עדינה עבאדי

דובי שימוש במובאות מהמקוררת ב"הכנסת כלה" לש"י עגנון

.o

העורת פתיחה

הרומן "הכנסת כלה" משופע נמרנארת מהמקוררת :המקרא ,המשנה ,התלמו,ד
המדרשים ,רש"י ,הפרסקים ,רמנ"ם ,ספר הזוהר ,שולחן עררך

רער.ד1

מבחינה לשרבית נשאלת השאלה ,כיצד משתלבות המרנארת בטקסט :האם על דרך
השיבוץ ,אר כמשפטים נפרדים המובחנים נשיח .רכן נשאלת השאלה ,אם יש ביצירה
מרנארת שהוכנסו בהן שינויים מררפרלרגיים אר לקסיקליים; ראם כן ,מהן הפרנקצירת
של השינויים השרבים.

מבחינה ספרותית יש לשאול ,מה טעם ראה המחבר להשתמש במונאות וכרת כל
כך  2ביצירה שאינה נגדר ספררת מדעית אלא ספררת יפה ,רמהן הפרנקצירת של דרכי

השימוש השוברת במונאות; רכן ,האם מצניעות הפונקציות השוברת על אופייה המרוכב
של היצירה.
נחלק את דירגנו לשני חלקים.

נחלק הראשון נדרן במונאות שהוכנסו בהן

שינויים ,ונחלק השני נעסוק בשימוש במונאות כלשרבן וכמשמען.

 .1שינריי צררה אר משמערת במרבארת

מהמקרורת 3

מרנארת ששובר במשמעותן אר נצררתן רררחרת כורמן פחות מאלה שהרנאר במזריק,

*

שתי המהדורות הראשונות של •הכנסת כלה• >מהד' מקלס תר"ף ומהד' ברלין תרצ"א< הותקנו
והועלו על המחשב במדרו לעברית החדשה של המילון ההיסטורי ללשון העברית .אגב התקנתן
סרמנר המובאות מן המקררות .ראה להלן פרק •2

אני מרדה לד•ך יחיאל קארה על שקרא את נתב·היד של המאמר והעיר הערות חשובות.
.1

רשימה מקיפה של מקוררת הרומן מצריה בספרר של משה י' הרצל ,שי עולמות מקוררת לעגנון -
הכנסת כלה ,הרצאת עקד תשל·א.

.2

במהדרות תרצ"א נמנו  256מובאות מדויקות :בנרך הראשון ,הכולל  295עמודים 190 ,מובאות,
ובנרך השני ,הכולל  219עמודים 66 ,מובאות.

.3

אמונה ירון ס•פרה לי ,שבמכתבים שעגנון נתב לזלמן שרקן בשנים  1959-1916היא מצאה פסוקים

ומאמרי חז"ל שהוא הכנ•ס בהם שינרי'ם שרבים .ב•נתי'ם יצא לאור אוסף המכתבים :ש"י עגנון -
ש"ז שרקן ,חילופי אגורת >תרע"ר-תשי"ס< ,הרצאת שרקן תשנ"א.
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אך הן ברלטרת בשל יסרו ההפתעה שבהן .במושג שיברי במשמעות אבר מתכררבים גם
לחרסו התאמה נין המרנאה לנין ההקשר החדש שהיא שרבצה

נר4 .

בדירבבר בתופעה זר מסתייעים אבר במצע התאורטי שהניחר ג' טרדי רא' מרגלית
במאמרם "דרכי השימוש הסרטה בצירוף חכברל" s.חמרבח "צירוף כברל" מוגדר

במאמרם כ"קרלרקציח הורקה ,שרכיביה מרפיעים צמרדים זה לזה רנסדר

קברע"6 .

מוצאים אבר הצדקה להסתייעות בתאוריה על שימוש סרטה בצירוף כברל ,כשאבר
זבים בדרכי שיברי של מרבארת מהמקוררת ,משרם שאבר יוצאים מבקרות הנחה
שפסרקים ,מאמרי חז"ל ,פתגמים רבד' משמשים בעברית החדשה כצירופים כנולים;

כלומר ,השימוש התקין במרבארת מהמקוררת חרא על דרך הדירק 7.מרבן מאליו ,שאין

הכררבה לצירופים רלביטריים מהמקררות המשמשים כלשרן החיה באופן טבעי.
המרבח "צירוף כברל" משמש במאמרם של טרדי ומרגלית כמרבח כולל ,המציין גם
ניב )כלשרבם" ,אידירם"( .ביב מוגדר הגדרה סמנטית כצירוף כברל שהמשמעות שלר
איבה שןןה לסכרם המשמערירת המילרלירת של כל אחד

מךכיבין8 ,

משמערת מילולית לרכיביך של ניב גורמת לשיברי נמשמערתר.

מכאן שהענקת

להלן נעסרק גם

נמרנארת שהן נינים ,רנעמרד על דרכי השינרי במשמען.
 1.1אי·חתאמח ביז חשיברץ להקשר

בסעיף זה אבר ערסקים נציררפים אר נפסרקירת מהמקררות ששובצו בהקשר לא
מתאים .לררנ הפער נין ההקשר של המשרנץ במקרר לבין ההקשר החדש גרור שיברי
נמשמערת המשרבץ עצמו .הנה נתברגן בדוגמאות:

א .רלמה הרצון לשני סוסים ,אלא טרבים חשכים מז האחד ,שמוסיפים חשינרת
לנוסעיהם )תשי"ג ,עמ'

(.י 9

טרנים השנים מן האח,ד אשר יש להם שכר טרנ בעמלם )קהלת ,ן (.ט

.4

תופעה זו מרכות מספרות ימי הביניים ,וניכרת גם בספרות החדשה .ראה ניתוחו של ג' שקד
לפתיחת סיפורו של מנדלי •שם ויפת בעגלה• בספרו הסיפורת העברית  1980-1880א ,עמ'

;88-86

רואה מ' פררכסמך• ,השפעתם של המקוררת הקורמים והספרות החדשה על לשרנו של

אהרן מגד ב'החי על המת'" ,הספרות א) 4-3 ,תשכ"ס( ,עמ' •725-723

.5
•6
.7

ראה ברשימת המחקרים בסוף מאמר זה.
שם ,עמ'

•100

המשתמשים בפסוקי מקרא ,במאמרי חז·ל וכד' נוהגים לעשרת זאת על דרך הדיוק .שינוי כלשהו
נחשב כסטייה ,ולרוב זוכה לתיקון מפי הבקיאים.

