
עבאדיעדינה

עגנוןלש"יכלה"ב"הכנסתמהמקוררתבמובאותשימושדובי

o . פתיחההעורת

התלמו,דהמשנה,המקרא,מהמקוררת:נמרנארתמשופעכלה""הכנסתהרומן

 1רער.דעררךשולחןהזוהר,ספררמנ"ם,הפרסקים,רש"י,המדרשים,

דרךעלהאםבטקסט:המרנארתמשתלבותכיצדהשאלה,נשאלתלשרביתמבחינה

ביצירהישאםהשאלה,נשאלתרכןנשיח.המובחניםנפרדיםכמשפטיםארהשיבוץ,

הפרנקצירתמהןכן,ראםלקסיקליים;ארמררפרלרגייםשינוייםבהןשהוכנסומרנארת

השרבים.השינוייםשל

כלוכרתבמונאותלהשתמשהמחברראהטעםמהלשאול,ישספרותיתמבחינה

דרכישלהפרנקצירתרמהןיפה,ספררתאלאמדעיתספררתנגדרשאינהביצירה 2כך

המרוכבאופייהעלהשוברתהפונקציותמצניעותהאםרכן,במונאות;השוברתהשימוש

היצירה.של

בהןשהוכנסובמונאותנדרןהראשוןנחלקחלקים.לשנידירגנואתנחלק

וכמשמען.כלשרבןבמונאותבשימושנעסוקהשניונחלקשינויים,

 3מהמקרורתבמרבארתמשמערתארצררהשינריי . 1

במזריק,שהרנארמאלהפחותכורמןרררחרתנצררתןארבמשמעותןששוברמרנארת

הותקנותרצ"א>ברליןומהד'תר"ףמקלס<מהד'כלה••הכנסתשלהראשונותהמהדורותשתי *

התקנתןאגבהעברית.ללשוןההיסטוריהמילוןשלהחדשהלעבריתבמדרוהמחשבעלוהועלו

 • 2פרקלהלןראההמקררות.מןהמובאותסרמנר

חשובות.הערותוהעירהמאמרשלנתב·הידאתשקראעלקארהיחיאללד•ךמרדהאני

-לעגנוןמקוררתעולמותשיהרצל,י'משהשלבספררמצריההרומןמקוררתשלמקיפהרשימה

תשל·א.עקדהרצאתכלה,הכנסת

מובאות, 190עמודים, 295הכוללהראשון,בנרךמדויקות:מובאות 256נמנותרצ"אבמהדרות

מובאות. 66עמודים, 219הכוללהשני,ובנרך

פסוקיםמצאההיא 1959-1916בשניםשרקןלזלמןנתבשעגנוןשבמכתביםלי,ס•פרהירוןאמונה

-עגנוןש"יהמכתבים:אוסףלאוריצאב•נתי'םשרבים.שינרי'םבהםהכנ•סשהואחז"לומאמרי

תשנ"א.שרקןהרצאת<תרע"ר-תשי"ס>,אגורתחילופישרקן,ש"ז
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 [2]עבאדיעדינה

גםמתכררביםאברבמשמעותשיבריבמושגשבהן.ההפתעהיסרובשלברלטרתהןאך

 4נר.שרבצהשהיאהחדשההקשרלניןהמרנאהניןהתאמהלחרסו

מרגליתרא'טרדיג'שהניחרהתאורטיבמצעאברמסתייעיםזרבתופעהבדירבבר

מוגדרכברל""צירוףחמרבח sחכברל".בצירוףהסרטההשימוש"דרכיבמאמרם

 6קברע".רנסדרלזהזהצמרדיםמרפיעיםשרכיביההורקה,כ"קרלרקציחבמאמרם

כשאברכברל,בצירוףסרטהשימושעלבתאוריהלהסתייעותהצדקהאברמוצאים

הנחהמבקרותיוצאיםשאברמשרםמהמקוררת,מרבארתשלשיבריבדרכיזבים

כנולים;כצירופיםהחדשהבעבריתמשמשיםרבד'פתגמיםחז"ל,מאמרישפסרקים,

שאיןמאליו,מרבן 7הדירק.דרךעלחראמהמקוררתבמרבארתהתקיןהשימושכלומר,

טבעי.באופןהחיהכלשרןהמשמשיםמהמקררותרלביטרייםלצירופיםהכררבה

גםהמצייןכולל,כמרבחומרגליתטרדישלבמאמרםמשמשכברל""צירוףהמרבח

שלרשהמשמעותכברלכצירוףסמנטיתהגדרהמוגדרביב"אידירם").(כלשרבם,ניב

שהענקתמכאן 8מךכיבין,אחדכלשלהמילרלירתהמשמערירתלסכרםשןןהאיבה

גםנעסרקלהלןנמשמערתר.לשיבריגורמתניבשללרכיביךמילוליתמשמערת

במשמען.השינרידרכיעלרנעמרדנינים,שהןנמרנארת

להקשרחשיברץביזאי·חתאמח 1.1

לאבהקשרששובצומהמקררותנפסרקירתארנציררפיםערסקיםאברזהבסעיף

שיבריגרורהחדשההקשרלביןבמקררהמשרנץשלההקשרניןהפערלררנמתאים.

בדוגמאות:נתברגןהנהעצמו.המשרבץנמשמערת

חשינרתשמוסיפיםהאחד,מזחשכיםטרביםאלאסוסים,לשניהרצוןרלמהא.

 9 .)יעמ'(תשי"ג,לנוסעיהם

 .)ט,ן(קהלתבעמלםטרנשכרלהםישאשרהאח,דמןהשניםטרנים

שקדג'שלניתוחוראההחדשה.בספרותגםוניכרתהביניים,ימימספרותמרכותזותופעה . 4

עמ'א, 1980-1880העבריתהסיפורתבספרובעגלה•ויפת•שםמנדלישלסיפורולפתיחת

שללשרנועלהחדשהוהספרותהקורמיםהמקוררתשל•השפעתםפררכסמך,מ'רואה ; 88-86

 • 725-723עמ'(תשכ"ס), 4-3א,הספרותהמת'",עלב'החימגדאהרן

זה.מאמרבסוףהמחקריםברשימתראה . 5

 • 100עמ'שם, • 6

כלשהושינויהדיוק.דרךעלזאתלעשרתנוהגיםוכד'חז·לבמאמרימקרא,בפסוקיהמשתמשים . 7

הבקיאים.מפילתיקוןזוכהולרובכסטייה,נחשב

 • 100עמ'ומרגלית,סררי . 8

נוסחאתהןהבאנובניסוחמהותייםהבדליםשלבמקריםתשי·ג.ממהדרותהםהמקומותמראי . 9

תרצ"אבמהדרותבהערות.זאתציינואחריםהבדליםשלבמקריםתשי•ג.נוסחאתהךתרצ"א

כליג>.עמ'א,<כרךמאפסא•הקדושהרבשאמר•אלאהמשובץהפסוקלפניאלהמליםמופיעות

שלי.הןבמובאותההדגשות
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כלה•ב•הכנםתמרבארת ]נ[

וממילאסוסים,שנושארלהקשרהוכנסבני-אדם,שעניינוהמקראי,מהפסוקחלק

מבניהמסומניםבשיברינפסוק.ברשאיםהמשמשותהמליםבמסומניסמנטישיבריחל

קרמי.אפקטיוצרתרזרהנמכה,משרםישלסוסיםאדם

לאפניךואחהכרתין,לאכמעטראניהכותנייואליוזיל,רביאמרב.

