
נצררות

עגנוןשל''הסייף''בסיפור-עי~ווספראסייפאעל

באח.העדינה"רחלנשית:דמותבתיאור"חסייף"יסיפורואתפותחעגנוןש"י
חןוחשוקתחיתהוזקופהגברחיתשחרם.ידענולאממקומרתבאח.ארץממרחקי

צעיפה".אתקיפלהלפניההעמדתיאשרהכיסאעלישבחוכאשרהשיר.כבבות

האלוהיהשפעאתשמעבירההשכינה,עםהיהודיתבפרשנותמזרחהרחל

מתארהכתובואמנםהאנושות.אלהעליונותמהספירותהרוחניתוההשראה

-שחרם"ידענו"לא-לידיעהניתניםבלתירחוקיםממקומרתשבאהכמיארתה
 .המסתוריןצעיףאתמקפלתוהיאהשראה'שלכמ~ןהכלומרהשיר'כבנותוהיא

הקוראגםארתה".אכירלארהיאךמיד.הכרחיה"אניומספר:ממשיךהוא

כדמותועינם","ב?דרמהסיפורגמ~ןהשלדמותהכבתמיד,ארתהמכיר

כמר .עגנוןבסיפוריהשכינהעםשמזוהההרוחניתהנשיותשלהארכיטיפית

שלבתרהיאעגנוןאצלזרנשיתדמותהחרמה",מןב"לפניםלאהוכמרגמ~ןה,

שמהותהנשיתישרתכלומראביה,עםהואשלההמשמעותישהקשרבתהאב,

ה~ם(לערמתוהרוחהתודעהעולםאתשמסמלהאב,בארכיטיפקשורה

 2אנימהזרוהרגשיים).האמהייםהארציים,החייםאתהגופני,אתשמסמלת

געגועיאלמתקשרהואובאמצעותהאליה,מתגעגעשהגברהשראהשלרוחנית

"בתי :מכנההואשארתהכבתרמופיעההיא 3הירם"כניסת"עםבסיפורהנשמה.
נשית,ישרתכעלנשמתועלבמפורשמדברהואסיפוראותרובהמשךנפשי".בת

"הסייף"בסיפורילדה".בדמותופעמיםזקנהבדמותמתלבשתהיאש"פעמים
 .ריה"לשלבבתרמתגלמתהאנימה-הנשמה

הסנדקהיהכשאביהמילתו,ביוםאמרעםרחלישבהכיצדמספרהואואז

הואאביהאל".משוררי"בחירשהואאביהלשירתהאזיןהתינוק,והואשלו,

גםגמ~ןה,וכמרהמשורר,אביהכמרלצירן.הגעגועיםמשורריבחירחלדי,יהודה

הקוראאתמכניסעגנוןשיר".כבנותחן"חשוקתהיאבשירה.קשורהרחל
מילתו,מיוםרחלאתזוכרהמספרשבה 4סרריאליסטית,דמיונית,להתרחשות

ההוויהטרםשלמוקדםזיכרוןכאןמובאאביה.לשירתהקשיבכאשר

 sהשירה.באהבתנשמתוהוחתמהשברהתודעתית,

המיסטיתבשירההמספרשלהרוחניבכורחפותחהסייף.שעניינוהסיפור

 :עגנוןאומרהשירהשלבשבחיהובתר.ריה"להםזהבסיפורשמייצגיההגבוהה,
היאואלמלאבריותיו."אתומקיימתהעולםאתמקיימתהשירה,כוחוראו"בראו

העליוניםמוסיפיםבשירההחייםכשפרחחיךובוהו".לתוהוחוזרהעולםהיהכבר

על 6שירה".באותהכוחמוסיפיםוארץשמיםהשיגו.שלאמהולהכירלדעתכוח
באחתאני"נולדתי :עצמועגנוןמעידבנשמתוהרוחניתהשירהשלמשמערתה
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נחלוםבירושלים.שנולדכמיעליהייתידרמהתמידעתבכלאבלהגרלה,מערי

שרכשאניהמקדשבניתהלרייםאחיעםעומדעצמיאתראיתילילהבחזירן

שחרנהמיוםאוזןכלשמעהלאשכאלהנעימותישראל.מלךדודשיריעימהם

השירההיכלעלהממוניםהמלאכיםאתאניחושדנגולה.עמהוהלךעירנו

ששרתימהנירםהשכיחונינחלוםששרתימהבהקיץשאשירשמיראתם

שיריםלעשותלינתנונפהלשירממנישנטלועלאותילפייסכדיבלילה."

היינו".יהמקדששבניתהמשורריםמןואברתיואנינאאנילוימשבטנכתב.

שאפואליהניותרהגבוהההדרגההיאהכבודכיסאלפניהמלאכיםשירת

היסודכאןניכריעגנוןמסיפוריבאחדיםכמוהמרכבה"."יורדיהמיסטיקנים

ועינם","עדו"עגונות",הסופר","אגדתאחת",אבן("עלנשמתושלהמיסטי
אותומכנהשהואלריה"ל,עגנוןשלהנפשקרנתמרננתמכאן s"הסימן").

עגנוןבאב.בתשעהנולדהמשיחהאגדהלפיגאולה.עםמקושרכלומרמשיח,

כשהכוונההימים,תשעתכתוגתתוגהשבעיניהריה"ל,שלנתררחלעלאומר

מקורלעצמוייחסעצמועגנוןאב.נחודשנהרגריה"להאגדהלפיבאב.לתשעה

 9נאנ.בתשעהנולדשכביכולמשיחי,מיתי

נעתנולד,רךנהירתו~מר,עםומדברתיושנתהיארחלעםהראשוןבמפגש

רחל.אתראהלאמאזשלו.הסנדקריה"לשירתאתשומעהתינוקשהוא

המפגשואמנםרחל.עםשלווהנפעםהמחודשהמפגשמתקייםהסיפורבפתיחת

לעתידאליהתתגעגעשנשמתוכשהאשהיאמועםהואאדםכלשלהראשון

ה~ם.נדמותלראשונהשפגשהנשיותשלההיכרסימניאתבהנושאתלבוא,

ופוגשהכותלאלהולךהואובהמשךאביה,מתמתיידעאםאותושואלתרחל

 .חפץלקנותנוומאיץישניםכליםבהשישילחנותואותושמזמיןערנישם
היושנהםסייפים.""כאותםסייףתלויהקירותאחדשעלהמספררואהבהיכנסו
תורמשוררינכירריה"ל,שלסיפורומנצנץכאןאבותינו".אתהורגיםאביריהם

