
דלמצקי·פישלרברכה

החזרה"בסודחרא"יודע

עגנוןשלבלשונוההישנ~ת

יודעיםכאן"כולנובה:שנאמרסדן,גוסטהשללזכרה

 1נפשךמחמת 1עצמךמחמתמעלותיךאתבךומכירים

טובותמעלותשארמחמתאופיךמחמתשכלך,מחמת

עצמי,אלמעצמיסדן,לדבעגנון,(ש"יידיהן"עלשנתעלית

 .) 246עמ'

"הידחמיאלים"בסיפורועגנוןכתבולשון"ימותמהבלויותרונשכחיחוזר"הכל
עגנוןשלבסגנונופניםודנתחשובהכתכונההחזרהעל .) 178עמ'ומלואה,(עיר

הוא"יודע :וקבע ,,)ו"פדת(עגנוןעלהחלוציבמאמרוליפשיץמאיראליעזרעמד
 1המתחלפת".וגםהדומהגםהחזרהבסוד

עגנוןבסיפוריענפיהוריבויתפוצתהשגודלתחביריתתופעהמתארזהמאמר

בשםלכנותהשבחרתיזו,לתופעהעקרוני.הבדל 2סופדיםמשאדאותומבדילים
מגוונים.ומימושיהורעיוניים,פסיכולוגייםספדותייםילשוניים,הגטים 3"הישנ~ת",

ספרותי-סגנוניוחציוא-ו)(פרקיםלשוני-פורמליחציוחלקים.לשנינחלקהמאמר

שבדיוןהנושאשלהפורמלייםגבולותיולהגדרתתוקדשתחילתו .)י-ז(פרקים

בשנתהיהדותלמדעיעשרהשלושהבקונגרסשנישאהלהרצאהשבכתבגרסההיאזורשימה *

העיניים.מאירתשיחתםעלמישורמרדכיולד"רגולדנברגגדעוןלפרופ'מודהאניתשס"א.

המקומותבמראי ;הפרסוםתאריךיצויןהמוקדםבפרסומםעגנוןסיפורישלהמקומותבמראי

לאפטירתולאחראורשראווהספריםעגנוןש"יסיפוריכלשלישראלארץמהדורתמתוך

הפרסום.תאריךיצוין

רכב.עמ'תש"ט,ירושליםב,כתבים,עגנון","ש"יליפשיץ.רא"ם . 1

'מרים"',ברומןברדיצ'בסקישל"לשונובן-שחרירינהראוברדיצ'בסקימלשוןלדוגמאות . 2

עמ'תשס"ב,ירושליםותעודות,מחקרים :ברדיצ'בסקייוסףמיכה(עורך),הולצמןא' :בתוך

חתומה"מלה :לדוגמההיפוכrז.גם-לשיטתואבליהזזבלשוןהתופעהמוכרתכן . 603

 .)םש(חתומה"ומלהמסוימה"מלהכנגד ) 110עמ'יערישל(בישובסוימה"ומ

אין . 92עמ'ל, 11תשירושליםהשיר,ותורתהחולשירתפגיס,דןשלמספרוהמונחאתשאלתי . 3

ממש''מילהאותהעל"חזרהיהיינוהעקרונית,התכונהאבלתופעה,באותהשםמדובר

הזהה""החזרהמן"ההישנות"בעינייעדיפההתופעות.לשתימשותפתפגיס,שלכלשונו

רהוצהאותהעלבחזרהבהכרחלאוגםרצופהבחזרהמדובראיןשבדיוןשבנושאמשום

בגוף.אובמיןשינוייםכגוןצורהבשינוייגםהמילים,אוה,מילהאותהעלאלאממש,
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 [2]דלמצקי-פישלדבדנה

אתמסמןזהרומןצבוע"."עיטהרומןמתוןמובאותעםהשוואהתוצגובסופו

ראשוןהואמאפו,אברהםומחברו,היפה,לספרותחז"ללשוןשלכניסתהראשית

העברית.בספרותהרומניסטים

מאוחיםמשפטיםאומאוחיםחלקיםא.

הישנ~ת 4סוגים,לשניהמתמיינתתחביריתתופעההיאזהבמאמרהנידונההחזרה
 :חופשיתהישנותסדירה.והישנותחופשית

אתלפנותהסעודהאחרוכשבאוהסעודה,הכנתעלטרחוהרבהשהרבה . 1

("לאחרשינהעליהםנפלההסעודהמןהביתאתולטאטהסעודהשיירי

 .) 263עמ'החומה,מןלפניםהסעודה",

 :סדירההישנ~ת

חקוק,מצאתיאחתאבןועללגנו,ירדדודיחקוק,מצאתיאחתאבןעל . 2

סמוך("בדרן",עלילותהעלילוחקוק,מצאתיאחתאבןועלמלן'בתכבודה

 .) 216עמ'ונראה,
5 

ודרכימזהזהבמבניהםנבדליםשאיבריהתחביריתביחידהחלהאחדהסוג

מקבילים,שאיבריהתחביריתביחידהחלהשניוהסוגמגוונות,שביניהםהקישור

קבועות.שביניהםהקישורודרכיבמבניהםשוויםהיינו'

שלבסדרהלחזורעשויהלקסיקליתיחידהאותהחופשיתהישנותשלבמקרה

 6מגוונות:בדרכיםהמקושריםנבדליםמבניםבעלותפסוקיות

ונתכסובעשןעינינבלעוחרבנת.מןיצאכבדועשןוהלכהפיזזהחרבנת . 3

("הפניםהמטהאתטועןשהיהאותועצמוהשחילהעשןומתוןבעשן'

 .) 208עמ'ונראה,סמוךלפנים",

המלחמהשבאהבמרתף,שדרואבותיולביתהאחרוןהיהבערנחום . 4

בוטשאטש.אתוהחריבהמנוטשאטשבוטשאטשיושביאתועקרההגדולה

 J. T. Shipley ,(דאוהשירבחרוזותמקרמהפיעללמשלמיון,אפשרויותכמההזההלחזרה . 4

270 . Dictionary of World Literature, Paterson, NJ 1962, p (, מענייננואינןאלהאבל

כאן.

אבן"עלהחוזרותהמיליםהודגשוולאחקוק","מצאתיהחוזרותהמיליםדקהודגשובכרונה . 5

כלאבניםבשלושמדובר. :נבדליםלמסומניםזההמסמןהואאחת"אבן"עלהצירוףאחת".

ידיעלאראבןהמילהמחיקתידיעלמחזרהלהימנעהיהאפשרכאןגםאמנםלעצמה.אחת

 .)ד(פרקבהמשךשיידוןנושאזהראבלבאלה,וכיוצא"שנייה""אחרת",;~מיליםהמרתה

 D. Crystal, The Canibridgeדאומשפטיםביןקישוראמצעישלקצרלתיאור . 6

119 . Encyclopedia of Language, Cambridge 1987, p . 
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [3]

בוטשאטשמאנשימקצתםמקצתוחזרוהמלחמהשנסתיימהולאחר

פוליןלידיובאהאוסטריךמידיבוטשאטשיצאהכברלבוטשאטש

 .) 253עמ'ומלואה,עיר("השותפים",

וצרהותפיליוטליתושקהניח .ותפיליוטליתושקזרועוותחתמיכלר'בא . 5
 .) 74עמ'ומלואה,עיר("החזנים",למקטרתוגחלתלולהביא

תפקידבכללשמשיכולוהואם, wהואהחוזרהרכיבבאלהכיוצאבמשפטים

מושא,וגםנושאהיאבוטשאטשלמשלי , 4בדוגמהבמשפט.מקוםובכלתחבירי

ממלאילפעמיםתזמיןהחזרותהשמטתיחס.בצירוףרכיבוגםסמיכותבצירוףרכיב

להחליףאפשר 3דוגמהאתלמשל,ודאיקטים.אנפורותכינויים,בדמותמקום

יבוונתכסועיניבונבלעוממנה.יצאכבדועשןוהלכהפיזזה*"חרבנת :במשפטים

אתועקדה ... "* :במשפטלהחליףאפשר 4דוגמהואתונו',עצמו"השחילומתוכו

מקצתםוחזרוהמלחמהשנסתיימהולאחרארתחוהחריבהממנהבוטשאטשיושבי

 ." ...אוסטריךמידייצאהכברלזpם) :(אואליהמאנשיה
יחס,צירוףפועל,ם, wתהא _הלקסיקליתהיחידהזאת,לעומתסדירה,בהישנות

תפקידבאותובקביעותומשמשתונשניתחוזרת-מאלהכמהשלצירוףאומילית

 :המקביליםהאיבריםבכלמקוםובאותותחבירי

מחקריובכלל .ולשונוויסודותיותודותיויהזוהרספרמחקריובכלל . 6

שלראשיתהמחקריובכלל .ובטומאתןבטהרתןהמשיחיותהתנועות

 .) 275עמ'עצמי,אלמעצמי[תשי"ח],שלום"("גרשוםהחסידות

עלעבוהדעתהסחתמתוךהחוק,עלעבובשוגגהחוק,עלעבובמזידלא . 7

 .) 459עמ'ומלואה,עיר("הנעלם",החוק

קוראהתרנגולושמחהעונגמתוךולאקוראהתרנגולויסוריםצערמתוךלא . 8
 .) 455עמ'(שם,

 ;בלעדיהאואיחוי(בתוויתמאוחים 7םטיפשממשמשיםאלהבדוגמאות
מבקשת,אפילוואולימאפשרת,שהלשון??קום p:בלעדיהם)אופיסוקבסימני

הייתהלאפסוקיותמשלושהמורכבת 6מובאהלמשלימאוחים.שפטמקיחל

יהזוהרספרמחקריו*"בכלל :אחדלמשפטצומצמהלומתוכנהכלוםחסרה
עלעבובמזיד*"לא : 7דוגמהוכךהחסידות".שלוראשיתההמשיחיותהתנועות

