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האבסורדבעולםהיסטוריוסופיה

עגנוןש"יבכתבי

 26.3.1985ירושלים,דן-ליד,

שאיןאומדתזאתאיןאך •עגנוןבכתבימצויהאינה"אבסורד"המילה

אתמפתיעבאופןנמצאעולם"ב"עדלדוגמה,לועזיות.מיליםבכתביו

גםאלאבתיבתה,דק.לאוsין"אבסורד";אולם"פסיכואנליטיקן"המילה

יאקזיסציונליסטית.עולםתפישתשלבמשמעותוגםהשוניםבמושגיה

בלימוצא,בליאוניםחוסרשלתחושהנפש,מפחייסודיאולם

ועוליםבוקעיםכבדאבסורדייםוגודלחייםמצביעקב •מובןובליהסבר
 2למישוד".העקוב"והיהבסיפורעגנוןביצירת

הפסידו-הסיפורמןשלההסיפוריהגרעיןאתאימץ.שעגנוןזויצירה

חייםאתשומעיםאנחנויודד",נ"רעד-ריקמאידאייזיקשלעממי

 :צועקחיים>~שה w-סמלימאודכאן<השםמנשה
עולם •התוהועולםהפוךעולם •התוהועולםאל •התוהועולם ל~"

 4כולה"'.דעלמאונונא'סליחהמשונה

עלשמידמשהעםבוויכוחומאמריו,בקובץקודצויילברוךכךעלהעידכבד

 • 98-79עמ'תשי"ח,גןרמתש"י,ביובלשהודפסהקרוע","התרמילמאמדו

סא-קכז.עמ'תש"ו,אביבותלירושליםשוקן.הוצאתואלו,אלומתוך 2

לכנזרן.ל';המדפיס 1855ודשה, 3

קח.עמ' 4

-
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שלהמיוחדובקונטקסטהכלליתבמשמעותוהתוהו'עולם'אל

"היורד",רקאיכרחייםמכשה.בוודאייאבסורדימעולםרחוקאיכנוהסיפור

קרייכדילאשתוממכרכלקחתמנכסיו.שיורד-ריקאותושתופשכפי
נפש.וגלגוליחייםגלגוליכלעליוועובריםבגולהוכדנעהואטשארכי,

כשמעכשמרחוקהזה,והטקסטהקונטקסטשלהמיוחדהרקעגםאולם
אתשאמרלפכירקהן .אבסורדיהואגםהקברות,בביתהמטורףשיר

שלרנונו"לחיים :עולםשלריבונואתביקשהתוהו"עולם"אלהמילים
.בלשוןככרןיותראו •ארמוןשלחריףדיריחבוודאימשםעולהעולם",
אשתועםבכשרותשחיחיים.מכשהאותו .אדוןבליטירה-הגמרא

מזכההאלוהיםאיןקרייכדיל),-שלוהכתר(היאטשארכיקרייכדיל

בןיולדתכשאשתו •בממזראותומזכההואאך •עקרהוא .בבןאותו

בשלזהוכלבחיים.חייםמכשהבעודלאשהאותההנושאהשני,לבעלה
לקבצןמכרדחקושבעתשלו,ההמלצהמכתבכאשרהאיומה,הטעות

בבןמז~הושאינורקלאאל,אותושכפטר.הקבצןשלבכליונמצאאחר,
עצמו.באללמרודאותומכריחגםהואאלאלאשתו,בממזרומזבחו

חובקתאשתואך •לאשתוישובאםהבעיהלפכיעומדחייםמכשהשהרי
עלמכסההואכןלאשאם •כךעלולהכריזלעירלהיכנסעליו .ממזרבן

ביןהפרפורשלהנפלאהתיאוראתלראותיכוליםאנובישראל.ממזר

לעשותיכולהואאין sאליה".אשובולא"אחטאאמר:וכךהקברים.

