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הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י
בהטיעקב

פניםאןעגנון,ש"ישלליצירתוובדתפנים

קדר·בנאמניאפילותמיהההמעוררותלגמריחדשות

גםברי, .)'סנ' Dlדבע'דו ,) 1המעש'סבספרנמצאאיד

תואמיםפרקיםאבדמוצאיםעגנוןשלדבריובשאר

נמצאלאאן-הנזכרותהיצירותשללסוגןורמזים

ההבודמהוכימסוגן.אחתשלמהיצירה

שקדמואלדלביןאלדאחרונותיצירותביןהמהותי

החב·מעיןהואביניהןהיסודישההבדל ,דומני ?לחן

סנטימנטליתאמנותלביןנאיביתאמנותביןדל

האמן,אתכינהשילדשילד.פריזריךשלבמובנו

העולם,עםשלמהבהארמוניהוהחילילדהדומה

עיצובוהואזהאמןשלהעיקריתמטרתו .נאיבי

זהלעומתמתענג.הואשעליוהעולםשלהטהור

בדים·והחילמבוגרהדומההאמן,אתשילדכינה

העיקריתמטרתוסנטימנטאלי.העולם,עםהארמדניה

העולםצוידשכןהר.האדלה,התמורההיאזהשל

ליהנותשיוכלכדיבמציאות,שהואממהטובלהיות

ממנו.

עגנוןשליצירתוכללאתמחלקזהיסודיהבדל

השוניםהרבדיםאתלעתיםהמציידוהואסוגיםלשני

יצירתו,בכללהניאד·רדמאבטיקןעגנוןאחת.ביצירה

שהואבמידהשעבוד,בדורותהשלמותאתהרואה

סב·נעשההואבמידהבה-לזמננווהולןמתקרב

ולאהנאיביים.עיצוביואתומאבדיותרטימנטאלי

תקר·ומזכירלתקופתנונזקקכשעגנוןאףאלאעוד

ביותר.בולטזההבדלהריאגבבדרןרקקודמותפות
וכןועינם"ב"עידדוכןשלשדם"ב"תמדללמשל,כן,

סנטימנטאלידתוהנה-ועו.דועודהמעשים"ב"ספר

וההרמוניההאדלהולאהדיסהארמדניהעגנון,של

ב"ספרמוחלטביטוילידיבאההעולם,בעיצובזציה

המעשים".
ב.

גרצנטרידת 13המעשים"ב"ספרישחיצוניתמבחינה

הסי·כלקיצוני.אטאדדיסטיראינדידידדאליזםמובהקת

שבמר-עלילותורצופיםמדברבלשוןכתוביםפורים

לדורותלשובוקוראהמחברעומדובמוקדןכזן

המעשים""ספרשהשםרקלאהפניםמבחינתשעברו.

בסתירהעומדגםהואאלאהסיפורים,אתהולםאינו

ולאח·תש"ב,ואלו""אלובכרןלראשונהנדפס )'
ש.ב.עהבתוספתתש"יא,ונראה","סמוךבכרןרדנה

חדשים.סיפורים

הרצ'עגנון,ש"ילכתכיי"אכרןהנה",כ"עד )'
תשי"כ.ןזןוקן

 •להיפרמעשים.כלאלוכסיפוריםאיןשהרילתבנם,
כזרןלי,היהיפהזהסטטוסזזתי.ולאעמדתי"וככן

- ) 194(עמ'עשייה"מכלאותנושפוטרסטטוסכל

הסי·לכלאופיניגםהוא"הפקר"מסיפורזהפזכוק

שכהם.ולחוסר-המעשהמעשהלחפץשכקובץ,פורים

אתמכחישותבנםאלוכסיפוריםאיןמעשיםואם

• r:i ,התלבטות-נפשנוגים,הרהוריםהריהקובץ

ושסו·קרועיםוחלומותהמשוררשלואכזריתוכ'יה

שלהם.המובהקסימן·ההיכרהםוהםכאןישע•ים

ואףעגנוןביצירתמקרהאיןכללובדרןוהואיל

המ·שלהאמנותיתהצנזורהפועלתחלומובשעת

לביןהיצירהשםשביןהסתירהאומרתהרי-•זtררר

תפיסתועלאותנומעמידההיאואכןדרשני. :תכנה

המע·,,ספרהאחרונות.כשניםעגנוןשלהאמנותית

ואלו""אלובקובץתחליהפירסמושעגנוןשים",

עלמרמזמובהקים,ריאליסטייםסיפוריםגםובו

ואלו"אלווהיאהמשורר,שלהתיאוריטיתעדתו

ל,מע·יתרחשיבותאיןלאמורחיים"'),אלוהיםדברי

והר·דמיונותחלומות, :ולהיפרהחלומות,עלעי'ם

עגנןוכדבריאוהמעשי.ם","ספרהםהםהדרים

חתונהבלאטרחההיא,,מציאות :אחרתכיצירה

ללון,נטה(אורחטרחה"כלאחתונההואודמיון

קמ"ו).עמ'
ג.

עדהעולם.כספרותלחלדםומכרעתרכהחשיבות

ליוצרמאביבה"~:פס"ויאיםמעיןהחלוםמשמשהיום

סידםלסייםבאפשרותוואיןסתוםלמבואשגכנס

דנת·כחלוםהשימושרבכיחודיצירתו.אתאורגאני

קרובטבעועצםלפיהחלוםבאשרכדראמה,מינדתיד

קודנהטבעהעצםלפישהאגדהכשםלדראמה,

לילכ"חלוםכתמונות·חלדםהשתמששקספירלא,פדס.

 ;השלישי""ריצ'ארדשלהסופיותכסצינותוכןקיץ"
הגיבורשלגדולואתקובעהאוסטריגו•לפארצר

ג. ;החלוםכאמצעותחיים"-"החלוםכיצירתו

וממושךקודחכחלוםככדהטראגיקהמפתחחאופטמן

השתשמרכהוכאמנות ;הנה'להשל"עליתהביצירתו

שבוונראה",,,סמוך :השניהקוכיr,שלשמוגם )'

ומכוססתלמודיהואנשביח,המעשים""ספרנקבץ

עמוהנראהוכללוהסמוךוכל,,כרן :המאמרעל

שלשפירשוואפשראן .)'בג'(גמילה"ככרן"נדון
הבי·ימישלשבפילוסופיהזההואכעגנון,,חמוד"

לפנינוהריכןואםלמוחלט,בניגודיחסיהיינוביים,

ואלו".·"אלולהדומהצירוףשוב
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 1ביצירותיודבתמדבדתיחםבחלומותסטריבדברגא.

שרמתןיצירות·חלדםחםחלום"-ו"משחק"לדמשק"

ו.בתביצירתועדמסטריבדברגגב.והח.האמנותית

המציאותלביןהדמיוןשביןהיחסעלגםהגוונים,

,,החזייה :סטריבדברגכותבשחורים"ב"דגליםוכרומח.

חנךאם ;גופוהתיאורוגםהתיאורכושרהיאהיא

שעליועצמו,דבראותועודזהאיןדבר,באיזהנזכר

הדבר.אתתיאורךזהאלארעיונותיך,סובבים

החזייה".בעזרתעובדהאלים,מתתאיפוא,הזכרדן

הספקאתסטריבדברגמעוררביצירתואחרובמקדם

בסימןעומדיםהחיים,,כל :המציאותשלבריאליות

כינוייםנותניםדבני·אדםמקובליםמושגיםשלהזיוף

ונשניתהולכתהעצמיתההשליה ...ולאחריםלעצמם

מעלמתרוממותגזבדעות Iשינוייםבלימעצורבאין

 " ...ומתפקעותהשטחפניאלמגיעותהתהום,פני
יכולת,,לשם :סטרינדברגאומרהכחולים"וב"ספרים

דמןכסהרורי,לנדודההכרחמןהחייםאתלחידת

 ...ובאחריםבעצמולשטותכדימשוררלהיותההכרח
הומחשבהההרהוריםוהתפתחותהשכלהתבגרותע,ם

והםוהולךנמוגשרטדט·דידקנםאדםבניאודותעל

במציאותאיפואכפרסטרינדברגלרוחות".נהפכים

הואאף ;מאילוזיותכמורכבתאותהוראההיאבאשר

של,,הדראמה :בהסבירולחלדםהחייםאתהשווה

מאורעותיושהגיוןכשם Iחלוםלמחזהדומההעולם

עלאףוברציותיו,בחדלםתלויבלתיהואהחלוםשל

היאכך-החלוםאתומחברמרכיבגופושחראפי

הטראנס·הרצוןשלחלוםהעולםשלהדראמהגם

ואכןזו".שלתיאורהאלאגופה,מציאותלא ,צגדנטי

ב~ראמה,שלבתוהגיבורות,אחתבפיסטרינדברגשם

אםכימציאות,איננה,,שירתי :הבאותהמליםאת

בה.קיץ".חלוםאםכיחלום,לאממציאות,יותר

חלוםאתנזכיראםדיינוהעבריתובספרות

 :שלוהפתיחהעלב"ספיח"ביאליקשלהשיירות
המסמלכולם"לאאך-ידברוןשוא"החלומות

לביןשלדהיחידרשותביןהתלבטדת·המשדרראת

לה·ישדומהומשמעותהאדמה.שלהרביםרשות

שב"ספיח".ט"ובפרקהמשוררשלזייתו

הראוימןבספרות,החלוםשלמקומוגודלנוכח

החלוםחוקרי 1בכללהחלוםשלמוצאומהד :לשאול

 :סוגיםלשלושהמוצאםלפיהחלומותאתמחלקים
חלוםכמעטאיווכמובן,והמשאלה,הגירויההזכרות,

רבהחלומותבכלאךבטהרתו,אחדסוגבןשיהיה

העזותומשאלותינוהוואילחלוםה-משאלה.שלחלקו

זכרונותגםפומיעיםהילדות,בתקופתמקורןביותר

הרגעי.סיפוקםעלברובאיםבחלוםלעתיםהילדות

החב·הדילרגירת, 1החלוםשלהמיוחדאיפראומה

מפתיעותחוויותהפאנםאסטי,השינויהלקויה,מקח

התרתה :לאמורסיבתי,קשרבליזועםזוהמתחרזות

הבלתיהאפשרויותשלגידולןהסיבתיות,שלשלתשל

אברכךוהזמן.המקוםשלהמחיצותונפילתאפשריות

ומגמ·שמתוברווחבידיעהמתיםעםבמגעבאים

החיותמדבריםוכןהדרךבקפיצתמרחקיםאים

מתאפשרזהרכלבאגדה.כמולגמריבחלוםוהדומם

איןבחלום :האדםשלבתודעתושחלהשינויבשל

המהווהזואתבמלואה,האישיותאתמקיפההתדועה

יחסינושלחרביםהחוטים ;האניאתההקיץבחיי

מנות·העירות,חוויותאתהמזכירות ,החיצונילעולם

תודעתהולכתהנמנוםעםשחריהחלום.בשעתקים

התודעהמןהמבותקותשהתמונותבעודלאיבו,דהאני

הממוצעאיפואהואהחלוםבנו.מתעתעותעדייו

באשרהשיבה,עםחלקו ;השיבהוביןההקיץשבין

חלקו Iהאנייחסיעלהזכוובדתרובאתמוחקהוא

 • nהההתרשמויותאתמשקףהואבאשרההקיץ,עם

והואילללב.אובזמןביותרהקרובותאתוכיחודזקרת,

לע·החולםנמצאבעלמתהאנישלהמלאהוהתועדה

ובהעדרשלואישיותועלהרהוריםשלבמצבתים

-אחר.בדמותעצמואתהואמתאראתההתפשרות
בחלום,האנישלהכפילותאותהמובנתגםומכאן

הואהחולםהאנישהרי ;היאאמתכפילותשבעצם

בהקיץ.מהאנייותרמצומצםשונה,אחר,במהותו

ההגיוניוהאניבלבדברפלכסיםהמשחקשהאניויש

התודעהאלביחדביםולאביםבמצבבאיםהמחשבתי

אדמזהזהכבפודיםאםכיאח,דאביחלקיכשבילא

הללוהמומנטיםכלאת-בזה.זהכנלחמיםאפילו

 .עגנוןשלהאחרונותביצירותיונמצא
.ד

אמ·משחקעגנוןמשחקללון"נטהב"אורחכבר

שלילהידטיתישישבתי,,קודם :למשלכן,בחלום.גותי

בת·שחשבתיומהחלומות.בלאעלייעבורלאזה

למשל,אר, 1ב"ג)עמ'ת"ש,(מהדורתבמלואו"קיים

עודוכאילווסוסו,המתחנוךעםהסהרוריתהשיחה

לילה,,מאותו :שמתברורהידיעהומתוךבחיים

ע'וכ(שם,שמת"ליהיהבריהמעייןאצלבישפגע

בחלום"או,,בהקיץ :ששמוהנפלאהפרקאו ;רפ"ו)

 1בחלדם"אםבהקיץאםזוכר,,איני :שלדהפתיחהעל

עודהעולםמסוףטסתיאחת,,בשעה :למשלאד,

שמתואדםבנילאדם.מאדםרצתיאחתובשעהסופו

אותםשראיתישימתים.לינראווחייםחייםליבזמר

קב·שעלמצבותיהםאתשראיתיוישבפניםפנים

נטהשב"אורחאלופרקיםשנ"ז).עמ'(שם,ריחם"

הנשפיתהאטמוספירהעלאותנומעמידיםללון"

המע·שב"ספרזולכיובינהואיןשבהם,המיוחדת

אםהם,בודדיםפרקיםאלואך ,הבלדכלשים"

היצירהעלחותמםאתאמנםהמטביעיםחשויבם,גם
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ליצירתכולהאותהמטמיעיםאידזאתבכלאךכולה,

