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ותוריעצב ןונגע י"ש

בתכנש ",תונוגע" ורופיס
םישדוח
ינואגהקרונורש
",תונוגע" ורופיס -תה ןונגע י"ש לש
דוס רוב" ןונגע היה ונורכז תניחבמ 2.ןכ
ליחועיגה ירחא םיטעומ
,ופיל
גשיה אוה
ועיגה ירחא םיטעומ עיגהש מא
גשגשל
רחאל קר
תא חכשש ןכתיי אלו "הפיט דבאמ וניאש

לארשי-ץראל רוחבל עיתפמ ,תונ
עובט ,םירשע ןב
רוחבל עיתפמ יתונ םג םנמוא  1908.ב
ביבאב
אוצמל שי 3.לארשי ץראל ותיילע תנש

וה ינונגעה ונונגיס תורגב ינמיס הארה

,דחוימה ינונגעה ונונגיס
עוגר
,בוצעו
,ןכ ינפל
,ץא'צובב

ינוגו ןידע שגר אלמ
,תיתורפס
לבא.הריש
םירקבמה
אלשידייב
ינוגו ןידע שגר אלמ רשאמ רתוי

הלאשה תא וררוע
איבה המ
.תירבעב
ידילםהרבא
אטמ דנאב
 1הלאשה תא וררוע םיבר תעד הווחמ

 rתיתורפס הזופרומ ונייה אל ץא'צובב

,וז תיתורפס הזופרומ
וירופיסמ"ןיידעו
וז הפוקת
:ובתכב

ןונגע ייחב
י"ששהיוטע
הטעמ
;מ היוטע ןונגע ייחב ותוא אוה אוה .דוס
םידשוח
סקצא'צ
רפוסה סחייל ,ןבומכ ,שי
וגשיה תא
ןונגע לש
ןנוחמה
סחייל ,ןבומכ ,שי -דקתהה .ופיב ןונגע י"ש

תססותהתומ
שי-ץראבונורשכב
תיתוברתה הריוואל תאצוי איה יתורפסה
תיתוברתה הריוואל

האמה תליחתב

,האמה תליחתב לאר
תייחתל דוהיב
שה
"1.ןפוד
לאר

םאה ךא :תרבודמה הפ
שיהפ
:תרבודמה
>ה ךא הריווא יונישב
ןיי

לירמלויו ■י-ולדדי
•דדייקיפסמ רבסה דבל
העפותל
פמ תיתונמא

. .the Buczacz stories would hard

סה וימי לכ ?ןונגע הליגש וז ומכ האיל

to the suspicion that S.Y. Czaczk

יס דוגרפ ירוחאמ ומצע תא רפוסה רית

הלגמ אוה םעפ ידמ םאו .ויתודגאו וירופ
same literaty potential as S.Y. Agno
The advance in writing ability iלע רוקמכו ,םייחפט הסכמ אוה ירה ,חפט

Arnold Band: Nostalgia and Nigh

,לשמל ,ןיינעמ .ןמיהמ-יתלב אוה ומצע
Study in the Fiction of S.Y. Agnon

ץראל תולעל יתיכז ט"סרת רמועב ג"לב"

",ימצע לא ימצעמ" :ןוגגע י"ש ".לארשי
,םיכיראתה םואית-יא לע  9, 7.ימע 1974,

ימע םש ,ןורי הנומא לש התראה האר
שתב דלונ אוה ,ןונגע לש ותודע יפל 462.
 9),ימע םש(  1888ץיק  -ח"מרת באב הע

יתילעשכ יתייה הצחמו הרשע עשת ןב"ו
תב ,רמולכ  29) -ימע ,םש( "לארשי ץראל
רנרב םע הנושארה ותשיגפ  1908.תליח
ךרדב ותויהב  1908,לירפא ףוסב העריא
לאפר ,דקש ןושרג האר .לארשי ץראל
םירקהמ :ןונגע י"ש" ):םיכרוע( רזייו
האר  39.ימע  1978,םילשורי ",תודועתו
יילע תגש לע" :ןוקב קחצי לש ורמאמ םג

לעופה" ",הזמ ףעתסמהו ןונגע לש ות
 23-5.ימע ", 9.4.68ריעצה

1968, p. 67.
עיגהש בתוכ אוה םייפארגויב םיבתכמבש
ךשמ ןונגע לש וריכזמ ,דוד הנוי ר"ד יפל
ץראל
לארשי
ג"לב
רמועב
,ט"םרת
דועב
וז הסמב ןונגע לע יפארגויבה רמוחה בור
לעב וירופיס לכ תא עדי אוה תובר םינש

.דגאב לש ותדובעמ בואש

ינפל המלש הנש הילא עיגה השעמלש

).דוד הנוי ר"ד תאמ תיטרפ העדוה( הפ
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יסנב וז תטלוב האיגשל יגולוכיספ רבסה
רה ןהש ,ץא'צוב תא ןונגע בזע ןהב תוב

