
עבאדיעדינה

עגנוןלש"יכלה"ב"הככסתמהמקורותבמובאותשימושדובי

o . יחחפתהעוות

התלמו,דהמשנה,המקרא,מהמקורות:במובאותמשופעכלה"''הכנסתהרומן

 1ועו.דערוךשולחןהזוהר,ספררמב"ם,הפוסקים,רש"י,המדרשים,

דרךעלהאםבטקסט:המובאותמשתלבותכיצדהשאלה,נשאלתלשוניתמבחינה

ביצירהישאםהשאלה,נשאלתוכןבשיח.המובחניםנפרדיםכמשפטיםאוהשיבוץ,

הפונקציותמהןכן,ואםלקסיקליים;אומורפולוגייםשינוייםבהןשהוכנסומובאות

השונים.השינוייםשל

כלרבותבמונאותלהשתמשהמחברראהטעםמהלשאול,ישספרותיתמבחינה

דרכישלהפונקציותומהןיפה,ספרותאלאמדעיתספרותבגדרשאינהביצירה 2כך

המורכבאופייהעלהשונותהפונקציותמצניעותהאםוכן,במונאות;השונותהשימוש

היצירה.של

בהןשהוכנסובמובאותנדוןהראשוןבחלקחלקים.לשנידיוננואתנחלק

וכמשמען.כלשונןבמונאותבשימושנעסוקהשניובחלקשינויים,

 3מהמקרורתבמובאותמשמערתארצרוחשינויי . 1

במדויק,שהובאומאלחפחותברומןרווחותבצורתןארבמשמעותןששונומונאות

הותקנותרצ"א>ברליןומהד'תר"ףמקלס<מהד'כלה""הכנסתשלהראשונותהמהדורותשתי *

התקנתןאגבהעברית.ללשוןההיסטוריהמילוןשלהחדשהלעבריתבמדרוהמחשבעלוהועלו

 • 2פרקלהלןראההמקררות.מןהמובאותסומנו

חשובות.הערותוהעירהמאמרשלכתב·הידאתשקראעלקארהיחיאללד"רמודהאני

-לעגנוןמקורותעולמותשי ,הרצלי'משהשלבספרומצריההרומןמקורותשלמקיפהרשימה
תשל"א.עקדהרצאתכלה,הכנסת

מובאות, 190עמודים, 295הכוללהראשון,בכרךמדויקות:מובאות 256נמנותרצ"אבמהדורת

מובאות. 66עמודים, 219הכוללהשני,ובכרך

פסוקיםמצאההיא 1959-1916בשניםשרקןלזלמןכתבשעגנוןשבמכתביםלי,סיפרהירוןאמונה

-עגנוןש"יהמכתבים:אוסףלאוריצאבינתייםשונים.שינוייםבהםהכניסשהואחז"לומאמרי
תשנ"א.שרקןהרצאת<תרע"ר-תשי"ט),אגורתחילופישרקן,ש"ז
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 (2]עבאדיעדינה

גםמתכווניםאברבמשמעותשיבריבמושגשבהן.ההפתעהיסודבשלבולטותהןאך

 4נר.שרבצהשהיאהחדשההקשרלביןהמובאהביןהתאמהלחרסו

מרגליתרא'טרדיג'שהניחרהתאורטיבמצעאברמסתייעיםזרבתופעהנדירננר

מוגדרכבדל""צירוףהמונח 5הכנרל".בצירוףהסרטההשימוש"דרכיבמאמרם

 6קברע".ובסדרלזהזהצמודיםמופיעיםשרכיביההזרקה,כ"קרלרקציהבמאמרם

כשאברכנדל,בצירוףסרטהשימושעלבתאוריהלהסתייעותהצדקהאברמוצאים

הנחהמנקודתיוצאיםשאברמשרםמהמקוררת,מרנארתשלשיברינדרכידנים

כבדלים;כצירופיםהחדשהבעבריתמשמשיםרכז'פתגמיםחז"ל,מאמרישפסוקים,

שאיןמאליו,מרבן 7הדירק.דדךעלחראמהמקוררתבמובאותהתקיןהשימושכלומר,

טבעי.באופןהחיהבלשוןהמשמשיםמהמקררותולביטוייםלצירופיםחכורנה

גםהמצייןכדלל,כמונחומרגליתטרדישלבמאמרםמשמשכבדל""צירוףהמונח

שלדשהמשמעותכנדלכצירוףסמנטיתהגדרהמוגדרניב"אידירם">.<בלשונם,ניב

שהענקתמכאן 8מדכיניר.אחדכלש,להמילוליותהמשמעויותלסכרםשררהאינה

גםנעסוקלהלןבמשמעותו.לשיבריגרומתניבשללרכיביומילוליתמשמערת

במשמען.השינוידרכיעלונעמודנינים,שהןבמובאות

להקשרהשיבוץביזאי-התאמה 1.1

לאבהקשרששובצומהמקררותבפסוקיותארבצירופיםעוסקיםאנוזהבסעיף

שינויגוררהחדשההקשרלביןבמקררהמשובץשלההקשרביןהפערלרובמתאים.

בדוגמאות:נתבונןהבהעצמו.המשובץבמשמעות

חשיבותשמוסיפיםהאחד,מזהשניםטוביםאלאסוסים,לשניהוצרךולמהא.

 9 .>יעמ'<תשי"ג,לנוסעיהם

 .)ט,ן<קהלתבעמלםטובשכרלהםישאשרהאח,דמןהשניםטונים

שקדג'שלניתרחרראההחדשה.בספורתגםרביכותהכיביים,ימימספררתמרכותזרתרפעה • 4
עמ'א, 1980-1880העבריתהסיפורתבספורבעגלה"ריפת"שםמנדלישלסיפורולפתיחת

שללשרנועלהחדשהוהספרותהקורמיםהמקררותשל"השפעתםפררכטמן,מ'רואה ; 88-86

 • 725-723עמ'<תשכ"ט), 4-3א,הספררתהמת'",עלב'החימגדאהרן

זה.מאמרבסרףהמחקריםברשימתראה • 5

 • 100עמ'שם, • 6

כלשהדשיבריהדירק.דרךעלזאתלעשרתנוהגיםרבד'חז"לבמאמרימקרא,בפסוקיהמשתמשים • 7

הבקיאים.מפילתיקוןזוכהולרובכסטייה,בחשב

 • 100עמ'ומוגלית,סררי , 8

נוסחאתהןהנאגרבניסרחמהדתייםהבדליםשלבמקריםתשי"ג.ממהדרותהםהמקומרתמראי • 9

תרצ"אבמהדרותבהעררת.זאתציינואחריםהבדליםשלבמקריםתשי"ג.נוסחאתהןתוצ"א

כליג>.עמ'א,<כרךמאפטא"הקדושהרבשאמר"אלאהמשובץהפסוקלפניאלהמליםמופיעות

שלי.הךבמרבארתiדהדגשרת
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כלה"ב"הכנסתמרבארת [3]

וממילאסרסים,שנושארלהקשרהרכבסבני-אדם,שעביי~יהמקראי,מהפסוקחלק

מכניהמסומניםכשיברינפסרק.ברשאיםהמשמשותהמליםבמסומניסמנטישיבריחל

 .קומיאפקטיוצרתוזוהנמכה,משרםישלסוסיםאדם

לאפניךואהחכותיך,לאכמעטואביהכותני.יואליוזיל,דניאמדב.

