
עגנוןמסיפוריבכמהקוהרנטיותמונעיגודמים

עבאדיעדינה

לבין ) cohesion :(בלעזקישוריותהיוצריםאלהביןהבחנהנעשתהיש.חשלהמארגאמצעיבתיאור
באמצעיםנרצותקישוריות .) coherence(קרהתטי,מלרבדלטקסטמשפטיםשלרצףההופכיםאלה

מרוכבמשוגהיא(קוהרנטיות)לכידותשבטקסט.המשפטיםנידהמקשריםרלקסיקלייםדקדוקיים

ירחו.הרבה

לקוהרנטיות.אוניברסליקירטירוןשאיןדעה,לכללסולג'וןאחכנראה,הביאה,זרמרוכבות

מזדםבציירהלקוהרנטיייחשבלאבדיונימדעשלביצירהלקוהרנטישנחשבמהלמשל'
עללקוראהמחברבידחחהמעידארהסכםשלפונקציהבחלקההיאקוהרנטיותלעדתו,הנטורליזם.

 .) 331עמ' , 1974(סול,מסוימותזנרסכמרח

קולטקרואשבההדרך,ביןלהפירדשאיןבטענוררדסדרנקהוגרמינעירחולנחמרחיקתדעה
ברכלוללקוהרנטיטקסטההופךהחומדכלשלאכירוןהקוהרנטיות.מושגלבידטקסט,ומבין
בתהליךמסקנות,והסקתטעיוןכגרןפעולות,שלגדולמספרלעשרתהקרואעלמפרוש,באופן

 .נחyרטקסטשלהקוהרנטיותבדברכללישיפרטלמיןמגיעקרואכלאלהפעולותבסיסעלהקיראה.
ארחולשפוטכדיבסיסארחויהיהלאמסריםטקסטשלשוניםשלקוראיםלהניחוישהואיל

טקסטיםשל(אימננטית> nופנ•מיעצמיתתכרנהאינהשקוהרנטיותמס•קודדסדרנקכקוהרנטי,

 .) 182עמ' ' l 976(ודדסדרנק,

בחיאררירחטקסטיםשל(אימננטית)עצמיתכחנונהקוהרנטיותחפיסתעלבנךחולקרררסדונק

שם).(שם,קוהרנטיותשל"מרנרליטי"מושגזרחפיסהומכנההטקסט,דקדוקשל
עלואן-דייקשלממחקרשהתבררנפיטקסט,קריאתבתהליךנחשפתשקוהרנטיותספק rא

ובאינטליגנציהקוגניטיביתבפסיכולוגיהניסוייםעלהמבוססעויובדו,טקסטקליטתתהליך
מבנהשלמודלולשרטטחרקיםנמהלנסחואן-דייקבידישעלההעובדהעצםאךמלאנרחיח,

החשיפה,מדרךללמדושאיןמעידה(נראטיבי)סיפור•שיחשל-מאקרןמבנה-כלליסמנטי
ואמנם .) l 13 ,59 ,s1-49עמ' , 1979(ואן-דייק,טקסטיםשלפנימיתתכרנהאינהשקוהרנטיות

על-פינקבעתקטסטשלגלובליתשקוהרנטיותואן-דייקנרחבמכןלאחרשנהשהתפרסםבמחקר

 .) 32עמ' , 1980(ואן-ידיק,שלוהמאקדרמבנה

שליחסיםנגרןקוהרנטיות,שיוצריםהתנאיםאחואן-דייקמפרטאחריםבמחקרים

שליחסיםרנןשבטקסט,בשמוחהמסומניםהעצמיםביןשייכרת,ויחסיחלק;שלם,מרנלל, 1זננליל
אףמשחמשואן-דייקשבטקסט.הפרדיקטיםביןואימפליקצירתטענהומסקנה,סיבה/תוצאה,

בסיטואציהרבד'אירועיםמהלךפעולות,המסמנותטענותקבוצתלציידנדי"מסגרת"')במונח

אופייניותופעילויותומרירתכלומרמשרד",של"מסגרתהמתארבקטעזאתומדגיםמסיומת,
 .) 102 , 99 " 98עמ' , 1977(ואן-דייק,למשרדים

שניתןעובדות,אראירעויםרצףמסמןמשפטיםרצףשאםראן·דייק,מוסיףהמחקרבהמשך

הפיסייםשחרקיודמיוניבעולםרביןלנרהמרנוהמציאותבעולםבין-עולםבאיזשהולתארם
 .) 33-32עמ' , 1980(ואן-דייק,קוהרנטיטקסטלפנינו-שבעולמנומאלהשוניםהוביולוגיים

למצואניחןכךעלתשובהקוהרנטי?בלתיטקסטאפואמהרהשאלה,מתבקשתאלהמדברים ·,
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 .) 1978(אנקויסט,קוהרנטיותוחוסרקוהרנטיות,פסירוקוהרנטיותעלאנקויסטשלבמאמר

קישוריותלביןבינהההבחנהאתומבהירטקסט,שלסמנטיתכתשתיתקוהרנטיותמתאראנקויסט
דוגמות.כמהבאמצעות

מדוגמותיו:שתייםלהלן
מילולית]תורגמהלא[הדוגמהשריקה.נשמעה . 2 •לסלקלעדוד . 1א.
 ) 111עמ'(שם,צהריים.ארוחתאיחהאוכלמחר . 2שנה.עשריםלפנימתהסבתא . 1ב.

