
־ורלו-תו מתוך עיניו וטירת הכנעת יחיה
שנתרג^ בה מיום שנשתקע בעניות ?זי .
רחמנא ליצלן, והם הם נתנר לעין-לטעות
שלי*. נתבווין אלא לבקש נדבה,.-. ור\ח
הצלןזה החל לפעמו והאיום- במחנה
הסוחרים וישלך ?ו כי אחר אגורת בסו*
.5טען ילך לו". כרי להמתיק את מרירות
נפשו ולהשכיח את. תוגת־לבו, הוא מנסה
<$אכיל לשובע ולשתות לרוויה; ובנםיונו
זה להתרומם טדכדוך נפש.1 הוא שוקע
עור יותר, כי אי! הוא יכול לאכול
. ולא לשתות ,אלא עור אל* ל&לא ? ברסו
להשתכר, ובשבבי שיכור באשפה נגנב
-בסיפור העממי מופיעים כל כס&ו הימנו.
טיל אחרי מכירת כתב־ההטלצה ש־דרי-
ליל ושוללים הר'. צדוק את כל אשר לו.
ואילו אצל עגנו! כאילו קיפח מנשה
וחיים את כםפו בידיו ממש, בי למה שתה
א לא רצה אלא להטביע לשכרה, והו
את התוגה המבצבצת מבין ריסי- עיניו.
רלא בי' צדוק בסיפור העמט־ הנופל
אחרי השרירה לתוך- יא"ט ומתחיל
"נסחו* מעיר לעיר ללא שום -תכלית", לא
כבו- עדיין כל־ המאורות בנשמתו של
מנשה חיים, עור קריינדיל טשארני
רוטות לו מבער החשכה וקורצת לו

ק&וב אגיה ולהתיר את כבלי עיגו-נה.
"והוא מתחיל הכל מבראשית, מקבץ ,־טצ-

?ח* פרוטה לפרוטה ושם פעמיו אל עיר
מגורי אשתי.

ועתה בהגיענו לשיא הטרגדיה:מתבלט
ביתר עוז ההבדל העצום שבין הסיפור
העממי והיצירה האמנותיח. בסיפור הע-
ממי אין ר' צדוק רוצה לשוב לביתי בלל,
וטשנשלח על ירי הגביר מוילנה והוא
מניע לעירו, אי! היא מכוון את פניו
לבית אשתו אלא הולך עם הקבצנים
ליהנות מועידת ברית־טילה בבית זר
ואינו חושש כלל, שמא יכירוהו כני
העיר. בא ־לשם וראה את הנעשה, הוא
שוטט כובעו, שלא תכירו אשתי ולא
יענישוהו על מעשהו. משהכירוהי והודה
על חטאו, מריחים אותי מן העיר. נידה
חזי לעיר ונידח יצא הימנה- ואשתי

מתח בינתיים מחמת בושה יצע־.

מנשה חיים ב,,יהיה העקוב למישור"
שב לאשתי ובדרך ירונן לבו בקרב,־.
בהגיעי קרוב למחוז־תשו-קתי אין הו-א
יכול ללכת עוד מרוב פעימת ריחי. בדמ-
יונו אין היא רואה אלא את אשתו .-א-נ־
שימע אלא את קילה. טע־צם הכיסיפיס
הוא מחליק אפילי את הכלב הנ־בח

שנזדמן קו בקצה העיד. משנכנס ?תר1וטי
העיר ואין בני עידו מכירים אגתו, הוא
אומר ,,גם זו לטובה, כי טי יראה. אותי
ראשונה בשובי אל עירי, הלא קריינריל
טשארני". ובשמעו תוך כדי הליכתו זו
לביתו את כל הנעשה, הוא ימשיב פניו
אחור ושב כלעומת שבא. ודק לאתר
שהגיע שוב. אל מחוץ לעיר בכה מנשה
חיים "דמעותיו הראשונות אחר אסונו".
בשעה שהתקרב מנשה חיים ביותר לחח*
כולו, מבטחיו, התמוטט עליו הבני! י
ובשעת שאיבר הכל מצא את עצמו.
משעה־ שיצא מנשה חיים מביתו ירד
ממדרגה למדרגה, ועם בל נםיון להת-
עלות שקע עשר מעלות אחורנית. ועתה
עם כבות נחלת־תקוה אחרונה בלבבו,
נדלקה בקרבו אש חדשה, אש יםורי־
אהכה ללא-תוהלת, אש אוכלת את הגון*
?ימציפת את הנשמה- איוב היה לשיר־

השירים.־
לא נגעתי כאן אלא במומנטים העיק-
ריים של "והיה העקוכ למישור" בהש-
יאה־ לסיפור העממי, והן נוסף על בל
ות משו-בץ סיפו-רו של עננון טשלי-
הריוט ואמרות־מוםי, טאמרי־חז"ל וםת־
ימי-נשים. אטונות־המונים ושיחית־חסי־

?'טט"־עות, אגדות וסיפי- •. ) !11£- .̂ דיט, כד

 א^ס-עס
רים, והכל משולב באריג של

בי השכיל עגנו; להלביש י את ס־פור־

העמוק, סיפור שאין בו פרט קטין ל^א
> הכרח נפי&י, צורה ש* שיחת-עס, באי$

נשמעה טפי אחר מגיד, צורה של חכטת-
עם האומרת שאין חכמה ואין עצה וא,ן

^
תבונה לנגד הי ואין האדם החבו-'ט יכו

להתיר עצמו מבית־האסורים, אכ-; __
הורה לנו עננון האמן — יכיל הוא לח-
פור את בית־האםורים עצמו ל0קף<ן

טוהר.
סוו< דבר; צדוק פיקאנטע בסיפור
נית המשתנה העממי היא םיגורה טיכא
עם כל מאורע חרש, והמאורעות מת.־ח־
שים לפתע־פתאום לפי צורך המספר,
מנשה חיים ביצירתו של עגנון הוא ארס
חי וסובל ומקווה, ואה שהגורל רודפו
ודוחפו ממרחפה למדחפה, אין הוא חד^
להיות אדם אפילו לרגע קט, ואה זר
הקוצים שהכתירו הגור? בו הוא נישא
ולבםווי הוא עושה אותו לזר־ו־דים בגאון
של קרבן אהבה טהורה, יאשר רק הנברא

