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הקבצנים
)בנימין/קפקא, רבי נחמן מברסלב, פרויד, מנדלי, 

ובעיקר עגנון(
גלילי שחר

א

העומדלע להסף,להמלזגלע להפתלים,לענילואביון,ל בויולד ,לפויטליד,למומיםלברופו.להקבצן.ל
ע ובהלודלויהלהווייתולולייולפלותים.לדמותלזו,להמר מתלאתלד ותלהלומגלואתלהמלסוג,לייל
בהלרםלכדיל הביעלאתלכ כ תלההוויהל)ואתלק קו יה(.להקבצןל—לפ יט,לפירוגהליו יתלהבאהל

מאמר זה הוא פרק בפרויקט "גופים ושמות: קריאות בספרות יהודית חדשה", הנתמך בידי הקרן    *
הלאומית למדע. אני מודה לעמיַתי מיכל ארבל ומיכאל גלוזמן מן החוג לספרות באוניברסיטת 
תל־אביב שקראו והעירו בתבונה. טיוטה ראשונה של מאמר זה הוצגה בפורום תלמידי המחקר 
של החוג לספרות באוניברסיטת תל־אביב. הערות המשתתפים בפורום זה הסבו את תשומת לבי 

למחסור ולפגמים, ואיני משוכנע שעלה בידי לתקנם.
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מאזוגלההפקגל—למר םלאתלהמסהלהנותגת,לאתלהיאגית,לכ ומגלאתלהרוףללסגלהמקום,להלוגר/
הלגירליאיןל ולקוגתלררלומרוגים.להקבצן,לכמולאליו,להנודד,להואלמאותםלבע ילתנועהלפוגעתל
ומעגעגתלסדגים.להופעתולבכניסותלהבתים,לע להסף,לבפתלים,לפועגת,לפוצעת,לאתלהסדגלהטוב.ל

נים,לוזגותולהיאל כןלרםלאבןלמבלןל מּוכג.ל הקבצןלמעגעגלע להבית,ליוא לע להּפְ
הקבצןלהואלהרוףלהזג,להלגיר,להתוספת,להבאל העידל—למתוךללסגונותיו,למתוךלהמלסוגל
והמוםל—לע להכ  .לאךלפייטתלהיד,לידולהמויטתלי להקבצן,למלווהלזו,ליהיאלעדותל ד ותל
ו יפ לו ניוון,ליילבהלרםלמיןלקגיאהלופנייה,לו פיכךלהיאלרםלסימוןלעז,לבוטה,לי לנוכלות.ל
הקבצן,להפויטלאתלידו,למסמןלמתוךלהמום,להמלסוגל—למתוךלהידלהגיקהלהפועגתלמןלהמגלקל—ל

אתלאימתלהקיום,לאתלהנט ,לאתלקגבתולי לזו ת.ל
אךלבקיומולי להקבצןלקיוגיםלרםלהפגדוקסיםלהמובהקיםלי להמסוגת,לכ ומגלהסתיגותל
וקפ ילהמימעותלוהמסיגהלהכפו הלייילבספגותלהיהודיתלהלדיה.לזהולפיגלהניסיון:לאנול
מבקייםל  מודלאתלהמוגכבותלהפירוגא יתלי להקבצן,לכ ומגלאתלמצבילהצביגהלי להדמותל
הזאתלהמסמנתלאתלהקונקגטיותלי להמלסוג,לאתלנט לההוויה,לאתלהפעגלואתלהד ות,לובהל
בעתליילבהלבדמותלזולרםליפעלולגירה.לבתוךליפיעהלזול—ליפיעהלמיונה,ליכןלהיאלבאהל
מתוךלהמלסוג,לרודילי לקיוםלהמריעלמתוךלמצבילההפקג,להנטייה,להאימהלוהמוי כותלי ל
תנֵאילהמליהל—למוב עתלרםלצוגתלההתר ות,להפעיגהלהמיילית.להקבצןלמר םלאתלההוויהל
בבלינתלמלסוגלולייולהםלנידוי,לאךלמתוךלההי כהלעו הלי ילותולוקוגותיולניזגיםלבמתווהל

גדיק ילי לתיקון.ל
אתלקפ ילהמימעותלי להקבצןלאנולגואיםלבטקסט,לכ ומגלבעו םלהכתב.להקבצןלהואלרםל
קוגפוסל)רוף/כתב(.להקבצן,לרוףלבע למוםלהיודעלמלסוגלובהלבעתלמסמןלאתלהפתילהלהמייליתל
י להקיוםלע להאגץ,להואלרוףלספגותי.לואיןלבכךלגקלכדיל ומגליהספגותלמספגתלפהלויםלע ל
קבצנים,לע למבקיילנדבות,לע ללסגי־כו לונזקקים.להספגותלעצמהלנדמיתל נולבגרעיםלמסוימיםל
ככתיבהלקבצנית,לכתיבהלהאוספתליאגיותלומקבצתלנותגים.להספגותלירופהלהואלרוף־קבצןל
היאלספגותלהליהלע לביגה,לבתלומולי להטקסט,לאתלמלסוגלהמי יםלואתלד ותלה יון.לרםל
בטקסטליילמומים,לאיבגיםללסגיםלוקטיעות,לוספגותלהיוא תלאתלצוגתלהקבצן,לכ ומגלאתל
פעיגתלהמלסוג,לאתלהעמידהלע להסףלואתלפייטתלהיד,לרםליוא תל תלומהלאתליאגיתלכולול

י להמייל,לכ ומגלאתלהציוויל היפתללב ילדילו הוייטלידהל קוגאים.ל
הקבצן,לאנולאומגים,להואלמדמויותלהסף,להואלעומדלבתלוםלהביניים,לבמעבג,לביןלכניסהל
 יציאה,לביןלנטי הל נתינה,לבמקוםלצגליהואלקגעלותפג.לובמקוםלצגלזהל)המיצג(למורדגתלרםל
אלתלהאפיגויותלהגדיק יותלי להספגות.להספגותליבהלכאןל הבעתלהדלקלומצבילהמלסוגל
ו כןלייליהיאלנעייתל קינהל)הספגותל וביתל בוילאב (לאוליהיאלבאהלבבקיותל)ונכתבתל
כתפי ה(לאולייילבהלתוקףלודיןל)ביקוגתלוסאטיגהללמוגה(,לוייליהיאלנעייתלבעונילובהמעטהל
עצמית,ל"לרירית"ל)איגוניה(.לבספגותל—לבמובנהלזה,ל"הקבצני",למיעהליהיאליבהלומורדגתל
מתוךלמצבילהדלק,לתלויתלהלסגלועמידתלהסף,לובעתלזו,לכיהיאליגויהליובלבלומגל)הלומגל
הקיה,להרס,לי לליילהקבצנים(לומריעהלא למצבילהקצהל—לעיויל צמוללרםלמתווהל)סמוילאול

ר וי(לי לתיקון:לפייטתלידלובקיה.ל
מובןליאנולמדבגיםלכאןלע למתווהלמסויםלי להיא הל"מהילספגות?".לאנולמתבונניםל
בספגותלכאופןלי לכתיבתלהמלסוג,לכהבעהלי להלומגלהקיה,לק יפתלהקיום;לאנולגואיםל
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אתלהספגותלבייללהרופים,לבגיבוילובריוון,לובולבזמןלאנוליביםל יילסל הלאתלתכונתלהקבצןל
ימתוךלתודעתלהמוםלוהפצע,להפעיגהלוהד ות,להואלמסמןלרםלתלביגלי להצ ה,לי לגדיפתלצדקל
ומלזוגילתיובהל)ייבה,לתיקון(.לאנולמסמניםלכאןלאתלהתכניתלה יטוגריתלי להספגותלהיהודיתל
הלדיהלומדבגיםלע ל"כתיבהלכצוגהלי לתפי ה"ל—לSchreiben als Form des Gebetes,לכךל
ניסללפגנץלקפקאלאתלהיאגיתלה יטוגריתלי להכתיבהלהספגותית1ל—לואנולעוייםלזאתלמתוךל

פגספקטיבהללומגיתלמובהקת.ל

ב

 קגיאהלהקבצניתליילכיוון.לאנולפוניםלתלי הל מסהלי לו טגלבנימיןל"פגנץלקפקא:ל
 יוםלהינהלהעייגיל מותו"ל)1934(,ליבהלמופיעלהקבצןל הגףלעיןלאךלבהופעתולמסתכמת,ל
מציצה,למסוגתלי מה.למןלהמסהלהזאתלנעבוגל קגיאהלבמעיייהל"יבעתלהקבצנים"לי לגביל
נלמןלמבגס ב,לומכאןלנעבוגל ערנוןלו כמהלמסיפוגיו,לאךלנקדיםל זאתלקגיאהלבקבצניםל
המתאספיםלבספגלהבדיחה וזיקתה ללא־מודעלי לזירמונדלפגוידל)1905(.למתווהלזהלגאייתול
אפואלבטקסטלמודגניסטיליהודי־רגמנילהנכתבלבינותלהי וייםלבאיגופה,לבעתלמיבגלור ות,ל
המיכולבמעיייהללסידיתלמתלי תלהמאהלהתיעלעיגהלובספגולי לפגוידלמגאייתלהמאהל
העיגים,לואלגיתולביציגתולי לערנון,לכ ומגלבעו מהלי להספגותלהעבגיתלהנכתבתלבפ יתינה.ל

 פילהצוגךל—לוהצוגךלהואלגבל—לניעזגלכאןלבמקוגותלנוספים.
פנייהלזולמןלהמודגניזםל מסוגתלהיאלפנייהלעקגונית,ליכןלאתלהמודגניזםלאנולגואיםל
כפגספקטיבהלעמוקהלי ליא תלהמסוגתלובעצםלכמיןללזגהלותגרוםלי להקוגפוסלהתיאו וריל
ינכתבלאזל)בדומה,לאו י,ל זמננו(למתוךלדליפותלגבהלומתוךלהיפוךלועיוות.לאתלהמודגניזםל
אפיגל גאותלכמיןללזגהלבהיפוךלוהפגזהל)"אינווגסיה"(לי לרופילידעלתיאו וריים,לו כן,ל
בהקיגלזה,לההקיגלי לבנימין,לקפקא,לערנוןלואלגים,להקדּויהלאינהליכו הל התר ותלא אל
מתוךלרופילהסתגלמהופכיםלמאוד,ללומגיים,לאלוגייםלונטו ילהי ה.לזהלִפיגהל"הדמוני"לי ל
ההתר ותלבעתלהלדיה,ליהיאלנעייתלמהופכתלולומגית.לובהלבעת,להתר ותלזול—ללזגתלהקדויהל
מאלוג,למבעדל רופיללומגלואגציותלרמוגה,להופעתלהמייללב בוילד לואביוןל—להיאלההתר ותל
המקוגיתלביותג.לדווקאלבספגותלהמודגניסטיתללוזגתלהמסוגתל הודיעלאתלעצמהלו התר ותל
כמקוג,למתוךלמצבילהקצהלוההגס.לד ותםלי לרופילהקדויה,להתמעטותהלי לההתר ותלאול
יקיעתלהראו הלבמתוויםלי לעונילוהטבעתהלבאניי־העקבל)היגודים,להפלותים,להסגבנים(לאול
בר רו יהלהלומגייםל—לכ לא הלאינןלגקלבבלינתלסימןלי ללי ּוןלא אלרםלמסיגהלעזהלוהגסניתל

י לעיקגילהמסוגת.ל
במובןלזהלצגיךל גאותלאתלהמודגניזם,ליעיקגולהואל"הלדי",לרםלכדיא ורלעםלהעבגל
וכמילקלהגסנילבידהלי להמסוגת.2לבנימין,ליידעלמעטלע לאודותלהמסוגת,לואיגלטעהלהגבהל

 Franz Kafka, Zur Frage der Gesetze, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main  .1
1994, p. 171

אדורנו  תיאודור  המסורת.  בשדה  משחק  בבחינת  המודרניזם   — קשה  בתחביר  כמובן,  מדובר,   .2
רואה במודרניזם תנועה רדיקלית של "החדש" המחריבה את עצם עקרון המסורת )המשכיות, 
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במקוגותלו אלי טלבהםלכ  ,להואלמוגהלהדגךלהמסמןלאתלהמתודה,לאתלייטתלה ימודלואתל
כ  ילהמילק:ל יוטטלביבי ילמבוכה.

ג

במסהלע לקפקא,לבפגקלהנקגאלע לימולי להיוטהלסניולפאנסה,לריבוגולגב־המע  יםל
י לסגוונטס,למרו  לבנימיןלאתלקוגותיולי להקבצן:

בכפגללסידי,לכךלמספגים,לייבולהיהודיםלעגבלאלד,ל אלגלצאתלהיבת,לבפונדקלע וב.ל
כו םלהיולתויבילהמקום,ללוץלמאלדליאייל אלהכיגו,לאיילע וב,למגופטלכו ו,ליהיתופףל
מאלוגלבאפ ו יתלי לקגן־זווית.להיילותלהתר ר ול הןלכהלוכה,לואזלהגהיבלאלדל
מהםלעוזלבנפיולויא למהלהיהלכ לאלדלמבקיל עצמו,לאי ולעמדהל גיותולמיא הל
אלתלותול א.להאלדלגצהלזהב,להיניל—ללתןל בתו,להי יייל—ליו לן־נרגיםללדי,לוכךל
עבגהלהיילהלמאייל איי.ל אלגליאמגלאיי־איילאתלדבגו,לנותגלעודלהקבצןלבפינהל
האפ ו ית.לבע ־כוגלולובהיסוסלנענהל יוא ים:ל"ו וואילואהיהלמ ךלאדיגלהמוי לבאגץל
גלבת־ידייםלואיכבלב י הלואייןלבאגמונילומןלהרבו ליפגוץלהאויבלובטגםליפציעלהילגל
ילדגולהפגייםלא לטיגתי,לו אלתהיהליוםלהתנרדות,לואני,למולגדלמינתי,לב אליהותלאףל
 הת בי,לבכותנתיל עוגי,לאיא ץל בגול,לנגדףלדגךלהגלוריאלוביעגלוברבעלויוםלו י הל
  אלמנול,לעדליאריעל כאןלא להספס לבפינתכםלואנצ .לזאתלאניליוא ל עצמי".לנבוכיםל
הביטולהאליםלזהלבזה.ל—ל"ומהליצאל ךלמזה?"ליא להאלד.ל—ל"כותונת",להיתהלהתיובה.3 

בנימיןלזכהלבסיפוגולי להקבצןלמפילהימועה,לכנגאהלמפיולי לידידולאגנסטלב וך.להסיפוגלהיהל
מקוב לבספגילמעייותלובדילותליהודיותלימקוגןלביידייל)"ה יוןלהענייה",ל יוןלהקבצנים(.ל
לייבותולי לסיפוגלזהל ענייננולגבהלמאוד.להקבצן,ל"איילע וב,למגופט",למקייםל כאוגהלאתל
מיא תול—לההי מהלהרמוגהלעםלהצגכים.לבמעטליייל ול—להכותונתלאיגל רופול—להואלמבקיל
 הלזיק.לו כן,לכפיליכותבלבנימין,להקבצןלממיגלאתלהמיא הלבמימויה:לאיןלהואלמבקילעודל
אתלמה־יאין,לא אלאתלהקיים.לבמובןלזה,ל פלותלבתלומהלי למעיייהלזול)ימקוגהלבעו מהל
י להבדילהלהיהודית(,להקבצןלמפגקלאתלתלביגלהתיוקהל)זהלהעומדלרםלביסודלהכ כ הל
העו מית(לוגומזלע להוויתוגלבבלינתלדגךלליים.לבדגךללייולי לקבצןלזהלמסתכמתלההי מהלעםל
"המינימום"לי להמליה,לכ ומגלעםלהצמצוםלההכגלילי להקיום,ליבולהלייםלנעייםלנסב ים.

