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סיפורבעקבי

פלאימשה

הקיוםובעייתהיהודיתהמציאותתפיסת

ציוןבן .ששלבסיפורהיהודי

ב'זקנים'עיון

לראשונהשנדפסצירן,בןשמחהשל'זקנים'לסיפורנאהדהכללנדרךהתייחסההביקורת

שכתב.השלמיםהסיפוריםאחדאתנרוראתה ,) 116-106עמ' , 1903<תרס"ג,י"אכרךבהשלח,

השלמות".כלילת"כמעטהיצירהאתכינה , 193עמ'<תרפ"ט>ב'רכונים,בירצויםקלרזנר,

במסגרתלגרפו".נצרךשלהרתאררתארוכלבמקומה,היאשנהושררהשררה"כללזעתר,

נכררנתרהיהולאזה,לסיפורשוררתחמשרקקלרזנרהקדישצירן,בןשלברדיונחיהכלליעירנו

קלרזנר:מעירנכללההיהודיתלמציאותהסיפורזיקתעלשלו.הסי~רלאומנותלהידרש

'חנוכה'"."אתחוגגיםהםרננדידרתנתררקנה"עיירתם

<תרצ"ה>"סופרים"נספרראפשטיין.אברהםשלבהערכתוגםמצרייםזרמיםסרפרלטיררים

אפיקהשלזרנפלאה"יצירה .)ט"כ<עמ'כנים"חייםעלנפלא"ספרר'זקנים'אתמכנההוא

זקניםישע.וחוסרגורליותשלרושםמאותרלהשתחרריכוליםאנואין ) ... [ושקופהנהירה

וסופםהחייםמאילןשנשרובליםעליםהמחר,מחרדתהלבאתלהסיחכדינעברהמהרהרים

הכל •..ז,כנחרץהאורבתהחורףקרתמחרידה:סמליותמלאיםהתמרנהפרטיכלוחידלון.גריעה

 .>ר"ל ,ה"ל< " ...קץ ...קץבדממה:כאןלרחשכאילוהכלחשאית,עצבלמנגינתמצטרף

 ,)ג"כ<צירןבןשלרה'פררנינציאליים'התמימיםהסיפוריםנין'זקנים'אתכוללאפשטיין

נבלמתרגםאלינונשקףאדם,חראנאשרהאדם,וגורלנהםמפרפרתכולההאומהש"נשמת

 .)ן"כ<הטראגי"יפירונבלמוראיו

"ציורנררואה , 132עמ'<תש"ג>הונים,בושרתיחידיםנספרררריסלרנסקי,צביואילו

סובר,אךנודדים",חייםנטפישלנלחש,תפילהשלחיים,שקטשלנפלאריתמוסזהנהדר,

והיעוד".חיסוריםרבתשלמה,ארמהשלהחיים)למגילת ... [עשויהיה"לאצירןשנן
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פיכמןשלבמבוארגםנעשהרריסלנסקיאפשטייןקלרזנר,אצלהמצריותבהפלגותשימוש

<ואחרים,זהסיפורלדעתו,ביקורת:גלידרייתכיאף , 9עמ'דביר><מהד'צירןבןש.כתנילכל

פיכמןגםאחרים,כמנקריםעתה".עדשכתבניותר,"השלמיםמןהיהרצוצה")"נפשכגרן

רעםתרע"ד),<יפר,צירזבןש.כתניבמהדורתכ"אידיליאה"היצירהשלסירוגהאחרנגרר

האידיליתשבהטעמהפגם"מאיזהמתעלםחראאיןבשלמותה"כ"מרצקתמעריכהשחרא

אלאזה"איןכימוצא,פיכמןגםעיקר".כלהאידיליתהנעימהמןנרשאיןהסוף,ומןהיתירה

נסתרת".חלחלהגםמרגישאתההאידיליתהמנוחהכל םע]".[התהוםגניעלשנמתחשקט

רוחאתרשםפה[".]העביר"האמןכיפיכמן,קובעהיהודית,לריאליההסיפורלזיקתונאשר

רוחאתהסרפדהעבירוכיצדהקשההמציאותמהימפרטהמנקראיןאךהקשה",המציאות

להצפרישהיהיתירה,שבמתיקותהתפלמןזרמאירהיצירהשהצילמה''זהרלסיפור.המציאות

 .) XVI<עמ'בירתך".בהבלטהרשבאמרך,השלדה,נקצב

תפיסותעלאררינרנסקיא'חוזר , 372עמ' ,)'ב<מהד'ב'החדשההעבריתהספרותבתולדות

הסיפורבסירוגנאחזהואאףשקדמרהר.ממנקריםלסיפורביחסמינטאי-לשרןושואלקודמות

ביתמנוחתהיאשנההמנוחהכלעבה.מרהגלותיתכ"אידיליהאותרומתארכאידיליה,

המחרמחרדתהלבאתלהסיחכדיהעברעלהמהרהריםהדועכים,הזקנים ] ... [הקברות

רושםעלינו]עושים ... [אפשטיין]שלא.הנזכרתמהערכתובמלואוהועתקהאחרון[המשפט

כסמליםמשתמעיםהתמרנהפרטיכלהחיים.מסערשנמלטונבהלותנודדותצפריםזרגשל

הןאףהאחרונותהמלים[שנענחרץארובתהחורףקרתישע:וחוסרגורליותשלמחרידים

השאול[ביטויעזובי-החייםיגוןעמוק,יגוןלמנגינתכאןמצטרף לכה]".[מאפשטיין]שאולות

העיירה".קברותעלחיהמצבהכעיןהםהזקנים :] xvזעמ'פיכמן,שלממבואר

בןש.שלבסיפוריווהעמוקיםהשלמיםמן"חראהסיפורכימוצאכקרדמיר,גיל,משהגם

בהרגליםעוזבכלדבקומברד,ןנרדדמבניר,עזוב"שהואהזקניםזרגאתמתארהואצירן".

