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עגנוןש"ישלתסופרינ'אגדתעירו

צרריקיהודיתמאת

שלטבילהוטבלמקרה-מיםלחרךירדהסופר,רפאלקםדמדומי-הנוקר"עם
כילהושכירת-חלב.כרבד-ראשמחרךבתפילהועמדרנסתפגעלהשחרית,

ספר-לכתובמסייםשחראנשעהנקיגרףלושיהיהכדיוטבלירדתפילתו,
תורה.

שתהאהזאת,חתררחשלשעתהתגיעאימתימהרהר:זהסופרהיהמרוניםימים
אבירלפניליבומכורןכתענית,רצופיםימיםשלרשהיושברחיהנגמרת.

עליונתרחמרהשמייםשמןעדקרנו,לפניומתקדשבייחודיםעוסקשבשמיים,
מגרשתוחיתתלמרחו,ובכנסחנרמפעפעתוחיתהלנשמתו,יודחסהרהשלושפע

פגם.שלחששאפילוהימנושנשתכחעדמתוכו,פיגולמחשכתכל

החלונות,שלאורםסתםאמותיו.ד'לתוךנכנסעליונה,בהארהשחשמכיון
בקדושהונרחבהקודשנעברותעוסקוהתחילטמאדברשוםבעדםמציץיהאשלא

כלסחררסחורמרחפותבררנותשלונברתוריביאלפיםאלפירחיירנטחרח.
האחרונההיריעהגניעלחרזהידואתמרשןרחיהנדיר.ורשםשחראאות

חריטהלכלומקשיבמאזיןמימיו.כמותרחששלאנמרץ,ונחשקעצומהככרונה
הקולמוסמתוןויוצאמתהלךשומע,חראאלוהיםקולאחכאילונתינת,כשעת

שנספר.אחרוניםלפסוקיםשתגיעעדערשההיהרנןאליו.רמזנו

חלולותאותיותשבסוףפסוקיםמניחשיהאהתורה,כסירםתמידרפאלחיהנרחג
למלאותבמצררהמישראלאדםלזברתכדישבעולם,סת"םסופריכלשלכדרכם

נקרדשר,אחריםיגערלכלכן.ערשהאיברהחררהכזאתנרםכתרדה.אחתארח
נדמי-ימיה;לעולמהשהלכהעדן,מנוחתהאשחרנשמחלזכריגמרנהבעצמואלא
זמראותרואףממש,בידיועשהאלותשמישי-קדושהאפילואלאנלכדזרולא

חיבור.בעצמוהריעשייתוגמרלאחרשישמיעחר

עציבתרןספרראחוגללנשקהאחרון,הפסוקשללסופררפאלשתגיעמנירן
הספראחהגביהומידאשחר.שלשמחידונעצםעליהםשרשםמתוקנים,חיים
מאליו.ומזמרבמחולותיוצאוהתחיללמעלה

אוזנייקלטושכנרלונדורלגמרי.חדשאינוזהשניגוןהוא,מרגישנרם
ראינולילהחזיוןמחרךרקהואמזמרארהיכן?אבלמקרם,באיזהמנגינותיו

מח?יודע
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ימי-הילדות.באביבהםועדייואחד.חודהשמחתשליוםנזכרחראוחנה
ומסתכלתנעזרת-נשים,למעלהוהיאלמטחחראנקלריז,שניהםהסעומדים

שלואשרנהבהקפהרפאלנתכבדשעהנאותההשבכה.דדךדנהנאהבהעליו
שחיברונאהזמרמזמררחיהומרקד,בידרתרדהוספדסובברחיהנחרדים,

טפי,נתפקחרהנמצאיםואוזנילקלריזדממהידדהמידהחורה.לכברד
מעזרת-ידדועלמותשלמחנותומחברתניגון.אותרשלמחיקתו.לרחש
יוצאותאלושלליבותיהןרחיוהגברים.ביולעצמןמקרסוקבעונשים
התפעלות.מדובזמרומדי

והבחורותלפניהם.ואשרנההואויוצאהנימה,אחודיהנחרדיםוסרבנים
ידהאתמדיםאףמניחההנההתודה.ספדיכלפיאצבעותיהןראשיפושטות

גר-עדן,כריחאפהונשמתנזר,זרידיהםנוגעותרחיוספרר.גניעל
וכרכשופירלתוךמרצצרוחראסבינו,ומבשםמחמםאט,ידועלמסלסל
 .בלננו

בחינהליבואלספררהואכובשלנפשו.ונוחהנעימהזר,קלהשעהלויפה
ביניהם.מתאמץחםלכלו:ודרמהיתדה,

ומזמר.ומרקד

החדר.שלחללומחרךלאוזניומגיעמדחוקקולוהד
בזמירותיו?לרמסייעמיעימו?מרקדשםזהמי

מדים?
נאים?כךכלחלומותישנםכלרםאךחרא?חלוםרקאר

תלגה.ליפוףאתמדגישוהדיחונח.נגעכבדהנחבנשמתו.ונעיםוהולך
הימנו?פרוכתלעשרתהארגזמתוךאותרהוציאוהדיחרפתה?!תלג

מעולם.כזהקורת-דוחהדגישלאמעולם
שפתותיהם.עלפלאושידבמחולותאיחהחראויוצא

אתהאירההשלהבתואחרוןהמרות.מחולתעלאורקרזרקההדועכתוהעששית
פרושחופהותלגבזרועותרדהוספדארצהמוטלכשחראהסרפד,רפאלפני

עליהם".

בתרךשנתפרסםכפי lנעבדיתהסרפד''אגדתשלהראשוןגלגולוכאןעד
תדס"ט,הצעיד'נ'הפרעלהחיים',חרוכותעלאודחערכומרשימות-'לרז
הפייטןחמדתשליצירתוזרתייצירה:נתרךיצירההיא'לרז' . 17גלירר

'כמאבקשקד,ג.דאה:היצירה,שלתיידימקודהט~נץ','טריטעועל . 1
פועליםספריתעגנון,שלהסיפוראמנותהסנטימנטליות',שללעם

) 1973 ( . 
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יצירה ') 18-14רת lגלירתרס"ט,צ 11הפוה(ראה:מרים'של'בארהגיבור
'אגדתאהובתו.מריםשלחקרניםנשראיחעלצערואתלשקעהואמבקששבה

הגיבורשקרואקטן''סיפורחמדתשלכלשוברחרא'לרז'נוסחהסופר'
למרת.שנוטההחולהאהובתוזהרה,באוזניחמדת)חרא(גם

כיצירההסופר''אגדתלראשונהנתפרסמהבתרע"ט,יותר,מאוחרשניםכע"שר
שלזהנוסחלחובר.שלשבעריכתו'ערכים'נקובץנמימדיחנרחבתעצמאית
נירם,שנידינוהיצירהלנוסחובחיטוב)(בהיקףבמתכונתוזהההיצירה
לבררןכדינחםישחרייחסית,חםקליםאמנםשאםחילופי-לשרן,להוציא

היצירה.שלהמיוחדתאווירתהאתדקרתניתר

שלח,תרע"טלנוסחתרס"טמנוסחהיצירהשנתגלגלהשהגלגוללהבחין,קל
חראשמבקשעדעגנוןשלביצירתותאפיחיסורשלהתעצמותובסימןעומד

דרךדרכו,פיעלנחםולטפלחדראמטיואתהליריאתתוכראללהבליע
רחנינרחרת.השלווההרחבות,

 2חערטילאית-רמזניתהסצנהאתעגנוןניצרהמורחבשננוסחלהבחיןנקל
ארתחוהקיף'לרז',נוסחהיצירהשלעצמהכלשהיאתמררתי'ריקודשל

זר.שלוצמיחתהקרקע-גידולהאתכמצעשפורשתרחבת-נשימה,אפיתביריעה
הסופר','חגרתשלמטעמהגםהסופר',נ'אגדתעגנון,נחנתךדרמה,נכן,

נמסכת-חייםגםאחתלאהמשוקעהאגדיהנופךאתדרכהפיעלשחושפת
לכאורח.ריאליתשהיא

שדרכוחחנחנח,אתולאשרלחזקכדינרשישאפילו!)(ונר-זמניזההמחלן
אתעגנוןשגלגלבגלגולמתגלחתאפי,שלבבררנואותרמוליכהעגנוןשל

מרים',של'נארחעםנר-זמניתכמעטשנתפרסמה'עלית-בשמחי,הקצרהיצירתו
מארדסמרךשנתפרסמהיחנידחי,הגזולהיצירתושללפרק-הסירםארתחוהפר

שמשמערתםרומזיםבבינרייםלהבחין,שניתרכפימשופע,'לרזינוסח . 2
עלסקרנותו.אתשעוררוולאחרהכתובשלהשיטיןמביולקוראמסתברת
ריזרי'זהיהרומזיםבבינרייםעגנוןשערשהומיוחדמענייושימוש

נגרף-יצירתופעםמדילחםנדרששחראהסיכומיםאתמארגךכמרכיב
עגנון',שלבסגנונוהמיליותשל'הפונקציהבמאמריעמדתיהמאוחרת,
 . 58-57עמי , 8-7עלי-שיח
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 3 .'ערכים'נוסחהסרפד'ל'אגדח

עלאחתככלהסרפד'),וב'אגדח(נ'הנידח'היצירותכשחיכילומר,ניחר
התרחשותשעניינוהמצומצם,הסיפוריהגרעיןאתעגנוןשיקעדרכה,פי

תוךאלמותר)מעמד-הדיוק(למעןיחידשלבעולמומסעירהחד-פעמית
שלחייומסיכותאתהסדרעלשפורשת'סביבה''לרשמעמידהסיפוריתמסכת

שלחייהבמסיבותאררגאניתאחיזהואחוזותשלרבותשהןתוךהגיבור
 4ארתר.שמקיפההחכרה

בהןהקרואאתשלפנינוהיצירותמוליכותזרבמתכונתןנילומר,למרתו
להיפעלרתממתןיסרוהןמכניסותבנךהפאתטי.הסירםמעמדלקראתצעד-צעד
ומקבלתשבסירםהמופלאהההתרחשותגםמתעשרתכנךאךהקורא,שלהרגשית

ועומק.יתר-מורכנות

לי,נראהאךנוסחים.נעימותרנפררטרותכהרחבהכאןלעסוקככוונתיאיו
הבחנות,ולהבליטלהחריףנדינרישנסמוך,אלחבשניחטוף,גםולושעירו

נירם.בידינוהמצריהסופר''אגדתשלבנוסחצמודהקרואהנדיתוךהערלות

מגיע'ערכים'בנוסחהחלהסופר''אגדתשלמורכבותוכינעיר,כךבעקבות
לאעדייוהיצירהשל'לרזישננוסחכךעלדעתנוניתןאםהמחשת-יתר,לכלל
זהבחרמולרשנחשפוהפוטנציאליםכלאתומפרושמרועמיצריעגנוןמיצה

 ; 445-443עמיכ"א,כיהשילוח'(תרע"ט),כרךנתפרסםבשמחי'עלית . 3
 . 54-1ד,(תרע"ט),עמ'ב'חתקרפהינתפרסם'הנידח'