צב>.<עמ'זועךאתגםאלקיםאותיהראהרהבהפל'לתי,

אתגםאלחיםאתיהראהוהנהפללתי,לאפניךדאהיוסף:אלישראלויאמר

יא>.מח,<בראשיתזרעך

אתדואהיעקבכאשדואחיו,יוסףבסיפורהשיארגעאתהמתארהמקראיהפסוק

ותיק.מכדבפגשו,,יוזילאתמשמשמותר,עלשהתאבללאחדרבותשניםיוסףבבר

להנמכהגררםשברומןלסיטואציהבמקראהדרמטיההקשרביןשהפערספקאין

ולאירוניה.

במסומנים,שינויגודררזהמורפולוגי,שינוינעשהממלרתיהןשבאחתשיבוציםיש

להלן:שנדאהכפי

נטעלהאמד 10הגריים.בלשוןלחםוענתהעדליתכפריתאשהשםחיתהג.

תודתנוולומדביתךבתוךיושבזהמינפשישאהבהליהגידיאשה,לאותה

קג>.<עמ'הקדושה?

השירים<שיר ...בצהריםתרביץאיכהתרעה,איכהנפשי:שאהבהלי,הגידה

 .) Tא,

נפשיממשלרוהציעולאמסחריםשמאלוושלחתילאסרסוריםשמא.ד

ונח>.<עמ'עליהםנרלגרתןאינווהואלחרויחישממדןכמהבדברםיצאה

 .)ךה,השירים<שיר ...נדברריצאהנפשיעכר;חמקרדודילדודי,אניפתחתי

במיןשיבריחלגבדוגמההשירים.משידפסוקיםחלקישובצודג,כדוגמאות

-גברחראוחדרנוהואילאך>הגידי>;<הגידהלנוכחתמנרכחהפועל,שלהדקדוקי

לבינה.שנינויחסיםשללהקשראי-התאמההפסוקבשיבוץאין-העגלהבעלנטע

ישחפגשלהחדשלהקשרמתאיםעזה,אחנהמשידתהלקוחהפסוק,איןזאתעם

לביןהמליםשלהרגשיהמטעןביןפערברצדזרים.אנשיםשביביןוחטופהמקרית

משתבצות.הןשנתרבהשכורמןהסיטואציהרדידות

רננךבדברם>, ><בדבררלרביםמיחידבמספר,המקררצררתשרבתהדבדוגמה

הואהנטויהמקררשלהמסומןואמנם,אהבה.שלהמקראימההקשרחריגהמסתמנת

קלג>.עמ'א,<נרך " ••.ערליתנפנירפניהכפריתאשהשם"חיתהחראהנרסחתרצ"אבמהדרות • 10
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 [4]עבאדיעדינה

שביןהפערבאמצערתרחילרני.חרמוניחראהפסרקשלהחדשרההקשרסרסררים,

ירדיל,ו'שההשבאכסנייתךהפרנדקישלהחרמדנרתמרבלטתלמקרריהחדשההקשר

 .כלפיראידרנייחסרמרבע

לניבחמילרליתהמשמערתהחזות 1.2

מילוליתבמשמעותמהמקררותאידירמטייםבביטוייםשימרשעלנעמרדזהבסעיף

שהובאהניב,הגדרתלפירהאידירמטית,המילולית-כאחתהמשמעויותבשתיאר

 • 1בסעיף

צריכיםהיוולא 11מהלכיםהיובמאמרז"להבעש"טשלשסוסיואלא ....ה

רהלכרהמלךדדךהניחרמהםעיניושהסיענירןנטעשלסוסיואבללמנהיג,

הלכולזבליטיץלילךצריכיםהיוווע"ג.פויליש"ר 12היינועקלקלרתאוחרת

והיהכרסםשנתמלאהעדבשדרת,רועיםשהיואלאערדולארלטשיסק.לציך

 .>ל<עמ'בעליהםערללפרוקהיאךעלילהמבקשיםוהיומשאםעליהםקשה

אוחרתילכרנתיבותוהלכיאוחרת,חדלריעלבימיבן-ענתשמגרבימי

 .)וה,<שופטיםעקלקלות

הדרך.מןוירדודגליהםנשתבשוהמחשבותביןראשםשהנני.סרומתוךו.

הישולדוןסוסיואתלהחזירהעגלהמןנטערידדקפץידדו.שידדוונירן

 13 .)נ<עמ'

יכשלולאישובדוןמיםנחליאלארליכםארנילם,ובתחנוניםיבארנבכי

 .)טלא,<ירמיה ...בה

הליכהשלביטוייםכוללותהעגלה,בעלנטעשלסוסיושנושאיהןר,ה,דוגמאות

שנספרלמקררזההכמעטהשבדוגמהעקלקלות"אוחרת"רהלכרהצירוףנדרך.

נשמרתהחדשבהקשרקטל.אליקטולמןשונתההפועלצררתרוקשופטים,

האידירמטיתהמשמעותנרמזתזאתעםאךהצירוף,שלהמוחשיתהמקוריתהמשמעות

ומהמשפטיםביידישמההבהרהרכןהבעש"ט,לסוסיההשוואהמתוךהמופשטת

ה:קנה,מתהליםנרגעתהצירוףשלהאידירמטיתשהמשמעותלהניחסבירהעוקבים.

 ." ...האוןפעליאתה'ירליכםעקלקלרתם"והמטים

"מהלכים".בתשי"גלח);עמ'א,<כוך"הרלכים"תוצ"אבמהדרות • 11

 .)םש<"זה"תרצ"אבמהדרות . 12

סה.>עמ'א,<כוךהישר"דרךעללהעמידםרבקשהעגלהמןנטע"יודתוצ"אבמהדרות . 13
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[s] כלה"'ב"הכנסתמרבארת

הואילהמוחשית.המקוריתבמשמעותומשמשהישר""דדךהביטוירבדוגמה

החזרתעלכאןלדברניתןאידירמטית,במשמעותמשמשזהביטויהחדשהובעברית

מופשטת:משמערתהביטויקיבלבמקראשכברלצייןישלביב.המקוריתהמשמעות

יב>.י,ן(משלימרת"דרכיואחריתהאיש,לפניישרדדך"יש

המקררשבדומן:החדשלהקשרהמקראימההקשרהנמכהחלההדוגמאותבשתי

רהצידרףגבורה:אפרסדבררה,שידתחראהשבדוגמהעקלקלות"אוחרת"ילכדלצירוף

הנהגתשלטריביאליתלסיטואציהבנראהמחזרןהועתקרשבדוגמההישר""דדך

נטעשלסרסירלהאנשתהמגמהאתלחזקכדיזרהעתקהבעצםיששנימצדסוסים.

העגלה.נעל

רחמיםעלישיבקשמזידיטשרבחרבאצלהלכתיהפקודהיוםשהגיענירןז.

אינםונגדיקטועותשפיארתירואהעליהציץהמלך.מעברותשיפטדרני

אתה?לאאםנצבאיענודרמיריקאאמר,המדרש.ביתחובשישלכנגדיהם

קצת,המתןאמד,נרעב.מתהאמיהדילצבאאותימוסריםאםדנילד,אמדתי

לבסוף ..הכבו.דבביתלי,אמדרחרב.היכןשאלתי,בא.רלאהמתנתיריצא.

