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 הילדּות והחור השחור: 
הרהורים על "שבועת אמונים" לש"י עגנון

שלמה בידרמן

פתאוםינתעגמויע נ ויןמי עקביונ תוספוימויפנ םיןנ ותיסב בימפמצוףיפנ ו,י
כצ  מיןנתגמדימפנ ויהבמיןמאימאדילעומםיולתאלץימתפוסיאותו.

ןלואמי וסףיעגנוש,י"ןבועתיאלונ ם"1

הבמילןונדיקמדימוימ עקבימכנ ץ:יבפתעיפתאום,יממאיכמיאותיאוימלזילוקהל ם,ינוספוימוי
פנ םיןנ ותילסב בימפנ וידמאןונות.יעוהיאנויתוד םילדיט בשיןמיפנ םיןנ ותיאמדיוכ צהידשי
נבעוילדתעגמותיע נ ויןמי עקב,יובכממ,ילדיפןמדיןמידתעגמותיע נ  םיזו,יודלספמילט מי
מפתחנויאתיה לו ידצ  מידמואדיממאןונדיהבמ־לדיופנ וידנוספותילבטאותיאתידלאלץי
מתפוסיאמינכושיאתידח הוןידלסע מ.יאמאיןה לו יזדינןלעימופס־לןדו:יאםינעמדיבהל וננוי

ש"י עגנון, "שבועת אמונים", עד הנה, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 215. מכאן ואילך,   .1
מראי מקום ללא ציון שם המקור מפנים למהדורה זו. 
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צ  מידעולהינהדםילומיהבמ־לדיחהןימגלמ יןע נוימאיןזפדיעהיכד,ינתלקהיככמידנמאדי
גםיבן נו  םידחמ םיבדבעתיפנ וי)לבע םיןמית לדוש,יןלחד,יתהדלד,יסקמנות,יא לד,יאוי
ן מוביא זןדויןמיכמיאמו(,יאבמיספקימביאםינמאדיאותויכל ין"נ תוספוימויפנ םיןנ ותי
סב בימפמצוףיפנ ו".יד פוכויןמיהבמ,ינמאדין כומתידצ ומילותנ תיהווקאיבד עהמיפ צומיב שי
דפנ םידמאןונותימפנ םידןנ ות,יןדמ יפ צומיןכזדיעמומימדעכ מיאתיעהןתוידלתבוננתי
ןמידצ  מ.יאםיב קןידלספמימנדוגיגםידואיכצ  מיומצ  מיבמןונויאתידבעתיפנ ויןמיצ  מ,י
הולדיןנכןמיבכךיכמ מ.יאמאיןאומ ידפנ םידנוספותידממוידשיפנ םילטאפומ ותיןבדשילאפ  שי
דלספמימאויהווקאיצ  מיכמןדויאמאיאתיכוחדיד וצמיןמידדתבוננות.יזוד יאפואיתוספת־פנ םי
פנ ל תידל וחהתימאלנ םידלעמ םיב צ מתםיאתילדיןאבות דםימאין עמו,ידחוצב םילתוךי
פנ ל ותםיאתילעןדידבמ אדיןמידחהן,ידמא־לוכמ.ידפנ םידנוספותידממוידשידד מדידסובבתי
אתידדתבוננותידמג מד,יזוידלאפןמתימאלשיממאותיאחמת,ימדתבונשיבאופשיןונד,ימלתוחיעהי
הקיאתיקןתידתחוןותיודמגןות.ידאםילטאפומדיזויאכשילבטאתיאתיכוחות ויד צ מת  םיןמי
 עקבימכנ ץ?ילצהיאחה,יאפןמיכלובשימטעושיןאףיעמיפ יןמכנ ץימאיד דיבטבעויצ  מידבומאי
עומםיבכוחידתבוננותוידחוהמת,יאמאיהווקאילהעש־טבעידןומדיאצותילשיד ם,יע סוקוידלהע י
דנמדביא נויןונדיבבס סויללעןדידאלנות.יבהולדימאהממידוו מומוגיבמולשישירה,יןדהב קי
עצלויבלחמד,יובכך,ילעןדיאלש,ידקמ ביעצלויכלוןאיןמי צ מתו,ינ תשיממאותיאףיאתימכנ ץי
כל יןלקה ןיואפ מוילקהןיאתיעצלוימ  עוהוידאלנות ־להע ,יןדמ י חסוימ םידואיכ חסוי
ןמידאודבימאדובו:י"לח בתיד םיולאדבתיצלח ויקומאידואימויפמהס יןמ ,יכמל יןמ ,יוןאמי
ל נ יןלותיןמיח בד"י)על'י170(.ילצהיאחמ,ינ תשימדמדמיןלאידלטאפומדיןמי"פנ םיןנ ות"י
א נדיאמאיב טו יא מונ ,ילע שיקמ צדיעמלול תידלחההתיהווקאיאתידפעמיןב שימכנ ץידפס ב ,י
מפד־דלעןיועצומ־ד צמ,יוב שי"צ  מיןנתגמדימפנ ויהבמיןמאימאדילעומם".יעגנוש,יכדמגמו,י

לןא מיאתיןת ידאפןמו ותיכלתק  לותיזוימִצהדיןמיזו.
אתידנובמדי"ןבועתיאלונ ם"יס  םיעגנושימכתוביבןנתי1943,יבתקופדיןבדיןקהיעמי
כת בתידמולשיתמול שלשום,ין ןידמוא םיבוי—יובצהקיגלומ,ימהעת י—יאתיאחתיל צ מותי
דלופת,ימאימקיןמידספמותידעבמ תיאמאיאףיןמידספמותידלוהמנ תיבלאדידעןמ ם.ידנובמדי
"ןבועתיאלונ ם"יד א,יבלובשילסו ם,ידפנ םידנוספותיןמיתמול שלשום,יוקןדימדתעמםי
לשידעוצלדידאלנות תידלטמטמתידלצו דיב צ מדימאיאמוכדיזויחמףי—יואומ יהווקאיבג שי—י

דפומ פונ דידלבנ תיודסגנונ תיןבד.י

מפ יל טבידלסומתיןמיספמותידלאדידתןעיעןמדינפתחידס פומיבלעקביאחמיקומות ויןמי
דג בומ,י עקבימכנ ץ,יבחומיצע מי)כבשיןמון םיבעמךיואומ יפחות(יןנומהיבלה נותידק מ"די)ככמי
דנמאדיבִו נד,יע מידב מדידק סמ ת(יוןםיגהמ,ימלהיודוכתמיבתואמיהוקטומ.ידכןמתוידאקהל תי
ד איבלחקמיאצותי םיוכבמיבלחקמ וידמאןונ םיעןדיח מיואףיג מדיאצדיחהןדיןנקמאדיעמי
ןלו.ידומ ויןמימכנ ץ,יןפמנסתםימאיד  תדילצו ד,ימאידצמ חוימללשיאתימ לוה ו,יאמאיןסלוךי
מה מתםידצנועדיבִו נדינ צביאמלונויןמידקונסומידען מיגוטדומהיאדממ ך,יןדתגוממיבויעםי
אןתויגמטמוהיובתויד ח הדיןוןנד,יןד  תדיצע מדילמכנ ץיבכלדיןנ ם.יבס ועויןמידקונסומי
נכנסימכנ ץימג לנס ושיואחמיכךימאונ במס טד,יועםיתח מתיס פומידעמ מדידואיעומדימאמץ־
 ןמאמיולןתקעיב פו.יזוד יתקופתיסוףידעמ  דידןנ  ד,יןנ םיספומותימפנ יפמוץילמחלתי
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דעומםידמאןונד,יוב פויןמיאותדידעתימאינלצאתימויממכנ ץילסגמתיןתתלוךיבלחקמ וי
ד ל  םיוכךידואילןכ מיעצלוימןלןיכלומדיבב תיספמית כונ ,יכלמלהימול תיוגמלנ ת,יואתי
לחקמ יאצותיד םידואיללן ךימעמוךיבןעות וידפנו ות,יבדפמגותיאמיד ם,יכה ימחקומיאצותי
חהןות;יןםידואי"ןומדי]...[יל נ יאצותיןא נשיעומותימ בןד,יומבוילק ןיבויכצ  היןמוהףי
אחמיצ הו"י)ןם(.יכךיעובמ םיעמ ויד ל םיב" פוי פתי ל ם",יןדלספמילאפ  שיאותםיבאולמוי

"דח  םיקמ םיד ויודלען םילועט ם"י)על'י169(.
אפ ושיזדיןמידח  םיכקמ םיוכלעוט ־לען םידואיכלובשילטעד,יןכשיא שידואיאמאילסךי
הקידלכסדיעמיפנ ילצ אותיזמדיולא  לתיןחוק דיןונ םימגלמ ילאמדידלוכמ םימנויבלמחבי
ובזלשידצ בומ  םיןמנו.יאבמיכמיעוהיעוטףילסךיזדיאתידלצ אותיאנוילצו  םיבעומםי מהותי
תל ם־מכאומדיןבוילןחק םימדםיןנ י מה ם,יןוןנדיו עקב,יבג נתידאמלושיןמידומ יןוןנד.י

כלעטיאגביאומחאיל  העידלספמיאתיקומא ויבענ  שידבא:י

בקטנותוילןחקיד דיעםיןוןנדיבתוי ח התוי]ןמידקונסומ[,ית נוקתיקפמ צ תיןק מבדי
אותוילןאמיד מה םיומאינתנדימןוםית נוקתימןחקיעלו,יןד תדיאולמתי עקביןמ ידוא,י
כןאד דיגהומדיאקחיאותוימא ן.ימתוספתיח זוקינטמדיתמתמילתמתמ דיוןעמילבמומ תוי

וע מבבדיאותםיוןמפתםיואכמויאתיאפמםיונןבעויזדימזדיןבועתיאלונ ם.י)על'י172(

פג ןתםידלחוהןתיןמיןוןנדיו עקביכבנ יאהםיבוגמ םילב אדימח הוןד,יאוימִאןמומד,יןמי
ןבועתידאלונ םילשיד מהות.יאןמומיזדילתבצעיבאומחיהמלט ,ילעטילוגזם,יןלמח קיאתי
דעמ מדילדקוטבידמ אמ סט יןללנוי צאד.יןוןנדיהומןתיל עקבימחזומיבאוזנ דימאימקיעמי
,יל מדיבל מד:י"נןבע םיאנויבאןיובל ם,יבןעמותימאןנוי תוכשידןבועדיאמאיגםיעמינוסחדע
ובהםימבנו,יןנ ןאיזדימזדיונד דיא ןיואןד,יוא שיןוםיכחיןבעומםי כומימבטמיאתיןבועתנו,י
נצחיסמדיוַעה"י)על'י193(.יןוןנדיא נדילסתפקתיבכךיולענ קדימק לולדיןמיןבועתידאלונ םי

לעלהימ טואמ ילובדק:

כ ושיןדמכויעלהדיואלמד,יולדיהעתךי עקב,יכמוםידפקענויעצלנוילאותדיןבועד?ידק ןי
מבויומאיד די כומימענותיאותדיהבמ.יאלמדימו,י עקביעולהיאתדיבןבועתך?ידב טיבדי
ומאיאלמיכמום.יאלמדיןוןנד,ילוכשיאתדימק  םיאתיןבועתך?ידגב די עקביאתיקומוי

וקמא,ילוכשיאנ ,ילוכשיאנ ,ילוכשיאנ .י)על'י194(

ןבועתיאלונ םיזויגםילס  לתיאתידנובמדיובכךיד אילקפ אדימכאומדיאתידזלש,יןדמ ילדי
ןד דידואילדין ד ד,יאמאיןב נת  םידתחוממיבנמט ביד פוךיק צונ ילקוטבימ אמ סט ימקוטבי
כלו־סומ אמ סט יןבוינעמכתיתחמותימ צדימ מ תיעמיןפתיד םיב שיןןילחזמות ויןמימכנ ץ,י
תחמותיןדלנצחתיבדיאלומדימזכותיב עקביומדתמוותיאמ ויבנס עתויאמידִלׁןמדידלצפדימוי
באחתידאונ במס טאותיןלעבמימ ם.יבאומחימאילוסבמיכממילצטמפתימתחמותיזויגםיל יןד  תדי
ד מהדידקפמ ז תיןוןנדיאבמיעתדיד איחומדיקןדידלוטמתיסמוחדיעמילןכבדילזדיזלשיבלצבי

