
פישלונוכח

סוכה''נוי

תרס"וותשי"ט)* tעגנוןלש"יובניו'ליבוש'אברהם(לשונות

לצדויובניו'.ליבוש'אברהםהסיפורכתב-יד,מתוךלראשונה,נדפסתשל"חבשנת

כתב-הידאת 2השני.פרסומהזהוואשרשם,אותוהנושאתקצרה,אנקדוטהנדפסה

והמוקדםהסיפור,כתיבתלשנתמכווןתשי"ט,שבהם,המאוחר ;תאריכיםשניחותמים

תרס"ו). :וצ"לתרס"ד,(בטעותהאנקדוטהפרסוםלשנת-

האנקדוטהשלושכלולהרחבהפיתוח,להיותאפואהיהאמורשבכתב-הידהסיפור

לעיל). , 1הערה(ראהצוקושלמהזולאכסניההביאהסיפוריםאת 3 •בנעוריועגנוןשכתב

זהמעשהסיפורשלהנוסחיםשניאתמשווהשהואעםדיון,הוסיףואףההדירם,הוא

ומלכה').'מלךהסיפורשל(וכן

 tכיצדלהראותכוונתיעיקראךב,לנוסחנוספתאפשריתקריאהלהציעאנימבקשת

פשטניתחברתיתאנקדוטהעגנון,הופךוהלשלנית,הסגנוניתבתפישהשינויבאמצעות

 4המאוחרים.סיפוריוכדוגמתמשלמות),רחוקעדייןכי(אםמורכבאידאילסיפורלמדי

 ,)א(בנוסחהפואנטהלקראתהחותרפשוט,מרצףבמעבררואהאניהשינויעיקראת

היחידהמסתעפים,הלשונייםהקשרים .)ב(בנוסחהקונטקסטשלמרחביתתפישהאל

דגמיםבאמצעות"מבפנים"גדלעצמוהמשפטוגםלמשפט,מעברמתפרשתהסגנונית

על-ידירב-שכבתי,הסיפורנעשהכןכמווהדרגה.חזרהושלוסימטריהאיזוןשלרטוריים

תודתייהודית.תרבותלמעןחזכררןקרןשלובסיועשקדגרשוןפררפ'שלביזמהראשיתהזרעבודה *
 ..להםנתרנה
תשל"חירושליםותעודות,מחקריםעגנוןש"יעגנון',ותיקוניטשאטשקיס'סיפוריצוקו,שלמה

זה.מספרהועתקונספחים) , 13-10עמ'להלן,(ואחהנוסחיםשני . 38-11עמ' ,) 1978 (
 .) 1905 (תרס"רתשרייד , 42-41גלירןב,שנה(לכרב),המצפה 2

 .ביכוריוסיפוריכלפיעגנוןשלכוונותיובעניין ' 12-11עמ' ,) 1הערה(לעיל'צוקוראה 3
ההפוכיםבזמניםהשימושחדל :בקצרהאותםאמנהפררמאליים.לשרבייםשינוייםגםחלובבנוסח 4

הזרהתנ"כיתומחגיגיותמלאכותיתמ"ספררתירת"עגנוןנמנעבכךהמקוצרות.הפועלובצוררת

 1הערהצוקו,(ראהעברייםבתחליפיםמומריםהאידישיזמיםנעלמות.המובאותהסיפור.לריאל~ת

'סימניםבמקרם'סימנים' :מעויניםאטריברטיםשלבשימושםמפחיתאףעגנון .) 14-13עמ' 1לעיל

קטןבפררמאטהנדפסיםספריםחיצוניים,'ספריםבמקרםהקטנים''הספרים ;אשבנוסחמובהקים'

במקרםסתם'שידוך' ;יד'אומןנפלאה,כריה ,"שיא"'במקרםנפלאה''כריה ;קטנות'ובאותיות

'לא ,'זi1ררצנום'חלוש." :לשרןמכפללגמרינמנעלאאבלתמיד'.וארוחתנדןעםעשיר'מחותן

תורה,בעלבמקרםתווהבןחלש,לערמתחלוש :המליםאוצרובתחוםהארץ'.רעםמגרשםיצלח

במקרםמגרשםדנו,סוףבמקרםדברשלכללוהתמיד,במקרםשקדשרפה,עציבמקרםהסקהעצי

בלבבו.חושבבמקרםבלבוחושבלקרח,במקרםלוקחעילוי,קצתבמקרםעילויחציגס,
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ב,בנוסחמהותיחידושהםאלהסממנים .אירונימרחקיצירתלשםהמספרדמותניצול

למסכתנארגיםואינםבבידודםפועליםהםהרימבשרים,אותותאבנוסחלהםישאםוגם
 sאחת.

אנאפוריקישור

 ) 16שורה 11עמ'שני,נספח(ראהבבנוסחדפיסקה
ואף'אבל',במליתפותחת 6

הקודמת',שבפסקהמזושונהכאןההסתייגותאין'כאילו- ) 25 ' 11 (כךהפיסקה
חיצוניהואהאנאפוריתהפתיחהעל-ידיהמוכתבהדמיוןאך 7 •צוקושלבניסוחו
 .כלאתמערערתהפיסקההריקודמתה,אתמסייגתרקדשפיסקהבעודבלבד.

וחושפתלא-יצלח),צעירבן /מוצלח(בכורהקודמותבפיסקאותשנבנתההמערכת

 sזה'.בבןנחמתושכלהאבכלפיאכזרית'אירוניה

משוואותשתימציגותו-דג :כךהפיסקאותביןהיחסיםנראיםסכמאטיבאופן

הסימטריהבנייןאתלסתורבאההפיסקה=צער.הירשקי=שמחה,איטשימנוגדות:

מעתהאלא=שמחה','איטשיעודלאהציר:שלהאחדצדואתמהפכתכשהיאהזה,

בחזקתהואשמחה', ='הירשקיהיינוהצירישלהשניצדוהיפוךצער'. ='איטשי
התבניתהיאוהיאהמעשה,בסוףתתרחשהגואלתהסימטריהאלוהשיבהר, gס

היחסיםמערכתאתלהציגמש.כילעגנוןבבנוסחלהדגיש:יש 9הסיפוך,מהלךשפורש.