רמז),כינויאוגוףכינוי(כגון.דקדוקייםבאמצעיםקשוריםאינםהראשונהשבדוגמההמשפטים

אנויודעיםשהריקוהרנטי.כלומרמשמעות,בעלהואמשפטיםמשניהמורכבהטקסטזאתעם
זהלעומתהשופט.שלשריקותונשמעותלסלכדוריםקולעיםכדורסלמשחקשלשבסיטואציה

במיןמותאם"איחה"הגוףכינוי-דקדוקיבאמצעיקשוריםהשנייהשבדוגמההמשפטים

משמעותלהעניקכדיקוהרנטי.אינוכלומרמשמעות,חסרהטקסטאך"סבתא",לשםובמספר
שהמשפטמשום"סבתא",לשםרומזאינו"איחה"שהכינוילטעוןעלינויהיהזה,לטקסטכלשהי
משלנו,שונהעולםמאזכרהשניהמשפטואליולנו,המוכרהמציאותיהעולםאתמאזכרהראשון
 .) 112-111עמ'(שם,ספיריטואליסטיעולםאובדיונימדעשלעולםלמשל

זהמסוגקוהרנטיותחסרישמשפטיםאנקויסט,לומדכמותהומאחרותהשנייהמהדוגמה
אנקויסטמסיקומכאן .) 120עמ'(שם,שוניםשיחעולמותאושוניםאפשרייםעולמותמאזכרים
אםביןבלבד,אחדאפשרילעולםמתאימיםמשפטיושלהתכניםאםלקוהרנטינחשבשטקסט
 .) 126עמ'(שם,דמיונילעולםאםוביןמציאותילעולם

 2רפרנציאלית","מסגרתבמונחהרושובסקיב'משתמשספרותיותביצירותקוהרנטיותבחקר

הואלדוגמהרפרנציאלית.מסגרתלאותהמתאימיםמשפטיותוכניאםקוהרנטי,הואשטקסטוטוען

 :אלהמשפטיםמביא
הדלת.אתפתחהוא . 1
מפוזרים.היוביגודחלקיכמה . 2
בחכה.הדגאתתפסהוא . 3

רפרנציאליתלמסגרתמתאימיםהםכיכקוהרנטיים,נתפסיםהראשוניםהמשפטיםשני

כללשבדרךמשוםזו,למסגרתמתאיםאינוהשלישיהמשפטאךחדר,-יוצרשהקוראהיפותיטית
טרנספורמציהלעשותצריךהקוראהרושובסקי,שללדעתולכן.חדר.בתוךבחכהדגיםתופסיםאין
 :סוגיםמשנילהיותיכולההטרנספורמציההזאת.למסגרתלהתאימוכדיהשלישיהמשפטשל

אחרמסוגבסיפורואילו •כעברייןהדגיפורשבלשיבסיפור •(למשלמטאפוריתטרנספורמציה
הראותמנקודתכנמסריובןהשלישיהמשפט-תצפיתבנקודתטרנספורמציהאו ;כבחורה)-

עודמוסיףהרושובסקילעצמו).חשבהוא :המליםהושמטו(כאילוהדלתאתשפתחהאדםשל
המשפטיםשניקריאתלאחריצרשהקוראההיפותטיתהרפרנציאליתהמסגרתשינויוהיאאפשרות,

שלהרגיללמושגעצמואתיגביללאהקוראספרות.בקריאתקרובותלעתיםשקורהכפיהראשונים,
שלושתישריינושיינקטומהדרכיםאחתבכלוחכה.דגיםכריכתשכוללחדרידמייןאלאחדו,

עמ' , 1982(הרושובסקי,קוהרנטיטקסטייצרוכלומררפרנציאלית,מסגרתלאותההמשפטים
1s-13 (. 

הואמשפטיםשלשי:ןירותירצףשכלשנטעןרינהרט,שלט'לדעתהתהיה,זושיטהשלהתוצאה
שמתקשיםאלהבשביל .האנושיהמוחשלוהדמיוןההבנהליכולתגבולואיןהואיל •קוהרנטי
"קוהרנטיותהמונחאתמציעההיאכפויה""קוהרנטיותאוקוהרנטי""בלתיהמונחיםעםלהשלים
 ) Explicit Coherence (מפורשת"מ"קוהרנטיותהמובחנת ) lmplicit Coherence (מובלעת"
 .) 163-162עמ' , 1980(רינהרט,
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שהתיארריהממהשיותרלינראה .עגנוןשלמיצירותיוכמהנבחןהבהאלהדעותחילוקירקעעל
המסובךהמושגאתלהביןבידינוהןיסייעוהאמנותיות,סגולותיהןעללעמודבידינותסייע

-קרהרנטירת.

כסיפרריםאותםתיארסדןדבהספרות.מחוקריכמההופתעוהמעשיםספדסיפוריכשהתפרסמו

 ,) 182עמ'תשכ"ח,(טוננו,כאוטייםסיפוריםעלדיברטוננו ,) 28עמ'תשי"ט,(סדן.מוזרים

עלאמרןשהיההממוצע,שהקוראמכךמודאגהיההואשדים.כריקודאותםתיארקרצרררייל
(קררצרררייל,המעשיםספרסיפורישלאסתטיתבהערכהבקשייםייתקלהריאליסטית,הספרות

 .) 47תשכ"ג,

בקריאתבקשייםנתקללאריאליסטית,לספרותרגילשהיההקורא,מדועהשאלה,נשאלת
אלהאגדותסיפוריהאםשאלה,ערד ?בהןמשופעתעגנוןשלשיצירתוהרביםהאגדותסיפורי

 3שעג-שעה).עמ'ואלו,(אלוהעז""מעשהבסיפורלדוגמהנעייןקוהרנטיים?

עדן",גןטעם"וטעמומרפאחלבבעלת:עזאלהאגדייםמרטיביםכוללהעז"·"מעשההסיפור
מתבטליםהסיפורשלהשיחבעולםכלומר,דרך.וקפיצתישראל,לארץמהגלותשמובילהמערה
יפהמשתלביםהמרטיביםכלזהלערמתאךהמציאות.מעולםלנרהמוכריםוהזמןהמקוםחרקי

שרווחעממיסיפורעלמבוססתהסיפורעלילתואמנםהיהודית.האגדהבעולם-אחרבעולם
מדרשיםאלהמרמזיםבפסוקיםמשופעוהוא ,) 7-4עמ' , 1963נרי,(ראהאירופהמזרחבהידות

 .) 531-521עמ'תשמ"ב,אלשטיין.(ראה

פעמיים ." ...ב"מעשהלאגדותהאופייניתבנוסחהדמיונישיחלעולםהקוראיםאתמכניסעגנון
האבביןהשיחותאחת"."פעםבמליםפותחתהשנייהוהפסקהעדן","גןמוזכרהראשונהבפסקה

