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 צור רארבן

וא5מ

 ועידו בכלל עגנון מסיפורי כמח של מהפכנית תפיסה להציע מבקש אני שלהלן במאמר
 לכתוב היתה ועינם עידו בכתיבת הנסתרת שכוונתו ;מספר היה שעגנון תפרט: ועינם

 רמלא מתמיה מביך, סיפור הוא ועינס שעידו גמולה; היא וגמולה גמזו הוא שגמזו סיפוו־;
 קבלי פירוש בעזרת אי״הוודאויות את יפיג לא שהקורא היתה המחבר שכוונת ;אי־ודאויות

 המיסטית התובנה ושאווירת מיסטית; תובנה של אווירה רווי שהסיפור היסטוריוסופי; או
 דמויות על קבלית אינטרפרטאציה לכפות שנבקש ברגע פאו־אדוקמאלי, באורח תתפוגג,
 בעלה על גרייפנבך גרדה מלגלגלת כודאות׳, ולראותן השערות לשער הוא ׳אוהב הסיפור.

 כתעודת־הכשר זה, סיפור על למסתו כמוטו זו אימרה קבע המנוח מוכנר הראציונאליסט.
אומרה. כרוח אבל כמוטו, אותה לאמץ היה יכול הנוכחי המאמר גם הפרשנית. לשיטתו

 האם והעל־טבעי. הטבעי בין הזיקה לעניין נוגעת הסיפור של המרכזית אי־הוודאות
 בחיינו אותם מכירים שאנחנו כפי הטבע חוקי שוררים שבו בעולם, מתרחש הסיפור

 - גמזו לסיפורי מאזינים אנו אם כן; - בירושלים רואה שהמספר מה כל לפי היום־יומיימן
 הספרותי הז׳אנר במרכז גם עומדת והעל־טבעי הטבעיי בין הזיקה בעיית דווקא. לאו

ה׳פאנטאסטי׳: לו קורא שטודורוב

 סילפידות שדים, ללא עולם מכירים, שאנחנו זה שלנו, עולמנו באמת שהוא בעולם
עצמו. זה עולם של חוקיו ידי על להסבירו ניתן שלא אירוע מתארע ואמפירים, או

 קורבן שהוא או :אפשריים פתרונות משני אחד בין לבחור צרץ־ בי המתנסה האדם
 או בעינם; נותרים אז העולם וחוקי - הדמיון תוצר של הווושים, אשליית של

 נשלט העולם כן, ואם - המציאות מן בלתי־נפרד חלק הוא התארע, אכן שהאירוע
 שהוא או דמיוני! יצור אשליה, הוא שהשד או לנו. בלתי־ידועים חוקים ידי על

 לעיתים בו פוגשים שאנו אחת, בהגבלה אחר, חי יצור כל כמו באמת, קיים
רחוקות.

 או זו בתשובה בוחרים אנו אם זו. אי־ודאות של קיומה במשך מקומו הפאנטאמטי
 או העל״טבעי השכנים, הז׳אנרים אחד לטובת הפאנטאסטי את מניחים אנו זו,

הטבע, חוקי את רק היודע אדם מתנסה שבו היסום אותו הוא הפאנטאסטי המופלא.
הטבע. לחוקי לכאורה מציית שאינו באירוע ונתקל

(25 ,1973 ,Todorov)

 לאין־שיעור מתוחכמת בגירסה זה, מסוג לאי־ודאות עדים אנו ועינס שבעידו אטען, להלן
׳Ts״r) אחרים במקומות שטענתי כפי ידעו. טודורוב ידי על הנדונות שהיצירות ממה



 הנהייה על־ידי מוכתביס ביקורתית התנהגות של רבים גילויים (,1986 צור, ; 1979 ; 1975
 מבלי ספקות, מימתורץ, ב׳אי״ודאות, לשהות אי־היכולת ידי על דוזיינו, הוודאות, אחר

 פירושים הצעת קיטס. האנגלי המשורר כדברי וסיבות/ עובדות אחר בבהילות לגשש
 ספרות מתחום לקוחים הם אם גם - ואי־ודאות מיסתורץ אפופי לאירועים אלגוריסטייס

ואי״הוודאות. המיסתורין לנוכח המתעוררת המטרידה, התחושה את מפיגים - המיסתורין
 בהסתמך הפשט זניחת את להצדיק שאי־אפשר היא, זה מאמר של היסוד מהנחות אחת

 לפירוש גם חוטאים ועינס עידו מפרשי רוב לפשט, שבחוטאם האלגוריה; של צרכיה על
האפשרי. האלגורי

 לכל מסרב כשהוא - מודעת מחשבח להשקיע בלא אלגוריה שקורא נאיבי קורא
 שאינה חוויה למעשה, יפיק, - הפשט מתוך כלליות משמעויות לבנות הההזמנות

 יהיח והאינטלקטואלית האמוציונית התבנית כיוון :האלגוריה מכוונת בהרבה שונה
ביותר. המתוחכם הקורא לגבי ככיוונה

(25 ,1974 ,Booth)

 ידי על בו פורש האלגורי שהממד כפי עגנון, של והרוכל׳ ב׳האדונית נמצא לכך יפה דוגמה
 משום־מוז, עוסקות, ועיגם 1יד1> של האינטרפרטאציות מרבית (.124-117 )תשכ׳׳כ, בהט

 שהכרעותיו המובלע, המחבר של )ולא האמפירי המוזבר של הנסתרות בכוונותיו
 ייעשה להלן כסיפור. בסיפור לעסוק התפנו ולא הספרות(, דרך על ביצירה משתקפות

 בהבחנתו צודק( שהוא סבור )ואני צודק בות׳ אם כסיפור. ועינם יגידו את לקרוא נסיון
 אלגורית, קריאה לפני לעשות שחייבים המינימום הוא כזה שנסיון הרי האלגוריה, לגבי
 אז רק הסיפור. של והאינטלקטואלית האמוציונית התבנית כיוון מהו לדעת, שנוכל כדי

 הפירושים אם לדעת, נוכל כמו־כן, ;האלגורי הפירוש כיוון להיות חייב מה לדעת, נוכל
 האמוציונית התבנית כיוון את תואמים כה, עד שהוצעו האלגוריסטיים( )או האלגוריים

 אם כי ׳שלמה׳ אינה להלן המוצעת האינטרפרטאציה כי אף הסיפור. של והאינטלקטואלית
 אינטרפרטאציוז שכל יוברר (,495 ,1972 גלעד, עמיהוד של )כהבחנתו בלבד ׳מקיפה׳

 הביאו הקודמים שהפירושים ממה פרטים יותר הרבה בחשבון להביא חייבת לשמה ראויה
 כל כסיפור, הסיפור של מקיפה אינטרפרטאציה עם התמודדות לאחר מקום, מכל בחשבון.

האלגורי. לפירוש עדיין זקוק הוא אם עצמו, את לשאול יוכל קורא

נ&יפוי ונכיןודת־־דןתצפית העל״טנעי א.

 הוא המבקרים, כל לעת־עתה התעלמו שממנו ועיגם, בעידו החשובים האספקטים אחד
 מהקשרם, פסוקים הוציאו שלו, התפיסה את להוכיחיאיש״איש ברצותם נקודת־התצפית.