.וילע רבעש יתורפסה לוגלגל עק
אב רושק היה הילאש ,ןונגע לש ומא

חו ותיינב תא רמוג ירואךבש רתאל
:לבאל המוד אוה ,שדוקה ןורא לש ותמיר

םידוהה תיבב דחוימ דמעמ

אוה המוד ...ןקורתנש ילככ דמוע" אוה
הזב יכ ול המדנ .ופוג ךותמ ערקנש רבאכ

תחפשמב יכ ףיסוהל יואר הז רשקהב

תלחממ תוכורא םינש הלבס ,הזע הבה
וילע המגע ושפנ ...וחור ייחל ץקה אב
ב תיטנאנימודה תומד םאה התיה ןונגע
ב התואירב התיה ,התוא בזע רשאכ .בל
ר ול השקו ...תעדמ אלש הכוב ליחתהו
לעב ,תיסחי יביסאפ םדא היה באהש דוע
אלמלא ...ול םילודג םיעוגעגו ול רעצ
ל תירקיעה הביסה .תוטטומתה לש בצמ
םיעטהל שי ןכ .השעמ שיאמ רתוי ןוימד
,האנ הביר התוא תוארל תוחפל לוכי היה
אבצב תורישמ טלמיהל ךרוצה :ותביזע
שכב הלעש ,םידלי השימח ןיב רוכבכש
מ לבסש קפס ןיא ךא ,יראגנוה-ירטסואה
יתה !"9.וחיש הינפל ךופשלו ,הניד תא
4.התומ ינפל ומא תא חנזש המשא ישגר

ע הכ ויה הלא המשא ישגרש רעשל שי
תחתמ לא םתוא קוחדל ץלאנ היהש םיז
 ןימאהל ףידעה ךכ םושמ .הרכהה ףסלץראל עיגהש  -ונימאי םירחא םגש הצרו

ןסינ א''יב לחש התומ רחאל קר לארשי
מ "תועט"  1909)5.לירפאב  (2ט''סרת
ורה ",םושלש לומת"ב תפקתשמ וז תנווכ
שה היילעה תפוקת לע ולש לודגה ןאמ
תוניחב המכמש ,רמוק קחצי ,ורוביג .היינ
הלעמל לארשי ץראל עיגמ ,רפוסל המוד
 1515)6.ימע(ומא תריטפ רחאל הנשמ
לש תכשוממה התלחמש חינהל ריבס
ירכמ םימרוג ויה תע םרטב התומו ומא

פסב 7.ןמאכ ותורגב תא ולישבהש םיע
תואמגוד לש ןוגה רפסמ שי תימלועה תור
ידיל םיאיבמ לוכשו הלחמ ןהב תוליבקמ

"ןלואירוק" .הרידנ תיתונמא הריצי

דימ דמעמ ןונגעל היה ,םלוכ לע ויתונור

ונדועב .ומא יניעב דוהיב ,וירוה תיבב דח

ר התלחמב ומאל ןעשמ היה ריעצ רוחב

םאה יסחי .התברקב בר ןמז הלבמ היה

ילאידיא ומכ טעמכ הארנ הניד לש רוא

תבכ הינפ ויז" :התמה םאה לש היצאז
"10.תוהמאהמ תחאכ הרשי תקדצ ,םיכלמ

לכ ול ןיא הרואכלש בושחו ןטק טרפ

עב לש ורדעיה ידי-לע םג וקדהתנ הנבו
תומד .הניד םא תרכזה אוה רופיסב ךרוצ
היה תובורק םיתעלש ,תוורפה רכומ הל
האלמתנ הנידש רחאל רופיסב העיפומ וז
.ויקסע לגרל תורחא םירעל עוסנל ץלאנ
לש תויתורפסה ויתופיאש תא הדדוע איה איה ףצק ףצשבו ,ירוא-ןב לע סעכו האנק
ייתמ איה דימו .הצרא ונורא תא הליפמ

ירופיסב ןיינעתהל ותוא הררועו הרוכב
.תימלועה תורפסה לש תפומ

ול ומרג ומא םע םיימיטניאה וירשק

לעו הז אטח לע הטרחו המשאב תרס
יכ תעדומ איה .היפואב הליטהש םגפה

.הרשויו התקדצב המאל המוד הניא בוש
םיסחיל תיתורפס היססבוא ןיעמ ןונגעל
רע הבלו תבכוש הניד הלילב הבכשמ לע"
ינמיסו ,םהיתומאל םינב ןיב םיחיכש-אל
שא .םימחר ילב שפנה תוקלמ התוא הכמו
םאה תתימ ידי-לע המרגנש המוארטה
הלודג .התפרושו הברקמ אצוי םונהיג לש
יס בורב רזוח ביטומ הווהמ הנמז םדוק
איה תשבוכ ?...הנאשי ימ התאטחו התער
לש יפארגויבה יפואל דה .םיבושחה וירופ
לוח תוהמיא ןונגע ראתמ םהבש ,וירופיס

הניאו  -השובו באכ בורמ רכב הינפ תא

היניע דגנל האטח דמוע .תוכבל הלוכי
ל ןקוש תיבב ומואנב ונא םיאצומ ,תוינ

שופיחב" ,טוילא .ם.ט תאמ )(Coriolan

אוה שרוחו ,הפולש וברח ,המוד ךאלמכ
הימי ימדב" :םישימחה ותדלוה םוי לגר
התטימ לעמ תצפוק איה .וו"...הער הילע
התיה הנש םיעברא תבכ ,ימא ילע התמ

))A la Recherche du Temps perdu

ב ינפל ריאמ התמשנ רוא ןיידעו ,התומב
הינפ רואממ םולכ וב ראשנ אלו הז היה
תובוט תוהמא ףלא םאו .הייהבב התתימ

