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יש איש וםופר שפרצופו כגליון פרוש ,ודמותו

נקראת לכל ארם ,ויש שכולו אומר  :רזי לי•
רהרבח סבות לגלוי ולכםוי ברמות :יש שהגלוי
מרצאו מפשטות .מגדלות ,ויש שאינו מביע אלא

את שטחו• יש כםוי החופה על אוצרות בלומים,
ויש שאינו אלא כםיר שעל גבי מברים .והרבה
חלוקי פרוש לחזיון זה בסופר.
חלקו החולקים בפרוש רמותו  .הספרותית של
ש"י עגנון .ודחקו מאר המהינים רד.מזכים מעל

השוללים והמבטלים .לאלח - :גדול לשירה
ולספור ,פלא ונם ברור עני ,יופי לא מן העולם
הזח ,יצירה יז.zתחיח לדורות> .פרישמן אמר לי
עליו" :הוא הגדול שבחבורה" ,ופרישמן חן רחוק
היה בסגנון ומהו<ת .ולעומת אלח :נטול ושלילה

ער לאפיסת הבכה חלוקי הערכה ובקרת אלח
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אומרים :ררשוני.

ועגנון איכר מאלח חעוטים על נפשם בטלית
לשרבם ,איז כאן רוח שבתעלמח בכתב .מחותו
פרושח · ביריעות כתביו ,וכפשר נגולח לעיני קרוא

עם מבין .אכן זוקק חרא לחרירח אל עולם פלאים
שחרא פתח שעריו ,לשאיפת אריו כשמרת שחרא

ברשם בו .אין חרא מרבן אלא ליודעי כתב נפש
ולשון רגשות שחתיחר בחם .מי שאינו יורע בטיב

עולמו ,חרי חרא חתום לפניו בשש טבעות- .
לרבים מן חמבזכרים סור ו.בקרת חרא באוצר
פרצופים ומרות אשר לחם כבית גבזיחם .לבקרים

ירדו אל בית חמורת ,ובקשר את חאמח חמקררית
שבח יוכלו למדור את היוצר> .זר לא בקרת

לבקרת - ,איני מתנורן לכקר בזח את המבקרים.
זרחי דרך חמלך לחם ,רחם רשאים לעשרת כך<.

אולם לעגנון אין אמת מרח מרכבת רז:.זרמבת בין
ומרירת

חדור.

כמח

מיצירותיו

מוציאות

אותר

ראותנו מרור ,ע.קכ:ם זח .רק נקומח שלמה של
2

דורות עכרו חקוקה רמות ארם .שנוכל לדמות

אליה את האישיות שכיצירתו•
ספורי

מספרי

מעש·ות

נפשיותם של
זרה

בוודותם

לחם

למבקרי חדור .נפשם של אלח תמה ר.יתח.
האמינו כמה ששמעו וחזו .וספרו משום שהאמינו.

כאז לפנינו ~ספר שלעתים נעשח דורו חוליז
והוא

בעיניו.

יוצא

כחשאי

מתוך

ימיו,

ועוכר

כנפשו לדורות ו.תמימים ,ומספייי :ספררו לחם.
לעצמו .חרא נפשו בן ווום .כאלו שרד מז הימים
החם.

רומח,

שכתינוקות

וכמספרים

שבדור -

המעשיות אף הוא מאמיז במעשה "וי גדיאל
התינוק".

רובם של המבקרים לא ראו את חיסור ח~פי

' שבו .ולא שמעו את קולו האמתי .כי שונים
הכלים חמלוים זמרת חשיר ההגותי >הלירי< ואת
קצבת חחזות >אפיקא< .ואחרת היא הבאר שחקרה

לתוך שתי צורות יצירה אלח .שבהז האום צר
את נפשו ,מעטים בדור אחרוז מי שיודעים לספר;
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רובם של חמםפרים נפשם לא מעולם חםפור.
הנימח הלירית שבספררם .רעידת חנפש הנשמעת

מתוך חמליס ,מעירות עליהם; ולבז חרשימר,,
השרטוט מנת חלקם .איז בחם ו.שקט .ואין

בנפשם התמימות לייזtמע קול מעשים ולראות
המון דברים רבים .כ מ עט י חיו

ה ו א ע כ נו ז

שיצירתו ספור ,שיש בו שלמות של
א פ י jכ א

ושמחת

המעשה .חרא שם

חיה,

וחי

וחזה חבל בעיניו ,וחזר על מעשים שחיו מכרב
חימים .ובתתו נפשו לעשרח לבושים העוטפים
על האדם לא אבד תחת ידיר האדם עצמו; הפנימי

הטהור שבארם .נכוני דבר מביז העמים ,שלא
יבינו לצורח היהודית .יחזו בו דרiכא אותה אפיות
מופלאה ועליה ישתוממו• יש שהצורח חוצצת.

ומונעת מלחדור בעדה .דוקא המון פרטים מחיי
רחובו

וחצרו

תופשים

איש

מישראל

בלבו.

ומונעים ממנו שמחה של ספור.

על יצירתו נסוכה שלוח שמחח בקטנות .רואה
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חרא המון פרטים רבים בטולמו של ארם ובחיי
אנוש .הן זחו סוד גדולת חוזים ,כגדול האיש ,כן

ירבה לראות ,ויגדל היקף ראייתו .יחפש רפטי
פרטים ,ויראה בצבעיהם ו.אמתיים של הדברים,
וכרבות לראייתו כן יגדל המשורר ,ר;יכ הוא יראה

•

אמתת

חחריח

רפרטי

מעשים

ורק

הוא יראה

את המעשה כלל .עגנון ראה הרבה ,וראה

בצבעים חרשים ובראייה חרשה ,הוא מלמדנו

לראות ולםפר•
וחדרת מעשה וםפרר מבחירה בנגוהות חיים את

כל שירתו .זר.ו שנותן צבע וחזרת לספררו ,הקולח

מתוך רצי שחרק המםלםלים מעל לשיחתו• אותר
ש;כט של תמימות ,שאינו מעולמנו .חרא חנותן
אחדות לאישיות הנבטת מתוך המפעל .אישיות
אחת היא זר אף בשעה שתראה עולמות בזה אחר

זה הלוקחים את נפש היוצר זך ,אחר זה .כמרומח,

כי ביודעים מנע את עצמו מלהיות לאישיות
מםפרת שאינה הוא) .וי מנדלי מוכר םפרים יצר
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אישיותו של וי מנדלי שאיכח הוא .ויצירה גדולה
היא כשהיא לעצמה - ,אפשר יצירתו חכי גדולה,

אולtנ ישנו פגם כקביעות זו ויכולה היא שתפגום
אף כאיש החי ,אם ירצח לחילת אישיות זו .אני

לא חכרתי את ו' מנדלי מחיים< .עגנון לא הגיע
להתגבשות זו ,לגדולה זו ,ורםכנח זו• עלילה היא