סמרךשנתפרסמושלפנינוהיצירותשתיעלשרצנזירתהעובדהמאלפת . 4
והסתייגומעצבות-הררי,בחןלראותנטרהמורחבת,במתכונתןלהופעתן
מרצא,שעגנרךקמחיהסופר'):'אגדתשלמזה(בעיקרהסיומיםמןאפילו
התמודדותדרמטי-אינסני-סימלי",כמעט"נושאעםכאןלהתמודדמנסח

עגנוןשלדרו-יצירתואתלדעתו,חולמת,אינהשכןאותרשמפתיעה
גינצנררג, ;) 11חרבות ,)פ"רת(הפרה"צ'ערכים',עלשלורצנזיה(ראה

"בסוףניחראגםנ),טרען(כ'מקלט''עונים'עלשלוכרצנזיה
וננשל-כמעטטהורהאימפרסיוניסטיתשירחלנרלתתעגנוןרצחהסיפור
'סרפד'שלהטיפוסייםחייוכתארומסתפקהמספראיוגמרו.כשלרן

-אשתועליוכמרתהיחידי'נפשנפשר,אתלחשוףגםמנסהאלאכישראל,
'המחרישהיחרדיהסופרנפשאתהיודעיםשנן Jביררערלההדברראיו

מאמריזהלענייוראהלר?יי.הנאמיו-ובשמחתוכאכלוומתאפקבאהבתו'
בני,כרךתשמ"א),(טבת, , 2מאזניםעגנון',כיקרותשל'ראשיתה

 . 103-95עמ'
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של'נארהגיבורחמדת,כילכלמעללהזכירדיחוזרת.קריאהתרועצמו
שמספר(כפיבלבטי-יצירההרכההנתרןמשרורהואלוזו, tוגיבורמריסו

היצירה),מסופרתשמשמולניהד"פיוהמביאוהמסדרה'מלקטאודותיולנר
שמזההלמעגל-הזהותמחוץנותרתזרעובדהכילומר,שנכוןדרמהאך

חמדתשלעצמושהשתקפותלתבחיןנקלגיבורו.רפאלעםחמדתעצמו
להפרידמאיים sשהמררתאוהבים,ששניהםכעובדהמתמצהרפאלשלבעולמו
כוח-בדולשכהכתחושה,גםהזהרתמתמצתואולימאהרנת-ליכם,אותם
לו.ירכללאחמרותשגםעדאהבתם

'התורהשלבכתיבתהלרגילמעברמשתההאמנם'לרזינוסחשלתסופררפאל
תוךחרפךאינועדייואןהאהובה,נשמת-אשתולזכרכותבשהואהזאת',

העיצוביסודיאחרלסרגית-החיפרששנדרשהמשורר,שלפררטרטיפרסכךכדי
-העזותהנפשלהיפעלרירתרהרלםראוימנעלתתכדיכרשישהאמנותי

כמי-קרחשטבללאחריערנים',נוסחשללרפאליותרמאוחרלושנגלה'סררי
כברעם-חוממה"."חלישות-כוחומחרךכתיבהלידיוהגיענירם-שלג,

ולהיטהר,להתפללבמקורה,לטבולהואגםמקפידאמנם'לרז'נרסחשלרפאל
כעיצומהשררישהואתוךשכותבכמימפורשותהואמתוארעדייוזאתעםאך

והואעליונה",כהארהשחש"נירןהנתינהלמעשהניגשחראההתרגשות:של
מרחפותכוונותשל.רננותוריביאלפים"אלפינתרךשררישהואתוךכותב
בה,איושעדייוהעובדה,גםבולטתנדיר".רושםשהואאותכלסחררסחרר

שבנוסחיםוהמופלאהחרישימן'לרזי,נוסחשלומריםרפאלשלבאהבתם
'שמחת-תורה',שלבמעמדנפגשים'לרזי,נוסחשלומריםרפאלה~ארחרים:

כזרג-נאהבים'ריקוד-המרותי,שלבמעמדשרשהואהניגוןאתרפאלשאלממנו
יוםשלהמסיבותאת ) 6ספררת-ההשכלהשלאחדיםגיבורים(כדוגמתהמנצלים

ומגיעיםנקהל-הגברים,להתערבולנשיםלנעדרתשמתירותנקלריז,שמחת-חררה
רפאל.שבידיםפר-התררהאתמנשקתכשמריםממשמגע-ידולכללמגע-עירלכלל

שלשולחנהעלעדייוש"סמרןהמתחיל,עגנוןשערשההשימושלענייו . 5
כעיקר , 1לעיל:הערהג.שקד,דאה:חמורת,במרטיבהרומנטיקה"

 . 38-36עמ'
ש"ישלוהבנים''האבותגיבורירבן-דודרחלשלמפגשםלדוגמהראה . 6

פיה"מנשיקותרב"נחשקנושקתרחלזי.פרקשם,(מנדלי),אנרמרביץ
נבלינשקהנושאהידאתגםכי"עדבהקפות,הנישאהתורהספראת

לנגדהעומדנר-דודרהבהוחרא---להקרואוקולנושקתהיאדעת.
 .)ח"יעמיידביר,הרצאתמנדלי,כתני(כל "--בידווספר-התורה

ומענייונושאי-הדגלים,והילדיםהנשיםהזקנים,אתמתארמנדליגם
 .הסופר'אגדתכיי"אפרקשלזהעםתאודואתלעמת



           
       

122 

אתהמשקףרגשניכסיפור-אהביםמתמצה'לרזינוסחהסופר\'אגדת
שחוששהחששותמתוןללמודניתןכדעלוזהרה.חמדתשלהאומללהאהבתם
וחיכהעצובכה''הסיפורשכןזר,יצירתועםזהרהשלמגעהמפניחמדת
עםהחוזרשלומפגשומפניחוששאפילוחמדת-מכןויותרשממה".לנה

שנית.ידינכתבלקורתמתיראהמחבראבי"גםידיר:מתחתשיצאההיצירה
בשעתה".לצרהדיהבזה,חגעאלבן-ארם,לי:מרמזיםהשמיםמןזרמה

המרותמלאךשלגסותפסיעות"רקכן:חמדתמתארבשעת-כחינההרגשתואת
ניותרמאלפתטמיר".מפחדחרזהונפשיטהורותבפשרתבחיידורסותשמעתי

"אניזהרה:שלבאוזניההסיפורשלקריאתודרךאחהמתארתהנאההפוסקת
המרעישיםהמקומרתעלמדלגואניהסיפור).(שלמקצתואפסלפניהקרוא

ערשהואנינחצריר.תד--:ןיררלשרניבללומשכןשםהכאבאשרובמקרםלניאת
ותהירפאים,לעמקירדתיכמרזאתובכל )!(פיסקי-עיתרנרחכעירמזה

היריעות.מעלמתגוללכאביאןבררולאוכאביליל-נשמרת.מקשיבהאוזני
 '"---הבוקרדמדומי'עםאחת:ובנשימהחטופהקריאהקרואואני

 .).צ.י-שלי(ההטעמות

המלאהנוסחחראנ'לרז'שלפנינונוסח-הסיפוראםלהחליטאמנםקשה . 7
כאןאוליאוובהבלעת-קול,בדילוגיםזהרהבאוזניחמרתקוראשמתוכו

כוונתובדיוקלמההנהירלאגםעגנון .ה'מארפק'הנוסחלפנינוכנר
ברשישמאלף'מסמן'כאןלברמזרמךבדיעבדאן .כ'פיסקי-עיתרנות'

כילצייו,חשובשלו.נאמנות-הסיפורעגנוןשלדרכועלללמדנןכרי
'וצרו'ביושחשתחושת-פערעללקרנןמרבהמרים'של'בארהשלחמדת

אלקיםואשעליורגשלבר("חמדתשלוליצירתוהנרגעבכלי'יכרלת'
המובחרמןבהלסלקוכשבאהיא,מימייתזרשדיראלאבקרבו,מתלקחת

חשקה"נפשר ;"--ידירבתרןאשהרפסקהשלהבתככתהשנרגשוחיר
לשכללם:נתירשטחנטרםמחשבתו,לתחילתסופושיהאמה,דברלבורא
ותשוקת-היכולתמןגדולהיהוצובראפסהשמימה.מגיעיםשירחהיכלי

--נוחרמכפיהיצירה
גמרעםואילו . 46עמ' ' 14רךגליהפוה"צ,ו 11

אמנםמגלההואסיפוק:תחושתחמרתחשהסופר','אגדתשלכתיבתה
הואזאתעםאןהקטן'),'הסיפור(שלטיבו"מהידעתילאש"עוד
עלהכזהשסיפורהאיש,"אשריוכיהרוח",עלי"צלחהכימכריז

כחומרהכרוךכלאתלמצרתכלאזר.ברוחנוספותוהכרזותבידר!"
גרמניה'תקופתבחיבורילהנדרשתישכנרהערהעלאחזרושלפנינו,
שתחושתנראהמרים':של'בארהעםכקשר ) 55עמ'(שם,עגנון'שלביצירתו
נדומהכאך,נזקקשחראהעובדהמרנובעתחמדתהפעםשחשה'חצלחהי

שנןמעיקרה,'אימפרסרנלית'למתכונתכ'עגונרת',יפהשעלהלנסיוך
ערותו.ומרחיקהסופררפאלעלשלוהפרטיתהסיטואציהאתהואמשליו
1 ) 1968נאנר:(א.גם:ראהדרמהכרוחהערה Nostalgia and Nightmare 
על-ידיכ'עגרנרת'סנטימנטליותמעודףעגנוןניצללזכריו . 63עמ'
העממי.הסיפורמתכונתאתלושאימץכן
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אמו l 8רמברנדט,אמנותשלבהקשרעגנוןלהםשנזקקבמונחיםלהשתמשאם
תרגת-הנפש' tשלהחיבוראתלהשיגעגגוןהשכיללאעדייוילנזיננוסחכי
המאוחריםבנוסחיוהסופר''אגדתאתשמפקיעחיברו'מנוחת-הנפשי.עם

כדינשתרךהמרומם,האיפוקמןבורנותןהעודפתהסנטימנטליותשלמתחומה
הדברים.שלהסגוליתאיכרתםומתעשרתמתגוונתגםכך

ראשוני-פורקןלחמצא,;'לרז'נוסח .תסופריב'אגדתכילומרניחןוערד,זאת
 9מריםי,שלביבארחלנומסופרעליתמילדות,עגנוןשלנחייתועדייוגרלמני

שבה:והמסעיררהמיםתרריהפנטסטיעלחבאלאדחשלעולמהאחרתאגדת,אחר
 )!(נוראמעשהאחרילחזור(אימו)ממנונתבקשתואחתפעמיםרמאה-- 11

-השומעהילדראילרחלב-ירח",חולבתחיתההלבנהשבלילותהמכשפה,שלזר
בפניו.מתרקםתתחילחזיתשלוקרוםמשתתקהפעוטליבוחיהכחללו"בשערת
לגמרי,שנתעצמרעדהתכווצוושרבמאליהוונפתחוהתעוררוהמלבבותעיניו
לנרמסופררעודמצוא".עתעדלמשמרתאותרגנזואןסוד,לחןנתגלחכאילו