מתייחסהמנקר " ...נחרץשדינרשלם,עולםכאןמסמלישנים,ונכליםישנים-נושנים

מפליגיםשאנו"ככלזה:לסיפורהמחברשהעניק'אידיליה',הכינוישללפררנלימאטיקה

מחרידותשלדיםשלקרותאצבעותוכאילוהאידילית,הרוחמתפוגגתרנהרהררים,בקריאה

בבררה-צלמוות.אלאאבראידיליהשלמבטחיםבבררהשלאנרגיש,אזהמאריים.במגעןאותגר

מןומנותקפורששחראשלםזרדמסמלרהמנרדן,הסתוםנחדורומסוגרהסגרוהזקניםוזרג

נרהולכתוהנשימהמתוכו,ונשאבהולךשהאווירחומסי,באופןסגורגדול,בכליונתרןהחיים

יותרהמאוחרותההערכותאחת 1הגסיסה".שלהוודאייםסימניה-והולךגרנווהקורונעצרת,

'זקנים'אתמחשיבהואגם<תשל"ח).א'העברית,הסיפורתנספררשקדגרשוןשלזרהיא

צירן"בןשכתבבירתוהאנושיהסיפור"אולינרורואה ,) 300<עמ'המגובשים"מסיפוריוכ"אחד

הגירה,עיור,וההררי:המציאותשיקוףהיאצירןבןשלמגמתושעיקרסרנו,שקד .) 299 (

הפאתרס,הזקנים,ניןיחסי-האהבהעיצובצירן:בןשלהסיפורדרכיאתומנתחהתבוללות,

הגיבורשלהאנושיתוההארההמרות,אימתומפניהחיצוןהעולםמפניההתגוננותניסיון

 .) 301 (יצירתולכללהאופייניתהמסכן
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-ורבםאצלאךצירן.בןשלזהבסיפורוחשובותתכונותעלעמדושהמנקריםספק,אין

מתוךצירןבןשלהסיפורבאומנותעירןשלחלקונגרע-שבחבורההאחרוניםאתלהוציא

בנתינתומוצאיםשאברזרורגמתכוללנית,הערכהוכוללנית.תימאטיתלפרשנותשאיפתם

'זקנים',הסיפורעםבהקשרצירןבןעל ) 185עמ'תש"נ,י"ג,<גלירנרת,[פנראלי]פינלסש.י.של

שלתאבונואתמגרה ,"םל~אתולאממש,החייםאתביקשהחיים,את"מספרהסרפדשלפיה

רעב.אותרמותירהאךהקרוא,

נאמרושנדפסההסיפורשלהראשונההמהדורהבדיקתתוךנ'זקנים',טקסטואליעירן

שלהמתוקןולנוסח'דביר'בהרצאתהמקובלתלמהדורהוהשוואתה , 1903בשנתבהשלח

וטפחייםצירןבןשלהסי~רמאומנותטפחיגלה 2נתרע",ןלראשונהשהופיעהסיפור

שלעזרתולפי ,-1905נכנרכנראה,נקבע,הסיפורשלהמתוקןהנוסחהספרותית.ממעבדתו

שלמחדשחלוקהנוסח,השמטותמרזרביים,כתיבשינוייהותקנו'דביר'ובמהדרותפיכמן,

הנוסחמןהרבהמשניםאינםכללשנדרךאחדים,ותיקוניםוהפרקים,הקטעיםהמשפטים,

מחקרסערנהזוניםוח·מלאכתבימציע,הואשם , 10עמ'במבואו,פיכמןראה lעצמו.צירןבןבידיהמתוקן

הראשון>.בעמודנוגה••כוכבבמקוםהשחר••כוכבהעורך?)של 1התיקוןלדוגמה: ••מיוחד

ניכרתמלכתחילההיהודית.העיירהעלהמשתלטהקשההחרוףבתיאורפותחהסיפור

השנהמרעדייהודית.אספקלריהמתוךואיתניוהטבעבהצגתהמספרשלהמיוחדתזוכר

החרוףנרדםלחנוכה"עדנטבע:להתרחשויותדרךוציוניזמןאותרתמשמשיםהיהודיים

<עמ'קטן""למרעובהכברתהחרוףהתחילראשון''נרלפניהסיפור.בראשיתנאמרבעצלותו",

זרבפתיחה 3נהשלח]>.הסיפורשלא'נמהר' , 106עמ'[והשררהתשי"ט'דביר'נמהר'רע",ן

נאמנה,זרדרךהיהודי.השנהלוחמבחינתהטבעשלהיהודיתהתפיסהאתהמספרמעצבכבר

לריאליהביחסתרועתםאתומשקפתהזקנים,הסיפור,גיבורישלעולמםלהשקפתכמרבן,

לקבועברעדההיחרדיהקררפרסעלהמושתתיםבחומריםלשימושנוספתדרךאותם.הסובבת

חראשהיה"מהקהלת:נספרהמצרייםמשמעותייםלמבטאי-לשרן~רמזתוךהסיפוראווירתאת

 .) 6א:קהלתפעמיים;<רע"ט,הרוח"הולך"סובבכך:ואחר ,) 9א:קהלת :] 106 [<רע"דשיהיה"

האופיינייםהפסימיזםרטוןהספקנותאווירתאתלהעציםקהלת:לספרבזיקההמכווןכרובת

מרכזיותגימרתעםמשתזותוהריהילשיטיןמנעדספקנותשלנימהמחלחלתרכךלספר.