ירי.אתראטרלהכליאתטרלערמו?אתהעדיין 14ראמד,ארתידאההרב.נכנס

וזקף ...רנתאנחבנעימהיצראשדברכתנירךידיר.עלמיםריצקתינטלתי

זקן.רלאפיארתלאנאה,זרדחדשזרדראמו,מעלהכלפיהקדושותעיניושתי

חןשמצאתכשםראמו,כנגדידפנהעולם.שלדברנובעולמךלךיפיםיהודים

יח>. 'מע<_רלךכלך 15בעיניהם.חןתמצאכןבעיני

מעבדיאחדויעןמאותר?ה'אתונדרשהלה',נניאפההאיןיהושפט:ויאמר

(מלכיםאליהויריעלמיםיצקאשדשפטבןאלישעפהויאמר:ישראלמלך

יא>.ג,ב

עלמים"יצקהצירוףשמשמערתמסתנוהמקראיהפסוקשלהראשוןמהחלק

אינההצירוףשלהכלליתהמשמעותרמוכלאידירמטית,אלאמילוליתאינה " ...ידי

ואתרדלב"ג,דד"קמפרשיםזרבדדךואמנםבנפר.דמלהכלשלהמשמעויותסכרם

היה-פלונייריעלמים"יצקבן-יהודה:במילוןלמצואניתןפירושיהםתמצית

יצקא>.<עדךתלמידו"משרתו,

הצירוף:שלאידירמטיתהבלתיהמילולית,המשמעותמתממשתשברומןבסיטואציה

הביב.מרכיביאחדלכלהמילוליתהמשמעותהוחזרהכלומר,

אמר"'.ארת'כשראההרב,נכנס"לבסרףתרצ"אבמהדרות • 14

כג>.עמ'א,<כדך " ••.בעיניחןשמצאתכמררצדן"יהי • 15
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 [6]עבאדיעדינה

הרבואיןשמים,יראיהודיאיברפלטיאלהצעידשהריאירוניה,ספוגההסיטואציה

שלקיומםעלמעלהכלפיטרוניהמביעלהפך,אלא,כבקשתו,רחמים,עליומבקש

רשויותבעיניחןימצאשלאהרב,"איחולי"נעצםזאת,עםכמרחו.יפים""יהודים

המוחלטהביגודהשלילה.דדךעלכיאםפלטיאל,שלבקשתומילוימשרםישהצבא,

חריפה.אירוניהירצדהחדשהקשרולביןחביבשלהמקראיההקשרבין

הוחנה 1.3

התוספתיותר.אראחתמלחהוספתבאמצעותמהמקררותמובאהשיבריהיאהרחבה

להלן:שנדאהכפיבמשמעות,שינוילעתיםגורדתחלקסיקלית

ךח).<עמ'אותרמוליכיךהסוסיםנחלילךרוצהשאדםבדרךנטע,אמדח.

כ,רבהבמדברע"ב;מכרתי<בבליאותרמוליכיךבהלילךרוצהשאדםנדדך

יב).

ארכהקב"האותרלשחזרניתןההקשרומתוךנושא,ח~רהמשפטבמקוררת

גורמתואףלמפורש,מפורשהבלתיהנושאאתהופכתהסוסיםהמלהתוספתכאנשים.

כשבחזהמשפטמבטאהעגלהבעלנטעלהנמכתה.מקרםומכלהמשמעות,לחילון

קרמיביגודנרצדהקב"ה,אראנשיםבמקרםבמפורשמוזכריםואלההואילאךלסוסים,

לביןחיברשעגנוןהמשפטביןהיחסאתשבמקררות.המשפטלביןנטעשלדבריובין

העליבמבנהמשפטניןכיחסלתארניתןבתשתיתוהמונחתהמקוררתמןהמובאה

מתבהרתהעליבמבנההמשפטשלהמלאההמשמעות .שלוהעומקמבנהביןל

זרתופעהעלמתחזק.הקרמיהמרטיביותר,גדולשהניגודוככלשלו,העומקממבנה

הנ"ל:התשתיתמימרתעםחיברשעגנוןאחריםמשפטיםהשוואתמתוךלעמודניתן

הלךאותרהוליכווגליולהיכןדגליו,אחרימהלךיוזיל][רביוהתחיל ....ט

ונח).<עמ'

לשכורבידרהיהלאהצדקהמןליהנותיוזיל][רבירצהשלאומשרם ....י

<עמ'הולךהיהאותרמוליכותוגליושהיולהיכןרגליו,אחרימהלךוהיהעגלה

רע).

הסוסיםאותםשהוליכולמקרםהלכו'להיכןכפרמאותרוהלכווכשבפטרויא.

שסד).<עמ'

הרגליים,אחרההליכהאתמטאפרריבאופןלפרשניתןיט,שבדוגמאותבמשפטים

התשתיתממימרתההבדללכןאינטואיטיבית.ארספונטניתחופשית,התנהגותהיינו

יא,שבדוגמההמשפטזאתלערמתקטן.הקרמיהאפקטמכךוכתוצאהגדול,כהאינו

ח.לדוגמהבדרמההתשתית,ממימרתמארדנבדלהאדם,אתמוליכיםהסוסיםשלפיר
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 Nבלהב"הכנםתמרבארת ]ו[

חלקשחראמשרם ,כקרמיכורמןבמשדלזהמשפטואמנםחזק.הקרמיהאפקטלכן

ומחררהפרדים,בחגיגתשהושמעליצנות,שלזמר-שבב><עמ'יוזיל"רנימ"זמר

יוזיל.רבישלקרררתירכורמן,הראשיתהעלילהעלפאררדיחלמעשה

"הרבבסיפורכלשרנו,כורמןמרכאהתשתיתמשפטשאףלציין,וארילבסוף

שז.>עמ'<דאהוהאורח"

להלן:שנראהכפישרבים,ניסוחיםשניינשבדוגמהלמשפט

ארתהעלירקופצתמידכשלרהניתרבניעםלישבמבקש...והריהויב.

ולה>.עמ'א,כרך<תרצ"א,ניניהםויושבתונאהאלמנה

והרימנוחה,נאהפסחנאובניו,אשתואתרואהואינוחירםכלטרודאדם

ארתהשלטרחתהעלירקופצתמידכשלרהביתובניעםלישבמבקשהוא

קצב>.עמ'<תשי"ג,ביניהםונדחקתשבאחאלמנה

ב;לז,בראשית<רש"י,יוסףשלרוגזועליוקפץבשלוח,לישביעקבביקש

 .>גפ,ןרבהבראשיתלפי

ננוסחמקומרת.ובכמהמליםכמהבאמצעותההרחבהנעשיתזובדוגמה

המקורישבמשפטהפעליםשלהמופשטתהמשמעותהופכתתרצ"אשבמהדורת

ראףשבהמשך,יושבתמהצרדהמוחשיתמשמעותמקבללישבהפועלשםלמוחשית.