"דובאה ןמזה ירחא

" ((Dublinersםיאנילבד" ,טסורפ תאמ
"ינשה תוא" ,סיו'ג םמיייג תאמ

המא לש יאר" :יארב המצע תא האורו

ןהילע וריאי םיבוטה הישעמ  -רייצא

דומעת םאש הניד איה תעדויו .תופיה

רח ינפ ,הינפ תא קר הז הל האריו ודגנכ
"ימא התמ הימי ימדב" טפשמה "8.הרואמ

רוק 'ר ,ןרותוה תאמ )(The Scarlet Letter

הבל קעצמ '!אמא ,אמא' :תעשופו תאט

גב הכובמהו ןואכדה לבאה תפוקתב ובת
אצומ שי לבאל .רפוסה לש ומא תומ לל

החיש ירמ ךופשתו הילא לופיתש תבה
ינפל םישדוח המכ בתכנש ",תונוגע"
..."12.תאצומ הניאו -הינפל

כנ ריפסקיש תאמ )"(Coriolanusםונלוי

תהל ןמאה לדתשמ וב תונמאה םוחתב
ה ידי-לע ותדיבא לש המוארטה לע רבג
.הבוהאה ומאל הבצמ ןיעמ תמק

ףקשמה "הימי ימדב" רופיסה תא ליחתמ
רא שפנ תברקל תקקותשמ איהו ,הברקב
.ומא לש הנורחאה התלחמ תא
ותדירפ לע ושפנ תמגועל זמרמ ,ומא תומ
ר היה אל םעפ ףא ותיילעל םדוק .הנממ
הז הרקמב הדירפ .ךשוממ ןמז ומאמ קוח
ןיא .תרזוח הניאש הדיבא תניחבב התיה

בושש ,הגאד הננוק ןונגע לש ובלבש קפס

הניד לש המשאהו הטרחה סעכה שגר
רח" ףאש ןוויכ  -תצק םימזגומ םיארנש
בתשנ אל  Edjybe xreyuWןבש תחא היל

ירוא-ןב לש ויתושגרל םימוד "13 -הר
ירוא-ןב םגו הניד םג :ותריצי רמג ירחא
ןונגעש ןייצל שי ןכ .תולבא ינמיס םיארמ

וגע"ב םנמוא .םלועל ומא תא הארי אל
 15.ימע םש :דנאב םהרבא האר 4.
ובתכנש וירופיסמ המכל המודב ",תונ
תעובש'ר "הימי ימדב" ןוגכ( ןכמ רחאל :םיתמ ןוראל שדוקה ןורא תא הוושמ
א"יכ רסמנ סקצא'צ רתסא תריטפ ויראת 5.
באו םידנדנתמ םיחרפו םינשוש יעטמ"
לאפר ,דקש ןושרג האר .ט"סרת ןסינב רמה טלוב יוניש ונא םיאצומ )"םינומא
"14.תמ לש ורבק יבג לע ומכ וילע םיל
ךרוצ ןונגע האר וז הפוקתב וליפאש הא
 56.ימע םש ),םיכרוע(רזייו
.וז תולבאל םוקמ ןיא רופיסה ןכות יפל
יאה ויתויווחמ יתונמא קוחיר גישהל

)תרחא ןיוצמ ןכ םא אלא( תוטטיצה לכ  6.רעצ תא תלבוס ,שיא אלו ,השא .תויש.ומצע רפוסה ייחב רבסה הל אוצמל שי
וירופיס לכ" ,הינשה הרודהמהמ תואבומ
, 1953-62.ביבא לת ",ןונגע י"ש לש

ה תדובע תא האר ןועעב לוכשה אשונ לע-
רבחמA Study of Themes in the Fiction ,
- of S.J. Agnon,יסרבינוא ,טרוטקודל הזת
חותינ תללוכ וז הדובע , 1980.דרופסקוא תט
הנדו ינונגעה רוביגה לש ףיקמ יגולוכיספ

",תונוגע"ב ,העש התואב ךא ,המא תדיבא
וז הדיבאש תורמל  -ירוא-ןב ןמואה  -רבג
חב ,בצעב עוקש ,תורישי וב תעגונ הניא

םתייתנ ומצע אוה וליאכ ,שואיב ,הטר
.ומאמ

הסמב םירכזומה םיאשונב תוקמע רתיב
ימע סש ",ימצע לא ימצעמ" :ןוגגע י"ש 8.
םג האר .וז Colin Munay Parkes, :יתילעה סיריביהו סיבר םירופיסב'' 26.
Bereavement, Penguin Books, 1976.
).םש("הנורכז תא

ירשת ",רמועה" ",תונוגע" :הנגע י"ש 9.
 56.ימע ,ט"סרת ,ולסב
 53.ימע ,םש 10.
 57.ימע ,םש 11.
.םש 12.
.םש 13.

