
תחבירשלבפרטהפיוטכוח
עגנוןש"ישל(תשי"ג)חנוניםבשמונתהניגודשלב"ואילו"עיון

קרריצבימנחם

אישיסגנוןשללהגדרתוהיסודותאתלהניחחותרהואסגנון'שללשאלותנזקקשבלשןאימתכל
הלשוןתופעותשלמדוקדקתיאורבעקבותאלאההתרשמות,בדרךשלאהמחבריםמןלמחבר

פרטימביןפרטיםאותםלבחירתהנכונההשיטהאתלמצואעליומחבר.יאותושלבכתיבתו

עשוייםאלופרטיםהמחבר.שלהבעתודרךאתהמייחדהקובכוחבהםשטמוןהמרובים,הלשון
שיטתושלהתופעותבזיהוינוחותשלושיקוליםהשיח,ועדמההגההלשון,תחומימכללהצטבר
בחירתנותהיהאלומעיןמשיקוליםזה.עלזהתחוםבהעדפתלהכריעכדיבהםישוהדיוןהתיאור

 2(תשי"ג).כתביושלהכרכיםבשמונתעגנוןש"ישלבלשונוהתחבירבתחוםזהבעיון

שלאלאהתנאישלשאינוו"איל"והואלתיאורנונושאשישמשהתחבירמפרטיהפרט
 3הניגוד.

חכמיםבלשון"ואילו"שלהמבנהמקורות

התלמודשלבגמראהניגודשל"ואילו"עםהתחבירי-הלימודיהמבנהשלמקומותלמצואאפשר
לו'מינאההואדא"לוהיינו :לדוגמהבהם.•הנאמריםהדבריםאלמתלוויתשאירוניההבבלי,
גבןאיתינכואגןואלווגו,דישבחדשיםששתכי 6בכוכתיבמניינו'מעליכןאגןחנינא
ביןמההשוואהעולהכשהאירוניה ,)ב"עפז(פסחים Bמידילכועבדיכןקאולאשניכמה

מתוכןמתקבלתהאירוניהזהבמקוםהדובר.שלהאקטואליהמצבוביןשבמקראומעשיםדמויות
אמר :מהמקראהמאמרבעלשלמסקנותיואלאמהמקראמובאותאינםוהםשבמבנה,הדברים

שנתנבאונביאותושבענביאיםושמונהמארבעיםיותרטבעתהסרתגדולהנחבאבראבארבי
יד(מגילהלמוטבהחזירתןטבעתהסרתואילולמוטבהחזירוםלאשכולןלישראללהן

 9 .)א"ע

שלבמבנההגלומותהאירוניהאפשרויותאתלהבהירכדיבלבד,דוגמותאלאכאןאין
לשוןשלהדגםאתלולסגלעגנוןש"יאפואהיהיכולהבבלית.הגמראבלשוןבמקורו"ואילו"

הפרטיםשלו.האירוניתבקונוטציהוהןהצורנייםבמרכיביוהןהמאוחרת)חכמים(לשוןחז"ל
ואילו", ..."שאילוהזיווג(כגוןבלבדזכרםשבאוישעצמו)("ואילו"שנשמריםיששבצורה

בלשונוהפךהאירוניהשלהתכניוהצד 10שנינו"),"לאהסיוםהיתרון'דרגתשלהפנימיהמבנה

שונים.בכיווניםולפתחובולהתגדרכדיבובחרשהואעדעיקר,עגנוןשל
עצמו'"ואילו"עלנוסףצורניים,לשוןזכרי"ואילו"שלהניגודבמבנהמקייםעגנוןלעתים

וסברהמחז"ל,שינויבלאכביכולשואלשהואהדגם"אוטנטיות"עללהוסיףכדיבהםשיש

האירוניההחרפתהייתהזהמגבירצורנישימושלידיאותושהביאוהמטרותשאחתהיא
 :האפשרויותואלו .שבו

בלשוןלעתיםשמצויכפיהניגוד,מבנהשלהכפולהסימוןכלומרואילו", ..."שאילו
שלמהכישראלכזהבצערהיהלאהדגשבלעובשעההנביאיונהאפילוחייכם .... lי:יחכמים

לביתשנכנסכאדםונכנסהדגבמעיהואברוךהקדושלוהרחיבהדגלמעינכנסיונהואילשזה,

 1990 : 30-28עבריתכלשנות
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שלמהישראלואילוובתהומות,שבמיםמהכלוראהכחלונותעיניושתיוהיוגדולכנסת
כשבוש,היומסוימיםאנשים . 2קעא).עמ'כלה,(הכנסתאוכלוסא.באותהמתמעךהיה

בקנאבינהוט,שהרגשנוכמותבהםהרגשנוולאנשנוששםלהםוקנובעולםשםלהםשקנו

מעולםשמענושלאדבריםולימדבאקנאבינהוטואילושידענו'מהעלהוסיפוהםואילש
השלום,עליורבינוממשהאפילוהםגדוליםהרירבנים,ולעניין . 3 .) 301עמ'ללון,נטה(אודח

ופרשהפרשהכלאיןהםואילוואילךשמותמספראלאבתורהנזכראינורבינומשהואילש
ריר).עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספראותןמזכיריםשאין ...שבתורה

לששהבראתישבראתימהכללמשה,הקב"הלואמר . 13.4 : 12השנישבאיברהטיעוןשלילת
שיא).עמ'ואלו'אלו(מנוחה,בראתילאמנוחהואילוימים,

עללרמזאלאאדמהתפוחינתגלולאאומרואני . 5 :שנינו"ב-"לאמסתיימתהשלילה
טעםבוטועמיםשהיומןהואברוךהקדושלהםנתןבמדברישראלשכשהלכוהגאולה.