שמנוסחיםכפילו","אמרבמליםהפותחותותשובותובשאלותישירבדיבורנמסרותלכן
"ראותועםלסיפוריאופייניתבנוסחהמסתייםהסיפורובמדרשים.שבתלמודבאגדותהדיאלוגים

ושאנן".שקטהחייםבארצות •ורענןדשןבשיבהינרבערדמת,לאאםכחור
ובדמויותהיהודיתהמיסטית""המציאותשלבכוחהמתחזקתהדמיוניהשיחעולםשלהאמינות
שמעישראלארץשלבקדושתהומתבשםיושבשהוא"עדצפת:לידרואהשהבחורהמקובלים,

שלוענפיםלבניםבסודריךמעוטפיםכמלאכיםאדםבניוראההמלכה,שבתלקראתונצאבוארכרוז
שעד)..עמ'ואלו(אלוהרבה."בנרותמאיריםהבתיםרכלבידיהםהדסים

אינוזהעולםכיאםשיח,עולםלאותומתאימיםהעז""מעשהשבסיפורהאלמנטיםרכלהואיל
קוהרנטי.הסיפורהאמפירית,המציאותלעולםדרמה

כאחת sשעא-שעג)עמ'ואלו'(אלוהשחיטה""עלבסיפורזהסיפורמזכירשעגנוןלצייןראוי
כללהומספרים ... "בסיפור:הראשית""הגיבורה-החולבתלעזמספריםשהיוהנאותהמעשיות

העזומעשהבקרניהם,דוביםשהביאודרסאבןחנינאו'שלהעזיםמעשהכגרןנאות,מעשירתמיני

מתוקהרבהחלבבדדיהמשםומביאהישראללארץבההולכתשחיתהאחת,מערהלהשהייתה
הוא :שיחעולמותשניעםעגנון"משחק"זרבדרךשעא).עמ'(שם,עדן."גןטעםוטעמומדבש
המציאות.לעולםיותרלקרובהשחיטה""עלהסיפורשלהשיחעולםאתהופך
"מןהסיפורלמשל,המציאות.לעולםקרובשלוהשיחשעולםבסיפור,אגדהמשלבשעגנוןיש

עלריאליסטייםבפרטיםפותחעובדיהרביהגאוןמררנועלקע-קפא)עמ' •ואלו(אלו 6השמים"

מתארהואמכןלאחרכפר.באותושחיוהאחריםהיהודיםרחצימנייןושלהרריושלהפרנסהמקרר

קצתלנוחחנייהשםרעשומרבםשחזרוחסידיםוביניהםקצרות,לתקופותלכפרשהגיעויהודים
עגנוןהאגדה.שלשיחלעולםמעברחולייתמשמשצדיקיםעלוסיפוריהםהחסידיםתיאורמהדרך.

ובמעשה " ...אחדבצדיק"ומעשהבנוסחהדמיונישיחלעולםריאלישיחמעולםהמעבראתמציין
ולאערבית,לסעודתוזימנונסתרים"ומלאחדאצל"נתגלגלצדיקאותר :הטבעמחרקיחריגהיש
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אתונטללחוץידואתפשטעניים.שהםהנסתריםהצדיקיםכדוןהיה,שענימפנילמאורנולוהיה
נעשההויאליהשיחלעולםחזרההמעברקעא).עמ'(שם,דירתו."בביתותלאההוקיעמןהלבנה

במליםומובהרתמודגשתוהחזרהצדיקים."מעשיגדולים"כמהנוסחהעל-ידיהואאף
שם).(שם, ...זה"דנושרמע ..."כשהיה

עולםואילוהמציאות,לעולםדרמהשלוהשיחשעולם •הסיפורשלהקוהרנטיותנשמותזרבדון
מעשה.כסיפורברמשרבץהדמיוניהשיח

שיחלעולםמציאותדמוישיחעולםבידבוררההפודהאידעגנוןשלמיצירותיובכמהאך
לאי-גרוםזהשילובאםהשאלהנשאלתבזה.יזהמשתלביםהעולמותשניוכאילודמיוני,

תחילהונצייד 8תפג-תקנ).עמ'ואלו(אלוימים","בלבבבנובלהנעיין?הבההיצירהשלקוהרנטיות
ואחרים. ,) 68-66עמ'(תשל"ד,ריסה' ,) 17עמ'תשמ"ב, , 58עמ'(תשל"ג,נוזלה'בהשעסקו

חנניה.שלוקורותיוישראללאוץהנלבביםשלעלייתםסיפרו :עלילותשתימשולבותבנובלה
שלתודעתןדוןרקנוכחהואאחריםפרקיםובכמהבנובלה,פרקיםבכמהרקמופיעחנניה

לו.מוקדשהראשוןהפרקכלשהוימתחילה,כבומודגשתביצירהמרכזיותואךהאחוות,הדמויות
המעשייםוכישוריופעולותיואגדית.כזמרתספקמציאותיתכזמרתספקמצטיירהואזהבפרק

את"נטלהטבע.מגדוחורגיםאינםאךשבקדושה,לענייניםקשוריםוברובםהתפעלות,מעוורים
ואף " ...למנורותקעורתחיבר ...רציחצחםומוקם ...המדרששבביתהמאורכליכלואתהמנורה
א(לופנים."זיולוונתןומירקשףבתוכו,מסתתותשהשכינהכלירכלהקודשרכליוהדלי"הכירו

לשייכםואפשר"הכלים"כתיקוןסמליבאופןלפירושניתניםאלהמעשיםאמנםתפז).עמ' ,ואלו
הטבע.חרקימגדוחורגיםהםאידאך ,) 119עמ'תשמ"ב, •נוזל(ראהמיסטילעולם

 :הדמיוןמןהוכהברשיששיחלעולםשייכים •מפירהנמסריםחנניה,שלקורותיוזהלערמת
מחילהדוןלהוליכניהתפיליןבעלגזלןאותררצהאחתפעם ...גזלניםשללמערהשהגעתיעד ... "

שלסיפוהלזמןקודמיםאלהשמעשיםכירוןאךתפר).עמ' •ואלו(אלוישראל."לאוץאחת
זמירנוכפוילהיחשביכוליםאלאדמיוני,לעולםהשיחעולםאתבהכרחהופכיםהםאידהנובלה,

