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 פתוונות הציגו אחוים .1
 מהסוגיות לחלק נקוותיים
 האסכולתיות המבניות, הסבוכות,

 מן שעולות והאישיותיות־מוסויות
 הוומן על המחקו ווב הטקסט.
 מקויאתו מסתייג או מתעלם
 כתיבתו. זמן של ההיסטווי בהקשר
 שקושר היחיו הוא בנו ארנולו
 לשתי משתמע ולא גלוי באופן
 "פני הרומן, אמיות את פנים
 אירופה עם שוטה", ככלב הרוו

 הנאצית: וגרמניה המתפווות
Band, Nostalgia ل. Arnold 

and Nightmare: a study in 

the fiction of S.Y. Agnon, 

Berkeley and Los Angeles: 

University of California 
418 .Press, 1968, p. חוקוים גם 

 כי מחקויהם בסיכום שמציינים
 המלחמה, בשנות נכתב הוומן
 זה; וקע על אותו מפרשים אינם
 עמוס של הסיכום הוא למשל, כן,
 עגנו! השמים: שתיקת בספרו עוז

 )יוושלים: אלוהים על משתומם
 מתנגד (.214 עמ' ,1993 כתר,

 שלשום תמול לקויאת נחוצות

 בתקופת איוועיס על המגיב כוומן
 במאמרו לאוו ון הוא כתיבתו

 השואה?" על עגנון כתב "האם
 (.49-15 עט׳ ,1תשנ״ג1 כב ושם ז’)

 השואה בסוגיית שדן ויס הלל
 עגנון, של מאוחרים בסיפווים

 כחלק הוומן את כולל אינו
 "העוות ויס, )הלל זה מקורפוס
 ביצירת השואה לעניין נוספות
 -87 עמ' ,1199715 נתיב עגנון",

 קויאת את מכנה מיוון דן (.92
 קריאה לשואה בהקשרו הוומן

 מוסיפה שאינה אנכווניסטית
 פותרת ואינה הוומן להבנת

 )ון שבו המווכבות הסוגיות את
 תולוי: לסיפווי "ממשל מיוון,
 שלשום'", ב׳תמול לדיון פתיחה
 לאוו ון וייזו, רפאל ידון, אמונה
 קובץ )עווכים(, מירקין וואובן

 ,2000 מאגנס, ירושלים: ב, עגנו؛,

(.151עט'

""־וו שלומית

מבוא

 ומנוגדים: שונים סיפורים שני חובקת שעלילתו כפול רומן הוא שלשום תמול
 ו-903) השנייה העלייה בתקופת קומר יצחק של קורותיו את מגולל האחד

 המתרחשים המאורעות סיפור הוא השני התקומה; סיפור להלן - (1914

 סיפור להלן - (1945-1939) השנייה העולם מלחמת קרי הרומן, כתיבת בעת
 לבוענתי, הכרחית, הסיפורים שני של הבו־זמני בקיומם ההבחנה החורבן.
המחבר. של העולם תפיסת ולפענוח כשלמות הרוכזן של להבנתו

 לסוגיית ושוב שוב נדרשו שלשום ל1תמ ברומן שעסקו ומבקרים חוקרים
 המטרידה חייו פרשת ולבחינת הראליזם לשבירת שלו, הפיגמנטציה

 התייחסה לא הללו הקריאות מן אחת אף אולם קומר. יצחק הגיבור של

להבנתו. המפתח שהוא־הוא הרומן,י של הבו־זמני למבנהו

 הנגזרת והפרשנות כתיבתו זמן של ההיסטורי בהקשר הרומן את קריאתי

 מלחמת שנות כלומר הספר, של כתיבתו שבעת בהכרה יסודן זו מקריאה
 חלקית. יזיעה ולו אירופה, יהודי על עובר מה עגנון ידע השנייה, העולם

 עגנון הללו הידיעות ועם באירופה, המתרחש על ידעו הארץ תושבי

ברומן.؛ מתמודד

 אני עוד עגנון. של מבחינתו מאוד משמעותי אפוא היה הרומן כתיבת זכזן
 ל1בתמ ומספר הסיפור את וכתב שהגה ׳האיש - שבינו לטעון, מבקשת

 שבאמצעותו ביוגופי, קשר מתקיים קומר, יצחק הסיפור גיבור ובין - ם1שלש
 סיפורים שני אחת, בדמות גיבורים שני שבהכללת ורכבות1הכ על לעמוד ניתן

אחד. סיפורי־היסטורי בחלל-זמן היסטוריות ושתי אחת בעלילה

<*

 של ובמעמד באופי הדיון

 ’צמת שלושה בעזרת יתבצע
 לי( ברכבת קומר יצחק של

 ا יצחק של מוסריותו בין
 1 מעוצבת הללו מהצמתים

 באמצעו בשני מטפורית:

 ה? את בדמותו מייצג הוא
 פו לשתי יצחק של הפיצול

 ג וההורס הבונה המרכיב
 הרגשה ללכידותו, בנוגע

שתי בין החצוי רומן היא

 המבנה! כי להדגיש חשוב

 משמי - אדרבה אחר. או
 1 הסיפורים שני של זמני

 הסיפורי של לבו-זמניותם
שי הבדוי העולם כמה עד

 רומנים שני של הבאתם
 > על הערימה אחד ספר

 1ל לו שיאפשרו פואטיות

 ؟ףמה־ה המרחב־זמן את
בשלו, המכוננים הצירים

 נסיעת הואשוו: הצומת
וביעי( פוק

 הסופיו חזרתו משמעות
 ו אצל נידונה כבר שפרה

 הפרי של פרשנית קריאה

 פרק יצחק".؛ אצל וחוזר
ההשתווו ולמידת השיבה

 והאי התמנוית החשיבות

 האו התנועה זוהי ברורה.

 לדת השיבה העדפת את
 מבתינו הפרק של מיקומו
של שיבתו לקראת במתח
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I ובמשמעויותיהם הרומן של הבו־זמני המבנה של ובמעמד באופי הדיון
האחרונה נסיעתו הם: ואלה מבניים־תמטיים, צמתים שלושה בעזרת יתבצע ه

היחס הרביעי(; בספר הרביעי )הפרק לירושלים ברכבת קומר יצחק של ا
אחד בכל ובלק. יצחק בין הקשר מותו: לבין יצחק של כזוסריותו בין ׳«

בדרך הראשון בצומת אחרת: ברוך הבו־זמניות מעוצבת הללו מהצמתים
שבהן יצחק, של המוסריות התחבטויותיו באמצעות בשני כזטפורית; ٠ر

בשל בשלישי קונפליקט: בכל המנוגדים הקצוות את בדמותו מייצג הוא ؛

היא הבו-זמניות כן, על יתר וכלב. אדם פרסונות: לשתי יצחק של הפיצול

האי-נחת להוגשת האחראי וזה ברומן יחד גם וההורס הבונה המרכיב ٨

התוצאה המחקר. ואת הקוראים את המלווה הרגשה ללכידותו, בנוגע
עולמות.נ ושני יבשות שתי ערים, שתי בין החצוי רומן היא ס

u ״״
.IL

 ומנוגדים: שונים 'סיפורים
 -1903) השנייה העלייה ת

 המתרחשים המאורעות ר
 סיפור להלן(-1945-193

 לטענתי, הכרחית, יפורים

המחבר. של גולם

 לסוגיית ושוב שוב נדרשו
 המנורידה חייו פרשת ת

 התייחסה לא הללו 'יאות

להבנתו. זח

אחד סיפור לטובת הכרעה מחייב אינו הבו־זמני המבנה כי להדגיש חשוב أ

הבו- מהקיום נובעת הרומן של המיוחדת משמעותו - אדרבה אחר. או
המודעות שביניהם. ומהמתח וחורבן( )תקומה האיפורים שני של זמני أ

מבהירה ובה-בעת ומשמעות תשובות מעניקה הסיפורים של לבו־זמניותם
לעצמו. ומתנגד מפורק הסופר של הבדוי העולם כמה עד أ

I של במסגרתו שונות לתקופות המתייחסים רומנים שני של הבאתם

תחבולות ליצור עליו היה רבים. קשיים עגנון על הערימה אחד ספר ٠?

 לפווץ בלי השואה סיפור עם בהצלחה להתמודד לו שיאפשרו פואטיות
הן אלה תחבולות השנייה. העלייה של ؟רמה־המציאות המרחב־זמן את (

הדיון. שבמרכז הצמתים בשלושת המכוננים הצירים

 הנגזות והפרשנות תיבתו
 מלחמת שנות כלומר יפר,

 חלקית. ידיעה ולו ירופה,

עגנון הללו הידיעות עם

 אני עוד עגנון. של :חינתו

ל1בתמ ומספר הסיפור ת

ובי״י, )ספו ליוושלים יצחק של האחו״ה נסיעתו הואשון: הצומת וביעי( פרק أ

את לאישה לשאת כדי לירושליכז יצחק של הסופית חזרתו כזשמעות ل

הוא המאמר של זה חלק ’מקיף. ובאופן חוקרים אצל נידונה כבר שפרה ’
הכלב את "מניח הקרוי הרביעי בספר הרביעי הפרק של פרשנית קריאה إ

למשמעות בהקשר מחקרית מבחינה הוזנח זה פרק יצחק".؛ אצל וחוזר ד

ההשתוות.؛ ולמידת השיבה ،

היא יצחק של בחייו זו אפיזודה של והאידאולוגית התכזטית החשיבות ,

מציינת והיא לירושלים מיפו הגיבור של האחרונה התנועה זוהי ברורה.
 שבאמצעותו ביוגרפי, קשר

 סיפורים שני אחת, בדמות
אחד. -י־היסטורי

החלוץ. וחיי הציונות פני על המשפחה ולחיי לדת השיבה העדפת את «
שרויים שהקוראים מאחר חשוב, הוא עלילתית מבחינה הפרק של יקומו1כ ا

מטרימים ברמזים המלווה שיבה לירושלים, יצחק של שיבתו לקראת במתח ٠

 השביעי: המיליון בספרו .2
 )יוושלים: והשואה הישואלים

 מביא (171-11עט' ,1991 כתו,
 מיוע לכמות ראיות שגב תום

 ווועות על בארץ שהייתה גוולה
 השתיין שעגנון ומציין איוופה

 לעורו שניסו סופוים לקבוצת
 לזוועות הציבווית התוועד, את

 זה בעניין (.70 עמ' )שם, אלה
 לאוו ון בין ישיו בלתי עימות יש

 אפשוויות שתי מציע לאוו לשגב.
 בכתיבתו השואה על לאי־התגובה

 של המוקומות בשנים עגנון של
 אי-ידיעה היא האחת המלחמה:
 במנטליות קשורה והשנייה
 הוא שאותה עגנון, של הספרותית

 )לאוו, מאוחות" "תגובה מכנה
 השואה?", על עגנון כתב "האם

 "השתיקה" שנת - 1940 (.26 עט'
 שהיא (,17 עט' )שם, עגנון של
 כתיבתו, בתולוות מאוו חויג ובו

 כבעלת זה בהקשו לי נראית
משמעות.

 המטען על הזו, הבו־זמניות .3
 ליוי באה שבה, והמהוס המכונן
 - הגיבור של בשמו כבר ביטוי
 ובהיות הנעקד, הבן שהוא יצחק,

 גם אחת ובעונה בעת הגיבוו
 אוץ את העוזב אברהם" "האב

 "הניח חדשה: אוץ אל מולדתו
 מולותו ואת אוצו את קומר יצחק
 ישואל לארץ ועלה עיוו ואת

 ולהיבנות מחוובנה אותה לבנות
 שלשום, תמול עגנון, )ש״י ממנה"

 תש״ז, שוקן, ותל-אביב: ירושלים
 לקוחים להלן והציטוטים 7 עט'

 ל״לן־ המקביל זאת[(, ממהוורה
 אבין ומבית וממולותך מארצן לך

 אשית1)ב אראך" אשו אל־האוץ
 אבוהם אל פונה אלוהים א(. יב,

 ובצילוב יצחק, אבי להיות שעתיו
 עגנון הופך האינטוטקסטואלי

 של הבו־זמני לנושא יצחק את
 ושל האב של - התפקיוים שני

הבן.
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 יעקב זו בנקוזה הרחיב במיוחו .4
 המבוכה מול "עגנון במאמוו כ"׳ן

 על זבוים שי: )לעגנון הותית"

 הוצאת יוושלים: וספויז, הסופו־
 היהודית, הסוכנות של הספוים

(.179-163 עמ' ,1966

 שלשום, ל1תמ עגנון, .5

.490-479עמ׳

 מושג היא ההשתוות" "מידת .6
 עליו ואין במחקר בהרחבה שנוון

 מידת את מפוש כ״ין הסכמה.
 או כאוישות יצחק של ההשתוות
 להכריע הצורך של זמנית כהזחקה

 תרבותית מבחינה לחדש ישן בין
 ערי המבוכה"(, מול "עגנון )כ״׳ן,
 ההשתוות מיות את מתאו צמח

 אושו ביותו, גבוהה רוחנית כווגה
 בומותו המתגלמים והתעוורות

 צמח, )עוי המתוקה הוגל של
 בת עבוית בספחת תמה קריאה
 מוסד יוושלים: העשו־ים, המאה

 ויון (.70-62 עמ' ,1990 ביאליק,
 וביטויה ההשתוות מידת על מקיף

 במאמוו מצוי נוספים במחקרים
סוגיה זוהי כי הטוען מיוון, עזל

ונדמה השיא, שלב אחוי נמצא כבר בלק של הסוראליסטי הפיתוח למותו.

תמטית, הבטחה הצופנת כותרת לפנינו יש העלילה. את לקדם אפשר כי

חלקי ששת עוסקים בכך לא זאת, עם יצחק": אצל וחוזו הכלב את "מניח
גיבורו. על הסופר של או יצחק, של הפנימיים בהוהוריו לא גם הפרק,

שיח את לפנינו ולהביא אתנחתה לו לקחת בוחר עגנון זה, מותח בשלב
י שלכאורה העממיים, הסיפורים את העממי, ההווי את ברכבת, הנוסעים

 בפירוש די אין כי לי נראה יצחק". אצל "חוזר עם כלום ולא להם אין
 של חשיבותו דבר, של לא؟תו המתח: כהגברת או כ״השהיה" הזה המהלך

 לירושלים הגאוגרפית התנועה בין מעמיד שהוא באנלוגיה היא זה פרק
 נסיעתו הדוברים. של מוצאם מארצות דתיות קהילות על הסיפורים לבין

 "העולם אל סתם חזרה אינה ברכבת, יצחק של משמע( )תרתי האחרונה

 את מוצא הוא זו מטפורית בגולה הגולה. אל חזרה בעצם אלא הישן",
< אצבע מפנה עגנון בשואה. מתים ואחיו שאביו כמו בגלות, מת יצחק מותו.

