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משווהעיוןועינם":"עירו-אשה""לדעת

מופלגומרחקרבהקרבהא.

בשנימתקיימתלעגנוןעוזביןהזיקה
בהקדמהוכךוהיצירה.האהבהמעגלים:
קריאות"שלושעוז:כותבהשמים"ר/שתיקת
הזה,בספרנכללותעגנוןמיצירותבשלוש

קוראבידיאלאגמורחוקרבידינכתבשלא
עגנון .) 7<עמ'שקרא"מהאתהאוהבעגנון

בעניינירבהבקיאותהמראה '//הריש//בספרו

המניין:מןפרופסורמכנהואקדמיה,מחקר

וידיעהאהבהלענייננוגמור.פרופסור
מביאהידיעהאמר:הרמב"םלזו.זוסמוכות

אהבהכהשלמה:לומרניתןוכךאהבה.לידי
אוהבהואעוזעמוסידיעה.לידימביאה
גמור'חוקרכאלאליולהתייחסוישעגנון

אחדהואשעגנוןהמניין'מןפרופסור

האחדהמעגלהחשובים.התמחותומתחומי
אפוא,מתייחד'לעגנוןעוזאתהקושר
נמצאהשניבמעגלוחקר.ידיעהבאהבה,

לאהבה, .עצמובזכותהאמןהסופר'עוזעמוס
במשפטולדבוקאם-יצטרףולחקר'לידיעה
ההשפעה.מןהפחד-בלוםהרולדשלהנודע
החקירההידיעה,האהבה,שירבוככל

האמן'שלמצדוהרצוןיגברכךוהדרישה,
עולמוהשקפתמעמדו'חירותו'עלהשומר

שעלולממהייראלחתסגנונו'וסגוליות
עצמאות.שוללתהשפעהאוכחיקוילהיראות
שביןהזיקהלבחינתפנינואםהתולדה,

לנקוטאםאועגנון'לביןעוזעמוסהסופר
ההקדמהמןהמובאהבעקבותזהירה,לשון

אהובותליצירותזיקההשמים//'ר/שתיקת
גדול.ומרחקרבהקירבהעגנון'משל

קטבים:שניבהשישיחסיםלמערכתכדוגמה
להביאניתןמופלג,ומרחקגדולההערצה

'עיידוהרומנסהואתאשה////לדעתהרומןאת

אהבתרקלאכילהדגישראויוכבר .ועינם//
טעונילבינהשבינויחסיםלאשה,גבר

כסיפורהרומןביןמחבריםומשברים,רגשות

כסיפורהסיפורית,לרומנסהמתארךאהבה
הרבהאלאיותר'ותמציתימרוכזאהבה
כותבביןוהמרחק,הקרבהמזה.יותרוהרבה

הז'אנרי'בשונימתמציםלאלרומנסההרומן
עולםהשקפתשביןהעמוקבקשראלא

לפואטיקה.

ועינם""עירועלעוזב.

והנידונותעוזשלהאהובותהיצירות,שלוש
"סיפור"תהילה",הן:השמים//'וב/שתיקת

לנבוןדעתאולםשלשום",ו"תמולפשוט"
לאלמחקרווידיעהאהבהשמצרףמיכינקל

כלשהוחלקהמפרשתבהתבוננותויזניח
הםלכךעדותהעגנונית.היצירהממכלול
התבוננותעלהבנוייםעוזשלפירושיו

שמחשיבומי .עגנוןכתביבכלוהתמצאות
תפארתאתסיפור//ב,,מתחיליםעוזכמו

תפארתאתגםלהעריךיודעהפתיחה,
ארבעהמופיעיםהשמים"ב'ש'תיקתהסיום.

הפותחהמאמרלהקדמה.בנוסףמאמרים,
מחדשמביאחזרה",והדרךהחלל"הלב
ואשרלעגנוןאזכרהבערבעוזשאמרדברים
 •העזה//התכלת//באורבספרוגםהופיע

כפותחוגםלעצמוכשהואהחשובוהמאמר
התייחסותבסיומוכוללהספר'כלאת

ועינם","עירושלומפרשתמגביהה
הנחתואתרבהבמידהתואמתזוהתייחסות

מפורשות,אותולהזכירמבליקורצווייל'של
הקוהלתיתהגירסההיאועינם""עירוכי

גינת.שלחייובמפעלשהומחשההעגומה,

נאאלגדולות.בהכללותפתחתי:כאשראסיים"אני

עירולשוןכיואוהביועגנוןקוראיישכחו

שלשרידיההכולככלותאינםהעינמייםוההימנונים

שיריםאלאהםאיןואבדה:ששקעהעתיקהתרבות

עצמם.אתלשעשעכדיובתואבלהםשבדוולשון

שלמפעל-חייוכלמפני·כןובייחודומפני·כן

עלהרוחהולךסובבואפר:עפרהואגינתהדוקטור

(שם,הבל"הכולהבלים,הבלהרוח.שבסביבותיו

 ,) 17עמ'

עוז:שלנוסףמשפטגםלהביןישזוברוח
בהןאיןשבסיפור'המסתוריות"ה'סגולות'

בגילויכאןמדוברלאשם>.(שם,ממש"
בולטמחברגשרשהןומסתורין'תעלומות

הרומנסהוביןאשה////לדעתהרומןביןלעין'
הצפוניםבסודותאלאועינם//',,עידו

גורלושמלמדיםכפיכחסרי·ערך'שהתגלו
גמולהשלומותםונפילתםגמזוגבריאלשל

גינת.ודוקטור

הנעלםגילויג.

בהכרחשאינםהמסתורין'מןהמתחייבהצד

הנתקליםאלהשלהרצוןהואממש,חסרי
עלכאןמדוברולאפשרם.אתלמצואבהם,

הגנאיככינוי"מעגבנים",בחלקם,הפרשנים,
אוובכתב,בעל-פהיזהרס.בהםשהטיח
באבדאברהםנגדםשיצאכפיסמלים""ציידי
לפענחברצוןאלאעגנון'עלהמקיףבספרו

וכמאפייןהעלילה,מןכחלקהמסתוריןאת
שלזומבחינההגיבורים.התנהגותאת

החידתיהכמוס,שלללב·לבולהגיעהרצון
ושלעוזשלהיצירות,שתינראותוהנסתר'

הרומןלרעותה.אחתמאדכקרובותעגנון'
אישהואהראשישגיבורואשה//',ולדעת
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קיימתשבהוהרומנסה,החשאיהשירות

הבולטעניינםגמולה,סודותעלתחרות
הנעלם.לחיפושההתקדשותהיאוהמשותף
מצטיירהחבוייםלסודותלהגיעהמאמץ
שניתןדבריםמישורים:בשניהיצירותבשתי

וחידותרבבמאמץגםולואליהםלהגיע
הישגיובין .לפתרונןלהגיעסיכוישאין

משתייךשיואלהחשאי'השירותשלהגדולים
הישגנזכראויב,יותתרכבשיבושאליו'

שללרציחתההמזימהסיכול :מרשים
בעתהישראליתהפילהרמוניתהתזמורת
מידתשבאוסטרליה.בבריסבייןביקורה
בכלכמוהיאהבדיה,כנגדשבפרטיםהדיוק
יואל,מינון.שלבעיהספרותית,יצירה
הואשכןבתפקידו'מצליחעוז'שלגיבורו
לתהותאנשים,שלסודםעללעמודמיטיב

חשוב.לידעבעזרתםולהגיעקנקנםעל.
גמזו'גבריאלאתלהציבניתןלובמקביל
ידכתבילרכושהמצליחעגנון'שלגיבורו
גםלהשיגבידוושעלהונדירים,עתיקים

סימניועליהםסגולהעלימיוחדים,עלים
כאשרוהולך'מסתבךהתפקיד .מוזרכתב

הפסלכגוןיצירתיסודבתוכומכילהחודמי
מעשההחתוליים,ממשפחתהטורףשלהקטן

היהאפשריולאטבעי"לאחובב,אמןידי
עללכפותהצליחשהאמןאףבעיניו'הפסל
 ,) 6<עמ'בת"מצוייחתוליתגמישותהחומר

הכד'מןהעליםשלחשיבותםאתמביןגמזו
יותרלונוחלחקרם.להגיעישכיללאאך

גמולה,שלמיטתהלידשישיםרטובבבגד
רופאים.שלכעצתם
ענייניםשלבגדרהםאףלשוןסתרי

נזכריםובילושבלשנותבילוש.המחייבים
וכברלשון.עלנופלכלשוןועינם"ב"עידו
מןכארכיאולוגיה.כמוההבלשנותכינאמר
המלהומןשלםכלישלשרידהשבור'החרס

 .עלמסקנותלהסיקהחוקררוצהבשורשה,
שללסודןהרףבלינדרשיואלמלא.עולם
שונותמלשונותמליםהמצרףלצלילמלים,

"מובהק"המלהאותומטרידההגייתן.פיעל
אתהעמידעגנוןהמדויקת.משמעותהעל

ההימנוניםסודפענוחואתעירולשון
גינת.דוקטורשלמעייניובמרכזהעינמיים
היצירות,שתיבמרכזהנמצאתתעלומה,
נכרכתרחוקה,ורפואתהגלוייםשסימניה
חולתהסהרורית,גמולה.מסתורית:במחלה
הנפילה,מחלתאותהשפוקדתנטעהסהר'

המחברברומן'המופיעיםהכינוייםמןבאחדו

כוכבי-ירחי.ליקויהעגנונית,לדמותאותה
הכבלמןעבריה,שלמותהסודוקיים

אסון'ספקהארץעלמוטלשהיההחשמלי
שלנפילתהוקיימתלדעת.איבודספק

דוקטורואיתההגגמןהסהרוריתגמולה
חוזרשיואלהגג",בעליית"החרפהגינת.
הכפייתיים,מהרהוריוכחלקאליה,:נדרש

עלעבריהשלהדוקטורבעבודתנקשרת
אנקת Hברומןהגגעלייתברונטה,האחיות

לאמגשרתאליה,רומזעוזשעמוסגבהים"
הנודע,האנגלילרומןשלוהרומןביןרק

לרומנסהגםאחתובעונהבעתאלא
הגג.עלנקבעגיבוריהשגורלהעגנונית,

וסמלתעלומה .,

שהנתיבביצירותתימצאבשפעסמלנות
נעלם,אחרהחיפושהואבעלילתןהראשי
בנבדלזאת, •אליולהגיעסיכוישאין

גילויהואבהשהעיקרבלשיתמספרות
המתחבהשמכריעריגולספרותאוהפושע,

מכוונתסמלנותהמסוכנות.הפעולותורצף
ביןהמתחלהאדרתהאמןבידיכליהיא

פתחפותחעבריה,השםלאי-ידיעה.ידיעה
בשמהגורלה.שליותרמקפתלראייה
לעםהצפויעלמרומזאיוםמסתמלובמותה
גוריהאלבפירושוטוננו .בארצוישראל

שטעהדומההשכינה.עםגמולהאתזיהה
כילהניחסבירבעגנון.ניטשהאתוהחליף
כשהואישראלעםשלהאנשההיאגמולה
אתהמערבבתמסוכנת,להתנהגותנתפס
 •וריסוןתבונההמחייב ,השקולעולמו
ב"שבועתאהרליךשושנהשלהשינהבמחלת

עידו Hכמושפורסמה,הרומנסהאמונים"