מוסדיות, קונבנציות( ואינה מכירה עוד בבכורה של יצירות מופת, אולם על דרך הרסנית זו שב 
ותוכני אמת שהוסתרו או נשכחו בתולדות האמנות.  יקרי ערך  המודרניזם גם לגלות חומרים 
הדיאלוג  דרך  על  כך,  העבר.  סתרי  אל  החזרה  רגעי  גם  הם  המסורת  של  השבר  רגעי  ולכן, 
 Theodor Adorno, הביקורתי עם המסורת, שב המודרניזם לכונן מחדש את מושג העבר, וראו

Ästhetische Theorie, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1998, pp. 45-48, 67-68
ולטר בנימין, "פרנץ קפקא: ליום השנה העשירי למותו", הרהורים, מגרמנית: דוד זינגר, הקיבוץ   .3

המאוחד, תל־אביב 1996, עמ' 260.
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הקבצןלי לבנימיןל)הקגוילבפיולBettler,לבע לבקיה(למר םלגאייהלענווהלי להקיום,ל
ויתוגלבבלינתלדגךלליים.לבהלבעתלהואלמר םלאפיגויותלנוספות,לקיצוניותליותג.לאיןלזהלמקגהל
יבנימיןלקויגלאתלאותול"איילע וב,למגופט"לעםלהמסוגתלהמייליתלואומגלבהקיגולכיל"איןל
איילטועןליהעיוותים,ליהמייללאמוגל הופיעלאי־פעםלע למנתל תקנם,להםלגקלעיוותילהמגלבל
י נו.לודאיליהםלרםלעיוותילזמננו".4להקבצןלהואלפירוגהלי לעיוותל)Entstellung(:לדמותלד ה,ל
כפופה,לאפ ו ית,ליצוגית,לנטו ת־הי ה.ללייולהםלליילמנוסהלונדודים,לאיןל ולביתלמרוגיםל
ומויב.להקבצןלנגדף,להןלבמגלבלוהןלבזמן,לאךלהואלרוא לעצמולמןלהגדיפותלבאמצעותלהסיפוגל

ויויבליאנןלבקגן־זווית.ל
הקבצן,למר הל נולבנימין,לניצ להודותל סיפוגלההופךלאתלסדגלהדבגים:לבנירודל בע יל
המיא ותלהאלגים,להפוניםלא לעתידלגלוק,למופיט,לב תילמויר,לומבקייםלאתלמה־יאינו־
ניתן,להקבצןלפונהלבמיא תול אלוג,לבכיווןלהנרדי,לומרו  לאתלהמיא הלמתוךלהיפוךלרמוג.ל
תלי הלהואלהיהלמ ך,לו אלגליגידהלומנוסהלהנפגׂיתלע לפנילהמגלבלכו ול)"הגלוריאלוביעגל
וברבע"(לוע לפנילהזמןלכו ול)"יוםלו י הל  אלמנול"(,להואלניצ ל—לניצ למןלהמגלבלומןלהזמןל

ינעיולנגדפים,לגדופים.
ההיפוךלהרמוגל)"האינווגסיה"(לי להנגטיבלהואלהמלווהליבהלמתלי הלהראו הלבעו מול
י לקפקא.ליכן,לע לדגךלזולמצ יליםלקצתלמתויביולי לעו םלזהל מצואל הםלמוצא.לכידוע,ל
אתלעו מולי לקפקאלהמיי לבנימיןל "כפג"ל—להכפגלי מגר ותלהטיגה,ליא יולמריעלהמודדל
ק'ל—לוהגילזהלרםלהכפגליבולמתרוגגלהגופאלהכפגי,להכפגליבולהו כיםלהיוטים,להכפגליממנול
באלהאיילהעומדל פניליעגלהלוק.לובכן,לבנירודל אותםלבנילכפגלאצ לקפקא,ליאינםלמוצאיםל
 הםלדגךלמוצא,להקבצן,לבדומהל סניולפאנסה,להיוטהלי לסגוונטס,לנרא ,למיוםליהצ ילל
 הסיגלאתלהמיאלמרבול—לאתלעו להמ כות,לאתלהאימה,לאתלהדארותל מיניהן.להקבצןלקנהל ול

מעטלליגותלוי וםלבלייו,לוכךלהואללילבקגבלאליו.ל
ייללהקבצןלהואלספגותיל הפ יא,ליכן,ל אלגקלאתלצוגכילהקיוםלהואלמביאל צמצוםל
רמוגלא אלרםלאתלצגכיולי להסיפוג.לסיפוגולי להקבצןל)בדומהל מי ל"סניולפאנסה"לי ל
קפקא(להואלסיפוגלקטן,ללסכוני,ל"מינימ י".לע לגר לאלתלמביאלהקבצןלתוגהלי מה.לסיפוגול
עיוילכאותהלכותונתלאיגל רופו,לכ ומגלכאגירל)טקסט(לפיוט.לכךלמייבהלמעיייתלהקבצןל
)ימקוגה,לכזכוג,לבסורתלהבדילהלהיהודית(ל מסוגתלהגומןלהאיגופי,לאותהלסורהלרדו הלי ל
הבוגרנותליאגיריהלגלבים.לבנימין,לבעצמולבןל בוגרנותלהרבוהה,לגאהלבקבצןלזהלי יללנוסףלי ל
המסוגתלהספגותיתל"הֶאפית",לזולהלותגתלתלתלמוירילהספגותלי להבוגרנותלע לדגךלההזגה,ל
הקטיעהלופיגוקילהע י ה,לוכךלהיאלמסמנתלפגספקטיבהללומגיתל)מטגיא יסטית(לומהפכניתל

)פגו טגית(לי לסדגלהדבגים.5 

שם, שם.  .4
על  דווקא  המיוסדת  ספרות  יצירת  של  המודל  את  בנימין  שאב  ברכט  של  האפי  מהתיאטרון   .5
שבירת הקונבנציות של השיח האזרחי )הזדהות ורציפות העלילה( ופנייה לרפלקסיה מהפכנית 
 )Staunen( פליאה ,)Verfremdung( "הזרה" ,)Unterbrechung( "של תנאי הקיום מתוך "קטיעה
 Walter Benjamin, “Was ist das epische Theater (II)”, וראו .)Stellungnahme( ונקיטת עמדה

Versuche über Brecht, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1978, pp. 32-39
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אךלהדגךליבהלבנימיןלקויגלאתלהקבצן,לרוףליכו ולמומיםלומלסוג,לעםלייללהראו ה,ל
מעוגגתלאותנול גרעל  כתלבכיווןלהנרדילו הפוךלבמסכתלסנהדגין,לבפגקליא,להנקגאלפגקל
ל ק,ליבולעוסקלהת מודלבסורייתלהעו םלהבאלו כןלהואלנדגילבולרםל יא תלהמייללותיקוןל
העו ם.לוכךלנאמגלע ליא הלזולכילאםלזכולייגא ל)כ ומגלהדוגלהואלבע לזכותלכילכו ולמעייםל
טובים(ליבואלהמיילל"עםלעננילימיא",לכ ומגלבדגךלנסלוהתר ותלנהדגת.6לזוהילדגךלהזכותל
ה",למימע,להראו הלתבואלבמהגה,לעודלטגםלזמנה,לבי לזכויותלהדוג.לאךל ָנּ הקגויהלרםל"ֲאִליׁיֶ
אםלהדוגל"כו וללייב",לכ ומגלאםלאיןלבולזכותלוכו ולדיןל—לדוגלי ליוגדיםלופלותים,ל"פניל
ה",לכ ומגלראו הל ִעּתָ הדוגלכפנילהכ ב"7ל—ליבואלהמיילל"ענילוגוכבלע ללמוג".לזוהילדגךל"ּבְ
הבאהלבזמןלינקבעלמגאי.לזולהדגךלהקיה,לדגךלהלומג,לדגךלהיום־יוםלי לתיקוןלהעו ם.לוע ל

כךלמוסיףלהת מוד:

אימתלאֵתילמייל?לוהיכאליֵתיב?לומייבים:לאִפיְתָלאלְדגומי.לומאילסימֵניה?ליֵתיבלבינילענייל
סוב ילֳלָ איםל]=למתילבאלהמייל?לוהיכןלמויבו?לומייבים:לבפתללגומא,לביעגלהעיג.ל

ומהםלסימניו?להואליויבלביןלענייםלולו ים[.8

המיילליויבלבפתל,לע להסף,לעםלהענייםלוהלו ים;להואלמתיגלתלבויתלאלתלוקויגלאלגתל
במקומה.לכךלהואלמכיןלעצמול—לענילואביון,לד לומומיםלברופול—ל בואלב ילעיכובלבכ ליעהל
יייקגאל ה.לו כן,לאםלניא להמיילל" אימתלאתילמג?"ל]=למתיליבואלאדוני?[,להואלמייבל"היום".ל
ואםל אלבא,להגילזהלמיוםלי אלהביי הלהיעהלוהדוגלעדייןלאינולכיג,לאךלהמייללעומדל
בי ו,לנכוןל היכנסלו יובלבצוהגלהזמןלהקגוב.לע לארדהלזו,להמובאתלבת מוד,לוע להיפוכהל
)"האינווגסיה"(,לכ ומגלע לההוגאהלהאיגונית,להמופגזת,להבאהלכדגךלהימועהלומלוץל הקיג,ל

מיוסדתלרםלהמליבהלהמייליתלהפועמתלבעבודתולהמאולגתלי לבנימין.

ד

דגךלהקבצניםלמביאהלאותנולכעתלא לעו םלהמעייותלי לגבילנלמןלמבגס בלוא ל
המעיייהלהרדו הל"מעיהלמז'לבעט יג'ס"ל)"יבעתלהקבצנים"(,ליהתפגסמהלעםלעודלתגיסגל
סיפוגילמעייותלבינתל9.1815ליילבמעיייהלהגבהלאי־סדיגויותלוקטיעותלולידות,להקב ותל
נדיגותלוסמ יםלרדויים.להמעיייהלנפתלתלבמעיהלבבןלמ ךליקיב למ וכהלבידלגמהלאךלצפויהל
הייתהל וליגידהלמןלהמ כותל פילנבואתלאביו.לבתלי תלהמעיייהלאנולרםליומעיםלכילבןלהמ ךל
היהללכםלאךלהפגיזלבמע הלזולוכילכ למדינתולהתמסגהל לוכמה,לומלמתלהלוכמותליצאולאנייל
המדינהל הפקגותלונעיולאפיקוגסים.להתל הלזולאינהלמוצאתלהמיךלוסוףלבמעיייהלאךלהיאל

בבלי, סנהדרין צח ע"א.  .6
שם, צז ע"א.  .7
שם, צח ע"א.  .8

במקורה נאמרה המעשייה ונרשמה מפיו של רבי נחמן ביידיש; תלמידו הבכיר, הרב נתן, הוא   .9
שתרגם את המעשייה לעברית, ובתרגום זה אנו קוראים. 
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תהדהדלבמתווהלהסיפוג,ליעניינולגיבונותלותיקוןלעו ם.להקבצן,לכפיליגאינולבסיפוגלהמובאל
במאמגולי לבנימיןלע לעו מולי לקפקא,להואלכפי ולי להמ ך,לומיא תולהד הלהיאלמיא תול
י לגיבון־ יעבג.לבקפ יהלי לאותהלכותונתלינותגהל רופוללבויהל פיכךלרםלתוגהלפו יטית,ל

מי לע להגיבונותלוע ליגידתה.ל
יבעתלהקבצניםליעתידיםל התר ותלבסיפוגלזה,להבעט יג'ס,לבע ילהבקיה,לכו םלבע יל
מומיםלומלסוג:להאלדלעיווג,להינילליגי,להי ייילכבד־פה,לגביעילצוואגולעקום,להלמיייל
בע ללטוטגת,להיייילאיןל ולידיים,להיביעילאיןל ולגר יים.לאךלכ לא ה,לפויטילהיד,להםלרםל
בע ילראו הלוי יליםל)כ ומגלבאיםלמטעםלרבוה,למטעמהלי להירלה(.לוכךלהםלמזדמניםלביעגל
ובאיםלאצ לינילי דיםלאבודים,לבןלובת,ליאבדולבעתלמנוסהלמןלהמדינה,לומביאיםל הםל לםל
 אכו לומצי יםלאותםלמגעב.ל בסוףליוצאיםלהי דיםלמןלהיעגלונעייםלקבצניםלבעצמםלומלזגיםל
ע להפתלים,לעדליהםלנעייםלמפוגסמיםלבקגבלהקבצנים,לוהקבצניםלמביאיםלאותםל לתונה.ל
והלתונהלעיויהלכו הלכמעיהלקבצניםלומזונותיהלמיאגיותלופיגוגיםלמסעודתלהמ ך.לוכךלייבול
במיןל"בוגלרדו ל)לפיגה("לו"כיסולאותולעםלקניםלועפגלוזב ",10לועיוללופה.לובעתלימלתםלהםל
נזכגיםלברערועלבאותםלקבצניםליהיטיבולעמם,לוא הליבים,להפעםלכמספגילסיפוגים,לכבע יל