הםהלאאסירי.ךלשלוםתשאליהלא"ציוןאתשחיברספרד,יהדותשלהזהב

מזרח".בסוףולניבמערב"אניואתאוהביך",יתר

ממדנשירתוישבכוזרי,ביטוילידישנאריה"לשלהרציונלילצדבניגוד

 :הןמשירתוידועותשורותחזק.מיסטי
 ".!עולםמלאכנורךאמצאךלאואנא /ונעלםנעלהמקומךאמצאךאנא"יה

מצאתיך".לקראתיובצאתי

אצללעיתיםחופףלשכינה,הגעגועאתמסמןשבקבלהלאהובה,הגעגוע

להרגיע /ציוןזמן"יגיע :כךמסתייםעפרה' ת~'השיר .לציוןלגעגועריה"ל

לאלוהיםלאהבתומשלהואהאהבהשירעליון".עליהםויריע /אפריוןנתון

וכערשכארמוןציוןלנתאפריוןלשמששעתההגיעה"שכנרלציוןולגעגועיו

 10לחופתו".מתחתאלאהובתואתהכונסאוהבשל

אגדהשנה.אותהשלאבנחודשישראללארץומשםלמצריםנסעריה"ל
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"ציוןושרהכותלאבניאתנשקלירושלים,בהגיעוכימספרת-16המהמאה

 .סוסועלשדהרישמעאליפרשלמוותאותורמסואזתשאלי",הלוא
ערבי",אישבי"פגע :ואזלהתפללהמערבילכותלשהלךמספרעגנון

המקוםהואבמקום"."ויפגעעליושנאמריעקבאצל(כמופגישהשלבמשמעות

יחדמתקיימותופגיעהפגישהשהמילהוכיווןהסולם")."התגלותתהיהשבו

לידבופגעשערביריה"לשלסיפורוכאןנרמזשכברהרי"פגע",בשורש

הרגו.כלומרהכותל,

להיזכרהמספראתמכוונתהיאאביה,מתמתישואלתריה"לשלכשבתו

בריה"ל,הערביפגישת-פגיעתעלהסיפורבאואזריה"ל,שלמותובנסיבות

 .הלשוןורמזיהאירועיםהקבלתידיעלהמספרשלסיפורובעלילתשנשזר
בוחרשהמספרהזו,בסיטואציההצפויהרעשלתודעהנצנוציתחילתפהטמונה

שפגעערביידיעלהכותללידשנהרגריה"לשכמומביןוהקוראממנו.להתעלם

ערבי.בידירעהלפגיעהצפויריה"ל,שלמותוביוםשנולדהמספראףבו,

לידהערביעםהראשוןבמפגשהנרמזתמהסכנהרקלאמתעלםהמספר

ממנו.לקנותהערבילשידולמתפתהוגםלחנותואליוהולךאףאלאהכותל,

פירושםאבלכסף,מטבעותהםהדמיםדמים"."בלאהסייףאתלומציעהערבי

מיושלריה"לשלדמיואלההאדמה".מןאליצועקיםאחיך"דמיכגוןדם,גם

בשפיכותישלםדמיםבלאהסייףאתשיקנהמיכיבסייף.דמולהישפךשעתיד

בחובהטומנתדמים","בלאייקנהשהסייףהערבישלהמחממתהאמירהדמו.

הדמיםשפיכותעללנומרמזתבזמןובודם,ישפוךלאשהסייףזקקריתהבטחה

ערבי.שבביתסייףגםומההסייף.שלמהותובעצםשגלומה

שבווהרוכל","הארוניתעגנוןשללסיפוראינטרטקסטואליאיזכורגםלפנינו

עתידהשהארוניתסכיןאותו •סכיןממנולקנותהארוניתאתהרוכלמשדל

שסופוהמספר,אתמזהירהסייףכאןגםוהנהלרוצחו.לנסותכדיבולהשתמש

למרותהסכיןאתשקנהומי .רצונולמרותאותוקנהאםגםבסייףשישתמש

שמאפשרתבו,הגלומהלתוקפנות-קורבנףתמאחריותפטוראינוהראשוני,רצונו

ליטולמבליאותי",פיתה"הערבי-הנחששלבאמתלההסייףאתלרכושלו

אומרכשהמספרבהמשךמופיעהנחשדימוי .שבולתוקפנות-קורבנףתאחריות

המספרבדבריטמונהנוספתאזהרהאזנו".יאטוםחרשפתן"כמו :הסייףעל

 .אותורימהולבסוףליעקב?;גןאמרזהמשפטשכרך"."נקבה :לערבי
פרעוכשערבים ,-20ההמאהתחילתשלהיאמתוכהנכתבשהסיפורהמציאות

לשזורומאיימיםשביםאשרהסיפורגיבוריהםוהסייףהערביהיהודי,ביהודים.

שחזוראתלמנועניסיוןנעשההסיפורכשבמהלךמחדש,כאןעצמםולשחזר

הגויים.שלהסייףידיעלשנהרגהיהודישלגורלו

רעשקולשומעהואבלילה .שלוהספריםבארוןהסייףאתמניחהמספר

רעששומעהואהשנייהבפעםפתחו.מייודעואינופתוחהארוןאתומוצא

ההתייחסותהזהבתיאורשחתכוהו"..רץ wכהארץעל"מפרכסהסייףאתומוצא
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גיסא,מאידךוסובלפגועוכיצורגיסא,מחד.רץ wכביזויושלהיאהסייףאל