ובאה.לפועלסמיכותובשלהמטאפוריתממשמעותומאבדקופצתהפועל

"קופץהביטוישלהמושאלתהמשמעותנשמדתתשי"גשבמהדורתננוסחראילר

לישבהפועלשםמשמערתזאתלעומתמופשטת.היאטוחהשהמלהמשרם ," ...עליו

ביתר".בני"עםהמליםבאמצעותהמקוריהביטויהרחבתבשללמוחשיתהופכת

המרה 1.4

כאשריותר,אראחדרכיבהמרתהואמהמקוררתמובאותשינוישלנוסףסרג

עיצור.אףאלאמלהרקלאמציין"רכיב"המונח

ואיןאחת,פרוטהואין ...מאפטא]הקדושהרב[שלהכתבפתשגןרזהיג.
(Jכ 

<עמ'עלמרתירנושאבונהיבראבראמעותיו:לפיאלאאשהלאדםלומזררגין
 16 .>ט

 >.וקנו,<תהליםאלמ'תירנשאברנהיבאבאהזרע,משךנשארננהילךהלוך

לוזההואףבצליל,לוהדרמהבעיצורחרמואלומותיובמלההראשוןהעיצור

גדולשינויגוררתזרמינימליתחמרההרומן.שלהשיחבעולםפונטיתמבחינה

 • 118עמ'לית,רמרגטרדישלבמאמרםבאתמרזרורגמה . 16
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 [s]עבאדיעדינה

לשדהאלאחקלאותשלהסמנטילשדהשייכתאינהעלמותיוהמלהשהריבמשמעות,

הקודםהפרליסמיהפועלבמשמעותשינויאףגוררתהלקסיקליתההמרה .הארוטי

הפסוקבסוףאלומותיוהמלהאתלמצואשציפההקרואנושא.-שהומרהלמלה

שהמלההעובדה,מןגםנונעהקרמיהיסוד 17קרמי.לאפקטגורמתזרוהפתעהמופתע,

השימושלהקשר.כמרנן,מתאים,איננוזהדברעלמותיו;בדינרי,מופיעהעלמה

ההומור.אתמחזקמערתיר,המלהעםהחריזהאילוץנשלכביכולהדנים,נצררת

יוזילרנילפנייוזילרניעמד ...זרןנתןיוזילרניאצליוזילרנינכנסי.ד

יודעיוזילדניואיןמבקששהואיוזילרנילפניושערמויודעיוזילרניואין

יוזילדניאתאתהמכידשמאיוזיל,דניאתיוזילרנישאל ...מתנקששהוא

 ...בעשירותמופלגעשירוהואאחריוזילברביאלאמדבראניבילאזרן,נתן

אדםיוזילרביהכירשלאיוזיל,לרבילהשיביוזילרבישלבידרהיהלא

שנא-שבב>.<עמ'כגידיםה'עםכליתדמיראמו,[כעצמו]יוזילכרביעשיר

כט>.יא,<במדברכביאים".ה'עםכליתןרמי ...משהלוויאמר

ההמרההמקראי.שבפסוקכביאיםבמלחעיצוריםשניעלחלהההמרהזרבדוגמה

נתןיוזילרבי-הזוכרמשימושהשררה.עולםאלהרוחמעולםהמלהאתמעתיקה

שלשעינוכשםלמשה:עצמואתמשררהשחראמשתמעהמקראיבפסוק-העשירזרן

אתהנושאבאדםצרחאינההעשירשלעינוכןומידר'באלדדצרחחייתהלאמשה

קרמית.היאהמובלעתההשוואהשעצםמרנן,כמרחו.עשירוחראשמר

זההשםהנושאותהדמויותששתימשרםהומרד,רוויתשהסיטואציהלצייןיש

מתממשת.אינההמתבקשתחחתררדערתאךזר,מולזרעומדותזראתזרומחפשות

 18לשרני.הומרדיוצרותיוזיל""רביהשםעלהרבותהחזרותרעו,ד

רביבסידורמתפללשחייתיבזמןאניזכור' ...לנטעיוזילרבילואמרטר.

בהלכותקוראכשהייתיהקדוש,השל"הבסידורהחלפתירשלאעזקאפיל,

חכמים,דבריעלעברתםשלאמעיבנישישרשישראומד,הייתיסעודה

כב-כג.><עמ'מכרסילי~יימכרסיליארימיסודימצעקאניועכשיו

 .)א"עסאכרכרת<בבלימיצריליראוימיוצריליארי

 .)א"עיחעידרנין<בבלימיוצריליארימיצריליארי

מחן,ואחתמלים,שתיממירהכרסיהמלחחז"ל.מאמרעלמושתתתטרדוגמה

הקדוש,השל"השלשמרמהזכרתגםמסתברזהענייןפרשנות.להמעניקהיצרי,

 • 406 , 391 , 388עמ'להלן,המחקריםברשימתהנזכרברגסרןשלמסתרראה • 17

 • 422-420עמ'שם,ראה • 18
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כלה"'ב"הכנסתמרבארת [9]

ליליתשםוהלעטהגסהאכילה"במקרםהרומן:בהמשךעגנוןמביאמאמורשאת

 19שלט).<עמ'מצריה"

הלךאנהבלנה,וארמדתעצמהלביןבינהפדרמיטיושנתשעהבאותהטז.

רעד).<עמ'פנה?אנהיוויל

שצז).<עמ'ברח?אנההתרנגולהלךאנה ...וצעקהפדרמיטחזרהיז.

השירים<שירעמךובנקשנודודך,פנהאנהננשים?היפהורדך,הלךאנה

 .)או,

יווילהשםטזבדוגמהיז.טז,לדוגמאותתשתיתמשמשהשיריםמשירזהפסוק

נעלם.אישהיוזילכיעלפדרמיט,שלמצוקתהמבוטאתרננךוווך,השםאתממיר

נרמזתונכךורוך,השםאתהתרנגולרחשםפנה,אתממירכוחהפועליזבדוגמה

ששחיטתוהמשפחה,בנילחשציפוהזיקהחןהחתונה:לביןהתרנגולביןהזיקה

היינוהדומן,בסירםשהתממשההזיקהוהןהחתן,למשפחתסעודהחננתתאפשר

למציאתוחודרתלאוצר,פדרמיטשלבנותיהאתהרגיללמערה,שברחשהתרנגול,

 20אחיותיח.שתיאףאלאהבכורהפסילרקלאהתחתנההאוצר

<תמידאמדרבךכיוצארעלעליךלך.נעניתיאחיראובןשמערן,לדאמדיח.

הנולד.אתהוראהחכםאיזהל"ב>

חכםואמרר,המסרביםשלפניהםצהלוהמעשהאותרזכריהרבישסיפרלאחד

קכג).<עמ'ממוןלושישכלחכםאיזהושאומדיםכמרראובן,רביחיה

ברשחלההמשפטאתבהמקדימההתשתיתשאמדתמשרםמיוחדת,זרדוגמה

שבמשפטהנשואפסוקיתכלעלחלההחמרהכאןהקודמותכבדוגמאותשלאחמדה.

המסרבים.בפיהחכםשלהמקוריתההגדרהשינויאתמשקפתזרוחמדההייחו,ד

 ,החומרנילתחוםהדוחחיימתחרםהמשמעותאתמעתיקההחמרהסמנטיתמבחינה

אירוני.באורהדמויותאתמאידהחזקוהניגוד

נרדמותביןהניגודבהומשתקףלעושרהערכהבהשמרבעתנוספתורגמהלהלן

חז"ל:במאמריהמונעיםהערכיםלניןבדומןהמתוארתהחברה

 ·!· r "'(יו .,,,.-./ 1'1 ~
;../ ., \ ; f''•i ,~ .. __ 

 '1 ( . / •• . _.,."(<ב;כ
 i_,Jfו. r1 "ד' ·)' ; / '·")ו

( l-6 נt"'''·. ר )נ:;כr' ~( !ת
 r fi 'J <:ז 1הררמאן(למבנהופיצול"אחדותשקד,שלג'ממאמרולמדתיביצירההמקומרתשניביןהקשרעל • 19

 • 31עמ' , 1989המאוחדהקיבוץהרצאתעגנון,ש"ישלביצירתואחרותפנים ,">'הלכ'הכנסת

משקלעל > pullusבלטינית(תרנגולמאנינה"אנסכ''פולוסהתרנגולאתתיארהרלץאברהם . 20

שם>. 131והערה 70עמ' ,חסידיוזילר'(מעשהמכינה"אנס"זאוס

ול>.<עמ' ...לבעליהכברדשנותנתעשירותגורלהיט.