צב).<עמ'זועןאתגםאלקיםאותיהראהוהכהפללתי,

אתגםאלחיםאתיהראהרהבהפללתי,לאפניךראהיוסף:אלישראלויאמר

יא).מח,(בראשיתזרעך

אתוראהיעקבכאשרראחיר,ירסףבסיפורהשיארגעאתהמתארהמקראיהפסוק

רתיק.מכרנפגשויוזילו'אתמשמשמרתר,עלשהתאבללאחרוכרתשניםירסףבנר

להנמכהגררםשברומןלסיטואציהבמקראהדרמטיההקשרביןשהפערספקאין

רלאיררניה.

במסומנים,שיבריגרוררזהמררפרלרגי,שיברינעשהממלרתיהןשבאחתשיבוציםיש

להלן:שנראהכפי

נסעלהאמר 10הגריים.בלשוןלהםוענתהערליתכפריתאשהשםחיתהג.

תררתנרולרמזביתןבתרךיושבזהמינפשישאהבהליהגידיאשה,לאותה

קג).<עמ'הקדרשהז

השירים(שיר ...בצהריםתרביץאיכהתרעה,איכהנפשי:שאהבהלי,הגידה

 .) Tא,

נפשיממשלרזהציעולאמסחריםשמאלרזשלחתילאסרסוריםשמא.ד

ונח).<עמ'עליהםברלגרתןאיבררהראלהרריחישממרןכמהבדברםיצאה

 .)רה,השירים(שיר ...בדברריצאהנפשיעבר:חמקרדודילזרדי,אניפתחתי

במיןשיבריחלגבדוגמההשירים.משירפסוקיםחלקישרבצודג,בדוגמאות

-גברחרארהדרברהואילאךהגידי>; >(הגידהלנוכחתמנוכחהפועל,שלהדקדוקי

לבינה.שביבריחסיםשללהקשראי-התאמההפסדקבשיבוץאין-העגלהבעלנטע

פגישהשלהחדשלהקשרמתאיםעזה,אהבהמשירתהלקוחהפסוק,איןזאתעם

לביןהמליםשלהרגשיהמטעןניןפערנרצדזרים.אנשיםשניניןרחטרפהמקרית

משתבצות.הןשנתרבהשנוזמןהסיטדאציהרדידות

רבכןנדנדם), >(בדבררלרביםמיחידבמספר,המקררצררתשרבתהדבדדגמה

חראהנטויהמקררשלהמסומןראמכם,אהבה.שלהמקראימההקשרחריגהמסתמנת

קלג>.עמ'א,(כרך • ...עוליתכפנירפנ•הכפויתאשהשם·ה•תההראהנרםחתרצ•אבמהדרות . 10
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 [4]עבאדיעדינה

שניןהפערבאמצעותוחילוני.חרמוניחראהפסוקשלהחדשוההקשרסרסורים,

יוזיל,ו'שההשבאכסנייתוהפרבדקישלהחומרנותמובלטתלמקרריהחדשההקשר

כלפיר.אירובייחסומרבע

לניבהמילוליתהמשמעותהחזרת 1.2

מילוליתבמשמעותמהמקוררתאידירמטייםבביטוייםשימושעלבעמודזהבסעיף

שהונאהביב,הגדרתלפירהאידירמטית,המילולית-כאחתהמשמעויותבשתיאר

 • 1בסעיף

צריכיםהיוולא 11מהלכיםהיובמאמרז"להנעש"טשלשסוסיו...אלאה.

רהלכרהמלךדרךהניחרמהםעינירשהסיענירןנטעשלסרסיראבללמנהיג,

הלכולזנליטיץלילךצריכיםהיוררע"ג.פריליש"ר 12היינרעקלקלותאוחרת

רחיהכרסםשבתמלאהעדבשדרת,ורעיםשהיואלאערדולארלטשיסק.לציך

 .)ל<עמ'נעליהםערללפורקהיאךעלילהמבקשיםרחיומשאםעליהםקשה

אוחרתילכובתיבותוהלכיאוחרת,חדלויעלנימינן·עבתשמגרנימי

 .)רה,(שופטיםעקלקלות

הדרך.מןרידדורגליהםנשתבשוהמחשבותניןראשםשהכניסוומתוך .,

הישרלדוןסוסיואתלהחזירהעגלהמןנטערידדקפץיודר.שיודרונירן

 13 .)נ<עמ'

יכשלולאישוכדוןמיםנחליאלארליכםארבילם,ובתחנוניםיבארנבכי

 .)טלא,(ירמיה ...בה

הליכהשלביטוייםכוללותהעגלה,נעלנטעשלסוסיושנושאיהן ,,ה,דוגמאות

שנספרלמקררזההכמעטהשבדוגמהעקלקלות"אוחרת"רחלנוהצירוףנדרך.

נשמרתהחדשבהקשרקטל.אליקטולמןשרבתההפועלצררתרוקשופטים,

האידירמטיתהמשמעותנרמזתזאתעםאךהצירוף,שלהמוחשיתהמקוריתהמשמעות

ומהמשפטיםביידישמההבהרהרכןהנעש"ט,לסוסיההשרראהמתוךהמופשטת

ה:קנה,מתהליםנובעתהצירוףשלהאידירמטיתשהמשמעותלהניחסבירהעוקבים.

 ." ...האוןפעליאתה'יוליכםעקלקלותם"והמטים

•מהלכים·.בתשי•גלח>;עמ'א,<כרך•הולכים·תרצ·אבמהדרות . 11

 .)םש<•זה·•א s:תרבמהדרות . 12

םה).עמ'א,<כרךהישר•דרךעללהעמידםובקשהעגלהמןנסע·ירד•א s:תרבמהדרות • 13
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הואילהמוחשית.המקוריתבמשמעותומשמשהישר""דרךהביטוירבדוגמה

החזרתעלכאןלדברניתןאידירמטית,במשמעותמשמשזהביטויהחדשהובענוית

מופשטת:משמעותהביטויקיבלבמקראשכנרלצייןישלניב.המקוריתהמשמעות

ינ).י,ן(משלימרת"דרכיואחריתהאיש,לפניישרדרך"יש

המקררשגורמן:החדשלהקשרהמקראימההקשרהנמכהחלההדוגמאותבשתי

והצירוףגבורה;אפרסדבררה,שירתחראהשבדוגמהעקלקלות"אוחרת"ילכולצירוף

הנהגתשלטריביאליתלסיטואציהבנראהמחזרןהועתקרשבדוגמההישר""דרך

נטעשלסרסירלהאנשתהמגמהאתלחזקכדיזרהעתקהנעצםיששנימצדסוסים.

העגלה.נעל

רחמיםעלישיבקשמזידיטשרנהרבאצלהלכתיהפקודהיוםשהגיענירןז.

אינםונגדיקטועותשפיארתירואהעליהציץהמלך.מענודתשיפטרוני

אתה?לאאםנצבאיענודומיריקאאמר,המדרש.ביתחובשישלכנגדיהם

קצת,המתןאמר,נרעב.מתהאמיהרילצבאאותימוסריםאםרנילו,אמרתי

לבסוף ..הכבו.דבניתלי,אמרוהרב.היכןשאלתי,נא.ולאהמתנתיויצא.

