
עגנוןש"ישלבלשונומשלים +ראה''מה

קדריצבימכחס

הןעגנוןש"ישלבלשונורעולהרכך>'ןחרזרת<כךלעשרת<פלוני>ראה'מההשאלה ברשאיןלשוניחומרבפנינו 2מדרבבן.שהואהדמויותבדבריוהןכמספרעצמובדברי הענייןשנתעוררלאחרכןראף·על·פי ,ברולחקורלשאולהמעייןאתלעוררלכאורה שללשרנוכללעלללמדכדיבהםשישמאלפיםפרטיםממנולהעלותאברעשויים ,בר המחבר.

עגנוןשחידשהחידושיםאתונתארראה,מההגרעיןמשלימיאתכאןנבדוק  •זובשאלהשימושבדרך

ואחיימהמשלימישלהתחביריהמכבה
משפטצורת<לפיראהמהשלהעיקרייםהתחבירייםהמבניםשניביןההשוואה בעלילהיותקרוביםהםהסופרשליצירתוכללשבבדיקתמעלה,שלאחריו>המושא כנגדהםפועלשלהנטויהמקרר +לעםהמבנהשלמופעים> 121 ( 51%שררה:מקשל  .-שמשפטעםהמבנהשלמופעים> 112 ( 48%

חשיבות-בכוחבעלינתוניםלהעלותעשויזהיחסשלהפנימישהפיזוראלא בסיפוריםגםמכן<ולאחרבקבציםתחילהנעייןהסופר.שללשרנוהתפתחותלהערכת גדולה>.תקןסטייתבעלישהם<כלומרנשמרלאהכוללהשווההיחסשבהםנבחרים>,

שבההשונותהפועלננסיותהשאלהלמופעיכמכוונתראהמההצורהכאןתשמשקצרהברון •ן שלהמורפולוגייםהחידושיםלעבהמשךרואהואר•,·מהואתה•,'מהראה•,•מהואיתי',('מה
הרבחמ>.

בו·אילן.שבארניבסיםתשבמחשבעגנוןשייממאגרנתקבלוהנתונים • 2

!c ' 



רpריצבימנחם

עודף:הפועלשלהנטויהמקור +לעםהמבנהשבהםקבצים

הראשוןהפרסוםשנתש·משפטהנטויל+המקוו

 1931 8 18כלההכנסת

 1941 3 9ואלואלו

ואילך 1920 10 17המנעולכפרתעל
 1940 5 17ללוןנסהאורח

 31946-1939 2 5ובואהסמרך

עודף:ש·משפטעםהמבנהשבהםקבצים

הראשוןהפרסוםשנתש·משפטהנטויל+המקוו

 1962 5 2והעציםהאש

 1970-1945 20 5ומלואהעיר

 1974 1 2לרבליןמרשלבחברתו

 1975 6 1החרמהמןלפנים

 1979 4 2בתינוקוררת

 6 2סיפוריםשלתכריך

לערך-1966 1918 8 2צעמיאלמצעמי

ברואיםימים

הנטריל+המקרר

3 

2 

משובטש·

2 

הראשרןהוכרסרםשנת

1938 

1959 

.3 

ראיתםאתם

מהמקוררתשהםייתכןשהרישבהם,המופעיםאתלמגרתאין•לקרסים,הםשאלהדראמ

בילקרם.המואבים
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עגברןשי•שלבלשרברמשלים +ראהיימה

כקירוב:השוויוןיחסנשמרשכהםקבצים

הראשוןהפרסוםשנתש·משפטהנטויל+המקור
 1945 9 10שלשרםתמול
 1952 5 5הנהעד

 1971 5 5שירה
 41967 , 1944 7 6דבריםפתחי
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l 

למבנהעדיפותכיתבהעגנוןשלהראשונהכתיבתושבתקופתאלומכתרניםנראה הארבעיםנשכרתהמאה>:שלהארבעיםשכרתראשית(עדכטרימקרר +לראהמה
הם:שקוליםש·משפטעםהמבכהושלל·עםהמבכהשלהמופעיםמספרוהחמישים
עםהמבכהלהעדפתהמגמהניכרתוהשבעיםהשישיםנשכרתשנתפרסמובסיפורים