 מבתי שחוזרים המפוטמים היהודים בין מובלעת השוואה ויוצר מאשימה
 מודע. לא ב״הספד" בהם משיחים שהם היהודים ובין יפו, של ההבראה

 ואל המיועדת כלתו אל נוסע בו, משיח שהמספר זה הפרטי, קומר יצחק

 יצחק בלק". הכלב "יצירת - שלו הפרטי האמן מעשה תוצאת שהוא מותו
 במורשת משתקפים וחייו מותו, אל נוסע המחבר של האנונימי קומר

 חולפים וחייהם ברכבת, נפגשים השניים איוופה. קהילות של היהודית
٠ הדברים וכן ברומן זה פרק ברכבת. היהודים סיפורי באמצעות עיניהם לנגד

 יצחק הגיבור שבין הקשר על יותר מקיף לדיון הבסיס הם להלן שיוצעו
 שנות דהיינו הרומן, של כתיבתו זמן השנייה־לבין העלייה קומר־לבין

’השנייה. העולם כולחמת

 עוכבו שפרה של ידה את

 "הו יצחק: של לרגשותיו
 ו בהם. קשורים הוד וענני

 ואינם ליפול עצמם ומטים
 ו ההרים בין מהלכת קלה

 ואופטימי! קיות חיים, על
 ש׳ לירושלים," יצחק של

 מסוניה הפרידה בעקבות
 בין העגלה "נסעה הבא:

 פנים ואלו זעם של פנים

 כנו עצמה כורכת השחוקה

 במאמר זה לקטע התייחס
 האדב שבין ביחס שעוסק

 לטי כהשלך. המרחב ושל

 > עושה עגנון יצחק. של

 ל׳ מיפו והדרך יצחק, של

שונינ גאוגרפיים מקומות

 הנפש, הלך פירוט היעדר
 הראשון הרמז הם השנייה
 אתו ומסיחים טוב לעתיד
 ל. לכאב שלם פרק מוקדש

בלבד. אחת שורה לשפרה
 שמשמעותה ובות, מיני אחת

 בעלת היא ליצחק בנוגע בוומן
 המשתנה דיאלקטי ווצף ניגודים
 1 העוה )מיוון, הרומן לאורן
לעיל(.

 מתאר בספרו א־ג בפוקים .7
 ביוי שהיה המידע כמות את שגב

הנעשה על ישואל באוץ הציבוו

 בוחר )יצחק הס^ל" "בחירת את עוז עמוס מציין השמים,® שתיקת בספרו
 פרה־פיגורטיבית כבחירה (’חפציו את לשאת קדישא" מ״חברה סבל

 ההיסטורי בהקשר הרביעי בספר הרביעי הפרק קריאת יצחק. של למותו

 השואה תקופת של וזה השנייה העלייה תקופת של זה - הרומן של הכפול

 שיקוף היא - מכך ויותו נוסף, מטרים רמז היא - הספר נכתב שבמהלכה
עצמו. המוות

 אינו אם גם וב, מידע - באיוופה
 היה עגנון כי כותב גם שגב מפורט.

 שהתגבשה ומי" "אל בקבוצת חבו
 את להגביו כדי 1942 שנת בסוף

 באירופה. הנורא למצב המודעות
 הקבוצה חבוי פנו 1943 בסוף

 ולבנות־הבוית שונים לאישים
 המוות מחנות את להפציץ בדרישה

 (.70 עמ' לעיל, 2 העוה )שגב,

 לעיל, 1 העוה עוז, .8
.205 עמי

בוכבת יצחק של נסיעותיו

 מן אחת נסיעה פעמים: שלוש ברכבת יצחק נוסע שלשום תמול ברומן
 כאן אדון השלוש מבין לירושלים. מיפו ושתיים ישראל לארץ הגולה

 "מניח שבכותרת, להב.טחה בהתאם החותמת. ובנסיעה הפותחת בנסיעה
 ביצחק. עוסק הפרק״י של הראשון חלקו יצחק", אצל וחוזר הכלב את

 בניגוד יוושלים, את כשיצא גיבורו של הכבד לבו את לנו מזכיר הסופר
 שעל כל הפניכויים. הרהוריו על מתעכב אינו אך אליה, בשובו הקל ללבו

לבקש הוא מאושרים חיים לחיות כדי האחוון מסעו בסוף לעשות יצחק

 העלי בן קומר, יצחק של

 אפ> החורבן בסיפור יצחק
 בע ישואל. לארץ ברכבת

 ה׳ ברוחב ההבדל אף על
 ? הקבלה ביניהם לערוך

 מנפנפ׳ "יערות ומתגלגל,

 של "ארץ שפע, של ארץ

 1,62 )עמ׳ ליפו יצחק של
 ؛ 'קדימה', יצחק ינוע לא

לכי, לאחוריו יחזור אלא

 יצח של התנועה תפיסת

 בו כנסיעה גם לירושלים
 אל חוזר אינו יצחק זו,

ובגו? גליציה, של דמותה

תיאורי של זו השוואה
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 ונדמה השיא, שלב אחרי :א
 תמנוית, הבטחה נהצופנת

 חלקי ששת עוסקים בכך א
 גיבורו. על הסופר של או

 שיח את לפנינו ולהביא נה
 שלכאורה העממיים, ؛ורים

 בפירוש די אין כי לי ראה
 של חשיבותו שלדבר, ؟תו

 לירושלים הגאוגרפית ועה
 נסיעתו הדוברים. של צאם

 "העולם אל סתם חזרה נה

 את וצא1כ הוא זו טפורית

 אצבע מפנה עגנון ׳בשואה.

 מבתי שחוזרים זמפונומים
 מודע. לא ב״הספד" בהם '

ואל המיועדת כלתו אל זע

 יצחק בלק". הכלב "יצירת

 במורשת משתקפים וחייו
 חולפים וחייהם ברכבת, ז

 הדברים וכן ברומן זה פרק

 יצחק הגיבור שבין הקשר

שנות דהיינו הרומן, של '

 בוחר :חירתהס?ל")יצחק
 פרה־פיגורנויבית :בוזירה

 ההיסכוורי בהקשר הרביעי

 השואה תקופת של ייהוזה
שיקוף היא - מכך (,ויותר

 מן אחת נסיעה פעמים: '
כאן אדון השלוש מבין

 "מניח שבכותרת, 'הבטחה
 ביצחק. עוסק '٥הפרק זול

 בניגוד ירושלים, את ויצא
 שעל כל הפנימיים. ־הוריו

לבקש הוא מאושרים זיים

 מטונימית בצורה מעוצב הנוף לו. מובטחת שכבר שפוה של ידה את
הוכבת עם ורצים מתגלגלים החשופים "ההרים יצחק: של לרגשותיו ,

ההרים בין תלויים כזית ירוקים וסלעים וצוקין בהם. קשורים הוד וענני
 ורוח לצוק]...[ מצוק מקפצות בר ועזי נופלים. ואינם ליפול עצמם ומטים ٠

מלמד זה תיאור אדם״.יי של עצמותיו ומרעננת ההרים בין מהלכת קלה
 הראשונה נסיעתו מתיאור מאוד שונה הוא ואופטימיות: ךזיות חיים, על ♦

הכבדים והרהוריו יצחק של השבור לבו שעניינה לירושלים," יצחק של
 הנוף תיאור מובא הכבד רוחו להלך כהמשך מסוניה. הפרידה בעקבות ٠

 מראים אלו וצורים. תלוליות וסלעים, צוקין בין העגלה "נסעה הבא:

 והאדמה ]...[ מתגעשים ואלו אלו אימה. של פנים ואלו זעם של פנים

 הירשפלד אריאל העגלה"." סביב ומשתלשלת כנחש עצמה כורכת השחוקה
שלשום'"," ב׳תמול בגרוטסקה המרחב "עיוות במאמרו זה לקטע התייחס

 הדומם המרחב של המציאות ובעיצוב לכורחב האדם שבין ביחס שעוסק ♦

רוחו להלך מטונימי באופן מעוצב הנוף לטענתו, כהשלך. המרחב ושל
 הרוח להלך כעדות נוף אבזרי באותם שימוש עושה עגנון יצחק. של ٠

כשני הנסיעות בשתי אפוא מצטיירת לירושלים מיפו והדרך יצחק, של
שונים. גאוגרפיים מקומות ’

השיבה בתיאור העודפת והאופטימיות יצחק של הנפש הלך פירוט היעדר  כאשליה מתפקדים הם יצחק. של הצפוי למותו הראשון הרכזז הם השנייה ٠

הואשונה בנסיעה אם סופניות. ממחשבות הדעת את ומסיחים טוב לעתיד
 מוקדשת זה בפרק סוניה, עם יחסיו כישלון על לבו לכאב שלם פרק מוקדש ٠

התקומה בסיפור הראליסטי למוות קשור זה ומז בלבד. אחת שורה לשפרה
של למותו הראשון הרמז את ואילו השנייה, העלייה בן קומר, יצחק של ب

 הראשונה לנסיעתו זו נסיעה בהשוואת למצוא אפשר החורבן בסיפור יצחק
אוסטריה. ארץ את הרכבת עוברת ברומן 24 בעמ' ישראל. לארץ ברכבת

ניתן ’התיאורים,؛ מן אחד לכל המוקדש היריעה ברוחב ההבדל אף על م
ירוק נוף הוא החיובי הנוף החיובי". "הנוף של הקבלה ביניהם לערוך

 היא כי אוסטריה על כותב עוז אילנותיהם". מנפנפים "יערות ומתגלגל, ٠

שובו "עם מוסיף הוא אחר ובמקום ’איזונים",؛ של "ארץ שפע, של ארץ

שוב הרומן. של 'המשיחי' חלקו מסתיים ברומן( ,62 )עמ' ליפו יצחק של י
האופק' לקו שמעבו האמיתית ישראל 'ארץ אל 'קדימה', יצחק ינוע לא

”בא". שממנה הגולה לכיוון לאחוריו יחזור אלא ٠

האחרונה נסיעתו של קריאה מאפשרת ככזו, יצחק של התנועה תפיסת
 פרשנות על־פי החורבן. בסיפור הגולה אל בחזרה כנסיעה גם לירושלים ٠

בת שהיא לירושלים, אלא גרדא, הישן העולם אל חוזר אינו יצחק זו,
מותו. את מוצא הוא זו ובגולה גליציה, של דמותה ٠

בו־זמניות. יוצרת בוכבת יצחק של הנסיעות תיאורי של זו השוואה ٠

 שלשום, תמול עגנון, .9
.458 עמ׳

.480-479 עמ׳ שם, .10

.479עמ' שם, .11
.183 עמ׳ שם, .12

ית
ומ

של
 

ווו
"ו

.189 גמ׳7 שם, .13

 "עיוות הירשפלד, אויאל .14
 ב׳תמול בגרוטסקה המרחב
 מחקרי עגכון", לש״י שלשום׳

 (,1981) א עבוית בספרות ירושלים

.59-49 עמ׳

 באוסטריה הנסיעה תיאור .15
 תיאוו בעוד ומפורט ארוך הוא

 קצר הוא ישראל בארץ הנסיעה
ומתומצת.

 לעיל, 1 הערה עוז, .16
.103 עמ׳

.12 עמ׳ שם, .17
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משום בחדש במקום הישן בעולם בחר שיצחק לומר ניתן כן, על יתר
היכולת לו אין כי מת והוא י8עגנון, של ביצירותיו המרכזית הדילמה שזו לעיל, 4 הערה כ״ץ, .18

העומד מנחם של זו כדוגמת יכולת דהיינו, - ההשתוות למידת להגיע .166-163 עמ'

ארץ את לאהוב וגם עבודה כל לעבוד גם תורה, ללמוד גם שמסוגל
ישראל, לארץ להינשא העומד כחתן אוסטריה את שעזב יצחק, ”ישראל. שם. .19

1 לאישה לשאת העומד כחתן ירושלים( של )בדמותה ל״אוסכוריה״ חוזר

 מצליח אינו שיצחק משום "מתות", נכשלות, ה"חתונות" שתי שפרה. את
 מידת ואל הישן, העולם אל לחזור יכול אינו הציוני, החלום את להגשים

יגיע. לא לעולם ההשתוות

הרביעי ק1בפ ב-ה חלקים

 אלא ביצחק, עוסקים אינם הרביעי בפרק ב־ה חלקים כמובכוח, שלא

 ירושלים על כך אחר יפו, על תחילה - הווי ובסיפורי קדושים בסיפורי
באירופה. שלו המוצא לקהילת דוברו של ההשתייכות לפי סיפור כל ורבניה,

 יצחק של הבחירה את ולהדגיש לחזק מצדם עשויים אלו שסיפורים אף
 שיצר האנלוגיה את דווקא לראות לי, נדמה כך יותר, חשוב הישן, בעולם

 הכלב את "מניח ויצחק. הקהילות סיפורי לבין הפרק של הכותרת בין עגנון

 חייו אל חוזרים לא שמשמעותה: חדשה משוואה יוצר יצחק" אצל וחוזר
٠ יצחק אל לא אפילו הציונות, כמייצג יצחק אל או יצחק, של האישיים

 קהילות של כמייצג יצחק אל חוזרים בירושלים; הישן העולם את כמייצג

 שעלה הגיבור הוא יצחק הרכבת. נוסעי מפארים שאותן באירופה היהודים
 אירופה קהילות הוא ובו־זמנית הציוני החלום את להגשים ישראל לארץ

 דמותו קריאת כיליונן. אל הולכות הרומן כתיבת שבעת האבות, ומורשת
 בהמשך מתחזקת עוד כך, כל השונים העולמות שני את כמסמן יצחק של

יצחק. של השני כחציו בלק הכלב של דמותו את קוראים כאשר

 "עם אלו: במילים עגנון פותח הרביעי הפרק של החמישי חלקו את

האונגוים היו וליטא פולין גאוני בשבח מספרים והליטאים שהפולנים

שיחה, המשך על מעידה "עם" המילה “הונגריא". גדולי בשבח מספרים שלשום, תמול עגנון, .20
, והונגריה. ליטא פולין, על גם מסופר אחרות קהילות על הסיפור אגב כאילו .486עט'

 על־פי אלא באירופה, קהילות לפי הסיפורים התחלקו לא שקודם אלא
 יהדות וגיבורי עקיבא רבי על לסיפורים במקביל ביפו, או בירושלים רבנים

 רבנים עוד, ואינם שהיו רבנים על כולם הם זה בפרק הסיפורים אחרים.
< המפורטים מהסיפורים שהמעבר לי נראה עוד. שאיננו מעולם חלק שהיו

 נוסע יצחק מקרי. אינו באירופה הקהילות רבני פאר על להכללה הללו
 הנסיעה גם שהיא אבותיו, ואל הגולה אל חזרה כנסיעה שכמוה לירושלים,

 בה למות לירושלים החוזר יצחק של מותו בין הקבלה קיימת מותו. אל

 מקבלת הפרק כותרת זה, בהקשר הקהילותיבאירופה. של מותן לבין
מה נפשו, להלכי או לרגשותיו איננה יצחק של חזרתו חדשה: משמעות

 להקיש עשויים שהיינו
הגלותית. ולמורשתו

היהורי ל1ו הסיפור -1 חלק

 ל מובא דופן יוצא סיפור
 להירפא שהלך יהודי על

 1עו מראשו, חוץ כולו חול

 מחלצים יהודים באשפה.

