
סדןדב

וספרספרבמבואי

א

בכלי-העזר,הצצהרזיהרלפעלר,לותשומת-הדעתרבהכןרבה-עגנוןש"י

תפקידה,כפלעלהביבלירגראפיה,היאהלאלאינפורמציה,אלפאבבחינתשהוא

הלא-עיקרהנחשבדבר,שללמרכזוגםמכוונתכפלתיבתכך.עלשתעמידנר

-לעיקרטפלהמוחזקדבר,שללהקפר;גםעצמוהואופרסםשכתבמההוא
העניינרתשתיביןההבדללכאורה .עליואחריםופרסמושכחברמההואהלא

שאיןכפרשההאחרוןואילוגמרה,עלשבאהכפרשהשהראשוןבמההואהאלו

שניםכשלרש-עשרהיצ~זרכברשהסרפדאףכיכן'הדבראיןבאמתאך .גמרלה

יציריוסשלםועיקרהפעילותו,לגמרובסמרךגברררתירלאחרשחלהלפטירתו,

הקברצים,ספריומערכתבמכונס,ביןהעת,בכתביבמפוזר,ביןופרסומיו,

גםבברליןגםלמהדרררתיה,שרקןז'בהרצאתבייחודכסדרם,תמיריםשהתפרסמו

בההיהלאושיבה,זיקנהעדוכרצופהכרדופהחיתהזרשפעילותוואףבירושלים,

הכתביםהרצאתשהמשךבאופןאור,לראותםשנועדוכתביושלהכנהמלואכדי

והולךנמשך:הואדיוקביתרוהלך.נמשךוהואפטירתו,עםנפסקלאשבעזברנר
וסימנךנטויה,ירון.אמונהבחר,שלהברוכה,ידההיאהיד,רעודוילך.יימשךואף

הכת.ביםשלמתכולתםרחוקהאינההסרפדשלשבעזברנרהכתביםשלשתכולתם

נסרנהוהיאבלבדהנמרחמבחינתלאאמוריםוהדבריםבחייו,שנדפסו

גובריםאףשלוהדבריםכגבור :נאמרארעגנון'דעתשלוהעמקתהלהרחבתה

ניתן.שהואמכפיהזאת,כפל-התגברותשלכתשקיפולךאיןרדומהעליו.הדברים

העירןילמדנרכאשרכביבלירגראפיה,לאחריהם,גםהסרפדשלבחייגגם

שהביאההברמן'א"משלהקדומהרשימתורואה,צא-הנחשבותבתחנותיה

ש"ימעיקרו'בשמרהחתומיםהחיבוריםכלומרעגנון'שלפניעגנוןאתלפנינו
ירחוהמארחותרשימתולהוהסמךלארצנו,הראשונהעלייתולפניטשאטשקיס



אחרוןלפניךבואעדורי.דיונהשלהרשימותשתיולאחריהאלקושי.גדליהשל
הראשונים,שלושתבלבדלאעד-מהוראיתארנוןיוחנןשלהמשופעהקונטרס

ולאתם :עצמועגנוןבושמשעשעהסיוםבהערתחייבאחריהםהממשיךאףאלא
בייחודאחרת.ועודזאתבחינתמחייבתתהאשלאימיםפיסתלךאיןואכן.נשלם.
נרקמה,ותכניתוועליו.בוהגהעצמושעגנון .מכוןהקרויהכוללהמוסדמשקם

נשיאושלאיש-שלוםמרדכימרראש-העירשלבהסכמתםבמעמדו.
אלפיעלעגנוןבית :במופרדאלאנתקיימהולאאילת.אליהומרהאוניברסיטה

שלותעודהשאיןארכיונו,כלעלעגנוןוידהעירייה.ברשותוהואוכדומה,ספריו
וישוהאוניברסיטה.הלאומיהספריםביתברשותוהואבו,תיכללשלאועליו.

ימים-ההכרעהולענייןאיפכא.וישלשבחפונקציותהפרדתאותהדורשים
ואפילולוקה.שיהאאפשרהאוצרותשניאתמערהשאינומיעתהלעתידברו.
בחינתעגנוןידשלבתחומהולקייתוקטנה.בחינתעגנוןביתשלבתחומולקייתו
מידת-השלימות.ומכאןמכאןסמיגדולה,

כ

אוניברסיטתמטעםשיצאספרעלדבריםלהקדיםבבואיאלה,דבריםהקדמתי
חקרשעניינוהלוי-צוויק.יהודיתשלחיבורההואלפנינו,עתההמונחחיפה

עלייתושנתהיאתרס"ט,שנתלמןעגנון.ש"ישליצירתוראשיתעלהביקורת
לעלייתוהעשורשנתהיאתרצ"בשנתעדבהכתיבתווראשיתלארצנוהראשונה
הביקורתניווניתושבוסיפוריו,שלהכרכיםארבעתוהופעתאליההאחרונה

מיעללפסוחמבלימחקר.עדמאמרדרךהערהלמןוצורותיה,דרכיהכלעלהזאת
עלההפלאהמןעצמולאנוסיכולאינוודרכההחקירהעצםאתוהבודקמה.ועל