בצלם מסוגל לה.
יעף ? אברהמ

"י 13 ג נ ו ז ל נט

?גנון, יקר לקיךאל ונעים נחמותיו,
ס5ם ךןים חסוד, יו#ב 2ל מ?:ני בללח1

. נזיר רל!מן, קגויג בינות, איש פ?א, ?גוו
? אשר מצא יתום תו'ןה ב^בי ל-ווער, ~

כה ל!רש תנשן י את י<?ך8ל בוכה,
. :שראל־!?ינוק ?ךד בבכי־נאיש, את

כה לךש סנךןיער ב./£,ר אןךה.,,

;קזךנושן ל,ב?י, ? ?גנוין,. א7ץ ל.יךנ .
ישךנושן 2ם ך5ר האןךה, אן ?יף,
לופה הטוב ןםטהור/ רק היא יוד?

מת־קרומימ מר0מ ועדום־עינןד?  ̂ לספוף־ ?
. ל?טפי גיל קרים ?שיבי נפש נד,

̂ימ, . 3ק:?יצות־תם מפ לקמון ןליט ר?ימ,
לים נגראש 9בעית עולפו י:  ̂ 7יו5ל ק;ז'

?ננון איש־^מודותג לון שר־שלום 73ל- ג&ימ
- ?גת 5ף רןלף1. ???? עידף ?לם יף־-"
הוף־ו^נימות ירלךהוזה!  ̂ קה 9מעפ1 ?̂ו

. .ו6ה ןם.ק;(?ה! לופג5ינה 5לה, גונדות;
ד,1ןנה1מ זדיין; סנוןרימ ם?יט . ןנאלסים, .
̂י?6"*-  וב^^
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<ני #ד1מ ??יה? קק3כ טובחים ןאין נ?*יל, ,
̂י־ד'יוה, ?ך^ר4** ̂י 9ם  ̂יי ל?ג*ל  5??י 

 י^ך^ל,
 5אח
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ף( יל;יל< ט^ין:

? חנ&ע עם ל;פו?ה, ? ?ק:כ

̂יךה, $י בגי ןמףי טו^יפג . מר ?   ̂ קנגנוןג ־
מנחם אב. ג"ח .

•עקב ק1פליביץ

ו ה ח מ # י ם ב

ב ק פ ל ? ס ? פ ו ר י ו
.. ב. . 

י

יסיר התמימות שבעגנו!. שנטל טמנה
מעזא חופני נפשי, כיאוי לייצרו של ר'
יידיל מבראד, זה שתמימותו מושלמת
יטופלגת כדי קלאסיות — לא נטל מן
המספר את שאר הסגולות הראויות
להכשירו ל-יצירת א&^ס מופלא זה של חיי
ת ו מ י מ ת ה חידו־דים בגליציה. מתיך 

התהילה פרוש על החסידות, מתגלים בה
מחשופיה. הרי החסידות ניצוץ ה־א,
שכיב־אור. מסנה נביאה טלית מבהיקה,
אך קצרה היא מלכסות כל גופם של
החיים. אם לא תביאנח שאר המידות
הטובות להאריך טלית־אור זי — יהא
נווי האדם חסי כיסיי של אוד מטבורו

?למעלה או מטבורו וקמטי.

א.
ן אינה נסגרת ו נ יצירתו של ש"י ע; 
בתחו-מה של איזו תקו-פה ספרותית ושל
איז־ אסכולה אטנותית. מסגרת היומנ־
מיקה ההשכלתית לא תכללנה, אוי־על־פי
שלא בלי סימפטית מתוארים טיפוסי
המשפילים, המופיעים פך, ושם־ בסיפוריו,
כי לא להן הומה לב המספי ולא להצ־
גיחתם חרש חרישה עמוקה בנפש האדם.
הללו, כהעשיל המשכיל ב"הכנסת כלה",
לא באו אלא לשמש צר־יטבנגד לאותם
התטימים והנלבבים ברי יוריל, רפאל
הסופר; מעין רקע כהה, שמעליי חבריי:
ותזהיר לבנונית התמימו-ת הגדולה באיר
משנה. ובהקו. אף לא לאסכולה הריא-
ליסטית ת־רחק יצירתי. אמנם, והיי
הוא שלא לעשות נסים לגיבוריו,. ובמ-
קום שהם נעשים אין הם נעשים מחוץ
לדרך הטבע, ובמקום שהם נעשים שלא
כדרך הטבע, במו מעכר־הים על נב-
כלבב יטיס", אין הב מטפחת בסיפור "
באים אלא לתם־פ תפיסתם של מאמי־
נים־תטיטים ולראות ראייתם. אך בי־נע
שהמשורר מזדהה ומתמזג ד^דהות־הת־
טוגית גמורה בגיבוריו, ללא מרחק. ללא
חציצה, אין בינו 5בי! גיבוריו ולא בלום.
כי ,,ירר" אליהם, אל טיפיםיו, מתיך
התעלו-ת בלתי פוסקת, התעלות 'טבטרו־
מיה שוב אין בורקי! באטות־מידה שי
ריאליות. וגם לנטוראליום אין אחיות
בקיפוריו. זרם זה, שבו שולט הטבע,
טבע האדם וטבעי הבריאה, שיטף נם
בנחלתו, כי עין רואה לו ואוזן שומעת
ביי ובל תחושתו חריפה. אך הטבע בכת
אין כוח לו כשלעצמו כל עוף לא תיאצל
לו נפש חיה הנבראת בקדושה, במאמר
של קדושה, בפסוק שיש בו מצירופי
הקרושה הא5והי_ת, במלה, שבות מאג-
לה, כוח השפעה וכוח שליטה. בלעדיהם
אין הטבע אלא מהלי נלטיות, תות־
יכוהו, ורוח אלוהים. אינה מרחפת על
פניו. והרומנטיקה החדשה בספרות
העברית, זו של י. ל. פרץ ויהודה
רג,- היוצאת בסערת. החסידות ב נ י ט .ש
ככוח מתיה ומרענן, אותה ודאי שחיזק
עננו! בבמה וכמה חיזוקים. של ערבי־
טהית וערכי־צורה. אך אין בםיפוריל
- שנתעוור בה אותה התעוורות־מרעת,
י, ל- פרץ, בהוטיע עליו איי החסידות,-
יאי! בהם אותה היתממות , לדעת,
אי; . ן שטינברג, ולכ שנתתטם בה יהודה.
אותה אפותיאחח של החסידות, שנת־
נננה ביצירות פרץ נ,שטינברינ, . נשמעת
ביצירת עגנון, יניה־ר!. גיפירמ עשיי
להראות, כי יותר טשנראהי בר. םעטה־