.םש 14.
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עגעגתמ אוהש העשב הב ,לשמל ,רופיס

םוגע בלב" :ומא תא רכוז אוה ,םירמל
תבכוש תינלוחה ומא .התיבה רזוח היה

מות איהו הילא שגינ תדמח .התטימ לע
ול תרפסמו הביבחה התפוג תא וילע תכ
האירב .הירוענ ימי בורעמ םיברעה ןיב
הריעב הלשמ ןיא יפוילו הקזחו זא התיה
תפל םימיכשמ ויה ריעה ילודג .ביבסמו
א לבא ,הב םהינב תא תוכזל םיצור ,הח

םיקחרממ הל איבהו םהל הנענ אל היב
הרות האלמ ראופמ ילכ ,תחא הבוט הנתמ
ויה אל ומא לש הירבד בור םנמא .המכחו

םרב ,דליה תונש ינפל זא םינבומ יד ילוא

ףלזמ היהו ,בוצעו ךר ךכ לכ היה הלוק

גפ אלש ,וחירו ,ויתומצעב בוטה ןמשכ
כע ותוא ןדעמ היה ,וינע ימיב וליפא
היהשכ ותודלי ימיל ףסכנ תדמח ■"* 1.ויש
יפה התברקמו ,תישפנה התוקבדמ הנהנ

:ול תרפסמ ומא התיהש המ רכוז אוה .תיז

היה הלילבו ךיתאשנ םיפכ לע םמוי"
ץיאמ היה ךיבא ךא ,ךממ דרפיהל יל השק

אל .יל"חונל בכשאש ,רמואו שקבמ ,יב
עוקש ולוכ אוה ,ומא תא בזע תדמחש רח
ת וינפל הלוע םאה רכזו ,הדיבא ישגרב

רצב םימעפלו רישי ןפואב םימעפל ,דימ

רנ םע המלעתנ רבכ המחה" :תילמס הר
ןיידע םינורחאה ההגונ יקיז קר ,הקית
הינמחר םא ידיכ הריעה יפלכ ןה תוטושפ
.י «"חרוא תרבוע

ובזע לע תדמח עיבמש הטרחהש ןכתיי
שאה ישגר תא תפקשמ 'דול"ב הרהז תא
ר .ומא תא שטנש לע רתוי םיקומעה המ

תאצל דמוע ויריש רפס וז הפוקתב הנה

המה .המילשורי יתאצי םושלש" :רואל
דה לכב .סופדה שבכממ האצי רבכ הרוד

ךל המו םש ךל ימ !רזכא :יל רמא יבל ךר

דליו םא"
ןרהא
"דליו םא" ,ינבא

.הרב{? םויב ךל וליעוי אל ?ךירישו ךרפס

,תיסחי יביטימירפו לברוסמ ,ןושאר חסונ(

רלשב הוושה דצה ").רפוסה תדגא" לש

ויוטיבו יגולוכיספה םתכה
לש תטלוב הנוכת ךליאו "תונוגע"מ

ןמא ראתמ דחא לכש אוה םירופיסה תש
התמו השונא הלחממ תלבוס ותבוהאש

'ה עגרבו ,ריש הל זרח הילעש תדמח לש
.םיזורחה תא הסכמו היפמ םרוז םד ןורחא

רעצל ןתינ םירקמה תשולשב .הנמז םדוק

דירפהל ותלוכי-יא איה ינונגעה רוביגה
רפס בתוכ לאפר .תונמאב יוטיב לבאלו
ול שי ןתיאש תורחא םישנמ ומא רכז תא
ימדב המלועל הכלהש" ותשא רכזל הרות
בתכנש "םירמ לש הראב"ב .הבהא ירשק
,הרהז לש התריטפ רחאל ,תדמח ;"15הימי
,סקצא'צרתסא לש התריטפ ירחא רצק ןמז
תמשנ רכזל" 'דול" רופיסה תא בתוכ

טעמכ ףרוטמה ושואיו תדמח לש ורעצ

יכ .התטימ לע םש בשו בוש ךתיב לא
ב ןאכמ .וי"תומת תומ התוא ךבזע םויב
הלוח תשיטנ התיה ןונגע יניעבש רור
.אפרמ ןיא הרהזל םרב .התומל תמרוג
ותנומתב תלכתסמ איה התסיסג תעשב

, 16.7.1909.םש 16.
.םש 17.
.םש 18.

שרדמה יפלש ןייצל יאדכ .םש 19.
אוה "זול"
;"יתבוהא
רפסמ אוה תרגסמה רופיסבו

ש ךכ ידכ דע םיזע םה ותבוהא ןדבוא לע
טלוש וניא תתמה ךאלמ הבש ריע לש םש
.הסיסגה ףס לע איהשכ ומא לע
ארגויבוטואל תינשמ איה רופיסה תונמא
לש םש םג אוהו ;)ח ,טס הבר תישארב(
ותברק
ודוסיב תאצמנה םלועל תמייקה םצע
יס :דחאכ םילולכ םירופיס השולש .היפכ ,תססובמ םירמל תדמח לש לש
יואר ).א ,הי הבר ארקיו( הרדשה טוח
ה ףוסב .ומאל התומדל ותייטנ לע םג
,הארנ
תדמח לש ותיילע תא ראתמה תרגסמ רופ

רפיסל םיאתמ "זול" םשהש ךכ לע דומעל
ותפיאש עיבמ אוה הזב ןכש ,תדמח לש ור

"זול"דחאה ,וטע ירפ םירופיס ינשו ,י"אל
לע
 -15.הווקת תרסחכ תיארנ םנמאש -
ייחל
לוחה הרהז ותבוהא לעו ומצע תדמח לעופה" ",םירמ לש הראב" :ןונגע י"ש
.התמה ותבוהאל חצנ
", 1.7.1909.ריעצה
םירמ ותשאו רפוסה לאפר לע ינשהו ,תינ
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יפו םאה תלחמ לש יגולוכיספה םתכה

