם:  חוזריםמוטיבים 

רפואה, חלב. אכילת בשר האוכל בבית החולים, פת כזאת ופת אחרת, קפה, קקאו, שתיה ל – מוטיב האוכל

 ורוטב, בצק. 

כאולם  –ארוסתו, בית המחולות לו ולכאשר עובדיה מבקש להקים בית  בהתחלהמופיע  – מוטיב הבית

כבית שמצד אחד  –ריקודים שגורם לפגיעה ביהדותו של עובדיה, כי הריקוד הוא מחול יצרי. בית החולים 

בית מעסיקיה של לכל צרוע וזב, לגנבים ועניים.  מטפל ומרפא, משקם, מצד שני משמש גם כבית מקלט

פרנסה למעסיקיה מקור משמש כבית, כמקום ה – יהודה יואל והוריו. המכולת חייםשייני סריל, בו 

 . הגנהמקום מקלט כמו בית החולים,  –ולראובן האדמוני כשוליה. בית הסרסורית 

 כמו בורות, חברתיים מומים בעל צולע, חיגר וחטוטרת, קיטע, בעל מומים אצל עובדיה,  – מוטיב בעלי מום

                                                           
 .115-114. עמ' 1933. שמואל יוסף עגנוןברזל, הלל.   181
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הוא המום ההלכתי, , התנהגותה שנטבע בה בגללשל שייני סריל  הפחדנות, ביטחון עצמי נמוך. כך גם מומ

 בגלל שקיימה יחסים עם גבר לפני נישואיה. יהודי דתי 

עם  ופיע עולהמהיהדות, המסורת היהודית, הצדיק הנסתר שמתגלם בעובדיה. המוטיב  – מוטיב הדת

ומנסה להוכיח את ארוסתו על התנהגותה שפוגעת דמותו של עובדיה כצדיק יהודי שמגיע לבית המחולות 

תפוצות ישראל, כלומר בתהפוכות עד למבנהו האחרון שנעשה כמו  בו. התנהלות בניית בית החולים, שעובר

ה, לחיפושו אחרי חומש או סידור, לרצונו של עובדיה ללבוש את טליתו הקטנ התייחסותבית חולים יהודי. 

יה( ופרשת וישלח, לברכת הגומל עם יציאתו מבית -למשמוש בפאותיו, לשמו היהודי כעבד ה' )עובד

 החולים, מצוות שונות שהוא מתייחס אליהן כמו ביקור חולים, אל תגנוב, אל תנאף, לוחות הברית ועוד. 

זה המדבר על הצד האחר העומד כנגד הקדושה, מוטיב  –)שטן, לילית, שדים(  מוטיב ה'סטרא אחרא'

מצביעה על ההשקפה שרווחה בספרות חז"ל, בה  182אלרעי-מופיע בכמה מקומות בסיפור. עליזה שנהר

אבות ה', ו( ולמרות זאת קיומם תלוי מסכת נבראו השדים לאחר בריאת האדם ב'ערב שבת בין השמשות' )

( והן מן 'עירובין יח', עבמסכת דם החוטא, הן מן הזכר )באדם; הם פרים ורבים מבני האדם ובעיקר מן הא

(. מכאן גם 'יחסם' המיוחד לבני האדם ומשאלתם להשתלט על המין האנושי. 'נדה כד', עבמסכת הנקבה )

רר ביניהם סדר ואין בכוונתם להזיק מתוך רשעות, וכבני האדם נחלקים גם הם לזכרים ולנקבות וש

ומלכה )לילית(. יש להם שפה משלהם ושמות פרטיים. ]...[ תכונותיהם  הירארכי, שבראשו מלך )אשמדאי(

מדרשית ועד הספרות העממית -האנושיות, הבאות לביטוי בסיפורים העממיים מימי הספרות התלמודית

. ]...[ בספרות העממית של ימי הביניים חלה הרווחת בעדות ישראל, הן: אכילה ושתיה, פרייה ורבייה ומוות

דים ורחות, והם נתפסו, כמו בספרות חז"ל, כייצורי ביניים בין האדם למלאכים. גם בספרות הפרדה בין ש

ימי הביניים מצויים המוטיבים הסיפוריים על מוצא השדים מבניו של האדם הראשון )מזיווגו עם לילית( 

ת, במראה המוטיב הזה בתאור הזמן בו עובדיה מגיע לבית המחולות בערב שב מציעה את הופעת(. 39)עמ' 

הרוקדים בבית המחולות: "הבית מלא בחורים ובתולות, פניהם בוערים ומראיהם כגחלי אש והם מרקדים 

 זוגות זוגות. טסים כבזק, גועשים וזעים, ובעלת הבית עושה להם מחול..." )תט(. 

ה מוטיב השפעת השדים מופיע כאשר שייני סריל )בדמות לילית, שטן( מפתה את יהודה יואל לגעת ב

בדמיונו של יהודה יואל עולה כשגם . זה זמן תעתועים, זמן פעילות השדיםש)תיט(,  "קודם עלות השחר"

. הופעת המוטיב והכניעה ליצרים "אבל תוך כדי רגע העלה שטן לפניו כלי גופה..." )תכ( :מראה דמותה

ת המדרש וכן כאשר הוא האפלים מוליכים את יהודה יואל ויחסיו עם שייני סריל כל בוקר כשהוא יוצא לבי

השדים יכולים לפגוע מצביעה על כך ש 183אלרעי-מגיע לאכול בצהרים כאשר אין איש בבית מלבדה. שנהר

רק באדם יחיד, אך לא בחבורה. הם פועלים בעיקר בימים מסוימים )רביעי ושישי( ומאכלסים בתים רקים 

. ]...[ ממלכת השדים ובימים אלהות מאדם, חורבות, בתי מרחץ וכו', ולכן מרובה הסכנה לאדם במקומ

מתוארת בסיפורים כממלכת בני האדם, והמפגש בין האדם לשד מתרחש כאשר חודר זה לתחומו של זה, 

לרוב שלא כדין. ללא מפגשים אלה אין קיימת סכנת קונפליקט בין האדם והשד. חדירה זו מתבצעת, לרוב, 

]...[ בספרות ימי הביניים שכיחים המוטיבים על  ולעתים הם משתלבים. –מין וכשפים  –בשני תחומים 

זיווג בני אדם ושדים. זוהי שאיפתם של השדים, המבקשים להוליד צאצאים מבני האדם, כדי להשתלט על 

 (.94-36)עמ'  עולמם. ]...[ לרוב הם נטפלים לחטאי האדם ובאמצעותם הם יכולים לחייבו ולהתערב בחייו.

מצווה( או בגדר עונש  –כי הגמול הוא בגדר שכר )המעשה מציינת, י אלרע-שנהר – ועונש חטאמוטיב 

]...[ החטאים לרוב הם בתחום שבין האדם לחברו, ובהתאם לכך העונשים משפילים  .עבירה( –)המעשה 

התחשבות בזולת, המשמשת יסוד ועיקר -ומדכאים, לעתים קרובות אכזריים, כי ההנחה היא, שאי

                                                           
 .39. עמ' 1939. תשתיות בסיפורי עגנון –הפנים לפנים אלרעי, עליזה. -שנהר  182
 .146, 94-36אלרעי. שם. עמ' -שנהר  183
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כאשר והעונש ניתן לראות  החטאת מוטיב (. א146)עמ'  .א בגדר אכזריותבחטאים שבין אדם לחברו, הי

ת בהתנהגותה ושלה שמתבטא מהעבירותשעשתה שייני סריל הוא לעין שיעור אכזרי  העונש על החטא

לא שעשו עבירות משמעותיות לא פחות, גם יהודה יואל וגם ראובן האדמוני לעומתה, . והפייתניתהמינית 

 . ןעליהמקבלים עונש 

מדגישה כי מוטיב השיבה המאוחרת הוא כינוי של  184חנה נוה – / השער הנעול המאוחרת השיבהמוטיב 

חוסר אפשרות לשוב הביתה והשבר הנולד מן הפער בין ציפיות השיבה ובין מציאות השיבה. רעיון זה הוא 

, גורם להיפוך לרעה גורל שנעשה, גם אם בלי כוונה ודעת-אחד מעיקריה הגדולים של הטרגדיה: מעשה הרה

 (. 135של כיוון גורלו של האדם, או של מזלו. ואלה אינם ניתנים לשינוי או לתיקון )עמ' 

כי עובדיה בעל מום מבקש לחזור לארושתו ומוצא שטחנה לאחר. בדרכו אליה  מציין, 185גרשון שקד

 (.194עמ' ) .מזדמנים לו בעלי בתים ו"חברים" שונים, המרמזים לו שילדה לו בן
 

 :אמצעים ותחבולות בסיפור

בה מעכב עגנון את מהלך התקדמותה ההשהיה מפרשת את תחבולה  186אלרעי-עליזה שנהר :השהייה

הצפוי של העלילה, ובכך אינו רק מגביר את המתח של הקוראים, אלא גם מגוון את האקספוזיציה, שהיא 

ממוקדת תשומת הלב ב'גרעין  מטבעה סטאטית ומקושרת בחלקה רק בקישור של עובדה ועוד עובדה. כך

 (. 34)עמ'  .הסיפורי' עצמו תוך מעבר חד מן העבר הסיפורי לעתיד הסיפורי

ההתחלה, כשעובדיה חושב ללכת לבית מניתן לראות בכמה מקומות בסיפור את תחבולת ההשהייה. 

ת התפתחואחריה. הוא משהה את הליכתו ואת ולזו שהמחולות בשבת אחת ודוחה זאת לשבת השניה 

העלילה מסתבכת בלעדיו. גם שכמעט שנה בבית החולים, כנמצא העלילה. השהייה נוספת כאשר עובדיה 

. ניתן לראות גם כאן את מחבר לחבראחר שייני סריל, הוא עובר  ומחפשעובדיה יוצא מבית החולים כש

 תחבולת ההשהייה שמעכבת את התנהלותו עד למציאת שייני סריל בבית הסרסורית.

ואינו מסתפק עוד  כי עגנון מעניק יתר מעורבות למספר ,מציינת 187אלרעי-שנהר :יתר של המספרמעורבות 

בדיווח ענייני על המתרחש. הוא מגלה את יחסו לדמויותיו בשולי הדיווח הסיפורי, אם בדרך של 

א נמצא אידיאליזציה מוגזמת ומועצמת ואם בדרך של היתול ובדיחות הדעת. ]...[ במרכז סיפורו של עגנון ל

גיבור, שאינו מסוגל לעמוד במבחן. התבנית הפרודית חושפת את עלבונו, -עוד הצדיק, הגיבור ]...[ אלא אנטי

יודע המעורבות המספר ונקודת המבט שלו היא כשל מספר יודע כל. (. 95חולשתו ואפסותו של האדם. )עמ' 

יני סריל, כשדמויות השוליים יודעות מה צפוי לדמויותיו עוד לפני שהן יודעות. כך עובדיה שמחפש את שי

מברכים אותו במזל טוב והוא מבין זאת כששהוא לא אבי התינוק שנולד והוא לא מבין בכלל במה מדובר, 

אחרת. כך גם כלפי שייני סריל, שהמספר יודע מה צפוי לה ורומז על כך, אך היא לא יודעת וממשיכה 

 בהתנהגותה. 

לאורך כל הסיפור. לרמזים חשיבות רבה, הם מצויים בצורה סמויה  המספר מפזר מאלה: רמזים מטרימים

הטרמה  ,כבר בפתח הסיפורמוצאת רמזים כאלה  188חנה הרציגמהלך ההתרחשות. בומכוונים את הקורא 

"המזהירה" את עובדיה בעקיפין מפני העתיד להתרחש: "ומעשה ואמרו לו אל תשבר כוס בחופתך, שמא 

כדי למנוע הידרדרות זו "כבר היה עובדיה הולך בשבת אל בית המחולות" תתחלחל סריל ותפיל" )תח(. 

