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עגנוןבכתביהחסידות

 , 27.1.1988עגנון,בית

הבעש"ט""סיפוריהספרהופעתלרגל

 :נאמרלבראשיתהזוהרלספרבהקדמה

בעלמאסיפוריםהתורהשסיפוריהחושביםכסילים,לאותם"אוי

חדשותמאספיאותןאפילופשוטיםבסיפוריםרצינואילושהריהם.

דומיםכסיליםשאותםאלאיותר".עליוניםענייניםבהםישהעולם

אינםיפה,להםשנראהבלבושהנלבשלאדם"כשרואיםלאלה

חשיבותהגוף.הואהלבוששלהחשיבותאבל ...יותרמסתכלים

הגוףזה ...גוףלהשישהתורה,היאזהכדמיוןהנשמה.היאהגוף

לבושיהסיפורים ...העולםזהשלהסיפוריםשהםבלבושיםנתלבש

שהואבגוף,אלאבהלבוש,מסתכליםאיןיותרהמבינים ...הםהתורה

הכל".יעיקרשהיאבהנשמה, ...הלבושאותותחת

ואםהלבושהםהסיפוריםהנשמה.נשמתישולנשמהנשמהישלגוף

מאחורימסתתרמהרואהאתההבעש"ט,כדברירואות,עינייםלךיש

הנשמה.נפשהיאומההנפשהיאמההלבוש.

אויחולין.שלבענייןגםאלאקדושה,שלבענייןרקלאהואכך

 . 13-12עמ'תשכ"ז,ירושליםעולם,עםהוצאתתורה,זוהרספר

--
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שאיננומעמקים,מעודדשאינועצמו,אתדקהנושאלסיפורלו
ומאותתותמרמזותהמקשרות,ואסוציאציותודרכיםבשביליםקשור

החסידות.עדחשיבותלוחיתהלאלעצמוכשהואהסיפורלמרחקים.
באודהמובאהחסידיתאמדהכאןלצטטכדאיהסיפורשלחשיבותועל

 .שהזכרנוהזוהרמאמרלעומתולהעמידההגנוז

שעווהנדלקחאנוש.חולהילדשלחייולהצילהבעש"טרצה
כלדלקהנדארוך.מאמרואמדהדליקוביעד,עץאלהדביקוטהורה,
שלתלמידו •ממזדיץבעדדבו'כשרצה .הילדנרפאובבוקרהלילה

הכוונהידעשלאמאחדרבו.שעשהכדדךעשהילד,לרפאהבעש"ט,
נרפא.והילדהצליחהמעשה ;דנושלבשמוקראהבעש"טשכיוון
המגיד,שלתלמידותלמידמסאסוב,לייבמשהו'רצהמכןלאחד
אבל .כךלעשותאפילוכוחעודלנו"אין :ואמדכזורפואהלפעול
הצליח.והמעשהיעזור".יתברךוהשםהמאורע,אתאספרהבה

 2נדפא.והילדלהצלחהזכהבלבדהמעשהסיפורעם •ואכן

הבעש"ט.עשהשכךהסיפורהסיפור,לוישאךהמאמר,לאהנד,לואין
 !קדושהואהסיפור-מהפכהישכאן

הסיפוררעיוןאתדןיוסףפדופ'מרחיב 3החסידי"ב"הסיפוד

בחסידות.שראשיתוהמתקדש

תלמידמפולנאה,יוסףיעקבמכתבימעניינתדוגמהמביאהוא
ביםקשהסעדהשבשעתסוחר,עלבמשלמדובררבו.בשםהבעש"ט,

ששמעאחד,עכו"םהצנועה.אשתובזכותיצילושאלוהיםבתפילהעמד
צנועה,אינהשאשתולהוכיחשביכולתוהסוחרעםהתערבתפילתו,את

לאאךהסוחר,אשתאתלפתותניסההעכו"םאותה.לפתותושבכוחו

אביבותלירושליםשרקן.הרצאתהגנוז,ארדמתוךהדודות",דדך"עלברבד,מ' 2
 . 302עמ'תשכ"ט,

 , 1975ירושליםכתר,הרצאתהחסידי,הסיפורמתוךבחסידות",הסיפור"קידוש 3

 • 46-40עמ'

~. 
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אתפיתהשאמנםהבעלאתלשכנעוהצליחבערמהנהגאז .בידרעלה

בשלום.מקומרעלחוזרוהכולהאמתמתבררתלבסוףאולםאשתו.