הסכנהנראית , 1950בשנתועינם",

שאינובשנתושקועעםיתרה,שבפסיביות

הסהר'מוכתבגמולהלפעולה.מתעורר
אתממנהתמנענהלאנעולותדלתותששבע

הגלומההסכנהמסתמלתלגג,העלייה
וכךמעצורים.נעדרתמופלגת,במשיחיות

שבהתקרבותהסכנהאתלעבריה,להוסיףיש
שנותקכבל ,בהופעתוהמטעהלוהטלזרם
הואובינתייםתיקוןודורשהארץעלונפל
מזכירגלויההיסטוריתמבחינהחללים.מפיל
רחוקכאירועתרפ"ט,מאורעותאתעגנון

שהטילהעוצרלילות ,הבריטיהמנדטואת
ואתוקרוב,נזכרכאירוע ,הזרהשלטון
השגיח,העולםממלחמתהחייליםשלהחזרה

ברומן ,עוזבדירות.למחסורשגרמה
גיבורואתמעסיק , 1989בשנתשהתפרסם

הנראה(ככלדדועלשנכתבהספרבקריאת
מלחמתשלבהקשרברטוב)חנוךשלספרו

ניתןועדייןספיחיה.וספיחיהכיפוריםיום

לקנותלקלקיליה ,יואלשנוסעכפילנסוע,
עגנוןפח.דכלבלילגינהזבלהערביםמן

סודאתבוחניםהכולל,הסמלניבמעגלועוז,
קיוםעלהמרחפתהסכנהואתגיבוריהםקיום
ישראל,לביתהצופיםסופרים,כשניעמם,
נחבאתאךגדולה,פוליטיתבמעורבותעגנון

גדולהפוליטיתבמעורבותעוזהספרים,בין
וכקצהוהזדהותפעילות ,במאמרגלויה,ו

מותן .אשה""לדעתדוגמתביצירהקרחון
הסמלניתמשמעותוועבריה,גמולהשל

עםעתידעלהמרחףהגדולבסודנוגעת
הדחוסהומנסהברעגנון •במולדתוישראל
ברומןעוזאחת.בדמותומוותמחלהצירף

העירמתרחב,שרומןוככל-המתפשט
ההיסטוריאלפונההואפריינורתורפבצדק

ביןועתידותיה,האומהצפונותאתחילק-
בגורלהקלהואהבת.נטעוביןהאםעבריה
ביןבמחלוקתשנוילנושאאותווהפךהבת,
המשך.חיילההועידוגםהאם.וביןהאב

העםושלהיחידשלהקיוםלהמשךרמזעגנון
גמולה:שללהלווייתההמשותפתבהליכה
עמומיברומנסה,גיבור-עדשהוא ,המספר

לחתונה,רומזעוזעדנה.הקטנהונכדתו
ביןבר-קיימאקשרותקשורתבואשמסתמא

אחריה.המחזרקראנץדוביוביןנטע

הנצחייםחסודותח.
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הנקשרהלאומיההיבטאתמלווההסמלנות
הגדוליםהסודותחיפושהיצירות.בשתי

תחפושת.ובלאבמישריןנזכרהאוניברסליים
אחרהחיפושנזכרהעגנוניתברומנסה

המיתוסאחר:לשוןההיסטוריה,ראשית
שאלוהיהסברוהחוקריםהפרה-היסטורי.

האניואלוגבריים.היועינםשלוכמריה
קולבהםשומעעגנוןשלבסיפורוהדובר
כסודהאשה,תעלומתאשה.שירתנקבי,
בחרשבוהשם,דרךנזכרת ,והכליוןהדעת
לספרנסמךהשםאשה","לדעתעוז:

הדעתמעץהאכילההתחברהשבובראשית,
איןשבולעולםוכניסההעדןמגןלגירוש

מןשניטללנצחכפיצויהמוות.מןמנוס
בניםוהולדתאשהידיעתתבואנההאדם,
 ,היעודאחרהחיפושגםמצויובנות.

החלוף.שלבכוחוההכרהבצדהתכלית,
לסודמוליך ,מעיןאותיותחילופי"עינם"
למצואגינתמבקשאותוהזמנים,ראשית

התכלית, ,היעודהעינמיים.בהימנונים
עגנון .עירושלאותיותבחילופינרמזים
שללהצבהלהגיעיותרקלכיאותנומלמד

קלמושלמת.משיחיתגאולהכמותכליות,
מצאגינתהמילוני.ניסוחןאתלמצואיותר
 .עירולשוןשלהנעלםהדקדוק'סודאת

הדברים,שורשעללתהותקשהיותרהרבה
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כליכול ,כאןהנסתרת.ראשיתםאתלחשוף
מצדועוז .ובהשערתובאמונתולדבוקאחד

עצמההידיעהבעייתאתלהראותמעדיף
אתלהגדירמתעקשיואלבמחלוקת.כנתונה
נמלטת ,עמומתנצחתעבריה .בתומחלת

ונותרהומתרחקת.מחדשמתקרבתחוזרת,ו

היאנטעמחלתאםהלא·פתורההשאלה
מסכנתממש,אפילפסיהאואירוע,הפסק,
ותוחלת.המשך
עגנוןביןמפרידהגדוליםלסודותהיחס
ועוזקורצוויילשתפסוכפי ,עגנוןלעוז.
 ,קוהלתי ,פסימיצדועינם"ב"עידומגלה
עוזוהנעלם.הטמירבגילויהכרוךבכל

כילשכוחאיןאבל .יותרהרבהאופטימי
בשגגהאומרצוןבהיצמדהעבריה,שלרלןוג

אלהנמשכתגמולהושלהחשמללכבל
הגגמןבטעותאומרצוןנופלתהלבנה,

חד-הזיתיםובהרההלוויותבחדרסופהו
שלבגדרהיאהאשהידיעתכיונמצאהם.

שניתןגמורההתוודעותולאנצח,תעלומת
בלתייציב,מחסהבהלמצואבה,לעגון

שאינםהגדולים,הסודותמצד .מעורער
לפשרם,הכפייתיוהחיפושמתפענחים,

לדגםהמצטרפיםורומנסה,רומןלפנינו
המתמקדותיצירותשלארכיטיפלי
והמכלה.הממיתהסףהסף,לידבהיעצרות

למסתוריןהנדרשותיצירותשייכותכאןל
 ,הקוסמייםבספקות ,בחידלוןהכרוכים

כאןמהלכיםהסופריםשניהמטאפיזיים.ו
קפקא ,זיק"ביב"מומלווילהלךשבוכנתיב

בשירביאליק ,ד'הטירה""המשפט"ברומנים
עםהמתעמתותאלה,יצירותומת"."הציץ
בדרךהןהמוחלט,אללהגיעכיצדהבעיה
זהבנוסחמטאריאליסטיות.חזיוניות,כלל

פונותכשהן ,עגנוןמיצירותרבותכתובות

אלבהידרשוגםעוז .הסמויאלהגלוימן
הידיעהבעייתלרבותהגדולים,הסודות
המבטיחה.העזה,התכלתאלחותרעצמה,

כמורבים,ובפרקיםריאליזםמעדיףאוה
כמתנדביואלשלעבודתובתיאור

(היפר·ריאליזםיתרגם·החולים,בבית
אתמעציםהמטאריאליסטיהנוסחאליזם).יר

המרבההסגנוןדרךהגדולים,הסודותבעיית
הריאליסטיהנוסחוסתומות.חידות

והתוודעות,בהירותמפגיןהיתר·ריאליסטיו
עגנוןוהשתוממות.תהייהרצוףשתוכואף

כפיאגוז",ל"גינתהקבלית,לגינהנדרש
מלשוןרביביואל .טוננולפרששהשכיל

שמוורבדים,תכשיטמלשוןרבידאוגשם
הואחשאיכסוכןצורכו.כלמתחוורנויא

לאחרזהות.העלמתשלבתכסיסיםחייב
ובלבושומלאכתובכלינראההוא ,שפרש

לעיןבה,מתמידשהואהגינה,בעבודת
ביתו.לידאים,ור

צופןשלבעיה .ו

מענהבחיפושמפתחגורםהואהצופן

מןהלוטבהסרתגםוהקיומיותלשאלות

(לוט,לרסןמרמתיואלהמוחלט.הנעלם
בעצמוהמככבעגנוןשלבריתובןהואחבוי>

מייעדשהואבמשימותחלקליטולכמבקש
נתפסתהצופןבעייתאולם .עלילתוגיבוריל

שונותראייהזריותמתוךהיצירותבשתי

תורהשלכמרחקהמזוזוורחוקות
אף·דתית.מיסטיתמתורה·חילוניתסמיוטית
כשהןהמספריםשניאצלמופיעות,ששתיהן
מפניםהמספרים,שניזו.בעקבזואוחזות

גלויבמראהבמליםלהשתמשליכולתאותנו
שללמעמדהגםמפליגעגנוןסתר.וככתב

שנימלה.בראשבהופעתהואות,אותכל
בתהליכימופלגתבקיאותמפגיניםהמספרים
שונה ,אחרהיבטמהםאחדלכלאךהצפנה.
צופן.שלסגוליותועללחלוטין

יצירותיושתיועינם",וב"עידועולם"ביעד
לאותיותיש ,עגנוןשלביותרהחידתיות

לפיוכניצבותמליםכבונות ,כפולתפקיד
עסקשנה"עשריםמלים.בראשישיטה
גומלידתא,תעלומותבחקרעמזהעדיאל
עדעצומים,גוייםגאוותגדולהעירשחיתה
עפרערימותועשאוההגותיםגדודישעלו
עמ' ,עולם"<"עדעולם"עבדיעממיהואת
להתפרש,יכולהובגימלבעיןהבחירהשין),

האותיותשתי ,באקרוסטיכוןכשימושבצדק,

האקרוסטיכוןמןהמחבר.שםשלהראשונות
 ,לשוןבמשחקיהאותיותתפקידמתרחב
אליטרציה,רצופה,בחזרהקלמבור,

אםעדינהלי"סלחיהמצלול.ובהעשרת
הם.עמעוםשלדבריםדברייךלךאומר

שלעיננוערוףענבלשמעת,ריקהשמועה
ב"עידושכד·שכה).עמ'(שם,עגילייך"
הניצבותבאותיותהשימושמתרחבועינם"

נדיבהבידוגימלעיןרקלאהמלים,בראשי
המחבר:שלהמלאהשםאלאושופעת,
בתוךמזדקרהלוי'עגנוןיוסףשמואל
לייחוסהרמיזהגםנעלמתולאהכתוב.
בצורותהנתלהההסברשלבצדואבות.