 .·שמשפט

השרביםהתחבירמבכישלתפוצתםאתלסכםצריכיםאבראלוכתרניםלהערכת חכמים.כלשרןבייחודהמקוררת,כלשרןראהמהשל
כ,(בריראיתי'מהלאחריכי'משפטשלבמבכהחראהיחידהמופעהמקראכלשרן  )".שראה".(מהש·משפטעםהמבכהאתהמקדיםכדגםלהיחשביכולרהרא ,>י

חכמים.שבלשון

האמוראים.ללשוןהתנאיםלשרןביןלהבחיןעלינועצמהחכמיםבלשוןאולם הפועלשלהנטויהמקררל+ראהמההמבכהאתמעדיפההתנאיםשלשרןבה,נמצא
ראילר ,>י".שראיתם'מההמבנהאחדבהקשרפעמיםמספרמופיעבלבד(בתרספתא נמצא •ש·משפטעםהמבכהאתמעדיפותהברייתרתהבבליהתלמודכלשרן
מהאתהמשליםלצירוףבאשרהתנאיםבלשוןלדבוקעגנוןבחרהראשונהשבתקופתו

לשרןשלשימושדרךאתממכההעדיףחראהמארחותכתיבתובתקופתראילרראה,
הבבלי.שבתלמודהברייתרת

כהשערת·נוספות.מבדיקותשיתלקטרורמיםכתרניםאללהצטרףהםעשוייםאולם ,עגנוןשלהלשון'ב'מידנירתיעקורןלהעמידכדיבהםאיןלעצמםהאלההכתובים

רםיפררםרפרםפר

ש-משפטהנטריל+המקרר

6 5 

הראשרןהפרסוםשבת

1978 

1989 

,4 

הבעשיסם•פררי

•צ•ררתירעםיחדברשמיםהםאין ,הםרפרבפנישהירממקוררת•לקרסיםהםאלרשקבציםאמרח
הצעמאירת.



דקו•צב•מנחם

עגנון,בכתב•ראהמהשלהשרביםהמבניםתפוצתעליפ•להציענרכלעבודה
מארחרים·•חס•תלשרןמקוררתכלילתשלהתחרמ•ם,הרחבתשלתהליךעברהשלשרנו

כלשרןמכןלאחרהמקרא,כלשרןברקלדביקשהראתחילה •שלרפתהמרבלשרנרת
לשרןאלעברהראאחריכןרוקהתנאים,לשרןאתמרפתכלשרןראהרבהחכמים,

 5לכתיבתר.מרפתכלשרןארתהוהדעיףהאמוראים

עגנוןשלכלשוברהחידושים
גםשהראכמרתהופיע(שכברחכמיםמלשרןתחבירימבנהעגנוןבסללכאורה

לנרהיהדיבללורחידרשיםשינוייםברלבקשאפראישמקרםמההמקרא>:כלשרן
לשרבנוממקררותלשאובלכסייתועגנוןהמחברנשמעזרבבחירתושגםלקבוע,

ניכריםשינוייםעברראהמהשהניסוימעלה,הבדיקהכן:הדברשאיןאלאהקורמות.
הפרגמטית.רבסב•בתרבמשמערתררהןרבתחב•רר,נצרותוהןעגנון,שלשימרשרבדרך

"ראה"הפועלבגרףבצררה:השינויא.
בלב.דבנוכחארבנסתרקבועהצררהלביסר•איןשרב

ראיתימהן,

 ,) 165עמי ,ללרןנסה(ארדחהצלםהראאםלשאולדאיתימה

רבע•די,('ביעדשידתן."להזכירדאיתירמהשידה,ארמדשביעדמהכלרהלרא
 ,) 268עמי ,ראלראלר

כאןלפניכםערמושאניראיתימההדיבורעל•קשהכמהאניירדעאםכןםא
 ,) 24עמי ,עצמיאל(מעצמילדבר

דאינומה • 2

להאריךדאינומהה•תהכלההכנסתלשםירדילרבישלנס•עתרשכלמאחד
 ,) 208עמיכלה,(הכנסתבבדזאןו

רואיםרמה • 3

רואיםרמהאחדים]למקומרתעצמםולסלסלנאיםוכליםנאהביתלהניחואר[מה
עמיהנה,עדרעיכם•,('עיורלמקרםממקרםעצמםרמנדד•םבתיהםשמניחיםארתםכל

352 • 

הזרקקאתהמשליםזיקהכמשפטהןכפרל:בתפקידכאןמשמשש·שמשפס(ייתכן
רהןרכר'),בתיהםהמניחים] =[שמניחים[האנשים]ארתםכלוארמה =(ארתם'יכל