ידי.אתראטרלהכליאתטולעומד?אתהעדיין 14ראמר,אותיראההרב.נכנס

וזקף ...ונתאנחבנעימהיצראשרברכתנירךידיר.עלמיםויצקתינטלתי

זקן.ולאפיארתלאנאה,דורחדשדרוראמו,מעלהכלפיהקדושותעיניושתי

חןשמצאתכשםואמר,כנגדיופנהעולם.שלונוברבעולמךלךיפיםיהודים

יח). 'מע<.ולךכלך 15נעיניהם.חןתמצאכןבעיני

מעבדיאחדויעןמאותר?ה'אתונדרשהלה',נניאפההאיןיהושפט:ויאמר

<מלכיםאליהוידיעלמיםיצקאשרשפטבןאלישעפהויאמר:ישראלמלך

יא).ג,ב

עלמים"יצקהצירוףשמשמערתמסתברהמקראיהפסוקשלהראשוןמהחלק

אינההצירוףשלהכלליתהמשמעותכלומראידיומטית,אלאמילוליתאינה " ...ידי

ואתררלנ"ג,רד"קמפרשיםזרנדרךראמכםבנפר.דמלהכלשלהמשמעויותסכרם

היה-פלוניידיעלמים"יצקבן-יהודה:במילוןלמצואניתןפירושיהםתמצית

יצקא).<ערךתלמידו"משרתך,

הצירוף;שלאידיומטיתהבלתיהמילולית,המשמעותמתממשתשגורמןבסיטואציה

הניב.מרכיביאחדלכלהמילוליתהמשמעותהוחזרהכלומר,

אמר•.אותיכשראההרב, oנכנ•לבסוףתרצ"אבמהדרות . 14

כג>.עמ'א,<כרך • ...בעיניחזשמצאתכמורצון 'ה"' . 15
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 [6]עבאדיעדינה

הרבואיןשמים,יראיהודיאינופלטיאלהצעירשהריאירוניה,ספוגההסיטואציה

שלקיומםעלמעלהכלפיטרוניהמביעלהפך,אלא,כבקשתו,רחמים,עליומבקש

רשויותבעיניחןימצאשלאחרב,"איחולי"בעצםזאת,עםכמוהר.יפים""יהודים

המוחלטהביגודהשלילה.דרךעלכיאםפלטיאל,שלבקשתומילוימשרםישהצבא,

חריפה.אירוניהירצדהחדשהקשרולביןהניבשלהמקראיההקשרבין

הוחנה 1.3

התוספתיותר.אראחתמלההוספתבאמצעותמהמקוררתמובאהשינויהיאהרחנה

להלן:שבראהכפיבמשמעות,שיברילעתיםגורדתהלקסיקלית

רה).<עמ'אותרמוליכיךהסוסיםבהלילךרוצהשאדםבדרךנטע,אמרח.

כ,ונחבמדברע"ב;ימכרת<בבליאותרמוליכיךבהלילךרוצהשאדםבדרך
ינ).

ארכחקב"חאותרלשחזרניתןההקשרומתוךנושא,ר Qחהמשפטבמקוררת

גורמתואףלמפורש,מפורשהבלתיהנושאאתהופכתהסוסיםהמלהתוספתכאנשים.

כשבחזהמשפטמבטאהעגלהבעלנטעלהנמכתה.מקוםומכלהמשמעות,לחילון

קרמיביגודברצדהקב"ה,אראנשיםבמקרםבמפורשמוזכריםואלחהואילאךלסוסים,

לביןחיברשעגנוןהמשפטביןהיחסאתשבמקוררת.המשפטלביןנטעשלדבריובין

העליבמבנהמשפטביןכיחסלתארניתןבתשתיתוהמונחתהמקורותמןהמובאה

מתבהרתהעליבמבנההמשפטשלהמלאההמשמעותשלו.העומקמבבהלבין

זותופעהעלמתחזק.הקומיהמוטיביותר,גדולשהביגודוככלשלו,העומקממבנה

הב"ל:התשתיתמימרתעםחיברשעגנוןאחריםמשפטיםהשוואתמתוךלעמודביתן

הלךאותוהוליכווגליולהיכןדגליו,אחדימהלךיוזיל][רביוהתחיל ....ט

ונח).<עמ'

לשכורבידוהיהלאהצדקהמןליהנותיוזיל][רבירצהשלאומשרם ....י

<עמ'הולךהיהאותומוליכותוגליושחיולהיכןרגליו,אחדימחלךוהיהעגלה

דע>.

הסוסיםאותםשהוליכולמקוםהלכו,להיכןכפרמאותווהלכווכשבפטרויא.

שסד).<עמ'

הרגליים,אחרהחליבהאתמטאפודיבאופןלפרשביתןיט,שבדוגמאותבמשפטים

התשתיתממימרתהחבוללכןאינטואיטיבית.אוספונטניתחופשית,התנהגותחיינו

יא,שבדוגמההמשפטזאתלערמתקטן.הקרמיהאפקטמכךוכתוצאהגדול,נחאינו

ח.לדוגמהבדומההתשתית,ממימרתמאודנבדלהאדם,אתמוליכיםהסוסיםשלפיו
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חלקשהואמשוםכקומי,ברומןמשולבזהמשפטואמנםחזק.הקומיהאפקטלכן
רמהררהפורים,בחגיגתשהושמעליצנות,שלזמר-שבב>(עמ'יוזיל"רבימ"זמר

יוזיל.רבישלקורותיוברומן,הראשיתהעלילהעלפארודיהלמעשה

"הרבבסיפורכלשונו,ברומןמובאהתשתיתמשפטשאףלציין,ראוילבסוף

שז).עמ'(ראהוהאורח"

להלן:שנראהכפישונים,ניסוחיםשנייבשבדוגמהלמשפט

ארתהעליוקופצתמידכשלרהביתרבניעםלישנמבקש...והריהויב.

דלה).עמ'א,כרך(תרצ"א,ביניהםויושבתובאהאלמנה

והרימנוחה,באהפסחבארבניו,אשתואתוראהואינוחירםכלטרודאדם

אותהשלטרחתהעליוקופצתמידכשלרהביתובביעםלישנמבקשהוא

קצב).עמ'(תשי"ג,ביביהםונדחקתשבאהאלמנה

ב;לז,בראשית(רש"י,יוסףשלרוגזועליוקפץבשלוח,לישביעקבביקש

 .)גפ,זרבהבראשיתלפי

בנוסחמקומרת.ובכמהמליםכמהבאמצעותההרחבהנעשיתזרבדוגמה

המקורישבמשפטהפעליםשלהמופשטתהמשמעותהופכתתרצ"אשבמהדורת

ואףשבהמשך,יושבתמהצורהמוחשיתמשמעותמקבללישבהפועלשםלמוחשית.

ונאה.לפועלסמיכותובשלהמטאפוריתממשמעותומאבדקופצתהפועל

"קופץהביטוישלהמושאלתהמשמעותנשמרתתשי"גשבמהדורתבנוסחואילו

לישנהפועלשםמשמעותזאתלעומתמופשטת.היאטוחהשהמלהמשום ," ...עליו

ביתו".בני"עםהמליםבאמצעותהמקוריהביטויהרחבתבשללמוחשיתהופכת

המוח 1.4

כאשריותר,אואחדרכיבהמרתהואמהמקורותמובאותשיברישלנוסףסוג

עיצור.אףאלאמלהרקלאמציין"רכיב"המונח

ואיןאחת,פרוטהואין ...מאפטא]הקדושהרב[שלהכתבפתשגןוזהיג.