ביתןאליטרציה> ,מבורקל(אקרוסטיכון'
 •כצופןביתבאלףגעהנוהסברלמצוא
המתרחש,לכלהמלאבשמונצמדהמחבר
לחוץ·לארץיצאושדייריוהביתכשומר
מוצפנתבדרךמגלהעגנוןקצרה.לתקופה

שהואכמספר'הגדולהאחריותומידתאת ,זו
בשמווצמודהביתשומראחתובעונהבעת

משוםזאתהנזכרים.והמקומותהדמויותלכל
ישראל'עםשלבראשיתואמוריםשהדברים
שלהמשיחיתגיהנסוהישרדותו'ביכולת
ובסודותוכיצדמתיישראל'עםגאולת

ללכתאפשרהזמנים.ראשיתשלהגדולים
עגנוןלפגינוכיולומרההיתוללצד

שלההתייצבותעללהקלכדיהמשתעשע,
הבעיותשלהגדולהרצינותןלנוכחהקורא

גורללהן'נדרששהואבסוגיותהנכללות
ועדעולם<עםהעולםאומותגורלועמו

צדאתהשעשועלפןלהוסיףניתןעולם).
לאותיותהנודעהמיוחדהמעמדהקדושה:

בפניבעמידתןגםהעבריות,האלף·בית

שהרילתיבות,בהתחברןדווקאולאועצמן'

 ,מאמיןסופרשלראייהבזויתלנועניין
עמועםהאלוהיםדיברשבהלשוןהמציג
וניתןהאנושות.לכלמסריםדרכהומסר

עגנוןשלבדרכונוסףאופןבכךלראות
בפניםולהופיעמחופשתבדרךלהשתלב

למשל'כמויצירתו'מגיבוריכאחדשונות
"בלבבבסיפורהקודשלארץהעוליםבמניין
ימים",

למלאיכולותהאותיותעגנוןשאצלבעוד
עוזשאצלהריזהותמגלהבצופןתפקיד

מתעתע.מצופןחלקלהיותעשויותהאותיות
הצפניםלבעייתכולוהמוקדששלםבפרק

להסיטיכולותהאותיותכיהטענהנשמעת
אפשרילמובןאחד'גלויממובןהכתובאת
מוסכםפענוחאופןבהכרחאינוצופן •אחר

כתכסיסלהיראותיכולאלאלנמען'מועןבין
בכתובלעשותרשותלנמעןהנותןקריאה
סגירות,שלמימובוישצופןהמונח .כחפצו
השירותמןשפרשלאחרהנתון'יואלסודיות.
בעייתעלתוההעצמו'למרותהחשאי'

עלשהשאירהפתק,למראהוזאתהנצפנים.
מחלקשללבולתשומתהדוארתיבת

מןפורשהואלהיענות.זכהושלאהעתונים
לקרואניתןשבוהפתוחלספרסודיהמושג
"אבל •כפשוטןעיתון'ציפור'גינה,כמומלים
לצרף,אחרים:באופניםלקרואגםאפשר
אובמהופך'שביעיתמלהכלזואלזולמשל'

אולסירוגין'שנימשפטבכלרביעיתמלהכל
אותכלבעיגוללסמןאוכפ"ת,בג"דכמפתח
כבר ,) 71<עמ'גימל"האותמופיעהשלפניה
מתקרבעוזכיצדלחיוכה,אפשרזו'ממובאה
האות .משלולנתיבהימנוופורשלעגנון
אלאהתיבה,בראשאינהמזכיר'שהואגימל'
שניביןהשווההצדאחרת.אותאחרידווקא

אתכקובעבצופןההתעסקותהואהסופרים

הואביניהםהמבדילהצדהקריאה,אופן
עגנוןהצופן.שלהמחייבלמימדההתייחסות

שפותשלכחוקרגינתלדוקטורנדרש
גינתהמסתוריים.ההימנוניםושלשנעלמו
מוטלתאךשאבדה,הלשוןבפענוחימצליח
ההימנונים.סודאתלגלותיכולתובספק
גיבורילשםבשמוהנצמדזההמספר'האני

מזויתגםעינםהימנוניאתבוחןסיפורו'

איניהריבידי.היאטעותאפשר"אוראייתו.

שהואנאהדברמכלהנהנהקוראאלאחוקר
ישכיהיאמובלעתהנחהשמה),<עמ'קורא"
ולהימנוניםהנעלמתללשוןמוגדרפשר

לרבדיםלהגיעשידעמיואשריהקדמונים,
אףהכתובמןהנאהשתיתכןאלאהעלומים.

עוז'עמוסכןלא .צפונותיואתיודעיםשאין
עלהנכפההצופןמןגיבורואתהמשחרר

להעליםשחייביםידיעותבשלחרשסוכני
מסוגזיקהעלהרהוריםלוומתיראויב,מעין
גיבורומפליגשדר'כל •לצופןלשוןביןאחר

הדורשמעיסוקוהמתחייבמןרקלאוהולך
מנוסחאותגםאלאמוסכמים,צפנים

צופןרקכיהגורסותבסיסיות,בלשניות,
ואכן'משפט.שלצביונוהקובעהואמוסכם
האמתחקרעלמוותראינועגנוןשלגיבורו
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בהימנוניםשקראתי"שמיוםהנסתרת.

קולהזה ,ההדאותוהייתישומעהעינמיים
שלראשיתהשראשיתקדומיםשירתשל

 .>םש<יורשיו"יורשייורשתהיאההיסטוריה

פתוחיםלמסלוליםיוצאזאת,לעומתיואל
בעצם ,הצופןבתעתועייינםשעביותר

במוענים:או ,במועןשמקורםמהם .מהותו

מדי ,למשלמשתנה,אינושהצופןלך"ומנין
שלמותומדיבוקר?מדישנים?שבע

גםולוסגורה,מתפיסה .) 72<עמ'מישהו?"
צדדים,שניביןכמוסכמהצופןשל'חסית,
המטעה,הסובייקטיבילתחוםיואלעובר

אופןאתלשנותהעלולותהדומעותהעיניים
שלקיומובעצםלפקפוקומכאןהקריאה.

לאאם"ומהבו.לעגוןשניתןמוסכם,צופן
אישאישרבים?צפניםאםכיאחדצופן

 .)םש(שלו?"והצופן

ויוםלילהז.

תעלוליאתהצופןלתעלומתמוסיףעגנון
שביןהבינייםבתחוםמתרחשהכולהחלום.

עלשנטלמיאתפוקדהחלוםלמציאות.הזיה
גרייפנבךשלביתםשמירתאתעצמו

החולםכימפורשותנאמרכאשרגם .ורעייתו
באשליהמדוברכיהרושםנותרהתעורר'

מדומהיקיצהחלום,בתוךהתעוררותשל
בגמולההעוסקתהרומנסההנחלם.מןכחלק

תעמודלאנעולהדלתששוםהסהרורית,
האחתהעיןבעלגמזובגבריאלבפניה,
בגינתומאותתת,העיוורתוהשנייההרואה

ברורהבהפרדהלהנוחלאונעלם,המופיע
גםלילה.לתמונותיוםתמונותבין

יכולים ,לעין-כולהגלוייםהמאורעות,
שהאגדה ,עלילתיממרקםכחלקלהיתפס
לויצרולגביראבןשלמהרבי .בושלטת
נערההאגדה,מספרתאותו'לשרתנערה
אומרתגינת,עץ.שלמחוליותעשויה
נערה.הואגםלובראגרייפנבך'הגברת
מבקשאתה"ואםלזה.זהמתלויםוממשספק
השערותלשערשאוהב Iמגרהרדבקשיותר

שלהסיפורשמח),<עמ'כוודאות"ולראותן
מישלקולונשמע .ראשוןבגוףכתובעגנון

וסהרוריתנחלמתאגדתית,להוויהשנקלע
הדברים,משמיעמוזרים.קולותושמע
כמוהוושוחח,שמעשראה,מהעלהמספר

 ,בהקיצוגםהחלום.בממלכתשרוי ,כגיבוריו
וממפגשיםההזיהמתעתועינחלץהואאין

מןחלקהואהנעלםפענוחחלום.דמויי
להוויהשייךהואאחתובעונהובעתהעלילה
 ,יואלהנגלה.מןבהרבשהכמוסהלילית,

הופך ,"ועינםב'עידועגנוןכגיבוריהואאף

מרבההואראשית.פעולהלזירתהלילהאת
לרסןברמתביתובתוךבלילהלהתהלך
המאוחרותהלילהבשעותממנוולהפליג
תרדמהזוהרינרדם,הואכאשר .במכוניתו

כוסית.שתייתוגםהתעלסות,לאחרכבדה,
אותומשאירנים·ולא·ניםשלמצבגם

עוררותהחתאתהיודעתבדריכותו'

בזוגהמציץ ,מאריאבשלאחיההארוטית.
שלעיניוממראהמתחמקאינוהמתעלס,

העגנוניהביתמשומרנבדלהואהחרש.סוכן
יישןולאינום"לאהפסוקבוקייםמתשלא
המודרניהביטחוןאישואילוישראל",שומר

הגמורה.אחריותובתחוםהלילהאתמשאיר

בחסדילשואהבוטחתהמשיחית,הסהרוריות
החשאיהשירותאישוהלאה.ממנוהיאשמים,

לאחרגםאשר ,בעברישראלמדינתשל
לשליחותגםולולשוב,מתבקשהואפרישתו
אינו(הפטרון>,השירותראשידיעלאחת,
אורביןפדותלשיםביכולתוספקמותיר
הלילהלסתריהיאההתנהגותבין ,לחושך

השמש.באורשמקומהזולבין
הלילהחופףעגנוןשאצלנמצאוכך

לבאלוהמעשים.ההבעותכלעלהמסתורי
גםצופן.שלבסיועולהגיעניתןההבעות
מילונית,משמעותמהןשנעדרתההבעות
מה,פהוהידלידללהתפענח.עשויות

גמולה,שלהמזומרות,המוזרות,מילותיה
לשירתיבותראשישלבדרךמתחברות
ומפתחרומנסה,לכליסודדגםהשירים,
הדורות.בכל·אלגורית,סמלניתלפרשנות

יבואשרה:ישראלעםשלכהאנשהגמולה
 ,עצמועגנון •מגדיופריויאכלגנולדודי
צפונותבפניוחשף ,סוכנושסיפרכפי

מתיישריםוגלוינעלםהחידתי.מסיפורו
נחשףוכאשראםזה,לידזהומתייצבים

מןצעיף·הסמלנותיוסראםהנעלם.הצופן
הבהירבאורוגדולותבעיותתיראנההחלום,

דברים,שלבתוקפםמאמיןעגנוןהיום.של
קויםאותיות,החידתי.המעסהלהםשנדרש
הגלויאתבתוכםמכיליםעלים,שלמוזרים

המוליך ,עוזעמוסכןלא •כאחדהסמויואת
הגלויעגנון:שלמזושונהבדרךגיבוריואת

השטח,לפנימתחת •לבטלוכדיבכמוסנאבק

לפשרם.להגיעניתןשלאהספקותמצויים
שמתגלהכפיקבוע,צופןשלבקיומוספק

לשבויפענוחכלהופך ,יואלשלבהרהוריו
בלעדיושכן ,הכרחיהפענוחבנסיבות.וגדור

בחייתפקידיםבמילויוהתמצאותקיוםאין
בשליטתםגיבוריואתמראהעוזיום.יום

המליםבצדאבלובניב.בעגהבמלים,
הגדולים.הספקותגםניצביםכמוסכמה

אוומהתלהדבריםבשורשבסרחעגנון
באשרמסופקעוזהתגלותם.באופןמחמיר

הקיום,לשורשיוההתוודעותהידיעהלסיכויי
הספק.מסילתההתייחסותאתמנהיראך

להיסטוריה,לבלשנות,מפליגהעגנוניהבלש
סהרשלבאווירהופולקלוראגדהלמיתוס,
חובב,כבלשן ,עוזשלהחרשסוכןוחלום.

מעשיכסמיוסיקאיבטבע,מתפעםכמתבונן

הפסלאתשיצרלאמןובדומה ,ועיוני
בקי ,יציבותוסודאתלדעתבליהמתרומם,
בהירשאור ,ומלומדמוכשרכאדםבפרסים,

 •התנהגותואתומכווןמחשבותיועלנסוך
הצופןבבעייתכמומסוימים,בתחומיםאך

ספקות.ידיעלנרדףהוא ,לעצמוכשהוא
הממש,היש,אתבתמירותמלוויםאלה

 .חייובאורחותהקיים,
נראהלפענוחצופןביןהיחסבסיכום ,כןעל

עלכמסיכההלילהאתמשליטכשהואעגנון
הדתיתהאנושית,שבהוויהעניינים

משיחיותגאולה,כמוענייניםאכןוהלאומית.
ואילובתוכנם.חשובמרכיבהםומסתורין

וכוחהחריףשכלואתמשליטעוזעמוס
עלוגםיוםאירועיעלגםיואלשלחשיבתו

והלילההיוםבחביוניאךליום.הנהפךלילה
 •הוודאילחקרםלהגיעשאיןדבריםיישארו
יואלבתה.במחלתלהקלנטתהעבריה
מןהמתעתע,מןהולךעגנון •החמיר

כמלבושוהמהתלות,הרציניותהאותיות
עםשלקיומובעייתמסתתרתשמתחתיו
כלשלקיומןזההריעולם",ב"עדישראל.