שלהחוזרותההיקרויותשתיהשמטתהדעת".הסחתמתוךבשוגג[אלא]החוק,

אלאמקוםבממלאימוחלפתאינההחוק"עלו"עברמחקריו""בכללהמיליםצירופי

המושמטותשלמקומןאתתופסתשנותרתהיחידהההיקרות :תחבירילשינוימביאה

 : 41דוגמהלמשל,משפט,כדיבהןשאיןאיבריםעלגםחלההתופעהבהמשך,שנראהכפי . 7

 • 32הערהילהלןוראו .) 16עמ'יללוןנטה(אורחשנאה"שלניצוצותכעס,של"ניצוצות
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 [4]דלמצקי-פישלדבדנה

נגלותשכאלהצמצוםאפשרויות 8 •כאחדהמאוחיםהאיבריםכלעלמיידוחולשת
 :האלההנוסחחילופישלתומךקומהבגרסאותלעינינו

תש"ו,(התזמורת,שבשמיםהכוכביםאףאלאהייתיעדבלבדאנילאבאמת . 9

עריםשבשמיםהכוכביםאףאלאהייתיעדבלבדאנילאבאמת > ) 6טוו

 .) 201עמ'ונראה,(סמוךהיו

(שלוםואשואתמגלהאינוצריךאינוואשו'אתמגלהלהתגרדצריךשאם . 10

צריךאינוואשו,אתמגלהלהתגרדצריךשאם > ) 98עמ'תש"ג,עולמים,

 .) 262עמ'ונראה,(סמוךואשואתמגלהאינולהתגדר

תוע"ט,(הכרח,ומתערבותבאלואלוונוגעותדמעותיהןשהולכותעד . 11

ואלו'(אלובאלואלווכתערנובאלואלודמעותיהןשנגעועד > ) 3עמ'
 9 .)טעמ'

היריעהקוצוזקל p: •תחביריהכרחכלבלאהחזרההואהסוגיםלשניהמשותף

- ) 5-3(דוגמאותהראשוןהסוגואילו ,) 11-6(דוגמאותבלבדהשניהסוגכאןיוצג

אחות.להזדמנותיחכה-הפואטיתהפונקציהגבולותאתהשנימןיותרעודהמותח

 .כאחדהסוגיםלשנייפותהמסקנותמןחלק

מארגנתוהישנותרטוריתהישנותב.

גישהמשמשוהואמוצאנקודתאלאאינוהמאמראתהמכתיר"הישנות"המונח

עצמההלשוניתהתופעהאתמגדיוהואואיןמדיי,וכללימעורפלהואלנושא.נוחה

כדיבואיןהעינייםמראהאבלבלב.דלעיןהנראיתהסגנוניתצאתהתואתאלא

הסופרים~זpל 16-12הדוגמאותקבוצתלבין 11-6הדוגמאותקבוצתביןלהבחין

אתגםלגייסעלינוכךלשםעצמו.עגנוןוגםספריםמוכומנדלימאפו,אברהם

האוזן:משמע

ובאמריקודשבמקראיה'קולהיום,לרוחמתהלךה'קולשמעתיובקולי . 12

ה'קוללמודים,ולשוןלשוןבצחותה'קולהטבע,בחכמותה'קולחכמים,

אחדה'קולכבוד'לה'יתנוואלהאלהכיאוץ'ובמחקריהבריאהבהדו

עיט(מאפו,ולמקומותלעתיםלבושהתחליףאשוהאחתכחכמההוא

 .) 46עמ'א,צבוע,

במחובר.בוחרעגנוןהוימחובר",ו"משפטכולל""משפטהמסורתיבמינוחנשתמשאם . 8

י' ; 291-272עמ'(תשל"א),להלשוננוומחובר","כוללאורנן,ע'למשל,עסקו,זהבנושא

 ; 58-35עמ'תשנ"ח,שבעבאדובסמנטיקה,בתחבירמחקריםהמחוברים","המרכיביםצדקה,

 • 286-283עמ'תשנ"ה,ירושליםהמשנה,לשוןתחביראזר,מ'

 . 44-39דוגמאותגםדאו . 9
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [5]

יפזרוכרחםעל ;ונודדיםדליםלאורחים"הקדש"בתיייחדוכרחםעל . 13

כרחםעל ;ונרפיםלעצליםגםונדכאים,חלשיםעלובים,לבטלניםממונם

וקרובותיהםקרוביהםיהיוכרחםעל ;יתומיםיכלכלואלמנות,יפרנסו

לדבריםעודצדקהיתנוכרחםועלייתעלמולאומבשרםביתםבניהעניים

 .) 44עמ'הנשרפים,(מנדליי ] ... [שיעודלהםשאיןהרבה

לאודמוציאיידיכםתחזקנה ] ... [סופר!בעטמושכיםידיכםאפואתחזקנה . 14

 ] ... [בישראל"!השכלה"מפיציידיכםגםתחזקנה ] ... [עברייםעתיםמכתבי
 .) XXIX 1עמג,הטבע,תולדות ,אבדמוביץ(ש"י

ובעצמיהביתאתמסדרתאניובעצמימבשלתאניובעצמיאופהאניבעצמי . 15

 .) 546עמ'(שידה,הגןעלמשגחתאני

עמ'ונדאה,סמוך("המכתב",גבורתםאןחכמתם,אןממונם,אןכבודם,אן . 16

235 (. 
10 

כלאיןזהלהבדלבמשפט.המטעההזקקוםהואהקבוצותשתיביןהמבדיל

בקריאהביןשבקולבקריאה(ביןבאינטונציהדקנגלהוהואבכתב,פורמליביטוי

ואילוהמוטעמים,הרכיביםהםהחוזריםהרכיבים 16-12בדוגמאותזקת~קה):

אינםשהרכיביםאותםדווקאהםהחוזריםהרכיבים 11-6בדוגמאות

מוטעמים.

אתהןקובעההטעמהמקוםסדירות,חזרותמקיימותהקבוצותששתיאפילו

החוזריםהרכיביםהםהמוטעמיםהרכיביםכאשדאופיה.אתהןהחזרהשלמטרתה

הדגשה :מטרהאותהלהשגתכאחדפועליםוהםהרמונייםביניהםהיחסיםונשנים

בשםאלהשבמובאותהחזרהאתלכנותראוילפיכך ;(אינטנסיפיקציה)והעצמה

שלתפקידהמוטעמיםאינםהחוזריםהרכיביםכאשדואילו 11רטורית"."הישנות

פיעלאףמארגנת"."הישנותבשםלכנותהוראויארכיטקטוני,הואהחזרה

שההישנותלומדאפשרמטושטשים,הקבוצותשתיביןהגבולותשלפעמים

והיאסטטית,היאהמארגנתוההישנותוהולכתמתגברתוהיאדינמיתהיאהרטורית

ומשהה.מרסנת

(ישעיהווגנודתיך"קנאתךו"איהמזה,ו)א,(מלאכי "]."[מוראיאיה ]".[כבודי"איה :השוו . 10

ח.פרקלעיל'וראומזה.טז)סג,

ודרכיבטקסטוהסגנונייםהלשונייםהאמצעים(כללהסגנוןבתורתכמונחלא-"רטורי" . 11

הערהבלעיל'שיפליאצלהחמישית(ההוראהרושםאוהשפעהשכנוע,כאמצעיאלאארגונם),

להשגתלא-רטוריתחזרהלניןאקספרסיביתרטוריתחזרהניןמבדילפאולר .) 343עמ' ,] 4

מקוםמכלממנה.להימנעוראויועודפתמיותרתזואוזושאינהשחזרהמדבריויוצאנהירות.

 H. W. Fowler and F. G. Fowler, Theראוה"מוצדקות".בחזרותגםלדעתו,להמעיט,יש

218-222 . King's English, Oxford 1973, pp • 
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 [6]דלמצקי-פישלובוכה

ישאקספרסיבית)וטווית,הישנות(כלומרמוטעםרכיבעלשלחזרהמאחו

הנראיתמוטעם,בלתיוכיבעלהחזרהמןיותר"טבעית"נחשבתהיאהוי"צידוק"

לכלשלא-זאתמראותוהדוגמאות-להדגישישזהעם 12ותמוהה.חויגהלנו
וחויג~ת.בליט~תשלשווהמידההחזרות

הגבלותג.

ולגיטימיתמוכותאפשרותהוא 11-6שבדוגמאותהתחביריהמבנההצורניהצדמן

וכיביםמחיקתכאשווסמנטייםתחבירייםצרכיםמספקהואהטבעית.בלשון

מאיבריאחדלפחותכאשולמשל' ;נוחהאינהאובחשבוןבאהאינהחוזרים

תוצאתביןבמשמעותהבדלישכאשדאו 13כבולצירוףהואהתחביריתהיחידה
 :המחיקהתוצאתלביןההישנות

אלמעצמי[תשי"ח],לוב"דוקטור("ביןמדעואלופיתווהאלופיואתם . 17

 .) 46עמ'עצמי'

("בביתוהשבדיתהאקדמיהחכמיושלרחיהעתונאיםושלרחיהקהלהשלרחי . 18

 .) 94עמ'שם,[תשכ"ח],אבן"אבאהחוץשרשל

אינםוהשלוחיםוההפך'מדע""אלופיאינםהתווה""אלופיאלהבדוגמאות

העיתונאים"ו"שלוחילעצמםהקהילה""שלוחיאלאכאחד,מוסדותשלושהשלוחי

לעצמם.האקדמיה"חכמיו"שלוחילעצמם

הםאיןאזגםסמנטית,פרדיגמהבאותהחבריםאינםהמתחלפיםהרכיביםכאשו

 :פשוטלחיבורניתנים

 .) 521עמ'ומלואה,עירקדושים",("דעתשינהוצעדועבצעד . 19

12 . " Battology " ישואכןהקודמת).(בהערהפאולוגםוראו ) 399עמ' ,] 4הערה ,[לעיל(שיפלי

 :למשלהחדשה.הספרותעלהאמוןהקוראשלסבלנותואתקללאבמבחןהמעמידיםמקוים
דודאברהםו'הגאב"דשלדינוומבית ]".[צביו'הגאב"דשלדינומביתהמצויינים"הדיינים