,תודעורה םיפתכה ןתוא ...םולשה היל

גב עיפומ "תורחא םינפ"ב זמרנש המ

ותואב .ןונגע יבתכ לכב טשפתמ התריט

חוימה הגותה התואו ףופכה שארה ותואשולש-טייתנש בתכנש "טושפ רופיס"ב יול

לש הראב"ו "תונוגע" תא בתכ וב ןמז
ינה" רופיסה תא בותכל ליחתה ",םירמ

לע"( "הילא ברקה לכ תא תפפלמה תדךוראה רופיסה אוה הז ןאמור .ןכמ רחאל
תארוק תוחאה  406).דנע ",לוענמה תופכתיבב לדגה רוחב ראתמה ןונגע לש דיחיה
איה הומכ .המא תושרב םעפ היהש ןאמור ימל לשריה לש םיבולעה ויאושינ .וירוה
אלמתמ ןמעב .ומויס ינפל ותוא החינמ,ותדוד תב המולבל םירוסאה ויפוסיכו הנ

ליל ותוא תפחוד הנמז םדוק םושרג רוב
דירפהלמ ותוא תענומה ,תזרפומ תויתוד

פש לע הל קשונו ומא רכזל באכו הלמחצמה ינרפוזיכס ףוריט ידיל ותוא םיאיבמ
ונא םיאצומ םיליבקמ םיסחי יזמר .הית חמ .ךשוממ ןמזל ירטאיכיספ לופיט ךיר
תאזכ תולת םא .ןונגע ירוביג ראש ןיב םגומא ידי-לע ,תמיוסמ הדימב ,תמרגנ ותל
םג איה ,תבה וא תוחאה תומדל תנווכמינ לוע תא הנב לע הפוכה ,תינטלתשה

רהרהמ אוה וז העשב .הדצב בכושה דליל

לכ ומכ  -ןימאהל ותוא תצלאמו ויאוש

20.םינש עשתמ הלעמל דבע וילעש "חד

יגה םא תומ לש המוארטה ,הז רופיסב

.גיהחונמ ,ותסורא תומד ןיבל הנורכז ןיב
ומצע תא המדמ אוה ,ומא תטימב ובכשב

ית וליאכ ,וב התיה תודלי" :החונמ לע

.ומאל רוביגה סחי תא תפקשמ

לע"( "השאה ידיב לכה"ש  -ןונגע ירוביג
 98).ימע ",לוענמה תופכ

דע ,בכוש אוה ומא לש הדצבו ,אוה קונ

ותנש וילע בירעהו תומולחה לעב אבש

םאב תטלחומ תולת

"טושפ רופיס"ב םאה רואיתב תויניצה

לש הנקויד תומדבו םירישה ריש יקוספב

הרוהטה היצאזילאידיאל דוגינב תדמוע

ושפנ תא ךפושו םיהולאל הנופ אוה ובל

מו ) 55וכע ,םש('רמא קיח לא קוניתכ"

תכנש ,ןונגע לש םינושארה וירופיסב
לשריה לש ומא .םימדוקה םירופיסב
"שב הינמרגל לארשי ץראמ דריש ינפל וב
תענומ איה ןכש ,ישגר הכנל ותוא השוע
םא לש התומו התלחמש רכינ 1912,
תנ תא דדועל ידכ הב שיש הבהא ונממ
מצע

צב בשוי" ומצע תא האור אוה היזה ךות

.תויכונא תורטמל וב תשמתשמו ,ותוא
תיגולוכיספ תקלצ וב םיריאשמ רוביגה

שחמה ןמ קנויו אוה ךורב שודקה לש ול

תולת לש בצמב ראשנ אוהש איה האצותה
ילש העפשה הל שיש ,הביאכמו הקומע

).םש("השודקה הב
רג ליחתמ ,ומאב יולת אוה המכ דע
התומ דע" :התומ רחאל קר ןיבהל םוש

םלוא .םישנ םע ויסחי לע תזרפומ תיל
יפ-לע-ףא .ותנותח ירחא וליפא ומאב
םירופיסה ,ומא תא אנוש לשריה ותרכה-תתבש
רלת
ל רזח ןונגעש רחאל ובתכנש

תמגעב  37).ימע ",ולאו ולא"( "ותסורא

םדאכ ,רעצ ורעצ התומבו היה הבוט יופכ

לארשי-ץרא ותאנשש ךכ ידכ דע תטלחומ הב ות
הניא
חיש לילעב םיארמ -1924,ב
מה ןמ הליחתכלמ וגרח ומאל רוביגה
תאיסריבעמ אוה הז םע .ןקרופ הל תאצומ
.ותשאל ומאמ םיילילשה ויתושגר
תלחממ ששואתמ היה ,ןכ אל םאש .לבוק

ויתושגר לש טקייבואל ול ךפהנ התליפת

,םישנ םע םיילאמרונ םירשק רצויו ונוגי
דוסי תא ןיבהל רשפא "טושפ רופיס"מ
וימי לכ .הנורכז ידי-לע דרטומ תויהל ילב
ינונגעה רוביגה לש הדבכה ותמשא ישגר
יתלבה היצאזילאידיאה תאו ומאל סחיב
נב אופיא אצמנו ומאל ףילחת שפחמ אוה
.תודליה לא תידימת תירטנצוגא הגיס
יבמאה ויתושגר .השאה לש תילאמרונ
צמנ ולא תונוכתל םיילובמיס םיזמר םיאצומ ומא יבגל לשריה לש םייטנלאוו