 מנקודת־התצפית כגון, לשאלות לקטנות, נכנסו שלא לציין למותר צרכיו. לפי איש־איש
בגוף מסופר יגס9ו עידו 1 באלה. וכיוצא מהימן הוא הדובר האם הדברים, נאמרו מי של

 טוכנר מסיט הבא בקטע השלילוז. דרך על עולה הוא הפרק, על עולה נקודת־התצפית עניין ואם .1
 )בכוונה, לנוזשם קשה שלא מטעמים המ״בר, של לזו גמזו של מזו נקודת־התצפית את במפורש
 המהימן על הזה המעמד ׳כל :כאן( המוצע מהסוג טיעונים מתחת הקרקע את לשמוט כנראה,

 המחבר: של תודעתו את מלהעסיק פוסק אינו שבו, השבר ועל השגב על שבו, והמפוקפק
וגו׳. העלים...״ על ״הבטתי

בן או צור ר
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 המספר־העד של נקודת־התצפית אירונית. להיתממות הנוטה מספר־עד, ידי על ראשון
 ישירות מעורב שאינו מספר־עד ראשית, הסיפור. של הצגתו לצרכי וזיטב מנוצלת

 החלקית, הידיעה להעמקת ביותר יעילה שלו נקודת־התצפית - המרכזיות בהתרחשויות
 בלבד, במקרה ההתרחשויות לקלחת נקלע המספר לסיפור. חיונית שנראה, כפי שהיא,

 שיחו שבני מה או לו, עד שהוא המעטי את אלא לדעת יכול הוא ואין כמעט, בעל־כורחו
 הפרספקטיבה לעיל, שנרמז כפי אי־מהימנותם. או מהימנותם מידת כל עם לו, מוסרים

 מדובר דנן ובמקרה לסיפורנו. מהותית היא והפסיכולוגית, העל״טבעית הכפולה,
 עם ווזנה, סותר. מידע במסירת דווקא לאו מידע, בהעלמת שמקורה כפולה בפרספקטיבה

 מעלים שהוא על בטענות, אליו לבוא יכול אתוז אי המספר, של המוגבלים המידע מקורות
 הראשון, במעמד אדרבא: לו. הרצוי הספרותי האפקט את להשיג מנת על מידע ממך

 כל להוציא שביכולתו כל עשה שהמספר מתרשם הקורא גרייפנבך, הזוג בני עם בשיחתו
מארחיו. מפי מידע של שבריר

 בדו־ך הפרספקטיבות שתי של לאיוזוץ גם משמשת העד־המספר של נקודת־התצפית
 כל לפי שהם, מופלאים אירועים של שורה הסיפור במהלך שומעים אנחנו ביותר. מתוחכמת
 גמזו נדד למשל, כך, בעדם. מתגלה אלוהים׳ ש׳אצבע ונראה הטבע, לגדר מחוץ הסימנים,

 מחליפות לגמזו מראה גאואל בן שגבריה העלים על האותיות ;בדיוק יום ארבעים במדבר
 אווירת את יוצרים אלו מעין שדבריס ספק אין ועוד. ביותר, מופלא באורח צבעיהן את

 אווירת שאותה לוודאי, קרוב אותה. מעצימים ואף שבסיפור, העל־טבעי או המופלא
 רמזיס בסיפור לחפש למיניהם האלגוריסטים הפרשנים את עודדה העל־טבעי או המופלא
 אילוף הוא בכך, עושים האלגוריסטיים שהפרשניט מה היסטוריוסופיים. ו/או קבליים
 ברגע ׳מתביית׳ הקורא לבינת שמעבר ןזמיסתורין עולם כל הפרימיטיביים. הכוחות

 של כוחם עיקר תפיסתי, לפי המספר. של הנמתרות והכוונות הרמזים את ש׳מפעבחים׳
 משמעות וכל כוונה כל להם לייחס שאי־אפשר בכך, הוא שבסיפור המיסתורין יסודות

 בו פועלים ובלתי־מובנים נעלמים שכוחות הפרימיטיבי, זה, מיסתורין עולם ספציפית.
 לחוקי בהתאם הפועל הגיוני, לעולם מבעד טפחיים ונעלם טפח מתגלה נמרץ, באורח
 המאיימות והסתמיות העמימוה את מוציא קונקרטיות, ספציפיות, כוונות ייחום הטבע.
 בו יש - בסיפור הדוברים של בנקודת־התצפית מחוכם שימוש ואילו זה. מיסתורין מעולם

חיים. אנו שבה הטבעית למציאות מבעד כמתגלה הזה, המיסתורין עולם את להציג כדי
 שהוא מה כל לקורא. גם ידועה שהיא כפי במציאות, רגליו בשתי עומד בסיפורנו המספר

 מן חושים חושיו הטבע. בדרן־ להסבירן שניתן להתרחשויות כעד מוסר הוא מוסר,
 מביאם הוא סובלתם, הראציונאליסטית הדעת שאין דברים מוסר הוא כאשר ;העולם־הזה

 יהא, כאשר על״טבעי הסיפורים תוכן יהא ושמעו. ראו אשר את לו שמספרות דמויות מפי
 מה לו מספרים והללו שיחו בעלי מול יושב הוא טבעי; באירוע אלא מעורב המספר אין

 גמזו, בין היחסים להתפתחות הנוגעים המרכזיים, האירועים רוב ועוד. זאת מספרים. שהם
 מעמד מסוים, במובן זה, מכלל יוצא והגרייפנבכים. גמזו מפי למספר נמסרים וגינת, גמולה

 של לסיפוריהם עד הוא אין כאן הסיפור; סוף שלקראת המרכזי וההיוודעות העימות
 האירועים נראים שמבעדו המרחק מוקטן כך ידי על עצמם. למאורעות עד אם כי בני־שיחו/

לקורא.
 יתירה ביותר. המובהק באופן הטבע בגדר שהוא הרי זה, במעמד שמתארע מה כל והנה

נדמו לכן שקודם מאורעות, מספר על מציאותי אור שוורקים הם הם זה, מעמד אירועי מוו,
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 שנמסר מה כל ננלומר ראשונה, מיד מוסר שהמספר מה כל ובכן, דנדוניים. או כעל־טבעייס
ביותר. המדוקדק באורח הטבע בגדר הוא קרובה, ראייה מתוך לקורא

 מתקבל היה להם ראציונאלי הסבר שמתן הדברים הטבע, לגדר מחוץ שהם הדברים
 ובמרחק, בזמן נזרוחקים הם הקורא: של המיידית לראייתו מוגשים אינם הגמור, כסילופם
 הדברים של אמיתם אחרות, במלים גמזו. של לראייתו מכעד בלעדי באורה ונמסריט

 כדי בו אין זה דבר מספרם. גמזו, של מהימנותו במידת ניכרת במידח תלויה המופלאים
 אותו להקביל כאמצעי לשמש עשוי הוא אבל המסופר! של והאגדי המופלא מאופיו לגרוע

הקוראים. לב על
 שהללו הדם־ים מקצת הגרייפנבכים. ניצבים וגמזו, המנופר הללו, הקצוות שני בין

 להסבירם קשה ומקצת□ לגינת( החדר השכרת מעשה )כגון הריאליה בתחום הם מספרים
 אווירת את מגבירים אלה פרטים הסיפור. של המוקדם בשלב על־כל־פנים, - הסבע בדרך

 שאיתו הרטורי התפקיד מלכתחילה(. אותה היוצרים הם הם שבסיפור)למעשה, המיסתורין
 ייראו שהמעשיס לכך, לגרום הוא זה מוקדם בשלב להתמודד המובלע המחבר חייב

 ההיוודעווז שבמעמד מכדי מיסתוריים לא אך מלכתחילה; מספקת במידה מיטתוריים
 את להביא מוטל המובלע המחכר על בד־בבד, בדיעבד. המציאותי ההסבר עט יתיישבו

תיפגם. המיסתורין שאווירת מבלי מרצון, אי״אמונו את שישבית כך לידי הקורא
 הנראית משימה עצמו בפני הציב 0ועינ עיז־ו של המובלע מחברו אחרות, במלים

 כדוי, עולם לגבי אי־אמונו את שישבית המצוי הקורא את לעודד קל בלתי־אפשרית.
 לפתותו, יחסית קל כן, כמו החוץ־ספרותי. מעולמנו לנו המוכרת לחוקיות בהתאם המתנהג