זו שישנו רק עולם אחר שראה עגניז· כצר עולמו
הראשון י~מתוכו בא .ישבו עור עולם אחר ימר)"::

ימיה"; "גבעת החוליי< .כשהוא מחלך בו .קול אחר
לו .אולם אחר הוא ככל העולמות שחזה ,כשלותו
חאפית ,וכמנוחת נפשו .ואמנם יש שכחוש שיאבד

חלב החומה כשקט .מ;ם·ונות היוצר- .
םפורו שוטף ככחת וכשלות השקט ,יש שהגלים
נתקלו כמעלות העולות מתחומות חכפ·~ .ויטו
כאפיקיהם ,ושוב ישובו לק.ל~ן;דם ולםלםולם .יש
שיעטה.לכוש מוזר ,םפור כתוך םפור ,וכהון חםפור

שוב ספור ",זול"> "כארח של מרים"" ,חמשולחיי ,
כ.רמי ימיח"( אולם זרחי יציאח מן הכלל ,כרוב
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יצירותיו שלם הוא באמנות הספור• הוא ן:iזיק

מעל נתוחים נפשיים רz.-ז•א למעוטי אמנות ,ודחק
מעל השיחות המכניסות יםור זר לםפור.
םימן לאמת אפית ואמנותית היא השתלשלות.
חז:.עשים· חכרח פנימי של המאורעות ,שאין בחם

שרירות לכ ,שאינם מעשה מ:ונד ..שא•ן יד מניעו.
נגלית לעינינו ,שכל מעשח

משתלשל מתוך

חקורמו כאין ברירה ,כאין תמורח .לכאורה נראה

עגנון כמ•ז-.zתע•זtע .כמשרך דרכו,

והוא הולך

כמסלול ישר ,והכרח ברזל שולט נםפורו .איז
כאן קו שחיתה כרירה כנט·תו .ח:ל נגזר מתוך ·
השתלשלות

הםכות,

גלום

כתוך

חםנינח.

והאישיות למפרע ,ולא חיתה נחירה לא למםפר
ולא למעשה.

םפורו

הראשון

"והיה העjכוב

למישור" ,הוא כרוגמא ליצירה שחבל נח חמשך,

שאין הפםק להתארעות ,שאיז לפקפק חוליותי.ח~
שחמעשח כה הולך ומתגלגל כמחירות ,וק  iישט
כחץ אל חמטרח .אף על פי שמראה ד.םפור
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כמשכית עתיקה שאין פרחיה רםלםרליח הנפלאים
נשנים וחוזרים ,אין לחמיו ולהחליף כאן כל זלזל
וםנםן .חיסור שעריו הושתת חספור חן הוא :איש

שאשת נעוריו חיתח לאחר בטעות .כל חמסנות

וגלגולי חוברים קוראים ממש לנוסעי מדבריות
שנשכח שמס ,לעוברי אוחרת ימים ,ש.אברו במים

שאין לחם םרף .שהשלנו לאי בורר ,לאנשי
מלחמה שנפחו נפשם בקרב ,והעירו ערים בשוגג

והוזמו על ידי החיים והמציאות .אורם חן יספר
מעשים מתוך סביבה ודור שאינם מגדלים גבררים,

שלא קראו לקרבות~ ולא יצאו בשיירה .לא חיתה
כאן אלא אפשרות אחת של מציאות :יורד

שנהפך עליו הגלגל ,ויצא אל המרינה לחזר על
פתחי נדיבים ,וכתב חמלצח בירר .עני חגרן.

שהרחיק נדור ועגן את אשתו ימים ושכים ,רעל
ירי גלגולי מסבות ,רעל ירי כתב-תיור אר המלצה
שנתגלגלה לידי אחר ,הותרה אשתו ונשאה בזווג
•

:

T

שני• אף זח היה ~ךם בדבר שד.יתח נטולת פרנסה
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וחשוכת בנים .ואף זח ממפלאות הסבות שחיה

הנדון כחז ,ואשתו נאסרה עליו עולמית ,ואי j
פתח תקוה עוד .אלמלא כן לא קבל אדם בדור
חחוא את הדין עליו ,בלי לחוצות המאורע בפני
גדולי הדור ,לתקן את אשר עוותו החיים .אולם
מכיון שאין סוד תקוה .נשא צערו בדומיה .וכמה

גדל האיש וסבלו ,וכמה התעמק הפרובלם ביהודי

סחוף ודווי זח! לבו דוח אך על העברה ,שאשתו
שרויה נח .והוא שגרס ,הוא שעכר שארו,

וכן

הקנה שארית ימיו לשמים; חייו יכפרו על עוונה.
ומיתתו תגאלנה מחטא .ונכח עמד על סוד

החיים :

"שח מפתחות הפנימיים והחיצוניים מסורים

ביד האדם

ממש "t

החיים .ופדות נפשו מן החיים

חיו לשירת כסיון וקרבז· ששר עגנון .ודמעת נחמה

יורדת על קברו מעיני אשת נעורים.
יש אמנם שבספורים מאוחרים כאלו יצא ממרח
גדולה זו ,של הכרח הסבות ,אורם דוקא כאן יש
בו מדעת קונחו .חן החיים עצמם אינם נשמעים
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לחjכי אמנרת

1

רובים חרטי

הסב ו ת

המסתבכים

בחיי אדם ועולם ,ואין להתיר את חסכך .ורק אל

וערת שלו ~תכנו עלילות גבר ומצעדיו .רכל
רגעיו צפויים לפניו .רק חרא יראה מסלוח הסבות

ולא יתעבתון .וזוהי אחת משבע חיר ו ת העולם
שחזה ויבוא רימון .האמנו ת נשמעת להכרח

אחר פנימי'

רבצ ו תה

לחזות קומה

שלמה

באספקלריא שלח ,ברצותה לכנם ולפרות נצוצות
חיים משבירתם ,על כוחה עליה לאסוף ולקבץ.
להבדיל ולהפריד ,על כוחה היא רואה שלשלת
אחת ,ואין היא רואה שלשלאות רבות בבת
אחת .זהר חק ההתארערת לאמנ ות ,זהר הכרח
הםבות ליצירתה .אולם דוקא ב),ךם המעלות אשר

לאמן יש אשר ישתחרר מכבלי חחקים האלה,
.שחקק האדם ליצירתו ,בחגל ות נגלות לפניו
מחזה החיים שמבראשית לרגע קט .אר בחיזtתחררר
ב~מער חד קול שחוjכר של חי רשבי ב·זtמים .ר גם
ענברן יש בספרריו האחר ונים שחזה סבכי המעשים
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שלא כדרך אמנות ,ונתן למאורעות להםתככ

שלא לפי כינת האדם .ו' חנן אבא מוצא את
אברתו כמקומה שלא כדרך הטבע )"מעלות
ומורדות"< .כל האורחים שכחתונת בת החסיר

נרזמנו לשם בדרך נם )"הכנסת כלה"<~ .וחי ח.רות
יצירה שגבהה מעל לסכות והסתבכותן .או שיש

כאן בדיחות דעת של שמים שוחקים.
שלמות אחרת גדולה ייזtנה במפעלו :חרטי שתי
עוברים כמם:ת מספור לספור .ומד.דיה להדיר:.
ככ די קרינדיל טשארני וקרוביה חוזרים

)11

כנערינו

וכזקנינו"( ,ר' גדיאל התינוק נזכר כפי אשת ר'
רפאל ,על ר' ישראל שלמה חפרכם וחתולו
מדובר

בנמך,

מקומות.