חלוםיצירתשהיאהמעשים"ל"ספובניגודחלום,

אתבהםמזכירהמספרשאיןבמקומותאף ,ממש

חלום.המלח

ביצי·ולחלוםבכלללחלוםעגנוןשליחסוומהו

ביןמבחיןהואאידזבושללאמיתוזבפרטותו

החלוםעל,,חשבתי :דבריוכההלא Iלמציאותחלום

כד·החלוםדברילישהיועדהיום,קודםשחלמתי

אחוובמקום ,) 134עמ'שנים", יפ,,(שבהקיץ"בוים

,,מתוך :החלוםעםיצירתואתהמשורראפילומזהה

בלאשליובקריםשינהבלאשלילילותעברוכך

,,זה :למשלאו, 1 ) 171עמ'לדירה",(,,מזיוהחלום"

ספריבשבילהעסקיםמכלעצמיפיניתיומחצהשנה

עלויתרתיבהם.הוגהשהייתיהאחרוניםרבותינו

טוביםחלומותאבלבשינה.הארכתיולאהזמןתענוגי

אפילורואיםהחלומותבעליכלאיןבהקיץשראיתי

שומ·בסיפורובו .) 223 • 224עמ'(,,המכתב",בשנתם"

אםיודע,,איני :במקצתשונהנימהגםאנועים

שמאאובדמיון,ואםבחזוןאםבחלום,ואםבהקץי

ושוב .) 233עמ'(שם,דמיון"ולאחלוםלאזהאיד

העזבההחלוםאתהמשוררמעויןאחובמקום

ביצי·לעצבוהאפשרותעלוכןהמציאותעל•תרה

,,נתתי :דבריוכהוהוי ,מיצירתויותר :לאמור ,ותו

יוצאלדפיקהדפיקהשבידוראיתיוחשתילביעלידי

אידועידיןכך,לדאותיכוליזבלבדבחלוםהזמן.לו

 .) 137עמ'שנים", יפ,,(שרה"הדמיון

לקרעזחלומותיואתהמשוררמיחסחוויותלאילו

בההריכיכדחותיר,שלהדדיתלהיאבקותהנפשי,

לארעיםחלומותשינה.אותהחיתה,,יפה :דבריו

עשוונשמהגרףבי.שיטולאנאיםוחלומותביעתדני

רזובשלדםמשכבועלשינוחזהביניהם,שלרם

ובו .) 161עמ' ,"תיבה,,(מלמעלה"חייםשתשאב

חלו·שלסוגיםשנילקרואיםהמשוררמגלהבסיפור

קבועיםחלומות,,שני :בקביעותאותרהפוקדיםמות

בשלוחנתוןכשאנילתקופה.מתקופהאותיפוקדים

שבתבלילאחדבכפובחלומיעצמיאתאניודאה

ובנידלוקיםובודתלבניםכתליוקטן.תפילהבחזו

וריחומתפלליםעומדיםצנומיםולאגבוהיםלאאדם

שבת,לכבודשהדיחוההוצפהמןעולהחדשיםמים

מסלסלואינוקולומגביהדאינובנעימהמתפללוהחזן

נראיםזהם ,בדוהציקולעםעולהוקולדכקולו

מקיפםהתפילהוחדואחת,וכחטיבהאחדכקול

נאכליםוקליפתהשתזכהזוכתאבהאותם,ומלפף

עצמיאתאבירואהבדאגהשוויוכשאביכאחד.

מרויבםוחלובותירגדולחזויגדולה.נעירכחלומי

חעומת.מתערתמחניתובעלתמנשבתצוננת mוד

הזב·כלללחלום.מחלוםשמשתניםפרטיםערדיש

כשהמשורר :לאמור- ) 164(עמ'הוא"אחדוים

לאבחלוםאלומתעצביםשבהקיץבחייובשלדהנתרן

עלמתענגוהמחברבאיני,מעיןאלאסנטימנטאלי

הירצושניןההאומרביהזרחי-זהחלומותעולם

בדאגהשוריכשהמשוררזה,ולערמתהעולם,לבין

לידיההאלדחולאהידסהאומונהיבאההערים,בחייו

בחלום.ביטיו

שב·החלוםלתמונתלבלשיםישכאןכבואגב,

המת·והחזןהקטןהתפילהחדו :והיאשלרה,שעת

שלביצירתומארדחשובמרטיב-בנעימהפלל

הואאך-זהכמאמוהונהבדידרכורעודעגנון

ל"נית·לעבו,השיבהמרטיבאטאוויזם,בחוברטומן

 , Nאבא

במידההמחשיבהמשורר,מפילשמעויפלאוכלרם

ואכן, Iזשינהבהלכותפרקגםהחלום,אתכזרמרובה

"אנימעיןהמעשים"שב"ספובסיפוריםאנומוצאים

אתאניוראההונהשבים,,זה :המשוררשלמאמיד"

ויודעבשיבהשנקימירכלבשינה,האדםתכלית

מהשוםעליועדכאילוכעיניחשובלישון

לדירה",(,,מזיוה uי nאדםמהשרםרעלנבואאדם

בפיזן 0ש"שינהספקכלאיןאך- ,) 179עמ'

המשוררמתאוארתהוגםהיא,במינהמיוחדתעגנון

אלאבשינה.שוקעהתחלתיאני,,ואף :ביצירתו

ברגליהייתישמרגיששינה,חיתהלאזוששיבה

אחדובמקרם .) 200עמ'(,,התזמורת",מהלך"שאני

בעוכרומהרהרהחלוםעםהשינהאתהמשוררמזהה

וציפיתיהצרובנקותלי,,שכבתי :האחרוןשל

אצלהגעתיהולכות.והתחילווגלינטלולברקו.

רבת·ליכנסביקשתיטונים.אילנותמלאגדולגן

רעהשעינםהגן,שומריבייגערושמאייואתי,

ולא .נכנסתיכיצדיודעואינינכנסתיזוכים.בעוברי

לערוגה,ומערוגהלאילןמאילןהלכתיזבו.ליאמור

הנ·הגניםהה,הטווח.מרובונפלתישנתייגעתיעד

מכלהםגדוליםנחלום.רואיםשאנוהללואים

ואנוהטובים,הריחותמכלטובוריחםשבעולםהגנים

הילר·תכליתמהסוף.וכלאשיעוובלאבהםמהלכים

זכוחבלאבסוףשנפולכדיכלרםאלו.בגניםכנר

זההטווח.אותרלכלכדאיבנרשנדבקהריחנום

מקלו-נפשות.מחייהכלבזהזכרתירשאפילוהריח

עמ' ,•ךרדנ,,( uאךםקלוושמעתיהקיצותינפילתי

כמשודושדבקהריח,מאוות·מה nויואכן, .) 212 • 213

מחיזובלבדהזכרתו"שאפילועליומעידושהוא

העמשים".נ"פסונמצאנפשות",

ה.

עלליתםזמןהמשעים"שב"ספוהסיפוריםדוב

סמרךזמנו- Hבאאחלבית :חגיםכעוביאוכחבים

על u Iשבתבערב-"הנרות" 1הפסחובחבהפסחלחב



 239הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י

יוםבערב-שנים",,פי ;שובהבשבת- nהתורה

בשבת-שלימה",,פת ;הכיפוריםוביוםהכיפורים

שלופטירתולידתויום-באדרבז'שבת,ובמוצאי

 1הפסחובחגפסחבערב- H"הבית 1רבנומשה

- ;השנהובראשהשנהראשבערב-,,התזמורת"
בערב-,,בדרן" ;הכיפוריםביום-אחרת""טלית

עלילותשלזמנןואידהשנה.ובראשהשנהראש

שפשטווהמועדיםהחגים ;מקרהפניםבשוםאלו

צורהעדייןלבשוולאבימינוהמסורתיתצורתם

אטאוויסטייםגעגועיםבמשוררנומעורריםחדשה

וחלומודמיונוכנפיעלנישאוהואשעברהלשלמות

שעתהנוראים'/ב"ימיםדווקא :ועודזאתהעבר.אל

ביעור·זמןהפסח,בחגוכןהמסורתיתהנפשחשבןו

כיוםהזדמנותאו- !משמעתרתי,,חמץ"-חמץ

המשוררמנסהאלהבכל-רבינומשהשלהזכרון

ולהיטהרביתואתלטהרנפשו,חשבוןאתלעשות

הצלחה.כלבלאלהלן,שנראהכפיאן,בעצמו,

בהווהדברכמעטאיןנפשוחשבוןשלבסיכומו

מספקתאיננהעבודתוהמשורר.שלבעיניושיישר

ועשיתימולדתיומעיראבימביתהייתי,,רחוק :אותו

סוף,להואיןתחילהלהשאיןהעבודהזועבודתי,את

עולמית"ממנהיוצאיםואיןבטובשלאבהשנכנסים

מבטאיותרחריפהבצורה- .) 103עמ'אבא", ת'בל,,(

 :אחובסיפורספקותיוואתהרהוריואתהמשורר
לחרחוריםאבביתנעשיתיבטלשישבתי"מאחר

מחשבותשמולידיםבטליםאדםבניכדרךמשונים,

בעיני.עבודתיונתמעטהעליתלמודינתקההבטלות.

בזמןזולעבודהמקוםמהעצמי,אתשואלהתחלתי

הארץאתמחדשיםחדשיםואנשיםמתחדשתשהארץ

ביטוילידיבאהכאן .) 232עמ'(,,המכתב",במעשיהם"

שכןהיטב,משוררנוחששבההדיסהארמוניה,בווו

ואינההעברצירעלככולהרובהסובבתיצירתו

אפילוביודעים, ,כמובןופוסחת,בהווהכמעטעוסקת

במעשיהםהארץאתשחידשוהחדשיםהאנשיםעל

נספר,,ואנחנו :בהבטחותמסתפקהואכאןבעבר.

אתהעובדיםה'עםחיאלבניואחיותינואחינומעשי

(סוף"תמולולתפארת"ולתהלהלשםישראלאדמת

בהווהואי·רצוןזוחישהבשלדווקאאן-שלשום").

הת·העבר,עלאטאויסטיתבצווההמשוררמתרפק

שמחהמשורר-שונות.בואריאציותהמובעתרפקות

לימות"קודםשהכירםאדם,בניבפגישותכןעל

 , 115עמ'(,,התעודה", !משמעתותי-המלחמה"

להתפללדעתועלעולהוכןועוד) , 120עמ' ,"תוד'ד',,

 ,) 202עמ'אחרת", ת'לט,,(זקנועםביום-הכיפורים

כשעומדיםישניםבלוחותאפילומסתפקוהריהו

ועו.דועוד ) 242עמ' ,(,,המכתב"חדשיםלהדפיס

המשוררמעצבבהווההחייםמצורותאי·וצונראת

שעברו.הימיםאתלעומתןומדגיששונותבצורות

הניפו·ביוםהחזןשלמניגוניומרוצהאינוהמשורר

אותםחזן,שלניגוניונשמעוהכנסת,,מנית :וים

חזןשלשקולראפשרללב.נכנסיםשאינםהניגונים

משוךאינוהלבאבלהחזנים,שארכשלוניגוניובאה

שנ'ס", ' 9 ,,(אני"לביולאחזןשללבולאאחריהם.

אחדותפעמיםבשבההחזןשלזהמוטיב- .) 130עמ'

שלמתלבשתםמרוצהאינוהמשוררהסיפורים.בקובץ

הכריםמןראשואת,,הוציא :החדשיםהחזנים

מעידקצוות,כמהשלמצנפתוחבשועמדוהכסתות

שהיאעליהשסבוריםהחדשים,החזניםשלמצנפתם

שללאמצנפתאותהברםמכוערת.אלאואיבהבאה

 ,"רקפה,,(חיתה"הבולשתאנשישלאלאהיתה,חזנים

שריםשומעהמשורראםיפלאלאכןואם ,) 194עמ'