 .)ב"עמטנדרים<בנליבעליהאתשמכבדתמלאכהגדולה
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 (10]עבאדיעדינה

חז"לרמאמריפסרקיםעלחמרשתתרתכדרגמארתכרלטתחדרחמתחרםההעתקה

כ-כג.כדרגמארתלהלן,שנראהכפיירושלים,רנתיארדקרוששבענייני

משרטטתרנשמתנרחמיבביתוגלינרהירעומדותאזכר,רמהארמדמהכ.

טז>.עמ'ב,כדך<תדצ"א,הניגרןבהיכל

 .)כקכנ,<תחליםידרשלםבשערי,ךדגלינרחיועמדות

משפטים.שישהנאיםובמקומרזה,משפטמושמטתשי"גשבמהדורתלציין,יש

כ:שבדוגמהלזרדרמהכפתיחהפותחשבהםהראשון

כמעיינותמקלחותהתחילווהומעדתהלבנתמצהמידיוזיל,דנילךאומדמה

חרבמקדשנושניתהרכיםכעוונותינואכזבומההדגישההמתפעלתוהנפש

ומט>.עמ'<תשי"ג,קרנןלהקריביכוליםאברואין

א,כדך<תדצ"א,מימיוישראלשלכדךדאהלאבואראתדאהשלאמינא.

רא>.עמ'

קנט.>עמ'<תשי"ג,ישראלשלנחמדכדךדאהלאבואראתדאהשלאמי

נאסרכה<ככלימעולםנחמדכדךדאהלאבתפארתה,ירושליםדאהשלאמי

 .>נ"ע

שמשרן>,יעקבשל<חמיוחמיבביתבצירוףמומרירושליםהשםכנדרגמה

מושמטתשי"גבמהדרותאמנםולסליחות.לפירטיםהקשבהשלהיאוהסיטואציה

ומחזקהמקדש,ביתעלנסבכתחליףשנאהמשפטאךהמקראי,הפסוקשלהאזכור

ישלחולמקודששבהמרהמרבןב.קכב,לתהליםכדוגמהביןזיקהשישדעתנואת

הנמכה.משום

הנוסחיםשנשנילצייןישירושלים.השםאתממידבדאזהעידשםנאבדוגמה

שבדאזלהדגישמהמגמהכנראה,הנובעת,תוספתישראל,שלהמליםלמימרהנוספו

שםאתכדללשהואמשרםחז"ללמימרתיותרקורבתשי"גנוסחיהודים.שלעירהיא

מימיר.-תדצ"אננוסחשישכפימעולםלמלהנרדףנראיןכיאםנחמד,התואר

כגולהשמצאראלהכלפיאירוניתנימהמשקפתכדאזכשםירושליםהשםחמדת

הגאולה.מןוהתייאשולארץ-ישראלתחליף

ראהלאמזהזהשנפטורכשעההמחותניםשנישמחתראהשלאמיככ.

רמז>.<עמ'מימיומחותניםשמחת

בכיתהתיכהלפניערכוחתנואתשדאהחמישמחתואהשלאמיכג.

חרתןשלבשמחתרואחלאלטליתוקשורהכסףשלועטרההגורלהכנסת

ונא>.<עמ'

 .)א"ענא<סרכהמימיושמחהדאהלאהשראבה,ביתשמחתדאהשלאמי
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כלה"ב"הכנםתמובאות [11]

שהדיבולטת,האירוניהכבבדוגמהאח.דתשתיתמשפטכגככ,לדוגמאות

זההמחותניםשלהתפטרותם-שלילימענייןונובעתשבחוליןחוליןהיאהשמחה

מזה.

בביתהתיבהלפניהעובדחתןמתוארשהדיהקודש,לתחוםשייכתכגדוגמה

מההשוואהאירוניהשערלהמתבדרהמובאהשלאחדהעמודיםמקריאתאךהכנסת.

נעלםדנג>,<עמ'שבקלים""קלכבחורהתנהגחתןאותרשהדיהתשתית,למשפט

הקדושיוםאת"חיללואףהכיפורים,נירםהתיבהלפניעברלאהכנסת,מנית

 .)דדב<עמ'בפדהסיא"

שלמה,במלךצירןבנותודאינה"צאינההפסוקנרמזכגשבדוגמהלצייןיש

באזכרויא.>ג,השירים<שידלבר"שמחתוביוםחתכתרביוםאמרלושעטרהבעטרה

הבא.בסעיףנעסוקאחדבמשפטמקודרתשני

1.S שרשרו

שלהלןבדוגמאותשונים.ממקררות riפסרקירארצירופיםחיברוחראשרשרו

לעיל.שנידונושינוי,שלאחרותדרכיםלשרשורניתוספו

זלרטשרבעלמדבורתיר,ישאבשפתותיו,חןהרצקאשדאישכלהלא ...כ.ד

 21קלו.>עמ'א,כרך<תדצ"א,ושידבמליצההעיד'

 >.גמה,<תהליםלעולםאלחיםברכךכןעלבשפתותיך,חןהרצק ...

 .ג>לג,<דבריםמרבותיךישאלרגלך,תכורחם ...

החבוריםהכינוייםבמקרא.שוניםפסוקיםמשניצירופיםשרבצושלפנינובדוגמה

לשינויגודמתמדבורתירלצורהוהחמדההנסתר,לגרףהנוכחמגרףהומרולשמות

התשתיתמשפטיביןהניגודישא.ארתה,שמקדיםהפרליסמיהפועלבמשמעות

גררםזלרטשרנהעירעלנשירהמשולבהמשפטלניןמשהומברכתתהליםממזמור

ולהנמכה.לחילון

א,כדך<תדצ"א,ערמותבמקומהכאילווהעגלהחרזווגלגלסובבגלגל ....כה

לט-מ>.עמ'

ל-לא.>עמ'<תשי"ג,זזהאינהכאילווהעגלהחרזווגלגלסובבגלגל

 >.ב''עקנא<שבתבעולםשחוזרהואגלגל

 .)דא,<קהלתעמדתלעולםוהארץנארדודהלךדוד

הושמטההמאוחדתובמהדורההואילתדצ"א,במהדורתרקניכרתהשרשורדדך

החזרהמבנהנשמרהמאוחרתבמהדורהגםזאתעםבקהלת.שבפסוקעומדתהמלה

תשי"ג.ממהדורתהושמטזהמשפט . 21
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 [12]עבאדיעדינה

הולךדרובקהלת:הפסוקמבנהעלמרשתתשלדעתנוהמשפט,שלהראשוןבחלק

חרזו.וגלגלסובבגלגל-נארדדו

והיאנקהלת,שנפסוקוהארץהמלהאתממידהוהעגלההמלההנוסחיםנשני

גרדםהצמצוםהעגלה.שלאמרתלארבעונטעיוזילו'שלעולמםצמצוםעלמצביעה

קרמי.לאפקט

נשעהראשוניםימיםאתהזכרואחינרוצהלכרוצהמשכנילואמדכר.