מעייותלודגיות,לומרו  יםלאתלקוגותלרבוגותיהםלכמתקנילעו ם.ל
הקבצן,ליצוגלד לועיוילפרמיםלהלילבאיפתות,למתר ר לבמתקןלעו ם,לכ ומגלבדמותל
מייליתליעניינהל הייבל קדמותולסדגליאבד,ל תקןלאתלהיבוג,ל יייגלאתלהמעוות,ל הבגיאל
אתלהלו ה,ל ראו לאתלהיבוי.לו כןלהמומיםלומינילהפריעותלייילברופילהקבצניםלהםלמגאיתלעיןל
ב בדלובעצםלמדובגלבמע ותלרדו ותליגקלע לפנילהאגץ,לבי להייבויליל לבעו מותלהאדם,ל
הןלנליבותלכפרמים.לוע לדגךלזול—לדגךלההיפוך,לדגךלההסתגהל—לייל תפוסלאתלרדו תולי ל
הקבצןלבמעיייה,לורםלאתלפיגלהמעיייהלייל תפוסלכך,לכסיפוגלקבצני.להסיפוגלהואלסיפוגול
י לקבצןלו פיכךלהואלעיוילכמידותיו,לכ ומגלכאסופהלי למוטיביםלוי לדמויותלונויאיםליייל
בהםלקיטועלומלסוגלוהגבהלהיפוכיםלאךלבהלבעתליילבהםליפיעהלגבהלורודי;לוכמובןליבאיםל

הקבצניםלע לדגךל"הבקיה",לכ ומגלהםלמר מיםלציפייהלופנייה,לותול תלותפי ה.ל
מעיייתלהקבצניםלדומהלבהיבטיםלגביםל מעייותלבגס בלאלגותלכרוןל"מעיהלמאֵבדתל
בתלמ ך",ל"מעיהלבבע לתפי ה",ל"הביגרגלוהעני"לועוד,ליעניינןלתיקוןלעו םלוראו תלהיכינהל
והיבתלדבגיםל סדגםלהקדום.להמתווהלהתיאו־פואטי,לכ ומגלהגעיוןלהתיאו ורילהעומדלביסודל
סיפוגיםלא ה,להואלקב י.ל מעייותלבגס בלייליסודלמובהקלבקב תלהאג"יל) פילספגילת מידול
לייםלויטא (לוהןליוא ותלמוטיביםלמספגותלהזוהגלוכמובןלנסמכותלע להארדהלוהמדגילוע ל
ספגותלהלסידים.לו מעייותליילרםלקווילדמיוןל ספגותלהעמיםלהאיגופית.לואכן,לַהְקב הל
מתר הלביןלגאייתלקוגותלהי דיםלבמעיייתלהקבצנים,להאובדיםלכזכוגלביעגלבעתלמנוסה,ל
וביןלניסיונםלהמגלי להנז לורגט להאובדיםלביעגלהרגמנילבמעיייתלהאליםלרגים.למעיייתל
בגס ב,לכמולמעיייתלרגים,לגאתהלאוגלבעיוגלהינילי להמאהלהתיעלעיגה,לו כןלההקב הל
היאלממיןלהעניין,לואףלע לפיליאיןלאנולעוסקיםלבכךלבמפוגי,ליילטעםלביא הלבדבגלזיקתהל
י להמעיייהל ביקוגתלהנאוגותלומקומהלבפגויקטלה אומיות.לאתלהמעיייהליילאפואל גאותל
רםלבהקיגלהפו יטילהגלבל)תקופתלההיכ ה,להמהפכה,למ למותלנפו יאון,לע ייתלהלבגהל

רבי נחמן מברסלב, "מעשה מז' בעטליר'ס", ספר סיפורי מעשיות, ירושלים תשכ"ה, עמ' שצו.  .10
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האזגלית,לובתוכהלרםלתנועתלהאמנציפציהלי להיהודים(,לורםלבהקיגלהספגותיל)ע ייתלהגומן(.ל
המעיייהלהיאלהצוגהלהספגותיתלהנכתבתלבמקבי ל גומןלהלניכותלוע לרבו,לכמיןללטוטגת,ל

וכךלהיאלרםלמציעהלנתיביםלאלגיםלי ל ימודלוהיכ ה.
אךלניובל סורייתליבעתלהקבצנים.להקבצןלפויטלאתלידו,לומבקילונוט ,לאךלבולבזמןל
ידולהיאלהנותנת;להקבצןלמוייטלידו.לו כןלענייןלגבל נולבאותולקבצן,להיייילבמנייןלהקבצנים,ל
הקבצןלב ילהידיים,ליכ לכולולבכ לזאתלטמוןל ולבידיו.לקבצןלזה,לכמולקודמיולבע ילהמומים,ל
מע תולטמונהלבלסגונו.להקבצןלהעיווגלאינולגואהלבעו םלהזהלכילאיןלהואלמתמסגל דבגיםל
י להגף־עין,לו כןלאיןל ולהסתכ ותלבזה־העו ם,לאךלהואלגואהלאתלהעו םלבבגאיית,לכ ומגל
זוכגלאותולבבלינתלאין,לטגםלהבגיאה.להקבצןלכבד־הפהלאינולמרמרם,לבעצם,לא אלי"דיבוגיםל
י להעו םליאינםליבליםל היםליתבגךלאיןלבהםלי מות",11לוהואלמעידלע לעצמוליבכולול
דווקאל דבגל"ייגיםלנפ אים,לעדליאיןלנמצאליוםלנבגאלבעו םלי אליגצהל ימועלאותי";12 
ובאמת,לבכוללדיבוגולהואליוצגלאתלהזמןלומקייםליסודל עו ם.להקבצןליצוואגולעקום,לצוואגול
בעצםליפהלוהואלאינולגוצהל היליתולבקו ותלסתםלובהב י־עו םלכילקו ולנפ אלמאוד,לוכךל
הואלעויהללסדלבעו ם,ליהואלמייבל דבגיםלאתלקו ותיהםלכיהםלמכווניםלומתוקנים.להקבצןל
בע להלטוטגתלנויאלאתלהעו םלע לכתפיולומלזיקלאתלהמגובה.לו פיכךלהקבצןלהיייי,לזהל
יאיןל ולידיים,לנילןלבעצםלבכול,לורבוגהלגבהלטמונהלדווקאלבידיו,לא אליאיןלידיולמימיותל
בעו םלזהלא אל ענייןלאלג.13לרםלכאןלמקייםלהקבצןלתלביגלי ל"היפוך"ל)אינווגסיה(.לקבצןל
זהל"יכו להכ "לוהואלעו הלע לכ להריבוגיםלהנקגיםלבדגכו:לזהלהיודעל מיוךלבידולאתלהלץל
ו הייבולמןלהמעוף,לזהלהיודעללוכמהלוגפואה,לזהלהמייבלאתלהגוללועויהלבהלמיק לונירון.ל
רדו תולי לאותולקבצןללסגלידייםל—למהלימסוגלבידיול—להיאליייל ולעיגללוכמות,לעיגל
צדקות,לעיגהלמינילנרינה,לכ ומגלקו ות,ליבהםלהואליכו ל ראו לאתלבתלהמ כהלממצוקה.ל
ואכן,למסיפוגיולמצטייגל בסוףלמיןל"ריבוגלע "לההו ךלביםלובגוללומצי לנסיכהלמיבילומל ה.ל
עיקגולי לאותולקבצןליהואלמייבלדבגיםלתיובהלרמוגהלכילייל ולבידיול"מנייןלעיגה",לכ ומגל
הואלמלזיקלבכו יות,לבי מותלהמעיה,ליסימנהלעיג.לאךלגאו,לאתלהמעיייהלעצמהל אלהביאל
המספגל—לגבילנלמןל—ל סופה,לא אלהותיגהל"בע תלמום":להקבצןליאיןל ולידייםלאינולמייבל
עדייןלאתלבתלהמ כה.להואלמספגלאתלסיפוגלהצ תהל י דיםל)בלינתל"כ  לייגא "(לומוגייל
 הםלאתלכולותיול)כולותיולי למספג!(.לרםלאתלסיפוגולי להקבצןלהיביעי,להקבצןליאיןל ול
גר יים,להמספגל אלהביאלכ  .להמספגלאינוללותםלאתלסיפוגולא אלמותיגולפעוגל אלגיתלהימים.ל
כךלנעיהלהסיפוגלעצמולכבע למלסוגלהמעידלבכךלע להאופקלהמיילילי להספגות:לגקלבקץל

הימיםליבואלהסיפוגל קצולוגקלבאלגיתלהזמןלתבואלהספגותל פתגונה.ל
הקבצןלהרידםלמיתילידיולצגיךל הייבלאתלבתלהמ כהלמןלהיבילוע לדגךלזול קייםל
מי ל ראו תלהעו ם.ל פילהפיגוילהמקוב לבמסוגת,ל"בתלמ ך"להואלכינויל יכינהלוכינויל
 כנסתלייגא ,לייצאוליתיהןל ר ות.לו כן,לפיגלמעיהלהקבצן,להמייבלבתלמ כהלמןלהיבי,ל
הואלכמעיהלהי יללב"מעיהלמאֵבדתלבתלמ ך"לההו ךלומוציאלאותהלמןלהעיגליבהלניבתה.ל
הר ותלימדובגלע יהלבמעייותלאינהלגקלההי כה,להנידוי,ללייםלב אלמ כותליבהםלניבול

שם, עמ' תטז.  .11
שם, שם.  .12

שם, עמ' תמו.  .13
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היהודיםל אלגללוגבןלהבית.להר ותלהיאלתנאי־האפיגותלי להקיוםלעצמו,ליה ואלהבגיאהל
עצמהלעיויהל)בי להצמצוםלויביגתלהכ ים(לכמעיהלר ות.לרםלנידוילהאדםלהגאיוןלמןלהרןל
כמוהולכר ותלורםלהספגותלעצמהלנעייתלכאן,לבמעיייתלבגס ב,לכמעיהלר ות,לכ ומגליילבהל
תנועהלועקיגה,לליפוילותמוגה,לובעיקגלהיעדג־מויב.לו כןלבתלהמ כהלמסגבתל יובל ביתה;ל
אםלתירא ,למהלייוותגל ספג?לטעםלהדבגל—לספגותלכמעיהלר ותל—להואליסיפוגלהקבצניםל
נכתבלבמתווהלפתול,לו כןלהואלת וילבתגרוםלובמלזוגיםלי ל ימודלויינון,לקגיאהלופגינות.ל

בתוגתלבגס ב,למלזוגיםלא הלהםלבעצםלמעיהלהתיקון.14 
האֵבדהלוהמלסוגלהםללומגלהר םלי להמעיייה.להקבצניםלאףלהםלעיוייםלמלומגלזה.ל
הם,לבע ילהמומים,לרופילהמלסוג,למיוטטיםלבעו ם,למייביםלאבדות,למתקניםלתיקוניםלומספגיםל
אתלקוגותיהם.לו כן,לאתלמפע יולי להקבצןלאילאפיגל הפגידלמי ילותולהספגותית.ליהגי,ל
כפילימעידלע לעצמולהקבצןלכבד־הפה,להקבצןלניכגלרםלבדיבוג,לבלידות,לבייגיםלובקו ותל
יהואלמר ר למפיו.לבכוללהמי הלובכוללהנירון,לבכוללהדבגיםלהנאמגים,להמסופגים,לכ ומגל

בתיקוןליגאייתולבתלומולי להסיפוגלעצמו,לנעייתלהראו ה.

ה

יילמקוםל עמודלע לקו ותיולי להקבצן,לע לדיבוגולוע ללידודיו.להקבצן,לימולהו ךל
 פניולרםלבעו מהלי להבדילהלהיהודיתל—למים,לכזכוג,ליצאהלימועתולא לבנימין,לויםלנתק ל
בולזירמונדלפגוידלהמספגלע לאודותלהקבצןלב בויולכ"ינוגג"לבספגולהבדיחה וזיקתה ללא־
מודעלמינתל15,1905ליבולהואלמנתללאתלהתלביגלה יונילי לה א־מודע,לבגאילובגאיונהל
אתלהיפהלי ליצגילהעונר,למתוךללקיגהלי לעבודתלהבדילה,לכ ומגלמתוךלהסתכ ותלבמילקיל

מי ים,לציפופילתלביגלוכפ י־מימעותלמעוגגילצלוק.
הבדילהלהיאלדגכהלי לה יוןל הביעללו יות,לפרמים,למלסוג,למיא ותלותיוקותל
יהודלקו.להבדילהלהיאל פיכךלמיןל"דגךלעוקפת"לביפהלובהלמתבטאלהמודלקלומיתלגג.ל
בבדילהלמוצאלעקגוןלהעונרלפיצוילע למהליִאכזבלו אלמצאלמימוילבעו ם.לבטכניקהלי להבדילה,ל
בדומהל עבודתלהל ום,למבליןלפגוידלביןל"ציפוף/עיבוי"ל)Verdichtung(לוביןל"דלייה/הזלה"ל
)Verschiebung(.להציפוףלהואלהאופןליבולמצבילהמצוקהלוהמלסוגלי להנפילמתבטאיםלבבנייהל
י למי יםללדיות.למי יםלבע ותלמימעותלאיגונית,למי יםלגומזותלאולכפו ות־מימעות,להןל
בדגךלכ  לתו דהלי לטכניקתלהציפוף.לדורמאל טכניקהלזולמביאלפגוידלמכתביולי להמיוגגל
היינגיךלהיינה.לזוהילהבדילהלהקצגהלע ל"הינוגגלוהבגון"ליהיינהלמספגלבספגולתמונות־מסע,ל
בפגקל"מגלצאותל וקה"ל)1829(,ליבולהואלמצירלאתלהדמותלהנהדגתלוהמופגכתלהיגי־הייינט,ל

ראו  עולם,  תיקון  ומסתמן  תיקון הלשון שבו מתחיל  לעניין  הנחשב  הערות לשאלת התרגום,   .14
ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ט )ספר המוצנע(, מהדורת שלום מלכות, ירושלים תשע"א, עמ' רלב-

רמח.
 Sigmund Freud, Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten (Psychologische  .15
 Schriften, Studienausgabe, IV), Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 2000,

pp. 10-219
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סוכןלנוסעלהמתפאגלבאוזנילהמיוגגלבילסיולהקגוביםלעםלהבגוןלגוטיי דלואומג:ל"וכךלייהיהל
 ילטוב,לאדוןלדוקטוג,לייבתיל צדלגוטיי דלוהואלנהרלבילביוויוןלרמוג,ל רמגיללבגיונג".16 

המי הל"לבגיונג"ל)Familionär(להיאל"מי הלמעוגבת"להבנויהלמיתילמי יםל—ל"לבגי"ל
)familiär(לו"מי יונג"ל)Millionär(.להמי הלהמעוגבתלגומזתלכילהבגוןלאמנםלנוהרלבינוגגל
בנדיבותלובידידותלאךלהואלעויהלזאתלמתוךלמעמדלוכול,לכ ומגלכ"מי יונג".להבדילהלנבניתל
אפואלמתוךלציפוףלי להבגותלול קילמי ים.לכך,לבבנייהלי למי הלזגה,להקבצןלמימיעלאתל
קו ולומביעלביקוגתלע לסדגלהדבגיםל—לכ כ תלההוויה,להל וקהלהב תיליוויוניתלי לההון,ל