ןמילע שיחוסמידכמדיבןמילחמתין נדילסתומ תיןנפמדיעמ ד:י
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תמדימכנ ץיאתידזמיבזמועויודתח מימץיעהיןדג עיאצמשיולצאיאתיכומש,יועלדשיאחתי
ןמאיד תדיעלדשיתח מדיועמ דיכסותימ מד,יכנעמדיןדבד מודיפתאוםיבןנתד.יהלולותי
וחמהותיעלהוידנעמותיועלדשיןוןנדיאדממ ךיןקהלדיאתיכומשיבמ צדיובאדיועלהדי
עלדש.ימאימאדיומאימחמיומאיאסנתיומאימע דיומאיל מדיומאיתלמדימאויאותדימצד,י
אבמיכמיאחתיואחתילדשידמג ןדיבןעתימ צתדיןאחתימצדיוקוהלתיאותדיומאי העוי
ןןוןנדיאדממ ךיד א,יחבמתויןמי עקב,יןזדי ל םיוןבועותיד אי ןנדיוא נדיעולהתי
ללטתד.ילחלתיחמהתינפןשיןכחויאתידזמיואתיןדתנויעםי עקב.יואףי עקביןכחיאתי

דהבמיועלהימפנ יןוןנד.
נןלעיפתאוםיקומי וצאילב שימ ס יע נ דיןמיןוןנדיקומאימויבןלו.יע לץי עקביע נ וי
וסגמיעפעפ ויוענדיואלמיבמח ןד,יןוןנדיאתיכאש?ינ ענעדיןוןנדימ ס דיופןטדיאתי

 ה דיונטמדיאתידעטמדיןבזמועויןמי עקביונתנדיאתידעטמדיבמאןד.י)על'י232(

במוךיקומצוו  מיטעשיכ יבס וםיזדיןוןנדיגואמתיאתימכנ ץיולוב מדיאותוימח  יאלתי)ולכאשי
אףידכמ מיבאולמוין"דאןדיד אידג בומידאל ת יבח  םי—יזדיו הו ויןמידלןוממיעגנוש"(,2 
אומםיאנ ילתקןדימדאל שיןפמןשיחה־ע שיכלודוימאידבח שיבכךיןדל מוץ,יכפ יןדואילתואמי
בס פומ,ידואיההיפוך המוחלטיןמיח  יאלתיוןמיח  םיבכממ,יוכומויטבומיח המושיגלומ.יאבמי
ןעמ יפמןנותיעמי צ מותיעגנושימאינסתתלו,יועמיאחתיכלדיוכלדידםיפתוח םיממווחדימס פומי
כדילומכב,יסבוךיוסתוםיכ"ןבועתיאלונ ם",יןןביופוצמיבקומא וימפמןו.יואכש,ימ"ןבועתי
אלונ ם"ידוצגויפמןנו ותימלכב מ.ילןפחדיפמןנ תיאחתיד איזוידמואדיבס פומיאלגוריה:י
 ןיןנתמויבןלות דםיןמיןוןנדיו עקביוח פןויבנובמדיאתינ ס ונותידא חוהידל סט  םי
ןאלומ םימדב אימפמ חתדיןמי"ןוןנתי עקב"ידנוהעת,יאחמ םיבחמוימדתלקהיבה לו ילן מי
דן מ םי"ןוןנדיב שידחוח ם"יודןוויאתי חס דםיןמי עקביוןוןנדימקןמיןב שידקב"דיוב שי
כנסתי ןמאמ,יונלצאויאףיכאמדיןמאויאתיןוןנדיכספ מתילמכותידקבמ תיואתי עקביכאחהי
לןמוןתידאבות,יןוכשיספ מתיתפאמת.יספמיפמןנ יןמםידוקהןימלחקמילהוקהקיןמיספמותי
להמן ת,יספמותיקבמ תיוכתב ידולמוס,ילתוךיכוונדימחמץילטקסט םיאמדיאתידצופשידלמאי
מפ צוחיח התויןמידס פומ.יבדקןמילע שיזדין לןימלןמידִלספמידקלא י7,יכןןוןנדי)דנעמדי
דןב ע ת(ילולןמתימןבתידנ צבתילומיןןתי ל ידלעןדי)ןןידנעמות(.יד ויאףיפמןנ םי
ןב קןוימדח מיעמידס פומיאתידד סטומ דיןמיד דהותידלוהמנ תיומאויבהלותםיןמיןוןנדי
ואב דיאתידופעתויןמידעבמיד דוה ילשידגמותיבתוךידדוו דידח מונ תיןמימכנ ץיוסב בתוי
ד פוא ת.ימאיזדידלקוםימדתעכביעמיל התידתועמתיודנזקיןבפמןנו ותילפומפמותיכאמד.י
בצהק,ימטעל ,ידע מדינעל יתל מיןלעןדיןבועתידאלונ םידואילומכבילכה יןנוכמימדכנ סוי
מל טתיסהוםיאמגומ ת,יוד מכך,ידנ ס ונותידןונ םימדצ עימויפ מוןיאמגומ יעמומ םימד מאותי

לאומצ םיואףילגוחכ ם.3 
קבוצדיאחמתיןמיחוקמ םיופמןנ םיב קןדימלצואיבס פומיפןמימאיאמגומ .יתל מילצאדי
בס פומיאמבעדיל ןומ ילןלעותידלתק  ל םיזדיבצהיזדיונחתכ םיולצטמב םיבנקוהותיןונות:י

ברוך קורצווייל, מסות על סיפורי עגנון, שוקן, ירושלים ותל־אביב תשכ"ו, עמ' 121.  .2
נעמי תמיר, "'שבועת אמונים': ארבעה שהם אחד", בתוך הלל ברזל )עורך(, שמואל יוסף עגנון:   .3

מבחר מאמרים על יצירתו, עם עובד, תל־אביב תשמ"ב, עמ' 350-330.
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ל ןומילןלעות מיסטייעמיכוחדידלסתומ יןמיןבועדיןא שימדןתחממיללנד,יעמיבתילמךי
נמהלתידלצפדימנס ךין בואיו ע מד,יועמיכוחותילסתומ  ם,ימאימצ ונמ  ם,ידקובע םיאתיגוממוי
ןמיאהם;יל ןומילןלעות פסיכולוגייעמיגעגוע םימ מהותיועמיחוסמידאפןמותימד נתקיללנד,י
עמיחוסמיבגמות,יפחהילדתקןמותימגן תיובמ חדילשידלצ אותיולבנ יאהם;יל ןומילןלעות 
ןענ  נו אהבה אידיאליתימאןת־חמולותידל  צגתיאתידא ה אמיודןמלותיועמיא ־נכונותי
מדןמ םיעםידתגמלותדידמ אמ תיודחמק תיןמידא ה אדידלוןמלת;יול ןומילןלעותיחברתי 
עמיבשימלןפחדיענ  דידבאיבלגעיעםינצ ג ילעלהיחבמת יגבודיללנו,יסובמילמגן ינח תותי
ולנסדימעמותיבסומםידחבמת יבאלצעותיקמ  מדיאקהל ת.יגמןושיןקהידוס ףימנהבכ םיאמדי
אתידדתבוננותידפס כואנמ ט ת,ימפ דיע קמיענ  נדיןמידנובמדידואיד חס םידהו־לןלע  םי
ןב שיבשימאלו,יאו,ילוטב,יב נוימב שידאםידלאולצתיאוידלאלצת.ילכ וושיןדאםידלאולצתי
נפטמתילעב מידג בומיאמידבתיאתיד חסיןד דיןלומיעהיכדימאם,יודבתינען תימאם,ימאחותי
ומאדובדיגםי חה.יבלעמכתיפתומוג תיזוילתפתח םיב שיבנ ידזוגי חס םיכלעטיבמת יאפןמ  ם,י
ובןמיכךיא שימכנ ץילסוגמימכמיקןמיאמוט יאחמ.יכה ימד לנעיל חסילח  בימא ןדיאחתידואי
למבדימסובביעצלויבנן ם,יןדמ יכמיקןמיןמיללןידואילע שיבג הדיבקןמ ידתןת תין ןי

מוימג בומיאמיאלו־אחותו־אדובתו.4 
א שיבכוונת ימדמ םינהבךיפמןנ ינוסףין אלמיבלדיעוסקתידנובמדי"ןבועתיאלונ ם";יא שי
במצונ ימקבועי—יכפ יןקבעיןקה,ימלןמי—י"דנחתי סוה"יןתכונשיאתידטמל נומוג דידפמןנ תי
ואתידלתוהומוג דיןמד.יאנ ילבקןיממאותיאתידנובמדימבת־דעוצלדידזאתיכלתחלקתיככמי
 כומתדילפמןנותיקונסטמוקט ב תיכמןד יכןד אילגןןתיהמכדיאמיתוך־תוכויןמיד עהמי
א וםיונומאיןאמ ויןב םיכמידהבמ ם,יןבוידםינלוג םיוןללנויא שימדםיהמךי צ אד.יגםידצבעדי
עמיכלדימובה ילןלעותילקב מ םידעומ םילדנובמד,יעהיכלדיןד איעה פדיעמיפנ ינאלנותי
נמדבתימקויפמןנ יבה ה,יתןקףיןמאיכדמכדיאתידעמבומיחסמידסהמידןוממיב"ןבועתיאלונ ם".י
מהעת ,ידנובמדיללח ןדיבעמ מיאתידתלוטטותויןמידלבנדידדכמת ,יןעלוילתלוטט םיגםי

תדמ כ ידִלןלועיןמיכמיתלונתיעומםילוגהמתיןד  תדיעןו דימנבועיללבנדיכזד.י
קמ סדיזויןמידצ מידאפ סטל ילוצאתיב טו יבטןטוןינקוהתידלבטידדכמת תיןמי
דלספמ.ימעת םיקמובידלספמיעהילאוהימנקוהתידלבטיןמיג בומויומעת םידואינוקטיהווקאי
מ חוקיללצב ידתוהעדיןמימכנ ץיעהיכה ין לוןיבב טו  םיהק םיןמימעגיןא נםילכוונ םיאךי
ומקימפעומות ויומלחהמ ויןמידג בומיאמאיאףילט מ םיצמיעמיעצםידאהקווט ותיןמיתלונתי
עומלו.יןת יהוגלאותיללח ןותיבלןדויאתידטןטוןידזד.יהוגלאיאחתיקןומדיב חסויןמי עקבי
יןמיןוןנד.יקןמ ידחבמותיב שיןוןנדיממכנ ץינ תקויעםידתבגמותם:ידנעמדינןמחדי מאלדע
ממלוהיב"פנס ושיןמיבנות"יוא מוימכנ ץיס  םיאתימ לוה וידת כונ  םיודתקבמימאונ במס טד;י
תח מדיב קןיממלוהימפואדיאבמידתעמףיבן עומיאנטול ד,יוסופויןדג עימתחוםילחקמיאצותי
ד ם.יבתקופתימ לוה ויבאונ במס טדידתגבמדילחמתדיןמיאלדיןמיןוןנדיוסופדיןגבמדי
עמ ד.יד ה עדיעמילותדילג עדיאמימכנ ץיבהמךילקמדיודואילתלמאיעצב:י" והעיד די עקבי

גרשון שקד, "דיוקנו של המהגר כנברוטיקן צעיר )על 'שבועת אמונים'(", פנים אחרות ביצירתו   .4
של ש"י עגנון, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 1989, עמ' 120.
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ןלמתיגמטמוהיחומדיוד דיל צמיוהואג,יאבמילעומםימאיד דיעצביכבאותוימ מד,יןכמיד ל םי
ד תדיח דיועכן ויד אילתד"י)על'י175(.יעצבותיעלוקדיזוילוצגתיבאופשידבא:י

אףיאלויןמי עקביל ט בדיעםי עקביכאםיןל ט בדיעםיבנדיו עקביאודבדיכבשיןאודבי
אתיאלו,יאבמיח בדיזויןח בבי עקביאתילמתיגמטמוהיאדממ ךינאצמתיד תדילאותדי
אדבדיןא נדילתבאמתיבןוםיטעםילשידטעל םידטבע  ם,יאףיןבווהא י ןיס בדימהבמ,י
כןםין ןיס בדימכמיהבמ,יאמאיןנןתכחדיד לנוידס בדיונעמםיללנוידטעםיומאינןת  מי