בספו•כןעלראהימי-הביניים.שלהובניתהלשוןאלבפנייתולמצואאפשרנוספתהרחבה • 5
'איזו'),'איזה',(עלואילן 18Zעם'המקרא•,שלאחובענויתוסמאנוכ•קה•תחביר
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עבנרןש·ישלבלשרנרםשלים +ואהי'םה

 .))'רכרבתיהםשמניחיםלכךהניעםמה =(וארילימהתרנןכשמפם

הפעולהמבצעישכיןכהתאםכתחביר:שיבריכ.
היאגכםימןראהמהאתהמשליםהמשפטשל ) agent (היאגכםישכשתכהיש

צעמר:ראהמההאשלהשכמשפם
עמיכלה,<הכנסתבהעשילושיבחרראיתמהלעירערלהפנחסששמערןעכשיר

78 (, 

ש·משפםשלה'אגכםירביןאתה> =(ראיתמהשלהיאגכס'ביןזהרתאין-
בכתבירלאחכמיםשכלשרןבמקררותלאהרררחהדגםלפישלאחרא>, =(המשלימר

ראית*מהזה:מעיןשלםמשפםראיתמהבשאלהכאןנראהנוחכרבעלעצמר.עגכרן
 eבזה>?רכירצאאמרת<טענת,חשבתמהסמךעל =לחשרב

כפרתעלרבזקכיכרי,('בכעריכרטפיסרמקפלרכיוחרבשלשדמםראיתםמהאלא
 .) 279עמיהמכערל,

קררנהשלישאשתיראיתמהליאמרש".י.וחשבתםמהסמךיעללהבין:ישכאןאף
 ,) 426עמ'שלשרם,<תמרלממכיירתרלך
חשבת."'?מהסמך'עלכך:השאלהאתלהביןישכאןאף

עלדרקאלהדליקמבקששאתהירתרחשרבשקדרכןראיתמהלחבירראדםיאמרשלא
 ,) 25עמירמלראה,<עירהתיבה

 ·".שדעתךעלהעליתמהסמך'עלשיעררר:

ואחי'מהשלהיאגבט'שלהסמנטיכסרגלכמשמעות:שיבריג.
השאלההרפקעהכלרמר ,]םדא+[איברראהראית/מהמהשלשהיאגנם'שי

לשאלההרפכתהיאכךרעל-ידיהאדם>,<שלהנפשתהליכישלהסמנטימהתחרם
לילמהו.ינרדףלמעיןהתכלית,עלארהסיבהעלכללית

אלה:הםהמקומרת
ישמן':חראה'אגנט' •ן

רהרלךשפרחתפתארםראהמהרגלגרלגלגרלכללשםדרלקהשמןאפילרשהרי
 ,) 317עמ'כלה,<הכנסתמבראשונה."ירתר

טעםירמהטעם·:'מהעםהשאלהשלהערךשררירןאתכמפרושמגלהההמשך

משלימיועםחיזתיימאיגםוהשווהזה,מעיןשינוישלמקויםמספוישהבבליתהגמואבלשון • 6
האבה>.בהעוה<ואח

<רבמקבילרת>.ע•בכה<פסחיםספייסומקידדךרומאחזית·מאיהשווה: , 7



דקו•צב•מנחם

פתארםהשמןראה'רמה :>·לעם<במבנהבהמשךובדרמהבשמנים",',פחתניתנה
 ,) 319<עמ'שיעורר'כפידרלקלהירת

יציפרריםי:חראה'אגנםי • 2

 ,) 112עמ'ללרן,נטה<אררחשםשנתכנסרצפריםוארמהחברתי
השרד>:<קרני'קרניים'הראהיאגנם' • 3

הנה,עדהשרוי,<'אבימבעליהןשפירשוהקוניםוארמהרהרלן,מהרהררחיה
 .) 339עמי

'צפרדעים':חראה'אגנם' • 4

עיר<'צפרדעים',ברםשאםששלצעדהעלעצמןשמסדרצפרדעיםואררמה
 .) 600עמירמלראה,

ההקשרשמעידכפי ,ניאיורבתרכןמל~ריתראהמההשאלההאלההמקומרתבכל
ירתד.הרחבשבשיחארעצמרשבמשפט

פתאום'ראהימהבהקשר:שיבריו.