)תח(. אך שורת הנימוקים והתירוצים שבסיומה הוא משהה את הליכתו מקבילה להשתהותו בבית החולים 

                                                           
 .135. עמ' 3443. ונוסעותנוסעים נוה, חנה.   184
 .194. עמ' 1916. אמנות הסיפור של עגנוןשקד, גרשון. "סיפור בשר ודם". בתוך:   185
 .34אלרעי. שם. עמ' -שנהר  186
 . 95שם. עמ'   187
 .122. עמ' 1992. 34-הסיפור העברי בראשית המאה ההרציג, חנה.   188
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בהמשך: כשם שאינו מגיע בזמן לבית המחולות, כך לא יגיע בזמן אל שייני סריל, ולא יצליח למנוע את 

 ההקנטה והלעג.התגשמות דברי 

בהמשך מופיעה "הלידה" בהקשרים נוספים של שכיבה במיטה ומחלה, הלובשים אופי "תמים" ומסתברים 

במרוצת הזמן כהטרמה אירונית. מצבו של עובדיה בבית החולים הוא של מחלה גופנית מדומה, שבעטיה 

עם שאר החולים ו"ברוך הוא "שוכב יחידי בלילה" ומשתעמם )תחילת פרק ז(. למחרת הוא עובר לאולם 

( היא 'השם", שכן "היאך מפרישין אדם מישראל מן הציבור". במעבר לעלילת שייני סריל )תחילת פרק ח

מתוארת במצב דומה של שכיבה במיטה, יחידה ומשועממת, מצב שבו מהדהד חששו של עובדיה "או שמא 

ם גם ביטויים הקשורים להריון או חולה היא חס ושלום?" )תיז(. בתיאורי השניים בפרקים אלה משובצי

ללידה: עובדיה "כגביר היה שוכב, כיולדת היה שוכב" )תיח(. בהזדווגות החייתית של שייני סריל עם ראובן 

עגים לעובדה שבחופה היא "מתחלחלת ומניחה ידיה על כרסה" )תכב(, כהדהוד ברור לפתיחה, שם לו

רים יחס של הקבלה בין חלקים מוקדמים ומאוחרים "תתחלחל סרילי ותפיל" )תח(. האזכורים הללו יוצ

ברצף הטקסט, ובעיקר בין המתרחש במקביל בעלילותיהם של שני הגיבורים. ההקבלה פועלת בעיקר 

באופן שהגופני מטרים את הנפשי, הדימוי את הממשי: מחלתו הגופנית של עובדיה אינה אמיתית, אך היא 

מום"; "הפרישות מהציבור" במשמעות המיידית, הפשוטה, מטרימה או מבטאת את החולי הנפשי, את ה"

של בידוד מהחולים האחרים, מתממשת במובן החברתי והדתי, וגם החשש פן שייני סריל "חולה" מתממש, 

שכן הריונה הוא "מחלה" במובן של סטיה חמורה מהנורמות. דימוי מצבו של עובדיה בבית החולים 

 .(122עתיד, כאשר שייני סריל יולדת ממש. )עמ' ל"יולדת" גם הוא מטרים את המתרחש ב

ניתן לראות במשפטים כמו: "באה מנוחה באים הרהורים" )תח(, "זכה אדם נוספים רמזים מטרימים 

לך אל המבוע למטה מיד קופצים עליה הפרעושים, כך עובדיה, זכה לכלה, זכו בה אחרים" )תט(, "הכד הו

 . עד שהוא נשבר" )תיח(

כטכניקה של פגישות שאינן מסתברות מציעה את הטכניקה הזאת  189חנה הרציג :םטכניקת הזימוני

בעלילה המרכזית. הגיבורים הראשיים נפגשים עם דמויות שונות, שאין להן מגע ישיר עם העלילה. פגישה 

שהיא מקרית כביכול, אך מעידה על קשר נסתר בין הנפגשים. ]...[ עצם הופעת דמותו של עוזר המלמד 

שכן היא מופיעה ונעלמת כלעומת שבאה, בלי למלא שום חלק בעלילה ונקשרים לזימונה רמזים תמוהה, 

בלתי מובנים, כאילו היא מבשרת משהו לעובדיה או לקורא. עובדיה עצמו מתפלא: "נסתכל בו בתמיהה, 

את מה לריש דוכנא אצל מחולות" )תי(. ולמרות זאת, משום מה "זחה דעתו עליו כאדם שבא לכרך ומצא 

. התמיהה ואחר כך הקירבה הבלתי מוסברת שחש עובדיה לאיש זר זה, מרמזות על קשר סמוי קרובו"

שעדיין אינו מתחוור. ]...[ כך הקשר המסתורי ביניהם בסוף הסיפור: "בוא וראה היום הוא יושב כעולה 

בלא מודע את  כך מהרהר עובדיה בלבו, ובהמשך כאילו תולה בו –תמימה ומחר הוא מרקד עם הבתולות" 

אשם מחלתו "מאותה שבת שראיתיך מרקד עם כל הנערות לא ירדתי מעל מטתי. ראיתיך חולה ונחליתי" 

תכה(. הרמזים בונים קשר של השתקפות בין השניים. ]...[ עם שובו של עובדיה מבית החולים -)תכד

בחנות אדוניה של  שתההממזומנים לו אירועים ומפגשים נוספים: אחרי המפגש עם עוזר המלמד, עובדיה 

 –שייני סריל, השהיה שנועדה כביכול לקנות לה "צוקריות". כאן מתרחשת פגישה "שטנית" עם המשרת 

ראובן האדמוני "המניף את הקרדום", כהמחשה של הרצח המוסרי שביצע. כניסתו של עובדיה לחנות 

 –י שהוא "ראה חובה לעצמו" "מהאור לתוך האפלה", וההאשמה שמאשימה אותו אמו של יהודה יואל, בל

. ]...[ משם הולך עובדיה לבית שבו הללו בונים משמעויות מאיימות של "פשע", ששותפים לו ראובן ועובדיה

אמורה להימצא ארוסתו, אבל מוצא משרתת אחרת תחתיה. ]...[ ה"היוודעות" שבסיום בנויה כשרשרת 

 עין מהלך שבו אט אט הולך הלא מודע, זימונים: המקומות והמפגשים המקריים לכאורה חושפים כ

                                                           
 .126-124הרציג. שם. עמ'   189
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                   (.126-124המודחק והמושהה, ומציב עצמו אל מול הדמות )עובדיה( שניסתה לחמוק מהאמת. )עמ' 

הסיפור מתחיל במפגש בין שתי הדמויות הראשיות בסיפור )עובדיה ושייני : תנועה מעגלית של הסיפור

 גש בין עובדיה ושייני סריל בבית הסרסורית. סריל( בבית המחולות ומסתיים במפ

י-על פי שנהר :הגזמה בעוצמה ריגושית , מבעי הלוואי האירוניים ]...[ תורמים להיווצרות 190אלרע

(. כך גם כאן בכמה מקומות, כמו 142הגרוטסקה, שיש בה ניכור וזרות מחד, ופתאומיות מאידך. )עמ' 

כמה שלבים עד להתמוטטותו. כך בהתמודדות של עובדיה בבהתעללות בעובדיה בבית המחולות, שבנויה 

עם החידושים החברתיים, כמו שימוש במודד חום, במברשת ומשחת שיניים, בקב חדש ועוד. גם בייסורים 

שעוברים על יהודה יואל למול מכמני גופה של שייני סריל אפשר לראות העצמה ריגושית, כך גם בהתנהגות 

סריל וההתנהגות של בעלת הבית למול גילוי הריונה של שייני סריל. העצמה בין ראובן האדמוני לשייני 

ריגושית נוספת ניתן לראות במפגש בין עובדיה לשייני סריל בסוף הסיפור, כשהיא כועסת עליו והוא נותן 

 את הסוכריות שקנה לה לתינוקה. 

 האנשה צירופילראות הרבה כאשר ניתנות תכונות אנוש לעצמים דוממים, לצומח או לחי. ניתן : האנשה

"גבותיו סיפור, לדוגמה: "נתיישבה נפשו עליו", "זחה דעתו עליו", "שהפשירה בה ]במטפחת[ חמימותה", ב

האדומות נזדקפו...", "נתנה עיניה", "נסתתמו שאלותיו בתוך פיו", "שהפכה האחות פניה מהם", 

מושכתו לארץ...", "מה יעשה הלב הפנוי", "תקרע עורו על פניו", "חטוטרתו אינה מעיקה ]...[ ואינה 

יניה שוקעות על ברכיה", "נכנסה בו ע"לחייה דולקים ו, "נשימתה מתבלבלת", "חוט של בושה..."

"התחיל לו...", "בא ההגיון ואמר  ניתזה מבשרו", [של פחד]"צנה גדולה שמשה באיבריו", "זיעה חמימות", 

  ועוד. , "עד שיפקע כעסה", "קולה מרטט

בזק", ככשיש השוואה בין שני מרכיבים המחוברים ביניהם באמצעות האות כ', לדוגמה: "טסים : דימויים

נימה זו שמפרפרת על הכנור", "המיך כאדם שבא לכרך ומצא את קרובו", "מרפרפת למעלה מן הארץ כ"...

מת", כמרפרף באויר", "עד שנתעלף ונפל כנפשו", "היה עובדיה נתון על קבו אדם שמתחנן על כאת קולו 

בן כמראה הזכוכית", "שוכב לו עובדיה כ"פניו מתקשים ומתעבים ומראיהם דין חולה חדש", כ"עובדיה 

ספחת נדבק בה...", "פיאותיו כעורו של בן פקועה", "ראובן האדמוני שמו, כמלך...", "... עורו נעשה רך 

שוכב "... נשימות המפוח", כשתי צלוחיות נאות...", "נשימותיו כבדות היו כים ויורדים על לחייו נמשכ

  ועוד.פי החבית?", כעולה תמימה", " פותח עלי פה כשור הבר", "...יושב כבבית החולים ומתפטם 

ם", "השמש "מאור עיניו מקושר בענניזהות משתמעת בין שתי מילים, לדוגמה: "עזי פנים", : מטאפורות

 ועוד. עמוד השחר"המתוק", "נקטם חוטמה", "

הקבלה , כמו: נוצרת בין שתי דמויות, שיש ביניהן לפחות נקודת דמיון אחת ונקודת שוני אחת: הקבלה

קווים מקבילים וכל נמצאים על פני  כשהםמרכזית בסיפור בין דמותו של עובדיה לדמותה של שייני סריל, 

הקבלה ניתן לראות בין עובדיה בלבושו המרופט בתחילת הסיפור לבין "בני  שקורה לו כך קורה גם לה.

הרב והרבנית "כשמריח הרב המלכים", הבחורים ה"מקושטים". נוצרת הקבלה בשיר הקטן בפרק ב' בין 

טבק / מקנחת הרבנית את אפה", גם בין הבחורים והבחורות הרוקדים בבית המחולות וגם בשיר "ובמקום 

/ בתולה רוקדת בגפה". ניתן לראות הקבלה בין שייני סריל "המרפרפת למעלה מן הארץ" שאין בחורים 

 –)תי( לבין עובדיה בזמן ההתעללות בו שאף הוא "כמרפרף באויר והיה מפרפר בידיו ובועט ברגליו" )תיא( 

ת על הרצפה. הקבלה אפשר לראות בזמן שהותו של עובדיה בבי –מטה לל –באויר  –הקבלה של למעלה 

הקבלה בין עובדיה לשייני סריל "כגביר היה שוכב, כיולדת היה החולים לבין זמן בנייתו של בית החולים. 

 "בראשונה קשה היה לי ליכנס לבית החולים / ועכשיו קשה לי לפרוש ממנו",הקבלות במשפטים:  שוכב".

כל בהם / והם נסתכלו בו. "הוא נסת "היה בא לבית ]יהודה יואל[ / לא היה אדם בבית אלא שייני סריל",

                                                           
 .142. עמ' 1939. תשתיות בסיפורי עגנון –ים לפנים הפנאלרעי, עליזה. -שנהר  190
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הוא נסתכל בהם, שמא מלגלגים עליו משום בגדיו / והם נסתכלו בו, ראו את בגדיו ונזכרו בבגדיהם", "לא 

הרי הילוכו עכשיו / כהרי הילוכו קודם", "קודם כניסתו לבית החולים / היה מקרטע וזוחל כבעל מום 

ום הוא יושב כעולה תמימה / ומחר הוא מרקד עם ועכשיו / הוא מהלך כאיסטניס" )הקבלה ניגודית(. "הי

  .הבתולות" )הקבלה ניגודית(

כאשר המספר סוטה בפתאומיות מן העניין המרכזי שבו הוא עוסק ועובר לתחום אחר, הנראה  :הסטה

"נכנסה אחות רחמנית, הרכיבה משקפים לאפה, שקלקלה מאור עיניה קודם  לכאורה שולי, לדוגמה:

"פצעי עובדיה קלים היו ולא היה בהם כדי מחלה. יכול היה עובדיה לאחר ד הרבה...", הבחינות מחמת לימו

שנים שלושה ימים לקום ולחזור לעבודתו. ]...[ ומרק ולחמניות ורוטב של קמח לא במלח ולא בתבלין", 

 "פעמים היה עובדיה אומר לעצמו שוטה שבעולם מה אתה בהול כל כך לצאת מבית החולים? ]...[ ומקבל

הקטע של ההרהורים והמחשבות של יהודה יואל על פני כל יום באהבה שהיה יודע שלמחר הוא יוצא", 

העבירות שהוא עושה בפלרטוטים עם שייני סריל. המתחילים ב"על המטה לא שכב ולעסוק בתורה לא היה 

ט', שמתחיל  הסטה נוספת ניתן לראות בכל פרקתכא(, -ושוב לא הניח ידו הימנה" )תכ" ומסתיים ב"יכול

ב"ועדין היה עובד שוכב בבית החולים" ומסתיים ב"עובדיה אינו מן החולים המסוכנים" )תכב(. כך גם 

בקטע שמתחיל ב"כיון ששכך כעסה של בעלת הבית קצת..." ומסתיים ב"מה יתאונן אדם חי גבר על 

מד עובדיה מבחוץ, חטט הסטה נוספת מתחילה עם חיפושיו של עובדיה את שייני סריל: "ע חטאיו" )תכג(.

 בראשו" ועד למשפט: "אם כן מה יעשה וימצאנה?" )תכז(.

משפט החוזר על עצמו, לדוגמה: "מרנינין אחרי בתולה עד שלא נכנסה לחופה / נכנסה לחופה הרי : חזרה

"כמה "פניהם בוערים / ומראיהם כגחלי אש", "באת שבת / באת מנוחה...", היא כאשה כשרה לכל דבר", 

"אין לבה ", צומתים ומתפשטים / צומתים ומתפשטים"גידיו ה היא לו / כמה קרוב גופה לגופו...", קרוב

, לבחורים הגסים / אלא שעזי פנים הם ואינה יכולה לעמוד בפניהם", "והוא גומע ואוכל / מוצץ ואוכל..."