- .) 195עמ'(שם,פריצות"שלזמועםתפילה,,שירי

סאטי·לחרזנותגלישהומתוןמאדחריפהבצורה

המודרנייםהחזניםדמותאתהמשוררמעצברית

במוזיקהבקישאיני,,מאחר :שבקובץאחרבסיפור

זותפילהומהרהר,אניעומדלמחשבתי.אביפנוי

אתמחרידהשחיתההמעתיק]-רחמים"מלא לא,,[

[השרהשעמוםלידיאותימביאההיאהיוםלבי,

זאתעוד . ]!שנים""פימהסיפורלעיללציטאטה

בפישנשמעותתיאטראותבתיבגינותישחשבתי,

תפילותשנשמעיםוישותחנוניםכתפילותברגביהם

[השרהתיאטראות.כבגינותהחזניםבפיותחנונים

המעתיק].- !פרץל.לי.ניגון"שלל"גלגולו

ופיקתהכנסת,ביתחזןבראשטופפת,והמצנפת,

בוססת,ופעמיםפוססתפעמיםמלשונו,למטהגרונו,

ולמנחמים,לאבליםולשמאלו,לימינוקולו,הואמנענע

---רחמים.מלאאלאומריםוהמצנפתוהקרקפת,
נעימתוחזנים,שלמזלגעםהמצנפת,בעלוהאיש

קובוכלפיגרונואתומותחורבנים.כשירנוטפת,

איבה,שלובפניםמתוקותבפניםתיכח,כלופולט

מעלומוחיםבנאה,ברוחרגליהם,עלעומדיםוהכל

כנח,טרםהאזכרהונר ...זיעהאםדמעהאםפניהם

אתוהסירההשכבה,תפילתאתסייםהמצנפתובעל

כשהואמגבעתו,ולבשקרקפתו,אתוקינחמצנפתו,

היפותכלהיובתיאטראות,שרתיאילובדעתו,מהרהר

הסף,שומרתועדאוץממורמיכף,לימוחאותוהנאות

החזןנחלתזאתמלה,אומרואיןדימבידאיןוכאן

לעומת- .) 245-246עמ'(,,המכתב",תפילה"שכררזה

שלכמיהתורבהההוהועלהמשוררשלבקורתו

מחפשכןשונות.בצוררתמרבעתוזרלעברהמשורר

ושבררביםדורותשלפניהמדרשביתאתהמשורר

איןועתהחמת,קלייןגדליהעםאתמולרקביקר

המשוררמחפשכן ; ) 248 , 230עמ'(שם,למצאובידו

,,עובדילבב'/בריקהל"אנשישלהמדרשביתאת



מרלד 240

צוררתעלהעברשביןהניגודאתברורמסמלהקטנהאתשומעהוארשםהאמת"לדרךשקרוביםהשם

הואשגםההורהלביןלחלוף,דינןשאחדשלו,החיים :רבות-המשמעותהשוררת

~ד;יו;ן v~ז י~~ לג('!,.
 ) 1 ~!עמ'הושר",אשר(.הזווירם,ולים" ל!!ו,יס~ה ש~~ 1

ציבורלשליחיהמשוררשלגעגועיומאדורבים

צררהבעלאחדזקןלאותוכגון ,שעברומדורות

רעליוהנוראים,בימיםמדרשובביתמתפללשהיה

תפילהובעלשמעתיהרבה,,חזנים :אומרהמשורר

וברורהנאהתפילתובכייתרבשעתשאפילושכמרתו

זקןלאותואו ,) 107עמ' ,הרופא" לא,,(שמעתי"לא

מתחתדמעותשלמעייןשמצאר"סיפרושהתינוקות

החזןשלידיועלוטסהלבנהיונהושבאההתיבה

,,פעמים :מוסיףוהמשוררחטא".עללבועלשהכה

ורציתיאחתעיןבעלחזןאותרעלעליושמעתיהרבה

 .) 135עמ'שג•ם", יפ,,(מתפלל"אותולשמוע

בתנאימנוחמוצאאינוהמשורראםאיפרא,היפלא

הקרקעמןשתלשרהר,,כציץ :באמרוהרוחנייםחייו

וזכרתיהכנסתביתלפניעמדתיכןבעציץרשתלוהר

זוהשוואה- ) 134עמ'נים",ש יפ,,(שעברו"ימים

ומכאןהמשורר,שלהרוחבימצבראתברורמראה

אתלעקורהמשוררשללנסירנרתירישרהדרךמוליכה

בקרקעשרבולשתלובעציץ"ש"שתלוהרהציץ

החשובהשנילמרטיבמלויכהממנה,שתלשהור

הבית.מרטיבהואהמעשים",ב"ספר

ו.

"ספרהקובץאתהפותחאבא","לביתהסיפורכבר

קריאה-אבא",,לבית ;המשמעותרבהואהמעשים"

שיבהאךזו.בשיבההכרוךרכללשרבאסארריססית

שלעיצובמעצבםוהמשוררדרכהעלמכשוליםזו

,,שנישניים.במספרפעמיםכמהבהשתמשושניות,

לושגרמוהםובצבעים"בסידמלוכלכיםאדםבני

רואהלאכסניהרבהכנסרלעירבבראוביתר.אתלעזוב

ואחתזקנהאחתשם,עמדונשים,,שתי :שרבהוא

שםהיונרותשניאוליאר ...שםתלויהיהונר ...ילדה

בר,פתחיםושנימפולשוהחדראח.דשהואונדמה

הקרועה-הכפולה,הראיהבכלוערר.פתח",כנגדפתח

משמערת,להןישוהילדה,הזקנההנשים,גםהסמלית.

,,אל :שבקובץהשניהסיפורמתוךמתבררתרזו

הקודם.לסיפורהמשךמעיןשהואהרופא",

תלאים,מיני"בשניחוליםשנייםזהבסיפורגם

אבא,הואהאחדשם".הרופאלהםקראלאשעדיין

מהיודעואינוקרובהשמיתת.ושיודע"כאדםשמראהו

אחרבחדרכנגדוהרכים.ובנותיובנירעלעליהםיהא

לחרשוישולשירלפזזשדרכה ...הקסבהאחותי.שכבה

משנתו"אבאאתתבלבלשמאארממסתהתפולשמא

האחרתרביןהאבשביןהיבגוד- .) 106עמ'(שם,

אך-הרופאאתלהביאהמשוררממהרוהנהחולה.

אנדרמןמר :השניףתמכשוליבדרכו,מכשוליםשרב

הזקןולעומתואחרא]ססרא ;מינןבר ;אחר[=איש

בעל-הצורה,הזקןאחרינמשךהמשוררהצורה.בעל

ולאידיאתאנדרמןמר,,אחז :מעכבואנדרמןמראך

מידרידיאתלהוציאהייתייכולבאמתלילך.הניחני

כסותי,אתוקרעכלבנשכנייוםשבאותואלאולילך,

רואההיהוהלכתיאנדרמןממרפניהחזרתיואילו

 .) 107עמ'(שם,הקרע"את

סמליובמערכתהיסבידועההכלבנשיכתאגב,

הואוהכלבשלשום","תמולביצירתוכיחודעגנון,של

אתמזההגםעגנוןמחוסר-בית.לאמורחוצות","כלב

ממונהוהואכלבשקרוי,,סמא"ל :הרעהיצרעםהכלב

 ,) 300עמ'שלשום",(,,תמולחב"חבוצועקהגיהנוםעל

אתיקום-פורקןגרונםבפיעגנוןשםאחרובמקום

רואיםשאנונדבררמהנאמר,,מה :הבאהההשוואה

ככלבאלאסתםככלבולאהכלב.כפניהדורפניאת

 .) 586עמ'(שם,שוסה"

וסממניוחלוםמעוצביםהסיפוריםשני :דאגבואגב

ממדיביטולנמצאהראשוןבסיפורעמו.הנזכרים

שלוהפגישהלעירוהדרךקפיצת :והזמןהמקום

בשניםשחיהמבאריםאחדאיכל,יצחקעםהמשורר

חישהואברורהבידיעההיאאתווהשיחה 1756-1804

שמרשומעיםאנוהשניובסיפוראחרת.בתקופה

אביועלמספרוכשזהשבאנגליהמבררדריבאאנדרמן

- "?אנדדמןלמרלוישאב,,כלרם :המשוררתוהה

המשורר :ברורהסמליותגםישאלוממדיםבביטול

ותוההואנגליה,צרפתלמערב,אחראהססראאתמיחס

לרע.יחוס-אבותישאםובוהה

עלהמשתלטתהשיכחה :הםאחריםחלוםסממני

התאמ-למרותעיניואתלפקוחאי-היכולת ;המשורר

הסיוםהכלרעלהדיבור,במקוםההערירת ;צרתו

לריכוזכל-כךארפינישהואאבא""לביתשבסיפור

קולפתאום,,נשמע :הסירםדבריכההלאבחלום.הזמן
אלאסדין,שרםנקרעלאבאמתשנקרע.סדיןכקול

יצתהומשנקרעהנקרעה,שברקיעקסבהאחתעננה

ערלהביתעלהאירמתוקואורבעביםוניסרההלבנה

והפסיכולוגיםהחלוםחוקרי- .) 105עמ'(שם,אבא"

בפרשהבמינהמיוחדתתופעהעללספריודעיםשלו

שהואפתאום,רעשעל-ידיהחלוםהפסקת :והיאזו,

הסיבהגםוהואשרנותחלוםלחוויותטבעיסירםגם

ברגעהמקריםשלהגדולמספרםממשמתמיהלהן.

ימשכובהקיץהמקביליםהמאורעות ;ממשהרעששל

בשניותמצטופפיםהםובחלוםימים,רגםשערתלעתים

דרשם :הצילוםסרסשעללתמונההדברדרמהאחזרת.



 241הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י

עםורקבתת-תודעהפועלוגירויונאגרכאילוהרעש

לתמונהבדומהממשהתודעהאלהואבאהיקיצה

בחומרהטבילהעםבבהירותהמתגלההצילוםשבסרט

הפיתוח.

הרופא""אלהסיפורשלהסיום :אגבהערתועוד

המשורר 'מקבילים"הגרות"הסיפורשלהסיוםוכן

הנהרוגלירגליתחתהשחורהגשר,,נזדעזע :מסיים

 :וב"הנרות" ,) 107(עמ'וגתקפלו"עלורעלו,גתקפלו

הגשרעלשעליתיכיוןהגשר.עלועליתי"קפצתי

סיומים- ) 119(עמ'מרתת"והתחילהגשרנזדעזע

המשורר,רגליתחתמוצקקרקעלהעדרסמליים

ואןשלאימותואתהללומזכיריםהתוכןומבחינת

אתרואהאבילי,מציקותכשהדאגותפעם,,,לא :גוג

ים".בלבבטרפתאביהשלסיפונהעלכעומדעצמ,

באהבביתו,נמצאכשהואגםהמשורר,שלבדידותו

המקבילשלימה","פתבסיפורחריףסמליביטוילידי

"פתהסיפורהרופא"."אללורעיונותוסמליומבחיבת

ואףהמשוררשלבדידותובתיאורפותחשלימה"

וילדיאשתיפרק.נאותרהייתיבודד,,אדםבה.מסיים

וכלבביתייחידיבשתיירתיואבילארץלחוץיצאו

אין .) 143(עמ'עלי"מושלכתהיתהמזובותיטרחת

ורקהחום,מחמתבביתומקוםלומוצאהמשורר

הואהיצירהעלילתזמןלרחוב.יוצאהואערבלעת

 ,) 145(עמ'רבבומשהשלופטירתולידתויום ,באדרז'

בדרןרקאמנםהנזכרהזה,התאריךעםזווהתיחדרת

ולעיצובהמשוררשללהזייתוהמוצאהיאביצירה,אגב

הקרעמסומלהרופא"ב"אלכמרכאן,גםחלומותיו.

לאלוהמקבילותדמויות,בשתיהמשוררשלהנפשי

"זקןלמקבילבאמןיקותיאלדוקטור :הרופא"ב.אלש

 ) 4יקותיאלאבדרמן.למר-גרסלרומרהצורה"בעל

זהזיהויאןלמשה.מסורתייםכינוייםהם )'באמןרגם

ספרחיברנאמןיקותיאלהסיפור.שלמגופוגםמוכח

שאומריםהחכמיםמן,,יש :ספרועלאומרועגנון

יקותיאלכתבו )') .... (האדוןמפיברשכותבמהכל

ולאמדבריוגרעולאדבריועלהוסיףולאבאמן

פאראפראזהאלאאינוזהאחרוןמשפט-כלום"

גרסלרמראין ,כןואם .)'תלמודיתלאימרהספרותית

שב"אלאנדרמןלמרומקביללמשההניגודאלא

 :זהותועלמעידהמספרשלתיאורוכאןואף ;הרופא"
האכדיםבבנותשחוקלועושההיהלארץ"בחוצה

בכלמשטההואישראלבארץוכאןהעםובפשוטי

פיעלואףנימוסין,ובעלמשכילאדםהריוהואאדם.

דבר-השכלתו.מחמתביכרבשרואיןבשרבעלשהוא

 ...אחריובמשכיןוראיושכלגרסלרבמרבונמצאמה

עלשעמדתישמיוםאפשראותו,מכיראבימאימתי

גרסלרלמרלוניתנהיתיהרחכמה ...אבימנירודעתי

היוהה, ...אחרממקוםשלמדתיהחכמותכלשמערערת

לאותועדלשעשעניזריזוהואבחורהייתיאביימים,

מסיבות ...באשעלוקניביוכלביתיבשרףשבולילה

היהוקרובגרסלר,ממרכןאחרנתרחקתיהסיבות

עליו,שהקפדתימפנילעולם,ממנושבפטרתיבעיני

שלבספרועצמיששקעתיומפניביתיבשרףשבעטיו

לעלותעצמיהתקנתיהימיםאותםנאמן.יקותיאל

מרהניחניהזמןתפנוקיכלאתוהנחתיישראללארץ

לאהמשורראולם- .) 149-147עמ'(שם,גרסלר"

אצלובאאניהייתי,,פעמים :ממנונשתחררלגמרי

מיאחרחיזרמייודעואיניאצליבאהואופעמים

בחוצהישבהשאשתיהימיםבאותםביותריותר.

מצויהואוהיההימיםבאותםהייתיפנויאדם .לארץ

המיטאמורפוזהלפנינוהנה-שם).(שם,עת"בכללי

בחוץ-לארץגופוהרעהיצרושלאנדרמןמרשל

המשורר.שלבחייוזהשלושליטתוובארץ-ישראל

להתרחקיכולוהואביתובשריפתמאשימוהמשורר

בספרוובהתעסקוהזמן""תפנוקימכלבהתרחקוממנו

 .)'חז"ללדבריפאראפראזהשוב-נאמןיקותיאלשל

דוקטור :נפשוקרעיאתהמשוררמעצבוהבה

שהמשוררהרופאאולי-רופאהואנאמןיקותיאל

למשוררמסרוהוא-הרופא"ב"אללהביאומיהר

אןהדואר,בביתבאחריותלשלחםמנתביםצרור

שתיםפסעתי,,לא :הסעיפיםשתיעלפוסחהמחבר

לאומהדימהמההמדמה.נוחשבאעדפסיעותשלוש

אמרתיחולה.שלמיטתולפניהעלהפתאוםדימה.

לדוקטורעליווהודיעואחד.במקוםישחולהאדםלי

לשמחתפיוטמלאכים",,,התקבצולמשל,ראה, )'

 ...למרוםעלהמשה ?למרוםעלה,,מי :ושםתורה,
'קות'א,לחבר,זנוח,אביסוכו,אבישמעיה,נתנאל,

עוזהורידוהואלמרוםעלהאביגדוריר,דטוביה,

מבטחה".

שניליוםפיוטראה '.זי"בבמדברעלמבוסס )'

עול~,,שביושם,בראשית",,,אזהרת :שבועותשל

כרוביםשביוביןנתתםנאמןידיעלהנחלתםמות

הנחתם'.'