קיחמ דרטנ ףוסבלו הבוטל ול ועיפשהש
הל ךייש היהש המ  29).ימע ,םש( "לזמה

רודיס .התייווהמ קלחמ טעמכ ול הארנ
אוה המכ" :םיינימה ויפוסיכו םייתדה

הרודיס תא קשנלו ףפגל הוואתמו דמחמ
תופפגמ הידי ויהש םולשה הילע ומא לש
השמ לש וידיכ התליפתב ויתוחול תא

ימע ,םש( "תירבה תוחול יתש תא ונבר
,ומאל ונוימדב הרושקה ,ותסורא 32).
ול לק אל .הומכ איה המימתו הרוהט
,םירצי תלעב היירבב הילא סחייתהל
ינמיס לע וליפא המשא ישגרמ לבוס אוהו
האובב ול התארנ" :הילא תינימה ותכישמ
*בלכ תחרוז ףסכ ילכב ותסורא החונמ לש

,םש( "ןווע לע ספתנש םדאכ םדאתנ הנ
 36).ימע

רופיסה ,םושרג לש ורופיסל המודב

רה ןושארה וחסונש "תורחא םינפ"ב םיא

,המולב ןיב ונוימדב רצונש ערקב יוטיב

",תונוגע''ל המודב ,ןאכ -21931 2.ב עיפ
טבתמ ומא לא םיינחצרה ויתושגר ".האונ
התמה המא ןיבל רוביגה ןיב רשק רצונ

שה" השאה ,הנימו ",הבוהאה" השאה

ודאסה ויפחדו ויתויזהב בור יפ לע םיא
יסב םיירקיע םילמס ינש ".ותבוהא" לש

תבש ,ינוט .תילולתהו תובכוכה םה רופ
בלתה ףוסבל ךא .ותשאל םייטסיכוזאמ
,ןמטרה לאכיממ השרגתנ רופיסה תליח
הלעמל איה ויפחד ךבסב לשריה לש ותוט
ידיל ותוא האיבמו םיישפנה ויתוחוכמ
.המא רבק לע תילולתב תובכוכ תעטונ
הנממש  -תרחא תילולת ולא תובכוכ ךרד
ב תדחוימ הריצי אוה "טושפ רופיס"
מ  -ותודליב לפונ ומצע תא רכוז ןמטרה
תרבוחיפוא לש הקימאנידה הבש ,הנימ
רובגה
חב 23.המצע ינוטל הרושקו םאל
.תעדה ףוריט

.הפקיה אולמב תראותמ ינונגעה
ןונגעםול
תא ההיבגמ ינוט ,ןמטרה לש היזה
תובכוכה וברתנו" הינפ דגנכ
תובכוכהםילאירו ךבוסמ רופיס בתכ אל
ומכ יט

לע"( "תילולת התוא לכ וסיכש דע
"תוחא"
תופכ
ףופא ,ןמענ ,ריעצ םדא ראתמ
חורב תוארל שי  468).דנע ",לוענמה ןאמורל ךשמה ןיעמ הווהמ תיגולוכיספ
ל סנכנ ןמענ .ומא תומ ירחא ןוגי
ליפנ תא
עזעוזמ ,הב אוה לכתסמ ,ופיב ותוחא רדח
תובקעב םיאבה םינמורבו םירופיסב .הז
ךסמךורכזכ תילולתהמ ןמטרה לש ות
םיינלוחה וירשק לש )", (Screen Memoryןולל הטנ חרוא" ןוגכ " -טושפ רופיס"
לע" .ומאל הנוימד ידי-לע ובל קמוע דע
 "םושלש לומת'ר "םינומא תעובש"ע ומא הבשי הככ .תבשוי איה ןולחה די
.ינוט םעו  -התמה םאה םע
רמו םאה תלחמ תא םיעטהל ןונגע רזוח
אוה הלדגו תכלוה תוקמע ךותמ ךא ,הת
,םש ;)םיכרוע( רתיו לאפר ,דקש זישרג  20.סב םג עיפומ "תורחא םינפ" לש הז חסונ 22.
י"ש לש הבהא ירופיס" לזרב ללה לש ודפ .ורוביג לש םייכיספה וייוקיל תא ףשוח
ןאמורב ןנכותמ היה "חדינה"  56.ימע
הניחבמ "הריש" יכ ףא ",טושפ רופיס"

אל ףוסבל ךא ,םיקלח העברא לעב ךורא
האר .הליבונ ךרואל אלא עיגה

Robert Alter: "S.Y. Agnon: The Alphabet of
Holiness". After the Tradition, New York,
1969, p. 140.
הזתה האר ,רוביגה לש ותורגב רסוח לע 21.
.ג קרפ םש ,רבחמה לש

, 1975.ןג תמר ",הנגע

הלבקה שי ןמטרה לש הליפנה תרכזהל 23.
רופיסב סולדד תיטס לש הרכזב תטלוב
A Portrait of the Artist as a Young Man
מר שי םירקמה ינשב .םיו'ג סמי'ג תאמ

