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עגנוןבכתביוסטירההומור

 7.1.1987עגנון,בית

סוגים,ורביגווניםרביכךכלהםסטירה,אוואירוניה,הומורהמושגים

כולם.אתשתכילאחתהגדרהלמצואשקשהעד

 •כןכמורבות.לשעותזקוקיםהיינובהגדרות,רקלעסוקרצינואילו
מודעיםהיוולאבאירוניהויצרושעשואלהכלאתלמנותרצינואילו

חז"ל,ספרותובוודאיהמקראספרותהקדם,מספרותהאירוניהלמושג

שלהארוכההמסכתמןאחדחוטרקנמשוךכןעלמספיקים.היינולא

שניתנו.הגדרותהרבההרבה

 1 :תעניתבמסכתבגמראאפתח

"בנישהםעליהםאמרהנביאשאליהואחים,שניעלכאןמסופר

בדוחי","אנשישהם?משוםמדועהבא.העולםבניהם-ואתי"עלמא

ורבימורידבריאתכאןאזכירלהתבדח.היודעיםאנשיםהםכלומר

היהלאשלחז"לחושביםהנכםאם :אמרשכך •ליברמןשאולפרופ'

שלוםמרביםחכמים"תלמידי :אמרוהםהריטועים.הנכםהומורחוש

פותחיםתמידחז"לדבריבהומור.נפגשאתהכאןכבר 2בעולם",

באיםהםזהועל .כךאומרוזה •כךאומרזה :ובמחלוקתבפלוגתא

ע"א.כבתענית

ע"א.סדברכות 2

• 
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לומריכולהומורחושבעלרק?הריבעולםשלוםמרביםשהםואומרים
זאת.

מסתכלאדםעצמו.האדםשלידומקוצרעולם,מראייתנובעההומור
היאמהןאחת ;שונותבצורותומגיבידוקוצראתרואההוא .עצמוכלפי

בקוצרמהבנהמסלחנות,יונקתהומורשלזאתמיוחדתראייהההומור.
עקיצהבקשתלאלאל,צחוקלאהצחוק.אוהחיוך,אליהמתלווההיד.

ונקמה.

אוופרספקטיבה,הזדהות :אמוציונלייםאלמנטיםשניכאןמופיעים
הםהאירוע.עלאוהמעשה,עלהאדם,עלמרחמתההזדהותדיסטנס.
שלהמעמדאתלדוברנותןהדיסטנס .ההומורקרבנותלהיותצריכים
ידיעלתתבטלשההזדהותברגע !ידךבקוצררואהאניעליונות,הרגשת
לאירוניה.ייהפךהואיתאפס,הואההומור,ייעלם-העליונותהרגשת
להפנותיכולשהואאלאבלבדזוולאוהבנה,מסלחנותנובעההומור

ידי.קצרהאניגםכן,-ההומוראתהעושהכלפיגםעצמואת
להרגשתההזדהותביןלפרספקטיבה,ההזדהותשביןהסולםאולם

לבוגדניים,ליהפךיכוליםשהםעד •ומגווןשונהכךכלהואהעליונות,
לבורלסק.אולסטירהליהפךיכולההומורפוזיטיבים.אוניגודיים,

וסולחת,המחייכתהחיננית,הקלה,ההומורסקהמןליהפךיכולהוא
הגדרהלהכילקשהמהמפניגםמובןעל-כןונושכת.עוקצניתלסטירה

 .לניגודולהפוךהיכולדברמעיןשהיאאחת,
מהמאהשנ:רן-עטמורליסט,אמריקניסופר ,) J. Addison (אדיסוןי'

בשנינותהמוסראתלהחריףהואהקומישלתפקידואמר:-18ה
מוסרירעיוןלהביעברצונךאםכלומר,במוסר.השנינותאתולהמתיק
השנינהבשנינה.שלוההבעהדרךאתלהחריףישחותם,שיטביע
השנינה.אתממתיקשבווהמוסר •המוסראתמחריפהההבעהשבדרך

עליונותהרגשתהזדהות, :שהזכרנומהעלחזרהמעיןכאןלנוישהרי
והשתתפות.