מעשהעלחנניהמספושםרגםמעשיים,בענייניםתושייתומוצגתהשלישיבפרקאףחנניה.של
מפעםחץרוסוסיםעגלהנהגתילא"מעולם :הנובלהשלהסיפולזמןשקדםהדעתעלמתקבלבלתי
תצד).עמ'(שם,לביתו."אותרוהבאתיאותםוהרצאתינכהוסוסיועםטובעיהודישראיתיאחת,

הםהפרקבהמשךאךראשונים','כ"חסידיםהנובלהשלפתיחהבמשפטמוזכריםהנלבבים
הנלבביםשלדמויותכמהמוצגותהבאיםבפרקיםנרצץ"."אנשירכןשלומנו""אנשימכונים

שלהמשפחתילמצבמתוודעאףוהקרואהמלאים,בשמותיהם-נשיםוכמהגבריםכתשעה-
הנסיעהתיארוגםמציאות.זמרישיחעולםיוצריםאלהכלולקורותיהם.לעיסוקםמהם,אחדכל

אתמחזק-בדיונייםשמותיהםאםרבידאמיתייםשמותיהםאםביד-וכפריםעריםלידוהמעבר
התרחשותמקרםבתרךלאאך •הסמבטיוןנהוגםמרזנואמנםלמציאות.השיחעולםשלהקונה

עםמלחמהלהם.וישסמבטיוןלנהרקורבההאומנים)(של"וארצם :לתחומומחוץאלאהעלילה,
לעשרתיכוליםאינםלישראלאבל ...באומניאודירתואחתבבתחללאלףבהםשמכההחסידדניאל
חצה).עמ•(שם,יהושע."החלישםשכבוכלרם

ראמובדוןלהםועמדשטן"בא :מציאותישיחלעולםדמיונישיחעולםפולשהרביעיבפרק
סוחריםשלבסיעות"ופגעו ...הקודםבמשפטעירןאךתצר).עמ'(שםנוסעים?"אתםלהיכןלהם,

שהציעהטרנספורמציותמשתיאחתלעשרתלנרמאפשר " ...סחררהמיניכלטעונותובקורנות
ארהסוחריםאתמסמנתכשהיאמטאפרוית,במשמעות"שטן"המלהאתלהנידאר :הורשרבסקי

שבפניהםהפיתוייםאתכמשקפתהמלהאתולפושהתצפית,בנקודתשינוילעשרתארמהם,אחד
הפיתוייםבארשלאהנלבבים"הבינו :הטקסטמתוךמסתברתהשנייההאפשרותהנלבבים.עמדו
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יאספוישראלבאץרבריווחלהתפרנסכדיממוןלאסוףבפרקמטיאשיתעסקושמתוךלעכבם,אלא
תצז).עמ'(שם,לארץ."בחרצהנפשם
במשפטמעייניםאנוכאשרהשיח,עולםשלהקוהרנטיותבשיקוםבקרשיאנונתקליםזאתעם
מיניושארוסומיםחיגריםהאץרכלרנתמלאההסחורהעםהקרונותנתעלמר"מיד :לנ"להקודם
לקברילהוליךשדרכם •רגלותבניתידתבניתבידיהם,שערהשלאיבריםוצוררתמרמיםבעלי

תצז).עמ'(שם,אותם."וירפאומומיהםשיראונרות,מהםלעשרתקדושיהם

הםהסיפורובהמשךים,בלבמטפחתעליושביהודידמותלנלבביםמתגליתהשמיניבפרק
מציאותדמוישיחמתחרםהמעברנעשהכיצדהשאלהנשאלת 9חנניה.שלדמותושזוהייבינו

השעהשהריזה,למעברמתאיםהסיפרשזמןמעלההקודמיםבקטעיםעירן ?דמיונישיחלתחום
 :הקבלהמתורתדבריםזכרילביןהלילהדממתביןקושרהסופרלכךנוסףהלילה.חצותלאחרהיא

עדלרקיעמרקיעשמתעלהרתרשבחרתשיריםשלהקולזההספינה.מןערלהדקהדממה"וקול
שמגעתעדשם,ומתקשרותשםמתקבצותישראלשלשתפלרתיהםהספיר,לבנתלפתחמגיעשהוא

תקטר).עמ'(שם,המים."מןהואבררךהקדוששלקילוסוערלהכנגדםישראל.באץרהזריחה
אמירהלאלהםשאין"מים :זהבמקרםאגדהלשילובמשמשתהסמויהמספרשלרטוריתשאלה

וילדותילדיםשלקולותאלואלא ?כךכלהואבררךהקדושאתמקלסיםהםאפשרדיבורולא
זרומאגדהתקטר).עמ'(שם, " ...לירושליםהרשעטיטוסשכשעלההים.לתוךעצמםשהשליכו
הלכווהמזלותנכנסווהכוכביםשקעה"הלבנהלחנניהשנעשההנסתיאוראלמארדחלקהמעבר
דמותראוהשחרשהאירכיוןלעולם.והאירהשחראתהואבררךהקדושהעלהשעהארתהלהם.
ומטפחתבידרוספרלחייושתיעללוסדורותרפיארתירמגודלשזקנווראועיניהםהציצובים.אדם

תקיז).עמ'(שם,בנחת."שיושבכאדםעליהיושבוהואתחתיולופרוסה

עלינוחלק,באופןנעשהדמיונישיחלתחוםלמציאותקרובשיחמתחרםשהמעברואף-על-פי

התצפיתנקודתאתלשנותוהיאאחת,דרךבפנינועומדתנפגמה.הסיפורשלשהקוהרנטיותלהודות
ואמנםתעתועים.מראההיאשראושהדמותולטעוןהנלבבים,שלזראלהסמויהמספרשלמזר

עליושבאדםשראובשעהאומריםהעולםאומרתהיו"רמה :בטקסטמוצעתכזאתאפשרות
אךשם).(שם, " ...ומדבררתימיםלהולכינראהבזהכיוצאשאמרר,מהם?ישביםושטמטפחתו
אחדרכלספינהבאותההיואומרת"משבעים :בטקסטהדבריםהמשךמתוךמתבטלתזראפשרות