לדםיאמאיתוצאותידהבמיבמבה.י)על'י175-174(

א יאפןמימאימעצומיבתהדלדיאמינוכחידלןפטידסתוםידזד,יןמאילעטילןפט םיכלותויפזומ םי
בלקולותיןונ םיבנובמד.יכלדיתדפוכותיעובמתיאדבתי עקבימכנ ץימלמתיאדממ ך:יא שידואי
אודבדיאךיומקי"כבשיןאודביאתיאלו";יבנ גוהימהמותויןמית אומיןכזד,יאדבתי עקבימאלדי
ןמיןוןנדילאופ  נתיכ"אדבדינאצמת".ינאצמותיזוילעל הדיאותדילעמימ"טעל םידטבע  ם";י
 ד דיפ מוןםיןמיאמדיאןמי ד ד,ידאדבדימאלדיןמיןוןנדיד איטמנסצנהנט תימדם.יאבמיכאשי
לתחוממתיבת אומיתדפוכדינוספת:ילסתבמיןבכמיזאתי ןימאדבדיזוי"ס בד",ילןלע,יא שיד אי
נאצמתימלעמדילשי"דטעל םידטבע  ם"יאמאיד איכפופדימלעגמידס בת ותידאמ סטוטמ יןבוי
" ןיס בדימכמיהבמ".יכאשילצפדימקומא םיעוהיתדפוכד:יאומ י ןיס בדימאדבדינטומתידטעםי
דטבע יןמי עקבימאלדיןמיןוןנד,יאבמיזוד יס בדיןנןתכחד,יומכשילדיןנותמילאותדיאדבדי
נאצמתיןד אימלעמדילכמידטעל םידטבע  םיאךיגםיכפופדימדםיא נויאמאי"תוצאותידהבמי
במבה",יכןדהבמיעצלוינותמיאפוףיעמפמיסל ךיןמי ה עדידלבטמתיאתיעצלד.יסטמוקטומדיזוי
ןמילןפט םיתלוד ם,ילע ש־פ מוסופ  ם,יןבדיוחוזמתיבצלת םיןונ םימאומךידנובמד.יבצולתי
דנוכח ,ידהחקתיהחפ ידתןוקדידא נפנט מ תיןמיבשימהלות־אםילועלהתיאמילומידתל דדי
דבמת יפתומדיבאןמימדתקתידתןוקדי)ןלנ ע ד,יכאלומ,ידםימלעמדילשידטבעיאךיגםיכפופ םי
מןמןמתידס בות(ילדאםיאמיתחמ ףיא ה אמ יןמד.ית אומילעומפמיוכלעט־לעגמ יזדילות מי

חממיסתוםיבמןתידת אומ תיןדלחבמיטווד,יבע קמיבןמידקומותידלנוגה םידנוכח םיבד.י
הוגלאינוספתימעמפומיכזדילצו דיבאחהידקטע םידלבהח םימכאומדידלצו  םיב צ מד,י
בת אומיסעוהתםידמאןונדיןמידקונסומ,יןוןנדיומכנ ץיבלמושיב פויבעמביןבוידג עוידאבי
ובתוימאמץ־ ןמאמיעםיס וםילסעםיבאפמ ק .יבס וםידאמוחדילוגןיקפדימסועה םיומכנ ץי

תומדיבויאתילבטו:י

דלמצמיבאיודעל הימפנ יכמיאחהיואחהיכוסיקטנדיןמיקדודיןחומד.יעמדימ חדימפנ וי
ודזכ מימויאתיחהמו,יכןדואי וןבימוי ח ה יוןותדיאתיכוסויוקומאיבספמיוא שיכמיע שי
ןומטתיבו.ידב טיבקדודיןקצףיחוומוומיוןחוםילסתמסמיועומדיללנד,יוס עדיןמיע נ םי
זע מותיוהוקמנ ותילבצבצותיבתוךידקצףיכע נ םיןמיז ק ות.יאתדיןותדיבמאיצוקמ?י
אלמידקונסומ.ימאיכ ,יאלמי עקביוןכחימ טומימויצוקמ.ינטמדיןוןנדיאתיצבתידכסףי
וקמטדיבדיפמוסדיןמיצוקמיודט מדימתוךיכוסו.יעוהיאחת?יןאמדיןוןנדיוחזמדיוקמטדי
פמוסדיןנ ד.יחשיחשיאלמי עקב,יודמדמיבמבויאםיכחידהוחדין ןיבכמיהבמיְמָלדיןלז קוי
מאי עכביאתיןוןנד,ידמ י פומידצוקמימתוךידכוסידלמאדיותעבומיעמיןומ ד.יעםיןדואי
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לדמדמיולב טינהלדימויןאותדיפמוסדימאןונדיד א,יוא שימדת  מא,ילאחמיןעםילז גתי
דכוסידנ חוילקוםימצוקמ.י)על'י180(

כ צהיתוצנחימדיקוב  תידסוכמיאמיתוךיכוסידקפד?ידאםי עבומידקפדיעמיןומ ידכוס?ידאםי
  ןפךיקצףידקפד,יןדואיגםיח וומיוגםיחום,יעמידלפדידמבנד?יואףיאםי עבומיבןמוםילעןדי
דצמ מדיןמידקוב  דידמאןונד,ילדי קמדיעתיתעןדיןוןנדילעןדינוסףיותןמ ךיאמיתוךי
דספמיאתיקוב  תידסוכמידןנ  ד?יאלנםיק  םיבעומםיכוחיהוחדידלונעינזקיןכזדי—יסוגיןמי
אלצע ידגנדידלונעידצפותיחסמותיבקמדי—יאבמידמ יא שימסלוךיעמיןוןנדיןלנגנושידגנדיזדי
 עכביבעהדילמעןותילעןדין חוממידצפד.יובכמיזאת,יא שימדת  מא!יא שימדת  מאילעמ  תי
דקפדיעמיגהות ו,י"לאחמיןעםילז גתידכוסידנ חוילקוםימצוקמ".יאמיקמ מותדיןמידס טואצ די
לתגנבתימדימפתעידל מדי"מדת  מא",יןבלבטימאןושיד איפאמוה תימגלמ יאבמימלעןדי
קןדיעהילאוהימצמפדיבח ננ ותימאותדיח נגת־קפד,יןדמ יאנויזוכמ םיד טביאתיתח מתםי
ןמידהבמ ם,יכאןמיכוסותידקדודידוגןויו עקבידמדמיבעמגדיבכוסידקפדיןדואימוגםיבִבטחתי
דבה הותיבחהמויכן"א שיכמיעיןיןומטתיבו".5יכבמיבדמדומיתל םיזדילבצבצתידדכמדיבפג עתדי
דמעדיןמידע שידלתבוננת,יןדחהמידאטוםילןלןילפמטיללנד,יואכש,יל הימאחמילכשילתואמי
דנ גוהידלבד מיב שידלצבידכלו־א ה אמ יןמיד ן בדיבב תיוב שידע לותידאמ םיעםיסיעת 
העינייםיד וצאותילתוךיכוסידקפד.יעתד,ימאיזויבמבהיןע שיןומטתיגםיןומטתיבמכנ ץיאמאי
ןדואינ צבילומי"ס עד"יןמי"ע נ םיזע מותיוהוקמנ ות"יואמדי"לבצבצותיבתוךידקצףיכע נ םי
ןמיז ק ות"י)וכ הוע,יע נ ידז ק תיל וחהותיבןמיןהדידמא  דידמחביןמדש,ילפנ יןדשינעותי
בכ וונ םיןונ םיזוילזו(.יע נ  םילתמוצצותיאמדילטמ פותיעמי עקביאתיןמוותויעהיןדואי
ןוכחימן םיצוקמיבקפד,יאפ מוימאחמיןדקונסומיטומחימדזכ מויעמיכך.יעמידהעתיעומדיכאשי
דה לו ידלהמן ימפ וימלמאךידלוותיאמףיע נ  ם.ילחןבות וידכלוסותיןמימכנ ץיעמיגמ ןדי
אפןמ תיןמידקפדי)עמיכמילןלעו ות דשידפס כו־ה נל ות(ילוקפותיאפואיבלסגמתימעגנ תי
סלו דידטולנתיבחובדיתדוםימבדיןמיא לדיאמינוכחיבצבוצשיןמידע נ  םידהוקמנ ות.ימפנ נוי
ת אומיחצו י—יחמקוילח  ךיוחמקוילעוותילא לד.יהולדיכא מוילאש־הדואילצ ץילעבמימכתפוי
ןמימכנ ץ,יואומ יאפ מוי וןביללןיעמיכתפו,יוכאןמידלספמילצ גיאתיחןןות ויןמימכנ ץי
לדצפדיצפו דילןל עיחמקיאחמיןמידלספמ,יסלו יולפוכח,יצעקתיחמהדימצ נ תימדחמ ה,י

אומ יבצומתי"קומיצמ חדילןונד":י

קומיצמ חדילןונדידפס קיאתימכנ ץיללחןבות ו.ידתוכ ידזדיןאלןיקוהםיאלןיד די
 וןביבכמוביבלמושיוד דילחזמיעמי ממתידתנ םיעלהיעכן ויבגשיוחזמיעמיקומידןעוש.י
מפנ ידתוכ יעלהידבמושידזקשילמובןיבגה ימבשיוכובעיטמופ יבמאןויכןדואיאוחזיב הוי
תפוח.יעלהידתוכ יעמימגמיאחתיופןטימגמיאחתיוחטףיאתידתפוחיואכמ.י]...[יעוףינאד,י
אלמידבמושיממכנ ץ.יקנ ת יאותוילצ  היאחהיןצהיאותויכה ימאכומיאתיבןמו.י ןילקולותי
כ"ט,יקמאיאחמ וידתוכ .יצחקידבמושי כ"ט,יקמאידבמוש.יפמפמוע ןאוכמ םיבןמיתוכ ם.יפמפמוע
כ"ט.ינענדידתוכ יאחמ ויוצווח,י כ"טיפמפמוע כ"טיאמיתאלמיפמפמוע וגעמיבתוכ יואלמ,יפמפמוע

כ"ט.י)על'י203( כ"טיפמפמוע פמפמוע

כאן ובהמשך, כל ההדגשות במובאות הן שלי.  .5
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כ"ט,יןד איל מתיגנא יגסדיופ מוןדיאמומ,ילקוממ,ינאלמתיבמןוש־אנוןילפ י צמחתידפמפמוע
ל יןא נויןומטיבמןושיכממ,יןדמ ימפנ נויתוכ יומאיאהם.י  תכשיןזדידְלמביןנ תשימדג עי
אמ ויבאפ ונדידל מומ יןמידלצ אות:יצווחתויןמיתוכ י—ימןונא יחסמימןושי—ידלתוודיעמי

כ"ט.י דלצ אותיאתידכ נו ידןוממיפמפמוע
לעטימאחמילכשילקבמימכנ ץיא גמתילאונ במס טדיבאלמ קדיןמאן דינלנויוגלמוימדצ עי
מויפמופסומדיוקתהמדיודואילתעתהימדפמ גילאמץ־ ןמאמימאלמ קד.יןוןנד,ידלוטמתיחומדי
עמילןכבדיבב תידלמוש,ינןלטתיאמיןומ יז כמונו,יאמאיןבנקוהדיזוילתעמבידלספמיולעמדי
תל דדיעמיחוסמידענ  שידמגן יןמימכנ ץיבןוןנדי—יאחותוידלאולצת,יאמוסתו,יאןתו,יואומ י
אףיתחמ ף־אלו:י"וד אךיאפןמיןמאינצטעמיבצמתדיןמיןוןנד,יאמאיס בותידמבדינןתמןמוי
ובאויןדחמ ןויאתימבו,יןבכמיבק אותנויבמןושיא שיאנוילוצא םימזדיֵןם"י)על'י224(.ינמאדי
ןדן לוןיבמןושימב םיכאש,יכלויבלקולותיאחמ םיבכתב יעגנוש,ילבקןימאגהי חה ויאתידלספמי
עםיקומא ויואומ יאפ מוימדנכ חיאתידקומא םיבמב־מבויןמידס פמ,6יאמאיןכאשילוןאדיןמי
דןותפותידזאתידואיא ־ד כומתימאפ  שיאמינכושיאתי חסוידאטום־מכאומדיןמימכנ ץיאמי
ןוןנד.יאמינאיתחןהונויאפואיבד עהמיבק אותיבמןוש.ימאיומא.יאמאיןחמףיבק אותנוידמןונ תי
דלופמגתיא שיאנוילוצא םיֵןםילתא םימאפ ונשיןמיאותשי"ס בותידמבד"יןדב אויאתימכנ ץי
מלדיןדב או.י לן ךימוי ה הנוי עקביו עסוקיבלחןבותיעמיןת יכוסותידקפד,יזויןמאיןתדי
בחהמויוזויןעלדיעמ וימןמותיעתדיבחהמידאוכמיןמידלמוש,יןלא  לתיבכמימגעימגמוןיעמי
והא יןא נוינותשיעמ ויאתידהעת,ידואיןא שימנויכמי כומתי גהות ד.ילדיןמכנ ץיא נוי והע,יוע
מדכ מיבמןוננויאתיקדותוידמגן ת,יועמיאחתיכלדיוכלדיןמןוננויכוןמתיבאפ ונשיןמיאותשי
ע נ  םיזע מותיהוקמנ ותיןלבצבצותיכנגהו,י"ןבכמיבק אותנויבמןושיא שיאנוילוצא םימזדי