זה

מראה

שהאישים

הגיעו לחיים עצמיים כרוחו ,ויש כאן שאיפה ~
להשתלמות כמפעל .יצירותיו היו בעיניו בלם
כפרקי חכור גדול .אין עוד לחזות חזות ו.כל,

האיש זrי את מפעלו עמנו ,ומשבר שלא שברו

משמש הפסקה ולא םוף ביצירתו•
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היםור

,,

העממי,

יםור ד,עבר

בשירת עגנון .הוא

שהביא לכלל טעות את אלה שמתו  jאופקם אין

•

הם שומעים שירת הנפש בשירת עם ועבר אין

הם מבינים קול כלי זמר עתיקים ,אלא ןכרל
פםנתר מעשה חרושת מצרפת .אולם יש קלות

ודלות ,חסרת חזון וחזות ,שנראית אמת ,ומטעה
נבו,נים

ברר ·i

חשירה החזותית )האפית< הבאה ליצור עולם
מול עולם ,לצור חיים וחזון ולםפר מעשים
כאמתת הוייתם ,היא אינה נובעת ממקור לב

נjכשה וריקן .אמנם כל גדולת הצייר שיעמוד
מעל למעשים ועושים ומעל לנפשו• אולם לא
חרא הצייר הגדול שלא חש וחל למכאובי
יצוריו ,אלא שירע ניסוריהם ויחד עמהם פרפרה

נפשו מ:אב .יחד עמהם

התפלr

למראה עוול

ועושק שכעשר ,לחם בידי עולם וחיים .זוהי המית
הבכורות חמלרה זמרת השירה המספרת

בתו j

לב ~נ~ש ועקוב .רק המשורר שיחיה חיי ברואיו,
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וירד אל חשיתיז שבכפשרתם.

ועם זח ידע

לחתפיזtזפ את אישיותו ,גם לחיות בתוך חוברים,

וגם לעמוד מעל··חם בבת אחת  -יזפול עטרת

חשירח .רק מתוך עמדת נפש כפולח זו יכול
חמשןרר החזותי לפדות את חוברים משבירתם'

ליצור עולם בעל קומה גדולה ,לעשות חתך
בהריח .ולצור צררה בנתח חיים שתחת ידיו .אפילו
המרע חחיםזפורי שתכליתו לחכיו את האמת .
שבעבר מתוך בקרת וחקירת ,מתוך כתרח וצרוף,

לא ייצור אלא מתוך חרגשת הנושא ,ואיז שם
יצירת גדולה שלא דפק בה לב גדול ,בחי •,מומםן

דנורקד.רד היו תקופות לשירה ולפיו זפ.
עגנוז שחפנה לבו אל האדם היחרדי לתארו
,ך"",שב לםפר את דורו ~ז;וודו ,לחזות לבו ונפיזtו'
לגולל פרשיות יגונו ושמחתו ,לקרא פרקי מועדיו

זימיו .הוא לא רמח מעולם לחיות נכרי וזר לעולם
זח .הוא בן חדדו חחדא שאותו ם  tר' בנפשו חי

את חייוp .לזפ א J-רגשותיו ,את יריעות נפשו
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ארג כמםכת.

וחרא עצמו ? f.:נ;ר האורגים .מתוך

חזרת חיים שמכנר חימים יצר וכתב .מי שאינו

י;רע כמהות יצירה חוזרת .קורא לזר .חקרי .מפני
שאינו יורע להבדיל כין פםרלי חקרי לאמתת
יצירה .כין עתיקות מעושה לעבר חי  -עגנון חי

את אלח החיים כרוחו וכדמו .הם לו אמת יותר

מ:חיים הקרועים של החוח .רב אחר מגורלי עולם

אמר עליו" :יצירתו נובעת ישר מן המקור בלי
· חציצין"•
רב נח חצירו ונח הראיה .שבו חרא מקי~ פרטים

ופרטי פרטים .באמתת צבעיהם רגווניחם .לא כל

אדם שחי בעולם זה ראה כל עומק זה .רכל רקות
זו .תנ;עות והעריות וארכות יד .וקול הנפש

נוכרח כחן .א~ לבני חדור החרא יכול הוא

שיגלח מח שלא ראתח עינם .בכמה חנח דעתנית
תאר םעורות מצרה .ורוח זבחי משפחה עתיקים

מרחפת מעל לאוכלים ומאכלים שגם בסדריהם
יש מסורת נברח :משתה חתונה )"חכנםת כלחיי<
~1

ודרשת חתן על פלפולה ).תורה וגורלה. :מחמת
המציק"( ושמחת בר מצרה ).שני זונות"( רםעררת

ה ו ראה רםערדת מל ר ה מלנח ).חנרח"( ר יריו בכל

שלל צבעי ו רחיח חטקרב למישור"( רםעררת חברה
)11

קדישא )"חרפת ר ו דים"( .עגנון חרבה לרא ו ת בעולמו
של הקב"ה ר של כנםת ישראל .חרא מגלח גדול

בחיי היחרדי  .במחלך משעיר ובמציאות חיי ו .לורד
 .י ברא ישמשו םפרריר חמר ומקרר ו ת לחקירת

הפ ר צוף של דורות .רjכ לעתים רחוק ות יש אשר
המשורר שבר צרף חלוקי זמני ם וחזה מה שחזה.

בם בטבע >כל המספרי ם הגדולים אינם מפריזי ם
ברוב תי אורי טבע .שחם למערtפי כשרון חמר

רפי ם רצוי(  -ג ם בטבע ראייתו חרשה .לא
מועתקת מם רפרי לעז .גם הטבע ח ר א יהודי כאן
בכל מהותו" :אי ן חיות ו עופרת טמאים עורבים
על יד המקום הקרוש .וצפרי

זמרה הר.זרים

בראיזtית אבי ב לשמ ו ע שי ר השירים מפי ילדי
ישראל בחדר"

)11

א גדת הסופר"( .יחסר לכעלי חיים
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מפליא :החתול של חפרכם נשמת חפרכם כאלו
נכנםד .בו .ויהי לדמותו המשונה .שכל קרותו
הנלעגת נגלית לפתע נו )"לםונקא"( .חפצים ודברים

מגיעים לידי אותה סמליות חבאר" .מאליה.
שמוצאים אותה אצל כל גדולי המספרים .מפני

שכך הטבע עצמו מלא סמלים ורמזי גנוח :
הציציות של יראי חטא יש נחז חידת .התפליז
נעשות לגורל לחיי זוגות צנועים .הקיתון יזtל חומץ
שחיי אדם

חרותים נו .המקטרת שעצרה בעד

בנים .חץ זהב שנשער נערה שחיה לאות לחייה.
כנור ישן שנימיו נעשו משער מכשפות .הנוצה

על המטה שהיא סמל הצניעות נדמי חור :אדם
שקרא בפרשי~ת חללו .אינו מוחח עוד סמלים

אלו מתוך נפשו על נקלח.
רבים שהם

רחוקים

ממקור

ו.חיים

והמעשים.