הואאליםאדםכלשהריבגופו.חתכהשהאלימותזההואעצמוהסייףכאילו

הוארבותופעמיםעליו,שהשתלטההאלימותשלקורכןהואפגוע,וגםפוגע

נחוויםבנפשהשליליים-~לייםהצדדיםעצמו.ובעיניהחברהבעיניכשרץבזוי

לדחותהאנושיתהנטייהמכאןהטמאות.מהחיותהםוהשרציםכשרץ'לעיתים

מדועאפואברורעצמנו.בכףבמקוםבזולתוראייתםקיומם,בדברהמודעותאת

ריה"ל.בשירתעצמוומשקעהסייף-שרץשלהדוחהמהמראהמתעלםהמספר

כאן"."מיושואלפונהשהמספרעדכךאנחה,ושובאנחהנשמעתכךאחר

בדחיפותומזכירהלילה,באישוןאליושיתיחסוומפגיעעצמועלהחוזרהקול

הכוהןש~ליעדושוב,שובלשמואלאלוהיםקריאתאתלולהקשיבובמחויבות

מהקוללהתעלםהנטייההוא.ולאלוהקוראהואשאלוהיםלשמואל,אומר

להתעלםהרוכלשלנטייתוכמוהיאהסייף.מסכנתלהתעלםשפירושוהקורא,

בחייו.לועולהשכמעטהתעלמותבארונית.שגלומהמהסכנה

הזמןזהבלילה.חלוםכהופעתהיאבלילההסייףשלוהדיבורהרעשהופעת

בארוןהסייףאתמניחהואמדועלתודעה.עוליםמודעיםלאחומריםשבו

או ?מהדברלולספראמורשהסייףיודעבומשהומלכתחילההאם ?הספרים

להתייחסאותוולחייבבספרים,תשובהמלמצואאותולמנועאמורשהסייף

 ?שבנפשוהסייףלמציאות
מהלדעתרוצהכשהוא-כאן""מי-שואלכשהמספרהיאהמפנהנקודת

אפשרותישומעתההתשובה,ובאהדיבורלקולהופךהרעשאזורקקורה.

מגיעההיאלמוןעףתכשפתוחיםתשובות.ומקבלשואלהמספרשבולדיאלוג

האישאתבחופזיהרגתיאשרהוא"אניהמדבר:שהואלועונההסייףאלינו.

הסייףזאת?"לעשותלבךמלאך"איך :וכשנשאלאתמול".אליךבאהבתואשר

הסייףעשה".אשרככלביויעשהלקחנירעאישאךידעתי'לאאני"גם :עונה

והתכוונות.תודעהללאאחר'מישהושלדחףלפועלכמוציאעצמומציג

הסיפורהמשךתקנה".ליישאםאני"תמהעונה,הואתקנתך""מהולשאלה

המתקיימתהאלימותלבעיתתיקון-תקנהלמצואהמספרשלהניסיוןהוא

ממשיכההסייףתשובתאותה.לבלוםויכולהבהששולטתתודעה,ללאמעצמה

לאובעולם.בנפשלסייףתקנהישהאםבתמיהה,הסיפורסוףעדבנולהדהד

תיקוןאוליאומהותו,ושינויתיקוןאומעשיועלכפרהמשמעהתקנתואםברור

בעולם.הפוטנציאליתהתוקפנותמהותשללבואלעתידתיקוןאושנעשה,העוול

 .יחדגםאלהשכללוודאיקרובהסתםמן
זהולבעיה.התשובהאתלספקיכולאינואבללקיומוהמודעותאתמביאהסייף

למצואעלינוהתשובותאתלדילמות.המודעותאתלהעלות ;החלוםתפקידגם

שמעירוכזהנרדמים,כמקיץשלוהחיוביההיבטאתכאןממלאהסייףבעצמנו.

כאןמשמשהסייףממנה.להתעלםעודאפשרשאיבמציאותלהבחיןהתודעהאת

שלהעדןמגןאותנושמפרידההעדן'גןבפתחהמלאךשלהמתהפכתחרבוכמו
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ביןשמבחיניםתודעתייםעצמאייםלחייםאותנוומכריחהמודעים,בלתיחיים

 .המלךשלמהשלהחוכמה""חרבללהשוותהגםוניתןוהרע.הטוב
הניעמהעצמואתשואלאינואבלאליו,המדברהואמילהביןמנסההמספר

להתענייןלוגרםומהלחנותו,הערביבעקבותללכתכךואחרלכותלללכתאותו

שהכניסהסיבהמהוכן .בורצהלאכללשביודעיןהסייףאתממנוולקנותבסייף

הרגשערביהיטביודעהמספרשהריזה,אליםתוכןשלוהיקרהספריםארוןאל

האפשרותאתיודעיןבלאלעצמוכאןמזמיןשהואנראההכותל.לידריה"לאת

גםהואבזמןבואבל .הערבישלהסייףידיעלשנפגעהיהודישלגורלולשחזור

בגורלהאנושי,בגורלהסייףמשמעותעםהמודעהמפגשאתלעצמומזמן

הגורלשלעיוורשחזורביןבתפרמצויאדםבומצבלפנינושלו.ובנפשוהיהודי

ולמניעתו.זהבגורלחלקולמשמעותהמודעותלביןשלו,הקורבני

הסייףמפרכסושובישראל",שירת"משיחריה"לבשיירוקוראיושבהמספר

עמומהאמירהלואומרוהסייףמביתו,אותולהוציארוצההמספרוצווח.

תחזירניעצמך"אתה-שיחזורמפניאותולהוציאטעםשאיןשפירושהבמהותה,

אותו.יחזירואחריםאזכי-אחרת"בדרךהריזה,בדרךלא"ואם-לידיך"

מתייראאתה"ואי :מרפהלאוהסייףאני".ולאאחרים"יקחוך-עונההמספר

ידנותןואיניאנישלום"איש :זאתשוללוהמספרעליך",אימתםיטילושמא

חלדי,יהודהמרבייותראתהשלוםאיש"וכיואמר:הסייףנאנחבי".להתגרות

נאנח,מפרכס,הסייףלו".עלתהמהולבסוףבשיירוואנשיםאלוקיםמשמחשהיה

הבית.אתהמספרעלומרעישעוונו"יד"לחוץ

לאלימותהמספרשלמודעותואתלעוררתפקידיששלסייףנראה

וההתעלמותאחר,ועםאחר,אדםפעםבכלשמפעילהבנפש,הארכיטיפלית

בהיסטוריה.ובאההחוזרתאלימותואתמונעתאינההשלוםורדיפתמקיומו

 .פתרוןנ?מהשישהתייחסותמהמספראפואתובעהסייף
כמיגם •בושנעשהמעוולהסובל~תמםכקורכןגם :פניםבריבוימופיעהסייף
בו,מתגרהלמחבר,שמציקזדוניכיצורבזמןובומעוונו,לחוץוהואאשמהשחש