אחרינוחותחיוהבנותכילביהד"פ',והמניאוהמסדרחימלקטעל-ידי
שאיבתהאהבהעלדבריואתקוראותאלור"כשהיוחמדת,שלימליצרת-אמורתירי

פירכםוחלבדמעותעיניתונתמלארנאהבה,נשמתהשיצאההבתולהרעלנענית
בדרןלוקראהאחתרכלהמשורר,שםאתהמירואלושרינותויזרע,לצאת.
 .).צ.י-שלי(ההטעמהחמדתי!"חיבה:

הסיטואציהאתשנידינוהסופר''אגדתשואלתאמנםאםכינאמר,כןבעקבות
שלחתמאטיקתאלכאןהיאחוזרתדברשלבעיקרוהרי'לרזי,שלהסיפורית
אתומחליפתושנח 10 ,)!(מרים'של'נאותלפניערדשנתפרסמת'עגונות',

'עגונות'שלהנפשיתהעגינותמענייוהערלהנשגבהסנטימנטליהנשמרת'ייליל
'עגונות'וכדוגמתאליה.המתלווהתמיםטי-רליגירזי-ארניברסאליהנופךעל

הנפשיתהעגינותסרגיתואילן,יערנים'נרסח Jהסרפר'ניאגרתגםמשולבת
האהבהלנירבינווחוצצתהאמןאתהבולעתכמלאכת-קודשהאמנותכסוגית
הבשר-ודמית.הארצית

 . 439עמישירח,ראה: . 8
איגרתגםראהחנאלאדחאחרנחייתולענייו ; 5עמי , 14גליררשם,ראה . 9

 . 7עמיעצמי.אלמעצמיזיק,למ"אארטרנירגראפית
ואילו ;תרס"ט)(סתיואיחוכרתבי'כרךביהערמרינתפרסם'גוגרנרתי . 10

 . 18-14גלירנרת(תום"ט),תצעיר'ב'חפרעלנתפרסםמרים'של'בארה
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מעבר'עגונות'לכיוהסופר''אגדתכיוהשרבימןלהתעלםאמנםאיו
עלהמתחייב,אלויצירותמשתיהערלההמזגחראשרנההמשותפת:לתמאטיקה

הגיבוריםשלכטיבםהעלילה,שלנטינההשרבימןהמסובב,ארהסינהדרך
המיתית,יעגרנרתיעםחעימרתרקעעלשדווקאאלאהסיפורית.רנמתכרנת
מקבליםזהרקעעלדווקאמעיקרה,קוסמיתנזירההמתרחשתהאקזוטית,

הסרפד'.'אגדתשלה'קאמרייםירהמימדיםהאיפוק,החרישיות,יתרנליט~ת
'עגונות''אתבמוצרתומקדמתחרצההפורצתהדינאמיתהפעילותרקעעל

יסרד-ההתנרננרתנולטהסופר','אגדתשלהמעיו-סטאטיתאיטירתהבולטת
כעקבותיה,הקרואיםהיצירח{ראנרהיאנתרנהדרמה,שכןארתה:שמאפיין

כאןנזכירלהראות.שאנסהכפיחללה,אתשממלאהשתקפויותשלכמשחק
בסירנותכאלו,אלואנושייםמצניםמשתקפיםשלפנינוכיצירהכיכהכללה,

המעשיתהמשל,כמתכונתשנתגנשרסמלייםבסירנותמתוךמשתקפיםעובדתיים
ושנהההכללהמןכאןמשתלשלתההתפרטותחלילה.וחוזרהאנקדוטהאו

ההגיונותמןכאךמולידאחדרצף-לכלמעלאךתוכה;אלומתגלגלת
רעדהעלילה,מןנפרדכלתיכחלקהגיבוראתשמעסיקיםבחילכות-כתינה

כתורת-השיר,סדורהמשנחמעיו(שהופכיםאלהשללמעשההלכהלהגשמתם
"אלהאתלפנינולפורשמנתעלעגנוןשבחרהכתיבהנדרךמאמץ),שהמחבר
הסרפד".רפאלתולדות

להתבונןעלינוהסופר','אגדתשלהמיוחדמיזגהעללעמודאנחנומכקשיםאם
להסגירכדינרישהיצירהשלהחיטובמעשהשכךנדרך-חיטרנה.וראשונהכראש

בחרזולהכתיבכדינחרישסיפרו,כדיתרוהמספרארחה'נרשם'שנההדרךאח
המאתרתחאינטרנאציהשלממכררניהאחדשהואהקורא,שלריתמוס-הקליטהאת
ביאגדתהצמודהעיוןאתלכןנפתחהמשמעות.שלנקרדרח-הכובדאתדרכהפיעל

בתנועהזהאתזחהפרקיםעוקביםשםכביעגרנרתי'שלאכיבהבחנההסרפד'
שהםפרקים-פרקיםהסופר''אגדתעשויההשיא,ואלההמשךאלהשואפתנמרצת
מכחינהרתךתמאטיתמבחינההןבתחרמי-עצמר,אחדכלסגוריםתאיםבבחינת
שלהישרות'לפרישתהיקלאסיתידוגמהלפנינושכאןלומר,ניחןצורנית.
הדראמטייםהפוטנציאליםאתולמתךלהבליעכדיבהשישפרישה 11אפית,יצירה

האישהשלמרתהעוצר-רחם,שעניינהשלפנינוכזריצירהשלבמוקדיההטמונים
שלאורו'ריקוד-המרות'שלמעמד-הכלרעללזכרה,כתיבת-ספר-תרדההאהובה,
חייםביוהבחנהלכלמעברכהילהבני-הזרגאתשמקיפחהמופלאההאהבהנחשפת
ומורת.

כחליפת-המכתביםוגטהשילרשנתנוהסימןאתיפתהיאממחישתדרמה . 11
קצר-אץהאפיקןאיופירעלהאפית,היצירהשללמהלכהבאשרביניהם
וצעד.צעדכלעלובאהבהנאררך-ררחמשתההאלאהמטרה,אלנשימה
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הזרימהתחושתאתביצירהשמעמירההיאהיאהפרקיםשלסגירותםכאמור,
הריתמוסאתלאברשמבלילהבחיןעלינוזאתעםאןראחררת-הטרן,השררה
תבניותלכללניניהםהפרקיםמצטרפיםעצמאותם,אתלאברומבליהשררה

משחק-שללחילופיםשנתרןחיטוב-~;שמציעותיותר,נרחבותמרררלרירת
rי

של-הנרנר nנקרררשלרמסריימרחןנוקשותןאחלהגמישנדינרשישצרורת
היאביצירתוורווחתעגנוןעלחנינהטכניקהדברי:אתאבהירהיצירה.

עכשיוהדברים.נ;ר"זהדרךעלההתפרטרת,אלההכללהמןהמוליכהזר
אןהסופר'.ניאגרתגםניריונקוטהזרטכניקה 12אחר".פרטלןנפרוט
אתשמסמנתהנקורהולתזוזהלהסטהכאןניחנתכיצרלהבחיןאפשררומה,
שהיאהחד-פעמיתההתרחשותאלההתפרטרת,אלההכללהמןוהמעברהמפנה
דרמה,לנר,מציעההיצירה-אחרתזאתלומרראםהיצירה.שלעיקרה
תמרנת-שלממעגלהנע'. tהאלה'נח'מןקביעת-מעברשלאפשרויותמספר
סמרךארחהמלוויםשאברעלילהשלהרינאמירתאלאקספרזיצירניתמצב

להתרחשותה.

היצירהשלא'נפרקלקוראשניתרכןעללהצניעהבאיםברבריאנסה
 .'ר-'אהחטיבהאתכאקספוזיציהלראותמכןלאחרביתואןכבאקספוזיציה,

להרחיבוניתרא'-רי.לסירםערהנזכרתנקרות-המפנהאתלהסיטניתר
 .'ח-'אשלהחטיבהבכלאקספוזיציהטעםולטעום

הדרגתית.התרחבותנילהבהירהראוימןמקורב,ברבריםשנתבונןלפני
היצירהשלהגדולחלקהעלוהחלתההאקספוזיציהשלשתארחי.זרמעיו

נמעטמעמדמתןתוךלטרקליןפרוזדורביוההבחנהטשטושמשמעהנולה,
הנזכרותהתחנותשלהפורצתהרינאמירתהקהאתמשמעהביצירה;להםשררה

חרךאלהאררעיםומשתלשליםמתקדמיםניצראברמשחשיםירחושכןבעלילה,
תבליטומעמידיםאלהעלאלהלפנינוהםמתערמיםדרמהזה,אחרבזההזמן
והולכתגדלההרחנההנח.נתרךכאילוומוקפאהנעאחוזשנרתמרנת-מצב,של
הקרוא,מצדמוחניתולקליטהלהתבוננותפניהמשמעההאקספוזיציהשלזו

הנאות.לקראתמגוריםוביצריםבחרדההמצפהלסקרנותופניהדווקאולאר

החטיבותמןאחתלכלאקספוזיציהבבחינתהריהוכשלעצמוא'שפרקספקאיו
החיצוניים-צורנייםבסימני-הסגירהלהבחיןקלשהצעתי.האקספרזיצירנירת

הפזמוןהואככולםהבולטעצמה.כפניעומדתיחידהלכללאותרשמעגלים
רפאלתולדות("אלהרפאלשללעיסוקובפתיחהשנתררדענרלאחרהמבריח:
קבע:שלכעוברהומהדהרתזרעוברהחוזרתהסופר")

חי.עמ'והעצים.האשהשנוי.הצער'לפיראה: . 12
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 ; Cשניה(שררהוכטהרה"בקדושהרמזרזרתתפיליוספריםכותב"רחיה-
הראשונה);חפיסקחכסיוםתורה"ספרלררכרתנירשנהסופר"ורפאל-
השלישית);הפיסקה(פתיחתוכותב"יושב"ורפאל-
הפרק).כסירםוכטהרה"כקדושההענודהרעלהתורהעלירשנ"והוא-

למלאכת-רפאלשלהגמורההתמכרותואתלהמחישכדישלפנינובחזרהכהיש
הימנהפנוימקרםכעולמו,כר,נותרשלאעדבה,עוסקשהואהקודש

שלפנינו.המשפטיםשנפתחהחיבורו•כמרנן,ממלאת,הטעמהשלחשרנ(תפקיד
עובדת-טמונהוכתשתיתנרקעיהיה,אשרהמסופריהאמתוכה:משתמעככיכול
וכותב")."יושב-רפאלשלעיסוקוהואשאחדהיסוד

שלפנינונפרקנראיוכיראשונהכקריאהדמינואםאמנםכיונעיר,נוסיף
דעתנוביתוהמאוחר,אתנקדיםאםהרינלכד,והרגלנרהגלהציעכדיאלא
כולה:היצירהשלעלילתהמשפטי-הפתיחהמתוךנרמזתככרשנעצםכךעל

- "---בניםעלעצורשהיהנעל-ביתרכל---רפאלתולדות"אלה
הוא'נעל-הבית'שלהמיוחדהמקרה Sארפאל 5שמעניינושהמעברלהודותיש

אתולאפייןלמצרתכדיבראיוהרידברשללאמיתרשכןצפרי,בלתיקצת
לפתיחהדרמהמתכונתעגנוןלפנינוהציעשכאךאלארפאל.שלעיסוקועיקר