כ"ט.י ןם".יואףימאימ"זד",יומ"זד",יומ"זד".יפמפמוע
דלבטידסלו ידןוממידזד,יןא נויןמימכנ ץ,ילב טיבעמ מד,יולדיןדואימואד,יאםידואי
מואדיבכממ,ילצו ילחוץימתחולדיןמידמןושיומכשיאףילעבמימגבומםיןמידִלןלועיודדבנד.יא שי
הבמיןלבטאיב תמ־עוצלדיאתידלבטידמ קידזדילאןמידן לוןידכלעטיכפ  ת יבה לו ידע שי
אוידע נ  ם.ינוכחנויבכךיכבמיבמאן תידהבמ ם,יבדתבוננותיבפנ וידנוספותיןמימכנ ץיןנבעוי
לדתעגמותיפתאול תיןמיע נ ו.ימכמיאומךידנובמדידע נ  םילתעגמות,ילבצבצות,ינעצלות,י
חוהמות,ינוקבות,יקומסות,ילןל עותיקומילבעהיממ ס ם,יומקיפעומדיאחתיכלעטיןא נדיל וחסתי
מדש:ידע נ  םיב"ןבועתיאלונ ם"יללעטותיממאות,יואףיכאןמידשימואות,יא שימא  תשימא  די
נכוחד.יגםיבאותםימגע יחסהיספומ םיןבדםילוצגתימדשיאפןמותימא  דין ןיבדיללן,ימאיכזוי
דלותנ תיאךיומקיבנקוהתידלבטיןמיאהםילסו ם,ילוחלצתיאפןמותיזויבןמידמפ ושידדכמת י
דלב אימעמפומיו זואמ י—יהלעות,יצנ חתיעפעפ  ם,ין נדיכבהד.7י ןידמוא םיבלחמתידן נדי
דתוקפתיאתיןוןנדיא מועיאמ םידןובמיאתידדמלונ דידלהולדיןןממדיב פוי פתיד ל םיובקמבי
תוןב ד,יאבמילחמדיזויא נדיא מועיחמ גימגלמ .ילוט בידן נדיא נויל  חהיאךיומקיאתידחומדי

למשל בסיום הסיפור "שלוש אחיות", וראו שמואל יוסף עגנון, אלו ואלו, שוקן, ירושלים ותל־  .6
אביב 1998, עמ' 159; אני מודה למיכל ארבל שהפנתה את תשומת לבי לשימוש זה.

מוטיב דומה מופיע ברומן הטירה של פרנץ קפקא. גם שם דומה שהשינה היא המצב הראשון   .7
במעלה של הנפשות הפועלות, וראו על כך אצל יואב אריאל ושלמה בידרמן, "השינה הגדולה", 

אלפיים, 18, 1999, עמ' 240-222. 
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דצע מד.ידן נדילמבדימצנוחיבנובמדיזויעמיזקנ םיועמיצע מ םיכאחה,יו ותמילןד איצונחתי
עמ דםיד אילןתמטתיעמידוו  תםיממאילעצומ.יצאויומאויעהיכלדילוהגןתיעצ לתידע נ  םי
כלמכז תילא שיכלודיבת אומידלתמחן.יכך,ימלןמ,ימאחמיח הוןדיןמיןבועתידאלונ םיב שי
ןוןנדימ עקבילצטלצל םידקןמ םיב נ דםימפג ןדילמנכומ תיאחתיןבדיןוןנדיד אידהובמתי
דע קמ ת,ילדיןד איאולמתיבדידומךיוסובביסב ביןא פתדימלותיומכמות,יוהבמ דימוו  םיעצבי
עלוק,יהכהוךידמוחיותעוקתידמב.יבפג ןדיזוילזכ מדיןוןנדיאתיתחוןות דיבדמוו  תיאלד,י
ןבלדמכדי"ד  ת יבע נ יכא מוידעומםינטומיללנ ,יועכן ו,י עקב,ידמ נ יכנטומדילשידעומם"י
)על'י210(;יד אילצ  נתיןעצבותדינגמלתיבןמי"הבמ םי]...[ילמוב ם",י"וכמיהבמיוהבמיעצב,יעצבי
לאוה",יובתגובדיעמיהבמ י עקבי"דמואיעה  שיאת,יאנו,יעה  שיאנויצע מ םיוכמידח  םימפנ נו",י
ד אילג בדיבןאמד:י"אמדידח  םיןדםימפנ נו,יסבומיאתדיןטוב םידםילשידח  םיןלאחמ נו"י
)ןם(.יהמךידמא  דיד ח הדיןד אילבקןתימעצלדיד איבעצ לתידע נ  ם,ימאיכה ימדל מיאתי
ע נ ידבןמידח צונ ותיבע נ ידמוחידפנ ל ותיאמאיכהמךיןבדיכפו ותידע נ  םי—יפנ ל ותי
כח צונ ותי—ימדןתלןיבהלעות דשיכלטפ יכ בו ין עמפמויעהימבמ ידכמיאתיאופקידמא  ד:

אלמדיןוןנדימ עקב,יפעםיאחתיחמלת יןאנ ילתד,יומאיד  ת ימאיעצבדיומאיןלחד,י
ואומםילנוחדיכזויןדמגןת יבכמיא במ ,ימאיתלצאיבאמץידח  ם.יוהבמיזדיד די פד,ימאי
ב קןת יהבמיומאיןאמת יהבמ,יכלהולדיד  ת יןנעמלתיאנ יבתוךילמחק םיכחומ םיןא שי
מדםיסוף.יבבוקמיפתחת יספמיולצאת יכתוביןםיןא שיאהםיחומםיעמיעצלויןדואילת.יאםי
כשיאפןמיןהבמיזדימאיד דיחמוםיאמאיבדק ץיללן.יאםיכשיד אךיאנ יח דיאחמיל תת ?י
הבמיזדי עקביח הדיד אימ .ילאל שיאתדיבתח  תידלת ם?יאלמי עקב,יוהא יןא נ ילאל שי
בתח  תידלת ם.יאלמדיןוןנד,יאמיתאלמיוהא ,יוהאותיןמךילב אותיאות ימ ה יהלעות.י

עםיןד אילהבמתיעצמה את עיניה. 
באותדיןעדיהלתדיןוןנדיכא מוילמחפתיד תדיעמיפנ ידלמחק םידכחומ םיןס פמדי
עמ דם.ידמג ןדיןוןנדיפתאוםין עקבילב טיבד.ידוצ אדיאתילטפחתדיוניגבה את 
עיניה ופתחה אותןיודב טדיבויבח בדיגלומד.יאחמיןעדיקמדיאלמד,יהריני עוצמת את 
עינייואתדי עקביןקדימ יעמיע נ .ינתמלאו עיניו של יעקב דמעות.יעוהידהלעותיבע נ וי

נתשיפ ויעל עיניה הלחות.י)על'י211(

דנן קדיןנוןקי עקביבע נ  םיןטופותיהלעותימע נ דידעצולותיןמיןוןנד,ימאחמיןזויב טאדי
לןאמת־לוותינחמצת,יא נדיב טו יאמוט יאמאיה כו ויןמידאמוסיב הידלוות.ידלגעידגופנ י
לתנדמימוי—יוא ךימא?י—יבע נ  םיעצולות,ימאיבןמידמ כוזיודלאלץיןפעומדיזויתובעתיאמאי
בןמידקןמידדהוקיב שיל נ ותיוב שיח המוש,יכןמעת םינהלדיןא שידםיאמאיפנ םיןונותיןמי
אותויהבמיעצלו.ינן קתידע נ  םידעצולותילל מדיאתידאמוסיבןחזומויןמיפומחשילוות,יכא מוי
 ןילקוםימנן קדיזוימקיכאקטיןמיפמ הדיסופ תיל"אמץידח  ם"י)וזדו,יכלובש,יעוהיתעמומי
א מונ ידנבנדיעמיכפמ־דלןלעו ותידלנוגהותיןמידב טו י"אמץידח  ם"(.ילחמתידן נדיןמי
ןוןנד,ידתוקפתיאותדיזלשימאימבימאחמיפג ןדינוגדיזו,יד איאפואידדלחןדידק צונ תימלצבי
ענ  נ םיןבוידנן קדיד אימע נ  םיעצולות.יסב מימדנ חיןןוןנדימאינהבקדילחמקיאפמ קא י
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א זןדו;יהבמ־לדיאחמידואיןדצנ חיעמ דיאתידע  פותיןא שימדיסוףיוא שימדיתכמדיוגמםי
מע נ דימד עצםי—יבהולדימע נ ויןמידקונסומיובהולדימע נ ויןמי עקב.

דע נ  םידעצולותידשילוט בילמכז יגםיבתחמותידמ צדידדזו דידחותלתיאתידנובמד.י
כאןמימכנ ץילנסדימעקוביאחמילמוצתשיןמידבנותיחןידלספמימדע היעמילצביע נ ו:י"עימץ 
יעקב עיניו וסגר עפעפיויודפק היאתידהבמיב ה ידזלש.ידזלשיעלהיומאידןתהמיעםי עקב"י
)על'י230(.יבדקןמיזדימאו ימןוביומצטטיאתילןפט ידס וםיןמיד צ מד,יאתידמגעיןבוי
"דא חוה"יב שיןוןנדימ עקבילב איאתידע נ  םידעצולותימ ה יחןכדיגלומד:י"נןלעיפתאוםי
קומי וצאימבין ריסי עיניהיןמיןוןנדיקומאימויבןלו.יעימץ יעקב עיניו וסגר עפעפיויוענדי
ואלמיבמח ןד,יןוןנדיאתיכאש?יניענעה שושנה ריסיהיופןטדיאתי ה דיונטמדיאתידעטמדי
ןבזמועויןמי עקביונתנדיאתידעטמדיבמאןד"י)על'י232(.יןוןנדילנענעתיאתימ ס דיוןלדי
אתידעטמדיבמאןדי)דמלזימפסוקי11ילפמקיגיבן מידן מ םידקומאימבנותיצ ושימצאתיוממאותי
"בלמךיןמלדיבעטמדיןִעטמדימויאלויב וםיחֻתנתויוב וםיןלחתיִמבו"(,יאמאין וםידחתונדידזדי
לתנדמיב שיע לוצ ידע נ  םיןמי עקביונענוע ידמ ס םיןמיכמתו,יבטקסיב זאמ יןמיא חוהיעםי
נעמדידמולתין נד,ילע ש־לתד.ימגעיןד דיאלומימבטאיאומיגהומילב עיחןכדיגלומד.יחומבנוי
דאמוט יןמימכנ ץ,יןס לנ םילוקהל םימויפוזמוימאומךידנובמד,יןוביא שימויתקנד,יןדמ ידואי

נעוץיבדתלוטטותיע נ ויובכ בו ינקוהתידמאותיןמו.י
כאשיעמ נוימחזומיאמידדת  חסותידא מונ תידלטמטמתיבחוזקדיאתיתלונתידלצ אותי
דןגמת תיולעל הדיאתידד גה םידא נטמוספקט ב  םיכחומ םיןחומ םיסופח ־לןלעות.יא שי
זדידלקוםימה ושילק ףיעמיןממידתפק ה םיןללמאתידא מונ דיבכתב ויןמיעגנוש,יבתחנותי
דןונותיבלסמומי צ מתו;י קצמידלצעידנוכח יגםילנ תוחילהוקהקיןמידלופע םידא מונ  םי
ב"ןבועתיאלונ ם".ינסתפקיכאשיאפואיבדצבעדיעמיִתפקוהדיהבולםיןמידא מונ דיבנובמדיזו.י
בהולדימכומא־במק ם,ידא מונ דיבומלתילןלעו ות,יובכךיד אי וצמתיפעמ םיופותחתי
למווח םיןמילןלעותיחסמד.יבחממ םיןד אילות מדילאוכמס םיצממ םיבמבה,יןעמיפ ימובי
ל  צג םיסוגיזדיאויאחמיןמיכןמי—ימוג ,ימןונ יאוימגן .ידהבמיבומטיבל וחהיבדת  חסותי
דא מונ תימתןוקדידל נ תיומהחףידאמוט יןמימכנ ץ.יאכש,יבכמילקוםיבנובמדיןבוינלצאית אומי
ןמיתןוקותיל נ ותיאויןמיב טו י צמ ינלצאיבִצהוית אומידפועמיבלדופךיובומםיאתידהחףי
דל נ יעהימע קומוידגלומ.ידהחפ םידל נ  םילוקפא םיעמי ה ידא מונ דידבומלתיולסת  ל םי
בקומיענותיחמוןד.יכדלחןדיאחתימכךינתבונשיבהמךיןבדילאפ  שידלספמיאתילעמכתי חס וי