אלמצטרפתהמחבד·המרען>שלואותר<מנקרותההפתעהשלתראד·הפרעלהרספת
ראלהמפורשים,התמיההביםרייהקדמתאלכגרןראה,במהאחדיםסמנטייםתכנים
האלה:במקומרתראהמההשאלהליד'פתארם'אתנמצאהאירוניה.שלההקשר

עמיכלה,<הכנסתמבראשונהירתדרהרלןשפרחתפתאוםראהמה"השמן." •
317 ( • 

 ,) 319עמיכלה,<הכנסתשיעוררכפידרלקלהירתפתאוםהשמןראהרמה
8 

_ 

המנעול,כפרתעלפשרם',<'סיפרוהעידבכלשאיןדברלבקשפתאוםראיתמה
 ,) 128עמי

נטה<ארדחבר?לזבדפתאוםוארמהכןאםידרחם,שלשמרמזכיריושאיןירצא
 .) 91עמי ,ללון

 .) 433עמ'ללרן,נטה<ארדחלכאןשבארפתאוםוארמהקצת,תמהתי
9 

עגנרןשלכתיבתובתקופתמרפיעראהמההשאלהאל'פתארםישלצידרפר
ארדח ; 1935-פשרם''סיפרו ; t920-כלה<הכנסתבלבדהארבעיםשגרתשלפני
זהמרוחבמצירוףעגנרןנמנעמכןשלאחרשבתקופהייתכן .) 1938-ללוןנטה

אצלךלשלוחוראו•וב•ואחמהואח:מהשלםשל•םוכמשלים'פתאום'נאהאלהבמקומות • 8
כשאדניהםושותקיםכאחדיושביםמאיווברוךצירל ;) Z38:עם'כלה,<הכנסתפתאוםאותי

 ,) 91עם'המנעול,כפרתעלפשוט•,<'סיפורפתאםאדניהםלהסותוארמהגסויות,

אירוניה.שלבהקשרשלאואחמהלידנרמופיעש•פתאום•היחידהמקוםזה , 9
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עגנוןש·ישלכלשרנומשל•ם +ראה••מה

היישובשלהבלתי-פורמליתהדיבורכלשרןפתאום'בימההשימוששניחרתבעקבות
בארץ-ישראל.עבריתהדובר

מפורשיםתמיההביטויישלתוספת
כברמוצאיםשאברכפיתמיהה,להבעתמעיקרהמכרובתראהמההשאלה

אלאהמקרים,במרביתהשאלהשלזהתרנןנשמרעגנוןאצלאףהקלאסיים.במקררות
אר<כפועלמפורשיםביטוייםהקדמתיריעלהתמיההחיזוקגםאצלושמצוי

לדוגמה:עצמה.לשאלהכתראר·פרעל>
<יהברחי,חכתומאנשילהזהירוזקנוראהמהתמיה,גרשרםהיהזהדברעלאבל

 ,) 29עמיראלר'אלר

שלשרם,<תמולמלברהסירםשכברבדברלהגותראהמהעצמו'עלתוההוהיה
 .) 538עמי

בתינוי,<'קוררתמתלמודילטרדנישבאזהפלוניראהמהתיהוי,ורןברהביט
 .) 39עמ'והעצים,האש

למרדהלעשותניהגימנסיאבעלראהמהמשתומםאינךתמיםאישראתה
 ,) 422עמי<שירה,שלרבגימנסיא

המעשים•,תכלית('ספרבנחתולשבתלכםשהניחראהמהקשה,הריכךאם
 ,) 203עמיוהעצים,האשרכבת•,של'בקרונין

וההבנה,היריעהוהשאלה,האמירהפועליאתגםאלרוקרשיהתמיההלביטויינצרףאם
שלהדיבורפעולתעלבאמצעותםמעידהמחברשבהםמקריםממאהלמעלהנמצא
ראה.מהבשאלההתמיהההבעת

ראה•'מההשאלהשלהסמנטיבתחוםהואהשינוי
משמעריותבגרבימושאלבמרבןמשמשיםעגנוןש"יכלשרןראיתמהמופעיורב
זהיחס 10העין.פעולתשלהפיסירלרגיבתחוםרלאבהמשך>.ראהפירוטם<אתשוברת
לשימושדרגמרת 11'ראה.יהפועלשלהסמנטייםבתחומיםהמקראכלשרןלממצאקורב

