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ודמותופרוש,כגליוןשפרצופווםופראישיש

 •לירזי :אומרשכולווישארם,לכלנקראת
שהגלויישברמות:ולכםוילגלויסבותרהרבח
אלאמביעשאינווישמגדלות,מפשטות.מרצאו

בלומים,אוצרותעלהחופהכםוייש •שטחואת
והרבהמברים.גבישעלכםיראלאשאינוויש

בסופר.זהלחזיוןפרושחלוקי

שלהספרותית.רמותובפרושהחולקיםחלקו

מעלרד.מזכיםהמהיניםמארודחקועגנון.ש"י

לשירהגדול-לאלח:והמבטלים.השוללים

העולםמןלאיופיעני,ברורונםפלאולספור,

ליאמר<פרישמןלדורות.יזz.תחיחיצירההזח,

רחוקחןופרישמןשבחבורה",הגדול"הואעליו:

ושלילהנטולאלח:ולעומתומהו>ת.בסגנוןהיה

אלחובקרתהערכהחלוקיהבכהלאפיסתער
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ררשוני.אומרים:

בטליתנפשםעלחעוטיםמאלחאיכרועגנון
מחותובכתב.שבתעלמחרוחכאןאיזלשרבם,

קרואלעינינגולחוכפשרכתביו,ביריעות·פרושח

פלאיםעולםאללחרירחחראזוקקאכןמבין.עם
שחראכשמרתאריולשאיפתשעריו,פתחשחרא

נפשכתבליודעיאלאמרבןחראאיןבו.ברשם
בטיביורעשאינומיבחם.שחתיחררגשותולשון

-טבעות.בששלפניוחתוםחראחריעולמו,
באוצרחראו.בקרתסורחמבזכריםמןלרבים

לבקריםגבזיחם.כביתלחםאשרומרותפרצופים

חמקרריתחאמחאתובקשרחמורת,ביתאלירדו

בקרתלא<זרהיוצר.אתלמדוריוכלושבח

המבקרים.אתבזחלכקרמתנורןאיני-לבקרת,

כך>.לעשרתרשאיםרחםלחם,חמלךדרךזרחי

ביןרז.:זרמבתמרכבתמרחאמתאיןלעגנוןאולם
אותרמוציאותמיצירותיוכמחחדור.ומרירת

שלשלמהנקומחרקזח.,ע.קכ:םמרורראותנו
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לדמותשנוכלארם.רמותחקוקהעכרודורות
שלנפשיותם •שכיצירתוהאישיותאתאליה

לחםזרהבוודותםמעש·ותספורימספרי

ר.יתח.תמהאלחשלנפשםחדור.למבקרי

שהאמינו.משוםוספרווחזו.ששמעוכמההאמינו

חוליזדורונעשחשלעתים~ספרלפנינוכאז
ועוכרימיו,מתוךכחשאייוצאוהואבעיניו.

לחם.ספררוומספייי:ו.תמימים,לדורותכנפשו
הימיםמזשרדכאלוווום.בןנפשוחראלעצמו.
-שבדורוכמספריםשכתינוקותרומח,החם.

גדיאל"ויבמעשהמאמיזהואאףהמעשיות

התינוק".

ח~פיחיסוראתראולאהמבקריםשלרובם

שוניםכיהאמתי.קולואתשמעוולאשבו. '

ואת<הלירי>ההגותיחשירזמרתחמלויםהכלים

שחקרההבארהיאואחרת<אפיקא>.חחזותקצבת

צרהאוםשבהזאלח.יצירהצורותשתילתוך
לספר;שיודעיםמיאחרוזבדורמעטיםנפשו,את
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חםפור.מעולםלאנפשםחמםפריםשלרובם

הנשמעתחנפשרעידתשבספררם.הליריתהנימח

חרשימר,,ולבזעליהם;מעירותחמליס,מתוך

ואיןו.שקט.בחםאיזחלקם.מנתהשרטוט

ולראותמעשיםקוללייזtמעהתמימותבנפשם

זנוכעאוהחיויעטמכרבים.דבריםהמון

שלשלמותבושישספור,שיצירתו
וחיחיה,שםחראהמעשה.ושמחתאjכיפא

מכרבשחיומעשיםעלוחזר ,בעיניוחבלוחזה
העוטפיםלבושיםלעשרחנפשוובתתוחימים.

הפנימיעצמו;האדםידירתחתאבדלאהאדםעל

שלאהעמים,מביזדברנכונישבארם.הטהור
אפיותאותהדרiכאבויחזוהיהודית.לצורחיבינו

חוצצת.שהצורחיש •ישתוממוועליהמופלאה

מחייפרטיםהמוןדוקאבעדה.מלחדורומונעת

בלבו.מישראלאישתופשיםוחצרורחובו

ספור.שלשמחהממנוומונעים

רואהבקטנות.שמחחשלוחנסוכהיצירתועל
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ובחייארםשלבטולמורביםפרטיםהמוןחרא
כןהאיש,כגדולחוזים,גדולתסודזחוהןאנוש.

רפטייחפשראייתו.היקףויגדללראות,ירבה
הדברים,שלו.אמתייםבצבעיהםויראהפרטים,

יראההואר;יכהמשורר,יגדלכןלראייתווכרבות

יראההואורקמעשיםרפרטיחחריחאמתת •

וראההרבה,ראהעגנוןכלל.המעשהאת

מלמדנוהואחרשה,ובראייהחרשיםבצבעים

 •ולםפרלראות
אתחייםבנגוהותמבחירהוםפררמעשהוחדרת

הקולחלספררו,וחזרתצבעשנותןזר.ושירתו.כל

אותר •לשיחתומעלהמםלםליםשחרקרצימתוך
חנותןחראמעולמנו.שאינותמימות,שלש;כט

אישיותהמפעל.מתוךהנבטתלאישיותאחדות

אחרבזהעולמותשתראהבשעהאףזרהיאאחת

כמרומח,זה.אחרזך,היוצרנפשאתהלוקחיםזה

לאישיותמלהיותעצמואתמנעביודעיםכי
יצרםפריםמוכרמנדלי(ויהוא.שאינהמםפרת



גדולהויצירההוא.שאיכחמנדליוישלאישיותו

גדולה,חכייצירתואפשר-לעצמה,כשהיאהיא

שתפגוםהיאויכולהזוכקביעותפגםישנואולtנ
אניזו.אישיותלחילתירצחאםהחי,כאישאף

הגיעלאעגנוןמחיים>.מנדליו'אתחכרתילא
היאעלילה •זוורםכנח ,זולגדולה ,זולהתגבשות

עולמוכצרעגניז·שראהאחרעולםרקשישנוזו
 ימר::"(אחרעולםעורישבובא.י~מתוכוהראשון

אחרקולבו.מחלךכשהואהחוליי>."גבעתימיה";
כשלותושחזה,העולמותככלהואאחראולםלו.