הןהנבדלתבעמידתןהאותיותהאומות.
המחברשםמשחקי·לילה.כתעתועי-חלום,

היום.לאורהיוצאהסודהוא ,דרכןהמצטרף
למעשיםהשלמות,למליםנדרשעוזואלו

חלוקהידיעללפענוחהחלטיים,מוגמרים
לתבניותהופכותהןשאףלמשבצות,

מוציאהואהצופןבעייתאתאפילוגדורות.
ומושך ,הקבליאו ,המסאפיזיהעירפולמן

בעידןהשליט ,סמיוסי·תקשורתילכיווןאותו
כספחנקבעהספקשלמקומוהפוסס·מודרני.

מבלי ,עליוומאייםפענוחכלאחריהנגרר
בשיחשדריםשלתוקפםעלקשייםלהערים

הרומנסההבריות.ביןהמתנהליוםשל
היכולתמצד ,כןעלנשארתועינם"'עיידו
אוהצופןגילוילרבותצפונותיה,אתלפרש

שאחריוכלילהלהם,נזקקשעגנוןהצפנים
קיים,אךחבוישנמשלוכמשלהיום,בא

יגיעוח"ןשיודעימתוכננתגוריהכאל
מןהרבהבושישכמשחקואףלפשרה:
וגםלשעשע,לתעתע,שנועדהפיוס,
ומיתוסלשוןששרידיכשםידיעה,להרבות
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ונדרשים,מתגלים ,ביותרהקדוםהעברמן

מיומנים.חוקריםידיעל ,חלקיבאופןגםולו
שמורהלנעלםוהתוודעותתקוות-ניצחון

אתהקדוםבעברשידעלמי ,ועינם"ב"עידו
אתכיוםשידעולמיוהעלים,הכדסודות
 ,אשה"ב"לדעתבמעמקיהם.הפענוחכללי

הקורא,אתלקרבהמאמץניכרזאת,לעומת
בצדו,ההתמצאותשעוגןבדו-שיח

-הלילהמסיכותאתהאופפיםלגילויי-יום
 ,עגנוןשהציבמחסומיםבעקבותיהם.ובאים

לשיטתוצפניוצפונותיוהנעלם,בהפיכת
סילקהגלויה,בזירההמתקיימתכתיבה,

עוזהידיעה.בסוגייתלעסוקבבואועוזעמוס
התמצאותשלמחובותקוראיואתמשחרר
כתפיהםעלמניחהואאלהאת .בנסתר

 ,ברורשדיבורםונשים,גבריםשלהגלויות
בעגהאונבדלבסגנוןנשמעהואכאשרגם

נבדלת.

התגלותשלרגעיםח.

מתחיליםהצופןבעייתעליואלשלהרהוריו
"אור .בבוקרורבעבששהלילה,בחלוף

הענניםביןזריחהשלוהבהקיםכחול-אפור
בוקררוח ,) 69עמ' ,אשה"("לדעתבמזרח
ריחהחושים.כלעוררותלחתיפהקלה

ושניאגסעצישנימרחוק.באקוציםשויפת

נתפסיםלידיעה>ברמז<תפוזעצי-תפוח
 ,יואלהקיץ.בשלהיהמשחימהבעלוותם
וסופומחקרשתחילתוהתגלותשלבמעמד

גופיהלובשיחף,ניצבמיסטית,התפעמות
מושפל"צווארולבנים.ספורטומכנסי
ציפוריםלהקותרואה :בשמיםראשו ,לאחור
מצפוןבדרכןראשי-חץבתבניתנודדות

אוחסידותאלהאםתמההוא .)םש<דרומה"
סודעלתוההעצמוומוצאעגורים

יששמאבנדודיהן.המתגלהבזמןההתמצאות
לירכתיעדהמשווהבקוהנמשךקבועצליל
ומןואור.חוםשללעברםאותןהמוליך ,צפון

החוויהמןבושישבמעמדהשקט,אל ,הצליל
 ,ומלואוהיקוםעםלרגעהתלכדותהקוסמית,

בדומהשלא ,האלוהילממדלהזדקקמבלי
הסערהמןחורבבמדברשהגיעלאליהו
הקיףעמוק"שקטהדקה.הדממהאלוהרעש
מלחצוץעורוחדלכברכאילואותוומילא

העולםדומייתלביןהפנימיתהדומייהבין
 ,) 70עמ'(שם,אחת"לדומייהוהיוהחיצון

לידיעהמביאההאלוהיתההתגלותחוויית
זוכהשבהומתמשכת,מתעצמתגדולה,
היאאףהמיסטית,החוויה .התנ"כיהנביא

ועוצמה·ידיעהרבתפואטית,איכותה

בספרוג'ימסויליאםשתאוכפיחד-פעמית,
ההתגלותבמעמדלסוגיה",הדתית"החוויה
מספיחיבושישאףעוזידיעלהמתואר

הוודאי.ונעלםהספק,מתעצםוקבלה,קודש
הפנימיהעולםשלוההתלכדותהידיעהרגע
צאתעםואיננוחלףנית·החיצוההוויהעם

לרגע.רקפענחתשפענחתמה"וכלהשמש.
ביערעבותיםשרכיםביןמעברכמפלס

ואיןשעברתאחרימידאחריךהנסגרטרופי

דבראיזהשהגדרתעדלנתיבך.סימןשום
דמדומיאל-זחל-חמקוכברבמלים,
ההתגלות ,) 71עמ'(שם,וצללים"טשטוש

בהשראתהזוכה ,עוזידיעלהמתוארת
אחריומשאירשאינוציפוריםשלממעוף
אתהסובבבכלנשארהסודבשטח.אותות
רחוקיםבזכרונות ,עיניובמראה ,יואל

ברוחומתקמריםתלוייםבלבניםומידיים,
שכברובשמים ,בתוושלאמושלהבוקר

"הכולהנודדות.הציפוריםמלהקותהתרוקנו
 ,) 72עמ'(שם,סודי"

אמתהמכילההתגלותמעמדהואשונה
הנשמעעת,בכללזוכרהשראויגדולה,
מעוףשלבהקשרהואאף ,ועינם"ב"עיוו

התרשמותואתחווההמספרהאניהציפור.

מלוחהרעשללילה.היוםמןבמעברהגדולה
גדוללכללמוסבתשתהיהההתרשמותאת

"הלבנהבעולם.המתרחשאתהמסביר
מאיריםוהשמים .יצאולאעדייןוהכוכבים
שזיףכמוכחלחלאפורואורומתוכםמעצמם
וצרצריםלארץשמיםביןמרפרףשהבשיל
כלבמלואמצרצריםשיעורבלאהרבה

עצירעשקולמביתירחוקולאהעולם.
בלילהסוערכיערוהולךנשמעהחורשה

מתרחשלאאםאניתמהסוער.וכיםסופה
שביןההתבוננותשצ),<עמ'בעולם"דבר
התרחשויותאחריעוקבתלממשהזיה

לי"עמדתילעולם.שמחוץתצפיתמנקודת
 .)םש(עולם"שלערפומאחוריונסתכלתי

הגבולמיטשטשמעשה.בתוךנשקףמעשה
מתנסחת .שנשמעולדבריםשהיודבריםבין

בגלגוליהכרוךבכלתוקףבעלתמסקנה
ידיעלנחטפתגמולהומאורעות.משעים
שלהחטיפהבסיוןאתהמקדים ,גמזוגבריאל

המצוילכליוצאתוהמסקנהגאים.בןגדי
 .רישומולוקדםשלאדברלך"איןבעולם.
והןכנפיופיוסעףשהואקודםלעוףמשל

וטס"כנפיוונוטלבצלהואמביט ,צלעושות
האפלולית,ומנסהבראיןאם ,ואכן ,)םש(

שלמאורההרבההסהרורית,הלילית,
דברשלגוןלהמאמצתהיאהריהשמש,
כאשרהאותיותשלבחזרהכךלדבר.הדומה
וכךהשביח,שלל"צילה"הופכתהאחת
"התחלתיבחלומות.וגםמעשיםשלבחזרה
שראיתיהרכבתובאותהחלוםבאותומהרהר
הלילה.בחלוםשנפתחובחלוןאמשבחלומי
חלוםשלכוחועלמשתומם,הייתיושוב

ממש":שלכדבראותנוומאנהבהקיץשחוזר
מאחזאותנו.מרמהא'נ'ה,משורש"ומאנה",

מובלטמעמדולמדצדילאותיותעינינו),את
במליםהאליטרטיביהמערךמןכחלק

ראשיים:ובמוטיביםוקולצורההחוזרות:
ארצות. ,הנשרציפורניצבעים,אצות,

גמולה.שלבדמותהנקשריםעצמםהצללים
אורזיקוקיעיניהגמולה,חיתהכלבנה"תמה
בצללימתוקוקולהנוגהמראהפניהומראה
שעו).<עמ'ערב"

והצלליםהלילהאווירתעללומרניתן

"רזיבשירוביאליקשאמרמה 'ועינם"'ב'עידו
לילה":

~,לה 1סן~הו~פח 1ומפח
ל~להל~לה,ל~לה,ךק

צ.למק.ךבו?צ.לו?צ.ל·~ל·צ.ל

 .ל.יל iJ ם;הר;נ~;:מיםאל;ל~ים:שוטו

שיר:באותוועוד

ל;ט iJ י~~נ~לו ט~~ו~~ט
 . ,;סגלה ,;ס 'ל.צ·ת }:1צ.לב:קא
-ןצ.לןצ.לו' ?jןו ?jך ,ןק;לךק;ל

ליל!~לי w;פו~יף ל~~א;נ;רף~ניי 1

צלליםשלמחותםט.

הילדותידמותובןחרש,סוכןשלבפיו
ובקיצור"פרופסור"יואל,שלוהחינני
לצל.ביחסוהיפוכודברהמספרשם"פרופי",

דבר"זה :ועינם""עיוובנוסחמתנבאהוא

יותרפשוטהדרךלמצואלנסותועלימסובך
צל·ידיעהמיןהיהכך:אוליאותו:להגיד
בייחודוהנהידיעה,לפניהרבהלפעמיםשבא
שאניהרגשהליחיתההזהצל·הידיעהבגלל
הגג"עלערבבאותוושפל,בזויבוגד,

שלבמבט ,) 30 • 29עמ' ,במרתף"("פנתר
לאחר ,בספרכנאמרהחוזר ,גרהמכרהסופר

נזכרתלילדותו'שניםוחמשארבעים
שלההוויהכפלאתשמנצחתכמיהממשות

כימקומותובעודכאןכתבתי"כברהצל.
מאשר(חוץצדדיםשנילפחותישדרךלכל

ההואהמוזרברגעומתפלא:זוכראנילצל),
מעוךאורשלקטןואיסביבנועמוקחושךהיה

וחיתההשוטר'שבידיהפנסתחתהתרעד

שקטים.לאצלליםוהרבהמפחידהריקות
וגםצל.היינולאואנידנלופהסרג'נטאבל
צל"ולאבריחהאיחיתהשליהבריחהאי

 ,מתקשר ,צלהמונח ,) 47 • 46עמ'(שם,
למונחומשמעותצלילשלבזיקה ,בהמשך
שהואהצלכמונכפלחוזר'צלילצלצל.
החלטה,גמלהברגע"בוכפל.שלתופעה
 ,) 47עמ'(שם,פעמון"ביצלצלכאילו

מחושהעדיןהמעבראתגםמשרתצלהמונח
 ,) 108עמ'(שם,נגיעה"שלצל"רקלחוש.

