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התייחסויותיותרויותרמוצאיםאנוד;נות nהאבשנים .ומתעשרהולךעגנוןשלכסגנונוהעיסוק

מודעותמתוןלמשמעותסגנוןשביןהיחסיםבשאלתעקרוניותעמדותהמעלותעגנון.שללסגנונו
המיוחדתוההתכוננותהספרותיכטקסטהלשוןהתנהגותהיינו,והפואטיקה.הבלשנותליחסי

שניתנההמיוחדתהלבותשומתיאקרבסרןורמאןשלמחקריוכעקבותכעיקרזר.לשרןשמצריכה
שלהספרותהעתככתבהרביםהפרסומים(כדוגמתהספרותבחקרתל-אביבכאסכולתלהם

כאותה Poetics todayוכתב-העתתל-אביבבאוניברסיטתהכלליתהספרותלתודתהמחלקה
 \:1.1כתכימתוןהערלותסגנוניותלשאלותשמדניתארמקובלתהתייחסותלצדוזאתאוניברסיטה).

 .עגנון
מ"צשלבספדונמצאתחדשותלגישותהשמרניתהגישהביןבינייםלגישתחשובהדוגמה

שישותיאורבדיקהדרכיפותחולאחרונה"דק .המצייד ,) 1980 (סגנוןרבעגנון '"שקדרי, .

הסגנוןבתורתהקלאסיתהתפיסהלצדהמובהקת"הספרותיתהכתיבהלשוןאתגםלכלולבהן.
"שיטהועצמהןגיוולתוספתאמצעים ) 10(שםסגנון"ישוטי"קהספרותייםכאמצעיםהרואה

השאלה; ,דימוי :כגרן ··הרטוריןהארגושלהכמו-טכניתהפונקציהאתמדגישה )(הקלאסיתזר
תורתאתקדרימצייןכמקבילוסינקדרכה"מטונימיהכמרוהקשרהפתעהניגוד,האנשה,
המשפט,סרגכמרלנתוניםביחסבטקסטמליםשלשכיחותורישוםעל-:יפיהכמותיתהסגנון

 .כלעל".מבראואתקדרי'ומסיןםבזה,וכיוצאהמשפטחלקיסדריהפדדיקאטיניים,היחסיםסרגי
לזכור·שלעולםסרפדיםשלכלשונםכאלהסטאטיסטירתלבדיקותהמחשבשבניצולהפיתוי
 ) 11(שם ".הלשוןלתיאורחלקיכליאלאכאןשאין

החוזרותפונמותמנחות,כתיבותאליטרצירת,דומה,צלילבעלותסמוכות,במליםמענייןדירן

 .מליםמערכתאפקעדנהשלהמותקבספדהנמצאלמשמןות,'וקשרןעגנוןשלסמוכות_נמלים
 ,) 1988 ( .עגנוןכסיפורילמשמעותמס;נוןלבזארדבשלהחדשבספדו .) 1979 (עגנוןש"יכיצירת

הגדרתאתלהרחיבניסיוןתוךלמשמעותסגנוןשכיןהזיקהבשאלתישירעיסוקמוצאיםאנו
המשמעות.בעיצובכגורםבטקסטסימןכללכיורן 'ה'סגנרן

שלובלקסיקוןמופיעהשהיאכפי 'נון""סגלערןארכמני 'עשלהגדרתואת.מרחיבלבואו
מלטפל ·ונמנעבלבדהלשוןלתחום.הסגנוןז;וושגאתמצמצםהואכל"ראשיתוצורותתכנים
ממשמעותויותררחבהסגנוןהמושגשתחולתהיאידועהעובדההמושג,שלהמלאפו"כהיק

שלהסברו·המושג.שלהמלאבהיקפומלטפלנמנעארגמניבלבד.הלשוןלתחוםהמוגבלת
ואתהתחביראת-המלים,אוצראתמזכירהוא ...פיסוללא ,ציוד.לאכוללאינוארכמני'

(עמ'צלילית"ערכיותשלהםהיסודותומשאוהמטאפרדיקהמןהסמלים,מןומתעלםהפיסוק,
11 ( . . 

הסימןמןארגונם,ושיטותשביניהםהיחסיםבטקסט,מנים <;tהממכלולהואסגנוןאםלפיכך
כחריזהיכמרנור;ד 'עיצורשלצלילארדיקדרקיתצררהבתפקידו,ביותרהמצומצםהזעיר,

 J0-28: 1990עכר•תבלשנות
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שלהאוטומטיהמידע~r;זז:ןרשיטתאתלהציגמבקשיםשאברהריהגרף.כינויעלהמסתמכת
הטקסטתכניעללעמודהבאהטרטאליתכשיטה ) retrieval system (מחשבבאמצעותהטקסט

 •וסמוייםגלוייםמסמניםשללמערכותוארגונהצירופיה •מהלשוןהנובעות •ומשמעריותיו
מלה,חלקיביותר,מהזעיריםהחלהצירופיםכלאחרלעקובהטכנית"היכולתמתוךבעיקר

בגללשהמחשבהעובדה,ומתוךזקן. Qמהורהמהםאחדכלשהריביותר,ארוכיםמבעיםרעד
לקריאהוכמאלץבטקסטתופעותכלפימודעותכמגברמשמששונות.פסיכולוגיותסיבות