<עמ'עלמותיונושאנונהיבראבראמעותיו,לפיאלאאשהלאדםלומזררגין
 16 .)ט

 .)וקנו,(תהליםאלמ'תירנשאברבהיבאבאהזרע,משךנשאובכהילךהלוך
,•' 

לרזההואףבצליל,לרהדרמהבעיצורהומראלומותיובמלההראשוןהעיצור

גדולשיבריגוררתזומינימליתהמרההרומן.שלהשיחבעולםפונטיתמבחינה

 , 118עמ'ומרגלית,סורישלבמאמרםמובאתזודוגמה , 16
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לשדהאלאחקלאותשלהסמנטילשדהשייכתאינהעלמותיוהמלהשהדיבמשמעות,

הקודםהפוליסמיהפועלכמשמעותשינויאףגורדתהלקסיקליתההמרההארוטי.

הפסוקבסוףאלומותיוהמלהאתלמצואשציפההקרואנושא.-שהומרהלמלה

שהמלההעובדה,מןגםנרבעהקרמיהיסוד 17קרמי.לאפקטגרומתזרוהפתעהמופתע,

השימושלהקשר.כמרנן,מתאים,איננוזהדברעלמותיו;בדינרי,מופיעהעלמה

ההרמרד.אתמחזקמעותיו,המלהעםהחריזהאילוץנשלככיכולהדנים,נצרדת

ירדילדנילפניירדילדניעמד ...זרןנתןירדילדניאצלירדילדנינכנסי.ד

יודעירדילדניואיןמבקששחראירדילדנילפניושערמויודעירדילדניואין

יודילדניאתאתהמכידשמאירדיל,דניאתיודילדנישאל ...מתנקששחרא

 ...בעשירותמופלגעשירוחראאחדירדילנדניאלאמדבראנינילאזרן,נתן

אדםירדילדניהכירשלאירדיל,לדנילהשיבירדילדנישלנידוהיהלא

שנא-שבב).(עמ'נגידיםה'עםכליתזמיראמו,[כעצמו]ירדילכדניעשיר

כט).יא,(נמדבר ...נביאיםה'עםכליתןרמי ...משהלדויאמר

ההמרההמקראי.שנפסוקנביאיםנמלהעיצוריםשניעלחלהההמרהזרבדוגמה

נתןירדילדני-הדרנומשימושהשדרה.עולםאלהדוחמעולםהמלהאתמעתיקה

שלשעיברכשםלמשה:עצמואתמשררהשחראמשתמעהמקראינפסוק-העשירזרן

אתהנושאנאדםצדהאינההעשירשלעיברכןומיד,ןבאלדדצדההייתהלאמשה

קרמית.היאהמובלעתההשרראהשעצםמרבן,כמוהר.עשירוחראשמר

זההשםהנושאותהדמויותששתימשרםהומרד,דוריתשהסיטואציהלצייןיש

מתממשת.אינההמתבקשתההתררדערתאךזר,מדלזרעומדותזראתזרומחפשות

 18לשרני.הומרדיוצרותירדיל""דניהשםעלהדברתהחזרותרעו,ד

דניבסידורמתפללשהייתינזמןאניזכור' ...לנטעירדילדנילדאמדטר.

בהלכותקרואכשהייתיהקדוש,השל"הבסידורהחלפתירשלאעדקאפיל,

חכמים,דבריעלעברתםשלאמעיבנישישושישואומר,הייתיסעודה

כנ-כג).(עמ'מכוסיליארימכוסיליארימיסודימצעקאניועכשיו

 .)א"עסאכרכרת<בנלימיצריליראוימיוצריליארי

 .)א"עיחעיררבין(בבלימיוצריליארימיצריליארי

מהן,ואחתמלים,שתיממידהכוסיהמלהחז"ל.מאמרעלמושתתתטרורגמה

ש, iהקדהשל"השלשמומהזכרתגםמסתנוזהענייןפרשנות.להמעניקהיצרי,

 • 406 , 391 , 388עמ'להלז,המחקריםברשימתהנזכרברגסרןשלמסתרראה . 17

 • 422-420עמ'שם,ראה . 18
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ליליתשםוהלעטהגסהאכילה"במקרםהרומן:בחמשךעגנוןמניאמאמורשאת

 19שלט).<עמ'מצריח"

הלךאנהנלבה,וארמדתעצמהלניןנינהפררמיטיושנתשעהנאותהטז.

וער).<עמ'פנה?אנהירדיל

שצז).<עמ'ברח?אנההתרנגולהלךאנה ...וצעקהפררמיטחזרהיז.

השירים(שירעמךובנקשנוזרדך,פנהאנהננשים?היפהדודך,הלךאנה

 .)א ,,

יוזילהשםטזבדוגמהיז.טז,לדוגמאותתשתיתמשמשהשיריםמשירזהפסוק

נעלם.אישהיוזילכיעלפררמיט,שלמצוקתהמבוטאתרננךדודך,השםאתממיר

נרמזתרננךדודך,השםאתהתרנגולרחשםפנה,אתממירברחהפועליזבדוגמה

ששחיטתוהמשפחה,בנילחשציפוהזיקהחןהחתונה:לניןהתרנגולניןהזיקה

חיינוהרומן,בסירםשהתממשההזיקהוחןהחתן,למשפחתסעודהחננתתאפשר

למציאתוחרדותלארצו,פררמיטשלבנותיהאתהרכיללמערה,שנוחשהתרנגול,

 20אחירתיח.שתיאףאלאחנכררחפסילרקלאהתחתנההאוצר

<תמידאמררבךכיוצארעלעליךלך.נעניתיאחידאונןשמערן,לואמריח.

 .הנולדאתהוראהחכםאיזהל"נ)
חכםואמרר,המסרביםשלפניהםצהלוהמעשהאותרזכריהרנישסיפרלאחר

קכג).<עמ'ממרדלושישכלחכםאיזהושאומריםכמרוארנן,רניחיה

נרשחלההמשפטאתבהמקדימההתשתיתשאמרתמשרםמיוחדת,זרדוגמה

שבמשפטהנשואפסוקיתכלעלחלההחמרהכאןהקודמותכנדרגמארתשלאחמרה.

המסרבים.נפיהחכםשלהמקוריתההגדרהשינויאתמשקפתזרוהמרההייחו,ד

החומרני,לתחוםהרוחחיימתחרםהמשמעותאתמעתיקההחמרהסמנטיתמבחינה

אירוני.בארוהדמויותאתמאירהחזקוהניגוד

נרדמותניןהניגודנחומשתקףלערשוהערכהנחשמרבעתנוספתדוגמהלהלן

חז"ל:במאמריהמרבעיםהערכיםלניןכורמןהמתראותהחברה

ול).(עמ' ...לנעליהכברדשנותנתעשירותגדולהיט.