כילפסוק.מתפתהשהואעדהשלימות.בתכליתודקדוקהשדיוקההזאתהמלאכה
מתפתהאינוואםונשלם.תם :ההגדרהבממשלושיאהמעשה-חקרלפניוהנה
בהשניצודוהרשתשדודתהלאחרגםשמא :קלושההשערהבשלזההרילכך.
שניםושלושעשריםבמשךבלשוננושאמרוואיךשאמרומהשאמרווכולם.הכול
יימצאזאתבכלשמאאלו.שניםושלושעשריםבמשךפרסםשעגנוןמהעלאלו
וכדומהבאיגרותכגוןעזבונות.בקפלישמסותרמהמעינינו,עתהסמוישהואמה

לעצמהופרשהמצאהשהמחברתאתיסתרולאשאפילועדיין.נאגרושלא
חובה,ציונומיקרוסקופי.שינויכדיבושישזערער.קיפולוגילוולזולתה.

עצמה.עלכפתהשהמחברתוהאינפורמטיבית.האינפורמציוניתכצו-הפרפקציה
שיטתה.והיא

להימשך.שלאיכוליםאנואיןהזאת,הרחוקההחששהאתנשמרנוגםאבל
דישלאכיצ.דביקורתקריאתמלמרתנוה .ההדרכהלמסכת .להיגרף :דיוקביתר
שבואחר.ממקוםהמבקר.שלדעתולהמסנפתהיאאלאובביאורהבציטוטהלה

אתכמאשרהמבקרונמצאבפרט,ואםבכללאםלגופה.הביקורתעלדעתויברר
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נשמרלהחכים,שדרכוזה,עימותואףכשוללם.או .בעגנוןשאמרהדברים

אחרים,עימותיםישכיהמחברת.מןנעלםלאודאיכיאםהנידונית,הזמןברצועת

אחרותזמניםברצועותלימים.אמרושמעוןאושראובןמהביןהעימותכגון

עשייהעיקרלשמעון.אולראובןלהםשהיהמהביןהעימותוכןומאוחרות,

כלווישהיהמהוביןעגנוןשלודורוגילובנימספריםהיותם-בספרות

כבעקיפים,עשויהשהיאאףהמחברת,אךמבקריו.ובייחודמבקרים.היותם

ובקפידה.מדעתנוצרת,היא.ואדרבהלכךכמישריםמעוררת,היא.איןלכךלגרות

כרךשתוסיףדהיינומחייבת,ההיגיוןששורתלמהמתכוונתביןדיונה,מסגרתעל

הגדורהבתעודתהדיהעתה .לכךמתכוונתאינהבין .עתהלכרכהכרכיםאו

האחדשלהיצירהמסלול-הכפולהמסלולשלסינכרוניתבדיקהיפה-יפה,

עליהםודגלםמקרבתימיןבחינתמהםהרבים.שלהמקבילהביקורתומסלול

כלאוורוטןכההעליהםודגלםדוחהשמאלבחינתמהםמפורש.כ;ןןומחייךבהיר

כדיתוךבידם.רפיאעראי.דרךמהםקבעדרךמהםאלה,גםאלהכשגםמפורש,

זההמספר,ביןמהיסוד,שאלותבמעומעם,אםבבירוראםנשאלות,דיוןניגוחי

חלילה,וחוזרלפןפןביןאול!נןמ!נןתעייהאובחיפושדרכוועושהבאמקרוב

ומהאופיבומהחידוש.ומהירשהבומהודור,דורבשנימספרי-המופתובין

מתוךמאליהובוקעתעולהזולשאלההאחרתאוהאחתוהתשובהוישאופנה,

הדבוקהבדרךוקישורםחיוויקטעישלמצירופםקמעה-קמעהנקבצתשהיא

חשבוןשלכללוולענייןמקרא.שלבדוושוכרוכהואינהמקראשלבפשוטו

לביקורתזיקהלהםשחיתההפמליאכלכמעטרבים.והםשדיברואתהזוכר

כלעםכיולומר,לסכםניתןהרימעטים.והםדיברו,שלאאתמזכירואףוסכיניה,

דומההביקורתראשיתאיןהנידונית.העיתיםברצועתהריההערכה.חילוקי

פניהביןלחיובפניהביןלראשית,אםלאחריתה.דומההמשכהואיןלהמשכה

אומרנינהההופעה,מעצםמתעלמתאינה .לכאןוגםלכאןגםהרילשלילה.

כמעטלהמשך.אםוהאחר.השונהוהצעירהחדשהסופרשלמרעימה.