ללומדי("עודהיומדרשנוביתמלומדי ]".[תאומיםאברהםו'הגאב"דשלדינוומבית ]".[

סוחריםשלמבנותיהםנשיםלבנים"לקחה ; ) 206עמ'ומלואה,עירהישן",מדרשנובית

 j ) 83עמ'ומלואה,עיר("החזנים",וחנונים"סוחריםשלמבניהםאנשיםלבנותולקחהוחנונים

להלןוראו .) 461עמ'(שירה,ודיברו"וישבוטגליכטוישבאווזולהוישבחתמוה"ישבח

"האי-נחת"על .)י(פרקקישוט"מ"דוןוהמובאהז)פרק(סוף"הצפרדעים"מןהמובאה

בן-קוהלתבספוההגותבשיריהשוניםהחזרות"תפקודיבנאדי,מ'גםואוזושבחזרה

הסיכום.ובמיוחד , 105-81עמ'(תשנ"ג),ידענויתבספרותירושליםמחקריהנגיד",לשמואל

יקשהפחובעלשבכתבבתורהבקישאינו"מיבמשפטפחבעללפניתודחהמילהמחיקתואכן . 13

 ) 12עמ'תשס"א,בתמוזכטהצופה,ספרותית",שמים"יראתצימומן, 'ע(הזז"אתלהנידעליו

הצירופיםשלפשוטמחיבורהעולההמשמעותמןהנבדלתכוונהבהשישאומוזרה,נראית

לעצמו.אחדכלפה"שבעלו"תווהשבכתב""תווה
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [7]

 .) 497עמ'(שירה,ספריםוחרחוריצורהחרחורימתוך . 20

נסתרענילשםהקיימתהקרןלשםונותנים,שנתבעיםדבריםלשםיצאו . 21

 .) 209עמ'ומלואה,עירשאבד",("ספרציוןבחברתחברדמילשם

רעב*"צערלכדימצטמצמיםאינםשינה"וצעררעב"צערהסמיכותצירופי

הפנימייםהיחסיםובגללהסמיכויותשתישלהשוניםהעומקמבניבגללושינה"

וכוונתצער,שלסוגאינההשינהואילוצער,שלסוגהואהרעב :רכיביהןשבין

"עני ,) 20 (ו"ספרים""צורה"גםכךשינה'.וסוח'צערהיאשינה""צערהצירוף

הגיונית.רשימהלהרכיבבכוחםאין ) 21 (חבר"ו"דמינסתר"

כל 14השמטה.בניאינםוסיבתיות,בזמןעקיבההצטברות,כגוןהךרגה,ציוניגם
 :קודמועלמוסיףואיבראיבר

אתההיידמקים,שדדושלאחריהםאתהתתריםשדדוהראשוניםאת . 22

הארוריםהמשוקציםנטלושלאחריהםאתהמלכות,נטלהשלאחריהם

 .) 29עמ'ומלואה,עירהגדול",הכנסתבביתשהיוהכליםכל("שאר

קצרהימיםאחדלו,מציקהחיתהימיםאחדבו,מהתלתהתחילהימיםאחד . 23

 .) 97עמ'תש"ג,והרוכל'(הארוניתלמותנפשו

שהוציאוםספריםניתוספולימיםגויים,מידישפדוספריםניתוספולימים . 24

ספריםניתוספולימיםהסכנה,בשעתשהחביאוםמחבואיהםממקום

 .) 552עמ'ומלואה,עירוהעיר",("הרבוגו'לכםכתבולשםשכתבום

אםקמוצה.בידלילךאצטרךכךאםביד,הפרוטהאתלאחוזאצטרךכךאם . 25

("עדלעצמירעהאניגורםכךאםאני'כוביתמלוחשמאיחשדוניכך
 .) 63עמ'ומלואה,עיראליהו",שיבוא

וקבלתכףתקיעתעושיםלסוףמשתווים.לסוףמוריד.וזהמעלהזהלסוף . 26
שנהפכה("קללההלוקחלרשותהמוכרמרשותיוצאהביתלסוף .קניין

 .) 662עמ'ומלואה,עירלברכה",

מבקששאדוננומשוםהעמידו,שאדוננומשום[=הסוס]בגתןהואעומד . 27

תלוייםשרביםמשוםמרובים,אדוננושעסקימשוםמחשבות,לחשוב

 .) 363עמ'ומלואה,עיררב",להם("המבקשיםבאדוננו

מעמדשוותסיבהמפסוקיותכבנויההנראיתהאחרונה,הדוגמהאפילו

רצףאלאאינהבגתן"),הוא("עומדהראשיבמשפטכביכולהתלויות(מקבילות),

 :~סרעלולאר gסעלדווקאמלמדותרגומהמזו'זוהמשורשרותסיבהפסוקיות
לחשובמבקששהואמשוםהעמידווהואהעמידו'שאדוננומשוםבגתןהוא*"עומד

שעסקיוומשוםמרובים,שעסקיומשוםמחשבותלחשובמבקשוהואמחשבות,

 15בו".תלוייםרביםמרובים

הבא.בפרק-זהעלאבללגיורן.ניתניםהםלמחיקהניתכיםאיכםאםגם . 14

 .כאןמענייננואינהגרףכינויבמקרםאדוננועלהחזרה . 15
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 [8]דלמצקי-פישלרברכה

החזרהבעזרתמתפוגגתוהיאמשפט,עםם wבחיבוראי-נוחרתישלכךבדרמה

הםכאילושוריםבלתיחלקיםחיבורמאפשרתההישנותשיטתהקישור.מילתעל

 :שורים

צעדהמחמתחלבהשנתמעטמחמתגביאתמלהיניקמכרעהעצמהשדיני . 28

 .) 491 1עמ(שידה,למרחקיםללכתשעומדמחמתהמשוגעבעלהמחמת

וענייתרםשהואמחמתועיףרעבמחמתועיףמשארמחמתעיףכשהוא . 29

 .) 619עמ'ומלואה,עירדגים",("מזל
16 

מןומתרחקיםארוכיםהאיבריםכאשדלבהירותמסייעתההישנות- 17רלבסרף
 :המשעבדהרכיב

ונצטערנוצרת,שלשהיהשלמראשותיוהכדאתלהניחצדיךשהואנצטער . 30
צדיךשהואונצטערחמה,שחיתהבה,שנתכסהשמיכהלהניחצדיךשהוא

שנא).עמ'כלה,(הכנסתממשמטהשהיאמטהלהניח

ואפילומתבלטות,החזרותיברובןלפחותארזה,בפרקבדוגמאותגםזהכלעם

הבא.בפרקכךרעל ;חריגותןאתלהקהותמצליחהאינההתחביריתהנחיצות

לזהותמגיו~ן .ו

דדךהמחברבפניפתוחהעדייןלוגיארתחביריצודךהיאההישנותכאשדגם

 :אחדיםבמקדיםלעשרתעגנוןשבחדכפינרדפים,באמצעותלמשל'- 18הגיררן

צרכילשםערשההיהכךהנפשצרכילגביערשהמבדילליבוששהיהכשם . 31

 .) 179עמ'ומלואה,עיר("הידחמיאלים",הגרף

עירגזלן",("פיברשלילותשאדבזהכיוצאטובים,ימיםבהםכיוצא . 32

 .) 284ומלואה,

המחברבידינשלמהשלאיצירהומלואה","עירמתוךנדלו 32-31המובאות

שנהגכפינוסחןאתמשנהעגנוןהיהסופיתשבעדינהאפשר .חייולאחדונדפסה

המילהארתהעלהחזרהלטובתנרדפותמיליםמחקכאשדאחדיםדניםבמקומרת

 :לדוגמהעצמה.

ראם ] ... [עליורחמיהשנתגלגלומשוםראםהשעמוםאתלהפיגכדיאם . 33

 .התחבירהכרחאינהבוודאיזובדוגמהעייףהתיבהעלהחזרה . 16
העבריתכדרך-זהותשחזרותלהוסיףלמותר .כאןבעניינןארחיבלאאבלהגבלותעודויש . 17

ולא.",לא."ובין.",בין."כגוןוקיטוב,ניגודב.רדה,פיזור'המסמנות-והנורמטיביתהקלסית

מכאן ".ו."מכאןכאן.",והיכןכאן."היכןואחד.",אחד."ואלו.",אלו."מזה, ".ו"מזה .
 .הכרחיותהןאףבאלה,וכיוצא

18 . variatio delectat )461עמ'תשמ"ו,ירושליםלאטיניים,וניביםפתגמיםאוצראלקושי, 'ג ( -

לרע.-ואילך) 184עמ' ,] 11הערה[לעיל,(פאולר elegant variationאולטוב,
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(הארוניתפתאוםעמומדברתהארוניתהתחילהכאחדהטעמיםשנימחמת

שבלבהשעמוםאתלהפיגשביקשהמשוםאם > ) 86עמ'תש"ג,והרוכל'

התחילהזהמשוםואםזהמשוםאם ] ...עליו[רחמיהשנתגלגלומשוםואם

 .) 94עמ'ונראה,(סמוךעמומדברתהארונית

 > ) 12עמ' , 1גיליוןתרע"ב,(תשרי,וככנחשניהדליקוכנחגפרורהדליק . 34

כפותעלהחול",("גבעתוכנחגפרורהדליקוכבה,גפרורהדליקחמדת

שסב).עמ'המנעול'

אתהעצמךכבודעלשמאאוחס,אתהיתברךשמוכבודעלבאמתכלום . 35

יתברךשמוכבודעלבאמתכלום > ) 6עמ'תרע"ט,(הכרח,חוששאתה

יב).עמ'ואלו,(אלוחסאתהאתהעצמךכבודעלשמאאוחס,אתה

לפנים,(הפניםפוחתתואינהמוסיפהשאינהכאחתגורעותולאמוסיפותלא . 36

ואינהמוסיפהשאינהכאחתגורעותולאמוסיפותלא > ) 10עמ'תש"ג,

 .) 205עמ'ונראה,(סמוךגורעת

ואילומחמת,משום,כדי, :הנמקהבמיליותמגוון 33בדוגמההראשוןהנוסח

 • 34בדוגמהבוכיוצאמשום.-אחתסיבהמיליתפעמיםארבעחוזרתהשניבנוסח

ואילוונכבה","שני :יפה gהולשוןוכבה","גפרור :"תשרי"בסיפורה.רישהלשון

בדוגמאותוכןהפעמים.בשתיוכבה""גפרור :החול""גבעתהמאוחרבנוסחו

וגורעת.גורעותופוחתתגורעותתחתוחס,חסוחוששחסתחת : 36-35

מבניהםאתמשניםשוותמפסוקיותמלכתחילהבנוייםהיושלאמשפטיםגם

 :זהותחזרותבתוכםומשבצים

תרפ"ז,הטובות,(השניםעתחעדאחרתוהיוםובאמקדיםאתהיוםשכל . 37

עמ'ואלו,(אלולבואאחרתוהיוםלבואמקדיםאתהיוםשכל > ) 174עמ'

תעא).