המדגרלהלבגתילופעגלהמעמדות.
פגוידלדןלבהקיגלזהלבי וילמע ותלי להבדילהלהיהודית.להמע הלהגאיונהלהיאלהיכו תל
 "ביקוגתלעצמית"ל)Selbstkritik(.17להבדילהלאינהלתוקפתלאתלהיהודילכ"זג"לא אלדנהלאותול
כקגוב,לכבןלהקהי ה,לכיכן.להמספג,למדריילפגויד,להואלעצמולל קלמעו מהלי להבדילה.ל
איןלהואלמתבונןלבהלמבלוץלא אלמר ר לאתלקוגותיהלמבפנים:להמספגלעצמולמתרוגגלבבדילה.ל
 demokratische(המע הלהינייהלהיאליהבדילהלהיהודיתלמביעהל"אופןלמליבהלדמוקגטי"ל
Denkungsart(.18להקבצן,להענילודמויותלע ובותלאלגותלמתקיימותלבבדילהל צדלבגונים,לעייגיםל
ואדונים,לומתה כיםלעמםלכיוויםלביןליווים.לבעו מהלי להבדילה,להקבצןלוהבגון,לכמולהיוטהל
והמ ךלי לימילהקגנב ,למל יפיםלתפקידים,ליהגילבגרעיםליבהםלהקבצןלנעיהל "מספג"לה וערל
 hoffnunglose(בגון,להואלעצמולהופךל "אדון".להמע הלהי יייתלהיאל"ע יבותלנואית"ל 
Elend(.19להבדילותלהיהודיותלמתעדותלע לפילגובלעוני,לד ות,למל ותלוכיי ונות;להמרמהל
י הןלהיאל"צינית"לוהיקפתלעו מןל"פסימית".להבדילהלהיהודיתלמיקפתלניסיוןלהיסטוגילערום.ל
כךלאנול ומדיםלאפואלע להקבצןלידיבוגולמלו  להזגה,לִקגבהלוביקוגתלעצמיתלבעתל
ובעונהלאלת,ליהופךלאתלסדגלהדבגיםלומכניסלבהםל הגףלעיןל"תיקון".להקבצן,לכבגלגאינו,ל
הואלאמןלה"אינווגסיה";להייללי ולקיוגלבהיפוכילמימעות,לאךלדיבוגו,לבסופולי לדבג,לנותגל
ערום.לכבגלאצ לבנימין,להקבצןלאמנםלרוא לעצמולמןלהמיא הלאךלנותגלבתלומםלי להצגכים.ל

ע לכךלמעידהלבדילהלנוספתלימביאלפגוידלבספגו:

ענילאלדל ווה,לבאמצעותלנימוקיםלגביםלבדבגלמצבולהערום,לסכוםלכסףלִממכגלנדיב.ל
באותולהיוםלפורילהמכגלהנדיבלאתלהענילבמסעדהלוהנהלהואליויבלו פניולצ לתלי ל קסל
ומיונז.להואלמטי לבענילהאימות:להכיצד?לאתהל וקללממנילכסףלואזלמזמיןל עצמךל קסל

ומיונז?ל יםלכךלהייתלצגיךלאתלכספי?
אינילמביןלאותך,למייבל ולהנאים;לכיאיןל ילכסףלאיניליכו ל אכו ל קסלומיונזלוכיייל

 ילכסףלאינילגיאיל אכו ל קסלומיונז.לנו,לאזלמתילאניליכו ל אכו ל קסלומיונז?20 

שם, עמ' 20.  .16
שם, עמ' 106.  .17

שם, שם.  .18
שם, עמ' 108.  .19
שם, עמ' 50.  .20
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כךלמצי לעצמולהקבצןלמןלהגעבלומןלהאימה.להואלנוט לאתלכספולי לידידלבע לאמצעים,לקונהל
 ולמנתלדרלמעויןלבמיונזל—לואלגלכ לזאתלהואלניצ למהאימותיולי להידידלבאמצעותלטענהל
מגייעהלולסגתלהיריון:ל אלבולהאים,לאנוליומעיםלבבדילהלזו,לא אלבבע לההון.לבדילהלזול
יייכתל סורתלבדילותלהדלייה/הזלהל)Verschiebung(.לטענתלהיוואלי להעניל)"נו,לאזלמתיל
אניליכו ל אכו ל קסלומיונז?"(למסילהלאתלהדעת,למטהלאתלכיווןלהמליבה,למזילהלאתלכובדל
המיק לומעתיקהלאתלתיומתלה בלמןלהענייןלהמקוגיל)מדועלנט לכסףלוהוציאלאותולע להנאותל
הליך(לא לענייןללדי.לכךלנל ץלהענילממצוקהלוידולע להע יונה.לקבצןלזהליייךל אותולעו םל
י להו כילבט לענייםלולסגי־כו להמעידיםלע להפרימּותלהיוגגתלבעו םלובהלבעתלמסיגיםלעו ל
ואימהלונרא ים,ל פלותל הגףלעין,לבתלוםלהיפה,לבעו םלי לציגופילאותיותלומילקילמי ים.ל
ואו יליילבולבקבצןלהזה,לבע להבדילה,לרםלמיןלדיוקןלמהופך,למגולק,ל"ציני",לי למקוב להעויהל

ציגופילאותיותלוימותל בגיאהלותיקוןלעו מות?
ניובל עצםלהעניין:לברגסתולי לפגויד,להקבצןל)"הינוגג"(למר םלאתלתלביגלהתיוקהל
בבלינתלדלייהלוציפוףלי למיא ותלבתלוםלה יון.להקבצןליוצגלימותלותעתיקיםל יונייםל
המבטאיםלמלסוג,לאי־נלת,ללוסגלסיפוקלאולפיוטל"געב".לבאמצעותלמילקילמי ים,להגכבותל
י לימותלותלביגלי לדלייהלמבקילהקבצןל היביעלאתלהגעבל)באיגלהואלממיילובאיגלהואל
סמ י(.לעבודתלה יוןלי ולמו ידהלסיפוגיםלקטניםלולסגילהיריון.לובסיפוגילהקבצנים,לאנול
אומגים,לִנר הלרםלענייןלזהלי להספגותלהיהודיתל—ל יובלו סמןלמתווהלי לתיקוןליבולהאדםל

נרא ,לו ול גרע,למןלהמצוקהלי לליילהעו םלהזה.ל
 אליא נולעדייןלמהלמקומולי להקבצןלהיהודילבהרותלהפסיכואנ יטיתלומהלעניינולי ל
פגויד,להסופגלהיהודילהרגמני,לתויבלוינה,לייוגייולבמוגאביה,לבבדילותלהינוגג.למלמתל

היגיעהלהקצגהל אלניא לו אלנייבלע ליא ותלא הלאךלנודהליהןלדוגיותלעיוןלנוסף.21 

ו

בבדילותלהקבצניםליבלונפתלל נולפתללא להעו םלהיהודילבמזגללאיגופהלי להמאהלהתיעל
עיגה.לבעו םלזה,ליממנולבאולמעייותלגבילנלמןלמבגס ב,לובהןל"מעיהלמז'לבעט יג'ס",לצמלול
רםלסיפוגיולהרדו יםלי לי וםליעקבלאבגמוביץ,לובהםל"ספגלהקבצנים".22ל אלנעסוקלבסיפוגל

)במובן  ליהדות  פרויד  של   — הסתירות  מלאת  החשאית,  המהופכת,   — הסתורה  בזיקתו  הדיון   .21
 Yosef Hayim :התרבותי הרחב של המושג( הוא רב, ולא נוכל להזכיר כאן אלא מחקרים ספורים
 Yerushalmi, Freud’s Moses: Judaism Terminable and Interminable, Yale University
 Press, New Haven and London 1991; Sander Gilman, Freud, Race, and Gender,
 Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1993; Daniel Boyarin, Unheroic
 Conduct: The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish Man, University
 of California Press, Berkeley 1997; Jay Geller, On Freud’s Jewish Body: Mitigating

Circumcisions, Fordham University Press, New York 2007
רוב סיפוריו של אברמוביץ הורחבו ותורגמו לעברית ועל דרך זו, דרך התרגום ודרך ההרחבה,   .22
אנו קוראים בהם. גם "ספר הקבצנים" הייתה לו גרסה ראשונה ביידיש, "פישקע דער קרומער" 
]= פישקע החיגר[, שראתה אור בשנת 1869. הסיפור הופיע מחדש בנוסח מורחב בשנת 1888, 
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זהלכגאוילמלמתלקוצגלהיגיעה,לובכ לזאתלנאמגלע יולדבגיםלספוגים:לב"ספגלהקבצנים"לייל
מיוםלסאטיגהלע לסורתלספגותלהתיובהלואיגוניהללגיפהלבהצרתלליילהאמונה.לעו םלהמסוגתל
מצטייגלכאןלמצדולהלומגילהקיה,להרס.לזהלעניינולי לאותולקבצן,לפייקאלהלירג,להמרו  ל
אתלקוגותיולב"ספגלהקבצנים".לפייקאל—ליצוגלככ להיצוגים,ללד לאייים;לאיןלבו,ל כאוגה,ל
יוםליילודלורדו ה.לאיןל ולמוצאלו אליילוס,לרםלימולקצוץל—לפייקא,ליהוגאתול"דרלקטן",ל
כ ומגלמיןליגץליקיומולזעיגלונטו ללייבותל—לוהואליייךל אותהלקהי הלי ליהודיםלקטנים,ל

הקבצנים,לינאמגלע יהם:

נתקבצול הםלקבצנינולילדלויויביםליםלביפ לבקגןלליכה,לפגיםלוגביםלבליאי,לומילנותןל
דעתולע יהם?לייגצול הםלכגצונם!לובמקוםלליךלוצ מותלזהלהטףלהו ךלורד לועומדלע ל
גר יול—לופתאםליציצולמעיגליהודיםלקטנים:לפייק ונים,לטודגוסונים,לליימונים,ליוסי וניםל
ולצק ונים,לעגומיםלוילפיםלוברדל"אגבעלכנפות"ל בדלע יהם,לואתהלמוצאלאותםלע ל

כ לפסיעהלופסיעהלבכ למקום:לבגלובותל ידליעגים,לבמבואלפתליםלובתי־מדגיות.23

כךלבאלתיאוגולי לפייקאלמצדלהכ  לומצדלהגיבוי.להקבצניםלהםלכיגצים,ליצוגיםלאפ ים,ל
אניילתלתית,לוימותיהםל—לבהבגהלקוצצת,לכ ומגליהיםלמסמןלבהםלמידתללייםלפלותה.ל
ומויבם?להקבצניםלהםלאניילהפתלים,להםללייםלבגלובות,לע להסף,לביעגילהבתים.להקבצניםל
מר מיםלאתלמצבילהבינייםלי להביתיות,לאתלקולהתפגליביןלפניםל לוץ.לועודלנאמגלע לפייקאל
ימגאהול"אינולמגאהלנאה":לגאיול"כקעגהלער ר ה",לפיולגלב,לייניולעקומות.להואלמרמרםל
ב יונול)אינולהורהלכה כהלאתלהאותלגי"י(,לרבולמעוקםלוהואללירגלגר לאלת.לעודלמוסיפיםל
כילהיהלד לב בויו,למה ךלילףלוכותונתלקגועהל רופו.לכךלהיהלמימילבביתלהמגלץלוכךלנכנסל
 סיפוגולי למנד יל—לבצ יעה,לברוףלעקום,לב יוןלקצוצה.לוצגיךל הוסיףלבהקיגלזהלע ל יונול
י לפייקא,להגילזולהיידיי.לבדיבוגולהקצוץ,לבתלביגלהד ,לברמרומיולי לפייקאלמתבטאתלרםל
תמונתהלהכ  יתלי ל" יוןלהיהודים",להנליבתלאףלהיאללירגתלולסגתלתלביגלופלותה,לאךל
ע לדגךלזו,לדגךלהקבצנים,להיאלמביעהלבתוקףלגבל)ובאיגוניה(לאתלהמבנהלהגעועלי להקיום.24 
ברופולוב יונולמבטאלפייקאלאתלעיוותילהקיום,לאתלד ותלההוויה,לאתלהכיעוג.לבו,ל
בקבצן,למיתקףלהמצבלהאנויילמתוךלמוםלומלסוגלותודעהלמויפ ת.לוכאמוג,ליילבולרםלמיוםל
דיוקןלי ליהדותלמזגללאיגופה,ליכו הלכקבצנות.ל אל יווא,ל אלגלימנד ילמונהלאתלמיניל
הקבצניםלוסוריהםלהמקוב יםלבעייגותלהיהודים,למעיגל ולידידולא תג:ל"הייתלגיאיל קצגל

ו ומגלבקצוג:לכ לייגא לקבצןלהוא!".25

ראו  נוספת  לקריאה  העשרים.  המאה  של  הראשון  בעשור  העברית,  הגרסה  הבשילה  בטרם 
ספר  ספרים,  מוכר  מנדלי  בתוך  ספרים",  מוכר  מנדלי  של  הסנטימנטלי'  "'החינוך  מירון,  דן 

הקבצנים, דביר, תל אביב 1988, עמ' 268-203.
"ספר הקבצנים", כל כתבי מנדלי מוכר ספרים, דביר, תל־אביב 1958, עמ' צז.  .23

לדון שוב  או  ושליחו מנדלי  היידיש בעולמם של אברמוביץ  זה המקום לתאר את שאלת  לא   .24
בשאלת היידיש בבחינת לשון ספרות ולהזכיר את "מלחמות הלשון" או לעמוד על הדימוי הרע 
של היידיש בתרבות הגרמנית ובעיני כמה מהוגי הציונות, אך בהקשר זה רצינו לסמן את גופו 
של פישקא החיגר גם בבחינת הוראה )כפולת־אירוניה( על דימויה של היידיש כגוף־לשון חיגר. 