 .ישראל~ם~םביחסיההשכינההיאהצנועההאישה :הואהנמשל

רעדהביתמחורבןישראלתולדותאתהמשלבדרךמתארהסיפור

ואתהשבירהאת •הלרריאניהמיתוסכלאתכוללכלומרהמשיח.ביאת

התיקון.

גםמצרייםמרטיבלאותוהדיםלברקצ'יר.מ"דקמררן"לקרחזהסיפור

שלב"ארתלר"ואףולילה",לילהב"אלףהביניים,מימיעבריבסיפור

:מהושואלוזימה""עגביםסיפורדןיוסףאותרמכנהבצדקשייקספיר.

 .תורתולצורכיכמשלזהבסיפורלהשתמשהבעש"טאתהביא

מןנובעתהיאקדוש.הואשהסיפורהמהפכניתהתפיסהכאןיש

כשהניצוצותהתיקון.ושלהשבירהשלהכוונה,שלהלרריאניתהתפישה

גםאלאהעולםחללאתרקלאמילאוהםהשבירה,בזמןבעולםנתפזרר

שבטמאים,הטמאאפילוסיפור,בכלכן.עלהניגון.אתרגםהסיפוראת

שהמקובליםכשםקדוש.ניצוץלהסתתריכולותיאוריותרכנומבחינת

דרךייחודיםומייחדיתיקוניםמתקנילניסיונות,יורדים-עושיםהיו

זרעולםהרחבתהסיפור.גםכךוהדרשה,האמרההמעשה,החוויה,

מהפכנית.תפישהבהחלטזר-זימהסיפוריאפילוקדוש,שהכול

ילרנגפלרדבריאתהמביאיז'ברטינסקיזאבשלמובאהכאןנזכיר

אענהןהיהזהאיך :הכיסאעלהיושברישאלנילמעלה:כשאגיעהאומר

לרנגפלר !לךמרדהאני .אדמתךעלחוליןכלראיתילא !קדושהכול :לו

הסיפורקידוש !בעולםחוליןאין !קדושהכול-שלובדרךהרגיש

החסידות.תפישתשלהחשובותהתרומותמןספקבליהואוהניגון

סיפורי .עגנוןשלהסיפוריםבלקטמצריזהדברכמהעדלהוכיחברצוני

בעבריתשרנותבמהדורותהופיעוהבעש"טשבחיולקטיהבעש"ט

כיצדנמצאעגנוןשלללקטאחריםלקטיםנשווהאםאךוביידיש.

צחצחאבלתכנים,שינהלאנפלאהעדינותבמיןשלנר,המחבר-המלקט

אחרת.חדשה,יצירהלמעיןשהפךעדצחצחרתבאורזהאת

-
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סיפורוהבעש"ט,שלהרוחניתהביוגרפיהשלהקלסיבסיפורנעיין
הכתבים"."מעשהבעל-שםאדםרבישל

בזכותהבעש"טשלרבוהיהשהואנרמזאדםרביעלמהסיפורים
כפיתורתו.אתהבעש"טינקומהםלבעש"טהעבירשהואהכתבים
איששהיה"מעשה :והתגלותו"הבעש"ט"תולדותבפרקשנאמר
מעיןכאןיש 5לבעש"ט".הכתביםבאווממנואדםו'שמוונקראאחד

סיפורים.שלמחרוזת

לעשותהיהשבכוחואדםו'שלגדולתואתמתארהראשוןהסיפור
להורידהצליחאותולארחמנתועללסעודהקיסרהזמיןהואנפלאות.
ומשקאותואכילהוזהבכסף"שלוכליםגדולים""פלטריןמלמעלה
הקיסרביקוראתלטרפד.מנסהישראלשונאהשרים,".אחד ...ומשרתים

מגיתבצורהאותומענישאדםוו'בידועולההדבראיןאךאדם,ו'אצל
מידאךטוב.טעםבעלאדםכלירגיזהעונשסיפורנעימה.לאמאוד
הואמהות,ושונהכיווןשוכהלגמרי,שונהסיפוריופיעזהסיפורלאחר
אותומספרעגנוןהכתבים.אתהבעש"טקיבלמהיכן-הכתביםסיפור
הוא.בסגנונוהבעש"טמשבחיסיפור

וגםביידישממקורותשהגיעואלה,לסיפוריםנכתבומחקריםהרבה
בעברית.