.8
.9

סררי ומרגלית ,עמ' •100

מראי המקומות הם ממהדרות תשי·ג .במקרים של הבדלים מהותיים בניסוח הבאנו הן את נוסח

תרצ"א הך את נוסח תשי•ג .במקרים של הבדלים אחרים ציינו זאת בהערות .במהדרות תרצ"א

מופיעות מלים אלה לפני הפסוק המשובץ •אלא שאמר הרב הקדוש מאפסא• >כרך א ,עמ' יג< .כל
ההדגשות במובאות הן שלי.
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חלק מהפסוק המקראי ,שעניינו בני-אדם ,הוכנס להקשר שנושאר סוסים ,וממילא

חל שיברי סמנטי במסומני המלים המשמשות ברשאים נפסוק .בשיברי המסומנים מבני
אדם לסוסים יש משרם הנמכה ,רזר יוצרת אפקט קרמי.
ב .אמר רבי יוזיל ,יואל הכותני ראני כמעט לא הכרתין ,ואח פניך לא

פללתי ,והכה הראה אותי אלקים גם את זוען >עמ' צב(.
ויאמר ישראל אל יוסף :ראה פניך לא פללתי ,רהבה הראה אתי אלחים גם את
זרעך )בראשית מח ,יא(.

הפסוק המקראי המתאר את רגע השיא בסיפור ירסף ראחיר ,כאשר יעקב וראה את

בנר ירסף שנים וכרת לאחר שהתאבל על מרתר ,משמש את ו' יוזיל נפגשו מכר רתיק.
אין ספק שהפער בין ההקשר הדרמטי במקרא לסיטואציה שברומן גררם להנמכה

רלאיררניה.
יש שיבוצים שבאחת ממלרתיהן נעשה שיברי מררפרלרגי ,רזה גרור שיברי במסומנים,
כפי שנראה להלן:
ג .חיתה שם אשה כפרית ערלית וענתה להם בלשון

הגריים10 .

אמר לה נסע

לאותה אשה ,הגידי לי שאהבה נפשי מי זה יושב בתרך ביתן ולרמז תררתנר
הקדרשהז >עמ' קג(.

הגידה לי ,שאהבה נפשי :איכה תרעה ,איכה תרביץ בצהרים) ...שיר השירים
א(. T ,
.ד שמא סרסורים לא שלחתי לרז שמא מסחרים לא הציעו לרז ממש נפשי

יצאה בדברם כמה ממרן יש להרריח רהרא איבר גרתן ל בר עליהם >עמ' ונח(.
פתחתי אני לזרדי ,רדודי חמק עבר :נפשי יצאה

בדברר ...

)שיר השירים ה(. ,ר

בדוגמאות ג ,ד שרבצו חלקי פסוקים משיר השירים .בדוגמה ג חל שיברי במין

הדקדוקי של הפועל ,מנוכח לנוכחת )הגידה <

הגידי<; אך הואיל רהדרבר חרא גבר -

נטע בעל העגלה  -אין בשיבוץ הפסדק אי-התאמה להקשר של יחסים שביבר לבינה.
עם זאת אין הפסוק ,הלקוח משירת אהבה עזה ,מתאים להקשר החדש של פגישה

מקרית רחטרפה נין שני אנשים זרים .נרצד פער נין המטען הרגשי של המלים לבין
רדידות הסיטדאציה שנוזמן שנתרבה הן משתבצות.

בדדגמה ד שרבתה צררת המקרר במספר ,מיחיד לרבים )בדברר

<

נדנדם( ,רבכן

מסתמנת חריגה מההקשר המקראי של אהבה .ראמכם ,המסומן של המקרר הנטוי חרא

.10

במהדרות תרצ•א הנרםח הרא ·ה•תה שם אשה כפוית רפנ•ה כפני עולית • ...
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סרסורים ,וההקשר החדש של הפסוק חרא חרמוני וחילוני .באמצעות הפער שנין
ההקשר החדש למקררי מובלטת החומרנות של הפרבדקי שבאכסנייתו שהה ו' יוזיל,
ומרבע יחס אירובי כלפיר.
 1.2החזרת המשמעות המילולית לניב

בסעיף זה בעמוד על שימוש בביטויים אידירמטיים מהמקוררת במשמעות מילולית

אר בשתי המשמעויות כאחת -

המילולית רהאידירמטית ,לפי הגדרת ביב ,שהונאה

בסעיף •1

ה... .אלא שסוסיו של הנעש"ט ז"ל במאמר היו

מהלכים 11

ולא היו צריכים

למנהיג ,אבל סרסיר של נטע נירן שהסיע עיניר מהם הניחר דרך המלך רהלכר

אוחרת עקלקלות

היינר 12

פריליש"ר ררע"ג .היו צריכים לילך לזנליטיץ הלכו

לציך רלטשיסק .ולא ערד אלא שהיו ורעים בשדרת ,עד שבתמלאה כרסם רחיה
קשה עליהם משאם רחיו מבקשים עלילה היאך לפורק ערל נעליהם >עמ' (.ל
נימי שמגר נן·עבת נימי יעל חדלו אוחרת ,והלכי בתיבות ילכו אוחרת
עקלקלות )שופטים ה(. ,ר

,.

ומתוך שהכניסו ראשם נין המחשבות נשתבשו רגליהם רידדו מן הדרך.

ונירן שיודר יודר .קפץ רידד נטע מן העגלה להחזיר את סוסיו לדון הישר
>עמ' (.נ 13

נבכי יבאר ובתחנונים ארבילם ,ארליכם אל נחלי מים כדון ישו לא יכשלו

בה ...

)ירמיה לא(. ,ט

דוגמאות ה,, ,

שנושאיהן סוסיו של נטע נעל העגלה ,כוללות ביטויים של הליכה

נדרך .הצירוף "רחלנו אוחרת עקלקלות" שבדוגמה ה כמעט זהה למקרר שנספר
שופטים ,רוק צררת הפועל שרבתה מן יקטול אל קטל.

בהקשר החדש נשמרת

המשמעות המקורית המוחשית של הצירוף ,אך עם זאת נרמזת המשמעות האידירמטית
המופשטת מתוך ההשרראה לסוסי הנעש"ט ,רכן מההבהרה ביידיש ומהמשפטים

העוקבים .סביר להניח שהמשמעות האידירמטית של הצירוף נובעת מתהלים קנה ,ה:

"והמטים עקלקלותם יוליכם ה' את פעלי האון "....

.11
.12
•13

במהדרות תרצ·א •הולכים· >כרך א ,עמ' לח<; בתשי•ג •מהלכים·.

:s
תר • :sא

במהדרות תר •א •זה· (.םש>

במהדרות

·ירד נסע מן העגלה ובקש להעמידם על דרך הישר• >כרך א ,עמ' םה(.
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בדוגמה ר הביטוי "דרך הישר" משמש במשמעותו המקורית המוחשית .הואיל
ובענוית החדשה ביטוי זה משמש במשמעות אידירמטית ,ניתן לדבר כאן על החזרת

המשמעות המקורית לניב .יש לציין שכנר במקרא קיבל הביטוי משמעות מופשטת:
"יש דרך ישר לפני איש ,ואחריתה דרכי מרת" )משלי י,ן ינ(.
בשתי הדוגמאות חלה הנמכה מההקשר המקראי להקשר החדש שגורמן :המקרר

לצירוף "ילכו אוחרת עקלקלות" שבדוגמה ה חרא שירת דבררה ,אפרס גבורה; והצירוף
"דרך הישר" שבדוגמה ר הועתק מחזרן בנראה לסיטואציה טריביאלית של הנהגת
סוסים .מצד שני יש נעצם העתקה זר כדי לחזק את המגמה להאנשת סרסיר של נטע
נעל העגלה.