רומים שעגנון קרוב מאד לחסידות ושארתח תאר.

ולא היא .הכרכים בגליציא לא נטמעו ~לם
בחסידות .ועירו של עגנון נוצץ-שבוש .אף על פי
16

שפעל נח ר' אנוחם דוד ע"ח פעולתו המבורכת
>עי "תפלין של ר' אלימלך סופר"( ככל זאת לא
שנתח ממטבע החיים שלפני חתפשזפות החסידות.
וחרי בספררו )"חנדח"( נטושה חמלחמח .ונוצץ
כמבצר איתן כנגד החסידות .כםכיכח שכח

חי

ושאותה צייר יש יחם של כזפול לחםידות .ששרר

מן הימים הראשונים .כמרומח שלעגנון החס י דות
אינה מציאו ,ןי מלאה .ר' אוריאל >הצדיק כ"חנדח"(

לא נסת י ים ער לידי התגבשות .וה"נד.ח" עצמו הן
jכפח את חייו כחסידות .פסוקי וי~·" השירים"

שחם מלריס את ר' אוריאל וקהל חסידיו כשעה
שנגזר עליהם גרויז ,,tחם נעימת גוויעה של גרשום.
כלפי ר'  .מנדלי קל להכריע :הוא צייר את
הזפפוםי

שכחיים,

הוא

הזניח

את

היחידות

הנפשית .כני דורו חיו את' חיי היחיד שלד.ם
כצורה זפפום·ת .נפשם הלבד .כמסלול ככד

שכבשו חדורות .ואף לא חרגו ממסגרותיהם.
אולם יש גדלות כקומתם של הזפפוסים שחצב
17

ר' מנדלי• עגנון שומע יותר את קול יחירותם של
אנשי טפוסים אלד" וזה נוטל משהד מבהירות
חקרים .אל יחשוב ארם שחיים טפדםיים אלה היד
חסרי יחידות .חולי נפשיות .הנפש הומה מתחת
לחיים קצובים ומצררים אלה .עגנון שמע קול
הנימים המנחמות מתחת לשטח .אולם אין רזם
אנשים כאישים שיצר• יש כהם רוך ועדי נדת .אכל

לא תק  t;iועוז .יצירתו תחיה .אולם אין עלמות

לטפוסים שיצר.
הוא ראה את

הצנועים

הא.רנח היהודית באמתת

וכנפשה

:דחבויח

והמבוישת.

פניה

>הוציאו

לעז על הדורות חחם שלא חיתה אחנה בעולמם,

מפני שלא נגלתה כצורר .ו.שולטת היום כנפשות
וכספרדים< .ר.דא שר כ 11אגרת

הסופר" את שיר

השירים של חא'הנה היהודית מלפני דורות.
אהבח זד םוגח ומסויגת .אכל אמתתח ואמונתה

בעצם תרמתן נגלו כאן .ולכסוף היא מתרוממת
ער לעמקות מסתורין .אף אהבת שני זקנים
18

רומזת ונרמזת מתוך "מםובין"• וגם אהבת אלם
של נפשות אלמות ב"חופת רודים" מרעישה את
הנפש .כמעט כריסונכם מקול נימה שנתקה

פועל האקורד של חאחבחב"עובריר .בעל מום",

א~ על פי שאנו מבינים את ו.הכרח שבעלילה.
שעל פיו בא לכאז זח לעומת זח ראובן האדמוני
לעומת ערבריח ,ואף על פי בז אין זו יד שראויה
לנגע "בכפרת המנעול" .שירת האהבה היהודית

לא שר ארם לפניו באותו קול צלול רצחרל .חרא
שר את אהבת הזוגות ח:שר י ם ,את עריגת הנפש

ושעבוד חלב .האר.נח בתענוגי הנפש היהודית.

טפוםי נשים מעידים על חמםפרים הגדולים מבין
האומרת.

עגנון זכר

יגיען של

נשים כקשות

ומיוגעות .שנפשז עיפח מחמת חיים .ומה תאהבנה

את בית חייהן .קריינדיל טשארני ק•זtת רוח
ומרת נפש ,נושאת כגורל חיי בעלו ,תחלה.

חורגת מת ו ך ככלי העגון .ומתנחמת לבסוף מתוך
געגועים.

זרד.י

רמות

חאשח

היהודית

חזפפרםית
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כפי שראה בלי כחל ובלי שרק .אסתר מלכה
אשת הפרכם .הבטלה

במהות

וברצון לגבי

כעלה  -האשה הכשרה העושח רצון בעלה.
ואשת ר' שמעון נתן שהקטטה מלוותה ומעוותת י
פניה .ובכל זאת מזיו אם עליה .גם לאותן נשים
שתקניות .ששרתו ימים על שנים בבתי בעלי
בתים בחבה ובהכנעה .ואשר ידעו בכבוד הבית

שהן שיבות עליו' אף להן העמיד נפש בם פוריו'
הוא צייר בחבה אותן ואת סבל עבודתן .ואת
השלמתן עם החיים .ואת אמון רוחן :צירל טריינא
)"לאםונקא"" ,מחמת המציק"( ,זלאטי "(,חרכה")
קילא )"ברמי ימיה" <.ערד יש בםפרריר זפפום אחר
של ריבות נאות .של

נשים ענוגות .עלמות

צנועות עוברות על בהונות .ו.אור הקשה של

המציאות לא נגה עליד.ן .לא הגיעו לידי התיחדות
אופי .הן אוויריות כנעימה אבודה של כנור

המנגנת מאליה >דינה שב"עגונות" .האם והבת
ב"בדמי ימיה ".מנוחה ארושת נרשום .צלה ב"חופת
20

דודים" ,חצדקת אשת ר' רפאל<.
חפרכם והתקיף שבקחלח משך את לבו; חיש
כ אן זכר למשפחת תקיפים שהוא יצא ממנה
ר' אביגדור ו;.חנדח"( יחיד הוא ביצירתו שהגיע

לכלל טפום חסון ואיתן .ר' ישראל שלמר .כאלו
תמונה נ1עוקמת של אותו פרכם .ישנם קוים
משותפים בשררתם ובמורתם .וביחסם לנושאי
עזלם ,רק האהבה תפריד ביניהם .בתתה פנים

מסבירות לאחד .ופנים זעומות ואימתניות לשני;
רכבל זאת אף היחס אליו אינו משולל חבה
לגמרי .יחיד הוא בספרות· שתאו כאן תקיף

שכמותו ופניו מאירות ועיניו קורנות .יש שהצליח
באישים שהופיעו לרגע רלא נראו במלוא קומתם:
חטפום העממי של ישבר שד >ב"לאםונקא"( ,צלח
ב)"חופת דודים"( זה כוכב אדם שנבח בן לילה.
כל פייט צר יצוריו בדמותו ומחייו ומחיי נפשו

יתז בספררו; וזהו עניז להתחקות אחרי פתוחי
אשייותו ,ואחרי רשמי חייו ביצירתו• וכל יוצר
21

יחזר ,את עצמו מצרי צדדים .ולכן לא אחר חוא
חאיש ביצוריו• האיש יתחלק ויחיה לאחרים,

רמות לכל תכונה מתכונותיו ,וכפי גדולת חאיש,
שלמות חרמות.