ק 1/7 ת, זי ה&ר י פ ה עצמת צמחה בא! 
קחת עין ואוון, ושמה טעם. בחף. כך אנו
מוצאים בכל סגולה אי תכונה בארם,
שהיא יוצרת- תכונות־שבנגד וסגולות־
שכנגד, כדי שהראשונות לא תכרענה את
הכח לצד אחד של ההתנוונות ושל הטפ-
לה במלחטת־הקיום- הסי&ור "בנערינו
̂. רבים בו הקוים זקנינו", שבלי םפ וב
האבטוביוגרפיים, .עשוי- להראות לני את
המספר, באחד. הטיפוסים של סיפורו,
-שבנפש. .למן צערו בתמימותו .כיסוד .
שהוא מצטער לטשמע דברי חבר, שאינו
. ט] אומרם בשם -אומרם. ומרחיק גאולה
העולם, ועד חלומו, שבו נראית לו ־בתו
של שלמנאםר המחוללת כנגדו בעירומה)
מתגלים ? לעינינו זרעים ראשונים העתי-
דים להנביט ולהצמיח נפש תמימת ופק־
חית כאחת. תמימות ו-פי-קתית אלו,
שבצורתן המוגמרת הן סותרות זו את
— לגבי ההתפתחות הא&ית בצורתה . ןו
השוטפת, הבלתי־מוגטרת חן מסייעות
ומשלימות זו את זו. דברים, מקרים, הו-
פעות, מצבים, שהפיקח המוגמר רש
אותם בעקבות אדישותו השבעה, המנו-
פה, היודעת הכל, נןשהה בהם התמים
את עיניו והם נעשים מקור להעסקה.
חושיוי לנטלם ולנשאם מעל לשכיחות
ולמציאות! לפתוח ? מגוריהם ולקלוט הרי
מהותם. דווקא הפיקח. מטבעו הוא הוא
ה, ל י ב ס ה - ' שניתנה לו ההתענינ-ות 
הילדותית, שמקרים חשובים ומראות
מפתיעים בלבד עשויים- להפעיל את
כושר־-הקשב שבו. ואילו התמים, בו.
אתת מוצא תמיד את ההתענינוונ
פעי ל ח. שהיא סגולת החוקר, המנסח ה 
מאליו דבר אל כל הנמצא בחוג ראייתו
וקשבו, ודברים מצויים, שכיחים, מתג־
לים לעיניו באורם הפנימי, המהותי.
היסודי. יודיל בטלן טבראד ובנימי!
בטלן טבטלון, שניהם יוצאים למםעיהט
לשם מטרה מסויימת ושניהם נמצאים
מחזירים על הפתחים ; זח טשטשו נטע
בעל־העגלה וזה טשטשו - םנדדיל־אשח,
נתנסו זה וזה .נקרי להם הרפתקאות ו
בנסיונות. אך למנדלי הפיקח, המשכיל
לשעבר, בע$ "תולדות הטבע'/י"האבוונ
. בעל־ והבנים", נקלה היבטלן הגדול,
תטעוןז, טגלה־ארצות וטקרב קץ הגאולה
— ט£רה נעלה והילוך קוממיות ושבי־
רת הריבא-ו! הבטלוני במעשים שאיננג
שםיחיט. ואילו *עגנון- התטימ, ר'
שמואל עפ1<. טשאטשקעס טשיבויגו
־ נזרט! הבטל! • הקטן, שאינו שבגאליציה,
־ אם.;כן אכ&ו! עליי יוצא לטםעיו אלא
אשתי את לחצת ונ1ר. עליו הרב טא&גוא,-



?ושובת, • . - ? .- ? יציאת מתינו! ו^ו.*,, ?
6רטית. שכיחה, משפחתית'קבצנית.

