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 לסדוק את הַמְרָאה: 
 מלנכוליה כאינטרטקסטואליות 

ברומן רחוב המדרגות מאת יהודית הנדל
תמר מרין

ה'ֵרעמם'מהםמכולםמבנממדורמ.מאמתמדברמה אחדמאוןנוממוןרמ רגשמהאחרמוןמלדור,מ עברמ
בנומהרגשןמ לגונממאמשמוןמעצ אממם,מ פע ןמ לנמגונממ ודרנמזם,מ מצמרה,מ ו עלמללבטממ
שממכוןמ וחלטן,מ אהמאחוזמן,מל הפכהמהאנושמן.מ]...[מדורנומאולממלאממהפוךמ הפכוןמ
אוןהמ כלמ אולממ בלממ וחושפןמ חוֶפֶשןמ רמאלמסטמןמ ספרוןמ שלמ דורמ זהמ מהמהמ בספרון.מ

שבמרןמכלמםמספרוןמן,מאךמהואמממצ ד,מהואמ וכרחמלהמצ ד,מאלמ הפכןמה צמאון.1 

כך,מבנמ המ ןנצלן־כ עט,משרטטמ שהמש מרמב נמפסטמ ־1946,מ"עםמבנממדורמ",מאןמד וןהמ
עםמ לאו מן,מ ןכןבןמ רמאלמסטמן,מ קו מן,מ —מ ןש"חמ בדורמ הארץ־משראלמןמ הפרוזהמ שלמ
ה צמאוןממוןרמ אשרמעםמהספרון.מכשלושמםמשנהמ אוחרממוןרמןמארהמע למהמכהנא־כר ותמ—מ

1.מ שהמש מר,מ"עםמבנממדורמ",מילקוט הרעים,מכרךמג,מארחה,מןל־אבמבמ1946,מע 'מ211–216.
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ה זוההמעםמהדורמהספרוןממהבא,מאףמעלמפממשהמאמבןמגמלומשלמש מרמ—מאןמאקלמ המהסגנונממ
שלמספרוןמןש"חמבלשותמחרמפהממוןרמכאשרמטענהמכממש מרמובנממדורוממצרומבז נמםמש"הןנכלומ

ל מטבם,מלפמוטממשבהם",מבןקופהמשהממןהמ"גת־העדתמלבמנונמון".2 
נןפסמ ב־1955,מ אורמ שראהמ הנדל,3מ מהודמןמ שלמ הראשותמ הרו תמ המדרגות,מ רחוב 
ב חקרמל תמפרסו ומועדמהמוםמכאחדמהגמלו מםמהספרוןממםמה אוחרמםמשלמהרו תמהרמאלמסטממ
ה"במנונמ"משלמדורמןש"ח,מאו,מכפממשנמסחמזאןמדתמ מרות,מ"דוג אמממצוגמןמובשלהמשלמהרו אתמ
המשראלממה וקדם,מבתמהעמדתמשלפנממעוז,מא.ב.ממהושעמוע למהמכהנא־כר ות".4מואכת,מהרו תמ
נהנהמ הןקבלוןמ ממדמןמוגורפןמבקרבמבנממדורהמשלמהנדל.מעודמלפנממפרסו ו,מב־1954,מזכהמ
בפרסמע"שמאשרמברש,משנמןתמלרו נמםמה וגשמםמבעמלוםמשם,מושנהמלאחרמ כתמכברמנעשהמ

לרב־ה כרמשלמהןקופהמואףמעּובדמב־1958מל חזהמוהוצגמבןמאטרותמ"הבמ ה".מ
בעקבוןמומ שנעשןהמ הנדל,מ שלמ ב ע דהמ רב־ ש עוןמ שמנוממ חוללמ רחוב המדרגותמ
 סופרןמשולמןמל דממלאחןמהסופרוןמה זוהוןמבמוןרמעםמדורמןש"ח.מעםמפרסוםמהרו תמהכרמזמ
ה בקרמשלוםמקר רמכממ"ל ש רןמהפרוזהמהארץ־משראלמןמשהורןהמולמדןהמבמשובמהעברממ
והולכמםמ נוספהמ ספרןמצעמרה,מה עלהמבחוטמא תמאןמהחממםמהחדשמםמה ןרק מםמ החדשמ
בארץ".5משלושמשנמםמלאחרמ כתמצורפהמהנדלמאלמהסופרמםמשהשןןפומבאנןולוגמהמדור בארץ 
בערמכןםמשלמעזרמאלמאוכ נמ,משל המטנאממו שהמש מר,6משנד ןהמבשעןה,מכפממשכןבמאבנרמ

הולצ ת,מ"כ מתמ מפוממראשותמשלמדורמספרוןממהנ צאמאזמבשמאמןנופןממצמרןו".7 
ואכת,מדו המכממהפופולרמוןמהעצו המשלמרחוב המדרגותמנבעהמבראשמובראשונהמ כךמ
שהרו תמ מ שמבהצלחהמאןמהנור וןמהספרוןמוןמהדו מננטמוןמשלמדורמןש"ח.מבנמגודמלקובץמ
קצרמםמ פרג נטמםמ עלמ שהןבססמ )1950(,מ הם  אחרים  אנשים  הנדל,מ שלמ הראשותמ סמפורמהמ
שההןרחשוןמבהםמ צו צ ןמולאמאחןמאףמסטטמן,מרחוב המדרגותמהצטממתמב" בנהמדר טממ
קו פאקטמ",מכדברממ מרות;8מב סגרןמ בנהמזה,מכלמעלמלון־ה שנה,מהסובבוןמסבמבמןושבמומ
עלמלןמ אחן,מ לעלמלהמ רכזמןמ הןחןמן,מ שועבדוןמ בחמפהמ ה דרגוןמ רחובמ המוםמשלמ קשממ
אהבהמחוצןמ ע דוןמוֵעדוןמבמתמאברם,מבתמל שפחהמספרדמןמענממהמ וואדממסאלמב,מלאראלה,מ
בןומשלמקבלתמאשכנזממעשמרמ תמהכר ל.מעלמלהמזו,משראשמןהמבנמסמונםמשלמשנממהגמבורמםמ

ע למהמכהנא־כר ות,מ" המעשןהמןש"חמלסופרמה"מ)ספרוןמןש"ח:מ בטמאחרממ25משנה(,מידיעות  2.מ
אחרונות,מ4.5.1973.

מהודמןמהנדל,מרחוב המדרגות,מעםמעובד,מןל־אבמבמ1955.מ ראממה קוםמלהלתמ פנמםמל הדורןמ 3.מ
הספרמהמהחדשה,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1998.

דתמ מרות,מ"במתמאופקמלאנך",מהכוח החלש: עיונים בסיפורת של יהודית הנדל,מהקמבוץמה אוחד,מ 4.מ
ןל־אבמבמ2002,מע 'מ33.

חילופי משמרות בספרותנו,מ ה דרגון'(",מ 'רחובמ )עלמ הנדלמ מהודמןמ שלמ "סמפורהמ קר ר,מ שלוםמ 5.מ
אגודןמהסופרמםמהעברמםמלמדמדבמר,מןל־אבמבמ1959,מע 'מ300.מ

עזרמאלמאוכ נמ,משל המטנאממו שהמש מרמ)עורכמם(,מדור בארץ,מספרמןמפועלמם,מ רחבמהמ1959.מ 6.מ
332.מ 2006,מע 'מ מרושלמםמ אהבות ציון: פנים בספרות העברית החדשה,מכר ל,מ אבנרמהולצ ת,מ 7.מ
בדמעבדמהןברר,מכפממשצממתמהולצ תמבהקשרמזה,מכממהאנןולוגמהמהןפרס המדווקאמבשלבמשבומ
קבוצןמסופרממדורמןש"חמכברממרדהמ גדולןה,מבשנהמשבהמפורס ומסמפורמהםמהראשונמםמשלמא"במ

מהושע,מע למהמכהנא־כר ותמואהרתמאפלפלד,משכברמבמשרומאןמעלממןומשלמדורמספרוןממחדש.מ
8.מ מרות,מ"במתמאופקמלאנך",מלעמלמהערהמ4,מע 'מ33.מ
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המןו מםמ אםמלגבורמעלמהנסמבוןמה פרמדוןמבמנמהםמוסמו המבהןפרקוןומהסופמןמשלמהקשרמ
במנמהם,מ צט צ ןמברו תמלארבעהממ מםמבלבדמ—מ סגרןמז תמהעולהמבקנהמאחדמעםמנטממןםמ

שלמסופרממןש"חמלהעדמףמעלמלוןמאמנטנסמבמוןמו הודקון.9 
סמפורםמשלמאברםמואראלהמהצמעמממצוגמ דומקמל דממשלמ צמאוןמהחממםמבמשראלמבשנוןמ
הח משמם,מובפרטמשלמה ןחמםמהעדןממםמשהעסמקומאןמ מטבמסופרממהןקופה.משנהמאחןמבלבדמ
לפנממפרסו ומשלמהרו תמהצמגמהןמאטרותמהחדשמשהוקםמב־1954,מ"הקא רמ",מאןמ חזהומשלמ
ברחוב  הנדלמ לזהמש ןארןמ להפלמאמ דו המ נרטמבמ ב רכזומ קזבלן,משהע מדמ מגאלמ וסמנזותמ
48',מ  וצאמ זרחמ,משאמנומ צלמחמלהןערוןמבחברהמה שןק ןמ גמבורמ לח ןמ המדרגות:מ
הרו תמ הש רנמם.10מ הורמהמ שלמ רוחםמ ל ורןמ אשכנזממה,מ בצעמרהמ ה לח ה,מ ןאהבמ לאחרמ
אףמהלםמאןמהנור וןמה גדרמוןמשלמהןקופהמבכךמשהן קדמברובו,מבןוךמעלמלןמהאהבה,מ
זוכהמד וןומשלמאברםמל שקלמ בפרוטגונמסטמהגברמ,מאברם.מבחלקמומהראשונמםמשלמהרו תמ
סמפורממרבמ זהמשלמאראלה,מ ושאמאהבןו;מ רבמןמהסצנוןמה וקד וןמברו תמנ סרוןמדרךמ
נקודןמהןצפמןמשלו,מוהואמגםמ ןוארמבהקשרמםמהחורגמםמ מחסמומעםמאראלה,מבממחודמבהקשרמ
השןןפוןומ בפמרוטמ ל שלמ ןוארןמ כךמ הןקופה.מ בספרוןמ כ קובלמ ה לח ה,מ חווממןמ שלמ
בקרבוןמ לח ןמהעולםמהשנממה,מב סגרןמהצבאמהברמטמ,מואחרמכךמבקרבוןמ לח ןמ48',מוכךמ
גםמ ןוארןמהאכזבהמשבאהמלאחרמה,מכאשרמ גמבורמ לח המהואמהופךמבאחןמלצעמרמ ובטלמ

ה ןקשהמלהשמגמהכרהמ קצועמןמוחברןמןמב דמנהמהצעמרה.מ
ובכלמזאן,מאףמעלמפממשרחוב המדרגותמנד המב בטמראשותמכ עוגתמהמטבמב צמאוןמ
ההווהמשלמהחברהמוהןרבוןמהמשראלמןמה ןעצבןמלאחרמ לח ןמ48',מהחוומהמה כוננןמברו תמ
המאמדווקאמחוומהמשלמכ מההמאלמהעברמ—מאלמעברםמהאמשמ־ שפחןממשלמגמבורמומהמןו מםמ
 אם,מואולמממוןרמ כך,מאלמהעברמהספרוןממהעברמ,מאוןומעברמספרוןממגלוןממשסופרממןש"חמ
השכמחומוהדחמקומבנמסמונםמלממצרמספרוןמ"חוֶפֶשןמוחושפן",מכדברממש מר,מה ןעלהמאלמ עברמ
ל"לבטמממצמרה"מו"נמגונממ ודרנמזם".מעברמספרוןממזהמפורץמאלמהרו תמשלמהנדלמבד וןומשלמ
ברחוב  באובמ ה ועלהמ ןש"ח,מ בדורמ העברמןמ הספרוןמ שלמ ה ודחקמ אךמ הנערץמ האבמ עגנות,מ
המדרגותמבןמווכומשלמסמפורומהארץ־משראלממהראשות,מ"עגונון",מסמפורמשמסודוןמומהגלוןממם,מ
ן ורוןמ בומ ו חוללמםמ הנדלמ שלמ הראשותמ הרו תמ לןוךמ וה לנכולממםמ חלחלמםמ הנשממםמ

פואטמון,מאמדמאולוגמוןמו גדרמוןמ רחמקוןמלכן,משאוןתמאנממ בקשןמלבחותמב א רמזה.מ

לכתוב מחדש את עגנון בדור תש"ח

אןמהדמאלוגמהאמנטרטקסטואלממשהנדלמהצעמרהמ נהלןמעםמעגנותמאמתמלקרואמב נוןקמ
 תמההנחהמה קובלןמב חקרמהספרוןמהעברמן,מלפמהמסופרממדורמןש"חמהפגמנו,מכפממשןמארמזאןמ
רוברטמאלטר,מ"הןעל וןמכ עטמ וחלטןמ תמה ודלמשלמעגנות".11מהןפמסהמההמסטורמוגרפמןמ

שם,משם. 9.מ
מגאלמ וסמנזות,מקזבלן: מחזה בשלוש מערכות,מאמגודמב וןמהחובבמם,מןל־אבמבמ1966. 10.מ

רוברטמאלטר,מ"והמאמןהמלןה:מעלמנמצהמבת־דב:מ'והמאמןהמלןך:מעמונמםמבמצמרוןמש"ממעגנות,מא"במ 11.מ
מהושעמוע וסמעוז'",מקשת החדשה,מ19,מ2007,מע 'מ31–35.
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הרווחן,משהןקבעהמב חקרמומשלמגרשותמשקד,מ צמבהמאןמעגנותמכ"אב"מספרוןממשננטשמבמדממ
ה דמנה,מ דורמ בנממ "נכדמו",מ במדממ כ"סב"מ כךמ אחרמ כעשורמ ואּו ץמ ןש"ח,מ דורמ סופרממ "בנמו",מ
ובראשםמא"בממהושעמוע וסמעוז,מב סגרןמה רדמהאדמפלממשלמסופרממדורמה דמנהמבאבוןמהםמ
ובראשונהמ בראשמ ב חקרמ הובתמ לעגנותמ ןש"חמ סופרממ במתמ זהמ נןקמ ה כזמבמם.12מ הספרוןממםמ
ב ונחמםמז'אנרממם.מהפרוזהמהעגנונמן,מובממחודמחלקמהמה ודרנמסטממם,מנןפסהמכזרהמלפרוזהמ
הארץ־ "הז'אנרמ אןמ רבמם,מ ב ובנמםמ שה שמכה,מ ןש"ח,מ דורמ שלמ הרמאלמסטמן־ה קו מןמ
אןמ לראוןמ נמןתמ אמדמאולוגמןמ אולםמ בחמנהמ והשלמשמן.13מ השנממהמ העלממהמ שלמ משראלמ"מ
הנןקמהזהמכןוצרמשלמרעמונוןמשנוסחומכברמבשנוןמהעשרמםמ עלמדפמומשלמכןבמהעןמַהִּׁשֹלַח 
בערמכןממוסףמקלוזנר,משעגנותמןוארמבומלאמאחןמכסופרמגלוןממשכןמבןומ בטאןמאןמטמפוסמ
המהודממה"משת"מואמנהמהול ןמאןמהספרוןמההולכןמו ןגבשןמבארץ־משראל.מכךמל שלמכןבמ
ארַכאמסטמ,מ משת,מ בסגנותמ " ןוארמםמ המנעולמ כפות  על  הקובץמ סמפורממ כממ ב־1924מ קלוזנרמ
חמקוממל'סמפורממ עשמון'משלנומ מ ממהבמנממםמו ןקופןמראשמןמהחסמדוןמבצמרוףמהשפעהמדקהמ
שלמברדמצ'בסקמ",14מוה בקרמד"אמפרמד אתמכןבמבאוןהמשנהמכממעגנותמ" ו חהמהואמלעבר"מ
מצןמ נדלמ",מולהשל ןמדמוקנומשלמעגנותמכגמלו ומשלמ מצןומ]...[מהמאמאחוןמהןאו מםמשלמּבִ ו"ּבִ

המהודממהגלוןממה"משת"מצממתמכממ"הרבהממשמבהןרכרכמוןומשלמעגנותמ בחמנןמהַנְקבון".15 
סדת,מ ודבמ קורצווממלמ כברוךמ שלמ בקרמםמ בהשפעןםמ והארבעמם,מ השלושמםמ בשנוןמ
השןנןהמהגמשהמלמצמרןומשלמעגנותמכ ממצגמעולםמה סורןמוהואמהוכןרמכגדולמסופרממהדור,16 
אולםמדו המכממדמוקנומהגלוןמ,מהאנכרונמסטממוהלא־לאו מ,מכפממשהצטממרמ עלמדפממַהִּׁשֹלַח, 
חלחלמלןוךמהןודעהמהספרוןמןמשלמדורמןש"ח.מבנממדורמזהמא נםמהןממחסומאלמעגנותמבכבודמ
 לכמם,מנמהלומע ומחלמפוןמ כןבמם,מהרבומלשלוחמלומאןמספרמהםמואףמכןבומעלממצמרןו,מועםמ
בשנוןמ ה וקד ון,משנכןבומ במצמרוןמהםמ נמכרהמ לאמ כ עטמ הספרוןמןמ אצבעומ טבמעןמ זאן,מ
כסופרמ עגנותמ אןמ הדורמ ןארוןמ בנממ וסופרמםמ שלמ בקרמםמ עדומוןמ והח משמם.17מ הארבעמםמ
 ורםמ עםמאךמחסרמהשפעהמספרוןמןמשלמ  ש.מבולטןמב מוחדמבהקשרמזהמהרצאןומשלמש מרמ
בוועמדןמהסופרמםמהעברממםמבשנןמ1957,משבהמןמארמאןמ"ר'מעגנות",מבלשונו,מכסופרמנערץ,מ

גרשותמשקד,מהסיפורת העברית: 1880–1980,מכרךמה:מבהרבה אשנבים, בכניסות צדדיות,מהקמבוץמ 12.מ
ה אוחדמוכןר,מןל־אבמבמומרושלמםמ1998,מע 'מ39–44.

