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רםפריםסרפדים

החסדרגעעלמסה
ארעגנוןביצירת

ההםו"ר:ועאל"מםעלירבהשלםפרחשכולי

פלאימשחזבאת

העבריתהספרותהריאדתבמקצועוהפיכותתנודותאחדחעו1ככ
לתירפהעאל-נכ·וןמודעבאדצרת-הבדייתבאונייבדסיטאותולשונה
האחרונות.בשניםזהבנושאהעוסקותהנשיםדיברישלהשכיחה

לעמירדשיבקשוהחברה,במדעיחוק.ויםיימצאובעתידכילהניח,יש
זומרתבית·ופעיותיד.ו.נוכיהנמנע.מןלאהזאת.התופעהפשרעל
שמעבדמקצועייםלעייסוקיםהפונותהנשיםבמ·ס·פדהגידולשל

והןבכללההמערביתבחב·ד·ההןוהמשפחה.הבי·תשלאמותלדל"ת
עליייהניכידתבהןשאףהזרות,והלשונותהס·פרויותהודאתבמקצו·גוות

זרתופעהיקדמוודאיהעבידי·תהספרדיתשוחדיהמרצדת.יבמספד
במדעיומרצותחוקדירתמספרעימדהביאהאחרוןהעשורב·בדכה.
ול 1בגידפדימניבהכמויתיהיגידולכינדאה,ועתהבכללם.הייהדות
המרצותשלחלקןמיוחדת.תידומהנושא.הריהוושעל-כןאיכו·תי,
בנר-מתרכז-האחריותבלשונו·תחברותיהןשלכדידכן-בעברית

~בספ-אליהוהיחסהאשהדמותובליבוןבבידודלליבן,הקרובשא
לימ.ר-ממקצועכחלקהע.בדית,בספרותגםהשונות:--;ביניהןורירית
להיותשהפךזה,שטחהנשים.לימודיבמסגרתהכלולחדשזים

בודבעדייןבראצות··הבדית,באוניברסיטאותומקובלפופולאדי
משבי·מחקידי,ת·מדעיתמסו,דתיכונתגבהשוטרםהגדוד,עלהפרוץ

הע·וסקרתחרקדויתשלמבוטללאמספראנומוצאיםמאידךרצון.ע·ה
נושאיםשאינםבת.חומיםהעברית.הספרותש.להכללייםבהיבטיה
מ,ןבהק.נשייאופיבהכד.ח

שלהחשובספריההואלכךביותרהברלט·ר·תהדוגמאותאחת
לי·דניהד"וקולג'),(בקווינ·סעבריתלספרות·והמרצההמשוןר.ת

העברילקוראידועיםוסיפוריהשידיהבאחרונה.שהופיעקופמן,
שנותראשיתמ!$ז•בישראלהופיעומקבציהארבעה :הימיםמשכבד

כתיבת.האתגםהםאףמכיריםבאמריקההעבדייתשוחרי .-60ה
יספ- ilבבמו·תשנדפסוהספרות,בביקורתמסותיהאתוגםהיוצד·ת,
בישראל.בכתבי-עתוכןבאדה"בו"בצרון""הדואר"דירתיות

נדרשהבישראל,ב·תשל"טשנדפסהחסד,רגעאלמסעזה,בספר
המספריםבדודד 1ביו·תהחשוביםמןייצידיםבש·נילטיפוללידנה

והזז.עגנון-שחלף
המונומנ·יציידתוובמיוחדוהזז,עגנוןשלהעשי·דהיצירתם

הספריותחוקריהתעניינו·תאתלמשוךמוסיפהעג.נןן,שלטאלי.ת
עלנוספיםמחקריםשניהופיעובלבדתשל"טבשנתהעברית.
ביקר-בדיונייצירתיינבכיאלל·חדודהמבקישיםעגנון.שליצירות

"מערכותאופק,עדנהשלספדההואהראשוןחדשניים.·וניתוחן.ת
יאירשלסרפו-'והשניעגנון",ש"ישלבסגנוינועיונים :מלים
עגנון". "'שביצירותמוטיביםשל"הדי·נא,מיקה·ורזנור,

מחדשלשקוללידנהמבקשתאלה,חיבוריםלשנייבניגוד
לאחדעגנוןבחקידשביתהלהשקנתהת 1היסרדיהקונספציהאת