שנהעשרהשנעבןירסףיעקבתולדות"אלהככראשית:ל"זפרקשלהמפורסמת
דבריו:ואלהרש"יניזרע,נדרש,זהלפסוק ·"--בצאןאחיואתורעהחיה
שאירעמהרכל ) ...דברים(כמהמפניביוסףיעקבתולדותהכתובתלה--"

 .") ... (ליוסףאירעליעקב

נקלהרונרפאלי,אירעבבעל-הביתשאירעמהש'כלכךמתוךאנונרמזיםראם
לומראףניתרהעובדה.אתעדייוזהבשלבלהבליעהמספרמבקשכיצדלהבחין
לקראתוההעלמההרמזדרךעלגםראםכאך,ארחנוהראמכיוכאילושמחד

כהמשך,מפרושותכשיבראוהדבריםשלהקשהרישומםאתלהקהותמנתעלהבאות,
לשמועמדמיםשאנואתכאילולהכחישואפילולטשטשמכקשדרמהזאתרעם
בעל("רכל 1ליצלןל'רחמנאההזדקקותנעזרתזאתערשההוא .השיטיןמכיו
רחמנאאשתועליושמתהארליצלןרחמנאבניםעלעצורשהיהמישראלבית

נעל-חביתשלמקרחואתלכרדדככיכול"),שכאח--רפאלאצלנאחיהליצלן
זאתערשהרחראוהקרוא;המספרלנירנינואררפאללכיוביברחוץולשים

שלמעשיהלתארוהפרקשלוהמסיימתהשלישיתהפיסקהאתמקדיששהואחרך
נעל-חנית)שלכבדוגמה(שלאלציוריושנת-ביתשהיארפאלשלאישתרמרים,

 .זעתר'ר'מרחינה

כשעםמהשתקפות,לפניםהשתקפותשלמכנהעשויא'שפרקולומרלסכםניתר
שלגדולוהרגשית:המעורבותמקרםאתותופסתהמפוכחתההתבוננותהולכתכך

והכלימההאיפוקאתמשיגזהואילונעל-הבית,שלסיפורומתוךמשתקףרפאל
'אחדשלסיפורועלדומה',הדברלמה'משלדרךעלמושלכיםכשחוכרים

 .ומעירושנתרחק



           
       

127 

להרחיבבמרצחובאיםדיפרקואתג'פרקאתבי,פרקאתשפותחיםהמשפטים
פרחחביפרקאתהעלילה:שלתחילת-הרצתהאתולהשהותהאקספוזיציהאת

ההבטחהאתכיכאן,נעיר ·"--המעשהמקצתלספרשנתחילב"רקרדםעגנון
אתשמפזרתהסיפוריתלטכניקהכמתכוונתלפרשניתרהמעשה''מקצתלספר

שבאחבמשמעחימעשח',שללטיבוכמתייחסתלפרשהרביתןקמעא-קמעא,חומריה
בשלבכברניתררארליפלאית-מרעישה.להתרחשותהציפיותאתלמעטהיא

לאשבעצםהגורסת,לתפיסהביטויכאןלמצואיצירת-עגנוןשלזהמוקדם
שמעמידהפרשהבספורת)לאגםמכאןוכמתחייבבחיים(לאלבודדכללביתו

 13לעצמח.שעומדתיחידה

עיצובםבסימןמפרושותעומדת 'ד-'אבפרקיםהערלהחאקספרזיצירניתהחטיבה
העברארלצרות-ההורהבהזדקקותגםארתרחירברחןהדברוהרגל.נוהגשל

--כן--נפטרתוכשהיא--ירוד--קם(חיהבהסית-הפעליםהמשנאי
הי,פרקבפתחהאקספוזיציה,מןההיחלצותשללכןהמובהקסימנה .)--יושבת

חשיבה--כעמדהעברבזמןהפעליםשלהטיתםמחרךהערלההדינאמיקההיא
 .)--אמרח

למעירהיאניתנתכיצדלהבחיןניתרחריהחטיבה,מסגרתאתאמנםלפורץבלי
לפרקביפרקשלקרבתוגי-ד':הפרקיםמןאי-ב'אתהמפרידהפנימיתחלוקה

בעזרת-המשל,לאנאלרגיחחראגםשנזקקבהזדקקותהמפורשביטויהאתמוצאתאי
הופךב'פרק-מכןיותראןכן.בעקבותבדבריםשנמזגהמיוחדהמזגעל

השמששחיהעדוכרחביושבחיה"רכךלמקראא'פרקשל qחרצרהמשכרכאילו
בי).פרקסירם(ראהמנחה"שלתפילהזמןהגיעוקוראהחלוןעלודופקבא

גםב'ופרקאיפרקאחהמבריחבעזרת-הפזמוןדווקאחרימכן,פחותלאאך
אלההכללהמןכאןהמסתמןמשהר,אוליסמרימהלןעללעמודניתריחד,

בקווי-מיתארקבעשלמצבומוסרא'בפרקשמהדהדונותניה'ירשבחהתפרטרת:
יותרומצומצמותיותרמסריימרתמידרתניבפרקכאןמקבלניותר,מקיפים
מזומנתכאןשכן .ו--באהשמששחיהיעד-וכותב''יושברפאלבהיקפן:

רפאל.שלמחייואחדיוםנסדרמקורבהתבוננותלנר

המיליותשל'הפונקציהמאמריראההמעשה''מקצת'מקצתי,לענייו . 13
ב'אפםמדובר'לרזיבנוסחשגםנזכיר .)םש(עגנון',שלבסגנונו
 . uמקצחריאפסלפניהקרואףיראניהסיפורשלמקצתו'
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 'ד-'גהפרקיםמתפניםרפאל,שלזמרתובמרכזעמדה 'ב-'אשבפרקיםלאחר
אלה,פרקיםשלבטיבםאותותיינותןוהדברבמרים,דברשלבעיקרולעסוק

הרפויהבצררהלהבחיןקשהלאהיצירה.שלפרקיהבחוןלעצמםמקרםשמייחדים
ותרןבצמצוםהמנוסחיםהמהודקים,הפרקיםרקעעלאותם.המאפיינתמשחר

ירחוארוכיםמשפטיםלפנינושכאןהעובדה,בולטתמשוכללת,ריתמיתדקדקנות
ושלאופניו,עלדבורדברשלהמפוכחתהבחירותמקרםשאתפחות,וריתמיים

אחתבנשימהומבליעההכורכתהרצאהדרךכאןמחליפהטוב',מהבעיתר'דבר
לו.טפלרמהעיקרכאךמהחד-משמעיבאופךלהחליטשקשהעדעניינים,מספר

כאךמחליפההאחרים,פרקי-היצירהמשובציםבההגבוהה,הנתוניםלשוןאת
שעולה ,ד'נפרקהשכנהשלדבריההגינורים(למשל,שלנמונהארטנטיתלשון

מעשה-הקמיעבסיפורהמשוקעתערליםלשרךוכךביידיש;דיבורנעימתמתוכם
שימושכאןמשמשתהרואיותמסיטואציותשאובהכתרניםלשרןלבתה).מאםשעברה

נמלוך-כשמדובר 14במלרךז'נדרןלמשל,(ראה,כמשמעופשוטודרךעלליטראלי
נדרכםהצדיקיםנתנבדרנהםותפרחי-האדמההבררשטשענייווכןמצרי,דרכים

 15הקדרש).רבםאל

מפולשתשלפנינושנפרקיםהעובדהמןכאילומתחייבדומההכתובשלזהרפיון
עדהגיבורים,אתשמקיפההקסומהאוירת-הקודששלוקפדנותהחומרתהמשהר

טיים-עממיים oהפולקלוריהיצרייםהנשר-רומיים,היסודותאללהציץלנרשניתר
המרוחקים.

המפרנסתהפרובלמטיקהשללינהטמון 'ד-'גשלזרשבחטיבהמכךלהתעלםאיו
ענייוכללנזכרלא'לרז'ננוסחואילן.שמ'ערנים'בנוסחיההסרפד''אגדתאת

דרמהאךלזכרה),כתיבת-הספרמתרדמאליומשתמעחרא(אולימריםשליעקרותה'
אמנםהכתובהמאוחר.הנוסחשלהרנרתאמתמצהזועובדהשלמפורשבצירולא

כונלהעקרותענייועלמרמזכהואלאמיחםהדבריםפניאתולהסרותלטשטשמנסה
לקמיערתונזקקהללדתהקשתההיאשגםמאמהמריםכביכולשירשה'ירושה'

"אשהשלהטבע"מגדרחוץ"לידהרעלרחם""עוצרעלמדברחראוללחשים;
הרימריםשלשבמקרהכךעלדעתולתתשלאיכולאינוהקרואאךאילרנית"),

עלשגזרווהטהרההקדושהעודףאלאההדירן,אתהמרבעותהןהיקליפות'לא

צררצפרותותקח .המיתרויבקשדיופגשהוינמלוךנדרך"ויהיהשווה: . 14
אזממנורירףלי.אתהחתן-דמיםותאמרלרגליורתגעבנהערלתותכרות

 .) 25-24ד(שמרתלמרלרת"דמיםחתןאמרה
בסעודת-החסידים,תפרחי-האדמהושלהנררשטששלחננתםפירוטלענייו . 15

ערובכאןמוצאתשהיאתוךדעתה,אתלתתתר"פשל'הנידח'ביקורתהרבתה
וחול.קודששלהולםשאינו
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כןעלנרמזהואכאילוהקוראחשחוזרתשבקריאהדרמהבני-הזרג.עצמם
להקיףמנתעלחזיר"רכלכלבכלש"חבריחורבן',ביתשלשה'תינרקרת

יכלושלאהתינוקותאוליהםהמופלגת,בקדושהומריםרפאלשלביתםאח
''בעררןכיבכחרביםמפרושותנאמרכברשכןלבני-הזרג,להםלהיוולד
ונחזיק"בוארמפורשות:הכריזכנרלקישררישאמי",יחמתניבחטאחוללתי

ה'זרהכעבודהלעולם"באנולאאברחטאולאהםשאלמלאלאבותינו,סרבה
מסתופפים ·.בהיחוו'ביולנרנרמזתממוקדתקוטביותגםואולי .)א"ע

קדוש,למקרםשהפגרהומריםרפאלשלדירת-החדרלכיורנן,ביתשלתינוקות
לפסחמשםובשרבולארץ-ישראלתבראכיבפרשתבצאתוהשמים"ערףהנא:בקטע

חלונו"אצלשלהםשירחפרקברקוכלאומריםחיובחדרשיר-השיריםלשמוע
 צ:ז-:-.י-שלי(ההטעמות

אםחוסר-מהימנות,שלגילוייםבתוכהמכילה 'ד-'גשהחטיבהלהכחישאיו
זרכורחלפרשביתואפילואוליהמודרני.הקרואשלקריטריוניםפיעללמרד

שלבפומביתכנונהלענייוכפשוטושמתייחסטוב",מהבעיתו"ודבראת
הדבריםאללהתייחסכאןמוזמןשהקרוא ,לינראהלאזאתעם;אןמלאכת-הסיפור