ז .נירן שהגיע יום הפקודה הלכתי אצל הרב מזידיטשרנ שיבקש עלי רחמים
שיפטרוני מענודת המלך .הציץ עלי רואה שפיארתי קטועות ונגדי אינם
כנגדיהם של חובשי בית המדרש .אמר ,ריקא ומי יענוד נצבא אם לא אתה?
אמרתי לו ,רני אם מוסרים אותי לצבא הרי אמי מתה נרעב .אמר ,המתן קצת,

ויצא .המתנתי ולא נא .שאלתי ,היכן הרב .אמרו לי ,בנית הכבו.ד ..

לבסוף

נכנס הרב .ראה אותי ראמר 14,עדיין אתה עומד? טול את הכלי ראטרל את ידי.

נטלתי ויצקתי מים על ידיר .נירך ברכת אשר יצר בנעימה ונתאנח ...

וזקף

שתי עיניו הקדושות כלפי מעלה ראמו ,דרו חדש דור נאה ,לא פיארת ולא זקן.
יהודים יפים לך בעולמך ונובר של עולם .ופנה כנגדי ואמר ,כשם שמצאת חן

בעיני כן תמצא חן

נעיניהם15 .

כלך ולך 'מע> .יח(.

ויאמר יהושפט :האין פה נניא לה' ,ונדרשה את ה' מאותר? ויען אחד מעבדי

מלך ישראל ויאמר :פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו >מלכים
ב ג ,יא(.

מהחלק הראשון של הפסוק המקראי מסתבר שמשמערת הצירוף "יצק מים על

ידי "...אינה מילולית אלא אידיומטית ,כלומר המשמעות הכללית של הצירוף אינה
סכרם המשמעויות של כל מלה בנפר.ד ראמכם נדרך זר מפרשים רד"ק ררלנ"ג ,ואת

תמצית פירושיהם ניתן למצוא במילון בן-יהודה" :יצק מים על ידי פלוני  -היה
משרתך ,תלמידו" >ערך יצקא(.

בסיטואציה שגורמן מתממשת המשמעות המילולית ,הבלתי אידיומטית של הצירוף;

כלומר ,הוחזרה המשמעות המילולית לכל אחד מרכיבי הניב.

.14
.15

במהדרות תרצ"א •לבסוף

נכנo

'ה"' רצון כמו שמצאת חז

בעיני • ...

הרב ,כשראה אותי אמר•.
>כרך א ,עמ' כג<.
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הסיטואציה ספוגה אירוניה ,שהרי הצעיר פלטיאל אינו יהודי ירא שמים ,ואין הרב

מבקש עליו רחמים ,כבקשתו ,אלא ,להפך ,מביע טרוניה כלפי מעלה על קיומם של
"יהודים יפים" כמוהר .עם זאת ,בעצם "איחולי" חרב ,שלא ימצא חן בעיני רשויות
הצבא ,יש משרם מילוי בקשתו של פלטיאל ,אם כי על דרך השלילה .הביגוד המוחלט
בין ההקשר המקראי של הניב לבין הקשרו החדש ירצד אירוניה חריפה.

1.3

הוחנה

הרחנה היא שינוי מובאה מהמקוררת באמצעות הוספת מלה אחת אר יותר .התוספת

הלקסיקלית גורדת לעתים שיברי במשמעות ,כפי שבראה להלן:
ח .אמר נטע ,בדרך שאדם רוצה לילך בה הסוסים מוליכיך אותר >עמ' רה(.

בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכיך אותר >בבלי מכרת י ע"ב; במדבר ונח כ,
ינ(.

במקוררת המשפט ח Qר נושא ,ומתוך ההקשר ניתן לשחזר אותר כחקב"ח אר

כאנשים .תוספת המלה הסוסים הופכת את הנושא הבלתי מפורש למפורש ,ואף גורמת
לחילון המשמעות ,ומכל מקום להנמכתה .נטע בעל העגלה מבטא משפט זה כשבח
לסוסים ,אך הואיל ואלח מוזכרים במפורש במקרם אנשים אר הקב"ה ,ברצד ביגוד קרמי

בין דבריו של נטע לבין המשפט שבמקוררת .את היחס בין המשפט שעגנון חיבר לבין
המובאה מן המקורות המונחת בתשתיתו ניתן לתאר כיחס בין משפט במבנה העלי

לבין מבבה העומק שלו.

המשמעות המלאה של המשפט במבנה העלי מתבהרת

ממבנה העומק שלו ,וככל שהביגוד גדול יותר ,המוטיב הקומי מתחזק .על תופעה זו
ביתן לעמוד מתוך השוואת משפטים אחרים שעגנון חיבר עם מימרת התשתית הב"ל:
ט ....והתחיל ]רבי יוזיל[ מהלך אחדי דגליו ,להיכן וגליו הוליכו אותו הלך
>עמ' ונח(.

י ....ומשרם שלא רצה ]רבי יוזיל[ ליהנות מן הצדקה לא היה בידו לשכור
עגלה והיה מחלך אחדי רגליו ,להיכן שחיו וגליו מוליכות אותו היה הולך >עמ'
דע<.

יא .וכשבפטרו והלכו מאותו כפר להיכן הלכו ,למקום שהוליכו אותם הסוסים
>עמ' שסד(.

במשפטים שבדוגמאות ט ,י ביתן לפרש באופן מטאפודי את החליבה אחר הרגליים,
חיינו התנהגות חופשית ,ספונטנית או אינטואיטיבית .לכן החבול ממימרת התשתית
אינו נח גדול ,וכתוצאה מכך האפקט הקרמי קטן .לערמת זאת המשפט שבדוגמה יא,

שלפיו הסוסים מוליכים את האדם ,נבדל מאוד ממימרת התשתית ,בדומה לדוגמה ח.
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לכן האפקט הקומי חזק .ואמנם משפט זה משולב ברומן כקומי ,משום שהוא חלק

מ"זמר רבי יוזיל" )עמ' שבב< -

זמר של ליצנות ,שהושמע בחגיגת פורים ,רמהררה

למעשה פארודיה על העלילה הראשית ברומן ,קורותיו של רבי יוזיל.
לבסוף ראוי לציין ,שאף משפט התשתית מובא ברומן כלשונו ,בסיפור "הרב
והאורח" )ראה עמ' שז(.

למשפט שבדוגמה יב שני ניסוחים שונים ,כפי שנראה להלן:
יב... .והריהו מבקש לישנ עם בני ביתר כשלרה מיד קופצת עליו ארתה
אלמנה ובאה ויושבת ביניהם )תרצ"א ,כרך א ,עמ' דלה(.
אדם טרוד כל חירם ואינו וראה את אשתו רבניו ,בא פסח באה מנוחה ,והרי

הוא מבקש לישנ עם בבי ביתו כשלרה מיד קופצת עליו טרחתה של אותה
אלמנה שבאה ונדחקת ביביהם )תשי"ג ,עמ' קצב(.