אך האפיקה הגדולה. יותר, המבהיקה
יותר; עלתה -בחלקי של החמים יותר,

של עגנו!-

נ.
לא .כן תמימותו של רי יו-רלל. זו לא
עזבה את .רי יוריל כל חייו, לא היתה
מוצא למעבדים אחרים, להתפתחות,
לטפחות. אם נעקוב אחרית בבל המס-
עות והתניית שב"תכנסת כלה", נראה
שהיא ממלאת בחייו של ר' יוריל תפקיר
שממלאת בחיי ארם האינטליגנציה.
האינטליגנציה, לדעת קצת פסיכולוגים,
אינה אלא יכולת ההסתגלות לחיים על
כל תנאיהם ומסיבותיהם השונים. היא
באה לעמיר לימיני1 של האדם במלחמת
הקיום. שלו. ובמקום שאתה מוצא חסדו־
נה של האינטליגנציה באדם, שם אתה
מוצא את החליפה, או את תגמולה,
בתכונות אחרות של הנפש, כטו הפיקי
חות הטבעית, הבאה להוציא את האדם
ממצבים, שלכאורה אי! פיצא מהם.
תחליף כזה ניתן. לו לר' יוריל בצורת
שבו. בלעדיה עתיר רחימאי התמימות י
זח לחיות נדון לכליה- ארם כעל "צורה'
שכמותו אינו עשוי למשוך אחריי תש?־
מת לבם של נדבנים, התענינותם של
1נושים ומעשים. רבים כמותו מחזירים
על הפתחים, במכתבי־המלצות ובלי מכ־
- ? בבגדי־שיראין ובטלאי־ ונבי־המלצות,
רי -יוריל העומד ומספר י קבצנים. ואילו 
לנד-בנים עצמם, בי בגדיו, מל־ 5בל,י וגם
בושי־בבוד,־ שאילים הם אתו, כדי לעורר
כבוד אליי מצי הנתבעים ונותנים,
ושכםת עגומת- על כרסו כדי לשוות לעצ־
נוי ־צורח של מכובד, אי אפשר לו עי-
שלא יהא עושה רושם. וקבלת־פנ־ם,
שנערכת לי ליוריל: בבית הדודה 3סיל,
זו שעשירה היא משום שה"שרייטלי'י גי
במרתפה, וקרוכת משיפחה היא לו,
השחרת־פנים זו עשויה היתת לפגוע בו,
אילולי עטרה לו תמימותו, בעצם נשפתי,
לעלוב בצלם האדם שבו, לקפח אמונתו,
להמית סיכוייו. מה עשת הקדושי ברוך
הוא ? סתם עיניו של ר' יוריל ולא ראה
צרות עינם של הדודה פסיל ובעלה, והת־
נחג כדרכו, בשטחה. באדםי וחסיד ההולך
בשליחות של מצווה גדולה, מצוות
הכנסת בתו לחופת. תמימות זו מג! היא
לדי יורילי בדרך • קיוטו, שריוףםלדה
־ ואי נראה  משוח בשמן הסגולה של 
יסלרו וישובו; אחור ה, ממנו א ו ר גו 
כל החיצים והפגעים שהחיים המעשיים,
המפוכחים, יקלעו אל -יוטו, לסכנו
?ולהכשילו. רצונכם לראות כיצד מבטיח
הטבע קיום ליציריו החלשים כיותר ונו-
חן לו לשם בך נשק לא־־אכזב בצורת
המיטות — צאו וראו את רי יוריק
ובשעה שהיא "מנצח" בדברים אתהעשייי
המשכיל, ער שמםתתמות טענותיו של
*ה, ור' יודיל מצטער על שדמעות
; 'נצנצו בעיניו של העשיל ה"טנוצח"
או צאו וראו את רי יודיל שהוא ר י
יודיל נפגש עם ר' יוריל שאינו רי
יודיל, ודי יודיל שהוא רי יודיל איני
?פוסק מלחבב את ר' יודיל. שאיני

י' יוריל, שאן! על פי שאי,
^י בנות להש־אן נטל לעצמו טורח כזה
להחזיר על הפתחים בשביל הכנטת־כלה.
אי ראו את רי יודיל הדוחק עצמו
לחזור לבראר, לאחר שמצא חתן לבתו,

כדי להודיע לנטע בעל־העגלה פירוש

"אי! שמחה אלא בבשר". — ויתבאר
לכ0 נם פירושי האמיתי והעמוק. של

 "שוטר פתאים ה'" על דרך חקר
לזכתוכ

הנ&ש וניתוחה.

#פה המלאך הטמונה על עקרון עונג־
י?חיים, שאי א&שר לו לארם ? בלעדיו
*טילו שעת אתת, שבהעדרו אדם טורף
ינתן לו לזה עושר ולזה - נ&'ןןו בב0ו־,

"הבת. לוה בשרון ולזה חבטה, לזה
ת לאי; שיעור ולזה פעלתנות האיפו
םינ*. ולה' יוריל נתן את התמי- ̂אי! להי

דות, שבזכותה לא יפסק, עוננ־חחיים
שבו.

ד.
אותו הכות הדואג לקיומו של ה"אני"
הפרטי מכין לי גם את הכושר החברתי,
טיפוםיו של עננון יצירים חברתיים. חם.
אי! הם מתבודדים, הדרתם ברוב עם.
בציבור, במנין, במזומן, ולא בבדידות,
יזמם.פי אינו מניחם בהתבודדותם, אי;.־
:ותן. להם . לחטט בנפשם המבודדת.
חסרי , בבדידותם אחרים הם, נטולי כוח,
, יזמה, כאותי חמדת ב"נכעת חתול"
שהטוב והנאת פורשים מטנו בעורב
בכפו, מרץ החיים ב"אני" הפרטי מוסיף
והולך בהתחברו לציבור, לחברה. ואף
בי טירת התרבות. באדם, יורדת כהמון,
שהסו-נםטיה ? שבו ממיתת את טירה
הביקורת שבפרט, מוותר עגנו! עליו
שבח, בי שקול בעיניי קורטוב , ועל טובה
אחר של חיים מוגברים, שהשמתר
כמעונם, כנגד ים של תרבית. והמספר
מפגיש את טיפוםיו ומחברם, מצרפב
למגינים, מזמנם לכפיפה אחת, מווו*
ויוו-גים, עושה תיקון לעולם. והטיפוסיב
* * * * *4 ̂  ***** ̂̂  י 141*4*.*^  * ** ** .. ̂  

̂ £ ן£ 4 \*4** 1* )? הללו מתחברים בנקל, מצטרפים ברצון>
. משום ה? רב, חברתיים הם- וכל כך למ
שטיפוסיו של עגני! אנשי מוסר ה פ
ברובם, רוצים ללמוד י ולדעת, תאבי הש-
תלמות באורח חייהם, מבקשים אה
תאור בנפש זולתם .ורתיקים מיוהרח של
בקשת מקוריות לעצמם. וכי לפה, בדרך
בלל, קשה לו לארם .קרבתו היחיד-
ים חברו ? מפני שקרבת האחי מביאה
לידי ביק,1רת ה"אני", והביקורת, המו-
צאת את ה"אני" חסר, שוללת את עונג
החיים. לא בן באנשי טוםר מסתם של
חסידים, המבקשים ברבם, ואפילו בטקר
את ה"אני" האידיאלי, המופ- __, רבי רבמ
תי, שיהא מושך מאוויים. הללו עוברת
אחרים, האה- . בהם אהבת עצמם לאהבת
בה הנרקיםט־ת ? נעשית כזיקה ליבידו־
נוזית לזולת, אותת זיקה המצויה בין
חסידים לחסידי רכם, . שהטקורבים
שבהם לרבם, נושא הליבידו, לא קנאה
יעוררו א לא משיב ה אליהם, כאל אגשים
שנאצל עליתם משתי מזיו האישיות
האהובה עליהם. זוהי גם המשיבה של
לנ&ריים יהודים אל העיר, איו> כי כל פני־
שה עם עיס־ני עשויה לעורל את ביקורת
ה"אני'' שלהם ולהע&ירי כחסר במעלות