שמש.או ,אורקרינתשלכעקבותהואצל
איזובהנתפסהפןלהחליףהממחטה"ואת

ביןחיבורצורתהואהצלשם),(שם,קרינה"

ונוכחות,היעלמותנראה,ואינוכרואההאני
בלינוכחצל.וגםאני"להיותואין.אני

לנוסחובחזרה ,) 125עמ'(שם,נוכח"להיות
גםאוליצל.מיןישדבר"לכל :ועינם"'עיוו
 ,) 150עמ'(שם,צל"ישלצל

לאו'אםצדדיםשניישלצלאםהשאלה
הכורך ,הספרשלבסיומוונדרשת,חוזרת
אוקסימורוניצירוף ,במרתף""פנתרבשמו

שלבמקוםהנכלאתמתפרצת,טורפת,(חיה
ותנועותבעיצוריםדמיוןונמוך>סגור ,חושך

כנטייהאלהכלאותיות.בשיכולוהתחברות
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עמישם,והצללה.הכפלהשללשוןלמשחקי
154 : 

ושומעמתעוררהייתיבלילהשלפעמים שי,---,,

אףזהאתתשכחשלאאתהליאמרפנימילחשמיןו

צל.רקהואהשארכלהלאפעם,

באמת?שהיהמהשלהשניהצדהואמהו

הואשהיהמהשלהשניהצדאומרת:חיתהשליאמא

היה.שלאמה

יהיה,"שעודמההואשהיהמהשלהשניהצדאבא:ו

ב"עידזדמוי·התגלותבמעמדבוודאות,
i '"למהשהיהמהביןהיחסעלמדוברעינם

דברשלבמונחיםהצופיה,לעיןשמתגלה
ברישומו'מביאלמעופושקודםהעוף :וצילו
דפוס,צורה,לאמור:כרישום,הצל

הציפוריםבמעוףמביטיואלקונטורים.
בעייתאותומעסיקה .צלבלי Iגדולכמחנה
מיבשתהמופלא,למעוףפשרכמעניקהצליל

הפנתרהילד·המבוגר,ואילוליבשת.
עלהמחלוקתהצל.מהותעלתוההבמרתף,

מתנסחתלצלליםאירועיםביןהיחס
בעייתוהאם.האבשלהמכתמיותבאמירות

הבעיותושתי Iהצופןבבעייתנכרכתהצל
במרתף"ויפינתראשה""לדעתביןמגשרות

הראשישעניינןכיצירות ,ועינם""עידולבין
נראהאחתובעונהבעתהנעלם.בגילויהוא

במרתף"ב"פנתרהצלנתפסשבוהאופן
עוזנוסחביןהגדולהשוניאתכמסביר
לנוסח Iדרכואתהיודעהחרש,סוכןשעניינו

הדמויותכלמגששותשבהברומנסה,עגנון
בהוויהדרכןאתלמצואומנסותבאפלה
ומסתבכת.ההולכת

ותחוםרוםי.

בומביטהארץ'עלצילואתהמטילעוף
תפיסתמציגבגבהים,מעופודרךאתולומד
והגבוה,הנמוךשביןביחסהמתמקדתעולם,
עלבאדםכך'בעופותאםומרומים.אדמה
במיכך'באדםואםוכמה.כמהאחת

תורתוישראל'עםאתלייצגשאמורים
גאואל'בןגבריהוכמה.כמהאחתעל Iורוחו
וגאוותו'מרומים,באלוהישנקשרמימשמע
וכוחואריה,פני"פניובאל.מקורם Iגאונו
בעפיפותו.כנשרברגליוקלוהואשורכוח

<עמ'בידיו"פיפיותוחרבבגרונואלרוממות
עיניוסלע,צוקעלעומדגבריהשסב).

"והסלעשמשות.כשתימאירותהחומות
שירהעימדומעלהמעלה,ועולהעצמומגביה

נאמרגמולה,שלקולה .)םש(התהום"מן
 .הציפורגרופיתכקולמלבלבברומנסה,

ועוףגמולהשלברכיהעללומונחלבן"גדי
<עמ'הזקן"שלתלתליועלמרחףהשמים
נשמעיםוזמרתהגמולהשלקולהשסד).
מןהיאששפיעתםהמעיינות,לידשאתביתר

לגובהם.שיעורשאיןההריםולידהמעמקים,
מזמריםבגבהים,וגמולהבמרומיםהלבנה
מה.פהוהידלידלמסתורי:שיראותו

הנשר'אותושפצעהפציעהבשלמתגבריה
איךללמודכדיההרלראששעלהבעת

היאגמולהנעוריהם.אתהנשריםמחדשים
ומוצאתהגגעלבלילות·ירחהמטיילתנערה
בפגישתוכבר .ממנובנפילתהמותהאת

עלעומדתגמזו'אותהרואהעימההראשונה

הסמלני:ברובדלגובה.כמוהושאיןהרראש
תורה.מתןבעתהיפותבשעותיוישראלעם

להגיעכדילמקוםממקוםמהלךגמזוגבריאל
הואבמרומים.גענושתוכנםלכתבים

מלאכייבואומותו'לאחרשמא'ייראמת
מעלה,שלדיןבביתעליוגוויקטרחבלה

מרובשפא).עמ'(שם,גיהנוםלו"להעמיק"
"שומעים •קולואתמגביההואלבוהמיית

בקבר'קולמהואומרים,הקדושים,הפייטנים
 .זועכורהנפשורואיםיורדיםונראה.נלך

הקדושותבידיהםאותיונוטליםבאים
שהעליתפלוניאישהואאתהואומרים,

לימחייכיםוהםהנשיה.מתהוםאותנו
 .עמנובואגבריאלואומרים,צדקםבענוות

בצלמסתופףואניאצלםאותיומושיבים
שלחיוביפןהואהצלשפא),<עמ'דקשם"
כיסאלידבגובהי-מרום,כמגןצלהקודש,
הכבוד.

האחתהעיןבעלגמזו'שלהתבוננותו
סוללהואאחדמצדעקבית,אינההרואה,
שלמושבולרוםהקברמחשכתנתיב

לבן·שיחומציעהואשנימצדהאלוהים.
נענע"לבסוףלממשות.דמיוןביןלהבחין

חיוךחייךלבסוףדמיונות.דמיוניואמרידו
מתגבראדםשלכשדמיונוואמר'מבוכהשל

כדברים"לונדמהכותלשלצלוצלעליו
תרופהמחפששהואבעתויש'שפה),<עמ'

למצואבתקווהנאחזשהואהחולה,לרעייתו
לספירותהארציותהספירותביןקשר

מןאליושהגיעבכדשמצאהעליםהגבוהות.
שכוחםאדמהכצמחילונתפסוהמערה,
ברובדשבז),<עמ'העליוןהאוירעללהשפיע

חייםכתורתישראל'עםתורתהסמלני:
שמפיושבשמים,לאב ,הארץביןמגשרת

שבההמערה,התורה.דבריאתמשהכתב

סמלניתתוספתהיאוהעלים,הכדנמצאו
למקוםרמזלעומק,בכיווןהקבלה,מתולדות
שלויוחאי'ברשמעוןרבישלהמסתור
 •הנסתרבחוכמתהממושךהעיסוקמיוחס
גמזורואהפולקלורודבריאגדותכמספר
ברקיעים,והמזלותלמטההבריותביןקשר

בדמותונקבות.וחצייםזכריםשחציים

עללספריודעהואהנצחי'הנודדכיהודי'
וצירהנבוכדנצרשהגלההבחוריםשלגורלם
כלכתפיהםעללהעמיסעליהם

"ראהישראל.בארץשנמצאואבני·הריחיים
באבנים,חייםרוחוהכניסבצרתםהמקום

והביאוסככנפייםהבניםאותןנתנשאו

הבתולותשעג).<עמ'נוגש"שםשאיןלמקום
ברגעבחורים.לאותםנישאוהיםמןשעלו
מןהפלאתרופותאתגמזומוכרמחסורשל

וסובבגדכימאמיןהואאחרובזמןהמערה.

מלשוןגםבגדהעלים.עשושלאמהיעשה
בגידה.

ישןמצטרפיםובמעשיושבשמוגינת,דוקטור

למעיינותלהגיעהואאףרוצהוחדש,
כלושלהיהדותשלוהנסתריםהעמוקים
משהונמזגגינתשלבדמותוהאנושות.
הקבלהחוקרשלום,גרשםשלמדיוקנו
 ,היונגיאניבנתיבגםושהתהלךהיהודית,

המסורת,בתחומינשארגמזוהאוניברסלי.
הגדול.העולםנתיבותאתמספיקהכירולא
סטהוגםהראשונייםלמקומותהתקרבגינת
סיפר ,ועינם""עידולכתיבתההשראהמהם.
ארעיבאופןשהתגוררשעהלובאהעגנון
שלום.שלבביתו

מידהבקנילהתחלףעשוייםותהוםרום
גבוהעלההסתמכותבהםשנשמרתמוקטנים,

לרבותממונו,אתמאבדהמספרהאניונמוך.
לושהיהכלוכןגמזובידושהפקידמעות
יםבסביבותלסייריצאשבוביום ,בביתו
שלביתםשומרהסמלני:ברובדהמלח.

ביתועללשמורהשכיללאהגרייפנבכים,
הידועלמקוםמירושלים,שירדשעה ,שלו

לכיתותמקלסכמקוםוכןבעולםכנמוך
לדוריהמסורההתורהמןשפרשושונות,
והםצבעיםמחליפיםשבכדהעליםדורות.
רכניץיעקבשמצאהאצותבדמותלו,נראים

הואשאףהמחקרילפן,רמז,הים,במעמקי
האניהתנ"ך,ספרידלתבכףלעיסוקמתלוה
לראותכדיהגגעללטפסחייבהיההמספר

ברובדהגג.עלבחביותמיםמעטנשארואם
עמרםאתתורה.אלאמיםאיןהסמלני:
בגבעתפוגשהואהשומרוניהחכם<עם·רם>

ברובדפונההעגנוניתהרומנסהשאול.
לתנ"ך'בהתייחסותכיווניםמינילכלהסמוי
 .באסוןשנגמרוהימנוסטיותלרבות

כרוניםפעם,להשבנתהגמולהשלהטרגדיה
גמזואתשזנחהלשמים>,פולחן(צורות
ולאבסודותיהשרצהגינת,אחריוהלכה
הקבורהלמקוםבהלווייתהמסתיימתבגופה,
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עמומיגםשותףשבההליכההזיתים,בהר
השייכות).כינויבתוספת<עם·רם

ורקיעיםהריםראשיהארץ,פניעלערים
הנגליתשבחזותובסיפורלאלה,אלומתלוים
יום,יוםשלואתריםמעשיםנשקפים

מןישראלעםקורותלכלנמשכיםוחזיונותיו
ומלחמתהבריטיםלשלטוןועדהמדבר
גמולהשלמוצאהעירעמדיה,השביח.העולם
יה><מעמדסיניבהרתורהלמתןגםרומזת

הביתמןעמדיה. ,רואיאלדודשללעירוגםו
נתיבותנמשכות ,והסהרהחלוםבסימן
גדמעטרותגדרה,ועדמוינה ,תבללמלוא

הזמנים.כלשללירושליםקםימישל
החכםגדעוןומקומומקוםשכלגמזוגבריאל

קבריםשנילהםשיכרוהראוימן ,הירושלמי
שנקשרוהאותיות,משחקילזה.זההסמוכים
שושנתמציגיםבמקומות,גםובדמויות

בשמי·מרום.וכוכביםומזלותבארץרוחות
הנעלמיםלמחוזותנוטההמאזנייםכףאבל
לראשילמערות,ים,למצולותרואה,מעין

גבוה.מכלהגבוהיםההרים,

לבלימהזינוקביןיא.