בהמשך>:ויודגמויידרכוהפסיכולוגיות<המשמעויותהפיסירלרגי
גיטליראתה,מהרגיטליחתניםשכולםחברנהבררתשמרנהבחלומהראתהואחת

מופעים> 59 ( 20%כנגדהפס•כרלרגיתבמשמעותמופעים> 234 ( 80%לערןחראהמושאלהשימוש • 10
הפיסירלרגית.במשמעות

[בדפרס]>.המקרא•לשרןב•ארצרעוכר<ראההמקראבמ•לרן•ראה'הערךמתיאורשערלהכפי • 11

l 



""""""""" ...... __________________ ~~~~~ ... 

קרויצבימנחם

 .) 1920שנת ; 324עמיכלה,<הכנסתמאליה.שמתמלאתהכרסאתראתה
12 

 ,) 1945 ; 183עמישלשרם,<תמרלראיתילארמהראיתימה
 ; 353עמי<שירה,ראית?זהבשלררצרעהמקלשמאנחרץ,ראיתמהליאמרר

1949 (, 
עיר('נרסשאסש',הימיםבאותםאירערמהנדרךראומהארתםשואליםהתחילו

 ,) 1970 : 10עמירמלראה,
רהןהפיסיולרגיתלראייההןמשתמעתראהמההשאלהשנהםמקומרתמספרריש

כגרן:שבנפש,לתהליך

 .) 304עמ'כלה,<הכנסתעיניהאתשהשפילהאשתרראתהמהרידענעלההרגיש
 ,) 1938 ; 112עמיללרן,נסה<אררחשםשנתכנסרצפריםראומהחברתי

 7o %·כזר:נדרךמתפלגותראהמההשאלהשלהפסיכרלרגירתמשמעריותיה
כשאלהמשמשיםמשמערתם>מבחינתשנותחומופעים 232מתרך 162 (מהמופיעם
סמךיעלשבהיגיון:להנמקהמכרובתהשאלה ] 66 [מהמופעים-28%נ<רמהםלהנמקה

שנרקעשנרגש,לסיבההיאהשאלה ] 96 [המופעים-41%נעיקורן':איזה'על·פימה',
מהמופעיםכרבעלעשרת'),הניאך'מהלמעשיך',הדחיפההייתה'מהמעין:הנפשי,
במקריםכלומר'מהתכלית,להפרידהאפשרתמידכשלאלסיבה,השאלהאתמניעים

אר ,)'?המל'השאלה<מעיןכאחדהתכליתושאלתהסינהשאלתממנהמשתמעותאלר
זר:נדרךמתפלגותאלראפשררירתבלבד.התכליתשאלתבבירורממנהמשתמעת

אפשר ) 11 (מהמופעים-4%נבלבד;לתכליתשאלהניכרת ) 33 (מהמופעים-14%נ
יש ) 26 (מהמופעים 1ן %-בכאחד:ולתכליתשבהיגיוןלהנמקהשאלהמהםלהבין
יח.דגםולתכליתנפשישנרגש-שבתהליךלסיבהשאלה

האלה:השוברתלמשמערירתדרגמרתכאןכושרם
שבהיגיון:הנמקה • 1

 ,) 109עמ'כלה,<הכנסתירדלילרניכברדלחלוקהשרסרראהומה
כפותעלפשרסי,<'סיפרונסרפיהוהרגהשאנילרמרראיתמההירשל,להאמר

 ,) 171עמ'המנעול,
 ,) 43עמי ,עצמיאל<מעצמיזהלסרפדישראלפרסשנתתםראיתםמה

שנרגש:סיבה • 2

עמ'ללרן'נסה<אורחכךוכללצחוקראיתמהנחה,נחהנחהלר'אניארמדת
63 (, 

הסיפוריםשלהראשוןפרסומםשנותאוחיבוריהםשנותגםייושמוהמקומותמראיליד • 12

המחבר.שלבלשונותהליכיםעלמסקנותלהסיקיהיהשאפשרכדיהשונים,
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ברבים.חכםתלמידפנילהלביןראהמהקטניםלקטניכבודשחולקשלמהרבי
 ,) 11עמ'ונראה,סמוךבעירנו',שהיוחכמיםתלמידי('שני
המעשים',תכלית('ספרבנחת?לשבתלכםשהניחראהמהקשה,הריכךםא