 דמיוני ושעולם החוץ־ספרותית, המציאות מן לו המוכרת לוזוקיות מכל־וכל עורף שיפנה
 המוכרת במציאות אפשריים שאינם דברים מיני כל אפשריים שבו עולם לבו, ל57 יתקננל

 העולם ספו־ות ואכן, קונסיטטנטי. באופן בלתי־מציאותי יהיה זה שעולם בחנאי וזאת - לנו
 ואולם, ונאטוראליסטיות. ריאליסטיות ביצירות מאשר פחות לא דמיוניות ביצירות עשירה

 סוגי לשני פתוח להישאר חייב הוא שבו בדוי עולם עם להשלמה הקורא את להביא קשה
 ועל הטבע דרך על עצמם מאורעות אותם לפרש פתוח להישאר אפילו או ;יחד גם החוקיות

 של הצורך יעיד הדבר, קשה כמה )עד הסיפור של שונים בשלבים הטבע את הנוגדת דרך
 ועינט עידו בסיפור למיניהם האלגוריסטיים לפירושים להיזקק כל־כך רבים קוראים
ודומיו(.
 לתרום הוא בסיפור גרייפנבן הזרג בני של היחיד( לא )אך החשובים התפקידים אחד
 וגרהרד גרדה בהצלחה. זה תפקיד למלא שיוכלו כך עוצבה ואישיותם הזה, הרטורי למאמץ

 בלשון ניחנו אף הם )שג(. זה׳ כ׳שכלתן בעלה את מקניטה אף גרדה הס. שכלתניים
 לחמוק כדי גם בעוקצנותה ומשתמשת בעלה, את עוקצת היא גרדה; במיוחד עוקצנית,
 מוסגר וישב הדלת את סגר גינת[, ]הד״ר עשה ׳מה במשפטים כגון המספר, של מחקרנותו

 שלישי פאוסט בתב אם או מידתן לפי הפירמידות את צייר אם בחדרו, עשה מה בחדרו.
 איזה לן. שאמרתי הדברים אחד עשה ודאי כשחזר - עשה? מה וכשחזר ... יודעת. איני
לדעת׳)שמז(. נדחקתי לא עשה מהם

 שהרי יודעים, הם אשר את להשתיק מנסיט הם מאוד. ברורה הבית בעלי של הטאקטיקה
 מוכנים אינם מושבעים, וכראציונאליסטים ביותר, דמיוני נראה לספר להם שיש מה

שביקשו ממה יותר הם פולטים ההדדית, עוקצנותם בשל זאת, עם ובקלם. בלעג להסוזכן

אור ראובן
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 את עוטפים הם באקראי, נפלט שקצהו הסיפור את להשלים נאלצים הם ואם לפלוט.
שנונה. בעטיפה העל־טבעית הגלולה

 יווע איני אני אף שאינם דברים אני? בתמיהה, גריינפבך קרא אתה. ספר ובכן
 הוא אתה לא אספר. אני שדוקא אתה רוצוז ובכן גריינפבך, הגברת אמרה לספר.

 יודע ואמר, ועליז ארוך צחוק גריינפבך צוזק נערה.. לו ברא גינת הדוקטור שאמרת
 את ששכחתי המתבודד המשורר לאגדת היא מתכוונת מתכוונת, גרדה למה אתה
)שמז-שמח( אותו. לשרת אשה לו שברא עליו שאומרים שמו,

 אוזד )גם נערות ו׳בריאת׳ שחורה מאגיה עם זיהוי של ארוכה מסורת דוקטור לתואר
 שני - דה5הא, הזכרת כאן, ׳דוקטור׳(. בתואר התקשט הופמן של ׳אולימפיה׳ מיוצרי

 לפי הטבע. מגדר החורגת התופעה את לרסן עוזרת היא אחד, מצד לה. סותרים תפקידים
 להתגבר בדוק אמצעי היא וההלצה הלצה, מתוך האגדה את העלה גריינפבך הסימנים, כל
 גולשיט נקלה על האימים וסרטי הרוחות )סיפורי בחריגותן מפחידות תופעות על

 מצטרף אמורים, דברים במה יודע אינו שעדיין המספר, לבורלסקה(. ומשם לגרוטסקה,
 התופעה על הדיבור מן המטריד העוקץ ניטל כך, ידי על האגדה; את ומשלים

 של הלצה־למחצה מתוך מקובלת, תרבותית לקטגוריה נכנסת היא כאשר הבלתי־מוסברת,
 המימצאים את לאייך באה האגדה הזכרת שני, מצד המספר. של וחכמנות גריינפבך

:גרדה דברי את טלו הבלתי־מוסברים.

 שהביא גינת על תמיהים שאנו עד אשה. קול הקול ואמר, הספר את גרהרד הניח
 שמענו לא האשה שדיברה שכזו משונה שלשון לשונה, על תמוזנו חדרו לתוך אשה

 עמו מדברת והיא נערה גינת לו שברא אלא זאת אין ואמר, גרהרד לי לחש מעולם.
.שלה. בלשון .  אם מכירים. אנו שאין שלה משונה בלשון האשה, שרה שירים אף .
)שמח( היא. רוח ועצובת נפש מרת אשה הקול, פי על לדון רשאים

 2למכביר. ספרותיות וליליות לפיות מקבילה כאן לגלות הוא יכול מאוד, רוצה הקורא אם
 המובא בקטע פעמיים הנזכו־ת המשונה הלשון מאוד. בכך לרצות צריך אכן שהקורא אלא
 להיות יכולה היתה האשוז של המשונה לשונה שונות. בדרגות משונה להיות עשויה כאן

 לשונה הדין, מעלמא שלא לשון המשונה בלשון לראות כדי למשל. סוואהילית, או שוודית
 זה תפקיד זו. ברוח הקורא דעת את לכוונן צורך יש שחורה, במאגיה שנבראה אשה של

 הם מה נדע בטרם נזכרת והיא בהלצה, מהולה תדהמה אגב הנזכרת האגדה ממלאת
,הבא. בקטע יותר מודגש בתדהמה המהול הצחוק לבאר. באה היא שאותם המימצאים

L את להזכיר אפשר כדוגמה .2 a  B e lle  D a m e  sa n s  M e rc :Keats של 1
She looked at me as she did love / And made sweet moan -  / ... For sidelong“ 

would she bend and sing / A faerys song -  I ... And sure in language strange she
."said / I love thee true
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 שלילה כך לידי חדדתנו הגיעה לדירתנו. חרדים אנחנו מה מפני יודע אתה עכשיו
ביתנו. גג על שמטיילים לה שנדמה לפי משנתי, גרדה אותי העירה אחד

 מה מספר אתה אין למה עלי. דברים מספר אתה תמיד ;גרייםנבך הגברת אמרה
גרדה, אמרה שאמרתי. זוכר איני דבר, אמרתי כלום גריינפבך, אמר זה. על אמרת
 כלום רוצה איני ואם ואמר, ומרווה מלא צחוק גרהרד צחק שאזכירן? אתה רוצה

 אתה יודע מספרת. הייתי לא מצחיק הדבר שאין אלמלא גרדה, אמרה תספרי? לא
 היא היא גינת לו שברא הנערה אותה ודאי אמר, הלשון בזה אמר, מה זה שכלתן

)שנ( הגג. על לה שמטיילת

 הפרטים אף־על־פי־כן, פרשיות. באותן לגלגל נוח לא שלגרייפנבכים דומני, בו־ור,
 עוקצנות אותה אך רעהו. את איש להקניט הגרייפנבכים רצון בשל מתבצבצים, המושתקים

 מגדר החורג של עוקצו להקהיית - המטאפורות את לערבב מותר אם - משמשת עצמה
הטבע.