ה' ,,-לוכוונתו ,מהמשוררהםהנקודותארבע )'

אותו".הרגיזשאיןאותיותארבעבן,,שםה; ,,

וכתבחימשהאפשר-ה-עבדמשה,,וימת )'

ואילןמכאןמשה,כתבכאןעדאלאומשה',וימת

ר'לואמריהודה.ר'דברי-נוןבןיהושעכתב

עדאלא ...אחתאותחסרתורהספראפשר :שמעון

וכותב,אומרומשהאומרהואברוןהקדושכאן

כותבומשהאומרהואברוןהקדושואילןמכאן

כרןהאגדה,ספרראה '.בט"ו,בתרא,(בבאנדמע"

קל"ח).אגדהא;ספרא;

אדםגיזיד,,לעולם :א'ה'ברכות ,למשלראה, )'

-לאוואםטוב,-נצחואםונו'רעיצרעלטוביצר
בתורה".יעסוק
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צוידאניוהרירפואהנאמןדוקטורלווכתבנאמן

את[השרה ...הדוארלביתהאבותאתולהניאלמהר

תוך . ] 1הרופא""אלהסיפורלעלילתהללוהמשפטים

אלארופאיםאידרכיוהרהרתיעמדתימרוצתיכדי

ומעילה.שרפואתוהנטחתירכלרםכן,ואפילוךהוא

אחרסעודתיאתלדחותעליכלרםמרעילה,היאואפילו

מחמתלסעודהלכתילא ...כלרםהיוםכלאכלתישלא

השכל"מחמתהדוארלביתהלכתיולאהמדמהכח

והדמיון,השכלמלחמתזר,במלחמה- .) 146עמ'(שם,

,,עם :המשוררעלשהוטלההשליחותנפסלהכמעט

ליאנזרשמאלניעלמחשבהעלתהיושבשאני

בעפר.גרסלרעםשנתגלגלתינשעהנדרךהמכתנים.

נתלכלכראבלאבדר,שלאוראיתיבכיסימיששתי

מסופקהמשדר- .) 154עמ'(שם,ונייר"וברוטבברפש

החולה,'אתלרפאעשוייםנאמןשלמכתניואם

לשםלמסורתשינהשלאפשרותישאם :כלומר

אנואיןשנרהרופא",נ"אלוכמרהקרעים,איחוי

מעצםחרץ ,המשוררשלמעשיחיוניצעדעלשומעים

מעשה.בלאהרהוריםרקישכאןאףלרופא,הליכתו

לניןהמדמה"כוחניןהפסיחהשבעקבותומונן,

שלימותכישלימה",נ"פתזוכההמשורראיןהשכל"

מכאןקרחקרעיושלבעטיםיצואהוא Iלואין

ומכאן.•

שמרעל-האחרון""האנטרנרסבסיפוראף

המשוררשלמשחקררעלהחלומימבנהרעלהסמלי,

לפנינו-שרביםאביקרעינעצםהמסמליםנשמרת

גםזהסיפורשלעלילתוהבית.מרטיבעיצובשרב

דוגמתהסיבתיותשלשלתלכאורהוחסרהנאנאליתכן

בפתילההנפטהעדרשלעביר.מהלכאורההחלום.

נמצאכןוכדרמה.שריסמראצלהמשוררשללניקורו

השחורהגשר :והזמןדונ,קרםממדישלביטולםכאןגם

שריס,מרשלניתרמקרםסטריפא,הנהרשעל

ניתרעםהזההביתאתהמחברהאחרון""האנטרנרסו

ברורהבתודעהזקנןהופעת Iבירושליםהמשוררשל

לביתו.לשרבנרלהיעזרהמשוררשלורצונומתשהוא

ברורהסמליותברנמצאבסיפורנעמיקאםוהנה

הסיפורגידולו"."לקרקעלשרבהמשוררלנסירנרת

הסמליםאחד-כותנתואתלכנסברצונופותח

לוהדרושיםהאמצעיםאך- )'להטהררתהמסורתיים

לשםהפתילותבמכונתנפטאיו :בידראינםזרלמטרה

שריס,מרשללביתוהמשוררפונהרכךהמים.חימום

שלכף,,כמיןתחליף,זהשלמאשתוהואמקבלרשם

קררצ·.בר 0ד Iראשוניםזכרתליאיוזה mבפיעב •

עמ' ',ןכרך ,"תיזג,,(שלמה""פתעלבמאמרוייייל

בסיפורהנסתרותאתדרמהבדרךפיעבח ) 147-145

הרוב·המאשריםאחדיםחדיושיםבדברינוישאךזה,

םיענרחר.אתחזקים

לאיחרררהגורםהיאזרשלנפילתהאךכבסים'/

לעזור 10זקנושלהשתדלויותיורכל ,האחרוןלאבטרנרס

אתלכתתמוכרחוהואבתוהו,ערלותלשרבלמשורר

כלשואראוינוהאומהם"שאחדאנשיםבחברתרגליו

השםאגב,- 11 .) 113(עמ'מאוהביו"אינםחבריו

מראשי·תינרתירמצורףלשער,יששבסיפורשריס

שמואלרבילאמור ,'טש"יר' :אנאגראמיתבצררה

והסמליותעגנון.שלהקודםשמרחראטשטשקס,יוסף

בחזרתולהעזרארלחזורמנסההמשורר :ברורה

לשרא.אך-לעגנוןהיותרלפניבערריו,בתקופת

"הנרות".בסיפורגםנמצאלהטהררתדומהבסירן

סמלשוב-ברולהתרחץליםלרדתרוצההמשורר

אפ·חייםמרעםפגישתואך-בטבילהלהסתרות

עדהואזקנוכאןגםחפצו.מלקייםמפריעתורופד

חייםהשםכאןגםממנן.נוחהזעתרראיולמעשיר

רחיים"אגב'/תרגומואפרופודרשני. :אומראפרופו

מתוך.החיים :לאמוראררחא,אגבמשמעאפרופו

היהשלאאחדלביתמשוררנואתמניאיםאינרציה

שנטפלתיעל,,נתחרטתי :מעירוהמשוררמעולם,שם

שלי"שאיברלעניוונכנסתיאפרופוחייםלמרלו

 .) 118(עם'

להטהרהמשוררמנסה"התזמורת"בסיפורגם

לביתהולךגםהואכךולשםהשנה,ראשלקראת

ולבסוףבערלה,הדלתאתמתחילהמוצאאךזקנן,

הקוראנרמזרקב.הנרות"ראםמטהר.ראינונרחוזר

שלהתרגוםבדרךאורחאאגבהחייםעללעזתר

"התזמורת",בסיפורכאן,הרי-אפרופוחייםהשם

הלאהללו.החייםאתמנקראמנותיעיצובלפנינו

מבגןאחדכלומנגנתמנגן,,כל :המשוררדבריכה

והולכותמצטרפותכולןהמנגינותכלברםלעצמן.

השירלכלימקושריםומנגנתמנגןרכלאחת.לשירה

אחדרכלהבית,לרצפתמחובריםהשיררכלישלהם,

מחניררלבקשהואומתביישקשורבלבדשהואסבור

מחובריםשהםהמנגניםהםיודעיםאוליארשיתירנר.

סבוריםשהםאלאלקרקע,מחובריםוכליהםלכליהם

ומעצמםמקושריםוכליהםהםורצונםשמעצמם

פיעלאףברי,זהדברברםמנגנים.הםומרצונם

הידיםמהרואותהעיניםאיןכליהםעלשעיניהם

להםוחוששניסומים.כאחדשכולםמשרםעושות,

שמרובמנגנים,הםמהשומעותאינןאזניהסאףשמא

וכבסוומחרהיום,,וקדשתם :למשל,ראה, )'

רעו.דרעוד )'יי"ט,(שמות,שמלדתם"

ראה.לעגנון.מיוחדראינוברורשנזקןהסמל )'·

למשל

לימיני.צלזקני,דיוקן,,וזמרת

לפני ..ביאליק,ב. .ח(.אלם"ומשופטעדלביוליצר

 ,) uהספריםארון

זד"לסירםההסבר,אתט/סעיףסוףלהלן,ארה ) 11



 243הסנם•מנסליהחולם :עגנוןי uש

לפנינוכאן- .) 200-201(עמ'נתחדשו"מנגניםשהם

בקורתגםאלאאדם,שבחי'האינרציהעיצוברקלא

אתלהכירבושהמתוןהעיורהעולםשלחמורה

חפש•.רצוןשלבאשליהוהחיהאמת

כתן-אתהמשוררשוכח u,,•ידןןתבסיפורושוב

,,חזרתי :בתוהועולים,בהלהזכרבסירנותיורכלבתר

אתמבקשאנילביתי,לחזורצריךאניוצעקתי

יודעואינישליהרחובשםאתשכחתיאנידירתי,

שאישומעניך, .) 124(עמ'אשת'י'אצלאגיעהיאן

יעקבאלא ,ביתואתומצוא.לולעזוריכולאינו

אףהמלחמה".לימותקודם"מכידושהיהצורב,

בררמסממניוורביםחלוםבדמותמעוצבזהסיפור

ואפילורםבקוללדברא•-ה•כולתהגמגום, :ר•ם

משכורישלשדוקטורמספרהמשוררהאב•.כפילות

רישלאתשראיתי,,נזכרתי :מוסיףוהואלקרון

והנחתיו".החשמליתמןקפצתיעמי.מתאבקבחלום

האני,שלאחדחלקאלאאינוהמדקדקזהרישל

שמן-רבי :פירושםאנאגראמיתבצורהוראש•-הת•בות

בסיפורהשםמשחקאתלזה(השוהולוייוסףאל

בעניניועוסקכמדקדקוהמשורר , 215עמ'"בדרן",

בכרןהריח","חושבסיפורלמשל,ראה,לשון,

 .)ו"פ-ד"פעמ'ואלו",,,אלו

כמ-סיפוריםבשניהביתמום•באתנמצאושוב

הר-החלומיותסיות 1Sהדיגראלמלאריאליססיים,עם

לעזובהמשוררנאלץב"הבית"המשורר.שלכרת

 ) 1אבא"ל"בית(השווהערבלעתפסחבערבביתואת

היותומחמתדווקאלבערו,ששכח"חמץ"בשל

-לרירה"רב"מר•חרביתו,עניואתלסדרםרדו
דירתואתמעדיףוהמשוררזה,מוםיבלפנינושוב

-, nמשהיאהנאההדירהעלשבההילדבשלהרעה
ילדים.סרת

מקוםהעדרשלהזההמוטיבאתנמצאושוב

המ-שלדעתועלכשעלהאחרת","טליתבסיפור

מצאלאאןזקנן,עםהכיפוריםביוםלהתפללשורר

שלהשתדלויותיולמרותהמדרש,בביתמקוםלו

- rשההקודמיםבסיפוריםוכןזהבסיפוראולם .זקנו
ונקראהקרעים,שלחדשעיצובברמזנמצאכרנו

בגדיואםחולבגדיאםהבגדים,מוטיבבשםלו

קודש.

ז.

מתארעליו,שדיברנו"הנרות",בסיפורכבר

בזוביםלסבולפחדוואתרגשותיואתהמשורר

איזוכןאחראכירלאשמאחוזtןש,,התחלתי :הלשון

ללבושעמישנטלתיזואושפשטתיזונקיה,כתונת

שללחששוברורסמל- ) 119(עמ'רחיצה"אחר

לאההיטהרותוכילהיסחרבידושאיןהמשורר

הק-כסותועלשמענוהרופא""אלבסיפור Iתועיל

המשורראיןאחרת"וב"םליתהמשורר,שלרועה

ראהכשמצא,ולבסוף ,כללהםליתאתמתחילהמוצא

מסיחיםשאנואותו,,בא :אחתציציתחסרהשהיא

ליולחשממנודעתומסיחאינווהואממנודעתנו
קודשובבגדיוהואיל ,) 204(עמ'ציציות"ג'שלטלית

-•שמשתלבוהואלמדיהסמלשקוףאמוריםהדברים

שלהאםאויוסםיתהרוחניתבאתמוספ•רהשלםלוב

גםנמצאדומהסיטואציהעיצובהמעשים"."ספר

הכ•-ביוםכןגםעלילתושזמןשנים","פיבסיפור

וכןםל•תואתמוצאהמשורראידכאןגםפורים.

מקבלכשהואולסוףמצנפתו,אתלחבוששוכחגםהוא

וגדולהחוריםמלאהסרוגה"קסבההיאהרימצנפת

בה"אידמקבלהשהואהטליתוגםראשו",משעור

(עמ'עולם"לקליסימןאלאראינה ..עםיפר.,כרי

13'i138 (. ,ביותרהואאופיניזהאחרוןסיפוראגב

פותחהמשוררבערבוביה.המשמשיםומציאותלחלום

עודיועדיםאנואיןהסיפורבסוףאןחלום,בסיפור

יח.דכרוכיםשניהםשהרימציאות,אוהואחלוםאם

לפנים"."הפניםבסיפורגםברורהבגדיםמוטיב

"מסולאיםומכנסיוהחולהאמואלנוסעהמשורר

,,מה :מעירוהואמלאכתו",אתבהםלעשרתשרגיל

מצאולאבעולםזהעשהשניםכמההבריות,יאמרו

המו-אתנמצאושוב .) 206(עמ'שלם"בגדליקחלו

בבגדיבתי,,נסתכלה :"התזמורת"בסיפורהזהסיב

החדשהשמלתהעלהקסבותידיהאתוהניחההישנים

יש-שלובשאביהאתלבייששלאכדילכסותה,כדי

לרשהיאעצמהעללבכות,היוקרובותועיניהנים.

ועלישנים,בגדיםלרכשואביהחדשהשמלהבשת

באה"חדשהששנהבשעהישניםשלובשאביה

היד-אתלהאדריאוידהואברורזהמםויב .) 200(עמ'

אןהשמורר,שלנפשובקרעיחראהמדוברשכןבור,

המוות.במוטיבלרובמלדחוזהשמוטיבלהדגישמהראוי

,,כל :המשוררמהרהראחרת"ב"םליתלמשל,כן,

ציציותג'שלטליתבידואוחזאפילוחישאדםזמן

באיםמתשנעשהכיוןאותה,ללבושרשאיאיבד

דתול-ציציותארבעשלכשרהטליתונוםליןאחרים

הואוכן ,) 204(עמ' 0אדתוומלבישיןאחתציציתשין

לאמור- nשנייםב"פיוכןלפנים"ב"הפניםגם

חשובמום•בהואשגםלמוות,להלוותעלולהקרע

המעשים".ב"ספר

ח.