ל.ן-נטוהעבריתבביקורתהמדביריםראשיהמעשים.ספרהופעת
ושעל-שבן,המאמיןעלגברשבושהאמןמודרני,סופדבעגנוןאות
בדורותגםאלאבדודנורקלאהיהודיתהמציאותפניאתעיצבכן

ופגומהכשסועהוז·ולתם)ללוןנטהאורחכלה,(הכנסתהאחרונים
אךהצליחכלה)(בהכ·נסתבואשדהשלימותשמעטהייהודיבעולם
בעק-היהודית.יבאמונההבקיעיםשלראשיתםאתלהסתירבמעט
טובונ,כמודוד··הבייניים,בנימבקדיםגםהלכווקודצוויילסדןכרת

והוכמן.בדאנד

והיאחוצץ,לירנהייוצאתעגנוןבחקרהללוהמגמותכנגד
מב-עגנון.אלהגישהשלרוויזיהשידוד-מערכות,בספדהתובעת
בחקרתפניתמ·עיןהמחברתשלזובדרישהלדאותישזוחינה

המע·בספרהמ,תוודההמספ·דאתלזהותשאיןטענתה,עיקרעגנון.
איןהיותר"לכלעצמו.עגנוןשלהאוטוביוגואפיתהזמרתעםשים
קובעתהיא-עגנון"שלמפניואחד~ןאלאאנ·ונימימספראותו

והמ

ויעי
היחד

היתר

כחת

היחד

 11קדעי·נפשאותםלכל"מעברסברתה,לפי .) 17עמ'(יבספרה,

המודרני:·לסיפוריםמבעדגםמבליחשאורםאמונהוישביטחון
שביציי"זהקועל"להצביע :זהבחיבורמגמתהביותר".טים

 .)םש(החסד"רגעאל"המסעשלדרכותהאזועגנון".
ורזבראשלן,מייחסיםכיוםעגנוןחוקרידוב"אםלדעתה,

ההינ:שזהומשוםהדבר,הואכךהדיהמודרני,ההיבטאתשונה.

שס,תפיסתהאףכילקבוע.ייקל .) 16(עמ'ביותר"להםהקרוב
ביוחו;לההקר~בבהיבטעוסקתהיאואףזה.מגדרחורגתאינה
 ; 11הראבהתמדהאדיח,גביעלאדיחשלה,בניינהאתמקימהוהיא

גמור.מאמיןכשללנרנראיתהיוצרתשזמרתובאופןלהערכה,
ל"קרעי·הנפ~לאבספרדיונהעיקראתאיפוא.מקדיש.ה.היא

 iiiולאמלביטחוןאלא-לדוןהחוקריםהידברשבחם-עגנוןשל
שהזכיר~לי,רנהד"דעשתהויפהעגנון.שליציד·תושבעולם

 . rלנדושבאהומעמיקה.חדשהבדאיי·הראשונותגידסאותלנו
 : 1 :\הזכירהבכךהקיים.הזרםכנגדויצאההמקובלותאתמחדש
 , mלשקולעלינווכיהקיימות.הנטיותאחדילהיגדולנרשאל

 nמהלכי·הומושפעתשאינהמפוכחת,בדאייהגופםלהדברים
הביקורת.של·בעולמהכרגעהשורדים

ס~כנגדקורתיניבדבריהמחברתיוצאתהמוחרשתבבחינתה

 iי lיפ'דבריהכייצרייך,בדודנו.המנקדיםמראשישנייםוקרדצרויל.
 j,mוסדןכיטענתה.להדגמתסדן.לגבילאאךקו,דצווייללגבי

הכנס~:לענייןהמבקרדבריאתלירנהמביאהמודרני,סופ·רבעגנון
 i \ 16(עמ'שבדומןהתמימההאידיאליזאציהעלעידע·דשבהםכלה,

 : 11סלגבימסקנתוינדנדסדןעלביקורתמותחתהיאאחד-כך

חייטואכןסדןכימעידה,עצמההיאאך"המטפחת".הסיפור
 .) 19(עמ'עגנוןשלדניםבסיפוריםכפילות""לדאות
בשא\געמדתואתבאחרונהסיכםעצמוסדןכילהעיר,יש
 nושנדבר",ב"שנדפסהפלהאפלאהווןעלבהרצאהלעגנוןגישתו
ש:דבריהאתהולמתשאינהגישתן,אתשלנוזקן-המנקדיםביטא

עשיי •••"אפלפלד :סדןכתבוכהתפיס.תן.רעלעליזהמחבדית
הואישכןהשלם.הבדליי,עגנוןלש"יבמלחמותאותי,לחזק ...עתה
 "'הבביתימים,כשנתייםלפניעליי, ) 1(·בדברובדב·דידאההוא