ומו", "על המטה לא שכב "נתחזק וקרא לה ולא נענה / חזר וקרא לה ולא נענה", "כאילו יצא דמו / וניטל ח

"וכיון שנזכר אותו מעשה / שוב לא הסיע דעתו ממנו", "היה חוזר וניעור /  / ולעסוק בתורה לא היה יכול", 

"כיון שעבר אדם עבירה / ושנה בה הורגל בה", , "ניעור והולך", "ומי שהזהיר על זה / הזהיר על זה

"השתיקה שייני סריל את , "בדקה את המצעות"שכשכה את הקש ופרסה את הסדין / ונערה את הכסת ו

"נפנה עובדיה / "אני ולא אחר / אני בעצמי ובכבודי", ראובן / ואמרה, הס", "...שתק / ולא אמר כלום", 

"לא שהיה סבור ששייני סריל היא / אלא כדי לידע בבירור שלא "פיחת והוסיף / הוסיף ופיחת", והלך לו", 

 / ואין עונה".שייני סריל היא", "ואין קול 

 שמחזרת אחריהםזרות משולשות על מילה, מצב או תכונה, לדוגמה: "ולא עוד אלא : חחוק השילוש

 נטלה את ידו]...[ ו שפופרת לבית שחיו"ותוך כדי שיחתה הכניסה ...", מרקדת עמהםו מתייחדת עמהםו

והיא על ברכיה  יה שוקעותעינו לחייה דולקים"עד שאותיות וסימנים",  רשמה על הלוחק ולמנות את הדופ

 ,קלמוס בפיה" נועץ קנהו תוקע באזנההאדמוני מתוך הזוית ו קופץ עליה, "היה ..."מתמלאת כיסופין

 .כלוח" רקעה אותההעיסה ו גלגלה את, עשתה מלאכתה בשתיקה"שייני סריל 

..", "יחף "ערום בבגדים.ביטוי מחובר של שני מרכיבים הסותרים זה את זה, לדוגמה: : אוקסימורון

  "בקול דממה דקה".במנעלים...", 

חזרה על צליל, המודגש אצל מילים שונות שצלילן זהה או דומה, למשל "ואילו היו הבחורים : מצלול

, ואילו יצרההיאך תעמוד בפני  יצרה, עכשיו שהם מגרים את ביצרהמניחים ידיהם הימנה היתה מפטפטת 

פניו של  נתאדמו, "בבית מי יעמוד בפניו?" שהצרהעכשיו , יצרהמבחוץ היתה עומדת בפני  הצרהבאה 

  .את לבו" מעיקיםשל עינוגין היו  ומועקין]...[  קמעה קמעה"שהיה נע ", כדמדמניותיהודה יואל 
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* * 
אך גם בו ניתן למצוא יותר יום יומית, נוחה להבנה וקליטה. , השפה פחות גבוהה בסיפור של ליברכט

צירוף "שבע נשים", במשפט: "הוא חזר עם שבעה עשר גברים ושבע נשים..." : ה, כמו191צירופים מהמקרא

ִזיקּו ": 1( מופיע בספר ישעיה, ד', פס' 6) ח  ה  יםו  נּו  ֶשַבע ָנשִׁ ת  ל  ִשמ  ל ו  נּו ֹנאכ  מ  ח  הּוא ל אֹמר ל  יֹום ה  ד ב  ח  ִאיש א  ב 

נּו ת  פ  ר  ֹסף ח  ינּו א  ל  ָך ע  א ִשמ  ר  ק ִיק  ש ר  ב  ". הצירוף "חמש נשים", במשפט: "מבין הנשים נלקחו לעבודה ִנל 

ים" :1 (, מופיע במסכת יבמות, יא', פס'6חמש" ) אּו  ָחֵמש ָנשִׁ נ ש  רֹובֹות ו  ע  ת  ִדילּו ה  ן, ִהג  יה  דֹות  ל  בּו ו  ר  ע  ִנת  ש 

ּה ם אֹות  י ב  ד מ  ח  א  ת, ו  ַאח  ִצין ל  ה חֹול  ע  ב  תּו, ַאר  מ   ...".נ ִשים ו 

( מופיע בספר איוב, טו',                  1בשתי כפות ידיו..." ) פניושמשון את  כיסההצירוף "כיסה פניו" במשפט: "

ָסה ָפָניו-ִכי": 31פס'  י כִׁ ל  ה ע  ש ִפימ  ע  י  בֹו ו  ל  ח  ל-ב  ס   ...".כ 

ומות, כמו בספר ( מופיעה בכמה מק9המילה "מהומה", במשפט: "והוריה יבואו ויקימו מהומות..." )

ם : "32דברים, ז', פס'  מ  ה  נ יָך ו  פ  יָך ל  ֹלה  ה א  ֹהו  נ ם י  ת  ם ְמהּוָמה ּונ  ד  מ  ד ִהש  ֹדל ה ע   ". ג 

ִהי י ד ה': "9בספר שמואל א', ה', פס'  ת  בּו ֹאתֹו ו  ס  י ה  ר  ִהי ַאח  י  ִעיר ו  ת ְמהּוָמה ב  י ְך א  ֹאד ו  דֹול ה מ  ִעיר -ג  י ה  ש  ַאנ 

דִמק   ע  דֹול ...". -ֹטן ו  יֹום: 1בספר יחזקאל, ז', פס' ג  רֹוב ה  ת ק  ע  א ה  ץ ב  ָאר  ב ה  יָך יֹוש  ל  ה א  ִפיר  צ  ָאה ה   ְמהּוָמה "ב 

ֹלא ִרים". -ו  ד ה   ובמקומות נוספים.ה 

-ַאל" :31תהילים, עד', פס' ( מופיעה בספר 13המילה "נכלם" במשפט: "...גלויים לעין כול, ונכלם מאוד" )

ְך  ְכָלםי ֹשב ד  ָך נִׁ מ  לּו ש  ל  ה  יֹון י  ב  א  ִני ו   ".ע 

פעמים במקרא, במסכתות ובספרים.  54( מופיעה 39המילה "ברזל", במשפט: "...צריך לשים לך ברזל...")

ת: "43להלן חלק מהופעת המילה. בספר דברים, כח', פס'  ת  א  ד  ב  ע  נּו ה' ב  -ו  ח  ל  ש  ר י  ש  יָך א  ב  א ֹאי  מ  צ  ב ּוב  ע  ר  ְך ב 

ן ֹעל נ ת  ר ֹכל ו  ֹחס  יֹרם ּוב  ע  ל ַבְרֶזל ּוב  ְך-ע  ִמידֹו ֹאת  ד ִהש  ָך ע  אר  ּו  ה : "4". בספר ישעיה, מח', פס' צ  ש  ִתי ִכי ק  ע  ִמד 

ִגיד ה ו  ת  ה ַבְרֶזל א  חּוש  ָך נ  ח  ָך ּוִמצ  פ  ר  ר ה'-...ֹכה: "14". בספר ירמיה, כח', פס' ע  ל ֹעל ָאמ  א  ר  י ִיש  ֹלה  אֹות א  ב   צ 

ל ַבְרֶזל ִתי ע  ל-נ ת  אר כ  ּו  ת-צ  ֹבד א  ע  ל ה ל  א  גֹוִים ה  ְך-ה  ל  ר מ  נ אצ  ד  כ  ב  הּו...".-נ  ד  ב  ע  ל ו  ב   ומקומות נוספים. ב 
 

 :כמוסיפורים אחרים, וקישורים לרמזים בין השורות ניתן לראות 

שמתקר לסיפור גן עדן, סיפור אפרסקים, שזיפים, תפוחים  –פרי העיסוק הרב ב – סיפור גן עדן ולפירות

השתולל יבול האפרסקים: צפופים, מבשילים בן לילה, מכופפים את הענפים  "..., למשל: אדם וחוה

תוהה אם מן הראוי שיניח לה לקטוף את השזיפים והתפוחים שעדיין לא  (, "...5בקשתות גדולות..." )

, "כשליוותה אותו עד לעץ השיזף (13את הגומה שסביב עץ השזיפים" )]...[ מעדר  (, "... תפסה3) ..."נשרו

  ( ועוד מקומות.29-23(, "... היה פתוח עכשיו אל עץ התות ואור יפה חדר דרכו..." )25הענקי..." )

 מעבר לדלת נמצאת(, "...ש29" )על הרצפה הכינה לה מעין מרבץ: שמיכות חורף ישנותלסיפור אדם וחוה: "

"שמשון לא ראה אישה עירומה בחייו..." (, 29" )...נבהל מן האפשרות שתראה אותו בעירומו]...[ אישה 

 (.43שלח יד לוודא שאישה שוכבת לצדו במיטה, עירומה כולה, ישנה ונושמת לתוך צד גופו..." ) ..."(, 44)

ל המשפטים האלה מהדהדים מהמשפט: ב-"ע  ז  ע  ן י  ת-כ  א  -ִאיש א  יּו -תָאִביו ו  ה  תֹו ו  ִאש  ק ב  ב  ד  ר ִאמֹו ו  ש  ב  ל 

ד" )בראשית ב', כה(. ח   א 

אדם וחוה, לאחר שאכלו מהפרי האסור ועיניהם נפקחו, הבינו שהם עירומים  – בספר בראשית התפירה

ֹגֹרת..." ) ם ח  ה  שּו ל  י ע  נ ה ו  א  ה ת  ל  רּו ע  פ  ִית  ( כך גם בסיפור, סואד בראשית, ג', פס' ז'ותפרו להם עלה תאנה "ו 

( והיא גם תופרת לה ולשמשון את אריג חייהם 21למדה תפירה במסיון "לימדו אותי גם תפירה..." )

 המשותפים.
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בהקבלה ניגודית. בעוד שאשת לוט הפכה בדמותה של סואד אשת לוט מוזכרת אולי  – אשת לוטסיפור 

ת  והפכה לנציב מלח:  הנחרבת פניה, הביטה בסדום ל ח..." )בראשית"... ו  ִציב מ  ִהי נ  ת  יו ו  ר  ַאח  תֹו מ  ט ִאש   ,ב 

בגבה של סואד שלא הביטה לאחור" ]...[  יט, כז(, סואד לא מביטה לאחור: "שמשון הביט בטנדר המסתלק

 (. 23כשסואד עולה אל הטנדר: "אפילו פעם אחת לא הפכה אליו את פניה..." )ו( 19-13)

כי אף על פי שאשת לוט היא דמות שולית בסיפור על מהפכת סדום ועמורה מציינת,  192אלרעי-עליזה שנהר

-(, היא נקבעה כסמל בזיכרון הקולקטיבי36]...[ והסיפור המקראי מקדיש לה פסוק אחד בלבד )פס' 

התרבותי, שממשיך לפרנס את יוצרי הספרות עד עצם היום הזה. ]...[ הכתיבה מחדש על דמויות הנשים 

מעויות חדשות ששיקפו עמדות אידיאולוגיות ברורות. ]...[ הדיאלוג שנוצר עם המקראיות יצרה מש

ים מבטא, לעתים קרובות, גישה חתרנית המבקשת לשמוע את הקול הנשי שהושתק שהטקסטים המקוד

 (.12-11ולערער על המוסכמות התרבותיות שראייתן מגדרית גברית בלבד. )עמ' 

יות בסיפור )סואד כדלילה ושמשון כשמשון הגיבור(, על דמותה לדמו בהתייחסות – שמשון ודלילהסיפור 

ועל קולה המפתה: "... ושמע אותה אומרת: "אז אולי אני דלילה"...". ]...[ הוא קפא לרגע, זוכר את רטט 

האימה שחלחל בקולה של אמו כשסיפרה לו שוב ושוב את המעשה הנורא של שמשון ודלילה ]...[ כשהגיע 

ותיו של שמשון ]...[ עכשיו שמע את צליל השם שיצא מפיה של סואד והוא משוך, מתנגן, תיאור גזיזת מחלפ

מפתה, כאילו התכוונה לבלבל אותו בנימת הקול המרגיעה אחרי שקשרה בינה ובין האשה האכזרית ההיא 

חושש (, "... ושמשון ]...[ 14-12והוא ידע מיד שהיא מסוכנת לו..." ) –כשאמרה: "אז אולי אני דלילה" 

(, "שדימה לחוש בהם משהו מטעמה של סואד עצמה: 36שתגלה בקלות את השפעת הכוחות ששילחה בו" )

(, "..."אתה מפחד, אבל אתה לא צריך לפחד. אני דלילה טובה", אמרה בחיוך 31סוער ומפתה ומסוכן..." )

 (. 21שהבעית אותו..." )

. השער ופיזיים פוריםארים אצל שמשון הם מטהשע – יםערהשמוטיב מוטיבים חוזרים בסיפור, ביניהם: 

פורי בראשו, שנסגר לאחר ההתקלסות וההתעללות של מירב, מוטקה ואשתו, הוא מעין מנגנון הגנה אהמט

ושמע בבהירות, עמוק בתוך אוזניו ]...[ השער הנועל ]..[ שפיתח משחר ילדותו: "...שמשון הביט בשניהם 

בר שנים שלא הופעל, ועכשיו דימה שמשון לשמוע קול חריקה, כאילו את תעלות אוזניו התחיל לזוז לאט. כ

 (. 32ידע לחסום את קולותיהם ואת צחוקם עד שנשתרר שקט..." )]...[ שהיו הצירים חלודים. 

