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  " זה שאנו מסיחים דעתנו ממנו"

   ל עגנוןש' טלית אחרת'על 
  

  רות נצר

  

ללמוד תורה אצל פרויד לחוצה לארץ שיצא "על חברו מספר  עגנון 1'לפנים מן החומה'בספרו 

פור יבהמשך אותו ס). 17' מע" ( יונג או אצל אחר מאותם שביקשו לקעקע את חיינו אצלאו

... הפכתי חלומי לסמל אשר שונא אני לו מכל דבר אשר אשנא ":ת על פשר החלומוהוא כותב

בדרכו האירונית אך  ."ולא אוכל שאת את הסמלים שפוערים את פיהם לקבל חוקים לבלי חוק

 עגנון. )49' מע ("ואולם עתה בצרת נפשי התחפשתי והלכתי אל הסמלים: "הוא ממשיך כך

 למרות ההצהרה שלו כנגד .ספריו ב בהם משתמש שכן הואחלומותשל  הכיר בחשיבותם

ביצירתו דוברים בשפת המובאים וגם החלומות ,  יצירתו דוברת בשפת הסמל,פרויד ויונג

 2'טלית אחרת'פור י כאן בסונעניינ. ביצירותיותוח הסמל ינ ומכאן הלגיטימיות של ,הסמל

  .שכידוע הם דמויי חלום, של עגנון' ספר המעשים'פורי ישהוא אחד מס

 היא בעובדה שפרויד פיתח ,ים של עגנוןפוריסתמכות על תורת פרויד לפשר הסהבעיה בה

, מבוססת על ההנחה שציר הקיום האנושי הוא המיניות המודחקתהמתודה לפשר החלום 

. כל התרבות כולה נובעת מהדחקה וסובלימציה של המיניות ושאר יצרים ותסביכים נלוויםשו

                                                 
  .1969 , שוקן, לפנים מן החומה,אל יוסף עגנון שמו1
  .1960 , שוקן, בתוך סמוך ונראה, בתוך ספר המעשים, טלית אחרת,עגנון שמואל יוסף 2
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יונג ואילו , ותחליף של דמויות ההוריםה של היצרים פרויד ראה ברוחניות ובדתיות סובלימצי

פור דמוי החלום יהס. בנפש האדםשל הרוחניות והדתיות  הכיר בחשיבותם המקורית

-הדתיתעוסק במצוקה הקיומית סביב אבדן השלמות , כמו חלק ניכר מיצירת עגנון, שלפנינו

  .י אלה אסתמך על תפישתו של יונג את הנפשיבדבר. רוחנית

את כן  ו,רש חלום עלינו להבין את המשמעויות האישיות של החולם המשוקעות בוכדי לפ

אין צורך , פור דמוי חלוםיהוא סאם גם , פוריש סלפר כדיאולם . עולמו הרוחני והתרבותי

 עולמו הרוחני והתרבותי של  להבין אתאך חשוב, לדעת את המשמעויות האישיות של הסופר

נו של עגנון ישהרי עני, ירת עגנון קודם כל מתוך עולמו היהודילכן עלינו להבין את יצ .המספר

   .בורוי אלא לבטא את דורו דרך דמות ג,לא לספר על עצמו

-האנטי(בור יהג יש שיבוש ביכולת 'םספר המעשי'פורי ישאר סכל בו' טלית אחרת' סיפורב

ם הוא זה מאחר שאלוהי .מעשיו הדתיים בפרטאת להוציא לפועל את מעשיו בכלל ו) בוריג

פקוד י ששיבוש הת הר,והמעשים הם מעשי האדם', ֵאל אדון על כל המעשים':  בפיוטשקרוי

לא במקרה כינה עגנון ( השיבוש שתלב עםנראה לי משל עגנון  'ספר המעשים'פורי יבכל ס

 ) קפקאכמו(עגנון בוחר ' ספר המעשים'ב. אמוני-הדתיבמעשה ) בושאץ בשם ְש'את עירו בוצ

 הזמן ,מופקעים מתוקפם חוקי הלוגיקה ,מעצם מהותו כחלוםבו שהמסויט ם בתבנית החלו

מצב את ה מתאימה לבטא תבנית זו.  חרדה ואבדן דרךיםטאוכך מב לע ונוסף ,והמקום

 וחייו ,ובהכוונה המודעת של חייו, בסדר,  בארגוןותפורים שאבדה שליטיבור הסי של גקיומיה