שיאבדשכחושישואמנםנפשו.וכמנוחתחאפית,

-היוצר.מ;ם·ונותכשקט.החומהחלב
שהגליםישהשקט,וכשלותככחתשוטףםפורו

ויטוחכפ·~.מתחומותהעולותכמעלותנתקלו

ישולםלםולם.לק.ל~ן;דםישובוושובכאפיקיהם,
חםפורוכהוןםפור,כתוךםפורמוזר,שיעטה.לכוש

 ,"חמשולחיימרים",של"כארח ,"זול"<ספורשוב
כרובהכלל,מןיציאחזרחיאולםימיח")כ.רמי
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ןi:זיקהוא •הספורבאמנותהואשלםיצירותיו

ודחקאמנות,למעוטי ר-.zז•אנפשייםנתוחיםמעל

לםפור.זריםורהמכניסותהשיחותמעל
 .השתלשלותהיאואמנותיתאפיתלאמתםימן

בחםשאיןהמאורעות,שלפנימיחכרחחז.:עשים·

מניעו.ידשא•ן ..מ:ונדמעשהשאינםלכ,שרירות

מתוךמשתלשלמעשחשכללעינינו,נגלית

נראהלכאורהתמורח.כאיןברירה,כאיןחקורמו

הולךוהוא ,דרכוכמשרךכמ•זz.-תע•זtע.עגנון

איזנםפורו.שולטברזלוהכרחישר,כמסלול
 ·מתוךנגזרח:לכנט·תו.כרירהשחיתהקוכאן

חםנינח.כתוךגלוםהםכות,השתלשלות

למםפרלאנחירהחיתהולאלמפרע,והאישיות

העjכוב"והיההראשוןםפורולמעשה.ולא

חמשך,נחשחבלליצירהכרוגמאהואלמישור",

חוליותי.ח~לפקפקשאיזלהתארעות,הפםקשאין
ישט iוקכמחירות,ומתגלגלהולךכהשחמעשח

ד.םפורשמראהפיעלאףחמטרח.אלכחץ
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הנפלאיםרםלםרליחפרחיהשאיןעתיקהכמשכית

זלזלכלכאןולהחליףלחמיואיןוחוזרים,נשנים

אישהוא:חןחספורהושתתשעריוחיסורוםנםן.

חמסנותכלבטעות.לאחרחיתחנעוריושאשת

מדבריותלנוסעיממשקוראיםחובריםוגלגולי
במיםש.אברוימים,אוחרתלעוברישמס,שנשכח

לאנשיבורר,לאישהשלנוםרף.לחםשאין

בשוגגעריםוהעירובקרב,נפשםשנפחומלחמה

יספרחןאורםוהמציאות.החייםידיעלוהוזמו

גבררים,מגדליםשאינםודורסביבהמתוךמעשים

חיתהלאבשיירה.יצאוולאלקרבות~קראושלא

יורדמציאות:שלאחתאפשרותאלאכאן

עללחזרהמרינהאלויצאהגלגל,עליושנהפך
חגרן.עניבירר.חמלצחוכתבנדיבים,פתחי

רעלושכים,ימיםאשתואתועגןנדורשהרחיק
המלצהארכתב-תיורירירעלמסבות,גלגוליירי

בזווגונשאהאשתוהותרהאחר,לידישנתגלגלה
• : T 

פרנסהנטולתשד.יתחבדבר~ךםהיהזחאף •שני

8 



שחיההסבותממפלאותזחואףבנים.וחשוכת

 jואיעולמית,עליונאסרהואשתוכחז,הנדון

בדוראדםקבללאכןאלמלאעוד.תקוהפתח
בפניהמאורעלחוצותבלי ,עליוהדיןאתחחוא
אולםהחיים.עוותואשראתלתקןהדור,גדולי

וכמהבדומיה.צערונשאתקוה.סודשאיןמכיון

ביהודיהפרובלםהתעמקוכמהוסבלו,האישגדל

שאשתוהעברה,עלאךדוחלבוזח!ודוויסחוף
וכןשארו,שעכרהואשגרס,והואנח.שרויה

עוונה.עליכפרוחייולשמים;ימיושאריתהקנה

סודעלעמדונכחמחטא.תגאלנהומיתתו

מסוריםוהחיצונייםהפנימייםמפתחות"שח :החיים

החייםמןנפשוופדותהחיים. " tממשהאדםביד

נחמהודמעתעגנון.ששרוקרבז·כסיוןלשירתחיו

נעורים.אשתמעיניקברועליורדת
ממרחיצאכאלומאוחריםשבספוריםאמנםיש

ישכאןדוקאאורםהסבות,הכרחשל ,זוגדולה

נשמעיםאינםעצמםהחייםחןקונחו.מדעתבו
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המסתבכיםתוהסבחרטירובים 1אמנרתלחjכי

אלורקחסכך.אתלהתירואיןועולם,אדםבחיי

רכלומצעדיו.גברעלילות~תכנושלווערת
הסבותמסלוחיראהחרארק .לפניוצפוייםרגעיו

העולםתוחירמשבעאחתוזוהייתעבתון.ולא
להכרחנשמעתתוהאמנרימון.ויבואשחזה

שלמהקומהלחזותתהורבצפנימי'אחר
נצוצותולפרותלכנםברצותהשלח,באספקלריא

ולקבץ.לאסוףעליהכוחהעלמשבירתם,ייםח

שלשלתרואההיאכוחהעלולהפריד,להבדיל

בבתרבותשלשלאותרואההיאואיןאחת,

הכרחזהרת,ולאמנההתארערתחקזהראחת.

אשרהמעלותב(,ךםדוקאאולםליצירתה.הםבות

האלה,חחקיםימכבלישתחרראשרישלאמן
לפניונגלותתובחגלליצירתו,האדם.שחקק

בחיזtתחרררארקט.לרגעשמבראשיתהחייםמחזה

גםרב·זtמים.בירשחישלשחוjכרקולחדב~מער
םיהמעשיסבכשחזהניםוהאחרבספרריוישענברן
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להםתככלמאורעותונתןאמנות,כדרךשלא

אתמוצאאבאחנןו'האדם.כינתלפישלא

("מעלותהטבעכדרךשלאכמקומהאברתו

החסירבתשכחתונתהאורחיםכלומורדות">.