מתקשיםההן.אומריואילוהגמור,ביטולםדבריעלהלאואומרישמשתתקים

נראהשאינוואתוממהותומטיבושהואוטובנכוןלהםהנראהאתמידולקבל

לדחק,ומהעצמו,שלכקניין-תוךשהואלקרב.מהאותוכמלמדים.והםכךלהם

 .שאילה-מבחץווביןירשה-מביתכביןוההבדל .קליפה-לא-לוכמיקבהשהוא

מדברינעדרהשלא .ושבושלוהישהכרתהרילאחרית.אםבהבחנות.וכדומה

ההערכהחילוקיותחתכוללת.כהכרהנתעצמה .מחייביומדבריגםמה .שולליו

 .לכךיאהאינותלומהמצווה.וקרובואליופוניםיהיוועטושלבויאהוכלמה

ודרכיו,הסיפורבמצעהסתירותכיההכרה,והולכתגוברתמצווה,וריחוקו

לקצה,מקצהואףוחילופיה,הראייהבעצםהשוניועולמותיהם,בנפשותהניגודים

ומורכב,סבוךאחר,ראייהדרךמתרמזוממילאניתנו,אחדולרועהאחדמרועה

ענייןכברשהואאלאהכרכים.ארבעתצאתלאחרבסמוךאמנם,שנתאשר,מה

מורהתבורתכמשפטהבעל-פה,לוהזוקקתהמחברתביןשלפנינו,הספרלהמשך
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ארחברולויצטרףעתהוספרהבכתבגםלותיזקקהאקדמית,הוראתהדרכןמעל
 .ידבררימים-חבריו
שהיהלדורוממללהחיהזיכרוןמצבתשלפנינו,בספרמתנוססת,פניםכלעל

מיבבחינתהםברהמדבריםגםהמספר,הואהמדובר,גם-שחיתהולתקופה
בארצותשרידהזאתהפמליאבכלערדאיןהאלה,הטוריםכותב(זולתשהיה

כוחהויישרשהיה,מהבבחינתהםהרבהלגווניםהמתפצליםדיבוריםגםהחיים}.
ואלהאלהלהמחישמבוקרתמחקריתרקונסטרוקציהשלבסיומההמחברת,של

לעינינו.

ג

הקוראיםלקהלהואבכורהספרלפנינו'המונחהחוקרתשלספרה :להדגישוזאת
ההשכלה:בספרותהיהדות'מושגספרהלושקדםלה,בכורהספראינואןהרחב,

עלאינועניינו'אןעגנוןש"יעלהואאףאחר,ספרהנמצאבכתוביםאולם ' 1955
המסומןחיבורההואהלאגרפה.יצירתורעלגרפועליואלאוביקורתם,מבקריר

שלביצירתוגרמניה'תקופת :רשמו ' 1140סי'ארנון'יוחנןשלבביבלירגראפיה
מטעםדוקטורבתוארארתהשזיכהוהואבתשכ"ח,שנכתבעגנון:ש"י

טפסיםבמספראלאנדפסשלאמתוןאבלבירושלים.העבריתהאוניברסיטה
מרמחיםבהםלו,נזקקומועטיםואןהרבים,ברשותלו,כראויפשט.לאמצומצם.
עלשהצטערתייחיד'הייתילא .עגנוןעלבחיבוריהםהיכרגםלושנתנומצוינים'
לישגםגםמההמחברת,אתכןעלמעוררוהייתילאור,יצאלאההואשהחיבור

ברובקראאףהתואר,מתןלסדרשבאעצמו,עגנוןש"יהואומעורר,חוזרהיה
חבל,חבלאמר:וזירוזיבעידודי,מרעילאיןכילווכשאמדתיהחיבור,אתהנאה
כחלוףעתה.גםוארדה . rשייכמנהגדיסרטציה,שלפרסוםחרבתהנהגתםשלא

שהזניחהעלניחמתהמחברתשלסופהכיונחמתיצערי,פגלאשנה,ארבע-עשרה
שנתעשרהכדרךשנתעשרהידיעתהמעמדמתוןספרהומפרסמתשהזניחהמה

שכברמההרביםברשותאומראםראויה,מצררהאקייםכיואדמהבינתיים.

דבריואחללפניהם.באשהחיבורהמומחיםהדייניםהםהמעטיםברשותאמרתי
לפיאן . ) 24-19 1914 (ועשייתועגנוןבחייבעשורשמר'לפידן'חיבורהאמנםכי

שבארמהלהשקדםמהגםאלאהזאת,התקופהאתבלבדלאמקיףהואעניינו
חדשיםחיבוריםבלבדלאכוללתהנידונים,הימיםברצועתיצירתו,שכןלאחריה,

שגםכשםחידושם,עלשבארישניםחיבורים-בייחוד :מהובתצפיתגם,אלא
תקופתהיאשלאחריה,בתקופהזכרההםהמחודשיםוהדבריםהחדשיםהדברים

וכאן.כאןהוא,חידושכשפירושחידושם,עללבראהאחרונה,אץר-ישראל
ובבניינה,בעניינההמפליגה,יצירה,מעלהשסופרושינויים,חילופיםמערכת

פסיעההמגלהפרטיה,ולפרטילפרטיההזאתהמערכהעלהעקיבהמעיקרה.
שלתפקידיוראשהואהמספר,שלהתפתחותודרךאגודל,בצדעקבממשפסיעה,
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ומבוררת.סדורהניתוחבשיטתמתקייםוהואהחיבור,