הוא , ולדעת גדולים ממנילהבנתי , פורי עגנוןי בסזהאבדן . חלום בלהות של אבדן דרךהפכו ל

אפשר להבין ,  כתבנית חלום'ספר המעשים'פורי יאת ס. רוחני-התוצאה של האבדן הדתי

 של האירציונלית, אלא משום שהמציאות ההזויה, אכן נחלמובהכרח הם אפוא לא משום ש

  .  של עגנוןבורוישל ג מאפשרת לבטא את הקיום ההזוי ולכן המסויט ,מעצם מהותו, החלום

 עליו נופורים שבו המספר רוצה להתפלל עם זֵקימספר על יום כ' טלית אחרת'פור יהס

זקנו מחפש עבורו מקום בבית הכנסת שכבר התמלא .  מאחר לבוא לבית הכנסתאך, השלום

בינתיים המספר מצטער על שציער את זקנו בכך שאין לו מקום ובכך ,  ואינו מוצאאנשים

אז הוא רואה שהביאו ספסלים ושמו  .היהוא חש צמא וכמעט חוטא בשתי. ואחר לבישא

אדם אחד שאיני רוצה להזכיר שמו עומד על " ו,דשואותם כמו מדרגות לשמאלו של ארון הק

והוא שר פזמונים שאינם של יום , וכמין מצנפת של נחתום בראשו,  המעלה העליונהבג

 ,ד על ידו ועושה לפי אותם הפזמונים עוויות של שטותעומ, בנו או בן בנו, ונער קטן, פוריםיהכ

,  שהמספר אינו רוצה להזכיר את שמואדםה". וחצי בית המדרש מביט ומסביר להם פנים

הספסלים שהאיש עומד . פוריםיליצנות מיום הכהעושה  ,הוא כעין נציג של הסטרא אחרא

 הנער .ת הסטרא אחראכשצד שמאל גם הוא מייצג א, דשועליהם עומדים משמאל לארון הק

שבו נער קטן , )ו, יא(הקטן הדמוני מופיע כאן בהיפוך משמעות אירוני של הפסוק מישעיהו 

 ְוַנַער ֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדוְוֵע  ְוָנֵמר ִעם ְּגִדי ִיְרָּבץְוָגר ְזֵאב ִעם ֶּכֶבׂש: "נוהג בחיות בימות המשיח
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להם פנים הוא כנראה מחצית נפשו של המספר ביר מסה חצי בית המדרש ".ָקטֹן נֵֹהג ָּבם

  .להפרעות ולפיתוייםהפנוי 

מוצא מהונו הוא ילתבאותו בית כנסת ונמצאת ה מחפש את טליתו אחרי כל זה המספר

, עכשיו כשמצא אותהאלא ש. אחרות חיפש אותה ולא מצא אותה שםפעמים שעה ש, אותה

תמע אפוא שהוא מוצא אותה משום  מש.חסרה בה ציצית אחת ולכן היא פגומה ופסולה

 הכפירה והיצר של פרוץ אלכשהוא כי את הטלית המבוקשת אינו ראוי למצוא , שהיא פסולה

   .הסטרא אחרא

נזדרזתי ופשטתי את ידי לתוך חור שבשולחן ": עגנון מתאר זאתשלב לאופן ראוי לשים 

יה ועכשיו פעמים הרבה חיפשתי שם את טליתי ולא מצאת. והוצאתי משם את טליתי

  : 'שיר השירים'כאן מהדהדים הפסוקים מתוך ". הרי דבר הוא שראוי לתמוה עליו... מצאתיה

ֲאַבְקָׁשה ֵאת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפִׁשי ִּבַּקְׁשִּתיו   ָאקּוָמה ָּנא ַוֲאסֹוְבָבה ָבִעיר ַּבְּׁשָוִקים ּוָבְרחֹבֹות:ב, פרק ג