חלדי,מרדכישלרםרבישלבנריוסףשמואלרביאמר ...הדמותמאותהונתנהלנתועשואחד

לנרמאפשריםיוסףשמואלרבישלדבריושם).(שם, 10למקרמה."ישראלעםשחוזרתהיאהשכינה
חלקעדייןהואהנסמעשהשברשלו,העולםלתמונתהמתאיםהסיפורשלשיחעולםלבנות

לכךחיזוקואמנםדמיוני.שיחעולםדווקאולארמציאות,דמוישיחעולםכלומרמהמציאות,
הגאוןכמעשההמים.עלנסיםנעשושלפנינובדור"אף :הסמויהמספרשלבדבריואנומוצאים
אתבעריכהשעברומסאסרב,ליבמשהרביהקדושותלמידומניקלשפררגשמעלקירביהקדוש
תקמ).עמ'(שם,הסכנה."בשעתהטרנ"א

אינוחנניהשלשמקרהומדגיששהואמשרםהמספר,בידיבפנינונחסמתזרשדרךנראהאך
שתעהבאחדמעשהכגרןמחברתה,נאהאחתהישועה,מןלנרישהרבה"מעשירת :נסיםמעשה

מזהגדולהחנניה.אצלבאלאערףשרםברם ...כנפיועלוהרכיבוגדולערףבאפתאוםבמדבר,
ארתהברם ...ארתהנושאתחיתהוהרוחעליהיושבשהיההשלום,עליוהמלךשלמהשלאדרתו
כלרם,בהלעשרתיכולהיהלאמוצאהחנניההיהואפילו ...המלךשלמהשנפטרביוםנגנזהאדרת
מעלהכלפיעיניוזקףצרהצרתוחנניהשראהכיון ...עליהלישביודעתשבעולםכריהכלשאין
בלבועצההואבררךהקדושנתןהרבים.רחמיךעלאלאלהשעןליאיןעולםשלובונוואמר,

עלהמטפחתצפהמידעליה.וישבהיםפניעלמטפחתופרסעליה.וישבהיםעלמטפחתושיפרוס
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שהםלחבירו,קודםשהגעיאלאעדוולאשיראל.לארץשהגעיעדאותר,נושאתכשהיאהיםפני
לה,וגדבצרהוהיוהיםעליהםגעשלספינהוכשנכנסולספינה,שםוהמתינובסטמבולנתעכבו

תקמ).עוב'(שם,הים."אחשבלוםערבהואואילו

 nלמעשירישיךאינוחנניהשמעשהמדגישהואאחדמצדוהיפוכו.דברהמחברערשהזהבקטע
מעשהאללהתייחסכלומרכפשוטו,במעשהלהאמיןהקוראאתלשכנעמנסהוכאילוהשיועה,מן

הנלבביםשללקורותהיםהשוואהתוךהנס,גודלאתמדגשיהואאחרמצראךמציאות,כאלהנס
מטפחת.עלהדרךאתעשהרא mבספינהשטרהסכיאסגדולה,בצרהוהיוהים,עליהםשגעש

ושיאגדותבסיפוריהקוראכארסבספרישיקראו"ישהנובלה.בסיוםזרבכפילוחמורהאיןעגנןו
דונישמחנה,טובודברכה)יב,(משליררא pאניהראשוניםעללעצמם.תועלתויוציאושיקראו

ייושרהמהה'וקריט)לד,(תהליםקוראאניהאחרוניםרעלהדאגה,מןומצילהנפשאחמשמחטוב
 11 "אץר.

 rמאמשאינוהקורארו-משמעי:טקסטשיצרפניםמעמירשעגנוןלנונראההנובלהמסירם
המאמיןהקורא.ואליולחלוטיןומיוניכעלוםהנובלהשלהשיחעולםאתיכיןבימינונסיםבמעשי

 .מאמרחנוהנובע •שלרהמציאותלעולםכקרובהציירהשלהשיחעולםאת rיבבימינונסיםבמעשי
המציאותומריהישחעולםאחלקלוטיתקשהנסיםבמעשי rהמאמשהקוראלנרנראהזאתעם

שלנסיםכמעשהחנניהמעשהאליתייחסשהואמשרםעליו,כופההסמוי,המספרארשהסופר,

מסיובתבוטבכישוהסתייםהטבע,בדרךשנעשהמעשהכאללואעל-טבעי,כמעשהשיועה,

הנוסעים.כיתרבאסטנרבלהתעכבלאשחנניהמשרםיואליות,
להויתיכולהאינהספרותיתיצירהשלשיחעולםשנבייתזה.רוסיפסניתוחמתבררפניםכלעל

השחיעולםאםהקבעיהגםולפיכך.ארתה.הקואריםשלומהאסונותמהניסיןו. ,דעהומהתגוכרתקת
הקוראים.שלבעדותהמסדיסתבמידהתלויהלאאדקוהרנטיהואסיפורשל

הבהבה,משולביםאגדייםמוטיביםוכמההמציאותחרם nוכשאלמנטיםכנוכלהשעיינולאחר
ונארה,(סמוךהאחרןו""האבטוברסלנרהמוכרתתולמציאדרמהשלוהשחישעולםבסיפורנעייז
 .) 113 " 108 'עוב

 , 268 " 267 ,.תשכ"רשטרייךרוטבלמשל,חוקרים.כמהעסקוזרביצירהשגס(מרבן 11

 , 17תשמ"ב,;ברזל, 333 " 298תשל"ג,הרלץ. ; 48תשל"ג,;שקר, 206 " 204 , 1968;בנ,ד 273 " 272

;רעוד). 150 " 149,141תשמ"ה,פרקס, ; 21

הקיררה,אחעליהלשפותהפתילותמנוגחאח"הדלקתי :הריאליהמתחרםבפרטפותחהסיפור

מוזכריםהפתיחהלאחרמידאך .) 108עמ·ונראה,(סמוך "כתבתי.אתולכבסחמיןלילחמסכדי
מופתעוהואנפט,ללאנהוהמכאתמדליקהואאיךאותו,שואלתהשכנהמפתיעים.פרטיםכמה.