הטקסטשלה,?~תרחשיטתגםהנקרא.הבנתעלמוחלטבאופןמשפיעהוא •יותרמודעת
מחדיותרמדויקיםהתבוננותלתהלכיגורמתשהיאמפני close readingשלהתבונננתצורת·היא

 ~מאידךיותרומופשטים·

ב

1!!1 

שפותחהכפימידע,~חזורבשיטתבמחשבעגנוןכתביקליטתאתיזמתישנים.כעשרלפני
 .עגנוןביצירתהמחקרלצורכיולהתאמתהלשכלולהשונותתביעותתוךהשו"ת,בפרוייקט
ניסוייםביצעתירעליועגנון.לש"יוכסא""הדרםהיה , 1978בשנתערדשנקלט,הראשוןהטקסט

שנתמאזמכןולאחרשלו,החזרהצורותכלשלגרפיסימוןטקסט,במיפויהקשוריםשונים

נתוניםבסיסולהקמתהעגנוניהטקסטכלשלהמלאהלהקלדתומירקיןראובןפ.רופ'דאג 1983
 .עגנוןכתבילכל

בידינתמכתזרפעולה .עגנוןלש"יומפתחותקונקורדנציה •מילוןהתקנתמאפשרה~חזור

יצירתכלשלהצורותכלרשימתמצויהבידי .בסיסילמחקרהקרן •למדעים·הישראליתהאקדמיה

שבהםהקטניםמןעגנוןשלבודדיםטקסטייםב,?פתוחשוניםניסיונותוכןא"בסדרלפיעגנוןש"י
סמוי'אוגלויסמלהפכהשנוכחותואדםשלפרטישםוגםכלה"."הכנסתכמולגדולים,ועד

קשורהשהיאכיווןסגנונילגורםהופכתתכונותשללמכלולהמכווןלשוניסמןשהיארמיזה
שםשהואיודיל" 'ר"כמולשרביביטוילדוגמהקבועות.לשוניותהתייחסויותבמערכתמראש .

לרפרנט)הורשובסקיב'של(כמונחוך~רורשדהאו"תיק"מאחריומכילאדם,שלפרטי
וסקלהלתיאור,הניתנתקבועהאסטתיתבסקלההמוצגותועמדותהתייחסויותשלמכלולהמציין

יודילר'שלדמותוליצירה.מיצירההעובריותראופחותקבועמליםבאוצרמובעתזו
ביצירותנזכרותעגנוןביצירותאחרותוכדמויותבאלזאקשלהאנושיתבקומדיהדמויותכמו

שישידורשהואקומריצחקכמרמשפחהיחסיגםביניהןישולפעמיםמרכזיות,מהןאחדות

חסיד.ליודיל
 •כלשרןבמסירתההמתבטאתטיפוסיותיוצריםהאחריםהמאפייניםוכמוהםהנפשתכונות

הרחבתהיאזותפיסההאםהשאלה,למסומן.הזנתייחסרתסדירויותקבועים,ביטוייםבהשיש

סימונו,מגמתאתלזהותשניתןבטקסט,ג.ורםכלולפיופתוחה,לדלתהמתפרץ"סגנון"המושג
בקלותלבדיקהניתנתזושאלה •סגנוניגורםהואטיפוסיתלשוניתסביבההמחוללאו

מולישיבהתוך •אינטראקטיביהנעשותוקישוריותסביבתיותהקבלותבאמצעותיחסיתרבה
שהפעילותככלהמודפסים.בממצאיםחוזרתהתבונננרתותוךנחוץשאיננוהמידעוניפויהמסך

הישגיה.מבחינתיותרמרשימההיאכךשכבתיורבגדולבטקסטנעשיתהזו

ג

וככלעגנוןשלשהיאשאפשר ':,#דמעותעגנוןבכתב~הק;צרותמהיצירותאחתאתכדוגמהביטול
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מועתקת.ואיכההכתב,מתוךולאארתהששמעמתוךידועלמעובדתמקרה
בשניתשנא,עצ'ואלואבלואחתפעםבמלואו.פעמיםשלרשעגנוןבכתבינדפסהסיפור

הבעש"טבסיפוריובשלישית ) 102(עמ'והעציםהאשבספרטובשלםהבעלעלבאיםבסיפורים
מקורראתמצייןאיכרשעגנוןסיפורתמצאולאכמעטבאחרון .עגנוןמרתלאחרלאורשיצא
הסיפור.בפתיחתהמספרשמעידכפישיחהשלתוצאהכבראה,שהוא,זהסיפורלמעט

האשספררבסוףהמובאים.ה"התנצלרת"בדברימיוחדבאופןזהלסיפורמתייחסעגנון'

אף"דמעות"הקטןהסיפוראתלהםוצרפתיזצ"להבעש"טסיפורילהם"וסמכתי :והעצים
שכדאידבראומרוכאןה"ר]הערתי,שנא,ואלו,[אלו·אחר.בכרךנדפסשכברפיעל

משתומםשעהועמדמצחועלימינוהניחהדמעותמעשהאתהמספרלישסיפרלאחרשאומר.
 ,/השכיםאותןרכלהזההדבראתשמעתישכהוששחמישיםזהופלא,הפלאואמר,מאד
שלו).(עמ'לך"שספותיועדלספררלינזדמןלא