של יהדות וידיעת התור-ח.
דוגמה של ביקורת ה"אני'/ המתעו-
ררת עם פגישה באחר, אנו כיוצאים בר'
ישראל שלטה הפרנס שבסיפור "הכנסת
כיה"- ר' ישראל שלמה עשיר הוא והניע
לשררה- ור' אכיל־, ב1 עירו, אף הוא
ה מן -השירה- לכאורה חבל ר ו ב ו עשיר 
טוב ונאה. אין שררה בעיר אלא אחת
ועשירים שנים בה. די אכילי מוותר על
השררה מרצוני ודי ישראל נהנה טט;ה.
לא ב! הדבר בסיפורו של עגנון. ,,הית־
כשם רי ישראל שלמה מן השדרה בזמן
אילו שיש ארם בירח מן השררה?" —
רצה גם ר' אבילי בשררה ומתנצח לשמה
עם ר' ישראל שלמה ונוחל מפלח, חיהה
השררה גורמת לישראל שלמה עונג רב,
עכשיו, בשרי אבילי איני רוצה בה, הרי
מוצא לו ישראל שלמה "אני" אתר,
שאישיותו מספקת לעצמה עונג ובכור
כלי שררה. בי סגולותיה שקולות בנגר
השררה. ואותו ה"אני" מעורר בו את
הביקורת ו־וצק טיפת טרה לתוך כוס
חייו. ודי ישראל שלמה רודף את רי
אבילי באף ובחימה, יורד לחייו, שובר
עליו את פיני חולי־רע לשטנו ולהכשילו,
מטיל עליי מסים כבדים, וכשרי אבילי
מציית ומוותר, אינו אלא מגדיל כעסו
של ישראל שלמה ומגרה את יצרי ההת-
עללות שבו. רי ישראל שלמה הוא אחד
הטיפוסים המעטים ביצירת עגנון,
ש־הטי לזולת הוא. היפני. כנגדו א;י
מוצאים עשירים גדולים הצמים צומות
רצופים באין אורחים על שולחנם; עניים
טרודים המצפים לחברה לחלק עמהם את
; געגועים גדולים תפוח־הארטה האחרון
לזולת, לחברה, לציבור, נטיח לחיבוקי
רעים ומושב חברים והצטרפות אנשי־
שלום, אהבה, אחות וריעות, להיות זיו.־
של אהד מתמשך על האתר, טירה טובה
של אחר משפיעה על חברו, לאור באיר

הצוות א ולהסב בכפיפת שבת־אחים.

 . ה.
י

בנטיותיהם של טיפוסי עגנו! לחברה,
להאיר בה מאורם. של חברים, חרותים
עקבות תיניר יהירי במשך דודות הרבה.
הרי חיי הרת והתרבות היהודית לא
הניחי מקום לאינטימיות אינדיבידוא-
לית. התפילה -מצוותה בציבור, .הלימוד,
אח. בשעה שהוא אינריוירוטלי. בלי רב

.<רו- כבתי-טרר־ - !> **< יטירה< י?1* וו< "?
הוידוי, זה ף . , וא יטות, בחכרה ובקול;
שהאנושות חייבת לטפח אותי- כמוסד
טרפא י ממחלות שמקור; בהכרת־החטא,
והנצרות שמרה עליו כ-על רשות היחיד
והסוד, או?-הוא נאמר /מפי יהודים-
בצוותא, יבקול/ ובנוסח סטיריאוטיפי,
ואדם מישראל מתוודה על חטאים שלא
י אתי הוידוי חטא, כי חייב הוא לומד
החברתי, הכללי, ומהי שלא חטא הוא
חטא חברו. מכאן התגברות הנטייה

להיראות ולהתראות בחכרה: ההידחקית
? אל הבמה אל עטוד־התפילה כש"ץ, •
לנאום נאום, אל העתונות, אל ההתפצ-
לות המפלגתית, לשם סיפוק במות חרבה
לכל השואף לגלות עצמו ולהראות עצמי
בחברה- ובאין פתח להתגלות ;דרך
רגילה, יש וההתגלות באת בדרך ש?
כפיה, בדרך-של תחליף. כך אני מוצאים
כסיפורו של עגנון, "יתום ואלמנת",
חיתום הקטן, שקול זמרים לו ושרוי הוא
כבית י בלא לבוש ובלא נעלים, משמי;!
כראשונה את ק ולי לא בביתו, בבדידותו,
אלא בבוא האביב, י כשהוצא לםפם^
שלפני ביתו. אך מששמע לראשונה
תפילת החזן ולהקת משורריו בכית־
הכנסת, לא מצא עור מנוחה לנפשו
מפני רכאונה ורברוכה, עד שנתפנה לו
העמוד, לאחר צאת הקהל מבית הכנסת
ולאחר כיבוי הנרות. אז הוא משתפך
ברננים בבית ה', ובאין שימעים לו
בקהל החיים, מתאספים בכית־הכנםת בל
 העיירה הידועים לו לנער, מאלה

י מתי
שטתי בשנים האחרונות, זה הקהל הנפ-
לא המבהיק בתכריכיו, שאין) הוא כחב-
רה, ביחוד לדמיונם המגורה של ילדי

ישראל בעיירות הקטנות.-
חתלקטות חביתית שיש בה ־ מ;
־אפקט ושהיא עוברת בדרך הכפית
^הסון מתוך התדבקות הרגש, מתאר
עגנו! כמעשה "לקונקה". במשך זמן
קצר אוסף האפקט אל תחת רגלי המינים
מכל שכבות־עם, מכל המינים ומכל הגי-