בהקשרמזהמהסבמרמשקדמכממאמ וצהמשלמספרוןמ"הז'אנרמהארץ־משראלמ"מכ קורמהשפעהמבמדממסופרממ 13.מ
דורמןש"חמהמהמכרוךמבדחממןמהספרוןמה"אנטמ־ז'אנרמן",משהקמפהמזר מםמ ודרנמסטממםמשכברמ
המומבנ צאמבספרוןמהעברמןמוכללהמאןמסמפורמומשלמא"נמגנסמת,מאןמהסמפורןמהאמ פרסמונמסטמן־
למרמןמשלממעקבמשטממנברג,מדבורהמבארות,מגרשםמשופ תמודודמפוגל,מו אוחרממוןרמ—מאןמסמפורממ
"ספרמה עשמם"משלמעגנות.מהשפעןםמשלמסופרמםמאלה,מובכללםמעגנות,מ"קפצהמדור",מלטענןומשלמ
שקד,מוהובמלהמאןמה הפכהמהספרוןמןמשש המקץמלהג ונמהמשלמהספרוןמשלמןחמלןמהממשובמ
וקוםמה דמנה,מוראומגרשותמשקד,מהסיפורת העברית: 1880–1980,מכרךמד:מבחבלי הזמן,מהקמבוץמ

ה אוחדמוכןר,מןל־אבמבמומרושלמםמ1993,מע 'מ18–22.מ
מוסףמקלוזנר,מ"ספרוןנו",מַהִּׁשֹלַח,מ א,מ1924,מע 'מ372–373. 14.מ
ד"אמפרמד את,מ"ש"ממעגנות",מַהִּׁשֹלַח,מ ב,מ1924,מע 'מ80–86.מ 15.מ

ראומבענממתמזהמדתמלאור,מ"עגנותמכדגםמוכ ושאמהןממחסוןמבספרוןמהעברמןמהצעמרה",מש"י עגנון:  16.מ
היבטים חדשים,מספרמןמפועלמם,מןל־אבמבמ1995,מע 'מ176–178,מ192–195.מ

שם,מע 'מ178–181. 17.מ
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הז ת.מ שלמ ה רכזמוןמ ההןרחשומוןמ ב"מרמדה",מ נוןקןמ תמ נ צאןמ שכןמבןומ ככזהמ גםמ אךמ
כןחלמףמקראמש מרמבאוןהמהרצאהמלרנסאנסמספרוןממחדשמשמבמא,מלדברמו,מלשחרורמ" שעבודמ
ל סורן,מ סורןמב צמאוןמו סורןמב ושגמםמוב ונחמםמשבהםמאנומ נסמםמלהגדמרמאוןה".18 
לאורמכלמזאן,מכמצדמנמןתמלהסבמרמאןמפנממןהמשלמהנדלמאלמה ודלמהעגנונממהזנוחמברו תמה"דורמ

ןש"חמ"מהפופולרממשלה?19 
הדמאלוגמהאמנטרטקסטואלממש נהלןמהנדלמעםמעגנותמאמנומ ןחמלמברחוב המדרגות,מ
בא צעמשנוןמהח משמם,מאלאמ לווהמאןמהפרוזהמשלהמ ראשמןה.מב־1947מכןבהמהנדלמאןמ
הנובלהמ"אל נןומשלמאלמעזר",מה ןארןמגברמשקנאןומבבתמזוגהמהקודםמשלמאשןומ עבמרהמ
עגנותמ שלמ הלקוחמםמ סמפורומ לשונממםמ ו וטמבמםמ ןמאורמםמ ן ון,מ וכוללןמ דעןומ עלמ אוןומ
נוספמםמ בסמפורמםמ וקד מםמ גםמ לכת.20מ קודםמ ספורוןמ שנמםמ אורמ שראהמ וגרושןו",מ "הרופאמ
שלמהנדלמשנכללומבקובץמאנשים אחרים הםמאפשרמלזהוןמקוומםמ"עגנונממם",מלרבוןמד ומוןמ
ןמאורמםמ אמרופה,מ ב זרחמ המהודמןמ העממרהמ נלקחומ תמ שכ ומ "גלוןממם"מ בעלוןמ אפממנמםמ
ד וממ־חלוםמהקוטעמםמאןמהרצףמהרמאלמסטממוצמרופמםמלשונממםמ קראממםמו שנאממםמשכאמלומ

נכןבומב"עגנונמן".21 
ה דמנה,מ דורמ בספרוןמ לעגנות"מ ב"חזרהמ בהרחבהמ שעסקמ העברמן,מ הספרוןמ  חקרמ
כ עטמשלאמנןתמאןמדעןומעלמפנממןהמשלמהנדלמהצעמרהמאלמעגנות,מככלמהנראהמכפועלממוצאמ
פנמנהמשמרב,מ המאמ זהמ בענממתמ דופתמ מוצאןמ במצמרןהמה וקד ן.מ שלמ מעוטמהעמסוקמה חקרממ
שע דהמעלמקמו םמשלמ אפממנמםמ"עגנונממם"מבמצמרןהמה וקד ןמשלמהנדלמוראןהמבהםמעדוןמ
ל"הן ק וןמבןוךמ סורןמגברמןמפטרמארכאלמןמשנצמגהמה ובהקמהואמעגנות",מוזאןמבנמגודמ

18.מ שהמש מר,מ"ספרוןנומבעלמהמאומבמרמדה?",מהרצאהמבכנסמארצממשלמסופרמממשראל,מנמסתמןשמ"ז,מ
מאזנים,מה,מןשמ"ז-ןשמ"ח,מע 'מ69–76.

זהמשהנדלמלאמהממןהמהסופרןמהמחמדהמש"סטןה"מ תמהנור המהספרוןמןמ חשובמלצממתמבהקשרמ 19.מ
העברממ הספרוןממ העברמ ההןנןקוןמ תמ ואןמ ה"אנטמ־ז'אנרמן"מ הספרוןמ דחממןמ אןמ שִהכןמבהמ
בכלל.מ"חרמג"מנוסףמה שןממךמלדורמןש"חמהואמס.ממזהר,משהושפעמעודמבכןמבןומה וקד ןמ "סב"מ
אחר,מאורממנמסתמגנסמת,מבממחודמבסמפורומ"אפרמםמחוזרמלאספסן"מ)1938(,משבומהואמ נהלמדמאלוגמ
אמנטרטקסטואלממעםמסמפורומשלמגנסמתמ"אצל".מואכת,ממזהר,מבשונהמ הנדל,מהוכרמב חקרמכסופרמ
דורמ הסוצמאלמסטממשלמ הרמאלמזםמ אמדמאולוגממם,מ תמ ב ובנמםמ והתמ פואטממםמ ב ובנמםמ התמ שחרג,מ
ןש"חמוהקדמםמאןמבנממדורומבפנממהמאלמה ודרנמזםמה ערבמ,מוראומבענממתמזהמשקד,מבחבלי הזמן,מ

לעמלמהערהמ13,מע 'מ190–193.
הסמפורמ"הרופאמוגרושןו"מעובדמבמדממהנדלמפעםמנוספןמב־2002,מברו תמטירופו של רופא הנפש,מ 20.מ

שמוזכרמגםמבה שךמה א ר.מ
קצרהמהמרמעהמ לדותמב סגרןמזומבהרחבהמבסמפורמםמשכונסומבקובץמאנשים אחרים הם.מעםמזאן,מ 21.מ
ראוממלןןמאןמהדעןמעלמעמצובמהד ומוןמה"גלוןמון־ע  מון"מבכ המ תמהסמפורמם,מובהםמ"אנשמםמ
הןמאורמםמ שלמ החלו מ־גרוטסקממ האופממ ועלמ ו"ה בולבלן",מ הבמן"מ ונעלממ "הזקתמ הם",מ אחרמםמ
ה סממ מםמאןמהסמפורמםמ"אל נןומשלמאלמעזר"מו"אדו ןמהשמער",מה זכמרמםמןמאורממהזמהמלא־
רמאלמסטממםמברבמםמ סמפורמומשלמעגנות.מצמרופמםמלשונממםמ"עגנונממם"משונמםמנשזרמםמבמדממהנדלמ
הארצממ—מהשו רמ הקמבוץמ אנשים אחרים הם,מ הנדל,מ מהודמןמ וראומ הקובץ,מ סמפורממ בכלמ כ עטמ

הצעמר,מ רחבמהמ1950.מ
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למצמרהמה אוחרן,משנכןבהמ שנוןמהש ונמםמואמלךמובהמנמסחהמהנדלמכןמבהמ"אמשמן־נשמן"מ
ה בוססןמעלמ"דרכממ סמרהמממחודממםמלהמכאמשהמסופרן".22 

ה חקרמ שהענמקמ ה ובהקןמ ההעדפהמ אןמ רבהמ ב מדהמ שמרבמ בטאןמ שלמ קבמעןהמ
עלמ הנדלמ שלמ ה אוחרןמ למצמרןהמ העשרמםמ ה אהמ שלמ הןשעמםמ שנוןמ הפ מנמסטממ אזמ
" ודעוןמ חסרןמ ככןמבהמ ונןפסהמ ןש"חמ דורמ רקעמ עלמ שנכןבהמ זומ ה וקד ן,מ מצמרןהמ פנממ
פ מנמסטמן",מכנמסוחהמשלממעלמפלד ת.23מא נםמחוקרמםמאחרמם,מובראשםמ מרות,מע דומבשנמםמ
האחרונוןמעלמהמבטמםמ גדרממםמבמצמרוןמהמה וקד וןמשלמהנדל,מאולםמגםמחוקרמםמאלהמןמארומ
אןמכןמבןהמשלמהנדלמ—מבהשראןמהפ מנמזםמהצרפןממ—מכ"כןמבהמנשמן"מה פןחן,מכדברממ
 מרות,מ"לשותמו בנהמ]ה[ שוחררמםמ תמה'סדרמהסמ בולמ'מהגברמ",מאוןומסדרמש מרותמ קשר,מ
ב שן ע,מעםמהסמפורןמהעברמןמה"גברמן,מאמדמאולוגמן,מצמונמןמו ובנמן".24מב ובתמזהמדו המ
שגםמ מרותמ צטרףמלןפמסןמה חקרמהפ מנמסטממהרואהמבהנדלממוצרןמהפועלןמב עמתמ"מקוםמ

נשמ"מנפרדמה נוןקמ תמהרצףמההמסטורממהגברממברובו,מהשולטמבספרוןמהעברמן.מ
"נשמן"מ כמוצרןמ הנדלמ לןמאורמה סורןממשלמ להצמעמאלטרנטמבהמ ברצונממ זהמ ב א רמ
אןמ אצמגמ זאןמ כנגדמ קוד ון.מ ספרוןמוןמ ו נוןקןמ השפעוןמ לכאורהמ רמקמ בחללמ הפועלןמ
הדמאלוגמהספרוןממשנמהלהמהנדלמבמצמרןהמה וקד ןמעםמעגנותמ—מדמאלוגמה גמעמלשמאומברו תמ
הראשותמשכןבה,מרחוב המדרגותמ—מכ הלךמאמדמאולוגמ,מ גדרממוסגנונממ ֻכוותמורב־עוצ ה;מ
 הלךמזהמעמצבמאןמהפואטמקהמשלמהנדלמהתמבמצמרןהמה וקד ןמוהתמבה שךמדרכהמהספרוןמןמ
נמסמותמ כאחדמ ןוךמ והספרוןממ האמשממ בעברמ המט עוןמ עלמ ה בוססןמ כפואטמקהמ לנכולמןמ

ל צואמבו,מדרךמההן זגוןמע ו,מאןמקולהמהממחודממכא נמן.מ
עםמ הנדלמ שנמהלהמ הספרוןממ לטעותמשהדמאלוגמ אנממ בקשןמ המסטורמוגרפמןמ  בחמנהמ
ב ונחמומ לסבמם",מ "החזרהמ אןמ הלךמ במשרמ רבהמ וב מדהמ הקדמםמ המדרגותמ ברחוב  עגנותמ
שלמשקד,מ הלךמה זוההמעםמדורמה דמנה.מדמאלוגמספרוןממזהמלאמרקמהטבמעמאןמחון ומעלמ
שזומ כפממ עגנות,מ הספרוןמןמשלמ ד וןומ עלמ ןמגרמ קראמ אףמ אלאמ עצ המ הנדלמ הפואטמקהמשלמ
הןקבעהמב רוצןמהשנמםמבספרוןמוב חקר.מ"קרמאןה"משלמהנדלמבעגנותמ ערערןמעלמד וןומ
ספרוןממ דורמ במדממ כ"סב"מ אּו ץמ חדשמ אךמ "בנמו"מ במדממ שנדחהמ הנמשאמ הספרוןממ האבמ שלמ
חדשמשלמכוןבמם־גברמם.מכןחלמףמלד וןמזומהמאמ צמגהמאןמעגנותמכאבמה צמעמ וצאמ ןוךמ
קרמסטבה,מ ז'ולמהמ שלמ ב ונחמהמ " דו ממת",מ אבמ העברמן,מ הספרוןמ האדמפלמןמשלמ השושלןמ

ה כמלמ אפממנמםמ"אבהממם"מו"ִא הממם"מכאחד.מ
הקרמאהמה וצעןמכאתמברחוב המדרגותמןע מדמב רכזהמאןמהדמאלוגמהאמנטרטקסטואלממ
"עגונון".25  עגנות,מ שלמ הראשותמ הארץ־משראלממ סמפורומ לבמתמ הנדלמ שלמ הראשותמ הרו תמ במתמ
ממבחתמ חלקמו,מ כלמ עלמ לאחור"מ ו" שלמךמ הרו תמ שלמ האחרותמ בחלקומ ה" סו ת"מ זה,מ דמאלוגמ
—מ טאפורןמ עגנותמ בעקבוןמ שהנדלמ פןחןמ ה רכזמוןמ ה טאפורוןמ אחןמ בא צעוןמ כאתמ
החמפושמב ראהמאחרמבבואןמהאםמהנעדרן.מהדמותמב טאפורהמזומממעזרמבןפמסוןמקלאסמוןמשלמ

פנמנהמשמרב,מכתיבה לא תמה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1998,מע 'מ93.מ 22.מ
מעלמפלד ת,מללא חדר משלהן,מןרגוםמ מכלמספמר,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ2002,מע 'מ26. 23.מ

24.מ מרות,מ"פןחמדבר",מהכוח החלש,מלעמלמהערהמ4,מע 'מ11–12.מ
ש"ממעגנות,מ"עגונון",מאלו ואלו,משוקת,מןל־אבמבמומרושלמםמ1962,מע 'מןה–ןטז.מהסמפורמראהמאורמ 25.מ

לראשונהמבאוקטוברמ1908,מבכןבמהעןמהעומר.
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המצמרהמכ" ראה"מה וצבןמאלמ ולמפנממהטבעמוכתמבקרמאהמבמקורןמןמב ודלמ"שלבמה ראה"מ
הלאקאנמאנממובזמקןומאלמ ושגמה לנכולמהמהפרומדמאנמ.מ

הצעמרה  שהנדל  פמ  על  רחוב המדרגות.מאף  ל טאפורהמזומ ש עוןמ מוחדןמברו תמ
קמבלה עלמה,מכפמ שנראה בה שך,מאן ןבמען בנמ דורה להצמג שמקוף רמאלמסטמ של ה צמאון 
הפרוזה  במסוד  העו ד  האמנטרטקסטואלמ  ה הלך  48',מ לאחר  לח ן  הארץ־משראלמן 
העגנונמןמ—  הפרוזה  הפנ המ" לנכולמן"משל  אוןה  על  ה בוסס  שלהמ—  הלך  ה וקד ן 
ִאפשר לה לכונת  חדש אן זהוןה הפואטמן והאמדמאולוגמן כזהון שסועה ה ןקממ ן בען 
ובעונה אחן הת בןוך ספרון הדור והת  חוצה לה.מבה בען,מהדמאלוג שנמהלה עם עגנות חושף 
אן השבר ה לנכולמ וה גדרמ ה ןגלה במסודה של הפרוזה העגנונמן עצ ה,מה בטאן כ מהה 
אל  הגלון,מובעמקר  העבר,מאל  ואמשמון־במוגרפמון,מאל  פואטמון  מסודמן,מבעלן  ש עומון 

האם שנשארה  אחור.מ

לסדוק את המראה של לאקאן 

מ של חרן"26מ— "הבוקרמ כמנןהמ גרץמ שנורמןמ אןמ המ המדרגותמ גלםמ רחוב  הרו ת 
של חרןמ הבוקרמ גםמ אבלמ ה דמנה,מ הק ןמ של חרןמ הבוקרמ ִחְזָעה,מ ןמ ִחְרּבֶ של חרןמ הבוקרמ
אובדנםמשלמכלמה"אחרמם"משנוןרומ אחורמב הלךמכלמאלה,מאוןםמ"אחרמם"משבכלמסמפורמהמ
ה וקד מםמשלמהנדלמ וצאמםמאןמדרכםמבחזרהמאלמהטקסטמבד וןםמשלמנמצולממשואה,מעולמםמ
חדשמם,מקשמשמםמוחולמם.מרחוב המדרגות  ןאר אן חזרןה של  מ שהוצגה בפסמכואנלמזה 
חלקו  אל  עגנות,מ של  בןמווכו  ב פןמע,מ שפורצן  האם,מ הראשונמ",מ כ"אחר  הלאקאנמאנמן 
האחרות של הרו תמ— הנקרא,מל רבה האמרונמה,מ"ל חרן".מל חרןמ— ל חרן במקורה ברחוב 
ה דרגון,משם חמכןה לשווא לאברם שבושש לבוא והןוודעה אל הד ומון ה רכזמון בחממו,מ
מושבמו קשמ המום של רחוב ה דרגוןמ— שבה אראלה אל במן אבמה השוכת על צלע הר הכר ל.מ
בבדמדון חדרה המא  הרהרן ב אורעון מום אן ול ברחוב ה דרגון; בןוך כך המא שוקען 

בהדרגה בזמכרונון מלדון,מואלה  ובמלמם אוןה ל חשבון על א ה ה ןה:מ

אבאמא רמלהמפעםמשאפמלומבשנןהמהמאמדו המלא א,מוזהמ וזרמשהמאמלאמנזכרןמבד וןהמ
כלל.מבמלדוןהמהא מנהמשאםמןע ודמכנגדמהראממןצמץמלהמבבואןהמשלמא אמ אחורמה,מ
 לפפןמאןמבבואןהמשלהמעצ ה.מהמןהמזומ עמתמהזממן־ןעןועמם,מוהרבהמצערמנצטערהמ
שבבואןהמשלמא אמלאמבאהמ אחורממזאןמשלהמב רָאה.מאבאמודאממלאמשמערמ עולםמ

שהמאמ חפשןמאןמבבואןהמשלמא אמב רָאהמשעהמששלהמנשקפןמלהמשם,מלבדה.27 

סצנןמהחמפושמאחרמבבואןמהאםמב ראהמ אזכרןמסצנהמ רכזמןמ ןוךמ"עגונון"משבהמ בקשןמ
דמנה,מגמבורןמהסמפור,מלראוןמאןמדמוקתמא המה ןהמב ראה,מלאחרמשחווןהמשורהמשלמאכזבוןמ

נורמןמגרץ,מחירבת חיזעה והבוקר שלמחרת,מה כותמהמשראלממלפואטמקהמוס מוטמקהמע"שמפורטר,מ 26.מ
אונמברסמטןמןל־אבמבמוהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1983.