שמאושומים,מבצליםחוץשבעולם,הטעמיםכלחגבים,טעםדגיםטעםבשרטעםפת
שכח).עמ'כלה,,כנסת (7שנינולאאדמהמתפוחיחוץואילומעוברת,תריח

לגביואילוהחלש,אתמנצחגבורשבעולםבנוהג . 6 :לגבי""ואילובצירוףמוצגהניגוד
כמהלאכול,פתמבקשאדם . 7 .) 225עמ'שלום,(תמולהגבוראתנוצחהחלשקומריצחק

המעשים,תכלית(ספר ...הפהמןמוציאיןהלבעלשעולהכלדיבורלגביואילו , ...בודקבדיקות

רה).עמ'והעצים,האש

לבותאוותלונתנו . 8 :מהמקראפסוקיםעלבחלקםאובשלמותםנסמכיםהטיעונים
מדעתו,אינםדודשלשיריושכלהמלך,מדודיותרשעשיתעליךדעתךתזרחאיי,אייוקראו,

(כדודומדעתךמעצמךעשיתאתהואילולשוני,עלומלחובידיברה'רוח 14אומרהואשכן

שטו).,עמ'ואלואלושיר,כלילהםחשבו
הניגודבמבנההאלההצורנייםלסימניםהבבליהתלמודמלשוןדוגמותלהעלותנוכל

קדרהכמעשהקדרהכמעשהולאקדרהכמעשה ...ואורזואילו": ..."שאילו"ואילו";של
מזונותמיניבוראנתחלהקדרהבמעשהואילוקדרה,כמעשהולאוסוף,תחלהעליוומכרבין
ולבסוףבדברונהיהשהבלעליומברךנתחלההנאואילושלוש,מעיןאחתברכהולבסוף
 :השניבאיברהטיעוןשלילת .)א"עלד(ברכותשבראתמהכלעלוחסרונןרבותנפשותבורא

מןהיוצאעלאלאערלהמשוםהארבעיםאתסופגיםאין 15תנינ,נמיאבןאףזיראא"ר ...

שלילתסיום .)ב"עכד(פסחים ...לאורמוניםתאניםמתותיםואלובלבדהענביםומןהזיתים
פסולהאמות ,,עלאמות ,,בהשאיןסוכה לכ... 16 :שנינו"ב"לאהשניבאיברהטיעון

 .)א"עג(סוכהקתנילאשלחנוואילוכשרהורובוראשואלאמחזקתאינהאפילווחכ"א
שמעוןרבימשוםיוחנןר'ואמר"ואילו":לאחרשם + 17"גבי"היחסבצירוףמוצגהניגוד

מזמור lשנאמר'דמגוג,גוגממלחמתיותראדםשלביתובתוךרעהתרבותקשהיוחאיבן

גביואילועלי,קמיםרביםצרירבומהה'כתריהוכתיבבנואבשלוםמפניבברחולדוד
כתיבלאצרירבומהואילוריקיהגוולאומיםגויםרגשולמה 19כתיבדמגוגגוגמלחמת
 20 .)ב"ען(ברכות

האירוניתהקונוטציהעלונוסף"ואילו",הניגודשלהפורמלישבמבנההפרטיםעלנוסף
בהםשישוהפרגמטיקההסמנטיקהשבתחוםסימניםעגנוןש"ישלבלשונומצוייםשבו,
הסרגלהואהסמנטיהפרטחז"ל.מלשוןוההמשכיותה"אוטנטיות"חותםאתלהטביעכדי

רבים :האלוהות] +[הוא"ואילו",שלבניגודהמשתתףהראשוןהשמניהצירוףשלהסמנטי
חז"ל,במקורותלרובשמצינוכפיהוא,ברוךהקדושעלמדבריםעגנוןשל"ואילו"ממבני

הסרגלבעלשמניבצירוףמידותיו)אלאומעשיואל(אואליוהניגודמובאכשבהמשכם
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משובצים"ואילו"שמבניהוא,הפרגמטיהפרטארם]. +[לרובהאלוהות],- [הסמנטי

שלבלשונווהןהגמראבלשוןהןמעשה,סיפורשלבמהלכושיחה,בקטעירביםבמקרים
השיחה,לשוןשלהמיוחדלמשלבהיכרכסימןייחשבזהפרגמטישפרטהדברקרובעגנון.ש"י
בלשונוולאחכמיםבלשוןלאזומעיןסוציו-ליבגווסטיתלקביעהלהפליגבידנושאיןאלא
אלו.עבריותבלשונותמשלביםביןלהבחנהמספיקיסודהיעדרמחמת •עגנוןשל

בעיין .עורריןאיןועליהםבלבד,והפרגמטייםהסמנטייםהפרטיםאפואבידינוישזהבתחום

 ...למשההקב"הלואמר :כותבעגנוןמופת.לוששימשהחז"לובלשוןעגנוןבלשוןבדוגמות,כאן
לבוובתןממצריםהוציאנוהואברוךהקדושהרי 21לבו,אלאמרכךאחר . 9 ;) 4מס'דוגמה(לעיל,

 ;שצ)עמ'ואלו'אלומשה,עזריאל(מעשהמעולםשמעלאכתובזהדברהיכןואילו ...הפסחאת
 . ..תלמידיהםאתשאונסיםשבחםכלהללוהמלמדיםואילודפים,מונההואברוךהקדושאין . 10

 . ..אלעזר:א"רהגמראבלשוןוכבגדםשיחה).תוךוכד;עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספו
פתיחותאחריםבמקומות ;ע"א)קכז(שבת ...כתיבהואברוךבהקדוש 22ואילו ...ודםבשרמדת

 . 11 :לדוגמה .עגנוןשל"ואילו"משפטיבראשעומדות " ...שבעולם"בנוהגמסוגשבמדרשים

שהבלהצדיקיםכלאתהניחהואואילושמכירים,מיאתמברכים,מיאתשבעולםבנוהג

 ;תעט)עמ' •ואלואלוהרואות,(עיבינו ...הנסתריםהצדיקיםאתלברךוציווהאותםמניריך
תכלית(ספרהסדריםעליהםבשתנוהםואילו ...בסיעהכרטיסלולוקחאדםשבעולםבנוהג . 12

ולב).עמ'והעצים,האשהמעשים,

לשוןשלאופי"ואילו"שלהביגודלמשפטילשוותהיתרהבהשתדלותועגנוןהשיגהאם

ובפרגמטיקהסמנטינסוגלשבקונוטציה,בפרטיםהפנימי,ובמבנההחיצוני(במבנהחכמים

לשוןשלכססמןכשלעצמוהמבנההעמדתאתדהיינוהמיוחדת,מטרתואתכאחד)שלהם

במשפטיהנמסריםהדבריםבתוכןאישיתמעורבותהבעתשלכגוןהספרותית,המטרהבשירות

 ?עגנוןשלבלשונוהביגודשל"ואילו"בשימושילשונייםכלליםלכלולאשפרהאם ?"ואילו"