ובסיפורהחס,;,בסיפורהמיוחדתהמסירהפרשתשלחשיבותהעלעומדתטנאנעמי

בעבודתה"דמעות",זהסיפורבאמצעו.ההשארביןזהענייןומדגימהעגנוןשלהמעובדהחסידי
ישראלר'שלנאיםסיפוריםבקובץעגנוןשלעבודתודרכי-והחי""הצדףשני'לתואר
מגלההמסירהפסקתשלבתחומה"העירןומציינת , 102- 100עמ'תשמ"בבר-אילן ,ט 11בעש
-שלבהימצאותו-שיהיה'ככלומופלגמופלאויהיה-הצדיקשלמעשהומותנהכמהעדלנר

. ! j! \ 

 11 :המעשהאתוינציחשישמרהנכון'המספר

שמתוכוהמורכבוהמבנההלשוןהמסירה,ענייןכמהעד"דמעות"הסיפורכמפתוחניווכח
 " close reading "-ההצמודה,הקריאהמתוךנחשפיםהסיפורענייניושארהמסירהכשלפת
המפתרח.לצורךהנדרשת

דמעות

קישיליביץכפרהואקישיליביץ'בכפרדרתיבילדותיאריה.שמואלהרבליסח
שו"בשםמצאתישו"ב.שםהיהשנתגלהקודםשהבעש"טבעולם,שםלושיצא

אמר ?הבעש"טאתשהכיראדםשהכרתאפשרלו,אמרתימשמרנים.למעלהזקן
בימי .מצאתיהבעש"טאת.שראהגרימצאתי'לאהבעש"טאתשראהיהודילי'

המשחזתאבןעלמיםיוצקשהייתיפעםכלגוי..אחדאיכראצלגרהייתיחורפי
מנענעשנה,מאהכבןארשנהתשעיםכבןזקןהאיכר,שלזקינרהיהסכיניעתלהשחיז
כןשערשהבוהרגשתיאחתפעם .כןעושההואזקנהשמחמתהייתיסבור .ראשו

אילי,אמרעבודתי?בשעתראשךמנענעאתהמהמפניאותר,שאלתיגנאי.דרך
אתמלחלחהיהסכינואתמשחיזכשהיהישראליקיפה.מלאכתךאתעושהאתה
בדמעות".האבן

שנא)ואלו'(אלו

חסידייםמקוררתמביא ) 1.3.85אחרונות(ידיעותסיפורים"שני"עלבמאמרותמרדוד
משכנעמקררשלו.במסורתתמיכהארלסיפורוהסבררקעמקרר'מהרריםשלדעתוואחרים,

 .כותבזהלספרבהקדמהתשי"ח)(כיו-יורקבלוםלרפאלהשמיםטלבספרמצאהואביותר
המחבר:

שוחטדרהיהשאצלםבכפרבגאליציעןדירתושבמקרםממכירינאחד]א'ליסיפר
אחר.שוחטבמקומרנתקבלשבקישראלולכללנררחייםפקודתועתובברא~חד,זקן
שפלאהערלוסיפרוהסחורות,השוחטאתשלועגלהעלמוליךשהיהקצבערלשםהיה
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שוחט.להיותראוי-אינודעתוולפיבשחיטותבקיאינואשדאישלשוחטשקיבלובעיניו

בעיניךישרשלאזהמהושאלוהושוחטלהיותראוימיהפוסקיהיהשהערללפלאויהי
דאהפעמיםוכמההזקןלהשוחטלבוארגילהיההואכיהיותוהשיב,החדש.השוחט

האבןעלכבחלדמעותמעיניו,ידדומיםופלגיהאבןשלקחודאההסכיןהשחיזכאשד

וכךמיםעליוושפךהמשחזתאבןולקחשהשחיזדאההחדשוהשוחטהשחיז.וכך
 .שחיטה.בהלכותבקישאינודאהממילאבדמעות,ולאהשחיז

 ) 28עמ'(שם,

ד

"דמעות"הסיפורמפתוח

הטקסטרצףלפיב"דמעות"מפתוחבניביטויים

~ 

סכיניםסכין' :דאה ;דמעותבאמצעותסכיןהשחזת . 1 :מוטיב ; ]ננושא ; ]נכותרת :דמעות

דמעותאבן,הופכותדמעות . 3אבן.ממיסותשא~נןדמעותאבן,ממיסותדמעות . 2מלוטשות.