כתחושת-ובמחשבותיהןהדמויותנדבריבעקיפיןארישירותהנשמעותבסיפור,אחרות

לאהסיפורשלהראשונהשבמהדורהלהעיר,חשובובא.הממשמשוהקץהנדידות,הייאוש,

רשיכלרלרהסיפורתיקוןעםהוכנסוחרא 1 ] 115-114 'ר[כללהרוח"הולך"סובבה~רמזהופיע

תיקוןרעםהרוח,לגבינקבהבלשוןצירןבןהשתמשתחילה .] 127-126 'ר[תרע"דבמהדרות

קהלת.ספראתמאזכרנמצאכךרתרךל!כרשינההטקסט

אתרכקרנטראסטנטרהרתרהטבעאתלתארמבקשהמספרכיבורר,הסיפורמתחילת

משלימרתר.נפגםהריהוהאדםעםשבמגעוטהרוחיולינברחמעוצבהטבעבהריסתו.האדם

רעםנושאיועםמתקשריםוהריהםהסיפורשלבחללונעירנרביהמשמשיםאלהנוחרתשני

הראשוניתהטהרהאתמטמאוהאדםולבן,טהרומצעשוטחהזההחרוףשבר.המרכזיהמסר

"נקרע,הלבן":"הסדיןחילולאתהמבטאיםקשיםלביטויי-לשרןנדרשהמספרעימה.במגעו
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כשולישהושחרו דע]".[הגגותעלובמלחהוצעמארונות,עשןיצאברגלים:ונטשטשנרמס

שלהראשונהבמהדורתוכייצריין, .)ד"ער<הפרצים"מןרעולהמנצנץקר]ורפש .•• [קרירה

קרעוהלבןהסדין"אתיעיל:יותרשהואההרס,שלישירלביטויהסרפדנדרשהסיפור

תרע"ד]- 109 [נרמס"><"נקרע,פאסיניתלשרןנקטהנאותבמהדורותואילו :] 106 [רלכלכרהר"

 .)ד"ער<

משזרוכשהמספרהמתוארת,המציאותאתמ~~הודיוקחזרותפירוט,שלזרטכניקה

בראשיתוהחרוףשתאבהנליררייתהסיפור,בהמשךנזעם,המכההרוחמרטיבעםזרטכניקה

 ,,נוסח;בשינוייכיאף ,'אבמהדורהגםמצריה[ההאנשהערשה""התחיל ...החורף"("נרדם

שלהריאליהאתהממלאהקשה,החרוףדהיינו,מיטרנרמית.לדרגהמועתקהריהו ·_ >] 106

בעיירה:הפנימית-הרוחניתהיהודיתהמציאותאתכמשקףנתפסהחיצונית,היהודיתהעיירה

שניןהמאבקאתמעצבהמספרהזקנים.בניתשנותרהיחידהחרםלמקרםבניגוד-נחרץקרר

באמצעות-החרםמקררעלולהשתלטפנימהלחדרוהמבקשהקוראתבתארור'הפנים''החוץ'

-עולם-הפניםרביןערלם·החרץניןאיתניםמתראר·מאנק :>]אכמהד' 115[השררה:<רע"טהרוח

המשתקף-פייארנרג>בסיפורי<כגרןוהמאוחרתהמוקדמתהתחייהנספרותשכיחמרטיב

עלסובבהולך ] ... [הרוחהולךסובב"ונחרץ,הזקנים:שלובמשפחתםבניתםזהבסיפור

אבלהדלת,אל"נדחףועינוי:תיגנררתוךונשנהחוזרזהמשפט .>] 115[השררה:<רע"טהבית"

מנחרץיפהמטריחיםאלואבלשבחלונות,נסדקלנקרע]מבקש ... [סביבהעלהיטבסתומהזר

]וחמימות ... [יחדרולאביתהאךשבגג;האדרנהלתוךשרנובקולושורקערלה]והריהו ... [

הוכנסו,התיקונים :] 115 'ר[בניסוחושרנהבהשלחהמקוריהטקסט<רע"ט. " .•.בניתמתפשטת

 .)] 128-127 'ר[תרע"דכמהד'כאמור,

מעצבההואוהפעםהמספר,בידיהסיפורבהמשךמחדשמתראותהרוחהסתערות

אתכמרבעתנראיתלזרזההזקניםקירבתאך ,>] 115 [<ר"פהביתעלנ"כעס"כמתפרצת

[מןיחדשואביםזה",אצלזהסמוכיםכ"ירשניםמתואריםהזקניםהקרה.הרוחשלהשתלטותה

 .>] 115 [<ר"פ " ...ורךחםמזרןהקערה]
מןהרוחותחדירתאתכמרבעותאיפרא,נתפסות,הזקניםשניןוהאחדותלזרזהסמיכותם

שלכניגודההביתנתרךהואאף<הסובבבסביבוןומשחקיםהשנייםלכשיושביםלסוף,החוץ.

עלונופחעוזרנשטףומתחבטהמתגברברוחאפילושומעים"אינםנחרץ>,הסובבתהרוח

שלהמארחותבמהדורהמפתח,המספר .>] 116[השררה<ר"פמתלקחת"כשלהבתביתםכותלי

והחרםהאחדותלחומתמנעדלחדרוכישלונהואת-מתגברנכעסהרוחעיצובאתהסיפור,

הזקנים.שנישל

המיננהאלפנימהלחדורחלקיבאופןהצליחהשכנרכמיהרוחאתהמספרמתארזאת,עם

נדרשהמספרהעולם.חלקילכלחרברנישארוהנכיםהבניםהזקנים:ביתשלהמשפחתי

שכל[לזקנה],לה"נדמהכאן:גם-הרוח-הסיפורשלהמרכזייםהסמליםנאחדלשימוש

[השררה:<רע"רעולם"שלבחללואותםנושאוהרוחהצללים,עםזהעיןבהרףנתערפפרנכדיה

נותרהזקניםרביתנפגמה,כברהיהודי,בניתהמגולמתהיהודית,השלימרתאכן, .>] 109

הרוח.סערותמולאלמעמדמחזיקעדייןאךרעוע,רופף,אחרון,כמינצר
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היעלמותבאמצעותהיהודיתהעיירהשלהידרדרותהאתלתארמיטיבצירןבןשמחה