הר-פגישותיווהזמן,המקוםממדישלביטולם

ברורהידיעהמתוןמתיםעםהמשוררשלכרת

רקלאשלפנינוהדעת,עלמעליםהם,מתיםכי

תיאוריהמעין :מזהיותראלאבלב,דחלומיסממן

החלוםרייעלשהרילו.שמעברהוחייםהמרדתעל

נוצרת,לוהאדפינייםוהמקדםהזמןממדיוביטול
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- nאהבא,לבידהזהביןאחדותמידההזיה,בעזרת
וילקה,בשירתנפלאאמנותיביטוילידישבאהדרת

הדואינ-וב"האלגידתהשעות"ב"ספרכיחודלמשל,

בנוב,במרעשרמשלושהבמכתבומסביר,וילקהזירת",

מאתנו,המוסבהצדהוא,,המוותהשקפתו.את , 1925

לנסותעלינו :בחייםידינועלמוארשאיננוהצדהוא

 ,תנוהודישלביותרהגדולהתודעתנואתלהפעיל
וניזונהמוגבלותהבלתיהרשויות,בשתישמשכנה

החייםשלהאמיתיתדמותם ...משתיהןחשךבלא

הגדולהמחזור,שלהדםהרשויותשתיעלמשתרעת

אםכיהבא,ואידהזהאין :שתיהןזרןזורםיותר

המל-הנעלות,הישויותשוכנותשבההגדולה,האחדות

עלבאיםאיננוההווה,ובנימכאןאלו ,אנחנואכים.

איננווכןאחדלרגעאפילוהזמניבעולםסיפוקנו

הקוד-לדורותושובשובעובריםהננו ;בוקשורים

,הפתוח'בעולםאחרינו.יבואושלכאורהולאלומים,

,בבתלומראפשראיכולם,קיימיםביותרהגדול

אתמתנההזמןמושגיביטולדווקאבאשראחת;

הכללתוךמתפרץוהחולףהעוברהכל.שלקיומו

שלהעיצוביםבכללהשתמשישוכןעמוקה.בהוויה

ליכולתנובהתאםאלאהמוגבל,הזמניבתחוםלאהזה

חלקלנושישנעלה,חשיבותשלבסימןלהעמידם

מתרחקהנני(שממנוהנוצריבמובןלאאבלבה.

טהור,ארציבמובןאלאהתוקף),בכלויותריותר

להב·ישמביאה-אושר!$רציתבתודעה ;עמוקארצי

הרחבלחוגמכאןהמגעיםואתמכאןהמראותאתניס

אלאהאדמה,עלמצלשצילוהבא,לתוךלאביותר.

ריל-דברילפיואכן,האחדות",לתוךאחדות,לתוך

איןכאלו,בעיניםהעולםאתשרואהמיכלקה,

עולםביןהבא,ביןלהזהביןמחיצהאוחיץגביול

ומובן,הוא.אחדהכל-המתיםעולםלביןהחיים

בהןהואשהמוותהעל-טבעיות,הרשויותכלשגם

ומת-אחדלמקורזורמותמרבות,אחתתופעהרק

הפשוטההחוויהוהעל-טבעי,הטבעי ;אחדלכולמזגות

בקשריעומדיםאלאנפרדים,אינםוהעל-טבעית

רחוקותלעתיםמתגלההעל-טבעיגםואםתמי,ד

בהרגשתנעדרבכל-זאתהואאיןבלבהליחידים

המוותשלאחרהעולםאיןכן,ואםומחשבתו.האדם

מגולההאחרוןזהואידהחיים,מעולםיותרמסתורי

וגםסודיגםהואהקוסמוסהכל, ;הראשוןמןיותר

להפך, ;העולמותשניביןחיץאין ;כאחדמובן

חומות.מאשריותרוקשריםגשריםישאלובין

העובר ;ממושךהודהרקהואהזמןשגםומובן

שלוביסוהדהשטחפניעלרקשולטיםוהחולף

המקום,בןולאהזמןבןלאשאיננונצחישההוויה

אלאקלרקאיננולחברתהאחתמרשותוהמעבר

להוויהכסמללרילקהמשמשיםהמלאכיםמשחרר.גם

מבחיניםאינם(אומרים),,המלאכים :אחתנצח'ת

המתים"ביןאוהחייםביןהולכיםהםאםעו,ד

הדואינזירת").גירתמ"האל iהראשונדגיה(האל

למצואישאלולהרגשותאמנותימקבילביטוי

מדוברשבהםבסיפוריםוכיחודהמעשים",ב"ספר

בתעודה,באגרות,במכתב,שובהקשורהמרות,על

הז-כברכאח.דוהסמלייםהטבעייםהמקשריםאלו

יקותיאלמאתהמשוררשקיבלןהאגרותאתכרנו

בהןתלוייםחולהשלחייושמאחוששוהואנאמן

שמועל-"התעודה"בסיפור ;שלימה") תפ,,(

לקרובולהוציאצריךשהמשורראנושומעים-הסמלי

תעוהדבעולם,כמותהשישידעשלאמעיר,אחתתעודה

"התז-הסיפוראף .) 114(עמ'בה"תלוייםחייו,,שכל

המשורראיןאןמכתבים,בכתיבתפותחמורת"

מצליחשאינוכשםמכתב,שוםעללהשיבמצליח

ברורמסורתיסמל-השנהלראשעצמואתלקדש

עלברורמסורתיהרהורלא-טובה.וחתימהלכתיבה

את,,נשקתי :התורה""עלבסיפורנמצאהמוות

כשקוראיםבלבימהרהרכשאניובירכתי,הספר

הואסימןמתיםשלכמניןלתורהלעלותחילאדם

עליושאמרוזהשלדינוומהשימות,עליושנגזר

ביתראן- .) 127(עמ'מת"שהואחייםשלכמנין

בסיפורומהותוהמוותעלהרהוריםנמצאפירוט

לסיפוריםרבותמקבילותגםבושיש"המכתב",

מצ-המשורראיןכאןגםהמעשים",שב"ספרהשונים

קלייןגדליהעללאבליםתנחומיםמכתבלכתובליח

המנוח.

דברקליין,גדליה ;השםשלבמשמעותודוקאגב,

אופינישאיבנושמותמשחק-וקטון"גדול :והיפוכו

יצירו-בשארגםמצויאלאבלבדהמעשים"ל"ספר

וקר"נדלח"סמנשה :למשלכן, :עגנוןשלתיו

'צחק ;העקוב"ב"והיהשחורה)(=עטרהטשרנה

ועוד.ועודשלשום"ב"תמולעצב)(=תוגה,קומר

שמותמשחקגםנמצאהמעשים"ב"ספרכאןאן

אייב-'וסףלמשל,כן, :האניקרעאתברורהמסמל

בקן-ממנוקטן"שהואעליואומרשהמשוררשיץ,

ושמוא,משמו,חלקגםממנו,חלקרק :לאמורמה",

בדברודןיושב"שהיהעליואומרשהמשוררעמדין,

וכי-קשרים"("קשרידורשים"לוהיולאשעדיין

 )?משוררנושלהאכסוטיותליצירותיורמזכאןאין

גםוקטן),(גדולקלייןגדליה :גופוזהבשםיש "

ענומשה,,האיש :משהשללאישיותוהקבלהמשום

ג/י"ב(במדבר,האדמה"פניעלאשראדםמכלמאד

משה,עבדיכן,,לא ;הרמב"ן)שלבפירושושםוראה

(שם,וגו"'בואדברפהאלפההוא.נאמןביתיבכל

כמשהבישראלעודנביאקם,,ולא :למשלאו ,)'ח-'ז

- )'יל"ד(דברים,פנים"אלפניםה'ידעואשר
קטון-ענו.-גדל-יה :לאמור



 245הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י

בסי·גםנמצאכנראה,זה,אל)(=ישמרניאייבשיץ

"שאי·עליואומרשהמשוררוהבנים","האבותפור

ריבאייזיד"כגרןחלקיםאדםבניעלמוטלתמתו

-ועו.דועדר(=פומפיה)
שבסיפורהקללהרהורמקבילעיצוב :לאגבואגב

בחלום,האניהתפלגותשלעיצובהתורה",,,על

האני,שלהשביבחלקווהתגלגלמתמאביכשחלק

"בדהחלומי·הסנטימנטאלי·האטאוויסטיבסיפורנמצא

והמת·הדמיוניבית·התפילהאתמתארהמשורררן".

באלאעדייןלוישמואלאןלמבין,מחכיםפללים

ומודיגר'המופיעהוהנההתפילה.אתמעכבוהעדרו

קראו ...מתכברואולילמרת,עומד ' lל,,היהודי :עה

ההיכלמןספריםהוציאובתפילה.ועמדושמעאת

מרדכישלוםברבייוסףשמואלואניבתורה.וקראו

ששבק ' lלשמואלהחברבמקוםלתורהעליתיהלו'

שבכי·הקלבשינויודוק .) 214 " 215(עמ'חיים"לנו

גםהוא(כןחולהראשון ;הלוי-לוי :לשמותגויים

מסור·נעימהבלאסתםשם·משפט"הגויה",בפי

עמנוחלוקתלפימסורתיקודש,השניואילותית),

-וישראלים.לוייםלכוהנים,
השמות,שבמשחקיבשוניגםלדייקהראויומן

 .מרמעגנוןשלהאחרונותביצירותיושהשמותבעוד
העקוב"ב"והיהלמשל,השמות,הריהתפלגות,עלזים

 Nomen ets omenדרךעלהםשלשום"ב"תמדלואף

לדילה,שמהנקרא,,אלמלא :למשלחז"ל,כלשרךאד

דלדלהנחו,אתדלדלה :דלילהשתקראחיתהראויה

 )'בעמ' /כtדף(סוטה,מעשיו"אתדלדלהלבו,את

 :הגיבוריםשללגורלםרמזאיפואישבשמות ;ועוד
המש·שםקומר,יצחקוכןחייםבשה =ח"םמנשה

העצוב.סופושוםעלפחה

ועוברמכתבבכתיבתהמשוררפותח"המכתב"את

,,לא :הלשוןבזוקלייזגדליהעםפגישתולתיאור

גדליהמרלישטפחעדהרחובאתלעבורהספקתי

- ) 224(עמ'ן"ולאןמאידושאלני,כתפיעלקלייז

שלי·נ"פתנאמןיקותיאלשעםלזוהמקבילהפתיחה

עלאחדזקןלידפקוהולןנגררשאני,,עם :מה"

יקותיאלהדוקטוראתוראיתיראשיאתהטיתיחלוני.

מספרשלימה"נ"פת .) 144(עמ'בחלון"עומדנאמן

וכאןנאמן,יקותיאלשלבספרועצמוששיקעהמשורר

מכלעצמיפיניתיומחצהשנה,,זה :שומעיםאנו

שהייתיהאחרוניםרבותינוספריבשבילהעסקים

המ·נפגשכאןגםשלימה"נ"פתוכמו ;נהם"הוגה

ישנה.מרכבה,,באה :משונהמרכבהבעלעםשורר

לאעלה.ליואמרסוסיואתהסוסיםבעלהעמיד

ומומיםעמי.בלאהסוסיםנסעולעלות.רצוןביהיה

לאטעוה,איניואםרגלים,הנפתבלאנסעדומומים

 :המשוררמספרושובבלכתה".המרכבה~ראתה

עינינשאתיבמרכבתו.והקיפניהסויסםבעלונא"חזר

להעלותני.ביהשגיחולאמרכבתועליעלנישמאנו

אבלבלכתם,קולםנשמעולאוגליהםהסוסיםנשאו

ונכנסתי"לביתישהגעתיעדבאזניניסרהקולםבת

מרשללמרכבתומקבילהתיאורכל- ) 247(עמ'

מת·איננושהמשורראלאשלימה",שב"פתגרסלו

במי·מקבילקלייזגדליהואילוהמרכבה,לבעלפתה

בישובהראשוןשלשזכותונאמן,ליקותיאלדת·מה

ירושליםאתשהקיםהוא,,שאלמלאובה,הארץ

תרנגוליך"שלכפיראפילוכאןנעשההיהלאמעפרה

מצ·המתקלייןגדליהשלבזכותוואכן, .) 225(עמ'

אתולראותנעלםבית·מדרשלמצואהמשוררליח

שהאווראיתיפניוהזקן,,הטה :העולםמגאוניאחד

בס·מתעסקשהייתיהתורהשריעולםמגאוניאחד

וי·בצורהלספרמוסיףוהמשורר ,) 227(עמ'פריו"

שחפרהקטניםשלחבורהעלכאחדוסמליתאליסטית

שראתלהכשילהעלולההמדרש,ביתלפנישיחה

לאראהלאוביראהבתורהדביקותו,,מרוב :התורה

נקפניממנה.להצילושבאתיאותיולאהשוחהאת

אפסיקשמאהסכנה,מפניולהזהירוקולילהגביהלבי

כמקל,עצמיאתועשיתיעמדתיממחשבותיו.אותו

הקדושנתןדעת.בושאיןכחפץ •כבולע-ץכקנה,

גופו .עלישיסמוךצדיקאותושלבובלהואברון

שאראנייודעכןפיעלאףתינוק.שלכגוףהיהקל

- ) 227(עמ'עיני"עלעפרשישימועדבוגיש

דינקותאגירסאעםפגישהשמשמעותהזו,פגישה

מביאהשלאחריה,השניםשלהגופניותהתפשטותמתון

גדולשמאורע,,יעדתי :הרהוריםלכללהמשורראת

איניעוד.יקרנילאמזהגדולמאורעהיום.אירעני

שהרגשהזוכרניאבלשמח,אועצובהייתיאםזוכר

בהנאחזתעצבותאושמחהלשוןכלשאידאחרת

העולםמןשעהאותהיצאתיאילולבי.אתהרגישה

המבטלתהרגשהלפנינוהנה-מצטער"הייתילא

גםשכןלמוות,החייםשביןהמחיצותאתכמעט

אתמבטלתוהיאבהנאחזתאיננההמקובלתהשפה

ונשניתהולכתזוהרגשה-המוות.מפניהפחד

מיטתיעל,,שכבתי :המשוררשלהבאיםבהרהוריו

לחשוזהמיתהמןמתייראיםאנומהמפניוהרהרתי,

מאותראצבעותינתמלואמידהשמיכה.אתהגבה.יי,

אוףבר.נאחזתעצבותארשמחהלשוןכלשאיןדבר

עדוהולןמתפשטהיהדבר,אותוכלומרהוא,

בער·הייתישרויעדררןקדקדי.רעדלעופיערדלכתפי

השמיכהאתמגביה ' Jאשאס'דעתיאבלהזה,לס

בהרףאחרלעורםבול'כנסיכול['ראש'עלונותנה

שכזו·.טובהלשעהיזכהטובת'שמבקשמ'אחד.