''!. זוהי לם,־נקה לים, והכל קוראים ,,
מדרגה ראשונה של הרגשת־ההמון רבת־
ההנאה, והיא עוד קשורה כזיקה, כי
הבעת. המלה "לסונקה" יש בת מהזכרת
אישיותו של ה,,<ביר", בעל-הט-בות,
שחייו בלי החתולה "לסונקה" אינם
חיים, והיא מעוררת את הרגשת הזיקה
ג־ לגביר עצמו. אך כיון שהקולות ,,לםו
קת'' מתרוממים, שוב אינה נשמעת איא
הברתה הראשונה של הטלה : — ל— נ
המצטרפים החרשים להמון זה שוב אינם
קוראים אלא ל—! והמון הקורא ל—
ל— אין שוב הזיקה אל אישיות
טאחרתה אלא קול הבפיה של ההמון,
מתיך התדבקות הרגש של התמצאות
בהמון, שהוא טמלא־מקומח של האנו-
שות, זי האכטוריטה הגרילה ביותר בעו-
לם, מקור בל האיסורים ובל ה&ייגים
שבחיים. וטוב להיות הלק טאותה אב־
טוריטה, שבידה לא כלבד לאסור אלא
גם להתיר, לא כלבד לעשות סייגים אלא
גם לפיצם... זה כוחי ש? הטון המתגורר
כרחובות העיירה וצווח בבל התאזרות
גרונו ל— ל— ל— נ וכת היה עגנון
לסשוררם של כוחות השולטים בחברת
האדם, למ! ה"חברה" המאורגנת של
ה"מזומן" יה,,מנין" וער לפםיכח ההמו-
ני. שרק הספונטאניות מלכרתו בכוח
ה8פקט רב־ההנאח, שסוד פעילותו

בבלתי-טירע של הנ&ש. ,

ו.
- כמשורר ה א ה ב ה וחיי־המין הדי
עגנו! יהודי ממדרגתם של קדמונים,
שקירשי את האהבה, ויככוה והעדינו
את חיי־המין. בראשונה נתקדשי . חיי
המי! בישראל מצד ההלכה, שפרשה
עליהם את שמלת הטהרה. ותיירת הקבלת
היא שהערינה את האהבה, היא שמצאה
ה, שבתורת את ההבעה לאותה ה ע רנ
ר&סיכואנליזה צייינה בשם סובלימציה
התעדנה באה מכוח הרחקת • הטאווייט־
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? ? #5"י עגנון בן התמשים

̂ינה 9£ל3ת, הפ?ינה נוטעת . קפ
בין א!!י. 3!?ת, בין כו0בי 9־םתור*

.ל!?ו*י5ה כמ?[ר1, ל!?ר1י?:ה. טוב?ת
?מ©*וו2 #ל ק^ף, באמרים .£חור,

סך^מה תולומת, הךמ^ד, מוילן^ת
?יל 9פו<ן יד;ב:ל* ?$שכב וסגור, .

רק מו?ו^?יווזנ $ז?י לרייייר #ומ?ת,
̂ר. רק ?$בוך שלבים וקנא ס;ים א

?טם נצב #$<ד אק1ד ? ?ם גיף #לל 5ל!ט
0ם, אפוף.^ן* ליטש ?י?י זכוכית,

י שפ מוטיל .־^^יר אקנד־ אל תיף־ ול-לסט

י פדזנגים שחורים בךועות $ר5יט,

, - - ̂ה בוליקןת ? 5רר?'ה כי&פת, סךר
̂' א?;ה ו;ם, כואבים ו

סל?ה ל-יאת רק היא איגד. ק1וק?ת,
?#?ד סיה רק הוא אינו נךךם,

י ק ס מ ה 
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.ו&חת־רעת־ ש? באסורים. המגונים, .
הארמ הטיפרי, החרבזחי. מדתי. מהם.
̂*? *ננ5|. ,ג#טד הטי- יסי&ורו הרא'טיז 
ונר הראשו; '0ה#ם עגטן נקרא עליו,
•ושהוא ג4זר משם הסיפור "קטנותי
(ראה בביאונר&ית <8ל עננון הכתיבה
גירי אברהפ יעדי, ב"&פר תשנה ש?
אר'רישראל", חרצ''ד), יסודו בתהליך
התעדנה. בסיפור זדי. מתגלה* כל'&ון
המספר, "סוד הגדולה. העוז והרוממות
זאהבר. תלים שטרי-י'ט כל ארם טישד־
* אבל פעמים יש שאיזה מכשול רהט־
?נא ליצלן נתרגש ובא גמפסי<חוט בתוך
היריעה, נפגמה הטלית ורוחות רעות
מנשבות וחודרות לתוגה ועושות אותה
את כולם וידעי בי עירומים הם" — —קרעים קרעים, מיר 5נ# של בושת תץ<ןן־
"וחולי זה של אהבה אינו מביא אלא

לידי מרה שחורה.
םיפיר המעשה: הקצין רי אחיעזר הביא
התז לבתו היחידה, "כלי מפואר'/ •־הבין
לו ,,ביח ה'" וארון קודש, בדי שתהא
"תפילתו סמוכה לסשנתוי', ואת מלאכת
הארון מסר לאוט! כעל רוח יתירה בך
אורי. אך בדי עשייה המלאכה ניוחבב
בן־אורי על הכלה, שהיחת יורדת לראות
במלאכתו. א,י* הוא, נךאורי; לבי נהנה
מקרבתה וחרד. הוא היד. עוכר ושר,
עובר ושר, "היה מכתו קולי -להמשיך
לבד, בנגינתו שתהא עומדת כאן ולא
חזוי לעולם" אב? "משנחעקק בן
אורי ב2?אבתו יותר נתיבק במלאכתו
עד שהיו עיניו ולנו נתונים לארון הקו־
דש, לית אתר פנוי מיניה. ולא זכר בן־

אורי את דינה וישכתה."
מה, בעצם, קרה לבן־אורי ? משיכת
לבו לדינה. הבת היחידה, הכרח לה
שהודחק לבלתי טודע, קד כדי הסחת
דעת ממנה. אסורה היא לו, בי נתארםה
לאחר; רחוקר, היא. ממנו, בי בחי של
אחיעוד היא, ולמיועדת תינתן ( ר' הקצי
ואשת־איש תהיה. אך הרחקתה של
אחכה עזר. כזו אי אפשר ל.ז בלי תוצ-
אות- י התוצאות יכולות להיות כשטח
הפתולוגי, באחת הצורות של הניבריזה.
אך כיו! שבךאירי כעל רוח יתירה הוא,
- לא פרצה האהבה המוטחת להתג- אמן,
לות בניברוזה אלא בהעדנה. אוךראשית
?שהיה מיועד לאירוט ניתז לו מוצא
בהשתקעות אטנותית המגיעה לידי קו;-
טטפלציה, לירי שכחה שברבות. וכה
מתארו עגנון בעבירנוו ־א"נוחית:
"כפוף היד. עוטר כמין התעוררות שלא
היתר, בו מעולם" — — ,,קא היו ימי-
מועטים עד שנגמרה המלאכה- נסתכל
בךאורי במעשי ידיו. נשמתו גנוזה
בארון והוא עצמו נבלי שנתרוקן. באו-
̂ו עלי!, שלא. מד- תה שעה נחעגטד, נפ'