נראה-להיפרועונש.חטאשלפרשתבחםולמצואמעיקרואירוני-ביקורתייחס
ולהתכנסהגיבוריםשלהמנטליותאתלעצמולאמץלכסרחהקוראמתנקששכאןלי,
ודרמהובררנה.בחירהמחרךתוכראלנתכנסרשבני-הזרגהנאצלהעולםתוךאל

רבו-אורי),(דינה'עגונות'כגיבורישלאשכן,נכן:לנרעוזרת 'ד-'גשחטיבה
ב"אכסניאראשיתםמצויינתמעיקור. 16'אנרשיובארוומריםרפאלכאןמוארים
הארציים-גשמיים.בדופק-החייםבכיורולחרשביתונומקוםאם-הדרן",עלשעמדה

מעגלםתוךאל'פעמים'הפולשתארחם,המקיפההסביבהלגביפתיחותםמצריינת
רלחידר-להקלותצד-זכרתרפאלמוצאבהחנינרחרת,היאמשמעותיתשלהם.המופלא

ברוב-מריםשלהיענותההיאמשמעותיתרכןבמלאכת-תסופר,אחריםשנוהגיםשים
מרים)את(ובעיקרארחםמלרריםאברשכברחיה.שלמצוקותיהןעללהקלנכונותה

 .ריחמדה''תאורתיכלעלהחגנררחםנדרן

קטועות:הערותרבעיושלפנינונפרקיםמקורבמעטנתברבר

("מקרםומריםרפאלשלהקטנהלדירתםקדושי'מקרםשלסטטוסנמתןפרחחג'פרק
כלשוברתרות-הבית",נ"זאתעניינומסתכםתפרקלסירםסמרןבקודש").עבודתו

אנומוזמניםאלהשנישביואלאהמקדש.בתארוהעוסקיםנפרקיםיחזקאלספרשל
חייכתשאשההמלאכותמןנפטרת"כשהיאל'מחיצה',מעברמריםשלבקרבתהלשהות

לבעלת".

אלונעלמיםידועחבלתימןבעצםשנאיםדינה,ושלנו-אורישלמרפלארתם . 16
פרשתעםהעימותרקעעליתרכליטרתמקבלתזרמופלאותיזרע,הכלתי

מעיקרה.ה'ארצית'-ריאליסטיתיחזקאל-פראדילי
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השולחןשלהקרות,שלהמחיצה,שלהמטרנימי-סמלניתפקודםחראשקוףאמנם
מארכנסיםשבוהאורןרשלנקיח"צבעוניתבמפחש"מכרסההמיטהשלה'טהרר',

זאתעםאךארץ-ישראל.רעפותשמישי-קדושהעםמריםשלשמלת-חופתהבסמוך
בתמונת-הביתהריאליהשלכפריטיםלשמשחדליםנתרכם,והמחיצהאלה,כלאיו

 .א'לפרקבהשוואהרמתפרטתשהולכת

ארכיטיפית:מתכונתפיעלבעיסוקיהמריםמתראותג'נפרקוגםא'בפרקגם
נאה'ר'דירחנאים''כליםשלצדנאה''אישהארתחהיאא'פרקשלמרים

מעיואמנםערשההמספרע"נ.נ"זבכרכרתכאמוראדם,שלדעתו'מרחיבה'
כשחראבלשונה,מפרושותכאןשנזכרתהמשנה,מןזרבמובאהחופשישימוש
נאים",ונכליםנאהנדירהרפאל)(שלדעתוש"מרחינהזרהיאמריםכיצדמתאר

שיהאכדיאותםומטהרתאותםומנקההכלים)(אתאותם"שממרקתומפרט:רמרסוף
 .).צ.י-שלי(ההטעמות "--וטהרוזךאוירנתרךעבודתוערשהאישהרפאל

לעיסוקיהבדרמהיותר,עיסוקי-חולחםשעיסוקיהאשת-חילהיאג'פרקשלמרים
שהפעםאלאל"א.נפרקהמפורסםשיר-החללאתלחשרמשלישספואשת-החיל,של

שלכבדוגמהשלאללשון-הכתוב:שלפנינובזיקת-התאוומתוחכםשימושעגנוןעשה
עצמאיקטעעגנוןכאןבנחביתה",הליכות"וצופיהלצירוףשפרטדרמהא'פרק

הנמרצתהדינאמירתאתלהזכירכדירקבהשישחרוזה,ריתמיתבפרוזהכלשרנו:
ה/ורוקחת riראר"שמבשלתכמימריםאתמתארהואטיב-עיסוקה,ואת'אשת-חיל'של

הכתוביםשניאחרובעקרבנמשיוזאתבכלשאםאלא ."-וסורגת/-וטררה/ראררגת
הליכות"צופיהנאמר: ) 28לא(משליהשירהבהמשךכינגלהבמקביל,שלפנינו

ניצלעגנוןואילו "--ריאשררהבניהקמרתאכל.לאעצלותולחםניתח
להם".הוןלאבניםביתה.הליכות"צופיהוכתב:זודוגמה

ההקשרבתוךבדיעבד,הרינמשלי,הנחרברצףעלעגנוןכאןנסמךאמנםאםאך
כבמפתיעשטף-הדבריםמחרךלהם"הוולא"בניםהקביעהמזדקרתג'פרקשל

גםמההדברים,שלמחדותםמשהולטשטששכדידרמהלבליטות-יתר.בכןרזרבה
עגנון:עליוהוסיףצמדים,שלריתמוסנתרךלעצמוברדדכאברעומדשהמשפט
רחמה".עצרצדיקיםשללתפילתםמתאורההואררך i:.שהקדוש"מפני

להציעעגנוןשללדרכוהמאלפותהדוגמאותאחתלנרמזומנתכאןכינעיר
לקוראיהמספרמודיעדרמהבטכניקהאגב.כנדרךארנדרכי-עקיפין,עונדת-יסוד

חשוכי-ילדים.הםטשארנירקריינדלחייםמנשהכילמישור'העקרב'והיה
בפנימציבשעגנוןומכשולהטעיהמעיושלדוגמהלנרמזומנתהסופר'נ'אגדת
המשפטיםנשנינתבונןהכתוב.שלשרנותקרואותשתילהפיקמנתעלקוראיו

מפנילהם.היולא"בנים :'גפרקשלהראשונההפיסקהאתהחותמיםהנזכרים,
שלהאינרציהנכוחרחמה".עצרצדיקיםשללתפילתםמתאורההואנרוןשהקדוש
מןראשונהבקריאהלהתעלםנוטההואכולו,נקטענרשררישהקוראהריתמוס
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("בניםלוהקודםלמשפט )"--שהקב"ה("מפנימשפט-הסיבהאתולצוףהפיסוק
כךאחריו.שבאלמשפטמשפט-הסיבהמצטרףה'טעות'תיקוןלאחררקלחם").היולא

ומקבלוקדימהאחורהמיטלטלכשהואשלפנינומשפט-הסיבהאתלקרואביתו
שחקב"ההכאובההעובדהמןהנרגשתתשומת-חלבאתלהסיטכדיבהשישבליטרת,