רע יסחי העמ םיריתסמ תוגורכזהש םיז

.ומא םע רוביגה לש תוי

המשאה תיראשל זמר
,רוביגה "ןולל הטנ חרוא" ןאמורב
;שוביש ,ותדלומ תרייעל רזוח ,לאומש
לש ותב ,לחר תא בוהאל ךשמנ אוה םש
55
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אנש טסברה .רפסמה ידי-לע םיווסומ
תארושק
ירחא .םיה לא ומכ ירותסמ ןפואב
הנפמ 24לייווצרוק ךורב .היינסכאה לעב
םרטב וליפא ,האנש תילכת הריש
התומ
ריכה
מל ,ונורכזב התורח תראשנ איה
רשת תוישרפ תוכימסל ונביל תמושת תא
ידי-לע תסרדנ הריש ונוימדב .התוא
תא ונל הלגמ לאומשש רחאל דיימ :הב
רכמתור
ןימ"כ המוקמ תא תחקול הנשושש
תיב חתפמ תא דבאמ אוה לחרל ויתושגר
,תראממ הלחממ תלבוס איה ,תינ
הלועפ
שפנהשכ ,שפנה תולועפמ השדחאיה

ןיא "הדעה"ב םושרגל המודב .שרדמ היוצמה םעו רדענה םע המצע תללוכ
 225).ימע ,םש('דחאכ םהינשב תללכנו
לחר לא םחייתהל לאומש לש ותלוכיב
רואית איה ןאמורב תטלובה הנוכתה
דימת אצמנש ט סכרה לש יתודליה ויפוא
ךרדכ" הנשוש ידי-לע לכתסמ ץינכר
אלו ,קוחרמ הארנה לאידיא לאכ אלא
,המא לש היתועבצא לע טיבמ היהש
.הנגישי אל םלועלש הבהא ירחא שופיחב
רכת תלעב ,תינימו תויתואיצמ השא לאכ
היה ןחלושה לע הידי המישמ התיהשכ
שרדמה-תיבש םשכ .תובוטו תוער תונ
תיגולוכיספ הידגארטש םיזמרב רסוח ןיא
ילע ויתפש תתל שקבמ היהו שגרתמ ויפ
םע םימוגפה וירשק לש איה האצות וז
לע" דימת דמוע אוה םג ךכ ,וינפב לוענ
העשב רופיסה ףוסב  268).ימע ,םש( "ןה
םע ויסחיב ,םינפב אלו ",לוענמה תופכ
הראב'' ;',תונוגע" לש ימלוגה ןוגיה .ומא
.הנממ םיכתחנ הירבאו ,תסנאנ ,תטבחנ

האור ץינכר ,םיה ףוח לע הצר הנשושש
שנש המ .רבע ףלח "חדינה"ו ",םירמ לש
צא םייק תישממ הניחבמ ,הארנכ .םישנ

תהלמ ותוא ענומה יגולוכיספ רוצעמ -וליוצמהו רדענה תפלחה תא ונוימדב
םיסומכ תושגר ריתהל ךרוצה אוה רא
צרוק ךא .תישחומ הבריק לחר לא ברק

.ומאו דורטרג ,הנשוש

.םירוסא םיפחדו

וא םאה יבגל ןונגע לש היססבואה
קרפה אוה ,השרפה ךשמהמ םלעתמ לייוו ביטומה אצמנ "םושלש לומת"ב םג.
הליחתהש ,התמהו תינלוחה םאה-תומד
ימסב .ומא רבק לצא לאומש רקבמ ובש תא האלממה ,רוביגה םא תריטפ לש
רשקה תא ןונגע שיגדמ ולא םיקרפ תוכ)ןוגי :תינמרגב( רמוק קחצי .ןוגיב וייח

תא ףקשמו לאומש לש ומאל לחר ןיבויניעב רורב היה" :ףילחת ול שפחמ

הפדר  1909,תנשב ומא תריטפ תפוקתב
דוקה וירופיסב תוארל שי .וימי לכ ותוא
לש רתויב קזחהו רתבה יוטיבה תא םימ

יפומ איהש םושמ לחרל ויתושגר לוכסיתהתמש ןוויכו .ומאכ השא םלועב ןיאש
רקמב אובתש תרחא השא הדיתע ומא ,סעכה ,תולבאה ךילהתו ותדיבא םלה
לע זמרמ המש 'םג( םא תומדכ ולצא הע

 90).דנע( 'רמאכ הדוסחו העונצ המ המלשהל הפיאשו ףילחת ירחא שופיחה
ופ גשומ היה "ונמא לחר" ןכש ,הז רשק
).הרייעה לש ידוהיה םלועב רתויב יראלופתא רכוז אוה זופת ול תנתונ הרוחבשכ  -םירחואמה וירופיסב םג ךא .התומ ירחא

גע ,םימדוקה םירופיסבכ ,וז השרפבתא רכוז אוה הל קשנמ אוהשכ -,ומא
וילע הקיעמה ותמשא תיראש לע זמור ןונ

יסג תעשמ ויפב הרמתשנש הקישנה

"םינומא תעובש" ",תורחא םינפ" ןוגכ
םילילצ ונא םיאצומ " -םניעו ודיע "ו
כינ אל טעמכ ,שופיחו הדיבא לש םיפר

ךרדב .הנורחאה התלחמב ומא תא שטנש
יטפל הנשה םויבש םג ןייצל יואר .התס
התקינימ תא שגופ לאומש ,ומא רבקלרשתב רוזחל רמוק קחצי ליחתמ ומא תר קר ריאשהו באכה ץווכתה וליאכ ,םיר