הנדל, רחוב המדרגות,מלעמלמהערהמ3,מע 'מ285.מ 27.מ
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רו נטמון.מדמנה,משעלןהמעםמאבמהמלמרושלמם,משודכהמעלממדומלעמלומממחזקאלמאחמעזרמשהובאמ
ב מוחדמלצורךמזהמ פולמתמושל ענומהאבמ קמםממשמבהמגדולה,מאלאמשדמנהמ ןאהבןמבבתמאּורמ,מ
הא תמבתמהארץמהבונהמאןמארותמהןורהמלכבודמהחןונה.מבתמאורממשוקעמבהכנןמהארותמושוכחמ
לאחרמ כתמ ופמעהמ החלות.מ מדמ דרךמ הארותמ אןמ בןגובה,מ שלמכהמ וזו,מ דמנה,מ שלמ  קמו המ

הסצנהמהבאה:

עלמ שכבהמבלמלהמדמנהמשוכבןמולבהמער.מגדולהמרעןהמוחטאןהמ מממשאנה?מכבשהמ
דמנהמפנמהמבכסןמ רובמצערמובושה.מאמכהמןמשאמעמתמל רוםמלבקשמרח מם.מקפצהמדמנהמ
 עלמ טןהמוהדלמקהמנרמב נורה,מו תמהאספקלרמאמהגדולהמהבהמקהמכנגדהמבבואהמשלמ
ולאמכלום.מ פנמהמ נשןממרמבהמ  אורמ ולאמ המןהמ זומשלמא המהצדקןמ נרה.מאספקלרמאמ
ופושען.מא ממ חוטאןמ פנממ פנמה,מ להמאלאמ אמנהמ ראהמ לפנמהמ המאמ עכשמומאםמןע ודמ
א ממ צעקמלבהמבקרבהמואמתמעונה.מע דהמדמנהמוהלכהמאצלמהחלותמוהנמחהמאןמראשהמ
עלמש אלהמוהצמצהמלחוץ.ממרושלמםמהרמםמסבמבמלה,מורוחמבאהמומורדןמו נשבןמלןוךמ
חדרהמו כבהמאןמהנרמכ פנממהחולהמשממשתמו סןבכןמבשערוןמהמו סלסלןמעלמקדקדהמ

ו במאהמע המנגמנוןמערמבוןמ עמתמנגמנוןמבתמאורמ.מהמכתמהוא?28 

הזמקהמבמתמשןממהסצנוןמכברמזוהןהמעלממדממשמרבמאךמהובנהמכזמקהמאמנטרטקסטואלמןמ קו מןמ
שאמנהמ בטאןמקרבהמעקרונמןמבמתמשנממהטקסטמםמואףמ חדדןמאןמההבדלמםמבמנמהם.29מאולםמ
ןפקמדהמה כונתמשלמסצנןמה ראהמ—משהמא,מכפממשנראהמבה שך,מסצנן־ פןחמברו תמ—מקשורמ
סבמבמ טאפורןמ הסובבמ דמאלוגמ המצמרון,מ שןממ במתמ האמנטרטקסטואלממ לדמאלוגמ הדוקמ קשרמ

החמפושמאחרמבבואןמהאםמב ראה.מ
 המ אפוא  ש עוןה של  טאפורה זו בשנמ הטקסטמם? בראממה פסמכואנלמטמן קשה 
אחר  בטה  ב ראה  ה חפשן  הבן  של  ד וןה  במת  הרבה  הִקרבה  על  הדען  אן  לןן  שלא 
שהוא  כפמ  הןמנוק,מ לבמת  שלה־עצ ה,מ בבואןה  ב ראה  אחורמ  הנשקף  האם,מ של  ה אשר 
אלמו  ת  הנמבטן  ה וקסם  בבואןו  הןמנוק,מ לאקאת.30  של  ה ראה"מ "שלב  ב ודלמ  ןואר 
להזדהון  עצ מן,מ  הר  ובעלּון  אחדון,משל ון,מאוטונו מה  של  אשלמה  ו שקפן  ה ראה 
הכאוטמן  ה פורקן,מ העצ מן  לחוומה  כןחלמף  כ"שלו",מ אוןו  ולא ץ  החמצונמ  הדמ ומ  עם 
והפרג נטרמן שהממןה  נן חלקו עד אוןו רגע.מלאקאת כורך אן רגע אמ וצו של אוןו דמ ומ 

עגנות,מ"עגונון",מלעמלמהערהמ25,מע 'מןט. 28.מ
שמרב,מכתיבה לא תמה,מלעמלמהערהמ22,מע 'מ61–62. 29.מ

 Jacques Lacan, “The Mirror Stage as Formative of the Function of the I as Revealed in 30.מ
 Psychoanalytic Experience”, Ecrits: A Selection, Norton, New York and London 1977,
pp. 1-7.מ"שלבמה ראה",מעלמפממה ודלמההןפןחוןממהלאקאנמאנמ,משהפךמ אוחרממוןרמלןמאורמ
הבמנלאו מןמ הפסמכואנלמטמןמ הוועדהמ בפנממ לראשונהמ הוצגמ הסובממקטמבמון,מ שלמ בנהמ בסמסממ
ב רמנבדמב־1936;מה א רמה קורממ ־1936מלאמפורסםמ עולם,מאולםמגרסהמ שוכןבןמפורס המ
1936–1949מהוצגמה ודלמכשלבמבהןפןחוןומשלמהמלדמ) גמלמשמשהמחודשמםמ ב־1949.מבשנמםמ
ועדמגמלמש ונהמעשרמחודשמם(,מאולםממשמעדומוןמלכךמשלאקאתמהחלמלהרחמבמאןמה ודלמובשנוןמ
הח משמםמהואמכברמראהמבומ ממצגמקבועמשלמהסובממקטמבמון;מכךמגםמאןממחסמאלמומבדברממב א רמ

זה.
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חמצונמ שקרמ של של ון ואוטונו מה עם  בטה ה אשר של האם:מ מד לאחר שהוא  זהה אן 
בןמנוק,מ הןו ך  האחר,מההורה  אל  ב ראה  אן  בטו  נושא  כ"שלו",מהןמנוק  ב ראה  דמ ומו 
שהוא בדרך כלל האם,מה ןוארן בפסמכואנלמזה כ"אחר הראשונמ".31 האם,מב בטה,מ אשרן 
אן הפנ ןו של הדמ ומ החמצונמ ול עשה אן כנמסןו של הןמנוק אל הסדר הסמ בולמ,מאל 
 חוז השפה,מהחוק,מהןרבון.מבה בען,מהכנמסה אל הסדר הסמ בולמ  ס נן אן הןנןקוןו 
של הןמנוק  ת המחסמם ה וקד מם עם האם,מאובממקט האהבה הראשונמ שלו,מכןנאמ לכנמסןו 
אל הסדר החברןמ.ממחסמם  וקד מם אלה ןוארו הת על מדמ לאקאת והת על מדמ פרשנמו כמחסמם 
סמ במוטממם,מבולענממם,מה בוססמם על הזדהון,מהפנ ה והט עה של האם.32  כאת ש בטה 
של  ה כרמע  הסמום  שלב  כא ור,מ הוא,מ שקמו ו  —  בט  ב ראהמ הנשקף  האם  של  ה אשר 
ואן  האם  עם  הסמ במוטממם  המחסמם  של  סמו ם  אן  ה אשש  הוא  בט  ה ראה"מ—  "שלב 
הפרמדה   נה.מפרמדה זו חמונמן אף מוןר ב קרה של מחסמ אם ובן,משהרמ,מכפמ שטענה לוס 
האם,מ בהחלפן  הסמ בולמ  וןנמן  הסדר  אל  הבן  של  כנמסןה  לאקאת,מ בעקבון  אמרמגארמ 

ול עשה בסמלוקה.33 
לאור ןמאורו של לאקאת נשאלן השאלה,מ ה קורה כאשר האם אמנה  ופמעה ב ראה 
ואמנה  אשרן ב בטה אן הזדהוןו של המלד עם הדמ ומ של עצ ו הנשקף בה? כמצד נמןת 
לפרש בהקשר פסמכואנלמטמ אן החמפוש אחר דמוקנה של האם,מהנעדר  ת ה ראה,מכפמ שהוא 
ה אשרמ שלמ בטהמ הופעןומ אםמ שהרמ,מ "עגונון"?מ ובסמפורמ רחוב המדרגותמ ברו ת   ןואר 
אמ־השל ןומ עלמ לר זמ עשוממ זהמ שלמ בטמ המעדרומ להמפרדון,מ ב ראהמ ובמלהמ האםמ שלמ
ה"ןקמנה"משלמשלבמה ראה,מכלו רמעלמאמ־המפרדון,מעלמהמט עון,מעלמסמ במוזה.מהחמפושמ
ה ן מד,מהנואשמוהכושלמאחרמבבואןהמשלמהאםמב ראהמ ש רמאפוא,מבאופתמפרדוקסלמ,מאןמ
המחסמםמהסמ במוטממםמעםמהאם;מאםמנחזורמ לאקאתמלפרומדמנוכלמלו רמכממהחמפושמ ובמלמאלמ
ה לנכולמה,מאלמאוןהמהפנ המראשונמן,מסמ במוטמן,מבולענמןמ—מכפממשהסבמרמפרומדמעצ ומ—מ

שלמ ושאמהאהבהמשאבדמבןוךמזהוןומשלמזהמשנשאר.מ
באבל ומלנכוליהמ ןארמפרומדמאןמההזדהוןמה לנכולמןמבןורמ"הצורהמהראשונהמ]...[מ
שבהמהאנממ ס תמאןמהאובממקטמ—מברצונומלהט מעמאובממקטמזהמבדרךמשלמזלמלהמ]...[".34מואכת,מ
ועגנותמ נכמחהמאןמהאםמהנפקדן,מ חלצןמאוןהמ  צבמ ה לנכולמהמבמצמרוןמהםמשלמהנדלמ
ההמעדרמה וחלטמשלה,מ שמבהמאןמהבןמאלמ צבמההזדהוןמהראשונמןמעםמהֵאםמו ממצרןמבמתמ
השןממםמהדדמוןמודמאלוג,מכןחלמףמלןפמסהמהפסמכואנלמטמןמה וכרןמשלממחסממהאםמוהבןמ

וראומדמלתמאוונס,ממילון מבואי לפסיכואנליזה לאקאניאנית,מןרגוםמדבממאמלות,מרסלמנג,מןל־אבמבמ 31.מ
2005,מע 'מ53.

 Jacques Lacan, Les complexes familiaux dans la formation de l’individu. Essai d’analyse 32.מ
d’une function en psychologie, Navarin, Paris 1984, p. 35.מראומגםמאבחנוןמהמשלמז'ולמהמ
קרמסטבה,מבעקבוןמלאקאת,מבענממתמההזדהוןמהראשונמן,מהסמ במוטמן,מעםמהאם,מה קדמ המאןמ
"שלבמה ראה",מבןוךמסיפורי אהבה,מןרגוםמ מכלמבת־נפןלמ,מרסלמנג,מןל־אבמבמ2006,מע 'מ27–

.28
 Luce Irigaray, Speculum of the Other Woman, Cornell University Press, Ithaca, New 33.מ

York 1985, p. 33
זמג ונדמפרומד,מאבל ומלנכוליה,מןרגוםמאדםמטננבאום,מרסלמנג,מןל־אבמבמ2007,מע 'מ27.מ 34.מ



158   לסדוקמאןמהַ ְרָאה:מ לנכולמהמכאמנטרטקסטואלמון

ול עשהמ האם,מ שלמ אןמ קו המ לןפוסמ הבןמ עלמ וה רהמשב סגרןםמ וטלמ ןחלופהמ כמחסממ
שלמ ואבמהמ אראלהמ שלמ אבמהמ הס כוןממם,מ האבוןמ מדממ עלמ זומ ונצחןמ ןפמסהמ אוןה.מ לסלקמ
דמנה,מה בקשמםמלהפוךמאןמבנוןמהםמל עמתמ חלמפוןמשלמבנוןמזוגםמה ןוןמו ונעמםמ התמ
בשנממ האםמ ופמעהמ אלמ ה לנכולמןמ הזמקהמ בען,מ בהמ לבת.מ בחמרממ אחרמם,מ לגברמםמ להמנשאמ
הטקסטמםמכןגובהמעלמהקשרמה אכזבמעםמהגברמםמהאהובמם:מבתמאורמ,מהא תמהטוטאלממה עדמףמ
אןמא נוןומעלמפנממאהובןו,מ במאמאןמדמנהמלאקטמההרסנממהסופממשלמזרמקןמארותמהקודש,מ
שלאחרמומ ןרחשןמסצנןמה ראהמב"עגונון",מוגםמאראלהמ בקשןמלהעלוןמבאובמאןמהאםמ
ה ןהמרקמלאחרמנטמשןומשלמאברם,משהחלמט,מכפממשהדברמ ובתמבדמעבד,מלווןרמעלמהקשרמ

ִאןהמולצאןמאלמהמםמכדממלעבודמכרבמחובל.מ

להשיב את האם החסרה 

הנדלמ בקשןמאפוא,מבעקבוןמעגנות,מלהשמבמאןמהאםמהחסרה.מחסרונהמשלמהאם,מהנושאמ
ע ומ ש עומוןמן אטמון,מאמדמאולוגמוןמו טא־פואטמון,מ ודגשמברו תמבממחודמבשלמהמן וןמ
ונוכחוןתמשלמהִא הֹוןמהנעדרוןמכ ו־ מןו מםמ אם,מ וגםמאברםמ הכפולה,משהרממגםמאראלהמ
 ונצחןמבקשרמהרו נטממהבעממןממהנוצרמבמנמהם.מזוהממ"נוכחון־מןר",מכבמכול,מנוכחוןמשאמנהמ
נמןנןמלסמלוקמואמנהמ אפשרןמלשנממםמלהןבגר,מאו,מב ונחמםמפסמכואנלמטממם,מלהחלמףמאוןהמ
ולהפוךמבעצ םמלהורמם.מלאורךמהרו תמנר זןמשובמושובמהאפשרוןמשהןפרקוןומשלמהקשרמ
במתמאראלהמלאברםמ—משנגר ן,מלכאורה,מאךמורקמבשלמקשממםמחמצונממם,מבעמקרמבשלמהפערמםמ
ה ע דממםמבמנמהםמוערמצוןומשלמאבמהמשלמאראלהמ—מנעוצהמגםמבקושממהפנמ ממשלמהשנממםמ
לאראלהמ אהבןומ בשמאמ ל של,מ כך,מ לאמשה.מ גברמ במתמ בוגרמ כקשרמ במנמהםמ הקשרמ אןמ לנסחמ
אברםמ"המהמן מהמעלמעצ ומרגעמשהואמעו דמלשאןמלאשהמאןמאראלהמדגתמ]...[מרגעמהמהמלומ
הדברמ וזר,מ עמתמהזמהמשאדםמ ןעוררמ  נה",35מואמלומאראלה,מבעמצו המשלמכ מהןהמלאברםמ