ןמי עקביעםיאסנת,יאחתילןןידנעמות:

לדילבקןתיאסנת?יאסנתילבקןתידמבדיוא נדילבקןתיכמום,יא נדילבקןתיכמוםי
ולבקןתידמבד.ימ מיק ץיאחהיב קןדימ מךיממאןושימצ ושיוב קןדיללךיממוותימד.יואתדי
דמכתיעלדיןמוןיןעותיבחוןךיובחומות,ימ מדימןםיומ מדיבחזמד,יואפ מויבפ פ שיןמי

חגומתדימאינתנדימךימנגוע,ימאיבדמ כתךיומאיבחז מתך.י)על'י200(

עקמותדידאמוט ת־ל נ תיןמידדמ כדידמ מ תידזאת,יל פויממאןושימצ ושיוחזמדיעםינעמדי
ןקצתימפנ יכשיאופ  נדיכבעמתי"ןפת  םימודטות",יא נדי כומדיןמאימדעמותיתחוןותיןמי
תסכומיולפחינפן.יבלבטימאןושימפנ נויעוהילופעיןמיא נד ב צ ותיל נ ותיןא נשילאפןמותי
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מתןוקדימבואימ ה יל לוןיגופנ .יקןדיממאותילדיתוכמידא מונ דימעוממיכאש,יאבמידלספמי
ןמי"ןבועתיאלונ ם"יא נויאולמינואן.ינן םימבימכךיןבִאזכומידמ כת־נפמיזויממאןושימצ ושי
דואיעובמימפתעילה בומיבגוףיןמ ן ימפנ  די ן מד,יבגוףיןנ ,יאמילאשיהדואיןעלוידואילצו י
כב כומיבקןמ ־ן חד.י"ואתדידמכתיעלדיןמוןיןעותיבחוןךיובחומות".ימלעןד,יכבמיקוהםי
מכשינזקקידלספמימה בומיבגוףיןנ יבדקןמיהולד,יכןת אמיאתימחמיד  מפמ שיופנדימפתעי
אמיל יןפנדיודע מין"ןפת דילח  כותיבך,יואתדילבקןימלסומימדינןלתךיעהיןמאינטמדי
אותדילעצלד"י)על'י183(.יגםידדת  חסותיאמינן ותדידפומצתיןמיאסנתילחמצתילשידלספמי
ב טו  םינוספ םיןמיִקמבד.יכאש,ימאיזויבמבהיןדואינוקטימןושיןמיפנ  די ן מד,ידואיאףילכנדי

אתינלענוי"חב ב ":

]...[יןפת דיןמיאסנתימודטות,יאףיעמיפ יןא נשימדוטותיאחמינן קות.י ןיןאתדי וןבי
עלדיןת םיןמוןיןעותיוקמוביאתדיחב ב ימאבהיאתיעןתונות ךיואתדילבקןימ טומי
אותדיבזמועות ך,יואומ יאףיד אילבקןתילע שיזד.יואףיעמיפ יכשיא שיאתדיעוןדיכש,יאמאי
אתדינוטמיאתידפ פ שיד וצא םילחגומתדיולוס ףימהבמיעמיחז ונות ויןמיא בסשיוכ וצאי
בדם.ילנדג םיקבוע םיבעומם,יואםיסבומיד  תין כומ םימןנותילשידלנדג,ימגב יאסנתי
א שי כומ ם.יע נ דידכחומותיכפמהדיעןו ותימחתךיאתינפןךיכז ת םי]...[יואףיעמיפ יכשי

א שיאתדינוגעיבדיואפ מוימאיבאצבעיקטנד.י)על'י200(

בלאלמויד פדי"'מד ותיעקומיעפעפ  ם':יאה פמ ותיולמנכומ דיבס פומי'מץ'ימהו היגמוסלש"י
לאפ  שיל כאמיגמוזלשילעבמ םילגוףימאןושימגוףיןנ יככאמדידללח ז םי"א זויזמותיעקמונ תי
ןמיד'אנ '־דלספמיכמפ יעצלו";ידה בומיאמיעצלךיבגוףיןנ יאלומימעקוףיאתידקון יןנוצמי
בפנ  דיאמיעצל יבגוףימאןוש.8יב"ןבועתיאלונ ם",ידלעבמידואיבכ וושילנוגה:ימאילגוףימאןושי
מגוףיןנ יאמאיהווקאילגוףיןמ ן ימגוףיןנ .יאםידלפנדידאחהילצ  שיבמ חדילא נט ל ות,י
דלפנדידאחמ,יאםינת  חסיאמ ויכפןוטו,ילגב מיאותד,יכב כומימאו ימוימה בומיאמוט ין  אלמי
לתוךיִקמבדימבדי ותמילזויןלאפןמיה ווחיבגוףיןמ ן .יאבמיעה  שינותמותיןאמותילטמ הות:י
ל דוידהובמיבפנ  דיזויבגוףיןנ ?יול דויבשין חו?יד  תכשיןדתחמפויכאשידתפק ה םיודהובמי
דואימפתעימכנ ץיעצלויכןדואיפונד,יכנגהיכמידלוסכלותידנודגות,יאמידלספמיןעהיכדיִ  צגי
אותו?יואומ יבכמיזאתידהובמידואידלספמיאמאיןכאשיא שידואיפונדיממכנ ץיאמאילסביכב כומי
אתימאןוימאחומיולןוחחיעםיאחהידקומא םי)גבמ,יבלקמדיזד(?יול דויזדיןלהווחיעמיח מופ י
הבמ םיאמדיב שיהובמימנלעש?ידלעבמילגוףיןמ ן ימגוףיןנ ידוא,יכלובש,יב טו ימא נט ל ותי
ןאלומדימדגב מיאתידִמגןדידאמוט ת,יאבמיבעתיובעונדיאחתיעםידגבמדיזוי ןימלעבמידמןונ י
לעלהיא מונ ילובחשידלעל היאתידא נט ל ותיכב טו ימגן ימ ק,יחסמי  צוג,יממאימאן תיוממאי

תכמ ת;יא שיפמאיןכמידכל דותידל נ ותידממויא נשילג עותיאפ מוימ ה יל לוןיחמק .

גרוסמן",  לדויד  'רץ'  בסיפור  ומלנכוליה  אדיפליות  עפעפיים':  עקור  "'להיות  גלוזמן,  מיכאל   .8
אות, 2, 2012, עמ' 177. בהקשר זה מעיר גלוזמן בצדק כי "להימנעות מלשון 'אני' יש, בנוסף 
על המשמעויות הפסיכולוגיות, גם השתמעויות אתיות" )שם(. לכך הייתי מוסיף גם השתמעויות 

אפיסטמיות, כלומר הימנעות מקביעת גבול ברור בין ה'אני' המכיר ובין המציאות המוכרת. 
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אתידלמכוהותידא מונ ותידממו,יועוהימבותיכהוגלתש,ילצ בידלחבמימאימקיבל ולנותי
ןמיצ  היות קיולנוסדיאמאיגםיבתזלושילוןמםיולתוךידתאלדיןקופדיןמיכמיחמק ידנובמדי
אמדיעםיאמד.ידנובמדי"ןבועתיאלונ ם"יד איאחתיד צ מותידלדוהקותיב ותמיןנכתבויבעבמ ת,י
בווהא יבתקופדידלוהמנ ת.י ותמילןלץיןמיא מונ די)ואומ ילוטבימולמילטא־א מונ ד(ינ תשי
מלצואיבכךין צ מדיןלפמקתילןלעו ות,יןלוצאתיעצלדיכדיסלוךימח המושיאנון ,יןלצ גדי
לצ אותיןבדי)כהבמ יקדמת,יןעגנושינזקקיממןונויפעל םימבותימאומךידנובמד(י"חןכוידמואותי
באמובות"י—יןהווקאי צ מדיזויבנו דיבדמלונ דימןונ תילופת ת,יצבתיבצבתיעןו ד.יקןדי
ןמאימדתפעמילדלבנדידקונטמפונקט ידלהו קיןמידנובמדיולדאמכ טקטונ קדידלומכבתיןמי
פסקאות,ילןפט םיול מ ם,יןכלותםינ תשימלצואיב צ מות ויןמי ודאשיסבסט אשיבאך,יאמאי
ןבאךילוצאיבפסגתידלבנדידקונטמפונקט יאתידןקטידאמוד ידנצח יוא מוילחבמי"ןבועתי

אלונ ם"ילוצאיכלהולדיבאותדיפסגדיאתיןת קתויןמיחומיןחומ.י
ת.ימב םיוטוב םילחוקמ יעגנושיוללבקמ י"ןבועתי חומיןחומיזדידוא,ימלמבדידבעתד,יד מהוע
תיכצ מילמכז יןמידנובמד.ימובםיפסעו,יבמביאויבלעט,יבעקבותי אלונ ם"יאכשידצ בויאתיד מהוע
קומצוו  מ,יןאפ  שיאתי עקבימכנ ץיכאהםיקמוע:י"לצ אותויןמיא ןיזדיד אילצ אותילהולד.י
 חסויאמיכמיבנ ידאהם,יבע קמיאמיןןידבנות,ידואי חסילהולד.ימא ןיזדיד תדימקילצ אותי
אחתי—יעומםיד מהות.יאבמיא ־אפןמיד דימדתגבמיעמיעומםיזד,יוגםיא ־אפןמימד פמהיללנו".9 
קומצוו  מיאףילסכםיאתיחן בותיד מהותיבלכמומי צ מתויןמיעגנוש:י"לתבממיןבע תידבע ותי
אצמויד אי חסוימחוו ותי מהותו".10יפמןנ םיאחמ םידמח בויבנקוהדיזו.יאצמיכלדילדםיןוןנדי
תידא ה אמ ת,יאתיכוחידלן כדידאה מיןד מהותילפע מדיעמיבנ י נתפסתיכלבטאתיאתיד מהוע
אנוןיבוגמ םי)דלתבטאיבנובמדיבןבועתידאלונ םיד מהות תיןכופדיעצלדיעמידנפןידבוגמתי
בכוחיןא שיללנוילפמט(יואתידקון ,יןמאימולמילחסום,יןד אילצ בדיבפנ ימכנ ץידבוגמ,י
דלבקןימןוואימדח ותילחוזיחפץיקהוםיזד.יקמובימווהא יןהוקטומימכנ ץיעצלויד דילדנדשי
ת,יאפ מויאםיזויאבהדימוימנצח;ימאוינאיכ צהי בדסכלדימלןלעידהבמ םידממויבןבחיד מהוע
דלספמ,ידל  צגיאותו,ילפמ גיבןבח ד:י"מכנ ץיקנדימויאתיתמלוהויב מהותו,יבזלשיןדענ  נ םי
דהל ונ  םיודפעמ םידטבע  םידומכ םי חהיבןמוםיובל ןומ,יואףיבדןתנותידזלשיובדתגבמותי
כוחידןכמיא נםיחמוק םיאמויעמיאמו"י)על'י177(.יאבמיתלונתי מהותיא ה אמ תיזויא נדיד גהי
כוממנ יכמןדו;יד אילוצגתימנויאךיומקילנקוהתילבטילסו לתי—יזויןמי עקבימכנ ץ.יזוד י
בבואתידדתבוננותיןמימכנ ץיבעבמו.ידן מובידתואםיב שידלעןדימהל וש,ידדמלונ דיןב שי
דלצ אותידח צונ תימעומםידחוו ותידפנ ל ,ידםידללח ן םיממכנ ץיאתידןלחדידלאפ  נתי
אתיד מהותיונעמלתיעםיד ותנוי"טעונ יןנ ם".11יה ימד זכמיכאשיבאותדיפת חדינוהעתימן מוי

ןמיח  םינחלשיב אמ קי"זודמ"י)1901(:

קורצווייל, מסות על סיפורי עגנון, לעיל הערה 2, עמ' 119.  .9
שם, עמ' 120.  .10

ובשיחה  שמחה",  מכל  "ערום  יעקב  יוצא  ושושנה  הקונסול  עם  במלון  הראשונה  מהפגישה   .11
דמיונית שהוא מנהל עם שושנה הוא מפטיר: "כבר יצאנו מכלל תינוקות המשחקים והרי אנו בני 