 :המשוררמספובסיפורנוושוב ; ) 228(עמ'
לפתוחהיהאפשרקשריבלאוכה,חיתה"האדמה.
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 .) 247(עמ'כבשמיכה"בהולהתכסותאותה

בהןכשמתבונניםמוזרותנרואתשהןאלוחוויות

בספ-חדיושמשוםבהןאידריאליסטיות,בעיניים

תשומתמעוררהנניושובלמדי.ידועותוהןרות

שלוהפרוזהבכתביוילקה.למשוררהקוראשללבו

מספרה,אובה"חוויה",בשםקטנהיצירהיש

האנושי.לעולמנומעברממשגופניתחוויהכעין

ענף,עלבהשענולפושה.ראעמדבגןטויללאחר

ערב:-העץשלשנדנודיוהדגישמספרדקותולאחד

שגופוהרגשהלושחיתהכזובמיהדלגופו,וים

הרגשתלאמודהעץ,עםאחתריתמיתמהותלויש

מסכםהזאתההדגשהאתמאדם.יותרעץהיות

 , uהטבעשלהאחרלעבדועבד,,הןא ;כך Hדילק

תמרברורה,כתמורהזוחוויהאיפואמעצבוילקה

.המתאריםדבריוומעניניםלטבעי,האל-טבעידת

רגישנעשה,,גופו :הזאתהחישה.אתבפדוטדויט

בתרורקאךלהתקייםומסוגללתארהשאידבצודה

שמשכנוחוזר,רפאיםלדוחבדומהוזהירטהורכר

בעדינות,דקה,בעצבותשובוהמופיעאחר,הוא

אםשוב,להשתיירכדיובזמן,ב.מקוםרחוקהלהוויה

ההכרחי,'המציאותלעולםפיזור-הנפש,מתוךגם

הכל,הכירהוא ...סביבוהתבוננותמתוךלאטלאט

בקיומוהדוחדחוקה,כבטיחלכלהתחיידבכל,נזכר

לקחומסויימים,בתנאיםשאיפעם,קדום,כלשהושל

להי-בידוהיהלאשההאיפואהיכן ...בישותוחלק

הנמ-אלולכלחזררקשהואלוהיהבדודאבלזכר,

המש-זהכמוגופובתוךנמצאשהואוכןכאןצאים

היההואזהמהלך-נפש :עזובחלןושלבעדמקוקיף

שלשהופעתוספורות,דקותבמשךכל-כךמשוכנע

לא-כיוחרדות,עמוקותאותוזעזעהביתרמבניאחד

מבני-אחדלפגוש ...מטבעומווכןהיהדברשלמיתר

זוחוויהדרכים".פרשתעלכמופיעהמתיםבריתו

פ.עםלאלהמצאהוילקההמשוררבידישתוארה

והן uהדואינזיותב"אלגיותהןבשידתו,ביטויהאת

דעתואתשומעיםובאחרונותלא,ורפיאוס",נ.סוניטות

ואתהחייםעולםאתשרואהמירק :המשודרשל

אתלבשרדשאיהוארקכאחדות,המתיםעולם

עצמואתהחשזהרק Iותכליתםהחייםבשורת

החיים.אתיביןזהדק-אחת"וב.עונה,,כבעת

וילקהשללתפיסתומלאהבמידהמתאיםזהודבר

איננווממילאהחיים,עלמצלשאינוהמוות,על

ישהחיים.אתהמעשיראםכיוהמאיים,האויב

ביודהמוותאתלכלולוילקה,שלדעתולפיאיפוא,

תרויהיהלהםיתאיםשזהכדיהחיים,לתוךעים

(ב"ספרוילקהגםשרלכךובהתאםמהם.צאה

 :השעות")
0 Herr, gib jedem seinen eignen Tod, 

, das Sterben, das aus jenem Leben geht 
. darin er Liebe hatte, Sinn und Not 

אתשלו,מותראתאישלכלתןאלי, :לאמור

פשרו,אהבתו,מצאשבהםההםמהחייםהנובעהמוות

בסיוןהאחד,הנסיוןאתכאןעושהועגנון •סבלו

שללתורתומקבילבסוין-לחייוהמוותאתלהכניס

בשעתהמשוררשלהאושררגעיתיאורהרי .וילקה

 :המשוררשלוהדגשתוהתודהשרעםהפגישה
מצ-הייתילאהעולםןםשעה.אותהיצאתי,,אילו

יזכהטובתישמבקש ימ·,, :הבאהמשפטאוטעו",

הגדול""המוות,תארוהםהם-שכזו"טובהלשעה

האדם.שלחייוממקורהיוצאמוותוילקה,שבשידת

ט.

המעשים"ב"ספרשמצאנוהמרטיביםכלכמעט

הראשוןהמוטיבועינם"."עירדבסיפורגםנמצא

אחדות,בראריאצירתהביתמוטיבהואביותרהבולט

עםמידסמלי.בעיצובואםריאליסטיבעיצובאם

הגרייפנבכיםאתהמשוררמציירהסיפורפתיחת

גריי-והגברתמובהקת,ריאליסטיתבדאגההשרויים

הלואיאלאלחזור,וקשהלנסעו,,קשה :אומדתפנכן

נצטרךולאבפנינודלתיוביתנוינעוללאבחזירתנוש

 :משליםגרייפנבךומר ,) 106(עמ'הפלשנים"עםלדון
בטוחיםאנושאיןעתיםעלינו,באונאות"עתים

נמצאוכן ,)םש( uדאשינןשעלגגבקורתאפילו

שיחתוהיאאמנותיתמבחינהלגמרילהדומהשיחה

משנהלמעלהזהלחופהשנכנסוואשתו,גינתו

 , 110(עמ'הדירותמצוקתמחמתביחדגריםואינם

במו-נכבדתפקידממלאגופוהמשודדאולם .) 125

נסעווילדי,,אשתי :לבודנמצאהמשודרזה.טיב

במהעצמיאתופידנסתילבדינותרתיואנילגדרה

זוסיטואציההקבל ; 111(עמ'מביא"שהייתי

שלביתםעלשמחוהוא ,)!שלימה"שב"פתלזו

 mהש ,(שםלשינה""מסוגלשהאומפניהגרייפנבכים
רכבל-- ) 1לעילהשינהעלעגנוןשללתיאוריה

והואהזהבביתוטבבכימרגישהמשורראיןזאת

חייתירשאיבדיישהמפתחזמןכל,,לכאורה :מעיר

גירותאבלביתי,בתוךביתכבעלעצמיאתלדאות

ואכן, .) 112(עמ' ..האדנותאת,משכחתעמנושנגררת

כלרואים,,ומה :המשוררשלבהרהוריורבעניז

למקום.ממקרםעצמםומכדדיםבתיהםשמניחיםאותם

כאן,שיתעתעויםדמיוןאםהוא,מבראשיתחוקאם

שםאינךבמקדםהקדמוני,המשליאמרכאשר

 1רבמשקלהמשוררשלבהרהוריוויש .)םש(אשרך

למקרם,ממקוםנודדותביצירההדמויותרובהרי

מברא-חוק.אםהיאהמשוררדעתלפיוהנדידה,

..נע :"בראשית•בספרקןיקללת :לאמור-שית•



 247הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י

סיפוקשלתעתועיםדמיוןואםבארץ",תהיהזבד

הרגעיסיפוקןעלהבא,ותולרציותלאשליותבדזמה

העיקרייםהגיבוריםשללנדודיהםואמנםבחלדם.

המשוררנודדכךועיצובו.חלוםצורת-שביצירה

- n ל,, :בחלוםכמדמודע,רצוןובלידעתבליכמעט
משכתיהיום.ירדשכברחשק,ליהיהלאלביתיזדו

לגיאהגעתירגליו.אחרשהולךכאדםליהולכתי

טהורואוירבאילנותשמעוטרזה ...גרייפנבךביתשל

שמ-הרעיםבאדיריםמתדבקדאינוביניהםמתגלגל

לכאןובאתיהואיללעצמי,אמרתיבעולם.שרטטים

והואילערשה.גרייפנבךשלביתומהואראהאלך

בעצםבאוכך ; ) 111(עמ'אכנס"בכיסיוהמפתח

רה.משוררוידעים,בליהזהלביתגמזרגבריאלגם

לאהריהתמיהה.מרובבפימלי,,נתחבאו :תמיה

הלילהאתשאעשהשבעולםאדםלשוםאמרתי

אתשאעשהידעתילאאניואףהגרייפנבכים,בבית

גמזוגבריאלידעומהיכןהגרייפנבכיםבביתהלילה

גמזוואף ; ) 112(עמ'הגרייפנבכים"כביתשאני

תמיה ,אמרקטנהשעה,,אחר :וידעאיננוגופו

אזרראיתישלאשכןכללכאן,שבאתיעצמיעלאני

לזכר,טעםישודאיאלאכאן,שאתהידעתיולא

הטעם"בטללאבאתיסיבהמאיזויודעאיניואם

לביתגמזובאהשביחבפעםגםאך ; ) 120(עמ'

מרובושתקתי,,ישבתי :וההגיוןהסברהנגדהזה

חוזרשאניאמשלואמרתיבפירושהריהתמיהות.

גריי-כביתאעשהלאשהלילהפירוששלי,לביתי

גופווגמזו ; ) 123(עמ'לכאן"שב.אראהומהפנכן,

 ...לכאןלבואחשבתיולאלביתךהלכתי,,לא :מאשר
הללוהנדידותכל- ,) 124(עמ'באתי"מדעתשלא

סיבתיתשלשלתלהןשאיןשכחלדם,לאלודומות

המעשים",שב"ספרלאלודומיםעיצוביםהגיונית,

מאגיכוחבאיזהלזוזונמשכותהנודדותוהדמווית

הסברלהסבירויודעותכשאינןאףבו,ומאמינות

כאלוובנדידהבמשיכהשישספק,כל 1 ''אראצידבלי.

המרחקפעולותשלטיל,·פאתיהטיליפאתיה,מעין

יחעה ,כזדאמנותיתדטיליפאתיההמרחק,והרגשת

איבסןשליצירותיהםאתגםהריבספרות.היטבדעת

דראמותבשםכינושביניהן,השוניכלעלומטרלינק,

כלכמעטהןנטולותלפעמיםשכןהטיליפאתיה.

פעולותיהןזאתובכלהבמה,עלדראמ,בטיתעלילת

המלהמובןבמלזאהןטאטיות tדרז•הללוהיצירותשל

עמוקהלשיננההדראנ,אטית iiהעלילהע.נרתנשל

הנודדות.ברמרידתכאןת;-דמ,ז,כל·זר ,יותר

כמוממשועינם"נ"עידוילהל,,יםבכבדתפקידיש

 :שנתואתהמשדררמתארוכךעשיtכ". .rהב"ספר
לקולשבבערתיעדדנתנמנמתישינהעלי"נפלה

מסתיעלכאן.חיתהלארכנת •..הרכבתגלגלי

אחרלצדעצמיהפכתישכבתי.הגרייפנבכיםבבית

חלבנהמפני,מעיני,למעלהעדבשמיכהעצמיוכסיתי

כאותומהרהר,,התחלתי ... ) 121(עמ'פני"עלשזרחה

ובחלוןאמשבחלומישראיתיהרכבתובאותההחלום

כוחועלמשתדמםחייתיושובהלילה.בחלוםשנפ.תח

שלדברכאילואותנוומענהבהקיץשחוזרחלוםשל

פעמיםחוזרהחלוםמוטיב .) 129(עמ'היה"ממש

רבמרשלפיוטיואתגמזוהשיגכך :ביצרהאחדות

למסרםלכעליהםהודיעושברלחלום,ה,ודותעדיאל

 :המשוררגםמספרוכך ; ) 126(עמ'כמתנהלד
באהבחלומו.החלוםבעלבאשובלעצמי,"אמרתי

אותך,אנימכירלה,אמרתיעיני.עלוזרחההלכנה

ז"חמצויירהכרטיסעללישנגליתזוהיאאתלא

מטביעהביצירהשלחלוםזורבהחשיבות .) 134(עמ'

אתלהעמידישואוליכולה,היצירהעלחותמהאת

צפיפותאתלצייןעלינוכןואם ;החלוםבסימןכולה

בדיוננועליהשהצבענובחלדם,המתארעיםהמאורעות

וכאן n :מדגישהגןפןהמשוררוכאןהמעשים",ב"ספר

שאניעצמיעלתמיהואנימתבלבלים,הדבריםהתחילו

הך·נמשכוקטנהשעההשתלשלותם.סדראתזוכר

 .) 136(עמ'הס"אך,וכ'םומהבר'ם

המעשים"שב"ספראחרותאפיזודותגםאולם

גב-למשל,כך,ועינם".ב"עידומקבילותלהןנמצא

ה.שניהואילוחיה"אחתעיןבעלה,ןאגמזוריאל

עלחביביםשהסומיםלמדנוהמעשים"דמ"ספרמתה,

ומושיעומצילוכךה~כסוטיות.ביצירותיועגנון

בעל"החזןעליוחביבוכן(,,ידידות"),צורביעקב

שהמשוררהמדרש,בבית ;שנים") יפ,,(אחת"עין

שולחןלפנייושבסומאאחד,,זקן :מוצאהואמחפשו,

 Hתהליםשלפסוקיםלוחושראשוומנענערעוע

כסומאגופוקלייזגדליהמ,ופיעגםוכך ;(,,המכתב")

והתחילמקלואת,,נטל :המיטאמדרפוזהבתהליך

מכיר.שאינולמקוםשנתגלגלכסרמאנומגשש

עםהאורריתתידיושתיוריתתושנידוהמקלריסס

חיהלאכוחואבלכוחו.ב.כלמקלואתאחזהמקל.