ה בוששמלבוא,מ"במקשהמבלבהמשלאמןפגושמעכשמומבאברםמוןוכלמלהמוןמלבדה".36 
ברובדמהנפשממאפשרמלו רמכממהקושממשלמהשנממםמלהן מדמבקשרמבמנמהםמ—מוב ונחמםמ
לאקאנמאנממם,מלהחלמףמאןמהאםמולהמכנסמאלמהסדרמהחברןממ—מנובעמ חוסרממכולןמלהשןחררמ
  צבמהמן וןמכבמטוממשלמע דהמַמלדמן־נצחמןמ ולמהאם,מע דהמה זוההמעםמהמחסמהראשונמ,מ
מוןרמ רחבמ ספרוןממ בהקשרמ ה לנכולמ"מ ש ר.מ ש"ה צבמ מחסמ אוןומ האם,מ אלמ הסמ במוטמ,מ
חווממןמ הנוסטלגמה,מ שלמ הפרובל טמקהמ שלמ לכןמ פמןוחמ רחמקמ שהרו תמ צמעמ לו רמ נמןתמ
החזרהמהרגשמןמהכ הה,מהכאובה,מאלמהבמןמהאבוד.מ מכלמארבלמטוענןמשחוומהמזו,משבמטומהמ
ה רכזממהואמכמשלותמהןבגרוןםמשלמרבמםמ גמבורממספרוןמהדור,מה ןקשמםמלןפקדמכבעלמםמ
גלוז ת,מ ו מכאלמ ןש"ח,37מ דורמ בספרוןמ חוומהמ כוננןמ הממןהמ לבנמהם,מ וכָאבוןמ לנשוןמהםמ
בדמונומעלמהטקסטמהגברממה רכזממשלמספרוןמהןקופה,מהרו תמהוא הלך בשדותמשלמש מר,מ

הנדל,מרחוב המדרגות,מלעמלמהערהמ3,מע 'מ32. 35.מ
שם,מע 'מ268. 36.מ

37.מ מכלמארבל,מ"גברמוןמונוסטלגמה:מקרמאהמב'הואמהלךמבשדון'מל שהמש מרמעלמרקעמבנממדורו",מ
מדעי היהדות,מ39,מ1999,מע 'מ53–54.
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 ראהמשחוומהמזומאףמהממןהמכרוכהמב שברמ גדרממע וק.38מעםמזאן,מבנמגודמלמצמרוןמ רכזמוןמ
אחרוןמבנוןמהןקופה,מרחוב המדרגותמהצמעמקמשורמ ובהקמבמתמהחוומהמה לנכולמן,מה רחפןמ
כצלמכבדמ עלמספרוןמדורמןש"ח,מהרוומהמערכממהגש ה,מחזותמוגברמון,מלבמתמד וןהמשלמהאםמ
החסרה,מהנעשמן,מדווקאמבאמ־נוכחוןה,מ  שמןממוןרמ תמהחממםמעצ ם.משמרבמצממנהמכממאפשרמ
לראוןמאןממן וןםמשלמאברםמואראלהמכ"דמאגנוזהמעלמ צבמהדורמ—מדורמללאמאם",39מואכת,מ
בהקשרמהמסטורמ־ גדרממרחבממוןרמקשהמשלאמלע ודמעלמהזמקהמבמתמהמעדרתמשלמהִא הֹוןמ תמ
הרו תמלבמתמהדרןהמשלמהנשמון,מושלמהִא הּוןמבפרט,מ אןוסמהצברמהכל־גברממשלמדורמןש"ח.מ
לנשמוןמ גלוןמוןמ במתמ ה סורןממ הקמשורמ שלמ ןוצאהמ רבהמ ב מדהמ שהממןהמ זו,מ הדרהמ
בכללמולִא הּוןמבפרט,מןוארהמבשנמםמהאחרונוןמבשורהמשלמ חקרמםמסוצמולוגממם,מהמסטורממםמ
רחוב המדרגותמלאמ וספרוןממם.40מלאורםמשלמ חקרמםמאלהמ צטממרןמסצנןמה ראהמברו תמ
רקמכסצנהמה גל ןמאןמהקושממלהןבגרמ—מקושממשמוחסמ  מלאמרקמלגמבורמםמהגברמםמשע דומ
ב רכזמספרוןמןש"ח.מבהקשרמה גדרממ גל ןמהסצנהמדווקאמאןמהנמסמותמהחןרנממלהשמבמאלמ
ספרוןמהדורמאןמד וןמהאםמשהוסטהמאלמשולמומשלמאןוסמהצבר,משבמקשמלהמזותמ תמהגוףמ
נמןתמלטעותמכממהדמאלוגמשנוצרמבסצנןמה ראהמבמתמהבןמלבמתמהאםמ הצמונממהגברמ.מל עשהמ
שנשעת,מ הצמונממ לאןוסמ במת־נשמןמ אלטרנטמבהמ שלמ קמו המ עלמ בעקמפמתמ לר זמ עשוממ החסרהמ
זמקוןמבמתמגברמםמבלבד.41מואכת,מַהקשרמהסמ במוטמ,מ כפממשהדגמ ומ רבמןממצמרוןמהדור,מעלמ
ד ומוןמ במתמ הנוצרמםמ למחסמםמ וכנמגודמ כןשובהמ ברו תמ האםמ וצגמ עםמ הדמאלוגממ ה לנכולמ,מ
הגברמםמ—מגברמאלמדגת,מהאב,מואברם,מהאהוב.ממחסמםמאלומ ןוארמםמכצורהמשלמסחרמחלמפמתמ
שעמקרומהעברןהמ)אומ נמעןמהעברןה(משלמהבןמבמתמהשנממםמ—מפמןוחמשלמן המדו המהעולהמ
 ןוךמסמפורומשלמעגנות,משםמהבןמלאמרקמ ועברןמבמתמהאבמלחןתמאלאמגםמ וחלפןמעלממדממ

הגברמהאהובמבמצמרןמא נוןמשוון־ערך,מפרמממצמרןו.42 

הלךמ ב'הואמ ה רוטשמ הגוףמ שלמ האסןטמקהמ עלמ קרבת':מ להמוןמ מוןר,מ "'לסבולמ גלוז ת,מ 38.מ מכאלמ
בשדון'מל שהמש מר",מהגוף הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה,מהקמבוץמ

ה אוחד,מןל־אבמבמ2007,מע 'מ182–208.
שמרב,מלעמלמהערהמ22,מע 'מ64. 39.מ

ראומבענממתמזהמאןמה א רמםמבאנןולוגמהמשלמ רגלמןמשמלה,מרוןמקרקמוגלמןמחזת־רוקםמ)עורכון(,מ 40.מ
וכתמ 2001,מ מרושלמםמ בת־צבמ,מ מצחקמ מדמ ובציונות בראי המגדר,מ ביישוב  העבריות החדשות: נשים 
וצנזורה־עצמית בספרות העברית  דיכוי הארוטיקה: צנזורה  "פורמטנמוןמצברמן",מ בת־ארמ,מ נמצהמ
63–88.מלטענןהמ 2006,מע 'מ 1980-1930,מאונמברסמטןמןל־אבמבמ—מההוצאהמלאור,מןל־אבמבמ
שלמבת־ארמ,מאףמעלמפממשהחלוצמםמהוסמפומלהחזמקמבןפמסוןמ סורןמוןמפטרמארכלמוןמובןפמסוןמ
לאו מוןמהרואוןמבאמשהמאןמשו רןמהגחלןמומולדןמהדורמהבא,מ אזמהעלממהמהשלמשמןמואמלךמ
רמאקצמונרמוןמ קמוםמ כאופצמוןמ שהוצגומ והולדה,מ נמשואמתמ כלפממ שלמלממ מחסמ בקרבםמ הןפןחמ

ה אממ וןמעלמהסולמדרמוןמשלמהחברהמועלמאןוסמהנעורמםמהצמונמ.מ
ראומבת־ארמ,משם.מ 41.מ

בסמפורמ עצ המ עלמ החוזרןמ הברורהמ הטקסטואלמןמ האנלוגמהמ המןר,מ תמ במתמ נר ז,מ כפממשהדברמ 42.מ
ה עשה':מ ו'סמפורמ "ה מןוסמ שקד,מ גרשותמ זהמ בענממתמ וראומ לאמשה,מ הקודשמ ארותמ במתמ "עגונון"מ
עלמןפקמדמהאמנטרטקסטואלמוןמבסמפורמ'עגונון'",מפנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון,מהקמבוץמ

ה אוחד,מןל־אבמבמ1989,מע 'מ21.מ
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נצמגהמה ובהקמשלמכלכלןמסחרמהחלמפמתמברו תמהואמגברמאלמדגת.מדגת,מהאבמהס כוןמ,מ
הכולאמאןמבןומבבמןומה פוארמשעלמהרמהכר ל,מ דגמשמבדברמומלאראלהמאןמד מונהמלא המ
ןפקמדהמ אןמ זהמ חדדמ וד מותמ לא א"(,מ דו המ המאמ בשנןהמ שאפמלומ פעםמ להמ א רמ )"אבאמ
בעמנמומ—מןחלמףמלאשןומה ןה,מןחלמףמשהואמ סרבמלהעבמרמלגברמאחר.מאראלה,מלעו ןו,מ
חֹווהמדווקאמאןמחוסרמהד מותמבמנהמלבמתמא ה,מ שאמנהמ צלמחהמלהמזכרמבד וןהמשלמא ה,מ
טר מנולוגמהמ להןנןקמ אוןהמ כבמכולמ המאמ בקשןמ ובכךמ לא ה,מ במחסמ אחרּוןה־שלהמ אןמ
שלמד מותמוה רה.מבאופתמפרדוקסלמ,מדווקאמנמןוקמזהמ אפשרמלהמאןמההזדהוןמה לנכולמןמ
במחסמהמעםמהאם,מהזדהוןמשאמנהמעו דןמבסןמרהמלמחסמםמהארוטממםמעםמאברם.מואכת,מבה שךמ
סצנןמה ראהמברו ת,מכ מהןהמשלמאראלהמלא המ קדמ המאןמהאקטמהארוטממהמחמדמה ןרחשמ

ב הלךמהרו תמכולו,מאקטמאוטו־ארוטממשלמהןענגוןמעצ מןמ ולמה רָאה:

פןאוםמהשןוקקהמלקוםמולע ודמכנגדמהראמ,מעמרו ה,מכ ומהמהמ חרמףמלהמנועםמבדמדוןהמ
כנגדמבבואןהמבראמ.מ]...[מהמאמק ה,מפןחהמאןמהחלוק,מוכפוןמרגלמהמהצט ררומ הרמצפהמ
וגבוהמ קו ןומ גופהמ  וןחמ אןמ האצבעון,מ רגמשהמ קצוןמ עלמ הזדקפהמ המאמ הקרה.מ
הרגמלה,מונמגשהמוע דהמעמרו ה־ל חצהמ ולמהראממהצרמה וארךמבארותמשבפמנןמהחדר.מ
החלמקהמקלוןמעלמבטנהמועלמשדמה,משהאדמ ומבאורמהןנורמברצועוןמשלמאדוםמּוורוד,מ
ו בעדמלׂשערהמשנפרעמעלמעמנמהמןעהמ בטהמעלמקמ ורממה וןנממם,מוחשבהמשרזןהמקצןמ
ואברםמלאמאוהבמשהמאמ רזהמואוהבמשגופהמ לא.מוהמאמהןחממכה,מ ןענגןמ עצ המ ולמ

הראממ]...[43 

הסצנהמהאוטו־ארוטמןמ ןרחשןמ מדמלאחרמשאראלהמ כמרהמבהמעדרהמשלמהאםמ תמה ראה,מ
כלו רמ מדמלאחרמשהמאמ כמרהמבהזדהון,מבחוסרמהנפרדון,מבקשרמהסמ במוטממהבלןממ וןרמ
במנהמלבמתמא ה.מועםמזאן,מהסצנהמ ולמכהמב המרוןמ תמהאוטו־ארוטמקהמהכרוכהמבהזדהוןמ
הבמת־נשמןמעםמהאםמאלמהןשוקהמההטרוסקסואלמןמַלָאֵחר,מלאברם,מ ושאמןשוקןהמהבלעדממ
שלמהבן,משהואמגםמהחןתמשנדחהמבמדממהאב,מה עונממתמשאראלהמן שמךמלש שמכ"כפמלןה"מ

שלמא המה ןה.מ
אברםמ אלמ הכ מההמ לבמתמ האםמ אלמ ה לנכולמןמ הזמקהמ במתמ הסצנהמ שמוצרןמ הס מכוןמ
עשומהמלר זמעלמההזדהוןמהסמ במוטמןמה ןקממ ןמגםמבמחסמהמשלמאראלהמעםמאברם,מה ןפקדמ
כ"כפמל"משלה,מכ ממשהזדקקוןו־שלומ גםמ רקמכ ושאמהןשוקהמשלמאראלהמאלאמ ברו תמלאמ
לא ומה ןהמגור ןמלאראלהמלהזדהוןמע ומהזדהוןמחוצןמ גדרמם.מב ובתמרחבממוןר,מסצנהמ
זומ ר זןמעלמהזמקהמשמוצרןמה לנכולמהמבמתמהזדהוןמלןשוקהמ—מזמקהמה ןגלה,מכפממשנראהמ
הסצנהמ אפשרןמ כממ דו המ מןרהמ זאן,מ עגנות.מ שלמ בסמפורומ אףמ כרבן־ ש עוןמ בה שך,מ
להעלוןמטענהמבעלןמהשלכוןמ רחמקוןמלכןמעלמהבנןמהפואטמקהמשלמהנדלמבאשרמלעצםמ
האפשרוןמלהשמגמאוטונו מהמ גדרמן,מואולממאףמאוטונו מהמבכלל,מבא צעוןמ הלךמפרדוקסלממ

שלמהפנ ה,מהכלהמוהט עהמשלמהאחר.מ
שנוצרןמ הזמקהמ נוספון.מ הנדלמ ש עומוןמ שלמ ברו תמ זהמ קבלמ נפשמ־ גדרממ  הלךמ
בטקסטמבמתמההןבוננוןמב ראהמלבמתמאקטמההפנ המה לנכולמןמשלמהאםמ ר זןמעלמ ש עוןומ

הנדל, רחוב המדרגות,מלעמלמהערהמ3,מע 'מ285.מ 43.מ
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כ טאפורהמ ב ראהמ ההןבוננוןמ לאורמ זומ ןחדדןמ ו ש עוןמ ה הלך,מ שלמ ה טא־פואטמןמ
ב ראהמ ההןבוננוןמ בןמאורמ "פולמטמאה",מ שלמ העשמרממ בפרקמ המצמרה.מ ל עשהמ רווחןמ
כא צעממלמצמרהמבא צעוןמחמקוממא נוןמ,מ נמחמאפלטותמאןמהבסמסמלןפמסהמהקלאסמןמשלמ
הא נוןמכשמקוף,מכראממה וצגמאלמ ולמהטבע:מ"אםמןרצהמלמטולמבמדךמראמ,מולשאןומבכלמ
 קוםמו קום:מבת־רגעמןמצורמבדרךמזומש שמושארמגר ממש ממם,מובת־רגעמ—מארץ,מובת־רגעמ—מ
שלמ ההמסטורמהמ ב הלךמ ואכת,מ ]...[".44מ וצ חמםמ אדםמ מדממ ו עשממ חממ בעלממ ושארמ עצ ךמ אןמ
הספרוןמנעשןהמההןבוננוןמב ראהמל טאפורהמארס־פואטמןמרווחן,מ טאפורהמגברמן,מכפממ
 The Madwoman in theשטענומסנדרהמגמלברטמוסוזתמגוברמבפרקמהראשותמשלמספרתמהחלוצממ
Attic.מ  טאפורהמזומ שן עמכממה שוררמהואמ עמתמ"אלוהמ דרגה־שנממה",מ ממש"בראמאומ
הולמדממקום־ ראהמאלטרנטמבממוהואמסוגרמאומכולאמבומלכאורהמאןמהשןקפומוןמה צמאון".45 
ההןבוננוןמב ראהמ—מובפרטמההןבוננוןמבעצ ממהנשקףמב ראהמ—מ ןגלהמכסבוכהמהרבהמ
מוןרמב קרהמשלמהאמשהמהמוצרן,משכת,מאמזהמ מתמ"עצ מ"מנשקףמלהמב ראה?מהאםמנמןתמלהגדמרמ
סובממקטמאוטונו ממב קרהמשלממוצרןמהרואהמב ראהמרקמדמ וממםמגברממם,מ סורןמספרוןמןמ
כמדוע,מ הממןה,מ הצמעומ וגוברמ שגמלברטמ הןשובהמ בבואןה־שלה?מ להמ ןוךמ הנשקפןמ גברמןמ
חמפושמאחרמ סורןמנשמןמאלטרנטמבמןמואמ וץמִא הֹוןמספרוןמוןמ שפמעוןמ ןוךמההמסטורמהמ
שלמהספרון.מבעקבוןמגמלברטמוגוברמאפשרמאפואמלחשובמעלמ טאפורןמהחמפושמאחרמבבואןמ
האםמב ראהמכעלמבמטוממלנמסמונהמשלמהנדלמעצ המלהןחקוןמאחרמִא הֹוןמספרוןמוןמ שפמעוןמ
המעדרומ שנר זמ ןמאורמ כפממ בכמשלות,מ החמפושמ סןממםמ העברמן.מ הספרוןמ שלמ בהמסטורמהמ
הזועקמשלמדמוקתמהאםמ תמה ראהמוכפממשעולהמגםמ תמההמסטורמהמהקצרהמוה עטהמשלמכןמבןמ
נשמםמבעברמןמבדורוןמשקד ומלהנדל.מ ספרתמה בוטלמשלמהסופרוןמשפעלומבדורהמשלמהנדלמ
ולפנמה,מובדמדוןתמה זהרןמבקרבמהגברמם,מבנממדורתמהספרוןממם,מלאמִאפשרו,מכפממשכברמטענןממ
ב קוםמאחר,46מאןמעלממןתמשלמ"ִא הֹוןמעברמון"מ שפמעוןמב הלךמההמסטורמהמהקצרהמשלמ

הספרוןמהעברמןמהחדשה.מ
בנמסמותמלהן ודדמעםמחסרונהמשלמ סורןמספרוןמןמנשמן,מהנדלמאמנהמ שלהמאןמעצ המ
או,מלחלופמת,מלהמוןמ כמוצרמס כוןממה נהמגמ סורןמספרוןמןמחדשה,מ שןוכלמלהצמבמעצ המ
שלמ גמבורןהמ אראלה,מ שלמ בסמרובהמ קוד ון.מ ִא הֹוןמ אומ סלקןמ ה חלמפהמ ספרוןמןמ לבןמ
ולהמכנעמ ה ראהמ שלבמ אןמ "כראומ"מ לעבורמ —מ עגנותמ שלמ גמבורןומ דמנה,מ בעקבוןמ —מ הנדלמ
לשקועמ עצ המ הנדלמ שלמ סמרובהמ לה,מ הדהדמ ְ ז תמ זהמ ששלבמ העצ מןמ הבעלוןמ לאשלממןמ
באשלממןמהכןמבהמה" קורמן",מהראשונמן.מהנדלמ חלמטהמאפואמלסדוקמאןמה ראהמ—מהתמאןמ
ה ראהמשלמלאקאת,מה נצמחהמאןמאשלממןמהאוטונו מהמוהבעלוןמהעצ מן,מוהתמאןמה ראהמ

אפלטות,מ"פולמטמאה",ממ,מכתבי אפלטון,מכרךמשנמ,מןרגוםממוסףמג'מלמבס,משוקת,ממרושלמםמוןל־אבמבמ 44.מ
1979,מע 'מ539.