בעל-שםאדםר'עלהסיפורים 6שמרוק,פרופ'שלסברתולפי

 ,) 1978 (תשל"חאביבותלירושליםשוקן'הוצאתוסיפור'סופדספדמתוך 4
 , 1987אביבותלירושליםשוקן.הוצאתהבעש"ט,בסיפוריוכןתה-תז.עמ'
 . 13-11עמ'

תל-אביב,דביר,הוצאתהודודצקי,ש"אבעדינתהבעש"ט,שבחיספדמתוך 5
מב-מה.עמ'

'שבחיספדבנוסחאותוגלגוליהםבעל-שםאדםד'שלהסיפוריםשמדוק,ח' 6
 . 105-86עמ'תשכ"ג,נח,שנהציון,הבעש"ט',
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בעברית-גרסאותשתינמצאוהבעש"ט.שלמזמנויותרעתיקים

גרסאותלשתיקדוםנוסחנמצא,ואפילו 1ה-דמהמאהשתיהןוביידיש,

אותםשייחסמקובלבידינכתבואלהשספריםטעןשלוםפרופ'אלה.

בעיהמעיןכאןחיתהמביקורת.מחשששמואתחתםולאאדםלד'

מינהמיפוליטית.במקצתואפילודתיתסוציו-היסטורית,ארהיסטורית

 •גדוליוחסיןבעלאו •כךכלחכםהיההאם ?לבעש"טישראלו'את
לולמסורהיהיכולמי ?הכתביםאתקיבלומאין .כךלשםבושבחרו

 ?עצמואלוהיםאולי ?חדשהתורהמתןמעיןאצלושיהוואלה,כתבים

 .כאןלאאךזאת,גםלומריכלוהחסידים •כן
השםכול,קודםהכתבים.אתלבעש"טשהעבירהואאדםו'

ואדםו'שלהצירוףכן,כמרכלל.מקובלהיהלאיהודיכשם"אדם"

ומתברראוטרריטה,כאןלגייסצורךהיהבעיה.מעוררלעצמוכשהוא

נבראאדםהן-ביותרוהמתאימההמעניינתהאוטרריטההואש'אדם'

"אדם :אדםעלנאמרהקבלה,מלפניערדבמדרש,יעצמו.האלבידי

חמה".גלגלמכההעקבותפוח-הראשון

משיח.דוד,אברהם,תיבות:בראשיאד"מ,בקבלה,

ביותרהגדולהמשברבעידןנמצאהראשוןאדםהקבלהמבחינת

שובועוליםמתאספיםהניצוצותהיוחטאאילולאשאז,השבירה.של

הנפילה.סמלגםהואאדםהעולם.ולגאולתלתיקוןומביאיםלמקומם

 .הראשוןלאדםספרלוישכןכמר
 :הראשוןאדםשלספרומוזכרבתלמוד
ממחלתורביאתריפאהואהיה".רבישלרופאוירחינאה"שמואל

לואמררבי.נצטערבידו".עלתה"ולאלרבאותולסמוךרצהורבי

שמואל :ברוכתובהראשוןאדםשלספררראיתי"אני :שמואל

עלתהארנישלורפואתוייקראלאורביייקראחכם-ירחינאה

 sידר".

לו"הראה :מצטטעגנון ?הראשוןאדםשלבספרוכתובעודומה

ע"ב.קמבא,חלקזוהר,ב;מוח,אחריפרשתחנחומא,מדרש 7

ולב).עמ'ורבניצקי,לביאליקהאגדה(ספרע"בפהמציעאבבא 8

--
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וסרפדיו,דודדודוחכמיו,דודדודרדרדשיר,דודדודהראשון)(לאדם
 9 ." •••רמכהיגירדודדוד

ימיהם.אריכותעלהדודותכלמנהיגישלשלמהרשימהכאןיש
חכםכלעלהכוליודעראתהאדםשלבספררלהסתכלדקצדיךכןעל

והואהכתבים,אתלאדםשייחסואפואפלאאיןרדוד.דודבכלומנהיג

חדשה.כתרדהלבעש"טמסדםאשד

ב"סיפרדמידופותחשהזכרנוהראשוןהסיפוראתמזכיראיכרעגנון

 10הרא".אלחיםמכתב:"והמכתבכנאמדמכתבים,ארכתבים,הכתבים".