"ספר הקבצנים", לעיל הערה 23, עמ' קטו.  .25
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הקבצןלמר םלמלסוגלוד ות,להי כהלואֵבדה,ליהםלמנתלל קולי להאדםלבעו ם,לאךל
בהלבעתלהואלמסמןלבדגכולהצו עת,לב יונולהקטועה,למיא הלקטנהלוב תילהריוניתליאיןל הל
מענה.למתוךלמצבילהלומג,לההי כה,להזוהמהלוהע יבות,למתוךלליילהרופיםלהכפופים,להמנוונים,ל
מתוךלהווייתלהיצוגלוהליהלומתוךלהצגכיםלותנאילהקיוםלהגאיוניים,למתוךלכ לא וליבלומסתמןל
בסיפוגלהקבצניםלי למנד ילרםלמתווהלי לייבהל)ותיובה(.לרםלהספגותלי למנד ילנויאתל
ע לדגךלקיה,לדגךלההיפוךלוהפעיגהלהלומגית,לאתלעיקגילהגעיוןלהמיילילהמקופ לברופולי ל
הקבצן.לוהגילהענילהמבקיל עצמולכותונת,לקוגתלררלואהבה,לכמולמבקילאתלראו תלהעו ם.

ז

וכעתליילטעםל פנותלו קגואלבקצתלמסיפוגיולי לערנוןלו האזיןל מעיילהקבצניםל
ביציגתו.לנתלי לבע י ותיולי להקבצןלהמלזגלע להפתליםלבסיפוגל" פילהצעגלהיכג"ל)1947(,ל
הסיפוגלהגאיוןלבקובץלהאש והעצים.לעניינולי לענילזהלמתבגגלבסוףלהסיפוג:למדובגלבי ילל
הבאל נסותלאתלמגלגיבילצדקיה,לינאמגלע יוליהואל"לכםלמוגהלצדקלודיין"לורםלנודעלבזכותל
"פיוטיםלנכבדיםלונוגאים"ליעניינםל" הטעיםלדבגילתוגהלומצוות"26לו ר ותלאתלנסתגילהצדקה.ל
הפיוטלבאל  מדלאתלטעםלהמצוותלו כןליוזגיםלאותולבתפי ות,לוטעםלנוסףלייל ו:ל הרביגלאתל
האמונהלבביאתלהמייללובאלגיתלהימים.להפיוטלמביגלואומגלומטעיםלאתלהציפייהל יינויל
גדיק ילבאוגלותלהעו םל—לפדותלמןלהצעגלוהעוו לובקיתלהתיקוןלהרימוגל—לו כןליילבולבעו םל

הפיוטלביטויל "גדיפתלצדק"לבמובןלהקיצוניל)המיילי(לי להמויר.
במ אכתולי לגיבילצדקיהליילממיןלהכפ :להואליויבלכדייןלויילבידולממידתלהדיןלאךל
רםללסדיולגבים,ליהואלעויהלפיוטיםלורםלמגבהלצדקהלבעו םלומסביגלפניםל עניים.לא לביתול
מריעלקבצןלירופוללו הלועיוילפצעיםלוהואלמתה ךלכמוכהלילין,לגקלכותונתל רופולותלבויותל
 גר יו.להקבצןלעיגוםלמדעת,לאיןל ולנימוסים,להואלגורזלואינולמקב לנילומים.לרםלאתלמטבעל
הזהבלינתןל ולגיבילצדקיהל אלקיב לבגצוןלכילליבלימטבעלזהלימיטלע יולאסון,לו בסוףל"ניקל
אתלהמזוזהלוה ךל ו".27לרופולי להקבצןלהואלרוףליצוגי,לכו ולעקוםלועיוילפצעים,לורםל יונול
יצוגיתלופצועה.לנאמגלע יוליהואל"צוול",לובעתלדיבוגלהואלמעקםלאתלפיו;28ל יונולעי רת,ל

דיבוגולקצוץלוהואלבו עלאתלמי ותיו:

ועודלאמגלהענילדבגיםלי אלניתנול הבינם,ליהנעתל יונולרגמהל ולצעג,לוהיהלקוצץלגאייל
מי יםלומב יעלסופילמי יםלומקדיםל כ לדיבוגלדיבוגלהמתלי למהלאדבגל ך,לכיהואל

זועףליבינתייםליכללמהלביקיל ומג.29

שמואל יוסף עגנון, "לפי הצער השכר", האש והעצים, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 7.  .26
שם, עמ' 12.  .27
שם, עמ' 11.  .28

שם, שם.  .29
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הקבצןלמפגקלאתלהדיבוג,לקוטעלאתלה יון,ליפתולפגרמנטגיתלועיויהלמקטעיםלויבגים.לע ל
דגךלזו,לדגךלייבויילה יון,למביעלהקבצןלומבטאלאתלייסוגילההוויה.לההראיםלהקצוצים,להמי יםל
כלתלהדיבוג,להלזגותלהסתמיותל)"מהלאדבגל ך"(ל—לכ לא הלמספגיםלאתלת אותל המפוגקות,לׁיִ
הקיום.להקבצןלמביאלאתלה יוןלא לנקודתלהקצה,לא להקגיסה,לא לסוףלהמבע.לדיבוגול—לכמול
רופול—להואלדיבוגלדולהלוקיהל יאתו.לע למפתןלהד ת,לע לסףלהבית,לבקגעלובקולהתפגליביןל
הביתילוה א־ביתי,למפציעהלה יוןלואומגתלמבעדל פצעיהלאתלניסיוןלהליים.להקבצןלהבאלא ל
ביתולי להפייטןלגיבילצדקיהלוהו ךלממנולפועגלאתלפניםלה יוןלומר הלאתלקפ ילהפיוט,ליהגיל
רםל יונו־י ולאומגתל"קינה"ל—לייגתלת אותלואֵבדה;לאךלקינתולי להקבצןלעיויהלב יללגוזל

וב ילמיק לואיןלבהליופילא אלעיוותלוכיעוגלוייבוילרמוג.ל
ואכן,למלמתלאותולקבצןלמס קלגיבילצדקיהלאתלהפיוטליעיהלבאותולהיוםלמיוםלי פיל
הקבצןליבאל ביתו,להפיוטלאינולגאויל ולייתקיים.לענילזה,ל"יאינול אלבתוגהלו אלבדגךלאגץ",ל
ִנקגהל פייטןלבבלינתלסימן.להקבצןלהואלסימנולי להפיוטלכיל פילהענילהדופקלע לד תולי ל

הפייטןלצדקיהלנקבעלרוג ולי לפיוטל לסדלאול דין:

ו פילהענייםלינזדמנול ול מגלגיבילצדקיהלגאהלאתלפיוטיו.לנזדמןל ולענילבע לתוגהלובע ל
מדותלהיהליודעליהרוןלהואלהפיוטל פנילהמקוםלוקבעולבמלזוגלואומגולבביתלהכנסת.לנזדמןל
 ולסתםלענילרנזלאתלהפיוט.לבאלעניליאינול אלבתוגהלו אלבדגךלאגץליגףלאתלהפיוט.30

הפיוטליליבגלגיבילצדקיהלבאותולהיוםלהיהלמסורתלהעֵקדה,לוהואלליבגולמיוםליגאהלבפגיתל
העקדהלמקוגלוטעםלגאיוןל מסיגותלו קידוילהים.ליצלקלהואל"גאיוןל נעקדים"לוממנול"באל
 נולהכללהזהליאנולמוסגיםלאתלנפינולע יך".31לאתלהפיוטליעיהלליבל קבועלבתפי תלמנלהל
י ליוםלהכיפוגים,ליהגילמקוב תלקגיאתלהעקדהלבימיםלנוגאים,לאךלאזלבאל ולאותולקבצן,ל
ירופולגעלודעתולגעהלו כןלהואלבבלינתלסימןלגע.לוע לכן,למיוםליבאל ולענילזהלומיוםלי אל
ע הלבידולי לגיבילצדקיהל" הפיסלדעתו",32להואלמבט לאתלייגו.לויותג:לגיבילצדקיהלנכ םל
כעתלע למעיהלהפיוטליעיהלרםלמיוםליהואלהופךלאתל"עו תולי למקוםלכמיןלייג",33לכ ומגל
יהעתיקלאתלייסוגילהעו ם,לאתלההקגבה,לאתלהסב ,ל ייגהלבט ה.לו כןלהואליוגףלאתלפיוטל
העקדה,לוע לדגךלזו,ליייגולנעיהלאפג,ליילמיןלהקב הלביןל"אפגלהפיוט"ל "אפגולי ליצלק".34 
הייגלמוקגבלכפיליהוקגבליצלקלביעתו,לומאותהלהעתלמקגיבלגיבילצדקיהלאתלכ לפיוטיולולד ל
כ י למייגהלומתמסגל עיותלצדקהלבעו םלו" הרביגלידיולביבי להעניים".לונאמג:ל"ומאלגל

יידיולעויותלצדקותלמעצמן,למהל ולו עיייתלפיוטים".35

שם, עמ' 8.  .30
שם, עמ' 10.  .31
שם, עמ' 12.  .32

שם, שם.  .33
הביטוי "אפרו של יצחק" נזכר בתלמוד הבבלי, במדרש תנאים ובמקומות אחדים במדרש רבה,   .34
ויש בו בבחינת רמז ושארית למדרש שלפיו אכן הוקרב יצחק ונשרף על המזבח בטרם השיבו 

אלוהים לחיים ויצרו מחדש. 
עגנון, "לפי הצער השכר", לעיל הערה 26, עמ' 13.  .35
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או יליילבקגיאהלזולהפגזהלוערנוןל אלהתכווןל הקבי לבסיפוגלזהלאתלמעיהלפיוטלהעקדהל
 מעיהלהעקדהלעצמולו עיותלאתלאפגולי להייגלכ"אפגולי ליצלק",לכ ומגל תפוסלאתלמהותול
י להייגלכפירוגהלי להקגבהל)וכפגה(,לאךלמקגיאהלזוליוצאלכילרםלמיוםליניגףלנעיהלהפיוטל
 בע לעגךלויילבולממע תלהקדויה.לואו ילבי לכךלהפיוטלמסגבל היכתבלבינית?לואו ילבי ל
כךלהואלבקויילנאמגלמפיולי לגיבילצדקיה?לכ ומג,לאו ילמיוםליהפיוטלעיוילכמעיהלהתר ותל
הואללד־פעמילואילאפיגל העתיקולו עיותולבינית,לוזולפיגּהלי להקדויהל—ליהיאלמופגית,ל
פגויה,למיולדתלולד־פעמית?לוהנהלאפיגותלאלגת:לאו ילצגיךל קגואלאתלמעיהליֵגפתלהייגל
כמעיהלי להסתגלספגותי,לכ ומגלימדובגלברניזהלובביטו לכתביםלבבלינתלמלווהלספגותית?36 
בסוףלהסיפוגלמתגליל נולמפנה.ליניםלעובגותלוגיבילצדקיהלהוציאלאתלימיולומותולקגב.ל
בעגבליוםלהכיפוגיםלהואלנזכגלב"עקדתו"ל—לפיוטלהעקדהלייגףלבריןלאותולקבצןלגעל—לוזול
"לזגהלוע תהלמתוךלרגונו".37לוהנהלמתגריתלע יולבאותהלהיעהלמיןלהתר ותלמגכבהלוהואל
מתמוטטלמפניה,לו אלגליהואלקםל—לועודולבלייםל—להואלמבקיל"יאי תלל ום",לובקצהל
ה י הלמייביםל ולמןלהימיםלבאגמיתל" פוםלצעגאלארגא"ל]=ל פילהצעגלהיכג[.לופיגויל
הדבגליפיוטלהעקדהליליבגלאכןלהיהלגצוילומקוב לבעינילימים,לאו םלכעתלמתבגגלרםלהניסיוןל

יניסולאותולבאותהלהיעה:

והואלייירגול ולענילבע לל ייםלגעיםלימיצהליסוגיםלהגבהלבעו םלהזה.לו פילי אל
היהלי םלעםלהענילנזדקקול ולב יוןלאגמי,ליאםל בולי לאדםלי ם,להקדוילבגוךלהואל

מיתעיעלעמולב יוןלהקודי,לאיןל בולי םלעוניםל ולב יוןלאגמי.38 

פיוטלהעקדהלי לגיבילצדקיהלאמנםלהתקב לבעיןליפהלבמגומים,לאךלמיוםלי אלהיהלי םל
עםלהקבצןליבאלא יולביעתו,לומיוםליליבלע יולגעותלונהרלבעטיולבמידתלהדיןל)ויגףלאתל
עקדתו(,לעוניםל ולבאגמיתל)הנליבתלכאןל  יוןלמינית,ל יוןלתגרום(,לו אלב יוןלהקודי.ל
גיבילצדקיהלאמנםלעמדלבניסיוןלאךלעמידתול אלהייתהלי מה.ל אלהיהלבכולול קב לאתלהעניל
בלסדלרמוגלו הק לעמולבדיןלמלמתללו יולוייסוגיולי לזה.להענילהמלזגלע להפתלים,להענילבע ל
המומיםלוהמזרלהגעלימידותיולפרומותלבי להמלסוגלהיוגגלבעו ם,לזימןל ולמבלןלקיה.לומהל
נרזגלמכאן?להאםלצגיךלהיהלהפייטןל נהורלבקבצןלב בלי םלו קב ול  אלדיןלו הכיגלבכאבול
ו בגךלע לבואו?לאו םלהאםלתיתכןלפתילהלכזול זגלהניצבלבפתל,לע לסףלהבית?להיילמידהלכזול

י ללסדלינעקגלממנהלהדין?
רםליא תלהפיוטלומסיגותיולויגויותיולבעו מהלי להספגותלהעבגיתלהלדיהל)עו מול
י לערנון(לעודהלטעונהלביגוג,לאו םלקודמתל הליא תלהקבצןלומקוגותיו.לקבצןלזה,להענילהבאל
 ביתולי לגיבילצדקיהלבסיפוגל" פילהצעגלהיכג",לעיוילמאותולהלומגלהרסליממנולרזוגלהעניל
י להלכםלפ ימו,ליע יולמסופגלבת מודלהבב ילבמסכתלקידוייןלכילהריעל ביתולי להתנאל

הקבלה לכך אנו מוצאים בסיפור אחר של עגנון שעניינו סתרי פיוט — הסיפור "עידו ועינם",   .36
כתביו,  שארית  את  עתיקה, ששרף  ושירה  לשון  חוקר  גינת,  דוקטור  המלומד,  על  בו  שנאמר 