  .ְולֹא ְמָצאִתיו

ּדֹוִדי ָׁשַלח  : ד .ַרְגַלי ֵאיָכָכה ֲאַטְּנֵפם-ֻּכָּתְנִּתי ֵאיָכָכה ֶאְלָּבֶׁשָּנה ָרַחְצִּתי ֶאת- ָּפַׁשְטִּתי ֶאת:ג, פרק ה

  .ַהחֹר ּוֵמַעי ָהמּו ָעָליו-ָידֹו ִמן

שאי , היא השכינה, החיפוש המתמיד אחר הטלית מבלי למוצאה הוא כחיפוש אחר האהובה

ואמרו חכמים  , הטלית היא מצוות ציציתמצוות. אפשר למוצאה והיא בחזקת מחוז חפץ בלבד

הטלית שאינו יכול ). ירושלמי ברכות א ("ות ציצית כאילו מקבל פני שכינהושכל המקיים מצ"

כשהוא פושט ידו אל החור . עוד להשתמש בה היא ככתונת האמונה שפשט ואיכה ילבשנה

) ו את הטליתלשמור בשאפשר לחן התפילה ודימוי שאינו מתאים לפתח במבנה ש(לחן ובשש

 אלא שדומה שהמספר חש ,שכינת הנשמה, כלת הנשמה, אל הכלהלהגיע המנסה ד הוא כדֹו

אי היכולת למצוא את הטלית השלמה מקבילה לאי יכולתו למצוא לו מקום . שטינף את עצמו

אותו : "עם תחילת הסיפור המספר אומר. הוא גם כינוי לאלוהות' המקום' שהרי ,בבית הכנסת

מחמת ריחוק המקום ומחמת ששהיתי על . ים עלתה על דעתי להתפלל עם זקנייום הכיפור

 שהמספר מדבר' ריחוק המקום'נראה ש". מטתי שחרית יותר מדי באתי לאחר פסוקי דזמרא

 .מאלוהים', המקום'אלא הריחוק שחש המספר מ, מבית הכנסת  אינו רק המרחק הפיזיעליו

הוא אין  .וקי דזמרא שהם פסוקי שבח לאלוהיםלפיכך אין זה פלא שהוא בא דווקא לאחר פס

שהיא האלוהות השוכנת בעולם ובנפש ,  השכינה.מוצא בנפשו את המקום האמוני השלם

כאותה טלית שלמה וכתפילתו של ומגינה עליו  אינה שורה בו ואינה עוטפת אותו ,האדם

   .המאמין

עולה בנו , ושוב נסתרתושבה ונגלית , הכלה המסתירה פניה בשיר השיריםשל האסוציאציה 

על החזן שמכסה איך כבר בקטנותו היה תוהה כשהמספר מהרהר , פוריכבר בראשית הס

אם כן , הוא מצוי ועומד עליוהרי הרי הוא קורא לו ו": פניו בטלית בעת שהוא קורא לאלוהים

שמחה ששמחתי אני הכאותה , אילו גילה פניו היתה שמחה גדולה בעולם? כיסוי פנים למה
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ולבסוף גיליתי פני , שאני והוא ביקשנו זה את זה, בשעה ששיחקתי במחבואים עם אבא

כל זמן שיש טלית , השכינה, כך הכלה, ונגלהמסתתר הבשמים שכמו אבינו ". נו זה לזהיצונמ

  .שלמה אפשר לערוג מבעדה אל הסתר הפנים ואל גילוי השכינה

חור ייש אפורים יסמה יםבשני. פוריםיעגנון עוסק ביום כ' ספר המעשים'בפורים אחרים יגם בס