ביקש יעקב לישב בשלוח ,קפץ עליו רוגזו של יוסף )רש"י ,בראשית לז ,ב;
לפי בראשית רבה פ,ז (.ג
בדוגמה זר נעשית ההרחבה באמצעות כמה מלים ובכמה מקומרת.

בנוסח

שבמהדורת תרצ"א הופכת המשמעות המופשטת של הפעלים שבמשפט המקורי
למוחשית .שם הפועל לישב מקבל משמעות מוחשית מהצורה יושבת שבהמשך ,ואף

הפועל קופצת מאבד ממשמעותו המטאפורית בשל סמיכותו לפועל ונאה.
ואילו בנוסח שבמהדורת תשי"ג נשמרת המשמעות המושאלת של הביטוי "קופץ

עליו ", ...משום שהמלה טוחה היא מופשטת .לעומת זאת משמעות שם הפועל לישנ
הופכת למוחשית בשל הרחבת הביטוי המקורי באמצעות המלים "עם בני ביתו".

1.4

המוח

סוג נוסף של שיברי מובאות מהמקורות הוא המרת רכיב אחד או יותר ,כאשר

המונח "רכיב" מציין לא רק מלה אלא אף עיצור.
יג .וזה פתשגן הכתב ]של הרב הקדוש

מאפטא[ ...

ואין פרוטה אחת ,ואין

מזררגין לו לאדם אשה אלא לפי מעותיו ,ברא יברא נונה נושא עלמותיו >עמ'
(.ט 16

אלמ'תיר )תהלים קנו(. ,ו
הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע ,בא יבא ברבה נשא
'•,

העיצור הראשון במלה אלומותיו הומר בעיצור הדרמה לר בצליל ,ואף זהה לר
מבחינה פונטית בעולם השיח של הרומן .המרה מינימלית זו גוררת שיברי גדול
,16

דוגמה זו מובאת במאמרם של סורי ומרגלית ,עמ' , 118
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במשמעות ,שהדי המלה עלמותיו אינה שייכת לשדה הסמנטי של חקלאות אלא לשדה

הארוטי .ההמרה הלקסיקלית גורדת אף שינוי כמשמעות הפועל הפוליסמי הקודם
למלה שהומרה

-

נושא .הקרוא שציפה למצוא את המלה אלומותיו בסוף הפסוק

מופתע ,והפתעה זר גרומת לאפקט

קרמי17 .

היסוד הקרמי נרבע גם מן העובדה ,שהמלה

עלמה מופיעה בדינרי ,עלמותיו; דבר זה איננו מתאים ,כמרנן ,להקשר .השימוש

נצרדת הדנים ,ככיכול נשל אילוץ החריזה עם המלה מעותיו ,מחזק את ההרמרד.
י.ד נכנס דני ירדיל אצל דני ירדיל נתן

זרן ...

עמד דני ירדיל לפני דני ירדיל

ואין דני ירדיל יודע שערמו לפניו דני ירדיל שחרא מבקש ואין דני ירדיל יודע
שחרא מתנקש ...שאל דני יודיל את דני ירדיל ,שמא מכיד אתה את דני יודיל
נתן זרן ,לא ני אני מדבר אלא נדני ירדיל אחד וחרא עשיר מופלג בעשירות...

לא היה נידו של דני ירדיל להשיב לדני ירדיל ,שלא הכיר דני ירדיל אדם
עשיר כדני ירדיל ]כעצמו[ ראמו ,מי יתז כל עם ה' נגידים )עמ' שנא-שבב(.
ויאמר לד

משה ...

רמי יתן כל עם ה'

נביאים ...

)נמדבר יא ,כט(.

בדוגמה זר ההמרה חלה על שני עיצורים נמלה נביאים שנפסוק המקראי .ההמרה
מעתיקה את המלה מעולם הדוח אל עולם השדרה .משימוש הדרנו

זרן העשיר -

-

דני ירדיל נתן

נפסוק המקראי משתמע שחרא משררה את עצמו למשה :כשם שעיבר של

משה לא הייתה צדה באלדד ומיד,ן כן עיבר של העשיר אינה צדה נאדם הנושא את
שמר וחרא עשיר כמוהר .מרבן ,שעצם ההשרראה המובלעת היא קרמית.

יש לציין שהסיטואציה דורית הומרד ,משרם ששתי הדמויות הנושאות שם זהה
ומחפשות זר את זר עומדות זר מדל זר ,אך ההתררדערת המתבקשת אינה מתממשת.
רעו,ד החזרות הדברת על השם "דני ירדיל" יוצרות הומרד

טר .אמד לד דני ירדיל לנטע ...

לשרני18 .

זכור' אני נזמן שהייתי מתפלל בסידור דני

קאפיל ,עד שלא החלפתיר בסידור השל"ה הקדוש ,כשהייתי קרוא בהלכות
סעודה הייתי אומר ,שישו שישו בני מעי שלא עברתם על דברי חכמים,
ועכשיו אני מצעק מיסודי ארי לי מכוסי ארי לי מכוסי )עמ' כנ-כג(.

ארי לי מיוצרי ראוי לי מיצרי >בנלי כרכרת סא (.א"ע
ארי לי מיצרי ארי לי מיוצרי )בבלי עיררבין יח (.א"ע
ורגמה טר מושתתת על מאמר חז"ל .המלה כוסי ממידה שתי מלים ,ואחת מהן,

יצרי ,מעניקה לה פרשנות .עניין זה מסתנו גם מהזכרת שמו של השל"ה הקד  iש,
.17
.18

ראה מסתר של ברגסרן הנזכר ברשימת המחקרים להלז ,עמ' •406 , 391 , 388
ראה שם ,עמ'

•422-420
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שאת מאמור מניא עגנון בחמשך הרומן" :במקרם אכילה גסה והלעטה שם לילית
מצריח" >עמ'

שלט(19 .

טז .נאותה שעה יושנת פררמיט נינה לנין עצמה וארמדת נלבה ,אנה הלך
ירדיל אנה פנה? >עמ' וער(.
יז .חזרה פררמיט

וצעקה ...

אנה הלך התרנגול אנה ברח? >עמ' שצז(.

אנה הלך דודך ,היפה ננשים? אנה פנה זרדך ,ובנקשנו עמך )שיר השירים

,,

(.א

פסוק זה משיר השירים משמש תשתית לדוגמאות טז ,יז .בדוגמה טז השם יוזיל

ממיר את השם דודך ,רננך מבוטאת מצוקתה של פררמיט ,על כי יוזיל אישה נעלם.
בדוגמה יז הפועל ברח ממיר את פנה ,רחשם התרנגול את השם דודך ,רננך נרמזת

הזיקה נין התרנגול לנין החתונה :חן הזיקה שציפו לח בני המשפחה ,ששחיטתו
תאפשר חננת סעודה למשפחת החתן ,וחן הזיקה שהתממשה בסירם הרומן ,חיינו

שהתרנגול ,שנוח למערה ,הרכיל את בנותיה של פררמיט לארצו ,וחרדות למציאת
האוצר התחתנה לא רק פסיל חנכררח אלא אף שתי

אחירתיח20 .