הבוקן~פידידיי·ידיביי,עלשמדדתיעללהעידהסופד")·("בית
והאקסופמייהקטנההסיפוריםבקבוצתלדאותבס,דביוהחוקרים,

מספרושלבאישיותומכריעמרקדהמעשים',,ספד )!(נטאלית
מרקד·מןק,ן:ללון",נטה"אורח-הגדולבסיפורולדאותובמאני

 · lהאבבדיקה,הואטעמיועיקרועם.נפששלההווהדאייתשל
אות~בכנרתוכתבם.ואףבהםשהגהלספריםמיוחדמעמדאין

סיפוריהסאיןכיהוא,מקדהוהאםדנות.שניםבמשךל~בנה-לבנה.
וראשי-ושייכותוהיזרקחיבורסיפוריאלאוניכר,ושסעבקע

תולדתן,ומרוצתהקהילה, :יוכיחוהאלההספדיםשלהנפשות
 r.cהבתינו").("קודרתייחוסהושלשלתהמשפחהומלוהא"),("עיר

נתינתואודךבלבדלארכיוסיפור").סרפד("ספן.גלגוליווקורות
אלא~צואותו,בחינתבלבדלאקובעיםהילוכםרצףאףאלא
'י iאפלפ\אהדןעלדבריםךייערדו,"מספרסדן,(דבנחלתו"עיקר

 .) 1979במאי, 4תשל"ט,איירז'"דבר",
כ{עגנון,בחקרסדןשלעמדתואתמחדשלבחרןשישדומה

למצ~יכולההיתהאל-נכרןלי.דנהשלבספ·דהמצטיידתשהיא
מציינתעצמהשהמחברתהוא.המענייןהצדלה.המסייעתנאבר
ומבי~,,ד'ת, lה'הת 1ל' 1הכשלסרפדבעגנוןהדואיםמבקדיםישכי

 .) 35(עמ'כדוגמהסדןאתבהעדת-שוליים
כבשו~ויכירהמחברת.שלמאמציהאתירקידבספרהקורא

טיעוניי·בצידקתישתכנעואףעגנון,ביצירתובבקיאות.ההניתוח
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הריהיניספר.מובלטיתשאינהשאףלמסקנה.שיגיעליוודאי:קרוב
הכוללתיצירתושילתה 1ומו·רכבולרבגוניותהנוגעתוהיאבו.ימזת

גור·שניםמי~ב·ללמעלהעל-פנישנתמשכהיצירהעגנון.:ש"י
פנימימתחיוצרתזומורכבותוליחידות.לעמווהןלמחברהןי:ת

המית·אתברגישות·אמ·תלבטאהיטיבשכיוצר-אמןעגינון.יצירת
יוצרכמובן.היה.לאעגנוןהמודר.ני.היהודיבקיוםהמצוייםים

עולםתימובתלעצבוביקשהיראים·ספריבסיגניוןשנקטואףרכי,
כאדםאותהלעציבשלאהיהיכו·ללאשבאמונה.לשלימות;רובה

i: בן"יתקופתנו.וני

שלםעולםמזרח·אידופהבג·ולתהיהודיבעברשרואהמיכל
והמחברית-יהודי·ת·ר·ו.חנית.אףאוחברתית.מבחינה:מושלם

והריחוחחיסטורי·ת.לאמתנאמןאינו-כנראהכך.זאתדואה:ה 1
השבתאות.כג·ודהיהדות.יסודותאתשעייעייימתופעותהעלם
החסידותבידהמאבקההשכלה.שלמלחמתההקמיעות.בחמת

האירופיהמודרניזםשלמתמדית.אךחזוחל·ת.והחדירה'~תנגדות.
r היקוםשלהטראגיסיומייהיהדות.תוךאלהחילוניותידנדת

בתולדותעצמובפנימובדלפרקאינו~שואהבאירופה~ודי
מפו·וראייהמחודשתבחינהדורשהריהוספקכלובלאיהודים.