קביעתבעצםהכלולהסברתה,עיקראתל~דקכולקודםתבעההמחברת

מבחינתכול,קודםמפרנסתה.והיאלעצמה,כחטיבהבגרמניההסופרשלישיבתו

היציריתהבירגראפיהעלצדדים.מכמהשהשפיעה,,שלו,האישיתהבירגראפיה

עדיין.משופעהיהלאוהואלרשותה,אזשעמדהאינפורמציהחומרולפישלו,

בירורשלהנכוןהכיווןאתיפה-יפהלשרטטלהעמדמיצריהכוחאןעתה.כהיותו

כתבימתוןלהבאלימודהעיקראןהבירגראפיה.מינישניביןהפרופורציה

שכלולובכוחלושחודשואלהרגםהנידרנית,בתקופהלו,שנבראואלההןהסופר,

שינויילמערכתצותתהוהמחברתהחדש.היתרכםבכוחושמחיםמאיריםוהם

היארכןרחיו.הקבילרנרתביעתלתביעתם,ונשמעההגירסהושינוייהנוסח

התפתחותדרגתלמספרלונקנתהוכיצדמהעד .בעיןעיןלראותמסייעתנו

והיאהאמנותית.תודעתותגבורתומבחינתהסיפוריכשרונובישולמבחינת

בתקופתשנתפרסמושיציריו,כן.כדישהגיעהעצמית.ביקורתברשהעלתה

הואכילומרצררןואיןלו,בפחתוארלונפסלובאץר-ישראל,הראשונהישיבתו

מהםבגליציה.וגידולוהוריתןבעירשחיברםנעוריו,מקדמותביציריוהדין

לתתוהתעוררצדםיד,מצדילושנפסלומהםאליהם.חזרולאלחלוטיןלושנפסלו

שהתשובההשאלה.היא-מתן-פניםאותרנעשהוכיצדמהאחרות.פניםלהם

קרובששיעורוחיבורוהואשלפנינו,החיבורשלעניינועיקרהיאעליההמפורטת

העבודהתיאורשעניינוממצה,מבראהכולליםפוליו,עמודימאותלשלוש

באץר-הראשונהישיבתובתקופתהמספרשלליצירתומספיקושרטוטוהיקפה,

דרכובירורשעניינוראשוןפרק :גדוליםפרקיםשלרשהבאיםלאחריו .ישראל

אץר-ישראלבתקופתונתפרסמושנכתבויציריובעריכתהמספרשלודרכיו

המספרשלודרכיודרכוובירורסקירהשעניינושלאחריו,פרק ;הראשונה

דרכובירורשעניינואחרון.;פרקגרמניהבתקופתשנכתבוהחדשים.בחיבורים

במהדורתושינוייםחידושםעלובארבגרמניהשנכתבוביציריוהמספרשלודרכיו

באאחריהםבאץר-ישראל.האחרונהישיבתובתקופתשנעשתההאחרונה,כתביו

רביבלירגראפיה.הערותהביקורת,סקירתשעניינוספחוניתןסיכום.

ד

שנתפרסמוהמספר,שלחיבוריובשלושה-עשרהואהמחברתשלעיסוקהמצע

הדעות.לכלהפותחת,(תרס"ט),'עגונות'למןהראשונהאץר-ישראלבתקופת

לשמשדיונםתכליתכיאםלגרפם.נידוניםאלהחיבוריםבדרכו.חדשהתקופה

עולחיבור)יחידות 18 (שבההחדשעלגרמניהתקופתשלהיצירהלבירורכמברא

הואהשורהכשהצדחיבור).יחידות 8 (הישןשלחידושוהואשבה.המחודש

החדשבפןשמשזכהיצירתו,שלפניהבכפלהמספרשלוהישגוהשגתובקירם

יציריוגםלהיות .הישןהפןאתבהםלזכותבאהואמערלות,ורמהליכולת
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האחרונה,ארץ-ישראלבתקופתחזרשסופרתהליךוהואעתה,כיציריוהקודמים
זה-לערמת·בדרךנעשיםאלהרכלהוא.גםשלפנינוהחיבורשלמעניינוובירורו,

מאליולרובמבליטהעימותכשעצםפיסקה.כנגדפיסקההניסוחיםבדיקתזה,
אתלצירוף).ארלמלהלמלים.מתחתקרכפלאר(קרהדגשמתוךופעמים

שינוי,כשכלהחליפה,ולצדהתמורהלצדהמגרעת,ולצדהתוספתלצדההבדלים
עצמובדיקתבצררךהמספרלהכרתעדרתהםעקיבה,שינוייםקבוצתוביותר
המחברתהתפתחותו.במרוצתוהלךשנקנהיכולתו,מעמדלפיעצמוותיקון

ארץ-ישראלתקופתנוסחותהן-זה-לערמת-זהמערכותאתלהעמידהשכילה

נוסחותלגביגרמניהתקופתנוסחותוהןגרמניהתקופתנוסחותלגביהראשונה
אתבלבדלאבבירוררואיםשאנו .באופן-האחרונה·ישראלאץרתקופת
לאותההבוטחתחתירתואתבייחודאלאוהטיובהשבחלצדהמתמדתהליכתו

שנהגראלהשלתהילתםשהיאכשםתהילתו,שהיאפרפקציה-לפנים-מפרפקציה
לאבהשנעשהזרלפרשהעצמהמזקיקהאינההמחברתאמנםמנהג.נאותרהםגם

זרפרשהכיספק.איןאךהזז), .(ברקרביץמעטאךבהנעשהאר(מנדלי)הרבה
לנר.הנידוןהחיבורמןנשכרתנמצאת