יקדה.אבןהופכות

סיפורשלפתיחהמלותלי-:חס
חשוב.אדםמפיאינטימיתשיחה ;כשיחההנמסר(אנקדוטה)סיפור

כשיחה.ודווחשבוצעאנקדוטהסיפור

בוה :כינויים

הויאלאומש :פרטישם
ממוארסיפורזכדרנות,סיפוריתדוילדותיב

ראשון)(בגוףילדות

קישיליביץמקום:שם
כפו :מקוםכינוי

לנתפדסםנרדףביטויבעולם:שמויצא
שנתגלה.קורם ;תולדותיו :"טעשבה :אישים

"בוש 'חטוש :מקצועות

 .זקזפימזקז 'ב "ושפימב "ושהיוסמהנבמ ; )הטדוקנא ('וצקוופיסבנהמ

 :המסוךשלמקוד
ויהודיםגוייםיחסי :חברה

גוימפייהודיעלחיוביתהעדנהאועדות :מוטיב

חיוביתמסורתמוסדזקןגוי

הבעש"טשלייחודועלמעידגוי
יפסוק)שגוימדועהמובלעתהתמיההבמפורשעולהתמרדודשהביא(בסיפור

גויאצלגדיהודי

 :אפיונים
למחווהנכוןלאפירוש :מחווה

המשמעותלפענוחהגודםלמחווהנכוןלאפירוש
קודמותנרדמותלפישלאכהלכהמבוצעתאינהמלאכה
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 :סיפוריםסיומי
 :מוטיב
שיח:הקשרי

 :לשוןמבנה

 .נטהפראבהמסתייםסיפור
הרחמןהשוחטהרוחני'השוחט

הזדמנות.באיזוומתי,ניצראמרמי

מצאתימאלףאחדמצאתי" ...מצאתי"לא :פסוקארפתגםארממרחעל;.פי

 .תאמיןעלמצאתולאיגעתתאמין'ומצאת.יגעתמצאתילאאלהבכלואחת

חננההמאפשריםהמחשבבאמצעותבלבדאחדים"חיפושים"נדגיםזאתמקוצרתבמסגרת

הסיפור.שליותרטובה
המעשייה,ז'אנרוהואעגנוןביצירתמרכזילז'אנרקרובזה"שיחה"שסיפורלזכוריש

על-טבעימעיןמרטיבעלמבוססתהזרהקצרהשהשיחהמניווןבעיקר ·•החסידיהנפלאותסיפור
במעשההמרטיבפרשתראהבקשה,הרךשליטתתוצר,אםארבדמעותהאבןהשחזתשל

הז'אנרלערמתנעדרתמקובלתאךאינטימיתשיחהשביןרגלוי-ת.פ=ג-לשנפ'יר-א·-תזהיקחדוד
מהז'אנריםאחדלכלהאופייניותסגנוניותלתופעותיותרמודעיםנחיהכךהמעשייה,חשכן'
ומסגנוןלסגנוןמלשרןהמעברבמגמתבמחשבהשימוששלהמעשיתהיכולתאתנדגיםחללו.

מקבילותרקנצייןהיריעהקרצומחמתהמקבילות.חיפושמתוךהמשמעותדיוקתוךלמשמעות
אחדות.

השלום.עליוגליקסוןד"מליסח

אריה.שמואלהרבליסח

ביאליקנחמןחייםו'ליסח
אמתמגידימפיששמעהשלוםעליו

קלצקיןאליהודניהגאוןליסח i941) . 337 (דשמיאסייעתא
 .לברכהזכדונר

ה

 :זהחיבורלצורךכמחשבשנעשוחיפושים

לישחליןסח

קובץ

ואלואלו

ואלואלו

ואלואלו

סיפור

 ) 1936 (והתרנגולהגנד

 ) 1941 (.דמעות

סעודהקינוח

עמוד

197 

321 

333 

ואלואלו

 ) 1942 (המקוםאבני-' .446ואלואלו

 ) 1953 ; 1950 ; 1939 ; 1938 (ללוןנטהאודח

447 

345 

.היקרהרבצפתמחכמיאחדחכםליסח

 .יצ"רשמערןבןאהדןו'
המידרניזרנדילו'ליסח

כלועיניובחרדאותרחיים,דניליסח
צפייה.מדוב

כךאחר ,כעסתיבד~שרנהקרבה,ליסח 389
הםאם •ליאמדתי

שמיששהשדאההיפהכרלימילליסח 164 ) 1953 ; 1952 (עד:הנה--:-הנהעד

שסחבהודאה •בכליאשהארתה
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עמודסיפורקובץ

אצלםשהגיעפרקי rבאו_ •גמד,ליסח 362 ) 1953 ; 1952 (ועינםעירוהנהעד
עצמםבעיניהיונמוכים

הלכתי.ידכתבילבקשגמדו,ליסח 363

השלום,עליושמואלהרבליסח 107ישראלר'שלנאיםסיפוריםוהעציםהאש

עליואריהשמואלהרבליסח ) 1960 (בעש"ט
בכפרדרתיבילדותיהשלום,

אפריםר'הדורמזקנינכבדזקןליסח 120 )ב(סיפוריםשלתכריךסיפוריםשלתכריך
ר'שאביר ,שמראברט

אחתפעם ,ל" Tבראויחייםר'ליסח 129חכמיםמסוד-סיפוריםשלתכריך

א"ש~.הר"םהגאוןמצאר

הגאוןיז"לבראויחייםר'הרבליסח 133
זצ"לנבעטיחזקאלר'

נפטראחדלמדןררייס,מאירהרבליסח 191קטןמעשירתספרסיפוריםשלתכריך

לעולמו. .