אדם טעוני שנים. חבל חבל שאין אנו שמחים" )עמ' 181(.
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ְגתעִ , ִת יְ ִח ִה יֻדצעַ ֶעֶצםיַ ְמהוע בעְ
ְהָלָלד; מ־ָ ַל יְסָתִמ םיוע ָוֶאְֹןַאףיכעָ

מ־עֹוָמםיֶאמ־אֹומֹויָעַמְגתעִ , פֹויֶןׁ וע ִלגע
ִ שיבעִ יָדָלד.12 ַ ע מ־ְ ַהְעתעִ ויכעַ ַבמ־ָלדיבעַ ְהע

אנוינ צב םינפעל םיבמב־מבויןמיחהמידאטוםימלען םיח צונ  ם,יחהמיןדואיפנ ל ילכמי
דחהמ םי—יעומםיןבוידח  םידםי"סתמ םיוהללד".יחוו  תיד מהותילבוססתיעמיעמגדיבמת י
לוהעת,יעמיכ סופ םיתת־קמקע  םידדול םיכ  ש,ילעבמיקסוםילדגוףיאמידאומ.יתלונדילבנ תיזוי
ןמיד מהותינוכחתיגםיבתוהעתויןמימכנ ץ.ימפנ נויב טו  םיהול םיןמינוסטמג ד:יד מהותינתפסתי
אוינחוו תיכאירועיאויכאוסף של אירועים;יד אידנ צבתי"במאן תם"יןמידח  םידבוגמ םיוד אי
דלז נדיאותם.ימא  דיכזויתופסתיאתידזלשיכמ נ אמ יוכד  ממכ ,יןדמ יא מוע יד מהותינלצא םי
שם )דעבמידפנ ל (,יבעוהיאנוינלצא םיכאן )דדוודידח צונ (.ימפנ נויאפואיתפ סדילמחב תי
תיד אילע שיְלכמ,יב תיק בומי ןמידזלשי—יןד א,יכ הוע,ידתפ סדידןגומד.יבדתאםימד,יד מהוע
דלחז קיבתוכויאתידזלשידאבוהיאוידמא־אבוהי—ימקוםיןללנוי וצא םיואמ ויחוזמ ם,ימפעל ם.י
מא  דיזויןמיזלש־המך־חממי כומדיבלקמ םימב םימבססיאתידתכמ תיןמןלדיפונדידאלשי
תוי—ימתדותיעמיעצל ותו,ימבהוקילחהןיאתיזדותוידעצל ת.ידמ ימקילפנ יןבעצםי אמי מהוע
ילדותיידוצגת י ח ה ימגלמ י—ימקיבןמיכךיכל ימי,ילאזיועהיעתד,יאנ יןואףיסתמ םיוהללד.י
תפ סתויןמימכנ ץיאתי מהותו,יבהולדימזויןמיב אמ ק,ילתלקהתיבחוו  תי מהותידלאופ  נתי
תיד איןל  חהתיאתי אףיד איבסטמוקטומדינוסטמג ת־מ נ אמ ת,יאומםימאיתפ סתיד מהוע
דנובמדי"ןבועתיאלונ ם".13ימלזימאןושימכךינ תשימלצואיבנ סוחידנלמץידלןלןימת אומי
דדמלונ דיד מה ת:י"דענ  נ םידהל ונ  םיודפעמ םידטבע  םידומכ םי חהיבןמוםיובל ןומ".י
  תכשיןדלעבמידסגנונ יאמידמןושידעבמ תידנלמצתיןמיפ מוסופ  תי ל ידב נ  םיא נויאמאי
קמ צדיא מונ תידלכוונתיכנגהיאותדיתלונדידמלונ תיןמיד מהותיןמכנ ץיא לץימעצלויולצ גדי
ב שידן ט שיתלונדיאחמתימגלמ .14יזוד יתלונדידןוממתימחמוט שיאתידמא  דידמ נ אמ תיןמי
ד מהות.יבדקןמיזדידבדימאינןכחיאתיקומויןמידתוכ יחסמידמןושידחבו ימוילאחומ יכתפויןמי

חיים נחמן ביאליק, שירים תרנ"ט–תרצ"ד, בעריכת דן מירון, עוזי שביט, שמואל טרטנר, זיוה   .12
שמיר ורות שנפלד, דביר ומכון כץ לחקר הספרות העברית, תל־אביב 1990, עמ' 88.

יש הרואים בש"י עגנון את הְמשמר הגדול של היהדות, מי שאוסף בנוסטלגיה זיכרונות־עבר   .13
משקר  החף  התמים,  לעולמו  כאנלוגי  העבר  יהדות  של  התורה  עולם  את  ומעמיד  אידיאליים 
והמאושר של הילד. זוהי, לדעתי, אחת ההכללות המטעות בהערכת מפעלו הספרותי של עגנון. 
די בקריאה זהירה של האוסף עיר ומלואה — האנתולוגיה שבה ביקש עגנון להעמיד יד זיכרון 
לעירו בוצ'אץ' — כדי להיווכח עד כמה יחסו של המחבר לילדותו האישית, הדתית, הלאומית 
והתיאולוגית הוא אמביוולנטי, לעתים אירוני ולעתים אף מלא כאב וזעם. הוא הדין ביצירות 
נוספות של עגנון, למשל "שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו" )שמואל יוסף עגנון, סמוך ונראה, 

שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 44-7(.
רכניץ היה מצוי אצל ספרי חוכמה פילוסופיים ולא אחת משמש סגנונם המיוחד כאמצעי הרחקה   .14
אירוני בין הדובר ובין רגשותיו, וראו למשל את ההצדקה הפילוסופית שרכניץ מוצא לפסיביות 
הרגשית המצמיתה שבה הוא שרוי, זו המביאה אותו "לידי ערבוב הלב" ואינה מאפשרת מימוש 

ארוטי )עמ' 180(.
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כ"ט.ילדיןנגמדילנקוהתילבטיחמומדי מכנ ץיואומ יאפ מוימוכביעמיכתפויכןדואיצומחיפמפמוע
תיאינוילעבמילא מוע ידדוודיןבעומםידנומלט ב יד ול ול יאמי זויבלעבמילדבגמותיאמיד מהוע
תיא נדילסעיאחומדיבחממ־זלשיאמיתוככ ידחהמידפנ ל יאויאמיתוךי א מוע ידעבמ.ידחזמדימ מהוע
ְלכמיז כמונות־דעבמ.יד מהותיא נדינלצאתי"ןם"י—ימאיכעמגדימאןונ תיאמיח  םיפנ ל  םי
דלכוננ םיאתידק וםידבוגמיואףימאיכטמאולדיקהלונ תידלצמקתיאתיח  ידנפן.ידלעבמידואי
ב סוהויאפ סטל :ילאופשידכמדיאחהיאמילןנדו,יאמידןתמטותוידלןתקתיןמידז כמושיעמי

תלונתידעומםידעומדילשידנ ס וש.י
דלןלעותיןמיד מהותיכלצביאפ סטל ילצב עדיאפואיעמיהמךידתבוננות,יעמילצבי
דכמת ימאןונ ,יקלא ,יןבויא שימלכ מיןמ טדיעמידאופקידדכמת יןמו.יד פוכויןמיהבמ,יאופקי
זדיאופףיאותוימחמוט שיוגבומותידכמתוידםימאי ותמילאןמידדכמותידכפו ותיעמ ויבלצביזד.י
דתפ סדידמ נ אמ תיןמיד מהותילאופ  נת,יכאלומ,יכתמו ת־זלש:ילדיןא מעיב מהותיא מעי
ןם,יבעבמ.י ןין מאויאתידעבמיכדתנסותיחוו  ת תי  חוה ת,יל סט תיאפ מו,יו ןין אתמוי
אתידתפק הידדמסנ יןדואיעמומימלמאיכְלכמיןמידהחקותינפן ותיחבמנ ות.ימעולתיזאת,י
דתפ סדידאפ סטל תידמא־מ נ אמ תיןמיד מהותיא נדיןותפדימה כוטול דיכזו,יאףיכ יד אי
עןו דיממאותדיכנובעתיללנד.יד מהותיכלצבידכמת יא נדיא מועיאויסהמתיא מוע םידלצו  םי
בזלשיאמאילדיןנתפסיכמכונןיאתיתפ סתידזלש.יבלובשיזד,ידתפ סדידאפ סטל תיןמידזלשי
א נדיתמו ת־ב וגמפ ד,יןדמ יד אילןלןתיכלסגמתידלאפןמתיאותדי)נ תשימכנותדי"ב וגמפ די
קהם־ב וגמפ ת"(.ית"סיאמ וטידפמ אימדתוותיאתיד מהותיכלצביאפ סטל יכןת אמיאתיז כמונותי
ד מהותיבמאן תידקוומטטידמאןושילתוךי"אמבעדיקוומטט ם"ימאיכב תיק בומיןמיז כמונותי
אמאיכאלצע יתדוהד:י"קומיצעה םילדהדהיבזכמושי/יְמֹאמְךיפמוזהומיןמאיעבמנויבוי/ימעבמי
המתיןמאיפתחנוילעומם".15יד מהותיד איאותוידהדוהי—יסטמוקטומדילוז קמ תידלנותקתי
ללטאפומותיןמיחממיומכשיד איא נדילותנ תיבא מוע םי"ב וגמפ  ם"י)כלויפמוזהומיןבויעבמנוי
אויהמתיןאותדיפתחנו(.ידלעבמילב תידלגומ םידנטוןיאמיעומםיד מה םידואיעבומיאמ וטי
לעבמי"אמיעומלנוידמאןוש";16יא שיזדילעבמילא מוע ידעומםיד ול ול  םיאמיא מוע ידז כמושי
אמאילעבמימעולם לעולם,יללצ אותין ןימדיללה ־זלשימלצ אותיןבדידזלשידואינקוהתי

אלצעינ  חת,ידוודיתל ה .י
בנ גוהיגלומימתפ סדידמ נ אמ תיןמיד מהות,ידמואדיבדיכאלומידתנסותיחוו  ת תי
  חוה תיאוילחסשיןמידהחקותיחבמנ ות,יתפ סתיד מהותיכנקוהתידתבוננותיאפ סטל תילעל הדי
אותדיכלצביתוהעת יןא שיבויאופצ ותימדתבוננו ותיןונותי—ימדהחקותיכלוימתובנות.יד מהותי
תיבכךיןא שיד אינתונדימדכמעותי דאפ סטל תיד איהמךידתבוננותיןמיאלצעין ןיבדילוחמטוע
ומדעהפות,יוככזויד איעמומדימכפותיעצלדיומדעמ םיאתידאופצ ותידדגנת ותידנ צבותיעמיפ י
מוביבפנ ידאהםידבוגמ.יד איפומןתיאמידדוודידבוגמיולקפ אדיאותו.יאמ אמיד מןפמהיעלהי
 פדיעמידלצביד מה ידזדיבנ תוחיס ולויןמידס פומידקצמי"גבעתידחומ",ידלתאמיאתיחלהתי
עולהיעמיגבעתידחומיבעתידהלהול םיומלמאדיצמילומוידואיקובעין"אםיצמויןמיא משידואי
ס לשיןאדבתנויקבועדיועולהתיו ןימדיק וםיואםיצמיןמיעובמיאומחידואיס לשיןאדבתנויעבמדי

כספי, המעורר, תל־אביב  ארבעה קוורטטים, מאנגלית: אסתר   ,“Burnt Norton” אליוט,  ת"ס   .15
1999, עמ' 7. 