היהודית,המסורתאתמשקףהזקניםבניתשנשארכלהזקנים.שלהמשפחתיתהיחידה

<שעתההנכדיםמןרכמההילדיםנרלדרשנההמיטה,רנעלמרת:ההרלכרתהעבר,מרושת

"הטהרןהשולחן ,>) 111-110 [רע"זע'-רנשיקאגרבארגנטינהתבל:בקצוריהםנמצאים

שלהרהרריהרנאמצערת ...הילדים)נגדיעדייןשמרדים<שנרוהארגזהספסליםרהמשרפשף",

סערדרתעדי"רהרירתשרנתה:הם?"כליםסתם"כלרםהשאלה:אתהמספרמציגהזקנה

קטעיםהרפיערטרםהסיפורשלהראשונהבמהדורה .)ז"ער< " ...כרלםהםמצרהשלושמחרת

הכלים.העצמתלצרוך ] 119 [תרע"דכמהד'הרכנסררחם ] 111 'ו[זרנצררתםאלה

העבר:למרושתסמליםאלאכלים","סתםאינםאכןהכליםהזקנה,שלתפיסתהלגני

שלאמישלבראשוזר"שפגעהראףהזקנים,בניתמאורהליתןמוסיפהעדייןהברשנההנברשת

א'נמהדררה .>ז"ער<ממקומה"להסירההדעתעלחלילהעלה"לאהמספר,עיצובלפינזהר",

ואילו ,] 111 [התקרה"מןארתהלהסירהדעתעליעלה"לאלדוגמה:נוסח:בשינוייהקטעמופיע

גםהמנורהשלהתפיסהבהרחבתמסייעתרע"ד]- 119 (ממקומה""להסירההתיקון

בערדהמיידי,הפיזילקונטקסטהמשמעותאתמצמידה"התקרה"התיבהשהריכמיטאפררה.

כסמלהאורנותןהאבזרנחירתהמצומצם.לשימוששמעברהפשטהגםבהישש"מקרמה"

הביתנסמלקשורה-נזהרשאינונמיהפגיעהחששאףעל-העבראורקבלתשלחיוני

שתיקנווכמהמאבותיו;לדניאלנחלההוא,"ירושההואשאף-המשפחתיהביתשהוא-הפיזי

קבע"דירת ) ... (כקדםובנוהרוחזרו-כותלנפלנשאר.נצנירנרהואאךחידשרהר,אותר,

הסיפורשלהתפתחותודרכיאתמגלההמוקדםלטקסטהמאוחרהטקסטהשוואת .>ז"ער<

ידיעלמשמעותרותפיסתהסיפורשלהמוקדמתנמהדררתרהמחבר.ידיעלמשמערתוותפיסת

ואילו ,] 111 [מאביר"לדניאלהוא"ירושהנאמר:הסיפורשלהמוקדמתנמהדררתרהמחבר.

ההיסטורי''העומקאתמטעימיםתרע"ד]- 119 ['נחלה'-'יורשה'והכפלת"מאבותיו"התיקון

המרושת.של

כהשהםהביתכליבאמצעותהיהודיתלמציאותויחסההזקנהתרועתאתמעצבהמספר

כלל,נדרךמעוצבים,הללומהווייתה.נפרדבלתיחלקהםלה;מרבדיםכהאליה,קורנים

שעה,לפי"דירההעולם:בקצוריוהנכדיםהבניםשלנחלתםעתהשהיאלארעיותכקרנטראסט

 .>] 111(השררה:<רע"ז " ...שעהלפיכלים

רככךהזקנה,נפינכוחיםדבריםמשיםכשהמספררנררר,גלויבאופןנעשהזהעיצוב

היחרדי.בעולמהשחלהשינוינדברהגלריהעמדתהאתמבטאהריהו

תפיסתהואתהפנימיתתודעתהאתלעצבצירןבןהשכילכך,עלבנוסףואולם,

היגדיםידיעלבהכרחמבוטאיםשאינםסובטיליים,באמצעיםהזקנהשלהאינטראיטיררית

הזקנה.נפיחיצוניים

לנרמגישהיהודית,המציאותבעולםומתרקםההולךהיסודילשיבריימיבפכביטוי

הזקנה.שלהמציאותתפיסתאתהמספר
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שלסידרו-מחדשבאמצעותמעוצבתהצעירהדרומבניהיחרדיהביתשלהתררקנרתר

ההבדליםמשתבשיםשרביםדימוייםבאמצעותרהדרמם.החיהאדם,שביןהריאליהמערכת

-האדם-המדברתכמבהוקיימתוהזקן,הזקנהשלתפיסתםבעיצוברהדרמםהחישבין

החיהעלאתולערמתההחי,לדרגת-הביתאתשעזבוהבניםהריהםהמסופרת,במציאות

האדם.לדרגת

עזבוכצפרים,להםפרחו"הםהבא:הדימויבאמצעותהבניםהסתלקותאתמשרטטהמספר

הסיפורשלהמוקדםבנוסחהאומן.שלידרבתיקוןניכרתכאןגם .)ה"ער<יחד"ונחלתםאברת

ארשת'אברת'לתיבהמקנהתרע"ד]- 113 [השינוי .] 108 [ונחלתם"האבותאת"עזבונכתב:

לציידבאהזר'תכועהכמבההמיידים.ההררים-ל'האברת'יגרדכבעל-זמנית,מרשגיית

שימושתוךהזקנה,שלבתרועתהמתמלא,זהחללהזקנה.שלבעולמהשנרצוהחללאת

מקומםאתכממלאהחתולמעוצברכךהאדם.לדרגתהחיתאלעהשלבטכניקההמספר

שלבגבר"מסתכלת :>]לקבשיברי- 108 [<רע"הכתינוק"עליהחרא"מתגעגעהבנים:שלהחסר

קלים]>.בשינויים- 109 [<רע"העלי'"מתחטאחראכבן ...כתינוקממש ...לך?]'חם ... [זהחי

מתוארהחתוללהלן 4 .>]" ...כבן"ממש : 109 [<רע"רקטן"כבן ...כתינוק"ממשחלילה:וחרזו

במהדורהגםבחלקומצריזהעיצוב .)ט"ער<שותקים""ושלשתםהמשפחה:מבניכאחד

 .] 109-108[השררה:הראשונה

 .תחליףשלזהעיקורןמרוגשהארוזים,שבסיפור,האחריםבעלי-החייםבעיצובגם

[השררה:<רע"דהכלובשכתרךהאורזיםאתלתארעל-אתרערבווהמספרבבנים,הרגההזקנה

בעתקרגםאלאאדם,לדרגתאותםמעלהשהיאבלבדזרלאאלהבעלי-חייםשתאבה .] 107

המבקשיםהאורזים'דברי'אתלנרמוסרהמספר .כדיםבכהזקניםאל'המשפחתי'יחסםאת

 ,, ,'אכמהד'מצריאיברזה[עיצוב<ר"פ " ...תנרלכאןוסבתא!סבאלכאן,"לכאןהארבל:את

באמצעותהמספרשלמזרוית-הראייהרקלאמתואריםלנכדיםכתחליףהאורזים .>] 115

תרועתםבאמצעותגםאלאהזקנים>,דרך<המשתקפיםודבריהםהאורזיםשל'התרועה'

-"והזקניםובבנים:בנכדיםהאמוריםלשרןלשימושינדרשהמספרהזקנים.שלותפיסתם

רע"ז>.עמ'-הנכדיםעםבהקשרב'נחת'השימושוהשררה ,פ"ר(מארזיהם"להםתחב

רשלמילדיהםהרריםשלכקררת-ררחנחעס,האירי:בהיגרייהלהבינהשיש-'נחת'התיבה

בלי"עולםהחדשים:הזמניםעםבהקשרגםהזקןשלבדברירבחזרת-מנכדיהםהזקנים

שבריאליההאישי-המיידי-הסיפורמישורישניאתצירןבןמקשררכך ,)] 114 [<רע"ט " ...נחת

נעשההארמנרתישליכודהאחת,משמעותיתלחטיבה-הטראנסנדנטאליוהכלליהסיפורית

הכללי·הציבררי.למישורוהתאמתוהאישילמישורהמיוחדביטוישאילתידיעל

לידרבים>:חיצונייםבאירועיםמצטיינת<שאינההסיפורעלילתידיעלמתחזקזהקישרו

טובהבשררהקבלוכאילור"דרמהלנכדיהםשייךשהיההסביבוןאתהזקןמוצאהאורזים

 .>] 115[השררה:<ר"פמנכדיהם"

המעוצבים-לעילשהרזכררהביתכלילגביהסיפוריתבריאליהמתרחשתדרמההאעלה

שבכנסרשאננותנחירתהביתכליכלברונראים ... "הדומם:מןיותרהגבוההאחתבדרגה

<רע"הנשימה"קרלאפילולהשמיעמבלילזריותיהןלהןובוצרתהןוהרילילהללינתבחשאי
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אףהמנעולולשרןמראנשת,הדלתקלים)>.בשינויים , 108 ,'אבמהר'דרמהתפיסה(השררה

"כלרםהשאלה-כאמוד-נשאלתהזקנהשלבתודעתה .>) 101 (<דע"ההזקנהעם'משוחחת'
במציאות .>ז"עד<העבדלמסורתעדיםאלאאיגםהכליםוהתשובה:הם?"כליםסתם

גםאלאהעבד,מורשתאתדקלאלפליטהשנותרהדומםמבטאהאנושי,מתוכנהשנתדרקנה

כתחליף.להמשמש

בהמשךמתחזקתהביתכליבאמצעותהיהודיתהמציאותעיצובשלזרמיוחדתתפיסה
מפהחצירעל"פורשתהיהודי:ה'יש'שלאינררנטדכמעיןהשולחןאתעורכתהזקנההסיפור.
אף-בשעתה,כפולהשחיתהממלחה,שלרחציהחלהחצימניחהלחצאין,כפולהלבנה

הןגםהנחרשתכפרתרשתיחציה,אלאלהבתהמרוחבבהנשארלאוהשחזה,ימיםמדובהשכין,

שלי>.-ההטעמה :פ"ך(בכל"עדרךוהשולחן-חצין.כדיעדכמעטבזיניהןכבדנתמעטו

 ) ... (לבנהמפהחצירעל"פרושתבלבד:פעמייםהריקנותמרטיבהובאהמקוריתבמהדורה
המרטיבאתצירןבןתיגבוהסיפורשלבדרריזיה .] 115 (ממלחה"שכין,חלה,חציעליומנחת

צירן).בןשללשרנואתמעטהעודךתיקן'דביר'במהר' : 129עמ'תדע",ןמהד'(השררה
שבדל"תהחומדעולםתיאורתוך-מבנירשנתרוקןהיהודיהעולםאתהמספרמעצבכך

רלמנסאלירתלעולמהומוגבלתהמצומצמתזר,בתפיסהדנהאותנטיותישהזקנה.שלאמותיה

הזקנה.של

המספרמשתמשהזקן,שלמזרוית-דאייתוהיחרדיבעולםהמתהווהלשיקוףבאשדואילו

לזקןנתפסתהיהודיתהעיירההתרוקנותשלו.ובתפיסת-עולמוהזקןשלבמנסאלירת
אךמקומר,עללכאודה,הכל, ...קופסותיהשנתדרקנו"חגרתשלו:אמותיודל"תבאמצעות

עיסוקו .>] 114(השררה:<דע"ס " ...העיירהנתדרקנהאין:פרוסהבשרהאפילו-אפילו-סחררה
אתמשקפתהחנותרהתדרקנרת ,)] 115 , 106 (ד"פ<דע"ד,ובמכירתםנדרתבעשייתהזקןשל

שלהתדרקנרתראתהקשר,נאותרהזקן,מעלהרביהומיניההיהודית,העיירהשלהתדרקנרתה
וארד-חורףערבי ...דיקן!חראאפילו-המדרש'ביתמנין!'היהלארםיה'"גםהכנסת:בית