סודרתמלאים"כתביםשהםמלבדבכתבים,נאמדמהרמזכלאין

הואהכתביםאתלבעש"טלגלותאדםו'שלזמנוכשהגיעהתרדה".יי

לבכר:אומדהואאליעזר.בןלישראלהכתביםאתלמסורבכראתשולח
 ," ...כשמתרלשורששייכיםאלה"כתביםאלאלהם",ראויאתה"אין

מעניינתתפישהכאןישאלה.לכתביםדאריהאינהאתהנפשךכלומד
הבןטקסט.לכלראויאחדכללאוהטקסט.הנפשביןהפגישה-

מעניינתעלילהנוצרתרשםארקרפלעירמגיעאביר'שליחותאתערשה
סברנה.רדי

במידהכאןשישנמצאאנליטית-ספרותית,מבחינהזהסיפורכ~תחאם

שלמעמדלבעש"טלתתשרצונדאהתרדה.מתןלסיפורהקבלהרבה

גנוזאדם,שלארטרדיטהאש,תרדה,מתןתרדה,כאןלכרישסיני.הד

וחסום.

בעבריתיותרהקדומיםהטקסטיםשלבגרסאותשמדוק,לפי

רכךזה).אתמביאאיכר(עגנוןנוסףדברישלעיל,שהזכרנווביידיש,

 :העבריבנוסחנאמד
אתמצטטוהוא ," ...בהדאחתבאבןהבעש"טסגדכתבים"ראותם

ידעתיכימשם,הכתביםאתליקחכוחלייש ... " :פרלכאהדק"קהרב

רעוד.ב,סימןנד,רבהמבראשיתמצוטטרנה.עמ'וסיפור,סופרספר 9

 . 16לב,שמרת 10

תה.עמ'וסיפור,סופרספר 11
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אותם".ליקחרוצהאיני-אותםסגדשהבעש"טמפניאבלמקומם.
אברהםבידיהכתבים"שהיו ?אותםלדאותזכהרמיבאבןנגנזוהכתבים

 12 ." •••ידעתילאוהשארבן-נרןיהושערבידיע"האבינו

יאבינולאברהם :פעמיםחמשנתגלוהכתבים :נאמדהייריובנוסח
הואולחמישי ...בעש"טולישראלבעש"טאדםלד'יבן-נרןליהושע
הוא.מייודעאינילחמישיכלומדניט",איךווייספיפטדדד"אוןאומד:

להאדירמנתעלהכתביםאתלדאותשזכואנשיםאותםשמותהזכירו

אלה.כתביםמכוחבארהבעש"טשעשההנפלאותשכלחשיבותם,את

 :במדרששנאמדכפיהברית,לוחותאתלנרמזכירהכתביםגניזת
שלומקלוהמשחהשמןוצלוחיתהמןצנצנתעמונגנזהאדון"משנגנז

 13ישדאל".לאלוהידרדרןפלשתיםששיגרווארגזושקדיובפרחיואהדן

היולאכבדאלהוכלהנ"להדבריםושאדהאדוןעםנגנזוהלוחות

התפישהעםמובהק,חסידיסיפורהואהסיפורשני.ביתבימיבנמצא

 !קודשהכול :הזכרנושכבד

כאןאחת".אבן"עלבסיפורעגנוןמרמזהכתביםגניזתבעניין

בחכמתקדושים"כתביםהםשם"בעלאדםלרבילושהיו"הכתבים
אדםדנישלקצרוכשהגיעמעשית.ובקבלהאלוקיתבקבלה ...הנסתר

שלאהאבןאתוהשביעבאבןהכתביםאתהטמיןהעולםמןליפטד
העולםאתויהפוךהגוןשאינואדםאותםילמדשלאעצמה,אתתפתח

ובוהו".לתוהו

האבאתדאיתיבמחזאות"כמו :עצמועלומספרמוסיףוהסופד
"היולאכי ...בהם"לקדותזכיתילאאניאבל ...שבאבןהכתביםואת

זכיתיבהםלקדרתזכיתילאאםבדם, ...נשמתילשורששייכיםהכתבים
 14ענייניהם".לספר

תשכ"ג.נח,שנהצירן. 12

ע"א.טזשקלים ;ע"בבכע"ב,נאירמא 13

שב-שד.עמ'תש"ר,אביבותלירושליםשרקן.הרצאתואלו,אלומתוך 14
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 15התיכוק"גדיאלרבי"מעשה

התינוק'גדיאל'מעשהשל"מקורותיו :בשםמאמרשלרםלגרשם
בשםהידועמספרהסיפוראתעגנוןשאבלדעתו 16הקבלה".בספורת
באמצעהמחברשםבעילוםשהופיעלרדיא,'יצחק ,,שלעדרך'שלחן

השמדבימינולד"והואכעדגדיאלדניעלשםמסרפד .-17ההמאה

לומדרמצארהרגוייםובארשכיםז'בןוהואא'במעדהתרדהלומדוהיה
הקב"הוהכניסולמורם".כשמתררעלתהחתיכותחתיכותאותרועשר