מתגלההואאלהפניובכלבו.החבוייםהשדיםאתומוציאעליומאיים

שבעולם.והאלימותהתוקפנותאתלמ~דע~תלהביאשמגמתו •כטריקסטר-תעלולן

בתוךעכשיונמצאהסייףשהריהמספר,שלבנפשוגםלקנןשיכולהלאלימות

נגדותצאהיאבהיכירלאואםאליותחזורהאלימותכך,אוכךשלו.ובארוןביתו

מתגלהריה"לבשירילשקועהמספרשלהחוזרהניסיוןאותו.יתקיףוהזולת

התעלם •לציוןבגעגועיו"לשריהכפימהמציאות,כהתעלמותמתאים,כבלתי

ה-במאהישראלבארץשהמתיישביםכפי •בארץלושאורבותהממשיותמהסכנות

הערביםשלמקיומםוהתעלמושלהםציוןגעגועיבוודאותשקועיםהיו 20

הפוטנציאלית.ומאלימותם

כשלעצמה,האלימותשלכניגודכאןמופיעיםהרליגיוזיתוהשירההקדושה

אינוהמספרושלריה"לשלבשירה,העיסוקהאלימה.הפוליטיתהמציאותושל
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כאןשמדוברמשרםהואשכךאפשרוהאלימות.הרועעםהתמודדותמאפשר

שלהמציאותחיישעניינהשירהולארליגיוזיים,געגועיםשעניינהבשירה,

שכוללתהמציאותלביןהרוחנית-דתיתוהיצירההשירהעולםביןהפערהאדם.

מדי.גדולהאנושי.הרועאתבה

הסייףשלבפוטנציאלשטמונהלרוע-לאלימות-לתוקפנותהמספרשלהסירוב

ואףכולושומםהגןאבלבלילות,לשנתושקטשמביאהקבורה .לקבורתומביאה

המושכיםורמשיםשקציםשמביאיםקשה,וריחםקשים,שוטים,עשביםמעלה

רהשקציםשהרמשיםדרמהרהשקצים.הרמשיםעלשחיותקטנותברחיותאחריהם

מבקששהוא •הסייףשלהיהדות)לפיבמהותו(הטמאהשרץפניאלאאינם

ידיעלהרועשלקיומואתלהכחידאפשראיכיהעולם.אלשברתאשרלקבור,

מבעדרעריחהקבור,מהסייףופורץשערלההרעמריחוולהתעלםקבורתו,

שונאיידיעלעירוחורבןעלעגנוןכותבומלואה"ב"עירהשוטים.לעשבים

הטמאיםשלרחיונכנסוהעולםאתלחבלהמשרמםהשיקוץ"כשעלה :ישראל

ברורה.בעקבותיומביאשהוארמההסייףביןהאסוציאציהלעירנו".והארורים

הטמאיםישראלאויבישהםרהשקצים,השרציםעםאפואמזוהההסייף

 .עמנואתלהשמידשעניינםוהמשוקצים
נאמרשםהבל,אתשהרגקיןחטאאתמזכיריםהאדמהושממתהסייףקבורת

אתלקחתפיהאתפצתהאשרהאדמהמןאתהארור"רעתה : ) 11 •ך(בראשיתלו

אתשהרגקיןלך".כוחהתתתוסףלאהאדמהאתתעבודכי .מידךאחיךדמי

המספר,שלחרבונקנתהבהםוהדמיםריה"ל,אתשהרגערבילאותומשולהבל

כאדמההיאהסייףוקבורתלקחת,פיהאתכאןפצתהשהאדמהכדמיםהם

קבורתלאחרהאדמהושממתההריגה,חטאואתהדמיםאתלתוכהשלוקחת

האדם.חטאמשרםערדכוחהתתלבליקוללהאשרכאדמההיאהסייף.

 ?באדמההסייףשלהקבורהמשמערתמה

"ובערתבבחינת •כשלעצמוהרעהכחדתניסיוןהיאהקבורהשמשמערתייתכן

ולסלקוהרעאתכליללהשמידכצורי-משאלה ,) 6יג,(דבריםמקרבך"הרע

נפלעצמוהואוכידוע,זר,משאלהלממשניסהדיינהלהרהיוסףמהעולם.

שלאבוודאימהנפש,ארכיטיפייסודלהכחידאפשראישהריהרע.שלברשתו

כוחכעיןבררואיםשישהמוחלט,הרועאתביותר,הדמוניהארכיטיפאת

אלוהים.שללצידושעומדכשטןאלוהות,

שלההכחשה-הדחקהמנגנוןאתהדעתעלגםמעלהבאדמההסייףקבורת

האחרעלמשליכיםאב~כאשרההשלכה,מנגנוןעםמשולבכשהואהנפשיהתוכן

עמקיומעולםמאזמנפשנו.אותרולהדירלהקיאכדיבתוכנוהרעאתלוומייחסים

לסמלאפואיכולההסייףקבורתרהשדים.ייהרועהשאול,למקרםנחשבוהאדמה
למנועגםולעתים ;מאייםנפשימתוכןלהיפטרשמגמתו •פרימיטיבינפשימנגנון

בראשלמיםהחטאיםשלל"תשליך"דרמהבאדמההסייףקבורתעצמית.מודעות

מייצר.שהואמהאשמהארמהרעלהיפטרמנסיםשברריטואליכאקטהשנה,
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יצחק :שלשוםתמולברומןהאחרנפשאלהרעהשלכתאתנמצאעגנוןאצל