 מ הקונסול אצל חמור. על

 זו כי ייתכן כי אם עצמה
 ס הומור. זה במקרה יוצר
 שיעניש כדי הקונסול את

 ٠ שוחד. שלמוני היא גם
 ר רוב על־פי שגיבוריהם

 מתגאיב שאלו "עד עצכזו:

 לירושלי הרכבת נתקרבה
 "הס פרק את לסיים עגנון
 ا לא הסופר משתלח שבו

 שמני הקונסול, אל עיוום

 ה׳ לתמונת ההשראה מקור
 ׳ התקומה. לסיפוו השייך

 ק בעיני יוצרים ונוכנו, גם
 יותו תיישבת1כ המתואות

 ישרז עם של צרותיו עם
 נ הפרק של הרוח בהלך

 :יהודיות קהילות סיפורי

 אירונ קהילות סיפורי אל
1 של נקודתי לסיפור ועד

ה מטונימייםבמרחב מעברים

 עגנו של לבחירתו ההסבר

 וה ההסוואות במערכת

 הדר מנוונימיים מעברים
 ל היושבים האנשים אל

 ו - ירושלים על כך אחר

 הע הגניר ברבני ומשיחים
 ג ישראל לארץ שבים ואז

שמתגלגל כביכול, תמים,
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♦

 משום בחדש במקום תישן
 היכולת לו אין כי מת והוא

 העומד מנחם של זו 'וגמת
 ארץ את לאהוב וגם כודה
 ישראל, לארץ להינשא :ומד

 לאישה לשאת העומד חתן
 מצליח אינו שיצחק ؛משום

מידת ואל הישן, העולם אל

 אלא ביצחק, עוסקים זינם

 ירושלים על ٦כ אחר יפו, خ

 באירופה. שלו המוצא ןהילת
 יצחק של הבחירה את יגיש

 שיצר האנלוגיה את .דווקא
 הכלב את "מניח ויצחק. לות

 חייו אל חוזרים לא.٠:זעותה
 יצחק אל לא אפילו :יונות,

 קהילות של כמייצג יצחק ؛ל
 שעלה הגיבור הוא יצחק :ת.

 אירופה קהילות הוא זמנית

 דמותו קריאת כיליונן. אל ل

 בהמשך מתחזקת עוד לכך,
יצחק. של השני ניו

 "ץם אלו: במילים עגנון ז

 האונגרים היו וליטא פולין

 שיחה, המשך על מעידה "1
 והונגריה. ליטא פולין, על :ם

 על-פי אלא באירופה, ילות

 יהדות וגיבורי עקיבא :לרבי

 רבנים עוד, ואינם שהיו :ים

 המפורטים מהסיפורים גבר
 נוסע יצחק מקרי. אינו פה

הנסיעה גם שהיא ؛אבותיו,

 לעמו אלא יצחק", אל "וחוזר הכותרת מלשון להקיש עשויים שהיינו
הגלותית. ולנזורשתו

באשפה שגקבו היהוןי ל1ו הסיפוו -1 חלק ٠

 הסיפור - הפרק של והאחרון השישי בחלקו לנו מובא דופן יוצא סיפור ٠
מכוסה שוכב, הזקן היהודי בעוד הים. בחולות להירפא שהלך יהודי על

 חי אותו וקוברים ישמעאלים נערים שלושה עוברים מראשו, חוץ כולו חול ٠
 ורכוב עירום לקונסול אותו ומובילים הזקן את מחלצים יהודים באשפה.

לחיה מתכוון שעגנון ונואה למשפט, החמור עומד הקונסול אצל חמור. על
 המשמעות כפל הנערים. מאותם לאחד כינוי זהו כי ייתכן כי אם עצמה ٠

לשחד כסף די היה לא שליהודים הוא הסיפור סוף הומור. זה במקרה יוצר
שהצריכה אחרת פווענות בגלל וזאת החמור, את שיעניש כדי הקונסול את ه

הסיפורים, שאר בין בחריגותו נזתבלט זה סיפור שוחד. שלמוני היא גם
 הסופר זאת שמסכם כפי ישראל, עם גדולי הם רוב על־פי שגיבוריהם ٠

ישראל צרות על כזתאנחים ואלו ישראל בגדולי מתגאים שאלו "עד עצמו:

.490שם,עמ׳.21 בוחר מווע היא: כאן המתבקשת השאלה לירושלים"." הרכבת נתקרבה '

 סיפור יהודי? השפלת על בסיפור דווקא "הסיפורים" פרק את לסיים עגנון

הזקן את שנושאים ביהודים גם אלא בגויים, רק לא הסופר משתלח שבו
מה דבר? פותרים ואינם בכסף הכול לפתור שמנסים הקונסול, אל עירום ه

כאירוע לראותו אולי אפשר באשפה? הקבור היהודי לתמונת ההשראה מקור
כמו הטקסט, בוצף הסיפור של מיקומו זאת, עם התקומה. לסיפוו השייך ب

הסיטואציה דווקא. החורבן לעלילת משכנע קשו בעיני יוצרים תוכנו, גם
מאשר בשואה ביהודים התעללות תיאורי עם יותר כזתיישבת המתוארת ٥

מגובה הזה באופן ופרשנותה הקודש, בארץ ישראל עם של צוותיו עם
דרך )הווינאי(, האופטימי הנוף מן - ככזכלול הפוק של הרוח בהלך '

 ומשם גלותי(, אופי בעלות )קהילות בירושלים יהודיות קהילות סיפורי
נוסעת( הרכבת בעוד מתרחשת )שהשמדתן אירופה קהילות סיפורי אל

גויים. על-ידי יהווי השפלת של נקודתי לסיפור ועד ٠

הפוק של הסיפורי במרחב מט״ימ״ס מסברים ٠

 הנראה ככל נעוץ לסיפור הומוריסטית בנימה עגנון של לבחירתו ההסבר ٠

עגנון יצר הפרק במהלך שברומן. והתחבולות ההסוואות בכזערכת  בנוף, וצופה קלות המהרהר מיצחק, - הדרגתיים מטונימיים מעברים ٠
יפו, על משוחחים הם שתחילה בוכבת, לידו היושבים האנשים אל

ממשיכים הם הגאוגרפית. ההתנהלות לפי הכול - ירושלים על כך אחר

 יח
ווו

זע

 בה למות לירושלים החוזו
 מקבלת הפרק כותרת זה,

מה נפשו, להלכי או שותיו

 באירופה, שלהם לקהילות־האם ומגיעים השונים העיר ברבני ומשיחים
 מעבר לפנינו באשפה. שנקבר האיש על בסיפור ישואל לארץ שבים ואז

אלא הנוסעים. של שיחתם וכמו הרכבת כמו שמתגלגל כביכול, תמים,
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ל

 את לשואה. להתייחס לעגנון שמאפשרת פנימית משמעות זה שלמעבר

 אפשר הומור. ללא לספר אפשר היה באשפה הקבור האיש על הסיפור
 באמת, מזעזע נשמע היה ואז הנסיעה, בתחילת גם אותו לספר היה

 הדרך פנים־טקסטואלי. נימוק ללא ותקוע, תלוש אז היה שהחיבור אלא

 עם בד־בבד זה, בפרק עגנון שיוצר המוחב בתיאורי והמעבר המטונימית
< מהמסגרת לחרוג בלי הסיפור את לגולל שמאפשרת תחבולה הם ההומור,

הוומן. של הראליסטית

 תוך אל הקוראים את להכניס עגנון בחר בעלילה במיוחד מותח בשלב
' הלך את לתאו השנייה, בנסיעה כמו בחר, לא הפעם אחר. מעולם בועה

 בעלילה, הפרק של וממיקומו הכותרת מן שמתבקש מה יצחק, של נפשו

 סיפורים סיפור של בדרך לו סופד שהוא לעולם אותנו לוקח הוא אלא
, עושה הוא זאת ונכחדות. הולכות עליהן הכתיבה שבעת קהילות על

 אל או הישנים חייו אל "הביתה", אותו המחזירה ברכבת יושב כשיצחק
, יצחק מותו. לפני עיניו לנגד עוברים חייו את רואה יצחק העכשווי. מותו

 שלא כיהודי שלו המוות אל נוסע מאושר, חתן של במסווה הזה, בפרק
י את שמוצא אלמוני כעוד רבה במידה הגלותית: מיהדותו להתנער הצליח

ברכבת. בנסיעה מותו

 - שלשום' '"תמול הגו, שוה .22
 גושון ואחוותו", המבנה התהוות

 ש״י )עורכים(, וייזו וופאל שקו

 ירושלים: ותעוחת, מחקרם עגנו!:
 -154 עמ' ,1978 ביאליק, מוסד

195.

 עוסק הראשון הספר איזון: כאן נוצר ברומן התנועה מבנה מבחינת

 יפו בין פנימית תנועה יש השלישי ובספר השני בספר המשפחה, בעזיבת

 לירושלים, השיבה דרך את עגנון מכשיר הרביעי בספר ואילו לירושלים,

 ואל המשפחה חיק אל כחזרה מעצב הוא בו, הרביעי הפרק כשאת
 משפחתו עם הגורל שותפות אל זו שחזרה ייתכן החוובן. בסיפור הגולה

 במילים כסף; של צרור ולא היא מחייבת, שהמשפחה הכפרה היא במוות
 יצחק של והרגשי המוסרי מצפונו שתובע הכפרה זוהי אולי - אחרות

 סוף לקראת עגנון כתב הרומן של הזה החלק את משפחתו. עזיבת על
 כמו יצחק, של כשסופו ,"1941 אחרי ובוודאות השנייה, העולם מלחמת

במוחו. מגובשים היו כבר בלק, של הפונקציה גם

 מבתי זה עתה ששבים הרכבת בנוסעי אשמה הטחת היא בפרק כזו קריאה

 ייתכן מודע. לא בהספז בהם משיחים שהם ליהודים בהשוואה ביפו הבראה

 בארץ היהודים של התגובה לחוסר עגנון של תגובתו הם ומותו, שיצחק,

 של היסטוריים איוועים עם פואטית בווירטואוזיות מתמודד עגנון ישראל.
 אחרת. היסנוורית בתקופה המתרחש רומן באמצעות הרומן כתיבת תקופת

 דגרסיבית. אלוזיה באמצעות בעלילה, דרמתי במיקום עושה, הוא זאת
 מניח ברכבת, הווי בסיטואציית הזה הדגרסיבי המהלך את מסווה הוא

 חותר הוא שיטתית, ובצורה כך, ואגב יצחק, של תקוותיו עם לנסוק לנו
הרומן. של הבו־זמני המבנה על־ידי אלו תקוות תחת

י! של מותו שני: צומת

 הנ איננו יצחק של מותו
 בכל' נס, צפוי ליצחק כי

 הנעק הבן בו־זמנית הוא

 אח עוזב אברהם כאשר

 )האלוהי. הקשר וחיזוק

 ל בינו הקשר את מנתק

 משמ ביתו שעזיבת מפני
 עליית בסיפוו המקראית

 מכיל זו הקבלה אברהם.
 הנר> את נמשיך אם יחד.

 לחיזוי כהמשך יצחק בנו

 ניצלג! יצחק ובנו במבחן

 קורותיו את מחקה אכן
 לקו עצמו להעלות עליו
 יצחק עם מצטלב שמו,

 בהבדל אך הבן, בתפקיד

 האב עצמו שהוא מאחר
 1א אפוא הוא קומו יצחק

 נ הוא הדמות במבנה הזה
 הצע מחיר שבה מעמיד,

 ה؛ כקרבן החורבן סיפור
 וו השנייה העלייה גיבור

 הז בחיבוו נוסף בו־זמני

 עצג על עגנון של בכעסו

 בו־זמנית; מקומות בשני

 החלוץ והסופר בשואה
 עלילות שתי של במבנה

גג הסיפורים בשני קומר

 הק את משלה אינו הרומן
 סו חוויה הוא יצחק של

 ה אחת אפשרות כחידה?
 הי* שנייה אפשרות כזה.

 ש היא שלישית אפשרות
 לו יש זה במקרה העונש.
 בו מה דבר אולי - כלומר
 בל' דטרמיניסטי, באופן

ואפת האלה, האפשרויות
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 את לשואה. להתייחס גנון
 אפשר הומור. ללא לספר

 באמת, מזעזע נשמע היה
 הדרך פנים־טקסטואלי. 'ק

 עם בד־בבד זה, בפרק :גנון

מהמסגרת לחרוג בלי זיפור

 תוך אל הקוראים את ניס
 הלך את לתאו השנייה, וה

٠ בעלילה, הפרק של :ויקומו

 סיפורים סיפור של בדרך

ه עושה הוא זאת -נכחדות.
 אל או הישנים חייו אל !״,

٠ יצחק מותו. לפני עיניו נגד
 שלא כיהודי שלו המוות ל

٠ את שמוצא אלמוני כעוד ה

٠ עוסק הראשון הספר יזון:
יפו בין פנימית תנועה יש י١

٠ לירושלים, השיבה דרך את

ואל המשפחה חיק אל 'ה

٠ משפחתו עם הגורל וותפות

במילים כסף; של צרור ולא

ب יצחק של והרגשי המוסרי

סוף לקראת עגנון כתב ימן
٠ כמו יצחק, של כשסופו 1

וחו.

ق יצחק של מותו שני: צומת
 אשליה מייצר אינו שהרומן אף לקוראים. הפתעה איננו יצחק של מותו

 יצחק טראומטית. קויאה חוויית מכיל הוא זאת בכל נס, צפוי ליצחק כי

 ארצו. את שעוזב והאב להצילו מלאך בא שלא הנעקד הבן בו־זמנית הוא

 לאל ציות תוך זאת עושה הוא מולדתו ארץ את עוזב אברהם כאשר
 הוא ומולדתו ארצו את עוזב קומר יצחק כאשר האלוהי. הקשר וחיזוק

 וגם האל במצוות אינו המעשה כי גם האל, לבין בינו הקשר את מנתק

 הרמיזה שילוב היהודי. העולם מן התרחקות משמעה ביתו שעזיבת מפני
 לבין בינו הקבלה יוצרת ישראל לארץ יצחק של עלייתו בסיפור המקראית

 גם ניתוקו ואת האלוהי הקשר של קיומו את מכילה זו הקבלה אברהם.

 את להקריב בנכונותו נבחן אברהם המקראי, הנרטיב את נמשיך אם יחד.
 ועומד מציית אברהם אלוהיו, עם שלו הקשר לחיזוק כהמשך יצחק בנו

 קומר יצחק אם זאת, בווח אלוהים. מלאך על־ידי ניצל יצחק ובנו במבחן
 ומולדתו( ארצו את )עוזב המקראי אברהם של קורותיו את מחקה אכן

 מעצם קומר, יצחק שבו העלילתי הצומת זה לקרבן. עצמו להעלות עליו

 האב תפקיד את להחליף ונאלץ אברהם של בנו יצחק עם מצטלב שמו,

 העקדה מן יצחק את שיציל מי אין אחדים: בהבדלים אן הבן, בתפקיד

 האל. עם הקשר את שניתק הוא וקומר העוקד, האב עצמו שהוא מאחר
 המורכב ההיבט בו־זמנית. יצחק ובנו אבינו אברהם אפוא הוא קומר יצחק

 שעגנון יותר רחבה היסטורית למשוואה סינקדוכי הוא הדמות במבנה הזה

 את מסמן עגנון בגולה. היהודים קרבן הוא הציונות מחיר שבה מעמיד,
 הוא יצחק מכך כתוצאה הגאולה. לסיפור הדרוש כקרבן החורבן סיפור
 ממד קיים כי נדמה כאחד. בגולה היהוזי והקרבן השנייה העלייה גיבור

 שמתבטא והגאולה, החורבן ההיסטוריים, הזמנים בחיבור נוסף בו־זכוני
 להימצא יכול אינו כי על השנייה, העלייה בן עצמו, על עגנון של בכעסו

 המעונה הקדוש להיות יכול שאינו כך על בכעסו בו־זמנית; מקומות בשני
 ביטוי מקבל פתרון, לו שאין זה, מתח יחד. גם החלוץ והסופר בשואה
 יצחק של האכזרי ובמותו אחד ברומן מקבילות עלילות שתי של במבנה

יחד. גם הסיפורים בשני קומר

׳
11 

ווו
"ו

♦ מבתי זה עתה ששבים 'כבת
ייתכן מודע. לא בהספד :הם

٠ בארץ היהודים של זתגובה

של היסטוריים אירועים ום
ه אחרת. היסטורית בתקופה

דגוסיבית. אלוזיה :מצעות
מניח ברכבת, הווי ואציית

ب חותר הוא שיטתית, :צורה

'הרומן.