עמקיממכרשומעים ...עדןשבגןהצדיקים"רכלנוגה""היכלבעדןלגן
"גדיאל",בשםמשתמשעגנוןאמכם .קבליהואהסיפורוסתריה".תרדה

אבירוהיהאצבעוני.אלאתינוק,סתםולאלתינוק,הנעראתהופךאך
היהכךואחדהמדרש','לביתוערביתשחריתבגדרבצלחת"מוליכו
בבליש"סתרדה,חרמשיחמישהומלמדוהטבקרקופתעלמרכיבו

היהובחכמה".בתרדההרבה"הצליחוהתינוקספרים.ושאדוירושלמי
חנוכהלכדזיתשמןשלצלוחיתלתוךאחדיוםשכפלקטנטן'כהגדיאל

התינוקגדיאלקפץהמכורהלתוךהשמןאתעירהשאביולאחדודק
והואבגדר"קיפוליבתרךעמו"מוליכוהיהלשוקיצאכשאבאהחוצה.

האומותשלשונותלשוכרתלמדכךומתוךהבדיותשיחותאתשומעהיה

המצליח,היהודיגדיאל,שלבאביוצדהחיתהשעינםהגויים,הזרות.

הגוייםדם.עלילתעליולהעלילאחדפסחבערבוהחליטוהתקבצו

הבית,בכיאתוהבהילוהסדרבלילגדיאלאבילביתבאוהרשעים

כוסואתלדוקןהתכרויןהכומרהפורעים.מפכיוהתחבאושבוחרעד

היין'כרסלתוךקפץ ?גדיאלעשהמהבדם.ארתהולמלאאליהושל
היה .בכךלהדגישמבליגדיאלאתגםבלעהיין'אתשתהוכשהכומר

עדרת,מהכומרלגברתהמלכותשדיכשבארהכומר.מעיבתרךגדיאל

אתלפתוחיכולהיהלאשהכומרעדבר,וחיטטגדרנולתוךגדיאלעלה

קדהאשדאתלהםוסיפרהכומרשלגדרנומתוךגדיאלדיבראזפיר.
ממררת.היהודיםשאדואתאביואתלהצילבחכמתוהצליחכךבאמת.

תטז-תכ.עמ'שם, 15

 . 305-289עמ'תשכ"ו,ירושליםהיהודית,הסוכנותהוצאתשי,לעגנוןמתוך 16
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רביאתמשחררלטובזכורהנביאכשאליהוהסיפוראתמסייםעגנון

בנהריוטבילהבשמןוסיכהלטיהורזוכההתינוקהכומר.ממעיגדיאל

ממערותאחת"למערההנביאאליהומככיסולבסוףאפרסמון.נחלי

כל-כךשמציקיםהרשעיםעלקטיגוריהעמוולומדיושבוהיהצדיקים

הקב"ה".שללבניו

בהםוינקוםגדיאלרבייצאהנורא"הגדולהיום ,'היום"ובבוא

כולם.וייענשואותםויוכיח

"זרע :כמוביטויים,בכמהזהבסיפורמשתמששעגנוןמעניין

רמזעץ",על"תלוהכומרואתעליהם"הגוייםפחד"נפלהיהודים",

הפורים.נסלסיפור

וחרדהצמרמורתמעבירגרוטסקי,טיפוסלפנינומביאעגנון

ניצלהגוי,מעילתוךחודרבנס,שחיתינוקבגלות.היהודישלבקדושה

היושבנערבמקוםהדמות.אתמשנהעגנוןהיהודים.אתמצילובנסבנס

הצירוףהתינוק.גדיאללרביאותוהופךהואוהגנוזהטמירהעדןבגן

מפתיע.כשלעצמוהואותינוק,רבישל

 :שהזכרנובמאמרשוניםממקורותשלוםמצטטגדיאללשםאשר
זבולון)(משבטהמרגליםאחדשלכשמובתורה,באגדיאל"השם