תקופותבכלשווהבמידהבינותזה"ואילו"שלבהפעלתוהסופרשלהמיוחדתדרכוהאם
 ?כתיבתוסוגיובכלעבודתו

 .אחרוןואחרוןראשוןראשוןלהשיבבנסהאלושאלותעל

עגנוןבלשוןהביגודשל"ואילו"שלמעמדו

של"ואילו"שלמקריםכמאתייםנמנועגנוןש"יכתביכלשלתשי"גמהדורתשלהכרכיםבשמונת
השביהאיברשהואהמשפטבראשומקומוההנגדה,שלתואר-פועלהוא"ואילו"בכולם 23הביגו.ד

הקבועמקומועל-פיוהןלצייןנועדשהואההגיוניהיחסעל-פיהןוהעימות.ההנגדהמבעשל

חלקשלפועלכתיאורמשמשאינוזהש"ואילו"לומר,ביתןשבמבעהשביהאיברבראש

הואכלומר 24כולו.השיחשלאוהמשפטשלאלאשלו,הנשואשללאאףהמשפט,מחלקי

צירופיםמעמתהוא :זוהתניהבומצאנו .) complement ("משלים"ולא ) adjunct ("בספח"

כמשפטינטוי.מקורכמשפטילהתממשעשוייםשמבייםצירופיםאדהםאםגםזה,עםזהשמנים

להתממשהעשוייםיחס,צירופיאו ;תעצים)רואיםאבואלו(במקריםשאלהכמשפטיאו ,=ש

צירופיהםאיןזהעםזהלא-פועלייםצירופיםמעמת"ואילו"לעולם :כלומר .פועלכתואריגם
 .עגנוןש"ישלבלשונוהיאחכמיםלשוןמירושתזוהתניה ;נטוי)פועל

כמבבהייחשבוהםממש,שמבייםצירופיםביןהוא"ואילו"מקרישלהמכריעשהרובמאחר

 2המסומן.'כמבבה ) 10% (היחסצירופיושלהתעציםשלוהמקריםמסומן,הבלתי
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המסומן'במבנה(ביד"ואילו"שלהמקריםבידלהכחידבידינואידזהמקובלתחביריבתיאור
ובידהמבע,איברישבידהניגודשלההגיוניהיחסהואתכנםשכלמסומך)הבלתיבמבנהביד

יחסאלמתלוויתממנה)המסתעףאחראמוטיביתוכך(אואירוניהשבהםמקריםאותם

כדיהפועל,תואריבניתוחאחרותתורותאלאפואפוניםאנוכורחנועלשב"ואילו".הניגוד
זה.פועלתוארבתחוםבפנינומציגהעגנוןשלשלשונוהחדשותהעובדותאתליישב
פועלתואריובידהקורא)או(השומעלנמעךהמכווניםפועלתואריבידשמבדיליםיש

שהואעגנוןשלבלשונו"ואילו"יש :בדיוננויפהזוהבחנה 26הכותב).(הדובר,למועךהמכוונים

וישהשיח,חלקיבידאוהמשפטיםבידהיחסאתלנמעךמבהירוהואהגיוניפועלתואר

כלומרבמשפט,הנאמריםהדבריםאלהמחברשלהרגשייחסולגילויגםהמשמש"ואילו"
המעתקאתלתאראפשר 27יאקובסוזר'שלהלשוןתיפקודיכמירךאףלמוען.מכרוזהוא
לאפייךמיועדשהיהפועלתוארכלומרהמסר'שלהפועלתואר :עגנוןאצלב"ואילו"שחל
שלהפועללתוארעגנוןאצלהפךהמילולית,התקשורתבתהליךשנמסרוהדבריםתוכךאת

המבע.אתהמרכיבותהמליםעלעצמה,הלשוןעלהמרמזפועללתוארכלומרהצופן.
שבמשפטיםהשונותהטענותבידהניגודשלההגיוניהיחסכצייד"ואילו"שימשמקודם

כציידלשמשנוסף,תפקידלוסיגלהואמכךולאחרושלאחריו,שלפניוהשיחבחלקיאו
שימושוגםפסקשלאמאחרחלקיו.בידמקשרש"ואילו"במבעהמצויההאירוניתהנעימה
הלשונייםהסימניםהםמהלבדוק,מקוםישעגנון,שלבלשונוזהפועלתוארשלהראשון

ביניהם.לחלוקה
ישכזועלההיגיון'במישורמתרחשמליםצירופיושלמליםשלבמשמעויותיהןשינויכללא

איד 28הפרופוזיציות)בתחביר(כגוזבלבדההיגיוןתהליכיעלהמיוסדיםוההסבריםשהתיאורים

ביטוישלההגיונישנתרכזייתכןשהריהסמנטיים.המעתקיםכלאתלהאירכדיבהם
כפיאינהבומופיעשהביטויהמבעמשמעותכןואף-על-פישינוי,כלחללאמסוים

הבלשניםבחוגילאחרונהשעלומאחרמהם.חלקהיהביטוישאותוקודמיםבמבעיםשהייתה

המשפטשבתחום ) referential (האיזכוריתהמשמעותמתורתיותרגדולהעצמהבעלותתיאוריות

גםלהבהירכדיבהןלהיעזרבידינויששבהך),האמתערךיסודעלהגיוניותקביעות(המביע

השיח,תחבירהיאאלו,מתיאוריותאחתלתארם.כליםכךלפנילנוהיושלאסמנטייםשינויים
 29עגנוך.ש"ישלבלשונו"ואילו"הניגודקשרלתיאורתיאורטיכרקעלנותשמש

חלקיבידאומשפטיםבידהניגודשלהטהורההגיוניהיחסאתעגנוןאצלמצייד"ואילו"איד
רגשותאתהזאתההגיוניתלמשמעותמוסיףהואשלםממבנה-של-שיחחלקבהיותו :שוניםשיח

ערךשוותניגודמלתב"ואילו"לראותאידכזעלביניהם.הקשרועלהמשפטיםתוכךעלהמחבר
מצויה).אינההמועךשלהרגשיתהמשמעות(בהךעגנוןאצל"אך" "-ו""אלא", ','לבא"עם