חלההתבניתאבנוסחואילופנימית,סתירהבעלתהיאכןועלכבו-זמנית,הזאת

נספחראה,יניםואחוהיםמבימאיריצחקנתקלקללהכעיס('וכמוהזמןבמישור

גם(וראה 10בו.איןתמיההואףסתירותנטולהואכןועל ,) 11שורה , 10עמ'ראשון,

 .)'זאשלמאיר'איטשי : 17שורה
 : ) 32-31 ' 12 (הסיפורסוףלקראתנמצאתמשמעותבעלתאנאפוריתפתיחה

לפילסדרםכדיישטרדותהרבההרבההעציםאתשמביאאחרזה'לכאחו,ו

הפתיחה ,החג.סוכתאתלעשותכדיזמןהירשקילומצאעדייןזהלכאחווהמקום.

שבסידורם],הטרחה /העציםנחבאתהיחסאתשוויון-ערךשלבמצבמעמידההזהה

שהרידקה,אירוניהכאןחבויהסוכה].בנייתמצוות /העצים[עסקהיחסעם

חוללדרג.המונמכתמצווהשבומשובש,ערכיםסולםשלתוצאההואזהשוויון-ערך

מקומומשוםיותרגבוהההעצמהבדרגתעומדנישהזה~כל'אחר :כןעליתר .וחומר
והאפקטמוכפלת,המספרשלהתפעלותופלא.עלפלאמעיןיןאשווהגבי""על

 . 20-11עמ' ,) 1הערה(לעיל'צוקוראהאלהנוסחיםשלוהספרותיהאידאיהחברתי'הרקעעל 5

רקכלל'בדרךבר'יסומנוכןרעלאחד'עמודעלרקמשתרעאנוסח :כךייעשההמקוםמראיסימון 6
כלהמאמר).שלהפנימיהעימוד(על-פיהשוררתרגםהעמודיםגםיסומנובבנוסחהשררות.

 .שליהןשבציטוטיםההדגשות
 • 17עמ' ' 1בהערהלעילהנזכרבמקרם 7

מיסודותיואחדשהיאאבא',מזכי'בראהאמרנהאתצוקושלמהמסבירשם ' 16עמ'גםראהשם. 8

זה.סיפורשל

 • 4עמ'להלן.ראהתרכנה,אתהמחשידההסימטריהעל 9

 • 7 , 3עמ'להלן.ראה ) 5-3 , 12 (זמן."'כלזמן."'כל~משפטעל 10
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'אברהם : 13-11שודרת 11בעמ'המספראומדערכיםסולםאותולפיגדל.האירוני
לשמורכגוןלו,צדיךשהואבזמןאפילומלימודומבטלוואינובבנושמחליבוש

אבנוסח .) 6עמ'להלן,(ודאה .'".בוחלגבותבשליחותאותולשלוחאוהחנות."את
נסיבתיהגיוני,יחסהואהסוכהבנייתלביןבמסחרהידשקישלחריצותוביןהיחס
 .) 22 (ורציף

רגרסיה

להשליםכדילעשותהקוראשעלהרגרסיותבאמצעותגםמתבטאתהמרחביתהבחינה

המשמעות.תבניותאת

המדרשמביתהבןעצמועקדשלאזמן'כל : ) 3 ' 12 (כתובהסיפורשלבאמצעיתו
לפנייושבכשהואלפרקיםאותוודואיםהמדרשביתמבאימאידשאיטשיזמןכל

מןלמטהברכיועללומונחמהיורעאדםכלשלאתקוה,ישעדייןפתוחהגמרא

העין'למראיתליבושאברהםשמייחסהערךבמפורשמתגלהזהבמשפטהגמרא'.

לכךהוכןשלמעשההקוראמגלהבמפורש,הדברשנאמדלאחדהציבור.בעינילדימוי
מאוחדשנאמדמהלאודפתאוםלומתפרשותותמימותמוצנעותואמידותקודם,כבר

 ' 11 (המדרש'בביתעצמומראהאינועתיםהמדרש'בביתעצמומראה'עתים .יותר

הובןאמנםהואוכך'נכנס',ל'בא',במשמעותונרדףעצמו''מראההצירוף .) 27

אתומקבלחוזר'מראה'והמרכיבמתפרק,הואלאחודבקריאהעתה,ראשונה.בקריאה

אותו'.שדואיםזמןל'כלבכךומצטרףהמילונית,משמעותו
:לדחמשלימןהשאולה ,) 26 ' 11 (תודה'דלתיעללשקוד'פסקהמטאפודהלודומה
וממומששלוהמטאפודיהתפקידמןמופקע'דלתי'המרכיבדלתתי'.על'לשקד

כל'שלאהישירההאמידהבעקבות-ייכנסלאובעדהיבואהדלתעדבחינת-

למראיתהמיוחסתהחשיבותזה,מוטיבועוד.זאתברכיו'.עללומונחמהיודעאדם

בסיפורהשזוריםתמימיםמביטוייםבדיעבדחיזוקעתהמקבלהחיצוני'למעטההעין'
וביותרהידשקילוגודםצעד'הדנה :בסתמיותם)-אבנוסחגםמופיע(מיעוטם

והדרםפארםהזה'המתמיד ;) 19 , 11 (ביתו'בתוךהארץעםלגדלצדיךשהוא

עלשפוכההארצותהעםפניו."אתתכסה'בושה ;) 25 , 11 (ואמו'אביושל

 .) 28-27 , 12 (כנגדו'חכםהתלמידאתאותומעמידאביו'."אין ;) 26 , 12 (פניו'

 ' 13 (סוכה''נוימשוםבושאיןאיטשי'שקוראהספדבתיאורהציוריתהלשוןואפילו
3 (. !! 

והרוגהסימטריה

דניםשופעזהסיפורוגםהמאוחד'עגנוןאצלביותרמגוונתהתחביריתהסימטריה

מסוגיה.