עדמשתנה,התחילהואואףממנוהלכופניועמך.

ואפשרלעצמו.דומההיהלאושדבכולו.שנשתנה

שהרסומאאותוזקןאותואלאהוא,היהלאשהוא

 .) 249עמ'(שם,השלום"עליוזקנילנשמתנרליליק

 :עוינם"עירוב"גםנמצאתדומהנזיטאמורפוזה
פירשולסוףלגוון.מגווןגמזושלפניונשתנ,ו"פתאום

שהיהחיוורגדרןאלאשםנשתיירולאהגרזניםכל

ובתוךצורה,בלאכחומרפניוועמדורהולך,משחיר

שלתמחרןכמידנראהצורתושניטלההחומראותר

שערותי,שנסתמררעדונבהלתיבוהתבוננתיבעתה.

דכינזוצורתושפשטחיארםראיתילאשבזימי

 .) 133(עמ'כך"



מרוד 248

בספרותהיסבדעתיחעכןגםהסומאמוטיב

החמלותלאחתהעתיקבזמןנחשבכברוהעיוורון

השגעוןכחלי-הנופלים,חוזח, mהמשוררשלהקדושות

סיר-החוזהאתהיווניםתיארולמשל,כן,וכדומה.

לאיוס-אידיפוסתיבי,אגדותבחוגהקשורסיאם,

משו-עלמסופרהע,מיםכלבאגדות ;כעיורובני-ביתו

המופיעדימדווקס,אףעיווירם.יtב iרירם-ראפסו

 :עיוורהואהפיאקיםבמשתהב.אדויסיאה"

.. v כזם~וסייביי:~ניזוךהר;ילםזיי'גםב::v •ם, 

ןזה;גםה 1ס;גם~~גניזום,מיב;•לופיןה י~:

 .•ה 9י V1:מז~ןה iלב~1יןו;,יני·ה Qלק, ר•~י!!ארו

 ) 6ו 02-וסררות ',חוסיו(.ארר•םיה•,

יש Iעיוורכמשורראבגהדמופיעגופווהומירוס

יש Iוהחוזההמשוררלביןהעיוורוןביןקשראיפוא

האמיתית.הפנימיתהראיהלביןהעיוורוןביןקשר

שישלמשל,היוונים,סברוהקדומותבתקופותגםואם

שעיוורווכשםהשמורר,ל,ביןהזמירבןידמיוןצד

כן ,יותריפהשירתםתהיהל,מעןהזמיריםעיניאת

חמשורריםעיניאתעיוורהשהמוזהלעצמםתיארו

מס-המודרניתהחקירההריהנעלה,שירתהלשם

העיוורןודווקא :לאמורהפוכה,בדרןזאתבירה

המפורטותוחהשוואותהיפיםלתיאוריםהסיב.ההוא

העיוורהמשוררעלהנוסךעיוורוןהומיחס.בשירת

איןכה,ואםכהאםהעולם.שללימיוהערגוןאת

העירוווןעללהשפיעכדיהסבר mהתפיסהב.הבדל

רגםהאמת,לראיתלהפנמ.ה,כסמלבספרות,כסמל

עליה.שהצבענוהמאגית,העמוקההשכבהלאותה

מחמה.עיוורוןגםקשורזזiאמיתיבעיוורוןאן

מדעתהתעלמותאובחלוםרגעיוסיפוקאשליהחיי

וזאתאביזריוכלעלבעברלחויתוהתשוקהמההווה

ועינם",ב"עידווגםהמעשים"ב"ספרגםאנורואים

,,עמדתי :עצמועלמעדיהמשוררהאחרוןובסיפור

דבריםומרובעולם,שלערפואחוריונסתכלתילי

והולן"שמתרחשממהעיניאנימסלקכברשאירעו

אח.דצעדרקלעתיקותעדומכאן- ) 137(עמ'

עתיקיםספריםאועתיקיםכתבי-ידשלהמוטיב

עגנןו,שלאחרותביצירותוגםהמעשים"ב.ספרגםמצוי

תיקוןלשםהעבראלהשאיפה :לוישאחדגווןותמיד

כתב·ידעלעגנןומספרללוף•נסהב.אורחכברהחווה.

לנשיםמיוחדתסגולהשהאומשה",של"ידיובשםעתיק

בכתב•מתבונןהואוכאשר ,)פ nר(עמ'לידתןבשעת

כמהזה,כתבנאה.כמה. :מעירהואהספרשלידו

כשכתבוכרתכיםאובתינוהויכןאלו,אותיותנאות

ואיגכנועילהםחביבהחיתהשהתורהתורה,דברי

הייתישבותירובעליעברולאאלמלאבה.ידיהם

כמהשזהלהלו,האותיותלפידייכתבאתמתקן

דקדקתיולאבכתיבהשרציתימפנישנתקלקל,שנים

ולתלושילדיאתבולתקןבעדתיעלה ...באותיות

אתשיאמנוכדידוגמה,להםולשלוחהספרמןדף

והיאןשלוכתבלוישדורכלשאמרתיאלאידיהם.

לעצמיכשאנישעברו.דורותשלכתבעליהםאטיל

כללאאבליותר.יפהשעברהכתבאתאנירואה

תפ"ד-ע,מ'(שם,אחרים"בעינייפהבעינישיפהמה

הדואתומעיןלפנינוישלהלןמספרושורדתתפ"ה).

זמנים,לכמהמתחלק,,.הזמן :המשוררשלהברורה

הזמניםכללעצמיכשאנילוחררה.ולעתידלעבר

ונאהבחתרונאהבעברנאהשהיהמהבעיני.שורים

מחשאומריםחבריעליחולקיםזהובדברלעתי.ד

בעתיד"שכןכל mבהרהואסורחבעברנאהשהיה

המשוררמחטםהמעשים"ב"ספרגםאןשם).(שם,

חלומיסיפוקמתוןקדומיםבמנהגיםבעתיקדת,

המג-את"בדרן"בסיפורהמשוררמתארכןברור.

 213-(עמ'שעברובדורותאשכנזיהודישלחגים

מג·עלועינם"ב,,.עידרגםאנושומעיםוכן ,) 220

 125-(עמ'גדשבםשלהמסורתייםהשוניםהגיהם

סנסימנסאליאי-סיפוקמתוןזהוכל- ,) 128 , 126

גינתהדוקטורשללגילוייוע.דומכאןבהווה.מובהק

לאהמרחקגמזרגבריאלשלהעתיקותולמציאותיו

מהחווה,ודחוקבעתיקותעוסקגמזוגבריאלאףרב.

ארבעעליהםעברושלא,,ספרים :דבריוכההלא

וגינת ,) 120עמ'(שם,בהם"מסתכלאינישנהמאות

,,שההיסטוירההעינמיים,ההימנוניםאתגילההרי

שבשלשלתהנעלמתהחוליהאתבהםמצאווהבלשנים

בדורותההיסטוריהראשיתאתשמקשרתהדורות,

לת-למדיברוררמז- ) 107עמ'(שם,לה"שקדמו

לתשוקהלעבר,אסאויססיתסנסימנסאליתשוקה

.המכתב"בסיופרהשולטלמוטיבוהמקבילהלאחדות

למעלה).(ראה

עלהמשוררשלהחריפהבקורתואירפאהתיפ.לא

ונס· ) 131 , 120(עונ'המקראמבקדיועלההורהחכמי

נחוגשהיהבסגולות.השימשואתלהצדיקיונו

לאחדותהמשתוקקכלהריז ) 116-117(עמ'בעבד

לוההכרחמןבעבר,רקוהסוגהיפהאתווראה

העבר.מןהשרנה , mההועלבקורתשימתח

 nעויסבשב.עידןובנושאהיכולהבאגדהגםאולם

בידמעוצבסמל Iלאחדותלשאיפה.הסמלאתנמצא

אפשרותכלגםאיןואוליצורןכלשאיןאמונים,

"תנאמיעןבהכרחיהיוודברינותומר,עדלחסבירו

ושייר"").

איכעניוהמשוררשלדעתועלעמדנוכבר

יבוליוכלבד.בחלום :חוויותיואתלעצבהאפשרות

"הרימאמריראהבכלל,הסמלשלמהותועל )"

 • 38/39חוברתב.מולד"הסימבולי",אליזם



 249הסנסימנסליהחרלם :עגנרןש"י

שנים",("פי nשךההדמירןאיןועדיין ,כןלראות

שהאם-ססרינדברג,דבריאתהזכרנוובז ,) 137עמ'

-ובסחורירםבחול,מיםרקקיימתלחידתשרות
שבוכזה,עולםעגנוןמעצב nועינםב"עידוכאן,והנה

ואמנםלחיות,אפשרססרידנברג,לדבריבו,ורק

עמדה,,חלבנה :הסחרוריםעלזכותמלמדעגונןגם

ראיתאםכלבנה.זורחתחיתההעירוכלבמלואה

שוננnייםהסחרוריםעלמתמהאתהאישכזהלילה

(עמ'הלבנה"עםרמשוטסיםויוצאיםמסותיהםאת

האיביציהר,הראשיותהדמויותאחתגמלוה, .) 121

תצפור,גרוםיתשירגםישגמולהשלוכלשרבהסהרורית

שמוגרוםיתאחדעוף"יש :המשוררמספרשעליה

בעב:-ראשותולההעולםמןלצאתשעתרשכשמגעת

יוצאשירואתגומרוכשךאו,בשיר,קולוומנענענים

כלשרבהקשוריםהשיריםאותםרכלהעולם.מןהוא

ג-ורשלהשיראותואומרתחיתהואילוגמולה.של

 1רמה .) 137(עמ'רמתה"נשמתהמוציאהחיתהםית

וק-בזהזהדבוקים,,השירים :השיריםשלמהותם

בשירידבוקםיהמיםעינותשיריבזה,זהשדרים

 .....השמיםבעופותהגבוהיםתוחריםהגבוהים,ההרים
ועינם""עיחבסיפורהחרשהאחדהמוסיבזהו .)םש(

החשדהשניהומוטיב ...המעשים"ספרלגביאף

,,עוד :המשוררבפיתיאורהוכןהבודיה,בשפה.מצוי

הרבהפעמיםולאביה.לגמולהלהחיתהאחתלשדן

לוומנחלבןגדיהערביים.בידיושביםארתםמצאתי

תלתליועלמרחףהשמיםוערףגמולהשלברכיהעל

כמחירות,ופעמיםבנחתפעמיםמסיחים,תרםהזקןשל

ואניאימהשלבפניםופעמיםשחוקותבפניםפעמים

שלשרןגמולהלישגילתהעדמלה,מבןיואינישרובע

 .) 119(עמ•לבם"אתלשעשעלהםשבדרהיאבדוית

עגנוןשלביצירתולגמריחדשיםאלומוסיביםשני

הדיבור.אתנייחדעוליהם

 1המשוררשלאמצאתרארחלעוףברוםיתהשם

בשםעוףבחדשהשכןרכלהעתיקהבספורתנואין

לכ--דרשני").ואמרתכזראמצאהוהריכזה"),

הונ-הברבורלאבדתזראבהדבידזמירןישאורח

-הברבור""שירתבמושבמושאלבשימשוצרחי
לפת-"שנתקרבדומני,גריאד.חיצוניהואהדמיוןאן

הראןבנילא,ךהייחןר•הגרךםית nהמאמרראה ) 13

 •ואילן 25ע'מ ',אכרתחך ,ל'כרן , nב"לשרננך
לממנךגרף", nאמנםהואגררפיתשלהשורש )"

היו"מיריחו :בנגינההקשור"מגריפה"השםבבנה

 :הואותיאוהר ,)זז'ב'(תמיד, nהמגריםהקולשומעים
כלבה,היונקביםעשהרבמקדשחיתה"מגריפה

כולהנמצאת-זמרמיניעשרהמוציאואחדאחד

שזהוואפשר )אי"-"(ערכין,זמרמינימאהמוציאה

המעוצבהסמלעצםאןעגנון,להמצאתהמקרר

שבאררפיארס.הסמלעםזההבבררפית

בדרןגררםית,בשםהבררןהזה,המרסיבשלרונו

ה~ליסראצהי,זרןהיאית, rלשונית-חרואסצויאטיבית

באור-חורזתברוםית :וכלהביצירהשולטתהיאשכן

חילוף Iהאל"ףשלמקומהאתתפסההגימ"ל ;פית

ליהיאועינם""עיודביצירהבזרזראלואותיות

כלוההיצירהשכךומובנת,מצודקתםר~סיקהצנציה

באותויתהשי,מרששלהאמנותיהסממןעלבנויה

ב"אר,-ישואכן,-להלן,זהרעל-רגימ"לעי"ד

שללאחדותסמלומשרםלשירהקשרמשרםםית"

הואובכוחההשירהסמלהואאורםירס Iוהבאהזה

מןאשתואתלהצילכדילהאדסהזהמהעולםנדוד

לניןהזהשביןהגשריםהןונגינתושירתו Iהשאול

באגדתאןוהבא.הזה.שלההיתוךכורהןהבא,

האגדהשלתחילתה :צדדיםשניישאורםיארס

לפיבמוות,קשורהסופהאןבחיים,דווקאקשורה

אלוהמינאודת,על-יידאורםיאוסנקרעזlאגדה

מכלשירותנשמעהכןפיעלואףמשתוללות,בכביות

בצורותשנתגלגלהשירההמפוזרים,שבאבריואבר

מוסיקת nהיא-בדלווביקרםנטבעשרנותמצורות

ונספרות.היווניתבפילוסופיההידועההספירות",

וילקה,שלנשירתומעוצבהזההסמלנמצאושוב

אתפעםמעצבוילקהלאורםיארס".נ"סוניטות

סמלהנא,לביןהזהשבידלגישורנסמלאורפיאוס

מוסיקה nלכסמל-שניןמצןאחדמצדהאחחת

תמדי,הקייםהצלילשל,,הוויתו-הספירות"של

עוגנןו,לעתים".רקבשבילוקיימיםשאנובעוד

"נובב-הסייופרעלדברינו(ראההונרותנפחדהנלחם

שירה",מיתת nהגרןםית-האןרפיתבשירתמעצבתב")

זוכיםולזו-נשיקה""מיתתהמסורתיהמשקלעל

גםואםהבאואתה.זהאתלאחדהיועדיםאלורק

וסהרוריות.חלוםבצורתרק

זפירושומההבדיוה,הלשוןמרסינהשני,והמרטיב

הסיהועדרהשלימותהעדרעלמרמזהואאידוכי

לשרן,להמציאההכרחומכאןהקיימת,כלשרןפרק

דונ,מציאיםשל nלבםאתלשעשע n :המשוררכדברי

הואהקיימתבלשוןהסיפוקהעדרוהרי V 'iואתה

שבעצמיםהחריפההטראגיתההתפלגותסמלשוב

המרכזיהנושא-לזהזהטבעיבאורחהשייכים

בנשואושבהקשורעגנון,שלחאכסרטויתביצירותיו

לזה,מקבילמוטיבעללרמתעלישורבהנדידות.