קכט>.עמ'א,כרך<תרצ"א ...דרכיםנתקנולאשעדיין

שנתקנוקודםראשוניםימיםאתהזכרואחינרוצהלכרוצה,משכנילואמד

 .>קעמ'<תשי"ג, ...דרכים

 .>ט ,מר<ישעיה ...מעולםואשבותזכור

לב>.,ן<דברים ...ראשניםלימיםנאשאלכי

 .>גב,א<שמואלעללרתנתכנוולו][קדי:ולאה'דעותאלכי ...

זכורהפועלצררתכאשדפסוקים,משניצירופיםשלשרשרוישהנוסחיםבשני

שרשרוגםשישאפשרתדצ"אננוסחזכרו.יחי,דפעוללבינונינוכחיםמציוריהומרה

הראשונההמלהשלהכתיבצררתברמשמשתכאשדחנה,נשירתמפסוקצירוףשל

נתקנולמלהההמרהנתכנו.נמלהקבאותכהארתהומרהלכךנוסףולא.בצירוף

המלה.במשמעותסמנטילשיבריגרומתאךהחדשה,בעבריתפונטישיבריגרורתאינה

הצירוף.משמערתאתלחלוטיןמשנותאלההמרות

פיעלוכווצה,משכניהקרוייםסוסיםביןמדיאלוגקטעהיאכרשדוגמהלהעידיש

קשורים,לסוסיםשהוענקוהשמות .)דא,השירים<שידנרוצה"אחריך"משכני

ישביצירהלהאנשתםהמגמהאףעלכלה.הכנסתמצרותבמילוילתפקידםכנראה,

מנבראתהעם,אלמשהמדברילשרןבצירופימשתמשיםשהסוסיםנכךקרמיאפקט

חנה.משידתאףואולי ,ישעיהו

דרכיכלבידרנולא·הידיעהקוצרשמחמתלציין,עלינוהראשוןהפרקסירםעם

מקצתן.רקאלאביצירה,שננקטומובאותשיברי

וכמשמעןכלשרכןבמובאותשימוש • 2

מובאותסוגים:לשלושהמתמיינותוכמשמעןכלשרבןכטקסטהמשולבותמונאות

הםשלהןהמקומותשמראימונאותהטקסט,מרצףמובחניםשלהןהמקומותשמראי

כטקסט.משובציםולמשפטיםלצירופיםשהפכוומונאותהטקסט,מרצףחלק
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 Hכלההכנסת Hבמרבארת [13]

הטקסטמוצףמובחניםהמקומרתמראי 2.1

רכןהמרבארת,אתמקדימיםמקרמרתרמראיפתיחהמלרתבירתו.הרררחחראזהסרג

בסוגרייםבאיםחמקרמרתמראי 22 ."'רכר" ,'"רגו"כגרן:בסרפן,לעתיםבאותסירםמלרת

לסוגאופייניותפתיחהמלותלאחר-שבדפוסלמדרשיםבדרמה-הטקסטבגרף

המשמשיםומליםביטוייםכלה"ב"הכנסתרווחיםמקראפסוקילפנילמשל,המובאה.

שכתוב","כמו"ככתוב",כגון:ובפיוטים,בתפילותבמדרשים,פסוקיםבפתיחת

הביטוייםכאןרווחיםחז"למאמריבפתיחתואילו 23שנאמר"."כמר"שנאמר",

אלהביטויים 24רער.דלברכה"זכררנםרבותינו"אמררחכמים",שאמדר"זהר"שנינו",

דוגמאות:ארבעלהלןמדרש.שלאופיליצירהמקנים

כדיבהם,מסתכלהתחילהכוכביםואתהשמיםאתיוזילרביוכשדאהבז.

שנאמוכמרגדולה,מצרהשהואהוא,בררךהקדוששלידירמעשילדאות

<עמ'וחילותיהםשמיםאלואלח,בראמיוראועיניכםמרוםשאר )'מ<ישעיה

לו>.

ה'עלונשליךאילומיניכלנניחאלא ...בלנויעקבשלמהמהרהרנח.

סט>.<עמ'וגר,דרכךה'אלגולל"ג><תהליםשנאמוכמריהבנו,

כשםהרעהעללברךאדםחייבהרואה>פרק<ברכותשנינולאשתו,אמרכט.

רז>.<עמ' ...הטובחעלמנרךשהוא

קכט>.<עמ'תרדהשלשימושהגורל )'ז<נוכרתחכמיםשאמורזהרל.

הטקסטמוצףחלקהםהמקומרתמראי 2.2

מוקפיםאינםאלהאךמקומרת,מראיאחריבאותזהשנסרגהמונאותאף

מתמזגרתהמובאותהטקסט,רצףנקטעלאבכךבמשפטים.משרלביםאלאבסוגריים,

מוריקיםמקומרתמראיצרינרלאב,מקלסבכתב-העתשהתפרסמהתר"ף,שבמהדרותלהעירוארי . 22
בכתבי• ) 1931 (תרצ"א- ) 1917 (ח nתרעבשניםשפורסמו Hכלה"הכנסתבסיפוריהמובאות,לצד

הנסתררת Hסיפורים:שבעה•עשרמתרךבארבעהרקמוריקיםמקומרתמראיצרינרשרביםעת

מדרכונכבדרת H ,) 1928ח/ H<תרפ Hרהעכבר"התרנגול ,) 192,3<תרפ"ד/ Hלסרנקה H ,(1921) Hרהנגלרת

 ,) 1931<תרצ"א/ Hבר

 0Hרכתרב H ,Hארמר"הכתוב , Hהכתרבאמר H ,nבתררה"כתרבהםלפסוקיםנוספיםפתיחהכיסויי , 23

דרושאמרכמר Hורד",שאמר"חראדרו",אמר"כברהכיסוייםרררחיםתהליםפסוקילפתיחת

רזה H-ולקהלת , nשלמהשאמרכמר Hמשלילפסוקיהמלך";זרדאמררכך H ,nהשלרםעליוהמלך

החכם",אמר"רכבו , Hקהלתשאמר

הם"הרישאמרר","זהאמרר",ל 11"חזהביטוייםמשמשיםחז"ללמאמרינרספרתכפתיחות • 24

 • H[פלרני]רבישאמר"כמרבאברת",אמרר"רכבואומרים",
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 [14]עבאדיעדינה

התערבותמתערבתהמספרשידתחושהאיןולקרואטבעי,באופןהספרותיתביצירה

דוגמאות:שתילהלןהדמויות.בשיחותלמדנית

עומדוהלומדהעולםמחכמתשמתרחקמיאשדי ...יוזילדנילואמדלא. ~; lr''S ifז'

אדםאורומ"טסרטהנמסכתלברכהזכררנםרבותינושאמררכמרנאורו,

עג-עד>.<עמ' ...יווניתחכמהנבראתשילמד

יסתכלשלאב'עמודכ'דףזרהבענודהלמדנושהרי ...העשילאמרלב.
כלהניןמחלקתהנרייתאואיןאשהשלצנענבגדיולארכר'נאהבאשהאדם

 .)פ<עמ'נשיםלשארהראשוןנירם

1.) ') ( 

בשיחמשרבציםרלמשפטיםלציורפיםמרבארתהפיכת 2.3

וכד'מהםחלקיםארחז"למאמריפסוקים,חלקיארפסוקיםגםמשובציםביצירה

מהמונאותשוניםאלהשוברת.דמויותשלמלשרבןארהמספרמלשרןאינטגרליכחלק

מלותבאמצעותהדמויותארהמספרמלשרןמובחניםשאינםנכךלעילשבידרנו

סירם.ומלותמקומרתמראיפתיחה,

הדיאלוגים<הנרציה),הסי~רלשרןשלאינטגרליחלקהםוהשיבוציםהואיל

בתודעתשהופנמומהמקוררתלשרןכזכריהקוראבעינינתפשיםהםוההרהורים,

המאוזכרותהמובאותכמרלהחיצונייםואינםברומן,המספרבתודעתארהדמויות

דברינו:אתנדגים . 2.2 , 2.1בסעיפיםלעילשבידרנוברומן

מיולדרושלחקורוצירהבזרזיםמחמדיורכלשזרדיםארצררתירהמלךמצאלג.