 .)נ"עמטנדרים(בנלינעליהאתשמכנדתמלאכהגדולה

הרומאן<למבנהופיצול•אחדותשקד,שלג'ממאמרולמדתיביצירההמקומותשניביןהקשרעל . 19

 • 31עמ' , 1989המאוחרהקיבוץהוצאתעגנון,ש·ישלביצירתואחוותפנים ,")'הלכ'הכנסת

משקלעל > pullusבלטינית<תרנגולמאביבה•אנסכ"פולוסהתרנגולאתתיארהולץאברהם . 20

שם>. 131רהעוה 70עמ'חסיד,יוזילר'<מעשהמכינה•אכם•וארס
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חז"לומאמריפסוקיםעלהמרשתתרתנדרגמארתנרלטתהררחמתחרםההעתקה

כ-כג.נדרגמארתלהלן,שנראהכפיירושלים,רנתיאררקרדששבענייני

משרטטתרנשמתנרחמיבביתוגלינוהיועומדותאדבר,רמהארמרמהכ.

טז>.עמ'ב,כרך<תרצ"א,הניגוןבהיכל

 .)בקכנ,(תהליםיררשלםבשעריך,רגלינוהירעמדרת

משפטים.שישהנאיםרנמקרמרזה,משפטמרשמטתשי"גשבמהדרותלציין,יש
כ:שבדוגמהלזרדרמהבפתיחהפרתחשנהםהראשון

כמעיינותמקלחותהתחילווהדמעותהלבנתמצהמידיוזיל,רבילךאומדמה

חרבמקדשנושניתהרביםנעררנרתינראברברמההרגישההמתפעלתרהנפש

ומט).עמ'(תשי"ג,קרבןלהקריביכוליםאנוואין

א,כרך(תרצ"א,מימיוישראלשלכרךראהלאבדאזאתראהשלאמינא.

רא).עמ'

קנט).עמ'<תשי"ג,ישראלשלנחמדכרךדאהלאבואראתראהשלאמי

נאסרכה(נבלימעולםנחמדכרךראהלאבתפארתה,ירושליםראהשלאמי

 .)ב"ע

שמשון>,יעקבשל(חמיוחמיבביתבצירוףמומרירושליםהשםכבדוגמה

מרשמטתשי"גבמהדרותאמנםולסליחות.לפירטיםהקשנהשלהיאוהסיטואציה

רמחזקהמקדש,ביתעלנסבכתחליףשנאהמשפטאךהמקראי,הפסוקשלהאזכור

ישלחרלמקרדששבהמרהמרנןב.קכנ,לתהליםכדרגמהניןזיקהשישדעתנראת

הנמכה.משרם

הנוסחיםשנשנילצייןישירושלים.השםאתממירבדאזהעירשםנאבדוגמה

שבדאזלהדגישמהמגמהכנראה,הנובעת,תוספתישראל,שלהמליםלמימרהנוספו

שםאתכרללשחראמשרםחז"ללמימרתירתדקורבתשי"גנרסחיהודים.שלעירהיא

מימיו.-תרצ"אבנרסחשישכפימעולםלמלהנרדףנראיןכיאםנחמ,דהתראו

נגרלהשמצאראלהכלפיאירוניתנימהמשקפתבדאזנשםירושליםהשםהמרת

הגאולה.מןוהתייאשולארץ-ישראלתחליף

ראהלאמזהזהשנפטורנשעההמחותניםשנישמחתואחשלאמיכב.

רמז).<עמ'מימיומחותניםשמחת

בניתהתיבהלפניערבוחתנראתשראהחמישמחתראהשלאמיכג.

חרתןשלבשמחתוואחלאלטליתוקשורהכסףשלרעטרההגדולהכנסת

ונא>.<עמ'

 .)א"ענא<סוכהמימיושמחהראהלאהשואנה,ביתשמחתראהשלאמי
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שהריבולטת,האירוניהכבבדוגמהאח.דתשתיתמשפטכגכב,לדוגמאות

זההמחותניםשלהתפטרותם-שלילימענייןרנרבעתשבחוליןחוליןהיאהשמחה

מזה.

בניתחתיכהלפניהערנוחתןמתוארשחריחקרדש,רם nלתשייכתכגדוגמה

מההשוואהאירוניהשערלהמתבררהמובאהשלאחרהעמודיםמקריאתאךהכנסת.

נעלםדנג>,<עמ'שבקלים""קלכבחרדהתנהגחתןאותרשחריהתשתית,למשפט

הקדושיוםאת"חיללואףהכיפורים,נירםחתיכהלפניעברלאהכנסת,מנית

רבד).<עמ'בפרהסיא"

שלמה,במלךצירןנברתוראינה"צאינההפסוקנרמזכגשבדוגמהלציידיש

באזכרויא).ג,השירים(שירלבר"שמחתונירםחתנתרנירםאמרלושעטרהבעטרה

הבא.בסעיףנעסוקאחדבמשפטמקררותשני

שרשרו 1.5

שלהלןבדוגמאותשרבים.ממקררותפסוקיותארצירופיםחיברוהואשרשרו

לעיל.שבידרנושיברי,שלאחרותדרכיםלשרשורניתוספו

זלרטשרנעלמדבורתיר,ישאבשפתותיו,חןהרצקאשראישכלהלא ...כ.ד

 21קלר).עמ'א,כרך<תרצ"א,ושירבמליצההעיר,

 .)גמה,(תהליםלעולםאלחיםברכךכןעלבשפתותיך,חןהרצק .•.

 .ג)לג,(דבריםמרבותיךישאלרגלך,תכווהם ...

החבוריםהבינרייםבמקרא.שרביםפסוקיםמשניצירופיםשרבצושלפנינובדוגמה

לשיבריגרומתמובורתירלצורהוההמרההנסתר,לגרףהנוכחמגרףהומרולשמות

התשתיתמשפטיביןהניגודישא.ארתה,שמקדיםהפרליסמיהפועלבמשמעות

גררםזלרטשרבהעירעלבשירהמשולבהמשפטלביןמשהומברכתתהליםממזמור

ולהנמכה.לחילון

א,כרך(תרצ"א,עומדתבמקומהכאילווהעגלהחרזווגלגלסובבגלגל ....נח

לט-מ).עזנ'

ל-לא).עמ'(תשי"ג,זזהאינהכאילווהעגלהחרזווגלגלסובבגלגל

 .)ב"עקנא<שבתבעולםשחוזרהואגלגל

 .)דא,(קהלתעמדתלעולםוהארץבאוזרדהלךזרד

הושמטההמארחותובמהדורההואילתרצ"א,במהדרותרקניכרתהשרשורדרך

החזרהמבנהנשמוהמארחותבמהדורהגםזאתעםבקהלת.שבפסוקערמדתהמלה

תשי-ג.ממהדרותהרשמסזהמשפס . 21
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 [12]עבאדיעדינה

הולךדרונקהלת:הפסרקמבנהעלמרשתתשלדעתנוהמשפט,שלהראשוןנחלק

חוזר.רבלבלסובבבלבל-נארדרו

רהיאנקהלת,שנפסוקרהאוץהמלהאתממירהרהעבלההמלההנוסחיםבשני

גררםהצמצוםהעגלה.שלאמרתלארבעונטעיוזילר'שלעולמםצמצוםעלמצניעה

קרמי.לאפקט

בשעהואשרכיםימיםאתהזכרואחינרוצהלנרדצהמשכנילראמדכד.