אבריםשלרשהבעזרתבעצםיוצרמשפט-הסיבהשלזהטילטרלמרים.שלרחמהעצר
לה/םהיולאבניםכיאסטית:וסגירותהקבלהשלבריתמוסמשפטיםשנימעיו

~~~~;; i1\!f: ~ד::' d1 ~=פ~בבם~)l 1 ~~פl ~ = ~~ = ~ 1 ~ד:~~ fh ~~~ = ~~~~~ :Q,' ~~ 1m ~=~~~~~~~=~~= 
 ,;,פ~פכ~כ~~ f ~~~~נ~

רכךכךביוומקההוהיפוכודברעגנוןמשיגשלפנינוזהמשחקשבעזרתדומה
הדבריםאתהמרוממתהחגיגיותמןבוישהריתמיהניסוחהדברים:שלחדרתםאת

הנוסחלשכלולנתונהשהדעתעדהריזאת,עםאךכך,כדיתוךאותםומדגישה
אמצעית.חבלתיהמעורבותנבלמת

למצוקתהפורקןמבקשתאינההיאמורדת:גיבורהלכאורהמריםאיוכדינה,שלא
הנשי-בתחוםנשארתמריםהשלכת-הארון.שלזרדוגמתדראסטיתבפעולההנפשית
חרט".אחרחרטב"השחלתהכלועלוהריקמה,במעשי-התפירהמפלטלחומוצאתמסורתי

המעוררהשחלת-החוטבמעשהההתבוננותעגנוןעלעליושחביבהלהעירהמקוםכאך
אסתטית-שלימותשלתחושהמעמידה,שיצירתוהדוגמאותמןלהסיקשניתרכפיבר,

דרמה,מאלה,פחותולאהרצוף.המשךמןהערלהורוגענרעםשלתחושה 17חארמרנית,
ר'חרטחך'של'חרטעלמדוברנהםהכתובים,זכראתהשחלת-החוטמעשהברמעורר

ודבקיו.אוהביולנירהקב"השביוהאינטימיתמערכת-היחסיםעלהמשוכיםחסד'של

לדרכוח'נשית'המקבילהבבחינתהואמריםשלמעשה-השחלת-החוטיםכיונעירנוסיף
 .שב"עפתורה"לקשורוטורח 18יום"במידתלילהמידת"מקשרשחרארפאל,של

יפהלאפייךניתרזרמעירהקבלהנעזרתשדווקאלהבחין,אך?'קנ"שבכתב".בתרדה

לתוךחרטמשחילהותופרת,יושבתהמלוןבעלשלהקטנהבתר"רחללדוגמה: . 17
כאילובמעשיהמסתכלואניבשפתיה.חרטשלקצהונוטלתארמחט,שלחרירה

והשחילהחיט"עמדרנן: ;) 73עמ'ללון,נטה(אורחלעיני"חסדגומלתהיא
ובבכירת"בשיריםחלילהאתתיקךיוזילורביבצקלשחוחאשהחרטאחרחרט

בצק"של"חרטהצירוףאתלהזכירהראוימןרס"ד).עמ'כלה,(הכנסת
מדוברשםל'עגרנרת',הפתיחהאתגםזהלענייוראהע"ב;מ"חבפסחים
 "--שואללשלהםבמעשינמשךחןשלב"חוט

בתרדההעוסקכלד"לאמדעימי.שידהובלילהחסדוה'יצרה"יומםהשררה: . 18
העוסקכל--ואמריראינא---נירםחסדשלחרטעליומרשךהקב"חבלילה
שהואלערה"בחסדשלחרטעליומרשךהקב"הללילה,דרמהשחראבערה"זבתורה
 .)ב"עי"ב(חגיגת,ליום"דרמה
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הדוקמהעדלהמחישבאיםרפאלשלמעשי-הקשירההדברים:שבירהשרביאת
גילויכלנפניולאטםלחשלכדיהקצרותבקושרוברישמהעדעולמו,ומהרוק

הפלגהשבזמירך,ההפלגהאלמוליכהמריםשלהשחלת-החרסרחרלשה.ופירןשל
גםראםלפרוץ,כדיבהוישמשאלות-הלב,אתלחשוףכדיבהישטינהשמעצם

המתאכזר.הגורלשלנחרצותואחהאשליה,דוןעל

סטרוקטורליתפקידממלאיםמריםשלרמעשח-חשחלת-החרטרפאלשלמעשי-הקשירה
ניתןעצמם,עלהדבריםחוזריםרפאללגבישבערדנראה,אןמבריח.כפזמון
פנים:לשתימריםלגניהדבריםיוצאיםכיצדלהכחיד

לעבודהלהנודעתיתירה"חיבהואילך): 12שרוחג'(פרקאברקרואיםבראשונה
חרטאחרחרטולהשחילוליורםלישנאפשרכןמתוןשהריליתרם),בגד(עשיתזר

יתברךמידותיואחרי 19רשלרםחסלהרהרשלארכזיעולם.שלחשבונוולחשוב
מןמעשיותכמהזכורנהעלמעלההיאמעלהכלפידבריםושלרםחסלהטיחושלא

 ·"--הישועה

חרטומשחלתהצבועהמריםיושנת"כןפיסקה):פתיחתקל"ד,(עמ'בהמשךואילו
מיניכמהלפניהמעליםומלאכיםמלמעלהוהולךנמשןחסדשלוחרטחרטאחר

 ·"--דמיונות

חד-באופךלקבועקשהשעדייוביחרטי-מחשכה',לנרענייוהראשונהבמובאה
תארדיציה?נר?עוסקתשמריסעולם"של"חשבונומהרמוליכים:הםלאךמשמעי
אתלהפוךניתרכאוגם(אגבלהרהר"שלא"כדיעלגםבסמרומדוברוחרי

ואילולהטיח".ר"שלאוקדימה!)אחורהאותרולחברמיטלטללמשפטהטפלהמשפט
הפכווחוטי-המחשנהנדחקו,לכאורה,ההדוריםבחישורדרמההשביחכמובאה

חרטים-של-חםד.

ההגיוני-המשלמקרםאתנוספת:להבחנהארחנומולידשלפנינובמובאהעירו
מחליפהלרפאל,המוקדשיםבפרקיםהמשמשזהבמצויר,והמדודהסגרוהשכלתני

המעשיהאותגרמוליכהנא,הואהמספרשלשמשמרכמשלשלאהמעשית.נפרקי-מרים
היאלמעשיהההזדקקותמרים.שלהפנימיעולמהתרואלהםמריהדיבורזרןעל

המשלמןהיארפויההמעשיהגי-ד':הפרקיםאתהמאפייןהרפיון,ממקררותאחד
-חיים nחרנמלהציעמתימרתשאינהמפניהצורנית,במתכונתהוהןלתוכנהכאשרהן

שיגרתיוהכלתיהמפתיעהימעשה'אלירחופתוחההמעשיתהמשל.כדוגמתמגובשת

אי.בפרקליצלן'ה'רחמנאענייוהשררה . 19
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 20לכאררה.אפשריהבלתיאלהתקררהאתמעודדתכןרמתרן

הםהכלמעלבמעשיה.עצמיתהשתקפותכסימןרקלאעומדיםגי-דיהפרקיםאן
במראה-באספקלריהמשתקף'המזרח'נמראה:כאשרהפאתטיתההשתקפותבסימןעומדים

ה'"שיריתי-,שחרימיני-ארצידחףכלומלואה"הארץ"לה'כיהוודאותדוחקת
תמיד".נגדי

להעמידכריגםנהישנעתכהאןבעלילה,מרכזיאקטהיאכמראהההשתקפות
הפוטרמחייץ,אמצעיהיאבמראהההשתקפותשכךאמנות-הסיפור,מתחרםתחבולה

דרךהימזרח'עםהמגעפנימית-נפשית.התרוצצותלעצבחנסירומןהמספראת
דרךאתהמאפיינותרהרפלכסיח,ההתבוננותשלהיסרררחמןחראכמראהההשתקפות

כראוי.ארחםלתארכדישנבחרההעיצובדרךאתמזינותרגםהגיבוריםשלחייהם

שמציעיםהאקספוזיציה,מןהיחלצותכסימןלכאורחעומדתה'פרקשלפתיחתו
שרפאלהעובדה,בצירותמרנת-המצבמסתיימתזרחלוקהפיעל .'ד-'אהפרקים
הדינאמית,העלילהלהשתלשלמתחילהואילןכשמכאןחשוכי-ילדים,חםומרים

עומדתה'פרקשלפתיחתו'למענם'.ספרלכחרבמריםשלכיוזמתהשראשיתה
("כשכלוכאועדשנהגהההכללהלערמתמסרייםזמןבפרקהעלילהמיקורבסימן

אנועריםח'").בפרק--בניםעללבכותכוחערדבההיהולאהקיצירכל
דברי-למרותהבלעה:שלבדרךנמסרתזרשעובדהאלאמרים.שללמדיהבעצם

ש"ומכאךכאילו,לחומולנומספרהנחרבשלה.עלמריםעומדתרפאל,שלהעירור
כאישהקדושה,תשמישיושארחררהלספרמעיללחכיועסוקותידיההיוואילך
הנולד".לרןובמטפחותובמפרתבקישוריםעסוקותשידיה

אותנומולידשם .'ובפרקגםוהולכתנמשכתח'פרקשלרההחפרטרחחדינאמירת
מסריימחאחת'ניפעםהחחמקררתאלהקודמיםבפרקיםשרווחוה'פעמים'מןהמסופר
מרים.שלהפתאומיתפטירתהמועד )"--הצהריםקודםנשבתאחת("פעםניותר

העלילה,אחהמקדמיםוהתרחשויותאררעים 'ר-'ההפרקיםרצופיםאמנםשאםאלא
שלבתחומיהאנחנושרוייםעדייושנעצם ,'ופרקשלסיומועםלהכחידקשהלא

זרתחושה .'ר-'אהפרקיםכלאתומקיפהמעגלהאתכאןשמרחיבההאקספוזיציה,
עלעצמה"הניחה :'ופרקאתהחותםהחגיגי-שיריהניסוחלמקראבנרמתעוררת

למעלהרשומהחיתהירדה./לאלאהמיטהקמה/ומןלאשכבהושכבה/וכאשרמיטתה
אישהאתימיה/ותעזובנדמימריםנקטפה./רחמתבאינהארוכים/ובעודהלחיים

בת".ולאבולאאחריההניחהימיה/ולאנדמימריםלאנחרת./רתמת

כלח,(הכנסתהישועה',מן'מעשירתעלבנוח-ירדילשלהתרפקותןהשררה . 20
שכ"ב-שכ"ח).עמי
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שחתימהגםרמהלגמר-פרשה,מובהקסימןלהרותכדיכהישזרמעיוחתימה
לפרקי-הפתיחה.והלשוניתהסיטראצירניתהאנאלרגיהדרךעלאותנומחזירהזר

סדר-הזכריםאתלשנותמריםמנסההיצירה,שלמשפטי-הפתיחהמתוךכצפרישלא
בידה.עולהאינוהזכר'אךנחייהערדספר-התורהכתיבתלידירפאלאתולהניא
שבפתחיוכיח",ח'יאהבאשראתחוסן.לעולם"לאאתלפרשישאפילו(אולי
הקנ"השל·•תאורתו"אתלקפחמרים,כניכול,שמבקשתלקיפוחו',כמתייחסיםפרק

-העלילה:השרו:ו'תנאי'כלמתמלאיםמריםשלמרתהעםצדיקים").רקשל"לתפילתם
אותיעזבהעלי i1מתהעליוןכעולםשםלהאחכהושניםימיםאמרתיאשר"אשתי

-חיתה"לא-רונפרקואילו .רפאל)אלנעל-חניתדבריאי'(פרקלאנחות"
לאנחות".אישהאתותעזוב--ארוכיםלחייםלמעלהרשומה

שלפנינושבנוסחמלמדיערנים',נוסחעםשביזינוהנוסחעימותכיכאןנעיר
כלכשכלו("אבליערנים'ננוסחה'פרקנפתחשנהה'אנל'אתעגנוןהשמיט

חרסןךזלעולםלא("אךשם ,'ופרקשבפתחה'אך'ואת Cחקיציו"
שלצירופםעלמקלהנמרצת,המסמנות"iד"פניתאלו,מיליותשלשהשמטתןלינראה

להם.שקדמולפרקו-האקספוזיציהו-וי,ה'שלפנינוהפרקים
' 

אלקדימהכמדרמה,אותר,שמצעידהבתנופהפותחחי,לפרקנדומה ~'זפרקגם
שבעת-ימי-כלו("וכאשרמסרייםזמןבצירופותחהפרקנזמן:ההתפשטותתוך