דבריםשאמרמפניגדיאל,נקראהמדרשלפיסודי."דובןגדיאלושמו

שהיה :לשבחדרשוהקבלהמבעליאחדואילו .האלעלכגידיםקשים

בקבלהסודי".בןגדיאלנקראלפיכךאל,וגדולתהמרכבהסודיודע

כמוסמאל".שלכוחווכמקצץבאומות"כלוחםגדיאלבשםמלאךנזכר

גודרמלשוןגדיאל'-האמצעי"קוקייםהספירות,לעשרבקשרכן

משורשוהאילןכללעקורעתיד"שהואאילנותעוקרכלומראילנא",

 ." ".סמאלזהו-ענפיוכלולקצץ

מוטיבהאל.שלהנצחיקרבנואתכלשהיבדרךמבטאגדיאלעגנוןאצל

תמידאךגרוטסקית,בצורהלעולםחינצחי'קרבןבנצרות.כמובןידוע

i 

1 

 • 10במדבריג, 17 1

J 
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חסידייםהםעגנוןשלאלהמוטיבים .ניצלותמידיותרידועחזק,יותר

אחרת.אוזובמידה

 18למישור"העקוב"והיה

ריק.מאירלאייזיק 19יורד""דעוהסיפורהואזהסיפורשלמקורו

בתרגוםבעברית.מעורבתיידישכלומרטייטש,ביידישנכתבהסיפור

 :בהקדמהכךנאמרלעבריתחופשי
זהמסיפורניקלסברג.מהעירצדוקו'הרבעםשקרהנפלאסיפור

רמייה,מעשהלעשותלאדםלול 15זp •השכלמוסרללמודאתהיכול
ולויטעםאםאדם,לחם.מבקשתיישמרביותרהקשיםבזמניםואפילו

"ונא :בנוויקויםייתןומי .לעדיקולל-הקבצניםמלחםאחתפעםרק
 ." ...ודםבשרמתנתלידי(לא)אלוהינוה'תצריכנואל

במובןכולקודםכפולה.משמעותכאןישביידיש"יורד"למילה
עניהואצדוקו'מנכסיו.היורדאדםשלבמובןוכןהמילהשלהפשוט
מתאספיםלהצילואפשרותכלחיתהשלאכיוון .מנכסיושירדואביון

כדיהמלצהכתבלושיכתובומבקשיםהרבאלהולכיםהעיר,אנשי

לשנורר.שילך-אחרותבמיליםצדקה,ויבקששינדוד
ואומרצדוקו'אתמזהירההמלצהכתבאתלתתשעליושמעלקע,ו'

תוכללאלעולםכברקבצני)(לחםברויט"ל"בעטלתתרגלאתהאם :לו

ו'ההזהרותכלאףעל !לעולםמורעל-קבצנותהטועםלהפסיק.
ההמלצה.כתבאתלהםלתתניאותוהואהרבלפניבוכיםואשתוצדוק
 :איוםמשלמופיעוכאן .משללהםממשילהואכןלפניאך

מלכודתלוקחים ?מעכברושיםאומעכבריםהביתאתמנקיםכיצד

עדמשקה,ובלימאכלבליאותם,מרעיביםבעכברים.אותהוממלאים

מוציאיםאזאחד.חיעכבררקנשארלבסוףהשני.אתאוכלשהאחד

עה-קנט.עמ'תדצ"ד,ברליןשרקן.הרצאתעגנון,ש"ישלסיפוריוכלמתוך 18

 . 1855ודשה •לכנזרןל'הרצאתשפידא,י'בשםהודפס 19



 279 •עגנוןבכתביהחסידות

מתרגליםאםהעכברים.כלאתיחסלכבדוהואהמלכודתמןאותר

 !עכבריםודקאךאוכלים-עכבריםלאכול

לדרכו.יוצאצדוקו'לעכברוש.הגיבוראתהופךהמשלסיפורכל
רבןאישהבביתהשאיר .ארכלפעםרעודוארכלוארכלוהולךהולךהוא

לבסוףטאלעד. 2000רעודטאלעד 2000צוברהואאותם.מזכירראינו

כתבאתלולמנודאותרהמפתהדרשן""בעלאחדבקבצןפוגשהוא

נזכרתמנקלסבדג,כמוכיחעצמועלמכריזהקבצןבידר.אשדההמלצה

אחדשירם'עדלאכולמרבההוא.גםהרןוצוברוהולךשקנה,ההמלצהכתב

שםעלהדעבעשלההמלצהכתבבכליומשנמצארמת.נופלאכילהמדוב

אתלקחתלבראושעליהנתאלמנהשהיאלאשתולהודיעשולחיםצדוקו'

יפהשערןואפילויפיםחפציםוהרבהטאלעד 5,000-הידרשה

מארד.

שירםעדוצובר,וארכלארכלללכת,ממשיךהאמתיהבעלבינתיים,

ריחףעירוםנשארוהואניסראתמרוקניםשודדים,עליומתנפליםאחד

הכוללהתחילעליוהביתה.לחזורמחליטבדידהבליתכול.וחסד

בעירמילהבדיתשיששמרעהאליומגיעההעידהבדרכומבראשית.