שם, עמ' 8.  .16
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כצמיעובמ".17יחלהתינ צביממאינוע,יכ מהיללן,ינכפד־דכמד,יולות מימלצ אותידח צונ תימקבועי
אתיעת הדיןמילעמכתיד חס םיןב נויוב שי עמיח ות.יזדו,יכלובש,יב טו יקןדימאובהשיןמ טד:י

מוצדיד דיחלהתימד ותיתמו יועולהיב שיתקודיו און.יופתאוםיבאדילנוחדיבמבו,יזוי
דלנוחדיןב שינפ מתידת נוקיובכ  תו.יבאותדיןעדינזהעזעידצמיודתח מילתקמביאצמי
חלהת.ינתאנחיחלהתיואלמ,ידו יבעמיח .יא ןיאויאןד?יאןד.יחלהתיןאףימוחיואלמ,י

במוךידןםיןא נדי עמיח ות,יןאמלמ י עמיח ותיד איד  ת ימואדיבזדיס לשימע.18

ועמיעל התויןמיחלהתי"ב שיתקודיו און"יכותביד מןפמה:י

דלצביןאותוילחפןיחלהתיא נויכממילצביןמיז ווגיאוית קושיבלובשידמולנט יןמידל מד,י
אמאידואיל לוןיןמיא זוידוו דיפנ ל תיו סוה תיןנ סוחדידמאןושידואי"מד ותיתמו י
ועולהיב שיתקודיו און".יחןובדיכאשידל מדי"עולה",יכמולמידפ כתידלתחידעמט מא י
דזדיןב שיתקוודיו  אוןימלקום;ילקוםימד ותיבו.יאבמימקידנ סוחידןנ ילגמדיאתילמואי
דלתחידמ גן ידעולהיב סוהידח פוןידזד.ידנ סוחידלב איבמבויןמיחלהתי"לנוחד",י
לןוםיןדואילנסחינכונדיאתידלקוםידנפן יןבוידואיןמו ,ידואיאותדידגהמדילהד לדי
ןמילנוחדידנלצאתיב שי"נפ מתידת נוקיובכ  תו".ימקיבלקוםידזדינפעמילןדויבנפןויןמי
חלהתידלגמדילןדויעלוקיו סוה ,ימאןונ יבאלת.יזוד יחוו דיבס ס תיןדכמ ימדגהמתדי
דואיאסושיןמית נוק:יאותוימגעיןמיןקטיןלתוךיתהדלד,יןמידאםיודת נוקיכאחה,יןב שי
דנפ מדיוב שידתגובדיעמ די]...[יד"לנוחד"יד אילנוחתויןמידאהםידעצובי—יא שיבדי

ןלחד,יאבמי ןיבדין קוףינאלשיןמילצבו.19

ד מןפמהיִאבחשיד טביאתידמאןונ ותידלכוננתין ןיבעל התויחסמתידתנועדיןמיחלהתיעמי
מאןידגבעדיככזויןא נדילאפןמתילצ אתיפתמושילנ חיאתידהעתימלעצומ וידאמוט  ם.ידלנוחדי
דנפן תיןבעל הדיזוילולןמתיממגעיןב שינפ מתידת נוקימב שיבכ  תו.יד מןפמהילתאמיאתי
דלנוחדידנפן תידזאתיכמגעיןמיןקטיןלתוךיתהדלד,יאבמימכךי ןימדוס ףיאתיההיעדר 
ןק  םיבאותוילקוםיןבויחלהתינ צביממאינוע.יזוד ידמ ידקפאדיןמינקודת האמצע —ינקוהדי
ןא שימדיכמילעלהיאמאיבדת  חסותימצ מ םיןב נ דםיד אינ צבת:יתקוודילומי  און.ידאםי
 ןיבעל הדי מה תיזוילןוםיןחמומ?יתומותידוה ותיןונותיד וילן בותיעמיכךיבח ובינמדבי
בדצב עשיעמידלעןיןבחוסמידלען,יאויעמיחוסמידלעןיכפע מותידלק  לתיאתיעצלדיבמבה.י
אבמיבעומםידלוהמנ סט יןמי צ מותיעגנוש,ידעל הדיבאלצעילוהגלתיבאלצעותידלטאפומדי
דלזעזעתיןמידמגעיןב שינפ מתידת נוקימב שיבכ  תו.יזדויאלצעילצל תין ןיבוינ  חותי
לוחמטתיאבמידלנוחדיא נדיןמו דיבויכממ.יזדוילצבינטומיזלשימאיבןמידטמנסצנהנט ותיןמוי
אמילומימצףידזלשידלוכמימנויאמאימדפך,יבןמידתפמטותויןמימצףיזדימ ח הותיא נסופ ותי

ש"י עגנון, "גבעת החול", על כפות המנעול: סיפורי אהבים, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998,   .17
עמ' 304.
שם, שם.  .18

אריאל הירשפלד, לקרוא את ש"י עגנון, אחוזת בית, תל־אביב 2011, עמ' 59.  .19
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ןמיחמהדיוא לדיכאןמידנפ מדיכבמיא מעדיומאינותמיאמאימדלת ש,ימקימדלת ש,ילתוךיתקוודי
לע ש־לומב ה תימפמ צדילחוהןתיןמידח  םיהמךידבכ ,יזעקדיןתן ביאתידזלשימלסמומו.י
א שילקמ ותיבכךיןאפ ונוידחהיןמילצבידאלצעינזקקימלטאפומדילתחוםיד מהותידלוקהלת,י
ןדמ יד מהותינתפסתיכאשיכלטונ ל דימאותוילצביןמין דו יכפו יןא שיבויכמיפע מותיואףי

מאיאפןמותיןמיפע מות.י
בדקןמיזדילתגמדיןבועתידאלונ םיןןוןנדיו עקבינןבעויזוימזדיוזדימזויב מהותםי
בלמואידא מונ דידא ולדיןמד.י ןיבדידכומ,יחוץיל"אלונ ם".יזדויאותוילצביאלצעיכפו ,יזמ,י
פומןנ ,ילצ אותיןא שיבדיחופןיבח מד,יןא נדיכפופדימד סוס,ימגלגום,ימחמטדיומבוןד,י
ןא נדינתונדימלןאמותידמביוא נדילצ  תתימלמותויןמידד ג ושיאוימזויןמידןכמיד ןמ.יאםי
ד  תדיןבועתיאלונ םיזויא מועיטמאולט ידןמו יבדהחקדיד דיאומ יטעםימןגמיאתימכנ ץי
אמילטפמיכה ימדב אימויפומקשיכמןדו.יאםיד  תדיןבועתידאלונ םיתוצמיןמיגֵזמדיןנקבעדי
למאןיב ה ידאמ םיאויב ה ידגוממיעצלויד דינותמילקוםימתקוודיןדטמגה דידבמת ינלנעתי
ןדןבועדילב אדיעלדיתאפןמיעתד,יאוימאחמיזלש,יקתמז ס,יז כוךימוחנ יאויט דומימגן .יאבמי
ןבועתידאלונ םידזאתי—ידוודיאולמ,יד מהותיכלצבידכמת יקלא י—יא נדיטמאולדיןנחקקדי
עמימוחיצפחדיאוינכתבדיעמיהפהפתיפמאיאוידוטלנדיבלעלק ויןמיְלכמ,יוד איאףיא נדיגֵזמתי
גוממ.ידלחבמימואדיאותדיכחומידכמת יןחומידןואביאמ ויאתיעומלויןמימכנ ץידבוגמיולות מי

אתינפןויכִמ קיחמומ.י
ואומ יבכמיזאתינותמדיתקווד?יאםיאכשינ תשיעוהימקוותימד למטותילאותדין נדיכפ  ת תי
אויעצ לתיע נ  םיחסמתיןמ טדיכה ימדמךיסוף־סוףיבע נ  םיפקוחותיןדלןאידבמת יאפןמ יןמי
ד מהותיא נויסוגמיבעהש,ילגומלתיתקוודיזדיבתחמותידמ צדיובתוצאות ד:י"לדמךימוימכנ ץיב שי
דנעמותיכלוינוןאיונ ןא,יכבמ מותידמאןונ םידטוב םימפנ יןנדיןת יןנ םיוןמוןיןנ ם.יאותדי
ןעדידס עיכמילחןבות וילןוןנד.ימקיזכמדיבמבהיעטמיאתימבויכריסי הזהב שלה שמעטרים 
את עיניהיבןעתיןנתד"י)על'י227(.יןוןנדינען תימז כמוש,יוכז כמושינ תשימכאומדימדס עי
אתידלחןבותיללנד.יאפ מויע נ דידסגומותיא נשיעוכמותיאתיאןמ  תיד ותוינוןאיונ ןאיב שי
דנעמות.יב שימב שילג עיזלנדיןמידתחמות,יודנעמות,ילןנלנויוגלמוימק  לד,יִדתנויב נ דשי"ןכמי
ןקוהלתיאתיחבמות דיבמ צדיזוכדיונוטמתיזמיזדיןמיעןב םיןמקטילמימכנ ץיבעצלוילעןב י
ד ם.ילסכ םיאתדילמימכנ ץ?ינענדימכנ ץיואלמ,ילסכ םיאנ .יעםיןאלמיכךידחוו מויפנ ויודתח מי
מבויגוען"י)על'י229(.ידפנ םילחוו מותיודמביגוען,יואףיד ה  םילמתתותיודקומילמע הי)על'י
230(.יולתוךילצביזדיןמיגעןיומתתידואילזנ קיאתידנעמות,יואמדי וצאותימהמכש:ידשימצותיודואי
עוקביאחמ דש.ינן םימביד טב:יעיניו כאן פקוחות לגמרי,יכדיפקוחותיוכדיללוקהותיבלצ אותי
דחמופ תיןמכאומדידומכתיולתדוודימנגהויעהין"עיניו התחילו לוהטות עד שחשש בעיניו. 
אףיעמיפ יכשילא גרע עיניויללמוצתידנעמותיוזקףיאזנ וימןלועיאתיקומימגמ דש,יאףיעמיפ י
ןקןדיד דימןלוע,יןבאותדיןעדידתנןאויל ל יד םיונתנויקומ"י)על'י231-230(.ימכנ ץינאבקי
כה ימדןא מיאתיע נ ויפקוחות;יזדידס כו ידאחמושימצאתילתחמותידמ צדימח  םיןמיזוג ותי
לפמד.יאבמיאזידופךידזלשיאתיפנ ו,ינקוהתידלבטינצלהתיבחוזקדיאמידאלצעידנ  חיולצבי
דדכמדיד מה יפומץיבלמואיק בעונוידקלא יובומעיאתיעת הויןמיפמופסומיהוקטומימכנ ץיבמ י

מדןא מיללנויןמ היופמ ט.יוכמיזדילתח מ,יכלובש,יבעצ לתיע נ  ם:
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מקומידגמ םיומלמאדיד םיןנלתחיבמאיסוףיעצם רכניץ את עיניו.ימאדיאתיאלויכומעתי
מפנ ויעמיבמכ ד,ילפנ יןדואיקטש,יוד איקוןמתימויענ בדיחהןדימצוומונו,יןאותויד וםי
 וםימ התדיןמיןוןנדיודואיקמואימב תידקונסומ.יא שיכמיספקיאלמימכנ ץימנפןו,יןא שי
זויאלא,יוא שיצמ ךימולמיןא שיזויאלדיןמיןוןנד,יןזוימחוקדיוזוילתד,יואם אפתח את 
עינייאמאדיןא שיכאשיאמאיתעתועי ראיה.יעהיכה יכך,יןזויעןתדיאתיעצלדיגםיאלוי
ןמויוגםיאלדיןמיןוןנד.יודוא מיוא שיגוףיאחהיעןו ימד ותיןנ םיבדכמחיןא שיכאשימאי
אלויומאיאלדיןמיןוןנד.יאםיכשיל יד א?יןלאיןוןנדיד א?יןוןנדיוהא ימא,יןדמ י

ןוןנדילוטמתיחומד.י)על'י231(י

פעל םימבותיקמאת יאתידנובמדידזאת,יוככמיןאנ ילוס ףיוקומאיעמי עקבידקטשיןהלות־אםי
חסמתיפנ םיולחוקתיזדותיקוןמתימויענ בדיחהןדימצוואמוידומכתיולתעצלתיב יתחוןתיתוגד.י
ד כשידלוצאילתלונדיכפ  ת תיזו?ימאשיד איעןו דימדוב מ?ינ ס ונותיפמןנותילמן ל םיב קןוי
מדענ קימעמ מדידסבוכדידזאתיפןמיפמו ה אנ יןבלמכזוינ צבידק בעושידאה פמ יןמימכנ ץי
בהלותיאםיןאסומדימויומכשיד אילולמתיבאםילאלצת,יואחמיכךיד אילוחמפתיבִבתדיןמיאותדי
אםילאלצת,יוזויאסומדימויבג מו יעמ ותיכפומי—יכאםיוכאחות.יק בעושיזדילסב מיאתימפ ונוי
ןמימכנ ץיבכמידנוגעימקן מתיקןמיאמוט י צ ביובוגמיעםיאחתילןןידנעמותידלאודבותיבו,י
כפ יןכותביגמןושיןקה,ידלפתחינ תוחיזדימפמט ־פמט ו:י"דק בעושידאה פמ יא נוילאפןמימוי
]ממכנ ץ[יקןמימגן יאויל נ יעםיאףיאןדיזומתיזוידאסומדיעמ ו".20יאומםיפתמושיפמןנ יזדיא נוי
נמאדימ ילןכנע.ידעלהתידהבמ םיעמידק בעושידאה פמ ילחמ ןדיאתידד ןגידאלנות ידנה מי
ןמיעגנושיב צ מדיזויולעל הדיאותויעמי"נ תוחילקמד",יןלבח נדיפס כואנמ ט תיא שיבויח הוןי
מב.יאבמידנובמדי"ןבועתיאלונ ם"יד אי צ מדיחהןנ תיבעמ מ,יזמדיולוזמדיבנועזותד.יתלונתי
ד מהידקטשיןהלות־אםיעמט מא תיקוןמתיענ בדימצוואמויד איתלונדיעצובדיכמיכךילןוםי
ןד א־ד אינקוהתידאלצעידמ קד.ידאםילופ עדיאבמינעהמתיבדכמח.יואפןמיגםיכך:ידופעתדי
דכמח תיאבמיבמת יאפןמ ת.יומכש,י חס יד מהיעםיהלותידאםיןוקע םימנקוהדינ  חתיןמי
ד עהמידכמעד,יו תמדילזאת,יןמיד עהמיאפןמותידכמעדי)בהולדימלצבויןמיחלהתיב"גבעתי
דחומ"(.ידן דו יןא שיללנוילוצא,י"דד תקעות"ידאפ סטל תיבלצבידכמדי מה ,ידלאפ  נתי
אתי"גבעתידחומ",ילועצלתיב"ןבועתיאלונ ם"יאמילעבמימבמ לתםיןמידהחפ םידאמוט  ם.י
כאשיבומלתידנוכחותידנעהמתיןמידאםיאתיעצםידאפןמותימח ותיבע נ  םיפקוחות.יל כמי
אמבמיאפ  נדיד טביד עהמיזדיכ"למכוהידכפומיןמידחסמ".21ידתןת תיןאמבמילצ עדימנ תוחי