עלמשהואלאשםש"איןרואההוא ,המכונהאתבודקאוכשהבכדה.המכונהשהרימשאלתה,
שישם).(שם,בחדיושה."כשהלבנהתשירבלילישלובביברדגשלכעורושהבהיקקרקעיתה,

עלנפט][כלומר,קצתאלאבהשאין:"".רנסתכלתיכתבהסיפורשלהראשוןשכנוסחלציין
הזוזריםרחוקיםעניינים"המסמיךדימוין'וכטעזהדימוימחאוחולץ . " ...כעורשהבהיקקרקעיתה

הסיפור.שלהשיחלעלוםבלתי·ריאליאלמנטנכנסמוייהדבאמצעות .) 320תשל"ג,(חולץ,לזה"
שלכביתרהיחידהפרטמכר.לבקרהולךהמספרהאני-יואליסטיבעולםנמשךהסיפור

עלעליו"אומריםפתיחהנוסחתבאמצעותנמסדהריאלי,לתיאורמאתיםשאינושריס,מרהמכר,

אך .) 108עמ'ודנאה,(סמוךיגעיה."בלאהביתבמעלותלעלותיכוליםורוכבושסוסביתאותו

שנדיןהטרפנטיןריחעלשריט,מרשלשיחותעלריאליססייםבפרסיםהסיפורמשופעמכןלאחר

שלשםהיחהאחת"וחיבה :באבסורדגובלתשלושהטיווויאלירתתיאור-רהיטיורעלמהבית,

פגומהרזומימיןפגומהרזשאלאאבא,שלזרלביןבינההיהולא "אבא.שבביתכאוחהלבן,כלי
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שלכףשריטהגב'לונותנתיציאתועם .) 109עמ'(שם " ...צדמאותרפגמןשתיהןאוליאר .משמאל
 .הסיפורבהמשךתפקידתמלארזוכבסים,

במלותבזרזרקשורותוהןראשון.בגרףהמספרשלמחשבותיונמסרותמהביתיציאתולאחר
שלאתמהתיהמדריגרתמן"בירידתי :ברוראינוהלוגיתפקידןאךסמנטיות,תחביריותקישור
לסוףעדולירזלטעותהייתייכולהרי .הדרךאתאדםהראניולאביותרגדולהזההביתוהרי .תעיתי

ואניהסטירפא.שעלהשחורלגשרעדוהולךשנמשךהאפלהמרתףלתוךמגיעוהייתיהמדרגותכל
בעלאתמכיראניששוםמאפשרלרחוב.שיוצאותהמדרגותבאותןירדתיאלא •כןעשיתילא

 .) 110-109עמ'(שםלכן."קודםשםלהיותלינזדמןשלאפיעלאףבביתו,תרעהאיניהבית

למשל,הקישור.ממלותכמהבאמצעותמובלטשביניהןובקשריםשבמחשבותההיגיוןחוסר
זהבטקסטהמשפטיםאחרות,במליםבביתו.אי-התעייהלביןהביתבעלהכרתביןהקשרמה

והולךשנמשךאפל"מרתףאיזכררלכךנוסףקוהרנטי.טקסטיוצריםאינםהקשריםאךמקושרים,
באמצעותבסיפורשנוצרהריאליסטיהשיחלעולםמתאיםאינוהסטריפא"שעלהשחורלגשרעד

טרירריאליים.פרטיםגודש
מזריקיםרפרטיםטיולו,עללילה,באותוהנעיםהאדירמזגעלפרטיםהמספרמוסרמכןלאחר

צעירהבלונדיניתעלובעיקרלאוטובוס,שחיכתהנערותשלסיעהעלהאוטובוס,נסיעותזמניעל
באלאשהאבטרברסמאחרלה.יפיםשמכנסיםשיודעתוצעירהנאהכפועלתמכנסיםלבושה"והיא
עמ'(שםהגדול."בביתשביקרתילווסיפרתיזקניעםלדברעמדתיעמדידוחקתחיתהלאוהשעה

באמצעותנעשהשאינורקלאהמתזקנועםהשיחהלתיאורהצעירההנערהמתיאורהמעבר .) 110
"רק ...ש"מאחרסיבהמלתכוללשהואאלא •עגנוןבסיפוירהרווחת"פתאום".כגרןכלשהינוסחה
הדברים"בתרך :המתיםלעולםהחייםמעולםהמעבראתלהביןלקוראלסייעיכולאחדמשפט
עמ'(שם " ...הישןהקברותשבביתהמצבותכלאתומכירהעירבהרריותשבקימרנטגביצחקהגיתי

אףוהלהלו,להמתיןלנהגקוראהמספרעליו,ערלותהנערותכלהאוטובוס,מגיעואז .) 111-110

ישהאוטובוס.אתהחמיץלהרימה,התכופףוהואמידר,הכבסיםכףשנשמטהכיוןאךקצת,ממתין

והלכתימפוזריםהקטניםשמטלטלי"נזכרתיכיהאוטובוס,אתאיחרהוא-ראשוןשבנוסחלציין
פירושים.כמהעליהונכתבושבסיטואציה,האבסורדיותאתסרבלתשאינהכמעט"הדעתלכנסם.

כבאגדות,שלאהמת.זקנושלבחברתויחסיתארוכהסצינה.מתחילהנפשרמצוקתתיאורלאחר
עמי"הלך :טרירריאלייםבענייניםלולעזורזקנומנסהחשובים,תפקידיםהמתיםממלאיםשבהן

הממונהחיכך ...הצפוןלשכונתלילךאחרקררןעתידאםהממונהאתושאלהאבטרברסיםללשכת
שלבכברדושהיקלנצטערתי ...העולםבהרריותבקישאינוזקניבפניזדוןחיוךרחייךבזרזרידיראת

באבטרברסיםמשמשיםהיולאעדייןהזההעולםמןוכשיצא •אחרמעולםעצמושהטריחזקני
הרישיסע.הממונהאתוזירזהשולחןעמודאתזקניתפס ...לזקניעלבוןשגרמתיעלרנצטערתי
 .) 112-111עמ'(שם " ...הממונהברשידברהאבטרברסשזהרהיהסבור •זקןשלתמימות

לחוללבכוחוואיןבקטנות,עוסקהואשהרילמציאות,קרובשיחבעולםהזקןמשתלבלכאורה
קרובשיחעולםתואמתאינההופעתועצםאךבאגדות,שמתואריםמתיםשיכוליםכפינס,כל