ארץ-ישראלבתקופתקפיצת-פתאוםשללשרןנוקטתהמחברתאמנם
המעברחידתאתהאחריםגםעדייןהסבירושלאכדרךמסבירהשאינההראשונה,

להשאיןכחידהלהוהיאב'הערמר'חיבורורביןב'המצפה'חיבוריוביןהמפתיע
המספרבדברילהסתפקיכולהראינהרוצהאינהכמרתםשכמרתהוודאי .פתרון
ההשגהשהריכרחי,'שיעורכפיההשגהאתקיבלתי·ישראל'ובאץר :עצמו

;ושאלהומודעתמתמידהיציריתכיגיעהחיבורה,מתוךמסתברים.הכרחושיעור
אמצעהבפתחבהרבה,גלריהשהיאהזאת.היגיעהכדרךכילהניח,איןהאםהיא
סמויהשהיאיגיעה.דרךלהניחניתןלגרמניה,מאץר-ישראלכמעברויצירתו,של

הניתןמכפיבהרבהפשוטהאוליוהיאלאץר-ישראלמגליציהכמעברובהרבה.
המחברתהריפנים.כלעלמילתא.ביהאימאשלזכרתלימשמרוהרינילשער,
לשתיעצמוסיפוראותרשללניתוחוהכוונה-בקנהארתהלנרמושיטהעצמה

נחרם'יעקבשל'חלומו-תרס"ר)('המצפה:השבורה' > ! ('הפנחא :מהדורותיו
חיבוריקצתשללהשוואהעצמהאתהזקיקההמחברתואילותרע"ג),('יזרעאל:

הסופר')'אגדתסיפורשלעיקרוהםיסודותיושקצת'טריטנטאנץ'(סיפוריידיש
היהשעתידמהבזעיר-אנפיןנתקייםכברליפומנרצץכמעברוכיוראתה,

מהרמבררגכמעברומהמהויותר .לברליןמיפוכמעברובאנפין-רברביןלהתקיים

תיקוןבהםומקייםבמעשירומפשפשוחוזרהמפשפשהמספרחזירן-לירושלים
העצמית.הביקורתשלער~רהעלמרמיזתנוהמחברתאלאערד,ולאתיקון.בתר

מרים'של'בארההסיפוריםגבבבתרךששילבם .הצעירהמספרדבריאתבהביאה

מיכולתו:גדולרצונואפסהשמים.עדמגיעיםשירה'היכלי :פואמהלוהנקרא
הרילפנינו,הניתנתהמשופעת.העימותיםמערכתשלאופיהאתלהגדירראם

הואלמהדורה,ממהדורהלכאורההפרחתהריווחשלמדוקדקת.במדידהעיקרה
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שלהרוחכמורתכי .כךעלמרמזתלכאורהכשתיבתוהיכולת,הרצוןשביןהריווח

מעמדלגביהמחרמעמדשלהרוחמורתתהא .אתמולמעמדלגביהיוםמעמד
שסופהעצמיתחנופהשלהסכנהאתבקרבהטומנתרוחקורתכשכלהיום,

 .קיפאון
שלרשהרקוגורלם.ראשונהארץ-ישראלתקופתיצירותבענייןכאןעד

מצעשימשומתוכהשקטעיםמרים:של'בארהמהםכונסו,לאחיבורים
שבהןהמרטיביםשאחדקדם'מני'שיחרת ;שוניםסיפוריםולשילובילסיפורים

חידושם,עלבארהשארואילו- ) 1956 (דגים''מזלבסיפוררחוקגלגולנתגלגל
ההזדקקותשלהפסיכולוגילטעמהמקשההמחברתאין .הגמורחידושםעלולרוב

הנרקיסטיתבמידהתירוצהמבקשתאינהוממילאעילוים.לשםקודמיםלסיפורים
ארטרהיסטרריזציהשלגודשבהםשמצריביותר,המאוחריםביציריוהבולטת

היאביותר,סבוכהבעיהבכךוהעלתההקשתה,שאילוארטרמיתיזציה.שלואפילו

עצמוביקורתרביןרוחקורת.שדרכההאמןשלעצמואהבתשביןהתחרותבעית
והביקורתשהאהבהעצמו,אותרהואמישואלת,וחיתהרוח,במורתשדרכה

במכריעמסייעההיאוכזאת.זאתכשאלהשאלהשלאאףאולםעליו.מתחרות
מקדמתהרוחמורתכיצדהדוגמאות,בשפתמלמרתנוהיא .שכןשישאלנה,למי
ההנאה.ביסודומגבירתההאהבהלפניקופצתהביקורתכיצדהרוח.קורתאת

עמידה.לושאידהחוזר,כגלגלשהואההישג,גודלהמחייבתההשגהגודלהנאת

ה

'עגונות'כגרןיותר,גדוליםסיפוריםכלפיתחילהנהגהשהמחברתהניתוח.דרך
עליהםלמדיםואנומרובי-פנים.השינוייםשבהםלמישור:העקרבר'רהיה