מראהאינועתיםהמדרש,בביתעצמומראה'עתים :פשוטניגודשלסימטריה

 .) 23 ' 12 (דואה'אינועתיםדואה'עתים j ) 27 ' 11 (המדרש'בביתעצמו

רואהשאינומהבחינתרואה'.אינוכאילועצמו'ערשה :(ונמחק)נכתב ) 3 , 12 (בנוסחשלבכתב-היד 11
קררה.אינו
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חבריוידעושלא'מה ;) 18-17 , 11 (בתודה'חולשתוכךגופו'כתוקףכפול:ניגוד
עצבבכורועלשמחשהוא'בזמן ; ) 9 ' 11 (השבוע'בתחילתידעכבדהשבועבסוף

 .) 1 7-16 ' 11 (הידשקי'הצעידבנועלהוא

(נוסח'שניהם'תיבתוהשווה .) 7 ' 11 (חפץ'שלבווכמהחפץשלבו'ממקום :חזרה
 .) 7 ' 13 (מזה'ולאמזה'לאהסימטרילצירוף ) 25א,

למספרהיאההדמוניתאווירהביצירתמסתכםתפקידםאלה,מבניםשלחלקם
מאידשאיטשי'אפשרהסמוי.שברובדולניגודלמתחמסווההואחלקםאך ;התמים

אינוודאילמעשההלב~מקוםמכלבהלכותיה.בקישהיהואפשרסוכההלכותלמד

ולצדולמעשה,הלכהבין )א(הניגודהואלעיןהבולטהניגוד .) 38-37 ' 12 (יודע'
להווהעבדבין )ג(נוסףניגרר,צץכבדמתחתםאךיודע.אינו /יודע )ב(הניגוד

שכןהקודמים,הניגודיםאתסותרבזמניםהניגודיודע').'אינומולבקי','היה ,'דמל'(

יודעאינומסתבר,מאיד,איטשילמעשה.הלכהביןהמפורשהניגודאתמבטלהוא

לתמונהנכנסכאן .) !בקיהיה :יודעספק(לפחותיודעאינולהלכהואףלמעשה

יודע').אינוודאיבקי."היהאפשרלמד."('אפשר/ודאיאפשר )ד(נוסףניגוד

לאיודעשאינוכמימאידאיטשימוצגשבהמתוקנתמציאותתמונתלפנינווהדי

אחיובעודיודע'),אינוודאילמעשה'הלכה :עגנוןשל(בניסוחולמעשהולאלהלכה

 .) 27 , 12כדינה',('כשדהכהלכתהסוכהבנהשכןלמעשה,כמולהלכהיודעהידשקי

נוסף.צידהתהפךכך

המושלמתהסכימהתוכנו.אתלהחשיד-הסימטרילמשפטנוסףתפקיד

גודמיםזומעיןלהחשדההאמינות.הדגשתאתומונעתמדי'נוסחאיתוהמאוזנת

בסוףחבריוידעושלא'מהקרובות.לעתיםהגזמהעד-המדורגיםהמשפטים

חומש,פרשהיודעשאינולומדצדיך'אין ; ) 9 ' 11 (השבוע'בתחילתידעכבדהשבוע

הציפיהלעתים .) 19-18 ' 11 (שיבושים'בלאאחתתפילהלהתפלליודעאםקפקאלא
 )ב(הסוכה, )א(אתועשההידשקי'עמד~צעד.-ומילויהגדולה,העולהה.מבנהמן

וכוחויכולתו .) 36-35 ' 12 (מימיו'כמותהעשהלאליבוששאברהם )ג(נאה,סוכה
שלהישגבעלהואאותושהעובדשיא,מעיןהמספרשללדידוהםליבושאברהםשל

ממש.

ריאלימימוששלתרמית

אלאכאןאיןלמעשהמימושאךבתיאור,הדיאלייםהפרטיםהתרבולנוסחמנוסחבמעבד

שלופועלוהעציםעסקהיאהריאליהלהרחבתהעיקריתהזידה 12בלבד.עיןלמראית

יותר)(ואףוהןהסיפורלגודלביחסהןנכבדמקוםתופשהעסקתיאורבו.הירשקי

מלים-200לקרובמהןמלים, sooכ-מכילבנוסחא.שבנוסחלפרופורציותבהשוואה

א,בנוסחהסיפור.מןרבעכלומר-העציםעסקאתמתארותמשפטים) 9(במסגרת

כלומר-העציםעסקאתמתארותמשפטים) so (3כ-מהןמלים,-300כלעומתו,

תיאור . 4פיגדלבלבדהעסקתיאור , 2.6פילנוסחמנוסחגדלשהסיפורבעודשישית.

 .פרשניהאומדיםממדיםאפואתופסהעסק

בלתימיעוטשהםאלאמימושי-אמת,מהםכמהמימוש.שלתדמיתהםהריאלייםהפרטיםכללא 12
מכריע.
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מאי,אלאהעצים.עסקשלחשיבותולהגברתתווםהתיאורשלהמדרוגהמבנהגם

המצטבריםהפרטיםשלתוכנםלא ;הצבתםבאופןאלאעצמםבמסומניםאינהההדרגה

ברצףיותרגבוההמדרגהבפעםכפעםשמסמנותהןהקישורמלותאלאבהדרגה,עולה

 .) 8·עמ'ילהלןוראה . 15בשורההמתחילההפיסקהי 12עמ'למשל(ראה, .התיאורי

ביןמתח-ותוצאתוהמתואר'אתזג~~יםמצטבריםמשפטיםשלכזהרצף

הקישור,מלותבכוחהעולההתנועהלביןהדרגה)ביחסיעומדים(שאינםהמסומנים

עצמו.עלוהחוזרהסטאטיהתוכןאתמבליטהההדרגהעצמה.וההצטברות

 :העציםעסקאתמתאריםקטעיםשלושה
 .הצעידבנועלעצבליבושאברהם- ) ) 24-21י 11 (אקטע
לבנו.ביחסותפניתמסתמנת- ) 22-15י 12 (בקטע
המלאה.להכרהסמוך- ) 32-28י 12 (גקטע