ביהודיםהנדקשורהזקןשלבתפיסתו .>] 114 [<דע"ט "' ...ריקהכלבתרנו.נדאהאיברנר
בהעדרם.והעדרו-וביהדות

אתמבטאים ,>] 114 [<רע"טוערב"ערב"בכללאומרםרגילשהיההזקן,שלאלההיגדים
"וממתינהלו':מודעיםהזקנהרגםהואשגםנמשך,כתהליךהיהודיתהעיירהשלהידרדרותה

הכנסת>.ביתהתרוקנותבדבר ,] 114 (<דע"סזה"אחרלומדרגילשחראשנילמאמרגםקרינדיל

חשבוןעלנעשהלאצירן,בןבידיהזקנים,שלהווייתםבאמצעותהיהודיתהמציאותשיקוף
בזרזהתלותםלזר,זההזקניםשלזיקתםהזקנים.שלהפנימיעולמםלעיצובהנאמנות
הסיפור.צידאתמהורתלעדעדםהמנסיםהנוחרתכנגדהווייתםבעצםהמתבטאתוהאחדות

אלאהגלויים,העלילהקטעיבאמצעותרקלאהמספרבידימעוצבותוהאחדותהתלותהזיקה,
שנישביןהקשראתהמספראורגהסיפורהתפתחותעםוגלריות.סמויות-נוספותבדרכיםגם
הקידבהאתצדהטקסטואליהמידקםביניהם.לכאורההקייםטלפתיעיצובבאמצעותהזרגבני

זהמקרםבריחוקבהירתםגםביניהםהחולפותזהרתבמחשבותהשנייםביןוההגותיתהנפשית
מזר.
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אתהמספרמקשרמינחה,לתפילתהכנסתביתאלנדרכולרחובהזקןשלצאתולאחר
מחשבות!".""אי,שניהם.במחשבותטלפטיתילכאררה,הנחזר,זההמשפטידיעלהשניים

ואמר דמע]".["והזקןבמחשבותיה,שקרעהנהירתהבצאתוחשהמשלאלעצמההזקנהאומרת
תרע"דלמהר'והוכנסא'נמהר'מופיעאיברזהזההשימוש<וע"ר;מחשבות!.""אי,הוא:אף

 .)'אנמהר'לאאךרע"ז,נעמ'גםמופיעלבניםביחסזהנמינטאהשימוש ;] 111 [

הנפשיהקשראתלהמחישכדילהלןגםהמספרנדרשזהרתלשרןולמטבעותזההלשימוש

הזקנהרנשתכחהנבניםחשביציאהשבשעתלעצמו,למחוליכולהוא"ואיןהזרג:בנישנינין
הזקןשליציאתושבשעתלעצמה,למחוליכולההיאאף"ואיןהזקנה:לגניואילו-מלנר'~

תרע"ד]>. 1o] [111-[ו<וע"רעליו.""דעתונתנהולאנבניםהיאחשבה

לדינריהמספרנזקקלזר,זרהשנייםתרועתאתהמקשריםהזהים,הלשוןלמינטאיבנוסף

השנייםתודעותשילובתרע"ד]>.- 111 [מופיעאיברזהריבויא'נמהר'היא";אף("ואין"אף"

רניהומיניהלכליםנאשרבביתההזקנהשלמחשבותיהאלמודעלכשהקוראבהמשך,מצרי

זוכרהואדניאל,"אךאשתו:שללמחשבותיהמנעדהזקןשלמחשבותיואתהמספרמשזר
אתהסועדיםהכלונסאותשנילגנימחשבותיהרכן .~ 108 [<רע"השבנית"כליכלשלשנותיר
דניאלהוא"זוכרהזקנה:שלתודעתהדרךכאילודניאלשלנזכררנרתירמלרותהחנותתריס

 .] 110 [<רע"רהכלונסאות"שלשנותיהם

נר,ההוגההיאהזקנהכילציין'הוא'הגרףכינויעשויהללוהמונאותלשתינקשרראם

שמוריםזה"בארגזהמושלמת:נצרותוהשנייםבתודעותהשילובמצרישבהמשךהרינזקן,
אלוכלשלושנותיהםתולדותיהםזוכרדניאלקטנים."בעררםשלנשרבניהשלמנגדיהםערד

התיבה ;] 111 [זוכר"דניאל"רקנאמר:בהשלחהמקוריתבצורתו .)ז"ער<שבנית.""הדוממים

רנמהדרררת ] 119 [תרע"דבמהדורתנעלמההיאואכןהתודעות,ניןהמעבראתמשבשת'רק'

'דביר'.

הזקנהמדמההסיפורבראשיתטקסטואלי.בריחוקגםקייםמענייןתודעתיקישור

רע"הכצפרים"להםפרחוהם-הבנים("רקציפוריםלפריחתהבניםעזיבתאתבמחשבותיה
נרוצפריםמרוניםשענפיונטועאילן-בישראלה"ביתעלחזקןחרגהבחמשךואילו ,>] 108 [

נדף"מרץעכשיו:ואילו ,] 126 [תרע"דבמחר'נוספוהמרננותהציפורים :] 114 [<וע"סירננו"

וחןהזקןבתודעתהןאיפרא,קיים,לציפוריםהבניםדימוי .] 114 [<וע"סעובר"רוחלפני

צירן.בןשלבעיצובורעייתובתודעת

סמלשחראבנר,קשורטקסטואליבריחוקהזרגבנישנישלתודעתםלקישוראחראמצעי
ואילו ,>] 109 [<וע"רנעלמונכריחשכללזקנהנדמההתבררמפיחברהרצאתעםבסיפור.חשוב

<וע"סבחמשךחזקןשלהגיגיואתמשקפיםוהעדרםחברותבאמצעותהמתבטאתהריקנות
] 114 [<. 