ח.רות~וחיכלה">.("הכנסתנםבדרךלשםנרזמנו

שישאווהסתבכותן.לסכותמעלשגבההיצירה

שוחקים.שמיםשלדעתבדיחותכאן
שתיחרטיבמפעלו:ייזtנהגדולהאחרתשלמות

להדיר.:.ומד.דיהלספורמספורכמם:תעוברים

כנערינו 11 (חוזריםוקרוביהטשארניקרינדילדיככ

ר'אשתכפינזכרהתינוקגדיאלר'וכזקנינו"),
וחתולוחפרכםשלמהישראלר'עלרפאל,

שהאישיםמראהזהמקומות.בנמך,מדובר

 ~שאיפהכאןויש ,כרוחועצמייםלחייםהגיעו

בלםבעיניוהיויצירותיוכמפעל.להשתלמות

ו.כל,חזותלחזותעודאיןגדול.חכורכפרקי

שברושלאומשבר ,עמנומפעלואתזrיהאיש

 •ביצירתוםוףולאהפסקהמשמש
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הואעגנון.בשירתד,עבריםורהעממי,היםור

איןאופקם jשמתואלהאתטעותלכללשהביא

אין •ועברעםבשירתהנפששירתשומעיםהם

ןכרלאלאעתיקים,זמרכליקולמביניםהם

קלותישאולםמצרפת.חרושתמעשהפםנתר
ומטעהאמת,שנראיתוחזות,חזוןחסרתודלות,
 · iבררנבו,נים
עולםליצורהבאה(האפית>החזותיתחשירה

מעשיםולםפרוחזוןחייםלצורעולם,מול

לבממקורנובעתאינההיאהוייתם,כאמתת

שיעמודהציירגדולתכלאמנםוריקן.נjכשה
לאאולם •לנפשוומעלועושיםלמעשיםמעל
למכאוביוחלחששלאהגדולהציירחרא

פרפרהעמהםויחדניסוריהםשירעאלאיצוריו,

עווללמראה rהתפלעמהםיחדמ:אב.נפשו

המיתזוהיוחיים.עולםבידילחםשכעשר,ועושק

 jבתוהמספרתהשירהזמרתחמלרההבכורות

ברואיו,חיישיחיההמשורררקועקוב.~נ~שלב
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ידעזחועםשבכפשרתם.חשיתיזאלוירד

חוברים,בתוךלחיותגםאישיותו,אתלחתפיזtזפ

עטרתיזפול-אחתבבת·חם·מעללעמודוגם

יכולזוכפולחנפשעמדתמתוךרקחשירח.
משבירתם'חובריםאתלפדותהחזותיחמשןרר

חתךלעשותגדולה,קומהבעלעולםליצור
אפילוידיו.שתחתחייםבנתחצררהולצורבהריח.

 .האמתאתלחכיושתכליתוחחיםזפוריהמרע

וצרוף,כתרחמתוךוחקירת,בקרתמתוךשבעבר

שםואיזהנושא,חרגשתמתוךאלאייצורלא

מומםןבחי,•גדול,לבבהדפקשלאגדולהיצירת

זפ.ולפיולשירהתקופותהיודנורקד.רד

לתארוהיחרדיהאדםאללבושחפנהעגנוז

ונפיזtו'לבולחזות~ז;וודו,דורואתלםפר ,ך"",שב

מועדיופרקילקראושמחתו,יגונופרשיותלגולל

לעולםוזרנכרילחיותמעולםרמחלאהואזימיו.
חיבנפשור' tםשאותוחחדאחדדובןהואזח.

נפשויריעותאתרגשותיו, Jא-לזפ pחייו.את

13 



מתוךהאורגים.נ;ר ?:.fעצמווחראכמםכת.ארג

שאינומיוכתב.יצרחימיםשמכנרחייםחזרת

מפניחקרי.לזר.קוראחוזרת.יצירהכמהותי;רע

לאמתתחקריפםרליכיןלהבדיליורעשאינו

חיעגנון-חילעברמעושהעתיקותכיןיצירה.

יותראמתלוהםוכדמו.כרוחוהחייםאלחאת

עולםמגורליאחררבהחוח.שלהקרועיםמ:חיים

בליהמקורמןישרנובעת"יצירתועליו:אמר
חציצין"•·

פרטיםמקי~חראשבוהראיה.ונחחצירונחרב

כללארגווניחם.צבעיהםבאמתתפרטים.ופרטי

רקותרכלזה.עומקכלראהזהבעולםשחיאדם
הנפשוקוליד.וארכותוהעריותתנ;עותזו.

הואיכולהחראחדורלבניא~כחן.נוכרח

דעתניתחנחבכמהעינם.ראתחשלאמחשיגלח
עתיקיםמשפחהזבחיורוחמצרה.םעורותתאר

בסדריהםשגםומאכליםלאוכליםמעלמרחפת
כלחיי>("חכנםתחתונהמשתהנברח:מסורתיש

1~ 



.מחמתוגורלה:(.תורהפלפולהעלחתןודרשת

רםעררתזונות")(.שנימצרהברושמחתהמציק")

בכליריור(.חנרח")מלנחהרמלרםערדתראהוה
חברהרםעררתשור")ילמחטקרברחיח 11 (ויצבעשלל

בעולמותולראחרבהעגנוןדים").ור("חרפתקדישא
גדולמגלחחראישראל.כנםתשלרב"הקהשל

לורדו.יחיובמציאותמשעירבמחלך .יהיחרדבחיי
לחקירתתומקררוחמרםפררירישמשובראי.

אשרישתורחוקלעתיםרjכדורות.שלצוףרהפ
שחזה.מהוחזהםיזמנחלוקיצרףשברהמשורר

םימפריזאינםהגדוליםםיהמספר<כלבטבעבם
חמרכשרוןtפירלמעשחםטבע.יאוריתברוב

לאחרשה.תוייראבטבעםג-רצוי)םירפ

כאןיהודיארחהטבעגםלעז.פרירמםמועתקת

עורביםטמאיםפרתועוחיותןי"אמהותו:בכל

ריםזהר.זמרהיוצפרהקרוש.המקוםידעל

ילדימפיהשיריםרישעולשמביאבזtיתיברא
חייםלכעלייחסרהסופר").דתגא 11 ( "בחדרישראל

15 



כאלוחפרכםנשמתחפרכםשלהחתולמפליא:
קרותושכלהמשונה.לדמותוויהי .בונכנםד.

ודבריםחפצים("לםונקא").נולפתענגליתהנלעגת

"מאליה.חבאר.סמליותאותהלידימגיעים
מפניהמספרים.גדוליכלאצלאותהשמוצאים

 :גנוחורמזיסמליםמלאעצמוהטבעשכך
התפליזחידת.נחזישחטאיראישלהציציות
חומץיזtלהקיתוןצנועים.זוגותלחיילגורלנעשות
בעדשעצרההמקטרתנו.חרותיםאדםשחיי

לחייה.לאותשחיהנערהשנשערזהבחץבנים.