מועטלקטעמקטעהחידוש .בלבדמדומההרחבהחושףהללוהקטעיםבשלושתעיון

 :מדובותוהחזרות

בעסקיו'.מסייען'שהוא-אקטע

בעסקים'.אביוידעל'עוזר-בקטע

בעסקים'.הירשקיהוא'טרוד-גקטע

העצים'.את'מסדר-א

לסדום'.היאךעליהם'ופוקד-ב

המקום'.לפי'לסדום-ג

הנתיבות'.מביתהעציםאתהמביא'הוא-ב

הנתיבות'.לבית'לרוץ-ג

עליהם'.ופוקדהסבליםידעלעומד'והוא-ב

עליהם'.להשגיחסבלים,'לשכור-ג

הלקוחות'.עםדברים'קושר-א

 :(חידוש-מהבהם'הרגיליםהלקוחותמלבדהלקוחותאתלוהמוציא'והוא-ב
יזמה).ובעלעצמאיהיושקי

החזרותלנואומדותכך-חידושאינםהעסקשלושגשוגוהידשקישלהצלחתו

להכרה.~הסתייגות :עליהםליבושאברהםשלבהשקפתוהואהחידוש jהללו

נוסףתפקידישהעסקפרטישלזוולהכבדההדיאליהמימוששלזולהרחבה

אתלפרנסבויששבקושיקטןעסקעודלא :הסיפורשלהכוללתהמשמעותבבניית

א,(נוסחביתם'אתלפרנסבמההיהאםיודעמי(הידשקי)הואש'לולאהמשפחה,

.היהאםיודעמיהידשקיש'אלמלארווחים,הנושאמסועףעסקאלא ,) 20שודה

מבנהאתמשנהאינועגנון .) 17-16י 12 ,ב(מתחריו'בפנילעמודיכולליבושאברהם

הלבתשומתאתלהפנותכאןמכווןכוונתובוודאיהפותחות,מלרחיואתולאהמשפט

 .שבתוכןלשינוי
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 [6]פישלוברכה

 13חמזוחחהמספר

כתמיםמוצגהואליבוש.אברהםאתולנמקלהסבירתפקידואתרואההמספר

מבלימסירהואערכיועםהזדהותכדיתוך .ממנווחשוףממנוקיצוניכןועלמגיבורו'

משיגבכךלביקורת.חשוףדיוקןלמציבגיבורושלמניעיומעלהמסווהאתמשים
אמינה,כדמותגיבורואתמעצבהואאחדמצדאחת:ובעונהבעתמטרותשתי 14עגנון

שהגיבורכפיסלחנות,בלאזהגיבורשלערכיואתחושףאחרומצדבלתי-מוגזמת,

המפנהאחריאפילוהמסתייגהניסוח(ראהלבינו.בינואפילולעשותמעזהיהלא

שבסיפור.)האחרונה-בפיסקה

ואילו ;) 14 , 11 (בדיחה'דרךליבושאברהםאומריזיק,לאודאי'לשידוך

 .) 14-13 ' 12 (לשידוכיך'טובשיהיהממנואביו'שציפה :שלישיבגוףאומרהמספר

מסווה.ללאוחלקחד

כך .) 13 ' 11 (בלימודו'יתמידהתורהעלישקודילמדו'שלי'ל 1מאיראיטשי'ילמדו
שהוא-המרובעתהחזרהבאמצעות-אותנומשכנעוכמעטליבוש'אברהםאומר

ליבוש'אברהם :ספרמהאומרהקודםבמשפטאבל jלעצמוערךהתורהבלימודרואה
עללשמורכגוןלו'צריךשהואבזמןאפילומלימ~דומבטלוואינובבנושמח

 .) 13-12 ' 11 (חוב."'לגבותבשליחותאותולשלוחאוהחנות."

רק 4הממוןמעסקחשובההתורהשלפיוערכים,סולםעלמרמזתהענייניםסמיכות

 .) 6 (אנוסחוהשווהממנו.גדולהתועלתמביאהשהיאמשום

 ..והמצביםהדמויותבהערכתגםמתבטאתלגיבורובהשוואההמספרשלקיצוניותו
 ' 11 (ביתו'בתוךארץהעםלגדלצריךשהואוביותרהירשקילוגורםצער'הרבה

הריהובעצמו,להעריךנדרשכשהמספראךליבוש.אברהםשלעמדתוזוהי .) 20-19

כןגופווכתוקףומגושם,הארץעםזה'הירשקיומנפחו:הענייןאתמחדד

אםספקאלאחומשפרשהיודעשאינולומרצריךאיןבתורה.חולשתו

אנוסחוהשווה .) 19-17 , 11 (שיבושים'בלאאחתתפילהלהתפלליודע
) 10-8 (. 

המעורפליםבמעבריםביטוילידיבאהגיבורוערכילביןהמספרערכיביןהזהות

דרךליבושאברהםאומריזיק,לאודאי'לשידוךהגיבור.ללשוןהמספרשללשונובין
 .) 15-14 , 11 (לבתו'תורהבןחתןהואהלאיהודישלמשאלותיוכלמהשהריבדיחה,

מבחינתדו-משמעיתבעמדהמוצבמשאלותיו'כלמה'שהריבמליםהפותחהפסוק

אךעליהם,גםחלבדיחה''דרךהריליבושאברהםשלדבריוהמשךאלהאם .ברדוה
אברהםדבריאתו"לוקח"תומולפימשי'חהריהוהדובר-המנמק,הואהמספראם

אברהםשלפיהאירוניה,יוצראלוקריאהאפשרויותבין.שתיהיחס"ברצינות".ליבוש
משאלותיואתבתמימותומסגירוהמספרבלבד,חוץכלפיבדיחהדרךאומרליבוש

ישירההאמירה jקיימתזודו-משמעותאין ) 7-6 (אבנוסחגיבורו.שלהכמוסות

מאיר'לאיטשי'ילמדו :שםאיןמעודנתאירוניהשם,ישביקורתאםוגםומפורשת,

תחוםשלמחקריתלסינתזהכסיון :ומחברמספר'סופר'אבן'יוסף :ראההבלתי-מהימןהמספרעל 13
ואילך. 149עמ' ,) 1974 ( 19-18הספרותבסיפורת',מרכזי

 • 2טור 158עמ'במיוחדואילך. 156עמ'שם,ואחהמשתמע"."המחברשמאאו 14
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סרכה''נרי [7]

לימוראהיגדהוא"בעלן'"עליו'יקפוץ :ועודזאת .' ..."בעלן"עליוויקפוץשלי
המודאליההיגדשלומקבילוהמשכובהיותואברהם,שלהגלוירצונואתהמבטא

אברהםלא :מוסוויתבצורהאברהםשלשאיפתומנוסחתבבנוסחואילוונו'.'ילמדו'
לחתן'בבנושחפץהואהעשירהמחותןאלאעשיר'במחותןשמעונייןהואליבוש

גיבורועםאחתידעושההמספרכאן .המחותןשללרצונומכווןרקליבושואברהם
מוסביהודי'שלמשאלותיוכל'מה :לבושיםמתועלתנות.כוונותיואתלנקותכדי