 Sandra Gilbert and Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and 45.מ
 the Nineteenth-Century Literary Imagination, Yale University Press, New Haven 1979,

 p. 5
ן רמ רמת,מ"אןמצרמכהמלהשןחררמ  נממכדממשןוכלממלכןוב?מדמאלוגמבמת־ מנממואבוןמ דו ממנמםמ 46.מ
דון'מלרחלמאמןת",מבןוךמ מכאלמגלוז תמואורלממלובמתמ)עורכמם(,מספר מאמרים מוגשים  דהמוִשׁ ב'ִשׁ

לכבוד זיוה בן־פורתמ)בדפוס(.



162   לסדוקמאןמהַ ְרָאה:מ לנכולמהמכאמנטרטקסטואלמון

כןחלמףמ מש־ אמת.47מ מצמרהמ הבוראמ הכ ו־אלוהמ,מ האו נמפוטנטמ,מ המוצרמ שלמ הפלטונמסטמןמ
ל ראהמהמאמבוחרןמב ודוסמאחרמשלמכןמבהמ—מה ודוסמהאמנטרטקסטואלממה לנכולממה אפשרמ
להמלהט מעמאןמהפרוזהמהעגנונמןמלןוךמהפרוזהמה קו מן־רמאלמסטמןמשלהמובהמבעןמלקרוא־
לאחורמאןמהמסודוןמהאחרמם,מה ושןקמם,מהמסודוןמה"נשממם"מוהלא־לאו ממם,מהעולמםמ ןוךמ

הטקסטמהעגנונממה וקדם.מ

לחזור לעגינות, לחזור למלנכוליה 

הנשקפןמ האםמ בבואןמ אחרמ החמפושמ שבהמ ןוארמ "עגונון",מ הסצנהמ ןוךמ שכןובמ
ב ראה,מעשוממלר זמעלמהזמקהמשבמתממחסמהתמה לנכולממםמשלמהאםמוהבןמלבמתמ צבמהעגמנוןמ
זומ זמקהמ אלמ המשחסר".48מ ה ן דןמ "הזמקהמ אןמ ארבל,מ שנמסחהמ כפממ ה שקף,מ עצ ו,מ צבמ
הובנהמעלממדממ רבמןמהפרשנמםמשעסקומבסמפורומשלמעגנותמב ונחמםמלאו ממם־דןממםמוזוגממםמ
הטרוסקסואלממםמכזמקהמשבמתמהעםמל ולדןו,מכ ומהזמקהמהשקולהמלה,מזומשבמתמגברמלאמשה,מ
לחןתמ בןומ אןמ להשמאמ ה ןעקשמ האבמ שלמ "חטאו"מ בשלמ בטקסטמ שאמנהמ ן  שןמ זמקהמ
ִממחסומ אורמ,מ בתמ בד וןומשלמ והן קדומ הא תמ אחרמם,משעסקומבשאלןמ פרשנמםמ הגולה.49מ בתמ

בעבודןהמעלממחסממאבוןמובנוןמבשמרןמהנשמםמהמשראלמןמ צמעהמשמרהמסןמומשמ ושמ טא־פואטממ 47.מ
דו המב טאפורהמשלמה ראה,מב סגרןמקרמאןהמבשמרהמשלמןרצהמאןרמ" ולמהראמ".מהדוברןמ
בשמרהמשלמאןרמ ןבוננןמב ראהמורואהמאןמפנממאבמהמה שןקפמםמאלמהמ ןוכהמ—מגמלוםמ ובהקמ
שלמה סורןמהספרוןמןמהגברמן,מכפממשזומ שןקפןמבד וןמאבמהמה  שממשלמה שוררן,מנןתמ
אלןר ת,מה"אב"מהס כוןממהגדולמשלמהשמרהמהעברמן.מסןמומ ראהמשכןחלמףמלנמסמותמלהמפרדמ
 תמהד וןמהגברמן־הס כוןמןמהנשקפןמלהמב ראהמ חלמטהמאןרמלא ץמאןמה סורן,מלהצטרףמ
אןמ לשבורמ כלו רמ האב,מ הכןמבהמ ולמ ב סגרןמ העצ מןמ הבעלוןמ אשלממןמ עלמ ולווןרמ אלמהמ
ה ראה;מוראומשמרהמסןמו,מ"אבא,מאנממכובשן:ממחסממאבון—בנוןמבשמרהמהעברמןמבשנוןמהששמםמ
וולך",מחמבורמלשםמקבלןמןוארמדוקטור,מ ומונהמ עלמפממשמרןתמשלמדלמהמרבמקובמץ,מןרצהמאןרמ
אונמברסמטןמבת־גורמות,מבארמשבעמ2007,מע 'מ190–192.מבדו המלאןר,מגםמגמבורוןמהמשלמהנדלמ
"שוברון"מלכאורהמאןמה ראה,מאלאמש אחורממה ראהמהתמ וצאוןמדווקאמאןמהאם.מכךמגםמהנדלמ
עצ המ וצאן,מבהקשרמה טא־פואטמ,מלאמאןמפנמהמהס כוןממםמשלמה סורןמהגברמןמאלא,מכפממ
דווקאמאןמפנממהאםמהחסרהמה שןקפמםמבפנמ־האבמשלמעגנות.מ שמוסברמבמןרמהרחבהמבה שך,מ
ההבחנהמבמתמשנממה הלכמםמהללומ וצאןמבמטוממבבחמרןממלהשן שמבפועלמ"לסדוק"מולאמבפועלמ
האגרסמבמממוןרמ"לשבור",מוזאןמב טרהמלשקףמאןמה  דמהסמ במוטממהחוצהמ גדרמםמוהאנטמ־

הממררכממבעלמלמה אפממתמאןממחסמהמהספרוןממםמשלמהנדלמעםמעגנות.מ
48.מ מכלמארבל,מכתוב על עורו של הכלב: על תפיסת היצירה אצל ש"י עגנון,מכןרמו רכזמהקשרמםמלחקרמ
 הספרוןמוהןרבוןמהמהודמןמוהמשראלמןמבאונמברסמטןמבת־גורמותמבנגב,ממרושלמםמובארמשבעמ2006,מ

ע 'מ24.
ארנהמגולת,מל של,מטענהמכממהסמפורמ ש שמכאלגורמהמלכמשלונהמשלמהעלממהמהשנממה,משהקדמ המ 49.מ
אןמבנממןמההמכל,מכלו רמאןמה קום,מלבנממןמהארות,מכלו רמלערכממהמהדון.מגולתמרואהמבאבמאןמ
האשםמהעמקרממבכמשלותמזהמ שוםמש"ןלוןומבגולהמוקשרומהפנמ ממאלמהמהםמשגררומאןמה'קרמעה'מ
והעלממהמ 'עגונון'מ "הסמפורמ גולת,מ ארנהמ וראומ האהבה",מ בפרשןמ סמפורממ לכללמ מ ושמ שבאהמ
השנממה",ממאזנים,מלב:ג,מןשל"א,מע 'מ215–223.מלדברממשקד,מלעו ןמזאן,מ"דמסהר ונמהמארוטמןמ
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ל צבמהעגמנוןמ ש עומוןמנוספון,מובהתמבעמקרמ ש עומוןמ ןחוםמהמצמרה,50מאולםמדו המכממ
הפרשנמםמהשונמםמלאמנןנומאןמדעןםמבדמונמהםמבנושאמזהמל ע דהמה כונתמשלמסצנןמה ראהמ
בסמפור.מסצנהמזומ ר זןמעלמכךמשַהקשרמה בטאממוןרמ כולמאןמ צבמהעגמנון,מאןמאוןהמזמקהמ
 ן דןמאלמ המשחסרמ—מהקשרמה נצמחמאןמהנוכחוןמואןמההמעדר,מאןמהאחרּוןמה וחלטןמ

ואןמהִקרבהמהסמ במוטמןמ—מהואמדווקאמזהמשבמתמהבןמלאם.מ
נמןתמלןןמאןמהדעןמבהקשרמזהמעלמהפמןוחמש צמעהמג'ודמןמבאטלרמל ושגמה לנכולמהמ
אצלמפרומד.51מלפממפרומד,מההפנ המשלמהאחרמהאהובמשאבדמהמאמןגובהמעלמהאובדתמוסמרובמלו,מ
אךמבאטלרמטוענןמכממההבחנהמ"אנמ—אחר"מאמננהמהבחנהמחמצונמןמאלאמפנמ מן.מהסובממקטמ
הנפשממ כונתמ ראש,מ בפנמם,מעלממדממהאחרמועלממדממכלמאוןםמאחרמםמבעלממזהוןמ גדרמןמזומ
אומאחרןמשאהבנומואמבדנו.מ כאתמשההפנ המה לנכולמןמקוד ןמל"זהון"מו כוננןמאוןהמּכְ המ
שהואמבאופתמ הוןממ"אחרמ עצ ו",מומוןרמ כך,מהמאמקוד ןמלןשוקהמלאחרמול עשהמ כוננןמ
אוןה.52מאפשרמאפואמלטעותמבעקבוןמבאטלרמכממהעגמנוןמכצורהמשלמ צבמ לנכולממחושפןמ
)ו ודחק(משלמ נזמלמה הווהמןנאממ וקדםמ במתמהאםמלבןמכ ודלמ גדרממ אןמהקשרמהבמת־נשממ
הדר המההטרוסקסואלמןמהעו דן,מכבמכול,מב רכזמהסמפור,מאוןהמדר המה וזנן,מכפממשכברמ
טענןממקודם,מעלממדמממחסמםמשלמסחרמחלמפמתמבמתמהגברמם.מההמזכרוןמשלמדמנהמבא המהמאמא נםמ
ןוצאהמשלמאכזבןהמ תמהקשרמעםמבתמאורמ,מאךמהכ מההמאלמהאםמ קדמ המבטקסטמאןמהחמפושמ

אחרמבתמאורממ)"המכתמהוא?"(מו ןוארןמכןנאממה קדמםמשלה.מ
בהקשרמהלאו מ,מבנמגודמלפרשנוןמהסמפורמ"עגונון"מכאלגורמהמדןמן־לאו מןמה ןארןמ
אןמןוצאוןמהמהקשוןמשלמהעדפןמהזמווגמעםמהגולהמ—מזמווגמהמוצרמ צבמשלמ"דמסהר ונמה",מ
כנמסוחומשלמשקד53מ—מסצנןמה ראהמ ספרןמסמפורמאחר:מסמפורמשלמנסמגהמ תמהזמווגמה מוחלמ
לכאורהמעםמהארץמוברמחהמאלמעברמהאם,מהבמןמוהגולהמשנשארומ אחור.מלסמפורמהלא־ סופרמ
הזהמהמהמבסמסמאוטובמוגרפממטעות.מבעןמשעזבמעגנותמאןמבוצ'אץ,מב־1908,מסבלהמא ומהאהובה,מ
אסןרמצ'צ'קסמלבמןמפארב,מ  חלןמלבמחשוכןמ רפא,מוהעלממהמלארץמהממןהמכרוכהמברגשממ
פרסוםמ לאחרמ קצרמ ז תמ 1909,מ באפרמלמ האםמ שלמ לאחרמ וןהמ וגברומ שהלכומ כבדמםמ אש המ
הסמפורמ"עגונון".מבבמוגרפמהמשלמעגנותמ צממתמדתמלאורמכממרגשממאש המאלהמהמומכהמקשמם,מעדמ
שלעןמםמטעתמעגנותמכממעלהמארצהמבשנןמ1909מולאמבשנןמ1908,מכאמלומבמקשמלהעלמםמבדרךמ
זומאןמהעובדהמשןארמךמעלממןומקדםמבשנהמל ועדמפטמרןה.54מב כןבמשנשלחמלברנרמב אממ

סמכומממ ב מ ושמ לשמבושמ הגור ןמ והגולה(מ )ארץ־משראלמ הקהמלהמ חלקממ במתמ דמסהר ונמהמ המאמ
הגאולהמשלמהקהמלה",מו"כלמהד ומוןמהפכומ'עגונון'מ שוםמשאבדומזמווגת,מכךמגםמהרבמעצ ומ]אבמהמ
שלמדמנה[מהופךמנפשמעגונהמה חפשןמןמקותמלשמבושמשנפלמבעולםמבעטמהמ]...["מ)גרשותמשקד,מפנים 

אחרות ביצירתו של ש"י עגנון,מלעמלמהערהמ42,מע 'מ24(.מ
מצחקמבקות,מ"עלמ'עגונון'מלש"ממעגנות",ממאזנים,מ ו:ג,מןשל"ח,מע 'מ167–179;מארבל,מכתוב על  50.מ

עורו של הכלב,מלעמלמהערהמ48,מע 'מ24.
ג'ודמןמבאטלר,מ"חמקוממו רממ גדרמ",מןרגוםמע למהמזמו,מבןוךממאמרמקדר,מע למהמזמומואורתמקנרמ 51.מ
הקמבוץמ קווירית,מ ותיאוריה  הומו־לסביים  בלימודים  מאמרים  מבחר  למיניות:  מעבר  )עורכמם(, 

ה אוחד,מןל־אבמבמ2003,מע 'מ340–341.
שם,מע 'מ341. 52.מ

שקד,מפנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון,מלעמלמהערהמ42,מע 'מ24. 53.מ
דתמלאור,מחיי עגנון,משוקת,ממרושלמםמוןל־אבמבמ1998,מע 'מ65. 54.מ
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1909,מלאחרמ וןמהאם,מקשרמעגנותמעצ ומשלאמב ודע,מב עמתמפלמטןמקול וס,מבמתמכ מהןומ
לא ומהגוססןמורגשממהאשםמשלומכלפמהמלבמתמפרסוםמהסמפורמ"עגונון":מ"בטרםמשקמבלןממאןמ
נפשממחולהמ ]...[משאהבהמ המומעצובמםמ אודמ והדברמםמ כרטמסךמבאומאלממדברמםמ  קוםמאחרמ
והמאממפהמונאווהמואנממאוהבמאוןהמוהמאמהמןהמ נשקןמאוןממהוממברנרמעלמרקוןממ...",מושורוןמ
ספורוןמבלבדמאחרמכךמהואמכוןב:מ"בוטחמאנממבךמשאןהמלאמןוסמףמעלמדברממולאמןכנמסמעודמ
ד עוןמלןוךמבארממכממהרבהמאנממ צטערמעלמ ו"רמש.מבתמצמותמשהןמרמלעצ ומב'עגונון'מקצןמ
ונןתמ קוםמלצרממעמתמלקפחמ ןוךמכךמאןממצמרןמ".55מא נםמה שפטמהאחרותמ ןממחסמלפרשהמ
ספרוןמןמגרמדאמ—מכעסומשלמעגנותמעלמכךמשש.מבת־צמות,מעורךמהעומר,מהכנמסמןמקונמםמבכןבמ
המדמה קורממשלמהסמפורמש סרמלומעגנות56מ—מועםמזאן,מלאורמהשורוןמהפוןחוןמאןמה כןבמ
נמןתמלו רמכממבקשןומשלמעגנותמ ברנרמכממ"לאמןכנמסמעודמד עוןמלןוךמבארמ"מכורכןמאןמ
ה"עוול"מהספרוןממשנגרםמלעגנותמעםמהעוולמהפרטממשגרםמהואמעצ ומלאםמהחולהמשהשאמרמ

 אחורמושזמכרותמנשמקוןמהמ ע מקמאןמ"באר"מהצערמורגשוןמהאש ה.
געגועמומרוומממרגשממהאש המשלמעגנותמאלמא ומהגוססןמבגלוןמעשוממםמלחדדמאןמהבנןמ
 רכזמוןומשלמהקשרמבמתמהבןמלאםמב"עגונון".מקשרמזה,משחשמבוןומהספרוןמןמוהבמוגרפמןמ
כאחןמנעל המ עמנמהמשלמהבמקורןמשעסקהמבסמפור,מעולהמ חדשמבסמפורהמשלמהנדלמ ןוךמ
ה לנכולמןמ ההזדהוןמ ו ןוךמ ודלמ ה ראהמ סצנןמ סבמבמ המצמרוןמ שןממ במתמ שנוצרמ הדמאלוגמ
שסצנהמזומ ןווה.מבהמבען,מהזמקהמהנשמן־ לנכולמןמאלמהאםמהחסרהמעשומהמלר זמגםמעלמ
טמבומשלמה ודלמהספרוןממשהע מדמעגנותמבעבורמהנדל,מ ודלמשהצמעמחרמגהמרבן־ ש עוןמ תמ
הפרסונהמהספרוןמןמהפטרמארכלמןמשלמעגנות,מכפממשזומהצטממרהמב חקרמהספרוןמהעברמן.מ