הנוצהמכשפות.משערנעשושנימיוישןכנור

אדםחור:נדמיהצניעותסמלשהיאהמטהעל
סמליםעודמוחחאינו .חללובפרשי~תשקרא

נקלח.עלנפשומתוךאלו
והמעשים.ו.חייםממקוררחוקיםשהםרבים

תאר.ושארתחלחסידותמאדקרובשעגנוןרומים

~לםנטמעולאבגליציאהכרכיםהיא.ולא
פיעלאףנוצץ-שבוש.עגנוןשלועירובחסידות.

16 



המבורכתפעולתוע"חדודאנוחםר'נחשפעל

לאזאתככלסופר")אלימלךר'של"תפלין<עי
החסידות.חתפשזפותשלפניהחייםממטבעשנתח

ונוצץחמלחמח.נטושה("חנדח")בספררווחרי

חישכחכםכיכחהחסידות.כנגדאיתןכמבצר

ששררלחםידות.כזפולשליחםישציירושאותה

דותיהחסשלעגנוןכמרומחהראשונים.הימיםמן
כ"חנדח")<הצדיקאוריאלר'מלאה.ןי,מציאואינה

הןעצמווה"נד.ח"התגבשות.לידיעריםינסתלא

השירים" וי~·"פסוקיכחסידות.חייואתjכפח

כשעהחסידיווקהלאוריאלר'אתמלריסשחם
גרשום.שלגוויעהנעימתחםגרויזt,,עליהםשנגזר

אתציירהואלהכריע:קלמנדלי .ר'כלפי

היחידותאתהזניחהואשכחיים,הזפפוםי

שלד.םהיחידחייאת'חיודורוכניהנפשית.

ככדכמסלולהלבד.נפשםזפפום·ת.כצורה

ממסגרותיהם.חרגולאואףחדורות.שכבשו
שחצבהזפפוסיםשלכקומתםגדלותישאולם
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שליחירותםקולאתיותרשומעעגנון •מנדליר'

מבהירותמשהדנוטלוזהאלד"טפוסיםאנשי
הידאלהטפדםייםשחייםארםיחשובאלחקרים.

מתחתהומההנפשנפשיות.חולייחידות.חסרי
קולשמעעגנוןאלה.ומצרריםקצוביםלחיים

רזםאיןאולםלשטח.מתחתהמנחמותהנימים

אכלנדת.ועדירוךכהםיש •שיצרכאישיםאנשים

עלמותאיןאולםתחיה.יצירתוועוז. t;iתקלא

שיצר.לטפוסים

פניהבאמתתהיהודיתהא.רנחאתראההוא

<הוציאווהמבוישת.:דחבויחוכנפשההצנועים

בעולמם,אחנהחיתהשלאחחםהדורותעללעז

כנפשותהיוםו.שולטתכצורר.נגלתהשלאמפני
שיראתהסופר"אגרת 11כשרר.דאוכספרדים>.

דורות.מלפניהיהודיתחא'הנהשלהשירים

ואמונתהאמתתחאכלומסויגת.םוגחזדאהבח

מתרוממתהיאולכסוףכאן.נגלותרמתןבעצם

זקניםשניאהבתאףמסתורין.לעמקותער
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אלםאהבתוגם"מםובין"•מתוךונרמזתרומזת
אתמרעישהרודים"ב"חופתאלמותנפשותשל

שנתקהנימהמקולכריסונכםכמעטהנפש.

מום",בעלחאחבחב"עובריר.שלהאקורדפועל

שבעלילה.ו.הכרחאתמביניםשאנופיעלא~
האדמוניראובןזחלעומתזחלכאזבאפיושעל

שראויהידזואיןבזפיעלואףערבריח,לעומת

היהודיתהאהבהשירתהמנעול"."בכפרתלנגע

חרארצחרל.צלולקולבאותולפניוארםשרלא

הנפשעריגתאתם,יח:שרהזוגותאהבתאתשר

היהודית.הנפשבתענוגיהאר.נחחלב.ושעבוד

מביןהגדוליםחמםפריםעלמעידיםנשיםטפוםי

כקשותנשיםשליגיעןזכרעגנוןהאומרת.

תאהבנהומהחיים.מחמתעיפחשנפשזומיוגעות.

רוחק•זtתטשארניקריינדילחייהן.ביתאת
תחלה.בעלו,חייכגורלנושאתנפש,ומרת

מתוךלבסוףומתנחמתהעגון.ככליךומתחורגת
חזפפרםיתהיהודיתחאשחרמותזרד.יגעגועים.
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מלכהאסתרשרק.ובליכחלבלישראהכפי

לגביוברצוןבמהותהבטלההפרכם.אשת

בעלה.רצוןהעושחהכשרההאשה-כעלה

יומעוותתמלוותהשהקטטהנתןשמעוןר'ואשת
נשיםלאותןגםעליה.אםמזיוזאתובכלפניה.

בעליבבתישניםעלימיםששרתושתקניות.

הביתבכבודידעוואשרובהכנעה.בחבהבתים

פוריו'בםנפשהעמידלהןאףעליו'שיבותשהן
ואתעבודתן.סבלואתאותןבחבהציירהוא

טריינאצירלרוחן:אמוןואתהחיים.עםהשלמתן
 ,)"חרכה"(זלאטיהמציק"),"מחמת("לאםונקא",

אחרזפפוםבםפררירישערד .>"ימיה("ברמיקילא

עלמותענוגות.נשיםשלנאות.ריבותשל

שלהקשהו.אורבהונות.עלעוברותצנועות

התיחדותלידיהגיעולאעליד.ן.נגהלאהמציאות
כנורשלאבודהכנעימהאוויריותהןאופי.

והבתהאםשב"עגונות".<דינהמאליההמנגנת

ב"חופתצלהנרשום.ארושתמנוחהימיה."ב"בדמי

20 



רפאל>.ר'אשתחצדקתדודים",

חישלבו;אתמשךשבקחלחוהתקיףחפרכם

ממנהיצאשהואתקיפיםלמשפחתזכראןכ

שהגיעביצירתוהואיחידו;.חנדח")אביגדורר'

כאלושלמר.ישראלר'ואיתן.חסוןטפוםלכלל

קויםישנםפרכם.אותושלעוקמת 1נתמונה
לנושאיוביחסםובמורתם.בשררתםמשותפים

פניםבתתהביניהם.תפרידהאהבהרקעזלם,

לשני;ואימתניותזעומותופניםלאחד.מסבירות

חבהמשוללאינואליוהיחסאףזאתרכבל

תקיףכאןשתאובספרות·הואיחידלגמרי.