 .זצ"לביאלרבלרצקישמואלר'הרבליסח
להםאבדאחתפעם ,פרישמןדודליסח 193

החייםביתשלהמפתח

זבארזשירררלררילרוקח,אלעזרר'ליסח 198

מתגוררשהיהבזמן

הי"ר'איזנשטטחירשצביר'.הרבליסח 232עצמיאלמעצמי

נסעתיאחתפעם

נזדמןאחתפעםיפרישמןדודליסח 261
ספריםמוכרשללחנותו

 ,,,,,האיזנשטטחירשצביר'הרבליסח 268 .וסיפורסופרספר

מורשהנסעתיאחתפעם

כשנתאלמן ,רבינרביץ.מיכלר'ליסח 350 1!!1
זכריהיוסףרביהגאון

מסמכים 22סה"כ

חשיבותאתהמייצגתלשרןזרעגנוןבכתבילישחארליחסברשכתובמקרםכלכמעט :מסקנה
 .רקאינפורמציהלמסירתלי""שחבלשוןמשתמשעגנוןהסיפור).נשמעשמפיר(האדםהמסוך

לסיפור.שמחוץבמציאותארבסיפוררבהחשיבותלושישדרגה,בעלמספרמפי

אריהשמואלהרב

קובץ

ואלו·אלו

עמודסיפור

שמואל-אריה.הרבליסח . 321 ) 1941 (דמעות .



עמודסיפורקובץ

 107ר'שלנאיםסיפוריםוהעציםהאש

 ) 1960 (בעש"טישראל

מסמכים 2סה"כ.

 49למשמעותסגנוןביז

השלום,עליושמואל-אריההרבליסח
הואקישיליביץ'בכפרדרתיבילדותי

כפר

הסיפורכנוסחלכרכה""זכרונוהמליםאתהוסיףעגנוןהכיר.שעגנוןדמותבדויה,שאיבהדמות

אריהשמואלהסיפור.בגרסאותהיחידהשינויכמעטוהוא-1962כשנדפסוהעציםכאשהמופיע

שברהנזכר'כמאמרותמר'דודשלכיותרהמפורטיםדבריולפי .עגנוןככתכייותרנזכראיכר
ידו.עהדמותהיהאריהשמואלשהרבהריארונך'א'ואפריםסדןדבשלעדויותמניאהוא

כירושלים.

קישיליביץ

קובץ

ואלואלו

סיפור

 ) 1941 (דמעות

עמוד

321 

 107ישראלו'שלנאיםסיפוריםוהעציםהאש

 ) 1960 (ט 11כעש

 .סיפורישאר 159ומלואהעיר
ומלואה""עיר

) 1970-1945 ( 494 

 521 ) 1960 (קרושיםרעת-ומלואהעיר

 530 ) 1960 (ראשוניםחסידיםומלואהעיר

 612 ) 1956 (דגיםמזל-ומלואהעיר

מסמכים 7סה"כ

כפרהואקישיליכיץ,בכפרדרתיבילדותי
בעולם,שםלושיצאקישיל~ביץ

שהבעש"ט

השלום,עליואריהשמואלהרבליסח

הואקישיליביץ'בכפרדרתיגיל.דרתי
בעולם,שםלושיצאקישיליביץ·כפר

שר'

.שנתפרסםשקודםמקישיליביץ'הטבח
 .קישיליביץ-בכפרשו"בהיהאורו
שמרנתפרסםולאעצמומסתירהיה

בכפר-קישיליביץדרהיהבעולם
וברדק.שוחטשםוהיה

בזמןבעולםשנתגלהקודםשניםכמה
קישיליביץ-בכפרשר"בהיהשעדיין

רבהיהאבושאברהםמשהרו'

תלמידיםוהעמידבזאבנא

שוחטשהיהמשרםחשיבותועיקרכאילו

 .קישיליביץ-ששמראחדבכפר

המעשההיהחרציןכפרשלבסטריפאאם
כפר-קישיליביץשלבסטריפאאם

המעש;:~.היה
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ענייןהאחרון'מאחד'חרץשבכולםקישילביץהכפרשלהאזכוריםקבוצתמתוךלראותניתן
 :ביטוייםבשלושהמובעהתגלותועניין .המרכזיהואהבעש';טשלהתגלותו

שר"בשםהיהשנתגלהקודםהבעש"ט . 1
אורושנתפרסםשקודםבעולם,שנתגלהקודם . 2

בעולםשמרנתפרסםולא . 3

בעש"ט

הפוטנציאלאתמידרואהקוראכל .עגנוןבכתבי"בעש"ט"הקובץמקצתרקכאןמציגיםאנו
אחד)מסךרקבזהזה.(הובאשבקובץהאדירהמחקרי

כסימןבטקסט"בעש"ט"הסימןנוכחותאתמציגהלבעש"טהקבועותההתייחסויותמערכת

"טופוס".אודגםשלסוגקבוע.סגנוןאומסמניםלצידושיש

רז;;

וסיפורסרפדספר :קובץ

עמוד

נתעלףחסידשארתווסיפרהעירכלעליווהרעישרץכןהבעש"טשראהכיון 408
הבעש"טשבחי

אותם.שכחלאלעולםהבעש"טמפיתורהדבריששמעמישכל ...מספריםמעזניזאנשי
היורשםלעירמחוץז"להבעש"טתלמידיהקדושיםלחבריםלהםהיהמיוחדבית