עוסק ' פי שנים'פור יסה.  או הפרעה אחרת בתפילהלקום לתפילה ולהגיע לבית הכנסת

פוש מתמיד אחר טלית או יחמ הנובעתהתפילה החמצת ב ו,פוריםיחור לתפילה ביום כיבא

יק ממצחו של אביו העטוף אור מבה שבו ילדות בזיכרוןנזכר  שעה שהמספר, טלית מתאימה

הטלית הפגומה היא פורנו ישבס שםכ ,הטלית המוחמצת היא האמונה המוחמצת. טלית

  .  שנפגמהשלמות האמונה

האפשרות של  הקריעתל והטוי להחמצתלבוש כבימעטפת פגיעה בהמשמעות הסמלית של 

 3'המלבוש 'פוריבס. פורים נוספים של עגנוןי מצויה בס,רוחנייםהלשלמות החיים הנפשיים 

 תיקונו הוא מלבוש הנשמה שיכולה להיתקןהמלבוש שהחייט מאחר להתקין ומחמיץ את 

 המספר ובתו 4'עם כניסת היום'פור יבס. אלב האמונהכרוכה במתוך העבודה הנפשית 

 נשרפת כותנתה של הבת שם. הכנסתבית מגיעים לופורים מפני פורעים יבורחים בערב יום כ

 אפילו קרעי ספרים לכיסוי הגוף אין כבר .מוצא במה לכסותה אבן הואישנותרת עירומה 

וכשהיא : "עם הנשמהבמפורש ומזהה אותה " בתי בת נפשי"את הבת הוא מכנה . בגניזה

שהיא מתאווה , אלא לרמז לך באה, מתגלית בדמות ילדה אל תאמר נשמתך טהורה כילדה

 עגנון 5'אורח נטה ללון 'ובספר). קעה' מע', עד הנה'(" ומשתוקקת ונכספת לחזור לטהרתה

קרעיו . שהוא מכסה את הגוף, דרכו של בגד להטעות": מדמה את קרעי הבגד לקרעי הנשמה

בשר זה שמציץ מן . אלא מגלים את נפשו, ולא את גופו בלבד הם מגלים. בלבד מגלים אותו

בד אני ולא את בעלי הקרעים בל ...הקרעים יש שהוא דומה לכף ידו של עני שמבקשת צדקה

  .)51 'מע ("אלא אף את עצמי אני רואה, רואה

מתקשרת במשמעותה עם מחיקת , גורמת לפסילת הטליתה ,ציצית אחת מארבעהסרת 

מחיקה זו גורמת .  במצחו של הגולם, לפי האגדה,שנכתבה' אמת'לה ימהמ' האות א

'  אהאותהוסרה  לאחר' מת'נותר רק ה' אמת'לה יכשמהמ, חורבנו של הגולם-לקריסתו

 המספר אומר שרק את המת מלבישים בטלית שהסירו .האלוהית שהעניקה לו רוח חיים

שמצא , יש בכך רימוז שהמספר עצמו. ואדם חי אינו רשאי ללבוש אותה, ממנה ציצית אחת

  ?אולם על איזה מוות מדובר. בסכנת קרבה למוות, ציציות' את טליתו והיא בעלת ג

                                                 
  .1968 , שוקן.עד הנה:  מתוך, המלבוש, עגנון שמואל יוסף3
  .1968 ,שוקן. עד הנה:  מתוך, עם כניסת היום, עגנון שמואל יוסף4
  .1968 ,שוקן. ה ללון אורח נט, עגנון שמואל יוסף5
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ה היא סופו של מהלך פנימי של אדם המבקש להתפלל הטלית הפגומ' טלית אחרת'פור יבס

שעה , העולם האבוד של אמונה שלמהאת מייצג הפורים עם זקנו עליו השלום יביום כ

וכפרה ולא לא בתשובה , פוריםיכהלא במשמעות יום , עצמו אינו עסוק לא בתפילההמספר ש

 מקום לשבת והוא אין לו: פיתויים אחריםב ווהעדר אלא בתחושות של חסר, בקדושת החג

א את  אל, הצפוי לולא את המוות הקונקרטיאפוא המוות שנרמז בטלית הפגומה מסמל . צמא

גימה במלבוש הנשמה  את הפ;שגוררת איתה את מות שלמות הנפש הפנימית, האמונהמות 

כמו מותו של החייט , מוות זה.  לתקן אולם החמיץ את עבודת התיקוןיטיחו שאמור היה כאות