שהצליחישקורנות.ועיניומאירותופניושכמותו
קומתם:במלואנראורלאלרגעשהופיעובאישים
צלח<ב"לאםונקא"),שדישברשלהעממיחטפום

לילה.בןשנבחאדםכוכבזהדודים")ב("חופת

נפשוומחייומחייובדמותויצוריוצרפייטכל

פתוחיאחרילהתחקותעניזוזהובספררו;יתז
יוצרוכל •ביצירתוחייורשמיואחרי ,אשייותו
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חואאחרלאולכןצדדים.מצריעצמואתיחזר,

לאחרים,ויחיהיתחלקהאיש •ביצוריוחאיש

חאיש,גדולתוכפימתכונותיו,תכונהלכלרמות

חרמות.שלמות

מחםכמירמותו,בצלםנעשועגנוןמיצורימי

המשוררכלפי .לענותקשר,נפשו'?נימירקם

כלועםוחולך.מתפלגוקולו ,ה~ן~לאששירתו
איכלוםבלאופטורלצאת.איןרמזיםמידיזח

הסליחה.ואתו ,אפשר

באחרונהמתנחלנושנתןהילדותכספורי

זקני")שלחש"ם 11אלימלך."ר'שלתפלין 11("צפורי",

רביםולאחילו.וחראחתמח.ילדותוהילדות

לצערו .יהודיילדשלרוחולשעשועיראו

בונשארחן •כמוחוולאימתולקלותו ,ולשמחתו

אלההאחרון.הדףעדד,רבך,הילדמןעור

 •חייומספרר,נעוריםימיפרקיהם
רבוותשמרובחנרח") 11 (גרשוםחראעגנוןובאחרונה:

שללשלמותהגיעלאיפיוזיוובכל~מוג,וזנוות
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העולםמןהיוצאחםופררפאלויגםוהואטפום.
("אחות")נעמןגםהואוהואבאהבה.נפש.בסערת

החוליי>."גבעתמרים','של("בארחחמדתראף

חמרעצמראתשעשהבמעשההואנחהן

יחזקאלגםהואוכזקנינו"),("כנערינולשנינה

כמעשהנפשוהמשקיעהאמןאוריוכןנרת"> 15ע 11(ב

אולםיצירתו.בחחרננעלמהונפשוהקדשארון
שאדםמוזרכמח :מרםנעלעוכריהגםהוא

וכואבת.רוויהדמותבאותהעצמראתחזה

לפנינוכאןאכןכיככורח.אשהלפניכששחתי

לםוףלרדתקשהכיזה,אדםבשרירהמחבר

אדרבא.נענתה:לעצמו.זרצורחצרהאיךרעתו.

 •לעצמוזהצלמושבראארםוחנוןחביבכמח
רחמיםקולארענווהקול.הואוהשמעהשמעה

 ~חיהשעמוליצוררחמיםחרמות.נפש jרכים
נתריםמתואריםאינםאלהיצוריםכלכצרה.

 6ו~ tשרוליריהוגד"ורוחםמחמהנפשםחדים.
חגיעו.לאתמיםקריםשל
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למישור"העקוב//והיהוהשלמההראשונהכיצירתו

סימזזהוולחייה.לעצמוהדכלכמדומהאיז

בראשיתאזיצרשמתוכחמובדלתלאוביקטיכיות

יצירתו.

מופלאהתמימותמתוךחם,תמימיםשציירהחיים
בזהמעשיםכתומתושארית.שםלחםנתז.

מןהיאהתמימותוהספור+המספרתמימות

ישאםתמהניתכונתו.שלהאופייםחקרים

ואולםבאומות.ואףבישראלבדורנוכתמימותו

חרא.גדולאמךזד.שתמיםלחאמיזי~איןכמעט:

הצורחכבושכאךוהכלבצורח.ומפסלהמקציע·
החייםאיךובסגכוז·בחמרשליטך,והיצירה..

והשלמותהי~לוהאתלהפריעכאזפרץפורצים
ביצירח,שלטשלאכרכרגדולתחיתה<זו

אתכבשלאולבז .אותוואכפהבוששלטה·

תמימותכאךשתלמות pומתאחדותאיךו.צורח>.

לכרשאיםמעלהעמידהזרחיחרי ?אמנותב

בצורחוגמגומיםכשלרכותלפעמיםישובתוכם.
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אלאיכולת.מחוסרבאיםאלחאיןאולםובתכן.

ברברה.חעםנפשמגמגמתכךיכולת.מרוב

בספורוהשלמותו.קצבאתוחורםחולךוחרא

וערחמחשבחלמןחעםלדרךנאמןחיותלמען
וכבדותן.בעלגותןחלשרן

אתבאחרונך,שמלאווחבדיחחהשחוקאף

חרבנהלאמרבים.חחבנחאתנטלוספוריו

זחוההומורחאירוניאלמבקרים.דעתובריחות

אתיפריעווקולות.פרצופיםשיעוותודרכן

 ·.מעוות.ואתידגישוהחלקים.שביוחחרמוניח

חרשיםואזנילעררים.עיניםפקוחלמעןמכבר.
אתמודרתשחיאלאירוניאזכותזרחיישמעו.

חאמחשהואגדול.אנושיבאידיאלנושאיה

והעקושים.העקומיםאתבהלמדורהמסותרת

ולדרשלשאולישותמיררד.חפונים.הניגודיםאת
בידיבניןאמתששמחהאיריאליתחרמותאחרי

שלהםטיראכשניכח.עולםומחריבחנונה

הכואבים.מכאוביעל'כשוטחצליפחמנדליר'
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מודדהואשבו .שלוהיהודיהאידיאלאולם

 ;המשכיליםדורשלקטןאידיאלחיהיצוריו.

לאיןזהאידיאלעלעוליםאצלוהלוקיםהיהודים
מלאכותייצורשלמכרסוטובהוצפונםערוך.

ולאהיהולאההשכלה.לראותשדמתהזה

באהבה.זוםטיראקבלושהיהודיםפלאנברא.

מעולם.מאזהיאשניכההיחרדישבפיחחלצה

אלאומיםר.מצערשאינואחרהומורישאולם
פגימות.עלחלהואגםאמתלב.מטובשוחק

אוחב.שחוקאלאאויבשחוקזחאיןאכל

אינוהואלעצמו.חיאעגנוןשלדעתובדיחות

תינוקותללחגשמחיםכךלעולם.מכאיב
עיקרםשכלספוריםישזקנים.ולכשלרכות

והנגלות"}"חנםתרותכלח",("הכנסתוחומרובריחה

בעללחישתלאואףשונא.עקיצתאיןשםואף
כפותתחתחואעפרתמימים.שחוקאלאמוסר.