קכט).עמ'א,כרך(תדצ"א ...דרכיםכתקכרלאשעדיין

שנתקנוקודםואשרכיםימיםאתהזכרואחינרוצהלכרוצה,משכנילדאמד

 .)קעמ'(תשי"ג, ...דרכים

 .)טמר,(ישעיה ...מערלםראשנרתזכרו

לב). "(דברים ...ראשניםלימיםנאשאלכי

 .)גב,א(שמואלעללרתנתכנוולו][קרי:רלאה'וערתאלכי ...

זכורהפועלצררתכאשרפסרקים,משניצירופיםשלשרשורישהנוסחיםנשני

שרשורגםשישאפשרתרצ"אננוסחזכרו.יחי,דפעוללבינונינוכחיםמציוויהומרה

הראשונההמלהשלהכתיבצורתברמשמשתכאשדחנה,בשידתמפסוקצירוףשל

כתקכרלמלהההמרהנתנכר.במלהקנאותכהאותהומרהלכךנוסףרלא.בצירוף

המלה.במשמעותסמנטילשינויגורמתאךהחדשה,בעבריתפונטישינויגוררתאינה

הצירוף.משמערתאתלחלוטיןמשנותאלההמרות

פיעלדכורצח,משככיהקרוייםסוסיםביןמדיאלוגקטעהיאכרשדוגמהלהעידיש

קשורים,לסוסיםשהוענקוהשמות .)דא,השירים(שירנרוצה"אחריך"משכני

ישביצירהלהאנשתםהמגמהאףעלכלה.הכנסתמצרותבמילוילתפקידםכנראה,

מנבראתהעם,אלמשהמדברילשרןבצירופימשתמשיםשהסוסיםנכךקרמיאפקט

חנה.משירתאףואוליישעיהו'

דרכיכלנידונולאהיריעהקוצרשמחמתלציין,עלינוהראשוןהפרקסירםעם

מקצתן.רקאלאביצירה,שננקטומובאותשינוי

רכמשמעזכלשרכןבמרבארתשימרש . 2

מובאותסוגים:לשלושהמתמיינותוכמשמעןכלשונןבטקסטהמשולבותמונאות

הםשלהןהמקומרתשמראימובאותהטקסט,מרצףמובחניםשלהןהמקומותשמראי

בטקסט.משובציםולמשפטיםלצירופיםשהפכוומונאותהטקסט,מרצףחלק
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כלה•ב"הכנסתמובאות [נ1]

הטקסטמרצףמובחניםהמקומרתמראי 2.1

רכןהמובאות,אתמקדימיםמקומרתומראיפתיחהמלותבירתו.הרווחחראזהסרג

בסוגרייםבאיםהמקומרתמראי 22 '."רכר" ,"'רגו"כגרן:בסופן,לעתיםבאותסירםמלות

לסוגאופייניותפתיחהמלותלאחר-שבדפוסלמדרשיםבדרמה-הטקסטבגרף

המשמשיםומליםביטוייםכלה"ב"הכנסתרווחיםמקראפסוקילפנילמשל,המובאה.

שכתוב","כמר"ככתוב",כגרן:ובפירטים,בתפילותבמדרשים,פסוקיםבפתיחת

הביטוייםכאןרווחיםחז"למאמריבפתיחתואילו 23שנאמר"."כמר"שנאמר",

אלהביטויים 24רער.דלברכה"זכררנםרבותינו"אמררחכמים",שאמרר"זהר"שביבר",

דוגמאות:ארבעלהלןמדרש.שלאופיליצירהמקנים

כדינהם,מסתכלהתחילהכוכביםואתהשמיםאתיוזילרביוכשראהבז.

שנאמרכמרגדולה,מצרהשחראחרא,בררךהקדוששלידירמעשילראות

<עמ'וחילותיהםשמיםאלואלה,בראמירדארעיניכםמררםשאר )'מ(ישעיה

לו).

ה'עלונשליךאילומיניכלנניחאלא ...בלבויעקבשלמהמהרהרנח.

סט).<עמ'וגר'דרכךה'אלגדלל"ג>(תהליםשנאמרכמריהבנו,

כשםהרעהעללברךאדםחייבהוראה>פרק(ברכותשניכרלאשתו,אמרכס.

רז).<עמ' ...הטונהעלמנרךשחרא

קנס>.<עמ'תרדהשלשימושהגדול )' T(נוכרתחכמיםשאמררזהרל.

הטקסטמרצףחלקהםהמקומרתמראי 2.2

מוקפיםאינםאלהאךמקומרת,מראיאחריבאותזהשנסרגהמונאותאף

מתמזגותהמובאותהטקסט,רצףנקטעלאבכךבמשפטים.משולביםאלאבסוגריים,

מדויקיםמקומרתמראיצוינולאב,מקלסבכתב·העתשהתפרסמהתר"ף,שבמהדורתלהעירראוי . 22

בכתבי· > 1931 (תרנ:•א- > n <1911תרע•בשניםשפורסמוכלה••הכנסתבסיפוריהמובאות.לצד

·הנסתרותסיפורים:שבעה·עשרמתוךבארבעהרקמדויקיםמקומרתמראינ:וינושוניםעת

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

 .) 1931<תרצ"א/בר•
·וכתוב•.אומר•,•הכתובהכתוב•,•אמרבתורה",•כתובהםלפסוקיםנוספיםפתיחהכיסויי • 23

דודשאמר•כמוזרד•,שאמר·הואזרד•,אמר·כברהכיסוייםרווחיםתהליםפסוקילפתיחת

•רזה-ולקהלתשלמה•,שאמר·כמרמשלילפסוקיהמלך•;דודאמר·רכךהשלום•,עליוהמלך

החכם•.אמר•וכברקהלת•,שאמר

הם•הרישאמרו•,•זהאמרר•,ז•ל n •הביטוייםמשמשיםז•ל nלמאמרינוספותכפתיחות , 24

[פלוני]",רבישאמר·כמובאברת",אמרר·וכבראומרים·,
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 [14]עבאר•ער•נה

התערבותמתערבתהמספרשידתחושהאיןולקרואטבעי,באופןהספרותיתביצירה

דוגמאות:שתילהלןהדמויות.בשיחותלמדנית

עומדוהלומדהעולםמחכמתשמתרחקמיאשרי ...ירדילרנילראמרלא.
אדםאורדמ"טסרטהנמסכתלנדנהזכררבםרברתינרשאמררכמרבאורו,

עג-עד>.<עמ' •..יווניתחכמהנבראתשילמד

יסתכלשלאנ'עמודכ'דףזרהבעבודהלמדברשהרי ...העשילאמרלב.
כלהניןמחלקתהברייתאואיןאשהשלצבעבבגדיולאוכר'באהבאשהאדם
 .)פ<עמ'בשיםלשארהראשוןנירם

בשיחמשובציםולמשפטיםלצירופיםמובאותהפיכת 2.3

רכז'מהםחלקיםארחז"למאמריפסוקים,חלקיארפסוקיםגםמשובציםביצירה

מהמובאותשרביםאלהשוברת.ומרירתשלמלשרבןארהמספרמלשרןאינטגרליכחלק

מלותבאמצעותהדמויותארהמספרמלשרןמובחניםשאינםבכךלעילשביזרנו
סירם.רמלרתמקומרתמראיפתיחה,

הדיאלוגים(הברציה>,הסי~רלשרןשלאינטגרליחלקהםוהשיבוציםהואיל

בתודעתשהופנמומהמקררותלשרןכזכריהקרואבעינינתפשיםהםוההרהורים,

המאוזכרותהמובאותכמרלהחיצונייםואינםכורמן,המספרבתודעתארהדמויות

דברינר:אתנדגים . 2.2 , 2.1בסעיפיםלעילשביזרנוכורמן

מיולדורשלחקרווצירהבזרזיםמחמדיורכלשזרדיםאוצרותיוהמלךמצאלג.