, השערים נעולים: "... אך אותם את השער הפיזי שמשון מתקן ופותח כשסואד נכנסת לחייו. בפני הסובבים

ויצא לתקן את עמוד השער שהתערער. ]...[ אתה ]לקראת סואד[, חרד שלא תגיע, באותו בוקר, נרגש לקר

(. בסיפור המקראי מוזכר שער פיזי אותו נושא 34ה השער נעול בשרשרות ברזל" )]...[ בילדותו, נזכר, הי

ר ע  תֹות ש  ל  ד  ֹחז ב  א  י  ל ה ו  י  ל  ִצי ה  ח  ם ב  י ק  ִעיר ּוִבש  -שמשון על כתפיו: "... ו  ם ִעםה  ע  ִיס  זֹות ו  ז  מ  י ה  ם -ת  י ש  ריח  ו  ב  ה 

ל ל-ע  ל ם א  ע  י  יו ו  פ  ת  ל-כ  ר ע  ש  ר א  ה  רֹון" )שם. טז, יג(. -ֹראש ה  ב  נ י ח   פ 

מוסיף, שלא סופר ששמשון היה ענק, הרי כאן הוא נדמה כנפיל. ]...[ הרקיע מעליו כמו  193דויד גרוסמן

אבל שמשון עצמו אינו רואה את האור הזה: הוא כמעט כורע תחת כובדו של נפתח, ואור שמימי זוהר בו, 

השער הענק, החוצץ בינו לבין האור, וכל מראהו כדמות שהיא חצי אל וחצי אדם, סובל ומיוסר. ]...[ איש 

זר בא לעיר, וכשהוא יוצא ממנה הוא לוקח עימו דווקא את שעריה. את מה שחוצץ בין הפנים והחוץ. מפלש 

בולה של העיר ומפקיע ממנה את המחסום שיוצר את האבחנה בין "בני הבית" לבין הזרים והאויבים. את ג

  (.146-145)עמ' 

, מצביעים על כמה הקשרים. החדר מופיע בסיפור כמה פעמים – מוטיב החדר/חדרים, בית, חדר אמבטיה

קבוצות קבוצות בפינת  כשסואד ממיינת את הדברים: "...היא מיינה את הדברים והניחה אותם למשל

                                                           
 .12-11. עמ' 3443. זמן אשהאלרעי, עליזה. -שנהר  192
 .146-145. 3443. דבש אריותגרוסמן, דויד.   193
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(. פעם נוספת כשסואד מספרת 26החדר הגדול: רהיטים לחוד, רובם שבורים או רעועים, בגדים לחוד..." )

מוסיף, כי  194יאיר זקוביץ(. 21שבכפר סידרו לה חדר: "חזרתי לכפר. סידרו לי חדר. לא חדר, פח..." )

י אל המופשט. במקרא שכיחה במשמעות המילה "חדר" בלשון המקרא חלה התפתחות מן המוחש

( מהיות החדר כמקום סגור, שעין זר אינה שוזפתו, room, chamberהמשמעות המקובלת בימינו של חדר )

משמשת המילה לציון מקום המסתור של בעל הבית; שם הוא יכול לעשות מעשיו באין מפריע. הדברים 

ם ללא התואר המציין כי מדובר דווקא אמורים בייחוד בחדר המשכב. מוצאים גם חדרים כמקום מסתור ג

ר אמ  תֹ ר ו  ד  ח  ב   ּהב ל  ש  ב יֹ ֹאר  ה  בחדר האינטימי ביותר שבבית. ]...[ בסיפור המקראי שמשון ודלילה: "ו  

רב" שיושב בחדר ומסתכל על דלילה ומעשה הפיתוי, אין מקום בחדר פס' ט'( ]...[ ל"אוֹ שם, טז', יו..." )ל  א  

 (. 116המגורים שלה. )עמ' 

, כי בית הוא סמל של גוף האדם, בית 195על הופעת בית בחלום, באגדה ובמיתוס מוסיף אורי זילברשייד

שיש בו פתחים הוא סמל של גוף האשה. ]...[ איבר המין הנשי מסומל על ידי: מחילות, בורות מערות, 

על חלל גופה(, חדר,  תיבות, קופסאות, ועוד. ]...[ האישה עצמה מסומלת על ידי ארון )המסמל את האשה

 (.132-131איבר המין הנשי(. )עמ' את סירה או ספינה )המסמלות גם את הרחם ו

 

 :אמצעים ותחבולות בסיפור

המתח של הקוראים. לצורך הגברת תחבולה בה מתעכב מהלך התקדמותה הצפוי של העלילה,  :השהייה

עמד באמצע החצר, מביט סביבו, תוהה "עכשיו נ :במחשבותיו של שמשון, לדוגמהתחבולה זו ניתן לראות 

אם מן הראוי שיניח לה לקטוף את השזיפים והתפוחים שעדיין לא נשרו ]...[ אף אחת מן המלאכות האלה 

"מוטרד מרוב מחשבות המשיך לעבוד, נסחף לחשוב מה יקרה אם וכן: (. 3לא נראתה לו הולמת אישה" )

ר את כליו בשקט אלמלא הובאה אליו ובלבלה את יצית גץ את שמלתה ]...[ חושב איך יכול היה לסד

"הוא לא מצא מילה להביע בה את הערגה לימים הרחוקים שבהם היה בטוח במקום הזה, (, 14דעתו..." )

קטע שמתחיל ב"שבוע לאחר יש ב(. השהיה 11]...[ אולי גם בשבילו איזו הבטחה לדברים משמחים..." )

( עד לקטע שמסתיים במשפט: "את עובדת בשביל ארבעים" 11מכן, לאחר שתכין לעצמה מקום משכב" )

(. השהיה נוספת ניתן לראות בקטע: "בערב ההוא, אוכל את שאריות המרק שהכינה, גמר שמשון בלבו 13)

( ועד למשפט: "כאשר יספר לה על החלומות הצנועים שרקם 32שאם החליט הגורל להאיר לו פנים..." )

( עד למשפט: 24השעות שאחרי הארוחה היה סגור בפינת המלאכה שלו..." ): "כל וכן(. 34ביום ההוא..." )

המתחיל: "סואד לא באה ובמשפט (. 24"הרי מוטקה הוא שהביא אותה ושכנע אותו להעסיקה..." )

( עד למשפט: 25למחרת. בשעה היעודה נכנס שמעון למחסן והעמיד פנים שהוא עובד בחריצות..." )

 (.25צוענים, ועיניה כחולות מאוד, כעיני בובתה..." ) "ומשחקת בבובה לבושה בגדי

בצורה סמויה כביכול ומכוונים את הקורא למהלך ההתרחשות. רמז מטרים  מצויים: רמזים מטרימים

"ולבו (, 1אפשר לראות במשפט: "הגרוטאות שלך ממלאות לך את כל החצר. היא תעזור לך לעשות סדר" )

 .(13ע לשמור על המדורה" ), תדורזה ככל שהיא האמר לו שצעיר

הגיבורים הראשיים נפגשים עם דמויות שונות, שאין להן מגע ישיר עם העלילה. כש :טכניקת הזימונים

את שמשון עם מוטקה, אשתו ומירב בזמן ההתקלסות בו. משפחתו של מוטקה לא טכניקה זו מפגישה 

סים בין שמשון לסואד. בהופעת משמשת תפקיד בעלילה המרכזית, כי העלילה סובבת בעיקר סביב היח

משפחתו של מוטקה נוצר נדבך שסוגר את שמשון בתוך עצמו )את שעריו( אך פותח אותו כלפי סואד 

דמות נוספת שמזומנת לעלילה באותה טכניקה היא הלה ויחסיה עם מנדלבוים מוורשה, שדובר ויחסיהם. 

                                                           
 .116. תשמ"ב. עמ' חיי שמשוןזקוביץ, יאיר.   194
 .132-131. עמ' 3446. והם חיים בעושר ואושרזילברשייד, אורי. "עולמן הקמאי של אגדות העם". בתוך:   195
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, למעט עליהתוך העלילה, אך אין לו השפעה למעין סיפור שנכנס  האת שפתה ואף הוא הגיע מחוצה לארץ. ז

ההקבלה בין בדידותה של הלה והתחברותה עם מנדלבוים ובין בדידותו של שמשון והתחברותו עם סואד. 

השימוש בטכניקה זו נמצא גם בהקבלה בין דלילה וסואד, כאשר דלילה המקראית מצטיירת כאשה מפתה 

 ושלילית ואילו סואד מפתה וחיובית. 

מוטקה מביא את סואד אל ש, למשל כרגשיתתורמים להיווצרות המבעי לוואי : עוצמה ריגושיתהגזמה ב

(, 1שמשון והוא מגיב בצורה ילדית, "בפנים נרעשים", מבוהל, מחליק את אצבעותיו על פניו, פוער עיניים )

בוך ממנה, נ שמשון מעיף בה מבט, משפיל עיניו, מהנהן, מתלבט מה מתאים לה הכל בעוצמה רגשית. הוא

שמשון חוזר למקום שגם כ(. 9, 3) מפחד מפניה. הוא גם חושש מה יגידו הוריה )טרם ידע שהוריה אינם(

העבודה שלו, הוא לא מצליח להרגע והתאור יש בו משום הגזמה: "לאחר שפצע את אצבעו בפטיש, ותקע 

 (. 11נסער מדי..." )מסמר בקיר המחסן שלא לצורך, ואיבד כלי ולא מצאו, עצר לרגע והבין שהוא 

שמשון  מספרת לו את סיפור גזיזת מחלפותשהיא גם בתאור היחסים בין שמשון לאמו, כ ישהגזמה רגשית 

: "הוא קפא לרגע, זוכר את רטט האימה שחלחל בקולה של אמו ]...[ כאילו היתה רדופה ממנו המקראי

שון הילד, כאילו עמד הוא עצמו בפני וככל שתרבה לספרו תלך ותתנקה מן האימה שהטיל עליה. ]...[ ושמ

(. 14התעללות בלתי נמנעת, כלא את נשימתו כשאמו התעכבה על תיאור ברק הסכין המהבהב בחושך..." )

הם לא מרפים שגם בקטע ההתעללות בשמשון על ידי מירב, מוטקה ואשתו, כ ישוהעצמה רגשית הגזמה 

ת הצולעת בפועל. ההתקלסות פוגעת בשמשון מעניין החולצה שאותה שמשון צריך להחליף, כמו החלפ

בעוצמה כזאת שהיא מחזירה אותו לשנות ילדותו: "שמשון הביט בשניהם ובמירב השוכבת כמעולפת על 

רצפת המרפסת ושמע בבהירות, עמוק בתוך אוזניו, את הצליל המבורך שהכיר מאז היה ילד, הצליל שהיה 

(. העוצמה הרגשית באה לביטוי בשקט שנוצר 32-33..." )משתיק את העולם כשנעשו קולותיו אכזריים מדי

כאשר שמשון טועם ממאכליה של  יש, מוטקה ואשתו. עוצמה רגשית נוספת מירבמהקולות האכזריים של 

סואד: "ברגע שנגע התבשיל בלשונו עצם את עיניו, מתמסר כחייל השש ליפול בשבי ולהינצל, מתמכר לטעם 

ים ושומן הכבש שדימה לחוש בהם משהו מטעמה של סואד עצמה: סוער החדש, העז, הרודני של התבלינ

 (.31ומפתה ומסוכן..." )

ניתנות תכונות אנוש לעצמים דוממים, לצומח או לחי. טכניקה זו ניתן לראות במקומות רבים שכ: האנשה

פירות "ושמע את ה: "גבעולי אבטיח כבשו אפילו את הדשא", "השתולל יבול האפרסקים", למשלבסיפור, 

"וקשר הבד שלפניה נצמד אל  יניה", "עיניו נמשכות להביט בה",הנשחתים נופלים...", "ועיניו נתקלו בע

הרווח", "כאילו קראה את מחשבותיו הסוטות", "קולו נכלא בגרונו", "עקפו ידיה את ידו", "קשר הבד 

, "ולבו אמר לו", "המדורה עדיין רחשה רועד לפניה", "נישאת הלהבה עם הרוח", "מנצחת על האש"

בלהבות נמוכות", "סירים ]...[ ממורטים מרוב צחצוח", "והפכה אליו את ראשה", "רטט האימה שחלחל 

                            את חומת הזהירות", "קבע את מבטו", ]...[ בקולה", "תלך ותתנקה מן האימה", "מפיל 

"והצנצנות שבתוכם החזירו ועיניה האירו באור כחול", "נדלקו עיניה", "ביקשה למשוך ממנו מחמאה", "

ברק", "המטבח נראה לו מואר פתאום", "והגביה את ראשו אליה", "הריח מוטקה שעשוע", "פערה מירב 

עיניים", "צמח קמט במצחה", "השער הנועל ]...[ התחיל לזוז לאט", "הכיר תודה לשער על חוכמתו", 

ראה את פיו...", "החליט הגורל להאיר לו פנים", "טווה את תכניותיו...", "החלומות  "בתוך הדממה

הצנועים שרקם", "עמוד השער שהתערער", "מעיף מדי פעם מבט אל הכביש", "אנקול ברזל שהזדקר מן 

הספסל", "החליפה אתו כמה מילים בחטף", "שמע שמשון את זנב ההתנצלות החבויה היטב", "ראשה 

ימה", "וכיווץ את פניו", "עיניה בצלחת", "רדף אחריה קולו הנואש", "לא הפכה אליו את פניה", שלוח קד

 ועוד."ולבו זינק בתוכו" 
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-הוא חזר עם שבעההשוואה בין שני מרכיבים המחוברים ביניהם באמצעות האות כ', לדוגמה: ": דימויים

נשים בנשף ריקודים", "את כות, נבוכות בהמות...", "ממתינכעשר גברים ושבע נשים, דחוסים כולם יחד 