מטיבוהמסתברותבשמיטותאמוריםהדבריםביןפרטיהם,ולמשמעותלפרטיהם
בהרחבות,אמוריםהדבריםבין ;גדולותשמיטותובכללןהנשמט,שלהפחות

מהדורהביןלמשל.שמצינו.כפיחדשותונפשותדמויותמתוספתהמסתברות

מועט.ששיעורםהשינויים,תופסיםהמצערובאךכלה'.'הכנסתשללמהדורה
רישומםכללשכןגדול.לחשבוןמצטרפתלפרוטהפרוטהבחינתמופלג,ועניינם

נוסח-קודםשהוזכרהמחברתשלעימותיהבבכורכברחדשה.יצירה-

נוסח·להםמשנצטרףבייחודנחרם:יעקבשל'חלומוונוסחהשבורה''הפנחא

המחברתהשכילהואלמנה','יתרם-נוסח-גמרעללדברמותראם-גמר
שינויסמךעלוהןסטרוקטורהשינויסמךעלהןלהראות.הבאהדרךעללעלות

גםמההפרדהשהרינוחיות,שלשיטהאךהיאכיברורה,ידיעה(מתוךטקסטורה

גדלרופססיפורואיךרופססיפורכדיגדלהאניקדרטהאיךבאפשר),אינהקצררית.

ההרחבהומעשהמכאןהצמצוםמעשהכילומר,שניתןעדמגובש.סיפורכדי

כשלימרתהשחידושהיצירהמעמידים .פרטיועלרזהזה .הנשקפים .מכאן

'החרפהכגרןיותרקטניםבחיבוריםהנעשהזה,טיפולדרךכחידושה.רשלימרתה
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כעשה,(תרפ"ג-תשי"ג)'אחרת'(תרפ"ג).דודים''חרפת(תרע"ג),השחורה'

הארוכהובדרךבאלה,כנהגתבאלה.הככהגתושיטההגדולים.בחיבוריםכאמור,

לאלפררטןכאמוראםהרבה,תשובותוניתכותהרבהשאלותכשאלותוהמפותלת

נספיק.

מקראמכוסחמעברכגרן .הלשוןענייןכולקודםהרי .עיקרןלהבליטאםברם

אדםלךואין-איןואדם :מרביםמועט(משללמהדורהממהדורהמשכהלנוסח

שאירעמה-לשניהםאחדוגורלאותרגםקרהחייםמכשהוכמקרה ;ואדם

(ששההבודדתהמלהשלחשיבותהענייןרכןלקבצן).אירעחייםלמנשה

המיליתשלתפקידהענייןעצמו),פסוקובאותועצמהמלהבאותהשימושים

שלזמנובירור ;וכר')בבקשה .הרי .הכה .אך .(הרילמהדורהמהדורהביןהנוספת.

נתראהמהדורהואילובהורהלרובמשמשתקמאהכשמהדורההנטוי,הפועל

שלכרכוריומענייניםזרומבחינההסיפור,שלהטבעיכזמנובעבר,לרובמשמשת

דרכו ;ותפקידהיד-חרוזיםשלשילובהרכןהחול'),('גבעתסיפורבאותוהמספר

ואףהראשונהאץר-ישראלבתקופתהנורמטיביהפיסוקשל(קירםהפיסוקשל

וכמהכמהידעהשלאהכתיב.למסורתאדיקותמתוךוזניחתו,גרמניה,בתקופת

הואהפסוקשלמחושבחיתוךכיודאות.מתוךובייחודעתה,השגוריםמסימניו

כתרניםושבריכתרניםכשימושכחשבבענייןלומרצריךואיןפיסוקו).הוא

גדלהבהוהתאמנותואמנותושמידתשככלמליצה.דבריושארכתרניםושחרק

ויותרוצורכו.תשלרבםבכורחתלויכשהכולשמיטתם.ארשימושםהריוהולכת.