יח .אמר לו שמערן ,דאונן אחי נעניתי לך .עליך רעל כיוצא בך אמרר >תמיד

ל"נ( איזה חכם הוראה את הנולד.
לאחר שסיפר רני זכריה אותר המעשה צהלו פניהם של המסרבים ואמרר ,חכם
חיה רני וארנן ,כמר שאומרים איזהו חכם כל שיש לו ממרד >עמ' קכג(.

דוגמה זר מיוחדת ,משרם שאמרת התשתית מקדימה בה את המשפט שחלה נר
חמרה .שלא כנדרגמארת הקודמות כאן החמרה חלה על כל פסוקית הנשוא שבמשפט
הייחו,ד והמרה זר משקפת את שינוי ההגדרה המקורית של החכם נפי המסרבים.

מבחינה סמנטית החמרה מעתיקה את המשמעות מתחרם חיי הרוח לתחום החומרני,
והניגוד החזק מאיר את הדמויות בארו אירוני.

להלן דוגמה נוספת שמרבעת נח הערכה לערשו ומשתקף נח הניגוד נין נרדמות

החברה המתראות כורמן לנין הערכים המרבעים במאמרי חז"ל:
יט .גדולה עשירות שנותנת כברד

לנעליה ...

)עמ' ול(.

גדולה מלאכה שמכנדת את נעליה )בנלי נדרים מט (.נ"ע
.19

על הקשר בין שני המקומות ביצירה למדתי ממאמרו שלג' שקד• ,אחדות ופיצול >למבנה הרומאן

'הכנסת '(",הלכ פנים אחוות ביצירתו של ש·י עגנון ,הוצאת הקיבוץ המאוחר  ,1989עמ' •31

.20

אברהם הולץ תיאר את התרנגול כ"פולוס אנס מאביבה• >תרנגול בלטינית  <pullusעל משקל

•וארס אכם מכינה• >מעשה ר' יוזיל חסיד ,עמ'  70רהעוה  131שם<.
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ההעתקה מתחרם הררח נרלטת נדרגמארת המרשתתרת על פסוקים ומאמרי חז"ל
שבענייני קרדש רנתיארר ירושלים ,כפי שנראה להלן ,נדרגמארת כ-כג.
כ .מה ארמר רמה אדבר ,עומדות היו וגלינו בבית חמי רנשמתנר משרטטת

בהיכל הניגון >תרצ"א ,כרך ב ,עמ' טז<.
עמדרת היר רגלינו בשעריך ,יררשלם )תהלים קכנ(. ,ב

יש לציין ,שבמהדרות תשי"ג מרשמט משפט זה ,רנמקרמר נאים שישה משפטים.
הראשון שנהם פרתח בפתיחה דרמה לזר שבדוגמה כ:

מה אומד לך רבי יוזיל ,מיד נתמצה הלב והדמעות התחילו מקלחות כמעיינות
רהנפש המתפעלת הרגישה מה אברבר נעררנרתינר הרבים שנית מקדשנו חרב
ואין אנו יכולים להקריב קרבן )תשי"ג ,עמ' ומט(.
נא .מי שלא ראה את בדאז לא ראה כרך של ישראל מימיו )תרצ"א ,כרך א,
עמ' רא(.

מי שלא ראה את בואר לא דאה כרך נחמד של ישראל >תשי"ג ,עמ' קנט(.
מי שלא ראה ירושלים בתפארתה ,לא ראה כרך נחמד מעולם )נבלי סרכה נא
(.ב"ע

בדוגמה כ השם ירושלים מומר בצירוף בבית חמי )חמיו של יעקב שמשון<,

והסיטואציה היא של הקשנה לפירטים ולסליחות .אמנם במהדרות תשי"ג מרשמט
האזכור של הפסוק המקראי ,אך המשפט שנא כתחליף נסב על בית המקדש ,רמחזק

את דעתנר שיש זיקה נין דרגמה כ לתהלים קכנ ,ב .מרנן שבהמרה מקרדש לחרל יש
משרם הנמכה.

בדוגמה נא שם העיר בדאז ממיר את השם ירושלים .יש לציין שנשני הנוסחים
נוספו למימרה המלים של ישראל ,תוספת הנובעת ,כנראה ,מהמגמה להדגיש שבדאז

היא עיר של יהודים .נרסח תשי"ג קורב ירתד למימרת חז"ל משרם שחרא כרלל את שם

התראו נחמ,ד אם כי אין נר נרדף למלה מעולם כפי שיש בנרסח תרצ"א -

מימיו.

המרת השם ירושלים נשם בדאז משקפת נימה אירונית כלפי אלה שמצאר נגרלה
תחליף לארץ-ישראל והתייאשו מן הגאולה.
כב .מי שלא ואח שמחת שני המחותנים נשעה שנפטור זה מזה לא ראה
שמחת מחותנים מימיו >עמ' רמז(.

כג .מי שלא ראה שמחת חמי שראה את חתנר ערבו לפני התיבה בנית

הכנסת הגדול רעטרה של כסף קשורה לטליתו לא ואח בשמחתו של חרתן
>עמ' ונא<.

מי שלא ראה שמחת בית השואנה ,לא ראה שמחה מימיו >סוכה נא (.א"ע
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לדוגמאות כב ,כג משפט תשתית אח.ד

בדוגמה כב האירוניה בולטת ,שהרי

השמחה היא חולין שבחולין רנרבעת מעניין שלילי -

התפטרותם של המחותנים זה

מזה.

דוגמה כג שייכת לת nרם חקרדש ,שחרי מתואר חתן הערנו לפני חתיכה בנית

הכנסת .אך מקריאת העמודים שלאחר המובאה מתברר שערלה אירוניה מההשוואה
למשפט התשתית ,שחרי אותר חתן התנהג כבחרד "קל שבקלים" >עמ' דנג< ,נעלם
מנית הכנסת ,לא עבר לפני חתיכה נירם הכיפורים ,ואף "חילל את יום הקדוש
בפרהסיא" >עמ' רבד(.

יש לצייד שבדוגמה כג נרמז הפסוק "צאינה וראינה נברת צירן במלך שלמה,
בעטרה שעטרה לו אמר נירם חתנתר ונירם שמחת לבר" )שיר השירים ג ,יא( .באזכרו
שני מקררות במשפט אחד נעסוק בסעיף הבא.

1.5

שרשרו

שרשרו הוא חיברו צירופים אר פסוקיות ממקררות שרבים.

בדוגמאות שלהלן

ניתוספו לשרשור דרכים אחרות של שיברי ,שבידרנו לעיל.
כ.ד  ...הלא כל איש אשר הרצק חן בשפתותיו ,ישא מדבורתיר ,על זלרטשרנ

העיר ,במליצה ושיר >תרצ"א ,כרך א ,עמ'

קלר(21 .