הכלבי-הצדוהרקעתהשלכתשהואמשרגע","כלבהכלבעררעלכותבקומר

עצמהשמוכיחהכתיבה-הכלבעלעצמושלהמשוגעהצלשלו,המשוגעחייתי

בשנילמורת.אותרונושךמשתגעאכןכשהכלבבר,ופוגעתשחוזרתאסרןכהרת

לעבורבמקרםשהודחו,השלילייםהתכניםשלשוםרבתמולב"סייף"המקרים,

הרסני.באופןבהלפעולממשיכיםבאישיות,נכרנהוהטמעהעיבוד

המאיים,היסודשלהכחשהלאואףהדחקהאינהכאןשהקבורהייתכןאבל

רובץחטאת"לפתחבבחינתברולשלוטהמאייםהיסודאתלהרחיקניסיוןאלא

קייםהאלימותשפוטנציאליודעהמספרשהרי .) 7ד,(בראשיתבר"תמשולראתה

קבורתו.שלהשליליותהתוצאותאתלמנועהרףללאומנסהלאדמתו,מתחת

לכאורה.רקמרעילההקבורהמקרם,מכל

חוברתם"וכתתו-הימיםאחריתבנבראתשנאמרמהאתלמספרמזכירהסייף

מלחמה".ערדילמדוולאחרבגריאלגריישאלאלמזמרות,וחניתותיהםלאתים

שלההאנרגיהוהתמרתהאלימותשלטרנספורמציההיאזראמירהשלמשמערתה

שלהצעהכאןשישאומרתהייתיאדמה.עבודתשלפרודוקטיבילכוח

הכרחלתוקפנותשמתרעלתהתוקפנות,אנרגיתשלסרבלימטיביתטרנספורמציה

להתגשמותבאשרספקניעצמוהסייףאבלבאדמה.והחורשהעודרשלהפיזי
ראינוהסייףאתהמספרקוברבסיפורנוואמנםהימים,אחריתנבראתשלאפשרית

אינואבלעבודהכלימתקיןאמנםהואהאדמה.לתיחוחחפירהכ~תברמשתמש

שלהאוטונומיהקיוםמפניפחדבמספרשמקנןנראהעצמו.בסייףמשתמש

הסייףאתנוטלהואלכןמתוכו,ארכלפירשתפרוץנשלטתבלתיכאלימותהסייף.

להיותושלאהשליליבכוחולהידבקשלאממנו,להיטמאשלאבמטלית,בידר

ידו.עלנשלט

שלקצרצראחרסיפורבאמצעותלפגושנרכלהסייףשלהאוטונומיהכרחאת

שמונחהסייףכמרבמגירה,שמונחבפגיוןפותחהסיפור 12"ה~גירן".-בדוחס
גםחשובה,דמותבעברשהרגעגנוןשלהסייףכמר 13עגנרן.שלהספריםבארון
אמשהרגשברה~גירןאתברמכילשהואנאמרהרג.שלהיסטוריהישזהל~גירן

ההרג-ארכיטיפהואהסייף-~גירןקיסר.ירלירסאתשרצחוה~גירנרתואתאדם

ממשיךהואגםארכיטיפוככלההיסטוריה,בעמקיקייםןהיהשכלעצמו,האלימות

מונחה~גירןהקולקטיבית.הלא-מודעתבנפשכיום,האנושיברפרטוארלהתקיים

האלימותאתר"חרלם"ציפיה""מלאהואלמעשהאבלבר,שישתעשעוכדיכאילו

אתמרגישהלתחייה,קמההמתכתכילחיים,לפתעשבהברהאוחזת"הידואזשבר,

הידעלשמשתלטכוחשלהתחרשהיצקרה".למענואשרההורג,האישקרבת

שלהכרחעוצמתהיאמניע,וללאסיבהכלללאבר,שיהרוגכדיברהאוחזת

מודעותלהםשאיןאנשיםאצלבמיוחדאוטונומי'באופןשפועלהאלימותארכיטיפ

עגנון.שלוהסייףבדוחסשלפגיונועוצמתשזרנראהעצמם.שללתוקפנות
קבר-הדחיק-הכחישעגנון,שלהמספרמלכתחילהשכברלומר,אפשרלמעשה
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הואולסכנותיו;לסייףקשרתחושתשוםלואיןכיובנפשו,שבעולםהסייףאת

בולהשתמשאישימניעשוםללאהסייף.אתקונההואשבמקרהתומולפימספר

קשורהבסייףהנרמזתהאלימותמזו,יתירהעליו.ישתלטשמאלחשושאו

ובלתיאישילארחוק,כמשהוריה"ל,שללסיפורוהלאומית,ההסטוריהלעמקי

כמוהיאבגינתו,הסייףבקבורתהנוספתההדחקההאישית.למודעותנגיש

שלההתמודדותשדרכידומהמועילה.שאינהושוב,שובהנביאיונהשלבריחתו

סופו.עדהסיפורמראשיתאותומכשילותהסייףאלימותעםהמספר

ומנסהלוהקוראלקולשומעהואשהרייונה.כמופועלאינוהמספרלכאורה,

נתפשהואהסייף.אתבקוברולמעשה,אולםהסייף.שלתקנתואתלמצוא

להינבאשסירביונהכמוובו,בעולםשקיימתהאלימותאתושובשובכמכחיש

יונהשלבריחתוהאלוהית.לתוקפנותשופרלהיותכלומרביברה,שלחורבנהעל

אתוטווהשממשיךלמספרגםקורהכךהפחת.אלהפחמןכידועאותוהוליכה

שבהם.התוחלתולחוסרלמעשיומודעותללאסיפורו

וסירובמהקיוםהרעהרחקתשלבסירנותישהסיפורמהלךבכלשראינו,כפי

ובעולמנושבתוכנולרעעצמיתמודעותגםשמחייבתבמציאות,אותולכלול

לכוחואמנםמודעהמספראויבים).כנגדעצמיתלהגנהבאלימותשימוש(כגון

לאאנושאםהסייף.שללאמירתומתכחשהואבקבורתואבלהסייף.שלהמסוכן

נעשהלרעשמתכחשמיכיהאחרים,כנגדנויקחוהובידינו,הסייףאתניקח

עמיםשלשאביריהםהנשקכליכמוהואשהסייףאפואמזכירהמספר 14 •קורבנו
בהיסטוריהגםיהודים-ערביםביחסיפועלוהוא •אבותינואתבהםהרגואחרים