לאמתהיהשאחרמוהחליק.הזקן"הקדימני :הסיפורבהמשךגרברתאי-הקוהרנטיותלמציאות.
זקניאתהנחתיבהולהייתישאחרמגופנית.הרגשהלהםאיןהמתיםהרישנפילתו,הבהילתני

למתיםאיןאםנברך:עומדהקורא .) 112עמ'(שםהקרון."עללעלותועמדתישהנחתירבמקרם
לאאםזר,אתזרסותרותשבקטעהטענותאחרות,במליםהמת.החליקכיצדגופנית,הרגשה

אי- .) 121עמ' , 1978(אנקריסט,לאי-קוהרנטיותגורמתלוגיתוסתירהבמובלע,אזבמפורש,
קשריםכרגילמסמנותאלושהריסיבה,מלותשלרשבאמצעותמתחזקתשבקטעהקוהרנטיות

כאלה.קשריםאיןשלפנינובקטעואילומשפטים,ביןלוגיים
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לביתו.בדגלהולךכשהואהמספר,שלדיאליסטיבתיאורשהתחילכפימסתייםהסיפור
קרובעולםולאדמיוניעולםלאכלשהו,מסוגאפשרישיחעולםיוצראינוהסיפורלסיכום,
שלאספרותחוקרישיהיולעצמימשעדתאני .קוהרנטיאינושהסיפורלהסיקעלינומכאןלמציאות.

 .עגנוךשליצירהעלובעיקרספרותית,יצירהעלשנגזראי-קוהרנטיותשלזיזגזרעםלהשליםיוכלו
אתלשנותאףאלאקוהרנטי,שיחעולםלבנותכדיהתצפית,נקודתאתדקלאלשנותיהיהאלהעל

נוחהתהיהעגנוןשלשדעתובטוחהאינניאךחלום.שללמצבעדותשלממצבהמספרשלתודעתו

 :שם"לומצאתישלאב"סיפודשכתבלדבריםנקשיבמזה.
ובלאסוףובלאשיעודבלאמחברווגדולמחברוקשהאחדשכלבדבריםלהגותלי.""וקשה

מךולמעלההדמיונייםהנחותמןלמעלהכלומדהמדמה,בכוחשדואיםממהיותרכלומדדמיון.
להוסיףצודךואידענייניאתשבידרתידומניהדמיוניות.בצורותשמתקשרותהמוחשיותהצורות
 .) 163עמ'דברים,פתחישם",לומצאתישלא("הסיפורעו.ד"

הערות

וכאינטליגנציהקוגניטיביתכפסיכולוגיהממחקריםברבע(מסגרת) frameשהמונחמעידואן-דייק
 .-1975כ Minskyאותוושטבעמלאכותית,

 . 1מס'העדהודאהואן-דייק,משתמששבו"מסגרת",למונחהשווה 2

תשכ"ז,עגנון.יוסףשמואלשלספוריוכלשלהתשיעיתלמהדורההםהיצירותשלהמקומותמראי 3
אחרת.צויןכןאםאלא

 • 103עמ'כגד,א'דאה ,-1925כלראשונההתפרסםהעז""מעשההסיפור 4

 • 456עמ'כנד,א'דאה ,-1931כלראשונההתפרסםהשחיטה""עלהסיפור 5

תאריךזהאםשספק •מצייןכנד 'א.;עגנוןסיפוריכלשל 1941כמהדורתנכללהשמים""מןהסיפור 6
 • 478עמ'כנד,דאההראשון.הפרסום

כמאמדו: S.R. Levinעסקשוניםשיחעולמותשלכשילוב 7
. 157 , 1976 ," Concerningwhat kind of speech act a poem is " ישכשיד .א:תיאוריםשנימציעלוין

כמהאךדמיוני,הואהשיחעולם .כ;דמיונימעולםופדנטיםושלמציאותימעולםופדנטיםשלעירוב
שהואמשוםהשני,התיאוראתמעדיףלויןהדמיוני.לעולםהועבדוהמציאותלעולםהשייכותתכונות,
כאינטרפרטציה.מסוימותלבעיותהולםפתרוןמאפשר

 . 461עמ'כבד,א'דאה ,-1934כלראשונההתפרסמההנובלה 8

דוגמתהטבע,חוקיעםמתיישבים"שאינםהעלילתיכמישורהקשייםכאחדזותמונהכלולברזלה' 9
 .) 17עמ'תשמ"כ,(ברזל,הקודש"לאץרמטפחתגביעלחנניהשלמסעו

 • 5עמ'כנד,א'דאההלוי;מדרכישלוםכןיוסףשמואל-עגנוןשלשמוהואזודמותשלשמה 10

הגדותלפיהןאגדותסיפוריאגדה"."סיפורנקראהואתדצ"ה) •.ברלין(שוקןכנפרדהסיפורכפרסום 11
 .) 90עמ•תשמ"כ,(ברזל,הנפשלהתעלותאלאמעשית,לתועלתמהםמצפיםשאיןסיפוריםהמחבר

כ"ספוסיפוריםמחמישה )'אכאות(שסומןראשוןכסיפורהתפרסםהאחרון""האכטוכוסהסיפור 12

ז'כיוםדברעיתוןשלולמועדיםלשבתותכמוסףהאחרון""האוטובוסכשמוקלכשינויהמעשים",
 .) 20.4.32 (תדצ"כאייד

וביבליוגרפיהקיצורים

מקררות

תפג-תקנ.עמ' ,) 1966 (תשכ"זשוקן,הוצאתואלו,אלוימים","כלבבעגנון,ש"י
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 • 113-108עמ' ,) 1966 (תשכ"זשוקן,הוצאתונראה,סמוךהאחרון","האבטובוסעגנון,ש"י

 • 163-162עמ' ,) 1977 (תשל"זשוקן.הוצאתרכרים,פתחישם",לומצאתישלא"הסיפורעגנון.ש"י

קע-קפא.עמ' •ואלואלוהשמים","מן •עגנוןש"י
שעג-שעה.עמ'שם,העז","מעשה •עגנוןש"י

שעא-שעג.עמ'שם,השחיטה","על •עגנון '"ש

מחקרים

תשמ"באלשטיין.