וליקההמשוררוילקה.בשירתבמקצת,ושבחגםאם

עם.המזדהיתב.דידרת :בדיודתשלסוגיםשנייודע

 :המליםשתימשמשותלררד,ן(במכתביוהתרכוזת
concentrer-solitude בידדות :לאמורנרדפות),כמלים

עלשרשחרוcכפיארהחיים,כהפנמתכנפימיות,

f חנךךףבשירול": n החשיבותשללרצונהבדחית

מחללהואהזאת,הנדיחתאתארותה,-הפנימית"
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חאחו,האופיבעלתהבדידותאתואילוומרומם,

חמדונתשלויבוזמתוןלאמחסור,מתוןהבאה

לאהנוח,חיישלהתפזורותמתוןאםכיהעצמית,

אםכיעצמית,שלמח,למחותושאיפה.יעודמתון

ל· nולחלקי·לחלקיםהחייםשלימותהתפלגותמתון

הזאתהשביחהבידדותאתוילקה.דוחהאותהקים,

ב.סמללאוופיאוסחסוניסרתבאחתרילקזiעיצב

 :מוצלח
. Fische sind stumm ... , meinte man einmal 

? Wer weiss 

Aber ist nicht am Ende ein Ort wo 

man das, was der Fischer 
"? Sprache ware, ohne sie spricht 

לדגים,שפהששיחיאזהמשלשלהמוצאנקודת

חרישפח,חסויאילמים,עצמםוהדגיםהואילאן

הדגיםבנושא.תלויהבלתיעצמית,הוויהלשפתםיש

הדגים.בליקיימתהזגיםשפתאןשפח,בליקיימים

נושאה,בלעדיעצמה,בזכותקיימתששפזiזחרעיון

ההתפלגותעיצובהוא-אילםשנושאהבשעה

לגמריבדומהלזה,זההשייכיםעצמיםשלהסואגית

שאיננההקיימת,ללשוןכתחליףהבדויהללשון

משתמשיםהטבעייםנשואיה~יז tכןומשוםמספקת

-לבם".את"לשעשעבח
ועינם""עירובסיפורבמינהמיוחדתפושה

עמוקהמשמעותלהםשישה.אמנותיים,הסממניםהם

מעולמהמחותיחלקאלאסתם,סממניםאלוואין

ה!$ליטיוא·הואהבולטהסממןהיצירה.שלהרעיוני

כמ·חשובההשמות.במשחקניחרדבולסתוזוציח,

וכש·המעשים"ב"ספושהכרנומזהזiזזסתיסיתחרתו

במהותווקשובחהואאןעגנון,שליצירותיואו

והרעיונית.הסמליתבמשמעותולאאןסתיסית, 15ה

לכלליהכולהביצירהש~לסותוגימ"לעי"ןהאותירת

חעיושם 1ועינם""עירוהיצירהשם :ולפרטיה

עמ-חיאהתנאיםמימיתיהודיםלוא·תאפשרשנה

מתווןעמומיעקיבא ;עדיאלובהואהפיסן ;דיה

תכ·מתכנןגמזו ;ועובדיוביץעובדיהלביןגמזובין

בחב·יושבגמזר ;עטרוזלכפוגמולהאתלהביאבית

 1חשומורניהגדולהכרחןשלבנועמרםשלותו

כל :כלומר-ועדרעדנהשמחעמומישלנכדתה

הראשונההאותעי"ן,באותפדתח,תהללוהשמדת

קבו·ישזרשמותקבוצתולעומתמש'ררנו.שםשל

גרייפנבךגרהרד :גימ"לבאותחפ~תחתשמותצת

גבריאלגמולה,גינת,עוזרתם,וכרציהאשתודגרדה

גוט·גיוון,גמליאלחותנו,גאדאלבןגבריהגמדו,

n חחכםג'נתר,גרייליך,גוטפרידגנזיקל"ן,ולד

ג"לןחכם(עסרוז),גדעסוותגא'ס,בןגדיגדעון,

כלסגר,גרמיש,גדרה, :מקומותושמותגאגין,וחכם

באותפותחיםחבל-גרופית :אחווןואחוון

משוררנו,שלבשמוחשניחחאותחיאהלא ,גימ""ל

צלילי,מסממנןחרץזזi,אליסיראסיביבסממןאיןוכי

האותיותשתישביןהתפלגותסמלית,'ת iמשמעגם

 ,זואלזוטבעיבאורחכאילוהשייכותהראשונות
ואשרפלגיםשניווקהמשוררשלהאניהתפלגות

שלהסבעית·המאגיתהמשיכהגםומכאןזה,שלנים

 .)"ןזהאלזהתיציוחגיבורי

ב"אורחגםאנועדיםזומעיןגרתתפללחאגב,

מספולמשל,כן,המעשים".ב"ספווגםללון"נסה

וחסיתיסובמזלבבוכתוחלאת,,בירכתי :המשורר

עמי)ששוכן(זהלשכנילןואמרתילצדדיךעיניאת

אתחאםבנשואות.ביתתגרהשלאעמןהתניתיכנר

אפילואתבונןלאלאוואםמוטב,התנאיאתמקיים

המ·מספרצורחובאותהרס"ב),(עמ'בתולה".על

קצת,להפסיקאניצריך,,וכאן :אחרבמקוםשורר

ירוחםאלמלאלילחשעמישזרזהששכנימפני

בה"מתבונניםואתהואניפנויהרחלחיתהחפשי

הסברו rמעלפנינואחרובמקרם , Cתמ"סעמ'כשם,

יצרהואהשסן(הואשכבילי,,אמר :המשוררשל

שאני mמצמשוםליהנותלינותןשאינוהרע,

המעשים"דב"ספר-תקב"ב).עמ'(שם, " ...עשוז:)

אותו,,בא :הללולציסאסותמקבילותאנ,ךמוצאים

עדתומסיחאינווחראממנודעתנומסיחיםשאבו

אחרת",(,,סליתציציות"ג'שלסליתלי,ולחשממנו

,,אמרתי :דומה.שי-מוששובאחרובמקום ,) 204ענו'

(,,התזמורת", " ...חלושאזםשאניאתה,רחץלאחי,

מייראשהיהבקוללי,,השיב :בסיפורובו ,) 199עמ'

לוחטחרא,לוחסלי,ואמרממניחזקאדםאפילו

גםוהרי ,) 16 ) 201(עמ'בו"ונכוחאחידבאכברהוא.

שזיחנושלימה",שב"פתנאמןיקותיאלשליריבו

שובפותחשמרגרסלר,שמוהרעכיצרלעילאותו

שכנו :לאמורעגנון,שבשםזiשניהבאותגבימ"ל,

 !משמעתרתי-עמי"ששוכן,,זה

ביצי·השוניםהשמותפיענוחלידישהגענווכיון

המ·שלמשחקואתמהבמידתהמראהעגנון,רת

האלישלהאיסתיסיתלדרכהכקרובבשמותשורר

עגנוןשלויחסואחרסמליעיצובשלפיענוח )"

בסוףדברינוראה-שמושלהאותיותלחמש

הזה.הסעיף

הע·בספרותנונמצאכברדומהמשחקאגב, )"

נפטרשהיה"שבשהעחזקןהללעלמסופר :תיקה

 :תלמידיולואמרועמם.והולןמהלךהיהמתלמידיו
חסדלגמול :להםאמרןהולןאתהלהיכןרבי,

ישיוםבכלוכי :לואמרושבביתי.אורחאותועם

איננההעלרכח .הנפשוכי :לחםאמרןאורחלן

כאן".איבנהמחרכאן,היאהיום ;בגוףכאורח

,עו.זועוד )'בל".זרבה,(ויקרא



 251הסנטימנטליהחולם :עגנוןש"י

שהארתדו,כחנןזבן ) uהמעשיםספר nב(בעיקרגוריה

מת-המשורר,שלדבבובעלשםאתפותחתגימ"ל

האחרון",האבסןיןבס nשלהסירםגםזןבדרןבהר

,,סמוך :מספרהמשוררלעיל.כרשדיברנוסיפרו

 ....בשדודהולכיםאדםבניחמשהראיתילשכונתי
יחידיש,מהלןכאדםעצבלבינעשהכןפיעלאף

אחרינגררתיואני ...לדצפרימתויעדראינובדרן

אינםחבריוכלדשאואדיביהאומהםשאחדואתם

"חמשהכאןלפנינוהרי- .) 112-113 'כiע(מאהובי"

איזב" nןהעגנןן", nשלהאדתיןתחמש-אדם"בני

המלחאתפזתחתשהיאמפני(אזלי,הגימ"להוא

"הגיורתעלעגנוןשלקזבלנתדאתלעילראה 1"גיודת"

דשאומקרם),העדרהבית,מוטיב-עמנו"שנגררת

קובלנתואתלעיל(ראה"מאוהביו"אינןהאותיות

הסברנואתזבןירדכתבעלעבודתו,עלעגנוןשל

"שריס".)לשם

הסנסימנסאליהחזלםמעגנוןמקצתרקזהראכן,

שלנפשואתרואיםאבדבזהכנראןהאסאזריססי,

ואב-סואגידיוריהאמנזתי,דיוריהבעירוםהמשזרר

 :בכתבוסדןדבעםהזיזהדנו,שלובעיקרוזרי.
p ההבויגרפיתהתעודהאזליהםהאלההסיפוריםn -

אתמכיריםאברמתזכםבידו.שנכתבהבירתו,שובה

לסייעעשויההזאתהוהכרהבעולםועמידתוהאיש

 ...גיבזריולראשיהפנימיתזיקתושלצדלהכיןבידונ
והיאהיסודותזשמ•·סתהתמרסהבהשגדולהנפש

המאוששיםזביסזחתהצומקתבבסיסמפלטמבקשת

בניגרלהמפלסמבקשתבבסחזנו,מבוצרעולםשל

האחחרבזמןעגנוןשכתבשוניםסיפוירם- .)' 1רה"

 :עגונןשלביותוהפנימיתשאיפתןעלאודמוסיפים
המחיצותביטוללעבר,העתידביןהגישורשאיפת

שילובהבא,לביןהזהשביןהחיץהרסהזמנים,בין

מסדרתיתשאיפהזאתבכלהויאהחיים,נתוןהמזות

שתבנםכדיבפדוזדזדצעמן"התקן :מעיןביסודה,

ארנתמהלא ,)ז"סמשנה ,'דפרקאבות", n (לטרקלין"

שמ-עגנןו,שליצירהלנדתניתןהימיםמןביזםאםפ:'א

מעיןאוליבשמים,אלאבאוץיהאלאעלילתהקום

רעדן,סהרהתופת, :דנסהשלחדשהטרילוגיה

בלבדזהמסעםלויהחלום,צררתתחיהושצורתה

הערשלחשוביםהתיאוריםנוצרוהחלזמותשבדרן

חהילאהנפשהשארותעלהרעיןוזאףהבא,לם

החלומזת.לילאלעזלםבא

תשי•א,לספורת,מחבורתחזצ'בזתן",,,אבני )' 1
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רעלהםפנזתעלזאיםוריםחדשיםמסיםבשלםזחירם,עםקשייםלפרקיםכשמתעוררים

הנתוניםהזרות,האומותשאדבניהדיחחזדמנזיזת,מןבאלוזכיזצאמםזיימזת,סחזרזתהעכרת

מןמסחרשענייניעדזנציגיחם,ציריהםאלבקובלנהפוניםנכרים,נסיכיםשלשלסרנםתחת

חיחדזית,האדמהכןלאומדינה.ציבורכעביניקרזברתלעתיםבפיהםמתזאדיםבזיתוהפשוטים
מתוןבכזבה,היאלעולם :עליהלחגןזראשקציןלהשאיןהעולם,בכלדהמפדדדתהמפזזות

עלידם mמימסיםומטילחשלסזןבאשאםכן,כדיעדהציכדד,לגזירותלהיכנעזריזה,גמישזת

כל-שהיא.תולנהישמיעואדפהיפצוכיהרוב,עלשומעיםאיןהזאת,האדמהבני

 ,) 1638 (דיביציהיהודיעלמאמולוצאטו,שמחה
תשי"א)ביאליקמזםדבהזצ'הענוי(חנזםח