,  שאיבדה את אמונתה ערעור הארגון של הנפש מסמל ומבטא את,את משימתושהחמיץ 

הפת השלמה הטלית השלמה מזכיר את  אבדן. פוריבסלערעור הלוגיקה הריאלית מקביל ה

  .שגם הוא בספר המעשים', מהיפת של'פור יבס, אינו מצליח למצואהמספר ש

אחר לת אלישע בן אבויה ש מזכיר אשם זה. ולא טלית של מת' טלית אחרת'פור קרוי יהס

 מהדהד בו את פגימת הטלית' קיצוץ בנטיעות'הדימוי (הפרדס המיסטי " קיצץ בנטיעות"ש

עגמה : "פור מסתיים במשפטילכן הס .'אחר'וכפר באמונה נקרא ) שנקצצה ציצית אחת ממנה

פורים זה יכהאלא על יום טוב קדוש זה של יום , ולא על אותו דבר שלחש לי. נפשי עלי

  ".  עובר בלא תפילה ובלא כלוםש

בא אותו שאנו מסיחים דעתנו ממנו : " עגנון כותב?פוריבסדמותו המסתורית של הלחשן מהי 

הניסוח של דמות שאין לכנותה . "ציצית' טלית של ג, והוא אינו מסיח דעתו ממנו ולחש לי

וצה להזכיר ואדם אחד שאיני ר: "פוריתחילת הסמאור הדמות הליצנית ימופיע גם בת, בשם

האם ". ועושה לפי אותם הפזמונים עוויות של שטות…  המעלה העליונהבשמו עומד על ג

 אינו המספר? להזכיר את שמה נובע מפאת כוחה הדמונימ הימנעותשהמדובר באותה דמות 

 ואינו ,"מה בא זה להשמיעני: "הוא אומר. מרשה לעצמו להרהר במהות הדמות שמפגיעה בו

עולה האפשרות שמדובר באותה דמות פנימית הדברים מניסוח . שמיענישואל מי זה בא לה

כמבקשת , ומטלטלת אותו לכאן ולכאן, כנגד רצונושל המספר אל עולמו פולשת המתעתעת 

  .את התייחסותו

ציציות '  וכי איני יודע שטלית של ג.מה בא זה להשמיעני, התחלתי מהרהר: "ממשיךהמספר 

היא השאלה שאנו אמורים לשאול על כל חלום " השמיענימה בא זה ל: "השאלה". פסולה

  .שפוקד אותנו

, יכול להיות קולו של המוות "אנו מסיחים דעתנו ממנו והוא אינו מסיח דעתו ממנושאותו "

 אלוהיםקולו של אור מתאים ביותר ליגם תהוא אבל . ויכול להיות גם קולו של הסטרא אחרא

שהסיח דעתו מקול אלוהים ואלוהים לא הסיח דעתו  ראו את מעשה יונה. את כל אלהמכיל ה

 המכיל את נפש הפניםבמודע -אור מתאים ביותר לקולו של הלאי גם תהואו !ממנו

והוא ,  להדחיק ולהתחמק ממנותנויי למרות נטאינו מסיח דעתו מאתנו ש,האפשרויות כולן

ע בחלום לבטא את ייתס מ,כמו קול אלוהים, מודע-פעמים רבות קול הלא. ה אותנו בקולומנח
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כקולו של המוות כאן  אינו בא "זה שאנו מסיחים דעתנו ממנו"קולו של , להבנתי. יתויהנח

  . הזהיר לבאה כקול פנימי, אלא ההיפך,  של החולםלרמז על מותו

יש בה כדי מודעות זו . יונועד להביא לאדם מודעות למצבו הקיומי העכשו, לפי יונג, החלום

טלית 'פור יהס. עתידב דרך חדשה שתאפשר לו להנחות את חייו פושי אותו אל חלהוביל

אפשר אולם  .פורי ספר המעשים משקף את אבדן הדרך של המספריכמו שאר ס, 'אחרת

 למשוך אותו הגממב,  מבקש להנחות את החולם שלא ללבוש טלית של מתיםשהוא גם

 . "לא המתים יהללו יה"שהרי ,  החייםבחזרה אל ארצות