תחושתהיוצריםרצופים,סמוכיםכפעליםמשופעיםבמשפטיםופותחהאבל"),
 .)"--ולקח--ויצא--ונעל--("קםדינאמירת

סימטריקשרז'-חיהפרקיםמקיימיםכיצדכברורלהכתירניתןואילךשמכאןאלא
אי-ח':החטיבהשלהנרחבמעגלהאתיחדומעמידים 'נ-'אהפרקיםעםראנאלרגי

הנינוח,המיוחד,מזגואתלמשלההזדקקותזיבפרקגם,מאפיינתא'לפרקבדרמה
לבךאתתתן"אוליומבקש:רפאלאלפונתא'פרקשלנעל-חניתוהמאופק:המפוכח

ממשזוללשוןנזקקז'פרקואילו ,''--מהוניתורתספרלכתובאחירפאל
זז--תר !lאונשמתלזכרתורהספרלכתובלנו"ונתןרפאל:עלכךמספרכשהוא

 .'בנפרקלעילשהוצעבקודש",עבודתו"דרךתארולענייואותנומחזירח'פרק
רפאלאתפגשנונרמצב-היסודאלארחנוומחזירח'פרקשבזרמההכלרעל

להולויךחפרק)זנ."מרלילח",נפתיחתיומםיכתובותוותרוכותב,יושב"רפאללראשונת(
כולה".התורהכלשגמרעדוכותביושבחוה"רכךאל:כסירםאותנו

'מידת-שלוכרוחכהרחבההמסופרשכלהעובדה,בולטת'לרז'נוסחעםנעימות
הכינוייםמאחורילמסתתרוהתרההנהרהכבחינתאלאאינואי-חינפרקיםההשתוות'
נוסחנהםשמשופעבאלה),וכיוצאהתורהבזאתהזאת;התורהזה;(סופרהרומזים

הפרשהלכלפואנטתלתתכדינושישסיפור-המעשה,שלעיקרוכאמור.'לרזי
המורחבתמקבילתובעצםהיאוהיא ,'א"י-'טכחטיבהמצוינאי-ח',שנפרשה

'לרזי.נוסחשלוהמורכנת
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אךולבלרם.לאפקחכורנהלכאורחבולטת )'א"י-יט(שלפנינוזרבחטיבתגם
ולפוגגלמתןכדירקלאההשהיהמנוצלתכנא'-ח')(שלאשהפעםדרמה,זאתעם
המיוחדתהאיכותמןנחםולתתארחםלהעמיקגםאלאהדראמטירת,ואתהפאתרסאת

דרךעלבזהזההפרקיםכאןאחוזים 'ח-'אשלכבחטיבהשלאמופנמים.כשהםלהם
ולחשוףבמרוצתההעלילהאתלעצרומנתעלאחורהפעםמדיהמוליכההשירשרר,

ניתרהדרך.להשכאצהלכןקודםעליהןפסחהשהיאבעיקרן,נפשיותהתרחשויות
היינושכברלאחררפאל,שלהפנימיעולמוחשיפתלנרמזומנתשכאןלומר,בעצם
ורגמתמעמידותאלהחשיפותשחי .'ד-'גבפרקיםמריםשלכזאתלחשיפהעדים
 21 .ישרים''בסוד nחמחרחשמופלאהחרישיתלאהבהמופח

והרגשת-חסרונה:למריםגעגועיםבסימןעומדים 'א"י-'טשהפרקיםלהבחין,קשהלא
כפי 22נרלדר,שלאילדיוכאםוחסורנהנאה,כאשת-נעוריםכעקרת-בית,חסורנה
שלעיניואחממלאיםאלהגעגועיםבפרקט'.המשובץהשירמחרךללמודשניחר
ככחיבתעסוקכשהואכרגילברהנוהגתזרעלחרדת-קודשומוסיפים nדמעררפאל

ספר-חררה.

הרכה, nהדדאמטירואחרס nהפאאחלמתןמנחעלהמספרכאןבהםשנוהגהאמצעים
ההזדקקותכאןגם nחרזרכאן.עדלהםנזקקשכברמאלומעיקרםשרביםאינם
מעיומסתמנתכשמאידךהדרשנית-פרשנית,חאניקדוטהגםכאןנוספתשעליולמשל,
בפומביהםיפרראחלארגןנםירולפנינוכאןגםלבית-שיר~הזדקקותחרךהגבהה
מןהסטהמזומנתכאןרגםריחמי-חבניתי,ניםרחכאןגםהקורא;שיחרףחרך

מרכזית.חשיבות nבעלרלעובדותמגיעיםכאשרהמרקד

("אבל'אבל'באמצעותקרומואלמתחברט'פרקמקורב:שלפנינובפרקיםנתכונן
להדגשיכדיכהשישמילת-חיבורכאמורשהיאהמעשים"),מהלךכשטף-הדיבורלא
כיצדאנולמדיםזהפרחחמשפטמחרךכנראךריגוש.נכךולעוררהניגודיותאח

הפואטיקה,מתחרםיאורטית nהבחנהבעצםכאןישהדברים:שלחדרתםכאןמוקהית
ומשקפיםעליהםהמדווחיםהדיבוריםלנירוהמעשיםהדבריםשבירהפערשעניינה

ארחם.

'עגונות'וכחרכםעגנוןםיפררילראשונתכנםר nנשברהקונץשםזהר . 21
 .רפ"א) nפערלאג,ירדישערכהרצאתהםרפר'ו'אגדח

גםלדעתי,נרמז,נולדושלאתינוקותלכיוהנפשיתהעגינותנירקשו . 22
פאטשייל"עעלהגדולניםמפליגשנראההרבעלמםופרשםניעגונרת',

חט"ו).עמיהמנעול,כפרת(עלכחיקווחיבוקאדומה
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שלהסיפוריתהמסכתאתכאילורפררםהמספרשבט'פרקשלבמשפטיה-פתיחה
קםהאבלימישנעתכלר"וכאשרהלשון:נזרמחלך-המעשיםאתהמספרתזי-חי,

נעזרתחאנאלרגיחנאה(רכאו )---(ספר-תודחלכתובלנרונתן )---כ
מצררהשלטלית )--כ-ונותביושב"ורפאלזי).(פרקהחלהייוהמלאכהמשל)

טליתובציציותרמתדנקרתלמטהמבטפוחוציציותיההטהורהשולחןעלפרושה
נמשכתערבעדמברקד )--כ-משרוטטתיריעהמונחתהטליתרעל 23הקטנה,
ירודחנררא iהגדוללכתיבת-השםמגיעוכשחרא )--כ-חיריעחגניעלהנרצה
כולה".התורהכלשגמרעדיושבהיחרכךרטרנל.טהרהמקרהלתרד

חוזרתהיא-ח'פרקאחהמסייםלמשפטמפרושותמתייחסתט'פרקשלפתיחתו
רפאלהיההונה("ימיםהדנה''ימיםלרסיפהמראךמילולי'פןבארעליי
ערדלאהראהדגששלו:האינטרנאציחאתמשנההיא-כןעלריחו )"--יושב

מלאכתנמשכהחרבה'ש'ימיםכךעלאלאכולה",חתררהכלשייגמרהעובדהעל
נ"עדערדמדרנולאט'שנפרקהעובדה 24כתינת-הספר".אחמגשרייעדהנתינה
דומהמשמעות.בעלתאוליהיאח'פרקשלכניסוחןכולה"התורהכלשגמר

אחת",רגלעלכולההתרות"כלדרךעלבמהדרת,שלררחח'פרקמחרךשערלה
שלבסיומהמדוברכאןיותר.אמינהשהיאבקטנות,חלינהכנרכאןואילו

 .יכתינת-חספר'

אתהקדיםח'פרקשלמעשה-הכתיבהשתארולהניחאברנוטיםט'פרקלמקרא
הטבילהלאחרבידרשעלתהרפאל,שלדרך-כתינתראולילפנינוכאןשכןהמאוחר,
בידרומרשךהדממהכברעםברחובחלישת''יושבכשהואשלג,נירםנמי-קרח
ספרר".אתשסייםעדהיריעהגניעלהנרצחאחהקלושה

רפאלהיהנתרןבהםהרבה''ימיםאלהקרואשלתשרמת-לינראתלהפנותבכסירו
הכאובההחרריהעוצמתאתלבטאהמספרנעצםמבקשהכתיבה,כמעשהבטובתושלא

דרמהחרסו-המעשים''מחלךאתלהמחישמכקשוכשחראמשך.ושלזמןשלכמושגים
תבניותאלהפעםהיוצאל'שטף-דיבררי-למר-יייתרהצהרת-הפתיחח-ונזקקשבשהוא

המסופרלכיוהקרואביולחצוץכדיבהןשישנמלצותלשרביותרפיגרררת
כהתבוננות.ריגשיתמערוכותולהחליף

אותנומחזירהנזר,זו'מתדנקרת'שציציותיהןוהטלית-הקטנה,הטליתתמונת . 23
מרים.שלהשחלת-החוטיםאלולמעשהבמידת-יום",מידת-לילה"מקשולענייו

נתינת-הספראתשגמר"עדכחרב:היהכאילוקרואתהמשפטשלהאינטונאציה . 24
משפטשלאבויםשנו'עודכאןמחנותאינהה'עד'ירשנ".חיההרבהימים

טפל.במשפטכמיליתמובלעתאלאמחובו,
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שזוכההיזמר',שלחריקהזרימתואחהמםפרמבליטחעדר-חעשיחאחלהמחישכדי
אחהשולחן.עלבטלרחהמובחרתוהנרצההיריעהםביבלפרסוניפיקציה,כאר

בכנם"חרושחרזו:קונבנציונליפזמוןבעזרתממחישהואםניברהחודשיםסיבוב
ראיופעולהראיויוצאוחודשנכנס 25"רחרדש ;) 6(שררה "--יוצאוחודש
לפריפ-קררנהדרךעלמתואריםרכךהמעגל,מצטמצםמכןלאחו .) 8(שררהעשיית"
וכשהםכקסת-הסופר,לרחוץיורדיםחמה"זהרילריק:שחולפיםהימיםראזים

כמקביל .) 12-11(שררהכשחיתה"היריעהעדייולילהלצללישלרםליתריוצאים
"וכנרנפיארת"שינה"זורקהוארפאל:שלנגרפואותותיוהזמןנוחןלכך

 "--והולכותגדולותועיניורקותיוונצטמקרלחייוונתורקנופניונצטמצמר
 .) 3-2(שררה

בחטיבהפגשנושכנרבתבניתשלפנינוהפרקגםבנריכיצדנראההשרבי,כלעם
 , )"--נדירקולמוסונעץהתחזק("פעמיםמ'פעמים'המוליכהתכניתהראשונה,

 םע~'(אחת''פעםאלקבע,שלמצבבחרךתזוזהמעירעללהצניעכדיכהשיש
מכריעה,מפנהבקודחשהיאםגרר")--המרחץהיה qחחררשאותראירעאחת

 . )"--כוחוכחלישתיושבחיהואילך("ומכארואילו'ומכארזאלהמוליכה

ספרר".אתשסיים"עדכחריצותעונדשרפאללנר,נמסרפרקט'שללםירמרסמרך
דרמהאך"ספרר".אלא"הספר"לאגםכולה"התורה"כללאהפעםוזרק:
המםפרכמסיימת~הפרק.זרעובדהנקבעהלאחגיגיות-המעמדאתלבלרםשכדי

תשמישיושארלגלילהחיים"עציעליה:שהעריםנרםפרתעובדותנתרךארתחהבליע
באלחהטמוןהדראמטי-ריגרשיהפוטנציאלאתלבלרםכדיושרבבעצמו".עשהקדושה

המשל.נעזרתההגיוניתההרצאהדרךאלפנה

עלדבריםלהעמידמכקשכשחראספרר",את"וסייםאלוחוזרשכי'שפרקאלא
שהניחהאותיותחלולותנותרועדייושכןכתיבת-הספר,תמהלאעדייודיוקם:
לכםכתבורעתהלקייםזנהשלאמישראלאדםלזנוח"נדיסופרי-סתם,נדרךרפאל

פרקי'נפתחשההשהיהלומר,ניתראותן.ולמלאלברארעליוהזאת"השירהאת
הפואנטהאלומתקרב qהשראהסיפורמהלךאתממתנתהיאפנים:לשתייוצאת
העובדהאתהטעמת-יתרלהטעיםכדיזרבהשחית-הנחרהבהישזאתרעםשבשיא,

שרפאלעדובפרטיותם,בייחודםומריםרפאלשבירענייוהיאהזאת'ש'התררה