שתיחז"לאצללהימצאיכולותכיצדלהביןיכוליםאנומכאן
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אמדתאתשרבכאןנזכירנושא.אותועלניגודיות,ממששהןאמרות,

משוםואתי"עלמא"בנישהםאנשיםאותםעלתעניתממסכתחז"ל

"ארבע : 3סוטהממסכתהשנייה,זאת,לעומתבדוחי"."אנשיהיותם

עומדהומרדאותושכן ," ...לציםכת :שכינהפנימקבלותאיןכתות

בודלסקית,לסטירהלליצנות,ליהפךויכולתהום,פיעלפעמיםהרבה

נושכת.דקשהיא

שלוהמגוונתהגדולההשופעת,הכתיבהאתאלהדבריםלאודהבודק

ההומורסקהמן .בכתביושאיננההומרדצורתימצאלאכמעטעגנון'

 :אומדתשהמשנהכמולנשיכה.רעדהסולחתהמשתעשעת,הקלה,
עקיצתועקיצתןשועלנשיכת"שנשיכתןחכמיםבתלמידיזהירהווה

שם.נמצאהכול 4שדף.""לחישתולחישתןעקרב

איןעגנוןשלכתביושבכללומד,אפשרכלשהיאהגזמהבדדך

והאירוניה.ההומורכמוומגווןעשירכהאלמנט

המעט.מןמעטממנולהוציאוננסה sללון"נטהב"אודחנתחיל

שהואהמספר' .שבוהטרגיותעלנכתבשרבותטרגי'כהרציני'כהספד

עלספרים,עלמדברבסיפור,הגיבוריםשלהדמויותאחתגיבור,עצמו

אומד:הואוכךהמדרש.שבביתהקודשספדי

העולםאתבראהקדוש-בדרך-הוא ?בהםכתובמהאלה"ספרים

לעבודשנדעכדיתודתו,אתלנוונתןהעמיםמכלבנוובחדכרצונו

תרדהעולעלינווהטילהקדוש-בדרך-הואבנובחדטעםמה ...אותר

וקשהכבדההתודה"והלואורצינית.קשההשאלהואכןומצוות".

לקיימה".
כבדה,מסכתאיזותבואשעכשיוהיא,הקוראשלהציפייהובכן'

כלכבדהדלסחובצריכיםאנולמה-אפולוגטיקהאותארדיציהמעין

ע"א.מבסרטה 3

טר.ב,אברתפרקי 4

 .תש"ןאביבותלירושליםישרקןהרצאת 5
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דווקאכמובןבאוכאן ?סחיבהלשםהאםהגדולה,הבחירהמהי ;כך
כך".אותופותריןוישכךאותופותרין"יש :קלילדבר

האחדהפתרוןזהשאיןמשמעאותו",פותרין"ישבפתיחהכך

והואהפתרון.זהאםלפקפקמקוםכברישאוליהאפשרי.והיחיד
ממשיך:

"ואניאפרשאתהדברבמשל.משללעטרהשלמלךשעשויהזהבואבנים

מלך.שהואיודעיםהמלךבראששהעטרהזמןכלומרגליות.טובות
המלךאיןשמא .מלךשהואיודעיםהכלאיןמראשוהעטרההסיר
משימההואאדרבא,כבדה.שהיאבשבילבראשוהעטרהמסיר

שהבלבראשו,שהעטרהלמלךיששכרמהבה.ומתגאהבראשו
בכבודלמלךישמהלפניו.ומשתחוויםאותוומכבדיםאותומנשאים

 6 ".מלךשאינימפנילמה,יודעאיניזהדבר ?זה

 !נהרסוהכולהשטיח,אתסחבהאחרוןשברגעקלפים,בנייןלךהרי

בשביללדוכתא".קושיא"הדרה-למקומההשאלהחוזרתושוב
 ?הזההכבדההרמה

משמעות.מישורישנימוצאיםאנוזהבהומור

זהה"יודע".מןפחותאוירודתמידאינויודע",ה"איני-האחד

-והפתרוןמזה,תיהנהיפה,הואהמשל-האחרהרציני.במישור
אבלנעימה,בסלחנותהכולכך".אותופותריןוישכךאותופותרין"יש