שקד:  מוסיף  זה  בהקשר   .123 עמ'   ,4 הערה  לעיל  עגנון,  ביצירתו של ש"י  פנים אחרות  שקד,   .20
"העולם אמנם מפורד וחוק הדיפרנציאציה שליט בו, אבל מי שלא הגיע לידי בגרות קולט את 
העולם כגוש אחד גדול. כשם שהאם הביולוגית והאם והאחות המאומצות משמשות בערבוביה, 
כך מהוות שש הנפשות המחפשות חתן גוש נשי אחד, והגיבור, שאינו מסוגל להפריד ביניהן, 
מעדיף להיות עם כולן יחד מאשר עם כל אחת לחוד. כאותו תינוק המכיר באם ובאשה כללית 
וכוללת בלבד, כן גם גיבורנו לא הגיע לפיצול בהוויה האנושית והוא נוטה להיכנס למצבים 
חד־ ולבחירה  אלטרנטיבות  בין  להכרעה  אותו  מחייבים  שאינם  מוצא,  חסרי  אמביוולנטיים 

משמעית" )שם, עמ' 122(.
כתר  קריטית,  מסה  עורו של הכלב: על תפיסת היצירה אצל ש"י עגנון,  כתוב על  ארבל,  מיכל   .21

ומרכז הקשרים, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ירושלים ובאר שבע 2006, עמ' 24. 
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"גבעתידחומ"י פדיגםימדבנתילעלהדיןמידןבועדיב"ןבועתיאלונ ם":יבע נ ד,יעמ מתי"גבעתי
דחומ"יד איפס כומוג תי"בלובשיזדיןד אילתחקדיאחמיתדמ כ ינפן,יאךימאיבלובשיזדיןד אי
לענ קדימדםיפ מוןיגואמ",יוא שיבדי"תדמ ךילןחממיןמילעבמילא ילוהעותימלוהעות"יאמאי
הווקאינוכחותימוחצתיואטולדיןמידהחקדיןד איתוכשיבפנ יעצלויוד איא נדינ תנתימדלמדי
אוימס מוק.22יגםיב"ןבועתיאלונ ם"ילצו דידדהחקדידאטולדידזאת,יוד עהמותדידנוכחתיןמי
דאםיללח ןדיאותד,יאומםיכאשידד עהמידואיגםיאפ סטל יומאימקימגן ,יןדמ ידאםידלופ עדי
מנגהיע נ ויןמי עקבימכנ ץיד מהיא נדיל  צגתיהבמ;י חס יד  צוגיב שידהלותיוב שילדיןאלומי
מעלוהילאחומ דינפמל םיממאיתקנד.ידהלותידקוןמתיאתידענ בדיןמיד מהיד איהלותיחסמתי
פמצוף,יומכשידדנחדידמאןונדיןזוד יאלויןמי עקביאויאלדיןמיןוןנדיא נדי ותמילאןמי
אבחושילוטעד,ילע שיא מוז דיןלתבממתיח ןילדמיכטעותיבז דו יןעצ לתידע נ  םיאחמא תי
מד.ימכנ ץיאלנםי פקחיאתיע נ ויו  ווכחיןתלונתיד מהידקטש,ידענ בדיודאםיא נדיאמאי"הל ונ י
הל ונות",יאבמיפק חתידע נ  םיא שיבדיןחמומ,ילדיגםיןא נדיאמאיא נטממוהיב שיעצ לדי
מעצ לד.יואכש,יבלמחקיכלדילןפט םילהווחימנוידלספמין"עימץ יעקב עיניו וסגר עפעפיו 
ודפק היאתידהבמיב ה ידזלש.יהזמן עמדיומאידןתהמיעםי עקב"י)ןם(.יוכזכומ,ידלפגןידאחמושי

ב נוימב שיןוןנדילתק  םיכומויבע נ  םיעצולות.י

כןאנ יחוןביעמיאפןמותיחמופ תימתפ סתיד מהותיב"ןבועתיאלונ ם"יאנ ינזכמיבכלדילסמט וי
ןמיפהמ קויפמ נ .יאנ ילוצאיצהיןוודיב שי"ןבועתיאלונ ם"יוב שישמונה וחצי:יבןת יד צ מות,י
תיא נדינתפסתיכלאומעיאמאיכלצבידכמת .ידשיאצמיעגנושיודשיאצמיפמ נ י)כלויאצמית"סי ד מהוע
תיא נדיתוכשיאמאינקוהתילבט.יאבמילתוךיבס סילןותףיזדי אמ וטיב"אמבעדיקוומטט ם"(,יד מהוע
לתוודיפמ נ ,יבנ גוהיעלוקיוחהימעגנושיב"ןבועתיאלונ ם",יאתיד מהותיכלצבידכמת ימשחרר. 
גםיאצמו,יד מהידלתבונשיבעומםינ צביבנקוהתיאלצע,יאבמיא שיזדיאלצעילןתקיאמאיהווקאי
נקוהדיאמכ לה תיןמי צ מד.יואכש,יבס וםידסמטישמונה וחצייקומסתידלצ אותידח צונ תי
כמ מיכאןמידג בומ,יןדואיבלא יסמט ם,ינכןמיסופ תיב צ מתיסמטוידאחמושי—יא שילפ ק,י
א שיתסמ ט,יא שיספמיב לו ,יחסמ םיה אמוג ם,ידןחקנ םיכוןמ ם,ידתפאומדילגוחכתי—יאבמי
אזיפומצתינקוהתידלבטיד מה תיולןתמטתיעמידלצ אותיעהיןד איכובןתיאותדיכמ מיבכוחי
דדתבוננותיד וצמת.ידקוו םידמ נ אמ  םיןאפ  נויאתידלצ אותידח צונ תיקומס םיכומםיעםי
דתפמקותדידגלומדיןמיתפאומתידסמטיולולמ םיבתנועדיס בוב תי—ילעגמיןמילחוממ םידדומךי
וסובביבז מדיעגומדיןמיקמקס.ידלעגמ,יןכמידהלו ותיבסמטינוטמותיבויחמק,ינעיבלד מותי
ונןאביאט־אטילןומ ויאמילמכזו.יובלמכז,יכלובש,ילצו יד מה.ימאיבלקמדידואילצו יןםיכנגשי
בתזלומתימ צנ ם,יכל יןלןתתףיבלעןדידאלנותי—יבמ אתידח  םיכלחומילתוךיתנועתדיןמי
דלוז קד.יואזיכב םידאומותיבז מתידקמקסיבזדיאחמיזדיונותמתימקיאמולתיאומיאחתי—ינקוהתי
דתבוננותי ח הא תי—ידללוקהתיכומדיב מה.יכךילסת  םידסמטיבחזמדי"אמיעומלנוידמאןוש"י

ןבוינוכחתיד מהותיכנקוהדיאמכ לה תיןמי צ מד.
תפ סדיאפ סטל תיזוינוןאתיעלדיאתיאפןמותדיןמידגאומדיבאלצעותיא לוץינקוהתי
דלבטיןמיד מהידאלש,יאומםיגאומדיכזויא נדיעומדיכממיעמידהעתיןעדיןד מהותילתכנסתי

שם, עמ' 175.  .22
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אמיתוךיאותדינקוהדיס נגוממ תיןמיןבועתיאלונ םיקלא תיןדכומינבמעיבדיוכמיבא דימאי
 ןובוש.ידלמכזיד מה יב"ןבועתיאלונ ם"ידואילמכזימ ק.ידנוכחותיןמיד מהותימאיתפתומיהבמ,י
ומאיתתוודיהמך,יאבמיד איתחסמיכמילדיןעןו יד דימדתפתחיללנד.יד איחזקדילה ,יצומלנ תי
תי לה ,יחסמדיבדיאם:ידהלותידעונבתיאתידענ בדיא נדילזודד.יבלצביאלומפ יכזדיא שיד מהוע
 כומדימחוממיאתידקונקמט זצ דידנהמןתיכה ימק  םיח  םיבוגמ ם,יכאשיאויןם,יעכן ויאויא י
פעם.יבנ גוהיחמ ףימסמטויןמיפמ נ ,ידנחתםיבתלונתיד מהידאלשידלחממיבחמ מ,ידנובמדיןמי
עגנושילסת  לתיבהלותילתד־ח דידלכת מדיעצלדיבזמיןמיאצות.יזדויאקטיןמיח המושיגלומי
ןנגמםיעמי ה יןבועתיאלונ םיןא נדיא מועיכממיאמאילסגמתידכמת תיןא שיבדיגאומדיואףי
מאינחלד,יוהא ימאיתקווד.ימח המושיכזדיאףיא שיד מדיוגנמ אנ ת;ידואיקמובי ותמימדוצאתוי

מדומגיןמי וסףיק'.י

ללןיבאותםי ל ידעמ  דידןנ  דיןבדםידתמחןיב פוי פתיד ל םידלקמדידעצוביןמי עקבימכנ ץי
עיבלקצועו,יןנןאיא ןדי וןוןנדיאדממ ךיא מעיגםיב מוןמ םילקמדילצעמ.יבחומיצע מ,יַצבעָ
לבנותיד  ןוביד ןשיכלדי ל םיקוהםימכש,יננןךיעמי ה יכמביחומדיוזלשיקצמימאחמידנן כדידחמי
גופוימקמוסיוהעתויצנחדיודתבמעדיעמ ו,יוכךידמךיוהעךיב  סומ םיגהומ םיוקן םיעהין"פמטי
אתינפןוידכואבתיודן בימוחוימאמק ידמוחותיןא שימפנ וימאיצחוקיומאיקמותימאן".23יאומםי
בנ גוהימ צחקיקולמ,יג בומידמולשיתמול שלשוםי—יןעגנושיח במֹויכאלומיבאותדיתקופדיללןי
ןבדיכתביאתי"ןבועתיאלונ ם",יבע צולדיןמילמחלתידעומםידןנ  די—ימכנ ץיככמידנמאדי
מאילת,יוהווקאיבמולשיתמול שלשוםיאנוילוצא םיעהותיעמילען וימאחמילדיןא מעימויב פו:

 צחקיעלהיללטתו.ימחץיפנ ויו ה ו,יומאידמךיאצמיד ם,יןכבמידג עיחצותי ום,יובאותםי
ד ל םימאיד  נוינודג םיב לותידחלדימ מךיבצדמ םיאצמיד ם,יחוץילהוקטומימכנ ץ,י
ןד דילחזמיאחמיאצות,יועכן וין צאימאלמ קאיא שימוא םיאהםיבצדמ םיאצמיד ם.24 

  תכשיןמכנ ץיעה  שילצו יבאלמ קאיו  תכשיןמא.יסבומנ יןבכמילקוםיבוידואינלצא,יע נ וי
עה  שיעצולות.יאבמיב פויא שימוא םיאהםיבצדמ  םיאצמיד ם.

שמואל יוסף עגנון, תמול שלשום, שוקן, תל־אביב וירושלים 1998, עמ' 464.  .23
שם, עמ' 300.  .24