הטוב".אלוהי"אל •לקרייכדילזאת

 6ועיכם","עירוהסיפורשלבסופואבסורדיעולםשלמהותמוצאיםאנו

שואלוהואעצמובשבילמדבר •הסיפורמגיבוריאחדשהוא •כשהמספר

בשעהוביערידומעשהאתשחיבללגינתלוגרם"מהרטורית:ישאלה

שהיולכתביו,כמובןהכרוכההרבה".שכיםעליהםשיגעדבריםקלה

גמולה.שלבלשונה"סטנוגרמות",מעין

קכב.עמ' 5

שמג-שצח.עמ'תשכ"ט,אביבותלירושליםשרקן.הרצאתהנה,עדמתוך 6

שצד-שצח.עמ'שם, 7
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שקוראלמימובןבלתימשהואיננהאניגמה,איננהזותמיההכמובן,

בפירושיםמתחלףהמעשהואין ... " :המספרבלשוןאולםרב,בעיון

כדילהשיבשנוהגיםסברותאלאשאינםהטעמיםבביאורמשתנהואינו

 :מיידישתרגוםכמובןזהוכאן(אגב,בעולםבדיבוריםלהתחכם
עלאריין")וועלטדיאיןסתםועוט"מען-בדיבוריםלהתחכם

מנחם".להםשאיןהמעשיםועלפתרוןלהםשאיןהמקרים

התפרצויות.גםמוצאיםאנו

נשבעוהואתפיליןלהניחמסרבב"חדניאל sללון"נטהב"אורח

תפילין".אניחשלאצדקיבהןמבטיחך"הריני :שלמה ,,אביולפני

במלחמה.לושקרהמעשהמשום ?למהכךוכל

פשט •תפיליןהנחתמצוותלקייםועמדבחפירהכששכבאחדבוקר

זרוע"ואותהעליהידשלותפיליןהגוףמןמנותקתבזרועופגעידו

מעוטרבתפילהשעמדבשעהאבריושנתרסקוחיתה,יהודיחיילשל

עולםאל !להתפללאפשרשאליו~ללואיןכזהבעולם 9בתפילין".

מנחם.להםשאיןמעשים •פתרוןלהםשאיןמקרים !התוהו

מתארהבדיםלבוששהאישלאחר 10הבדים",לבוש"האישבסיפור

טיפוסרקלאשהיה •זקנושלאול /oייסורישלהזוועתיהמוותאת

אינוואפילובחייומיתותשבערואההואהשם,קידושעלנפשושמוסר

לקבורה.באהמגופורביעיתרקאלאהשלם,גופושללקבורהזוכה

רבים ...גבריאל ,,הקדוש,זקנימעשה"זהואומר:האישמוסיף

ישראלשלתפילתםאתוהנעיםבצדקוימיועלשעמדזהצדיקשאלו

קשיםליסוריםנידוןמהמפנילילה,בכלמשניותמשנהוהיהבקולו

במיתהנהרגישראלבאלוקיכפרולאלכולםכשעמדלסוףואכזרים,

בעולםלקבורה.גופוכלשיבואזכהלא •יתברךשמוקדושתעלמשונה

 .תש"ךאביבותלירושליםשוקן'הוצאת 8
 • 37עמ'שם, 9

 • 113-84עמ'תשל"ג,תל-אביבשוקן,הוצאתומלואה,עירמתוך 10

• 
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קושיותבושאיןבעולםהיא,גדולהשאלהואיבעיותקושיותשכולו
 11שאלה".זואיןואיבעיות

בושאיןבעולם ?קושיותבושאיןעולםאותוהואאיפהאולם
פתרוןלהםשאיןומקדיםמכחםלהםשאיןומעשיםואיבעיותקושיות

 !התוהועולםאלאלוהי,אל-

"חילוףב .עגנוןבכתביהרבהומרומזגלויונושאמושאהיאהיסטוריה

פרודית- •מאודמעניינתדיאלקטיקהמפתחהוא 12בצדה"צדה

כחרבהאימתיהיאהשאלההיסטורית.שאלהשאלה,ומעמידתלמודית

ביטשאטש.