 מודחקים הם הקורא. של תפיסתו במרכז עומדים אינם הטבע׳ לגדר ׳שמתוץ המאורעות
 המספרים בין אישיים יחסים מסכת עם בד־בבד לו נמסרים הם באשר תודעחו, שולי לעבר
 פעולתה לבטלם. מבלי נוחים, לא דברים עם לחיות ללמוד דרך היא העוקצנות עצמם. לבין

 אי־אמונו את להשבית נוטה שהקורא היא, הגנה״מתוך־עוקצנות אותוז של וזרטורית
 :מעין עמדה נוקט הוא אחרות, במלים בהכרח. בו מתעורר האמון אין גם אם שלו, מרצונו

 אני, מי האלה, התמוהות החוויות עם לחיות למדו הללו הנאורים הראציונאליסטים שני ׳אם
 הסבר עליהם לכפות שארצה בלבד, שלישית מיד הדברים את המקבל הקטן, הקורא

עליו׳. כפו שהס ממה יותר שכלתני
 בסיפור הנקוטות לטכניקות למדי אופייני הוא מהגג כביכול שנשמעו בצעדים המעשה
 יהיו לא וגרהרד שגרדה כדי מספקת במידה עמום גירוי הוא ההתרשמות מקור שלפנינו.
 מוזכר המעשה ביתנו׳. גג על שמטיילים לה שנדמה ׳לפי משהו: שמעו אכן אם בטוחים

 כאילו נדמה בלתי־מובחן רעש לכל כי עד לדירתם, חרדתם גדולה מה להמחיש כדי
 ובשל אחרת, גם להתפרש עשוי בלתי־מובחן רעש אותו אן־ ביתם. גג על מטיילים

 של אחר מרכזי סמל עם לבית פולשים מפני החרדה את גרהרד מחבר גרידא אי־מובחנותו
 חרדה לגרש באה גרהרד של הלצתו אחרות, במלים גינת׳. לו שברא ׳הנערה הסיפור:

 הסיפור של המרכזיות האירוניות אחת חרדות; המעורר שני עניין העלאת ידי על אחת
 קולה שאת נערה אותה זו שהיתה להניח סביר אכן כי מתברר, ההיוודעות שבמעמד חיא,

גינת. של מחדרו הגרייפנבכים שמעו
 שאין המופלא רב שבהם דווקא, גמזו בסיפורי נתלו למכביר אלגוריסטיות פרשנויות

 בדיוק, יום ארבעים במדבר נדד שגמזו למשל, ייתכן, זד, איך השכלתנות. על־דרך לתרצו
 כנגד יוס, ארבעים ונדד ישראל, עם הוא שגמזו הרמז דרך על להודיפנו כדי לא אם

 לדעת המסתמל, סיני, הר במעמד בתורה לזכות כדי במדבר, ישראל עם של שנה ארבעים
 ולוזילופין (;117 ,1968 גמולה)טוכנר, אבי ידי על לגמזו חעלים מסירת של כמעמד טוהנר,
 )שם,׳מה פה וה ידל ׳ידל ושרה גבוה הר בראש לישראל־גמזו גמולה נגלית שבו במעמד

 ולא שנה ארבעים במדבר נדדו ישראל בני אגב, (.114 עמדיה)שם, בעיר ולחילופץ (;111
 )מל׳א, הנביא אליהו הוא לילה וארבעים יום ארבעים במדבר שנדד מי יום; ארבעים

גמזו מדוע להסביר או זאת, לציין טרוו לא האלגוריסטיים הפרשנים מבין איש אך יט:ח(,
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 מיכל צודקת האם היא, המתעוררת השאלה סוף. לדבר ואין הנביא; אליהו את מסמל אינו
 של הסמלית לדמותו רומז הוא אף ההליכה ומשך במדבר ההליכה ׳מוטיב כי בהנחה, אורון
 אל שבא עד גמזו, על שעבר זמן פרק ׳אותו טוכנר כדברי או (,165 תשל״ז, )אורון, גמזר

 שמא או (,115 ,1968 המדבר׳)טוכנר, לדור ברור רמז כמובן שהוא יום, 40 היה גמולה,
 הנוסחאות במלאי להיאחז האוהב כמספר, גמזו של דמותו על מלמדים במדבר יום ארבעים
 לילה; וארבעים יום ארבעים ירדו נוח בימי הגשמים ובזוהר: באגדה במקרא, הרווחות

 במדבר התבודד הנוצרי ישו גם ולהבדיל, לילה וארבעים יום ארבעים ה׳ עם התבודד משה
 עם רב׳ ׳זמן מופשטביותר: משמעו לפיכך, יום, ארבעים לילה. וארבעים יום ארבעים וצם
 המיכלול, מן המתעלמת הקונקרטית, החשיבה אפשרית. אלוהית מעורבות של מקודש גוון
 משמעות לייחם בנסיונה במיוחד, כאן בולטת האלגוריסטית, הפרשנות של

 יום בארבעים המתאפיין האירוע לגבי למשל, כך, בסיפור, פרט לכל ספציפית־קונקרטית
נאיבית. לאלגוריה הסיפור את הופכים הם כך ידי על זה. באירוע הפועלו* הדמות לגבי או

 מנסים אינם האלגוריסטיים הפרשנים שאר או אורון, מיכל ולא טוכנר לא מקום, מכל
 מובאים המלאי מן נוסחאות בעזרת בסיפור המתוארים הדברים שכל העובדה את לתרץ

 קשה לא בזה מם גמזו, לדברי משפחות, ארבעים גרו עמדיה )בעיר דווקא גמזו בסיפורי
(.115 שם, - המדבר דור את להכיר לטוכנר

 בבחינת הינם המסורתי, המלאי מן הנוסחאות נקיטת הרבים, הסטריאוטיפיים התיאורים
 הפחות לכל אשר דו־משמעי, מצב כאן נוצר מקום, ומכל אי־הרמזה. הנעשית יתירה הרמזה
 לדמותו או גמזו של הסמלית לדמותו לרמוז באים הם אם לדעת אין ממנו: להתעלם אסוו־

 וכחוכוח אריה פני ׳פניו גמזו: של חמיו גאואל, בן גבריה תיאור את לדוגמה, טלו, כמספר.
 אשר בידו׳)שסב(. פיפיות וחרב בגרונו אל רוממות בעפיפותו. כנשר ברגליו קל ורוא שור

 מעשה לתיאור אותנו מפנה אורון מיכל זו, מובאד, של הראשון במשפט הנרמזות לרמיזות
.רקיע)הקב״ה( ׳אותו שבו בזוהר, המרכבה .  פני נשר, פני אריה, פני :פנים בארבע נגלף .

 דמות הוא שגבריה אלה מתיאורים להבין עלינו האם (.167 תשל״ז, אדם׳)אורון, פני שור,
 הקונוונציונאלי? המלאי לדימויי להיזקק מרבה שגמזו או הקב״ה, את המגלמת אלגורית
 על לא שם מוסבים והדברים קמט:י, תהלים אל אותנו מפנה גבריה בתיאור השני המשפט
 לקלות כדימוי רק לא בסיפור מופיע הנשר מזו, יתירה דווקא. החסידים על אם כי הקב״ה

 העולם לאומות ל׳סמל הופך הוא ואז בו, שפוגע מי גם הוא הנשר גבריה; של רגליו
 קבליים רמזים של תילים תילי גם תולה אורון מיכל 3(. 168 ישראל׳)שם, אחר הרודפים
 נמשך וגמולה גמזו של החתונה שמשתה בעובדה, הסיפור( עם כלל מתקשרים )שאינם

 מאגי, נוסחתי מספר הוא 7 שהמספר בעובדה, בפשטות להכיר במקום ימים, שבעה בדיוק
 .7 במספר יבחר בוודאי כלשהו, חתונה משתה של המשך את לציין נזקק כגמזו מספר ואם
 קבלי: בהכרוו אינו והעניין ימים? שמונה או ששה שנמשך משתה על כבר שמענו האם