שבידיהסייףשלמקיומוהתעלמותהעם.שלהעכשוויתבמציאותוגםריה"לשל

עצמו.הסייףמסבירכך-פעולתואתתמנעלאבידינו,אוהערבי

אינושהמספרמעידה •לעירמחוץרחוקבשדהולא •שלובגינתוהסייףקבורת

שלו.שבטריטוריההתוקפנותעםלהתמודדועליוממנו,להיפטרבאמתיכול

תת-קרקעית,הנפשובגינת •שלובגינתולפעולממשיךאלימותכמסמלהסייף

במיתולוגיהגםמתרחשתכזושממהלשממה.גורםהקבורהסייףהרסני.באופן

האדמה,לפנימתחתאלהשאול,אלומורדתנחטפתשפרספונהלאחרהיוונית

שלבמיתוסגםמתרחשתכזובצורתשממתבבצורת.הארץאתמכה~מהודמטר

גםשוררתשממהנפצע.אותרוכשהמלךהעגול,השולחןואביריאותרוהמלך

ווילד.אוסקרשלבסיפורומגנו,הילדאתשגירשלאחרהענקשלבגנו

חדללמצולות,יורדתהפיריוןאלתשעשתורתלאחרהבבלית,ובמיתולוגיה

התלמודלנומספר •היהודיובמיתוסהאנשים.ושלהחיותשלהמיניפריונם

עופרת,שלד~דבתוךהרעיצראתלקבורשניסוכנסת-גדולה,אנשיעלהבבלי

ו sלחול.ה.יומהבתביצהנמצאהולאהפיריוןחדלואז
כשנלקחמתרחשתבנפשהרגשיתשהשממהלנומספריםוהאגדותהמיתוסים

ומתחייםשביםהםכוחם.אתמאבדיםהםואזהחיים,שלבסיסיחיונייסוד

הםוהאלימותהתוקפנותמחדש.אליהשבלנפששאבדמהכאשררקמשממתם
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יודעיםאנואםאותנו,לשרתשיכולבסיסי,אנרגטיוכוחמהחייםחיוכיחלק

ולאכשלעצמובסייףעוסקשסיפורנולבכשיםהקיום.בשירותנכוןאותםלנווט

בו.שהשתמשמסויםבאיש

ישהעמים,ובנפשהיחידבנפשכשלעצמה,האלימותשלהארכיטיפילכוח

השירהקדושתשלהכומיכוזילכוחבמקבילבסיפורשמתקייםכומיכוזיכוחאפוא

פעמיםעומדהרוחני-מיסטי-ספרותי-שיריהעולםיעגנוןבסיפורי 16ריה"ל.של
היאגבוריושלהדילמהומחריכותיה.האנושית-היומיומיתהמציאותככגדרבות

השכיחההאופציהביכיים.יישילובשלפתרוןללאוהמציאותיהרוחניהעולםבין
הקיוםמתחוםולחרוגהרוחנית-מיסטית-שיריתהכתיבהידיעללהיבלעהיא

אובשיגעוןהמצורעים,בביתהכנסת,בביתביער,הסתגרותידעלהאנושי,

הרוחני-המיסטי-היצירתיהעולםעלכליללוותרהיאהשכייההאופציהבמוות.

המעשית.המציאותבעולםולבחור

מבחירהוכמנעאהבתועלאמוכגדמלהאבקכמנעפשוט"מ"סיפורהירשל

בחקרמשתקעאמונים"ב"שבועתרככיץיעקב jלשיגעוןובוחר-בורחבשירה

לביתכככסעולם"ב"עדעמדהעדמיאל jשושנהעםמקשרוכמנעהאצות

התורהספרעםכלולותמותמתהסופר"ב"אגדתרפאל jיצירתועםמצורעים

 .אשתועםאישותיחסילקייםבמקוםבידו
להיותהמספרבוחרלדירה"מ"דירהבסיפורהאנושי:בקיוםבחירהגםישאולם

להתבודדבמקוםלבו,אתמלבבאבלמנוחתואתמטרידחולניתינוקשבהבדירה

לזקןלעזורהמספרמעדיףאחת"אבן"עלבסיפור .מבודדבגןבביתבכתיבתו

הרוחנית-מיסטית.בכתיבתולהמשיךבמקוםהאנושי,המחוזשהיאלעיר,ולהביאו

שלוהספרותי-רוחני-דתי-מיסטיבעולםהשתקעותביןהיאבסיפורנוהדילמה

האנושי.הרועעםמציאותיתהתמודדותלביןריה"ל,שיריאתכוללאשר

שאינועדריה"ל,בשיריהשתקעותידיעלמהרועלהתעלםמכסההואבתחילה

אתוקוברבסככתומכירשהואאחרילו.שמפריעהסייףמקוללהתעלםעודיכול

ארצית,מציאותשהיאהאדמהבעבודתוזמנוכוחוכלאתמשקיעהואהסייף.

זובמקוםאדמתיתהארציתבמציאותבוחרהואאפואכךיצירתו.אתוזונח

רע,ריחשמעליםשוטיםועשביםבגינהשרציםשלהתוצאהאבלהרוחנית.

המתמשכתהאדמהשממתוכןבהם,במלחמהזמנוכלאתלהשקיעהכורח

זו.שבבחירתוהתוחלתחוסרעלמצביעיםאלהכלהרוחנית,עבודתוושממת

באדמה,התבואהגרגרכקבורתהיאהסייףשקבורתהנאיביתהציפייהמזו,יתירה

איכהשתתרחש,טבעיתאלכימיתטרנספורמציהכעיןמחדש,תבואהשיצמיח

 .כךעלמעידההאדמהשממתשלהתוצאהואכןיכאןמתאימה
סמויהכהתייחסותחרב,עלולאסייףעללספרבחרשעגנוןבדעתיעולה

ששניהםוספרסייףשהםוספרא",סייפאעלעומד"העולםכישאומרלפתגם

הספראעלרקלחיותמכסההואבתחילהשלו,שבסיפוראלאלקיום.כחוצים

הסייפא,אתולקבורלהתעלםולהכחיש,ספרים)ככותבועבודתוריה"ל(שירי
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ספרא.ללאוגםהסייפאבליחישהואוסופו

 .מתוכןנובעואינוהללוהתובנותלכלמתייחסאינוהסיפורשסיוםלינראה
שיביאיוםיבואועודלטובהשינויאולייהיהזאתשבכלהמספרמקווהבסיום