עגנוןבלשון"ואילו"שלהמסומןהמבנהאפשרויות

עגנוןש"ישלבלשונוהניגודשל"ואילו"שלמסומךבלתילמקרהדוגמהכאךנבדוק
מבלתיהמבנהאתלהפוךעשויבהםשינוישכלהשוניםהלשונייםהפרטיםאתבהונבודד
באיםהםואילולירידנוסעהעולםכלתמיה.ועמדהפונדקיראה . l 3 :למסומןמסומך

 . l :האלההלשונייםהפרטיםמצוייםזובדוגמהתצט).עמ'ואלו'אלוימים,(בלבבלכאך

מהכתוב,מובאהבהם(איןהםפשוטיםחיווימשפטיהניגודאיברישניהרעיוני-הפנימיבמבנה

פנימייםמבניםהופעת ;השניהאיברשלילתבהםואידהיתרון'בדרגתהשוואהבהםאיד

בלבד"ואילו"על-ידינעשההניגודשלהגלויהסימון . 2 ;למסומן)המבנהאתתהפוךכאלה
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השניהאיברהקדמתבואיןואילו", ..."שאילוהכפולהסימוןבו(איןהמבנהאיברישניבין

כדיבוישאלומסימניםאחדכלשנינו";"לאהשלילהתוספתבוואין ;" ...לגבי"ואילועל-ידי

("כלנושאייםשמניים)(צירופיםשמותשניביןהואהניגוד . 3 ;למסומן)המבנהאתלעשות
הצירופיםאחדהיהאילורגילים.דקדוקיים-תחבירייםנושאיםשהם )"םה"כנגדהעולם"
(הפותחשאלהבמשפטאוש·במשפטאונטוי,מקורשלבמבנהמתממששניהם)(אוהשמניים

מהתפקידהאפשריותבסטיותהדיןהוא .מסומןמבנהבמבנהרואיםהיינושאלה),במלת
כללי·נושאאוהגיונינושאאופסיכולוגי'נושאהואשהנושאאימתכל :הנושאשלהתחבירי

שבמשפטיםהענייניםבמכלולהמקופלנושאשהואאו ) theme (הענייןנושאשהואאוסתמי,

הסרגלים . 4מסומן.מבנהבמבנהלראותישפשוט,תחבירינושאואינו"ואילו",שלפני
זהיםב"ואילו"זהעםזההמעומתיםהנושאיםהשמניים)(הצירופיםהשמותשנישלהסמנטיים

 +[הםהסמנטייםשהסרגליםבמקוםזהכך .מסומןמבנהבפנינוביניהם,דיסהרמוניהכשישהם.

מבנהכל . 5זכר].-ו[זכר] +[אואדם],-רנאדם] +[אוהאלוהות],-ו[האלוהות]
("ראהעצמהעםהדמותשיחתכוללשיחה,שלבמהלךנאמרהניגודשל"ואילו"של

מבנהבפנינולמצואאנועשוייםחסר,זהפרגמטישפרטבמקוםתמיה").ועמדהפונדקי
נ o •מסומן

הניגודשל"ואילו"שלבמבנהעגנוןבשימושיכללים

ולמסומנים,מסומניםלבלתיסוגים,לשניהניגודשל"ואילו"מבנישלהחיצוניתלחלוקה
לבעליאחרות,אפשרויותלשתיבהםהמובעיםהדבריםתוכןלפיהפנימיתחלוקתםמצטרפת

לפיכךזו'אתזומונעותאינןאלוחלוקותשתיכזאת.כוונהולמחוסריאירוניהשלכוונה
 :הזאתהאפשרייםהצירופיםטבלתמתקבלת

l . מסומןבלתימבנה

מסומןבלתימבנה . 2
מסומןמבנה . 3

מסומןמבנה . 4

אירוניתכוונהבושאין

אירוניתכוונהבעל

אירוניתכוונהבושאין

אירוניתכוונהבעל

מקרים)-50(כ 25%כ"

אין

מקרים) 60 "כ( 30%כ"

מקרים) 85 "כ( 42%כ"

אירוניההמביעעגנוןש"ישלבלשונו"ואילו"שלהניגודלמבנהמקוםאין :אומרהווי
המבניםכללאמאידך'לפחות).לכך'בחניםהאחד(על-פימסומןמבנההואכןאםאלא

אחר'רגשיבתוכןבהםמתחלפתשהאירוניהאפשר :אירוניהמביעים"ואילו"שלהמסומנים
התוכןאתמצייניםאירוניה,שלכוונהבהםשאיןמסומניםהבלתיהמבניםממנה.ינהמסתעף
בלב.דהעימותשלההגיוני

שנרשםבסדראותןנביאכאן.מאלףלהיותעשויאלולשוןלכללינבחרותבדוגמותהעיון
בטבלה.

l . בלבד)ניגודשלהגיוני(תוכןאירוניתבוכוונהשאיןמסומןבלתימבנה: 
ואלו,אלוימים,(בלבבהיםאתבשלוםעברהואואילו , ...בסטמבולבתעבנושהם .... 14

(סיפורבעיתוןקלהשעהקוראאתהואילו ...ש"סאביךסייםפעמיםשבע . 15 32 ;תקם)עמ'
וזקוף,גבוההואאמשלישנראהזקןאותו . 16דנג);עמ'המנעול,כפותעלפשוט,
 ...יפואנשירוב . l 7 ; ) 96עמ'ללון.נטה(אודח ...וכפוףרבוביתשלכתינוקנמוךהמסגרואילו

המדינהשרוב . 18 ;) 136עמ'שלשום,(תמוללעצמואדוןקומריצחקואילו ...באחריםתלויים



קדריצבימנחם 72

ובחלבובבשרבלחםמשופעתחיתהבבווריאיושבתשהיאקצנאוואילובמזונות,דחוקהחיתה

הלכושמא ...לנוהיוצדיקיםכמה .... 19 ;) 81עמ'ונראה,סמוךערים,שתי(ביןוכפירות

ע(ד ...ישראלארץאתלקנותמשתבחיםהציוניםואילוישראל,ארץאתלקנותהחוגראצל
כמותנראהזהואילוקצרים,ואינםקצריםנדמים ...והצנומיםהואילאלא . 20 ;קנז)עמ'הנה,

קעג).עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספר ...שהוא

 .איד-אירוניתכוונהבעלמסומןבלתימבנה . 2
אירונית.כוונהבושאיןמסומןמבנה . 3

הרעיוני-הפנימיבמבנההיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהא.