שמחהחזרתוספת-דיבורשוםבלי ] ... [ועמד'קםופתאום ] ... [שהשליךעד . 38

לסוף > ) 68עמ'תרפ"ד,אנוש,(לבבמקומועללישבובאהשלחןאלברוך

ואלו,(אלולמקומוברוךשמחהחזרלסוף .] ... [ועמדקםלסוף .] ... [השליך

תמ).עמ'

וחזרותתוספותח.

עדוהמחישוההישנות,אלהגיווןמןנוסחגלגוליהדגימוהקודםהפרקמןהמובאות

ידולחש'ראשו"נענע :במפורשזאתמצהירעגנוןמדעת.ב.רדההיאזוב.רדהכמה

עירהגזלן",("פיבושרגל"ושברידשברבקול,השליםבלחישהשקיצרומהורגל.

שבורח,ידושבורח,רגלונשרף'"ביתו :כותבאכןהואובהמשך .) 292עמ'ומלואה,

 .) 295עמ'(שם,לקויים"איבריווכל
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 [10]דלמצקי-פישלדבדנה

בתוספתגםאלאהזהה,אלהדומהמןבהמרותמתמציםאינםהנוסחחילופיאבל

 :זאתמבקשיםהתחביראילוצישאיןבשעה"מיותרות"חזרות

מרובעותמצנפותאלומצנפות,ואלוידמולקאותלראשיהםחובשיםאלו . 39

לראשיהםחובשיםאלו > ) 98עמ'תש"ג,עולמים,(שלוםסגלגלותואלו

מצנפותואלומרובעותמצנפותאלומצנפות,חובשיםואלויומולקאות

 .) 262עמ'ונדאה,(סמוךסגלגלות
19 

אומות:היאמהואשונהשנהבית,כליעסקיעללדברבאהכשהיאמשרתת . 40

ומוודות,(מעלותשלי!ואילך:ומכאןשלנו.שכיח:הבית!בעלתשל

אומות,היאמהביתכלימזכירהכשהיאראשונהשנה > ) 104עמ'תוע"ט,

שליאומותהיאואילךומכאןשלנואומדת,היאמהשכיחהביתבעלתשל

קנג).עמ'ואלו,(אלו

כתבתוצ"ט'ללון'נטה(אודחמעיניוניתזוושנאהכעסשלנצוצות . 41

תש"י'(שם,מעיניוניתזושנאהשלניצוצותכעס,שלניצוצות > ) 20היד

 .) 16עמ'

עמ'תש"ז,בעידנו,שהיוחכמיםתלמידי(שנישמאליתשלאוימניתעיןשל . 42

 .) 27עמ'ונדאה,(סמוךשמאליתעיןשלאוימניתעיןשל > ) 146

עמ'תש"ג,והרוכל,(הארוניתכךופעמיםכךחןשפעמיםהנשיםכדדך . 43

 .) 96עמ'ונדאה,(סמוךכךחןופעמיםכךחןשפעמים > ) 87

עמ'תופ"ג,ואלמנה,(יתוםומשודדיובווךובישלנגינותיווקולט . 44

משודדיוקהלשלונגינותיהםהחזןבווךדנישלנגינותיווקולט >לט)

קסח).עמ'ואלו'(אלו

חוזרים,רכיביםעודהמאוחדבנוסחנוספיםאחדחוזרוכיבגביעלולפעמים

 :ההישנותאתומעבים

ואומדומנשקו'פיועלונותבולידוהסידור][אתבוטלוואחדאחדוכל . 45

שמביטויש ] ... [ואומדלחיועלמעבידוישותחלה.שבחדבריעליו

הסידוראתשפותחויש ] ... [ואומד ] ... [לוחותיועלשחקוקההזהבבמסגרת

סידוריאתונטלו > ) 4עמ'תדצ"ב,תפילתי,מסידורנאה(סיפור ] ...ואומד[

שניפתח ] ... [ואמדסידוריבכנוואחדפתחוכשקרחו.עליופיהםונתנו

ואלו'(אלו ] ... [ואמדסידוריבכנוושלישיפתח ] ... [ואמדסידוריבכנוו

ומד).עמ'

 ] ... [ומשולשיםרווחיםשצואדוניהם jאריגשלושחיפוייהםערדשלשחיפוייהם"יש :השור . 19

 .) 219עמ'יעד,שלבישוב(הזז,וקלים"זוקפיםרשצואדוניהם

עלויידורפאללמדתודתי .הלאומיהספדיםשבביתידלכתביבמכרןעגנון'בארכיוןהשמור . 20

בר.הכתובמןולהביאברלעייןהדשות
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [11]

 :המוקדםבנוסחכללהיהשלאחוזררכיבהמאוחרבנוסחשנוסףויש

אלמוגיםמוכרת-מלכהמרתנשים.בעזרתהנשיםעמדו ] ... [שעהבאותה . 46

וצירל ,] ... [מסטרייוזילרבישל[אלמנתו]אלמנתהקרובתהופייגא ,] ... [

ושרה ] ... [יוסףשמואלרבישלאשתוואסתרהגבאיפסחרבישלאשתו

ימים,(בלבב ] ... [שלמהרבישלבתוופסיל ,] ... [משהרבישלאשתו

מלכהמרתנשים.בעזרתהנשיםעמדו ] ... [שעהבאותה > ) 6עמ'תרצ"ד,

רבישלאלמנתוקרובתהפייגאעמרחלחסמוכת .] ... [אלמוגיםמוכרת

שו"ב.אלטררבישלאשתווהיבראעמרחלחסמוכה .] ... [מסטרייוזיל

אסתרעמרחלחסמוכה .הגבאיפסחרבישלאשתוצירלעמרחלחסמוכה

רבישלאשתושרהעמרחלחסמוכה .] ... [יוסףשמואלרבישלאשתו
עמ'ואלו,(אלו ] ... [שלמהרבישלבתופסילעמרחלחסמוכת .] ... [משה

 21תצ-תצא).

תחביריתתלותבמקוםתחביריתשכנות .ו

 .עליומבניתהשפעהלהישהמבע,לתוכןמוסיפההלקסיקליתההישנותשאיןאפילו
נהניםהםעצמאותם.אתומגדילההמאוחיםהאיבריםביןהתלותאתמפחיתההיא

ואינומשלושלמהרכיבים" ת~ר~"מעיןמחזיקמהםאחדכלכאשרמאוטונומיה
חלקיה.כלעלוחולש(פריודה)המחרוזתבראשהעומדמשעבדאיברלאותונזקק

ושווידומיםנראיםהםממילאבשווה,מצוידיםשברצףהאיבריםשכלמאחר

פיזור .יותרחלשותמשנההטעמותכמהנמצאחזקהראשיתהזtעמהבמקום .ערך

 .ומאוזןמונוטונימקצבויוצרקבועטוןעלשומרהרצףפניעלההטעמה
ולהישנותהמבנית,הסימטרייהלביןוהמתוןהאחידהטוןביןישהדוקקשר
מןלהיווכחשאפשרכפיהצורה,ושוויוןהמשקלשיוויבשמירתחשובתפקיד

בתוכנם,סימטרייםממילאשהםניגודמשפטיגםלמעלה.שהובאוהדוגמאות

 :בצורתםגםלסימטרייםאותםעושהההישנות

 .) 512עמ'(שירה,חיאשירחלאאםחיאשירחאם . 47

לוגרמולשתותמרבהשהואושכרשרוףייןשישרףלזקנולוגרמתיאנילא . 48

 .) 76עמ'ומלואה,עיר("החזנים",שישרףלזקנו

נחעשחשמתהאחראומעשהנחעשחשמתהקודםאםברורהדברואין . 49

 .) 458עמ'(שירה,מעשה

עשויותמחן"ישהחוזר:המרכיבשלנפחואתהמצמצמותדוגמאותגםלמצואאפשרזהעם . 21

ציציםעשויותמחןוישצביכרמותעשויותמחןוישנשרכרמותעשויותמחןוישאדיהכדמות

כדמותאדיה,כרמותעשויות"מחן >קיז)עמ'תדצ"ה,(שבתי,צוררת"מיניושאדופרחים

לערמתשמא).עמ'ואלו,(אלוצוררת"מיניושאדופרחיםציציםעשויותמחןצבי,כרמותנשר,

המאמר).בסוףנספח(רדארזרגביעלזרחזרותשתיהמאוחדבנוסחזאת
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 [12]דלמצקי-פישלרברכה

עלצלילהוהווצהדמיוןבאמצעותהטקסטשלללכידותותורמתההישנות

 :קיצוניתדוגמהוהויתחבירית.תותלויודגיהקשריחשבון

בךאםובאו,שמעושואשמועתכןאםשבאו,בידםחיתהטעותכןאם . 50

גםוראו .) 291עמ'ומלואה,עירגזלן",("פיבוש ?השמועהבעלהואמי

וניתוחrז. 27דוגמה

היחידהאתהמרכיבותהפסוקיותביןוזמןסיבהשלקשומובלעזובמובאה

משפטיםשלוצףבאמצעותעוקב,אירועיםבסדולביטויניתןזהקשוהתחבירית.