שכתאףעליהם.יליןכיומהיצוריו.שלרגליהם
חראחדשמיןזחד,ומורשפתיו.מםלםלתשחוק
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תמימותוכעדאףמפריעאינוו.ראאצלנו.

כספוררקהגיעוסטיראשנינהלידיכאגרותיו.
והוא-עריםממאר.יותרבומעידוזה-אחד

("כנערינוודרוכניהנעוריםכנימחייספור

אפסותכלוהראהפח.כמלאצחקכאןוכזקנינו">.
שאיפותיהםומהכיל ..נפשםומשאותקנאתם

ועולמם.אופקםצרותומראהומלחמותיהם.
כליהעשר.לאכאןאףאולםחייהם.וזיוף

נושאהיאהמספרתהאישיותחןכאנשים.

שחטאהמהעלכצחוקמכפרתוהיאהשנינה.

גםכמוכןלוקחתהחתולאמצעיכיןכלגלוג.
כראש.מקוםהלשוןאצלו

עכררווכרוכיהעלהלאיצי~תופרכתעל
חזההואלחם.ומליםעולמותלוישעודלכד.

יהדותנטולייהודיםלחיי<עדהמעברדורחייגם
ספרמספוריובשניםמעולם>.ירדלא .לגמרי

ימיה">"כדמיחחוליי.("גבעתאחרוןרוואהבת

אפית.וכשלוחכאפיקאגדול ·לגובהכאןוהגיע
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כמעט.ההוחמתוךחייםפרשתעלבעמדו

רקוסוגייתו+םוגומתוךפלותחנוולשוןכצורה

 .זוהשקטשלותנמצאהאומותמןכסופרים
 +יריקי 6וורוזגרכיירנסוןשלכספוריםכגון
באגדות.הגיעגדולהופשטותגדולהשלוחלידי

אחרירקפשטותלידיהגיעועולםגדוליכל
אינם<אם.והד.תעלותהםלםולכיעצמם.כבוש

ו.יצרמעשר.הםפנימית>התאבקות jמתו

.נאגרותפשטותושלו+שאינונמחהמתגאה

פשטותאותההיא"צפורי")ילדים:כםפורי<וכן

עצמההאגרהכאןיכולת.עלהמעירהעילאית
כמלאכה.העושההפוערוהואהאבנים.עליוצרת

כאןוישבטהרתה.העממיתהאגדהרוחזוהי

ותרי~·מוטיביםערובלאאגרה.קדומימפשוטי
פשוט.אחרמוטיבאלאאחרונות.אגדות jכדר

tהאגדי.המקובלהמוטיבאתלמצאשקשהוייז

כתב.עלזה 1שהועלאגרהמעלדחקרובפיעל
אותהשחזהאופהשנעלמאגדהשאבאלא
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מקורשמתוךלחשובשטועיםוישמנפשו.ורלח

ישן.ידכתבמתוךשאב.עתיק

במשבצותמאירותאריאלגולתשלהקרושותכל

תפלח.רחמידוניש">.("חרבשנת~אוראגדותיו:

שזרחואיוחנן">.ר'של("חניתתורהשלחבת

עללעמודוקשהנאגרה.חדורותשטוובחוטים

יכוליםהתינוק.גדיאלויבמעשה •הקשרמקום

 ,ברוחודמיונייצורהתפתחותכבמחזהלראות

ולבשצורחפשטאיךקדומים"מקורותמתוך
נזכרעודודמות.נמד.ותנשתנהונינתיםצורח.

לפניקצתאחרתבצורחבםפוריו.במקומות
הםופר.רפאלויאשת<נפיבאחרונה.שד.למר

ר'באבראשונהחמר>ת.נפיובזקנינו"ב"בנערינו

נםפררוםממלאכיאחרעולם.ממרומיגדיאל

שעריעלממונחהואשם<פקודי>ח"זחר"
<גם"הנער"גדיאלויאתנמצאאחרעולמות.

ובםפריחזיוניבמדרשנער>נקראחנוך-מטטרון

 ·ילודוהואהכינים.לעולםשירומקובלים.חוזים
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ג:לילינקהמדרשבניתעוזגז<םרראשה
יחווה>בזמלוזרעיםייח.איחלקימיםוחמדת
וחיהעגנוזאצלצורך,ולכשצורחפשטושוב

עורכריחות.עליונוםכתרמותו ,אצבעונילכעיז
בו.דבקהארץריחאולםשמימייםורנויש

ישראל.לארץהאומהגי~גועיכלמוםרותהאגרות

ישראלארץחכתלשירתהיה"חמשרלחיימעשה

ו.ערשההזקזאלפים.שנותנתגלתהשנח 'כצורח
שהגיעההעזומעשההארץ.נחלוםמתנחםחמץ

שאיזנגולהמקוםלך<ואיןלארץמחילותדרך
היאהקרושו,)לארץו.דרךלקפיבlתפתחבו

קרומיםאהבתאתמישראללתינוקותתוריש

לכלילפרחים.לזרהיוכלזאגרותיולארץ.זר

הקדומה"העדינהפוליןגולתכראשתפארת
אתאישחזהלאכךולתעודהיי.לתורה

שנכולז·העמוקהנתחנהציוןגולתנפש
דרךוספוריצמיחת .עגנוןשלהיצירהאפן

חרארקיכול<נעצםהכנהדורשיםהתהוותה
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ישאולםכך>.עלספרותיבוורדילנולםפר

אגב:שנזכרוומחובריםמחדורותמרשמיללמוד

עצמו'כתבימתוךררלחתמירשחראכמרומח

ראשיתואיןישן'חוטבשייריתמירטווח

זגע.טאלא.עטמחרש.יכתבלאמעולםליריעותיו.

מקטעוקטעבנזיר.מתוךמהפרשחפדשעצמו.משל

שלפניפחבתקרמקורןההתחלותכל •נפשרמתוך
ולאבמחרתלאאטפללארבהלעגנון.היותר

כבחי~~יד.כלאחרעטופלטהאשרוישבלשון.
אגבאשרוישאחיזהכריברהיהולאהרעת

ובהפסקותממטעתר.רחפםיקרקטעפםלחציבה
ושכנרת.חוליותוהוסיףהנטע.גדלשניםשל

השניםרכלנחש;שלכעבורורביםרריםבצער

בליושפרץבעבורמהרודותוסרררנםח.העתיק

םפררבאמצע.ופרסםעמושלבסוףערלאות.
ימיררכלגדולציירשהיהפיארבאךעלעליו

לאחרות.רחיושנהפכוערבתמונותיולתקןהרםי~

ולקחוקמוכפיר.יציריעלשחמלוחבריםזרק
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שלהמד,רורות<שלשלתערוכה.ושלחובזרוע

תחלתוהםופר""אגדתלמישור".ו.עקוב"והיה
 jכואחרתרם"ו)נלנונ<בלוחביד,ודיתםפור

 jכואחרתרם"~מרים"שלנ"נארה"לוז" jנתו

ישרים")."בסודלעצמו

שאינםבסכורים.רביםמכהעגנוזשלסגנונואף
למיין;יודעיםואינםהחיצוני.הלבושאלארואים

העםחייסופריםכשהתירוההשכלח.יוםנערוב

שרקובלימקראיים.ומליצהשמותשלכחלבלי

ליצירהכמגנוזחצרךהורגשנייר.רגשותשל

עממית.