עםמחודשקשרליצוריהיהניתןשאזתקוה-אשליהכעיןזולרחל.הגינהמפרי

כמוהגן,פריעםבשילובוהשירה,ההשראהשלרוחניתדמותרחל-השכינה,

אתשמשלבחגתורה,מתןוחגביכוריםמביאיםשבוהשבועותחגביןהשילוב

עםקשרליצורמנסהשהמספרייתכןזהסיוםלפיהאל.ועבודתהאדמהעבודת

הקדשתבעקבותשינויבושמתחוללאחריהרוחנית,האנימהרחל,שלדמותה

והרוחני.האדמתיביןבנפשוחיבורכשנוצרהאדמה,לעבודתעצמו

שלבתנאיהאישהעםקשרליצורניסיוןכאןשישלכךמודעאינוהמספראבל

הרוכלשלהוויתורכמוזההריהנקבר.בסייףשמסומלתשלו,הגבריותעלויתור

לקנותהארוניתאתמפתהכשהרוכלוהרוכל","הארוניתבסיפורשלוהסכיןעל
המילהבבריתגםנרמזתהמיניתהגבריותעלהוויתורסכנת 18הסכין.אתממנו
עלסמליבוויתורכרוכההאלעםהרוחניתהבריתהסיפור.פותחבהאשר

שפוגעהאלידיעלסמליסירוסשלאיוםגםוהיאהגולמית,המיניתהיצריות

היצריתבפוטנציהלפגועעלולההרוחנילעולמוהיהודיהקדשתבגבריות.

והגברי(רחל)הנשיאתמעמידכולושהסיפורלינראהשלו.תוקפנית-מינית

כפיפורה,באופןאותםלחבר-לזווגניתןשלאקיצונייםכניגודיםבנפש(הסייף>

והספר.הסייףביןלחברדרךנמצאהשלא

לרחל,הגינהפריוהבאתעמלוכתוצאתהגינהלפיריוןבתקווההסיפורסיום

אישורומשמעותו,לכן.קודםשהתרחשממהנובעשאינודחוקסיוםבעיניהוא

סיוםפלישתים.עםהרוחניתנפשי""תמותכמויחד,גםוהספרהסייףלקבורת
משגערנו,שהחליםהירשלשבופשוט","סיפורשלסיומוגםהואכזהפשרה

מציאותעםכשההשלמהמלכתחילה,בהרצהשלאמאשתומרוצהלכאורהנראה

הרוחני.עולמועלוויתורמשלורצוןלבטאזכותועלויתורלמעשההיאהנישואין

מהמציאותלברוחהבוחריםעלביקורתהוא"הסייף"שסיפורלינראה

מתוךחרבם,אתלקבורומעדיפיםלהררגנר,הבאיםהערביםשלהפוליטית

ביקורתגםזרהאנושי.מהקיוםהרעאתולסלקשלרםשוחרילהיותשניתןאשליה

ולהתמסרהיהדות,מהרתשהיאהרוחנית-דתית,העבודהאתלזנוחהבחירהעל

זרשממהנפשית-רוחנית.שממההואכשהמחירהארץ'בבנייןאדמהלעבודת

התוקפנות,שלהאנרגטימכוחהמההתנתקותוהןהרוחניתמההזנחההןנובעת

כולו,הסיפורומהלךתוכןאתנוגדהסיפורסירםלכןבאדם.בסיסייצרשהיא

ובהתקנתו.בתקנתוידואוזלתאתמגלההואלסייף,תקנהמהווהמשהואויותר

* 
באבןהקדושיםהכתביםהטמנתמרטיבעםמתקשרהסייףקבורתשלהמרטיב
נרמינרזיכוחבעלתישרתמוטמנתהסיפוריםבשני 19אחת".אבן"עלבסיפור
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בשניולשימושו.האדםלתודעתנגיששאינובמקוםוהכתבים)(הסייףומסוכן

לחייםהפוטנציאליהכוחעוצמתאתולנתבלווסתאפשרותאיןהסיפורים

המציאותייםבחייםהארכיטיפיהכוחאתלשלבאפשרותאיןהמודעים,האישיים

אתטמןאחת")אבן"על(בסיפוראדם ,,שהריהרעה.פגיעתומפניחששוקיים

קיצו"וכשהגיע :לתוהויהפוךוהעולםלרעהבהםישתמשושלאכדיבאבןכתביו

שלאהאבןאתוהשביעבאבןהכתביםאתהטמיןהעולםמןליפטראדםרבישל

לתוהוהעולםאתויהפוךהגוןשאינואדםאותםילמדושלאעצמהאתתפתח

עצמה.סיבהמאותההסייףאתקובר"הסייף"שלוהמספרשב),(עמ'ובוהו"

העולם.להרסבהםלהשתמשעלוליםאדםשבניבכוחותמדוברהמקריםבשני
מעשיתובקבלההאלוקיתבקבלהומקובלונבוןחכםש"היהמסופראדם ,,על

שלאעיניהםעלפרוזמאונותןלדרך'שיוצאיםבשעהומזיקיםבשדיםומכיר
אםאוהוא,ברוךהקדוששלבחסדוגדליםהםאםבאילנותבקיוהיהיזיקו,

מעמקימישראלכמהומוציאהבריות."אתלהטעותמכשפיםשלמגופותנעשו

אינהכאןהקדושיםהכתביםשלהמשמעותהראשון".לשרשםומחזירםהקליפות

שעניינהמעשיתקבלהשלאלאהבורא,סודותאתשמגליםמיסטייםטקסטיםשל

מעשהאותואתמספראחת"אבן"עלשלהמספרהרע.כוחותכנגדפעולה

מבליאדם ,,שלהטקסטיםאתרוחובעיניורואהאדם, ,,שלהכתביםהטמנת

התגלותלחרדיתאדוותםהסיפורכתיבתבאמצעותוזוכהבהם,לקרואיכולת

ההתרחשות,במהלךתפניתשיוצרזקן,אישאליומגיעמכןלאחרביער.