ההיסטוריהשל-זהבכללהיאאףאמנותיתי·ראייה- 'llי
ית iביציחקיימ·תשתיבנית-היסרדהסבורגםהחדשה.בעת'הודית

 ;zז

ת

~ 
ה

' 
השנתיהמשתה

ש'כ

במיאמיהעבריהמועדון

ת

'~ 

';מיאמיהנאים

מניםמרז

העבריותנררצארתלהשתת:ו

כחרושפעמייםהמתקיימות

כיץ'נמיאמי

ת

ה

~ ,, 
r 
ף

אחה"צ 12:3oב· , 19soכפברואר 10 ,'אכיוםיים 1יתי

קוללינס,רחוב KONOVER) 5445 (קןנןנרכמלון
ביץ'מיאמי

המנה). $9.00 (

לש~פהליובל-חמאהמויקיך.ש(כשר)ונזחיהמשתית

מ.חנך 1חםרשקלוישלולכבוידוחמ;דוברתח·~ברית
פח 1חשת 1לה.פצוכש·ריוינומרצואתשהקדישגול, iח

חנוית 1מ 1ןביור,קי "lביניייהציבורייםבבתי~חםיפרה·~ברית

שינ·ים.מישךרבתיtבחצלחיחש.ניהל"חמה"

כאננלית)(התוכנית

לזגעןחי·אחחיכינםחכ·ל

ע'לדג"ת".עבר"תוה"ברית"הר\אר"
 :אצ.לפרטים

Mr. J. KOENIGSBERG 
1242 • 100 Lincoln Rd. Apt 

33139 • Miami Beach, Fla 
534-6420 ) 305 ( : Telephone 

דלעיל.חכתו~תאללשלוחברכותתרומות.הזמנות.

 Moadon lvriשםעל(המחאוית

 Tax-deductible)חן

--י~-~-מ_א_ימ_כ~ 5-34-6 ~_ 6 _ 9 _ 2כ_ט_י_ם_ר_ט_ים~נ-א~ל_טל_ם_ד_:_ 11--

אמו·נח.חמב·טאהאוריסודיוניוגאולה.חסדשלת 1תבניהיאעגנון
המחנותשהיטייבהתבנית-ביצירתוקיימיםותקווהביטחון

והאי·הטראגישלמאלמ.נטיםלהתעלםי·וכ.ללא-ניספרלהראויתה
זבחהיאשרקווצווייל.שלזו(כקביעתו"הדימוני"שלואףרוני

ת 1ביצי.רבהגזמת-מה)כמוהו,בה.שהשתמש.ורבים,ל"מחזירים"
מאקאברייםיסודותעללהצביעדי·חהדם""כייסייקיריאתעגנון.
ו.נחשלפרשנותהתתקבלאםגםעגינון.שלביצירתייקשהוחזות

עירקיאת-לבטלש·ואפתאינהואף-מבטלתשאינההרילי.
שלהחברתיתכצוואתייהדם'.כיסוי 11 (שקדגרשוןשלפרשנו.תו

תש.ל"ז).סיון,ו' ,ח)'מניים" 1"ימא,זעגניון",
עולםבענייןהמחברתשלדבריהמצידקתהמשתכנעהקורא
עתהחייבכלה",כ"הכנסתביצירהלעצבעגנוןשביקשהשלימות.
הג·".המאמין(בחיבו·רושק·דפר.ופ'שהציעבאפשרותלהתחשב

יירו·ותעודות,מחקריים :עגנון "'ש ,"כלה'בי.הכנסיתעיר.נים :יייל'
אוטופיה-קומיתלגנדחחי,נהכלה"ש"הכנסתתשל"ח.)שלים.
ינכספית.מציאות·אםכיקיימת.מציאותתיאורלא :משמע ;קומית

באמיר-שמאמיןמי"רקכישק.דשלבלשונו?.חזון-אחרית-ימים",
"שהמחבר-הספקןשקהשלמסק.נוחלממשה".עשויאולישלמהבה

שהחלו·השיטין.ביןהמרמזמישני.מסירגםלקורא-הספקןר 1מעבי
בספר 153(עמ'ון" 1ידברשוואגםאוליהגדוליםהקומייםמות

לשיטתם.-והאחריםלשיטתה.-חמחביר.תכאמור.הנזכר).
כפיהמסראתמקבלהספקןחקו·ראכימטעים.עצמושקדגרשון
היסודיהוויכוחיימשךעודספקכלללאמפרשו.-שקד-שהוא

וחוזותעומד·תשהיאבכך,היאלירנהשלתרומתהעגנון.בתפיסת
שלימיה.אמונהספוגמשוררבעגינוןלראותהתביעהעל

שליצירותיובסופיההשכל""מוסראתלקבלנוטחהמחברת
"מוסד-ההשכלעלביקורתמויתחתאףוהיאשהאו.כמותעגנון