בבוטשאטשיהודי"ישוב 13 :העבריתהאנציקלופדיהמתוךוכצטט

הקהילהכחרבהת"חגזירותבימי ,) 1572 (בשל"בלראשונהכזכר

 .") 1699 (בתכ"טונתחדשה

לאכאןהיא ?בוטשאטשכחרבהמאימתי :השאלהאתבוכהעגנון
 14בוטשאטש":ב"ספדאומדשהואכפישיבוש,

השואהאחדיכי'שיבוש'".לה.שקראתיעירישםאתששיבשתי"אני

לביטשאטש.מקוםעודאין

אחתצדהחילוףאירוני.הואהשםכבד-בצדה"צדה"חילוף

 :וכצטט ?צדהבאיזואחרת.בצדה

 ...אדרבא •חמילשלפורענותבהפגעהלאביטשאטשאומדיםיש
כמהמשאדההריגהצאןלפליטתמפלטעירביטשאטשחיתה

שאדיק"קשדידיאתאנומוצאים ...הפליטהשאריתבתוך ...מקומות

אתמקיימיםשהיוגדוד,בשאריהיובעלי-בתיםמאותשלוש ...גדוד

מאנשיוהנשאריםמשוכותבמיתותכהרגוכולם •עושרמתוךהתודה

 • 112שם,עמ' 11

 . 18-16עמ'ומלואה,עירמתוך 12

 • 924עמ'ז,כרך ,'ץ'צ~בערך 13

תשט"ז.אביבתלערבו,עםהרצאת 14
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כרתניואף ...לביטשאטשנפשםעלנמלטוגורדשאריקודשקהל

בפנישעמדוהמקומרתששתביןביטשאטשאתמזכיריםהדורות

 ...הפוחזים

העריםכלאתפקדוכברורעבדבר"אבל :בסוגרייםנאמרכאילווכאן

יהודים".".רוננותאלפיםמתרוהרעבהדברמפניהאלה.

נחרבהת"חבגזירתשאומריםמהרכן,"אםהמספר:תמיהתמכאן

בחלפהבצרהצרה"אלא :בפשטותהתמיההלוומתיישבת ?ביטשאטש"

והרגהעיראתרשוףהחוגרעליהעלהחמילגזירתאחראחדדרו ...להם

הספיקשלאמיחי,נשארהמבצראללהימלטשהספיקמיחמל.ולא

מצאהוגווייתםוכבשיםכאיליםהתורכיםשחטרהרהמבצראללהימלט

חרובן"תלוכךמשרם ." ...השמיםוערףהשדהחיותבבטןקברהאת

חמיל".במעשהביטשאטש

למספרכללקשהאינוכאילוזהדברוהשחיטות,ההריגותלעצםאשר

בפורענותאףנפשהעלעמדהעירנועלה'"בחמלת :ממשיךוהוא

שבארעמו,חילותיורכללטובפרליןמלךסרבייסקיזכרוברם,החוגר.

תרוניסרסהשאירולאסביבותיה.ומכלהעירמןהתורכיםאתוהבריחו

והחריבהעיראתוכבשהחוגר"שחזראלא,ובסביבותיה".בביטשאטש

החריב".שלאבביטשאטשביתהניחלאארתה.