 .)ה , Tאסתרפיעלדג;<עמ'כןלעשרתלברמלאראשוזהחרא

דר:<עמ' ••.בישראלראםעירוהיאשערת,כשמרבהמבדאזוחרקהרברזאןל.ד

יט).כ,בשמואלפיעל

הקירעלידרוסמךהביתרבאהדוברפגערהאוימפכיאישינוסכאשולה.
בכנסרהמשומדמפניבוחרבמשומ,ןפגעוהצבהמןבמלטוכךהנחש,ונשכר

יט).ה,מעמוסשיבוץקד;<עמ'וברואאירסקולושמערסוףלרשאיןליער

היאךלהןגילהלאומסתמאבואשו,עיניוהחכם ...לכיתריוזילרביחזרלר.

שיבוץשלז:<עמ' ...ערשומתוךתרדהולמדבמלוןוישבררהטיןלק"קהגיע

יד).ב,מקהלת

במובאותלשימושהספרותיתההנמקהעלהעוות 2.4

טעםמההפתיחה,בהערותשהעליבוהשאלהעלכללייםבקוריםלעברתננסהעתה
בגדרשהיאביצירהמהמקררותמובאותשלגורלכהנמספרלהשתמשהמחברראה
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[1s] כלה•ב•הכנםתמרבארת

כמרביצירה,המעוצבהשיחשערלםהיא,העיקריתשההנמקהלנרנראהיפה.ספררת

עלמרשתתחייהםשאררחיהודיםשלערלמםחראעגנרן,שלאחררתוגרתביצירות

חסידים,הןזהשיחערלםהמאכלסותהדמרירתרער.דהלכה,ספריחז"ל,ספררתהתורה,

תרדהדברימאזכריםאלהמשכילים.ואףמגידיםדרדקים,חכמים,תלמידיצדיקים,

מהמקררותהמרבארתיראים.סיפוריומספריםומתפלמסיםמתפלפליםחז"ל,ומאמרי

אךזהמסרגביצירהרתרדעתם.שלהםהדרחחיירבתיאררחייהםארדהבעיצובמשמשרת

הרפכרתאלהמהמקוררת.במרבארתתמרגלתגורמןהמספרשללשרבךשגםחרא,טבעי

הטקסט.במארגהשתילחרטי

משמשותהתרברתיים-הדתייםהמקררותבהכרתההתגדרותארלמרבארתההיזקקות

המקורותמןמצטטותאינןהעממיותהדמויותלמשל,הדמויות.לאפיוןאמצעיםגם

ומרירתשבפיהמובאותבסרגיהבדלגםישזאת.ערשיםחכמיםשתלמידימידהבארתה

חז"לבמאמריארעממייםבפתגמיםלדרגמשתמשותהעממיותהדמרירתשרנרת.

בעלנטעלביןהחסידירדילרביביןהדיאלוגלדוגמה,מקומרת.מראיבלאמקרטעים

בז).עמ'(ראהמזריקותבידיעותמתגדריוזילרבישברהעגלה,

בקודרתמשתימעוצבת-החסידיוזיל ,,שלזמרתו-כורמןהראשיתהזמרת

ארהתררהמצורתקיוםלשםבאיםמעשיושכלשמיםיראכחסידמתוארחראתצפית.

משפחתךבנילפרנסתדואגשאיברכאדםבזמןרברמאפטא,הצדיקלדבריצירתמתרך

אלהפניםשניתיאורלחלוטין.פאסיביתזמרת-בעצמומעשיראתמתכנןראינר

מהמקורות:מרבארתבאמצעותנעשהבזמרתו

לרקנההואאףתרדה.ולרמזבאכסניאיושבהיהירדילרביהקיצור,לז.

לנגדיה'שריתילקייםבמזוזהמסתכלהיהמתלמודופוסקוכשהיהמזרזה

מימ"א)(איובחראנדרךלהקדרשטענהלהישומצרהמצרהשכלתמי,ד

רכז).<עמ'פתחלושנתתיקודםמזרזהלועשהכלרםואשלם,הקדימני

רנרסעבעגלהירשבפלרנילמקרםלנסועצריךאדםשבעולםבברהגלח.

נוסעתעגלהומצאלצפרןפנהבזה,דקדקלאיוזילרביאבלפלוני,למקרם

אותםכללמערב.נסעלמערבעגלהומצאלמזרחפנהלדורם,נסעלדורם

צופותה'עינימקרםבכלט"ו>ומשליפיומתוךזהפסוקזזהיהלאהימים

קבע,להםאיןהזההעולםענייניאיש,דרכיה'עינינכחכי )'הושםואומר

רע>.<עמ'חביבמהםאיזהיודעיםאבראין

בתודעתובקלטמררארתירארירפירעלהטבעישיר.איברלטבעיוזיל ,,שליחסר
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 [16]ענאדיעדינה

הדוגמהרכןלעילבזורגמהדאהמרנארת.ידיעלמתוארזהיחס 25הספדים.באמצעות

שלפנינו:

הזאבהיעד.מןדעהחיהתצאפתאוםארי,רמדתת.יושביוזילרונילט.

סנהדריןושבמשבהקמאנבאשבמשבהוהנחשוהברדלסוהנמררהדרנוהארי

נא).<עמ'רואימיתתאותרימיתו

בסיפורלנינה.שביבריחסיםגםאלאהספדים,באמצעותנרקםלטבעהיחסדקלא

מדרשלפיעצמואתמעודדיעקבשלמהבדומן,המשולביעקב",שלמהשל"מיטתו

להגידמהיודעחראאיןסט).<עמ'אדרסתרלביתנכבסשחראלפנידנההשיריםמשיד

השיריםשידקריאתבאמצעותודקעא>,<עמ'מפיו"מלהלהוציאיכול"ואינולארוסתו

רגשותיו:אתמניעהואלארוסתוהפסוקיםובפירוש

יפההבךדש"י,כפירושלהומפרשהפסוקעלאצבעיעקבשלמהנותןמ.