עת התחיל בוכה"
?לא את האדם בלבד יצרה -אהבה,
אלא אח את האמנות ואת החרבות

•נולה. י . ־

.?
האהבה יוצרת ערבי-חרבית, בשיש
בה £קום לחעדנה וכושר־הערנת, והא-
הבה מחריבה עולמות, כשאיו בד, מקום
להעדנה וכושר־העדנה. רוח היווה בה
־כ־ ברינה בת אחיעור וברוחה-זו. ידעו*

*)ארו.ן היא שהסיר, לב בן-אורי טמנה.-
.קעדנת־קאהבה של בךאורי, הארון, לא
?נתן לאהב-ה עצמה שתתגשם. דחפה את
הארוז והפילתו מ1ד מחלון הפתוח. טא;
אש של גיהנום יוצאת מקרבה ושורםתה.
יילאהבחה בשום תחלין*. לא היה מוצא
גותנה מ* .ומיי* ,ורי! -6: זיויגה 7א זיווג.
1שמתה הלכה ללאי1וק3ן. האהבה דוכאה
?ילא- נתנשטת. אלא במת; שחייה. היא
-נעננה לבן־אורי, נאבית הימיין נתחייב

בחלומי מ<מ* 1ל** *תקו־ עגונות.
העדנת האהבה -וחטרח־הבשרים מ)-
ב0י־ יטיב שולט היא בת ב-סיפורי ,עגגין..
5ורי. "הי*די1" מתיזשטת מנוחה, ארונל־
1וי- '58 גר'!ז!־0. 'וחברותיה עוזרות עטה.

חברותיה מספרות במ־שום. מיר דייא נ5־
תנת כלכלה של פירות להפסיק שיחתן.
ביון שלא יכלה להן פתחה בשירה.
"והשם יתברך נתז כוח בניגון האמיתי
השומע לעולם אחר" — —שמשביח תבלי העולם הזה ומעלה נפש
גדול מזה כוח ההעדנה בפנינה שכטי־
£ןרי ש''י עגנון, ב"אגדת הםו&ר". ?5ד
במה שחזק בסיפור זה כוח הכיבוש של
היצרים, יסוד הטהרה והקדושה, אי א&י
שר לה לאהבה בלי סובלימציה מפורשת.
היא מו- תעדנה זי לעולם הדת והקדושה.
פנית, ציציות של טלית, שעליה פרוש.
ספר התורה, נוגעות בציציות ,,טלי0
קטן'' של הסופר. ציציות הקשורות בגגו*
המטווח קשורות בציציות הזכירה 'טל
מצוות הי, ובעיקר ב"וחייתם קדושים
לה"'. ניגונה של אהבה ראשונה, שניג-
רטטה בלב רפאל' הדא נם ניגונה קול
שטחת־תורה- ריקודם שלי בחורים גשט־
חת חורה אינו תוך הנעת החבריפ,
ותריתמיקה שלו מינעת כך שרק הציצ-
יות בלבד מנטפוח על הכרכים ומחליקות
על \זבש~.י שמלת החופה, רק היא לבדמ
מכל המלבושים עילד. להיות פרוכת על

ארון הקידש ועטי&ה לטפרי חוירה.
למקרא ,,א;דת הסופי־" מתקשלמ
בקשהי אסוציאציה דמותו '*ל "קו&ג*

מן, ש י ר 5 ת" של דוד  י ל - י ל אחר ב"
ואילו מהברה של "לילית" לא העדנה
צייר אלא ניברתמ של כפית צייר, בפיה
את שה&"ם היה בו&ה איי הסופר לכתוב־
שם "ליליתיי בבל -מקום שנצרך לשם
,,ד,ויה". אך מחברה של ,,אגדת הטו&ר",
שלא "משנה ?רכי}" הוא 4>לא מעריך
^לנתמ'' שבו, ערכיז, והאמן שבו קורם ל
לא ס"ט של כפיה השלימ עצמי ^ליו
א-לא. הגדנה. יזיכוך ורוך ורחמים וחפר
של צדיקי קולם, קדושים וטהורימ,

מתקני החטא בקדושה.

בסיפוריו של ש"י .עגנון, שר.כל- בחם
. לרגל הפסוק שוטף אט אט, במתינות"
ובש-בילי ציטאםות מכל מקירות 30רי-
חגו, ו־ק האהבה היא המופיעה בטערה,
כחחו*, מםתערת וחוטפת את האדם
בלב\, גאין מציל. בהתחרות הגדולה יפל
המתנצחות החריפה ברברי יתורה י5*בי]
ימגשע־ייעשנל נשטעין־&יגמס ("הכנטח
הראשון אלא. ט'טום . נוצת ־ כלה"), לי*
שניאצו? לי פתאים, אגב ריתמי'ו ה&לינ־
- דמות דיוקנה ש5 קטיה, 1היד תא,
שהורמה לשם סיוע ריטירי^לטודי והפה

שנ&תח '.'14^ תשובת ניצחת, לא ה_

עזר צ<רך בהט, כי *א היה עור 0עט

לויכוח כולו, כי אהובק־רעיד, נראחת ?י

ליהושון-העשיל, ואוף האהבה הח\יי
אורח של תודה.