 מותו כן אם מדוע ורוד. עתיד צפוי ליצחק כי הקורא את משלה אינו הרומן
 נתפס הוא מדוע שחור؟ כך כל הוא מדוע טרגית؟ חוויה הוא יצחק של

 עונש שכוצדיק נורא חטא חטא, שיצחק חטא היא אחת אפשרות כחידה؟
 מייצג. שהוא מה אלא נענש, עצמו יצחק שלא היא שנייה אפשרות כזה.

 לבין מייצג, שהוא ומה עצמו יצחק בין קשר שאין היא שלישית אפשרות

 “המחבר, של העולם בתפיסת התשובה את לחפש יש זה בכזקוה העונש.
 הסיפור את לסיים לו גרם עגנון של עולמו בתפיסת מה דבר אולי - כלומר

 שלוש את אבחן להלן הגיבוו. למעשי קשר בלי דטרמיניסטי, באופן
יצחק. של המוסרי" "הפרופיל בבחינת ואפתח האלה, האפשרויות

 ניתוק זה, בוומן כי לי נראה .23
 המסוים מן הביוגופי המחבו

 והעבותם ביצירותיו המובלעים
 "מחבר המכונה הסיקציה אל

 ואוי שכן טעות, הוא מובלע",
 עליו יקבל הביוגופי שהמחבו

 שהוא הובוים על מוסוית אחויות
 הבדל אין דיוננו, מבחינת כותב.

 למחבר הביוגופי המחבו בין
המובלע.
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 נווא. הוא יצחק של המוות .24
 להטיל- מקובל קלאסיות בטוגויות

 שאינו עונש הטרגי הגיבור על
 המוסוי, החטא לגודל משתווה

 כי יוכח אם ממנו. כבו ותמיו
 מאפיינים בעלת ומות הוא יצחק

 שאנו על־פי אף גזוגי, גיבור של
 בטוגויה, ולא בוומן עוסקים

 חושה משמעות אולי תהיה
 המר, לגורל או האלים, לעונש

 בוור באופן הוומן חסו שאז אלא
 אוו שום אין הקתוזים. אלמנט את

 כגיבוו יצחק בחינת הוומן. בסוף
 היא כטרגדיה הרומן ובחינת טרגי

 ואשיתה שאת עצמה, בפני משימה
 מיוון של בויונו למצוא ניתן

 המוווניים. הטוגיים בגיבווים
 את לשייך ניתן זה דיון במסגרת

 טוגיים גיבווים לקבוצת יצחק
 הטוגי "המשקע פלובו: נוסח

 הממוצע החושני באדם הגלום
 נוסח גיבור ולא התקופה", בן

 פשוט, אום כלומו דוסטויבסקי,
 הרבה נפש באצילות מחונן אך

 העוה )מיוון, הוגיל לשיעוו מעבו
(.127 עט' לעיל, 1

 לעיל, 1 העוה עוז, .25
.133 עמ׳

יצחק" של מוסריותו

 משפחתו, כלפי האחד עוונות: בשלושה יצחק את להאשים אפשר לכאורה

 מאוחר יידון בלק כלפי העוון בלק. כלפי והשלישי הציונות כלפי השני

לבלק. יצחק שבין בקשר העוסק בסעיף יותר,

משפחתו כלפי יצחק של העוון א.

 ברומן מוצגת כלכלית מבחינה למשפחתו מסייע אינו שיצחק העובדה
 את ואפילו למשפחתו כסף שולח אינו יצחק מוסרית. כבלתי חד־משמעית

 מסביר עוז האיתן. הכלכלי מצבו למרות וזאת מסלק, אינו לאביו החוב

 בתוך להתקדם יצחק של משאיפתו כחלק למשפחה העזרה אי־הגשת את
 להיות כדי בבית די שאין מאחר בעיני מספק אינו זה הסבר הבורגני." המעמד

חוב. בעל הוא ויצחק חובות. ללא אדם הוא בית בעל בית". "בעל

 לבין הכלב נשיכת בעקבות יצחק של סבלו בין הקבלה יש “צמח, לדברי
 המוות את מפרשים אינם ועוז צמח ؛’"נושכים". על־ידי נרדף אביו היות

 מוצא שהוא החטאים יתר את יחד מצרף עוז משפחתי": ל״עוון כתגובה

 יצחק שבו מקיף למבט המוות את מקשר וצמח יצחק, של בהתנהגותו
 פני על החומר עולם את כלומר - "הכובע" על "הנעליים" את מעדיף

 יצחק שבגללה הסיבה את מסבירים אינם זאת, עם השניים, הרוח. עולם

 הנאמר לפי זו לשאלה שתשובה לי נדמה למשפחתו. כסף שולח אינו
 להלן, שאעשה כפי להסבירה הניסיון או הנזכרת, בפסקה עגנון של בספרו

 הקוראים מצד יצחק כלפי השיפוטית העמדה את לשנות אולי עשויים

השונים. והמבקרים

 יז> חייב, יישאר עוד כל
חי להיות זה, רצון האם

 האג היא השאלה כזכור,

 ס זוהי האם - כן אמנם

 המוסר הקוד באמצעות
 משתמג באשפה הקבור

 I בעיות לפתור היהודים

 מוסרית, מבחינה תמים

 גוו אם כסף. באמצעות
 על' רק פתרונו על יבוא

 את כי נזכיר עצמו. שלו
 הרומן. של לבו־זמניות

 משפחות נשמדות שבה

 בסיפ המשפחה: מצוקת
 ובסיפ כספית, ממצוקה

 ב< מוות. מסכנת סובלת

 יצח! של למותו ההסבר
 השני' העלייה כבן יצחק

 השנייה העולם מלחמת

 ב מופרכת. נראית הכספי
 ו׳ לגליציה כחזרה ברכבת

במלו באירופה כיהודים

שהמשו כתוב לא ברומן

 לעיל, 6 הערה צמח, .26
.6ו נימי

 שלשום בתמול הנאמר לפי .27
.604 בעט' האחוונה בפסקה

 שלשום, תמול עגנון, .28

.28 עט׳

 בסים על לשפוה הנישואים .29
 שהם ממה חוץ לאמו, הידמותה

 מן הצפוי למוות מטרים ומז
 מתה שאמו )מאחר החתונה
 את לקבל גם עשויים צעירה(,

 הבסיסית, הפוויויאנית הפושנות
 )ואו האויפלי התסבין של זו

 "ווסטוייבסקי פרויו, זיגמונו
 בואי היציוה מעשה אב", ורצה

ההשפלה על הפסיכואואליזה:

 חוזרים שלה האימאז׳ים כן, על ויתר משפחתו, את שוכח אינו יצחק
 ההסבר לפיכך, כשורה. פועל אינו הוא כי מרגיש והוא בתודעתו ונשנים

 ולמשפחתו, לביתו געגועיו דווקא אולי הוא יצחק של המוזרה להתנהגותו

 בדרך בספינה הרהוריו למשל כמו הרומן, מראשית כבר אותו שמלווים
 לשאוף יושבים העיר וזקני הפנסים את שם הדליקו "כבר ישראל: לארץ

 נושא שהוא לכך הסיבה לדעתי, הם, תועה, ילד געגועי געגועיו, “צח". רוח

 לירושלים. חזרתו סיבת גם והם לאמו" כך כל הדומה שפרה את לאישה

 שלו, המשפחה אינם ארצה העולים שאר בודד, הוא “יתום, הוא יצחק
 אל חוזר יצחק הרומן בסוף האנייה.'؛ על הזקן את לשכנע שניסה כפי

 של בסיסית חוויה לפנינו יש ממשפחתו. חלק עכשיו שהוא הזקן, נכדת

 כניסה שאין מאחר לו. קשה ושהפוידה משפחתו את שעוזב מתבגר בן
 החומרי הקונפליקט את ולהבין לנסות יש זה, בנושא יצחק של נפשו אל

 רוצה שיצחק אפשר המשפחה. עזיבת של פנימי קונפליקט כמשקף

משפחתו; עם לו שנותר היחיד הקשר שזה משום לאביו חייב להישאר

 נכתב, והסיפור היות אן
 הג בשעה המספר יטרח

 שג הכספית מצוקתו את

 ז עושה הוא האם אחת.
 ג רק האם לבז אטימות

 ו של הבו־זמני המבנה

בטרו מוות של המשותף

 ח אינה משפחה עזיבת

 העזיבה על האשם רגש
 הקשה בדידותו רקע על

 הואי אבל משפחתו, אל

שלו.
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 משפחתו, כלפי האחד 'ונות:
מאוחר יידון בלק כלפי :וון

 ברומן מוצגת כלכלית זינה
 את ואפילו למשפחתו כסף ז

 מסביר עוז האיתן. הכלכלי
 בתוך להתקדם יצחק של תו

 להיות כדי בבית די שאין *חד

חוב. בעל הוא ויצחק

 לבין הכלב נשיכת בעקבות

 המוות את מפרשים אינם ז
 מוצא שהוא החטאים '.יתר

 יצחק שבו מקיף למבט 'ות
 פני על החומר עולם את ־

 יצחק שבגללה הסיבה את ז

 הנאמו לפי זו לשאלה 'בה
 להלן, שאעשה כפי 'הסבירה

הקוראים מצד יצחק כלפי

 חוזרים שלה האימאז׳ים ן,

 ההסבר לפיכך, כשורה. ועל
 ולמשפחתו, לביתו !געגועיו

 בדרך בספינה הרהוריו )של
 לשאוף יושבים העיר וזקני

 נושא שהוא לכך הסיבה ותי,
 לירושלים. חזרתו סיבת גם

 שלו, המשפחה אינם ארצה

 אל חוזו יצחק הוומן :סוף
 של בסיסית חוויה לפנינו آل

 כניסה שאין מאחר לו. שה

 החומרי הקונפליקט את כין

 רוצה שיצחק אפשר £חה.
משפחתו: עם לו שנותר יד

 בו. התלוי ילד רבה במידה ויישאר אביו את יזכור חייב, יישאו עוד כל

מוסרי? חטא הוא ממשפחה, חלק להיות זה, וצון האם

 ואם משפחתו, כלפי מוסרי לא באופן נהג יצחק האם היא השאלה כזכור,

 הכזשפחה כלפי לעוון החשד את אבחן מותו. סיבת זוהי האם - כן אמנם

 היהודי על הסיפור מן עצמו. הרומן מן העולה המוסרי הקוד באמצעות

 של דרכם את יפה בעין רואה אינו המחבר כי משתמע באשפה הקבור
 איש הוא יצחק בהמשך, שנראה כפי הכסף. בכוח בעיות לפתור היהודים

 להתבצע יכולה לא למשפחתו שכפותו ומכאן מוסרית, מבחינה תמים
 יצחק של האשם רגש מצוקה, הוא המשפחה גורל אם כסף. באמצעות

 מצוקה חיי של בדרך משפחתו עם הזדהותו על־ידי רק פתרונו על יבוא

 בהקשר קוראים אנו קומר יצחק של מותו סוגיית את כי נזכיר עצמו. שלו
 השנייה, העולם מלחמת הוא הרומן כתיבת זמן הרומן. של לבו־זמניות

 הוא הסיפורים לשני המשותף קומר. יצחק כשל משפחות נשמדות שבה

 סובלת המשפחה השנייה( )העלייה התקומה בסיפור המשפחה: מצוקת
 המשפחה השנייה( העולם )מלחמת החורבן ובסיפור כספית, ממצוקה

 היסטוריים. זמנים שני בין מפגש מתרחש זה באופן כזוות. מסכנת סובלת

 זו: בו־זמנית פריזמה דרך כן, אם יהיה, קומו יצחק של למותו ההסבר

 של באירופה משפחתו נטישת על אשמה חש השנייה העלייה כבן יצחק
 החוב סילוק חובת המלחמה, אירועי רקע על השנייה. העולם מלחמת

 האחרונה נסיעתו את לקרוא כאמור אפשר בה־בעת מופרכת. נראית הכספי
 מתחייב - מותם - שמותו ומכאן המשפחה, ולחיק לגליציה כחזרה ברכבת

השנייה. העולם במלחמת באירופה כיהודים

 השואה. זמן אינו הסיפורי והזמן הושמדה, שהמשפחה כתוב לא ברומן

 מדוע כן לא שאם חשיבות, לכך יש השואה, בזמן נכתב והסיפור היות אך
 לנו להזכיר יצחק של הסיפורי ההווה של הטרגית בשעה המספר יטרח

 בנשימה המצוקות שתי את מתאר עגנון אביו?" של הכספית מצוקתו את

 על עונש מקבל שיצחק לנו להראות כדי רק זאת עושה הוא האם אחת.
 כאביו? ננשך יצחק שבו אירוני עיוות ליצור כדי רק האם לב? אטימות

 הגורל - המשפחתי לקרע פתרון מציע הרומן של הבו־זמני המבנה
עת. בטרם מוות של המשותף

 יצחק. על־ידי נחווית היא כך אבל מוסרי, א חכו אינה משפחה עזיבת
 מועצמים הכ!שפחה לחיק לשוב הכמיהה גם כמו העזיבה על האשם רגש

 לחזור יכול אינו יצחק ישואל. בארץ יצחק של הקשה בדידותו רקע על

 מותו באמצעות האשם רגשות את "לפתור" יכול הוא אבל משפחתו, אל
שלו.

 אחוות, ומסות האהבה ’חי שד
 תל־אביב: בר, אויה מגומנית:

 (.173-172 ענו' ,1997 רביו,
 רק קשוו אינו האויפלי התסביו
 במעין גם אלא שפוה, בבחירת

 בוחר יצחק באשו אב", "וצח
 ועל הביולוגי אביו על לוותו

 לטובת מייצג שהוא העוכים
הציוני. הרעיון

 גם שהוא היתמות ביסוו ון עוז .30
 ולסוניה ליצחק המשותף המכנה

(.169 עמ' לעיל, 1 הערה )עוז,
 שדשוס, תמוד עגנון, .31
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 ביצחק עגנון של הבחירה .33
 ברומן כאנטי־גיבוו או כגיבוו
 השנייה, העלייה בתקופת העוסק

 זו, בחירה של משמעותה וכן
 שקו גושון על-יוי ניוונו כבו

 ביציותו מבניות "בעיות במאמרו
 4 הערה שי, )לעגנון עגנון" של

 ועל־יוי (209-206 עמ' לעיל,
לעיל(. 1 )העוה מיוון

 תורת כשר, נעמי ראו .34

 משרו תל־אביב: מבוא, המוסו:
 ,1998 לאוו, ההוצאה - הבנוחון

.28-18עמ'

 לעיל, 1 העוה עוז, .35
.118עמ'

 שלשום, תמול עגנון, .36
.16עמ'

 1 הערה עוז, שמציין כפי .37
.216 עמ' לעיל,

 קווצווייל, כתב שכבר כפי .38
 )בווך ניסים אין כיצחק לבנים

 ש״י סיפווי על מסות קורצווייל,

 שוקן, ותל־אביב: ירושלים עגנון,
(.99 עמ' ,1962

לציונות החטא ב.