משפטיםשלחלקית,ארגמורההחלפה,-המשפטשלבכיינובעיתמאלה

כגינהמהכגרןשאלה,עלמדלגתהמחברתואיןמחוברים.במשפטיםמורכבים

ניתןכיבהיסוס,אמכםלהשיב.מכסהואףהמספר.סיפורישללקריאתםיאה

מהעללוישוהיסוסההאשכנזית.לכגינההנוטהדיבורופיעלעליהללמוד

דייקאהנכונהבכגינהלקריאהכהוכחהמביאתהשהיאהדוגמא-שיסמוך

ההשפעהגודלהואהעיקרשכןלעיקר,טפלהאלאאיכה ,) 43עמ'גרמניה.(תקופת

שאידשאפשרדעתהעלמעלהאיכהאךמדגישתר,שהיאהתכ"כית,השירהשל

בליעצמםאתרהמכגיכיםכערשללשוכרעלהשגוריםהמקרא.מטעמיכפרדתהיא

זרכקודהלהאירעשויהמיוחדתחקירהואך .תשתיתווהיא-היא .בקרבומשים

ומכאןאחרים.מספריםלגביאףאלאשלכר, .המספרלגביבלבדולא .וכולמכול

הבכייןהדגשלשםהמתכונתסידור(ריפההריתמוסשלהילוכולבדיקתפסיעה

אלהכל'ספיח').פתיחתלענייןאבררכיזא'-לכךדרגמאלהחיתהאםגםהשירי,

המחברתאידכיראם .הלשוןשלורבדיהרובדהבירורלענייןהםסימוכיםוכאלה

קבוצותהריותעודתו,החיבורשלסבירשיעורמכלגולששהיהלמיצוי.מתכוונת

 ;ההין-העז :מרבותאחת(כדרגמאהסופרשלדרכויפה-יפהמלמדותהעימות

 ;אחריהבה-מרככיםעכר ;מתגסה-מתעבה(בדיבור!)אימתי-מתי ;מהיכה-מעיזה

מדוגמאותוכברוכר'),תחכמרכי-ארכיברסיטהשבת ;לשפה~תרגםמשפההוריק

ובחלקההדיסקריפטיביתבחלקהשימושיםבידההבדלמסתמןוכאלואלו
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 .מיוחדלדירןפחחמניחיםבזההניחניםוהרמזיםהשיחייח,
למנהג.בהפךשיטתהכימראות,שהזכרנוהמחברתשלטיפולהדוגמות

והואדווקא.שלנרהמספרוכלפיהביקורת,אגפיבקצחעתהגםאזגםשנתרווח

הקבלהמצעהרובשכןטכסט.בדלעלסבוכים.מהםפירושים.רובהמעמיסמנהג

שאגרככלוהולכת,המתרכבתהקבלהוהיאלמהדורותיו,הטכסטשלמעריגת

למהדורהקמאהממהדורההמעומתות,המובאותטיוליטיולינו,מרחיקים

לררמאן.גדולומסיפורגדוללסיפורקטןמסיפורמפליגיםשאגררכבלנתראה,

שלארגונומלאכתשלהתגבורתלימודהואזהרב-פניםמטיולהערלהוהלימוד

וקטןגדולבחינתהיאאמנותשלתשלומהכימהכרה,הניזוןברחוהיאהמספר,

פגיהםשרניעלכקטנים,גדוליםבעניינרחלעסוקהמחברתרואהוחילכןהוא,שם

(כמרחהחילופםוטעםוחילופםהנפשותבשמוחהחל-למהדורהממהדורה

אלאשאינומושלםהשםכגרןשאיננה,במקרםגםמשמערתרואההיאכאחרים

המספרשלהפנייהבדרןרכלהוכדרמה),המספרמידידיפריו,השםשלתרגומו

אםכולו,אםהסיפורשללאובוראשוןבגרףדיבורשסופההשומע,ארהקוראאל

בלב,דב'לילרת'אלאנוהגתזרדרךאיןראשונהאץר-ישראל(בתקופתרובו

רעדללון'נטה'אורחעדוההמשךובזקנינו,'ב'בנערינרגרמניהבתקופתותחילתה

שלבטיחחרעלמעידזהמעבראיןמראה,והמחברתהגיע),ואחריוועינם''עדר

נמצאמיוחדעניין .חיפושיוויכולתביקורתוברחעלהסומך .בעצמוהאמן

הסיפורכגרןהנידרניח.בתקופהשניהםשנכתבונוסחיםשנישלבהשוואה

מרובהאינהשניהםביןהחוצצתשהשעהשאףמרם:בעל'עובדיה

מוצאאחההפתיחה,קיצורמלבדכיממש,שלשינוישינוים(חרפ"א-תרפ"ג)

(גבותיובכללםהמליצהושמיטתאחריםשמיטהומיניפרקיםשלרשהשלשמיטה

הקדמתוביותר ;וכדרמה)נזדקפרהאדומותגבותיו-וניצברקמרהאדומות

ותאמר,(אמר,מגידבתוספתישירבדיבורעקיףדיבורוהחלפתהפרידיקאט

המאוחרת.מעבדתושלהמובהקיםמסימניהשהםוכר'),אומרת

תקופחנוסחלביןגרמניהתקופחנוסחשביןמהעללהעמידהמחברתבברא

משרם'עגונות:הסיפוראחהחומר,מריבויבוררת,היאהאחרונהארץ-ישראל

 .הפועליהשלדאחכשלימותלנרמגישהוהיאהסיפורית.רחכרנחרהסבירשיעורר
לדרכיהם.השינוייםמערכתסטאטיסטי.בדקדוקכמעטלפנינו,שניחנתבאופן

המעמדים.מכללוויוצאיםעברבלשוןסיפורהשדרןהעלילה,עללמדיםואגר

בלשוןשימושווחילכןהגיבור,אחאלינולהסמיךבפירושמחברוןהמספרשבהם

מסקנותיומאשרהבירור(ואיןההיפוךברא"רהשימושענייןלנרמסתבררכן ;הורה

שכיחותועללהעירבקצה-המטה,ולוהמחברת,הוצרכהולטעמנורה-פויס.של

מחקו,שאמנםשרפמן.שלואףמרחקו.לימיםאולישהיהבבוגר,ההיפוךרא"רשל
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ואףלהוכיח,טורחת(המחברתיפעלבמשקלהשימושואףאחרונות).במהדורות

השימושרכןחלום),שלזמןבחזקתכאןהואזהבמשקלהשימושכיבהצלחה.