וחכםשאמהרדבריהםממשמעות . 21 :המבנהאיברישניביןהיתרוןבדרגתהשוואהבויש

ובעשירותובמקוםבזמןתלויהשהנבואההנבואה,מןהחכמהאתשהעדיפונראה 33מנביאעדיף

 34רו).עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספר ...בלבתלויההחכמהואילו , ...ובכלים

אינההיאואילווקובל,יושבהיהרגליוכשנתמוטטוהואאלא . 22השני:האיברשלילתבויש

 35קצז).עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפורמתלוננתואינהקובלת

הניגודאתהמביעותהמליםבתחוםהיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהב.

בעולםשםלהםשקנוכשבוש,היומסוימיםאנשים . 23 :" ..•ואילו ...שאילו ... "הכפולהסימון
עלהוסיפוהםשאילובקנאבינהוט,שהרגשנוכמותבהםהרגשנוולאנשנוששםלהםוקנו
עמ'ללון,נטהא(ורחמעולםשמענושלאדבריםולימדבאקנאבינהוטואילושידענו,מה

301 (. 
36 

זהעםזההמעומתיםהשמנייםהצירופיםבמימושהיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהג.

ספקותכאן,היהנפשדכדוךואומרים, .... 24 :שאלהבמשפטמתממשהשמנייםהצירופיםאחד
שאלותעלספקותיו,היוומהדיכאוןלידינפשואתהביאמהואילוכך.לידיאותוהביאוקשות

ומוציאאיבריואתמנענעהתינוק . 25 37 ;שצד)עמ'הנה,עדועינם,(עירותשובהאיןאלו

האשהמעשים,תכלית(ספריודעאינוהחכמיםאמרומהואילובהתלהבות,מפיומלהכל
 38רכד).עמ'והעצים,

ואילו ,הירשלבהםמתקנאכמה . 26 :נטוימקורבמשפטמתממשהשמנייםהצירופיםאחד

אדםכלעלמצרה . 27 39 ;עז)עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפורמתביישהואלהתקרב

שלשום,(תמולציווהלאהאלהיםגםכאןהשניםכלאתלקפחואילוישראל,לארץלבוא
 ; ) 181עמ'

בזבניהםפתקאותקושריךהיולאדםמבדיןישראלשבארץרבותינוכשהיו . 28 40
כלבשלעורועללכתובואילו ...מנודהפלוניבןפלוניעליהםוכותביםשחוריםכלביםשל
 ;) 276עמ'שלשום,(תמולמעולםאדםקדמולא

ומהרהר ...והולךמטיילוהתחיל .... 29 41
עצמי,(עם ...היהאפשראיכאןלדורואילווילדי.אשתיעםכאןלדוריתננימיוחושב,
 42רצה).עמ'והעצים,האש

השמנייםהצירופיםשל(הנושאי)התחביריבתפקידהיאהסטייה .,

בשלשלאותשלולותורגליוידיו . 30 :המשפטבראשבידודשלבמצבפסיכולוגינושאהואהנושא

(מעגליברשותוהןעדייןעיניוואילומוציא,הואלרעתומוציאשהואמהופיוברזלשל

ב"חדניאלואילו •שלורגליושתיעלעמדשהחזןאלא . 31 43 ;שפז)עמ'ואלו'אלוצדק,
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 ; ) 22עמ'ללון.נטהא(ורחעץשלאחתרגלו
האומןשלבידואיןוהרעבוהואיל . 32 44

 ;) 210עמ'ושלשום,(תמוללנצחםבידוישכיסופיוואילולנצחו
האשמכבשןנמלטמשהלי . 33 45

משהליאתמצאתיולאטובהליגזומנהלאקרובואניואילוקרובו.אתשמצאטובהלוונעשה
לויכרוובמותושימותעדוישתהויאכל ...הערל .... 34 46 ;וטו)עמ'הנה,עדהלילות,מן(לילה

(קורותושלוםחסיבואלאישראללקברהואלעמים,ישראלביןהמבדיל 47הוא,ואילוקבר.
 48נח).עמ'והעצים,האשבתינו,

על"אהרמשלפירושוכידועפלא.דברשמעו...אבל . 3 5 :תימטינושאהואהנושא
גדולהתועלתבשלימותוואילוהכוונה,להביןאפשראיופעמיםקיצורואלאנדפסלאהטור

49 36מעמ' ,ואלואלו(הברח,לעולם
; (T . וקובל,יושבהיהרגליוכשנתמוטטוהואאלא

 . 37 50 :קצז)עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפורמתאוננתואינהקובלתאינההיאואילו

הלכהשילמדוכדינוהג,הגאוןרבוהיהכיצדשידעו'כדיספרואתכתביושרלקטבעל
לעשותבידךואיןמתלהבולבךמהםמתפעלתנפשךהחסידיםסיפוריואילולמעשה,

 ; ) 240עמ'ללון,נטה(אורחכמעשיהם
עשריםעשרהלשלוחצריךהרילאביואם . 38 • 51

 ; ) 243עמ'שלשום,(תמול ...קמעאקמעאמוציאהואבלויקופףעלואילואחת,בבתפונק
52 39 • 

 ...פרנהייםווונוואילוהמלחמה,מןשחזרוובעליהםובניהםאחיהםפניאתלהקבילשבאו ...
 53שכו).עמ'הנה,עד(פרנהיים,פניואתלהקבילשיבואאדםנמצאלא

האדמהאתלעבודשעלומחברינויש . 40 :סתמי)נושאכללי,(נושאמיוחדאיזכורחסרהנושא
 ;) 137עמ'שלשום,(תמולאומןיצחקואילובטל,והולכים

מטפלאותושרואהמיכל . 41 54
מפנילחמואתמלאכולשוכחרכניץואילולאכילה,סלטלומתקיןשהואסבורבעשביו
לולוקחאדםשבעולםבנוהג . 42 55 ;ריט)עמ'הנה,עדאמונים,(שבועתהללוהעשבים

עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספרהסדריםעליהםנשתנוהםואילו ...נסיעהכרטיס
 56רלב).

פתחאנשיעלשמעתודאי . 43 :נושאישמניצירוףבמקוםמשמשכולוהענייניםמכלול
 ...ושבשומרוןשבשפלהושבגלילשביהודההמתיישביםאחינוכלשארועל ...הראשוניםתקוה
שלשום,(תמולעמלםמצערדעתךמסיחאתהאי ...חדשיםעדייןהעמליםשיסודיכאןואילו
 .) 170עמ'

57 

השמנייםהצירופיםשלהסמנטייםבסרגליםהיאמסומןהבלתימהמבנההסט;יהה.