• אהבתו של ר&אל טו&ר ("אגדת הקף

פר'') אן< היא באר, בצורת הקתע1ות

פתאום, כשרפאל טקי1* את הבמה נהק־

פת שטחח־תורה, זחינוקת שדגל נידף

ניגשת וטג&פת את םפר־התורת שניח
י
ורפאל אינו יכול עור להסתלק לצרן-,ן

א1* על פי שהאיצטלז! שעליוי בוערת

̂ותה תינוקת. שנתלקחו? .מנר דגלה של 

טרופה ירולקוז בטו&ה היא נם אך,נ,

תו של -יוחנן הקברן לצילה בסיפור ,,חף

פת דודים". מלבד צר שווה זה שבכ5

האהבות בטיפות עננון, שםועדות -ןן

ועמוקות, עוד צד שווה בכולן, '2קיועות

ה1, בלתי משתנות, ואין לה! חטיפות,

 לאהבה
אינן מתרפות בהיסוםים, פרטי

ה"טודרנית", בםי&וריו ה"מודרניים"̂ 

5גנון, ב"גב^ת החול" וב"נערינו וי"-

נינו", שנבוריהם בני אדם קלילים, עקף

ריט משורש, שאן* אהבתם קלה, ענבניח,

חטטנית, קלה כאת, רפוית כקורי עי-
ביש.

ואיזוהי האהבה העזה, שרש&יה ר')]£י

אש, שגל היסוס ועיכוב נשרפים ב'52־

 שהיא הולכת אחר ד^ם,.
 כל

הבתה ?

וכבר כיון פר וי ד לאמת זי, שהזיקה

?0# מצר ד,בן אינה פוטקת כעבור

גילו ישל תסביך אדיפוס, והיא נמשכת

בצורות שונות, ער בוא תקופת הבגרות,

יגט א1 ב\תר לי הארם ולמבוגר נושא

לאהבתו,- זונה, שתהא דומה ל$ט, אם

כצורת הניכרת לבל עין, בסגולות הנת-

פסות לכל ר>בנה, או רק בצורה ובסגולות

הנראות לו -לכ*חר בלבד. האהבה בסיפו-

רי עגנון, במקום שהיא חזקה, הו?נת

אחר האם. בטיפודי "תחילתו של יצחק",

כשאמו של יצחק באה אליו בחלוט

ופנית שוחקי! — י סימן . טוב לו.

מאהבתו שאהב את אמו. נדטה 5ו

שאי) ב*ול0 אלא אשה אל/ת, זו אמו,
כיין שמחה עתידה אשד,. אחרת שתב,-א
במקץ&ה, נאה 'יחטירוז באגזו, ורמות

האג* היתה חיה בנפשו של יצחק ער

שנזדמנה לו זוגתו: "כשיצחק דאת את

ש&רד. נתעמעמו עיניו ולבו התווי?
מרתת ודמה לאדמ הראשון בשעה

שהקדוש ברוך .הוא העמיר ל&ניו את

חוה"... -וגרשם .(בטי&ור "הנידח") יש]
בליל -הסדר במיטת אמו המנוחה יבעל־
החלומות מעריב עליו שנתו -בפסוקי שיר

השירים וברמות דיוקנה של ארוסתו.
, ח4לגמ אחל אמה, ותלינו! י&גמ אםי

א אוהנת זי שונה -מהליכתו של הבן. .הי
אה. - '3*הב53 אטוז. -במקרת רגיל ובגי5
הינקות הרי זה תסביך אדי&וס של ידוקי
,,בךמי עגגון( כת לאביה. אך בסיפורו 'טל
ימיה") ל4* את בעלה אהבה לאת האם,
אלא את שאהבר4 נ&שה .-קודם שנישא!?
לב1גלד.< את עקב יד. סזל, ופשמתת לאיי
נמשכת בתה, יתרצה, אחר מאווייה ''-51
אמה, אחר עקביה ימול, אף כי הזקין
,שלא הגיעה כינמיים, יהבת -מניעת למת

תאט, לקיים האהבה של אמה...
דרכים שונות מוליבזח. אל קהברו?
החוקר, יורו וההבנה. דיר-י>אמ! .ודרך־.
הא0; היא הק^מ '*בד55ימ. ירבווו מי־
רות-החיימ בהן צפה '*נני,-ן -מאמן והיי!

בתעלומנחיהן. ? : :
-9יינ5ט ש. י.

$#ץ-ה נא לידידי אי אבוא קנט א^טרןי
*0/ ̂יובל^ או אבוא 3 שיל־ת דולים 

יובל לו לידידי י ן&ת יד ;מינף
̂יי ואני ס?ב דווב ל1 . $#ית ב

כ $1בדך אוונןז ;דידי לבדך אותו ק/ד*
3כ.ךק.ד, לחג יובגלו ידידי מאז

וידידי - אל'ה : בעוג סייבל
זד. 7קג איני םובלו ב'יובל קלן

 ^2שה ןלבי ליי 3י דגשנימ הב:אות
 מה

̂י א
אי^ר ק:תוב לו ק;לין7 לבךכד.

והרגהו /א בבךבה . לן-'יי לח?ים
• לחנו הג יובלו לטו?ה ולךוד/ר,

אפם עטי ךיק ־ קקבזד ולתפאךרנ
אני טובלו וטובל1 • ולגבירה ?7נימה

לא ןשבוע לל^י וישם הטוב
ל3ו?וב ללוג י1בל.1 !יק!י3 ?ף־ ל.10זימת

ן?תד אמר לעטי יבכ;ל ךךביף
א?י רוצצו אכי חובלו דנלף ןת^ליס ?

אם לא ;ביא בךכ;ה י?##די לראורי
לשר לנמשים לייבל1 אור ל,טשיס :

̂זןה. לשטו? ןלגה עטי לו ינויט ן
ג!ךא מנוזלי. 5י טוב ל\ קנם 3ל ישךאל אלז"גגי ,

לא נעזור על /7* פמשיך קיוביל
?בי1 י.דיד ליובלו . ל&הךה ב;$ינו< :

ןעתה אני עושה לעטי ?בך5ת ידיךף איל'לף־ :
̂''י עננון ל^ךד- 7ע?0י 70ף ?.- 

ידידי ןאביא בע^מי ל
ל0ג יובלו בוז־גלים, ערב *3ת שובה, תל"ץ

מברכותיו יבורך בעל השיר
. מ. ל. א.

נטיר 0־כה נטל עו"י ע?,נון
7א, מ. ליפשיץ למלאות 7ו חמשימ שגה