דרך הילדים", כבעלת צליעה... ", "כיסה שמשון את פניו בשתי כפות ידיו כהצעירה הרזה, שנתגלתה 

אישוניה של חיה שראה פעם בצילום", כדגניות, ]...[ מושחזים, כ"...וראו שהן צלולות מאוד, תכולות 

תפוח ענק, כשהסיעה את כ, "ראה איך נעים אחוריה, עגולים ילד היודע..."כ"ושמשון הביט בה נבוך ונסער 

"הצליל שהיה משתיק ...", ילד העוקב מקרוב אחרי ידיו המלהטטות של קוסם זריזכ"ושמשון, ידיה...", 

חזיון שווא וייעלם", "והוא כשנעשו קולותיו אכזריים מדי", "חושש שאם יזדקף יתגלה הטנדר כאת העולם 

אנשים כאותה בועת הליום שהופרחה...", "...הוא אל המחסן והיא לתוך הבית, ככו חש איך לבו פורח מתו

חייל השש ליפול כשכבר יש סדר בעולמם המשותף", "ברגע שנגע התבשיל בלשונו עצם את עיניו, מתמסר 

ילדה שובבה", "...אמרה והתוותה בידה קשת רחבה מן השער ועד כבשבי ולהינצל", "מביטה בו בסקרנות, 

"כמו בימים שהיה בא מענישה", כמלכה המצביעה על גבולות ממלכתה", "הפכה אליו את גבה כסן, המח

עיני בובתה", "נקלעה אישה כשהיו ילדים", "ומשחקת בבובה לבושה בגדי צוענים ]...[ כלבקרה עם משה 

ם מאחור של אחת האיכרות", "למראה קווי גופה וכדור המגבת שעל ראשה, המואריכלחייו ורצונה תקיף 

זרם חשמל...", "אצבעה טיילה לרוחב כבתאורה מתוחכמת בהצגת תיאטרון", "וצמרמורת עברה בו כ

שכינו אותו  כמואצבעה של תינוקת", "על שבלבו כבר התחיל לכנות את עצמו שמשון העקום כמצחו, קלה 

 אנשים מאז ילדותו..." ועוד.

", לוח לבה, "בפנים נרעשים", "חש הכפר חייםרזהות משתמעת בין שתי מילים, לדוגמה: ": מטאפורות

לצליל קולה", "מקום ", "עמוד האדים העולה מן הצלחת, "ברק הסכין המהבהב""וקולה נישא חגיגי", 

ספינה חדת חרטום", "במים "משכב", "ועיניה האירו באור כחול", "מערבולות החול", "השעמום הזוחל", 

", "פניה משולהבים", "בחיבוק מוחץ", שהשתגע", "הלבינו פניוסוערים", "ריח בישולים זרים", "הגורל 

 ועוד. "שלווה נעימה", "שכב מאובן", "נידחותו הממארת", "רגיעה עצומה"

אחת הקבלה מרכזית  – נוצרת בין שתי דמויות, שיש ביניהן לפחות נקודת דמיון אחת ונקודת שוני: הקבלה

לי מום, הוא גבר והיא אשה. הקבלה נוספת אפשר לראות יש בין שמשון לסואד, כששניהם מאופיינים כבע

שמע את צליל ...: "בין הפלשתים בסיפור שמשון ודלילה המקראי לבין הבדואים. הקבלה בין סואד לדלילה

אחרי שקשרה בינה ובין האישה האכזרית ההיא ]...[ השם שיצא מפיה של סואד והוא משוך, מתנגן, מפתה 

 הקבלה בין שמשון לשמשון המקראי )הקבלה אירונית(. . (14" )...לה"כשאמרה: "אז אולי אני דלי

עשר -לעבוד אצל היהודים: "שבעהמובאים כבהמות אפשר לעשות בין הבדואים שבנושא שואה הקבלה 

הם כשאל מותם ( לבין היהודים שהובלו 6גברים ושבע נשים, דחוסים כולם יחד כבהמות, מתנדנדים..." )

 ות הרכבת. דחוסים כבהמות בקרונ

 לבין( 33מתחה את צווארה לעומתו, כנוזפת" ) ...הקבלה בין הצוואר הטוב של אשתו של מוטקה: "יש 

החלפת החולצה המלוכלכת בחולצה כמו כן יש הקבלה בין צווארו העקום של שמשון שנמתח לכיוון כתפו. 

השער החיצוני, הפיזי  –לה בין השערים קביש ה(. 33) בריאפועל החלפת הפועלת הצולעת ב( לבין 31נקיה )

שסוגר את ביתו וחצרו של שמשון לבין השער הפנימי, המטאפורי בראשו של שמשון, שסוגר אותו בפני 

המרעים לו. בין הטנדר שמגיע עם סואד אל שמשון "הטנדר הופיע בתוך זמן קצר, מפריח לצדדים גלגלי 

הטנדר הוא מטאפורה לגבר,  .(35ים סוערים" )כספינה חדת חרטום המבקיעה את דרכה במ" ל"אבק

שמשון לשמשון המקראי בנושא הסודות: אפשר להקביל את תכונותיו של הספינה היא מטאפורה לאשה. 

( כך גם שמשון המקראי שלא הצליח לעמוד בפניה 36" )"ושמשון, שמעולם לא הצליח להסתיר את סודותיו

ובין שמשון המקראי  היהודים לבדואים בין –בנושא הבית  הקבלה פיתויה של דלילה וגילה לה את סודו.

האם פירוש הדבר שהיא זוממת להשליכו מביתו / ולהתיישב בו במקומו, או אולי לשכן בו : "לדלילה
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(. הקבלה בין הלה לבין 24אנשים מן השבט שלה? ואולי שלחו אותה אליו נוכלים כדי להשתלט על ביתו?" )

עלו מאותו מקום )פולין(, מדברים את אותה השפה, שניהם בודדים ושניהם שניהם  –מנדלבוים מוורשה 

הקבלה בין הבדידות של הלה ומנדלבוים לבין הבדידות . (24-23נטע זר בארץ ולא מצליחים להשתלב בה )

 (.44הקבלה במשפט: "שמשון עצם את עיניו / ולא ראה עוד דבר" ) של סואד ושמשון, כל אחד מהם.

סוטה בפתאומיות מן העניין המרכזי שבו הוא עוסק ועובר לתחום אחר, הנראה מספר כשה: הסטה

שבוע אחרי היום ההוא ועוד שנים רבות אחר כך, כאשר תהיה חלק מחייו, חלק לכאורה שולי, לדוגמה: "

מבשרו, ישוב וייזכר ברגע הזה שבו נשלח האות הראשון, מבקיע דרך עשרות שנים של גלמודיות, נושא את 

(. גם: "שעות אחר כך, עד הערב, עוד בער בו הכעס על מוטקה, על שלא 12ולה של אמו כשהיה ילד" )צליל ק

הסיע אותה בחזרה בטנדר עם המושבים והיא נאלצה לעמוד כל הדרך, שעונה בוודאי על רגלה הבריאה, 

(, 19ם..." )נזרקת מצד לצד בטנדר המתנדנד בדרכי העפר, עייפה מיום העבודה הארוך, דחוסה בין האנשי

( עד למשפט: 19מהמשפט: "הארונות היו ממורקים והצנצנות שבתוכם החזירו ברק..." )המתחיל הקטע 

(. הסטה נוספת אפשר לראות במשפט המתחיל: "עד 34"שרחצה את הקירות ועקרה את התריס השבור" )

יספר לה על החלומות  ( ועד למשפט: "יגחך כאשר32..." )מחצית הלילה טווה את תכניותיו: רוחמה שכנתו

משפט הפותח: "...בליל ריחן העז של התרופות וניחוחם העדין בנוסף, ה(. 34הצנועים שרקם ביום ההוא" )

של התמרוקים, שמאז ילדותו הצטייר בעיניו כמה שאליו כיוונה אמו..." עד למשפט: "מדמה להריח את 

ם מוורשה, במשפט: "הייתי אצל מנדלבוים מנדלבוישעוסק ב(. הקטע 23ריח חוץ לארץ נושב מתוך הבית" )

( עד למשפט: "אנשים צריכים להתחתן עם אנשים שהם יודעים 22מוורשה, זה שרצה ללמוד פולנית..." )

כמו בימים שהיתה מחלה תוקפת אותו..." עד "ראשו היה סחרחר וכן: (. 24את השפה שלהם מהבית" )

משפט: "עכשיו התחלה ב(. 44מכל חפציו, אולי" ) למשפט: "אולי יקום בבוקר ויגלה שרוקנה את הבית

שקע בתוך רגיעה עצומה והרהר בכך שמעבר לקירות חדרם..." עד למשפט: "כבר מיליוני שנים המון 

 (.42גלקסיות וקבוצות של כוכבים..." )

 ואינו יודע/  שאינו יודע לסרב"... נזכר לפתע בשמשון העקום  משפט החוזר על עצמו, לדוגמה:: חזרה

(, "שיניח לה לקטוף את השזיפים והתפוחים / לנקות את מלונת הכלב 6להתווכח / או לעמוד על המקח..." )

והעמידו אותו על / והניפו אותו  / (, "... ותפסו בידיות המכל3/ לעקור את העשבים השוטים..." )

"כוח חדש (, 11ו..." )ולא מצא שפצע את אצבעו / ותקע מסמר בקיר / ואיבד כלי(, "לאחר 11) קדקדה..."

בלי להביט (,"הוא שילם לה את שכרה שהכין בעוד מועד 31..." )וחיזק את רוחו/  ומילא אותו/  פיכה בו

החדר הגדול:  "והניחה אותם קבוצות קבוצות בפינת(, 21תבוא" ) בלי לומר שלאשתבוא/  בלי לומר לה/ בה

 ( ועוד.26ד / חפצים שונים לחוד ..." )רהיטים לחוד / בגדים לחו

, מגבות"על הגדר היו תלויים לייבוש : כמוחזרות משולשות על מילה, מצב או תכונה, : חוק השילוש

, (11..." )באחיוו באביוו באמו(, "...מוקף 14..." )מפתה, מתנגן, משוך(, "... והוא 13" )לבניםו חולצות

(, 31" )סביה, הוריה, אחיה"חושב פתאום על (, 31" )סוער ומפתה ומסוכן"...מטעמה של סואד עצמה: 

הכעס והדכדוך "התפוגגו (, 24מגודש התחושות..." ) נסער ומוטרד, הרוס"היה סגור בפינת המלאכה שלו, 

(, 29..." )ולצאת להישטף ולהתנגב(, "... מפני עצמו מיהר 26ואת מקומם תפסה ההתרגשות" ) והאכזבה

"...מתרגל במהירות (, 43לתוך צד גופו" ) נושמתו ישנהכולה,  עירומה"...שאישה שוכבת לצדו במיטה, 

 (.42..." )לעורה המפליא ברכותו, לריח גופה, לרחש נשימותיה

 

 

 

 



 

123 
 

 סיכום

 

תוך  היצירות "עובדיה בעל מום" לש"י עגנון ו"סואד" לסביון ליברכט,ערכתי השוואה בין בעבודה זו 

מציאת עניינים משותפים ביניהן, כמו היחס לבעלי המום, יחס החברה אל האשה ואל הגבר המוגבל, תוך 

בחינת היחס בין בני הזוג האחד אל השני ואופן קבלת המומים גם של בני הזוג ושם שלהם עצמם. העבודה 

שבאופן  –הגבר  – "מוםעובדיה בעל "פורסת לאורכה מאפיינים שונים של הדמויות בעלות המום. בסיפור 

צולע, בעל חטטורת גדולה על גבו, אך בנפשו פנימה מסתתר הצדיק טוב  –חזותי וברור בעל מומים רבים 

הלב, שכל רצונו היה לארס ולשאת לאשה את אהובתו, להקים עמה בית יהודי. אך כיוון שהוא למעשה 

ת המחולות, ולא אל בית המדרש, שם צדיק נסתר, הוא מגיע אל המקום אליו הוא לא צריך להגיע, אל בי

הוא סופג מכות נמרצות מהחברה הלא מקבלת חריגים שכמותו. כך גם ארוסתו, שנמנית עליהם. הסיפור 

מתהפך על פיו והצדיק התמים נשלח לשיקום ארוך בבית החולים. בבית החולים למעשה משיבים לו את 

ם הוא שב אל החברה ומצליח להתעמת עמה ביתר כוחו, את בטחונו העצמי בדמותו הצדקת, ביכולותיו ועמ

 קלות ואף להגיע אל ארוסתו אם כי היא כבר במקום אחר.