הפוךבסדואובאר",ולכןאותהשמערהםשמועה,הפיץ*"מישהו :פשוטים

יודעיםושאינםששמעושואשמועתעקבבאר*"הם :משועבדיםחלקיםבאמצעות

בלאשוותפסוקיותשלושומניחההיגיוןקשריאתמפרקעגנוןאותה".הפיץמי

 .צורניקישוראמצעי
ההישנותלתופעתמיוחדתאינהתחביריתתותלהמחליפהתחביריתתובכש

 :נןמהקשובלאגםנתגליתוהיא

לועושה > ) 458עמ'תופ"ו,זוגות,(שניגטבולכתובקולמוסלועושה . 51

וב).עמ'ואלו,אלוסופו",אלימלךובישל("תפיליןגטבווכותבקולמוס
עמ' , 1931(המבין,בוכיםאתםמהמפניאותםשאלבוכההעםשכלכשדאה . 52

עמ'ואלו,(אלובוכיםאתםמהמפנישאלבוכה.העםשכלואח > ) 435
 22תמב).

פרטיאתשמניחכמיעגנוןשלה~ספונראהבאלהוכיוצאכאלהבמקוים

והסבריםסיבותבמפורשמלהציעונמנעזהאחוזהאוזהבצדזההמסופרהמעשה

 23והעוכה.שיפוטשכןכללהשתלשלותם,

לפירוקהכללהבין .ז

בתפיסתעוסקהמנטליהפן :ורעיוניספרותימנטליי-לתופעהפניםשלושה

מצביעהרעיוניוהפןיורושמוהאמנותיהעיצובאתבודקהספרותיהפןהמציאות,

היוצר.שלהלשוןתפיסתעל

זרועותיהכששתיקומתהמלוא"ועמדה :כאחדהכיווניםבשניתיקוניםהסיפורשבאותוויש . 22

זרועותיהושתיקומתהמלוא"ועמדה > ) 1טור , 2עמ'תרצ"ב,(המטפחת,לבה"עלמונחות

חלקו'אתואחדאחדלכל"ונתנה :והפוכררס).עמ'ואלו'(אלולבה"על[מונחות]מונחת

חלקו'אתואחדאחדלכלונתנה >שם)(המטפחת,ידיה"אתמלוויםמטפחתהוקשרי

וסד).עמ'ואלו,(אלוידיהאתמלוויםמטפחתהכשקשרי

של"מתכונתה :אלהבמיליםעברית""הבלתיהפריודהשלתכונותיהאתניסחרוזןח' . 23

מנגנוןשלפעולתודרכיאתובכוחובעצמולקבועלקוראאואולשומעלהניחלאפריאודה

עמ'תשט"ז,תל-אביבשלנו,(העבריתהבודדים"האיבריםאתמחברשהואבשעהמחשבתו

ו-י.טפרקיםלהלן,ראועגנון.שלהסגנוניתמנטייתוהפךכלומר- ) 130-129
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עגנוןשלבלשונוההישנףת [13]

אם .הלשוניביטויהעםהמציאותתמונתנפגשיםהפסיכולוגיאוהמנטליבפן

שלגדולהבתפוצהמתלמידיומישלבכתיבתומבחיןהיהלמשל'הספר'בביתמורה

הטובבמקרהשלהלן), 55-53דוגמאות(במיוחדעגנוןשללאלהדומיםמשפטים

שכןלהסתכלות,אותומפנההיההרעובמקרהמוגברים,ביתשיעוריעליומטילהיה

ןקץק~תסובלשהואלוודאיקרובמחיקהכללילהפעילאולהכלילמסוגלשאינומי

והואבתאונהנפגעשמוחו 24בורחסשלהזכון""פ~נסאותוכמונפשית,אומנטלית

ופרטפרטכלאלאהדדית,זיקהבעלימפרטיםמורכבתתמונהלתפוסמסוגלאינו

לפסינו-ענייןאפואהיאשלההטבעייםהלשוןבהקשריהתופעה .בנפרד

ולאהספרותיבהקשרהבתופעהמדובושכאןמאחואבלבו.לענותלינגוויסטיקה

 .הספרותילפןנעבורבפתולוגיה,
מןנמשךאכןמהםאחדצרכים.כמהלסיפוקהתופעהאתמנצלהאמנותיהעיצוב

לתופעהבדומההמציאותתמונתלפירוק~ויםהקוראיםשכןהמנטלי'הפן

 :נבדלעומדהפעולהשלוהיבטהיבטכל-קודםשנזכרההפסיכולוגית

אחתובשעהנולדנואחדוביוםנולדנואחדובחודשנולדנואחתבשנה . 53

עמ'עצמי,אלמעצמי ,]ח"שת[דברים"("סופינולדנואחדובמזלנולדנו

36 (. 

(שירה,עבודהקיבלהביוםשעותלארבעעבודה,אווזולהקיבלהבפתאום . 54

 .) 465עמ'

עמ'(שם,בנחאתילדהלידהצערבלאבנח,אתילדההיוםלאורסמוך . 55

469 (. 

שישאחתפעולהאו ) 53 (ומצטמצמיםההולכיםזמןבציוניהמל~והאחתפעולה

מתפוקת ) 55-54 (שוניםמסוגיםתחביריותבהשלמותהמתבטאיםהיבטיםכמהלה

שלהריתמיבתפקידכאןלהבחיןאפשרזהעםנפרדות.פעולותבכמהמדוברכאילו

בכלמוטעמתאחתמילההייתהנולדנועלהחזרהלולאלמשל, , 53בדוגמההחזרה.

המשפטאתמכניסשהיהמהפעמים!),(חמשמוטעמתשאינהאחתומילהפסוקית

מוטעמיםאינםמקומותושנימוטעםאחדמקוםשבוהמקצבואילו .תזזיתילמקצב

הפירוק,גבישעלהמובלעתלאחדותהלבתשומתאתהמפניםוהרמוניהשקטיוצר

הנוצותהסימטוייהבזהכיוצא 25אחד.בזמןשנולדוהשנייםשביןהאחדותהיינו
 •-55ו 54בדוגמאות

 • 109-102עמ'תשל"ה,תל-אביבבדונובסקי,יורםתרגם:המתפצלים,השביליםגןעבדי:נוסח . 24

אתמבליטו)ג,(שמותיעקב"ואלחייצחקואלחיאברהםאלחיאביךאלחי"אנכיהפסוקגם . 25

הקיבוצילקשרבנוסףאלוהיו'לביןהאבותמןאחדכלשביןהאחריותוכבדהאינטימיהקשר

לו).יח,אמלכיםוישראל",יצחקאברהם"אלהי(השוו
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 [14]דלמצקי-פישלרברכה

שאפשרכפיעצמם,ה"פועלים"גםאלאלרכיביה,מתפרקתפעולהדקולא

 :האלההנוסחבחילופילראות

והלא > ) 98עמ'תש"ג,עולמים,(שלוםראשםאתפורעיםואלואלווהלא . 56

 .) 262עמ'ונראה,(סמוךראשםאתפורעיםואלוראשםאתפורעיםאלו

תדע"ט,(הנוח,דברדוברואיןבידיהםוטליתותיהםנכחרזהנכחזחויעמדו . 57

עמ'יואלו(אלוושתקוביררטליתורזהבידרטליתוזחעמדו > ) 10עמ'
 26טז).

 :לעצמואחדכלועומדיםנפרדיםוזוגותלפרטיהןמתפדטותקבוצות

תדע"ט,(הנוח,אבלותשלשתיקהמתוךעבדופסחשלראשוניםימיםב' . 58

דניבביתטובהדאולאפסחשלשניטוברירםראשוןטוביום > ) 33עמ'

לז)עמ'יואלו(אלואביגדור

אם > ) 86עמ'תש"ג,יוהרוכל(הארוניתכאחדהטעמיםשנימחמתואם . 59

 .) 94עמ'ונדאה,(סמוךזחמשוםואםזחמשום

פלוניסתםלומדאםיודע,היהלאיואשתוחביתבעלעםמדברוכשהיה . 60

בפיוגדשוםפקפק > ) 32עמ'תדע"ט,(הנוח,ומחותנתמחותןאוופלונית
ניקרא]יקדהאובשמח,זרנדילרבישלולאשתובשמרזרנדיללרבייקראאם

לו).עמ'ואלו,(אלומחותנתוארתחמחותןאותר

ומתבטאתהאדםבתודעתהמתרחשתהכללהאותהעגנוןשלדעתדומהאבל

אתמשקףלפרטיםהפירוקואילולמציאות,נאמנהאינההיאדווקאבלשונו

 :"הצפרדעים"בסיפורכותבהואוכךנכונה.המציאות

הראשוןהסלעלתמיהשהיהכשםתמיה.קופלדניהיההסלשנפתחכיון

כדי ?למהכולם.עלוכןהרביעיעלוכןהשלישיועלהשניעלתמיההיהכך

עמ'ומלואה,(עירכאחדכולםמעשהאניכוללוסלסלכלעללהתעכבשלא

599 (. 

היהשאפשרכפיתמיה?",קופלרבי"למהשואלעגנוןאין"למה?"במילה

בלשוןוסיכםהפירוטאתהמחברהפסיק"למהשואלהואאלאתחילה,לחשוב

 :זקטה-לשונית)(אוארס-פואטיתתשובהמיידמשיבוהואכולם'?".על'וכןמכלילה
היההאמתומןהדיןשמןסבורשעגנוןנדאהזהקטעלפיונו'.להתעכב"שלא"כדי

-(לעיל)השיפוטאוההנמקהכמו-ההכללהואילוופרט,פרטכלעללהתעכב
(והשווולהתנצלותלהצטדקותראויהוהיא~מציאותשרירותיתאנושהתערבותהיא

קישוט")."דוןמתוךהקטעלהלן

ועיניהםבימינםכרסם ] ... [לשולחןסביבישבוחסידיםמנינים"כשני :הנוסחחילופיגםוהשוו . 26

 ]".[לשולחןסביבישבוחסידיםמנינים"כשני > ) 67עמ'תרפ"ד,אנוש,(לבבמעלה"כלפי
תלד).עמ'ואלו'(אלובימינו"כוסואתאחזואחדאחדוכל
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [15]

ומכנחצליללקשריהיגיוןקשריביןח.