להיכנסמחליטהואולבןלאישהללכתבמקרםארכל.שםישוכמרבן

להפתעתולומתבדרשם .רעבונואתולהשביעהבריתלחגיגתתחילה

שלו'אשתומאשדאחרתלאהיאהיולדתשהאישהדוחו'ולמודת
זהאיןכמת.עליוהכריזושכןלוי,לד'אחד,לאישנישאהשבינתיים

אותר.מזעזע

וארכלבפינהכעכברוששםיושבוהואלשולחןאותרמקבללויו'

נכנסת,היולדתיכידרהר.שלאכדיפניו,עלהכובעאתמרדידהואוארכל.

היאמידאליומגיעהוכשהיאעוגיות,להםומחלקתהאורחיםביןעובדת

רמתה.מתמוטטתהיאוהפתעהאימהמדובבעלה.שהואאותרמכידה

מןומגודשהכולעלמתוודההואאותר.תופשיםאךלברוח,מנסההוא

העיד.

למישור".העקודב"רהיהכולהכמעטנמצאתזאתשפברלהכמרבן

כולםוסיומופרקכלהתחלתלפרקים,חלוקההקדמה,ישירדד"ב"דעד

מזכירההזאתהסגנוניתהדקורציהומשלים.אמרותגםישבפסוקים,

--
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כאןגם-עצמםלמשליםאשר .עגנוןשלסיפורואתמאודבהרבה

המספרשלדיבורו •הגיבורהשהיית •הסיפורהשהיית :רבדמיוןיש

קייםזהכל-הסיפורשלדוכןהגיבורים,שלגבםמאחוריהקוראאל

ביןתהומיהבדלאיזה-אלהכלאףעל .בסיפורנווגםבפבולהגם

עליומעידכברשמוחיים,מנשההגיבור •עגנוןשלבסיפור !השניים

הואברורה.החלטהמתוךהחייםאתעוזבהואחיים"."נושהשהוא

קברו.אלהולך

ונמשכת.הולכתוהירידהלרדתמתחילהוא

ובגירוייםבתגובותיורדהואמכני.יצורמיןסתםאינוהואאך

החנוונים,הפרנסים, :העירכלכאןמופיעהסוציאליתמבחינהשונים.

מסרביםואשתוחייםמנשהפנים.והעמדתתחרותקיימתבשוק.הנשים

חול,לחםלאאףחלות,להםאיןאחתשבתכשבערבכאביונים.להופיע

 !יראושלאבמפה.אותןומכסהאבניםשתיהשולחןעלמניחההאישה

זהאין-לשבתחלותאפילולהםשאיןמרודים,ענייםשהםהעובדה

 !הדברייוודעחלילהאם-הואהנורא .כךכלנורא

אישהולח~יחברהנסיבותעלמגיבשלתפקידממלאחייםמנשה

שלארואהכשאשתוומ~בל.מובלהואהולך.אינוהואעם.והשקפות

אימהעליונופליםנדבותלקבץלצאתאישiדועלמוצאכללהםנמצא

המגידהרבשהמשילבמשלמסופרמסוים.במשלנזכרהואכיופחד,

 .מנכסיוהואגםשירד •מחסידיואחדלפנימקוזניץ
ביתו".אתיפרנסאופןבאיזה"עצהמהמגידלבקשבאחסידאותו

אחד,שערמלבדהפרנסה,שעריכלנחסמובשבילךהמגיד:לואומר

מתעקשכשהחסידבכך".לעסוקאופןבשוםתאבהשלאאני"יודעאך

אתתחילהדוחההחסידהגניבה.שערשהואהרבלומגלהמהו,לדעת

אםבלבו:אמרבדעתו.נתיישבנפשעדמיםמשהגיעואךההצעה,

משוםזהבמעשהישכןעלברעב,ובניואשתוימותו-כןיעשהלא

פורץהיהבלילהלילהמדילגנוב.החלהואלעשותו.ומותרנפשפיקוח

עוררהדברביתו.לכלכלתאחדזהוברקממנהומוציאהחנויותלאחת

כולההקופהאתלקחתהיהשיכול •מוזרגנבאותועל •בעירגדולרעש
 .אחדזהוברקולקח
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הגנב.אתלתפושויוצאהעםמפשוטילאחדמתחזההעירראש