 יעסוק הואשון החלק לשניים. אחלק לציונות כחוטא ביצחק הדיון את
 לפעילות וביחסה האישיותיים במרכיביה יצחק, של הקונקרטית בדמותו

 הארץ במציאות החלוץ של כמייצג יצחק את יבחן השני החלק הציונות.

 מייצג יצחק וכיצד תקופה, באותה בארץ היה באמת מה אבחן ישראלית.
”עיקר. כל מייצגן הוא אם אלו חוויות

הציוני הרעיון של הגשמתו כישלון על בנענעו יצחק .1

 האם ונבחן הציונות מימוש מול אל כאינדיבידואל קומר ביצחק נפתח
 מוסרי, במשפט לעמוד מסוגל יצחק האם נשאל ראשית אך לה. חטא

 מוסרי, אופי בעלות החלטות לקבל טבעו מעצם מסוגל הוא האם - כלומו
 פסיבית דמות אינו יצחק ”עצמית. ולמודעות לבחירה שקשורות כאלה

 התמימות את להחזיר ומצליח לפיהן פועל החלטות, מקבל הוא וחלשה.

 הציונים עם יצחק של המפגש מן שעולה כפי ”נעלמה, שמהם למקומות גם
 לעמוד המסוגלת כדמות מתגלה יצחק אחרות, במילים המסע." בתחילת
 כלפי אשם יצחק אם שבין נזכור, אחריות. עצמה על ולקבל למשפט

 למותו, רלוונטי אינו כלל זה מוסרי שמשפט אפשר לאו, אם ובין הציונות

 אך קשור והמוות לתוצאותיהם, המעשים בין קשר אין שברומן כלומו
 דטרמיניסכוית גורל תחושת עם אחד בקנה עולה זו אפשרות לגורל. ורק

”כולו. הרומן על החולשת חזקה ומטפיזית

 קומר יצחק את עגנון צייד האם היא זה בהקשר המתבקשת השאלה

 שלהיות לזכור יש וכאן ישראל? בארץ חלוץ להיות לו המאפשרות בתכונות
 בתנאי שינוי העולם, בתפיסת שינוי שינוי: משמעו ישראל בארץ חלוץ

 כמו שלילית. היא התשובה גולה: נטול חדש, אדם להיות היכולת מחיה,
 מתנפץ והחלום חלום, להגשים כדי ביתו את יצחק עוזב רבים, צעירים

 המושבות פני על ירושלים את יצחק של העדפתו את לפרש המציאות. אל

 הצליח שלא על אותו לשפוט משמע שבו, והציונות החלוציות כקריסת
 המין רוב גם )וכך בכישלון אשם יצחק חטא, הוא קיבעון אם להשתנות.

 דמות מורכבת, ולא תמימה כדמות יצחק את מעצב עגנון האנושי(.
 ללכת מסוגלת היא היותר לכל חדשים. דברים לבנות מסוגלת שאינה

 יצחק ”נס. צפוי לא ליצחק חסיד, יודל רב כמו שלא אבותיה. בעקבות
 ישנים לדברים נותן אלא חדשים, דברים בונה לא הוא - לצבע הופך

 של כזה עיצוב ביסוד מתקלפות. שהן עטיפות של וסופן חדשה, עטיפה

 משתנים, אינם דברים שעל־פיה מהותנית, עמדה הסתם מן קיימת יצחק
 האופי עם מתיישבת הדברים של כזו וקריאה צורה, מחליפים רק הם

 בראשית כבר לצבע יצחק את להפוך בחר עגנון הרומן. של הדטרמיניסטי

לו מייעד אינו הוא מרעב: להצילו כדי ביפו, גם וכן הספינה, על מסעו

 למשל. בנאי, של מקצוע
 ל׳ שנוגע במה כן, על יתר

 הו הרגל של או בלוייקוף

 ח׳ להגשים משפחתו את

 - אחר״ "בצבע המשפחה
גליציה' בדמות "ירושלים

 דמוי למעשה הוא יצחק
 היו אף על ٠٥דלה(. דמות

 נ רומן של זה לבין הרומן

 ח אין ליצחק ٦חייו את
 חלוי( להיות - המציאות

ה־^מסזו ז׳אנר בפסילת

 נ הרומן פתיחת זאת, עם
 הח חלום. להגשים לדרך

 והתמודדותולבד החברה
 משקל לה יש הראשונות

 שמי היא בתחילה כבר זו
 נוצרת מארגנת. כתבנית

 להאשמת שמוליכה והיא
 בסו קשה תחושה ויוצרת

 על מואשם הוא זאת ועם

יו נולד כי לציוני, להפוך

 החלום אי־הגשמת האם

 אח שעזבה נערה מוסרי
 של שורשיו לא. ונכשלה?

 מציג שעגנון נכון ממנה.

 ובו הארין אהבת יהדות,
 ו ערים שתי של גאוגרפי

 אחו עיר לבחור יצחק את
 שו אינו יצחק זו, מבחינה

 וובינוביץ׳(,ובכך סוניה
 העלייר אנשי עבריות."

 מי עם נמנה אינו ויצחק

 בהק>! עליו לדבר ואפשר
 שעל־פי הנאצי, בהקשר

ל< גנטי, בעניין שמדובר
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 יעסוק הראשון החלק ניים.
 לפעילות וביחסה !ישיותיים

 הארץ במציאות החלוץ של

מייצג יצחק וכיצד תקופה, ז

 אחר. משהו להיות מסוגל אינו קומר יצחק למשל. בנאי, של מקצוע

 של וציור )כצביעה יצירה איננה הצביעה ליצחק, שנוגע במה כן, על יתר
 שעזב ילד הוא יצחק אומנות. אלא המתוקה(," הרגל של או בלוייקוף

 חיק אל חוזר הוא דבר של ובסופו נכשל, חלום, להגשים משפחתו את

 אל חזרתו משפחתו, בדמות שפרה משפחת - אחר" "בצבע המשפחה
גליציה". בדמות "ירושלים

’ני"

 האם ונבחן הציונות מימוש

 מוסוי, במשפט לעמוד ׳וגל

 מוסרי, אופי בעלות החלטות

 פסיבית דמות אינו יצחק34
 התמימות את להחזיר צליח

 הציונים עם יצחק של ;מפגש

 לעמוד המסוגלת כדמות :לה
 כלפי אשם יצחק אם שבין

 למותו, רלוונטי אינו כלל זה

 אך קשור והמוות :אווניהם,
דטרמיניסטית גורל תחושת

 קומר יצחק את עגנון צייד
 שלהיות לזכור יש וכאן ראל?

 בתנאי שינוי העולם, נפיסת

 כמו שלילית. היא התשובה
 מתנפץ והחלום חלום, שים

 המושבות פני על ירושלים ת

 הצליח שלא על אותו נופוט
 המין רוב גם )וכך בכישלון ا

 דמות מורכבת, ולא :מימה

 ללכת מסוגלת היא היותר
 יצחק ا נס צפוי לא ליצחק

 ישנים לדברים נותן אלא ',
 של כזה עיצוב ביסוד לפות.
 משתנים, אינם דברים '־פיה

 האופי עם מתיישבת 'ברים
 בראשית כבר לצבע יצחק ת

לו מייעז אינו הוא מרעב:

ית
ומ

של
 

ווו
ז״

 אפילו הוא בנד )ולטענת מתפתחת שאינה דמות למעשה הוא יצחק

 פתיחת בין הדמיון אף ועל רומן, של גיבור היותו אף על 4דלה(." דמות

 לשנות שהולך גיבור על ו9ה־ המאה של טיפוסי רומן של זה לבין הרומן
 מכורח ולא אישיותו מכוח לא - בחירה חופש אין ליצחק 43חייו, את

 מירון שצדק נראה זה בהקשר ישראל. בארץ חלוץ להיות - המציאות

ברומן. עלילתית כתבנית Bildungsromairn ז׳אנר בפסילת

 היוצא צעיו של בתיאורו נפתח הרומן מבלבלת. הרומן פתיחת זאת, עם
 אל הבית מן היוצא צעיר של העלילתית התבנית חלום. להגשים לורך

 אפקט ובשל הרומן, בפתיחת השלטת היא בניכר לבד והתמודדותו החברה
 תבנית שהנכחת לי נדמה הקריאה. בחוויית רב משקל לה יש הואשונות

 הסיפור בהמשך עליה לוותר הקוראים על שמקשה היא בתחילה כבר זו

 הקוראים, מצד שווא ציפיות של מערכת אפוא נוצרת מארגנת. כתבנית
 אחד, מצד אלו, בציפיות באי־עמידה יצחק של להאשמתו שמוליכה והיא

 מוסרי חטא חוטא אינו יצחק שני. מצד הרומן, בסוף קשה תחושה ויוצרת
 הצליח לא כי אותו מאשימים אנו הקוראים. על־ידי מואשם הוא זאת ועם

יהודי. ומת יהודי נולד כי לציוני, להפוך

 בחטא מאשימים היינו האם חטא? היא הציוני החלום אי־הגשמת האם

 זמרת להיות כדי הגדולה העיר אל משפחתה את שעזבה נערה מוסרי
 להתנער שיוכל מכדי חזק ביהדות נעוצים יצחק של שורשיו לא. ונכשלה?

 בין לשילוב כמופת הניצב - העומד מנחם את מציג שעגנון נכון ממנה.

 ציר על בנוי שהוומן כמה פי נכון אבל ובנייתה, הארץ אהבת יהדות,
 מחייב שהוא כך בנוי הרומן כמנוגדות. הנתפסות ערים שתי של גאוגרפי

 4אחת.־ חיים בדרך בחירה היא הדבר ומשמעות אחת, עיר לבחור יצחק את

 )למשל הרומן את שמאכלסות הדמויות מרוב שונה אינו יצחק זו, מבחינה

 אפיות ביצירות הגיבורים ממרבית שונה אינו גם ובכך ורבינוביץ׳(, סוניה
 מיעוט, הם חלוצים להיות שהצליחו השנייה העלייה אנשי עבריות."

 תלישות, במונחי יצחק על לדבר אפשר זה. מיעוט עם נמנה אינו ויצחק
 עליו לדבר גם אפשר 44הדתית". "המבוכה של בהקשר עליו לדבר ואפשר

 משום יהודי להיות להפסיק יכול אינו יהודי שעל־פיו הנאצי, בהקשר
אידאולוגי. ולא דתי לא גנטי, בעניין שמדובר

 בלק עם המפגש למעט זאת, .39
בהמשן, שייוון

 נצרך עגנון כי מוסיף, בנו .40
 ודיקליים, סביבה שינויי לתכנן

 כדי ערים, שתי בין התנועה כמו
 שונות לסביבות יצחק את לסגל

 מיצחק "לחלץ" כוי שונים, ולחיים
 1 העוה ,Band) שבו הדמות את

(.419 עט' לעיל,

 ה־ המאה של הוומן על .41
 תמול הוומן לבניית כבסיס 19

 לאה בהם רבים, עמדו כבו שלשום,
 בחינות לחולין: )האומץ גולובוג

 תל־ החושה, בספוותנו וטעמים
 עט' ,1973 פועלים, ספרית אביב:

 לעיל, 1 )הערה ובנו (121-104
(.418-417 עט׳

 אם המושבות, אופציית .42
 המתייחסת הטקסט לכמות נתייחס
 כן, על יתו קיימת. אינה אליה,
 של הביקוו שוורץ, יגאל טוען
 "מתואר גנים בעין קומר יצחק

 יקרה קיום כאפשוות אומנם
 מחוץ אפשוות זו אך וחשובה,

 המוכזי" הגיבוו של להישג-נפשו
 לקיבוץ", ויוה "בין שוווץ, )יגאל
 (.29 עט' ,119851 67-66 77 עתון

 העובות ההתיישבות ענתו,1לנ
 מחו׳ן נמצאת עגנון בסיפווי
 גם העלילתית-הקיומית. למסגות

 ההתיישבות שלשום, תמול ברומן
 להיות אמווה שהייתה העובות
 למעשה נמצאת הסיפוו, במוכז
 הפאבולטוויים לגבולות מחוץ
 פעו למעשה מתאו שוווץ שלו.

 האוטופיסטי התיאור אופי בין
 בסיפווי המושב או הקיבוץ של

 למסגרת מחוץ היותם לבין עגנון,
 אין בפועל הממשית; העלילתית

 לגיבווי קיום של אפשוות זו
הסיפורים.

 ליצחק, רבינוביץ' בין אנלוגיה .43
 33 העוה שקו, של במאמוו ואו

לעיל.
לעיל. 4 העוה כ"ץ, .44
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מייצג שהוא מה על כ״ננש יצחק .2

 אצל בויון בהוחבה ראו .45
 והרעיונות המוחבים על מיוון

 ישראל באר׳ן לתאר בוחו שעגנון
 בוומן המוחבים משמעות ועל

 לעיל, 1 העוה )מיוון, היסטורי
(.146-145 עמ׳

 בקויאת מקובלת עמדה זוהי .46
 ובים וומנים זאת, עם הוומן.

 גם השנייה, העלייה של יפים
 מאוחות בתקופה שנכתבו אלו

 בני את ממקמים עגנון, כשל
 כך ביוושלים. השנייה העלייה

 קמחי וב וכן וכשלון ל1בשכ בונו
חפץ. בית בוומן

 האש "הסימן", עגנון, ש״י .47

 ותל־אביב: יוושלים והעצים,
.229 עמ' ,1196611998 שוקן,

 לעיל, 1 העוה לאור, .48
.35 עמי

 יש לעגנון כי מעיד לאוו .49
 השואה קרבנות את לייצג נטייה

)שם(. כקוושים

 עגנון של האוהב יחסו על עוו .50
 גולדבוג מאת במאמר ראו ליצחק,
 במאמו (.119 עמ' לעיל, 41 )הערה

 של הקשו את מציינת גם היא זה
 הוומנטית הגרמנית למסוות עגנון

 שמתאימה התם", "העוצת של
 יצחק של מוסויותו ברבו להבחנה

 מציינת וגם לעיל, שהוצגה כפי
 את עגנון שמעויף ההעופה את

 ומות פני על מת כ״תם" יצחק
 עיצוב מבחינת יותר ואליסטית
חולשותיה.

 אלמוני, כחייל יצחק על .51
 שלשום שקו,״תמול גרשון ואו

 כקרבן", החלוץ של ויוקנו -
 ,1980-ו880 העבוית הסיפוות

 תל־אביב ובתפוצה, באוץ ב:
 ובתו, המאוחד הקיבוץ ויוושלים:

.209-206 עמ',1983

 בשל אינדיבידואל, בתור נענש לא שיצחק אפשרות יש לעיל, האמור כנגד

 בנוסח הציונות כמייצג יצחק - מייצג שהוא מה על אלא אישי, כישלון
 לא השנייה העלייה בני והצעירות הצעירים מן רבים השנייה. העלייה

 עזבו מהם רבים היסטורית, מבחינה החלוין". "מצוות את לקיים הצליחו

 הגולה מן להם מוכרים שהיו לעיסוקים פנו אחרים ורבים הארץ את
 מציאות ובין יצחק בין ייצוג של יחס קיים זו מבחינה בערים. והתיישבו

 השנייה, העלייה שבני מפני דופן יוצא יצחק זה, מהיבט גם אך התקופה."
 ללמוד אפשר אולי הישן.« ליישוב חזרו לא החלוצי, הרעיון את שזנחו

 לשורשים החזרה קרי עגנון, מכוון שאליה הראויה המוסרית הדרך על מכך

 אכזרי? במוות נענש זו בדרך ההולך מדוע כמובן, לשאול, יש ואז היהודיים.