 שבעתיים פני על כרגיל, נחוג, המלן־ בת של חתונתה משתה למשל, ההונגרי, בפולקלור
 ,7 המספר על רב, בהיסום גם ולו נשפך, מעניץ פסיכולוגי אור מזו, יתירה ;ארצות שבע

(.Miller, 1956) מילר מאת עיניים מאיר במאמר

 בן גבריה של בדמותו מצאו ואורון שטוכנר האלגוריות המשמעויות את ברצינות קיבלנו אילו .3
 רבנו משה או עצמו( האל אפילו וחסדיו)או האל שגבורת למסקנה להגיע צריכים היינו גאואל,

העולם. אומות של פגיעתן בשל מתו כולם עקיבא, ורבי
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בן או ר ר צו

 לעתים מסתמכים השכינה, עם גמולה את לוהות המבקשים האלגוריסטייס, המבקרים
 הפרשנות המובלע; המספר של לשיטתו אופייני הבא הקטע גמזו. דברי על קרובות

 מתוך למדי ארוכה מובאה שנביא ראוי כן על למיניהם. למפענחים אופיינית לו המתלווה
לגמזו. המספר בין הדיאלוג

 חזרתי כך אחר ושתק. ישב הוא ואף כלום ולא לו אמרתי ולא קטנה שעה ישבתי
 עצמו את תפם היא. סהרורית כלומר כן, שהיא יודע אתה מאימתי לו, ואמרתי
 מיום היא. שסהרורית יודע אני מאימתי ואמר, בצדעיו אגודליו שני ונעץ במצחו

 וחזרתי מרובה, זמן לא אבל ושתקתי, חזרתי היא. שסהרורית ידעתי שהכרתיה
 והוציא מגבעתו את הסיר אותה. מלישא נמנעת לא כן פי על ואף לו, ואמרתי
ואמר, חייך לו. אמרתי שאלתי מה ואמר, קמעא שהה בראשו, ונתנה קטנה מצנפת

 עומדת ראשונה פעם כשראיתיה אדרבא, אותה. מלישא נמנעתי לא כן פי על ואף
 אותה מאירה והלבנה לשם להגיע יכול אדם כל שאין הר של בגבהו הסלע בראש

 דשכינתא ממלאכין אינוז היא אם לעצמי, אמרתי מה פה וה ידל ידל ידל שרה והיא
 היא והיא המזלות עשר משנים היא הרי הוא, בריו דקדושא במלאכין דמתייחדין

)שנו( מבקש. אני בתך לו, ואמרתי אביה אצל הלבתי בתולה. מזל

 כלל נוגע אינו הקטע של לא־מבוטל חלק ראשית, זה. קטע למקרא מתבקשות הערות שלוש
 השיחה לסיטואציית אם כי לגמזו, הראשונה בפעם שנגלתה כפי בגמולה המעשה לסיפור

 הקונקרטית להגשמתה נועדו השאלות על ווזחזרות השתיקות המחוות, והמספר. גמזו בין
 באי״הרלוואנטיות בולטת בכיפה המגבעת החלפת למשל, הנה, השיחה. סיטואציית של

 שהוא בעליה, על להעיד כדי בה ויש כלשוזו, מוכנית היא הפעולה השיחה. לתוכן שלה
 במסירת מסתפק אינו גמזו זו. בדירה מה זמן להשתהות שבדעתו כמי במקומו נתרווח
 במצב־נפש שרוי הוא המסירה בשעת אלגוריסטי! לפירוש ניתן אינו או ניתן אשר המידע
 לשיחה נתונה דעתו אין הנראה ככל ומחוות־שיחה. במחוות־יד כאמור, המלווה, מסוים,
 מחוות־היד בקול. ביטוי לידי באים אינם שמקצתם בהרהורים כנראה, שקוע, והוא בלבד,

 להתלקט. למחשבותיו ׳לסייע׳ הנראה ככל באות בצעדיו אגודליו ונעיצת מצחו תפיסת של
 היא׳ שסהרורית יודע אני ׳מאימתי המספו־, שאלות על וחזרתו גמזו של הקצרות שתיקותיו

 המופלא סיפורו רק אינו לקורא שמוגש מה כלשהו. פיזור־נפש על מעידות שאלתי׳ ו״מה
 נתפשות מטונימיות עם חיים, אנשים בין סיטואציה גם אם כי הרחוק, העבר מן גמזו של

 פרטים אותם בלתי־מפורשים. מקום, מכל או עמומים, למצבי־נפש בחושים
 מצבי־הנפש מזו, יתירה גרידא; לאלגוריה גמזו הפיכת על מקשים ׳לא־רלוואנטיים׳

 שנראה, כפי שהם, בלתי־מודעים, תהליכים של העשירה המסכת על נוספים הללו העמומים
 אינה היא אם לעצמי, לבו)׳אמרתי אל גמזו דברי שנית, בסיפורנו. החשובים מהעניינים

 מזל עם או השכינה עם גמולר את המזהה חיוויית טענה אינם וגו׳( ,דשכינתא ממלאכין
 מרוב שבועה לשון מעין נוקט כשהוא הגוזמה, דרך על התפעלות, קריאת אם כי בתולה,

 מן שאינו כמי נראה הלא־מובן, שירו עם הירח באור הצוק בראש היצור התרגשות.
 מחייבים שהיו ההגיוניים השיקולים על עולה גמולה של הרומאנטית משיכתה העולם־הזה.

 היותר לכל ;השכינה עם גמולה את מזהה הכתוב אין :ועוד זאת אותה. מלישא להימנע
דרך על עצמה( השכינה של )ולא דשכינתא מלאכין של מהתכונות כמה לה מייחס הוא
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עידו עיון - כמיפור עגנון של סיפור ועינם׳ ב׳

 היה הקלאסית התרבות ברכי על שנתחנן נודד מאוהב. גבר של ראותו מנקודת ההפלגה,
 לפנינו שלישית, ונוס. כוכב־הלכת או אפרה־יטה או מטרויה הלנה אל אותה מדמה בוודאי
 מתעלמת שהיא בלבד זו לא האלגוריסטית. לפרשנות גם אופיינית טכניקה טוכנר, בדברי

 קריאת של מהסיפא מתעלנזת גס היא הקודמות, ההערות בשתי שצוינו הסיוגים ג?כל
 השנינה עט גמולה את מזהה היא פיו שעל ההגיון אותו פי על אחרות, במלים ההתפעלות.

 גם לזהותה צריכה היתה השכינה(, ממלאכי אחד עם לזהותה צריכים היו דבר של )לאמיתו
 עד ביותר, סלקטיביים האלגוריסטית לפרשנות הסימוכין המזלות. משנים־עשר אחד עם
להתמיה. כדי

 ידי על שהומלץ כפי זה כסיפור נוהג המובלע המחבר מאמרי: של זה חלק לסיכום
(:26-31 ,1460 אריסטו)פואטיקה,

כמו למסופר, מחוץ מקומו כן, לא שאם אי־הגיוני, דבר שום בהם יהא שלא מוטב
באלקמרה. כמו הדרמה בתוך ולא ליום, מת כיצד אי״ידיעתו - באוידיפום

(124 )עמ׳

 ראייתו לתחום מחוץ יישאר אי־הגיוני שנשאר מה שכל לכך באמור, דואג, המובלע המחגר
 כך, עוצבה גמזו של דמותו ואילו על־ידיו. ורק גמזו, על־ידי לידיעתו ויובא המספר, של

 של תפקידה מספר. שהוא והנפלאות הנסים בכל להאמין עשוי שהוא שיטתי, באורח
 וחטיבה מציאותית חטיבה שבו סיפור, לפנינו כמדומני. ברור, הוא זו טכניקה

 העובדה כמסתברים. העולמות שני את לקבל כאמור, בו, נדרש דקורא בלתי־מציאותית.
 בפיה הושמו ושהדברים ובזמן, במרחב רב בריחוק למסופר/ ׳מחוץ התרחשו שהדברים

 מקום יש עולמו בראיית שני מצד אך אחד, מצד ספק להטיל אין שביושרו כגמזו, דמות של
 אי״אמונו את להשבית הקורא על להקל כדי בה יש זו כפולה עובדה ולאגדי, לעל־טבעי רב

 בכך: רצונו אכן אם - אלגוריסטיים או ראציונאליסטיים לפירושים להזדקק מבלי מדצון,
 בו המסגרת/ ׳עולם על הבסיסית ראייתו את מלהשתית הקורא את למנוע מבלי וזאת

 כפי החוץ־ספרותית, המציאות של וזברזל חוקי שוררים ושבו הסיפוו־, ומסתיים מתחיל
בן־זמננו. לאדם ידועה שהיא

ור8הפי של ה׳פני־מית׳ תכליתו ב.