התופעהמןהמופקיםשהרשמיםיגלההשוניםהספרותייםההקשריםאתהבודק

להרגיעההישנותשלבכוחה :מנוגדיםאפילוולפעמיםביותרמגווניםהזאת

להציק,להטריד,גםביכולתהאבלהדמונית,תמונהולציידהמונוטוניתבזרימתה

היא ;קומיגםאבלפולחני'היפנוטי'כמעטדושםליצוריכולההיא ;ולנכדלנקד

הזpהותמןגםבהיש ;מחוכםושעשועמשחקגםאבלכבושהאובססיהמבטאת

 27השידי.והמצלולהריתמוסמןוגםהאפית

הולמתשההישנותולומדלהכלילאפשרבהקשרהתלוייםלרשמיםמעבדאבל

עללוגייםקשריםשלעומספחותבהשישעממית,אודליתיצירהפה,שבעליצירה

נראיםהפשוטיםהמשפטיםלזכירה.המסייעיםודמיוןצלילקשריויותרהזכדון'

אומחיקהכלליעליהםהופעלוטרםכאילופרימיטיביים,כמעטמאוד,ראשוניים

הארכאי'הרושםאפואהואהמקדיםדובאתהמבריחהסגנוניהרושם .היגיוןקשרי

שהאופיכשם 28כמודדניסטי,כלומדכניגודו,הארכאינדאהפעםלאכיאםהקדמוני,
שהיאהמסוגנן 29המעוצב,הרושםאתמבטלאינוהתופעהשלהנוסחאיהעממי

מעמידה.

המגולםהרעיוניהפןעבדאלהדיוןאתמושכתהארכאיהרושםבדברההנחה

העבריתדדךאתלחקותזהסגנוניבאמצעיעגנוןשלכוונתוהאם :בשאלה

 :חזרות-מכאןומזה.מזהלמצואאפשרהקלסיתבעברית ?הקדומה

 .)הא,(קהלתהשמשובאהשמשוזרח . 61

 30 .)וא,(קהלתהדוחשבסביבותיוועלהדוחהולךסובבסובב . 62

דיין'אושיבנוגיבורפלוניאישדיין'אושיבנונאהפלוניאישתאמרשמא . 63
 31יז).דברים(ספדידייןאושיבנוקרוביפלוניאיש

שיוצרתקינה)(כשלהאלגיהמקצבאתפה)שבעל(בהעדההידשפלדאריאלהוסיףאלהרעל . 27

רדאר ;החרמה)מן(לפניםהסעודה""לאחדהסיפורלאודךסעודההמילהעלהתכופההחזרה

 • 12העדה •לעיל •בנאדיגםדאו ,-4ן 3דוגמאותלעיל

פירוקאתאחתלאמסמלהלשוניהפירוקכךעלובנוסף .במיוחדוהבוטיםהחריגיםבגילוייו . 28

לענפיה.המודרניסטיתבאמנותהשכיחפירוקבעדר,הנצפיתהמציאות

 K. Beckson and A. Ganz, A Reader's Guide toדאוהזהה.החזרהשליסודתכונת . 29

, Literary Terms, London 1960, p. 182; M. Gray, A Dictionary of Literary Terms 

244 . Harlow, Essex 1994, p . 

 E. L. Greenstein, "Theדאולשאלה.בתשובההשאלהנוסחעללחזורגםהמקראדדך . 30

51-59 . Syntax of Saying 'yes' in Biblical Hebrew'', JANES 19 (1989), pp . עםוהשרו

 • 296עמ' ,) 8העדה(לעיל,אזרשלבדירנובמשנהפרטים"לשאלתבתשובה"החיסור

בשבילחכםשאקרא"בשבילשלשונה ,)חמ(דבריםמספריאחרתמובאהעםזרמובאהמזיווג . 31

שבשבילהואסבור"ראם :הזההמשפטאתעגנוןיצרוכר',שאאריך"בשבילבישיבהשאשב

שחראבשבילבפאותיו,מסלסלשחראבשבילזקנו,אתערשהשחראבשבילנאים,לבוששחרא
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הרעיםשכניםחרבהעושהילדותחרבהעושהשחוקחרבהעושהייןחרבה . 64
 32 .)דא,(סוטהעושים

 :והשמטהקיצורדרכי-ומכאן

6s . המעשהותחתנקפהחגורהותחתיחיה~קבזץ,םתחתוהיהpמקןR דחה

כד).ג,(ישעיהושקמחגדתפתיגילותחת

 .)זה,(שםצעקהוהנהלצדקהמשפחוהנהלמשפטויקר . 66

(בבאבתאניםיאכללא-בענביםבענבים,יאכללאבתאניםעושהחיה . 67

 .)דז,מציעא

 33 .)גג,(פאהלגרןיבשיםומק~םלשוקלחיםבצליםהמחליק . 68

(הלכהעפר"-עפרזהב,מוצא-זהבבתוכה"הניח :כתבכשביאליקלפיכך

ששתילמצואאפשרכןכמוהקלסית.העבריתלדוחחטאלאדיא)עמ'ואגדה,

 :טקסטואליותכמקבילותגםמשמשותהדרכים

ימיםלךשאלתולאהזההדבראתשאלתאשדיעןאליואלחיםויאמרא. . 69

לשמעלהביןלךושאלתאויבךנפששאלתולאעשרלךשאלתולארבים
יא-יב).ג,א(מלכיםכדבריךעשיתיהנהמשפט

עשרשאלתולאלבבךעםזאתחיתהאשדיעןלשלמהאלחיםויאמרב.

חכמהלךותשאלשאלתלארביםימיםוגםשונאיךנפשואתוכבודנכסים

יא).א,בהימים(דברי ] ... [עמיאתתשפוטאשדומדע

דקלאהימיםדבריספדואילופעמיםחמששאלנכהמילהחוזרתמלכיםבספר

 :הפועלבצורתהןהמיליםבסדרהןמגוון'גםאלאההיקרויות,מספראתמצמצם
ותשאל.

באמצעותאפי~נrזזאתבכלומזה,מזהלמצואאפשרהקלסיתשבעבריתאפילו

שלאפי~נrז :ובמקבילהמוסכמות.מןהואחוזריםרכיביםבעלימקביליםמשפטים

הואאףבהם)גיווןלחלופין(אוחוזריםרכיביםהשמטתבאמצעותהחדשההעברית

פרקיוחד ) 8העדה(לעיל'המשנהתחביראתהמתארבספרהמוסכמות.מן

ו"הישנות"."חזרה"המיליםמשמשותזורשימהבכותרותואילוהחסד",ל"משפט

הפוכות.אפואהןהחדשהבעבריתובדיוןהמשנהשלבעבריתבדיוןהמוצאנקודות

והשםאניעליהם,הואחביבאומותכתבבנותיואתמלמדשחראבשבילבשכר,מצחצחן

 .) 370-369עמ'ומלואה,עיררב",להם("המבקשיםוריק"הבלזהשכליודעיםיתברך

 10מקראביתהמקרא",בלשוןסגנוןשלעובדות"לזיהויקדרי,מ"צראוהסומךעללחזרה . 32

ללשוננוהמקראית",בעבריתעצםשם"זיווגיקדרי,מ"צ ; 69-53עמ'ב-ג,(תשכ"ה),

תל-אביבחכמים,ולשוןמקראלשוןבנדויד,א'גםראוואילך. 121עמ'(תשכ"ו),

 • 206עמ' ,) 8הערה(לעיל'אזרמ' ; 467עמ'תשכ"ז-תשל"א,

הערה(לעיל,אזרראוהחסר"ל"משפטהמשנהמןודוגמאותומבנייםתאורטייםהיבטיםהגדרות, . 33

 • 26-24עמ'הקודמת),(בהערהבנדוידראובמקראהגיווןדרכיעלואילך). 283(עמ' 9פרק ,) 8
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החדשהובעברית"ססד",בחזקתהריהוונזכרחוזראינוהרכיבאםהעתיקהבעברית

ו"נשנה"."חוזר"בחזקתהריהומושמטאינו"המיותר"הרכיבאם

למאפועגנוןביןט.

והישנותחזרהשלבמבנההסגנוניתוהבחירההזאת,הדיכוטומיהאתמערערעגנון

בעזרתשנדאהכפילחיקוייכמופתהעתיקה~עבריתלבחירהמובהקסימןהיא
 .מאפואברהםשלהסגנונילמופתההשוואה
לשוןשלהראשונההמהוססתהכניסהאתמסמןמאפואברהםשלצבוע""עיט

הציטוט,הואזולכניסהביותרוהפשוטהישירהגילויהאמנותית.לפרוזהחז"ל

בדדךמצדףשהואפיעלאףאבלאמדם,בשםדבריםמביאאמנםמאפוההבאה.

עליהםומפעילשינוייםבהםמטילאלאכלשונםמביאםאינוהואמקום,מראהכלל
 34 •קיצורדרכיבעיקר

רכיבשלהשלישיתוההיקרותהשנייהההיקרותמחיקתבולטתהקיצורדרכיבין

חוזר:

בצדארוכהמחלבותשחיו ] ... [גודלבצדעקבמהלכותשחיו :התלמוד . 70
 .)ב"עסב(שבתקצרה

א,צבוע,(עיטגודלבצדועקבקצרהבצדארוכהמחלבותשחיו :מאפו

 .) 77עמ'

לבואתרלרלחכוחואתרלרלחולילה.שתיקראחיתהואריח :התלמוד . 71

 .)ב"עט(סוטהמעשיואתרלרלח

(עיטומעשיולבוכוחושרלרלחמפנידלילהשתיקראחיתהראויהמאפו:

 .) 69עמ'א,צבוע,

שדקהחיתהאחתצפרדע ] ... [ומלאההשריצהחיתהאחתצפרדע :התלמוד . 72

 .)ב"עסז(סנהדריןלהם

לדעותיהשדקהאשדחיתהאחתאווהשריצהחיתהאחתצפרדע :מאפו
 35 .) 70עמ'ג,צבוע,(עיט

 :נוסחאילשוןכפלמדחיקגםמאפו

 .)ב"עקיב(פסחיםדשותלוישואחראחרוכל :התלמוד . 73

 .) 81עמ'א,צבוע,(עיטדשותלוישאחרוכל :מאפו

ושם , 284-276עמ'(תשמ"ג),מדלשוננומאפו",ב'עדיכת'התלמוד"לשונותפישלו,ב'דאו . 34

דוגמאות.עוד

 :במדרשהמשולב).המבע(בטכניקתספדוגיבורתבפיהזזשםקלסימקודשלדומהכיווץ . 35
ידיאף :שנאמדארץ'ויסדשמאלוידופשטשמים,ונטהימינוידפשט ?"ההקבעשה"מה