בספ.רה). 37(עמ'לפגם" ..."טעםברורואהוהמפורש"החשוף
פישל"מעשה :הסיפורבסוףנאמרוכךדגים"."מזלבסיפו·רכגון

בבשרעיניךתתןאלליהתפ.ללהולךאתהשאםמלמ.דמהקראפ
רבהמסכמת .) 38·בעמ'(צוטטק·ודש"הילוכךיהאאלא .•.ודגים

ובנחי·בשקיפותמוסר-ההשכלעולההאלההדוגמאות"בכל :לי
 .)םש(עלי·יולהצביעלחזורצורךואיןהסיפוריםשלמגופםרות
לבעל·אדם"ביןהחש·ובבמאמרוהראהכברורססשמואלפרופ'אך

 "'שהנזכר(בקובץומלואה'"ב.עירוגלגוליהםמוטיבים :חיים
ג·רוטסקיתתפיסהשישואילך.) 253עמ'ותעודות,מחקרים :עגנון

~בעיקרההשכלהבספרותהדגמוטיבבדיקתרקעעלהדגבסיפור
בנושאמאמריי(והשורהנפש""גלגולאוטויצחקשלבסאטירח

שלהסיפורשיטותעל . 1978 . 12-11מס'נרת, 1ופrןשבנקורתזה
 ,'גהיהי:זרת,ל•מדעיהשישיהעולמיהקונגרסבדב·ריוכןאוטו.

זיקוית--לעי.תים,כרמם.ומפורש"כ"חשוףשנראהמהובכן,תשל"ז).
רדדךהעם,ספרותשללקורפוסרמוזיםוקשרים"תת-קרקעיות"

העגנוני.הטכיסטלקריאתהדרכיםאחתרקהיא"הפשט"

ביצירתהחסדלנושאכאמור.מוקדש.הספרמןנכבדחלק
וכבן·רציניטיעוןמהווהזהבנושאוהמפורטהמקיףטיפולהעגנון.
בתפי·והחיו·בהאורב·ראייתהמצדדתהמחברת.ש·ללעמדתהמשקל
ביצירתו.והתקווההחסדשלובמרכזיותםעגנוןשלהקירמי·תסתו

יביןלחברו.אדםוביןלקרנואדםשביןבחסדזןזהבנושאטיפולה
חבל.והלאומית-המשיחית.האישיתהגאולהעלועומדלעצמו.אדם

 42-כעמ'הקאתוליתל.תפיסההמחברתנדרשהת"חסד"שבהגדרת
המק·ורית.היהודיתבתפיסהוהמעיטהעגנון.שלמעולמוהרחוקה .) 43

ינהיג·וההתעמקותהכפיל)הזמן. :(כיגוןבספרהנושאים~ריבוי
בכמהמרכזייםובנושאיםעגנוןשלבודדותיצירו·תשלשוניםטים

ביקורת-מלאכת·יאתועושיםהמבקר.עלמקשיםמיציררתייי
בלתי·אףמסויימ.תובמידהבלתי-אפשרית,כמעט-הביקורת

מיכלולעלזרמעידמצומצמתבסקירהלעמודהנמ·נעמןהוגנת.
גםמהיתר.בפירושעסקהו·שבהןהמחברתעמדהשעלייתןהבעיות
הזז.שללזוגםאלאעגנוןשלליציר·תזרקלאמוקדששהספר

אתלשקףמתיימריםאינםזהבמאמרשהדיוניםאיפוא.מובן.
ולהעירעיקריהעללעמודאלאזה.בספרלירנהשלעב·ודתהכלל
ולהתע.ניינ·ו·תר.המבקרשללשיפוטותנתר.ניםנבחרים.נושאיםעל

בחלקורקלע·סוקביכ·רתיהדיון.אתלצמצםההכר:חמתוך
רשימ·רש>יחםכשמריתהדןהשני,החלקואילוהסרפ.שלהראשון
מצריךהזז.לביק·ורתת·רומחספק.כלבלאבו.שישהזז.ביצירת
נפז.זטיפול

מירכביתחאתלירנהשלעבודתההוכיחהמכליותר :לסיכום
עגנון.בפרשנויתברייבוי·פניםהצרידואתוהראתהעגנוןיצירתשל

חשוביםספריםשלנכבדהלשורהמצטרףעגנון·ב:ביקיורתזהספיר
 •ם. nוזילונולזשק.דקורצווייל.סדן,של
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