לכךגורמת-לזקןלסייע-האנושיתהמציאותכלפיבמחויבותכשהבחירה

 .באבןהוטמןהואאףכתבשהמספרשמה
מהתודעההרחקההיאההטמנה-אחת"אבןו"על"הסייף"-הסיפוריםבשני

להבנתי,המקומות,בשניזו.הרחקהשלטיבהמהולגמריברורלאאבלהאנושית,

בהרחקהאלאהמוטמן,התוכןשלקיומואתשמשכיחהבהדחקהמדברלא

בשניאליו.להתקרבדרךאיןעדייןאבלקיומועלשיודעיםחומרשלובחוחיה

העוצמתיהחומראתמתחמיםשבהןוגניזה,הטמנהעלמדברתהייתיהמקרים

לבואשבעתידנאמרת,הלאהאפשרותומשתמרתפנימי'הרמטינפשזדיכלבתוך

לקץלגורלוויעמודנקברהסייףשכןאיתן.להתמודדראויאומסוגלהאדםיהא

הכתביםכןכמוהמתים,תחייתעםלתחייהלשובעתידהואכלומרהימים,

הועברואדם ,,שלשכתביוכפיהראוי,האדםשיימצאעדהוסתרוהקדושים

שלהמוטיבהבעש"ט).שבחיבספרמסופרכך(עלהבעש"טשהואהראוילאדם

המלךשלהאנגליבמיתוסמציוהמסוכן-מקודשתוכןשלבאבןזמניתהטמנה

אותהלשלוףשיוכלהאדםורקבאבן'הקדושההחרבאתתוקעכשאביואותרו'

שמצליחהיחידהואאותרוהמלךואכן .למלוךראויהיותואתיוכיחמהאבן'

בחרבהשימושאנגליה.איחודשלהקדושהלמשימהויוצאהחרבאתלשלוף

בסיפורשמודגשכפיהאיישים,וגאוותוכבודולמעןולאאנגליהאחדותלמען

האנושות.למעןחיוביבאופןבכוחהלהשתמשלושמאפשריםהםאותרו,המלך
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למען"סייף")קרויה(שבסיפורנובחרבלהשתמשעלולראוי,שאינושמינראה

לרעה.הקדושיםבכתביםשישתמשמיכמוהרס,ולהמיטוכוחוכבודו

הסייףקבורת .עגנוןשלהסיפוריםבשניההטמנהבתוצאותלהבדללבנשים

בתוכניאףהרעהפעולתואתממשיךשהרענמצאוכךלשממתה.גורמתבאדמה

כתביםאותם-אדמה)מעיןהיא(שאףבאבןהכתביםהטמנתואילוהאדמה.

האבן'בתוכניהחיוביתפעולתםלהמשךגורמת-הרעכנגדכוחבהםשיש

 :לפניומאירותהעיראלבדרכובהןמהלךשהמספרהקטנותהשדהאבניכאשר
טרנספורמציה-כאןמתרחשתמאירה".חיתהבדרךלפנישבאהואבןאבן"וכל

המאירותשהאבניםודומהכאחת,המספרשלובנפשוהמוטמןבכוחהתמרה

לקראתו.המאירהשלונשמתואלאאינן

במציאותהבחירהאחת",אבן"עלבסיפורוגם"הסייף"בסיפורגםלמעשה

יכולשאינוספרותיפתרוןהרוחנית.עבודתועלהגמורהוויתוראתמהמספרגובה

גםעגנון.שלקומתובשיעוריוצרלאדםשלאובוודאייוצר,לאדםפתרוןלהיות

דחק.פתרונותכעיןהםכאןשהזכרנועגנוןשלהאחריםסיפוריושלהפתרונות

האחריםובסיפוריוהאלההסיפוריםבשניעגנוןסיפורישלהקיצונייםהפתרונות

סיומיםשלמוצא,ללאדילמותשלבתחושההקוראאתמשאיריםכאן'שהוזכרו
חיים.שלפתרוןיהיושבאמתבליאבלהסיפור,אתלסייםכדישנוצרוחידתיים

הערות

 • 48-43עמ'שרקן,סיפורים.שלתכריךמתוך"הסייף". . 2001ש"י.עגנון. . 1

 .מעמקיואלדרכואתלושמורההגברבנפשנשייסוד ;הנשמהדמותהיאהאנימה . 2
 • 1998 , 25שיחעליועינם""."עדרבארכיטיפיים"היבטיםרות.נצר'ראו

קעא-קעז.עמ'שרקן.הנה.עדמתוך:היום",כניסת"עם . 1968ש"י.עגנון. . 3

והרוכל".ר"האדרניתועינם"ב"ב?דרוכמרהמעשים",ב"ספרכמר . 4

בעלישהםמברסלב",נחמןרבישלהקבצנים"שבעתסיפוראתמזכירזהסיפור . 5

אירועיםלזכורביכולתמחברוגדולמהםאחדשכלגבוהות,רוחניותאיכויות

לכן.קודםואףהלידהולפניהתודעהקירםבטרם

 • 148עמ'שרקן.החומה.מןלפניםבתרך:רכסא"."הדרם . 1968ש"י.עגנון, . 6

 • 85עמ'שרקן.עצמי.אלמעצמי • 2001ש"י.עגנון. . 7

גםכךשירה.ארתההמלאכיםהשכיחרהרלכןלשירה.להתמכרהמסוכןהפיתוירגם . 8

גבורתמחמת"אךגביררלאבןשלמהשירתאתשומעהואשבר"הסימן"בסיפור

בשמילהתקייםשממשיךהשיראתזוכראינוולכןממני",נפשינשמטההשיר

שיב.עמ' . 1968והעצים.האשמתוך""הסימן". .עגנוןראומעלה.
ההדום,מןלמעלהמתגבהרתעיניואיןאנירוחשפלשידעתכמרבתיאני"אבל . 9

רכסא"."הדרםהפוכים".הכסארתראיתילעולםוכשיצאתינולדתי,באבשבתשעה

 • 210עמ'שרקן.החומה.מןלפניםבתרך"

ההגותיתמשנתומתוך:חלדי.יהודהשלהדתיתלהרריהכבטריאהבה . 1978י.לרינגר, . 10
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 . 230עמ'התורנית.המחלקה /והתרבותהחינוךמשרדהלו•,יהודהשל
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