קדושהתורהכלאחרמתררעדים
תפילתעלתורהז"להבעש"טאמרהמזרןברכתאחרהשנהראששלראשוןביוםאחתפעם
הבעש"ט.בביתיחידנשארלברכהדבררנולחירותנו.תקניגדולבשופרתקע

 .ספררבידושדהבעש"טראהאחתפעם
מפיר.ששומעהתורותשכותבאחדאדםשישהבעש"טהבין

הכתבים.אתלושיביאחבעש"טלואמר
שלי.אחדדיבוראפילוכאןאיןואמר,הבעש"טבהםעיין

הבעש"טשבחי

אליהו.ברשלמדהספראתוביקשהמדרשלביתהבעש"טבאשהלךלאחר

משנוהרשרבינוהספרבאותוולמדכאןהיהאחדענילבעש"ט,הבעש"טתלמידיאמרר 409
לביתהבעש"טבאשהלךלאחרהבעש"ט.הניחםולאלהלקותוועמדוהמדרשלבית

הספר.אותרוביקשהמדרש

 •פניםאלפניםאליהואתראיתםכברלתלמידיו,הבעש"טלהםאמר
כשהואאליהואתראיתם'עכשיולתלמידיוהבעש"טלהםאז.ברלווהלךהמלחמהבעלכשנפטר

סרס.עלרוכב

הבעש"טשבחי

הרבאמררכימסטרעטין,צביר_:'יהרדההצדיקהרבאמרל, iהבעש!!ט~ן'שבחיספר--~שיצא

 ?הבעש"טשבחיהםאלהרכימסטרעטין'צבייהודהר'הצדיק

לעשרת,יכוליםאנואףהבעש"טאתבהםמשבחהשבחיםשבעלוהמופתיםהאותותכל
הםהבעש"טשלוהאהבההיראהאלאלעשרת,יכוליםהבעש"טשלוהאהבההיראהאלא

הבעש"ט.שלשבחיר
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לאשאפילולברכה,זכרונוהבעש"טעלשמספריםהמעשיותמןחוץבטעיות,ומעורבבותהן 410
נכחוהיהממש,בפועלהמעשההיהלאשאפילולברכה,היהממש,בפועלהמעשההיה
 .הכללפעולהבעש"טשל
מיטיפש,הואהבעש"טשבשבחיבסיפוריםשמאמיןמישלמה,תפארתבעלהקדושזקנו

מביאשהואמקוםבכלאותו,שאלומטחועלהואהבעש"טשבשבחיבסיפוריםשמכחיש
בכמהואילוממורי,שמעתיהמאמרבתחילתהואכותבהבעש"טממורותורהדבר

אותושאמרבשעההבעש"טמורובהשהיהמדריגהלאותההגיעהמאמרכתיבתבשעתאם 411

שמעתי.כךפעמים,שתיכתבהמאמר

ממורי.שמעתיאחתפעםאלאכתבלאהבע"שלמדריגתכתיבהבשעתהגיעוכשלא

כותבהואומאמרמאמרכלועלהבעש"ט,בשםבספרויוסףיעקבר'מביאהרבהמאמרים 412
ממורי.שמעתי .

 .בפאבולוטשביתושלפניהאיצטבאעל"ל Tהבעש"טבנובן"ל Tמטיטיובאוריר'לדישב 414

הבעש"ט.תלמידמקאמינקאיוסףר'שלאחידמקאמינקאשמואלר' 417

הידככולםורובםהבעש"ט,שלמקומרלמיזיבוזבאיםשהיוהצדיקיםכלמצריים ,; 437
 ...מספריםזהיראבירבביתמתאכסנים

:J,, 

ומרסקיםמחובריםצירופים

הסיקממנובמשפטקייםשאינויותר,אומליםשתישלצירוףפירושומחובר-מרסקצירוף
ליקוטידיעלנעשהכללבדרךמאחוריו,מסתתראובמשפטכלולשכזהשצירוףהמחפש

מוטיביםהמייצגתתכונהאועלילתימרטיבלייצגוהאמורותלזוזוצמודותשאינןמליםשתי
 :עלילת•יים

זקןגרי

קובץ

ואלואלו

סיפור

ובעירביער

עמוד

271 

 107ישראלר'שלנאיםסיפוריםוהעציםהאש

 332 ) 1960 (רבלהםהמבקשים-ומלואהעיר

ומלואהעיר

384 

 692לפיאדםיעשהלעולם

 ) 1970 (המקוםמנהג

גויעלינגלהועומדמהרהרשאניעם

בשנים.מופלגזקן

גרי,-אחדאיכראצלדרתיחרפיבימי

אבןעלמיםיוצקשהייתיפעםכל
אתלהשחיזהמשחזת

ההפכהבתרךעומדזקןגרי-ראה

הכלים.ביןומפשפש

 ..המלךמחילזקןגרי-דולביתיסמוך

ופלא,הפלאואמר,תמיההבןעמד

טריפותומאכילטריפותארכלגרי-

יהודישכלשכזהזקןלומגדל
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קובץ

לדבליןמדשלבחנותו
) 1968-1962 ( 

עמוד סיפור

95 

 29אחדיום-סיפוריםשלז1כדיך

 155ואגפיהאשכנזשלסיפוריםסיפוריםשלתכריך

 65.עצמי'אלמעצמי

מסמכים 9סה"כ

אלאאינינדנדמעיינתכשאניאבלרעים,
עלזקןגרי-שוויתרתמיהה,

לשמחכדיתיאטדרנרשלברבותיו
תינוקשללבו

וטובישרזקןגוי-בעלהזאתשמע
השנהבראשתפילהלשםואמד'
אתהשלכם

במנהגיורגילאחד-זקן-גרילוהיה

אותר.משמששהיהישראל

לאדםלוכדאיקודששבתליללנדנה,
שלאובלבדזקןגויעםאפילולשבת
הזה.הקדושהלילהאתליישן
-עםרמהוחומדקלדבריםוהלוא