ברומנסהשליטהלהםשניתנהותהום,רום
הפסלעוז.שלברומןנבלמיםהעגנונית,

העלילה,בפתחיואלמריםשאותוהקטן'
מעלות,וחמשארבעיםשלבזויתמתנשא

ותנופהבלוםזינוק .כנואלצמודנשארו
שלמחשבותיואתבלי·הרףמטרידיםעצורה

זיתמעץהעשויהפסלשלבקסמושנשבהמי
קואלחלד.פלדתשללבסיסוהמחובר
אתמושכיםגבוההאנטנהצמרות,קוגבעות,

בין"והנהמטה.מיידיורדוהואמעלה,המבט
·ארדפסזיקחבהלהאהעפעופים

 ,בשמיםאטיתבזרימה ,כחלחל-חלבי
הוא .בנפילתומטאוריטאו ,לווייןכבחלום,

הכלבאלמלמל ,גמרנו ,די .והלךפנה
מעברעצלהנביחהבושנבחאירונסייד

המלח,יםשפתעלטיל ,) 82(עמ'לגדר"
פצצהמרים ,הומוריסטיצבריבדיבור

שם).(שם,שיעראדומתנערהג'ינג'ית,

 .מיןיחסימקייםהצברית:בעגה"מרים"
מושבולא-הגגבעלייתהחרפה

 ,משיטוטיושחזרוהשטןי·האלוהיםבנ
שלנפשואתמטלטלת-איובבספרכמסופר

חשמליכבלממכתנגרםאשתומותיואל.
קשורואינוהאדמהפניעלונפלשניתק
פתאומיזוהרהשמים.וצבאהירחבמהלך
הניצבתקפואהבציפוררבהבעוצמההפוגע

שעה ,הסודלתורתמזיקתומאבדענף,על
הפתאומיתהאורלזרימתלהגיעמנסהשיואל

 ,) 128<עמ'משעונוהניתזאורזיקבאמצעות

להרהתיאורנעהכרמלעלחורףמפסטיבל
משתמשבאמבטיהעירוםכביסה.שלמצטבר

פסגתאת"להגביהכדיבבגדיויואל
 ,אכן .)םש(למיין"החלשאותוהר·הכביסה

 ,יואלשלהפנימיעולמוביןניגודמתבצר
גבהישללמסתוריןמקוםמעטאךבושיש

אשה""לדעת •המספרשלזהלביןמרומים
ועינם"ל"עידובניגודשלישיבגוףכתוב

המתערב ,המספר .ראשוןבגוףהמסופר

 ,הצדמןכמתבונןיואלשלקורותיובמהלך
אינושיואלושחקים,הריםמראותמתאר
משתמשוהואבהם.להתבוננותשותף

מונחיםועודהזוהריריעתכמובמונחים

שלהגבוההבלשונוגםאבלמ:גביהים:
יראיםשללשוןביןהגבולנחצהלאהמספר

שלומעוטרתעשירהחוליןלשפתעגנונית,
עוז.

הספירהמןחורגיםשאינםהגבהיםכמו

אףעלהאלוהית,לספירההחילונית
עולמות,חוצהלדומיהאו ,לזוהרההידרשות

כהיכלותמתייחדותאינןהמצולותגםכך
היםמקרקעיתעולהשכאילואורתהום.
 ,) 83<עמ'ירוקבאקוואריוםמקומואתמוצא

מוגדרתשהיאאףנטע,שלהנפילהמחלת
שלמחלהביסודההיאירחית,ככוכביתגם

צניחתהקרקע,עלכפויההישארותכפיפות,
בזרועותמתהעבריההכרה.וארנוןפתע

 ,) 140<עמ'בחצרהרדודהבשלוליתהשכן

הציפיהמופניתהיםאלהנשקףהמצוקמן
ההגהליד"וישב .במישורשיתרחשלמה
לשקעולהמתיןהמצוקלקצהמאדקרוב

ועומדבחושךהיםמכיווןהזוחלהברומטרי
 ,) 138<עמ'החוף"במישורהלילהלפגוע

עלכציורמתגליםומכתשיםעמקיםהרים,
לתארמפליאעוז ,) 95<עמ'הצלחתפני

ומקקיםשחיןמוכישחתוליהעירשלם,בפרק
בחוצותיה.נראיםבשרקציצתשלבגודלה

עלשוכנתהעירביוב.צחנתעולההמיםמן
זונות ,) 193<עמ'מי·תהוםביצתשלדלתא
הגדרותעליושבותעשרהשתיםבנות

שלגיהנוםסמרטוטים.שלבבובותומשחקות
צורךבליהארצית,לספירההועתקמטה

טומאהשערילמם-טיתמפורשותלהתייחס
לתופת.המוליכים

נבכיםבסיפורעומקתוספתמוסיףהצל
בושיששלי","מיכאלדוגמתיונגניאני
לשכבותוגםחלוםלנבכיהתייחסות
בשמשהקשורההצלליםממלכתגיאלוגיות.
מיתוספיעלכתיבהבנוסחתושמקומה

לעמוסזרהאינההיאאף ,האפלטוניהמערה
הואסודותגילוישבוברומןאולםעוז.

רקלאיצטמצםהמקצוע,איששלתחומו
ותהומות,הריםשלהמיסטיגובהםשיעור
אלההצללים.במעמדפחתיחולגםאלא

המערהמלבאוהנפשמנבכימועתקים
תנועת"כלהמגורים.דירתאלהאפלטונית

צלליםהחרידהבחלוןהשזיףבענפירוח
 ,) 67<עמ'והקירות"התקרהעלמסובכים

לצילוםהצלמתחברלשוןעלנופלבלשון
<עמ'טלפוןשלולצלצולזעירהבמצלמה

הצללים ,) 86 ; 52 (לחיוךלרהמתצל ,) 68
לגבהיםבסמיכותהודם,במלואנתפסים
בצלוהרואהלכוכבירחהמצרפתבאדירה
המתחוללוכלהיקוםלהבנתמפתחהציפור
מההמספרהשליםזה,במקרהמטה.מעלה,

הגינהאלויצא"וגיששמגיבורו:שנמנע
---לישוןוהלךעצומותבעינייםוהשתין
<עמ'בעפר"עתיקהאבןכמובשנתווצלל

הוא,בצלליות,הגדושהגבוההמראה ,) 168
שלולא ,בלבדהמספרנחלתשעה,לפי

מראהלילהאותוהחמיץ"כך .הראשיהגיבור
להקות ,לראשומעלממששהתרחשמסתורי
זואחרבזורחב,בזרםחסידות,שלעצומות

שלמלאירחתחתצפונהשספוהפסק,בלי
ואוליאלפיםמעננים,ריקברקיע ,ניסןאמצע
לאדמהמעלרחפוגמישותצלליותשלרבבות

וחישהזווחיתהחרישית.·כנפייםבאוושת

ענוגהזאתועםלא·מרפה,עקשנית,ממושכת,
לבןמשישלקטנותמטפחותהמוניכזרימת

שטוףשחורמשישלגדולהיריעהגביעל
<עמ'הירחי·כוכבי",אור·הכסףבנהרת

עוזהבדילסיפורוגיבוריאת ,) 169-168
ובני·שיחו.גמזוגבריאלשלהמיסטימעולמם
שלאמההרואה ,למספרהתירהואכזוקירבה
יגיעובמשורה,בהדרגהרק •גיבוריורואים

קבעדרךשמחפשמישללמעלה ,יואל
שייאמרכפילרקיע,מכווןבמבטתשובות
 .הרומןבסיום

האופקיםאלמבטיב.

שלגםולבסוףהמספרשלהמגביהיםהמבטים
מתבצריםירחבלילהצלליותאלגיבורו
אלהמופנההסיפוריבמכלולנגדיכקוטב

מןבנבדלזאתהגבהים.אלולאהאופקים,
הרים,ראשימובלטיםשבההעגנוניתהמפה
 ,ירחיסיפורשמים.נשריגבוהים,סלעיםירח,

מסיפורנבדלתבסגוליותמתייצב ,סהרורי
מתגווניםארציים,דרךבציוניהמרבה

פגישהמסחררת.ובהתמדהבשפעומתחלפים
אוניברסיטהבוגרתפיליפינית,אשהעם

בתשובהבבנגקוק.מתרחשתאמריקאית,

ברומניה.נולדכייואלמשיבהאשהלשאלת
קוניאקירושלים,מטולה,גרוזינית,אשה

תיכוןספרביתשוויצריה, ,מארסיי ,צרפתי

אחד.מכחולבהיקףנזכריםאביב,בתל
למנזריואלאתמביאהמאוחרתליליתנסיעה

לשלוחתכפר·קאסם,לגבעות ,כלטרדן
 ,בלבנוןמלחמהמאפריקה,מזכרתהכרמל.

בקטעמשתזריםפרנקפורט,בורמזית,שפה

על·הגפייםכרותהאירועים.ממסילתאחד
לעולםתזכורתמעין ,בהלסינקיגלגליםכיסא
במחזותיובבעלי·מום,המאוכלסהגבהיםנטול
שלהרהוריואתקבעדרךמסיטיםבקט,של

שנתפסמיפינלנד.לבירתלוטןמרמתיואל
ונדנעבינלאומי",נשקכ"סוחרבטעות
משםומביא ,לפאריז ,מילאנולמגוריוממקום
שמרבהומיבהן.טבועמקורןשחותםמתנות,

וגםנסיעות;ישבעלא ,תפקידובתוקףלנסוע
סוףליםעבריהואתאותותבאנההחופשות

תבל.למרחביתילקחנטעגםליוון.או
בתואתעמולקחתיואלהחל"כשגדלה,
·העולםמפתפניעלארוכיםלמסעות
מעלותלהבלונדוןלהשקנההמפורטת
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לאמסטרדם,כשהגיעוהקודמת.מיטתה
שפרשמצוינתכרת-דחומפתלוחיתה Iלמשל

אלנטעאתלהובילכדיהמיטהעל
ולבקרבתעלותעמהלשוטהמוזיאונים,

לבריסלנסעוומשםשכיות-החמדה.בשאר
אמריקהעדשהרחיקווישלציריךאו

יורקשיירחבלמפת .) 59<עמ'הלאטינית"
הבוגרת.נטעשלבסטודיותלויהחיתה

שלהמשפחהשמותדרךגםנזכריםמקומות
ספרואת(מזכירלדבליןהגיבורים:מןחלק
ליטוויןויתקין>(כפרויתקיןעגנון>,של

ברמזוגםקורדובה(מלשוןקורדוברו(ליטא),
קורדוברו).משהרביהמקובלשללשמו

בירושלים:שכונותשלשמותמתפרסים
האוניברסיטהונזכרתטלביה,רחביה,
החייםסאנטה.נטרהששכנהבעתהעברית

מסךבעדנשקפיםבאמאזונאסהטרופיים

לפרטיה,מצטיירתבאנגקוקהטלוויזיה.
הפיליפיניםהזהב.עטוריוכמקרשיהבערביה

מקוםתופסתאוסטרליהוגםפעולה.זירתהם
חלקנוטליםשבהן ,החשאיהשירותבעלילות

שלמחצבתהכורמטולה, .וחבריואליו
חלקיגםוכךונזכרתוחוזרתנזכרתעבריה,

בהם.מלשוטטחדללאשיואלאחרים,ארץ
אגבנזכרות ,דייגוסאן ,בוסטוןדטרויט,

האינטימיים,הקרבהויחסיהשכנותתיאור

לשכנתוהאלמןהרומןגיבורביןהמתפתחים
הזוייםבגידההרהוריהגרושה.האמריקאית

נעדרתלאאסקימואית.בפילגשנתלים
הממשיכה ,תוניסאימהנדסשלדמותו

גםהשירותסוכןשלמחשבותיואתלהטריד
 .מתפקידושפרשלאחר

אגברקלאומתואריםנזכריםמקו~ות
הנפשותשלבשטחוהתנועההעלילה

בגוונימצטייריםדיוקנאותגםהפועלות.
לחייםעצמותסלאבית,איכרהפנימקום:

וללידה,עבריהשלאמה ,גיללאביטטריות.
סידורהמזכירהתסרוקת Iיואלשלאמו

משעותבאחתנראיתאביגיליפני.פרחים
רוסייהכאיכרהוריחנית"רעננה :הבוקר

שחת,"ערמתגביעלהלילהאתשבילתה
הואאףנכרךאדםשלזיהוי .) 91<עמ'

העבירההיאהזאתההודעה"אתבמקומות.