 .)הז,אסתרפיעלדג;<עמ'כןלעשרתלברמלאראשוזההרא

רו;<עמ' ...בישראלראםעיווהיאשערת,כשמרנהמבדאזרחוקהוברזאןל.ד

יט>.כ,בשמואלפיעל

הקירעלייירסמךהביתרבאחורברפגערהאוימפניאישינרסכאשולה.

בכנסרהמשומדמפנינוחרבמשומ,דפגעוהצבהמןנמלטוכךהנחש,רנשכר

יט).ה,מעמוסשיבוץקד;<עמ'וברואאירסקרלושמערסוףלושאיןליער

היאךלהןגילהלאומסתמאבואשר,עינייהחכם ...לכיתרירדילרניחזרלו.

שיבוץשלז;<עמ' ...ערשומתרךתרדהולמדבמלוןוישבררהטיןלק"קהגיע
ין).ב,מקהלת

במרבארתלשימרשהספורתיתההנמקהעלהעורת 2.4

טעםמההפתיחה,בהערותשהעלינוהשאלהעלכללייםנקוריםלעברתננסהעתה

נגדרשהיאביצירהמהמקוררתמונאותשלגורלכהנמספרלהשתמשהמחברראה
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[1s] במובאותH בלההכנסתH 

כמרביצירה,המעוצבהשיחשעולםהיא,העיקריתשההנמקהלנרנדאהיפה.ספררת

עלמרשתתחייהםשאודחיהודיםשלעולמםחראעגנון,שלאחדותוכרתביצירות

חסידים,הןזהשיחעולםהמאכלסותהדמויות .רעודהלכה,ספדיחז"ל'ספררתהתודה,

תרדהדברימאזכריםאלהמשכילים.ואףמגידיםדרדקים,חכמים,תלמידיצדיקים,

מהמקררותהמובאותיראים.סיפוריומספריםומתפלמסיםמתפלפליםחז"ל,ומאמרי

אךזהמסוגביצירהותודעתם.שלהםהדוחחייובתיאורחייהםאודחבעיצובמשמשרת

הופכותאלהמהמקוררת.במובאותתמובלתכורמןהמספרשללשרנושגםחרא,טבעי

הטקסט.במארגהשתילחוטי

משמשרתהתדברתיים-הדתייםהמקוררתבהכרתההתגדרותארלמונאותההיזקקות

המקררותמןמצטטותאינןהעממיותהדמויותלמשל,הדמויות.לאפיוןאמצעיםגם

ומרירתשבפיהמובאותבסרגיהבדלגםישזאת.עושיםחכמיםשתלמידימידהבאותה

חז"לבמאמריארעממייםבפתגמיםלדובמשתמשותהעממיותהדמויותשרנות.

בעלנטעלניןהחסידיוזילדניניןהדיאלוגלדוגמה,מקומרת.מראיבלאמקרטעים

בז.>עמ'<דאהמזריקותבידיעותמתגדריוזילדנישנרהעגלה,

בקודרתמשתימעוצבת-החסידיוזילר'שלזמרתו-כורמןהראשיתהדמות

ארהתודהמצורתקירםלשםבאיםמעשירשכלשמיםיראכחסידמתוארחראתצפית.

משפחתובנילפרנסתדואגשאיברכאדםנזמןונרמאפטא,הצדיקלדבריצירתמתוך

אלהפניםשניתיארולחלוטין.פאסיביתזמרת-נעצמומעשיראתמתכנןראינו

מהמקררות:מובאותבאמצעותנעשהבזמרתו

לוקנההואאףתרדה.ולרמזבאכסניאיושבהיהיוזילדניהקיצור,לז.

לנגדיה'שריתילקייםכמזרזהמסתכלהיהמתלמודופוסקוכשהיהמזרזה

מימ"א><איובחראנדרךלהקדרשטענהלהישומצרהמצרהשכלתמי,ד

רכז>.<עמ'פתחלרשנתתיקררםמזרזהלרעשהכלרםואשלם,הקדימני

ונוסעבעגלהיושבפלונילמקרםלנסועצדיךאדםשבעולםבנוהגלח.

נוסעתעגלהומצאלצפרןפנהבזה,דקדקלאיוזילדניאבלפלוני,למקרם

אותםכללמערב.נסעלמערבעגלהומצאלמזרחפנהלדורם,נסעלדרום

צופרתה'עינימקרםבכלט"ר><משליפירמתוךזהפסוקזזהיהלאהימים

קבע,להםאיןהזההעולםענייניאיש,דרכיה'עינינכחכי )'ה<שםואומד

דע>.<עמ'חביבמהםאיזהיודעיםאבראין

בתודעתונקלטמוראותיואריופיועלהטבעישיר.איברלטבעיוזילו'שליחסר
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 [16]עבאדיעדינה

הדוגמהרכןלעילבזדוגמהראהמונאות.ידיעלמתוארזהיחס 25הספרים.באמצעות

שלפנינו:

הזאבהיער.מןרעהחיהתצאפתאוםארי,רמרתת.יושביוזילורנילט.

סנהדריןושבמשנהקמאבבאשבמשנהוהנחשוהברדלסוהנמרוהדובוהארי

נא.><עמ'רואימיתתאותרימיתו

בסיפורלבינה.שביבריחסיםגםאלאהספרים,באמצעותנרקםלטבעהיחסדקלא

מדרשלפיעצמואתמעודדיעקבשלמהגורמן'בהמשוליעקב",שלמהשל"מיטתו

להגידמהיודעהואאיןסט>.<עמ'ארוסתולביתנכנסשחראלפניונחהשיריםמשיר

השיריםשירקריאתבאמצעותרוקעא>,<עמ'מפיר"מלהלהוציאיכול"ראינולארוסתו
רגשותיו:אתמניעחראלארוסתוהפסוקיםובפירוש

יפההנךרש"י,כפירושלהומפרשהפ_סרקעלאצבעיעקבשלמהנותןמ.