אתומסבבהקריאה,אתלתקןההמשך,שבאעד-ליבושאברהםעלאוטומאטית
 !המחותןאלהאמירה

הבןעצמועקרשלאזמןכלעצמו.אתמפייסליבושאברהםהיה'ועדייןבו:כיוצא
תקוה,ישעדייןפתוחהגמראלפנייושבכשהואלפרקיםאותוורואים ...הז:דרשמבית

זמן'כלמן .) 8-3 , 12 (הגמרא'מןלמטהברכיועללומונחמהיודעאדםכלשלא
המספרשלפרשנותוספקליבושאברהםשלהרהוריופריספק-ואילךעקר'שלא
דברילשיםהחירותאתלסופדמעניקהמשולבהדיבורהאב.עצמושמפייסלפיוס

 15גיבורן.אתבהםו"להפליל"המספרבפי''כפירה"

המספרשלתפקידיועלעור

מכתמירתאמירותעל-ידיהסיפורתחולתאתלהרחיב :נוסףתפקידישלמספר
המסופר,שלהקונקרטיתבאמינותלפגועומבליתמיםמספרשלבתירוץמכלילות.

בטכניקהזאתעושההואיותר.רחבציבוראלהמחברשלביקורתוחיצימכרונים

בקונקרטיות.משולבותהפתגמיותהאמירותכאשדהמשולב,לדיבורהייזרמ
בנועלהואעצבבכורועלשמחשהואבזמןשלימה,יהודישלשמחתואין'אבל
(ואף'בנודו' jספציפי-'הירשקי' jכללי-'יהודי' .) 17-16 ' 11 (הירשקי'הצעיר

.r כמוהו .והספציפיהכלליכאחד'הכיווניםלשנימשמש-אחריו)הנגררהצעיד':גנך
לעיל.שנזכר ) 15-14 ' 11 (יהודי'שלמשאלותיוכל'מה-ג.ם

הראוילמעמדזוכההמקופחהילד :מוכריםספרותייםדגמיםעל-פיבנויזהסיפור
מונמכיםהללוהדגמיםזהשבסיפוראלאונו',שהתפקרהתלמיד-חכם ~, ~

דלה,העלילהחלוש,בטלןמיןהואהמתפקרעילוי,חציהואהעילוי 16 :ז.כרקטנים

בהערהלעילשהוזכרהמקום(ראהאבנוסחגםזהמסוגרו-משמערתשלמקרהמגלהצוקושלמה ' 1 ::::.- =======
יצחק-מאירהעבריתהצורהאיטשי-מאיר.ם wלנרגעתאבנוסחנוספתמעניינתתופעה .) 14,עמ' 1

ליבושאברהםשללשוכרפעמייםאיטשי-מאירואילופעמים), 4 (המספרשללשוכרלעולםהיא
 ;) 4 (חיל."'אלמחילהלך'ראיטשי-מאירהדובר:מבחינתדר-משמעיתבעמדהופעמייםבמפורש,

עלשמדווחהואהיודע-כולהמספרלכאורה :) 16 ( '."זאשלמאיואיטשיאיכנוזהמאיר'איטשי
בשאר(המאפייןהאיריבשםהשימושאך .מאידךבושחלההיפוךועלמחדבלימודיםהצלחתו

אלאהיודעת-כול'הסמכותבעלמפיבאלאהדיווחשאולימרמזליבוש)אברהםהדובראתמקומות
דרגתהנערלעגנוןלייחסאפשראםהיא,השאלהבספק.מוטלתשיפרטושאמינותברבר,הנוגעמפי

זו.מעיןתחכום

ראהההנמכהמגמתעלהאבות'.מסיפוריהשאולה'התבניתעל , 13עמ' ,) 1הערה(לעיל,צוקודאה

w ,14עמ'וסוף 12עמ'סוףם • 
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 [8]פישלוכרכה

אינהעצמההיא :ההנמכהלמגמתמסייעתהמספרדמותדרמאטיות.חסרהקונפליקט

מקבילושלמעמדהמוקטןלדגםמייחסתהיאאבלזה,זעירמידהקנהמעלעומדת
קונוטציותטעוניםלשוןצירופיבאמצעותבעיקרזאתעושהוהיא .אטימדרה

 ;) 7 , 11 (חפץ'שלבוונמהחפץשלבו'ממקום ;} 5 , 11 ( 1חילאל'מחילנמו:גבוהות,

הזהבעולם'לא ; ) 11י 12 (הדואר'לביתומעריב'משכים ; } 15י 12 (יכול'הכלוכל'כל
מצירופיםאחדים 17 }.אבנוסחכברמופיעים.(חלקםועוד ,} 24י 11 (הבא'לעולםולא

למשל(ראה"נמיכותו"אתמבליטים-הטקסטעםכפגישתם-אלהטעונים
שאיךהקודשבלשוןכתוביםשהםמפניהזהכעולם'חלק :המספרשל"ההסבר"
 .) 2-1י 12מינות'מלאיםשהםמפניהבאהעולםפרנסה,לידיהאדםאתמביאים

 , 12 (לאנשים'ולאלאלוקים'לאהביטויכגרךהסופר,שלסמויהכוונהמשרתיםאחרים

עודכלאך'לאלוקים',טובלהיותחדלמינותספרילקרואאיטשיהתחילנאשר .) 14
עללומונח'מהראולאאלה(כי'לאנשים'טובלפחותהיהפתוחה'גמרא'לפניישב

בביתונכנס('יוצאבפומבישהתפקרעתה, .) 8 , 12הגמרא'.מןלמטהברכיו

אביושציפהזהמאיר'איטשי :המשפטטוב.איננוכבר'לאנשים'גם 18וכו'),החבורה'

שהואכיווןאירוני,-לאנשים'ולאלאלוקיםלאאינולשידוכיךטובשיהיהממנו

כאחד.ול'אלוקים'ל'אנשים'במקביל'שידוכיך'מעמיד

הקישורמלותעלמשחו

במסופרהמספרמתערבהקוראאלפניותובאמצעותקישורמלותבאמצעותגם

אתומגישלסיפורהקוראביןמתווךהוא 19המאורעות.ואתהדמויותאתומעריך

אפואישפנייהושלמודוסשלקישור,שללמליםמראש.שחוממהצלחתעלהמסופר
 :הדוגמאותואלהאמונותיו.ושלהמספרדעותשלבשירותןתפקיד
 ' ...ש'וביותר ;) 18 , 11 ( '".םאספקאלאלומר."צודך'אין ;) 6בעמ'דיון(ראה'אפילו'