הקב"הבנובחרלמהלשאלהמענהאין-כאןניכרההומורשלהעוקץ
כבד.הרעלינווהטיל

במינו.מיוחדאמנותיטריקממשבהשישאחרת,דוגמהוהרי

היםעלבמצוקהונמצאיםנוסעיםהנלבביםכאשרימים",יב"בלבב
סיפורוכלסיפורמספראחדכלהספינה,אתלהטביעעומדיםוהגלים

 . 33-32עמ'שם, 6

ט-צג.עמ'תרצ"ה,ברליןשרקן,הרצאתונחת,בשרבהבספר 7
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ראש,לפתעמציץאלהכלובתוךביטחון.ומביעונפלאותנסיםעלהוא

 :כאןאותולמצואמופתעיםשאנו
שגעשבשעהחלדימרדכישלוםרבישלבנויוסףשמואלרבי"אמר

במעשהשעהבאותהמהרהרהייתימההספינהאתלהציףועמדהים

 sעלינו".יגןזכותושמעלקירביהקדושהרב

והנפלאותהנסהזה,האגדתיהסיפורבתוךהמחבר?כאןעשהמה

יופיעהחילוני,הפשוט,הרגיל,הדברדווקאמאליהם.מובניםהם

רקכאן-לךלהזכירמקוםישואזנסים,עטוףהכולשםכמצמרר.

לגנדרית,אנטינימהכאןמכניסהואכןעלאחרת.היאהמציאותסיפור.

המיםכאשר :אומרוהוא •גיבורלהיותהופךיוסףשמואלאגדית.לא

מהרהראני- ?עושהאנימההספינה,אתלהציףועומדיםשוטפים

כאןנותןהואספרותית.מבחינהמאודמחוכםטריקזהו .שמעלקיברבי

והנסיםהיתרקדושתשלהאינטנסיביותמןארגעהמעיןנופש,מעין

ידיעלהאדםאתמרגיעהואמרגיע.הומורזהוהדחוסים.והנפלאות

מרדכישלוםרביבןיוסףשמואלשלסיפורוהיהזהוחיוך.זעזוע

חלדי.

-וחסידיתתמימהקדושה,דמותלאותה 9כלה",ל"הכנסתעתהנעבור
רביעםמדבריודילרביהומור.חושבושאיןבוודאי;נחשוביודילרבי

נפלאה.הומוריסטיתמסגרתאגבהםביניהםוהשיחותנטע

לטובתופונהשאדםהפניותשכלוראה"בוא :לנטעאומריודילרבי

משמע •לכאןהסוסיםשהלכו"מאחר :מוסיףהואמכןלאחרומידהן".

 10לכאן".לילךצריכיםשאנו

זונאיביתשהנחהנניחאםגםאחת.בנשימהכאןמרוקמתהסתירה

ומאחרהן","לטובתו-פונהשהואהפינותשלכלצודקת,יודילשל

הסוסים.אחרללכתאותומחייבזההרי"לכאן",פנושהסוסים

עא.עמ'שם, 8

תרצ"ד.ברליןשוקן.הוצאת 9

ונא-רבב.עמ' ,!ספר 10

• 
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סיים,לאעדייןעגנוןשבדבר,ההומוראתתפשלאעדייןהקוראאם
רוצהשאדםבדדך :נטע"אמד :נטעדנידברימתוךומרמזמוסיףהוא

אתמכידחכם,תלמידשהואנטע,דבאותר".מוליכיךהסוסיםבהלילך
והוא 11ארתר".מוליכיךבהלילךרוצהשאדם"בדדך :האומדתהגמרא

נטעכשהרבצודק.אתההדי-לוואומדהסוסיםאתבפניםמכניסדק
שייכתשאינה"סוסים",המילההדיהגמרא,לתוךהסוסיםאתמכניס
כשהקרצקעדאגב,מתקשה.פשוטוההומורמתפוצצת,כאילולעניין,