חברותית ומקובלת, אך בגלל חסרון  ,ארוסתו, שבתחילה ניכר יופיה ומראה, היא חסרת מומים, אהובה

קווים היוצאים אחד או שניים שבה היא, במהופך לגבר בעל המומים הרבים, נעשית בעלת מום. ישנם שני 

בית המחולות היא נקודת המפגש מנקודה אחת וחוזרים לנקודה אחת, בין בעלי המום בסיפורים. נקודת 

ממנה יוצאים הקווים וחוזרים ונפגשים בסוף הסיפור, בבית הסרסורית, כשבעלי המום מתחלפים ביניהם 

 עובדיה כבר לא בעל מומים רבים ואילו שייני סריל בעלת מום ברור. –

המפגש ברצף הסיפורי, כאמור, מתחיל בבית המחולות אליו עובדיה מגיע כדי לשכנע את ארוסתו להתנהג 

מעין שני קווים מקבילים, כאשר כל אחד נמצא  –כיאות, כמצופה ממנה. בהמשך יש הפרדה ביניהם 

 –יות עובדיה בבית החולים, שייני סריל בבית מעסיקיה. ההקבלה מספרת את מצב הדמו –במקום אחר 

עובדיה משתפר מצבו בבית החולים, הוא נעשה אדם, מתחזק ומומיו נעשים קטנים ואילו שייני סריל 

חוזרת לבית מעסיקה שם היא מפתחת מערכות יחסים מיניות, בתחילה באופן מינורי עם בן מעסיקיה 

בן האדמוני. ולאחר מכן היא נאנסת ויוצרת מערכת יחסים מינית ברוטאלית עם השוליה בחנות, עם ראו

ברצף המקביל ביניהם עובדיה נמצא כמעט כשנה בבית החולים ושייני סריל מושכת את הריונה בבית 

מעסיקה לאורך חצי שנה, עד שהוא מתגלה והיא מגורשת ומוצאת מקומה בבית הסרסורית, בשולי 

ת המפגש החברה. לעומתה, עובדיה, אחרי שהוא מחלים ומתחזק, הוא מסוגל לשוב אל החברה. נקוד

והסיום, הוא גם המפגש בין שני הקווים מתקיים בבית הסרסורית, אליו מגיע עובדיה כדי לחפש את שייני 

סריל ולקיים את אירוסיו. אך בעוד שמומיו קטנו והוא כביכול כאחד האדם, מצב ארוסתו בכי רע ובה דבק 

ל הרך הנולד מהאונס וממערכת המום. המום הוא חמור משלו, כי הוא מעין אות קין על מצחה בדמותו ש

היחסים שהיתה לה עם ראובן האדמוני. אות הקין הזה הוא מום הלכתי יהודי, שעושה את האשה לא 

 מתאימה לנישואין יהודיים ובוודאי שלא לעובדיה כצדיק נסתר, יהודי אדוק.

הסופרת סביון , גם בו העיסוק בבעלי מום. זהו אחד מסיפוריה הפחות מוכרים של "סואד"בסיפור השני, 

גבר ואשה, יהודי ובדואית. בעוד שבסיפור הראשון העיסוק הוא בשכר ועונש,  –בו שני בעלי מום  ליברכט

סיפור זה עוסק באהבה בין שני אחרים, בזוגיות כמעט בלתי אפשרית בין גבר שמומו הבולט הוא בצוואר 

במושב קטן. מילדותו הוא סופג  שמוטה כלפי הכתף ובגללו הוא חי בשולי החברה הישראלית חילונית,

התעללות בשל מומו אם מאמו, שמכנה אותו שמשון )שמש קטנה או כשמשון המקראי( שהשם הזה עושה 

כלפיו מעין 'הפוך על הפוך' היא הוא לא חזק וגדול כשמשון המקראי וגם לא אהוב וזורח כשמש בעיני אמו, 

אותו להישאר  תים וגזיזת שערות, רודה בו ומאלצהיא נוהגת אף לחזור ולספר לו סיפורי אימה על סכינ
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בשוליים. ההתעללות בשמשון ממשיכה עם התבגרותו, כשהחברה הסובבת אותו מתקלסת בו וצוחקת עליו 

כל אימת שהוא נקרה בדרכם, אם על ידי אלה שמביאים אליו את האשה שתנקה ותסדר את חצרו ואם על 

מירב והאשה/האם חסרת השם שפוגעים וגורמים לו להסתגר מוטקה,  –ידי המשפחה הקרובה ביותר אליו 

בתוך עצמו ולברוח אל ביתו המרוחק. שמשון נאחז בשתי נשים ובהן הוא מוצא את בטחונו, האחת היא 

חילוני במושב, כי היא באה "מחוץ לארץ" ולא הצליחה -הלה, שכמוהו גם היא חריגה ושונה בנוף היהודי

השניה שתומכת בו ומצילה אותו מעצמו זרה ומחפשת שותפים כמותה.  להשתלב בחברה. היא דוברת שפה

 ומהחברה המשפילה הסובבת, היא סואד.

סואד, כמו שמשון, אף היא בעלת מום. היא צולעת, כי רגלה קצרה מהשניה. היא גם נדחית מהחברה, 

רתי כיוון שאין לה שרואה בה חריגה. אך בעוד שלשמשון יש מום בצוואר, מום ברור, לסואד יש גם מום חב

יוחסין משפחתי. אמה נטשה אותה בגלל מומה, כשהיתה קטנה ומשפחה נוספת אין לה )אב, אחים, סבים(. 

בנוסף, סואד היא בדואית והחברה הבדואית אינה מתירנית ומסוגלת לאפשר לה למצוא את אושרה אצל 

 גבר ללא הסכמת המשפחה ועוד גבר יהודי.

האחד: היחסים בין האשה הבדואית לבין הגבר  –כת שנוצרת מכמה כיוונים אם כן, יש בסיפור זה תסבו

היהודי מהאספקט הדתי, אך אספקט זה נפתר כי אין לסואד למעשה משפחה שעומדת מאחוריה ויכולה 

כביכול לתת אותה לנישואין )כפי שנעשה בחברה הבדואית/ערבית המסורתית(. מצד שני, יש בכך סכנה, כי 

 שויים להרוג את בני הזוג מתוך מעשה של כבוד האשה והמשפחה הבדואית הרחבה.הגברים בכפרה ע

השני שמתחבר אל הראשון הבעייתי, הוא נושא היחסים בין הגבר היהודי לאשה הערביה/הבדואית וגם זה 

 נפתר בהיותה ללא משפחה ויוחסין.

, ערירי שלא ידע 41הוא גבר בן כיוון נוסף, הוא פער הגילאים בין האשה לגבר. מצוין בסיפור כי שמשון 

 יגם כן מצוין. אם כן, התסבוכת שנוצרת בשל פער 19-אשה מימיו ואילו גילה הצעיר של סואד, פחות מ

ביניהם אף היא עולה בסיפור )שמשון מפחד מגילה הצעיר וחושש מתוצאות המפגש ביניהם( אך לא  הגיל

ניין שנותיה הצעיר של סואד, היא יודעת ומוליכה את מהווה בעיה בקשר המיני בין בני הזוג, כי על אף מ

 שמשון כהלכה במערכת היחסים ביניהם.

אלא מערכת היחסים  –שמשון וסואד  –נראה כי העיקר בסיפור, הנושא המרכזי, הוא לא היותם בעלי מום 

החריג הנרקמת ביניהם, הזוגיות שנוצרת בין שני אחרים, שבאם למעשה מאותו רקע חברתי לא מקבל את 

 זה גם מה שדוחף אותם זה לזרועותיו של זו.והשונה ו
 

הדמיון בין הסיפורים וההקבלה הם העיסוק בבעלי מום, אך היחס אל בעלי המום בסיפורים שונה 

בתכלית. בסיפור "עובדיה בעל מום" היחס אל בעלי המום מצד החברה אינו זהה, כלומר הגבר זוכה 

אל השוליים בשל מומה ולא זוכה להכרה )נישואין על ידי מי שאנסה,  לטיפול ושיקום ואילו האישה נדחית

ראובן( בסיפור סואד היחס אל בעלי המום מצד החברה הוא דומה. הגבר, שמשון, מקבל מהחברה מקום 

מגורים, עבודה, אוכל ומעין מגע חברתי )עם הלה, עם אחיו משה( וגם האשה, סואד, זוכה למקום מגורים 

והשכלה, מאפשרים לה למצוא פרנסה ועבודה ויש לה מגע עם החברה שלה, אלה שכמותה בכפר, ללימודים 

הגברים והנשים שנוסעים איתה בטנדר לעבודה שכירה אצל היהודים וגם עם שמשון  –מחפשים עבודה 

 כשהיא מגיעה אליו על ידי מוטקה או חנוך, הנהגים. 

את מומם, שונה בסיפורים. בעוד שעובדיה מכיר היחס של בעלי המומים אל עצמם והאופן בו הם תופסים 

במומיו ואף משתמש בהם כדי לארס לו אשה, הוא מחשיב עצמו נחות מאחרים, לבוש כגולם, לא כאדם מן 

השורה. שמשון, לעומתו, נפגע מכך שצוחקים ומלגלגים עליו ועל מומו. הוא מסתגר בתוך עצמו, נועל את 

 משתמש במומיו כדי להשתלב בחברה, אלא מזיז עצמו הצידה. שעריו לקול צחוקן של הנשים. הוא לא
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שייני סריל, שאינה בעלת מום חיצוני וגלוי, כאשר היא נעשית בעלת מום ומושלכת הצידה  –הנשים 

לשוליים, היא לא מקבלת את מומה ועונשה. היא כועסת על עובדיה שלא היה במקום כדי "להציל" אותה 

 , היא כועסת על ראובן האדמוני שטבע בה את המום.מעצמה ומהגברים הסובבים אותה

סואד, לעומתה, מקבלת את מומה החיצוני, את הצליעה איך אינה משתמשת בו כדי למצוא את מקומה. 

היא מכירה בערכה כאשה, כפועלת חרוצה שמחפשת את מקומה ודרכה, כמו חתול שתמיד נופל על 

ה אפילו אם המקום הזה שונה תה כדי למצוא את מקומהרגליים, כך סואד נאבקת עם עצמה וכל הסובב או

 באמונותיו, במנהגיו ובעל מום, מבוגר.
 

, יש "עובדיה בעל מום"עניין דומה נוסף בין שני הסיפורים הוא העיסוק ביחסים שבין גבר לאשה. בסיפור 

סוק , העי"סואד"משולש רומנטי שבשתי צלעותיו נמצאים גברים ובצלע השלישית אשה. בסיפור השני, 

 הוא בזוג, ביחסים בין גבר לאשה.

, היחס לאשה "עובדיה בעל מום"כך גם היחס לאשה בא לידי ביטוי בסיפורים באופן שונה. בסיפור האחד, 

היהודיה משפיל, מחפיץ וגס ומאשה יפה המתוארת כלקוחה מ"שיר השירים", היא נעשית דוחה, שמנה 

אליה נובע מהיחס כלפי האשה כשונה ואחרת, שאפילו עובדיה מתקשה לזהות אותה כאהובתו. היחס 

עשרה בעיירה קטנה יהודית במזרח אירופה. שייני סריל לא -שהיה נהוג בזמן הסיפור, המאה התשע

מתנהגת כמו שמצופה מאשה יהודיה, מאורסת. היא ייצרית וחופשיה, רוקדת ורודפת אחרי הגברים 

 ומנוגדת לדמות אותה עגנון מייעד לאשה.  שסביבה, מפתה אותם. היא מעין דמות חתרנית ומודרנית

עוזרת בית, מאפשר גם את אינוסה  –לכן, היחס אליה גם מאפשר את עיסוקה בעבודה נחותה, "שפחה" 

 ובשימוש בה לצורך סיפוק יצריו של ראובן האדמוני וכן את נידויה מהחברה.

מעלה ומעצימה אותה,  אחר. אף על פי שדמותה לוקה במומיו, ליברכט "סואד"היחס לאשה בסיפור 

רכות, קבלה, רגישות. בניגוד לשייני סריל,  –של כוח ושליטה וגם נשיות  –מעניקה לה גם תכונות גבריות 

סואד בהיותה אשה אחרת וחריגה, מצליחה להתגדל ולהתפתח, להיות בעלת תעצומות נפשיות ויכולת 

הבדואי הקטן והנידח מתגלה  קבלה והכלת האחר, את שמשון שהוא הדחוי והמוקצה. האשה מהכפר

 כבעלת יכולות הענקה רבות.

 כאן המקום להצביע על כך שהיחס כלפי האשה בסיפורים נובע אולי מכמה סיבות:

כתב עגנון, סופר גבר, יהודי, שהיה בקי במסורת היהודית, בקבלה,  "עובדיה בעל מום"האחת, את הסיפור 

ה נבע גם מהיחס האמביוולנטי שלו כצמו בכתיבה במקרא, בזרמי היהדות השונים. ההתייחסות אל האש

נית של הדמות ייתעל יחסים בין גבר לאשה בסיפורים וכך גם מנקודת ביקורת על התנהגותה הייצרית והפ

 עשרה. -הנשית שיצר, שלא התאימה לאשה היהודיה שהוא מכיר מילדותו במזרח אירופה במאה התשע

ת אשה שאף על פי שהיא ודאי בקיאה במסורת היהודית, כתבה סביון ליברכט, סופר "סואד"את הסיפור 

בסיפורי המקרא, היא באופן כזה או אחר פתוחה ומודרנית, פמיניסטית והחומר הספרותי ביצירות שלה 

 עוסק הרבה במערכות יחסים בין גברים לנשים, אמהות ואבות לילדיהם ועוד.

-על יחסי גברים לנשים במאה התשע 1931נכתב בשנת  "עובדיה בעל מום"השניה, זמן הסיפור. הסיפור 

 וכך גם הזמן הסיפורי. 3444נכתב בשנת  "סואד" עשרה ואילו הסיפור

, היחס כלפי האשה "עובדיה בעל מום"השלישית, יחס החברה. בחברה היהודית המסורתית בסיפור 

ילדים. הבית מאופיין בשני פנים. הפן האחד רואים באשה זו שצריכה להישאר בין כתלי הבית, ללדת ולגדל 

הוא מבצרה ומקומה של האשה והחוץ מקומו של הגבר. הפן השני, אשה שיוצאת מחוץ לביתה, לעבוד, 

 יכולה למצוא את עצמה נפגעת ונענשת מהחברה.  –לרקוד, להתחכך בחברה, להיות חופשיה 

ד, כחברה חילונית בשנת אלפיים, גם אותה ניתן לבחון בשני פנים. האח-החברה היהודית "סואד"בסיפור 

מתירנית, מקבלת, נותנת מקום לאשה להתפתח מחוץ לביתה, לעבוד ולהשתכר למחייתה, ללמוד, לעשות 
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חרדית בישראל היחס כלפי האשה נשאר בהרבה מקומות -ככל העולה על רוחה. הפן השני, בחברה היהודית

ם ובטיפול בהם כמו מלפני שנים רבות, בו האשה צריכה להיות בביתה פנימה, לעסוק בהולדת ילדי

 ובהעצמת בעלה.