סולל-בונהשלהאדםידיעלאלינו
אוליהצ'כי.פלסנו.חכם.בחורבסינגפור.

בוונסואלה"שניםכמההיה .עליושמעת
שלאפיוןגםמשרתיםמקוםציוני .) 93<עמ'

כינוי ,הפטרוןשלמשרדוקירעלמשר.ד
נוףתמונתתלויה ,החשאיהשירותלראש

על ,ראובןהציירשלמכחולופריצפתשל
שם Iהשלישיהרייךעלספריםהאצטבה

קיימתהקרןשלהישנההקופסהגםצבתינ
ועדמדןבהפלסטימפתשעליה Iלישראל

לכינוירמז ,במקור"פלסטינה",באר-שבע.
המנדטבתקופתישראלארץשלהרשמי

מקומהנפקדלא .)י"א(פלסטינההבריטי:
הקפהביתשלשמוציוןאגב ,אוסלושל

אביב.בתלגבירולאבןרחובבקצה
ציוניעלהיאאףנסמכתאישיתהיסטוריה

ברגל,מסעהעלמספרתיואלשלאמומקום.
לווארנה.מבוקארסטהתינוקות,עגלתעם

הרופאשלגילוייו ,בבנייןרוסיסגנון
אתמגלהאישוריםבדיקתכיבווינהרה-האן

 ,בצ'רנובילהאסוןלמיניהם,המתחזים
בציריממוקדתכמערכתלרומןמתווספים

שכונות,ערים,מדינות,בשם:מזוהיםתנועה

גםווחפצים.חדריםדמויות,כרת,דחו

עלמעידהפרטחסרות.אינןמטונימיות
מןנגמלבטרם ,יואל .גרפיגיאומקור

"ז'יטאן"גרירתסילעשןנהג ,העישון
המתפשט ,העלילתיהמצעבשרשרת.
ולכלהגלובוס,קצותלכלרוחותכשושנת

בציריםבפעםפעםמדיזוכהישראלמפת
 ,למשל ,כזהוהזירה.ממרכזהיוצאיםחדשים
שבואביב,בתלנטרקארלברחובהחדר
שלזהגודש •העצמאילמשכבהנטעבחרה

העלילה,מןמתחייבוטופוגרפיהגיאוגרפיה
מבירהנודדחרשסוכןהואהראשישגיבורה

לעצמומספחולרחוק,לקרובמגיעלבירה,
אינווגםונוודותתיירותיצריביתוולבני
ובעונהבעתמגורים.מקומותמשינוינרתע

הבנויהעלילהרקלאכיהקוראחשאחת,
אלא ,עיניולנגדמהיריםזירהחילופיעל

ברומן ,צופןגביעלצופןשלהעמסה
עגנוןמעשיהנעלם.אחריחיפוששעניינו
ברומנסהשוניםממקומותמקומותבצירופי

ארכאיים,הכרסימניבהשמרוביםהחידתית,

 ,משלובנוסח ,אחריוההולךלעוזסימןהם
המודרני.החרשסוכןשבמרכזוברומן

וארמהשמיםלרוכביג.

המשנהבכותרתעוזעמוסיסחב ,עגנון

אלוהים".על"משתומם :השמים"ל"שתיקת

להגיעהמאמציםמופגנים ,ועינם""בעידו
היאהטרגיתהתולדההמעמקים.מןלגבהים
עדונמשךגאואלבןבגבריהשהחלכישלון

חשבוןמתגלההאלגוריברובדוגינת.גמזו
לחורבןעד ,סיניהרממעמדהיסטורינפש
תרבותימגע ,נבוכדנצרמידיראשוןבית

שהביאו ,הרומאיבנשרומלחמהכושל
שלהבעיהנבחנת •השניהביתלחורבן

 ,ואיאלדדודשלזוכמומאכזבתמשיחיות
היהודיםקושטאמתושבירביםשהעלתה

התמלאוומשלאלנס.בצפיהבתיהםלגגות
ספקמוטל •ומתועצמםהפילוהציפיות
מדומים,ספירותעםשיחדולקייםביכולת

המקורמןנפרדתלמדומיםהפנייהצורתאם
סודאתללמודרצהגמולהשלאביההקדוש:
הנשרובאהשמיםנשרישלהימיםאריכות

שהפנייהבעתכשלובותגםוישלמותו.וגדם
אמונה,בלאחקרמדע,תכליתההעבדאל

אםאפילו ,יתדנדודי •פולקלוראיסוף
יועילולאחולה,לאומהמזורהבאתתכליתם

הנדרשות.התדו~ותטיבאתמביניםאיןאם

שלגודלהגםכמו ,הכדמןהעליםגודל
המקורותהסתלפותאתמסמליםגמולה,

בזמניםהמושיעכוחםוארנוןהראשוניים

שמצעהבדומנסהלרכזהצורךהחדשים.
עולםהשקפתבליווימקפתהיסטוריה ,קצר

פדה-היסטוריתהתבוננותלרבותעקבית,
שעיקרהכתיבה,שיטתחייבומיתולוגית,

עולםוהשקפתמאורעותשלדחוסההצגה
בחדעגנוןייחודיים.גכלי-ייצרבאמצעות

אירועיםשלהתחברותדהיינו-בכדונוטופיה,
כמובידהעדיאחד:למקוםשוניםמזמנים

יםסביבותמדבריות,במקור),(ווינאוינה

באחתרגילביתואפילוירושליםהמלח,
באמצעיםהרבהוכןמשכונותיה.

החיהדמותתיאור ,כלומדכדונופיגודליים,
לדוגמה, ,כךאחת.ובעונהבעתזמניםבכמה

שכמוהולגינת,דוקטורהתוארשלבצירוף
שלימה"ב"פתנאמןיקותיאלשלכהכתרתו

משהשהוא ,נאמןיאליקרת •דוקטורבתואר
בחוצותאקדמיתוארכבעלמתהלך ,רבנו

והווהעבדההווה.מןודםכבשדירושלים,
("גינתהקבליבהקשרגינת,אתמחברים
חוצה,גמולה •החוקרגינתלדוקטוראגוז")

כלאת ,ובעצמובכבודוישראלעםכמו
אתהפוקדיםחורבנותמסמלמותההזמנים.

 ,טעןעגנוןהקדומה.ממורשתובסטייתוהעם
כיהעברית,ללשוןבאקדמיההידועבנאומו
מפתח,דומןשלבשיטהכתבלאמעולם
שללמסרהמתחתחיהדמותהסתרתלאמוד

מלהשתמשבמגעכיטעןלאהוא •בדויםש
מספרשיבוץלאמודמפתחות,בצירופי
אתגםכוללתזושיטה •אחדבדיוקןדמויות
או ,בשמוהמתלווה ,המספררקולא ,המחבר
לדמויותירושלמי>חכם<כגוןמתאיםבכינוי

הגדילהואשלפנינובדומנסהאחרות.
מלא,באקרוסטיכוןהשימושידיעללעשות
אדםולכלמקוםלכללריחבןאותוהעושה

האירועים.במסכתהמשובצים

,זב: 1
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שיבוציםושיבוציצירופיםשלזושיטה
שאינהמטאריאליסטית,לכתיבהמתאימה
מהובמרחב.בזמןגבולותמביטולמתייראת
עלמתקבל·יום,בתמונותתמוהשנראה
פעםליאמרסדןדבלילה.בחלומותהדעת

חלומותשלאוסףהואהמעשים""ספרכי
גרסלרכיליהעיראחדמצדעגנון;שחלם

הןהשטן'שלכהאנשותשהתפרשו ,ואנדרמן
המספרשלבחייומקוםשתפסוחיותדמויות

אכןהרופא",ול"אלשל.מה"ל"פתהתגלגלוו
גםכמוורחוקות,קרובותחיות,דמויות

ואיןבחלומות,מופיעותמתים,שלדמויות
"עידוהרומנסהסדן.שלבדבריוסתירה

i "בהתרחשויותיהנקלה,עלמתחברתעינם
המעשים".ל"ספרהמוזרותהליליות

באופןכשייכתלראותהאין ,ואף·על·פי·כן
בכלגם .המעשים""ספרסיפורילנוסחמלא

קיפחשסדןדומההמעשים"'ב"ספרהכרוך

המתגלההסמלני·האלגוריהתכנוןמידתאת
 ,ועינם"'ב'עידוחלום.כסיפורישהגדירבמה
האותיותצירופימראים ,עולם"'ב'עדגםכמו

שקורצוויילאחרים,וירטואוזייםסממניםו
חשיבהחידות,ומשחקיתעלוליםבהםראה

כלמלא,באורהיטב,המחשבתאדריכלית
אותםומתאימהאריח,וכלל~נהכלפינה,

הטפחותועדהמסדמןמדוקדקת,לתוכנית
ביותר.לעליונהועדהראשונההקומהמן

הנחלמתבזירהגםאמוריםאלהדבריםו
השונות.הדמויותפועלותשבהוהמתעתעת

מןמחקריו'שמעידיםכפימתרשם,עוזעמוס

אבלעגנון'שלהרב·קומתיתהאדריכלות
אותהומנחהכותב,שהואברומןאותהמשנה

פניעלהגלויהממדאתהמעדיףבכיוון
וההיסטוריוסופי'ההיסטורימדהמימן .הסמוי

יוםמלחמתהמוגדר'אלבאהואהעלום,
לשירתבתמורה .דדווהרמטכ"להכיפורים
שירהוקבלית,תנ"כיתמיתולוגית,קדומים,
המשורריםנזכריםובתו'אבלנחלתשחיתה

גשטייבנויעקבג,לדברגולאהאלתרמן'בתן
שירתם,אתאוהבתשנטע.גלבע,אמירו

הפטרוןבחדרה.תלתהתמונותיהםושאת
דליהשלשיריהספראתבמתנהלנטעמביא

בידישמהנטע .אמיתית""אהבהרביקוביץ

גלבעאמירשלואדומים""כחוליםאתאביה
מסתפקהואבהם.לקרואאותווממריצה

שלההדוקטורבעבודתעבריה .אחדבשיר
כמועוסקתאינההעברית,באוניברסיטה

ובהימנוניםשנעלמהבלשוןגינתדוקטור
ואהבהמיןבכבוד'אלאהזמנים,מראשית

ברונטה.האחיותשלביצירותיהן
מתפשטתעגנוןאצלהאשהידיעת

תוךישראל'עםלקורותלהתוודעות
גובה,מודדתאנכית,·מידהבאמתהסתייעות

ועד·יםממצולותללבנה,ועדהמערהמן
שמיםביןמראותמעדיףעוז .לכיסא·הכבוד

לנדודיבדומהוחולפים,באים ,וארץ
ממש.לאדמהביצירתומכובדמקוםהעופות.
מתרחשעבריהעםיואלשלהראשוןמפגשו

מנסהיואלהאדמה.פניעלבהתגלגלות

למעשיגעותהנוגדולות,להכללותלהגיע
שמכונהלמהבזהואלאלוהים.לאהאדם,

הדבריםהיולודתיות","צרמוניותבפיו
שםרקפת,לבתוקוראהיהבורקתלויים
האדמהפניעלמסויםפרחמבליטצבעוני'
עבריה.ידיעלשהועדףנטע,השםבמקום
האבכללי.מונחבאדמה,זריעהנטיעה,נטע:
המידה,עליתרמכליליםממונחיםנרתע

בצירוףבעולםהמתרחשאתלתפוסהמנסים
כמו:מוחו'פריהואאםגםאחד'מכליל

רתיעתושחור.הומוראוהעולמיתהמהתלה
עולם,חיים,יקום,דוגמתממליםגםהיא

בסופו .ממידתוגדולותומגוחכותלוהנראות
לאימותופעםבכלוחוזרמגיעהואדברשל
נקודותשתיבין"כיהתותחנים,מג"דשל

תמידמלאהזהוהקואחדישרקורקעובר
משבץעגנוןנוסחהגובהקריאתחמורים",

מסתעפים,רוחבקרישפעבתוךעוז

מזוהיםדרךבתמרוריעתיריםססגוניים,

הגלוימןבהןשישלהתרחשויותכרקעבשם
אלהשמיםמןעוברתההדגשההסו.דומן

אללהביטהערגהעללוותרמבליהארץ'
השמיםהאדמה.לפנישמעלבמההמתחולל

אל'כבודמספריםאינםעוזשלברומן
ומזלותיםבתולותמלאכים,לאושתיקותיו.