(הוא ?ברלילךרוצהשאדםבמקרם :חיתהגרסתובגמרא,זרפסקהקרא
בהצגתכאןנכנסההומור !אותרמוליכיםלא,שאלה),בסימןזאתקרא
הסוסים.נכנסיםובסיפורנובמקומר.שאיננוהשאלהסימן

ודניירדילדניביןאחרתבשיחהכלה",מ"הכנסתדוגמהערדנביא
לאירוני.והופךפעמיםהרבההולךההומורכיצדונדאהנטע,

פרוסתלאכולבמחשבתיעלתהכךאעשה,"מה :ירדילדניאמד
צדקה.ליטולליאסורדיןפירעלזהוביםמאתיםליישהדימשלי.לחם

נטעתפששעהבאותהלשאול.תרבהואלמלרןלביתהביאניהקיצור,
"על 12 "?ירדילברבינכנסהשטותדוחלאשמיםאיוצורחבראשועצמו

כלה.הכנסתלשםיצאהואעצמו.אתשסותרלדברפההופךזהדין"פי
וארכלסיפוריםשומעבעולם,לומטיילוהואוילדיםאישהבביתהשאיר
לייש :אומדהואהקיבה.קלקולכדיעדזוללאפילוולפעמיםסעודות,

הצדקהכסףזההדיהצדקה.מןלקחתלימותרדיןפירעלזהוביםכבד
ניתןבשבילולאבזה.לגעתלואסורכלה.הכנסתבשביללושניתן
ירדילכשדניהכול.אתוהורסעצמואתהופךזהדין"פי"עלהכסף.
תלמידשהואנטע,דני •עצמולצורכיבכסףלהשתמשלעצמומתיר
דבריאלבזהמרמזהואבר".נכנסהשטות"דוח :ואומדצועקחכם
 13שטרת".דוחברנכנסכןאםאלאענידה,עובדאדם:"איןחז"ל

אםירדיל.דנישלדדנוזר !שלוכסףלאזההן-אומד?הואמה

ע"ב.ימכרת 11

רסח-רסט.עמ'שם, 12

ע"א.גסרטה 13
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טיפש.תמיםלאאךתמים,הואאמנםאירוניתמבחינהאותונתפוש

הליכתודרךורבות.גדולותהעולםהנאותפנטי.לאאךחסיד,הוא

בדרךוגםבחסידותוגם-ומיוחדיחידבוודאיהואהחסידיבעולם

רבים,חילוליםעושההואגופו.אתומהנהאותהמחלללפעמיםשהוא

בעליותראנושי,יותראדמתי,יותרנעשההואפצוע.מזהיוצאאינואך

חולשות.

הואממיהזמןכל-משלי"לחםפרוסתלאכולבמחשבתי"עלה

מתרומותהםהריהזהוביםוהמאתייםונדבות,מתרומות- ?אוכל

הולךהזהשההומורכמובן"משלו".לחםלאכולרוצההואאךונדבות,

פוצע.יותרבוטה,יותרפעמיםהרבהונעשה

מקוםבושאיןעדכךכלכרצינישנתפרש 14ועינם",ב"עידו

בכלכמעטבומפוזרוההומוראירוני,כולוכולואירוניה,להומור

התבטאות.