ובלבדשבתבל.יללשבתכדאיזקןגרי
הקדושהלילהאתליישןשלא

בטקסט.מופיעאינוזקןתוארשםבסמיכותגויעצמוהצירוףהטקסט.מתוךהמוסקמוטיבזהו

חזקתישזקןלגויחיוביתדמותלעולםהואזקן"ש"גויבבירורלראותניתןמקוםמכל :
השו"ת)בספרותבהלכה,זהלשוניצירוףלבדוקוכדאימסוימתכשרות

שחד'אבן' :משפט

המילוניהערך :אחדבמשפטהאלההמליםמופיעותשנומקוםכלחפש :אומרתזר!קודה
ש.ח.ז.והשורשאבן

קובץ

ואלואלו

סיפור

 ) 1941 (דמעות

עמוד

321 

 107ישראל ,,שלגאיםסיפוריםוהעצים·האש

 ) 1960 (בעש"ט

אבןעלמיםיוצקשהייתיפעםכל

זקינרהיהסכיניאתלהשחיזהמשחזת

קיישראלתשעיםכבןזקןהאנו'של
היהסכינואתמשחיז-כשהיה

בדמעות.האבןאתמלחלח

שהייתיפעםכלגרי,אחדאיכראצלרדתי
להשחיזהמשחזתאבןעלמיםיוצק

זקןהאיכר'שלזקיגרהיהסכיניאת
-כשהיהישדאלקיתשעיםכבן

אתמלחלחהיהסכינואתמשחיז
בדמעות.האבן



קונץ

ומלואהעיר

עמודסיפור

 258 ) 1970 (הקטןהמועצותבית

 53למשמעותסגנוןבין

אתברוהכניסדירתואת*השוחדברקבע

משחזתאבןהיינומלאכתו'כלי
ברגליוהואדשגלגל,כמיןשעשויה

כליכלומשחיזהוהולכתסובבתוהיא
עליה.שמעביר

המשחזתוהאבןברגלו*השוחדרושש
סכיןרכלומשחיזהוהולכתסובבת

מטהמעלההמשחזתהאבןמתגלגלת
שמבקשיםכליםומעבירהמעלהמטה

המשחיז-גלגלמתגלגלתיקונם.
מןויוצאיםניתזיםאששלוניצוצות

אתהשוחדהכניסמכליםוכליםהאבן
המגלאתובטלפירלתוךשפתיר

פירלתוךשפתיראתהשוחדהאבןעל
האבןעלוהעבירוהמגלאתובטל

 : <!iוהולך'משחיזוהתחיל*המשחזת

והולך,משחיזבמגל,ומביטמשחיז

ומביטמשחיזבמגל,ומביטמשחיז

 .ומשחיז-וחוזרבמגל
וכלערההעירכלחיתהכברשעהאחר 267

פתח*השוחדואףפתוחות,החבריות

אבןידעלעמדוהואפתחואת

ברגלווגלגלהמשחזת
אבןאת*השוחדהגיחהיוםאותו 269

לו.והלךחברתואתובעלהמשחזת

סובבתסובבת*המשחזת-אבןאבל

מגלכקולוקולפוסקתואיבה
בשמעכשחידתו

אתההסכיןאת*משחיז-וכשאתה

בדמעותהמשחזתהאבןאתמלחלח

במים.ולא

 494ומלואה""עירסיפורישארומלואהעיר

( 1970 - 1945) 

מסמכים 6סח"כ

"ביתבסיפורהאבןאתמציינתהמשחזת,אבןהאבן'לבין(השוחד)המשחיזשביןהזיקה
כמומאליה,לשחוטמשלה,דינמיקהלהשישהשחיטהסכיןכמודמונית,כישותהקטן"המועצה

הקסם.חלילמוטיב
המשחיזהבעש"טלמוטיבעגנוןבכתביביותרומחדשתנוספתהתייחסותהואהחשובההנקודה
.השואה.סיפורימתגלגליםשממנומפתחכמוטיבבדמעות

"סכיןהמסאיבסיפורמופיעה ) 494(עמ'ומלואהעירמתוךזהבחיפושהאחרונההמובאה

שכשחזההסכיןארתההבעש"ט,שלהשחיטהסכיןשלגלגולהעלהמספרמחלוקת"של
הראוזוסכיןדוגמתמכאיבה.פחותלשחיטההתרנגולשלדרישתובגללמתגלגלתבדמעותיו,



ריסהלל 54

סכינו,אתמשחיזהואכדוגמתהמלוטשתסכיןהבעש"טדואהבחלומוהשמים.מןלבעש"ט
השחזת"מחמתמלוטשות.לסכיניםהמקובליםהשחיטהסכיניאתחסידיםשינוובעקבותיה