 .•.הרצק חן בשפתותיך ,על כן ברכך אלחים לעולם )תהלים מה(. ,ג
 ...והם תכו לרגלך ,ישא מרבותיך )דברים לג,

ג(.

בדוגמה שלפנינו שרבצו צירופים משני פסוקים שרבים במקרא .הבינריים החבורים
לשמות הומרו מגרף הנוכח לגרף הנסתר ,וההמרה לצורה מובורתיר גרומת לשיברי
במשמעות הפועל הפרליסמי שמקדים ארתה ,ישא.

הניגוד בין משפטי התשתית

ממזמור תהלים ומברכת משה לבין המשפט המשולב בשיר על העיר זלרטשרב גררם
לחילון ולהנמכה.
נח ....גלגל סובב וגלגל חרזו והעגלה כאילו במקומה עומדת )תרצ"א ,כרך א,

עזנ' לט-מ(.
גלגל סובב וגלגל חרזו והעגלה כאילו אינה זזה )תשי"ג ,עמ' ל-לא(.

גלגל הוא שחוזר בעולם >שבת קנא (.ב"ע
זרד הלך וזרד בא והארץ לעולם עמדת )קהלת א(. ,ד

דרך השרשור ניכרת רק במהדרות תרצ"א ,הואיל ובמהדורה המארחות הושמטה

המלה ערמדת שבפסוק בקהלת .עם זאת גם במהדורה המארחות נשמו מבנה החזרה
.21

משפס זה הרשמס ממהדרות תשי-ג.
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נחלק הראשון של המשפט ,שלדעתנו מרשתת על מבנה הפסרק נקהלת :דרו הולך
רדרו נא

-

בלבל סובב רבלבל חוזר.

בשני הנוסחים המלה רהעבלה ממירה את המלה רהאוץ שנפסוק נקהלת ,רהיא
מצניעה על צמצום עולמם של ר' יוזיל ונטע לארבע אמרת של העגלה .הצמצום גררם

לאפקט קרמי.

כד .אמד לר משכני לנרדצה נרוצה אחי זכרו אתה ימים ואשרכים בשעה
שעדיין לא כתקכר

דרכים ...

)תדצ"א כרך א ,עמ' קכט(.

אמד לד משכני לכרוצה ,נרוצה אחי זכרו אתה ימים ואשרכים קודם שנתקנו

דרכים ...

)תשי"ג ,עמ' (.ק

זכרו ראשנרת

מערלם ...

)ישעיה מר(. ,ט

כי שאל נא לימים ראשנים ) ...דברים " לב(.
 ...כי אל וערת ה' רלא ]קרי :ולו[ נתכנו עללרת )שמואל א ב(. ,ג

נשני הנוסחים יש שרשור של צירופים משני פסרקים ,כאשר צררת הפועל זכור
הומרה מציווי נוכחים לבינוני פעול יחי,ד זכרו .ננוסח תרצ"א אפשר שיש גם שרשור

של צירוף מפסוק בשידת חנה ,כאשד משמשת בר צורת הכתיב של המלה הראשונה
בצירוף רלא .נוסף לכך הומרה האות כ נאות ק במלה נתנכר .ההמרה למלה כתקכר
אינה גוררת שינוי פונטי בעברית החדשה ,אך גורמת לשינוי סמנטי במשמעות המלה.
המרות אלה משנות לחלוטין את משמערת הצירוף.
יש להעיד שדוגמה כר היא קטע מדיאלוג בין סוסים הקרויים משככי דכורצח ,על פי
"משכני אחריך נרוצה" )שיר השירים א(. ,ד

השמות שהוענקו לסוסים קשורים,

כנראה ,לתפקידם במילוי מצרות הכנסת כלה .על אף המגמה להאנשתם ביצירה יש
אפקט קרמי נכך שהסוסים משתמשים בצירופי לשרן מדברי משה אל העם ,מנבראת

ישעיהו' ואולי אף משירת חנה.
עם סירם הפרק הראשון עלינו לציין ,שמחמת קוצר היריעה לא נידונו כל דרכי
שינוי מובאות שננקטו ביצירה ,אלא רק מקצתן.

 .2שימרש במרבארת כלשרכן רכמשמעז

מונאות המשולבות בטקסט כלשונן וכמשמען מתמיינות לשלושה סוגים :מובאות
שמראי המקומות שלהן מובחנים מרצף הטקסט ,מובאות שמראי המקומרת שלהן הם

חלק מרצף הטקסט ,ומונאות שהפכו לצירופים ולמשפטים משובצים בטקסט.
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מובאות ב"הכנסת כלה•

מראי המקומרת מובחנים מרצף הטקסט

סרג זה חרא הרווח בירתו .מלות פתיחה ומראי מקומרת מקדימים את המובאות ,רכן

מלות סירם באות לעתים בסופן ,כגרן'", :רגו" '".רכר"  22מראי המקומרת באים בסוגריים

בגרף הטקסט  -בדרמה למדרשים שבדפוס -

לאחר מלות פתיחה אופייניות לסוג

המובאה .למשל ,לפני פסוקי מקרא רווחים ב"הכנסת כלה" ביטויים ומלים המשמשים
בפתיחת פסוקים במדרשים ,בתפילות ובפירטים ,כגרן:

"ככתוב"" ,כמר שכתוב",

"שנאמר"" ,כמר שנאמר" 23 .ואילו בפתיחת מאמרי חז"ל רווחים כאן הביטויים
"שביבר"" ,זהר שאמרר חכמים"" ,אמרר רבותינו זכררנם לברכה" רער.ד  24ביטויים אלה

מקנים ליצירה אופי של מדרש .להלן ארבע דוגמאות:

בז .וכשראה רבי יוזיל את השמים ואת הכוכבים התחיל מסתכל נהם ,כדי
לראות מעשי ידיר של הקדוש בררך חרא ,שחרא מצרה גדולה ,כמר שנאמר
)ישעיה ('מ שאר מררם עיניכם רדאר מי ברא אלה ,אלו שמים וחילותיהם >עמ'
לו(.

נח .מהרהר שלמה יעקב בלבו...

אלא נניח כל מיני אילו ונשליך על ה'

יהבנו ,כמר שנאמר )תהלים ל"ג< גדל אל ה' דרכך וגר' >עמ' סט(.
כס .אמר לאשתו ,שניכר )ברכות פרק הוראה< חייב אדם לברך על הרעה כשם

שחרא מנרך על הטונה ...

>עמ' רז(.