ששרוגדוליהםמניזחיוהאומותבסופרי

כאשרעממיים.נטויאמצעיאחרוחפשולהמונים

שבחיי rחאמחו~אלוירדוקצבשירתמחודנלאו

רגשאפניהעם.מדבורלשוןזכריועם.לשוז
וקרנו .לסגכוזלחםחיוהעםשלמחשבהודרכי

כשאלחמדעתושלאמדעתלהמונים.חעניכיםאת

שלמדרשםבניתעממימגנוזשלהשאלה
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מנדליר'תקופח:שלהשמשותככיןהסופרים

הלשוןרוחתרגוםבושישעממיסגנוןיצר
העתיקלמעןלעברית.חאיזtכנזיתהיהודית

וזכריסממניםלקחתערוכות.לשוןשלתכונות
היהודית.הארמיתשלתערובותמלשוןלשרן

ארמיעבריכאןהלשוןגוףהתלמודית.והטכרית
האשכנזית.היהודיתמןמתורגמתהרוחאולם

עלכבדהעםמרוחרוחבוחיותבכלזהסגנון
ועקימתותפלות.מקראותמלשוןיותרהעם

שאיןושניכחלעגשלהיאזהסגנוןשלשפתים
וחמרייסודותתערוכותמפניממנה.להמלט

עממיסגנוןליצירתישאחרותפניםלשון.

כאןשאףהואביאליק.ידיעלהעם"כ"שירי
לשרןוזכריהסממניםואתעממית.לפשטות

מןחןןם:גםשאבשמחםהמקורותמאותםלקח

אחדיםשגורים.וממקראותוהתפלותהזמירות

עתיקיםחמריםמתוךעממיסגנוןליצורנסו

חלקואיןשכידועאלא :ספוריםבקצתפרץ(י"ל
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נחלקנרדיצנסקיומ"יברור'עצמוגנוזנס
אלאהקרוב")העבר"מןהאחרונים.מספוריו

ברורים.ולגווניםליזz.למותהגיעושלא

שלהעממיהסגנוזזו jנדרהגיטגדולהלשלמות

ו.עםחזחרא.יצירתואתשחלםעברסגנוןעגנוז:
לאהלשוזחייהעברית.מזמעולםחדללא

דברים jמתועגנוזיצרעממיוסגנוןנםעפסקו

ו.עם.אלינודברשנהםשנ:תנ.

המליצהשלשום.דורבלשוןלדברלמרהוא

שלדרוש.וספרימע•זz.-יותספורישלהמיוחדת

תולדותספרישלתחנות.ודברישלרמיםאגרות
מנהגים.וספריפנקסאותשלגזרות.ומגלות

שהואזהלסגנוזוהסממניםהלשוןז:ריאתנתנה

עממיותו.היאושעבריותומתחלתו.ועממיעברי

הסגנוןהשפעתתקופחנאותהעליוגדלהניחרד
 jשנסימים".חמדת 11נהגדולהאנונימוסשל

כלאתאצלנוראולאעדיזולשונו+מרוחועליו
שכלנמלים.הגדולהקוסםזחשללשונונח
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הקורניםלשונותרמזיויקר .מליצתותפארת

ברוחוחובקאשרוישעגנון.לפני.נגלוסמליות
"חמדת·לעצמו:וקרא"החמרת"בעלהוא.ויחי
ושלאאורשראומספוריובכמהחגבורחיהוהוא

החיים"בצרור 11 (לפנינובאזכרונםאבלאור.ראו

הדווים>.ירוואבדתושעל

הכותביםבחרובסגנוןהלשונייםהחמריםאת

הסגנוןחותם.עליהםשהטביעווחםבשעתם.

לבדיחה.וזכרצלכלכשעתרבוחיהלאך,זח

מקורותבתוךחריף.חדורבושחיהבמקוםאף

להגיגם.מלאנטוימצאורחםהכותבים.חיואלח

אלאהמונים.לשוןחיתהלאשזולומראולייש·

חיואלחלשוןבעליאולם .נתיבבעלילשון

מחםלמעלהבעם;לעבריתהאחרונההשדרה
ושוטף.חיבסגנוןבכתבתורהשד.וביצרגדולים

לנפשםנטויחיהשלאליזtוןאלמימהםולמטח
האחרוןהשלבחיהזהלשון.נשוםהאלמת
היהודית.החברהבסולם·לעברית
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ההוא'הדורבניעלקלהיהלאהכתבמעשה

והפסיקובנוצה.תפשווטעימהשחותמתוך

לאוהרגשהרעיוןנושאהמליצות.ושקולבעיון

מורשה.מליצתהמלים.צרוףאלאהמלח.היתח

לוואי'רגשימוטעמתלשון.זכריעמוסתזושלון
אםהיתחחיאדורותשלנגינהטעמיומלווה

בלשוןידברחראנוצר:שכךעגנון.שללסגנונו

לנפשו.העםעודבחיותלעם.עבריתשחיתה
היואלד,חיינו.לתוךזרנחשולפרוץלפני

וזקניזקנוכתבוכךלעם.אשרהעבריותהפנים
צוואהלערוךדודים,אגרותלכתובכשחפצו

דבריםבכתניוישאפשרלבנים;חייםולספר
חדורזקנימידישיצאוכפ·רככתכם :tכלשונ

סגנוןאביגדור>.וישלתנחומים(מכתבהחרא

הואואחרים.אחרדורסגנוןלעגנוןהיהלאזה
המקוררתאלירדחראאף •כרחנהוהואאותוחי

כלאתלמדהואנפשו.אתהעםדלהמחםאשר

רעקימתנפשתנועתכללעם.אשרחןהעורית
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לוא~המדברפיואלאאחר,הואאיןאולםלשון.