כדיגרייפנבךוגרטהגרדהרדשלבביתםמבקרהמספר :לדוגמה

שומעהואכךובתוך .לארץלחוצהצאתםלפנילשלוםמהםלהיפרד

הואפרטים.עליולדעתרוצהוהואאותומסקרןזהבביתם.גרשגינת

גינת".עללי'ספריממך"בבקשה :להואומרגרייפנבךהגברתאלפונה

התחמקויותיהכדיתוךאבלמתחמקת.והיאלספרנינוחהאיננההיא

 :כךעלעומדתאינהוהיאהומוריסטית,בדרךהכולאתמספרתהיא

אחדלילהאלאבחדרושההשלאלךאמרתילאכלוםהיא,"אמרה

מהכשחזרובכן,שחזר.אמרתולאלה,אמרתילדרך.יצאובבקר

עשהמהבחדרו.מוסגרוישבהדלתאתסגרעשה,מה- ?עשה

פאוסטכתבאםאומידתןלפיהפירמידותאתצייראםבחדרו,

צחקהארוכות.עליהוהבטתיעיניבהתליתייודעת.אינישלישי

מבקשאיניבלשיתלה,אמרתימבקש.אתהבלשיתלעשותניואמרה,

אמרתיכברהיא,אמרהגינת.עלמשהולשמועאנימבקשלעשותך'

שמג-שצח.עמ'תשכ"ט,אביב,ותלירושליםשרקן,הרצאתהנה,עדמתוך 14
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וכשחזר-עמו.רבותילאהמפתחאתלושמסרנושמשעהלך.
איזה .לךשאמרתיהדבריםמןאחדעשהודאיכשחזר- ?עשהמה

 15 "לדעת.נדחקתילאעשהמהם

 •כךהבית,מןנפרדשלוהחדרבא.הואומתיבאשהואיודעתהיא
בכוונהמדגישהמחבריודעת.חיתהשלאבוודאיסקרניתחיתהשלולא
היא ;אחדליוםורקבא,שהואיודעתהיאהיא.ואיפההחדראיפה
סוגבאיזההומוריסטית,בצורהגם,ויודעתחזרהואשבלילהיודעת
 .שלישיכרךגתהעלאועתיקות,עלפירמידות,על-עובדהואעבודה
העמדתמתוךלועונהשהיאאלאהרבה.ויודעתלדעתסקרניתגרדה
אתכביכולמוסרתהיאכךשבתוךתופשתאינהוהיא •הומורשלפנים

לו.למסוררצתהשלאסודותיה
הספרות.בכלמפוזריםנמצאאלהמעיןדברים

העולם"חציאתש"סיבבחכםתלמידהואלו",מתהש"עיןזה,גמדו
אגדותסיפורי ...ישניםודפוסים"כתבי-ידהמקומותמכלוהביא

אשתוומושפל.עניהואאך 16 ." •••ופתגמיםחכמיםומשליומנהגות
בעלותואתמכחישההיא 17בגדיו".אתומקרעתונושכתואותו"מכה
ראואםאותושאלאיש.אשתאיני"אני :גדעוןלחכםאומרתכשהיא

מבחוץאהבהביםבוודאילהשישבהחושדגמדו 18בשרי"·אתעיניו
בלילות.אחריהלחפשיוצאוהוא

לביתמדויקטופוגרפיבאופןלהגיעגמדויודעלילהאותו
הצליחוכיצדשם.נמצאהמחבר-המספררקכאשרהגרייפנבכים,

שהואכפיקוהלת",של"המפהבעזרתכנראה- ?למקוםלהגיע

שמד.עמ'שם, 15

שנח-שגט.עמ'שם, 16

שנד.עמ'שם, 17

שפט.עמ'שם, 18
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ועלהרוחהולךסובבסובב •צפוןאלוסובבדרוםאל"הולך :אומר
 19הרוח".שבסביבותיו

פרת" Q"מהיאמסוים.חןאלהבדבריםיש !מאודמדויקת.מפהאכן

פצוע.גמדועומדזהמאחוריאךהכישלונות.אתלהסתירכדיהחייםאת

הזאתהנפלאהגמולהאתמדרשים.לדרושיכולהואופצעפצעכלעל

עומדתזהמאחוריאבלמדרשים.באלףולהעתירלהכתיריכולהוא

לאזורנכנסיםאנוכאןבשרה".אתראהלא"הוא-הפשוטההעובדה

האירוניה.