 ,) 203עמ'והעצים,האשרכבת',של'בקרונין
תכלית: . 3

 ,) 179עמ'כלה,<הכנסתאצלי?לבואראיתמהכןאם
 ,) 387עמ'ואלו,אלוצדק',('מעגלילשקרשמלמדוזהדייןראהומה
פשוט',('סיפורכתונתוללבושכתונתלפשוטעצמהשהטריחהסופיהראתהמה
 ,) 144עמ'המנעול,כפותעל

 ,) 433עמ' ,ללוןנטה<אורחלכאןשבאופתאוםראומהקצת,תמהתי
כאחד:ותכליתשבהיגיוןהנמקה . 4

 ,) 120עמ'כלה,<הכנסתלכפר?לבואכבודוראהמה
כפותעלובזקנינו',('בנערינושכמותיזקןבאלמןעיניךליתןראיתמהגברתי

 ,) 333עמ'המנעול,

'עםהמעשים',תכלית('ספריוסף?אפרים ,,אחריששיגרליטאיאותוראהומה
 ,) 237עמ'והעצים,האששבשדות',

s . לתשברגשסיבהiכאחד:ותכי
 ,) 165עמ'ללון,נטה<אורחהצלםהואאםלשאולראיתימה

שלשום,<תמולמלבוהסירםשכברבדבריםלהגותואחמה ,עצמועלתוההוהיה
 .) 538עמ'

<'עירולמקוםממקוםעצמםומנדריםבתיהםשמניחיםאותםכלרואיםומה
 .) 352עמ'הנה,עדוערבם',

דברים,פתחיהמנגן',('כנגןמיפואותילשלחמזיאהדוקטורראהמהיודעאיני
 ,) 48עמ'

חכמיםבלשוןואחמההשאלהשלהעיקריתהמשמעותאתעינינולנגדנשווהאם
הסיבהעלכשאלהכלומרהגיוני-הלכתי?',נימוקאיזהיסוד'על ,'?המסמך<'על

ממששלחידושלגלותאפשרזהשבתחוםנמצאדיבור>,שלאומעשהשלההגיונית
 •זובשאלהעגנוןשלבשימושו

אירונימטעןבעלראה''מהבפרגמטיקה:השינוי
השאלה,עלתהעגנוןבסיפוריואחמהשלההקשרים-שבשיחקריאתכדיתוך

צירוףאלעגנוןהמחברשלפנייתוביןגבוה>במתאםלהתבטא<העשויקשראיןהאם
העלתה,ההקשריםבדיקת ,אכןבה.חדוריםשכתביולאירוניהביטוימתןוביןזה



...... 

קדריצבימנחם

מופעים> 174 (<לגרזניו>אירונימטעןבהםישראהמהשלהמופעיםרבעישכשלרשת
 15זה.מטעןבלא ) 57 (המופיעםרבעכנגד

שאלהלאותהמכןולאחראירוני,שבהקשרראהלמהדוגמותמבחרכאןיובאו
שלכררנרלרגיבסדרהשרביםהקבציםאתמקיפהההדגמהאירוני.מטעןבעלתשאינה

פרסומם.

 :) 1920 (כלההכנסת

הטעםעלאלאעמדתילאאניהריבטעם,טעםלערבבראיתמהפנחס,שמערן
 ,) 80<עמיהראשון

 ,) 145<עמיבנים".לפרנסלושאיןמפניהיתרם?אתלהשיאהפרנסראהמה
המקומרתשניכנגדאירוניים,בהקשריםבאיםראהמהשלמופעיםמעשריםיותר
אירוניה:בלאשהםהאלה

ברחהמציקמחמתלכאן?."שבאזהבחרדראהרמהשלמה,ישראללרבילואמרר
 ,) 134<עמי

 ,) 229<עמייוזיל".רביאמראלאזרן,נתןלעצמולקדרתיוזילראהמה
לדוגמה:אירוניה.בלאהםזהשבקובץראהמהמופעיורבואלו:אלו

ותרדהביטולמשרםחוששאתהאי ,כךכללשהותראיתמהבני ,דברלואמר
 ,) 370עמי ,] 1925 [יוחנן'רבישל<'חבית

לדוגמה:אירוני,בהקשרהשאלהאתמעלהבדוברהמנעולכפותעל
('בנערינודרידזרן."הדוקטוראתללוותהיההבוגדשחבראלכסנדרראהמה