 ' ...היטבמסתכלים'ואם j ) 16י 12 (יודע".'מי'אלמלא." i ) 22 111 ( '."ש'מלבד j ) 19י 11 (
העסק,לתיאורשייכ-רתהאחרונות[ארבע ) 21 , 12 (שעדיין."'הםואף'מלבד." ;) 18 , 12 (

אלא."'לודי;'ולא ) 2 1בעמדיון(ראה '".הזכלואחרזה."כל'ואחר j ]. 5בעמ'דיוןוראה
 ;) 38-37 , 12 (ודאי".'מקוםמכלואפשר".אפשר." ;) 13 , 12 (דבר'של'כללו ;) 10 , 12 (

 .) 2 , 13 ( '."םאהוא'ספק

אנירוצהאך ;הקודמיםבפרקיםונותחונזכרוכברשברשימההמובאותרוב

מציינתקישורמלתתוספתללאהעומדת ,pזהזיקהמלת :נוספתתופעהעללהצביע
מעניקהשהיאהמיוחדהצבע(מלבדזומליתשליתרונה 20וכו'}.כדימשום,(כגון,

מןמושכיםשהםוכקוכרט~יותאלהבביטוייםבהרחבהמטפל ) 16-13עמ'(שם,צוקושלמה 17

הדברים.עללחזורטעםמצאתיולאבטקסט.פועליםהםכיצדמראההואכןכמרהמקורות.
כאחדליבושואברהםוהמספר ,) 25 , 12 (החבורה'לביתלבואהואאף'התחילהירשקיגםלב:שים 18

 .אותרלגגות"שנחו"
המעריךהמספרעלואילך. 147עמ' ,) 13הערה(לעיל,אבןשלמאמרוראההמתערבהמספרעל 19

"פניםהסיפורלפי :עגנרזשלבפרוזהמרכזיתטכניקה-המשולב'הדיבורגולומכ,הדי :דאה

ואילך. 253עמ' ,) 1968 ( 1הספרותאחרות'",

מחקרי :בתוךהתנאים,כלשרןנשכחותבר-אשר'משהשלבמאמרוכאריכותדאהזרתופעהעל 20
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סוכה''נוי [9]

אמורפית,שהיאומשום ;סיבתימאשריותרנסיבתיאופיבעלתשהיאב) iל:פת

בונראומילדותו'שכבראחת.ובעונהבעתשוניםמסוגיםקשריםמסמנתהר.יהי

צריךשהוא'וביותר ; ]) 1 (בילדותו'עוד'כי :אננוסח ) 1י 11 (תורה'בןשלסימנים
כל'שלא ; ]) 9 (מגדל'שהואמה'על :א[בנוסח ) 19י 11 (ביתו'בתוךהארץעםלגדל
הםנוהגים'שמנהג ; ) 22י 12 (עצה'לעוץיודע'שהירשקי ; ) 8י 12 (יודע."'אדם

 .) 26 , 12 '".לכ'כי =(פניו'עלשפוכההארציותעם'שכל ; ) 30י 12 (הסבלים'

רבו'של'כללו

לעולםכמוהזהלעולםליבושאברהםשלוהחמדניהתועלתנייחסואתמבקרהמחבר

ילהיפראלאערכיךשינויעלמעידשאינונראהבניואתבהערכתושחלהמעברהבא.

רואההואעתהעשירים,שידוכיךלויביאהתורהשלימודציפה:קודםבהםדביקותעל
ההזדמנותאתליבושאברהםהחמיץעיןלמראיתהזה.עולםסוכה)(בנייתבמצווה

הצעיריבנובאמצעותופעם 1הבכורבנובאמצעותפעם ::ם d"פעהבאבעולםלזכות
הםופרנסהתורה 21 •בלבדהזההעולםאתבהראהוהואכדינהכשרהסוכהשבנה

אתהבא,והעולםהזההעולםאתהרואהליבוש,אברהםשלבתודעתווסתריתרתי

וזבולון'!).'יששכר(והשווהזהאתזהכמוציאיםוהתורה,הפרנסהוהרוח,החומר

הזה,העולםמולהבאהעולם :אפילוופשטניתפשוטההדיכוטומיהאבנוסח

העולם :המאזניםכפותמצבשינויאתמראהוהעלילהיעם-הארץמולתלמיד-חכם

במקבילעלההזהוהעולםהתלמיד'-חכם,שלהתפקרותומשוםהפרקמןירדהבא
הסוכה).בנייתבמלאכתבשיאה(שהתגלתהעם-הארץשלהחומריתהצלחתובעקבות

אם :הסיפורתבניתשלדיאלקטיתלהשלמההקוראמצפהזאת,לעומתב,בנוסח

 ;זהוגםזהגםיביאהירשקיהריהבא,עולםולאהזהעולםלאהביאלאמאיראיטשי
באזהכאשרדווקאהבאהעולםאבדןעםהשליםליבוששאברהםהיא,והפואנטה

קודש.שלבמסווהשלוגישת-החולאתליבושאברהםכיסהקודםהירשקי.בידילידו

ששנירואהואינו-הזהבעולםלהסתפקמוכןוהואבאחתהמסווהאתהסירעתה

 .לומזומניםהעולמות
בנפשושחלברגע :אידאית""פואנטהמסתתרתשבעלילה""פואנטהלמתחתאך

לפרנסה,מ~ברהזההעולםמושגבתודעתוהתרחבובמקביל-הבאהעולםעלויתור

ברגע ;העתכלאותושליוותההדיכוטומיהמיטשטשת-"אנשים"רווח,עסק,

לזכותמועמדהואלמצווה,פרנסהביןוצנועהמתונההרמוניהעםסוףסוףשהשלים
"קצת"לגםיזכהאולי ) 9י 13 (הזה'עולם'קצתבשהסתפקברגע ;העולמותבשני
בתוכהמקפלתהיאבאשרזאת,להמחישהסוכהכמוואין 22מוצא.מסתמןהבא.עולם