החסידיםידיעלוהמנהגההלכהערערו .) 495(שםמחלוקת"שלסכיןהושחזההסכין
לשואה.עגנון,שללדעתושגדמו,הםהקהילותבדובאיומותמחלוקותשלליבוייךובעקבותיו

מוטיבמתפתחרב,מקוםהמחלוקותלענייןעגנוןמקדיששבוומלואה,עירהספרמלבד
בשואה'העוסקעגנוןשלביותוהמובהקבסיפורלשיאוהמכלההשחיטהאוהשחיטהסכין

ושחטהלעולםמלחמהשלחרב"באהחומה.מןלפניםבספרשנתפרסםהדם","כיסויהסיפור
הבעש"טלגביויפהטובשהיהמהכילדאותנתן ) 66(עמ'משחיטתם"ולאוכליםלשוחטים

להדגיםאלאזה.עקרוניפרשניבענייןלעסוקהמקוםכאןולא .תלמידיולגביאבסורדינהיה

ביצירה.עקרוניקישורלמציאתפתחלהיותעשוימסוימתבמגמהאקראיחיפושכיצד

בפרקיקוראוהתחילהשל"הסידור
-עיניושזלגועדבתשובה
דוחשולחהואבדרךוהקדושדמעות,

הדמעותאתמקרשוחראצרבן

היהסכינואתמשחיזכשהיהישראלקי
בדמעות.-האבןאתמלחלח

עיניםקלות,פתאוםבעשרכאבניםכבדרת

האיורהדמעות-מןטורטרתשהיו

נוגה.כארד

לאהללו'החורזיםהצהירובאבןחקוקים
עליהםשבכיתיהדמעות-מהםניכר

עשייתם.בשעת

בדמעות-הרבשלעיניושבתקשורשרב 170

כאבניםוהבהיקוהנאהזקנועלונשדר
ומרגליותטובות

דמע'אבן' :משפט

עמודסיפורקובץ

 203כלההכנסת

) 1920 ; 1931 ; 1953 ( 
·, 

 321 ) 1941 (דמעותואלואלו

 535 ) 1934 (ימיםבלבבואלואלו

 ; 1938 (ללוןנטהאורח
t/;J 

-1939 ; 1950 ; 1953 ( 
83 

שלשרםתמול
) 1945 ; 1952 ( 

350 

 107ישראל ,,שלנאיםסיפוריםוהעציםהאש

 ) 1960 (בעש"ט

 230 ) 1949 (שירה
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) 1945 -1970 ( 

 165לדבליןמרשלבחברתו
(1968- 1962) 

זהמצדעומדותוזקנותהכותל'אבניאת
בדמעות.-האבניםאתומכסרת

היהסכינואתמשחיזכשהיהישראלקי
בדמעות.-האבןאתמלחלח

האבניםבאותןומביטעומדכשהוא

בדמעות.-ובסטהשלעיניוהתקשור

מלחלחאתההסכיןאתמשחיזוכשאתה

ולאבדמעות-המשחזתהאבןאת

במים

נימוחותהיואבןהמצבותהיולאואילו
-מדמעותיה.
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עמדוסיפורקובץ

הכותלאבנינמחושלאאניתמיהה 13וכיסאהדרםהחרמהמןלפנים
ימסושמאמתייראהיה .מדמעותיו ) 1960 (

בדמעותיהם,הכותלאבניאתישראל
כדיחזקיםאבניואתרעשההקדים

הקדיםבדמעותיהם,בפנישיעמדו

שיעמדוכדיחזקיםאבניואתרעשה

עדישראלשלדמעותיהם-מפני

אתריבנהויחזרוצדקנומשיחשיברא

בית,

אחרוניםפסוקיםשמרנהכעיןהכתבין vר 143רכסאהדרם-החרמהמןלפנים

נדמע.-משהשכתבשבתרדה ) 1960-1958 (

ונעשוהדמעות-ובקדשורוחנשבה 229 :הימים,עשותסיפוריםשלתכריך

טובות.אבניםאהביםסיפרו

שלשרפושבעולם,חמודותכלהביאו 235

 ,,,זספודמעות,שלחפץאבנירן'נצח

ממנו,רוחקרותלךשישסליחות

רוחקרותלךשישלכלדורשים
שלחפציהםלכל.דורשיםממנו,

בהןדמער~-מיונjח?ן-אדם,בני
 ·,כואחולכלוך'רכלצרהכל
 ,,,מבקשאתהאלך

ז.כסמכים 1-2-סה"כ

כמראבניםלשחוקעשויותשהדמעותהרעיוןבהקשרבעיקרואכןדמעותשביןהקשרנחשף

מים".שחקר"אבניםוהמרטיבהפסוק

היהודים.שלבדמעותיהםנמסרתארהנשחקותהכותלאכני-העיקריתהשחיקה
טובה)(אבןאבןהופכתדמעה :מרטיב

דמעהבאמצעותאבןהמסת

שביןלזיקהקשרןעלורמזנוטקסטשלמלאכמפתוחהקשורותמהבעיותמקצתכאןהעלינו
והפואטיקה.הבלשנות