חינה הנב םגש ,רסיק הדירפ ,השישקהופיל ואוב זאמ הפפורתהש ותנומאו  -הב
דע תורירמ האלמ איה .ול ךלהו התוא רמול תסנכ תיבל סנכנ אוה .תשדחתמ
יא ,וניארש יפכ ,אוה םירחואמהו םימ
אל יכו" :םייחה ץפח הל דבאש ךכ ידכ םתואב רכזנ ומאב רכזנש ןוויכו" :שידק
תעפשה לצמ טי/מיהל רוביגה לש ותלוכי
תדמוע ומא התיהו קונית היהש םימיה
"ינטחושו ןיכס לטונ היהש ,היה בטומ
תמרגנ וז תלוכי-יא .םישנ םע ויסחיב ומא
וליאש לאומשל תרמוא איה  79).ימע(.עמש תאירק תא האירקמו ותטימ לצא
,ומא תבהאו םשה תבהא ,תובהא יתשו
םאה תלחמ לש המוארטה ידי-לע קר אל
ךא ,תוומל תגעול התיה ,רזוח הנב היה
.םירז ידי-לע רבקיהל הפוסש איה תעדוי  342).דנע('רבל תא ושיגרה
וירשק םצע ידי-לע םג אלא ,התריטפו

.רעצ לש םיקד םידירש
ודקה םירופיסב םיוושה םידדצה דחא

ויניע ,ומא רבק לא תכלל לאומש הנופשכ
רסיק הדירפלש הירבד :תועמד תואלמתמ
ולאש ובילב אוה שח .יחה ורשבב טחמכ

,דבלב 'יטושפ רופיס''ב .ומא םע םיקיעמה
םירוסא םיפחדו םיסומכ תושגר

תואיצמ ןונגע ראתמ ,וירופיס לכ ןיב

יבמא סחי רוציל רידאה וצפח .וז הרוכע
רפמו טלחומ יוטיבב הלגנ ומאל יטנלאוו
*יה וליא תרמוא ומא התיהש םירבדה םה
של עיגהשכ וליפא ,םיאור ונאש יפכ
תעפוה ירחא םינש שמחו-םירשע טר
.תמאה םלועמ תרזוח הת
רופיסההנש םישולש ,וייח לש םישימחה תונ
חא
ןונגע לש ותדירפש קפס ןיא ".תונוגע"
המודב ",םינומא תעובש"

ןונגעל ול היה רשפא-יא ",תונוגע" יר
ימדב התומו הנורחאה התלחמ ,ומאמ
ותואב ךרעב בתכנש( "םושלש לומת"ל
דרפיהל
רוביג תריצי  -הז יזכרמ ביטוממ
דירטהש יטויס רמוח ול וקינעה ,הימי

),היינשה םלועה תמחלמ תונשב ,ןמז

ביטומלו ,היינשה היילעה תפוקתל רא
רזוחענומ הנורכזש ךכ ידכ דע ומאל רושק .וימי לכ ותוא

.םישנ םע םיילאמרונ םיסחי רוצילמ ות
תולתב רושקה ריעצ םדא לש רכומה

שנש ןאמורה ",הדיש"ב םג :איה הדבוע
,ץינכר בקעי לש ותבהא .ומאל הקינחמ
אוה -1970,ב ותומ תעשב רומג יתלב רא

תפקשמ  -ימי גולויב אוה  -םיה תוצאל
ןאמורב .ולא תויעבב טבלתמ ונדוע
הזתא
*הלתה .ותבוהא הנשושלו ומאל ויסחי

טעמכ םה הריש תוחאל טסברה לש ויסחי
שי ןחותינו תוצא .ירחא וישופיחב ותוב
תומד הב םיאור ןכ םא אלא םינבומ יתלב
תומוד תוצאה השעמל :ינימ טקפסא הב
במב אוה הרקמ אל .יולת אוה הבש םא אוה ,ךברבא דוד רייד ,רמאמה רבחמ*
דש םדאכ "םיב קבד" אוהו "יח רשב"ל
ותחפשמ םע רבע ותודליב .ןודנול דילי
הריש םע הנושארה ותשיגפש ןאמורה הנ
ךוניח לביק םש ,ב"הראבש רומיטלבל
 218)25.ימע ",הנה דע"( השאב קב
ימל הנשה םויב קוידב טעמכ תשחרתמ
ראב .הילגנאל רזח וירוענב .הלועמ ירבע
רימד ךבסב תזחאנ הנשוש לש התומד

אוה הילאש ,התמה המא ,דורטרגב ונ

תהמ דואמ גאדומ טסברהשו ,ומא תת
פסב ןושאר ראותל הכז ןודנול תטיסרבינ

הריש לש המשש םג ןייצל שי .וז המא תורפסב קסוע אוה התע .תילגנא תור
.דרופסקואב )תילגנאו תירבע( תיתאוושה

.הרש ,ומא לש המש לש לק יוניש אוה
רוטקוד ראות ול קנעוה הרבעש הנשב
י"ש ירופיס לע תוסמ" :לייוצרוק רירב 24.
גע ,וייחב הנושארה םעפב ",הריש"ב
שונ" ולש היצאטרסיד לע דרופסקואב
.רכו 5י ימע ", 1970,ןונגע
".ותשאב קבדו" ,דכ ,ב

דל םיינחצרה ויפחדש רוביג גציימ ןונ
האר 25.
םיקפואמ םניא תילאידיא םא-תומ
תישארבוא

".ןונגע יבתכב םייגולוכיספ םיא
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