נבערהעירנועלה'"בחמלת :לבראאיחרהלאהחמלהגםכמרבן'אך

כוח".והחליפהמחורבנה

לאנחרבה.כןנחרבה,לא-קרואיםאנוהאירוניהאתלעברתכדי

השאלהנשארהאבלורעב,ך:;;נרזכראדם,בניחיותמפניחיותזכרנשאר

נמצאזאתשאלהשלמשקלה(עלביטשאטש.נחרבהאימתי :החשובה

האויב?)נכנסמהיכן :השאלהאתעולם"ב"עדאחר-כך

תרדהפרקיעםלשוניבקרלאז'ההיסטוריתהבעיהעלחרזוהמספר

 :ומוסיףעממי-אמביוולנטיפתרוןוחרתןחכמיםולשרןונביאים
מהםאיזהזה.אתזההמכחישיםדבריםשנילפניךנתתי"ראה,

האמת".אתיודעהואאמת.אלוקינוה' ?אמת

• 
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הברכהלפניך'נתתיוהמרת"".החיים :בפסוקנזכריםאנוכמובן'

מה !בחירהלךהרי-בחיים""ובחרת 1s ." •••בחייםובחרתוהקללה

אתזההמכחישיםדברים"שניאחרת.אוכךלמות- ?שםחיתהבחירה

מאד".הרבהמכחישהכאןהמציאות-זה"

 16הכוהנים.בתורתנאמרזה"אתזההמכחישיםכתובים"שני

 17אמת".אלחים"וה' :מירמיהכמובןזכוראמת"אלוקינו 'ה"

"חמלת",אל"חמול",אלמ"חמיל"המיטלטלתחורבנות,פרשתהרי

חיותבטנינשחטים,יהודיםשוחטים,גוייםהריגה,צאןלזהזהובין

יהודיביתולאנשאראחדתורכיסוסלאיהודים.גוויותמלאיםועופות
שלם.נשאראחד

לראשונה.ביטשאטשנחרבהמתיהסתםמןיודעהאמתאלוהירק

כדיתוךמהגחכתהבעיהמינה.נפקאלמאיהסתםמןיודעגםהוא

חמלת,חמל'לא •חמולחמיל'-המיליםמקולותעלייתה
ברקע.המהדהדיםהקודשומפסוקי

היסטוריוסופיהאוהיסטוריהשלהדבריםלעיקרהקדמהמעיןכאןעד

עולם"."עדבסיפורבגלוימופיעהשהיאכפיהאבסורד,של

מרכזי.ומחלקממסגרתבנויסיפורהוא 18עולם""עד

העלהמהעמזה,עדיאלההיסטוריון-הגיבור :המסגרתסיפור

החיצונית.המסגרתזוהיספרו.אתשסייםלאחרעשהומהבמחקריו

מןשנמחקהגומלידתא,העתיקה,העיראתחוקרהואשנהעשרים

האחרוןברגעמופיעהלדפוס,מוכןכברשהספרלאחרואז,העולם,

אותוומצילה ,) Deus ex machina (ז?כינהז5קסךאוסמעיןשליחה,
אותומ;כנהשהואהמצינט,גולדנטלאלשילךובמקוםהספר.מהדפסת

 . 19ל'דברים 15

א.פרשהספרא, 16

 • 10י,ירמיה 17

שטו-שלד.עמ'תשכ"ו,ותל-אביבירושליםשוקן.הוצאתוהעצים,האשמתוך 18
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הואהיוםבאותוהמצורעים.לביתצעדיואתמכוונתהיאלמדע","עזיו
עולם".עדשם"וישבמשם,יוצאאינווכברהמצורעיםלביתנכנס

 .) Happax Legomenon (חד-מקראיהואעולם""עדזהביטויאגב,
 19עולם".עדשם"וישבנאמר:לשילהבנהשמואלאתמביאהכשחנה

ישעולם"."עדשםלשבתיכולאינוהןניתוח.כמובןדורשזהביטוי
בעיקר 20בקירקגורנדרשזהמושגהנצחי.ההווהשללעולםרמזכאן

נצחי.הווהאלאעבר,לאעתיד,לאשלו:ב"חזרה"