שבהם העתיק כנראה שירה מיוחדת.
עגנון, "לפי הצער השכר", לעיל הערה 26, עמ' 16.  .37

שם, עמ' 17.  .38
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בעגבליוםלהכיפוגיםלכדיל עיותל ולניסיון,למיוםליתנאלזהלנהרל ומגלע לעצמולכיל"כ ליומאל
ריגאלבעיניהלדיטן"ל]=לכ ליוםללץלבעיניולי להיטן[,לכ ומגליפ ימולהואלאתרגל יטן.39לוהנה,ל
הענילבאלועומדלבפתל.למוציאיםל ולפתל לם,להואלמבקיל היכנס.למכניסיםלאותולומביאיםל ול
פת,להואלמבקיל היסבל יו לן.למקגביםלאותול יו לןלוהנהלהואליויבל—לרופולמ אליליןל
ואבעבועותלונימוסיולגעים.לאומגל ולפ ימוליייטיבליייבתולאךלזהליוגקל ילתולבכוס.לפ ימול
רועגלבו,לוהענילנופ למכיסאולועויהלעצמולכמת.לוקוגאיםל"פ ימולקט לרבגא"ל]ל=לפ ימולהגרל
אדם[.לפ ימולנמ טלומסתתגלבביתלהכיסא,להענילקםלוהו ךלאלגיו.לפ ימולנופ ל פניולבלגטה.ל
היטןלמר הלעצמולויוא ל פיגלדבגיול)יה ואלאמגלפ ימול"כ ליוםללץלבעיניולי להיטן"(ל

ומוכיללאותולכילאיןלזהלמעניינול דוןלאותו,ליכןלגקל"מגלא והיםלירעגלביטן".
הגבהלטעםליילבסיפוגלזהלהמובאלבמסכתלקידויין,ליעניינה,לכידוע,לדינילזיוורים,לרםל
מיוםליהואלעוסקלבע י ותלהיטןלהמתנכ ל לכמיםלומעמידלאותםלבמבלניםלקייםלובפיתוייםל
עזיםלובהיפ ותלורםלמיוםליהואלמועידלעצמול יוםלהכיפוגים,לכ ומגל יוםלתיובהלובקיתל
ראו ה.להיטןלבאל פ ימולב בוילעני,לברוףלמקו ק לוגע,לב אלדגךלאגץ,לאךלהואלמבקילכניסה,ל
פתל,להתקב ותלרמוגה.לקבצןלת מודילזהלמר םלהיטבלאתלקווילהתפגלי להקיום:לביןלימיםל
 אגץ,לביןלמוותל ליים,לביןללומגלגעל מליבהלהרונה.לעדלביתלהכיסאלגודףלהענילאתלהלכם,ל
והגיללוכמתולי להקבצן/יטןלהיאלרםללוכמהלאנא ית,לכ ומגללוכמהלהבאהלמתוךלהלומגל
זותל)הלומגלהדלוי,להמופגי(ללווהלהלכםלאתלרבו ותלהידעל)מהל המוכלי,להמויפ .למתוךלהּבְ

אפיגל דעת(לורבו ותלה יוןל)מהלאפיגל ומג(.ל
ערנוןלהכיגלהיטבלאתלסיפוגולי לפ ימולואףלכ  לאותולבקובץלימים נוראים,ליםלהביאל
אתלקיצוגלמקגהלהיטן.40לרםלבקבצןלהבאל גיבילצדקיהליילממידותלא הלי להיטןלהנקגהל
 לכםלבביתו:לרופולזג,ל יונולגעה,לוהויטתלידו,להאיןלרםלבהלמלווהלי לניסיוןלקיה?לי ל
פיתוילומבלן?להקבצןלמסמןלאתלהרוףלהמנודה,ליצוגתולפרומה,לויילבולמידהלכפו ה:להקדויהל
מקופ תלבמומיםליבו,לבקפ ילהכותונתלהד ה,לבפצעיו.להואלמסמןלאתלהכפי ותלייילבקיוםל

האנויילעצמול—לביןליצוגיותל מידתלקודי,לביןללומגלרסלוד ל גוללעמוקה.ל
וצגיךל הוסיףלרםלכילענייןלגבלברופילהיטןל)ורםלבסתגילהמייל(להיהל ערנוןלכבגלבגאייתל
כתיבתולבכ  .לאתלפגסומולהגאיוןלעיהלערנוןלביידיי,לבייגלע להגבליוסףלד הלגיינה,למקוב לבןל
המאהלהלמילעיגהליביקיל קגבלאתלאלגיתלהימיםלויצאל הכניעלאתלהיטןלאךלסופולי אלעמדל
בפנילסמא לו י ית,לרופילסטגאלאלגא,לוכי לבביאתלהמייל.לרםלייגולהינילי לערנוןל)ינכתבל
דווקאלבעבגית(להיהלבענייןלהיטןלומסופגלבולע לי דלקטןלהיויבלבפתללביתלהמדגילויוגהללציםל
ביטן,לכאותולפ ימוליהואלכלץלבעיןלהיטן.41לאםלכן,לכבגלבגאייתלכתביו,לבצעיגותו,לפנהל
ערנוןלא לנויאלהיטןלואלגיתלהימיםלוא לסורייתלהניסיוןלכלומגל התבוננותלספגותית.לוהנה,ל
הניסיוןלהמקופ לברופולי להקבצןל—לרוףליצוגי,לרסלומיוסגליפועמתלבול"הקדויה"ל)במובנהל
היטני,לכ ומגלהקדויהלהנר יתלמןלהאלגּות,למןלהצדלהאלג,למאלוג(ל—להאיןלהואלרםלהניסיוןל

הנכתבלברופולי לאיוב,לרופולהדואבלי לאיובליהוכהלבילין?ל

בבלי, קידושין, עשרה יוחסין, פא ע"א–ע"ב.  .39
שמואל יוסף עגנון, ימים נוראים, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' קפט.  .40

דן לאור, חיי עגנון, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 26-25.  .41
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לל ֹול ּקַ ףלַגְר ֹולעדל)ְוַעד(לָקְדֳקדֹו.לַוּיִ ִליןלָגעלִמּכַ ׁיְ ְךלֶאתלִאּיֹובלּבִ ֵנילה'לַוּיַ ָטןלֵמֵאתלּפְ ֵצאלַהּיָׂ ַוּיֵ
תֹוְךלָהֵאֶפג.ל)איובלבל7–8(ל בלּבְ ֵגדלּבֹולְוהּואליׁיֵ ֶלֶגׂילְ ִהְתּרָ

היוגותלמדבגותלבניסיוןלהינילי לאיוב,ל אלגליאיבדלאתלגכויולואתלבניו.לאזליביםלבניל
ְךלאתלאיובלביליןלגע":לאיובל הא והיםלוהיטןליבלומדיללאתלהא ל נסותלאתלאיובלבביגו.ל"ַוּיַ
נויאלע לרופולמל הלקיה,למיןלנרע,למיןלפצעלפויטלבעוגו.להיליןלנליבל מדבקלונרזגלממנול
נידוי.לבודדלופגוי,למויפ ,ללסג־כו ,ליויבלאיובלבאפג,לכיצוג,לומבגיילאתלעוגו,לולבגיול
הבאיםל בקגוליותקיםל עומתו.לומתוךלרוףלזהלפוצעת,למפציעה,לקינתולי לאיוב,לייגהלנדיגהל
ומיוסגת.לאפיגלאפואליבקבצןלהבאל ביתולי לגיבילצדקיה,לההו ךלכמוכהליליןלואיןלבפיול
בגכהל בוגאלא אלדבגילצעגלוגורז,ליילרםלזיכגוןלוהדל רופולהמיוסגלי לאיובלה"מבגך"לאתל

א והיו,לכ ומגל"מק  "לואומגלאתלקינתולכק  תליומו:

ְךלַא ל ְיָ הלָאַמגלֹהָגהלָרֶבג.לַהּיֹוםלַההּואלְיִהיללׁיֶ ֶ דלּבֹולְוַהּ ַ ַעןלִאּיֹובלַוּיֹאַמגלֹיאַבדליֹוםלִאּוָ ַוּיַ
ַע לְוַא לּתֹוַפעלָעָ יולְנָהָגה.ל)איובלרל2–3( לִמּמַ הּולֱא ֹוהַּ ִיְדְגׁיֵ

איובלמבקילאתלה י ה,לאתלמותו,לאתלקץלבגיאתו;להואלמבקילאתלמהליהיהלטגםלבגיאתולכיל
מוטבל ולי אלנבגאלכ  :ל

ֶטןלָיָצאִתילְוֶאְרָוע.ל)איובלרל11( הלּ ֹאלֵמֶגֶלםלָאמּותלִמּבֶ ָ ּמָ

והנהלהואלמבקילאתלהמנולה,לאתלהמצבלהדומם,לכ ומגלאתלהמוותלי פנילה ידה,לאתלמהל
יהיהלבטגםלהיה,לאתלטגםליציגתו:

ילָאזלָינּוַללִ י.ל)איובלרל13( ְנּתִ קֹוטלָיׁיַ ילְוֶאׁיְ ַכְבּתִ הלׁיָ ילַעּתָ ּכִ

מצבילהמנולהלהםלמצבילהמנולהלי לה יוןלעצמה.לה יון,להעבגיתלהקיהלוהמיוסגתלהיוגגתל
בפיולי לאיוב,למריעהלכאןל קץלאפיגויותיה.לה יוןלמריעהלכאןלא למצבילהקץ,לכ ומגלא ל
סופה.לוכילמהלנותגלעודל ומגל אלגליוגותלירעותלא הלהלוזגותלואומגותלאתלבקיתלהמוות?ל
ניובלא לעו מולי לערנון.לצגיךלעודל העיגלע למידתלהקבצן,ליצוגלוי יל,למנודהלוקדויל
הבאלמןל"הצדלהאלג",ליבןלדמותולמתרו  לרםלבסיפוגל"המטפלת"לי לערנוןל)1932(.לסיפוגלזה,ל
העיוילכמעיהלמימילהי דות,לגאייתולבנסיעתלאביולי להמספגל יגידלסולגים.לאמוליויבתל
בביתלבעצבותהלואי ולהבןליוכבלע למיכבולב י הלוהורהלבמ ךלהמייל.לומהלהואלמבקי?ל
י"מ ךלהמייללייתר הלפתאוםלבעו םלויו יךלאותנול אגץלייגא לוניבלאיילתלתלרפנולותלתל
תאנתו.לאבאל אליסעל יגידים,לואניל אלא ךל ביתלהספג".42לעניינולי להמייללהואליביאתול
תלו  ליינוילמהותילבעו ם:לאבותליפטגולעצמםלמלובתלהפגנסהלוי דיםלמלובותלביתלהספגל
וי וםלרמוגלייגוגלבעו ם.לואיןלכמולמקגהולי להעניל—להקבצן,להלו ה,לירופולפצע,לינעיהל

שמואל יוסף עגנון, "המטפחת", אלו ואלו, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 207.  .42
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בעצמול"מ ךלמייל"ל—לכדיל ר םלאתלהיינוילהגדיק ילהמיתמעלמאלגיתלהימים:ל"אתמו ל
היהלאוסגלומתיגלאתלפצעיולוהיוםלהואלמ ך.לאתמו להיהליויבלעםלהענייםלוהםל אלהגרייולבול
וייליהקי ולבכבודולונהרולבולבזיון,לפתאוםלנזכגלהקדוילבגוךלהואליבועהליניבעל ראו לאתל
ייגא לונתןל ולגיותלייתר הלבעו ם".43להיוםליבולהקבצןלנעיהל מ ךלוהמנודהל קדוילהואל
יוםלי להיפוךלרמוג,לממיןלהאינווגסיהלי לימילהקגנב ליבהםלממ יכיםלאתלהיוטהלואתלהעניל
 י יטים.לוכבגלגאינולכיליילמיןלהקב הלמיונהלביןליילל"אלגיתלהימים"ליבולנעיהלהעניל
 מ ךלוביןלהבדילהלהיהודית,להעויה,לכזכוג,לאתלהינוגגל גיבון.להבדילהלמעבדתלע לדגךל

האיגוניהלאתלהלומגיםלהקייםלימתוכםלנבניתלהמליבהלהמיילית.ל
ערנוןלמטעיםלאפואלאתלטעמולי להקבצןלבבלינתלרוףלמנודהלוד ליע לדגךלההיפוךל
מר םלאתלסודולי להמייל:להמייליותלעניינהלהפיכתלסדגילעו םלותיקוןלמןלהיוגילי לכ ל
המעוות,לוכךלייל תפוסלרםלאתלעניינולי להיטן.לקדויתלהקבצןלבאהל אלמןלהבגיאותלא אלמןל
הלו י,ל אלמןלהטוהגלא אלמןלהפצע.ליוגיולגע,לפרום,לפעוג,לו כןלהקבצןלהואלהגאויל תיקון,ל
רופולהואלהניתןל הבגאה,לגולולהעכוגהלהיאלהניתנתל התע ות.להכפ להזהליביןלקדויהל
 ביןלכפיגהלוטומאהלוביןלטוהגל פרם,לביןלהפגויל מופגי,לביןלהנבד ל מנודה,לביןלהנבלגל
 מוי ךל—לכפ לזהלמתבטאלהיטבלבמדגיילהת מודלבענייןלאיוב.לוה ואליילתלהלכמיםלבסדגל
נזיקיןלמתר ר תל יא תלסודולי לספגלאיובל—למתיללילאיובלומתילנכתבלהספג?להאםלהיהל
אולימאל"איובל אלהיהלו אלנבגאלא אלמי להיה",44לואםלהיה,למהלמוצאול—לעבגילאולנוכגי?ל
וטעמול—לצדיקלאולגיע?לו יונול—לבגכהלאולגורז?להווייתולי לאיובלאומגתלדו־עגכיות,לדבגל
והיפוכולנקיגיםלבו,לעדלינאמגתלמפיולי לאיובלתמיההלקיהלזולע לפיגלהייסוגיםליפקדול
אותו:ל"גיבונולי לעו ם,לימאלגוללסעגהלעבגהל פניךלונתל ףל ךלביןלאיובל אויב".45לאתל
ינאמגלע לאיובלאפיגל הסבלרםלע לקוגותלהרופיםלהמתקבציםלבסיפוגיולי לערנון,ליהגילרםל

בהםלקיימתלהמידהלהכפו ה,להקיה.ל
אךלניובל סיפוגל"המטפלת".לאביולי להמספגליבלבינתייםלמןלהיגידלובידולמתנותל
טובות,לובהןלרםלמתנהלאלתליהביאלאביול אמו:למטפלתלמיילמיובצתליהאםלקיגהל גאיהל
בימיללרלויבתות.להמספגלגואהלאתליופיהלי לאמו,לויופיהלנקיגלבמטפלתה.לאךלבענייןלהמטפלתל

נקיגלרםלעניינולי להקבצן:

באותםלהימיםלנתר ר ל עיגנולענילאלדליהיהלמ וכ ךלבפצעיםלהגבהלובמור אלויתיל
ידיולנפולותלוברדיולקגועיםלוב וייםלונע יולמגופטות,לוכיהיהלמגאהלעצמולבלוץלהיול
התינוקותלמזגקיםלבולעפגלואבנים.לו אלתינוקותלב בד,לא אלאפי ולבע ילבתיםלהגאול