עליו.ומקובלרווחממנהגלםטרתאפילולעצמומרשה

החזרה.אתממחישהא'פרקשל 11ררפאל 11לשבדרמההחיבור,ו'לפנינושרב . 25
יוצא"וחודשנכנס"וחודש-נעזרת qחחרלבזמןשטיפולערד,כאןנעיר
תי"ר).עמ'שם,(ראהנ'עגרנותיגםהשארכיוומשמשעגנון,אצלאחתלאמצרי
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ההשתקפותבעקבותנאההמנהגמןרפאלשלזוחריגהגםכילהדגישמאודחשוב
לאבלות,כסימןהאספקלריהאתשכיסההסרת-הסדירלאחר 26המאירה.כאספקלריה

חרא-ולאנינותלאבלותמעבראלכאספקלריהנעזרת-ההשתקפותרפאלמפליג
האספקלריה,כילומרשניתןעדמרים,עםמחודשתלהתאחדותבאמצעותהמבקיע
העגינות.שלל'תיקרנה'שושניומעתההופכתמפריד,חייץכשעתהששימשה

השימושנעזרתהכתובממחישאותהגדולה,התרגשותשלבמצבמסתייםי'פרק
לכברדשניגרהניגוןאותועלמשתאהרפאלעמד"פתאום :נ'אנל'ערשהשחרא
ידעאבלשמע,היכרידעלאאכלהניגון.אתשמעשכנרשהכירלפיהספר,סירם

 27מאלזזי:וי.מנגןהניגוןפיראתסרגואפילוועכשיואותר,שמעשכנרכבירור

נשאלהסייםי'שפרקלאחר :י"א'פרקנפתחהגדולהההתרגשותנבלמתושרב
עוברהסמוי'בררהדידרךעלמשמיערפאלשל')שקרלר tהניגרן?אתשמע("היכן

היכןמלספראכלאלאשפתי-- "(המספרשלראשוןנגרףלדיבורי"א'פרק
ואיפוק.ריחוקמעיונכךומשיג ,)"--אותושמע

שלהפרטיתמעמד-שמחת-תורתואתלזהזהשמסמיוהניגוןבסימןעומדי"א'פרק
ימי-הילדות,שלשמחת-תרדהיוםמעמדעםעתה,זהנסתיימהשנתינתהרפאל,
שלונקשראהבת-התורהשלנקשרובתקשורומריםרפאללראשונהנפגשושנומעמד
הבלתיהמשכובבחינתהריהיבני-הזרגשלחייהםפרשתשכללהבחיןנקלאש.

נ"רעדייוהפותחתנפרק,כשהפיסקהאותותיוברתךהדברשמחת-תרדה.מעמדשלפוסק
יחד.גםבחררהההתרחשותואלזכררן-הענראליוצאת "--הנימהאתמקיףרפאל
נאותרשרריעדייושהואמדמה,נשמת-אשתולזכרשכתבספר-התורהעםהרוקדרפאל

הלבושההכלהבמרוםהתינוקתמריםמתחלפתשהפעםאלאימי-ילדרתר,שלריקוד
הלבנה.בשמלת-חופתה

עלבאמנהלהעמידנוכדיכהישתארו-המעמדשל'לרז' nננרסחרזרתקריאה
המאוחרים.בנוסחיםהדבריםאתעגנוןשהרחיבההרחבהשלהמיוחדותאיכויותיה

להצמיחהפלאסטי,עםהמרסיקאליאתלחברבסיורלנרמזרמןכאך-באחתלומראם
נירםהרב'שלמדרשוכיניתאותרהמקיפההאווירהמתוןרפאלשלניגרנואת

אתומילאהנרצהאתונטלהשולחןאצלוחזרנפשרנתעוררהשעה"ארתה . 26
מגעתוךההתעררררתלענייובשמת-אשחר".לזכרכתבאשרנספרהאותיות
הנתבמןדברייאת'שירת-הארתירת')(משרורשקרא"לאחרהשררה:מחודש,

רננרחמערודםורחםשבראשונההמשורריםנדרןהטהור,לנררנתערררחזר
מערודיםעצמםשיריםאותםכךואחרלמקרםשיריםשריםהתעוררותאותה
תס"ח).עמ'כלה,(הכנסת "--אותם

מיליתשהיאב'אבלי,עגנוןכאךשערשההאסינדטילשימושהדעתאתלתתיש . 27
הסינדטי.המבנהאתמשמשתכמילת-חיבורטיבהשמעצם
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נעזרתהלוך-נפשלעצבזר,עלזהשלהקסומההשפעתהעלולהצניעשמחת-תורה,
דרגהארתהלהשיגהכלרעלאווירה;כמשמעו)(פשוטולציירמראה-עיניים,

כאש',ברעומ'לנשניזונהזרהקינטית,המרסיקאליתהאמוציהשנהמופלאה,
פנימההחוויהאתהאוצרההתפעלות''נרעםשלםטאטיתאמוציהחרדאלנשפכת

 .ותנועה'קולללא'מחולומעמיד

לדעתי,נרכל,ה, 1-הארריבצירוכאןעגנוןשלדרכועללעמודאברמבקשיםאם
 28זצ"ל',קרקהכהןיצחקאברהםהרבעלה'פחיחה,מתוךציורינקטעלהיעזר

בבית(האנשיםהיו"מלובשיםשלו:הטכניקהמןמשהרמפרושותעגנוןחושףשם
תרבוש.ארמלופפתמצנפתחבושוראשםצבעוניםנגדיםהספרדים)שלהכנסת
גררןואחתכלת-המצנפתואתהתרבושיםארזםאתהעמיקשבניתהמוצנעהאור

מתוךהרצפה.שטיחיואתהספסליםשטיחיואתהאורןפרוכתמראהואחהנגדים
ואחדותהצנוע.אורםאחהשמןבררתנחברכחרלרחעששיותלננרמרדרתוךעששיות
נתאחדושניניהםחאריריםאףהבית.נאיכלואתכליוראתהביתאתאיחדהשלימה

 .).צ.י-שלי(ההטעמותזרייבאחדות

המזומןובציורשלפנינונקטע'רוח-העיר'היאשאחתלהבחיןקשהשלאלינראה
עלהצנעאלהמצטרףהאורתפקידנולטהסרפד'נ''אגדתגםהסופר'.ניאגרתלנו
אלמתחברזאתועםלעצמושעומדוחפץ,חפץכלשלקווי~המתאראתבברורלסמךמנת
ראחדרתיח.וצרפהשלימה,יריעהלהעמידמנתעלארחוהסובבכל

מלמעלהשיורדמשחק-האורותשמעמידהמסכתמתוךכיצדלהבחיןניחןלמשלכך
מתנוצציםכלי-המאור"רכליקרות";ארומלאחרבשל("בית-מדרשומלמטהרעולה
נחקללכתככרכבימאיריםהתינוקות)(שבידיהבורח"רכלעליון";בזוהר
רוקדים,שלמעגליםשלרשהנבוררמסתמניםזרמסכתמתוךקדישין")תפוחיו
ומזריקדקפיתוחיםובמעשהבנחירותוצביונו.מעגלמעגלממעגל,לפניםמעגל

כלרבידאותםמקיפיםהקטנים"רבניתםהילדים:שלמעגלםבפרוטרוטכןמתואר
 nארדחרמכוסחודגלרגלרכלכחול,ארלבןאריורקאראדוםדגלותינוקתינוק

הנרותרכלנר,דולקחפרתרררפרחרונב--יוי:גדרדגלזפrו-ח,כלובראשזהב,של
- ."--לכתככרכבימאירים

ח'פחיחה' ; 53חוברתחשכ"ז,הצעיריב'הפרעללראשונהנתפרסמוהדברים . 28
 . 186-181עמיעצמי',אלנ'מעצמיפרקיםבתוספתנתפרסמה
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הנשיםשלה'פרנקצירנאלי'תתארומןגםערלהש'אחדרת-האררירים'לי,נראה
נמשןננשים,לצפותכדימעלהכלפימבסברברשאיםשאברעדשכך,שנעזרת-הנשים.

 .rהערמדר''והנשיםשכךמטה,כלפישלהןמבטןעםיחדהרצף)אתלנתק(כלאמבסבר
הררממה".נהקדושהעיניהןזברתנעזרה

הפאנורמיתהתמרנההולכתשעה'''נאותההצירוףשלהחוזרתהקידומתנעזרתוכהמשך,
מופקעתנאסינדטוךהשימושדרךכשעלמזה,ונמריםמזהברפאלכהדרגהומתמקדתהרחנה

מרכיביהאתהמניחהתמרנהוהופכתזה,אחרזהשלהכררנרלרגיהרצףמתוןההתרחשות
מכנדיםרפאלכמרהמושלםהבחורכברדוקרא,החזןחזרשעה("נאותהזהלצדזה

אתונטלהקודשארוןאצלוהלךרפאלקםשעהנאותהיפה;ניגוןולנגןהתורהככברד
שלרגליהםניראחתתינוקתנדחקהשעה"נאותה ;''--החזןשלמודרתרדהספר

 .)"--הנרוצנחידהמתוןהדגלנשמטשעהבארחה .--רפאלכלפיוקפצההמרקדים

שלפנינו,הפרקמתוךהערלהרהמרסיקאליחפלאסטישלחיבורםבררךולהתברברלהוסיףאם
עזרת-חלונותמנעדראשיתוש"הרציאוהנשיםתמרנתהיפה,לתמונההדעתאתלתתיש

הקפאהקיר".כרתוחעלכקהל-יוניםתלוייםהירוראשיהןבית-המדרש,לתרדהנשים
המשפטלדוגמה,תחביריים:כאמצעיםגםביטויהאתמוצאתהנחנתרךהנעשלזרמעיר

ונבלמהששועבדההרכה,נדינאמירתנרלהבחיןשנקלהנא,רהמחרנרהמרוכבהאורן,
נעתנקודששדרכםהזקניםהחסידים"ואפילוהטפלים:במשפטיםמחלחלתזאתבכלוהיא

מצארזרבזויתמניחרכשאזםעקיבארביהתנאבבחינתגדולהבהתלהבותוריקודתפילה
ידלהריםיכוליםהיורלאזר,ענודהדמרןיכולתםבכלמתאפקיםהיוזרבזוית
 29כאש".נוערהיהשלנםפיעלאףההתפעלותנרעםמחמתולטפח

אלמריםשליציאתהכסימןעומדהסרפד''אגדתשלהאחרוןשהפרקכהכללה,לומרניתר
כשספריהמרקדיםחרכיםהזקניםשלמעגלם'כאמצע'מריםרוקדתפעםלמחיצה:מעבר
אתנושקתהיאכנימי-ילדותה,רשרנרפאל,אלהיאמתקרבתגםהפעםבידיהם.תורה
הספר.

כיגי'נפרקהמסופראלאותנומחזירההריקהארוןשלהשחור'יחללותוךאלההצצה
ארץעפרשםהלבנה,חרפתהשמלתתלויהשםקדושה.ותשמישייריעות"מונחיםבאורך
כדינשתרךזה,אחרזהמוצאיםלהיותאלהשלשעתםמגיעהי"א'בפרקספרן".ישראל

ארץ-ישראל.ואהבתאהבת-התורהעםיחדאהבת-מריםכאןחרבותכך

שומעאתההלאומתוןעגנון,שללסגנונוטיפוסישאיברזהודחוסאורןבקטע . 29
רניושלהחסידיםשלהאקסטאטיתריקודםזרךאתנחרשוראהאתה-ההןאת

ומעמיד.מקפיאמכןלאחררוקעקיבא,
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בסימןומסתייםאהבה',של'חוליבסימןהעומדכב'עגונרתישלאבסירם,נאמר
"סודנתגלהשנאןהסופר''אגדתעללומרביתונפסק,לאשעדייוחיפוששל

מישראל".ארסכלשמרגישדודיםואהבתוהרוממותוהעוזהגדולה

שלהמוקשההפתיחהאתלהפקיעביתוהסרפרי'אגדתשלהדוגמהנעזרתואולי
ארתהלהלוםהאמתלמעו(שקשההבלעדיתהאליגוריסטיתהפרשנותמן'עגונות'

אהבת-אתהמולידהרצף,ננגדבדבריהמכרובתארתהרלרארתגרף-היצירה)עם
מחרטי-ה'טליתי,לחרסארתהוחרפןלאשתויהודיאיששביוהמופלאההדודים
הקנ"ח.ושלכנסת-ישראלשלמיחסיהםשנארגת