 המושגים במערכת לו, מחוצה נמצאת 0ועינ עידו הסיפור שתכלית בכך כופרים אנחנו אם
 למערכות מעבר הסיפורי של ה׳פנימית׳ תכליתו מהי - ותולדותיה ורמיה היהדות, מתחום

 לעולמו, (insight) תובנה של רגע מאפשר הסיפור בנפרד, נעמוד שעליהן האינטרפרטאציה
 הכוונה אין אך לכאורה. המשמעות חסרות התופעות לריבוי מבעד ומהותו אחדותו להבנת

 של למצב אי־ידיעה של ממצב המתוח למעבי אס כי טוכנר, נוסח תעלומה׳ ל׳פיענוח
 הנושאים המקריים והאירועים משתנה, באור מתפרשים שונים פרטים שבמהלכו ידיעה,

 מתחוללת זו תובנה רבת־מורכבות. כאדזדות ומתגלים למקומם ׳נופלים׳ הריבוי, חותם את
 העוקב הקורא, בנפש והן והמספר(, )גמזו בסיפור הפועלות הבפשות מן שתיים אצל הן

תובנה: באותה יתנסה שהקורא לכך הכרחיים תנאים שני בדריכות. הללו של הבנתם אחר
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 לראיית מורכבות ומראיית לידיעה מאי־ידיעה לעיל, שתואר כפי הנפשי המערן היפון
 אריסטו, של כלשונו המעשים/ ׳הרכב העלילה. במהלך עזה ריגושית ומעורבות אחדות!

התנאים. לשני טיפוסי, באורח מקום, נותן
 ביותר; הפשוטות מן בדיחה בעזרת הנפשי המערך היפוך של טיבו את לוזבהיר ננסה

:מהנה אף ואולי משמעותית, הבדיחה נעשית שבעזרתו חמנגנון את להבין ננטה

בתפוח־עץ? תולעת מלמצוא יותר גרוע מה -
— ?

תולעת. חצי למצוא -

 ההיגיון ואכן, תולעים/ שתי ׳למצוא - זו ׳חידה׳ על עונים מאוד רבים נשאלים
 התשובה ואילו אחת; מתולעת גרועות בתפוח תולעים ששתי אומר, האריתמטי־המכאני

 וכך אחת, מתולעת יותר גרועה בתפוח תולעת חצי דווקא: הפוך בכיוון הולכת ה׳מוסמכת׳
 אוקסימורון אפילו או ניגודית, תיקבולת לו לקרוא ניתן רטוריים שבמונחים מה נוצר

 מההיגיון ניתקים אם יתירה, בקלות משמעותית כמובן/ נעשית, המוצעת התשובה מותלע.
 חציה את שאכלת לגילוי מטונימיה התולעת חצי במציאת ורואים האריתמטי־המכאני,

:הבאה בפראפראזה הבדיחה שבמציאות העובדות את למסור ניתן לפיכך, השני.

בתפוח־עץ? תולעת מלמצוא יותר גרוע מה -
ך -

חציה. את אכלת שכבר לגלות -

 משותף והוא האסור, תוכנה הוא פרויד, במושגי ׳זו בבדיחה הריגושית המעורבות מקור
 השני חציה בעוד תולעת, חצי שבלעת למחשבה הגועל או הזוועה הרגשת :הנוסחים לשני

 מידת השטח, פני על סטרוקטוראלי. הוא הנוסחים שני בין ההבדל עיניך. לנגד מתפתל
 ואם ישיר ביחס אם בתפוח, מוצא שאתה התולעים בכמות בבדיחה נמדדת אי־הנעימות

 נאלץ השומע המוצע, הפיתרון צידקת את לתרץ יכול זה ולא זה שלא מכיוון הפון־. ביחם
 יותר, מורכב הסבר ולהציע וביה, מניה המתבקשת האריתמטית״מכאנית מהתפיסה להינתק

 זו מעין מבדיחה מההנאה ניכר חלק השני. חציה לאכילת מטונימיה הוא התולעת חצי לפיו
 כוחו את השואב הפשטני, מההסבר הפתאומי מהמעבר הנפשי, המערך מחילוף בא

 מהראייה מהמעבר באה התובנה הרגשת יותר. המתוחכם ההסבר אל ממראית־העץ,
 אל המדומות הזיקות מראיית - אומרת זאת יותר, הכוללת הראייה אל הפשטנית־השטחית

 את לחזק בא האסור׳ ׳התוכן יותר. המורכבות מקום, מכל או, - האמיתיות הזיקות ראיית
 בלעדית תלויה אינה - זה במקרה הקומית, - ההנאה אך הפתאומית, להבנה התגובה
המגעיל היסוד אל ביחסנו

צור ראובן

זו3רים8 נוסח עלילה
 הסיפור. מגיבורי כמה של החלקית ידיעתם על בנוי ועיגס עיז־ו המלך/ ל׳אוידיפום בדומח

 העיקרי שהקשר אפיזודות־אפיזודות, כעשוי מתקבל הסיפור זו, חלקית ידיעה של בעטייה
מפי למספר שנודעו מעשים :שקד גרשון של כלשונו קשר״הזימונים/ הוא ביניהן
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ס׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור עינ ו

 אנאלוגיות וצפות עולות הסיפור במהלך כדפום. המתפרסם ומן גמזו, מפי הגרייפנבכים,
 אחד, סיפור ונהיים קסמים כבמטה קופצים, המידע שברי כל לבסוף מהאפיזודות; כמה בין

 הסימנים וגובריס הולכים הסיפור במהלך כי אם וליכוד. אחדות של מאוד גבוהה מידה בעל
 העלילה שברי של ואיחודם דו־משמעיים, נשארים הסימנים זו, מעיו לאפשרות הרומזים
 כל כאן וגינת. גמולה גמזו, בין העימות של המרכזית בסצינה נעשה שלמה אחת לעלילה

לאוזדים. נהיו השברים
 אחר, בעניין שיחה אגב מקדה,3 נודע למספר הסיפור. מאפיזודות כמה ונסקור הבה
 בשל יתירה במידה מתעוררת סקרנותו גרייפנבך. משפחת אצל דייר הוא גינת שהד״ר

 אך גינת. הדוקטור ידי על ונתפרסמו שנתגלו עינם, ובמזמורי עידו בשפת התעניינותו
 פעם דמיוני: נראה זה מעט של הארי וחלק מאוד, מעט אך עליו לספר יודעים הבית בעלי
 לשום דומה שאינה בשפה שירים ושרה שדיברה גינת, הד״ר של מחדרו אשה קולות בקעו
 בספק־הלצה, אמרו הבית ובעלי לחדת, אורחיס מכניס היה לא גינת הז־״ר מוכרת; שפה

 היה נדמה אחד לילה אבן־גבירול; שלמה רבי על למסופר בדומה אשה, לו ברא שהוא
 לכך, הסבר שום מצאו שלא מאחר ביתם; גג על פסיעות שומעת שהיא גרייפנבך, לגברת

 הוא דיירם: לו שברא האשה, של פסיעותיה קול בוודאי שזה )בהלצהי(, גרייפנבך העיר
 בהם יש שלדבריו גינת, מהדוקטור במתנה קיבל אותם יבשים, עלים למספר מראה גם

׳סגולה׳. משום
 לדברים אנאלוגיים יסודות לכאורה בו שיש אחר, סיפור המספר שומע גמזו מפי

 שיש ועתיקים, יבשים עלים על שומעים אנו פה גם כל, קודם הגרייפנבכים. מפי שנשמעו
 בטעות נמכרו אלה עלים ;הסחרורית אשתו על לשמור גמזו, לדברי ׳סגולה׳, משום בהם

 נשאה וכיצד נידח, בשבט גמולה את גמזו הכיר כיצד שומעים אנו אחד. ירושלמי לחכם
 שבט לאותו פעם שנתגלגל אחד, ירושלמי חכם על לו שסופר למדים, אנו כך אגב לאשה.
 משיריו שרה היתה כאשר שומעיה כל את מקסימה היתה שגמולה לנו, נודע כן נידוו.