 ולפניםלי לזעם.46

קבצןלזהלאינולמוצאלמקוםלבעו ם.להואלנדלףלמןלהיוקלומוי ךלמביתלהמדגילואיילאינולגואהל
אתלצגכיול—ל הוציאלהמספג,לכמובן:

שם, שם.  .43
בבלי, בבא בתרא טו ע"א.  .44

שם, טז ע"א.  .45
עגנון, "המטפחת", לעיל הערה 42, עמ' 212.  .46
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בדגךלנזדמןל ילאותולענילכיהואליויבלע לקופהלי לאבניםלומתיגלואוסגלאתלפצעיול
וברדיולקגועיםלומקוגעים,לממילסמגטוטיןליאיןללופיןלאפי ולאתלפצעיו.לאףלהואלהציץל

בי,לפצעיםליהציצולמתוךלפניולכעיןלעיניםלי לאילנגאו.47

ומלמתלמגאהולי לאותולעני,ליהתר ותלי לאילבאהלמפצעיולוהואלנגאהל מספגלכרופולי ל
המייללהיויבלבפתללגומא,ל"מתיגלואוסגלאתלפצעיו",לנגעיל בולי להמספגלבי לצעגלומלמתל
התפע ות.לו כןלהואלעומדלופויטלאתלהמטפלתל—להמטפלתלהנאהליהביאלבזמנולאביול אמול

מןלהיגיד,לוכעתלהיאלקיוגהל צוואגול—לונותןלאותהל עני:ל

נט להענילאתלהמטפלתלוכגךלבהלאתלפצעיו.לבאותהליעהלבאהלהלמהלוהל יקהלע לצוואגי.
הבטתילאי ךלואי ך,ליוםלבגיהל אלהיתהלביוק,לא אלקופהלי לאבניםלהיתהלמונלתלוהלמהל
זגלהלמתוךלהאבנים.לעמדתילו אלליבתילכ ום.לאלגלכךלנט תילאתלגר ילוה כתיל ביתי.48 

בזוהגל)"הלמהלזגלהלמתוךלהאבנים"(לובִגיקל)"יוםלבגיהל אלהיתהלביוק"(,לבהתר ותלובמליבת־
כ ום,לבנטי תלגר ייםלובייבהלסתומהלמתר ר למעיהלהמטפלת.להמספגללילי אלנהרלכיוגהל
בכךלימסגלאתלהמטפלתליעיטגהלאתלגאיהלי לאמולונעיתהל ול עניל כגוךלבהלאתלפצעיו,ל
אךלבהריעול ביתולמתבהגתלהלמה,ל" אלמ הטתלא אלמלממת,לומנולהלי ימהלהיתהלים".49 

ואמולמביטהלבולבאהבה.
אפיגלהיהל קגואלאתלהסיפוגל"המטפלת"לע לדגךלמדגיילהניסיוןלי לערנון,לכמבלןל
יהמספגלעמדלבולבימילי דותו:למיוםליגאהלבענילובפרעיולגמיזהלע לרופולי להמייל,לומיוםל
ידימהל גאותלבפצעיולאתלזוהגלההתר ות,להיריללבצגכיולועיהלמעיהלטוב.לאו םליילדבג־מהל
"י דותי"לבסיפוגלזהלכאיגלהואלנקגאלכבע ל קללוכסיפוגלמוסג.לכאןלגצויהלדווקאלקגיאהלהגואהל
אתלהכפי ותלי לרוףלהקדויה.ליכן,לביצוגיות,לבהתר ותלרופניתלנוגאהל—לבפצע,לבהפגיה,ל
בנידויל—למקופ תלהקדויה.לאיןלזהלגקלמפניליהמעוות,להפרוםלוהמיוסגלהםלהגאוייםלביותגל
 ראו ה,לא אלמפניליהקדויהלעצמהלנגאיתלבעו םלכלגירה,לכפקיעהלי להקייםלוהמוכג.לבי ל
מע תו,להקדוילהואללגירלואיןלמקוםלהיכו ל הכי ו,לובמובןלזהלמקבי ל ולהענילינעלונדלבעו םל
ואיןל ולמקוםל יבתלבו.להקדוילוהטמאליניהםל"מיולדים",לכ ומגל אלגרי ים,למבעיתים,למעוגגיל
אימה.לבמובןלזה,להקבצןלהואלאופןלההתר ותל)המהופכת,להלומגית,להמויפ ת(לי להקדוי,ל
ורםלזהלענייןליאנולעומדיםלע יולבקגיאהלזו:ליר רו הלי להקדויהלבדמותללומגיתלזו,לדמותל
פלותה,ליגודה,לפצועה,ליאיןלבהלמע ותלימיםלא אללסגונותלי להעו םלהזה,לאינהלגקלביטויל
 "לי ון"לאול "הסגתלהקסםלמןלהעו ם"לא אלרםלביטויל עיקגלהעיקגיםלי להמסוגת,לינימתל

המייללסתוגהלברוףלהקבצן.ל
ביןלסיפוגילהקבצניםלי לערנוןלִנקגהל נולמקגהלנוסףל דוןלבו:לסיפוגולי למניהללייםל
המובאלבסיפוגל"והיהלהעקובל מייוג",לסיפוגולי לאיילייגדלמנכסיולועסקיולכ ו,לו פילעצתל
איתולהואליוצאלמביתולועויהלעצמולקבצן.להסיפוגלגאהלאוגלבינתל1912לוייל וליסודותלבכמהל

שם, עמ' 213.  .47

שם, עמ' 214.  .48
שם, שם.  .49
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מעייותלוסיפוגיםלימתוכםל יקטלואגרלערנוןלאתלמעיהלהקבצןלי ו,לו כןליילרםלבעצםלסיפוגל
זהלמיוםלמעיהלי ל"קבצנות"ל—לכ ומגלקיבוץל)איסוף,ל יקוט(ל—לי ללומגיםלספגותיים.לאךל
ע לפיגּהלי להקבצנותלבסיפוגולי לערנוןלנעמודלבעיקגלמי וילבלינות:לגאיית,להקבצנותל
בבלינתל"יגידה",לכ ומגלבבלינתלהי כהלא לעו מותלתלתונים,ליבהלטמוןלרםליוגילהתיקון;ל
ינית,להקבצנותלבבלינתל"ד ותלהלומג",לכ ומגלבבלינתלפעיגתלהקיוםלמתוךלמצבילמלסוג,ל
געבלומצוקה;לוי ייית,להקבצנותלבבלינתל"נדודים",לאולהוויה־נטו ת־קוגת־רר:להקבצןלהואל

הלי־בדגך,לכ ומגלעיוילכדמות־דגך,לפירוגהלי לה יכהלוייבהלומלזוֵגילתעייה.ל
תלי תלמעייולי למניהללייםלביגידהלנוגאהליבאהלע יולבעייגתולבוצץל)ה ואלהיאל
בוצ'אץ',לעייגתלנעוגיולי לערנון(.לאותולאיילהיהל ולעסק,ללנותלמכו ת,ליאותולִקייםלהיטבל
עםלגעייתולקגיינדי לטיאגני,לייימיהלעזגלכנרדולבכו .לאו םלי דיםל אלהיול הם,לובזהלניכגל
אסונםלהגאיון.לאלגלכךלבאול הםלאסונותלאלגיםלבלנותלהמכו ת.לאלדלנתןלעינולבלנותםלומאזל
התק ק ולאצ םלהעסקים.להסלוגהלמתמעטת,להלובותלמתגבים.לזמן־מהלמכליייםלהינייםלאתל
יגידתםלואףלנוהריםלכנדבניםלובע ילצדקהלועוייםללסדלעםלעניים,לעדליאיןל הםלעודלתקנהל
והםליוצאיםלמןלהעסקלונותניםלאתלהלנותל אלג.לואזלבאל הלגעיוןל געייתולי למניהלליים,ל
ייעיהלעצמולקבצןלהמלזגלע להפתליםלואו יליייבל הםלהא ללסדלויפגוקלמע יהםלכ לצגהל
וייובול רדו תם.למניהללייםלמביןלאתלצוגךלהיעהל)הפגנסה,להדלק(לורםלקוגאלע לעצמולאתל
המקגאל" ךל ךלמאגצך"ל—לכ ומגלאתלניסיונולי לאבגהם,להנקגאל עזובלאתלמו דתולואתל
ביתלאביולו  כתל אגץלאלגת.ל כאוגהליילכאןלהיפוךלאיגונילי להניסיוןלהגאיוןלינקגהל
 אבגהם,לאךלאצ לערנון,לכזכוג,להקבצנותלהיאלממיןלהניסיוןל—לכךלבסיפוגל" פילהצעגלהיכג"ל
וכךלבסיפוגל"המטפלת",לורםלכאןליילביגידהל קבצנותלמיוםלניסיוןלקיהלורֵזגה:ל"עניותלהיאל
נסיוןלרדו ",לכותבלערנון,ל"כילגבהלגעתלהעני".50לוכךלנוט ל ולמניהללייםלמןלהגבלי להעיגל
"מכתבלהמ צה"להמספגלאתליגידתולו"מסמיך"לאותול קבצנותל—ל" פיוטלידל קב לו בקיל
עזגלולנינה".51לר רו ולי למניהללייםלבקבצןליילבולאפואלמיוםל"ניסיון",לכ ומגלמבלןלורי ויל
י לזיקתלהאדםל א והיו.לרםלבסיפוגלזהלמדובגלבזיקהלי ל"דיןלולסד":למקגהולי למניהללייםל

מר םללטא,לתיובהלובקיתלתיקון.ל
אםלכן,לזולהבלינהלהגאיונהלי להיות־קבצןל—לניסיוןלהיגידה.להקבצןללווהלאתלהעו םל
בבלינתל"עקוב",לכ ומגלמצדלהעוקםלוהעיוות.לועוד:להקבצןלהואלמאניי־העקב,לכ ומגלמןל
היגודים,להפלותים,לוניסיונולקיהל—לאיןל ולקוגתלררלואיןל ולסעודה.לאך,לכזכוג,לדווקאלבא הל
הפלותיםלנמצאלאתליוגילהתיקון,לכ ומגלאתלגאייתלהמאמץל "ע ייה".לויתגהלמזאת,ליילבול
ב"יוגד"לזהלרםלמיוםלגאיהל הסגתלעו ולי להעו םלהזה,ליכןלהענילהרמוגליאיןל ולנכסיםל
ואינולמגבהלבאכי הלוביתייהלכמולפטגלעצמולמהב ילהעו ם.52לבמי יםלאלגות:להענילכמול
"רא "לעצמולמןלהנכסיםלו כןלהואלכבגל"מתוקן".לאךלקבצןלמסורולי למניהללייםלמוסיףלכאןל
קויילמפניליאיןלהואלגוצהל הייאגלבעוניולא אלהואלעויהלאתלהקבצנותל מקצוע.לתלי הלהואל
מב הלי ויהלימיםלאצ ללנווני.לכמהליפהלועצובלהואלהמאמגליאומגלכאןלערנוןלע לי ויתל

שמואל יוסף עגנון, "והיה העקוב למישור", אלו ואלו, לעיל הערה 42, עמ' 68.  .50
שם, עמ' 66.  .51
שם, עמ' 68.  .52
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ימיולא ה:ל"ביוםלהגאיוןלאוגל,לביוםלהינילטוגל,לביוםלהי ייילסוגל".53לואכן,לביוםלהגביעיל
הקבצןלפוגל.לאלגלכךלהואליויבלבביתלהמדגילועויהלביןל ומדילהתוגה,לויעהלייוגדלהעגבל
"אניילהעיגלהתלי ולמתקבציםלובאיםלא להתפי ה".54להאםלמסמןלהקבצןלאתלפיגּהלי לאותהל
"התקבצות",לכ ומגלאתלהיסודלהמלזיקלונותןלטעםלופיגל התאספותלו תפי ה?להווייתולי ל
הקבצןלאוצגתלאתלהניסיוןלהקיהלואתלבקיתלהתיקון.לע לכךלמוסיףלהמספגלכילהקבצןלהואל
הנותןלטעםל הכנסתלאוגלים,לורםלבמובןלזהליילבקבצןלמיוםלרי ויולי ליוגילהתיקון,לו אלגקל
בבלינתלתיקון־עצמי.לכ ומג,לאיןלמדובגלכאןלגקלבניסיוןלי להתרבגותלעצמיתלע ליוגילהגעל
מתוךלהי כהלופליתותלא אלבעצםלהניסיוןלי להקהי הלעצמה,להעומדתלכאןלבמבלןלקיה,ל
יהגילע יהל סעודלאתלהקבצניםלבכ לעת.לוניסיוןלהצדקהלהואלניסיוןלקיהלמיוםלייילביןל
הקבצניםלרםלעזילפניםלוקיילעוגףלונוטגילטינהלוגמאים,לו כן,לכייויבלמניהללייםלביןלהקבצניםל
" בולמתפקעלמצלוק"למימועליילותיהםלהקטנותלוהתפ ותליבהןלהםלמייליםלע להעייגיםל
ומק  יםלאתלאוגלותיהם.55לאךלדבגיםלא הל"יתלי תםלצלוק",לאומגלהמספג,ל"סופםלמכאובל

 ב",לכיליניםלעובגותלומניהללייםלעודולעומדלבנדודיםלובקבצנות.ל
הנדודיםלהםלניסיונולהנוסףלי להקבצן,להמאיגלאתלהעו םלמצדולהעקום.לנאמגלע ל
מניהללייםל"פעםליסעלבער הלטעונהלאולבקגוןליבוגהלופעםלי ךלבגר ".56להקבצןלהואלדמות־
דגך,לפירוגהלי לעקיגה,לנעלונדלבעו ם,לו כןלקיוגהלבמקצועולרםלהק  הל—להק  הלי לקין,ל
הק  הלי להיהודילהנצליליאינולמוצאל עצמולמקוםלומויבלע להאגץלובנדודיולהואלמסמןלרםל
אתלליילהר ות.לואכן,לע למניהללייםלנרזגולליילר ות:להואלרו הלמביתולומעייגתולומוציאלאתל
ימיולכי"מק ולבידולותגמי ולע ליכמו",57לוסופוליהואלמיתכןלביןלהמתים.לייתכןליקגיאהלזול
במקומה,לובליילהקבצנותלי למניהללייםלמסתמנתלרםלהווייתלהר ות,לכ ומגלהווייתלהמּוי כּותל
א ־מלוץ־ מקוםלוכמיהתלהייבהלוהראו ה.לו כןלדמותלזו,למעבגל קוגותיה־י ה,לגומזתלע ל
הגעיוןלהתיאו ורילבדבגלר ותלהיכינהלוכנסתלייגא .ליילטעםל גאותלאתלר רו יולי למניהל
לייםלכאי ולהםלמ מדיםלע לייסוגילהר ותלוע לכי ילהזיוורלי לכנסתלייגא לעםלהבוגאלוע ל
הראו הלהמתמהמהת,לאךלבקגיאהלזולאיןלכדיל מצותלאתלסיפוגולי למניהלליים,ליקוגותיול
גביםלותו דותיולמיונותלויילבלייולמוגכבותלרדו הלמגובתלהיפוכים,לתפניותלוסתיגות,לואיל