 ,) 276עמי ,] 1920 [ובזקנינו'

זכוכית."שלבשפופרתאותרשדגדגהריבהארתהראתהמהלשאולעובדיהרצה
 ,) 415עמי ,] 1921 [מרם'בעל<'עובדיה
היא:אירוניהשלשאינהבקובץהיחידההדוגמה
עמי ,] 1935 [פשוטי<'סיפרובסופיה?הרגהשאנילומרראיתמההירשל,להאמר

171 (, 

כגרן:אירוני,בהקשרמופיעראהמהלרוב :) 1938 (ללוןנטהאורח

חכמים,בלשוןראהבמההערלההנוספתהמשמעותאלפנהלאשעגנון ,כאןלהעירהדיןמן • 13
סביל>:פועלארעומד<פועלמצבמציידהשאלהאתהמשליםכשהפועלהמדרש,בלשוןובייחוד

<מכילתאאיברים?'מכלשתירצעאודןראתה•רמהכגרן:נתחייב,'?'במהראוי,'?היה•במה
ראשלהעשרתשררראהמה•רכי ,)] 253עמ•הרררביץ·רבין.[מהדורתמשפסיםישמעאל,דרבי
במקרםבמאמריראהכןרעלתרמ]>,עמ•מרגליות,[מהדורתחכד,רבה<ויקראהקרבנות?לכל
ארח.

282 



עגנוןשיישלבלשונווכשלים +דאה''מה

עלירקרפציןשבררסיאישראלעשיריהירלארכילכאן,לבראזהליטאיראהרמה
 ,) 134<עמיהרבה."ממרןרמבזבזין

אהבה>:עלמלמד<כשהרקעאירוניהלהעדרורגמה
 ,) 90<עמיחפשי?יררחםאתלהזכיררחלואתהמה

לדרגמה:הם.איררניבהקשרראהמהמרפעיורבכאןאף :) 1945 (שלשרםתמרל
 .) 1987<עמ'לזוקרחסידארתרראהמהכשר,מאכלשרקרלדראם

אירוניה:ברשאיןלהקשרורגמה
 .) 88<עמידתן."אתשהמירראבותיהןואררמה

<לפילאירוניהורגמההם.שקרליםכמעםכןדשאיכםהאירוניהמקרירנראה:סמרך
ההקשר>:

ארתךששלחשלךאבאראהמהיצאת,שלךאבאשלועתרעלארמראתהרבכן
 ,) 62עמ' ,] 1943 (חמדת'('אצלהכיפוריםיוםבערבמביתר

אירוניה:בלארלשימרש

 ) 150עמ' ,) 1939 (המעשים'('ספרכךזשעשהגרסלרמרראהמה
לדרגמה:הם,אירונייםראהמהמרפעיורבהנה:ער

אצליבארםעםרמהבכיורתלקורתןנקלמרגברתואתהמה ,עצמיאתשאלתי
 .) 110עמ' ,) 1952 (הנה'<'עד

הרא:אירוניהברשאיןהיחידהמקרה

אתלחקרועצמךאתשהכנסתראיתמהליסיפרתלאמערלםבריגיםה,אמרה
 ,) 47עמ'הנה•,<'עדהמלבושיםתרלדרת
לדרגמה:מהאירוניה.בהםישראהמהמרפעיכלרהעצים:האש
 ,) 43עמ' ,) 1947 (בתינר'<'קרררתחמרתרשםעלהמהרש"אאתלייחסואררמה

ורגמה .) 4 (באירוניהשלארמקרים ) 6 (אירוניהשלמקריםבריש :) 1949 (שירה
לאיררייה:

בכלארחישמשחירירליאןראהמהיקרדרקםררלהרבסם,ררלםפרמדלראמר
 ,) 79<עמימקרם

באירוניה:רשלא

<עמ'לאמריקאלנסרעמבקששהראבעלךראהמהלךראספרבראיאמרכךאחר
62 (, 

 ,) 5 (באירוניהשלאמהמקרים ) 20 (באירוניהואחמהמקריברמדרכיםרמלראה:עיר
לאירוניה:ורגמה

שסרחהזההמחברראהמה ,שאמררמהםהירהמהרשייאבספרהלרמדיםכשנסתכלר
 ") 130עמי ;] 1970 (('הגבאים'בספררהדפיסםהניירעלחידרשיראתוהעלה
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קדו•צביםנחם