כאןשומעיםאנוגומלידתא.העירעלמדובר •בתווך •המרכזיבחלק
 :קולותארבעה
בראשיתכבר .האירוניפר Qהמאתשומעיםאנוןאשווהלקוב

ובמראות",בחזיונותתפושות"היושעיניועמדהעדיאלמתוארהסיפור
לחקרניגשלגרשםמשהצליחרקבחקר.לעסוקיכוללאכןעל

אתיגרשהואהסיפורבסוףגומלידתא.שלהחיצוניתההיסטוריה
 .סזיפימשחקמעיןפהישחזיונות.מתוךויקראהחיצוניתההיסטוריה

 .בדרכומעקביוצריםהחזיונות .לותעלהלאעבודתו
כאןהעיר.חיתהאיךהמתארעמדה,עדיאלשלהואהשניהקול

וכמרות,כמריםומזבחות,מקדשים :חיצוניתהיסטוריהשומעיםאנו

אדםוצבעים.ומפותושמותוכלביםוהקדשיםקדשותוזונות,גבירות
לא-שומעאינךאחתרקבלבד.מספריםנהרגו,וכמהמתוכמהיודע

בהאיןמתה,העיראךבעיר,לטייליכולאתהאדם.ולאדמעלאאנחה,
אדם.

לאהיאעדינה).(עדנה,עדןעדהשלקולההואישילשהלקוה
המצורעים.בביתאחותרקהכולבסךהיאמחקר.רחוקההיאחקר.כתבה
לביתרצונה,נגדלאגםאךברצונה,שלאעמדהעדיאלאתמכוונתהיא

עשתה,לאוחקרקראהלאהיאגומלידתאעלילותספראתהמצורעים.
זהאין •כמובןהמצורעים.בביתשהיהגומלידתאספרעלשמעהאך

 • 22א,אשמואל 19

תל-אביבדביר,הוצאתכרוך,רא'שנטרבעריכתי'כתביםמבחרקירקגור,סרן 20
תשי"ד.

• 
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אתלומספרתוהיאאחר.בספרהמדוברחקר.עמזהשעדיאלהספר

מפיואותוששמעהכפי •בספרשמסופרמהגומלידתא,העירסיפור

שבידיהקשקשניםקשקושאתלשמועיכוליםאנו.בסיפורהזקןשל

לאאבן.לארואיםאיןובכי.זעקותאדם,בניאוכלותחיותהמצורעים,

ויבבות.דמעותכאב,רק •פולחןלאמפה,

הנושאמרכזמעיןוזהו •העירסופרשלקולוהואיעירבהלקוה

איננוהעירסופרסיפורהעיר.סופרקולעלהרבהדוברלאהיום.שלנו

 2יגומלידתא.מספרחלק

ומכוונתפלצותהמעוררתהיסטוריתגרוטסקההנוהעירסופרסיפור

שייךאינועצמו,בפניסיפורזהחדשה.לדרךממחקרועמזהעדיאלאת

נכבשה"מהיכןהואעמזהשלהקושיעיקרגומלידתא.מספרחלקואינו

דרךגומלידתאלעירהאויבנכנסהאםהאויב.נכנסומהיכןגומלידתא"