מאשרזולהשלמהיותרמתאיםמועדואין(מלאכה).החומריעם(מצווה)הרוחניאת

 .) 39י 12 (חג'שלראשון'ליל

 , 98-96עמ'ובמיוחדואילך, 93עמ'תשמ"ג,ירושליםלשיבה,בהגיעובן-חייםלזאבמרגשיםלשרן

נוספת.ביבליוגרפיהשםרואה . 27 , 26 , 23-21הערות

 . 19עמ' ,) 1הערה(לעיל,צוקוהשררה 21

 65עמ'תשל"ג,תל-אביבעגנון.שלהסיפוראמנותשקד,גרשוןראההישר".מדרך"סטייהמעין 22

ואילך.
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 [10]פישלוברכה

ראשוןנספח

ובניוליבושאברהם

כילתרדה.שרפה.בעציסוחרליבוש,אברםהקדישמאיר.יצחקאתהבכור.בנראת
'ראש-חד'שהיהמזהחרץ ;בעל-תורהשלמובהקיםסמניםברנראובילדותוערד

החרדותלחייועלנגררותהיוהארוכותופאותיוורזהצנום tחלשנערהיה tויעלוקצת

למלמדממלמד'חדר'.אלמ'חדר'חילאלמחילהלךראיטשי-מאירדם.טפתבלי
הנאהמזהישליבושולאברםבתרדה.ועוסקשםלומדהואבית-המדרש.אלויבא 5

עליוויקפוץשלי,מאיר'לאיטשעילמדואדרבא. ;מלמרדומבטלוראינומרובה,

 .תמידוארוחתנדןעםעשירמחותןכלומר'בעלן'.
'עם-הארץ'אךבריא,'מגרש'ם'נערהירשקע.הצעירבבנונזכרשהואפעםובכל

שאינוביתר,בתרךעם-הארץמגדלשהואמהעלעצמו.עלוכועסמתרעםהואגס.

מלאכה.כלולעשרתעציםלטלטלרקיודע 10

אלהרבהלבראויחדלהאחרוניםבימיםמאיריצחקנתקלקללהכעיסוכמר

ספריקחשלאכמעטהאחרוניםבימיםובפרט .כלמודרמתמידראינובית-המדרש

ובאותיותקטןבפורמטהנדפסיםספריםחיצונים.בספריםהיוםכלנשקעהואלידו,

אלבאאיננומאירהבא.".ריצחקעולםולאהזהעולםלאבהםלהקרראשאיןקטנות.
אצלערבולפנותבקרבכלמחכהבטל.הולךהואבית-המדרשובמקרםבית-המדרש, 15

איטשיאיננוזהמאיראיטשי :דברסוף .לקבלצריךשהוא'גאזעטין'.עלהדוארבית

לאנשים.ולאלאלקיםלא .אזשלמאיר

מלאכה,כלערשההואאתםרוציםיכול;הכלכל-רכל.הואהירשקע.הצעיר.ואחיו
במסחרר.אבירידעלהואעוזרמלאכה.לאותההנצרכיםכלים.לושאיןפיעלאף

ויצחקאביר.ביתאתהזןכמעטהואביתם,אתלפרנסבמההיהאםיודעמיהואלולא 20
הגס.אחייאתפעםבכלמבזהמאיר

הצעירשבנרהסכה.אליר"טבבגדימלובשליבושאברםבבראהסכות.ובחג
חושבהוא !זרסכהנאהכמה :יפיחעלומתפלאבהמסתכלהואארתה.עשהבעצמו
נפלאה','כריה'איש',הואהירשקעמאיר.איטשעשלהחכמותבכללימהבלבבו.

עולםשלימהירשקעלייהיהלפחותאךמשניהם.לייהיהלאהבא''עולםיד.אומן 25

הזה."
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סוכה''נוי [11 ]

שני*נספח

רבניוליבושאברהם

שכברלתרדה,הסקהעציסרחוליבושאברהםהקדישנזאיריצחקאתהבכורבנראת

חלושנערעילוירחציחדראששהיהממהחרץתרדה.בןשלסימניםברנראומילדותו
דםקורטוארשלאהחיוורותלחייועלהיונגררותהאורכותופיארתיוורזהצנוםהיה,

מימיהן.

 .למלמדממלמדלחדרמחדרחילאלמחילהלךמאיריצחקהואמאיראיטשי
לומדהיהשםהמדרש.בביתמקומרקבעמלמדיוכלשלתורתםלוהספיקהמשלא
תורהדברישיכנסועדזמןלבטלהוצרךלא .חפץשלבווכמהחפץשלברממקום

היה,מהירהתפיסהבעלמאירשאיטשישבחדר,חבריושלהכבדיםבמוחותיהם

[הוא]ידעכבר ].[השבועבסוףחבריוידעושלאמההדף]אתידעבשבתבשנינוכבד
השבוע.בתחילת 10

כגרןלויצריךשהואבזמןאפילומלימודומבטלוואינובבנושמחליבושאברהם
לגברתבשליחותאותרלשלוחארעסקיו,לשםללכתצריךכשהואהחנותאתלשמור

יתמידהתווהעלישקודילמרהשלימאיו'לאיטשיילמדוכיוצא.כלוכןחרב
כלמהשהריבדיחה,דרךליבושאברהםאומויזיקלאודאילשידוךבלימודיו.

 .לבתותרדהבןחתןהלאיהודישלמשאלותיו 15
בנרעלהואעצבבברורעלשמחשהואבזמןשלימה,יהודישלשמחתואיןאבל

כךגופרוכתוקףומגרשם,הארץעםמגושם]ננערזההיושקיהירשקי.עלהצעיר

להתפלליודעאםספקאלאחרמשפרשהיודעשאינולומרצריךאיןבתווה.חולשתו
שהואובירתוהירשקיזה]הארץנעםלוגורםצערהרבהשיבושים.בלאאחתתפילה

וראהליבושאברהםאיןהיושקיעלכעסומרובביתר.בתוךהארץעםלגדלצריך 20
ליבוש][אברהםשהואמלאכהכלועושההעציםאתמסדובעסקיו'מסייעןשהוא
מלבדהנעלבים]בעלבון[הוראהנחר.[הגוף.]תשישותמחמתלעשרתיכולאינו

מקרםשמניחבלאעצמודעתעלמוכרופעמיםהלקוחותעםדבריםקושרשהוא
 .הפסדלושגרםבוולנזוףלכעוסלאביר

שלוהדרםפארםהזההמתמיד .מאיריצחקצעריליבושלאברהםלוגורםמיאבל 25

דלתיעלמלשקודפסקאחרת.דרךפתאםלולקחראמוושל]ליבוש[אברהםאביו

באואםהמדרש.בביתעצמומראהאינועתיםהמדרש,בביתעצמומראהעתיםתרדה.