מי מיצורי עגנון נעשו בצלם רמותו ,כמי מחם
רקם נימי נפשו'? קשר ,לענות .כלפי המשורר

ששירתו לא ,ה~ן~ וקולו מתפלג וחולך .ועם כל
זח מידי רמזים אין לצאת .ופטור בלא כלום אי

אפשר ,ואתו הסליחה.

כספורי הילדות

שנתן לנו

מתנח באחרונה

)"צפורי" ,תפלין של ר' אלימלך ".חש"ם של זקני"(
11

11

הילדות ילדותו חתמח .וחרא חילו .ולא רבים
לצערו

ראו לשעשועי רוחו של ילד יהודי.
ולשמחתו ,לקלותו ולאימתו כמוחו• חן נשאר בו

עור מן הילד ד,רבך ,עד הדף האחרון .אלה
הם

פרקי

ימי

ר,נעורים

מספר

חייו•

ובאחרונה :עגנון חרא גרשום ) 11חנרח"( שמרוב רבוות

וזנוות ~מוג ,ובכל זיו יפיו לא הגיע לשלמות של
22

טפום .והוא גם וי רפאל חםופר היוצא מן העולם
בסערת נפש .באהבה .והוא הוא גם נעמן )"אחות"(

ראף חמדת )"בארח של מרים'" ',גבעת החוליי<.
נח הוא

הן

במעשה שעשה

את

עצמר

חמר

לשנינה )"כנערינו וכזקנינו"( ,הוא גם יחזקאל
)ב ע 15נרת"< וכן אורי האמן המשקיע נפשו כמעשה
11

ארון הקדש ונפשו נעלמה בחחרנ יצירתו .אולם
הוא גם עוכריה נעל מרם  :כמח מוזר שאדם
חזה

את

עצמר

באותה

דמות

רוויה

וכואבת.

כששחתי לפני אשה ככורח .כי אכן כאן לפנינו
המחבר בשריר אדם זה ,כי קשה לרדת לםוף
רעתו .האיך צר צורח זר לעצמו .נענתה :אדרבא.

כמח חביב וחנון ארם שברא צלמו זה לעצמו•
השמעה והשמע הוא קול .ענווה אר קול רחמים

רכים

j

נפש חרמות .רחמים ליצור שעמו חיה ~

כצרה .כל יצורים אלה אינם מתוארים נתרים

t

חדים .נפשם מחמה ורוחם הוגד" ולירי שר ו~
של קרים תמים לא חגיעו.
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6

כיצירתו הראשונה והשלמה //והיה העקוב למישור"
איז כמדומה כל הד לעצמו ולחייה .זהו סימז
לאוביקטיכיות מובדלת שמתוכח יצר אז בראשית
יצירתו.

החיים שצייר תמימים חם ,מתוך תמימות מופלאה
 .נתז לחם שם ושארית .כתומת המעשים בז
תמימות

המספר

והספור+

התמימות

היא

מן

חקרים האופיים של תכונתו .תמהני אם יש

כתמימותו בדורנו בישראל ואף באומות .ואולם
:כמעט י~אין לחאמיז שתמים זד .אמך גדול חרא.

·המקציע ומפסל בצורח .והכל כאך כבוש הצורח
 .והיצירה .שליטך ,בחמר

ובסגכוז· איך החיים

פורצים פרץ כאז להפריע את הי~לוה והשלמות
>זו

חיתה גדולת כרכר שלא שלט ביצירח,

·ששלטה בו ואכפה אותו .ולבז לא כבש את
ו.צורח< .איך מתאחדות ו pשתלמות כאך תמימות
ב אמנות ?

חרי זרחי

העמידה מעל

לכרשאים

ובתוכם .יש לפעמים כשלרכות וגמגומים בצורח
24

ובתכן .אולם אין אלח באים מחוסר יכולת .אלא
מרוב יכולת .כך מגמגמת נפש חעם ברברה.
וחרא חולך וחורם את ו.קצב והשלמות בספור

למען חיות נאמן לדרך חעם למן חמחשבח וער

חלשרן בעלגותן וכבדותן.
אף השחוק וחבדיחח שמלאו באחרונך ,את
ספוריו נטלו את חחבנח מרבים .לא חרבנה

בריחות דעתו למבקרים .חאירוניא וההומור זח
דרכן

שיעוותו פרצופים וקולות .יפריעו את

חחרמוניח שביו החלקים .ידגישו את ו .מעוות ·.

מכבר .למען פקוח עינים לעררים .ואזני חרשים
ישמעו .זרחי זכות לאירוניא שחיא מודרת את

נושאיה באידיאל אנושי גדול .שהוא חאמח
המסותרת למדור בה את העקומים והעקושים.

את הניגודים רד.חפונים .ותמיר יש לשאול ולדרש
אחרי חרמות האיריאלית ששמח אמת בנין בידי

חנונה ומחריב

עולם כשניכח.

הםטירא של

ר' מנדלי חצליפח כשוט ' על מכאובי הכואבים.
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אולם האידיאל היהודי שלו .שבו הוא מודד

יצוריו .חיה אידיאל קטן של דור המשכילים ;
היהודים הלוקים אצלו עולים על אידיאל זה לאין
ערוך .וצפונם טובה מכרסו של יצור מלאכותי
זה שדמתה לראות ההשכלה .ולא היה ולא
נברא .פלא שהיהודים קבלו םטירא זו באהבה.
חחלצה שבפי היחרדי שניכה היא מאז מעולם.

אולם יש הומור אחר שאינו מצער ומיםר .אלא
שוחק מטוב לב .אמת גם הוא חל על פגימות.

אכל אין זח שחוק אויב אלא שחוק אוחב.
בדיחות דעתו של עגנון חיא לעצמו .הוא אינו
מכאיב

לעולם.

ולכשלרכות

כך

זקנים.