 ומי אליה, ששב לפני הדרך, מן יצחק סטה למעשה כי היא אחת תשובה

כפרה. לו אין לעולם הדרך מן אחת פעם שסוטה

 רק לא בציונות, שבחר מי - ההיסטורי ההקשר מתוך היא אחרת תשובה

 מן אנשים שהסיטה שהציונות, אלא לאבדון, צפוי והוא הדרך מן שסטה

 נטולת איננה זו טענה בגולה. היהודים על כליה שהמיטה היא הנכונה, הדרך
 הראשונה שגרסתו "הסימן"," כמו יותר מאוחרים סיפורים לאור יסוד

 את הציונות, את להאשים נטה עגנון המלחמה. ימי בעצם עוד נכתבה

 שחוללו כגורמים חדש", "אדם של יצירתו את או ההתחדשות", "ערך
 אירופה חוובן בין משוואה העמיד עגנון במוצהר, לא אם גם השואה. את

 בו־ המקיים יצחק, היא ברומן הזו המשוואה ליבת ירושלים." לתקומת

צדדיה. שני את זמנית

 זאת, עם השנייה. העלייה בני את לייצג יצחק נבחר "כישלונו", אף על

 שהמיטה החורבן את גם יצחק חווה גליציה, של בדמותה לירושלים בשובו
 האב וגם הנעקד הבן גם הוא שיצחק כפי דורו. בני על־ידי הארץ בניית

 לבנות שבא השנייה העלייה צעיר גם הוא כך מולדתו, ארץ את שעוזב

 הנעקד כבנו שלא לנס. זוכה אינו יצחק באירופה. הקרבן וגם הארץ את

 אבל התקופתית. המציאות מן שמתחייב מה לפי מת הוא אברהם, של

 את להפוך שעשוי היחיד הצעד הוא אכזרי, שהוא ככל שלו, המוות
 להוסיף ראוי ”בזיכרון. נשמרים מעונים וקדושים יהודי. למרטיר יצחק

 חלק הוא שיצחק משום כעונש, להיחשב עדיין עשוי זה במקרה שהמוות
 כאמפתיה להתפרש מסוים, במובן עשוי, גם .מן-"הציונים",.-אבל.המוות

 להבחין ניתן פעם לא - יצחק את שונא אינו עגנון ואסביר: מוזר, מסוג
 הוא יצחק 5٠אוהב. אף אלא סלחני, רק לא שהוא משולב במבע בטקסט

 ובו־זמנית השנייה העלייה של אלמוני חייל עוד הוא החברה, של הקרבן
 טרגי בכזוות מתבטאת ליצחק רוחש שעגנון האמפתיה 5השואה.י של

האלמוניות. מן ולצאת לקדוש להפוך לו שמאפשר ואכזרי

 אפילוג, לרומן כתב עגנון

 במוע סוניה של ילדה עם

 הר חטאי את עליו עומס
 הדה של התקיימותו את

 ע יצחק. של הייסורים"

أ באווירה הקוראים את

 עגנון ביוגרפית, מבחינה
 חווו הספר של כתיבתו

 אוטוביוגרפיים קשרים
 י בינו נוסף קשר למצוא
 וע משפחתו, על חורבן

 הישר! במציאות בבטחה
 גי על עצמו שלו האשם

 של< על יצחק את הורג

מהצי חלק שהוא משום

 שלישי אפשרית קריאה

ב? מפרשת כחלק תידון

פושת שלישי: צומת
והסמלו" זימונים סימונים,

 ו תהליך אחר התחקות
 ל מאפשרת בלק פרשת

 בדיון השנייה. העלייה

 והמשמעות בלק כלפי

 כן כמו החורבן. הרות

 ש לפרגמנטציה בזיקה

 את גם מחדש להאיר
 לדיו כפתח והן ועונש

באירופה. הזוועות

 לכי לי שהציקה השאלה

 ובלק, יצחק הרומן, של

 מס) אינן שהן היא אחת

 < אפשרות קורצווייל.؛؛
וזו - שלישית אפשוות
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 בשל אינדיבידואל, בתור נש

 בנוסח הציונות כמייצג :חק
 לא השנייה העלייה בני 'ת

 עזבו מהם רבים זיסטורית,
 הגולה מן להם מוכרים ؛יו

 מציאות ובין יצחק בין צוג١
 השנייה, העלייה שבני מפני

 ללמוד אפשר אולי הישן."

 לשורשים החזרה קוי עגנון,

 אכזויז במוות נענש זו כדרך
 ומי אליה, ששב לפני זדרך,

؛ו־ה.

רק לא בציונות, שבחר -מי

מן אנשים שהסיטה :יונות,
נטולת איננה זו טענה :גולה.

הראשונה שגרסתו וימן","
٠ את הציונות, את להאשים

 שחוללו כגורמים חדש", ا
 אירופה חורבן בין משוואה

בו־ המקיים יצחק, היא :זן

 משפרה יצחק של ילדו נפגשים שבו אידילי, פוק אפילוג, לוומן כתב עגנון

 יצחק - "ישועית" למגמה עדות זוהי אולי במושבה.*؛ סוניה של ילדה עם
 מאפשר ומותו תמימות, מתוך בהם ונושא התקופה חטאי את עליו עומס

 "דרך על נבנית התקומה אחרות, במילים הבא. הדור של התקיימותו את

 הותיר ובכן האפילוג, את לפרסם לא בחו עגנון יצחק. של הייסורים"

קשה. דטרמיניסטית באווירה הקוראים את

 ובתקופת השנייה, העלייה איש הוא יצחק כמו עגנון ביוגרפית, מבחינה

 באירופה. קהילתו השמדת את נפשית עגנון חווה הספר של כתיבתו

 שאפשר ונראה עגנון,؛؛ ביצירת שכיח עניין הם אוטוביוגרפיים קשרים
 המיט השנייה העלייה כמייצג יצחק יצחק: לבין בינו נוסף קשר למצוא
 חי שהוא כך על אשם ואכול מיוסר נשאר ועגנון משפחתו, על חורבן

 רגש גלגול היא יצחק" את "להרוג החלטתו הישראלית. במציאות בבטחה

 המספר - כפול" "מוות מקבלים אנו שוב גיבורו. על עצמו שלו האשם
 אותו הורג והמחבר הציונות חלום את הגשים שלא על יצחק את הורג

הציוני. המפעל מהצלחת חלק שהוא משום

 הדטרמיניסטית, הקריאה הסיפור, סיום של שלישית אפשרית קריאה

בלק. מפרשת כחלק תידון

 לתמול "אפילוג עגנון, ש״י .52
 (,1971) ג ,לב מאזניס שלשום״,

.212 ענן׳

 הקשוים על כותב בנו .53
 הספציפיים האוטוביוגופיים

 ,Band) שלשום תמול לוומן

(.418 עט' לעיל, 1 הערה

בלק פו־שת שלישי: צומת
והסמלות זימונים סימונים,

ים
ומ

של
 

ווו
זע

 זאת, עם השנייה. העלייה

 שהמיטה החורבן את גם ק١

 האב וגם הנעקד הבן גם ح
 לבנות שבא השנייה נלייה

 הנעקד כבנו שלא לנס. כה

 אבל התקופתית. ؛מציאות

 את להפוך שעשוי היחיד
 להוסיף ראוי ־”בזיכרון. ים

 חלק הוא שיצחק משום !ו,
 כאמפתיה להתפרש סוים,

 להבחין ניתן פעם לא - آ
 הוא יצחק אוהב."؛ אף לא

 ובו־זמנית השנייה זעלייה

 טרגי במוות מתבטאת ק
האלמוניות.

 כיצד לנו תראה בלק הכלב של הספרותי העיצוב תהליך אחר התחקות

 של התקופתי הראליסטיי؛ הדיון מן לחרוג לעגנון מאפשרת בלק פרשת

 העוון ייבחן עוונותיו, ועל יצחק של המוסר על בדיון השנייה. העלייה
 ותוצאותיו הסימון" "אקט שמקבלים החדשה והמשמעות בלק כלפי

 הרומן של הפיגמנטציה סוגיית מחדש תיבחן כן כמו החורבן. הרות

 אולי תוכל בלק פרשת ולבסוף, השואה. שיצרה לפוגמנבוציה בזיקה

 פשע/חטא של מבחינה הן יצחק של המוות את גם מחדש להאיר
 לנוכח והעולם הארץ תושבי של ברגשותיהם לדיון כפתח והן ועונש

באירופה. הזוועות

 הראשיות הדמויות שתי זה כיצד היא הרומן אורן לכל לי שהציקה השאלה
 אפשרות כך. כל חטוף ובאורח פעמיים, רק נפגשות ובלק, יצחק הרומן, של

 כדברי אנלוגי, הוא הקישור ואז הסיפור, אותו מספרות אינן שהן היא אחת

 אחת.؛؛ דמות שהם היא טוכנו, משולם לפי אחרת, אפשרות קורצווייל.؛؛

שונים, סיפווים שני מספרים ובלק יצחק הצעתי: וזו - שלישית אפשרות

 הואליפטי הויון שבירת על .54
 ובינוביץ מוחיב בלק כניפת עם

 עגנון "ורבי ובינוביץ, )ישעיה
 לעגנו! הסיפורי", ׳גיבווו׳ בעיצוב

 עט׳ לעיל, 4 הערה ובתם, שי:
 כי טוען הוא בעוו אן (.264-263

 מעיינות את פותחת בלק פושת
 טוענת אני עגנון, של ההומוו

 האחוות את לשבור אפשרה שהיא
 ולפתוח היצירה של ההיסטורית

 שחוו וההשפלה המצוקה מעין את
השנייה. העולם מלחמת וור בני
 לעיל, 38 העוה קווצווייל, .55

.115-105עט׳
 עגנון, פשו טוכנר, משולם .56

.63 עמ' ,1968 מסדה, ומת־גן:
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בה
מצ

 
ים

שני
ל

 1ז בסוגיה לויון ובה השואה .57
 בטנהאוז של מאמרו מתון שאבתי

 )ו׳ שיקספיו מאת ליו המלן על
 המוסוית "ההתנסות בטנהאוז,

 ועורכת[, מזלי רלה ליו"', ב׳המלן
 ושקספיו:נובזזונזאמויס, וזנולזליו

 -97 עמ' ,1986 כתר, יוושלים:
 ביקוות ספג ליו המל[ המחזה (.98
 של בעיות ועל מבניות בעיות על

 בדומה לכיוות, וחוסו פרגמנטציה
 ברומן עגנון כלפי המופנית לזו

 התמקוה הביקוות שלשום. תמול
 במחזה, חשובות דמויות בשתי
 הטענה שלפי וקוודיליה, הליצן

 שבטנהאח אלא בלל. נפגשזת אינן
 או כממשיכה, קווריליה את מתאו

 שממלא הפונקציה אותה כממלאת
 דמות בעצם והם והיות הליצן,
 הליצן של היעלמותו וק אחת,

 קווויליה של חזרתה את מאפשרת
למחזה.

לעיל. 38 העוה קודצווייל, .58
לעיל. 4 העוה כ״ץ, .59
 חוצות "כלב שביו, אליעזר .60

 שלשום' ב׳תמול עיון ואום;
 (,1958) טז מולו עגנון״, לש"י

.388-381 עמי

 עמ' לעיל, 4 העוה כ״ץ, .61
.٦וו-١ו٥

 לעיל, 38 העוה קווצווייל, .62
.110עט'

עמ' לעיל, 56 הערה טוכנו, .63

 לעיל, 41 הערה גולובוג, .64
.105 עט'

 בפשוטו "בלק עופלי, בעז .65
 סימבולי, עלילתי, צומת וכמוושו:

 'תמול בוומן וגוונזסקי אלגורי
 1 העוה עגנון, קובץ שלשום"',

.213-160עמ׳ לעיל,

 של הסימנים תאודיית על .66
 Ferdinand ואו: וה-סוסיר,

de Saussure, Course in 

 Genera! Linguistics^, 3جش
:Baskin (trans.). New York

 הקודם בפרק הניתוח על מתבססת זו פרשנות אחת. דמות הם זאת ועם
؛’מתמדת. בו־זמניות מגלם יצחק כיצד ראינו שבו

 לראות הנוטים יש שלשום. תמול מחוקרי רבים העסיקה בלק מיהו השאלה

 ואליעזר ؛’כ״ץ יעקב קורצווייל,؛؛ ברוך בהם - סמל או אלגוריה בבלק

 הוא כך ואחר לבלק, יצחק בין הקבלה של יחס תחילה רואה שביד ٥٥שביד.
 כ״ץ השנייה. לעלייה כסמל או מורחבת כמטפורה בלק את ומפרש ממשיך

 לתאווה כסמל אותו רואה וקורצווייל ؛’לאפיקורסיות, כסמל בלק את רואה
 של פרשנותו את לקבל נוטה אני ולשיגעון." קדומים לכוחות מיתית,

 שניים הם ובלק "קומר יצחק: של כהמשך בלק את שרואה טוכנר, משולם

 גולדברג.*؛ לאה של בפרשנותה גם למצוא אפשר זו תפיסה אחד".؛؛ שהם
ברומן.؛؛ בלק של השונות בפרשנויות ומרחיב מסכם ערפלי בעז

 ופעולה משוגע", "כלב הצירוף את בלק של גבו על כותב יצחק כזכור,
 שנימת משמעות, עתירת פעולה זוהי יצחק. של ההיבויס לדעתי היא זו

 במכחולו מסמן יצחק אותנו. שתטעה אסור לה משווה שעגנון המשובה
 דבר יוצר הוא הסימון במעשה בלק. המסומן, את משוגע" "כלב בסימן

 שסופו מפגש וזהו יצחק, את נושך בלק והאחרון, השני במפגש ٥؛חדש.
 של יצירה בגדר שהוא מאחר כהיבריס להתפרש יכול הסימון אקט מוות.