כי .לעקמורעיונוזוקקהואאיןזוכלשון •נפשו
ההוא.הדוררעיונותרקוחגהחרהמלכתחלח

תכןהחם.הימיםשלמאורעותשפונירקוספר

דורותסגנוןאותרכמפגיעדרשהאלחהחיים

סימניהעט.קלאינוחראאף •ונכרקבוע
רללמדישוחרכהמסגנונונמחולאמחדורות

 .כנתינתויגעכאף.לשונוקנחהואגרסות.משנויי
הספרותתקופותמכלהלשון.שנכותמכלנטוי.
כתולה.ומליצתלשוןגנוזיגלחמטמוניות,העלה

חרשיםמטבעותוטבעלשוניים.ערכיןפניוחרש
נותנתוהמזיגהושבוץ. .כעכורנחוגדולכלשון.

מליםגורנילכווןחואויורעלמלחוגווןצבע

לגמגוםכטריחםוצורחלשוןגמגומיומליצות.

נתןח::לספררו.ובררניהעםכמחשכתשישנו

שלכככורחכאןככרהכלעכר.שלכגווניןכאן

ולשונותסגנוניםכז~רילוואי'וקשרירגשות

הישן.תלמיעלכאןצמחתמירוהחרשעתיקים.

37 



ואיןקדומים.חוטיםאלקשרבלאכימאואין
חבלאתבעטו.נתחדשחכלבמטווח.להבחין

משלחבלוקדום.ישןוהכלעם.בחזקתקנח
שלבריתמוסלהרגישלפעמיםישקדמונים.

בלתיבמשפטיו,מלחמחםןישאופסוקמליצה,

גםכמונןמשמשתהלשוןלבדו.הקצבאם

ידיעלוהומור.כדיחחבמקוםלשנינהמכשיר

ידיעלחםגנון.םנינתמתוךמליצהחע;רקת

דרגבהפחתתאוחנוונים.בדרגיניניםהעלאת

נדלוגםהחדשיםלשוןללעגייגיעהקולות.נםולם

הראהבנעוריודורולנכיללעגכשחפץולגלוגם.
אתמולדורלשוןשלנאספקלריאלחםאותם

לד.ראותאדםיכול<כךריקדתםכלונגלתה

בתרגמורמות.חמדנופילוסופימאמרדלות

עלגםהעם>.לשוןשלמליםלפשוטיאותו

בדיחות.לפעמיםלשוכומשוחקודםדורספורי

חיאואיןנשאת.כנדשכלובמקוםאףשמחה

לאמליצותכשמרשוחדורחריפותאולםפוגמת.
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לסגנוןסביבהוישבריח.רושםמעליםתמיר
בליסגנונוואיןלו,אחרקולולאיצירה.בכל

חסטרריא.בליתקופות.

חשעחחגיעד.לעצמו.עברשלסגנוןשיצרלאחד
עמום•·קולוחדבוייט.מעכיעוד.חולמוד.יחשלא
חוליןס~נונונעשחואפשרעקבותיו.בוואחלא
אתוהתפשטבםממניו.שמשמשואחריםידיעל

ימילפניזאתשעשחומשוםהראשון.זחסגנונו

חאגדח~דורותכקולעכשיוקולובידו.עלו.זקנח
במדרש.כתוביםשכמותםפסוקיםחוצבשחראיש

לדורגםחדשיםשחיולשוןוערכימליםמופיעים
באמנות:משליםמשבץחיחמקרםוכברזקנו.

בוקובעלאלמלך.כתרשעושהלאומן"משל
רפאל 11ב<משליםומרגליותייטובותאבנים

חיאשלמחשתודחכמרומחחנדח">. 11וכהסופר"

במקומותבספוריו.המשליםמקוםקביעת

המאורעותכשפתשגןהגדולים.בםפוריומכריעים

בבדיחהאוכמעשהמפסיקחרא .גבהולידיהגיע
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שגנבהחסירשלד.םפורלמישור":העקוב("והיה

אנזילר'שלשולחנועלכקבצןוהבדיחהזהובים,
שר.ראהמשלאתדורשהלאזהסגנוןמםטריא>.

חברייתותמןכאןך,םהלשוןחמרי •מסממניו

יראים.ספריומשארמוסרמספריוהמורשים.

וצורותמלים.גנזיולגלותלמצאחראויודע

זה.בסגנוןואישיותובחירתווברכתחושות.

פשטות.תקופתבאגדותלוהגיעהובאחרונה

ישכאןחתכן.לפשטותצרותנעשהוסגנונו

מרכות.בריחהלשונות.העוויהכלהרחקת

קצוביםלמשפטיםכאןמגיעחראלשרן.הרגליומ
ימים.י 1מקרכאלינובאוכאלו

שונהריתמוסוישובקצב.בריתמוסמצטייןסגנונו

לשוןשלנשאקצביש •אצלויצירו.פרשתלכל
שלהרףרעממי.סגנוןשלמשרךצערחור.

לשוןשמושיבאלח.אלחהנעוציםמשפטים
רגיליםובוררוכיהסוף.מןתמירהמתחילים
ליצירך,מליםחמריבחירתאףאצלוישופשוטים.
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כאשרהחזרה.היאאצלוחםננוזמםממניויצירה.

 .החזרהכםורחראויורערוו.ככלעממיכםננוז
כטחכמתכווןשלאהמתחלפת.ונםהרומחנם

מרותלמשקלמקראי,למשקללפעמיםהניע
לפעמיםוישחרוז>בכלנגינותשלשרוח<מםפר

משמששהואוישומורגש.נכרקולימשקל

החרוזמןהכאהמורואינוהקבלות.כםממכי

 >·:.זטעבםננוןקביעותבליהנהוג<וברבפרוזא

שלמותבערמפריעשהואישוכמתכוןכיודעים

הניעולבליבו.הקוראירגישלבלהמשקל

העברית.כפרוזאמאדהאישגדוללקפאון.
גדולה'פרוזאלכתבורעיםחיופריםהםמעטים
ואםמר.ם.אחדהואחםעשרהואםחם.מםפר

החזותיםפורוכםוףמחם.אחרהואחםחמשה

וחיימפעלאףנשלם.ולאתםכתב:גדולחכי
לעולםועודירו.תחתכאונתהיריעהנשלם.לא

כהשירקםמלין.לאלוהרעודופרחים.ציצין

 •חייומםכתעגנון
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כןר nכהשרררה nחתנפרסםהזההםאםו

והוסיףר.•תופיודשרים ,ו-גחרבותם•ה

רארורהרצ•אדבן,דהג•ה ,,. ,rעהמהגר

משהטדפס•םבמתא•םשביהבמהדרוא

מצרהבוי•רםבבוריומאוקסשםשרוב•ו

םאוקס,אברהםוסף 1הבחןובבז=יי

תופ•ן,חצאביפושתקודששתב

טובים+רבםעשיםרבםצררתבתווהשיגדר
(' 

~: 
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