לדמיין מחדש את עגנון 

ד וןמ וכרןמ הפסמכואנלמטממ ה"ארות"מ קרמסטבהמ תמ אהבהמ וצמאהמ סיפורי  בספרהמ
פחוןמ תמהרפרטוארמהפרומדמאנמ,מד וןומשלמ"האבמ תמהקדם־המסטורמהמשלמהמחמד",מה בוססןמ
עלמהערוןמומשלמפרומדמב א רומ"האנממוהסןם".57מאבמזהמאמנומבהכרחמהאבמהבמולוגמ,מהאבמ
ה גלםמאןמ"האהבהמוהטובמטרםמהדר המהאדמפלמן",מהעו דמבנמגודמלד וןמהאבמהס כוןממ
שלאקאתמבחרמלחלץמ פרומד.מאבמאוהבמזהמהואמאבמד מונמ,מטוענןמקרמסטבה,מ"אבמ וזר",מדו־

 מנמ,מד וןמה שלבןמאןמהאםמוהאבמו כמלהמבןוכהמ אפממנמםמנשממםמוגברממםמכאחד.58 
 מכלמבת־נפןלממטוענןמשקרמאןהמשלמקרמסטבהמעצ המבפרומדמהמאמאקטמשלמ"ד מונו"מ
 חדשמ"לאמכאבמהמהאדמפלממשלמאסכולהמבעלןמדוג המןמאורטמן,מאלאמכאבמאוהבמשהענמקמ
לבנמומולבנוןמומ למםמו ושגמםמוכלממחשמבה,מה אפשרמםמלהםמלד ממתמאחרן,מבראשמובראשונהמ

ש"ממעגנות,ממחקרים ותעודות,מבערמכןמגרשותמשקדמורפאלמוממזר,מ וסדמבמאלמק,ממרושלמםמ1978,מ 55.מ
ע 'מ42–43.מ

וראומבענממתמזהמדברמומשלמלאור,מחיי עגנון,מלעמלמהערהמ54,מע 'מ57. 56.מ
זמג ונדמפרומד,מ"האנממוהסןם",ממעבר לעקרון העונג ומסות אחרות,מןרגוםמחממםמאמזק,מדבמר,מןל־ 57.מ

אבמבמ1968,מע 'מ151.
קרמסטבה,מסיפורי אהבה,מלעמלמהערהמ32,מע 'מ30. 58.מ
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"ִא המ"מ עגנותמכאבמספרוןממ אנממ בקשןמלןארמכאתמאןמ אוןומעצ ו".59מבעקבוןמקרמסטבהמ
הראשות,מ גל ןמ הארץ־משראלממ בסמפורומ שהמאמ שןקפןמ כפממ ד וןו,מ זה.מ  דו ממתמ עמתמ
אןמהעברמהספרוןממהעברממה דו ממתמ חדשמעלממדממהנדלמ—מהתמבסמפורמ"עגונון",משהמבטמומ
כאפשרוןמ והתמ ע ו,מ הנדלמ שלמ הדמאלוגמ השטחמ ןוךמ פנממ עלמ עולמםמ וה"נשממם"מ הגלוןממםמ
שהנדלמפוןחןמלקרמאהמ חדשמבכללממצמרןומשלמעגנותמשנזנחהמעלממדממסופרממןש"חמלטובןמ

" הפכןמה צמאון"מהלאו מן־צמונמן.מ
עשומהמ וכשםמה שפחהמשלמ חברו,מ כשם־העטמ "עגונון",משאו צהמ הסמפור,מ כוןרןמ
ועםמ סמפורומ שלמ הנשמןמ הגמבורהמ עםמ עצ ומ עגנותמ שלמ ה גדרמםמ חוצןמ הזדהוןומ עלמ לר זמ
כ מהןהמה לנכולמןמאלמא המהנעדרן, אךמבהקשרמ טא־פואטממרחבממוןר,מנמכוסמשםמהסמפורמ
במסודמ העו דמ ה"נשמ"מ ה מ טמ־ה לנכולממ ה הלךמ אןמ להפוךמ עגנותמ בחמרןומשלמ אןמ  גלםמ
בתמאורמ,מהא תמהארץ־משראלממ הטקסטמלןעודןמהזהוןמשלומכא ת.מאףמעלמפממשד וןומשלמ
ה קדמשמאןמכלמ עממנמומלא נוןו,מנןפסהמלעןמםמבבמקורןמכפורטרטמעצ ממשלמעגנות,60מהרממ
שמצמרןומשלמעגנותמ—משהןפןחהמעםמהשנמםמכמצמרהמהנעהמןדמרמבמתמארץ־משראלמלגולה,מבמתמ
דווקאמ ברוחהמ קרובהמ דו מננטמוןמ—מ נשמוןמ לד ומוןמ גברמוןמ ד ומוןמ במתמ לספקנון,מ א ונהמ
לד וןהמשלמדמנה,מהעגונהמהקרועהמבמתמאהבןהמהנכזבןמלבתמאורממלבמתמַהקשרמהבלןממ ּוָןרמעםמ

האםמועםמהבמןמשנשארומ אחור.מ
ואכת,מכפממשהראןהמארבל,מה הלךמה לנכולממש כונתמעגנותמב"עגונון"מעןמדמלהשןקףמ
מ מה"מ "בד ממ הסופר",מ "אגדןמ החול",מ "גבעןמ כגותמ ה ובהקון,מ הארס־פואטמוןמ במצמרוןמומ
הללו,מ המצמרוןמ ב ראה.61מ במתמ ההשןקפוןמ אןמ טאפורןמ פמןחמ שבהתמ ְלפנמם",מ ו"הּפנמםמ
בהקשרמ הזאןמ במוןרמשלמה טאפורהמ פמןוחהמה שוכללמ אןמ מ מה"מ צמעהמ "בד ממ הנובלהמ
הגוססןמ נפןחןמבן ונןהמשלמהאםמ הנובלהמ ל לנכולמה.מ כןמבהמ הזמקהמשבמתמ ה ובהקמשלמ
אןמ ה ןארמ טקסטואלממ לנכולממ ב הלךמ ונ שכןמ ב ראה,62מ ה שןקףמ בדמוקנהמ ה במטהמ
נרטמבמ הואמ זהמ אחד,מטקסטמ לכדממטקסט.מ צדמ במתמהבןמלא המה ןהמ ַהקשרמ "עמבודו"משלמ
הגברמ אןמ " שמגה"מ המאמ כאשרמ בחממה־שלהמ לשכןבומ כ ו־ בקשןמ שהבןמ האם,מ שלמ חממהמ
שנ נעמ האם,מ צדמשנממזהומטקסטמספרוןממ—מטקסטמהנובלהמשנכןב,מכפממש ןגלהמבדמעבדמ
בסופה,מבמדממהבןמעצ ה,מה ש שןמכאתמכ"נצמגןו"מהספרוןמןמשלמעגנות,מ ממשאןמנקודןמ
 בטהמהואמ א ץמבאקטמשלמהזדהוןמחוצןמ גדרמםמשאןמהבסמסמלהמהנמחמכברמב"עגונון".מ
הרו תמשלמ במתמ האמנטרטקסטואלממ הדמאלוגמ ברקעמ המאמ גםמ " רחפן"מ מ מה"מ "בד ממ הנובלהמ
הנדלמלמצמרןומשלמעגנות.מהר מזוןמלנובלהמ עמדוןמלאמרקמעלמזמקןהמשלמהנדלמלעגנותמאלאמגםמ
עלמטמבהמהדמאלוגממוה לנכולממשלמכןמבןהמשלמהנדלמבכללמועלמה ש עוןמהטעונהמשהממןהמ
לכןמבהמ לנכולמןמזומעלמרקעמנור וןמהכןמבהמהרמאלמסטמוןמהנוקשוןמשהע מדמדורמןש"ח.מ
ואכת,מהפרקטמקהמהאמנטרטקסטואלמןמה לנכולמןמשלמהנדלמסודקןמלאמרקמאןמה ראהמשלמ
לאקאתמ—מזומה גל ן,מבהקשרמפואטמ,מאןמאשלממןמהכןמבהמה" קורמן"מהראשונמן,מה ןנןקןמ

59.מ מכלמבת־נפןלמ,מ"אחרמןמדבר",מבןוךמקרמסטבה,מסיפורי אהבה,משם,מע 'מ398.מ
וראומל שלמלאור,מחיי עגנון,מלעמלמהערהמ54,מע 'מ58. 60.מ

ארבל,מכתוב על עורו של הכלב,מלעמלמהערהמ48,מע 'מ259,מהערהמ26. 61.מ
ש"ממעגנות,מ"בד מממ מה",מעל כפות המנעול,משוקת,ממרושלמםמוןל־אבמבמ1966,מע 'מו. 62.מ
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 תמהדמאלוגמעםמהעברמ—מאלאמגםמאןמה ראהמשלמדורמןש"ח,מב ובנהמכשמקוףמרמאלמסטממשלמ
" הפכןמה צמאון".מ

לסדוק את מראת הריאליזם של דור תש"ח

 מרותמטועתמכממהרו תמרחוב המדרגותמ כמל,מלצדמ המשהואמ כנהמ"צדמאנכמ",מה בוססמ
הגמבורמםמה רכזממםמב רחבמ הןנועהמהפעלןנמןמשלמ ועלמ הרו תמ עלמה משורמהעלמלןממשלמ
ה"צדדממם"מ הןמאורמםמ עםמ ד ומון־ה שנה,מ עםמ ה ןקשרמ סטטמ,מ אופקמ",מ "צדמ גםמ שלו,מ
לכאורהמועםמהןנועהמלעברמהאמשממוהפרטמ,מהרחקמ תמהאמדמאולוגמוןמהלאו מוןמוההרואמוןמ
כךמ וגוברן,מ הולכןמ הרו תמ הגדולוןמשלמהןקופה.63מאבלמההןרחקוןמ תמהצדמה"אנכמ"משלמ
בעקבוןמ ה ראה,מ סצנןמ לאחרמ ה ןרחשמ הרו ת,מ שלמ האחרותמ בחלקומ לטעות,מ אנממ בקשןמ
ה הלךמהאמנטרטקסטואלממה לנכולממהנפןחמבעקבוןמה.מואכת,מסצנןמה ראהמ ס נןמלאמרקמ
 פנהמן אטממואמדמאולוגממאלאמגםמ פנהמסגנונמ־ז'אנרמ,מ עלמלןמהאהבהמה"דורמןש"חמן"מ
והבןמ הדו מננטממ האבמ הגבר־הפרוטגונמסט,מ שב רכזהמ והדמנ מן,מ הדר טמןמ הרמאלמסטמן,מ
ה ועברןמבמנמהם,מאלמעלמלהמאחרן,מעלמלהמפנמ מן,מ"נפשמן"מובעלןמ אפממנמםמ ודרנמסטממםמ
שב רכזהמַהקשרמה לנכולממוהבמת־נשממעםמהאםמהחסרה.מהןנועהמהפעלןנמןמוהדמנ מןמשלמ
גמבורממהרו תמל עלהמוהחוצה,מ רחובמה דרגוןמלעברמהחממם,מנבל ןמונעצרןמבחלקמזהמשלמ
הרו ת.מאןמהחממםמהרוחשמם,מהקדחןנממם,משלמחמפהמהןחןמןמשלאחרמ לח ןמ48'מ—מחממםמשלמ
 חסורמכלכלמ,מחוסרממצמבוןמבמטחונמן,מ אבקמםמעדןממםמו ע דממםמ—מ חלמפהמצלמלהמאמטמןמ
הןופסןמ אראלה,מ שלמ ןודעןהמ ןוךמ אלמ ובעמקרמ הד ומון,מ שלמ ןודעןתמ ןוךמ אלמ ו  ושכןמ

ב פןמעמאןמנקודןמהןצפמןמה רכזמןמשלמהרו ת:

ש  ונומשלמהחדרמזעקמ כלמזוומןמשלו.מ—מאבא.מ—מכת,מאלה.מ—משוםמדבר.מ—מבסדר,מ
אלה.מהשמחוןמהקטועוןמבמנהמלבמתמאבא.מ—מבסדר,מאלה.מנזכרהמאמךמהבמטמבהמבאמשונמומ
ה זדקרמםמכשא רהמלומשמוצאןמלפל "ח.מ בטומהמהמחסרמ בעמכשא רמלה:מהרממלאמ
אזמל המאןמבאהמ וכשא רה:מכברמהחלטןמ,מאבא,מענהמקצרון:מ חסרמלךמכלוםמבבמן.מ

לספרמלממאםמהחלטן.מ]...[מ
זהמ אברם.מ המ בבמןומשלמ המוםמ להמ קרהמ הש מכה.מ שהומ בןוךמ כולהמ הןכרבלהמ המאמ
הגנדרנמןמשלו,מ וצץמ בצלמעהמ אלמהפןמלמהמ פוסעמ נסמםמ להמ נזכרמ המה?מ זהמ המה?מ המ
אןמה קטרןמהכבומהמשבפמו,מואו רמ שהומעלמזהמשהחבֶרהמזוכרמםמאןמהןקופהמההמא,מ
הזגוגמןמ במדמומשןופפומעלמ זהמ חרמד,מא ר,מ במטמ והרממ ה לח ה,מבגעגועמםמכ עט.מ
ה וארן.מאברםמא רמלומשהמןהמזומהןקופהמה סעמרהמבחממו,מוהרממחברמםמשלומנהרגומ
אז,מא רמ]...[מנזכרהמלהמןחמלןמהחורףמההוא,מב לח ה.מהרמ־ָדַלמָקהמדולקמםמב דורוןמ
כבומוןמל חצה,מכשמורדמהערב.מ חנהמהאוהלמםמהקטת,מבכנמסהמלקמבוץ,מפרוץמלגש מםמ
]...[מהחממםממשמלהםמפןאוםמ ש עוןמאחרן.מ עולםמלאממדעהמשמשמבהמכוחוןמ ולרוחמ
הןעוררמ זהמ שכלמ נורא,מ ואולממ לאמ וזר,מ האםמ כזו.מ ו סמרוןמ כזה,מ לאּוןמ חוסרמ כאלה,מ

63.מ מרות,מ"במתמאופקמלאנך",מלעמלמהערהמ4,מע 'מ25–45.
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בהמאז,מכשאנשמםמנורומונפצעומלהמלפנממהעמנממםמוש ואלמנהרג?מהאםמלאמ וזרמונוראמ
שדווקאמאזמחשהמאןמכוחומשלמהוומןורמעלמעצ ה,מואןמהרצותמבוומןורמהזה?מוזהמנהפךמ

לחממם.64

פנממ עלמ כאת,מ שןרעמ הובאומ קצרמםמ ןוכומ פרג נטמםמ שרקמ אראלה,מ שלמ הפנמ ממ ה ונולוגמ
והלמנארמןמ הפרוגרסמבמןמ הןנועהמ ואןמ הנרטמבממ ההמדוקמ אןמ ו ֵפרמ ע ודמםמ )!(מ כעשרמםמ
שאפממנהמאןמהרו תמעדמכה.מןודעןהמשלמאראלהמ רחמקהמאןמהקוראמ תמה צמאוןמהמו מו מןמ
אזורמ אלמ עמתמ אברםמ—מ עםמ המחסמםמ עלמלןמ ה רכזממשלומ—מ הנרטמבמ ו תמ ברו תמ ה ןוארןמ
עברמ במתמ ה חמצוןמ אןמ ו בטלמ ואסוצמאצמוןמ זמכרונוןמ שברממ במתמ ה רחףמ סמפורממ ד דו מםמ
אראלהמ שלמ ההווהמ ןוךמ אלמ פורצמםמ ה לח ה,מ זמכרונוןמ ובעמקרמ העבר,מ זמכרונוןמ להווה.מ
ונעשמםמלחלקמבלןממנפרדמ  נו,מ ןמכמםממחדמסערןמנפשמואובדת,מחמונמוןמ ןפרצןמוהןאממנוןמ

עצ מן,מחממםמו ןמם.מ
ה עברמהפןאו ממאלמןודעןהמהנשמןמשלמאראלה,משִןפקדהמעדמכהמרקמכ ושאמהאהבהמ
שלמהפרוטגונמסטמהגברמ,מ שבשמאןמהנור וןמה גדרמוןמשהןקבעומבןחמלןמהרו תמו אפשרמ
להנדלמלהמחלץמ נקודןמה בטמה"גברמן"מה רכזמןמשלמספרוןמןש"חמ—מזומשלמהלוח מםמ—מ
ולהצמעמנקודןמ בטמ"נשמן",מ" בחוץ",מעלמה לח המועלמאמרועממהןקופה.מל עשהמזהומפמןוחמ
נוסף,מגורףממוןר,משלמה הלךמשהחלמכברמבסמפורמהמה וקד מםמשלמהנדל,מכגותמ"צמלממומדמדממ
שאול"מו"קברמבנמם",65משבהםמןוארהמה לח המ נקודןמ בטםמשלמהנשארמםמ אחור,מההורמםמ
מוןרמ כך,מןודעןהמשלמאראלה,מהספוגהמבקשרמה לנכולממעםמ ונשוןמהלוח מם.מ השכולמםמ
נרטמבמה לח המאןמה ווןמהאמשמ,מהפרטמ,מה ןערבלמלבלממ האםמה ןה,מ חדמרהמאלמןוךמ
הפרדמעםמה ווןמההרואמ־הקולקטמבממשלמהלוח מםמואףמ שבשמאןמהדמכוטו מהמהנחרצןמבמתמ