אלאהחרש,סוכןשלעינואתמושכים
עלהיושבפינלנד'בבירת·הגפייםכרות
בשיטתלצרף,אוהבעגנוןגלגלים.כיסא
בכלומקומותזמניםלמטה,מלמעלההאנך'
נותןעוזעמוסואילומיצירותיו.אחת

ומעמקיו'גבהיואתומחלקלפלסעליונות
יצירהכלשונות.יצירותביןרבדים,רבדים,

ההר'המרתף,הנהר'שלהשונותוהמידות
סיפור'כלאותה.ההולמיםוהרחוב,המסלול
מועדיהדובריה,טיבפיעלרומן'אונובלה

אחדכלהפועלים,גיבוריהולעיןהגלויים
להםשהועידובמקוםבזמןדרכו'לפי

מחברם.

הסיוםתפארת .יד

המעשהסיפורמסתייםגינתשלבצוואתו
רצונוהגרייפנבכים.שלבביתםשאירע
לשוןעלספריוהוצאתאתלחדשלאהאחרון

העינמיים,ההימנוניםוספרודקדוקהעירו

שלעיניולנגדשעמדהאפשרהתקיים.לא
שלבקשתוגינת,שלאחריתובתיאורעגנון'
הידכתבימרביתאתלהשמידקפקא

מכן.לאחרשאירעומהאחריו'שהשאיר
וכלוהולכיםנדפסיםגינתשלהספרים
להעלים.שביקשהספריםאתמכירהעולם

ההימנוניםשלויפייסחנם"ובייחוד
רואיםרוציםחישהחכםזמןכלהעינמיים.

 .חכמתואתרואיםולארוציםאיןחכמתואת
כלמספריווהולכתמאירהנשמתושמתכיון

<עמ'לאורו"ניאותלראותויכולסומאשאינו
חסד'שלבמידהננעלהמעשהסיפורשצח).
הסיפורכלבמהלךעליונותשניתנהלאחר
לרדתשהחלולגשמיםבדומההדין'לצד

גיהסרהגיבורקומר'יצחקשלמותולאחר
בטוב.מסייםעוזגם .שלשום""תמולשל

ימיםשעות,במשךבתצפיתממשיךיואל
מזהטובדברלושאיןבנימוקושנים,

 .יותרמרוממתבהנמקהגםולעשותו
לא·צפוי'נדיר'רגעשללהישנותו"בתקווה
להרף·עיןמזדהותבהםאשררגעיםמאותם

חטוףהבהובבאהבלחה,ובאההאפלולית,
בולהיתפסאסוראותו'להחמיץשאסור

אתמסמןהואשאולימפניבהיסח·הדעת.
התפעמותזולתלנו.ישמהלנבחראשר

לחוששלאקשה .) 200 • 199<עמ'וענווה"
"לידהמשללביןעוזשלהסיוםביןבזיקה
בתפניתאכןקפקא,שלהחוק"שער

מןהפרידהאתגםהמציינתזואופטימית

העגנוני.הסיום

העצובה,הדרמטיותמןבושישבמהפך'

והגבהים,השמיםמןהקוראאתעגנוןמחזיר

הסהרוריתלנערהפניהםהאירושלא
סודותיה,אתלדלותשביקשולמלומד
מת,גינתלהתקיים.הממשיךבעולםלנעשה

מבחינהלדורות.ומאירקייםחייופועלאך
החותםבהטבעתועוזקורצוויילהפריזוזו

שלאיואל'החידתית.ומנסההרעלהקוהלתי
כותבשליותראופטימיבמבטכגינת,
ידיעהשללרגעומחכהבחייו'ממשיךהרומן'
עבריה,האשה,בידיעתנכשלהואנעלה.
גינתוגאיםבןגדיגמזו'שנכשלוכפי

לונותראבללגמולה.מלאהבהתוודעות
שמהותהרגעשלבידיעהלזכותהסיכוי
השמיםמןבפנייהנחתמההרומנסהקוסמי.

העתיקיםהספריםשלמעמדם ,הארץאל
עוזואלו •כמנהגוהנוהגבעולםחדש,בלבוש
והמסעותהעריםמןהכובדנקודתאתהעתיק

בשערמוגדרשהואכפיהעיניים','איששל
ההיפוךההוויה.לחשכת ,הרומןשלהאחורי
המספריםשנילסיום.עוצמהמעניקהדרמטי

מוותשלגורלהטרגי'המשאעללהקלבחרו
"סוכניעלשהעמיסוסגולה),כמו<עבריה
שלהם.החרש",

וענווההתפעמותחתימה: .טו

ועינם"ל"עידואשה""לדעתביןהזיקה
לסייםעוזבחרשבהןבמליםלהתנסחיכולה
גילויוענווה","התפעמותהרומן:את

ולמעשהידבהישגלכאורהשהואהנעלם,
שבווהמופלא,המורכבבאופןוהולך'מתחמק

שלוומנסההראתעשהעגנון'ידיעלהוצג
תחרות.שללחיקויראויהמופת,לדוגמת

מכלחרשבסוכניהעיסוקעליושחביבעוז,
להיתפסשלאהיהיכולשלאדומההסוגים,
ודוקטורגמזוגבריאלעלילותשללקסמן
וצפונותיהחסדיהאחריבחיפושיהםגינת,

'ב'פנתרפרופיאתשמציירומיגמולה.של
יואלואתמלים,במשחקיכמתמידבמרתף"
מהותןעלותוההלמשבצותקירותכמחלק

שלאהנראה,ככלהיה,יכוללאמלים,של
החידהבסיפורהאותיותממשחקילהתפעל
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המחברלגשרהיווצפניםתעלומותהעגנוני.
בליומתחדשעדכןהמתיסטן'המודרנעוזאת

ומודרניותארכאיותהמצרףלעגנוןהרף,
מרהיבות.ולשוןסיפורבתבניות

ההתמצאותההשתאות,נמצאותבובמקוםו

חיץהקובעתהענווה,גםתימצאהבקיאות,ו

לא .למשנהואחדמקוריאמןביןפדותו
אלאלפנינו'העגנוניבתלםנוחההליכה

הואאשה""לדעתאדנות.בצדהשישוהוענ
ממנולהתרשםשאפשרעצמו'בזכותמןור

מקבילותיואחרלתורמבליעמוקות,
עללהעידבאהמשווההמבטהעגנוניות.

מסדשלויציבותכוחבהםשטמוןטפחות

המקורות.ממיטבעוצמתואתהשואבעמוק,

• 
המאמר:בשולי

אשה,לדעתעוז:עמוסספרימתוךהןתובאוהמ . 1
כתר,השמים,שתיקת ; 1989שלים,וירכתר,

ירושלים, Iכתר Iכמרתףפנתר ; 1993שלים,רו·
199 'i . וכןעוזשלכתיבתולולמכלהיאתוחסיההת

 ' 1966ירושלים, Iכתרסיפור'מתחיליםלספרו:

עגנון.שלימי'ה'"בדמיבסיפורדיוןנכללשבו
ו"עידועולם""עדהיצירותמתוךהמובאות . 2

האשמופיעות:הןשבהםהקבציםמןהןועינם"

עדתשכ"ס;אביב,ותלירושליםשוקן,והעצים,
תשכ"ס.אביב,ותלירושלים Iשוקןהנה,

במספרים,מסומנותעוזספרימתוךהמובאות . 3

באותיות.מסומנותעגנוןכתבימתוךהמובאות

וכןבמסההנזכריםועינם"ל"עידופירושים . 4
עם Iעגנוןיוסףשמואלבספר:ראהאחרים,פירושים

ידי,עלשנערךבספר, , 1982אביב,תלעובד,
עלמקיףומבואעגנוןשליצירתועלמאמריםמבחר
 .עגנוןיצירותשלהפרשנותדרכי

"סיפוריבפרק:ראהועינם"'ב'עידונרחבדיון . 5

שלאהבהסיפוריבספרי:מסאריאליססיים",אהבה
רמת·גן,בר·אילן,אוניברסיטתעגנון,יוסףשמואל

לקפקא'עגנוןבין :בספרימפתח,לפי Iוכן . 1980
ש.י.ביאליק,ח.נ. ; 1972רמת·גן,בר·אוריין,

 , 1986אביב,תליחדיו,עגנון,

בכללסופר'סופרבין Iאחרמסוגלזיקהדוגמה
הקודש":"אותיותראה: ,"ועינםל"עידוהכרוך

ועינם','עירו-אחת'ובעונה'בעתעגנון,אפלפלד,

 1וחזיוןחזוןבספרי:כלולההמסהמשווה",עיון

 • 1987אביב,תליחדיו,

יחדיו'מספרים,שישהבספרי:ראהעוזעמוסעל , 7
תליחדיו,בייחודם,מספרים ; 1972אביב,תל

בפרשנותדרכיםמפתח,לפיוכן, ; 1981אביב,
 , 1990בר·אילן,אוניברסיטתהחדשה,

עמוסבכנסהרצאתישלמורחבנוסחהיאהמסה . 8
בנגב,בן·גוריוןאוניברסיטתמסעםשנערךעוז,

 ,בפברואר 2s • 24בימיםעברית,לספרותהמחלקה
1997 , 

לשאלתישהשיבעלעוזלעמוסנתונהתודתי , 9
תשובתוסמךעלהגג".בעליית"החרפהבעניין
המסה.בגוףהדברמוסבר

בעתכיהזדמנותבאותהליאמרעוזעמוס , 10
שלמחזותיועיניולנגדעמדוהרומןכתיבת

"אדיפוסובעיקר:המלך","אדיפוססופוקלס:
נוס",בקולו
בפניחידההמציגהקטן,הפסלשלמקומואתאכן,
לאחראותולהטרידוממשיך Iהרומןבפתיחת Iיואל
חשובמקוםהתופסבספינקסלקשורניתן Iמכן

יכולברומןהעלילההמשךאדיפוס.שלבטרגדיה
חייומסלולאתלבנותאדיפוסשללנסיובולרמוז
אשתו.וליוקססהלושאירעמהלאחרמחדש,
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