מגיחתואינהזרגהבןאתשמשכרתזרכיונהיונים,עיניךיפההנךרעיתי

והולכיםורעביםהגדרתשהתחילועדיושביםהיווכךוכר'.לאחרשיזדווג

חזרהמידאבללאחוריהוינהארתהנרתעהבחלון.מצייץקולפתאוםונשמע

עלאצבעויעקבשלמהנותןנא.זההנהדודיקולועליז,נאהבקוללקרות

החלונותמןמשגיחכתלנואחרעומדזההנה ...רש"יכפירושומפרשהפסוק

הודיעחראוהנחדניםימיםערדעגונהלישנהייתיסבורההחרכים,מןמציץ

עא>.<עמ'החרכיםמןומציץעומדשחיה

אךהסדר;ליל-הולמתהשיריםשירלקריאתשהסיטואציהלכך,דעתנוניתן

שחראשהפסוקיודעאינויעקבששלמהמשוםדרמטית,אירוניהספוגהזרתמרנה

האהובשלבדמותוהרגעיםבאותםמתממש " ...החלונותמןמשגיח ...זה"הנחקורא

"סבורהרש"יפירושאתלחמפרשכשהואוכן .לחלוןמעברשעומדארוסתו'שלהגרי

כלפיאלאכלפיר,לאאךרגשותיה,אתלמעשהמבטאחרא " ...עגונהלישנהייתי

לילה.נאותרלברוחעתידההיאשאתרהגרי,אהובה

בלתיזהאיןוכר'חז"לספררתעלהמקרא,עלהמושתתהיצירה,שלהשיחבעולם

ואףשיג.>עמ'<ואחיוזילרניעםבדיאלוגהמקראמןפסוקמצטטהשטןשאףטבעי

עמ'<ראהשמםעלהקרויבסיפורמקראכפסוקימשתמשיםרחתרנגרלהעכבר

הקרמיהאפקטקרמי.מרטיבמתגלהובסידורבמקראשבבקיאותםלציין,ישסא-סכ>.

הסוסלחברואותרשמספרמשכני,הסוסשלבפירמונאזהשסיפורמכךגםנונע

נרוצה.

לדמע.שחרקביןשקדשלג'בספררותוארהמנדלי,שלביצירותיוורוחהזרתופעה • 25
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 Nבלהב"הכנסתמובאות [17]

םיכרם • 3

ראלהוכמשמעןכלשרבןהמשולבותאלה-ביצירהמהמקוררתהמונאותמבדיקת

הופכתרזוליצירה,תשתיתכטקסטמשמשרתשחןמתברר-שינוייםבהןשהוכנסו

טקסטפענוחמתרךערלההיצירהשלוהעמוקההמלאההמשמעותעלי.טקסטלמעין

אתר.רההשרראההתשתית

הזמרת-החסידיוזילר'שנריראים,סיפוראחד~ןמנוגדים:פניםשניזרליצירה

מתממשיםאכןראלההצדיק,לדבריומצייתבהשגחהמוחלטבאופןבוטח-הראשית

החסי,ןיוזילר'שבהקומדיה,האחררה~ןהעלילה;בסוףהמתרחשבנסבמלואם

דוגמאותלמשל<ראהמוחלטתכמעטנפאסינירתומתנהגחיבטלן,יוזילאףהמכונה

יא>.י,ט,

נצררתןהמשולבותהמונאותאלח:מנרגזיםפניםשנימשמשיםהמונאותסרגישני

שינוייםבהןשהוכנסוהמונאותואילוהיראי,הפןאתבעיקרמשמשרתוכמשמען

מובאותאףולעתיםמוחלטת,אינהזרשחפיפהלצייןישהקרמי.הפןאתמשמשרת

לט>.לח,דוגמאותלמשל(ואחהקרמיחפןאתמשמשרתכלשונןנרששול

מובדליםנין-מקומרתבמראיוהמלוותלמקורותיהןהנאמנותמונאותשלריבוין

יששבדפוס.מדרששלאופיליצירהמשררה-ברמשולביםרביןבסוגרייםהטקסטמן

ארחומריותבפירשםחיברשעגנוןבמדרשיםגםמתבטאחמדרשישחארפילציין,

המדרשיהאופיזה.מחקרלתחוםמעברשחראמשרםכאן,נידוןשלאעניין-המספר

יפה.לספרותמדרשניןהיאשמאהיצירה,שלהסוגהנדברשאלהמעורר

ביבלירגרפיה

מקרררת

 , 276-259 , 85-75עמ' ,) 1920-1919 (תר"ףב,מקלטכלה","הכנסתעגנון,ש"י

416-401 • 

 • 72-61עמ' ,) 1921 (תרפ"אי,התקופהוהנגלות","הנסתרותעגנון,ש"י

 • 44-33עמ' ,) 1923 (תרפ"דנא,התקופהונהמה",אדםאר"לסונקהעגנון,ש"י

 .) 15.6.28 (תרפ"חהארץ,והעכבר","התרנגולעגנון,ש"י

 • 6-3עמ' ,) 1931 (תרצ"איח-יט,ג,מאזנים ,~'רנמדרנו"בכנורתעגנון,ש"י

עגנון,ירסףשמואלשלסיפוריוכלשני,ספרראשון,ספרכלה,הכנסתעגנון,ש"י

תרצ"א.ברליןשרקן,הרצאתשני,כרךראשון,כרך

שרקן'הרצאתראשון'כרךעגנון'יוסףשמואלשלסיפוריוכלכלה,הכנסתעגנון'ש"י
תשי"ג.ותל-אניבירושלים
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 [1s]עבאדיעדינה

מחקרים

-עגנרןירסףשמראלהעז"','מעשהבסיפורעירן-סמרימדרשי"רקעאלשטיין,י'

 • 531-521עמ'תשמ"ב,ערבועם<מלקט>,ברזלהלליצירתן,עלמאמריםמבחר

ש"ימאתכלההכנסתעדרנפלארתבנסיםמראשיתו-חסידירדילר'מעשהחולץ'א'

תשמ"ר.ירוקנירבאמריקה,לרבניםהמדרשביתהרצאתעגנרן,

תשל"א.עקדהרצאתכלה,הכנסת-לעגנוןמקוררתעולמותשיהרצל,מ"י

<תשל"ג), 1,דהספרותהנבדל",בצירוףהסרטההשימוש"דרכימרגלית,רא'טרדיג'

 • 129-99עמ'

הקונגרסדבריהלשון",שלנסמאנטיקהפרק-החדשהבעברית"חילוןינאי,י'

 • 113-101עמ'תש"ם,,ןכרך<תשל"ג),היהדותלמדעיהשישיהעולמי

קרנץ-ענויתכלשגרתעגנון",מסיפורינכמהקרחרנטירתמרבעי"גרומיםענאדי,ע'

 • 66-57עמ' ,)ן"שת< 30-29-28מס'הספרותי,והטקסטהסגנוןלתרותמירחו

אהרןשללשרנועלהחדשהרחספררתהקדומיםהמקוררתשל"השפעתםפררכטמן,מ'

 • 725-723עמ'<תשכ"ט), 4-3א,הספרותחמת'",עלנ'החימגד

אגודתהרצאתמרבו-ספרים,מנדלישלביצירתועיונים-לדמעשחרקניןשק,ןג'

 • 1965מסדההרצאתלידבישראלהסופרים

תשל"ח.המאוחדהקיבוץ-כתרהרצאתא, , 1980-1880העבריתהסיפורתשק,ןג'

שלכיצירתואחרותפנים ,")'הלכ'הכנסתהררמאן<למכנהופיצול"אחודתשק,ןג'

 • 1989המאוחדהקיבוץהרצאתעגנרן,ש"י

A. B. Band, Nostalgia and Nightmare - A Study in the Fiction of S. Y. 

126-184 . Agnon, University of California 1968, pp 

H. Bergson, "Le Rire", Oeuvres, Textes annotes par A. Robinet2, Presses 

383-485 . Universitaires de France, Paris 1963, pp 
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