ל .זהר שאמרר חכמים )נוכרת  '( Tגדול שימושה של תרדה >עמ' קנס<.
 2.2מראי המקומרת הם חלק מרצף הטקסט
אף המונאות שנסרג זה באות אחרי מראי מקומרת ,אך אלה אינם מוקפים

בסוגריים ,אלא משולבים במשפטים .בכך לא נקטע רצף הטקסט ,המובאות מתמזגות
.22

ראוי להעיר שבמהדורת תר"ף ,שהתפרסמה בכתב·העת מקלס ב ,לא צוינו מראי מקומרת מדויקים

לצד המובאות .בסיפורי •הכנסת כלה• שפורסמו בשנים תרע•- <1911> n

תרנ•:א )  <1931בכתבי·

עת שונים נ:וינו מראי מקומרת מדויקים רק בארבעה מתוך שבעה·עשר סיפורים:

·הנסתרות

והנגלות" ) · (, 1921לסונקה• )תרפ"ד• (,192,3 /התרנגול והעכבר• >תרפ"ח• (,1928/נכבדות מדובר
בר•

•23

>תרצ"א(. 1931 /

כיסויי פתיחה נוספים לפסוקים הם •כתוב בתורה"• ,אמר הכתוב•• ,הכתוב אומר•· ,וכתוב•.

לפתיחת פסוקי תהלים רווחים הכיסויים ·כבר אמר זרד•· ,הוא שאמר זרד•• ,כמו שאמר דוד

המלך עליו השלום•· ,רכך אמר דוד המלך•; לפסוקי משלי ·כמר שאמר שלמה• ,ולקהלת • -רזה
שאמר קהלת•• ,וכבר אמר החכם•.

,24

כפתיחות נוספות למאמרי  nז•ל משמשים הביטויים • nז•ל אמרר•• ,זה שאמרו•• ,הרי הם

אומרים·· ,וכבר אמרר באברת"· ,כמו שאמר רבי ]פלוני[",

591

ער•נה עבאר•

][14

ביצירה הספרותית באופן טבעי ,ולקרוא אין תחושה שיד המספר מתערבת התערבות
למדנית בשיחות הדמויות .להלן שתי דוגמאות:

לא .אמר לר רני ירדיל ...אשרי מי שמתרחק מחכמת העולם והלומד עומד
באורו ,כמר שאמרר רברתינר זכררבם לנדנה נמסכת סרטה מ"ט אורד אדם

שילמד את נבר חכמה יוונית •..

>עמ' עג-עד<.

לב .אמר העשיל ...שהרי למדבר בעבודה זרה דף כ' עמוד נ' שלא יסתכל
אדם באשה באה וכר' ולא בבגדי צבע של אשה ואין הברייתא מחלקת נין כלה
נירם הראשון לשאר בשים >עמ' (.פ
 2.3הפיכת מובאות לצירופים ולמשפטים משובצים בשיח

ביצירה משובצים גם פסוקים אר חלקי פסוקים ,מאמרי חז"ל אר חלקים מהם רכז'
כחלק אינטגרלי מלשרן המספר אר מלשרבן של ומרירת שוברת .אלה שרבים מהמובאות

שביזרנו לעיל בכך שאינם מובחנים מלשרן המספר אר הדמויות באמצעות מלות
פתיחה ,מראי מקומרת רמלרת סירם.

הואיל והשיבוצים הם חלק אינטגרלי של לשרן הסי~ר )הברציה< ,הדיאלוגים
וההרהורים ,הם נתפשים בעיני הקרוא כזכרי לשרן מהמקררות שהופנמו בתודעת
הדמויות אר בתודעת המספר כורמן ,ואינם חיצוניים לה כמר המובאות המאוזכרות
כורמן שביזרנו לעיל בסעיפים  .2.2 , 2.1נדגים את דברינר:

לג .מצא המלך אוצרותיו שזרדים רכל מחמדיו בזרזים וצירה לחקרו ולדורש מי
חרא זה אשו מלאר לבר לעשרת כן >עמ' דג; על פי אסתר (. ,Tה
ל.ד רברזאן וחרקה מבדאז כשמרבה שערת ,והיא עיר ראם בישראל ••> .עמ' דר:
על פי שמואל ב כ ,יט(.

לה .כאשו ינוס איש מפכי האוי רפגער הדוב רבא הבית וסמך ידר על הקיר
ונשכר הנחש ,כך במלטו מן הצבה פגעו במשומ,ן בוחר מפני המשומד בכנסר

ליער שאין לר סוף ושמער קול אירס וברוא >עמ' קד; שיבוץ מעמוס ה ,יט(.

לר .חזר רבי יוזיל לכיתר  ...החכם עיניו בואשו ,ומסתמא לא גילה להן היאך

הגיע לק"ק ררהטין וישב במלון ולמד תרדה מתוך ערשו> ...עמ' שלז :שיבוץ
מקהלת ב ,יד(.

 2.4העוות על ההנמקה הספרותית לשימוש במובאות

עתה ננסה לעברת בקורים כלליים על השאלה שהעליבו בהערות הפתיחה ,מה טעם
ראה המחבר להשתמש נמספר כה גורל של מובאות מהמקררות ביצירה שהיא בגדר
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ספררת יפה .נראה לנר שההנמקה העיקרית היא ,שערלם השיח המעוצב ביצירה ,כמר
ביצירות וגרת אחררת של עגנרן ,חרא ערלמם של יהודים שאררח חייהם מרשתת על
התורה ,ספררת חז"ל ,ספרי הלכה ,רער.ד הדמרירת המאכלסות ערלם שיח זה הן חסידים,
צדיקים ,תלמידי חכמים ,דרדקים ,מגידים ואף משכילים .אלה מאזכרים דברי תרדה

ומאמרי חז"ל ,מתפלפלים ומתפלמסים ומספרים סיפורי יראים .המרבארת מהמקררות
משמשרת בעיצוב ארדה חייהם רבתיארר חיי הדרח שלהם רתרדעתם .ביצירה מסרג זה אך
טבעי חרא ,שגם לשרבך של המספר גורמן תמרגלת במרבארת מהמקוררת .אלה הרפכרת

לחרטי השתי במארג הטקסט.

ההיזקקות למרבארת אר ההתגדרות בהכרת המקררות התרברתיים-הדתיים משמשות

גם אמצעים לאפיון הדמויות .למשל ,הדמויות העממיות אינן מצטטות מן המקורות
בארתה מידה שתלמידי חכמים ערשים זאת .יש גם הבדל בסרגי המובאות שבפי ומרירת
שרנרת.

הדמרירת העממיות משתמשות לדרג בפתגמים עממיים אר במאמרי חז"ל

מקרטעים בלא מראי מקומרת .לדוגמה ,הדיאלוג בין רבי ירדיל החסיד לבין נטע בעל
העגלה ,שבר רבי יוזיל מתגדר בידיעות מזריקות )ראה עמ' בז(.
הזמרת הראשית כורמן

-

זמרתו של

,,

יוזיל החסיד

-

מעוצבת משתי בקודרת

תצפית .חרא מתואר כחסיד ירא שמים שכל מעשיו באים לשם קיום מצורת התררה אר
מתרך צירת לדברי הצדיק מאפטא ,רבר בזמן כאדם שאיבר דואג לפרנסת בני משפחתך

ראינר מתכנן את מעשיר בעצמו  -זמרת פאסיבית לחלוטין .תיאור שני פנים אלה
בזמרתו נעשה באמצעות מרבארת מהמקורות:

לז .הקיצור ,רבי ירדיל היה יושב באכסניא ולרמז תרדה .אף הוא קנה לר
מזרזה וכשהיה פוסק מתלמודו היה מסתכל במזוזה לקיים שריתי ה' לנגדי
תמי,ד שכל מצרה ומצרה יש לה טענה להקדרש נדרך חרא )איוב מ"א( מי

הקדימני ואשלם ,כלרם עשה לו מזרזה קודם שנתתי לו פתח >עמ' רכז(.