לפתעוהנהלחיות.יכולאינוזהבליהגבורה.גשראוהעגוריםעמק

"לחייכםהסיפור.בכלמקוםלהםשאיןומיליםסגנון-קטענכנס

הואכולוהסיפורהמתות".האותיותשסיפרומהאספרישראלכלולחיי

קטעמעיןלפתעוהנהסתמי,כללי,אוניברסליכולועדת',מא'חילוני

מתחילוהואישראל".ביתרכלובחייוביומיכון"בחייכון :ה"קדיש"מן

מעשהבאריכות.שםכתובשנמצאמהבקיצור"ואספר :חדשמשהו

 22 ."".תחאבריבה

זה"כל :בתחילתוכמומהוקצעשהואנראההסיפורלסוףנפנהאם

הספר".בסוףהעירסופרשהוסיףשבספר,האחרוןבעמודכתובנמצא

העירסופר •וכאן .העירסופרשלתוספתאלאעצמובספרזהאין •ובכן

זה .סופר-אמןכברהואאירועים.הרושם •הטכניהסופריותראיננו

גדולים"כמה- ?סופרים-אמניםשלמעשיהםהםומהאמנותי.סיפור

אתמניחיםאינםצוארםעלמונחתחדהחרבשאפילוסופרים,מעשי

גרמלידתא,מספרחלקאינוהעירסופרשסיפורטוננומשולםכךעלעמדכבר 21

עמדה".עדיאלפרשת ...כפולותפרשיותשתימכיל"הסיפור :כותבהוארכך

 . 127עמ'עגנון.פשרבספררעולם"עד"פשרבמאמרגרמלידתא",ופרשת

שבט.עמ' 22



 291 •ןובגעי "שביתכברדוסבאהםלועבהיפוסיורוטסיה

 23עיניהם".שדאוממהנפשםבכתבוכותבים~דמםונוטליםעבודתם

עמדהעדיאל"וכשהגיעהיסטוריים.דוחותשנותןמישלסיפוראיננוזה
דמעות,עלמדברהואשאיןדקלאעמדה,דמעות".עיניוזלגוזהלסיפור
אלהכלומנהגים,ומזבחותאבןשלחיצוניתהיסטוריההואחקרוכשכל

דמעות.עיניוגודל-זהסיפורקריאתעםלפתע,כאן'והנהממנודחוקים
נמצא?שםבדמעותוסיומו"קדיש"מעיןשפתיחתוזהבסיפורקדהומה

 !האויבנכנסכיצד-הפתרון

משם.ונכנסורעועההעגוריםגיאשאצלהעידשחומתומצאובדקו
אירוניהכאןיש(כמובןעלדגאוגלדגבשםקטנהנפקניתבשלוהכול
 24וגימ"ל).עי"ןשלפיוטילמצבהקיםשעגנוןעצמית

גומלידתאהעידעלהצדיםההונים-הגותיםבתהיאדיבהאותה
בהמהומשכביזכרלמשכביעצמהמוסדתהיאהעיד.בשבישנלקחה
עלמסריח,נואףמוגלה,שותתזקןהעיד,שלג'פיוןלגדףומתמסדת

משוביה".נקםלקחת"זוממתואזהשומריםאחריהיעקבושלאמנת
דדךלעירמחוץאלעליו(אפוד)ועיזלהערודלשלוחמצליחההיא

העיזלהואתהערודאתהגדודים"שידאוהעגוריםבגיאבחומהפרצה
העגורים",גיאמצדלעירליכנסלהםמסדהיפהשסימןוידעושעליו
בצורתוסדורותעיגלעינישלגימוניותעשויה"כולהשהעיזלהכיוון
 :הואבתושמעשהאביהדאההמדבר,אלהערודבאהעגורים".גיא

מתוךוגעהבעפרוגעגעגחונועלגחןהגחכן.גיחולאצלהדבר"הגיע
לאאם :הגימ"ל)על(ההדגשהבגרונווגרגרעלדגעללושהיוגעגועים
ההוניםנכנסוהרמזאתשקיבלולאחדאביה".איניאניהוא,בתימעשה
וזקן'נערויונק,עוללאפםבחודיוגדעובאשהעידאת"העלולעיר.
החיים".מארץנגזרוכולםחי,אדםנשתיירלאונשים.אנשים

שלב-שלגעמ' 23

העי"ןכאילוזהאתשסירצומיבהן •והגימ"להעי"ןעלנאמרורבותדרשות 24
-עלדגאוגלדג-היאוהשאלההרעים.אתוהגימ"להטוביםאתמסמלת
ןרעההיאחציומאיזהטובההיאחצימאיזה