השנממם.מ
נוסףמ לבחמנהמ חדשמשלמ מןוסמ אראלהמ במאמ לזומשלמ אברםמ ה עברמ ןודעןומשלמ
באראלהמ ההן קדוןמ ראשות,מ ב בטמ א נם,מ הצבר.מ הןקופה,מ מןוסמ ספרוןמ ב רכזמ שע דמ
 ס נןמאןמ"נמצחות"מהאלמטהמהאשכנזמןמהצברמן,מהמושבןמב רוםמהכר ל,מעלמאנשממהשולממםמ
 רחובמה דרגון,מועםמזאןמדו המכממדווקאמאברם,מבכ מהןומהבלןממפוסקןמלהןקבלמבחברהמ
הצברמן־האשכנזמן,מובעמקרמבכנמעןו,מבסופומשלמדבר,מל"חוקמהאב"משלמהאב־הקבלת,מ ןקרבמ
זומ הןקרבוןמ כ"אחר".מ אוןומ ה ס תמ אןוסמ אוןומ הצברמ,מ האןוסמ אלמ עצ המ מוןרמ אראלהמ
 קבלןמבמטוממ טאפורממטעותמב מוחדמבסוףמהרו תמכאשרמאברם,מה בקשמלהשןחררמ הקשרמ
עםמאראלה,מבורחמאלמהמםמב טרהמלעבודמשםמכרבמחובל.מברובדמהגלוממשלמהטקסט,מהפנממהמ
אלמהמםמ גל ןמאןמהרצותמלברוחמ תמהקשרמה חממבמעםמאראלהמו חמממ שפחהמבכלל,מאולםמ
ברובדמה טאפורממהמאמנקשרןמב מןוסמהלמדהמ תמהמם,מששנמםמספורוןמקודםמלכתמזכהמלבמטוממ
 ובהקמבספרוןמדורמןש"חמברו תמה ונו נטלממשלמש מר,מפרקי אליק.מאברם,משבנמגודמלצברמ
האשכנזממלאמ"נולדמ תמהמם"מאלאמעלמהאד המה רובבןמוהעלובהמשלמרחובמה דרגון,מ בקשמ
סוף־ להצטרףמ וכךמ —מ אומ שפחהמ אמשהמ אהבה,מ עבר,מ נטולמ בודד,מ —מ במםמ להמוולדמ חדשמ
סוףמל מןוסמהמשראלמון.מדווקאמאראלה,משלה־עצ ה,מכאמשה,מלאמהמהמ עולםמסמכוממלהמוןמ

הנדל,מרחוב המדרגות,מלעמלמהערהמ3,מע 'מ287-286. 64.מ
הנדל,מאנשים אחרים הם,מלעמלמהערהמ21,מע 'מ152-137,מ190-181. 65.מ
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"צברמ מןולוגמ",מאמנהמ בכהמאןמחוסרמההןקבלון.מןנועןהמברו ת,מה סו נןמב"מרמדןה"מ
לעברמאברם,מ תמהכר למלרחובמה דרגון,מהמא,מכ ומהןנועהמש ס נןמהנדלמעצ המב הלךמ
האמנטרטקסטואלממה לנכולממשלה,מןנועהמשלממרמדהמ תמה רכזמאלמהשולממם,מ תמההווהמאלמ

העבר,מ תמהחממםמאלמה ןמם.מ
ב קבמלמלן ורהמזומה ןחוללןמבד ומוןמ סן תמברו תמגםמשמנוממבנור וןמהז'אנרמוןמ
ה צמאוןמ שלמ לשמקוףמ ממדממ הןבמעהמ אןמ עלמהמ הנדלמ קבלןמ לכאורה,מ אוןו.מ ה עצבוןמ
הפרוזהמ והפנ ן־הט עןמ עגנותמ עםמ הדמאלוגמ אבלמ 48',מ שלאחרמ לח ןמ הארץ־משראלמןמ
אןמ ןמארמ שקדמ ןש"ח.מ דורמ שלמ הרמאלמזםמ ב ראןמ ו ןרחבמ הולךמ סדקמ סודקמםמ העגנונמןמ
בדמונמן־אגדןמןמ "הוומהמ במתמ ה שלבמ כטקסטמ אנטמ־רמאלמסטממ ובהק,מ כסמפורמ "עגונון"מ
לבמתמזהוןמקמו מןמשלמאדםמהעו דמבןוךמה צמאוןמו חוץמל צמאוןמכאחד".66מוהנה,מבחלקומ
—מ חלחלמ ה ראהמ סצנןמ לאחרמ כא ור,מ ה ןרחש,מ החלקמ —מ המדרגותמ רחוב  שלמ האחרותמ
המסודמהאנטמ־רמאלמסטממשבסמפורומשלמעגנותמלןוךמהרו תמשלמהנדלמו במאמבהדרגהמלאובדתמ
ןחושןמה" צמאון"משבו.מהסמפרמהלמנארממד ומ־ה צמאוןמה סופרמ נקודןמה בטמשלמ ספרמ
כל־מודע,משאפממתמאןמראשמןמהרו תמשלמהנדלמוהופרמרקמלטובןמגמחוןמקצרוןמאלמןוךמןודעןתמ
שלמהד ומון,מ שןנהמלקראןמסוףמהרו תמלטובןמטכנמקהמסמפורמןמכ ו־ ודרנמסטמןמשלמ"זרםמ
לראשונהמ ה ופמעמםמ אראלה,מ שלמ והרפטטמבממםמ הארוכמםמ הפנמ ממםמ ה ונולוגמםמ ןודעה".מ
לאחרמסצנןמה ראהמו ן שכמםמכ עטמעדמסופומשלמהרו ת,מ ובמלמם,מבנוסחמ ודרנמסטמ,מאלמ
עברמ צמאוןמ"פנמ מן"מה חלמפהמאןמןמאורממה צמאוןמהרמאלמסטממםמשאפממנומאןמדורמןש"ח.מ
זוהממ צמאוןמהקוראןמןמגר,מכפממשראמנו,מעלמחוקמוןמהז תמוה קוםמועלמהבחנוןמנחרצוןמבמתמ
האםמ ובראשםמ ה ןמם,מ האחרמם,מ אוןםמ כלמ לבמתמ האנממ במתמ לשולממם,מ במתמ רכזמ לעבר,מ הווהמ

עצ ה,מה ן זגןמללאמהפרדמעםמןודעןמהבןמה ספרן.67 
אלמ גםמ אלאמ "נפשמן"מ אלמ צמאוןמ רקמ אמנומ ובמלמ הרו תמ האחרותמשלמ חלקומ ואולם,מ
כנצמגהמ עגנותמ ואלמ העברמןמ הספרוןמ שלמ עברהמ עםמ הדמאלוגמ אלמ פנמם־ספרוןמן,מ  צמאוןמ
האולטמ טמבמ.מואכת,מבחלקמזהמעגנותמשבמוחוזרמאלמהרו תמבד וןמאזכורמםמאמנטרטקסטואלממםמ
נוספמםמ ןוךמסמפורומ"עגונון".מכך,מל של,מבה שךמ"זרםמהןודעה"משלמאראלה,משנזכרמלעמל,מ
 ועלהמבאובמפגמשןהמהראשונהמעםמאברםמעלמ מטןמהמולדוןמשלמחברןהמ שכברמדמנהמ—מ
אזכורמנוסףמשלמגמבורןמסמפורומשלמעגנות.מגםמדמנהמשלמהנדל,מכ ומדמנהמגמבורןמ"עגונון",מ
 אבדןמאןמה"נבחר"משלהמ—מבעלהמש ואל,מש ןמבקרב.מאבלמאףמעלמפממשלדמנהמברו תמשלמ
הנדלמ צפה,מלכאורה,מעבודןמהאבלמהנור טמבמן,משסופהמהכרהמבאובדתמופרמדהמהכרחמןמ תמ

האהובמהנעדר,מדווקאמה לנכולמה,מולאמהאבל,מהמאמה וצאןמאןמדרכהמאלמהטקסט:

בבוקר,מבבמן־החולמם,מהמןהמהמאמעצ המזאןמשנרכנהמעלמ מטןהמשלמדמנהמושמקרהמלהמ
שש ואלמחמ.מדמנהמשכבהמ כווצןמב מטה,מלבנה.מ—מהמומאסונוןמבדרךמלצ ח,מֶאָלה.מ—מ

שקד,מפנים אחרות ביצירתו של ש"י עגנון,מלעמלמהערהמ42,מע 'מ13.מ 66.מ
בהקשרמזהממשמלהבמאמבחשבותמאןמהקשר,משכברמומרג'מנמהמוולףמע דהמעלמו,מבמתמנקודןמהןצפמןמ 67.מ
הנשמןמלבמתמעלממןמה ודרנמזםמבספרוןמבכלל,מוראומומרג'מנמהמוולף,מחדר משלך,מןרגוםממעלמרנת,מ
 Randall Stevenson, “Modernism and Modernity”, Modernistשכל,מןל־אבמבמ2004,מוכתמ 

Fiction: An Introduction, Harvester Wheatsheaf, New York 1992, pp.1-15
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ןמשנמ,מדמנה.מפןאוםמדמ ןהמלש ועמאןמקולהמשלמדמנהמעולהמאלמהמ ןוךמהכר:מש ואלמ
לאמחזר,מֶאָלה.מ—מהואממחזור.מ—מלאמ צאומאוןו.מ—מהואממחזור,מדמנה.מהמאמחנקהמאןמבכמהמ
בקמרבהמובחורמנמגשמאלמ מטןהמשלמדמנה,משןק,מוחזר.מהמןהמלומצלקןמקטנהמעלמהעמת,מ

וכשפסעומשנמהםמב סדרותמהארוךמסמפרמלה,מלאראלה,משש ואלמ ן.68 

מחזור",  הואמ ]...[מ מחזורמ "הואמ חברןהמ באוזנממ ושוָנהמ השבהמ אראלה,מ כממ דו המ ראשותמ ב בטמ
 בקשןמלנחםמואולממלדחוןמאןמרועמהגֵזרה,מאךמבעצםמהחזרהמעלמהבטחןמהשמבהמהמאמ חדמרהמ
אלמןוךמהטקסטמאןמהעגמנוןמ—מאןמה לנכולמה,מאןמהדר המהנצחמןמשלמהנוכחוןמוההמעדר.מ
להרףמעמתמנד המש דוברמבר זמל טאפורהמה רכזמןמבמוןרמשלמספרוןמהןקופה,מ טאפורןמ
"ה ן־החמ",מה רחפןמ עלמדברמהמשלמאראלה,מה אזכרמםמאןמהשורהמה פורס ןמשלמחממםמ
הנדלמשונהמבןכלמןמ אבלמה לנכולמהמשלמ מם",מ ֲאֻדּ ִ כפרחמםמ נחֹזרמ ֵגׁש,מ ִנּפָ נשוב,מ "עודמ גורממ
  טאפורןמ"ה ן־החמ"משלמדורמןש"ח.משכת,מאםמ"ה ן־החמ"מ נצמחמאןמחמּוןםמשלמה ןמם,מ
ה לנכולמהמ נצמחהמבראשמובראשונהמאןמה ווןמה חלחלמאלמןוךמהחממם ואולממאףמחושפןמ
אןמהפוטנצמאלמהמצמרןממה גולםמב ווןמה טאפורממהזה,מעלמכלמבמטוממומבכןמבןהמשלמהנדל:מ
החזרהמלאחור,מהוומןורמעלמהבעלוןמהעצ מן,מההמבלעוןמה מ טמן,מחוצןמה גדרמם,מבאחרמ
ןש"חמ דורמ שלמ ה צמאון"מ הנדלמ " הפכןמ אןמ הרחמקומ אלהמ כלמ עצ ו.מ הספרוןממ ובעברמ

והוסמפומלהשפמעמעלמכןמבןהמבה שךמדרכהמהא נוןמן.מ

לעבור את היום המת עם האיש החי

הדמאלוגמהאמנטרטקסטואלממה לנכולממעםמעגנותמִאפשרמלהנדלמלעצבמאזורמד דו מםמ
ספרוןממה צוממבמתמהנור וןמהז'אנרמוןמוהאמדמאולוגמוןמשלמדורמןש"חמלבמתמ חוזוןמפואטממםמ
ו גדרממםמחדשמםמשהספרוןמהעברמןמעןמדהמלהגמעמאלמהםמרקמבדורמהספרוןממהבא,מעםמ"הגלמ
לןמאורמ ה עברמ אןמ לקרואמ נמןתמ זהמ בהקשרמ העברמן.מ בפרוזהמ השמשמםמ שנוןמ שלמ החדש"מ
ה ווןמהפרטממבחלקומהאחרותמשלמהרו תמואןמההן קדוןמבנקודןמהןצפמןמהנשמן,מהשולמןמ
דורמ ספרוןמ שלמ ה פורסםמ האנטמ־הרואממ האנממ שלמ לעלממןומ הכנהמ כ עמתמ הדור,מ לספרוןמ
ה דמנה,מואןמהשמ ושמבטכנמקהמשלמה ונולוגמהפנמ ממבנוסחמ"זרםמהןודעה"מאפשרמלראוןמ
א"במ שלמ הראשונוןמ במצמרוןמהםמ שהופמעומ דו וןמ ה בשרןמ ג וןמ ודרנמסטמוןמ כבחמרהמ
מוןרמ כול,מהפרוזהמה וקד ןמשלמהנדלמפוןחןמצוהרמראשותמאלמ עוז.69מאךמ וע וסמ מהושעמ
הספרוןמשבאהמאחרמהמבעצםמההןכןבוןמשהמאמ צמעהמעםמעגנות,מאוןומאבמספרוןממשהודחקמ
עלממדממבנממדורה,מהאבמשהנדלמכ ומ" ד ממנןמ חדש"מעבורמבנממהדורמשעןמדמלבואמאחרמה.מ

נוכחמגםמבמצמרוןמהמה אוחרוןמשלמ ה הלךמהאמנטרטקסטואלממה לנכולממה"עגנונמ"מ
הנדל,מאלהמשנכןבומלאחרמ הפכןמשנוןמהשמשמםמולאחרמ"החזרהמלעגנות"משהבמאהמלפרוזהמ
הנור וןמ ןחןמ כבשמ שנ נעהמ  נהמ והסגנונמןמ הז'אנרמןמ האקספרמ נטלמוןמ אןמ העברמןמ

הנדל,מרחוב המדרגות,מלעמלמהערהמ3,מע 'מ288. 68.מ
מות הזקן:  מהושע,מ פנמ ממםמ  ושכמםמאצלמא"במ ו ונולוגמםמ "זרםמןודעה"מ ראומל שלמןמאורממ 69.מ
סיפורים,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1962;מע וסמעוז,ממיכאל שלי,מעםמעובד,מןל־אבמבמ1968.
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הספרוןמוןמהנוקשוןמשלמדורמןש"ח.מכך,מל של,מבסמפורמ"אמךמהכרןממאןמאצ"ג",משנכללמ
בקובץמהסמפורמםמכסף קטן,מחוזרןמהנדלמאלמהנובלהמ"בד מממ מה"מכאשרמהמאמ ןארןמ פגשמ
גרמנברג,מ אורממצבממ ד מונמ,מטעותמבחו רמםמאדמפלממם,משלמבןמד וןהמבסמפורמעםמה שוררמ
שלמ "אל נןומ הנובלהמ שלמ ובגרסהמ אוחרןמ ה ןה,70מ בא המ הןאהבוןומ עלמ להמ ה ספרמ
אלמעזר"מ—משגרסןהמהראשונהמראןהמאורמבקובץמהסמפורמםמאנשים אחרים הםמ—מהמאמ צמעהמ
עמבודמ ודרנממלסמפורמ"הרופאמוגרושןו".71מאולםמל הלךמה לנכולממה"עגנונמ"מנודעומהשפעוןמ
 רחמקוןמלכןמאףממוןרמעלמהפרוזהמה אוחרןמשלמהנדל;מל עשה,מ הלךמזהמנעשהמלעמקרותמ
 ארגתמשלמהפואטמקהמשלה,מפואטמקהמ" לנכולמן"מה בוססןמעלמכמנותמאוטונו מהמ—מנפשמןמ
ופואטמןמ—מ ןוךמאקטמפרדוקסלממשלמהמט עוןמסמ במוטמןמבאחרמהנעדר.מעמקרותמפואטממזהמ
נמכרמבכלממצמרוןמהמה אוחרון,משכולתמ ע מדוןמב רכזתמקשרמ לנכולממאלמאחרמנעדר,מבמתמ
ש דוברמבאםמ)כ ומבכ המ סמפורממכסף קטן(מובמתמש דוברמבבנמםמובנופלמםמבקרבמ)כ ומבהר 
)כ ומבכ המ סמפורממהקובץמ ובאהובמםמ )כ ומבטירופו של רופא הנפש(מ הטועים(,מבחברמםמ
רקמ לאמ במוןרמ—מ ל מצומומהדר טממ הגמעמ זהמ עמקרותמ כממ דו המ אךמ ארוחת בוקר תמימה(.72מ
הכוח האחרמ ־1984,משבומ  בחמנהמנפשמן־במוגרפמןמאלאמגםמ בחמנהמפואטמןמ—מבספרהמ