נמשךהמשותפיםשחייהםהזרגבנישניכתיאורמהימןנראההזקניםשלזהתודעתיעיצוב

בבעיותיהםלינם,אלהקורניםבנושאיםחןגמורהזהרתלידיהניאונשניםעשרות

התרוקנותשלהמרכזיהמרטיבאתמטעיםשהמספרככלבאישיותם.והןובמחשבותיהם,
כלכנגדיחידיםהעומדיםהזרגבנישלזמרתםהקוראלעינימצטיירתוירידתה,העיירה
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יסרואתמעמיקההמשותפתתרועתםהזמן.רררחרתהטבענוחרת-בסיפורהפועליםחכרחרת

נזר.זהתלותםראתהפיזיקיומםאתהמציינתהברואהחנדידרת

בקירכם.המקנןחששהמספרמעררורתלרתם,אחזרתםהמשותפת,תרועתםתיארורקעעל

שהזקנהפערלח-חחנרתתריסיהגפתנעתחזקנהשלמחשבותיהבאמצעותנעשההעיצוב

-יותר"כבדרנעשחזהתריס"חדלךחשביםעםאךעצמה.בנוחרתלעשרתהעדייןיכרלח

<רע"ר " ...חזקןעםביחדהיא-נשנים,לחגיפרצריכיםיהירהבאהש"לשנחמתגלע,רחששח

זההזרגבנישלהזדקקותםאתלמקדצירןבןהשכילבסיפוראלחקצריםקטעיםבשני .>) 100 [

רלאעזברם,רנכדיחםשבניהםעתהחשבי,בלאהאחדיישארשמאחששםאתולהדגיםלזה,

עליו.להישעןזולתםאלאלחםואיןהצורך,בעתלסעדםירכלו

"דשניעצמהבנוחרתהתריסאתמגניחהשהזקנהעםסימלי,במעשהנפתחתהסצנה

לתריסחתמרכרתשתישלחסימליתהנפילה .>) 110 [<וע"ררמתדרדרים"ארצחנופליםמסעדיו

יסתלקוששניהם-במחשבותיהכךאחרהמתבטאת-חזקנהשלשאיפתהאתלהביעעשריח

כאח.דחערלםמן

לפני'אחד'.לתיבהרגישותהאתבהדגישוחזקנהשלהפנימיערלמחאתמעצבהמספר

בגבריםררחחבעיניחחרזחחזקנהאתבתארומקדםברימרזהמספרמשתמשהנזכרת,הסצנה

עימםיחדומאריכהאליהםמצטרפתרחיאישראל','שמעאתרארמריםנקלריזהמתפללים

שרבעליה"מצדיקההריחיזאתעםתחינה.ארבקשהכמעין ,] 109 [<רע"ר"א-ח·אאד!"באמירת

שמע''קריאתפטירה.עםבהקשרהנאמרהדיןכצידוקהנשמעחיגר ,)] 109 [<וע"רהדין"את

במחשנרתיח:להלןרמחדחדתחוזרת'אחד'תיבתרבא.הממשמשלמרותכרימרזאיפרא,נתפסת,

יחזירואחדרידריאמירתאחריאחת,נשעהאחד,נירםששניהםבחשי"ת,בטחונהגורל ... "

תרע"ד:- 117 [ ]'אכמחד'נוסחבשינויי- 110 [<רע"רהנשמרת"כללאדוןכאחדנשמתם

שניחםאת"ומציבהחכלרנסארתשניאתמרימההיארמיניח-רביחבחשי"ת."]>גדול"נטחרנח

לתודעתמנעדנמסרתהזרגבנילשניחאנאלרגיח .>] 100[השררה:<רע"ראחתבזרויתכאחד

לןחרארלילחלילהכלידיים,ממשמושוממרוטחלקשנעשהכלרנסארת],[שלזה"זרגחזקנה:

בשינויים)>.- 110 [<רע"רשנים"ושבעשלרשיםזהזן,בזויתביחד

מדרתחצרפןהעתידנדברשאלתהאתמאפייןחזקנה,שלחששותיהאתלנרחמוסוהמספר,

אלאלח,זהחראגילוילא ".חליגרכנחמהחראאףבאלביטחונהראתכ"רגילח"בחרנו

 •..חוזרתתפילה-תחינהחוזרת,מחשבה

אמינותמכוחרחירתחביסוסהאתמקבלתבסיפורהמועליתהיחרדיחקירםחמשךבעיית

הסיפור.גיבורישנישלהאישיתחחררייהכמישרוהקיומיתהבעיה

כדיהעבר.מרושתכלפיהזקניםשליחסםבאמצעותבסיפורמתגבשהיחרדיחקירםחמשך

הפרטחררייתשניןהכללי,המישורלביןהאישיהמישורשביןהסיפוריתהאחדותאתליצרו

חגר.משותף:סמלצירןבןירצד-חטרנסנדנטאלירתחשלכרתירלניןהסיפורנמתעלהמועלית

אתנאמרו,מציין,חגרהאישי:כמישרוההמשךבעייתאתצירןבןמבטאהנרבאמצעות

הציבורי·כמישרוראילרוהזקנה.חזקןשלבתפיסתםהיהודיתהמציאותאתשממלאההריקנות

מנעדהזקנים.שלבעולמםהעברמסרותאתכממשיך-החנוכהנר-חגרנתפסהכללי
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<דע"טשלימה"בשתיקההשניםכבכל"דרלקהחנוכהנדכילקרוא,נמסדהזקנהשללעיניה

] tt4 [ -עלגםורמזכנדהמרושתסמלאך .>] 125 (תדע"דנמהר'רניתרסףבמקרר,נמצאלא

נרסףהקץ- ] 114 (<דע"טרזערמה"עיפהעיןלר,אדומהעיןרנא,קרבשקצר ,ש~~ה"אךשיברי:

כנרמצרייךהאחדיםהחנוכהנדרתאתהמדליקשחראהשמש,תדע"ד)>.- 125 [המתוקןלנוסח

המספר:ידיעלנמסרתרהאנאלרגיהניצרצין"מתיזהרא"רהדיהזקנים,שלכקיצםקרב,שקיצר

הזההבפועלשימושתרךנמסדהשנייםזיהוי .>] 114 [<דע"טברוגזה"מתיז[הזקן]דניאל"ראף
שניהם.לגני"מתיז"