שמחים

ללחג

יש ספורים שכל

תינוקות
עיקרם

בריחה וחומרו )"הכנסת כלח"" ,חנםתרות והנגלות"{

ואף שם אין עקיצת שונא .ואף לא לחישת בעל
מוסר .אלא שחוק תמימים .עפר חוא תחת כפות
רגליהם של יצוריו .ומה כי ילין עליהם .אף שכת
שחוק מםלםלת שפתיו .ד,ומור זח מין חדש חרא
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אצלנו .ו.רא אינו מפריע אף כעד תמימותו

כאגרותיו .לידי שנינה וסטירא הגיע רק כספור
אחד

-

ספור

וזה מעיד בו

מחיי

כני

יותר

הנעורים

ממאר .ערים

כני

ודרו

-

והוא

)"כנערינו

וכזקנינו"< .כאן צחק כמלא פח .והראה כל אפסות
קנאתם

ומשאות נפשם . .ומהכיל שאיפותיהם

ומלחמותיהם.

ומראה צרות אופקם

ועולמם.

וזיוף חייהם .אולם אף כאן לא עשר .כליה
כאנשים.

חן

האישיות

המספרת

היא

נושא

השנינה .והיא מכפרת כצחוק על מה שחטאה

כלגלוג .כין אמצעי החתול לוקחת כמוכן גם
אצלו הלשון מקום כראש.
על פרכת יצי~תו לא העלה כרוכי רוו עכר
לכד .עוד יש לו עולמות ומלים לחם .הוא חזה
גם חיי דור המעבר >עד לחיי יהודים נטולי יהדות
לגמרי .לא ירד מעולם< .בשנים מספוריו ספר

אהבת רוו אחרון )"גבעת חחוליי" .כדמי ימיה"<

והגיע כאן לגובה · גדול כאפיקא וכשלוח אפית.
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בעמדו על פרשת חיים מתוך ההוח כמעט.
כצורה ולשון חנו פלות מתוך םוגו וסוגייתו +רק

כסופרים מן האומות נמצא שלות השקט זו.
כגון כספורים של כיירנסון ורוזגר ו 6יריקי+
לידי שלוח גדולה ופשטות גדולה הגיע באגדות.
כל גדולי עולם הגיעו לידי פשטות רק אחרי
כבוש עצמם .כי הםלםול והד.תעלות > .אם אינם

מתו j

התאבקות

פנימית<

הם

מעשר.

ו.יצר

המתגאה נמח שאינו שלו +פשטותו .נאגרות
>וכן כםפורי ילדים" :צפורי"( היא אותה פשטות

עילאית המעירה על יכולת .כאן האגרה עצמה
יוצרת על האבנים .והוא הפוער העושה כמלאכה.
זוהי

רוח האגדה

העממית בטהרתה .ויש

כאן

מפשוטי קדומי אגרה .לא ערוב מוטיבים ותרי~·
כדר  jאגדות אחרונות .אלא מוטיב אחר פשוט.
וייז tשקשה למצא את המוטיב המקובל האגדי.

על פי רוב דחק מעל אגרה שהועל1זה על כתב.
אלא שאב מאגדה שנעל פה או שחזה אותה
28
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ורלח מנפשו .ויש שטועים לחשוב שמתוך מקור
עתיק שאב .מתוך כתב יד ישן.

כל הקרושות של גולת אריאל מאירות במשבצות

אגדותיו~ :אור שנת )"חרב דוניש"< .רחמי תפלח.
שלחבת תורה )"חנית של ר' יוחנן"< .חוא שזר
בחוטים שטוו חדורות נאגרה .וקשה לעמוד על
מקום הקשר• במעשה וי גדיאל התינוק .יכולים

לראות כבמחזה התפתחות יצור דמיוני ברוחו,
מתוך מקורות קדומים" איך פשט צורח ולבש
צורח .ונינתים נשתנה נמד.ות ודמות .עוד נזכר

במקומות בםפוריו .בצורח אחרת קצת לפני
שד.למר באחרונה> .נפי אשת וי רפאל הםופר.
ב"בנערינו ובזקנינו" נפי חמר<ת .בראשונה בא ר'

גדיאל ממרומי עולם .אחר ממלאכי רום נםפר
ח"זחר" >פקודי<

שם הוא ממונח

על שערי

עולמות .אחר נמצא את וי גדיאל "הנער" >גם
חנוך-מטטרון נקרא נער< במדרש חזיוני ובםפרי

חוזים מקובלים .שירו לעולם הכינים .והוא ילוד·
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אשה >םרר גז עוז בנית המדרש לילינק ג:
וחמדת ימים חלק אי םייח .רעי מלוז בז יחווה<
ושוב פשט צורח ולכש צורך ,אצל עגנוז וחיה

לכעיז אצבעוני ,רמותו נוםכת עליו כריחות .עור
יש נו יםור שמימי אולם ריח הארץ דבק בו.
האגרות מוםרות כל גי~גועי האומה לארץ ישראל.
מעשה "חמשרלחיי היה לשירת חכת ארץ ישראל

כצורח ' שנח נתגלתה שנות אלפים .הזקז ו.ערשה
חמץ מתנחם נחלום הארץ .ומעשה העז שהגיעה

דרך מחילות לארץ >ואין לך מקום נגולה שאיז

בו פתח לקפיבlת ו.דרך לארץ הקרושו (,היא
תוריש לתינוקות מישראל את אהבת קרומים

זר לארץ .אגרותיו כלז היו לזר פרחים .לכליל
תפארת כראש גולת פולין "העדינה הקדומה
לתורה

ולתעודהיי.

כך

לא

חזה

איש

את

נפש גולת ציון נתחנה העמוקה שנכולז·

אפן היצירה של עגנון.

צמיחת ספורי ו דרך

התהוותה דורשים הכנה >נעצם יכול רק חרא
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לםפר לנו בוורדי ספרותי על כך< .אולם יש
ללמוד מרשמי מחדורות ומחוברים שנזכרו אגב:
כמרומח שחרא תמיר ררלח מתוך כתבי עצמו'
טווח

תמיר

בשיירי

חוט

ישן'

ואין

ראשית

ליריעותיו .מעולם לא יכתב מחרש .אלא.עט זגע.ט
משל עצמו .חפדש מהפרש מתוך בנזיר .וקטע מקטע

מתוך נפשר• כל ההתחלות מקורן בתקר פח שלפני
היותר לעגנון .רבה לא אטפל לא במחרת ולא

בלשון .ויש אשר פלטה עטו כלאחר יד .כבחי~~
הרעת ולא היה בר כרי אחיזה ויש אשר אגב
חציבה פםל קטע רחפםיקר ממטעתר .ובהפסקות
של שנים גדל הנטע .והוסיף חוליות ושכנרת.
בצער רביםררים כעבורו של נחש; רכל השנים

העתיק רנםח .וסרר מהרודות בעבור ושפרץ בלי
לאות .ער שלבסוף עמו ופרסם באמצע .םפרר
עליו על פיארבאך שהיה צייר גדול רכל ימיר
הרםי~ לתקן בתמונותיו ער שנהפכו רחיו לאחרות.