 " Irony is a figure of speech :אוקספורדמילוןהגדרתלפיאירוניה
in which the intended meaning is the opposite of that expressed 

" by the word . ,כפשוטו,לכאורההנשמעמשפטהיאאירוניהכלומר

מכאןהנאמר.שללהיפוכוהיאבעצםשהכוונהרמז,ממנומציץאך

הישירההמשמעות :משמעותמישורישנישלאירוניהלומראפשר

כךידיעלהמשתמע.מןהנרמזתהנסתרת,והמשמעותהמושמעמן

 :הםהאירוניהשלהמרכיביםששלושה •מכאןהמשמע.אתמביןאתה
יכולוהמשתמעהמושמעביןהפערוהמשמע.המשתמעהמושמע,

קרה.אכןוזהעליו.יעמודלאהנאיבישהקוראעדדקכךכללהיות

כךטירות. Qאפילושהיובזמןאיומה,ברצינותשנתקבלוספריםיש

קרובהיההחיקוייראים.ידיעלפולשלי'צדיק""בוחןנתקבללדוגמה

הטעיה.כדיעד

שלבסופוהמתקבלהמשמעשרקבוודאי ?קנה-המידהמהו •ובכן

אנואםלנומראההוא-והמושמעהמשתמעשביןהמתחמןדבר

מיניההמתנגש •אחדמצדהמושמעעלעמידה .הנכוןבמקוםעומדים

המכשוליםאתהמסירהמשמע,אתלנונותנתהמשתמע,עםוביה

אלהבריחהמןיותררבהבפשטותכללבדרך •עצמוהסיפורשבהבנת
 20האלגוריה.

 .) 6א,(קוהלתשנהעמ'שם, 19

עגנון.בפשרועינם""עירועלבפרקטוננומ'אתכאןלהזכיראפשרלדוגמה 20
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ומשמע.משתמעמושמע,שלהתבטאותצורתרקאיננההאירוניה
יווןבתרבותהרואיםישמחשבה.דרךזו ;עולםתפישתהיאהאירוניה
צחוק.דווקאלאוזהובמיטבה.האירוניהאתבמיטבה
 !החלטיותשאין-עולםכתפישתחששהאירוניקןהדבריםאחד

חסידותהחלטיות.אובייקטיביותמידותאיןיחסיים.הםהערכיםכל
גםבקלותיכולאדםאבלשיש,בוודאיאומללותיחסית.רקאבליש,

הבעתלשםקומידברלהזריקיכולהאירוניקןשבה.הקומיאתלראות
גםרואההואתמידהחלטיות.בכולרואההואאיןשכןטרגית,רצינות

האחר.הצדאת

מןב"לילההאומרימעגנוןיותרטובזהרעיוןלבטאיכולאינואיש
שמחדברעושהשאדםגדולהאומנותזוהיאני"בעיני 21 :הלילות"

עצובמשמעעלמדברכשאדםשמח".וקולו-עצבדברע~ב.וקולו
הואאירוניה.זוולהפך.השמח,הצדאתמראהבקולורקאבלמאוד,
שבמקוםמפליאכמהאךברצינות.נאמרוזהגדולה,אמנותשזותופש
הזאת.מהאירוניהאירוניהעושההואהאמנות,-נושאאותועלאחר

ביותרוהפוצעתהמוחצתהסטירהזו- 22ובזקנינו""בנערינו
יהודיםועלכאופייהודיםועלוהגנה,ציונותעלוגלות,שיבושעל

כהתנהגות.

הוא .אופיוואתאותומציגכברעצמוהשם-דייכסילהגיבור
שהמלאכותיבאמנותאמרוגדולכללדייכסילמר"אמרכסיל.עלמרמז
צריךחייםרוחבושישודברחיים,רוחבושישכדברנראהשיהאצריך

מהעלחוזרהואכאילונראהראשוןברגעכמלאכותי".נראהשיהא
הואועצובעצובהואששמח-כךאחרשנהעשרהחמשיאמרשעגנון

תיבותמראשימצורףכ"שירלגמדוגמולהדבריאתמפרשהוא ; 111עמ'
הפסוקאתלומריכולההיאאיןמהמפני .") 16 ,ד(השירים,בשירהפסוקשל