המספר),שלבדרכובראשונהעליושעודדשקדג'של(כמונחוהנמסרבריבוד

מהיותר,בדודההבחנהלהבחיןלדעתי.ראוי,(וכאןשניבגרףראשוןגרףהחלפת

אמודולמ,דצאאומד,(הורהלשוננושלושירותהמנהגהלפיהמשך-רקמהכאן

ריבודשלוודאיתמכוונתמטכניקהכאןרמהאימא).בעית.אינפשןממהמעתה,

שכלהנידונות,הבעיותאתלמצרתהמחברתשלשדרכהולפיוחידושו.נמסד

סעיפיםוכמהכמהעלחוזרתהיאהדילעצמה,דירןכיחידתלההואסיפור

ביןהנוספותבמיליותכגרןחידוש.בלאחזרהשאיןאלאהשונות.בחטיבות

קבוצותהיואחתבתקופההשימושיםכקבוצתשלאלמהדורה,מהדודה

ערדולאבפתאום.פתאום, :.משמשיםלמשל(בה,שלאחריהבתקופההשימושים

נמצאורבדיהכתבהומאז-בהלהתגרדגדולהבקעההניחהודאיוכדרמה).

לארדהבדיקהמבחינתבייחוד-ההיאהבקעהלתוךשקפצוחוקריםכמה

התעמקותמתוןלמספרלווהאידוחזרשהאיד .וסגנוןנוסח .לשרןשלאידיאל

בביאורההפועלהקדמתאת.לפרנס.למשלמשניתןשיותר.באופןהלשוןבמקררי

אמרתו(וזכורהודרכההלשוןשללמסורתהבנאמנותלפרנסוניתןהמחברת.של

טעםאםהוא,מקדהלאוודאיקודש')לשרןקצתלמדנו'ובינתיים :השגורה

לבינתביותרהנאותהמפתחאוליוהואאח,דבקנהערליםהנאמנותוטיבהאמנות
 .המספרשללשרנו

ז

עלכלה'ב'הכנסתבדיונהנתמצהמניתוחה,למחברתלה,שנסתכםכלכיודרמה,
ותרדהתשי"ג).('שרקן:אחרוןונוסחהתד"פ)('מקלט:ראשוןנוסחהקבלתדדן

הואלשינויים.יחידבןהזההסיפוראיןכישאם .ברהנאהולימודהוהיאשלימה

סיפוריםבשארינזקקה.לאהמחברתאםכילהעיד,חרבהוכאןלדינרים.יחידבן

'הכנסתאתגםבפסיחתהכללהוממילא(תדצ"א),הכרכיםארבעתלמהדורת

מעבדחיבורהנושאאתלהחדיגיכלהולארצתהשלאדרכה,להסבירניתןכלה:

(תדצ"א-תשי"ג)המהדורותשתיבהשוואתמפורטטיפולשהדיושיעורר,לגבולו

שלפניהלביןרבינהעצמהלביןבינהגרמניה(תקופתלמרכזהמצדףהיה
שלפניה),לביןבינההאחרונהאץר-ישראל(תקופתאחדמרכזולאחריה)

הסתפקותאבלנכרנה.מידהלכלמעבדהחיבוראתמפקיעיםהיווהתאומים
מנוסחותגםכורח.הערלהצודןהואוכדרמה)לסרנקהפרקי(כגרןבולטתבהדגמה

ועשירמפורטניתוחלארדלמדים.אנוהביניים.נוסחותעלהפוסחותהקצה,

תוספתרדדןפרקיושלפנימיתצמיחהדדן .גדלמעשהסיפוראיןדוגמאות.

לאחד .קיררנואראפרסבחזקתשהואסיפורכדימילואים)(סיפוריאגפיים
אתבידרה(המחברתימיה'ב'בדמיהדירןשלהיחס'הקיצורמסתברזרמסת-ניתוח

וכהנה.כהנהלפרטוניתןידה).תחתשנצברוהחילופים 450מתוןהעיקר
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למקראשנים,י"גלפניהכתבעלשהעליתיםעדרתידבריעיקרעלמשחזרתירעתה.

אחזור,מועט,טפסיםבמספראלאכאמור,נדפס,שלאהמחברת,שלהבכורהספר

עלתחזורשהמחברתתביעה,וקצתהמשאלהקצתההצעתי,עלסירם,כהערת

במשךשנתעשרודעתה,ידיעתהמעמדלפיאותרותשליםהבכורה,ספרספרה,

החיזוקאתאנימבליטהצעתי,לצידוקהחיזוקיםמכלללאור.ותוציאוהשנים,

עוברולפנינו,עתההמונחהספרהואשלה,המש~הספרענייןהרי :עצמהשלה

הביקורתסקירתושעניינובר,הכלוללפרקוכוונתי-שלההבכורהבספרמצרי

סקיך"הוהיא , 1924-1908בשניםהעבריתבספרותהמספרעלעליושנמתחה

הרחבבמזלהמש~הספרבהירתגםאך .בלבדעמודיםשבעהשליריעההכובשת

הנידונים.המבקריםבענייןגם-הנידונותהשניםבמניידגםגדולוהיקפוומיצרי

 .כולובכורהספרכלפרקילגביאחתחרקהתנהגכיהדיןמן
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