אחדעללכסותאלאבאההגמראאיןהספריםמארוןגמראומוציאהמדרשלבית
לעולםולאהזהבעולםלאחלקלו**איןבהםהקוראשכלהקטניםהספריםמאותם

מורבעים.סוגרייםביןכאןשולבוהמחברעל-ידישנמחקוהגירסאותשלרובן *

לא. :הידבכתב * *
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 [12]פישלוברכה

לידיהאדםאתמביאיםשאיןהקודשבלשוןכתוביםשהםמפניהזהבעולםחלקהבא.
מינות.מלאיםשהםמפניהבאהעולםפרנסה,

זמןכלדואה.]אינוכאילועצמו[עושה .עצמומפייסליבושאברהםהיהועדיין
לומד]תמצאואםלמוטבשיחזורתקוהישנערייךהמדרשמביתהבןעצמועקדשלא

אתדואיםאחדים[שאין[הוא]המדרשביתמבאימאידשאיטשי[שהיה]זמןכל 5

בידומהדואיםאחדיםואיןלפניופתוחהוגמראמעשיואתעושהמהמאידאיטשי

תקוה,ישעדייןפתוחהגמראלפנייושבכשהואלפרקיםאותוודואיםהגמרא]תחת

אתשמניחנבלאבלהגמרא.מןלמטהברכיועללומונחמהיודעאדםכלשלא
בביתונכנסיוצאוהתחילבזהמסתפקאינומאידאיטשיעצמו]שמכניסהגמרא

אלאשםקוראשהואבעתרניםלודיולאהבלבדבריזמנואתומבטלציוןהחבורה 10
אתמידיולקבל[לשם]המכתביםלנושאוממתין[לארוב]הראולביתומעריבמשכים

נשמעמהלדעתרצוןשמתוךשמו'נעלהבאיםלו]מזמיןשהואנחבאיםהעתונים
איטשידבר,שלכללוהחדשות.אתלדעתראשוןלהיותשיזכהכדינחרשות]בעולם]
לאנשים.ולאלאלקיםלאאינולשידוכיךטובשיהיהממנואביושציפהזהמאיד

מלאכהכלעושה[רצונכם]יכול.הכלוכלכלהואהדיהידשקיהצעידאחיוכנגדו 15

לעמודיכולליבושאברהםאםיודעמיושקיחיאלמלא .בעסקיואביוידעלועוזר

עציםסוחרימידיממשלוקח[לקוחות]להוציאהידשקיהואיודעמתחריו.בפני

אתהמפרנסהואהידשקישבעצםדואיםהעסקבהליכותהיטבמסתכליםואםשכנגד

ופוקדהסבליםידעלהעומדוהואהנתיבותמביתהעציםאתהמביאהואהבית.

בהם.הרגיליםהלקוחותמלבדהלקוחותאתלוהמוציאוהואלסדרםהיאךעליהם 20

לקוחותיו'הםחושקיבזכותליבושאברהםשלמלקוחותיוהםשעדייןהםואף
ליבושאברהםהמלאכה.לבעליידנותןהואצודךישואםעצהלעוץיודעשהידשקי

ועםמגושםיצלחלאבןבולדאותשהתרגלרגילותדואח.אינוועתיםרואהעתים

עלמאיד,יצחקשלדעתוהימנוקשהעליו.דעתולשנותלונותנתאינההארץ
לביתלבואהואאףמשהתחילהמגושםאחיואתאותומבזההיההשניםכלהידשקי, 25

פניו.עלשפוכההארצותהעםשכלמאידיצחקשלפניותכסהבושההחבורה

התלמידאתאותומעמידאביואיןששובדיו .ודיואחיואתבלבומבטלהידשקי

לביתלרוץבעסקים,הידשקיהואטרודהוא.הארץשעםעללהוכיחוכדיכנגדוחכם
קרוביהםבשבילהעציםמןיזרקושלאעליהםלהשגיחסבלים,לשכורהנתיבות,

עציםזורקיםעליהםמשגחתהעציםבעלשלעינוכשאיןהסבלים,הםנוהגיםשמנהג 30
טרדותהרבההרבההעציםאתשמביאאחדזה,כלואחרומלקטים.קרוביהםובאים

אתלעשותכדיזמןהידשקילומצאעדייןזהכלואחדהמקום.לפילסדרםכדייש

סוכתאתעושההיהבריאהיהליבוששאברהםשל][שכוחובזמןלשעבדהחג.סוכת

עלדואגהיהוכבדליבושאברהםשלכוחוחששזושנהעצמו.ידיעל[בידיו]החג
נאה,סוכההסוכה,אתועשההידשקיעמדדברשאמדבלאפתאוםיעשנה.מיסוכתו 35

עשהגמורהארץעםזההידשקיודאהבוא .מימיוכמותהעשהלאליבוששאברהם

יודע]נשאינוואפשרסוכההלכותלמדמאירשאיטשיאפשרכדינה.כשדהסוכה

יודע.אינוודאילמעשההלכהמקוםמכלבהלכותיה.בקישהיה
יוםנבגדימלובשכשהואהכנסתמביתחזרליבושאברהםחגשלראשוןלילהגיע
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יושבלהוסמוך .לווממתנתיושבתואשתועדרךהשולחןאתומצאלסרכהנכנסטוב.
ברישאםהואשספקבספרודוברוראשומותר]אםשספקספר,[רבידומאידאיטשי

סרכה.נוימשום

יכולהיהולאנסתכלהצעידבנוהידשקישעשהבסוכהליבושאברהםלונסתכל
אלאכלוםאמדלאאבלהירשקי.שלשבחוולהגידעליוהטובהדעתואתלכבוש 5

סיכםלסוףהוא.נפלאהנויההירשקימאיראיטשישלחכמiווכללימהבלבוחשב
מכלמזה,ולאמזהלאלייהיהלאהבאעולםואמד,בניושניכנגדהדהודיוכלאת

הירשקיידיעללהכחישאיןזהדברהזה.]עולםקצתליישהידשקיידינעלמקום

הזה.עולםקצתאנימוצא
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