 משובה, כמעשה לכאורה שהחל הסימון אקט באלים. והתגרות חדש דבר
 טרגית. כטעות הסימון את לקרוא יש כן על מיתית. משמעות אפוא מקבל

 ם1שלש תמול וברומן - חמור עונש הוא היהירות לחטא היחיד המאזן

 ואת אחת, דמות ובבלק ביצחק רואה כווכנר ؛’אכזרי. מוות הוא העונש
 הבלתי היסוד הוא ]קומר[ "ק׳ כך: מסביר הוא הדמות של התפלגותה

 גם תודעתו. בבואת הוא ובלק והאטוויסטי האמוציונאלי היסוד מודע,

 המגלם הרוס, דור של נןייצגו בבלק רואה טוכנר משלימים".؛؛ הם בניגודים

 מוסריות לשאלות מענה נותן כווכנר של הסברו ؛’ביהדות. המשבר את
 את מפוש שהוא בכך הרומן, של הגלוי ברובד הנמצאות ואידאולוגיות

 אלגורית לקויאה הפנייה ’٠ברומן. היהדות משבר את הדובר כקול בלק
 היא הרומן, של הגלוי ברובד נכ!צאים שאינם תכנים של כדוברם בלק של

 שמפוש הפרשנות את ’לאורי של דחייתו היא לכך דוגמה בעייתית. לעתים

 התקופה על אלגורית כאמירה ’שוטה"؛ ככלב הדור "פני המשפט את בנד"
 מזה שונים פניו דור איזה היא הכזתבקשת השאלה הרומן. נכתב שבה

 מציאות הראשונה? העולם כזלחמת ספרד? גירוש תקופת שוטה? כלב של

 לזמן מתייחס אלגווי ניתוח המזמין שמשפט להניח די לא בימינו? ישראל

שתהיה. ככל טרגית הרומן, כתיבת תקופת

 הה בסיפור כמוה, בלק על
 יצחק של זה מעשהו אחד,

 כמו יצחק, של שבמעשה

 מבז הוא אבל טאוטולוגי,

 ש בעוד "משוגע", המילה

 ׳ המעשים בשני המבזה.
 ٥כךנכ קולקטיבית. זהות

 ישואל בארץ יצחק הופך

 מע מ...", אחד "עוד הוא

 אי[ שהמסומן מכאן אחר.
 כשההשפלה משוגע, כלב

 < מתוך הנאצים משובה,
 מה להיות חוזרים אינם

 שמות מתן הראשון אדם
 מב אדם בני בכך. הסתפק

 נחותוו וקבוצות עליונות

 ג הסביבה - אחרים הם
 בהקשוע גיהינום. מדורי

 יבבה צימאון, פרעושים,
 יצר שעגנון סבורה איני
 ני הכלב של סימונו את

זמן של מוסכמות לפרוץ

 "כלב בלק על כתב יצחק

 הסימון את הפנים בלק
 וברג בו, טבועה שהייתה

 מווו עונש בלק על שגזר

 ي מרכזית היא היהודית

 ז כשאלה לקרוא אפשר
 לדיון אך במחקר. נעשה

 כבו־זמני. אותו ולקרוא

 מש ומכאן סומן, כאשר
 שי תפיסה או להשתנות,

 נוב׳ זו מאפשרות דווקא.

 היה כך חיצוני. אקט של
נדידה של או עלייה, של

לפיטוכנר׳בלקהואאוי אמירה של מטפורית להבנה יותר המוחשיות הזיקות אחת זאת, לעומת
שהו יצחק של הדואליות את בלק על כותב יצחק לפתח: מבקשת אני זו זיקה הכלב. סימון היא זו

ש הדיון’והכלב.؛ האיש אלו מילים כתיבת מסומן. בלק - כתיבתן ומרגע משוגע", "כלב המילים
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nt הקודם בפרק הניתוח על
؛’1

أ לראות הנוטים יש שלשום. ־ל

 ואליעזר 55כ״ץ יעקב ؛٥'וייל,

 הוא כך ואחר יצחקלבלק, :ין

 כ״ץ השנייה. לעלייה כסמל ו
 לתאווה כסמל אותו רואה 'יל

 של פרשנותו את לקבל טה

 שניים הם ובלק "קומר צחק:

 ٥٠גולדברג. לאה של רשנותה

٥5ברומן. בלק של ית

ופעולה משוגע", "כלב רוף١
שנימת משמעות, עתירת 'ה

במכחולו מסמן יצחק :ותנו.

דבר יוצר הוא הסימון ושה

r ,שסופו מפגש וזהו יצחק
של יצירה בגדר שהוא )אחר

משובה, כמעשה לכאורה זל

טרגית. כטעות הסימון )את

ם1שלש ל1תמ וברומן - וור
ואת אחת, דמות ובבלק וק

הבלתי היסוד הוא ר[1]קונ

גם תודעתו. בבואת הוא ק

המגלם הרוס, דור של זייצגו

מוסריות לשאלות מענה נן

את מפרש שהוא בכך יומן,
אלגורית לקריאה הפנייה’(

היא הוומן, של הגלוי :רובד
إ שמפוש הפרשנות את אור"

 התקופה על אלגורית ؛מידה

I מזה שונים פניו דור איזה

I מציאות הראשונה? ؛؛ולם
לזמן מתייחס אלגורי :יתוח

 אמירה של מטפורית הבנה
 את בלק על כותב יצחק ח:

אלו מילים כתיבת מסומן.

 מצד "יהודי". המילה את אדם על ככתיבה החורבן, בסיפור כמוה, בלק על

 אלא גרדא. טאוטולוגיה הוא חשיבות, חסר הוא יצחק של זה מעשהו אחד,

 אמנם הוא הסימון אישי. זיהוי אין הנאצים, של כמו יצחק, של שבמעשה
 את להוסיף עגנון צריך התקומה בסיפור לכן מבזה. הוא אבל טאוטולוגי,

 המשמעות את בתוכו מכיל כבר הצהוב שהטלאי בעוד "משוגע", המילה

 ונכפית האישית הזהות אלמנט של סילוק יש המעשים בשני המבזה.

 וכך קולקטיבית זהות באירופה היהודים על נכפית כך קולקטיבית. זהות
 בלק כמו השנייה. העלייה בני מחברינו", ל״אחד ישראל בארץ יצחק הופך

 אחו מאף להבדילו האישית בזהותו שאין משום מ...", אחד "עוד הוא
 אלא - בלק אינו הוא יהודי, אלא - אנוש בן אינו שהמסומן מכאן אחר.

 מתוך זאת עושה יצחק הסימן. בהנכחת גלומה כשההשפלה משוגע, כלב

 המסומנים חיי זהה: התוצאה אבל אידאולוגיה. מתוך הנאצים משובה,

 בידי והפקיד העולם את ברא אלוהים שהיו. מה להיות חוזרים אינם
 לא תרבותו, משחר כבר האדם, אך החיות, לכל שמות מתן הראשון אדם

 קבוצות יוצרים הם ובכך אחרים, אדם בני מסמנים אדם בני בכך. הסתפק
 הכלב של חייו בלק, את סימן שיצחק מהרגע נחותות. וקבוצות עליונות

 שבעת עובר הוא בעתה, מתוך אליו מתייחסת הסביבה - אחרים הם

 אבנים, )יידוי בלק של הייסורים דרך השואה, של בהקשר גיהינום. מדורי

 נוספת. משכ!עות מקבלת שומע( אינו שאיש יבבה ציכןאון, פרעושים,
 זאת, ועם השואה, על לכתוב מנת על בלק את יצר שעגנון סבורה איני
 עגנון יכול שבאמצעותה כ״תחבולה" לפרש ניתן הכלב של סימונו את

ומקום. זמן של מוסכמות לפרוץ

 האם משוגע. ככלב מתגלה בלק ואכן משוגע", "כלב בלק על כתב יצחק
 היהדות את הפנים בלק, כמו יצחק, האם שלו? הסימון את הפנים בלק

 מרגע ולכן עצמו, את גם סימן בלק את שסימן וברגע בו, טבועה שהייתה
 הזהות שאלת עצמו?" על גם מוות עונש גזר מוות עונש בלק על שגזר

 שלשום תמול הרומן את גם כן ועל עגנון, אצל מרכזית היא היהודית
 אכן וכן יהודית, זהות על אקזיסטנציאליסטית כשאלה לקרוא אפשר

 ההיסטווי ההיבט את להוסיף אפשר גם ברומן לדיון אך במחקר. נעשה
 משוגע היה כבר בלק השנייה, האפשרות לפי כבו־זמני. אותו ולקרוא

 אי־אפשרות של דטרמיניסטית תפיסה משתמעת ומכאן סומן, כאשר

 חולה כלב יצחק של דרכו על שזימן אכזר גורל של תפיסה או להשתנות,

 תוצאה היא ואין מבפנים בנו טבועה הזהות כי נובע זו מאפשרות דווקא.
 חיצוני מעשה ושום מבפנים, ביצחק טבועה היהדות כך חיצוני. אקט של

זאת. ישנה לא וירושלים, יפו הערים בין נדידה של או עלייה, של

 את שוב שמבליט מה וזה ’יצחק,؛ של תודעתו אולי הוא בלק טוכנר, לפי

 והחורבן, הציונות והאב, הבן אחת ובעונה בעת שהוא יצחק של הדואליות

של מעמיקה בחינה שנחוצה כך על מצביע שלעיל הדיון ’והכלב.؛ האיש

.McGraw-Hill Book, 1966
 מיוון, לטוגי: בהקשו ואו .67

 ואו ;99-95 עט' לעיל, 1 העוה
 כפשוטו )"בלק וערפלי )שם( מירון

הסימון. סוגיית על וסמדרשו"(
עמ' לעיל, 56 העוה טוכנו, .68

.86-70 עמ' שם, .69
 של לפושנותו כדומה .70

 שרואים חוקרים יש קורצווייל,
 ושל יצויות של כגילום בלק את

 בין הקשר על הכותיים. עוכים
 דן בוומן הכלבים לבין היצויות
 כפשוטו )"בלק עופלי בהותבה

(.195-187 עמ' וכמורשו",

עמ' לעיל, 1 העוה לאוו, .71

72. Band, עמ' לעיל, 1 העוה 
418.

 עמ׳ שלשום, תמול עגנון, .73
586.

ית
ומ

של
 

ווו
זע

 הסימן בין היחס על עוד .74
 במחקויהם לקווא אפשר למסומן

 ועופלי לעיל( 1 )הערה מיוון של
לעיל(. 65 )העוה

לעיל. 56 העוה טובנו, .75

 לועתי, אפשו, וה וקע על .76
 עם מעניינת השוואה לעוון
 בן אזם קניוק יוום של ספוו
 פועלים, ספוית )תל־אביב: כלב

 לבדוק גם ואולי (1196811981
 לטקסט אפשויות גומלין זיקות

עגנון. של
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ל

 כה שעד לבלק", המוסוי "העוון לרבות ובלק, יצחק של מפגשיהם עיצוב
קורצווייל: כותב ותוצאתו. המעשה לפי רק נבחנו

 קוומה בתכנית אם המענינת, השאלה את להעלות רוצה אינני

 לא ואם בספרנו לו שנודע מזה שונה הכלב של תפקידו היה לא

בלק. את בתפיסתו עקרוני שינוי המשוור של עבודתו במשך חל

 שני נתרקמו לא הדברים שבראשית לדעה נוטה שהייתי כמעט

אחת, לחטיבה יצחק, של וזה בלק של זה האמנותיים, הנושאים
 אחוות בפני אותנו מעמיד שלשום" "תמול שהרומאן מאחו אבל

ביותר והמענינת הקשה האמנותית כבעיה לציין יש מחושבת,
”...[1 הכלב של אישיותו אחדות בעיית את כולו בספר לעיל,38וצווייל,הערה1؛؛7

 נכונה כי לי נדמה זו מבחינה .78
 לעיל( 1 )העוה מיוון של גישתו
 או לכיר, לא וומן כאל לוומן
 כ"בעיית הביקורת בעיית תיאוו

 היא שאם הקצוה", השמיכה
 הצוואו הוגליים, את מכסה

חשוף. יוצא
 עט' לעיל, 22 העוה הגר, .79

154, 195.

.156 עמ׳ שם, .80

 התפרסם יצחק", של "תחילתו .81
 ;1935ב־ התפרסם "בלק" ;1934ב־

 אום של מחייו פוקים "שמונה
 "יום ;1935ב־ התפרסם אחו"
 ו״עווו ;1936ב- התפוסם אחד"

 תוועה מתון שנכתב בלק", של
 1941ב־ התפרסם וומן, כתיבת של

(.160 עמ' )שם,

 ספו־השנה "בלק", ש״יעגנון, .82

תו־צ״ה, לשנת ישיאל ארץ של

 הסופוים הסתדוות תל־אביב:
 תוצ״ה, ישואל, באו׳ן העבוים

.25-11עט׳

 שלשנם, תמול עגנון, .83
.٦ו4 ניבוי

 נוכחות אחד מצד הרומן: חוקרי של המרכזי הקושי את מנסח קורצווייל

 של הראליסטי המבנה את רק מפרק אינו )בלק מפרק גורם של מסיבית
 הרומן מבנה ועל הדמויות שבין היחסים מבנה על מערער אלא הרומן,

 לתת המחקרי הצורך שני מצד השנייה(: העלייה של היסטורי כרומן
מלכדת.™ פרשנות

לבלק העוון

 הרומן גיבוש עם רק הסופי ייעודה את שקיבלה דמות הוא בלק שלפיו הרעיון

 התהוות - שלשום׳ ״׳תמול הגר שרה של במאמרה אישוש מקבל והתהוותו,

 כבעיית הרומן של המבנית הבעיה את מנסחת הגר ”ואחדותו". המבנה
 ה״איחוי" סוגיית בלק. ועלילת יצחק עלילת ٥٠עלילות: שתי של ה״איחוי"

 עלילות שתי כי ורואים הרומן של הכתיבה תהליך את כשבודקים מתחדדת
 נפרדים כסיפורים מוקדמים בנוסחים פורסמו בלק ושל יצחק של היסוד

 מורכב השלם הרומן של מספריו אחד כל כיצד מראה הגר ٥١גרסאות. ובכמה
 היצמדות ללא נכתב השלישי חלקו וכיצד המוקדמות, היסוד מעלילות

 פרגמנטרית בצורה משלב והוא הללו, היסוד עלילות משתי אחת לעלילה

 קיים אמנם אם בלק, כלפי יצחק של בעוונו הדיון לצורן העלילות. שתי את

 ליצחק בלק בין המפגשים של העיצוב דרך את לבדוק מעניין כזה, עוון

הרומן, של הסופי לטקסט בהשוואה המוקדמים בטקסטים

 מתאר עגנון .1935ב־ לראשונה פורסמה "בלק", בשם בסיפור בלק, עלילת
 ועיניו לבן ששערו בשר ובעל שמן כלב לו "נטפל דוחה, ככלב בלק את

 כלב לו "נזדמן ברומן, תיאורו לעומת ٥2חזיר״, כשל מזוהם ופיו מרופפות

 לבן ספק שערו ומראה דלול וזנבו חד וחוטמו קצרות שאזניו חוצות,

 התיאור מובהק. אפיון וחסר סלחני תיאור שהוא ٥٥צהוב״, ספק חום ספק
 של היחס על למדים אנו עוד לשלילה. או לחיוב פסיקה מהווה אינו גם

"נזדמן". למילה הראשונה, בגרסה "נטפל", המילה מהשוואת לבלק עגנון

 >! קונוטציה ״נטפל" למילה

 בסיפור ומאוחרת, נוספת
 ע רומן, כתיבת של תפיסה

 ש מה הראשונה, שבגרסה

 תחיג עם שלמה הייתה לא

נ המוחלט שתפקידו נראה

 להש יש התמונה להשלמת

 הו בגרסה השונים. בנוסחים
 פתק< קשירת של למסורת

 יצחג ממש. כלב על לכתוב

 הוא שלילי, באור מתואר
 د הכלב של בפיו הבעיטה

 ن "עורו בסיפור קיים נוסח

 סבור אמנם יצחק אחרת.
 נ ואומר המספר בא שמיד

 הגרס: בשתי שלמה. כלבים
 אלז ההיבריס, בחטא חוטא

 יצחי של מעשהו מחומרת

 ٠המפ את ולתאר אחריות
 היפו חל המוקדם בכוקסט

 ١ הצרות אף על ٥’לסלוח.