החסידלו.מסביראותולהסגירומאייםבגבינתוהחסידאתמגלהכשהוא

ולאיסגירושלאלפניוומתחנןברעביגוועולאביתושבניכדירקשגנב

מתכנניםהשרשמשוסימגלההחסידנס.קורהוכאןבושה.לידייביאהו

ממוותניצלהעירשרבגורל.שזכההמטמוןאתולגזולאותולהרעיל

כמובן .המטמוןחציאתכתמורהלונותןוהואהחסידבזכותומגדילה

לביתו.שגנבהזהוביםאתהחנויותבעלילכלמחזירהחסיד

יורד"."רעדבפבולהכמוממשהסיפור,באמצעהשתולהמשלזהו

אתדוחהגנינה.""מה :עצמועלהמשלמסיפורמקישחייםמנשה

לעצמועושההוא".כךהדחק."בשעתנדבהלבקשוחומרקלהבושה."
הנדבניםאתיךק.הזהשבמעשהואלאעוד,ולאנדבות.לקבץהתר

פוגשאחדשיוםעדומקבץמקבץהואלמסעיו.יוצאהואבמצווה.

מונהחייםמנשההמליצה.מכתבאתלולמכורומפתחואחרקבצןבו

בדרך .אשתולקריינדלולחזורנדודיולהפסיקומחליטמעותיואת

מוטלעצמומוצאולבסוףושתייהאכילהבתאוותושוקעלירידנקלע

הואחוזרכולובחוסרריקותבידייםעמו.איןוממונוותרמילובאשפה

לעירו.

בריתשלמצווהלסעודתשפניהםבאנשיםפוגשהעירהבהגיעו

שבינתייםאשתו,טשארניקריינדלשללבנה-לאאםלמימילה,

מתחלחל,הואהמתים".בין"נחשבשבעלהמאחראחר,לאישנישאה

ללכתמתחילהואהקברות.בביתמשכנושםלביתולשובובמקום

כמובל,כצעצוע,שהתחילחייםמנשהאותוואחריות.הכרעהלקראת

מתחילהואויורד,יורדשהואוככלאישה,ורצוןחברהלחציידיעל

שלבסופועצמו.לקראתעצמואתליישםמתחילהואעצמאי.להיות

ולאאחטאאליה,אשובולא"אחטא :החלטהלכללמגיעהואהסיפור

טשארניוקריינדלחיאני :ולצעוקלילךשצריכני"אניאליה".אשוב

אישאשתבאיסורנכשלובעלההחמורעריותבאיסורבעלהעםשרויה

כאילונפשיומשליםהחמורותהעבירותמןעינימעליםאני !ממזרובנם

--
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ארתה,אוהבהואכיראשו,עטרתבקדיינדליפגעלאהוא 20כלרם".לא

שאולה.~דדוהואבגיהנרם""כברשהתהיהשהיאיודעשהואאף

במישורלמישור.ממישורהיורדכחץלדאותאפשרירדד""רעדאת

תיקחאם-השניבמישורבדריט"."בעטללקחתאסור-הראשון

אשתבאיסורהחיהאישהמכןלאחדלעכברוש.תיהפךבדריט""בעטל

דבריםשלובסופםשרלטן'אתהולבסוף ?בעיניךבכךמהאז-איש

העיד.מןארתךומסלקיםארתךמגלים

מה !למישורהעקרבוהיה :בסדרלהיותבסוףחוזרהכולעגנוןאצל

שם?מתיישר

הואבידידה.וממשיכהבידידההמתחילהפברלה,מעיןהואהסיפור

וירדד.ירדדהואחי.שהואעליויודעיםאיןההמלצה.כתבאתמוכר

מנשהלשניים.מתפצלתהיאביותרהנמוכהלנקודהמגיעהכשהידידה

מדיםהואואזלאשתומתגעגעהואוסובא.זוללארכל'שיכור'חיים

השפלבנקודתנפלאהבצררהמסתמלזה !לחייםדבש"ע, :הכרסאת

עצמואתומגשיםהולךהקברות,לביתהולךהואהעלייה.ומתחילה

חיים.מנשההיותרלקראתמרתו,לקראת

הסיפור .ידומתחתהוציארמהעגנוןלקחמהלדאותמארדחשוב

ללכתצדיךשאתההתפישה .קבלימשלברישאךקבליסטי'אינו

 :החסידותתפישתעםאסוציאציותהרבהלהישעצמך'אתולהגשים
 !קודשהכול

עגנון.)ש"ישלסיפוריובכלחסר(הואקכבעמ'ואלו,באלומופיעזהקטע 20