זרק חברים שחמלו על יצירי כפיר .קמו ולקחו
31,

בזרוע ושלחו לתערוכה> .שלש המד,רורות של

"והיה ו.עקוב למישור"" .אגדת הםופר" תחלתו

םפור ביד,ודית >בלוח נלנונ תרם"ו( ואחר כ j
נתו " jלוז" נ"נארה של מרים" תרם"~ ואחר כ j
לעצמו "בסוד ישרים"(.

אף סגנונו של עגנוז מכה רבים בסכורים .שאינם
רואים אלא הלבוש החיצוני .ואינם יודעים למיין;
נערוב יום ההשכלח .כשהתירו סופרים חיי העם

בלי כחל של שמות ומליצה מקראיים .ובלי שרק

של רגשות נייר .הורגש חצרך כמגנוז ליצירה
עממית.

בסופרי

האומות

חיו

מניז

גדוליהם

ששרו

להמונים וחפשו אחר אמצעי נטוי עממיים .כאשר
נלאו מחוד שירת קצב וירדו אל חאמחו~  rשבחיי

לשוז ועם .זכרי לשון מדבור העם .אפני רגש
ודרכי מחשבה של העם חיו לחם לסגכוז .וקרנו
את חעניכים להמונים .מדעת ושלא מדעת כשאלח

השאלה של מגנוז עממי בנית מדרשם של
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הסופרים ככין השמשות של תקופח :ר' מנדלי

יצר סגנון עממי שיש בו תרגום רוח הלשון
היהודית

חאיזtכנזית

לעברית.

למען

העתיק

תכונות של לשון תערוכות .לקח סממנים וזכרי
לשרן מלשון תערובות של הארמית היהודית.
והטכרית התלמודית .גוף הלשון כאן עברי ארמי
אולם הרוח מתורגמת מן היהודית האשכנזית.

סגנון זה בכל חיות בו רוח מרוח העם כבד על
העם יותר מלשון מקראות ותפלות .ועקימת
שפתים של סגנון זה היא של לעג ושניכח שאין
להמלט ממנה .מפני תערוכות יסודות וחמרי
לשון .פנים אחרות יש ליצירת סגנון עממי

כ"שירי העם" על ידי ביאליק .הוא שאף כאן
לפשטות עממית .ואת הסממנים וזכרי לשרן
לקח מאותם המקורות שמחם שאב גם חןןם :מן
הזמירות והתפלות וממקראות שגורים .אחדים
נסו ליצור סגנון עממי מתוך חמרים עתיקים

)י"ל פרץ בקצת ספורים  :אלא שכידוע אין חלקו
33

'(

נס גנוז עצמו ברור' ומ"י נרדיצנסקי נחלק
מספוריו האחרונים" .מן העבר הקרוב"( אלא
שלא הגיעו ליז.zלמות ולגוונים ברורים.

לשלמות גדולה הגיט נדר  jזו הסגנוז העממי של
עגנוז :סגנון עבר שחלם את יצירתו חרא .חז ו.עם
לא חדל מעולם מז העברית .חיי הלשוז לא
פסקו נםע

וסגנון עממי יצר עגנוז

מתו j

דברים

שנ:תנ .שנהם דבר אלינו ו.עם.

הוא למר לדבר בלשון דור שלשום .המליצה
המיוחדת של ספורי מע•ז-.zיות וספרי דרוש .של
אגרות שלרמים ודברי תחנות .של ספרי תולדות
ומגלות גזרות .של פנקסאות וספרי מנהגים.
נתנה את ז:רי הלשון והסממנים לסגנוז זה שהוא

עברי ועממי מתחלתו .ושעבריותו היא עממיותו.
ניחרד גדלה עליו נאותה תקופח השפעת הסגנון

של האנונימוס הגדול נ חמדת ימים" .שנס j
11

עליו מרוחו ולשונו +עדיז לא ראו אצלנו את כל
נח לשונו של זח הקוסם הגדול נמלים .שכל
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תפארת מליצתו .ויקר רמזי לשונות הקורנים

סמליות .נגלו לפני עגנון .ויש אשר חובק ברוחו
.ויחי הוא בעל "החמרת" וקרא לעצמו" :חמדת·
והוא חיה חגבור בכמה מספוריו שראו אור ושלא

ראו אור .אבל זכרונם בא לפנינו

) 11

בצרור החיים"

שעל אבדתו ירוו הדווים<.
את החמרים הלשוניים בסגנון בחרו הכותבים
בשעתם .וחם שהטביעו עליהם חותם .הסגנון

ך,זח לא חיה בו כשעתר כל צל וזכר לבדיחה.
אף במקום שחיה בו חדור חריף .בתוך מקורות

אלח חיו הכותבים .רחם מצאו נטוי מלא להגיגם.
·יש אולי לומר שזו לא חיתה לשון המונים .אלא

לשון בעלי נתיב .אולם בעלי לשון אלח חיו
השדרה האחרונה לעברית בעם; למעלה מחם
גדולים שד.וביצר תורה בכתב בסגנון חי ושוטף.

ולמטח מהם אלמי ליזtון שלא חיה נטוי לנפשם

האלמת נשום לשון .זה חיה השלב האחרון
·לעברית בסולם החברה היהודית.
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מעשה הכתב לא היה קל על בני הדור ההוא'
מתוך

שחות

וטעימה

תפשו

בנוצה.

והפסיקו

בעיון ושקול המליצות .נושא הרעיון והרגש לא
היתח המלח .אלא צרוף המלים .מליצת מורשה.
שלון זו עמוסת זכרי לשון .מוטעמת רגשי לוואי'
ומלווה טעמי נגינה של דורות חיא היתח אם

לסגנונו של עגנון .שכך נוצר :חרא ידבר בלשון
שחיתה עברית לעם .בחיות עוד העם לנפשו.

לפני פרוץ נחשול זר לתוך חיינו .אלד ,היו
הפנים העבריות אשר לעם .כך כתבו זקנו וזקני
כשחפצו לכתוב אגרות דודים ,לערוך צוואה

ולספר חיים לבנים; אפשר יש בכתניו דברים
כלשונ  t:רככתכם כפ· שיצאו מידי זקני חדור
החרא )מכתב תנחומים של וי אביגדור< .סגנון

זה לא היה לעגנון סגנון דור אחר ואחרים .הוא
חי אותו והוא חנה כר• אף חרא ירד אל המקוררת

אשר מחם דלה העם את נפשו .הוא למד את כל
העורית חן אשר לעם .כל תנועת נפש רעקימת
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לשון .אולם אין הוא אחר ,אלא פיו המדבר לוא~

נפשו• כלשון זו אין הוא זוקק רעיונו לעקמו .כי
מלכתחלח חרה וחגה רק רעיונות הדור ההוא.
וספר רק שפוני מאורעות של הימים החם .תכן
החיים האלח דרש כמפגיע אותר סגנון דורות

קבוע ונכר• אף חרא אינו קל העט .סימני
מחדורות לא נמחו מסגנונו וחרכה יש ללמד ר

משנויי גרסות .הוא קנח לשונו כאף .ויגע כנתינת .
נטוי .מכל שנכות הלשון .מכל תקופות הספרות
העלה מטמוניות ,גלח גנוזי לשון ומליצת כתולה.