 .מוסברלאהדבר ?תיבותבראשילהשתמשאלאבמפורש
ריר.עמ'תשכ"ט,אביבותלירושליםשרקן,הרצאתהנה,עדמתוך 21
עה-קעג.עמ'תרצ"ד,ברליןשרקן,הרצאתאהבים,סיפורמתוך 22
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וכךכך.זהאיןאךוחי.דומםודומם,חיאומרהואשכאןאלאשמח,
דיכסילמרהתעמק ?כגון-דייכסילמראת"שאלתי :בהמשךנאמר

ממש ?שלוהמקובלאתראית .לילייךכגוןכגון."ואמרבמחשבותיו

ופוטוגרפיהפוטוגרפיה.שעושההגדולהציורלפניךהריכפוטוגרפיא".

הופךהוא ;אירוניזהאין .והיפוכודברכאןהרי ;המקובלשל-מישל

בושאיןשדבראומרכשדייכסילהשני.אתמחסלוהאחדלקומי,כאן

דבראולםאולי.-לומרנוכלזאתעלrני. p:שייראהצריךחייםרוח

 ?אמנותזוהאם ?כמתשייראהצריךחייםרוחבושיש

מחסלב'אגףכאשרוהיפוכו.דברהאירוניה,שלאירוכיזציהכאןיש

כמת,להופיעצריךחייםרוחבושישהדברלקומי.כעשהזה ,'אאגףאת

מנטרלהואכחי.להופיעצריךמתשדברהראשון.האגףאתמחסל

דרךהמשתמעמןמשמעיותראיןהאירוניה.אתמחסלהנטרולאותו.

לקומי.הופךוזהכטרליזציה,כאןישאלאהמושמע,

ולא ...מצטעראני"ועדייןקומי:עלקומיבהמשךמוסיףעודועגנון

 23באמכות".דייכסילמרשלדעותיוכללשמועהספקתי

עמנואלשלדבריובדיוקהםלאפס,הופךשמתחהקומיתפישתאגב,

שהופכתציפייהאותם.ומנטרלכוחותשכימבטלשהואהצחוק,עלקכט

קכט.שלבלשונולאפס

והאירוניהההומורמקצתשלהצדדיתבככיסהרקנגענוכאןעד

 .עגנוןשלבלשונו
הסיפורקשים.בוטים,דבריםבהשמופיעיםדוגמהבעודכעיין

השניהצדאתראוולאשלוהאיומהבטרגיותרקנתפש 24"תהילה"

ואזלשרגא,מאורסתחיתהתהילהשבו.הקומיהצדאתהמטבע,של

מאנשיהואמרדכי,פתחיהשרגא,שלשאביושמועהאביהשמע

לרודפיראששהיהואביה,חסידותו".מסתיר"שהיההחסידים,כת

ולא ...המחותןלביתהקרעיםאתושלחהתנאיםאת"קרעהחסידים,

קד.עמ'שם, 23

קעח-רו.עמ'הנה,עדמתוך 24
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אתשמדיצההראשונההדחיפהזומשרגא".מחילהלבקשאבאחש
הסיפור.בכלהגיבור

ומצאולשדכןאבאקרא ...מובכיםהיוהחתוכה"צרכישכלמאחד

 !הסיפורבכלכזכרלאאףשמולחופה.עמותהילהוכככסהאחד"חתן

החדששהחתןלתהילה,מתבדרשכיםלאחד ?אלוהיםעושהומה

חסידים".כיגוניוכיגוניוחסידותותודתו"חסידהואגםלו,שנישאה
אבא,מעיניךעפריגלה"מי :לבכשבדוןאביהעלתהילההדהדה

שלבמקומולישכתתחתכךוהדי •חסידותובשבילשרגאאתקתשריח

נכיהושכיאסוןאחדאסוןעליהכשבאושרגא".מעשהעושהשרגא,

ביקשושלאעלעונשבזהדאתהלמצוות,היכנסםערבחייהםאתקיפחו

מקוםולכלשרגא,אתלמצואבעלהאתשולחתהיאמשרגא.מחילה

שאותולו,כורעשכןמהאותו.מוצאאיכראךשרגא,עלשואלהואשבא
בתוך !אירוניהאיזומתנגד".וכעשה ..."החמיץבינתייםהחסידשרגא