ןמארהמאןמשנוןמומהאחרונוןמשלמבעלה,מהצממרמצבממ אמרובמץ,מש ןמעשרמשנמםמקודםמלכת.73
הספרמהכוח האחר,משפורסםמלאחרמשןמקהמספרוןמןמארוכןמשנמם,מנןפסמכספרמשסמ תמ
אןמה פנהמהגדולמשהןחוללמבמצמרןהמשלמהנדל,מאןמשלבמה עברמ תמהכןמבהמה וקד ן,מ
ה אוחרן,מ הכןמבהמ אלמ ןש"ח,מ דורמ שלמ הספרוןמוןמ הנור וןמ רבהמ תמ ב מדהמ ה ושפעןמ
זה,מהאמשממ ה"אמשמן־נשמן",מכפממשזומןוארהמב חקר.74מ ענממתמאפואמלראוןמשדווקאמספרמ
וה" קורמ"מבמוןרמשלמהנדל,מלכאורה,מ גלםמאןמשמאומשלמה הלךמה לנכולממוהאמנטרטקסטואלממ
שלה,משראשמןו,מכא ור,מברו תמרחוב המדרגות.מא"בממהושעמקובעמכממהכוח האחר,משהנדלמ
א תמ ספרמשבומ הואמ דמאלוג,מ ע המ ו נהלןמ אוןהמ בעלה,מ נןחןמ מצמרןומשלמ עלמ בומ כוןבןמ
"עושהמ תמהמצמרהמשלמהאחרמ—ממצמרהמשלומעצ ומ]...[".75מוא נם,מהחזרהמהבלןממפוסקןמשלמ
הנדלמאלממצמרןומשלמ אמרובמץמ ֻלווהמבןחושהמעזהמשלמנוכחוןו,מגםמלאחרמ וןו,מכפממשהמאמ
 נסחןמזאןמב שפטמ"לעבורמאןמהמוםמה ןמעםמהאמשמהחמ",מ שפטמה שקףמאןמהחו רמםמ
ש הםמעשומהמה לנכולמה,מאןמחדמרןמה ווןמאלמןוךמהחממם,מאןמ ס וסמהגבולוןמבמתמהאנממ
הַ ְפֶרהמשלמ כוחומהמצמרןממ הכוח האחרמ דגמםמבעוצ המרבהמאןמ ובמתמהעברמלהווה.מ לאחרמ

מהודמןמהנדל,מ"אמךמהכרןממאןמאצ"ג",מכסף קטן,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ 70.מ
1988,מע 'מ131–138.מ

מהודמןמהנדל,מטירופו של רופא הנפש,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ2002. 71.מ
מהודמןמהנדל,מהר הטועים,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1991;מהנ"ל,מארוחת  72.מ

בוקר תמימה,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1996.
מהודמןמהנדל,מהכוח האחר: זכרונות,מספרממסמ תמקרמאה,מהקמבוץמה אוחד,מןל־אבמבמ1984. 73.מ

בדברמומשנדפסומעלמהעטמפהמהאחורמןמשלמהספרמןמארמאוןומ נחםמפרמ,מהעורך,מכטקסטמ סוגמ 74.מ
"חדש",מכןמבהמה" וןמרהמבצדמאןמשאלןמהז'אנרמהספרוןמ",מודתמ מרותמהשן שמבטר מנולוגמהמ
דו המכאשרמטעתמכממ דוברמבטקסטמ"פרוץמונזמל"מהחו קמ" הסןגרוןמבןחו ומשלמז'אנרמ וכר"מ

) מרות,מ"'הכוחמהאחר'מ ולמ'הכוחמהחלש"',מהכוח החלש,מלעמלמהערהמ4,מע 'מ71–72(.
א"בממהושע,מ"'הכוחמהאחר'מ—מהשגעותמשלמהא נוןמ)דברמםמשנא רומעםמהופעןמ'הכוחמהאחר'(",מ 75.מ

סימן קריאה, 18,מ1986,מע 'מ425.מ



ן רמ רמת   171

ןהלמךמזה,משאמנומ שןקמאןמהא נמןמאלאמדווקאמ עודדמאוןהמלמצור.מלכאורה,מההן זגוןמ
ה וחלטןמעםמ אמרובמץמ אממנןמאןמהנדל,מה צמגהמאןמעצ המבחלקהמהראשותמשלמהמצמרהמ
כ ממשןפקמדהמבחממםמ סןכםמבהמוןהמרעממןומהנא נהמשלמהא תמה"טוטאלמ",מ ממש שרןןמ
אוןומב סמרוןמכאחוןמרח נממה,מ ספקןמאןמצרכמומונושאןמבאמפוקמאןמהןפרצומוןמו,מאולםמ
דווקאמ ןוךמההמבלעון־לכאורהמבןוךמד וןומשלמ אמרובמץמ סן תמבספרמ הלךמשלמהמבדלוןמ
והמפרדוןמב משורמהבמטוממהא נוןממושלמגמלוממקולהמהפרטממשלמהנדלמכא נמן;מ"הכוחמהאחר",מ
כפממשטעתמ מרותמב א רומ"'הכוחמהאחר'מ ולמ'הכוחמהחלש'",מ"לאמהמהמעושהמאןמשלמחוןומ

כמצמרןמא נוןמוכןעודהמאנושמןמ רןקןמאל לממהחלמבשלבמהסמ במוזהמוהשעבודמ]...[".76
ההכרהמ אןמ הנדלמ ןארןמ שבהמ בדרךמ ובראשונהמ בראשמ במטוממ למדממ באמ זהמ  הלךמ
שנןגבשהמבהמבשנמםמשלאחרמ וןומשלמ אמרובמץמכממעלמהמלשובמלכןמבה.מ"והמהמלממפןאוםמ
 וזרמשאנמממכולה",מהמאמ צהמרהמלפןע,מלאחרמ פגשמעםמה שוררןממוכבדמבןמ רמם,מה ספרןמ
להמשאמנהממכולהמלכןובמעלמ אמרובמץ,ממדמדהמהקרוב.77מלעו ןמבןמ רמם,מהנדלמ גלהמכמממשמ
במכולןהמלכןובמעלמאודוןמבעלהמה ן,מלכןובמאןמהאובדת,מלכןובמאןמה ווןמלןוךמהחממם.מ
המאמ הנפשממ ב משורמ ה לנכולמה.מ נפרדמ תמ בלןממ כחלקמ ה ןמ וצגןמ עלמ לכןובמ האפשרוןמ
 נכמחהמאןמקמו ומשלמהאחרמה ן,מ נצמחהמאןמההמבלעוןמחסרןמהגבולוןמבומוכךמעוקפןמאןמ
השמחמהנור טמבממשלמהאבל,מאןמהןבמעהמהחברןמןמ"להמפרד",מ"ללכןמהלאה",משכנגדהממצאהמ

הנדלמבכ המ מצמרוןמה.מ
ואולממ גם,מ אלאמ הנדלמ שלמ ה"פסמכולוגמה"מ שלמ גמלוםמ רקמ אמנהמ ה לנכולמהמ אבלמ
בעמקר,מגמלוםמשלמהפואטמקהמהדמאלוגמן־האמנטרטקסטואלמןמשלה.מההןכןבוןמעםממצמרןומ
זהמהמאמה שךמלהןכןבוןמהאמנטנסמבמןמברחוב המדרגותמעםמעגנות.מ שלמ אמרובמץמבספרמ
בסמ תמשאלהמאןמ להע מדמ הנדלמ בקשןמ עגנות,מ עםמ בדמאלוגמ כ ומ עםמ אמרובמץ,מ בדמאלוגמ
אמדמאלמהמוצרמהס כוןמ,מה קורמ,מהראשונמ,מולהצמעמאפשרוןמחדשהמשלממצמרהמהנובעןמ ןוךמ

חוסרמהאפשרוןמלהמפרד,מלהמבדל,מלהבחמתמאןמהאנממ תמהאחר.78 
קטן,מ כסף  סמפורמהמ קובץמ עלמ להמ שנמןתמ עגנות,מ פרסמ קבלןמ לרגלמ שנשאהמ בנאוםמ
 טשטשן הנדל ב כוות אן ההבדלמם במת ד וןו של בעלה לבמת ד וןו של עגנות,מ ןוך אוןו 

הקשר דמאלוגמ־ לנכולמ:מ

אןמעגנותמפגשןממפעםמאחן,ממוןרמנכותמראמןממפעםמאחן.מזהמהמהמבבמןממדמדמםמשלמ,מ
במרושלמם,מב המשקוראמםמקבלןמפנמם.מקוקטממל,מבע מדה,מלאמהצגןממאןמעצ ממבפנמו,מ
והואמע דמודמברמעםמהאמשמשבאןממאןו,משמחהמ אודמאמנטנסמוומן,משנממגלמצאמם,מדמברמ
אןומוהבמטמבמ,מבעצםממוןרמנכותמלהגמדמהבמטמדרכמ,מבאוןומ בטמשלמ ממשרואהמדרך,מ
 ממשרואהמולאמרואה,משכלמהז תמ רמםמאןמהוומלונוןמו מדמ ורמדמאוןם,משהואמאולממ

76.מ מרות,מ"'הכוחמהאחר'מ ולמ'הכוחמהחלש'", הכוח החלש,מלעמלמהערהמ4,מע 'מ97.מ
הנדל,מהכוח האחר,מלעמלמהערהמ73,מע 'מ46. 77.מ

"הןכןבון"מזומקמבלהמבמטוממ ענממתמנוסףמבספרמשןמעדמאןמהןערוכהמ"הכוחמהאחר",משהוצגהמ 78.מ
וראומצבממ מצמרוןמשלמ אמרובמץמלצדמטקסטמםמשלמהנדלמ ןוךמהספר,מ וכללהמצמלו ממ ב־1999מ
ועורך:מ רדכממעו ר,מ וזמאותמןל־אבמבמלא נון,מ הכוח האחר,מאוצרמ ומהודמןמהנדל,מ  אמרובמץמ

ןל־אבמבמ1999.
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ה בטמשלמאלהמשדברמלאמנעלםמ הם,מאבלמכלמהז תמ שהומשלמעמוורותמבאמ הם,מה בטמ
וה בטמהזהמהואמבשבמלממן מדמעגנות.מאמננממ וה בטמהרחבמבאוןהמהצצהמ  ש,מ הצרמ
ולאמ אודמשחורמ זוכרןמאןמהעמגולמהשחורמ אנממ אודמ זוכרןמאןמצבעמהעמנממם,מאבלמ
לממ עגנותמ צטרפןמ אלמ שנמםמ וזהמ לאמשות,מ לבתמ סבמבמ עמגולמ אמזהמ והמהמ האמשות,מ שלמ
הן ונהמהזו,מבבחמנןמהאוןמוןמהשחורוןמוהחללמםמהלבנמם,מהחללמםמהלבנמםמה  לאמםמ
שלמ הן מדמןמ והגלוןמ העזמבוןמ עולםמ שלו,מ העגמנוןמ עולםמ ואןמ העגנונממ הטקסטמ אןמ

החממם,מכ ובתמבלשותמהקודשמובארץמהקודש.79

ב בט ראשות נד ה שהטקסט,מה ןאר אן הנדל העו דן בבממשנון ו במטה  ת הצד בשנמ 
אן  ע דה  צבמ  אמרובמץמ—  נצמח  בעלה,מ אןו",מ שבאןמ  ו"האמש  עגנות  רבמ־הא נמםמ— 
ה ודר של הנדל בןוך זמרה ןרבוןמן ה בוססן על זמקון במת גברמם בלבד.מעגנות ו אמרובמץ,מ
זו  בסצנה  נד מם  כבמכול,מ ראשה",מ " על  זהמ עם  זה  ו שוחחמם  העו דמם  הגלמצאמם"מ "שנמ 
זה  ס וכמם  העו דמם  ועקבמה  זל  של  מנץ  ןמאורם  אן  ככפמלמם.מן ונןם  זכמרה  כ עט 
לזה בסצנן הסמום ה פורס ן של הנובלהמ"בד מ מ מה",מאשרמ"באהבןם ובח לןם נד ו זה 
לזה".80 ובכל זאן,מהד מות במת עגנות ל אמרובמץ אמנו  בטא אך ורק אן הדרןה של הנדל 
 ןוך ןרבון וספרון עברמן גברמן,משהשנממם המו במת נצמגמה הבולטמם במוןר.מל עשה נמןת 
ואמנטנסמבמ  קצר  בטקסט  שהמא  ןוארן  עגנות,מכפמ  עם  הנדל  של  המחמדה  שפגמשןה  לו ר 
של  אמרובמץ  מצמרןו  עם  הנדל  של  ה לנכולמן  הןכןבוןה  שבמת  הזמקה  אן  חושפן  זה,מ
בספרה הכוח האחרמלבמתמהדמאלוגמהאמנטרטקסטואלממשלהמעםממצמרןומשלמעגנותמברו תמרחוב 

המדרגות.מ
הנדל,מה מטמבה להבחמת ב"עמגול השחור ולא  אוד שחור של האמשות"מוב"עמגול לבת 
הא ת  של  נא נה  כקוראן  זו  בסצנה  עצ ה  אן  עגנות,מ צמבה  של  בעמנמו  לאמשות"מ  סבמב 
בספרה  ל אמרובמץ  במחס  עצ ה  אן  שהצמבה  שלו,מכפמ  עמת  חדן  וכפרשנמן  הנערץ  הגברמ 
הכוח האחר; עם זאן,מ בטה בעגנות,מכ ו  בטה ב אמרובמץ,מאמנו רק ה בט החמצונמ־ה אשר 
ה בט,מ לאחר.מ האנמ  במת  נחרצן  הבחנה  על  ה בוסס  אוןו  בט  הטקסטמם,מ פרשנמן  של 
הןכן  הגבולון,מאן  טשטוש  ה מזוג,מאן  אן  ההפךמ—  אן  דווקא  כולו,מ דגמ מם  והטקסט 
עול ו הפואטמ של עגנות בזה של הנדל עצ ה.מוכך המא רואה בעמנמו של עגנות אן החללמם 
הלבנמם,מאן ההמעדר,מאן הרמק ה  לא אן הטקסט העגנונמ ואן מצמרוןמה־שלה; עולם של 

עגמנון,משלמצמפממה אמנסופמן לאחר נעדר שהקשר הסמ במוטמ ע ו אמנו  ּוָןר לעולם.

*

הכוח האחר,מובמצמרוןמה אוחרוןמשלמהנדלמבכלל,מ וכמחמכממהעולםמהפואטממ הדמות בספר 
ה"עגנונמ"מנוכחמבכןמבןהמז תמרבמלאחרמש" הפכןמהספרון"משלמדורמה דמנה,מהעו דןמבסמ תמ
"החזרהמלעגנות",מכברמהושל ה.מברו תמרחוב המדרגותמבמשרהמהנדלמלראשונהמעלמ הפכהמ
זו,מעלמהכוחוןמהפואטממםמוהאמדמאולוגממםמרבמ־העוצ המשהובמלומ ספרוןמדורמןש"חמלספרוןמ

מהודמןמהנדל,מ"עלמהעטמהחסר",מהארץ,מןרבוןמוספרון,מ8.12.1989. 79.מ
עגנות,מ"בד מממ מה",מלעמלמהערהמ62,מע 'מנד.מ 80.מ
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ה"חוֶפֶשןמ בספרוןמ להןגלוןמ המומ שעןמדמםמ הבקמעמםמ ראשונממ עלמ גםמ ואולממ ה דמנה,מ דורמ
וחושפן"מ—מכלשונומשלמש מרמ—משלמדורמןש"ח.מההןפרקוןמההדרגןמןמשלמה" צמאון",מ
ה ןגלהמבכןמבהמה לנכולמןמוהאמנטרטקסטואלמןמשלמהנדל,מעשומהמגםמלר זמבעקמפמתמעלמ
שברמרמוןומשלמה ושגמ"שמקוף",מכפממשהשן שומבומש מרמובנממדורו.משהרמ,מכךמ וכמחמה חקרמ
בשנמםמהאחרונון,81מ"שמקוף"מזהמ צטממרמאףמהואמבדמעבדמכקונספטמכ עטמ דו ממת,מןוצרמשלמ
פנטזמוןמלאו מוןמשהזמנומב מדהמרבהמאןמ" הפכןמה צמאון".ממןרהמ זאן,מדווקאמהמצמרוןמ
שאכתמנענומלאוןהמןפמסהמשלמ"שמקוף"מ עלוןמבאובמאןמהאפשרומוןמהספרוןמוןמהאחרוןמ—מ
 התמשנדחקומ ןוךמהקאנותמהספרוןממה ןעצבמבדורמןש"ח,מו התמשזכו,מכ ומרחוב המדרגות,מ

להסןנת פנמ ה ולהובמל אן הספרון העברמן רק בדורון  אוחרמם מוןר.מ
ההןחקון אחר הדמאלוג האמנטרטקסטואלמ שנמהלה הנדל הצעמרה עם עגנות עשומה 
לפןוח פןח להערכה  חודשן של הנדל,מלא רק כ"נספחן"משולמן שהחרןה־החזמקה אחר 
הנור ון הפואטמון שהצמבו קברנמטמה של ספרון דור ןש"ח אלא דווקא כסופרן שהולמכה 
אן אוןו דור לעבר כמוונמם פואטממם ואמדמאולוגממם חדשמם.משהרמ,מכפמ שכןבה ע למה כהנא־
כר ות,מ" מהו סופר ןש"ח?מ—מאולמ,מעל  שקלמ' מהו מהודמ',מזה הרואה אן עצ ו ככזה".82 במת 
שראןה אן עצ ה כ"כזו"מובמת שלא,מדו ה ששם,מברחוב המדרגות,מהןווןהממהודמןמהנדלמ
לראשונהמאןמהדרךמהחוצה:מ ןוךמ"ה צמאון"מואלמֵעברמ"הספרון",מאלמסדמקןהמשלמה ראהמ

ואלמהבוקרמה לנכולממשל חרן.מ

וראומגלוז ת,מהגוף הציוני,מלעמלמהערהמ38;מארבל,מ"גברמוןמונוסטלגמה",מלעמלמהערהמ37;מאבנרמ 81.מ
הולצ ת,מאהבות ציון,מלעמלמהערהמ7,מע 'מ319–474;ממגאלמשוורץ,מהידעת את הארץ שם הלימון 
פורח: הנדסת האדם ומחשבת המרחב בספרות העברית החדשה,מדבמר,מאורממהודהמ2007,מע 'מ

.366–239
ע למהמכהנא־כר ות,מ" המעשןהמןש"חמלסופרמה",מלעמלמהערהמ2. 82.מ