אפיגל גאותולגקלכדמותלא רוגיתלי לכנסתלייגא .
אתלקוגותיולי למניהללייםלייל גאותלמצדלמוגכבותם,לומוגכבותלזולניכגתלרםלבפגיתל
מכיגתלכתבלההמ צהליהיהלבידולומסיגתולבידילקבצןלאלג.לענילזהליִנקגהלבדגכולי למניהל
לייםלמדיללאותול מכוגל ולאתלכתבלההמ צהלבדיבוגיםלגבים,ל"והיהלבוזהלומתעתעלטעמיול
ונמוקיולעדלינכנסהלעצתולב בו".58למניהללייםלאינולעומדלבפניליצגולונכנעל פיתוי.למכיגתל
כתבלההמ צהל ענילניק תלכמעיהלעֵבגהלייסודולבהדלה,לכ ומגלכאי ול"מעיהליטן"לפקדל
אתלמניהללייםלוהואל אלעמדלבניסיוןלו כןלהפקיגלאתלימולואתלזהותו.ל אותולענילי קללאתל

שם, עמ' 69.  .53

שם, עמ' 71.  .54

שם, עמ' 75.  .55
שם, עמ' 77.   .56
שם, עמ' 79.  .57
שם, עמ' 78.  .58
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כתבלההמ צהל אליצאהלטובהלמקנייתו,לכילמכתבול אלפתלל ולפתלל נדבהלבעיגליהריעלא יהל
וסופולינפ לביכגותלומת,לובמותולהמיטלאסוןלע למניהלליים:ל אלגלימצאולאצ ולאתלמכתבל
ההסמכהל קבצנותלוליבולאותול מניהללייםלהודיעולאתלדבגלמותולבבוצץלוהתיגולאתלאיתול
מנייואיהלי אלתיבלערונה,לוזולמצאהל הללתןללדילוהגתהל ו.למכאןלבאל וללוגבנולי למניהל

ליים,לייבל עיגולומצאלאתלגעייתולמסוגהל אלג.ל
כידוע,לנויאלהערינותלהואלאלדלמנויאיולהגאיוניםלי לערנון,לוממנולהואלנט לאתלימול
הספגותי.לבסיפוגל"ערונות"ל)1908(,לסיפוגולהאגץ־ייגא ילהגאיון,למרו  לערנוןלאתלסיפוגהל
י לאייה,לדינה,ליניבתהלבזמגתולי להאומןלבןלאוגי,להמתקיןלאגוןלקודי,לו בהליוצאלאלגיו,ל
אךלקנאהלנכנסתלבהלוהיאלמי יכהלאתלהאגוןליהתקין,לואהובהלנע םלמפניהלואובדלומאזלהגיהיל
כערונה.לבגאייתלהסיפוגלהניללערנוןלמדגילקטןלובולפיגילאתלכוונתלהמלבג:ל"לוטלי ללןל
נמיךלוהו ךלבמעייהםלי לייגא "לוממנולאוגרלהקב"הלט יתליפהל כנסתלייגא ,לאךלייל
ינכנסלמכיו לוהלוטלמפסיקלבתוךלהיגיעהלונפרמתלהט יתלונעייתלקגעיםלקגעים.לבאותהל
היעהלתועהלכנסתלייגא לבירונהלומקוננתלכילאבדל הלאהובהלוהיאלבאהל כדילמגהלילוגה.59 
נויאלהערינותלמהדהדלבאיגוניהלעצובהלרםלבאלדלמייגילהקבצניםלימניהללייםליומעלביגידל
ואיןלהואליודעלאתלהביוגהלייילבפזמוןלזה,לייגהלאותול"קו ניתלאלתליייבהלע לרבילעגימהל
יםל/לֲע ּוָבהלֻאְמָ ָ הלֲערּוָנה".60  ּכִ ַמֲלׁיַ יֵבִנילּבְ י לב ויילסלבות",להאומגתלע לעצמהלקינה:ל"ַוּיֹוׁיִ
 אלגקלסבךלהה כהלופו מוסלהגבניםלבעניינילערונותלוייסוגיהןלי לנייםלינקיגולבלייהןלא ל
בע יהןלהמתיםלמהדהדיםלביםלהמפוגיל"ערנון",לו אלגקליא תלראו תלכנסתלייגא ,לא אל
רםלמצבילהבינייםלי להתיוקה,להקייגהלוהלופי,להנטייהלוהרערוע,להקינהלוהייגה,להנעייםל
 מנתלל קהלי להספגותלהעבגיתלהלדיה.ל"ערינות"להואלמצבלהדלק,לובהלבעתלהואלתנאי־
האפיגותלי לספגותלהנובעתלונכתבתלמתוךלעו םלהמסוגת.לכילבאותול"לוטלי ללן"ליטוויםל

ממנולט ית,להנפרמתלונעייתלקגעיםלקגעים,לגצהלערנוןל כתובלאתלסיפוגיו.ל
כייבלמניהללייםל בסוףל עיגולהואלבאלא יהלב"לוילהגיל",לכ ומגלהואלמגיללאתל
העיגל)וע לענייןללוילהגיללוהקדויהלבעו מולי לערנוןלאפיגל הוסיףלדבגיםלגבים(.לפתאוםל
קופץלע יולכ בלרדו לוהואלנבה ,לאךלהכ בלאינולעויהל ולכ לגע,ל"גקלהתאבקלבעפגלגר יול
ו קקלאתלברדיולבמיןלרערועיםלוגיצוילכאי ולמכיגלהואל ולמתמו לי יום".61לוהנהלבאהלכאןל
בׂיוגתלב ק,להכ בלמסיפוגולהרדו לי לערנוןלתמול שלשום,לילידתולעודהלמטגידהלאתלקוגאיו.ל
בעיגלהו דתולאיןלמכיגיםלעודלאתלמניהלליים,לוגקלמפיולי לקבצןלאלדלהואליומעלע ל
רוג ולהגעלכילנליבל מתלואיתולקגיינדי לטיאגנילנייאהל אלגלוהביאהלבןל עו ם.לבצעגול
הואליוצאלמןלהעיגלויבל נדודיולעדליהואלבאל מקוםלאלדלועויהלמויבולבביתלקבגותלבקגבל
קבצניםלומצוגעים.ליםלהואלעומדלבירוןלומר הל בסוףלאתלסודול יומגלביתלהקבגותלבטגםל
הואלמתכנסלביתיקהלאלגונהלומת.לו אלגלמותולנעיהל וללסדלומעמידיםל ולמצבהלע לקבגו.
הקבצניםלהמיוטטיםלבסיפוגיולי לערנון,לא הלהבאיםלא לסףלהביתלאולנקגיםלע לאםל
הדגך,להםלרופי־ניסיון.להקבצןלמר םלניסיוןלקיהלבאיגלהואלממיןלהפיתוילוההדלה,לאולממיןל
ההי מהלוקב תלהאלג.ליילבקבצןלמיןל"אנוייותליטנית",לכ ומגלהקצנהלי להמידותלהאנוייותל

שם, עמ' 329.  .59
שם, עמ' 81.  .60
שם, עמ' 96.  .61
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אולמיצויןלהרמוג.לבכ לאלדלמןלהקבצניםליפרינו,לזהלהעומדל פנילגיבילצדקיהלבסיפוגל" פיל
הצעגלהיכג",לוזהליבאלע לדגכולי להנעגלבסיפוגל"המטפלת",לוזהליִנקגהל ול מניהללייםל
בסיפוגל"והיהלהעקובל מייוג"ל—לבכ לאלדלמא הליילמיהולממידתולי לאותולעניליני לל
 הכיי לאתלפ ימו,לובהלבעתלליהלבולמידהלתגומית,לכ ומגלהואלגומזלע לרופולי להמיילל)עני,ל
מצוגע,להיויבלבפתללהעיג(.ל פיכך,לרםלבדמותולי למניהללייםלליהלאותהלמידהלכפו הל—ל
מידתלהדיןלומידתלהלסד,להעווןלוהתיובהל—ליגביםלמסיפוגיולי לערנוןלכגוכיםלבה.לוע לכןל
אמגנולכילהקבצןלנעיהל בסוףל דיוקןלהסיפוגלעצמול)דיוקןלהסיפוגלהעבגי?(,לייילבולמומים,ל
ויילבולמלסוג,לובסיפוגילהקבצניםליילהתאספותלוהתקבצותל)היסודלה יטוגרי(,לויילבהםלאתל

הויטתלהיד,ל"הבקיה",ליהיאליוגילעיייתלצדקלותיקוןלבעו ם.
יילאצ לערנוןלקבצןלנוסף,לממיןלמיונה,לאירנץלימו,לאותולקבצןלהמיוטטלבסיפוגל
האגוךלאורח נטה ללוןלוע יולמסופגליניט לממנולאפולבמ למהלו פיכךלייל וללוגלבמקוםל
לוטם.לפגצופולהפרוםלי לקבצןלזהלכמוהולכפנילהדוגלוכפניהםלי לתויבילהעייגהליבויל)רםל
היאלבוצ'אץ'(ליהםלבע ילמומים,לרידמים,לנטו ילאיבגיםלומגובילאֵבדות,לורםלסיפוגםלנכתבלכךל
 בסוף,ל"קגעיםלקגעים".לאםליילדבג־מהל"קבצִני"לבסיפוגיולי לערנון,לייל הבינולע לדגךל
זו:ליל קלמסיפוגיולכתוביםלכרופיםלקגועיםליאיןלבהםלאלדותלאולי מותלרמוגהלא אלפעיגהל

המעידהלע להמלסוגלהיוגגלבעו םלומביעהלמתוכהלאתלתיוקתלהתיקון.

ח

וכעתלאנולבאיםל קבץלו אסוףלו מצותלאתלעיקגלהדיוןליעיינולכאן.לעסקנולכאןלבקבצןל
כפירוגהלהפועגתלאתלכ כ תלההוויהלבבלינתלפרםלומלסוג,לנידוילוהי כה.להקבצןלניזגלבעו םל
כלטוטגת.להואליבלועומדלע להסףלומוייטלאתלידו,לומלווהלזולהיאלהגתלרוג ;ליילבהלמיוםל
 קילהלונתינה,לפיתוילוניסיון.להקבצןליילבולמתכונותלהיטןלוממע ותלהמייל,לוא הלאינןל
נפגדותלבו:לרוףלזג,ל קוילופצוע,לנודדלולסגלביתליל הלע יולק  ה,לובהלבעתלידיולרםלנויאותל
בגכה.להקבצןלמקייםלאתלההיקפהלכילדווקאלא הלהפלותים,לאניילהעקב,להיוגי,לייסודםל
בק יפה,לכ ומגלבהוויהליהיאללומגלרס,לעו יםל דגרתלנבואהלוהתרימותלמיילית.ל)כידוע,ל
עמדהלזולזכתהל פיתוללקיצונילבהרותולי לנתןלהעזתי,לנביאולי ליבתילצבי,לאךלייל הליוגיל

מסויםלבת מוד,לבמדגילובקב הלהמוקדמת.(ל
הקבצןלהואלרםלדיוקןלהסיפוגלבמובןלזהלירופולכמוהולכטקסטל—לפעוג,לפתול,לר וילומכוסה,ל
בע למוטיביםלותוספות.לאצ לבנימין,לבמסהלע לקפקא,לזוכהלהקבצןלרםלבמנהלנדיגהלי ללופיל
)יייל כנותול"ייגי"(.להקבצןלמסמןלנתיבילמנוסהלותיקוןלהמתגלייםלב יוןלעצמהל—לבדיבוג,ל
בלידה,לאו,לכפיליקגאנולאצ לפגויד,לבעו םלהבדילה.ל אל יוואלמסוגיםלהקבצניםלבמעיייהל
ַבתלהקו ותליאבדול עו םלותיקוןליסודותיולבכוללהנרינה.ל י לגבילנלמןלמבגס בל מיימתלֲהׁיָ
רםלאצ לבנימיןלנעיהלהקבצןל מספגלסיפוגים,לובכולולי להסיפוגלהואלמלו  לתפניתלבעו ם.
הקבצןלהנר הלבקגן־זוויתלואיגלמיא תולהו כתלבכיווןלהנרדיל—ל היעיותלמ ךל
אדיג,ל נוסלמממ כתולו יובל פונדק,לכותונתל רופול—להואלאללוגעל אותןלדמויותללסגותל
ביתלההו כותלאצ לקפקאלנרדלהזגם.לביניהןלמונהלבנימיןלרםלאתלהסטודנטיםל)הקב הלזולהיאל
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ממיןלהעניין,לעבוגנו,ליהגילכו נו,לבמידהלזולאולאלגת,לעדייןלמסוגיםל  ימוד(.ל"ב ימודיהםל
הסטודנטיםלעגים",לכותבלבנימין.ל"ואו ילזוהילמע תםלהיתיגהלי לה ימודים,ליהםליומגיםלע ל
עגותם".62לה ימודלמבטיללעגנות,ליהייהלדגוכהלבעו ם,להירלהלותיומתל בל פגטים.לבתלומול
י לה ימודלנעצגיםלהיעונים,להמגלבלעצמולמויעה,לכ כ תלהעו םליומטתלאתלי טונה.ל
ובנימיןלמוסיף:ל"הסטודנטיםל]י לקפקא[להםלת מידיםליאבדל הםלהכתב.לעכייוליובלאיןלדבגל

עוצגלאותםל'בנסיעהלהגיקהלוהע יזה'".63 

בנימין, "פרנץ קפקא", לעיל הערה 3, עמ' 261.   .62
 die leere fröhliche( "שם, עמ' 263. בנימין מצטט משפט זה בדבר "הנסיעה הריקה והעליזה  .63
וראו  קפקא,  של  האוקטבו  במחברות   1917 שנת  בסוף  שנכתבה  קצרה  רשימה  מתוך   )Fahrt
 Franz Kafka, Beim Bau der chinesischen Mauer, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt

am Main 1994, p. 181