למקוםנסעאחתפעםדם.בוהה"והתחילהבעלשלכוחותששמסעיו

ומת".וחלהשנסע

הסיפור.שבתוךהקומיאתלדאותאפשרבלבדהזאתבמסגרת
עבודמכתבלומכתיבהותהילהזה,בסיפורכגיבורמופיעהמחבר

לשאלתושכה.שלושיםלפכיכפטרכבדששרגאיודעתשהיאאףשרגא,

עלמכתב?"לולשלוחמבקשתאתהיאךמת,שרגא"אם :המחברשל

אתעמיואקח ...בכדאותוואשיםהמכתבאת"אטול :לוערכההיאזה
העליוןבעולםשםהמכתב.עםהכדאטוללקברי ...המכתבעםהכד

 2sלידו.המכתבויגיעהוא",היכןויודעיםשרגאאתמכידיך

צדקניתבתהילהדואההואגדולה.בתמימותזאתעושההמחבר

היפההכוחואתשלהמתפשרהבלתיהאופיאתגםכמוגדולה,

האנגליהשוטרעללהתגברזהבכוחהצליחהלושסיפרהכפיבעיניה.

הזקנהלאישהוהחזירהיאמבטהמפכיעיניושהשפילעד •הכותלליד

האירוניהאתזמןבאותובהדואההואמזה,פחותלאאךשדפדפה.את

שבהליכותיה.

קצט-רד.עמ'שם, 25
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פניעלהאמתיבעלהאתלהריץהרשותאתלעצמהלקחהמהמפני

בלבדזוולאסליחה,ממנוולבקששרגאאתשיחפשכדיהעולםכל

יחסישלהקומיתהמסגרתבעצםמתרכךזהכלאבלבחייו.ששילםאלא

 .מתנגד-חסיד •חסיד-מתנגד
אתאוהכתובאתנשווהאםהשוואה.מתוךגםקיימתהאירוניה

ניקחאירוניה.פעמיםהרבהנקבלהחייםעםהמציאות,עםהנאמר

בפורים.וגםבחנוכהגםהנאמרתהנסים""עלהתפילהאתלדוגמה

 ...התשועותועלהגבורותועלהנסים"על :אומריםאנוהחגיםבשני
השניים.ביןנשווה ." ...לאבותינושעשיתהמלחמותועל

 :דםעקובתמלחמהלאחרהניצחוןעללאלמודיםאנובחנוכה
ורביםחלשיםבידגיבוריםמסרתנקמתם,אתנקמתריבם,את"רבת

כאןהתחוללאכן ." ...גדולהתשועהעשיתישראלולעמך ...מעטיםביד

גםהאם ?בפוריםקרהמהזאתלעומתהרבה.שילמוהזההנסועבורנס

 :לאלמודיםאנו?בפוריםתשועהחיתהשםגם?האםמלחמהחיתהשם
לווהשבותמחשבתואתוקלקלתעצתואתהפרתהרביםברחמיך"אתה

מנתעלאותולהטריחצריך ;בשמיםהגדולהאלזה ." ...בראשוגמולו

עלהמןאתשיתלולכךשיגרמואלאבלבדזוולאהמן.עצתאתלהפר

שלהטקסטיםסמךעלנכתבוהאלההנסיםשני !גדולנסזהאכן !העץ

אסתר.ומגילתהחשמונאיםספר

גדולצבאעםכבדהמלחמהחיתהשבחנוכהנמצאביניהםנשווהאם

המלךשלהמיטותחדרדרךמאבקמתחוללבמגילהואילוומאומן.

סבךבתוךואסתר,מרדכי-ואיסתרמרדוןהםוהגיבוריםאחשוורוש,

כפרודיההפוריםסיפוראתלראותאפשר •אכןוהלשנות.אינטריגותשל

אירוניה.רצוףוהואהחנוכהסיפורעל