יתברךהשם"וכבד :הפרפרזהולשוןיט).אליעזרדרבי(פרקישמים"טפחהוימיניארץיסדה

 .) 330עמ'יעד,של(בישובוהארץ"השמיםאתבראשבהןושמאלוימינוידאתעליהפרס
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 [18]דלמצקי-פישלרברכה

 .)ב"עיחקטן(מועדיוצאתקולבתויוםיוםבכל :התלמוד . 74

 .) 76עמ'א,צבוע,(עיטקולבתיוצאתיוםבכל :מאפו

 :מפרטשהמקורבמקוםומכליל

בתווהיעסוקבגרונוחש ] ... [שנאמובתווהיעסוקבראשוחש :התלמוד . 75

יעסוקבעצמותיוחש ] ... [שנאמובתווהיעסוקבמעיוחש ] ... [שנאמו

נד(עיוובין ] ... [שנאמובתווהיעסוקגופובכלחש ] ... [שנאמובתווה

 .)א"ע

(עיטבתווהיעסוק-אבריובכלחשבתווהיעסוק-בראשוחש :מאפו

 .) 3עמ'ב,צבוע,

שפורטמהשלסיכוםבגדוהיאגופו"בכל"חשהחותמתהפסוקיתבתלמוד

פירוטקוםמבבאהאבריו"בכל"חשהמכלילההפסוקיתמאפואצלואילולפניה,

שבמקוו.האיברים

באלה.כיוצאלמצואאפשרביאליקאצלגם .בלבדדוגמהכאןמשמשמאפו

העולםכלאתמחויבנמצאתאחתאותמייתראואחתאותמחסואתה"שמא

אתה"אלמלימחסו:ביאליקואילו 36 ,)א"עיג(עיווביןהתלמודלשון-כולו"
(בגבורות).העולם"אתמחויבאתהאחתאותמיתדאומחסו

ואפילווהישנות,זההמחזרהלהימנעהנטייהחזקהכמהמדגימיםוהזזגנסיןגם

שבאחדאותםההוזות,וצמרותיהםהאלנות"ואלו :מגווניםהםמשמיטיםשאינם

עמ'אצל,(גנסין,כלום"אומדיםאינםשובהללוהשוקקה,לנפשדברוכההימים

יעו,שלבישוב(הזז,הלזו"פניםהכותולאדושהזוולאנו;ךגאותו"לא ,) 380

 .) 388עמ'

לחזרותנאמןשהואלומדצדיךאיןהפוכות.פניהעגנוןבהשבחוהמסילה

 :לענוית)מארמיתבתרגומן(גםשבמקורותיו

תושבחןכמהשיויןכמהמשליםכמהבהאיתומלהמלהובכל :הזוהר . 76

קלה).(בראשית,חכמאןכמהעלאיןוזיןכמה

כמהדתתושבחכמהשיריםכמהמשליםכמהבוישודנודנושבכל :עגנון

 .) 490עמ'דאיתם,(אתםחכמותכמהעליוניםסודות

כאשואובמקוובנמצאכשאינןגםזהות,חזרותומוסיףלעשותמגדילהואאך

 : ) 79 (בהןמגווןאלאהמיליםעלחוזואינוהמקור

וכפרהוסליחהמזונאלנוחבחבככלבים ] ... [צווחיןכלהראלא ] ... [ :הזוהר . 77
 37הששי).התיקוןהזוהר,(תיקוניוחיי

 .קלועמ'וסיפור'סופרספרעגנון'והשווע"א,כבסוטהלוודומה . 36
המילההבאה)בהערההנזכרבמאמר 8הערה(ראוזהב""תפוחישבספרבמקבילהגם . 37

ופריט.פריטכללפניחוזרתאינהחב
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חבמזונות,לנוחבחיים,לנוחבבנים,לנוחבככלביםצווחיםכולם :עגנון
 38דנב).עמ'כלה,(הכנסתונפדהסליחהלנו

 .)א"עקלזלחולין(רש"יוהמעשהוהדודהשעהצורךלפי :דש"י . 78

 ; ) 222עמ'ונדאה,סמוך("המכתב",המקוםוצורךהזמןצורךלפי :עגנון

חבובתוארשעטדוני("ביוםהארץוצורךהאומהוצורךהיאהשעהצורך

 .) 52עמ'עצמי,אלמעצמי[תשי"ט],אילן"בדבאוניברסיטת

יז). ,ה(עינינוחשכואלהעללבנודוחהיהזהעל :איכה . 79

ומלואה,עיר("הידחמיאלים",עיניהניגדוזהעללבה,דוחזהעל :עגנון

 .) 189עמ'

 .)ה ,ה(תאנתוותחתגפנותחתאישלבטחוישראליהודהוישב :אמלכים . 80

קעא).עמ'תדצ"ה,(המטפחת,תאנתותחתואישגפנותחתאישונשב :עגנון

סופדיםשלבלשונםמשמשתוהיאלעגנון'מיוחדתאינההאחרונההדוגמה

- 39דבבפירוטעליהשכתבסדןכלשוןהמצוי",כמטבעו"נעשתהויידיים,עבריים

 tעצמושלומחוקותיוחוקבדוחהמקראשלתיקוןכמיןלפנינו"מצד-מה :והעיד

"בשובהמתוך(המובאתעגנוןמזpלהמובאהולעניין .) 242(עמ'התואם"חוק

אף ,] ... [נוהגהעםמהודאהצאבחינת"מקייםשהסופדסדןהוסיףתדצ"ה)ונחת",

חמשוהנה .) 24 7(עמ'כלשונו"בכתובלדקדקלעודדוהוצרך ] ... [סיפורושלעניין

למהדורההסיפורשלובכינוסועגנוןהזדרזכבדעיוניואתסדןשפרסםלפנישנים

התקופה)באותה(כדדנוודייקתיקןתשי"ג) tואלו(אלוסיפוריוכלשלהחדשה

ונח).עמ' tואלו(אלותאנתו"ותחתגפנותחתאיש"ונשב :הפסוקכלשון

לטעםטעםבין .י

הסגנוןאתהעדיפובעקבותיהאירופהולשונותהלטיניתשהרטוריקהכשם

עלכפניניםהרעיוניותהיחידותאת"המחברה"שזדני"הסגנוןאתודחוה"שעבדני"
לדרגת 41המענג"ה"שינויאתהםהעלוכך 40אחד",בממדסדורותמחרוזת,פני

וגדרוצידוקיםלהלתתביקשוהדילגמרי,ביטלוהלאאםגםההישנות,ואתעדך,

וספרותהאירופהשלשונותוממשיכיה,ההשכלהסופדי 42וכללים.בגבולותאותה

מ'בתרך:העברי",והמילוןהמהבהב"נבחיגרלדנברג,א'שלבמאמרהמובאיםהחילופים . 38

עמ'תשנ"ז,ירושליםבהט,לשושנהדבררןאסופתלתקופותיה,בעבריתפרקים(עררך),בר-אשר

234-233 • 

עמ'(תשי"ח),טלעםלשוננווסכיניהם",עגנוןש"ישלללשונותיו :וספרסרפד"לשרןסדן' ,, . 39

247-241 • 

 .) 23הערה(לעיל,רוזן . 40

 .) 18הערה(לעיל,אלקרשי . 41

 .)-12ן 11הערות(לעיל,פארלרראו . 42
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אותםושיקעו 43האיוופיים,האסתטייםהעוניםאתהפנימולמופת,להםהיו
בפוזיולוגיה,ואפילואותותיהם,אתמוצאיםאנחנוהחדשהבעבריתגםבכתיבתם.

ומצורע",ו"זבזב"וכלצווע"כלהמקראבצירופישמקורוומצורע"זב"כלכגון

טוביםו"דבויםדברים",ואיןאומו"איןהפסוקבנוסחשמקורוודברים"אומו"בלי

ועוד.כחומים"דבריםטובים"דבריםבפסוקשמקורווכחומים"

הקטעקישוט"."דוןברומןנמצאהסגנונותביןלעימותמשעשעספרותיביטוי

שבעלליצירההאופייניתהזכירהטכניקתאתוגםהתרבותיהפעראתגםממחיש

 :ביאליקשלבתרגומוהקטעוהויפה.

רועה-צאן'ה~ההיהד~דףןא t?9 ~בכפו :פרהואסהנני-סנשואמוובכן-

בספור-המעשהאשורועה-העזיםוזpםרועה-עזים,אחדאיש :לאמו

 ...וףאיסלפיורועה-העזיםהיוםויהיוףאיסלפי-שלנו
•• T ' T •• 

ג{זp~האם-בקצו-רוחדון-קישוטפתאםהפסיקו-סנשונא,שמע-

בחכמהפו Qיו~:ם.מקץגםהספוריחםלאהלאומלהמלהכלככהותןpל.ש

השתיקה.לךיפה-לאואםכבן-דעת,ובתבונה

מולדתי'בכפובמקומנו'מספריםככה-כמתרעםויהיסנשוענה-אדוני-

זp~וףםלאחדשים,במנהגיםלאחוזאדונייאנסניולמה .אניגםאספווככה

אבותינו.