אירוניה:להעדרודוגמה
('הידחמיאליםישנתגיירדאהומהבאאומהומאיזובאמהיכןמפיואיששמעולא

 .) 163עמי ,] 1968 [

הם,אירוניבהקשרושלרשתם ,בלבדמופעיםשלושהבוישלוכלין:מדשלכחנותו
כגון:

אחדהתודהאתלפושדאהמהכןלאשאםזה,שלפירושוזה,שלכפירושולא
 .) 172<עמ'לפניופידשוהשכבד

כגרן: ,) 6 (באירוניההםדאהמהמופעידובהחומה:מןלפנים
ה'ימיןכתובשמצאולפיימינם,ידגמוריעצמםשעשובנימיןבנידאוומה
 .) 155עמ' ,] 1958 [וכסאי('הדוםדוממה."

אירוניה:בלאאבבלבדאחדבמקום
החומה'מן<'לפניםהזה."בעולםאחתשעהלושיאריכושביקשהחסידדאהמה

 ,) 30עמי ,] 1960 [

לדוגמה:אירוני.גרוןבעליהם ) 13 (דאהמהמופעיכלדברים:פתחי
('צבאותומצוותתודהעושיםאינםאםישראל,אוץישיבתאתשבחרודאומה
 ,) 12עמ' ,] 1944 [השם'

לדוגמה:באירוניה.כשאלהדאהמהשלמקדים 6בוישכתיבו:קורות
טובומהבפסוקשחריתתפילתשפותחיםדאומהקשהקצתיהודה,אברהםואמד

 ,) 38<עמירשעאותושאמד

 ,) 3 (אירוניהשלממקדים ) 5 (אירוניהבלאמקדיםיותרבוישסיפורים:שלתכריך
לאירוניה:דוגמה

אשכנזשל('סיפוריםהעוףאתשהטרפתדאיתמהבמצרותמזלזלשאתהאתה
 :> 156עמיואגפיה•,
אירוניה:ולהעדר
 ,י]א[סיפוריםשל<'תכריךכלברחיבתםחזקהכןשכלדאהמהעצמואתבחן

 ,) 75עמי

 :> 6<מביןלאירוניהדוגמהעצמי:אלמעצמי
כאןלפניכםעומדשאנידאיתימההדיבורעליקשהכמהאנייודעאםכןםא
 :> 24עמי ,] 1938 [שוקן'זלמןשלמהמדשל('בביתולדבר

 :> 4<מתוןאירוניהולהעדר
בחייונדנדחיים<ייוסףלפתרהבידיואיןהיאחידהכןזלעשותנדנדדאהמה
 ,) 120עמי ,] 1921 [ובמותרי

דאה.מהלשאלהורגמהכלאיןיקידתי:אסתדליין
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העמדתהבעצםראהמהבשאלההאירוניהמטעןריבויאתלהסביראפשר
ובלשוןחכמיםבלשוןשבמקורהמהסביבההרחוקיםשלה,הפרגמטייםבהקשרים
דירןשלקרנרסציהחכמיםמלשרןהחלדרבשאלהדבקהשהרישלאחריה.הרבנית
השאלהאתאפואמציביםאםלאחריות.תביעהושלראשכרבדשלמסעןבהלכה,
מארדהמרוחקיםידם,ידםחיישלבמצביםארעמי-ארצות,שלבפיותיהםהזאתהנכבדה
פתחנפתחכברהריהלכה,בדבררסריארמהשקלא·המדרשבביתהלימודמאווירת

תרנןכלפיהמחברעמדתראם •המחברברצדןפירטיתלמסרההדההניגודאתלנצל
הפנייתמעט,לאעגנוןאצלשמצריכפיהיא,אירוניתעמדהומרירתירוכלפיסיפוריו
שהשאלהמכאןמאליה.מתבארתהאירוניהלכיר~ןהמקוריממסענושנתערטלהניסוי

עגנוןשלבכתיבתוהופכתבמקורותיה,לאירוניהנגיעהכללההייתהשלאראהמה
המגלהלאירוניהלביסרי·ממילאכאילובלתי-מפורשת,אירוניהלהבעתפרגמטילכלי
שימושובורךניכרשיברימשרםחידוש,משרםלראותישבכךאףהמחבר.עמדתאת
מקדרותיו.מלשרןשאלשהואלשרביבחרמוהמחברשל
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