היא החברה הבדואית, שלפי הסיפור מעוצבת כחברה מתירנית הנותנת  "סואד"חברה נוספת בסיפור 

לאשה הבדואית אפשרות לצאת לפרנס עצמה, אך צריך גם לזכור, שבחברה הבדואית יש גם את החברה 

, להיות בביתה/אוהלה האשהמאלצת את מלה את הבנות הצעירות כדי שלא תרגשנה הנאה, המסורתית ש

כרוכה לאביה או לבעלה ולא מאפשרת יציאה ומתירנות. אישה מתירנית, חופשיה וחתרנית עלולה להירצח 

 על רקע של כבוד המשפחה.
 

 לסיכום הסיכום,

ניסיתי לערוך דיון משווה בין הסיפורים, החל מבחינת המבנה, השפה השונה בהן נכתבו היצירות, ההשפעה 

תשתיות מהמקרא, ממקורות חסידיים,  –עם סופרים וסיפורים אחרים, הרקע שלהם וההתכתבות 

 מהספרות העברית וכתיבה נשית.

כמו כן בחנתי את הדמויות בעלות המום, את אופן הקבלה שלהן את עצמם ואופן קבלת המום על ידי 

 הבדואית.הנוצרית, היהודית,  –החברה. בחנתי ארוכות את היחס כלפי האשה בחברות השונות 

ערכתי השוואה בין הסופר עגנון וצורת התפיסה שלו את הדמויות, השימוש במוטיבים ספרותיים, ברמזים, 

באירוניה והסופרת האשה, סביון ליברכט, שסיפוריה הקצרים זכו לביקורת מועטה, אך כתיבתה 

מוסווים ולעתים והנושאים בהם היא עוסקת מרתקים וזוכים לעיבוד והמחזה. השימוש ברמזים שלעתים 

גלויים מאוד על נושאים שעולים על סדר היום הפוליטי והחברתי בישראל, בעדינות ובהירות בנגיעות 

עוקצניות ומעט אירוניה. האשה שמופיעה ומועצמת ברבים מהסיפורים, בקשריה הסבוכים וביחסים עם 

וחלש. השימוש הרב  הורים, בני זוג, ילדים. בהרבה מהסיפורים שלה האשה מועצמת והגבר רופס

במוטיבים מהשואה, ביחס לנשים שם ולנשים שהגיעו לכאן. היא אף קוראת מחדש, קריאה חדשנית 

 –בסיפורי המקרא ומעניינת ומרתקת בסיפוריה ואופן עיצוב הדמויות על שלל צבעיהן והופעותיהן 

 בדואיות, ערביות, חרדיות, אמהות, קיבוצניקיות ועוד. 

היצירות היה מרתק ומאתגר. לנסות למצוא את המקורות, תמונות התשתית וזמן  הניסיון להשוות בין

היצירות גרם להתבוננות מחודשת בסיפורים אחרים גם של הסופרים בסיפורי המבחן וגם סיפורים אחרים 

 שעוסקים בבעלי מום וכאלה שלא.

רבדים נסתרים שאיפשרו השורשים וההסתעפויות בסיפורים, נקודות המבט השונות והרבות גרמו לגילוי 

על יופיין הפנימי והחיצוני על  –לי להשליך על סיפורים אחרים ונתנו כלים לבחינת דמויות בעלות מומים 

 אף המומים בהן.

נעם לי להכיר את הסופרים ולבחון יצירות רבות אחרות שלהם, כך גם לקרוא ביקורות ומחקרים רבים גם 

 מהם על אחרים.עליהם, על יצירותיהם ו
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The Disabled as Reflected in S.Y Agnon’s “Obadia the Cripple”  

and in Savion Liebrecht’s “Suad”: a Comparative Study 

 

Michal Shafrir 

 

Abstract 

 
 

  This study undertakes to examine the role of handicapped, maimed, and disabled 

people in literature. Humans with handicaps and disabilities occur in many literary 

works, from Greek mythology through the Bible, in world literature in general, and in 

Hebrew literature in particular. Human deformity by definition is a certain visible, or 

discernable disability, such as an amputated limb, lameness, blindness, being deaf, or 

hunchbacked for example, as well as emotional and mental disability that society 

defines as a handicap, and looks upon people with such disabilities as being inferior and 

abnormal. As disabilities, both physical and mental, are perceived by society as making 

one abnormal or undesirable, those who are afflicted by such disabilities may find 

themselves isolated and excluded by those around them, in spite of the fact that they are 

fully capable of being a constructive member of society. Society, in certain instances, 

may welcome a disabled person back into the mainstream. Social exclusion is rarely 

justifiable and may even have the effect of causing stress that can lead to emotional 

disability in those that carry the societal stigma of being handicapped or disabled. The 

dictionary’s definition
1
 of handicapped is: "crippled, or flawed in one or several organs 

and unable to succeed". (p. 75). 

In world literature the disabled and handicapped appear in many stories, such as in the 

wonderful works of Victor Hugo, "The Hunchback of Notre-Dame" (1831, Hebrew 

translation in 1931), "Les Miserables" (1862, translated into Hebrew, 1988) and others. 

In Herman Melville's captain Ahab in the story "Moby-Dick" (1851), which tells of his 

                                                           
1
  Ibn Shoshan, Avraham.The Intensive Hebrew Dictionary. 1982. p. 75. 
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obsessive whale hunting, causing him to lose a leg in one of his confrontations with 

them. William Golding's "Lord of the Flies" (1954, translated into Hebrew, 1965) deals 

with children who experience the trauma of an accident which lands them on a desolate 

island, and how they create a society which defines what is acceptable, what is different, 

and what is not acceptable. Such is also the case of the heroine in L. N. Tolstoy's "Anna 

Karenina" (written in 1873, published in 1877), and society’s attitude towards her, and 

her unacceptable behavior, and in the story "Madame Bovary" (1857, Hebrew 

translation in 1991) by Gustave Flaubert, which also shows a blatantly negative attitude 

on the part of society towards the woman's nonconformist behavior. In Hebrew 

literature the subject of the handicapped is a repeated theme in the many stories of 

Rebbe Nachman of Braslov, such as in the story "The Seven Beggars" (1811), which 

deals with seven different beggars, each with different disabilities (blind, deaf, dumb, 

crooked necked, hunchback, amputee) from the view of redemption and Jewish faith. 

Such is also the case in the story told in Mendele Mocher Safarim’s (S.Y. Abramowitz) 

"The Beggars Book" (which was published in 1869), written originally in Yiddish, and 

its various characters and their various disabilities, among them Fishka the Lame, the 

blind  beggar and others.  

 

S.Y. Agnon’s "Ovadia the Cripple" (1920) examines how the physically 

handicapped are regarded by society. In other stories, such as "A Simple Story" (1935) 

in which the character Herschel goes insane because of his love for Bluma, he examines 

the insanely disabled, and in additional stories such as "And the Crooked Shall be Made 

Straight" (1912), "The Doctor's Divorce" (1941), "Fernheim" (1949), "Allegiance" 

(1943) and others, he examines the characters’ loss of emotional balance of mind, for 

various reasons, leading them to become social outcasts.  

Deborah Barone also deals in many of her stories with a crippled and maimed woman. 

This is the case in "Fragile" (1949), and "By Way of the Thorns" (1943). The female 

characters in her stories take the form of the cripple, the overweight lame (Hayya 

Pruma), or one sitting in a wheelchair by the window inanimately (Musha), and other 

emotionally handicapped women. Because of their deformities and disabilities society 

rejects them. Sometimes they are successful and society is willing to accept them, but in 

most of the stories the disabled women’s fate is to remain alone sitting by the window 

with no redemption in site.  
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Jacob Steinberg's stories also deal with women, as his story "The Blind Woman" 

(1922), in which society forces the women, Hannah, to marry an undertaker, but with 

great inner strength and the compassion instilled in her by the author, she succeeds in 

creating a home (even though in a graveyard), and gives birth to a daughter. However, 

in the story "The Rabbi’s Daughter" (first published in 1914) he addresses the issue of 

an unmarried woman who has relations with her fiancé from the Jewish legal point of 

view. The author choses to make her pay with her life as a result of this transgression, in 

which not only is she the guilty party, but also her fiancé and the society and its 

conventions are guilty.    

Yoram Kaniuk in "Chaimo the King of Jerusalem" (1987) deals with the wounded in 

Israel’s 1948 War of Independence through the character of Chaimo, who before the 

war had been the 'King of Jerusalem'. Kaniuk creates a character that can’t be called a 

human being, because he is now amputee, without hands or legs and also blind, since all 

that remained of him was his once beautiful lips that remained in tact after the war.  

Savyon Liebrecht writes in her short stories about people with various deformities. Arna 

Golan
2
 add about Liebrecht’s "The Kibbutz" (from "A Good Place for the Night", 

2002): she writes that while the story depicts the collective and social atmosphere of the 

multi-generational kibbutz at the beginning of the twenty-first century, the moral 

shortcomings that are exposed, and which have taken place over two decades earlier, 

may be interpreted as criticism of the gap between the social and moral ideals […] and 

the implementation of those ideals in reality. The kibbutz society, which was based on 

the ideal of equality, and which was to be a moral and just society, is exposed for its 

discriminatory attitude and the humiliating behavior exhibited towards members who 

are less capable, whether physically, or especially, intellectually or emotionally. The 

social status of those seen as weak is inferior, but what especially stands out is the 

degrading and exploitative behavior shown towards those people, and how it is exposed 

in all its brutality and cruelty. [...] The parents suffer from mental retardation and their 

fate, like that of their children is sealed, as a result of the relationships and actions of the 

others, those who are the fittest. [...] The subject focuses on the individual faced with the 

necessity to deal with this painful, existential truth that accompanies his being.  In his 

human weakness and its accompanying distress, that stem from the circumstances of his 

situation, and the actions of others, who perhaps erred or sinned, he is finally faced with 

                                                           
2
  Golan, Arna. Men, Women and the Burden of Identity. 2010. pp. 292-294. 
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the dramatic truth that threatens to destroy his seemingly complete and stable existence. 

[...] The story deals with the parents of a son named Melech, who suffered from mild 

mental retardation, the father mildly retarded while the mother suffers from 

"environmental retardation". They were not members of the kibbutz and they were 

deceived into giving up their private property in order for them to be accepted as 

members of the kibbutz. Furthermore, to the chagrin of Devora (the kibbutz member 

who adopted Melech when he was six years old when his parents died in an accident), 

they were victims of cruel treatment that certain kibbutz members looked upon as 

amusement, though she stood up to them. However a worse secret was soon to be 

discovered by the unsuspecting son, despite his love for her. He learned that his parents 

were murdered when kibbutz members, among them Devora’s husband, put them on a 

broken-down tractor in order to make fun of them for amusement, thus sealing their 

fate. (pp. 292-294).  

In another of Liebrecht’s stories, titled "Border Incident" (contained in: "Apples From 

the Desert", 1986) also about a little girl with a defect, Arna Golan
3
 writes that tells of a 

grandfather’s depression as the result of a suspected problem in his granddaughters 

development, a girl living in her own internal world, as his mood swings between hope 

and despair. (p. 276). In the story "Mercy" (from "Chinese I'm Speaking to You", 1992) 

the grandmother decides to drown her granddaughter as an act of mercy so that she will 

not experience the misery of the modern, rebellious woman in traditional Arab society. 

Etgar Keret's short story "Nylon" (appears in the collection "Pipes", 1992) deals with a 

group of soldiers in the Israeli army, and the poor treatment of a certain soldier, by the 

commander and other soldiers, causing the soldier to commit suicide.  

 

From the many stories that deal with people with various defects, I make a 

comparative study between the story "Ovadia Ba'al Mum" ("Ovadia the Cripple") 

(1920) by S.Y. Agnon that published in "Bmiklat" (In the Shelter) in New York in 1921, 

then published as a 'Little Story' in "Al Kapot haman'ul" (At the Handles of the Lock) 

(1922) along with other little storys such as "Ahot" (Sister), "Hupat Dodim" (Uncles 

Canopy), "Panim Aherot" (Another Face),"Harofe Vgrushato" (The Doctor's Divorce). 

Hillel Barzel
4
 points out that a 'Little Story' is more limited in scope than a story like 

                                                           
3
  Ibid. p. 276 

4
   Shmuel Yosef Agnon: Selected Articles About his Works, Compiled With an Introduction: 

Barzel,   Hillel. 1982. p. 91. 
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"Sipure Pashut" (A Simple Story), and "Bin'arenu Uvizkenenu" (In our Youth and in 

Our Old Age), though it should not be viewed in terms of a condition for the definition 

of. [...] A Little Story is one that focuses on a particular subject and deals solely on the 

relationships between a handful of characters, in love stories, about the loved and loved 

– and on the additional condition that the story won't be long. (p. 91).  