 . 44 :האלוהות]- [והאחרהאלוהות] +[הסמנטיהסרגלבעלהואהשמנייםהצירופיםאחד

האמןואילומומיםובעליומכועריםכעוריםבריותידומתחתשמוציאפעמיםיתברךשהבורא
 .) 464עמ'שלשום,(תמוליפההכלעושה

58 

שבשדה . 45 :חיים]רוחבעל- [והאחרחיים]רוחבעל +[הואהשמנייםהצירופיםאחד

ואילו , ...איבריםריסוקחממתניכראינופעמיםוהגוףובעפרברפשהדםהואמרופשקרב

 60 .)קעמ'הנה,עכד ...כבחייהםבמיתתםניכרים 59הם

מהשכלרואיםאיןוהם . 46 :אדם]- [והאחראדם] +[הואהשמנייםהצירופיםאחד
ומוציאיםהמושבהמןשכרםנוטליםואחמדמחמודואילו ...לידיהםחוזרמשתכרעברישפועל

 61 .) 60עמ'ושלשום,(תמול ...הערבייםבעריאותו

 ...ירושליםמחכמיחכם .... 47 :מוחש]- [והאחרמוחש] +[הואהשמנייםהצירופיםאחד
 62קצ).עמ'הנה,עד(תחלה, ...והולכתמרחיבהחכמתוואילופשוטיםוכליופשוטביתו
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 63איררניתכרונהבעלמסומןמבנה . 4

הרעיוני-הפנימיבמבנההיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהא.

ואלו).א(לו 8מס'דוגמהלעילראה- 64מהכתרבמובאהבריש

 ;כלה)(הכנסת 1מס'דוגמהלעילראה :המבנהאיברישניביןהיתרוןבדרגתהשוואהבויש
ביתומלואביקששכלעםהרשע,מבלעםגרועיםשהםאחד,חכםעליהםאמרוכבר . 48

שכרמבקשיםהםואילוחנם,להםנתןהברכותאתאבלישראל,אתלקללכדיוזהבכסף
דוגמהלעילוראה 65מב);עמ' ;כלה(הכנסתחנםנותניםהםהקללותואתהברכותעל

שהרי , ...הימנוהיהיפהמפרגהמהר"לשבראהגולםואמרתי .... 49 ; )ואלוא(לו 8מס'
 ...לעשרתאותרשמצרריםמהיביןאםספקזהואילועליו,שפקדומהכלהיהערשה

בלבד,גונדילאלאלההיהלאשדדעזילאמה,עליתרה . 50 66 ;עת)עמ'הנה,ע(ד

עמ'והעצים,האשהמעשים,תכלית(ספרילדיהמספרנישואיהשברתכמספרגרנדילואילו
 67קפב).

מהואילומיוחדת,וכרונהגדולענייןכאןישובוודאי .... 51 :השניהאיברשלילתבריש
 ;ו)אלוו(אל 4מס'דוגמהלעילוראה ;תטז)עמ'כלה,ד(,כנסתהביןלאהכוונהרמההעניין

דברתשמעלאלעולםהםואילוהפחותלכלשמעבקריאתמפיראמתלשמועיכוליםהרבאלא . 52
ביתומיומטפלשהואשמעתי . 53 68 ;דכא)עמ'יהמנעולכפותעלפשוט,(סיפורמפיהםאמת
 ;) 259עמ'ללון,נטהא(ורחדעתונותןאיברהחיותיתומותיועלואילוחנוך,של

69 54 . 

 ;) 125עמ'שלשום,(תמוללוהיולאחברותואילוליצחקלוהיוחברים
גרשוםבןלוירבי . 55 70

תועלתםהיהלאשלמהשלמשליוואילוהעניינים,באלותרעלתםבלבדאלושמשלים ...אומר
מעשהלעשרתמבקשאדם .... 56 ;רצט)עמ'הנה,עדשלמה,חכמת(וחרבהדבריםלאלו
האשהמעשים,תכלית(ספרמעכבאיברשיחתואתואילוערשה,ואינומעכבוהרעיצרוטוב

 11רה).עמ'והעצים,

הניגודאתהמביעותהמליםבתחוםהיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהב.

תכלית(ספר-3וכלה)ד(,כנסת 1דוגמותלעילראה- " ...ואילו ...שאילו ... "הכפולהסימון
(תמול 6דוגמותלעילראה- " ...לגבי"ואילוידיעלמוצגהניגודשלהשניהאיברהמעשים).
 5דוגמהלעילראה-שנינו"ב"לאמסתייםהשניהאיברהמעשים).תכלית(ספר-7ושלשום)

 12כלה).ד(,כנסת

זהעםזההמעומתיםהשמנייםהצירופיםבמימושהיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהג.

מןניזונתשבלומהסבור,הירשלהיהמה . 57 :-שבמשפטמתממשהשמנייםהצירופיםאחד
עלהלאולמזונותגגלקורתצריכהשבלומהואילומדמה,היהשבעולםדברכלהכוכבים.

ענביםשיש ...יצחקהיהיודע . 58 73 ;צח)עמ'יהמנעולכפותעלפשוט,(סיפורדעתועל
היהלאשם,לוישמיןרכלמינים,לכמהמתחלקיםואלושאלוואילוושחורים,לבנים

 .) 80עמ'שלשום,(תמוליודע
74 

ענייןכאןישובוודאי ...בדעתווהרהר . 59 :שאלהבמשפטמתממשהשניהשמניהצירוף

אחר . 60 ;תעז)עמ'כלה,ד(,כנסתהביןלאהכוונהומההענייןמהואילומיוחדת,וכרונהגדול

היכןואילו ...הפסחאתלנררבתןממצריםהוציאנוהואברוךהקדושהרילבו,אלאמרכך
אומרזה . 61 75 ;שצ)עמ'יואלואלומשה,עזריאל(מעשהמעולםשמעלאכתובזהדבר

אדםפירשלאמפורשכאןמהואילוהמפורש.מןסתוםללמודצריכיםאומרוזהבגר,דברים
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 ;) 459עמ'שלשום,(תמול
לספר,לךליתןלישהיהאני,שדיברתימלהכלעלחבל . 62 76