• 
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לעומתוגרגר""געגע-לזהגרםזהאטמוספרות.שתיכאןיש

ורצחו".והרגו"גדעו

חיצונית.להיסטוריהגרוטסקשללדוגמהעצמו'בפכיסיפוריפרקזה

כחרבהמתיהאויב.כככסמהומפכיהאויבכככסמהיכן-היאהבעיה

שלפרקכאןמעמידהוא ?בוטשאטשכחרבהומדועבוטשאטש

שלהתוכןמבחינתוגםלירתהטובמבחינתגםאבסורד'שלהיסטוריה

ומסובב.סיבה

עלאומרהואבדמעות.דומעהואהסיפוראתקוראעמדהכשעדיאל

אילוהמתות".האותיותשסיפרומה ...ישראלכלולחיי"לחייכםזהסיפור

ההיסטוריהשל:מחקרוהכוללומתגלהאזברור.זהמתות,אותיותהן

ולאההיסטוריהחזוןאלהדרךאתלומגלהומי !ראויאיכנוהחיצונית

המצורעים.אלביחסהעדןערכהלאאםמיחיצונית,היסטוריהחקראל

הפנתהאךגולדכטל,גבהרדלגבירלהינשאחיתהשיכולהערכהאותה

כמוהמצורעים".ביתעצוריאלחים"למוכילהתמסרובחרהאליוגבה

היולאומעולםהיאשלהםלאעירגומלידתא,אלהמצורעיםיחסכן

אםהוא,גםמתות""אותיותהספרשלהם.לאהספראלאעודולאבה.

לאהיסטוריהלאמץיודעיםהםאולם 25חיצוכית.בהיסטוריהעוסקהוא

 .כאבואבותיהםאבותולאאבותיהםשלאבכאבעצמםולשתףשלהם
הסודעלעומדיםהםובכךהזריםעםולהזדהותלהשתתףיודעיםהם

דרךהיאעצמךאלהדרךההיסטוריה.בחקרהחזוןסודועלהאישי

ארכנות.זועצמךאלמעצמךהזולת,

היכולהעיקרוהואהמנחההקוהואגומלידתאאלהמצורעיםיחס

 .אבסורדשלתחושהמתוךהיסטורילחזוןהדרךאתלהתוות
שם 26 •עגנוןאצלהצרעתמוטיבעלמענייןמאמרכתבשוקןגרשון

כיסופיםמחוזשומרון'אוירושליםהיאשגומלדתא-אלגוריהכאןשדאוהיו 25

לאמעולםהאלההמצורעיםאולםישראל.עםהםוהמצורעיםקדושה,ארץאו

בגומלידתא.היו

ותעודותמחקריםעגנון.ש"ימתוךעולם',וב'עדב'שידה'הצדעתמוטיב 26

תשל"ח.ירושליםביאליק,מוסדוייזד,ורפאלשקדגרשוןבעריכת



 293 •עגנוןש"יבכתביהאבסורדבעולםהיסטודיוסופיה

הואכןוכמו"שירה",הרומןאתהשליםלאשעגנוןכךעלמעירהוא

מ"שירה".נלקחעולם""עד.הסיפורהרומןשלהאפשריהסיוםעלמעיר

ביצנץ.-תקופהאותהחוקר,היסטוריוןהואהראשיהגיבורשםגם

לסיומובדומהלהיותיכולהיההרומןשלהאפשריהסיוםישכךהיות

אתהרבסטיעזובבנושלהמילהבריתטקסגמרלאחרעולם"."עדשל

מצאזהעניין .ימיוסוףעדהמצורעיםבביתשירהאלויצטרףמשפחתו

מתוךעולם''עדנתלשש"אי-שםעגנון.שלהידבכתביוייזררפאל
 27לעצמו".לסיפורונעשה'שירה'