וחרש פני ערכין לשוניים .וטבע מטבעות חרשים
כלשון .גדול נחו כעכור  .ושבוץ .והמזיגה נותנת

צבע וגוון למלח ויורע חוא לכוון גורני מלים
ומליצות .גמגומי לשון וצורח חם כטרי לגמגום
שישנו כמחשכת העם ובררני ספררו .ח::ל נתן
כאן כגוונין של עכר .הכל ככר כאן כככורח של
רגשות וקשרי לוואי' כז~רי סגנונים ולשונות

עתיקים .והחרש תמיר צמח כאן על תלמי הישן.
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ואין כימא בלא קשר אל חוטים קדומים .ואין
להבחין במטווח .חכל נתחדש בעטו .את חבל

קנח בחזקת עם .והכל ישן וקדום .חבל משל
קדמונים .יש לפעמים להרגיש בריתמוס של
,מליצה ופסוק שא י ן מחם מלח במשפטיו ,בלתי

אם הקצב לבדו .הלשון משמשת כמונן גם
מכשיר לשנינה במקום כדיחח והומור .על ידי

חע;רקת מליצה מתוך םנינת חםגנון .על ידי
העלאת נינים בדרגי חנוונים .או בהפחתת דרג
נםולם הקולות .יגיע ללעגי לשון החדשים נדלוגם

ולגלוגם .כשחפץ ללעג לנכי דורו בנעוריו הראה
אותם לחם נאספקלריא של לשון דור אתמול
ונגלתה כל ריקדתם

>כך יכול אדם לד.ראות

דלות מאמר פילוסופי חמדנו רמות .בתרגמו

אותו לפשוטי מלים של לשון העם< .גם על
ספורי דור קודם משוח לשוכו לפעמים בדיחות.
שמחה אף במקום שכלו כנד נשאת .ואין חיא
פוגמת .אולם חריפות וחדור כשמרש מליצות לא
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תמיר מעלים רושם בריח .ויש סביבה לסגנון
בכל יצירה .ולא קול אחר לו ,ואין סגנונו בלי
תקופות .בלי חסטרריא.

לאחד שיצר סגנון של עבר לעצמו .חגיעד .חשעח
שלא ד.יח חולמו עוד .כי ייט.מע בו חד קולו עמום•·
לא ואח בו עקבותיו .ואפשר נעשח ס~נונו חולין
על ידי אחרים שמשמשו בםממניו .והתפשט את
סגנונו זח הראשון .ומשום שעשח זאת לפני ימי

זקנח עלו .בידו .קולו עכשיו כקול דורות חאגדח~
יש שחרא חוצב פסוקים שכמותם כתובים במדרש.

מופיעים מלים וערכי לשון שחיו חדשים גם לדור
זקנו .וכבר מקרם חיח משבץ משלים באמנות:

"משל לאומן שעושה כתר למלך .לא קובע בו
אבנים

טובות

ומרגליותיי

>משלים

ב רפאל
11

הסופר" וכ חנדח"< .כמרומח שתודח שלמח חיא
11

קביעת

מקום

המשלים

בספוריו.

במקומות

מכריעים בםפוריו הגדולים .כשפתשגן המאורעות

הגיע לידי גבהו .חרא מפסיק כמעשה או בבדיחה
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)"והיה העקוב למישור" :ד.םפור של החסיר שגנב

זהובים ,והבדיחה כקבצן על שולחנו של ר' אנזיל
מםטריא< .סגנון זה הלא דורש את המשל שר.רא
מסממניו• חמרי הלשון ך,ם כאן מן חברייתות
והמורשים .מספרי

מוסר ומשאר

ספרי

יראים.

ויודע חרא למצא ולגלות גנזי מלים .וצורות
חושות .וברכת בחירתו ואישיותו בסגנון זה.

ובאחרונה הגיעה לו באגדות תקופת פשטות.
וסגנונו נעשה צרות לפשטות חתכן .כאן יש

הרחקת כל העוויה לשונות .בריחה מרכות.

ומ הרגלי לשרן .חרא מגיע כאן למשפטים קצובים
כאלו באו אלינו מקרכ1י ימים.
סגנונו מצטיין בריתמוס ובקצב .ויש ריתמוס שונה

לכל פרשת יצירו .אצלו• יש קצב נשא של לשון
חור .צער משרך של סגנון עממי .הרףר של

משפטים הנעוצים אלח באלח .שמושי לשון
המתחילים תמיר מן הסוף .רוכי ובור רגילים
ופשוטים .יש אצלו אף בחירת חמרי מלים ליצירך,
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ויצירה .מםממני חםננוז אצלו היא החזרה .כאשר

כםננוז עממי ככל רוו .ויורע חרא כםור החזרה .
נם הרומח ונם המתחלפת .שלא כמתכוון כטח

הניע לפעמים למשקל מקראי ,למשקל מרות
>מםפר שרוח של נגינות בכל חרוז< ויש לפעמים
משקל קולי נכר ומורגש .ויש שהוא משמש

כםממכי הקבלות .אינו מורו הכאה מן החרוז
בפרוזא >ובר הנהוג בלי קביעות בםננון <·.:זטע
כיודעים וכמתכון יש שהוא מפריע בער שלמות
המשקל לבל ירגיש הקורא בו .ולבלי הניע

לקפאון .גדול האיש מאד כפרוזא העברית.
מעטים הם ופרים חי ורעים לכתב פרוזא גדולה'
מםפר

חם.

ואם עשרה חם הוא אחד מר.ם .ואם

חמשה חם הוא אחר מחם .כםוף םפורו החזותי

חכי גדול כתב :תם ולא נשלם .אף מפעל חיי ו
לא נשלם .היריעה כאונת תחת ירו .ועוד לעולם
ציצין ופרחים .רעוד לאלוה מלין .שירקם כה
עגנון מםכת

חייו•
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הםאםו הזה תנפרסם חnרה כהשרר nכןר
ם•ה חרבות ג ,ו -יודשרים תופ • ר .והוסיף
המהגר ע .,,r,דהג•ה בן ,רהרצ•אד רארו
במהדרוא

שביה במתא•ם טדפס•ם

משה

ב•ו שםשרו מאוקס בבוריו י•רם בו מצרה
=יי בבז הבחןו  1וסף אברהם םאוקס,
שתב

קודש

פושת

בי

חצא

תופ•ן,

'(

~:
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שיגדר בתווה רבםצררת רבםעשים טובים+