 77שכה).עמ'והעצים,האשעולם,(עדמלדברפסקתילאאניעשיתימהואילו

השמנייםהצירופיםשל(הנושאי)התחביריבתפקידהיאהסטייה .,

 :המשפטבראשבידודשלבמצבפסיכולוגינושאהואהנושא
iז(כנסתקצר,וודעתו ...עגולחוטמונטעואילו ...למטהענהוחוטמורחבהזהשלשדעתו .... 63

להםמשחקעמליכלאניואילו ...הדרכןעלשריםדודשלמזמוריםמהמפני . 64 ;רמו)עמ'כלה,

שהיה ,שענדונימיםהמכתביםכנושאלא . 65 ;שעז)עמ' ,ואלואלושיר,כלילהםחשנו(נוריד

 ...עירוניוחצירכפרבןחצירזהמכתניםנושאואילו ...קיסריוסףפרנץשלגמאדרמעיןזקנו
 ;) 198עמ'ללון,נטהא(ודח

כאןואילו , ...ציוניקררילשםהנכנסכלהחבורהבית . 66 78

 ; ) 8עמ'שלשום,(תמולציוניקרריאתהראיבציונותצרכךכללפלפלאתהרשאי
רני . 67 79

שלמשליושארואילוהעניינים,באלותרעלתםנלכדאלושמשלים ...אומרגרשרםבןלוי
רצט)עמ'הנה,עדשלמה,חכמת(וחרבהדבריםלאלותרעלתםהיהלאשלמה

 :פועלנתואראריחסבצירוףמתממשוהואהעניין)(נושאתימסינושאהואהנושא
ואילופסח,שלהגדהעלאבירשלפירושואלאלהדפיסזכהלאאלקנהיוסףדניוהחסיד .... 68

אמירתהאמירהבתורת . 69 80 ;בכ)עמ'כלה,,כנסת (7בכתרניםאתרעדייןאבירשלחיבוריושאר

 . 70 81רכז),עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפרוויטייליעשהכיצדלמעשהואילונאה

נטהא(ודחדעתונותןאינןהחיותיתומותיועלואילוחנוך'שלביתומומטפלשהואשמעתי
 ; ) 259עמ'ללון),

ואתיצחקאתואילוזוגות.זוגותמוצאאתהשםפונהשאתהמקרםבכל . 71 82
 ;) 151עמ'שלשום,(תמולכאחדמוצאאתהאיןסרניה

החביאנעללפניהניאואחתפעם .... 72 83
לאארתירתךאניואילורואה.איניספדרואה,אניאותיותואמר,נרנסתכלבחסידות.חדשספר

 84יט).עמ'הנה,ע(דרואהאניכנרשעשיתבאותיותשנדפסיםספריםאבלדאיתי,

הגררלשלארנהחכמהוצריכים .... 73 :סתמי)נושא ,כללי(נושאמיוחדאיזכררחסרהנושא
 • 74 85 ;שפז)עמ'כלה,,כנסת (7בפיהםהםולאנהםמרשלפיהםהבדחניםואילוהפה,אחר

שהבלהצדיקיםכלאתהניחהואואילושמכירים,מיאתמברכים,מיאתשבעולםבנוהג
 • 75 86 ;תעט)עמ'ואלו'אלוהרואות,(עינינו ...הנסתריםהצדיקיםאתלנרךוציורהאותםמניריך

ומשלותשיריםלהםהדנההואואילובה.וכיוצאהנרכהלטריהתורתללמודכדאיללמודראם

נקרא ...שקלולקחמניהשקנה.אדם 76 87 ;ע)עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפור ...ופילוסופיה
 ; ) 304עמ'ללון,נטהא(ודח ...ביתלחבריולהםשכרקנאנינהרטואילו ...טובחבר

דרכם . 77 88
בכפרתהבליעחברנוטשרניחובסקיואילו ...סבאלכפרמיפובארץ,לטיילאדםבנישל

 .) 111עמ' ,שלשום(תמולולרחבהלארכההארץכלאתרגליו

כךאחרהדנהפעמים . 78 :נושאישמניצירוףבמקרםמשמשכולוהענייניםמכלול

עמ'המנעול'כפותעלאחרות,(פניםנפילהנשרםמצאלאשכזרמנוחהואילושנפלאירעו
נשיקתואילוצראריר'עלונכרובשקרהומאחיותיוומאחיומאביריצחקכשנפטר . 79 89 ;תטז)
 ;) 94עמ'ושלשום,(תמולשעהלאותהעדטעםלאחבר

כמהלאכול,פתמבקשאדם . 80 90

המעשים,תכלית(ספר ...הפהמןמרציאיןהלבעלשערלהכלדיבורלגניואילו , ...ברדקבדיקות
 91רה).עמ'והעצים,האש

השמנייםהצירופיםשלהסמנטייםבסרגליםהיאמסומןהבלתימהמבנההסטייהה.

 :האלוהות]- [והאחרהאלוהות] +[הסמנטיהסרגלנעלהואהשמנייםהצירופיםאחד
ואילובידרהואנדרךהקדושנתןשנהשנעים . 81 ; )ואלו(אלו 60מס'דוגמהלעילראה
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עמ'והעצים,האשעירי,(כניכתיקנהאחתתפילהאפילוכהןלהתפללמצאלאהוא
 x.92דמו

כמחשכהעצמואתדואה . 82 :אדם]- [והאחדאדם] +[הואהשמנייםהצירופיםאחד

לויושבהואואילו , ...עליווטורחיםאותומושכיםונרוצהמשכניהסוסיםושניכקרוןיושב

רוטבכףכלעלשמחהבוטה . 83 93דפח),עמ'כלה,,כנסת (7 •..פניםלהםמראהואינוכשד

 • 84 94דסט),עמ'המנעול'כפותעלפשוט,(סיפורזועפותפניוזהעוףואילושגונזעים

חזוכלקואילוומתייראים,ומתחדדיםמזדעזעיםשופדקולששומעיםכיוון ...ישראלרשעי ...
 .) 298עמ'שלשום,(תמולמאליו