לח .בברהג שבעולם אדם צריך לנסוע למקרם פלרני ירשב בעגלה רנרסע

למקרם פלוני ,אבל רבי יוזיל לא דקדק בזה ,פנה לצפרן ומצא עגלה נוסעת
לדורם נסע לדורם ,פנה למזרח ומצא עגלה למערב נסע למערב .כל אותם

הימים לא היה זז פסוק זה מתוך פיו ומשלי ט"ו< בכל מקרם עיני ה' צופות
ואומר ושם ('ה כי נכח עיני ה' דרכי איש ,ענייני העולם הזה אין להם קבע,
אין אבר יודעים איזה מהם חביב >עמ' רע<.

יחסר של ,,

יוזיל לטבע איבר ישיר .הטבע על ירפיר אר מררארתיר בקלט בתודעתו
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באמצעות

הספדים25 .

יחס זה מתואר על ידי מרנארת .דאה ורגמה בז לעיל רכן הדוגמה

שלפנינו:
לט .רוני יוזיל יושב רמדתת .ארי ,פתאום תצא חיה דעה מן היעד .הזאב
והארי רהדרנ והנמר והברדלס והנחש שבמשבה נבא קמא ושבמשבה סנהדרין
ימיתו אותר מיתת רואי >עמ' נא(.

לא דק היחס לטבע נרקם באמצעות הספדים ,אלא גם יחסים שביבר לנינה .בסיפור

"מיטתו של שלמה יעקב" ,המשולב בדומן ,שלמה יעקב מעודד את עצמו לפי מדרש
משיד השירים דנה לפני שחרא נכבס לבית אדרסתר >עמ' סט( .אין חרא יודע מה להגיד
לארוסתו "ואינו יכול להוציא מלה מפיו" >עמ' עא< ,ודק באמצעות קריאת שיד השירים
ובפירוש הפסוקים לארוסתו הוא מניע את רגשותיו:

מ .נותן שלמה יעקב אצבע על הפסוק ומפרש לה כפירוש דש"י ,הבך יפה
רעיתי הנך יפה עיניך יונים ,כיונה זו שמשכדת את בן זוגה אינה מגיחתו

שיזדררג לאחד רכר '.רכך היר יושבים עד שהתחילו הנדות ורעבים והולכים
ונשמע פתאום קרל מצייץ בחלון .נרתעה ארתה דינה לאחוריה אבל מיד חזרה
לקדות בקול נאה ועליז ,קול זרדי הנה זה נא .נותן שלמה יעקב אצבעו על

הפסוק ומפרש כפירוש דש"י ...

הנה זה עומד אחד כתלנו משגיח מן החלונות

מציץ מן החרכים ,סבורה הייתי לישנ עגונה ערד ימים דנים והנה הוא הודיע
שהיה עומד ומציץ מן החרכים >עמ' עא<.

ניתן דעתנו לכך ,שהסיטואציה לקריאת שיד השירים הולמת -

ליל הסדר; אך

תמונה זר ספוגה אירוניה דרמטית ,משום ששלמה יעקב איבר יודע שהפסוק שהוא

קרוא "הנה זה  ...משגיח מן החלרנרת  "...מתממש בארחם הרגעים בזמרתו של האהוב
הגרי של אדרסתר ,שערמו מעבד לחלון .רכן כשחרא מפרש לה את פירוש דש"י "סבורה

הייתי לישנ עגונה  "...הוא מבטא למעשה את רגשותיה ,אך לא כלפין ,אלא כלפי
אחרנה הגרי ,שאתר היא עתידה לבורח באותו לילה.

בעולם השיח של היצירה ,המושתת על המקרא ,על ספררת חז"ל רכר' אין זה בלתי
טבעי שאף השטן מצטט פסרק מן המקרא בדיאלוג עם דני ירדיל >דאה עמ' שינ< .ראף

העכבר והתדנגרל משתמשים בפסוקי מקרא בסיפור הקרוי על שמם )דאה עמ'

סא-סנ< .יש לציין ,שבבקיאותם במקרא ובסידור מתגלה מוטיב קומי .האפקט הקומי
נרבע גם מכך שסיפרו זה מרנא בפיו של הסוס משכני ,שמספר אותו לחברו הסוס
ברוצה.

. 25

תופעה זר רווחה כיצירותיו של מנדלי ,ותוארה כספרר שלג' שקד כין שחרק לדמע.
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סיכום

מבדיקת המונאות מהמקררות ביצירה  -אלה המשרלנרת כלשרבן וכמשמען ראלה
שהרכנסר בהן שינויים  -מתבדר שהן משמשרת כטקסט תשתית ליצירה ,רזר הופכת
למעין טקסט ע.לי .המשמעות המלאה רה עמוקה של היצירה ערלה מתרך פענוח טקסט
התשתית רההשרראה אתר.

הזמרת

ליצירה זר שני פנים מנרגזים~ :ן אחד סיפרו יראים ,שנר ו' יוזיל החסיד -
הראשית  -נרטח באופן מוחלט בהשגחה ומציית לדברי הצדיק ,ראלה אכן מתממשים
במלואם בנס המתרחש בסרף העלילה :רה~ן האחד קומדיה ,שבה ו' יוזיל החסי,ן
המכונה אף יוזיל בטלן ,חי ומתנהג בפאסיבירת כמעט מוחלטת )דאה למשל דרגמארת
ט ,י ,יא(.

שני סרגי המרבארת משמשים שני פנים מנרגזים אלה :המרבארת המשרלברת נצרדתן
וכמשמען משמשרת בעיקר את הפן היראי ,ראילר המרבארת שהרכנסר בהן שינויים
משמשרת את הפן הקרמי .יש לציין שחפיפה זר אינה מוחלטת ,ולעתים אף מרבארת

ששרל בר כלשרבן משמשרת את הפן הקרמי )דאה למשל דרגמארת לח ,לט(.
בין מובדלים

ויבריז של מרבארת הנאמנות למקורותיהן רהמלררת במראי מקומרת -
מן הטקסט בסוגריים רבין משולבים בר  -משררה ליצירה ארפי של מדרש שבדפוס .יש
לציין ,שהאופי המדדשי מתבטא גם במדרשים שעגנון חיבר רשם בפי הדמרירת אר

המספר  -עניין שלא נידרך כאן ,משרם שחרא מעבד לתחום מחקר זה .האופי המדדשי
מעודד שאלה בזבד הסוגה של היצירה ,שמא היא בין מדרש לספורת יפה.
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