 1978אנקריסט,

 1968בנד,

תשל"גבחל,
תשמ"בברלז,

תשל"גחולץ.

 1982 •הדושובסקי

 1977ואן-דייק.

 1979ואן-דייק.

 1980ואן-דייק,

 1981ואן-דייק.

תשמ"בריינמן.

תשל"דריס,

תשמ"הריס,

 1976רדדסדונק,

תשכ"חטוננו,

 1976לרין.

 1978לי,

שמואלהעז",''מעשהבסיפורעיון-סמוימדרשי"רקע •אלשטייןיואב

עובד,עם(מלקט).ברזלהלל •יצירתועלמאמריםמבחר-עגנוןיוסף
 • 531-521עמ' ,) 1982 (תשמ"ב

Nils Erik Enkvist, "Coherence, Pseudo and non-coherence, Semantics 
109-127 . and Cohesion, ed. Jann-Ola Ostman, Abo, 1978 pp 

Arnold J. Band, Nosta/giaand Nightmare: A Study in the Fiction of 
1968 S. Y. Agnon, Univ. of California, 

 ) 1972 (תשל"גאוריין.בדהוצאתלקאפקא,עגנוןכיןברזל,הלל

.הלליצירתועלמאמריםמבחר-עגנוןיוסףשמואל"מבוא", •ברזלהלל
 • 168-9עמ' ,) 1982 (תשמ"בעובד,עםהוצאת(מלקט),ברזל

עגנון','לש"'המעשים''ספדלכמפתחהפתוח"המשל •חולץאברהם
 • 333-298עמ' ,) 1973 (תשל"ג , 2מס'ד,כדןהספרות,

Benjamin Hrushovski, "Integrational Semantics", Contemporary 
-Perceptions of Language: /nterdiscip/inary Dimensions (=George 

. town University Round Table on Language and Linguistics), ed. H 

156-190 . Byrnes, 1982, pp 
1977 , ntext, Longman סT.A. van Dijk, Text and C 

," T.A. van Dijk, "Recalling and Summarizing Complex Discourse 
. Text Processing (=Research in text Theory, Vol. 3), eds. W 

48-118 . Burghardt, K. Holker, W. de Gruyter, 1979 pp 

1980 ,. T.A. van Dijk, Macrostructures, Hillsdale, N.J., Erlbaum pub 
1981 ; k, Studies in the Pragmatics of Discourse, Mouton ~ T.A. van D 

מס,ראובןהוצאתעגנון.כיצירתעיונים-ואמנותאגרהויינמן.אדיה

 .) 1982 (תשמ"ב

טרקלין.שנייה.מהדודהעגנון.ש"ימסיפורילחמישהפרשנותריס,הלל
 .) 1974 (תשל"ד

 •בד-אילןאוניברסיטתהוצאת •וכסא''הדוםחקר-הנשמהקולריס,הלל
 .) 1985 (תשמ"ה

Hugo Verdaasdonk, "Concepts of acceptance and the basis of a 

. theory of texts", Pragmatics of Language and Literature, ed. T.A 
179-228 . van Dijk, North Holland pub. co., 1976, pp 
 .) 1968 (תשכ"חמסדה,עגנון.פשרטוננו,משולם

',' Samuel R. Levin, "Concerning what kind of speech act a poem is 
-Pragmatics of Language and Literature, ed. T.A. van Dijk, North 

141-160 . Holland pub. co., Amsterdam,1976, pp 
 •הזזרחייםעגנון '"ששלביצירותיהםעיונים-החסדרגעאל.מסעלידנה

 • 1978רשפים.הוצאת
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 j. 1981לגגלכ

 1963נוי.

חשי"טסד(,

 1974סלו,

"ה.תשמס, pטו

ן nתשמוקס,פ

שכ"ג n ,ויילקוצדז

שכ"ו nרוטגשטדיין'

 1980ירגהוט.

שכ"ר nשלרם,

תשל"גשקד,
תשמ"גשקד,

, ual Meanings וex. וMaria M. Langleben, "Latent Coherence, Con 
279-313 . and the lnterpretation of a Text", 1ext (1) 3, 1981, pp 

1963 , Dov Noy (ed.), Folktafes of lsrael, The Univ. of Chicago 
תש"'ט.ד, mהמאהקיץובעגנרז.ש"יעלסדז.דב

se", New זJohn R. Searle, "The Logical Status of Fictional Discou 
319-332 . 1974, pp ו,. erary Hi3tory, Vol. 6, No וU 
זניברסיסחאענגןו.ש-שלהא•רונ•העלהה•תםvנת:אנמותפרקס,אסתר

 .) 1985 (חשונ"ה ,חל-אביב
שופים,הצראתהעגנונית,כיצירהקומיים•כט•ם:הסמיושחוק , oפוקאסתר

 .)ו 987 (תשמ"ז

 ) 1961 (תשכ"(שוקן,הרצאתעגנןו. '"שסיפור•עלמסותקווצרייל,ברוך

הספירםאת'הרצש•'לעגונןהמעשים'ספו'כהזמן.חוו•תןררטנשטידינתן
 • 179-265עונ- ,) 1966 (תשכ•רהיהודית,הסרבנותשל

, ics Toda.v וTanya Reinhart, "Conditions for Text Coherence'', Poe 
1980 , 161 . No. 4, 1980, pp ,ו. Vlo 

הקבלה,"בספרותהתינוק'גדיאלרבי•מעשהשל"מקרחתירשלרם,גדשם
עזנ' ,) 1966 (תשכ"ו ,היהוידתהסוכנותשלהספדיםהוצאת •ש•לעגנון

289 " 305 . 

 .) 1973 (תשל•גפועלים,iכפדייחן.עגונלשהסיפוראמנותשקד.גvזררן

 ",ענגו()ו nש(עלשןךהןהשכינהתהיהפהאןומתהצ" ,שקד jגךשר

הקיבזיהצראתרבתפו:זה,באץו-כ•,כרך ! 980 " 1880הס•פורתהערכית

 . 2ננ 1ss-עונ· ,) 1983 (חשמ"גהמאוחד,