 את כמה פי שמדגיש מה
מקבלי אינו בלק סליחה.

 הכתיב אופן עידון אף על
 לארי עלה הוא גורלו. על

 יכול הוא כחלוין ייעודו

 אינו ברומן שיצחק אלא
 ה את עליו שמקבל הוא

 שהכו אף כי נזכור אותה.

 כי ולא לו שאין כאקכו או
 גדלים, בלק של וסבלותיו

 בו לטובה ההתפתחויות

 כ? המוקדמים, לטקסטים
 מפ של להקשר והעברתו

 המשוואה מן גם יצחק
 יצחקלבלקנו בין המפגש

 לצבור בעלילה, להתגלגל
העולם כלפי כך כל קשות
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 כה שעד לבלק", המוסרי עוון
צווייל:

 קדומה בתכנית אם המענינת, ה

 לא ואם בספרנו לו שנווע מזה ;

, בלק. את בתפיסתו עקרוני שינוי

 שני נתוקמו לא הוברים "אשית

 אחת. לחטיבה יצחק, של וזה ؛ק

 אחוות בפני אותנו מעמיד 'שום"

 ביותר והמענינת הקשה :זנותית

הכלבן...؛" של ישיותו

 נוכחות אחד מצד הרומן: ؛די

 של הראליסטי המבנה את ק
 הרומן מבנה ועל הדמויות ן

לתת המחקרי הצורך שני '

 הרומן גיבוש עם וק הסופי ־ה

 :ר׳"תמולשלשום'-התהוות

 כבעיית הרומן של המבנית
 ה״איחוי" סוגיית בלק. 'לילת

 עלילות שתי כי ורואים :רומן
 נפרדים כסיפורים מוקדמים

 מורכב השלם הרומן של פריו
٠ היצמדות ללא נכתב זולישי

 פרגמנטוית בצווה משלב א

 קיים אמנם אם בלק, כלפי ק

 ליצחק בלק בין המפגשים
הרומן. של פי

מתאר עגנון.1935ב־ ؛שונה
٠ ועיניו לבן ששערו בשר על

 כלב לו "נזדמן ברומן, 'אורו
י לבן ספק שערו ומראה ול

 התיאור מובהק. אפיון חסר
ا של היחס על למדים אנו ד

؛ "נזדמן". למילה הראשונה,

 בגרסה רצוי. בלתי דבר היא טפילות שלילית: קונוטציה "נטפל" למילה
 מתוך שנתפרסמה ו,94מ־ו בלק" של "עורו בסיפור ומאוחרת, נוספת
 לזה בדומה בלק של תיאורו את מוצאים עדיין וומן, כתיבת של תפיסה

 עדיין ייעודו לגבי ההחלטה כי רק לא שמעיד מה הראשונה, שבגרסה
 הכתיבה תהליך בשלהי שגם אלא הכתיבה, תחילת עם שלמה הייתה לא

גובש. טום המוחלט שתפקידו נראה

 הסימון מעשה של האחרונה האפיזודה את להשוות יש התמונה להשלמת
 מודע הוא במעשהו. שמח יצחק "בלק", הראשונה, בגרסה השונים. בנוסחים
 הראשון שהוא סבור אבל כלב, של זנבו על פתקאות קשירת של למסורת

 יצחק ־’במעשיו. להתגאות ורוצה קהל מחפש יצחק ממש. כלב על לכתוב

 הגאווה. בחטא וחוטא שעשה למעשה מודע הוא שלילי, באור מתואר

 אותו אכזרי.؛؛ כאדם אותו מציירת דם זוב עד הכלב של בפיו הבעיטה
 התייחסות קיימת זאת, לעומת ברומן, בלק". של "עורו בסיפור קיים נוסח

 אלא כלב,؛؛ של עורו על לכתוב הראשון שהוא סבור אמנם יצחק אחרת.
 עדת על ואפילו בירושלים, נעשה כבר הדבר כי ואומר המספר בא שמיד
 שהוא עליו לומר ואפשר גאווה, יצחק חדור הגרסאות בשתי שלמה. כלבים

 נגרע הכללית, למגמה בהמשך השנייה, שבגרסה אלא ההיבריס, בחטא חוטא

 מיצחק להסיר כדי רבות עגנון עושה ברומן, יצחק. של מעשהו מחומרת

 ואמביוולנטיות. מסתוריות איכויות כבעל המפגש את ולתאר אחריות
 ביכולת ניחן כחזיר, כמזוהם, שתואר והכלב היפוך, חל המוקדם בטקסבו
 כעס, או טינה בו אין יצחק, מידי עליו הבאות הצרות אף על ؛’לסלוח.

 אין זאת, לעומת ברומן, יצחק. של אכזריותו את כמה פי שמדגיש מה
באהבה. הייסורים את עליו מקבל אינו בלק סליחה.

 אחריות לקבל צריך יצחק בלק, על יצחק של הכתיבה אופן עידון אף על
 את הגשים שלא האשמה ואת בכך, רצה כי לארץ עלה הוא גוולו. על

 בארץ. המציאות על או עצמו, על רק להטיל יכול הוא כחלוץ ייעודו
 בלק ישראל"; לבית "השואל דמות את מייצג אינו ברומן שיצחק אלא

 חסר שיצחק מוח בחדות זאת ועושה התפקיד את עליו שמקבל הוא
 משובה, כמעשה נדמית בלק של גופו על שהכתיבה אף כי נזכוו אותה.

 הוומן שמתקדם ככל מוסרית, אחריות עם כלום ולא לו שאין כאקט או

 לנוכח מודגש עוד זה עוון יצחק. של עוונו גדל גדלים, בלק של וסבלותיו

 בהשוואה ברומן המסתמנת המגמה יצחק. בחיי לטובה ההתפתחויות

 מוסרי חטא של מהקשר יצחק של הפקעתו כלומר המוקדמים, לטקסטים
 את מפקיעה - אידאולוגי או ארוטי גורלי, מפגש של להקשר והעברתו

 לבלק. או ליהדות ליהודים, חובוא הוא שבה המשוואה מן גם יצחק
 לו להניח הסימון, אקבו את ליצור לעגנון מאפשר לבלק יצחק בין המפגש

 שאלות להטיח עגנון את המביאים ועלבון, כעס לצבור בעלילה, להתגלגל

כאשם יצחק את להציב בלי זאת, והאל. האדם העולם, כלפי כך כל קשות
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 לעיל, 82 הערה "בלק", עגנון, .84
.12 עמ׳

٠שם שם, ٠85

 שלשום, תמול עגנון, .86
.276 עמ׳

 לעיל, 82 הערה "בלק", עגנון, .87
.24 עמ׳
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 של להקשו להכניסו או חורבן, מול גאולה של ההיסטורית במשוואה

הנאצית. באידאולוגיה הסימון

 את ומציג פה לכלב הנותן סיפורי, שעשוע היותר לכל הוא המוקדם בלק

 שינוי מהותית. שונה תפקיד בלק מקבל ברומן ואילו הכלב, מן כרע האדם

 התגבשות שתהליך כך על מצביע ברומן מרכזית בדמות מהותי כך כל
הזמן. בת ההיסטורית מהמציאות הושפע אולי הכתיבה

לבלק שלה והקשו הפוגמננוציה בוניית

 עלו יותר טוב להבין ניתן

 כ להבין ניתן לא אחרים

 ע רומן הוא שלשום תמול

 או שעזב ר קונו יצחק על
 שלשו תמול מותו. את גם

 או ודמות הישן", "העולם

 תמול לחורבן. ובאחריות
 היכולו קצות עד הנמתחת

התהום אל ליפול שסופו

לעיל, 38 העזה קודצווייל, .88
.110 a

 עמ' לעיל, 33 הערה שקר, .89
330.

 ענן' לעיל, 22 הערה הגר, .90
 עמ' לעיל, 56 )הערה טוכנו .156

 "יסוד בבלק לואות מבקש (93
 אן שלשום'", ב׳תמול בונה אווגני
 בעיקו זאת עושה הוא בי וומה

 הוא שאתו צמח לש' כתשובה
בספוו. מתעמת

 במושג כאן משתמשת אני .91
 משום השנייה" העולם "מלחמת
 מושג הוא "שואה" שהמושג

 הטקסט כתיבת לזמן מאוחו
שלשום. תמול

 של הקוהרנטיות על בדיון לרוב קשורות בלק של דמותו על הפרשנויות
 כמגובש, לטקסט להתייחס דורש קורצווייל המבניות. בעיותיו ועל הרומן

 מציע שקד “לפנינו. להביא עגנון שבחר המוגמו הטקסט היותו מכורח
 אחדות לרומן מוסיפה שלטענתו וזימונים, אנלוגיות של פרשנית שיטה

 הגר ־’האומנותית". השלמות של מחדש "הגדרה מכנה הוא שאותה מיוחדת
 אפשרות ’מוקדמות." עלילות בין "איחוי" של כבעיה הבעיה את מגדירה

 למבוכה עדות כאל לפרגמנטציה התייחסות היא מציעה, שאני נוספת,
 החורבן סיפור מול אל התקומה סיפור - מולה ניצב שעגנון ההיסטורית

 משהו יש אולי ”השנייה, העולם מלחמת בחוויית בו־זמנית: חווה שעגנון
, אולי השנייה, העלייה על לכיד טקסט לכתוב לעגנון מאפשר שלא מפרק

 העולם מלחמת חוויות לאור השנייה העלייה של שונה ראייה מתבקשת
 כל המלחמה. בעקבות השנייה לעלייה עגנון של יחסו משתנה אולי השנייה,

 ופואטיים תמטיים איזונים של מערכת לו לבנות עגנון את מובילים אלה

 לחלל עד זה, טקסט של פיווקו ובה־בעת אפי כוקסט כתיבת המאפשרים
יצחק. של מותו לאחר שנותר השחור

. זו מתמונה מורכבת. תמונה מציירת יצחק" עוונות של המלאי "ספירת

 משפחתי עוון בו אין עוונות. בו ושאין תמים, איש הוא יצחק כי יוצא
 שיכול מה את להקטין מבקש עגנון כי ודומה הציונות, כלפי עוון בו ואין

 סילוק דווקא בלק. על הכתיבה באמצעות שלו ההיבריס כחטא להיחשב
 להתגלגל מכוון, כוונת ללא לבלק, מאפשר המעשה, מן המוסרי האלמנט

 בסבל הדין את כך על נותן ויצחק כלבי, סבל של מפלצתיים לממדים

 משום מדומים, עוונות עם דמות בבניית מגמתיות שיש לי נראה אנושי.
 כה עד אחר. באור יצחק של המוות סוגיית את מאירים אלה שעוונות

 היסטורית. משמעות לקבל עשויים יצחק של השונים מעשיו כיצו ראינו

 מבטא הוא אלא מה"עוונות", אחד לאף קשור אינו הרומן שסוף ייתכן
 שחוללו ההיסטורית המבוכה לנוכח פשרות חסר דטרמיניזם אונים, חוסר

היהודים. ושואת השנייה העולם מלחמת

 בגל׳ מת לא קומר יצחק

 קומו יצחק היה השנייה,
 לדו זיכרון נר הוא מרטיר.

 הוא בו-זמניות. של מצב
מולדתו. חורבן ואת

 י של מעשיו בין אי-הקשר

 ניכו הדבר ברומן. הקשה

 אתיצח׳ להציג והסרקזם,
 ל חפותו בין "אי־הקשר"

 ה יצחק, של הבו־זמניות

 ו ציונות ואב, ילד ואדם,

 הז חוסר מתאזנות. אינן
 להרכיב המילים נבחרו

קינה. בו־זמנית, בתוכו,

בנגב בן־גוויון אוניברסיטת

ממנו שחלקים רומן אלא השואה, על רומן אפוא איננו שלשום תמול
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של להקשר להכניסו או ן,

 את ומציג פה לכלב הנותן ,

 שינוי מהותית. שונה זפקיד
 התגבשות שתהליך כך על

הזמן. '.בת

 וחלקים השנייה, העולם מלחמת מאורעות רקע על יותר טוב להבין ניתן

 כתיבתם. זמן של ההיסטורי ההקשר ללא כלל להבין ניתן לא אחרים

 רומן זהו מחלליה. אחד ועל השנייה העלייה על רומן הוא ם1שלש תמול
 שהכילה מאוחרת" "שיבה אליה ושב הגלות, את שעזב קומר יצחק על

 של וחורבנו הציונות של בניינה על רומן הוא שלשום תמול כוותו. את גם
 הבנייה בנטל בו־זמנית נושאת קומר, יצחק אחת, ודמות הישן", "העולם

 האנושית, הזהות מהות על רוכון הוא שלשום תמול לחורבן. ובאחריות
 אחד, אדם על חלים הזהות של היכולת קצות היכולת. קצות עד הנמתחת

ביניהם. הנפערת התהום אל ליפול שסופו
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 של הקוהרנטיות על בדיון
 כמגובש, לטקסט להתייחס

 מציע שקד ٥8לפנינו. הביא’
 אחדות לרומן מוסיפה :תו

 הגר ־’האומנותית". שלמות

 אפשרות ’מוקדמות." ילות

 למבוכה עדות כאל :טציה

 החורבן סיפור מול אל מה

 משהו יש אולי ’השנייה,' 1:
 אולי השנייה, העלייה יעל

 העולם מלחמת חוויות ור
 כל המלחמה. בעקבות ינייה

 ופואטיים תמטיים ؛יזונים

לחלל עד זה, טקסט של ؛ו

 העלייה את משיצג יותר שביצע. איום פשע בגלל מת לא קומר יצחק

 הוא גיבור, אינו יצחק ולרעיונותיה. לה קובן קומר יצחק היה השנייה,

 שחיו כמוהו ולאחרים לעצמו מצבה הוא לדואליות. זיכרון נר הוא מרטיר.
 הארץ בניין את בו־זמנית שחי מחבר של תולדה הוא בו־זמניות. של מצב
מולדתו. חורבן ואת

 המשבר חווית את מסמל תוצאותיהם לבין יצחק של מעשיו בין אי־הקשר
 האירוניה אף על עגנון, של רצונו מעצם גם ניכר הדבר ברומן. הקשה

 באכזריות. להמיתו זאת ובכל מפשע חף בחזקת יצחק את להציג והסרקזם,

 מרכיבי בין החוצצת התהום הוא האכזרי למותו חפותו בין "אי־הקשו"
 כלב יצחק היות בין עליו לגשר שאין הפער הוא יצחק, של הבו־זמניות

 שלעולם מדויקות משוואות לפי הכול - וחורבן ציונות ואב, ילד ואדם,
 כאילו הפרגמנטציה. להרגשת שגורם הוא האיזון חוסר מתאזנות. אינן

 השתרגה נכתב הסיפור ובעוד תקומה, סיפור להרכיב המילים נבחרו

קינה. בו־זמנית, בתוכו,

 זו מתמונה מורכבת. מונה

 משפחתי עוון בו אין :ות.
 שיכול מה את להקטין זש
 סילוק דווקא בלק. על בה

 להתגלגל מכוון, כוונת לא

 בסבל הדין את כך על זן

 משום מדומים, עוונות :ם
 כה עד אחר. באור יצחק

 היסכוורית. משמעות קבל
 מבטא הוא אלא עוונות",

שחוללו ההיסטורית בוכה

בנגב בן־גוריון אוניברסיטת

ממנו שחלקים רומן לא1
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