מגיחתואינהזוגהבןאתשמשכדתזוכיונהיונים,עיניךיפההנךרעיתי

והולכיםורעביםהנדותשהתחילועדיושביםהיררכךרכר.'לאחדשיזדררג

חזרהמידאבללאחוריהדינהארתהנרתעהבחלון.מצייץקרלפתאוםונשמע

עלאצבעויעקבשלמהנותןנא.זההנהזרדיקולועליז,נאהבקוללקדות

החלונותמןמשגיחכתלנואחדעומדזההנה ...דש"יכפירושומפרשהפסוק

הודיעהואוהנהדניםימיםערדעגונהלישנהייתיסבורההחרכים,מןמציץ

עא>.<עמ'החרכיםמןומציץעומדשהיה

אךהסדר;ליל-הולמתהשיריםשידלקריאתשהסיטואציהלכך,דעתנוניתן

שהואשהפסוקיודעאיבריעקבששלמהמשוםדרמטית,אירוניהספוגהזרתמונה

האהובשלבזמרתוהרגעיםבארחםמתממש " ...החלרנרתמןמשגיח ...זה"הנהקרוא

"סבורהדש"יפירושאתלהמפרשכשחרארכןלחלון.מעבדשערמואדרסתר,שלהגרי

כלפיאלאכלפין,לאאךרגשותיה,אתלמעשהמבטאהוא " ...עגונהלישנהייתי

לילה.באותולבורחעתידההיאשאתרהגרי,אחרנה

בלתיזהאיןרכר'חז"לספררתעלהמקרא,עלהמושתתהיצירה,שלהשיחבעולם

ראףשינ>.עמ'<דאהירדילדניעםבדיאלוגהמקראמןפסרקמצטטהשטןשאףטבעי

עמ'(דאהשמםעלהקרויבסיפורמקראבפסוקימשתמשיםוהתדנגרלהעכבר

הקומיהאפקטקומי.מוטיבמתגלהובסידורבמקראשבבקיאותםלציין,ישסא-סנ>.

הסוסלחברואותושמספרמשכני,הסוסשלבפיומרנאזהשסיפרומכךגםנרבע

ברוצה.

לדמע.שחרקכיןשקדשלג'כספררותוארהמנדלי,שלכיצירותיורווחהזרתופעה . 25
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כלה•ב·הכנסתמרבארת[וו]

סיכום • 3

ראלהוכמשמעןכלשרבןהמשרלנרתאלה-ביצירהמהמקררותהמונאותמבדיקת

הופכתרזרליצירה,תשתיתכטקסטמשמשרתשהןמתבדר-שינוייםבהןשהרכנסר

טקסטפענוחמתרךערלההיצירהשלעמוקהרההמלאההמשמעות .ע.ליטקסטלמעין

אתר.רההשרראההתשתית

הזמרת-החסידיוזילו'שנריראים,סיפרואחד~ןמנרגזים:פניםשניזרליצירה

מתממשיםאכןראלההצדיק,לדבריומצייתבהשגחהמוחלטבאופןנרטח-הראשית

החסי,ןיוזילו'שבהקומדיה,האחדרה~ןהעלילה:בסרףהמתרחשבנסבמלואם

דרגמארתלמשל(דאהמוחלטתכמעטבפאסיבירתומתנהגחיבטלן,יוזילאףהמכונה

יא).י,ט,

נצרדתןהמשרלברתהמרבארתאלה:מנרגזיםפניםשנימשמשיםהמרבארתסרגישני

שינוייםבהןשהרכנסרהמרבארתראילרהיראי,הפןאתבעיקרמשמשרתוכמשמען

מרבארתאףולעתיםמוחלטת,אינהזרשחפיפהלצייןישהקרמי.הפןאתמשמשרת

לט).לח,דרגמארתלמשל(דאההקרמיהפןאתמשמשרתכלשרבןברששרל

מובדליםבין-מקומרתבמראירהמלררתלמקורותיהןהנאמנותמרבארתשלויבריז

יששבדפוס.מדרששלארפיליצירהמשררה-ברמשולביםרביןבסוגרייםהטקסטמן

ארהדמרירתבפירשםחיברשעגנוןבמדרשיםגםמתבטאהמדדשישהאופילציין,

המדדשיהאופיזה.מחקרלתחוםמעבדשחראמשרםכאן,נידרךשלאעניין-המספר

יפה.לספורתמדרשביןהיאשמאהיצירה,שלהסוגהבזבדשאלהמעודד

גופיהיולביב

מקוררת

 , 276-259 , 85-75עמ' ,) 1920-1919 (תד"ףב,מקלטכלה","הכנסתעגנון,ש"י

416-401 • 

 , 72-61עמ' ,) 1921 (תדפ"אי,התקופהוהנגלות","הנסתרותעגנון,ש"י

 • 44-33עמ' ,) 1923 (תדפ"דנא,התקופהובהמה",אדםאר"לסרנקהעגנון,ש"י

 .) 15.6.28 (תדפ"חהארץ,והעכבר","התרנגולעגנון,ש"י

 • 6-3עמ' ,) 1931 (תדצ"איח-יט,ג,מאזניםנר",מדרנו"נכבדותעגנון,ש"י

עגנון,יוסףשמואלשלסיפוריוכלשני,ספדואשרך,ספדכלה,הכנסתעגנון,ש"י

תדצ"א.ברליןשרקן,הרצאתשני,כדךראשון,כדך

שרקן,הרצאתראשון,כדךעגנון,יוסףשמואלשלסיפוריוכלכלה,הכנסתעגנון,ש"י
תשי"ג.ותל-אניבירושלים
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 [18)עכאד•עדינה

מחקרים

-עגברןירסףשמראלהעז'",'מעשהנסיפררעירן-סמרימדרשי"רקעאלשטיין,י'

 , 531-521עמ'תשמ"נ,עוברעם<מלקט>,ברזלהלליצירתו,עלמאמריםמבחר

ש"ימאתכלחהכנסתערונפלאותננסיםמראשיתו-חסידיוזיל ,,מעשה ,חולץא'

תשמ"ר.ירוקנירבאמריקה,לרבביםהמדרשביתהרצאתעגנון,

תשל"א.עקרהרצאתכלה,הכנסת-לעגנוןמקררותעולמותשיהרצל,מ"י

(תשל"ג>, 1ההספרותהכבול",בצירוףהסרטההשימוש"דרכימרגלית,רא'טרדיג'

 , 129-99עמ'

הקונגרסדבריהלשון",שלנסמאנטיקהפרק-החרשהבעברית"חילוןינאי,י'

 , 113-101עמ'תש"ם,,ןכרך(תשל"ג>,היהדותלמדעיהשישיהעולמי

קרבץ-עבריתבלשנותעגנון",מסיפורינכמהקרחרנטירתמרבעי"גרומיםעבארי,ע'

 • 66-57עמ' ,>ן"שת( 30-29-28מס'הספרותי,רחטקסטהסגנוןלתרותמירחו

אהרןשללשרנועלהחדשהוהספרותהקדומיםהמקררותשל"השפעתםפררכטמן,מ'

 , 725-723עמ'(תשכ"ט), 4-3א,הספרותהמת'",עלנ'החימגר

אגורתהרצאתמוכר-ספרים,מנדלישלכיצירתועיונים-לדמעשחרקניןשק,ןג'

 , 1965מסדההרצאתלידכישראלהסרפדים

תשל"ח.המאוחדהקיבוץ-כתרהרצאתא, , 1980-1880העבריתהסיפורתשק,ןג'

שלביצירתואחרותפנים ,")'הלכ'הכנסתהררמאן<למבנהופיצול"אחזרתשק,ןג'

 , 1989המאוחדהקיבוץהרצאתעגנון,ש"י

A. B. Band, Nostalgia and Nightmare - A Study in the Fiction of S. Y. 

126-184 . Agnon, University of California 1968, pp 

H. Bergson, "Le Rire", Oeuvres, Textes annotes par A. Robinet2, Presses 

383-485 . Universitaires de France, Paris 1963, pp 
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