95 

זווגה,אתלהתמצאואחתאחתכל . 85 :זכר]- [והאחדזכר] +[הואהשמנייםהצירופיםאחד

 .) 333עמ'ללון.נטהאכורח ...כניםוכלאאשהכלאישביקותיאלואילו
96 

קונוטציהכהםשאיןרכיםמקדיםנמצאוהניגודשל"ואילו"שלהמסומןשכמכנהמאחד
תוספתואולם .עגנוןכלשוןהאירוניה-דווקאכצייןהזההמכנהאתלתארנוכללאאירונית,

כיקרותהיאאירוניה,היאאיןאם :הזההמסומןכמכנהתמידניכרתהאמוציהשלהמשמעות
המסומןכמכנהישלעולםכלומד,המתוארת.הדמותעםאמפטיהאווחמים,צעד,היאקשה,

מלתאפואכפנינורגשית.מעורכותשלהלוואימשמעותעגנוןשלכלשונוזה"ואילו"של
חלקיכיןוהניגודהעימותשלההגיוניתמשמעותובוטלהשלאהשיחקשרימתחוםתיפקדו

ש"ישלהספרותיתהיצירהכלשוןוהפןכהם,מופיעשהואהשוניםהשיחחלקיכיןאוהמשפט

סיפוריו.כתוכןהמחברשלהרגשיתהמעודנותלצייןעגנון

עגנוןשליצירתובכללהניגודשל"ואילו"תפוצת

היחסיתששכיחותואלאעגנון,ש"ישלהספרותיתיצירתותקופותככלמצריהניגודשל"ואילו"
שכמהדוותהעמודיםמספרילפיהזההמכנהמופעישלכסטטיסטיקהאחידה.אינהשכהן
הראשוןפרסומןתקופותלפיהןהיחסיתכשכיחותהשינוייםמגמותאתלהעלותאפשרתשי"ג

 98לעצמן.מהיצירותמכחדלפיוהן 97היצידותשל

כללכיןונשווה ,הסופדשליצירתותקופותכיןההפרדהכשנת 1940שנתאתנקבעאם
היההראשוןפרסומןשזמןיצירותיוכללרביןזרשנהלפנילראשונהשנתפרסמויצירותיו

הספדיםעמודיכיןהמספריהיחס 1940- 1906כשנים :האלההנתוניםאתנקבל ,זרשנהלאחד

99הואכהםמופיעזה"ואילו"שאיןהעמודיםרביןכהםמופיעהניגודשלש"ראילר"
וכשנים 3.09,

1941 -1962 IOO 101הואהזההיחס הניגודשל"ואילו"שלהיחסיתכשכיחותוכלומד 2.11.
העמודיםמספריהשוואתעל-פיעגנון'שליצירתותקופותשתיכיןמתונהידידהחלהככללותו

לזה.זה
כלה,הכנסת :הןעשרהעלעולהשכהןהניגודשל"ואילו"מופעישמספרלעצמןהיצירות

זר:משררהכטבלהלהעמידןאפשרהמעשים.תכליתספדשלשרם,תמולללון,נטהאודח



כלההכנסת

ללוןנטהאורח
שלשוםתמול
תכליתספו

המעשים
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מספוביןהיחסמופעימספוהעמודיםמספרפרסומהשנת

"ואילו"מופעי"ואילו"הראשון
העמודיםלמספר

1931 470 12 2.5 

1940 445 33 4.7 

1946 607 63 10.3 
102 1962 96 13 13.5 

היצירהשם

שלאלויצירותיובמבחרהעמודיםלמספר"ואילו"מופעיביןהמספריהיחסבבדיקתכלומר,

(ביןהשונותהבדיקותשתיתוצאותביןהסתירההשבים.במשךהדרגתיתעלייהניכרתהסופר

ביןההשוואהלעומתלזה,זה"ואילו"בלאלעמודים"ואילו"בהםשישהעמודיםהשוואת
אחד.בעמודמופעיםמספרמאפשרותנובעתעצמם)העמודיםלמספרי"ואילו"מופעי

מעורבותולהבעת"ואילו"שלהביגודמבנהאתהפעילשעגנוןללמוד,אפשראלומהשוואות
אף .ביביהןמכריעהבדלבלאיצירתותקופותבכל •בסיפורהנמסריםבדבריםהמחברשלהאישית

טיבלפיעגנוןשביצירתהסיפורתסוגיביןאוהתקופותביןהבדליםעללהצביעברכללא
מצוייםיחדכולםאחרים,מעורבותרגשותאואירוניה :אליהןלרמוזנועדש"ואילו"האמוציות

ובהפיכתוהביגודשלב"ואילו"השימושבדרךהחידוששלו.היצירהסוגיובכלהתקופותבכל
הוא.עגנוןשלכולוביצירתו,פיוטילכלי

הערות

 Leo Spitzer, Linguistics and Literary History (Essaysאצלהבלשניהתיאורהערכתאתמצאנוכך

) in Stylistics ,11עמ' , 1967 ) 1948 (פויכסטון • 

שלבמחשבקלוטיםכבותשי"ג)מהדוות(על-פיעגנוןשלהכוכיםשמוכתהיותשמ"ובקיץ 2
כמצאהזהלעיוןההכנה .לעיוןהדוושההקונקורדנציהאתלקבלהיהואפשר .בו-אילןאוניברסיטת

שהייתיבזמןתשמ"הבשנתהאמוראים,בלשוןהניגודשל"ואילו"שלמקורותיובבדיקתלכו

בקובץלהתפרסםעומדותבירוריםאותםתוצאותבירושלים.מתקדמיםללימודיםבמכוןכספחחבו

(באנגלית).המכון
 Charles-Louisשלבכתיבתו a cause deהסיבהבמלתשפיצושמצאהפיוטיותטעםעל

Philippe -בBubu de Montparnasse ואילך. 11עמ' ,) 1(הערהלעילשכזכרבספרוראה

כזאתהבכהשמצויהכשםהאירוניה,בדרךבגמראהאלההמקומותהבכתאתלעגנוןלייחסאפשר 4

השווה.מןולומדיםקוראיםאצל
מכם.מעוליםאנחנו :חכיכאלו·מיןאותולושאמווזהו :תרגומו

טז.יא,מל"א 6

באדום.כל-זכועד-הבריתוכל-ישראליואב :ההמשך 7
 .דברלכםעשינוולאשכים,כמה[זה]אצלנומצוייםאתם •אנחנוואילו :תרגומו

המקוםאירוניתמגמהכבעלהוכולאתשמ"זבחורףבלונדוןקולג'הג'ויסתלמידיביןשכערךבמשאל 9
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