 לשם בדו שהם משמעות, חסרת בלשון אביה עם מלהגת היתה כן שבטה. של העתיקים
לו׳. ׳ברא גינת שהד״ר האשה, ששרה וללשון לשירים אנאלוגיים הם והללו שעשוע,

 היותר לכל ביניהן שיש מנותקות, דמויות של לשורה אפוא מגיעים אנו הסיפור במהלך
 של לשבטה שנתגלגל זה ירושלמיים, חכמים שני על שומעים אנו למשל, כך, אנאלוגיה.

 גינת. הד״ר של זו היא שלישית דמות גמזו. מידי הסגולות את בטעות שקנה וזה גמולה,
 ידי על שנמכרו היבשים, העלים לכך/ בדומה הם. חד שהשלושה מתברר במעמד־העימות

 בין אנאלוגיה משום יש כנראה. כזהים מתגלים במתנה, קיבל שגרייפנבך והעלים, גמזו,
 אף במעמד־העימות גינת. כביכול, לו, ברא אותה האשה, ובין גמזו של הסהרורית אשתו

כזהות. מתגלות הן
 למחקריו והודות עעם ומזמורי עידו לשון לגילוי הודות לפירסומו זכה גינת הד״ר
 הסיפור, שבמהלך מכיוון קדומה. תרבות של שרידיה הם שהללו מצאו החוקרים עליהם.

 חושב עינם, מזמורי ואת עידו לשון־ את גינת גילה כיצד נאמר לא למעמד־העימות, עד
 אולי, שנתגלו, קדומות ספרויות שרידי עתיקים, גווילים על הדברים, מטבע חקורא,

 היותר לכל נתפסיט הקדומים ושיריה גמולה של לשונה כן, על ארכיאולוגיות: בחפירות
במעמד־העימות. כזהים נתפסים הללו גם והנה, ועינם. לעידו כאנאלוגיים

 נוסח )אנאגנוריזים(, חיוודעות של רב־רושם מענ?ד לקראת מוביל הסיפור ובכן,
בבת״אחת מתלכדים המקוטעת, המציאות הידיעה, פירורי כל שבו היוונית, הטראגדיה
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בן ר ראו צו

 - )פריפטאיה( פתאומי למעבר עד הקורא בבז־ בד ואוזדותית. כוללת אחת, למציאות
 לראיית יותר, עמוקה לראייה שולטת, העץ מראית שמז המציאות, של שטוזית מראייה

 ה׳אמיתית׳. במשמעותם ומתגליס מוזדש, מתפרשים המעשים כל שכה האמיתית, המציאות
 הסיפוק ומידת יתירד,; במידה סיפוקה על באה הוודאות אחר הקורא נהיית מכך, כתוצאה

 כגודל מקודם. ספקות׳ מ-סתורין, ב׳אי־ודאות, שרוי להיות יכולתו במידת במישרין תלויה
 פתאומית מוודאות לו הבא הסיפוק גודל כן לשהות, הקורא מוכן שבה אי־הוודאות
בהיוודעות.
 שטחית מראייה להיוודעות, חלקית מידיעה לאחדות, מריבוי זה שינוי של מרכיביו

 קרוב מבט ואולם, וזשקיפות. למען ניכרת, במידה שלי הדברים בהצגת פושטו לתובנה,
 הזכרתה את למשל, טלו, וההיוודעות. במעמד־העימות יותר רבה משמעות מגלה יותר

 את המספר. לעיני גופה מתגלוז שר\א בשעה לתיאורה בהשוואד, גמזו, אשת של הראשונה
המספר: ששמע הרכילות מפי אלא גמזו מפי לא אנחנו מקבלים עליה הראשון המידע

 שאומרים חולה, אשה שומר שנותיו במיטב נעשה במסעות רגיל שהיה זה אדם
 אמת אין ואם זו, בשמועה אמת יש אם ממיטתה. ירדה לא חופתם שמליל עליה

 עולמית תקנה לה שאין ביתו, בתון לו יש חולה שאשה הוא אמת זו, בשמועה
 על שוויתר לה די לא והיא ולהאכילה. ולטעדה ולד״רחיצה עמה לטפל בעלה וצריך
)שנד( בגדיו. את ומקרעת ונושכתו אותו מכה שהיא אלא בשבילה עצמו

 בטענות לבוא אין ואף ודאי. למספר נראה אינו ממנה וחלק היא, חלקית בהכרח זו שמועה
 ואינו שהן, כמות העובדות את מקבל הקורא ששמע. ממה יותר שמע שלא על המספר אל

 של גילה מה שומעים אנו אין למשל, ׳־p יכולתו. מיטב לפי מפרשן אם כי עליהן, מקשה
 היא שהאשה בנפשו, לדמות עשוי הקורא בבעלה. להתעלל מניעיה הם מה או גמזו, אשת
 מתברר, הדברים בהמשך רק וזדיבור. בלשון זקנה/ ׳מכשפה מרשעת, גמזו, של גילו כבת

 לפי העמידה בגיל היה כבר הוא ואז הכירה, גמזו כאשר שתים־עשרה כבת היחה שגמולה
 נקבעה הזקנה׳ ׳המכשפה שתדמית ולאחר או־זר, בהקשר נאמר זה דבר אך־ הסימנים. כל

 ׳מוותר אשר לגמזו, סייג ללא נתונה הקורא אהדת מקום, מכל הקורא. בנפש נקבעה( )אם
4בו. מתעמרת עוד טובה, לו שתחזיק תחת וזו, החולה, אשתו למען עצמו׳ על

:במעמד־ההיוודעות המספר לעיני מצטיירת שהיא כפי גמולה, תיאור את עתה נא נבחן

 ויחפת לבנים עטופה צעירה, אשה עמדה הוזדר ובתוך החדר את האיר הלבנה אור
 החלון שאצל השולחן לפני ישב בחור ואדם עצומות ועיניה פרוע ושערה דגליים

 ומסופקני הבנתי, לא מדבריה אחד דבר האשה. שדיברה כל הנייר על בדיו וכתב
)שפח( שכזו. נעלמה לשון שמבין בעולם אדם שיש

 לגרוע אחד, מצד באה, זו׳, בשמועה אמת אין אם זו, בשמועה אמת יש ׳אם המוסגרת, וזהערה .4
 שתי לקראת פתיחות ליצור כדי בה יש שני, מצד בספק; ממילא המוטלת הוודאות ממידת

 בירידה אמורים הדברים אם - ממיטתה ירדה לא חופתה נזליל גמולה, :רלוואנטיות אפשרויות
הסהרורים. כדרך ממיטתה ירדה היא שמסתבר, כפי אך, בני־אדם; כל כדרך מהמיטה
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ר פו ן של טי ו נ ג ר ע פו סי ן - כ ו י ו ע ד עי ם' ב׳ נ י ע ו