איןגםכןועלישוקןשאללאזושאלה ?במצורעיםעגנוןמשתמשלמה

מקום.בשוםניתנהלאהתשובהתשובה.שם

דבריםנמצא 28קירקגוראצלהמצורעשלבמונולוגנעייןאם

דרמטית.בצורההמצורעמופיעכאןהמצורע.שללדמותומעניינים

ובעזרתהבתרופההשתמשמנשהשחברולווהתבררתרופהגילההוא

פיובהבל ...הנגעאתלראותיוכללאואישהצרעתאתפנימה"הפנה

הריערקמנשהאךימבחוץבהםויתגלהישובוהנגעאחריםידביק

אתמקללהואהקיים.אתשונאהואכינקם,שמחתלאיד,שמחהושמח

ומרעילהעירההולךהואועתהנקם.מהםלקחתרוצההואבני-האדם,

ילךאני"מודה :עצמועללאלוהיםומודהמוסיףוהמצורעכולם".את

כוחבישנתתלך.אנימודההמשחה.אתלגלותשבתתניאברהם,אלוהי

אתלשאתחופשישאהיהכךלידיאותיהבאת ...בהלהשתמששלא

אתמקריבאניהחופשימרצוניכי ...ההכרחיאתלסבולחופשיגורלי,

אחרים".הצללמעןחיי

עליו.תמהכךכלששוקןהביטוינמצאהמצורעבמונולוג

ושומעהפעמוןאתרואההואהמצורעתמונתעלמסתכלכשהרבסט

אינואךלברוחרוצההוא !ביתיגע:אללוהאומריםממנויוצאיםקולות

החמישית,במהדורהשידההספדלצאתבהעדותיהירוןאמונהשכותבתכפי 27

1974 • 

 . 20העדהדאה 28
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(בהלהחפצה"ובנפשבבהלהלזוזיכולולאמרותקנשארו"הואיכול
ועלהתמוההמשפטעלשוקןשואלבצדקקידקגוד).שלביטויאינו

לאלוהיםהמודהקודקגוד,שלהמצורעדבריהזה.המוזרהמיליםצירוף
ולקבלבמשחהלהשתמששלאחופשמתוךלבחורהיכולתאתלושנתן
מהדהדהזההמונולוגמןהרבה ;בחידהמתוךהצדעתשלההכרחאת
בשידה.המצורעיםאצל

(לפרםהשכר"הצעד"לפיבסיפורמתחיל 29והעציםהאשהספד

מופיעיםהסיפוריםבשניעולם"."עדבסיפורומסתייםאגדא)צעדא
מצורעים.

רוצהשהואעדדעכךכלוהואדע,הואהמצורעהראשוןבסיפור
העקירהפרשתכל"שחרזצדקיה ,,ברשעות.ומדברבכולםלנקום

מרבדהמצורעהעני.המצורעלפניובאונפלאים",נוראיםבחרוזים
צדקיה,לדברילדעה".וז,ורעהלצרהמצדה"הולכים :עצמואלבזעף

בשדימתוךצועקיםייסודי ...עזה"בלשוןמשיבהואלנחמו,המנסה
שלאעלצדקיה ,,נכלםאלהדבריםמע wליושיע".אלחים :אומדוהוא
ונטלאשוהעלהצודולקחעמד ...)עני(השלדעתו"להפיסבידועלה

ושדפה".עקירתו

שהםעליהםאומדתעדןשעדההמצורעיםמופיעיםעולם""עדבסוף
קידקגוד.שלבמונולוגנמצאיםאלהמצורעיםשניטובים"."אנשים

אותנומביאההחדרניתוהדאייההאבסורדיתההיסטוריהדדךלענייננו'
אחד'לעולםאותנומכניסהאךבעיותעלעונהאיננה.היאאחדלמישור

והסובל.הכאובהזר,עםוהזדהותבצעדהשתתפותרגשות,שלעולם

תשכ"ז.ירושלים,שוקן,הוצאת 29