The story compared is by definition a 'little story'. It deals with a love triangle among 

two men and a woman and the complicated relationship that develops between them. In 

this lovers triangle the woman is in a complicated situation between, on the one hand, 

her fiancé who is searching for her in order to marry her and create a Jewish home 

while, on the other hand, the other man who rapes her, therefore imposing on her the 

shame and discrimination of Jewish Halachic law that categorizes her as unfit to marry 

and create a Jewish home. The story deals with the complicated relationship between 

the three, although since it is a little story, as described by Barzel, the story is much 

harsher with her and the social stigma placed on her, than it is towards the men 

involved.  

The attitude towards stigmatized men, such as Ovadia, is ambivalent on the part of the 

author. On the one hand, he is described as having external abnormalities (a limping 

hunchback), is poor and ignorant and all he wants is to prove his fiancée on her 

promiscuous behavior and her preoccupation with flirting with other men, dancing with 

them, and therefore showing him to be unworthy according to Jewish law. On the other 

hand, after his rehabilitation in the hospital, the author treats him as he would any other 

worthy man, regardless of his existing disabilities, showing respect and sympathy for 

this newly rehabilitated man. The treatment by the author of the other man in the 

triangle is also positive. Reuven HaAdmony, the servant, is a crass and violent man to 

whom others follow his lead, as the leader of a popular group of people, thus cruelly 

using this power and strength to hurt the weak, poor, and the disabled. The author 

supports and legitimizes their behavior. When he attacks and rapes the woman, the 

author doesn’t punish him, but instead choses to support him and to punish her. He even 

allows him not to marry her, and doesn’t remove the mark of disgrace from her that he 

is guilty of causing on her in the first place.  

The woman receives the heaviest punishment by the author for her behavior. While in 

the beginning he praises her beauty, her standing above others, and her rebellious 

behavior, the author chooses to eventually to make her appear less beautiful, describes 
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her as fat and clumsy, and as someone who only wishes to lure men in order to satisfy 

her sexual desires. For this she is punished – with rape and the discredit it brings to her.  

A possible reason for writing the story in this way may be the result of time that Agnon 

was in the hospital, as evidenced by his words
5
: "I can't write a malicious story. As I lay 

sick in the Jewish Hospital in Berlin and saw the negative behavior of several nurses, 

and especially the bad behavior of Dr. Silverman and Professor Stravis, which was cruel 

at times, I told myself that I will write about it and denounce their actions. In the end I 

wrote 'Ovadiah the Cripple'" (Handwriting, 1:756), but the behavior of the nurses and 

doctors in the story is wonderful, supportive and sympathetic to Ovadiah and the other 

patients.  

Gershon Shaked
6
 who critiqued the story, adds that Agnon didn’t write many stories of 

this kind and it is almost unmatched in his works. Agnon tends to be less explicit in his 

stories, covers the relationships between male and female, and if seeking out the 

obvious, makes it apparent that in the obvious is hidden many hidden truths. [...] 

According to Shaked the story is the closest of all to naturalism. [...] Researchers of the 

so-called 'naturalistic school' and their followers, often point out that it tends to see the 

world 'as it is' according to scientific fact. There are those who emphasize the closeness 

to the naturalist philosophy, in that it plays down the humane responsibility of the 

literary character. [...] Any definition by us will need to address this naturalistic school 

of thought which portrays an immoral reality, in which crude impulses control and are 

revealed in human relations and behavior. This style of writing describing things as they 

are, without any embellishments, and shows human weaknesses without fear or mercy 

(pp. 177-178).  

Hanna Herzig
7
 adds that the story is one of his most realistic ones and in it are reflected, 

very clearly, the inherent and elaborate characteristics of his art in telling a story: the 

tension between the obvious and the unobvious, between the visible and the implied; the 

abundance of implications and details generated, among them the famed Agnonian 

irony (p. 113). 

 

 

                                                           
5
  From Agnon's Archives, Handwriting, 1: 756. 

6
  Shaked, Gershon. "Flesh and Blood story", In: The Art of Agnon's Story Telling. 1976.                            

pp. 177-178. 
7
  Herzig, Hannah. The Hebrew Story in the Early 20th Century. 1993. p. 113. 
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A second comparison is the story "Suad" by Savyon Liebrecht. The story, first 

published in 2000, is included in a booklet called "Suad" – part of a chapter called 

"Human Canon". A short story, 39 little pages, which deals with the relationship 

between a Jewish man and a Bedouin young woman, each with a deformity. The man, 

Shimshon, is characterized as having a defect in his neck, making him stoop shouldered, 

having poor self-esteem, childish and lacking in social skills, 41 years old, a solitary 

man who has never been with a woman. He lives his life detached from society, when 

the young woman Suad enters his life. A slender Bedouin girl that comes to his tidy up 

his dwelling place, and who at the same time also rearranges not only her life, but also 

his. Suad is also handicapped, as evidenced by a pronounced limp with one foot being 

shorter than the other. Rejected by her people as a result of her handicap she is not 

suitable for hard work, therefore she also becomes a social outcast with her family 

origins not clear. Abandoned by her mother, her father and grandparents are also 

unknown.  She lives in the Bedouin village which supports her, but also wants to cast 

her out because of her handicap. The story teller leads the two into a delicate and fragile 

relationship, very slowly, with much suspicion and caution. Suad is the one builds, 

together with Shimson, the couple’s relationship while isolating out the hostile society 

around them. Their relationship is based on "being two of the same kind", despite the 

many differences between them: Jew as opposed to Bedouin, an older man with a young 

woman, Jewish mentality as opposed to a Bedouin mentality that is based on conflicts 

and struggles relating to land and respect. The story contains another feministic side, 

like in the biblical story of "Samson and Delilah", weaving into the plot additional 

styles and tales.  

 

In the stories examined there are more thematic similarities: One theme, explores 

relations between men and women in marriage and love. While in Agnon’s story a 

romantic triangle is built between a woman and two men, in Liebrecht’s story the man 

and woman's relationship is based on trust and love. The second theme is the deals with 

the crippled or handicapped. With Agnon the man who is the main character, is 

crippled. Another male author, Ruben HaAdmoni, creates a woman who is crippled, 

thereby producing two handicapped people. Liebrecht from the outset deals with two 

cripples, but the main plot is not about their handicaps but rather about the relationship 

between them. A similar third theme is society’s treatment of the handicapped. In 

Agnon's story the attitude is initially cruel, but gradually it improves to the point where 
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he (the handicapped) receives the treatment and support necessary to give him the 

ability to function in society. The relationship to the woman, at first without any 

handicap, gets progressively cruel as she becomes crippled – and she is punished and 

marginalized by society, and seen as not worthy of marriage in the Jewish society to 

which she belongs.  

With Liebrecht society’s attitude is different. While initially Shimshon is treated 

relatively well, he is marginalized enough to allow him to live his life, get help with 

earning a living, and has neighborly relations (with Hela and Motke). On the other hand, 

when he gets too close – mainly to women – he is cruelly insulted by those around him. 

Society shows an ambivalent attitude towards Suad. On the one hand, traditional society 

doesn’t regard women as an independent entity. Women are neither heard nor listened 

to, but rather regarded as the property of their father, brother and family. For Suad, with 

no family or lineage, she lives in a remote shack in the village devoid of any 

consideration. Possibly she is seen as a non-human entity, whether a witch, or some 

kind of demon, because of the fact that she has no family and lineage. On the other 

hand, and despite her flaws, society allows her to live on the outskirts of the village (in 

the shack), to study (in the Mission), and to support herself (by working during the 

harvest or cleaning). One wonders why the author used the character of a Bedouin 

woman, when in traditional Bedouin society a woman can't become close to a man 

without getting injured or killed because of the dignity of a woman and her body. Is 

there any possibility of a relationship between a Bedouin woman a man, a Jewish man 

at that?  

Between the two stories there are also differences: the first being that Agnon seems to 

deal with a particular handicapped character, as the title of the story implies, while in 

truth this is not the main point of the story. Agnon leaves Ovadiah in the hospital for 

rehabilitation for almost a year. In my view, the essence of the story is the relationship 

to the woman, punishing her for unacceptable behavior by her becoming crippled.  

In addition, it is possible to see the woman as representing the struggle between the 

divine nation of Israel in exile, and the struggle between the enlightenment and the 

Hasidim. Agnon, who was well versed in the Kabbalah, Hasidism, and the various 

struggles among the different streams of Judaism, possibly uses the woman as the 

embodiment of these struggles, choosing to punish her in the end. 
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Such is also the case in Liebrecht’s handicapped Suad. She has many other features, in 

addition to being handicapped. She is a Bedouin, rebellious, a feminist who fights to 

further herself, and also is feminine. She also has the strength of a man – able to carry 

lumber, tidy up the yard – the doghouse, pick weeds, hoe the soil, and to start a fire. She 

also has the spirit of a survivor, one who goes outside her village with the men, standing 

like beasts in the back of a truck. She supports herself as they do, if not by picking 

during the harvest like them (because she can't) then by cleaning houses. In addition, 

she is very young. She says she's 19, but it is clear that she is much younger. Suad is a 

strong character, with a clear purpose, to find the partner that she can't find in her own 

village because of her family and past. She's determined, not using her body to seduce 

Shimshon. Suad’s handicap is secondary to her character. It is mentioned a few times 

during the story but is not the point of the story. 

Another difference is the one between masculine and feminine writing. The first story, 

written by Agnon, contains a male perspective on disability and the romantic triangle. 

The second story written by a woman, Liebrecht, is from a female perspective, writing 

as a female about relationships between men and women.  

Also, the stories were written in a different time and take place in a different time. 

Agnon's story was written in 1920, takes place in the late nineteenth century, and is 

about traditional Jewish society in a small town in Eastern Europe. Liebrecht’s was 

written in 2000 about Bedouin and Jewish societies in the early twenty-first century in 

Israel. 

 

In an additional chapter I will examine the writing and the works of the writers. 

Agnon’s works over many years, his tremendous contribution to Hebrew literature in 

countless stories on varied issues. The dilemmas and conflicts, the relations between a 

man and a woman, between a weak man and a strong and dominant woman. I will 

examine the sources upon which the stories lean upon, from where the main body of the 

story is derived, and the sources of the stories. I shall examine the motifs, the themes 

and the language, irony and sarcasm. I will do the same for Libercht’s works, which are, 

unlike Agnon’s writings over many years, consolidated into a few books. The vast 

majority of the stories are short, only two of them being novels. Liebrecht started 

writing at the age of 37 and later on some of her stories were turned into plays in the 

theater ("Apples from the Desert", "Sonia Muskat", and "Horses on Geha Road"). In her 
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works I will also examine their origins, the authors from whom she drew their ideas, 

who she based herself on, and with whom she communicated.  

I will compare her different and feminist interpretation of Bible stories, based on the 

comparison of "Samson and Delilah", and the inclusion of the various motifs of the 

Holocaust, Bible and other sources.  

Liebrecht, who limited herself to few interviews and whose stories were not often 

reviewed, did not stand out. It is therefore more difficult to examine the hidden layers 

within the wider story. In her stories she addresses the relations between man and 

woman, fathers and sons and daughters, mothers and daughters, relations between Jews 

and Arabs, and within Arab society. The point of view expressed in most of her stories 

is mostly one of, and about women, and dominant women alongside weak men. 

 

In the last part of my work I will comparatively discuss the two stories. I will 

begin from the outer framework of the stories about the stories and the layers of stories 

within the stories. I will continue by comparing the two writers, by way of the point in 

time the stories were written, and the period of time in which story takes place. I will 

compare the general structure, the title, chapters, the language and its origins. I will 

compare the characters, between the handicapped – the feminine and masculine, society 

and the writers’ attitudes to the handicapped and crippled men, and towards the 

feminine characters in the stories. I will also compare the societies: traditional Jewish, 

Arab, and Bedouin.  

Comparison between the writers and their stories is challenging for several reasons. For 

one, many studies have been performed and written on S.Y. Agnon, his style of writing, 

and on his stories. Few studies have been written about Savyon Liebrecht, on her style 

and stories. Liebrecht did not like to be interviewed and an examination of her work is 

unknown.  

The second is the point of view. Agnon, as a writer who writes the story from a male 

perspective on complex relationships between men and women and Liebrecht who 

writes from a  feminine perspective on relations between man and woman, empowering 

women and showing acceptance of those who are different. Thirdly – from a religious 

point of view. Agnon was a devoutly religious Jew. Liebrecht, a feminist, secular Jew. 

Fourth – birthplace and life experience – Agnon was born in Buczacz in Eastern Europe 

and lived alternately in Europe and in Israel. Liebrecht was born in Germany and 

immigrated to Israel at a young age and lives there today.  
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The stories themselves are different from each other. Certain points contain similarities 

while others are in contrast. It is possible to see overlapping parts in the story’s 

structures and in their abuse of the handicapped. Afterwards each of the authors builds 

their story in a different direction. Agnon in punishing the woman by making her 

handicapped, while Liebrecht empowers the woman and builds upon her relationships.  

Language, and the hints that build the readers’ expectations of how the story will 

develop that are scattered among the layers of the stories, are different. Agnon’s 

language is immersed with references from the Bible, the Kabbalah, and other Jewish 

sources. He casts his story with sarcasm and irony between the lines, so that sometimes 

it seems that different, and even opposite interpretations, from those understood at the 

beginning are hidden in a word or phrase. 

Liebrecht writes in her own unique style that is simple and easier to read, though she 

also weaves into her story hints and expectations, themes from the Holocaust, land 

disputes between Jews and Bedouins, and others. Hidden here are also hints of Bible 

stories, such as The Garden of Eden, Lot’s wife, Samson and Delilah, and others. 
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