אשמעכימזליעליגזואם-דון-קישוטלונאות-ידעתכאשוספו-

ואשמעה.ספו-ספוויך

בשדותעזיואתהרועהוינהגהיוםויהי-לספוסנשוהוסיף-ובכן-

ולאבנהרעדרואתלהעבירויאמרנהו.עדועדרוהואויבא~ן~דףןא, 9 ~

שםוימצאויבקשגדותיו.כלעלויעלו~י~י-הנהוההיאבעתגאוכייכול,

אחת.ולעזאחדלאישאםכימקוםבהאיןקטנה,סירהולואח,דן~ג

בסירההדיגוישבאחת-אחת.העזיםאתבסירתולהעבירהן~גאתוישכור

שלשיח.עזויעבועודוישבשכיח,עזויע~וב /oו~אחת,עזואשונהויע~ו

~זגםת~קדאםכיהעביר,אשוהעזיםאתהיטבוספורזקנהאדוני,ראה,

גםעודלהוסיףאחרי-כןאוכללאבאמצע.הספורכלותם-בחשבוןאחת

אדמת?.להחיתהמזהמעבוהנהושפת :לספומוסיףהנניובכןאחת.מלה

הפעםעודשבזאתובכל .ועזעזכלעלהרבהזמן~;גדוהדיגובוץ'טיט

אחת.ועודאחת,עוד-בךואחריאחת,עזעודויעבו

כבוכיבנפשךנאןpו-בקוצו-רוחדון-קישוטקרא- !אלחיםבשם-

 ...המעשהעצםאתלספווהוק,ףהעזים,כלאתהעביר

נתקנ"ו],עבדילשוןתלמודזאב,בןי'דאוהמקראבלשוןלחזרותההשכלהמתקופתהסברים . 43

 . 13עמ'[תקמ"ג],ברליןהזהב,לשוןמנדלסון],נמשהדעסאמ' ;ע"בקפגדף ' 1818מהדורת
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עגנוןשלבלשונוההישכ~ת [21]

 ?עתהעדהעבידעזיםכמה-בקוד-דוחסנשואמד-כן~עשהלא-
 ?זאתאדעמאין-דון-קישוטהתרגז-ואבדון!שאול-
תםכיאני,חיועתה,בחשבון.היטבלדקדקהזחותיךהלאאתה?הדואה-

 ...דברהוסיףעודאוכללאספורי'ונשלם
תוסיףהלא-דון-קישוטצעק- ?העזיםלחשבוןהספורעניךמהאבל-

אין-דעת!אישלספר,

מספראתידעלאכיאדוני,אמדאשדברגעכיאוכל.לאאדוני!אוכל,לא-

אתאדעולאכעוףמזכדוניספוריהתעופףברגעבוהז?~~דות,העזים
יפהחיתההספורואחרית-מאדוניאכחדלמהכימאד,ליוצדאחריתו.

הלב.אתמאדומושכת

זעף.ולבוקישוטדון-שאל- ?לספררךהקץבאובכן-

בגן-עדןמנוחתהלחיי-אמי,גםהקץהגיעכאשר-סנשוענה-באבא,-

 .) 85-84(עמ'

החדשה.הספרותלשוןעםבושרוישעגנוןלעימותהגילוייםאחדהיאההישנות

מובאותיושלהמקוצרתובלשוןהמודרני,העבריהדומןאתמבשדמאפואברהם

לפימודרניתאמנותיתספרותיתלכתיבההעתיקההלשוןאתלסגלהניסיוןניכר

הנודמותעלתיגרקורא-החוזריםהרכיביםבאמצעות-עגנוןאירופית.דוגמה

דחייתההקדומה.העבריתמןהנמשךחלופי,לשונירצףומציעהאלההאסתטיות

לאלטרנטיבה.אותהשהופכתהיאהחדשההעבריתמןהזאתההישנותשל

נוהג,עלארס-פואטיתאמידההנרייטהשלאביהמפיעגנוןמביא"שידה"בדומן

לסכםמתאימיםהדבריםאבלהיא,אחדמסוגהחזרהאמנם .בלשוןחזרהשלאחד

ימצאולאהטובהטעםעלהממוניםשהאדוניםאני"יודעלשונו:וזהענייננו.אתגם

הםואםרוצה,שאניכפיאעשהאניאבלחזרה]שלנוהגבאותו[כלומד,בוטעם

דרכושאיןהמליםמאותןמפיו'מלהאבאהוציאוכאן ...הםיכוליםמרוציםאינם

 .) 493עמ'(שידה,בתו"בפנילומראבשל

נספח

 44סמוכותחזרותולשתימדורגתלהישנותדוגמאותובו

לאורזולהתמרהנתחבותמעשיות.כוונותבלאלאורזולחתמרהנתחבות . 81

אותןמשוםשבה,רעננותמשוםלבה,טובמשוםאודזולה,שליופיהמשום

 .) 461עמ'(שירה,בנערותהמצויותהמעלות

תל-אביברש"י,היכלאבינרי,י'ראוהקלסיתבעבריתאחדיםשמותלפנייחסמילותעל . 44

הלשון""ידבספרושנא-שבב.שלג-שלד,שכ-שנא,שד,רס-רסב,ומט-וכ,עמ'תשט"ז,

ידיו"ואתפניו"את >וידיו"פניו"את :ביאליקשלבלשונוכוסחחילופיעלאבינרימספר

 .) 58עמ'תשכ"ה,(תל-אביב
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 [22]דלמצקי-פישלובוכה

עלומתרעמתמנמנמתשינה,ממנהשמונעותעיניהעלומתרעמתמנמנמת . 82

החייםועלראשהאתתומךשאינוהמקלועלידיהאתמחמםשאינוהמו"ף

העצוב("הסיפורהימנהדעתושהסיחהמותמלאךועלמהםהנאהלהשאין

 .) 211עמ'סיפורים,שלתכריךהזקנה",הרווקהעל

אדם,בניפגריבתרךורפש,דםשלוליתבתרךקרב,בשדהיהודיעלםלועמד . 83

שעהחייםחיולבךקררםקלחשעהוסדקים.איבריםשלתליםתליבתרך

עצמי,אלמעצמי[תשכ"ה],וברכה"("שירהמפרכסיםחיולכןקררםקלח

 .) 250עמ'

חיבתםומרוב ,ולמינהעשבכלועלהגבעותועלההריםעלודיברתיועמדתי . 84

בשמותאלאהמילוניםבעלישבדובשמותולאבשמותיהםאותםקראתי

עלהגדול.שםשלבנועברידיעלנח,ידיעלהראשון,אדםידיעלשנקראו

 ,ציוןשביידיעלשניוביתראשוןביתשלרגלעוליידיעלשלה,בנותידי
 .) 25עמ'דברים,פתחי("הזיווג",עצמםידיעל

חיתהנאוירהפורחעוףבצורתחיתה,קללנחושתשלחיתה,אחתנברשת . 85

שלמהןחיו,אחרותנברשות ] ... [חיואפרוחיםבצורתהנברשתוקניעשויה,

כלי("יתרחיוקניםעשרשניםשל ,חיובדילשלמהן ,חיוקללנחושת

 45 .) 27עמ'ומלואה,עירהגדול",הכנסתבביתשהיוהמאור

ביבליוגרפייםקיצורים

עגנוןמשל

תרצ"ט ,הארץללון",נטה"אורח

תשנ"הותל-אביבירושליםראיתם,אתם

 42-3עמ'תרצ"ד,תל-אביבביאליק,ספרימים","בלבב

עמ'תש"ג,תל-אביבמאסף,-בסער(עורך),פיכמןי' :בתוךוהרוכל","הארונית

93-84 

קסט-קפגעמ'תרצ"ה,ירושליםונחת,בשובה"המטפחת",

 3-1עמ' ,לגיליון(תרצ"ב),טולמועדיםלשבתותמוסף-דבר"המטפחת",

 435-434עמ' ,) 1931 (בהעבודהאחדות"המכין",

 54-1עמ'(תרע"ט),והתקופה"הנוח",

 13-10עמ' ,)ג"שת(טו[ירחון]מאזניםלפנים","הפנים

 176-167עמ'ג,חוברת(תרפ"ז),טהנעוריםלבניירחון-מולדתהטובות","השנים

 9עמ' ,"ותשבאלולכט ,הארץ"התזמורת",

ישעגנוןמותלאחושנדפסושבספריםחורשםשמתקבלנחוצות,לקבועמבלילהעיר,יש . 45

בנפחם.וגםבכמותםגם-הזהההחזרהבמקריעלייה
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עגנוןשלבלשונוההישנ~ת [23]

לח-לטעמ'(תופ"ג),גומרןואלמנה","יתום

 68-63עמ'(תופ"ד),כבהתקופהאנוש","לבב

תשל"הותל-אביבירושליםהחומה,מןלפנים

תש"ו-תשכ"בותל-אביבירושליםעגנון'ש"יסיפוריכלשלישראלאוץמהדוות

ד-וחובות(תוע"ט),אגבולותומוודות","מעלות

תשל"וותל-אביבירושליםעצמי,אלמעצמי

 5-3עמ'כ-נא,גיליון(תוצ"ב),ג[שבועון]מאזניםתפילתי",מסידורנאה"סיפור

תשל"גותל-אביבירושליםומלואה,עיר

תשל"זותל-אביבירושליםדברים,פתחי

קיז-קכאעמ'תוצ"ה,ברליןונחת,בשובה"שבתי",

תשל"דותל-אביבירושליםשירה,

 101-97עמ'תש"ג,לשנתהארץלוחעולמים","שלום

 463-456עמ'(תופ"ו),מההשלחזוגות","שני

עמ' , 1946תל-אביבתש"ז,לשנתהארץלוחבעיונו",שהיוחכמיםתלמידי"שני

166-128 

תשמ"הותל-אביבירושליםסיפורים,שלתכריך

 5-1גיליון(תוע"ב),ההצעירהפועל"תשרי",

אחדיםסרפדיםמשל

תוצ"ט,תל-אביבדביר,מהדוותביאליק,ב.ח.כתביכל"בגבורות",ביאליק,ח"נ

ומכעמ'

תל-אביבדביר,מהדוותביאליק,ב.ח.כתביכלואגדה","הלכהביאליק,ח"נ

רז-דיגעמ'תוצ"ט,

 485-379עמ'א,תשמ"ב,תל-אביבגבסיך,ניסןאוריכתביכל"אצל",גבסיך,א"נ

ראשון'ספוביאליק,ח"נ :תרגםלמנשא,אישקישוטדוןדי-סיוונטס,מיגואל

"בתרעאודיסה

תו"ץברלין-תל-אביביעו",של"בישובהזז,ח'

תוכ"זג, jתוכ"אב, jתוי"זוילנהא,צבוע","עיטמאפו,א'

 45-39עמ'(תונ"ז),גפרדס"הנשרפים",ספרים,מוכומנדלי

תול"גוילנהג,הטבע,תולדותאבומוביץ'ש"יספרים]מוכו[מנדלי
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