רמסרננ:כסינהלעיל,שהזכדנרהרהדרח,סמלעםמתקשרהדועךהנד-הזקןשלזהסמל

מקוננים,כבחליליםהדרחהרלךסרנבונחרץ,חברנה."שלנדומעשןמסכסךונדעך,"רהרלך
 .>] 126 [תדע"דוהשררה: .] 114 (המקוריננוסחנמצאלא<דע"ט:הבית"עלסובבהרלך

רעל-על-זמניצינירןצירןבןמייחסהפניםרערלםהחרץעולםביןזהטמפרדאלילמאבק

נכךהדולק.הנדעומדשבמרכזוהיסטורי,אירועהמצייןהחנוכה,לחגאותרנ!~נרמקרמי

ניןהיסטוריכמאבקאיפרא,נתפס,המאבקלסיפרדר:היסטוריערמקשלמימוהסרפדמוסיף

המסקנהואפשר,-השאלהמתעודדתהזההמשמעותיהמאבקמתרךהיהדות.לניןחרץנוחרת

טהרו,שמןמעטנשארבזהגםההיסטורי.החנוכהנסויתרחשיחזורכאןגם-רארלי-האם-

המצריהחנוכהנדעל-מנחרץגםרלרא-משפעתהדוחהזקנים.כאותםלדלוק,מוסיףוהוא

הסתלקותםעםיחדהטבע,מכוחייעלם,דברשלשנסופרספק,ראיןרהרלך,נגדערהראבפנים,

סובבנרןהסביגם-הביתעלומאייםמנחרץסביבסביבההולךהדרחעםיחדאךהזקנים.של

חברנהנסהיחזרדשם".היהגדולנסארמד:כרלררכלהבית,בתרךהזקנים,בידיסביב-סביב,

נימינרז

כמימתארםהראפנים,כלעלבזקנים;מדוברתתקורתתולהאיברצירןשבןלהניח,יש

הביתסביבשסוננתהדוחעיניהם:לנגדהמתרחשהנסאתלתפוסארלי,מסרגלים,שאינם

 "ציונית:קבוצהשידתשלהכורתקטעיפנימהלהניאלבסוףמצליחהפנימהלחדורושמנסה

ב"קמיטתהחדשהנסאתמנטלהזקןאך ,>] 116 [(ך"פהברש-אנה.""-תקררת-אנר,-ה-ה

תדע"דנמהר' :] 116 [במקררמופיעלא(ךפ"א;רתר-לא!"שם,"צייניסטין ]".[ "!טא"חרטם":

 .)"."םש"צייניסטין[זנו]:

לזקנים,להם,"".רגומהאמנירראלנטית:בהדגשההקרואאתמותירהסיפורשלסירמר

דיקןנשאררנרהר,לתרהרכנדחזרהעולםשכלשנחרץ,רעדנרניהסעדהשלשעהנאותה

רהדדיידילפליטהכשאריתהשאנןמערבםנסתרעדייןיושביםלבדםהםרוקהדרח,לנשינרת

נרסח].בשינויי- 116 (<דפ"אעמהם"."

להם"איןחדשהתקרהגםגרשנה','תקרה"גםמסכם:משפטהסיפורשלנסופרהיהבמקרר

בלעדיו,גםמרננת,המסקנההסיפור.שלהמתוקןבנוסחונצדק,הושמט,זהמסייםהיגד .] 116 [

החליףתדע"דבמהדרותראילרהמספר.בהתעדנותהצורךבלאהסיפוראתמחזקוהעדרו

מלחי-לזקנתוהזקןאמד-פורטהאצלךלי"_הדיהסתמי:במשפטהנ"להשררהאתהמחבר

שהושמטה.רטרנהערוך?>,<בידיהסיפורשלמסופרהושמטהזרשרדהגם .] 1נ 1 [בעדי"
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לאחראחרותשניםהסיפורשלהמתוקןבנוסחהמחברשהכניסואחריםאלהשינויים

יצירתו.אתהמתוקן,בנוסחהמגבש,הסרפד,שלמחשבתמלאכתעלמעידיםלראשונההידפסו

העוות

הםיפררשלהראשונהבמהדורהכייצרייך, • 230עמ'תש•ז),יא·ינ, 1כ'גלירנרת,צירן•,בןש.•םפרריגיל,משה • 1

 , 1תרע•ד~יפר,נירןבןיוס.כתביבמהדרותראילר .] 106 [לםיפררמתחת•תמרנה•הםיררגמופיעבהיוסלחשנדפםה

 .] 107 [כ·אידיליאה"הםיפררםררג

z • בהיוסלנדפםהא•מהורדהn , בןיוס.בכתביהופיעהראשוןהמתרקןהנרםח ; 116-106עמ• , 11903תרם•ג, 1י•א

נשרקרהמצרייההמקרנלתלמהדורהבעיקרהתייחםנרהקרואלנוחירת • 131-107עמ'תרעיד>יפר, lנירן

העמרדיםםימרנירע•ד·רפ•א.עמ' , 1תשי•סתש•ס,אניב,תל 1נירןבןיוס.כתניכל'דביר',שבהרצאת

כדלהלן:האחררתהמהדרררתעמרדיצריינררההשרראההבדיקהלצרוך .) ...עגולים(נםרגריים'דביר'במהדרות

 .] ••.בוסים[נםרגריים-תרע·דמהדורת ;] ••.מרובעים[נםרגריים nהיוסלמהדורת

למהדורהנרםףוהוא ,] 106[שררה:קסן••מרעדהניסוימצרילא , nבהיוסלהםיפרר,שלהראשונהבמהדורהנ.

הםיפרר.שלבהמשכוגםמצרירתאלומעיןתרםפרתהסנע.שלהייחודיתהתפיםהאתלחזקכדי ] 109 [נתרייתא
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