 משאר או השמועה, מפי הראשון תיאויה לפי גמולה, את לעצמנו תיארנו כך האם
 דומוז, זה תיאור הזהויות. נתבלבלו המספר ב־עיני גם הסתם, מן 5גמזו! מפי התיאורים,

 דומה שהוא ממה יותר גרייפנבך, דמשפחת אליבא לו, ברא גינת שהד״ר לבחורה כנראה,
:הבאה הערתו שחעיד כפי גמזו, אשת על לו שהיתה לתדמית

האשה. מתני על זרועותיו את ועיקם החדר לתוך וקפץ ונימום ארץ דרך גמזו שכח
)שפח( זרה. אשה וחיבק זר לחדר נכנם אשתו על חייו את שנתן זה צנוע אדם

 גורלה בתפיסת גס אם כי גמזו, אשת של החיצונית בתדמיתה רק לא חל המפנה ואולם,
:הפנימי ועולמה

 לכי לה, ואמר הבחור ענה אהבתה. כל שהבשילה בתולוז נערה כקול היה וקולה
 לכי אומר אתה לן שציפיתי השנים כל אחר גמולה, אמרה אשך. אחר גמולה
)שפח( גמולה.

 יותר דומה השער, ופרועת היחפה לבנים, העטופה הצעירוז, האשה חיצוניותה מבחינת
 שכוחות אשה של רומאנטי לארכיטיפ ביאליק, בשירת ישראל לשכינת מאשר

 תיאורה אהבה. כוחות ובין נבואיים כוחות בין ננתוכה, עצורים עצומים אי־ראציונאליים
 כוחות של התרשמות משום בה שיש ארכאיות, לה משווה לבנים, עטופת יחפה, כדמות

 מטונימיה הוא הפרוע השיער המודרנית. הציוויליזאציה ידי על אולפו שלא פרימיטיביים,
 הפרוע השער ;החיצוניות מטיפווו להימנעות בכך, מה של לפרטים תשומת־לב להיעדר

 ולמוסכמות לסדר מאשר יותר הפראיים, הפנימיים, לכוחוו! לשעייה טבעי לסמל אפוא הפך
המיושבים. החיצוניים,

המיסטית והתובנה הארוס
:שכינה׳ = ׳גמולה הזיהוי על כותבת אורון מיכל

כהתגלות השכינה מופיעה באגדה האגדית. השכינה דמות את הוזייתה הקבלה

 השכינה של זו ארשת בזהותה. לטעות מקום מניחה ׳אינה :גמולה של זה תיאור על מעיר טוכנר .5
 ״לבדי״(׳ ביאליק: )עיין כאחת החדשה העברית ובספו־ות המסורת בספרות טבועה וזמקוננת
 על ביקורת ומותחת בהסכמה, זו קביעה מצטטת (,161 )תשל״ז, אורון (.112 ,1968 )טוכנר,

 שגמולה וטען, הסוף עד גמולה של האלגורית זוזותה את לפענח ניסה ׳לא אשר קורצווייל,
 אטען, בהמשך ומאגי״׳ קמאי רחוק, ״משהו כדבריו: או - והארכאי הפיוטי את מייצגת

 קורצווייל הולך קונקרטיים־ספציפיים, פירושים פני על מופשטים־כלליים פירושים שבהעדיפו
 הרצון כל עם עניין, של ולגופו הלגיטמית. הספרות ביקורת של בדרך זה סיפור על במסתו

 צעירה, ־אשה זו שכינה׳. = ׳גמולה בזיהוי כל־כך ודאי כאן מה לראות יכול איני הטוב
 ׳בכנף האחרון, בנה בעד ומגוננת ועזבוה, גדלו בניה שכל אשה וזו ויחפת־רגליים; פרועת־שער

שתיהן. לגבי הנקוטה הנקבה ללשון פרט דמיון כל רואה איני שבורה׳.
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דרכיו, בכל ישראל עם את המלווה לדמות אותה המכה הקבלה ואילו הקג״ה
לה. בצר ופוגעת המקנאה לאהבה, והמצפוז הנאהבת אשה ממש, אשה לדמות

(164 תשל״ז, )אורון,

 יהיוז נכון יותר השכינה. עם גמולה את לזהות שצריכים ראיה, משום בכך אין ואולס,
 וזה לשכינה זו - לאפיון נשי ארכיטיפ באותו משתמשים עגנון והן הקבלה שהן להגיד,

 עצומים, אי־ראציונאליים כוחות כאמור, עצורים, שבה אשה של ארכיטיפ לפנינו לגמולה.
 ואף ולפגוע הנשמה כלות עד לאהוב יודעת היא דו־ערכיותה: בכל האהבה את המגשימה

 זה לארכיטיפ עגנון נזקק מדוע לשאול, מקום אין מתודולוגית מבחינה לה. בצר להרום
 יכולה היא שאין לאהובה, רבות שנים וכלה המצפה צעירה אשה של דמותה לעיצוב
 הדתות, כל בני המיסטיקונים ולמעשה הקבלה, מדוע להקשות, מקום ויש יש להשיגו.
 ערך העגריח, באנציקלופדיה כותב למשל, וורבלובסקי, צבי ארוטיים. לסמלים נזקקים

:׳מיסטיקה׳

צור ראובן

 לאוביקט סוביקט בין ההפרדה ביטול עם ס!™(, mystiea) אחדות של זו חוויה
 של השניות על כל״כולו המיוסד דיסקורסיבי לביטוי בנקל ניתנת אינה בה, הכרוך

 של חזק רגשי באפקט גם קרובות לעתים מלווה הייחוד חווית ואוביקט. סוביקט
 הבולטת הארוטית לסימבוליקה העיקריים הגורמים בין היא זו תכונה אהבוז.

 בעיני לסמל העשויה הארוטית כחוויה אין שכן, שונות, מיסטיות במסורות
שבאהבה. דבקות מתוך לאחדות משניות התעלות של האכסטאזה את בני־האדם

 ביותר עזה בערגה וכן אהבה, של חזק רגשי באפקט שמדובר ספק אין גמולה, של במקרה
 אלא בה׳. הכרוך לאוביקט סוביקט בין חהפרדה ביטול ׳עם אהובה, עם אחדות של לחוויה

 למעלה אהבה סיפור של לצורך ארכיטים, או במוטיב, לגיטימי שימוש פה יש שכאמור,
מטאפורית. או סמלית הצדקה לו לחפש צורך כל ואין הדעת, טירוף ועד היגיון מכל

 תשומת־הלב הסטת הוא בסיפור וההיוודעות המפנה של המרכזיים ההבטים אחד
 ההתמקדות אל בו, המתעמרת באשתו במסירות המטפל לבעל, הנתונה הטבעית מהאהדה

 ממנה קשיש לגבר הנשואה צעירה אשה היא מתגלה, שהיא כפי זו, האשה. של בטראגדיה
 שנים. גבי על שנים לו ומצפה בינה מכל למעלה עד צעיר גבר האוהבת רבות, בשנים
 )או הצינית אדישותו לא אפילו בדרכה, לעמוד יכול לא מכשול שום מגיע, הוא וכאשר

 התעללותה בדבר השמועה את חדש באור מציג זה גילוי אהובה. של המוסריים?( מעצוריו
(.7אשם )רגשות התעללותה למרות אליה שלו מסירותו את אף ואולי בבעלה,

נרורח תכליתיות
 אנו סהרוריות, גמולה. של סהרוריותה על חדש אור לזרוק כדי ההיוודעות במסכת יש

ח,3הע באנציקלופדיה קוראים היא: וי

 הכרה או חלקית שינה של במצב אוטומטית בצורה דברים ועשיית הליכה
 עניץ עוררה ובימי־הביניים קדם מימי עוד מוכרת הסהרוריות תופעת מעורפלת.

... וההתבגרות. הילדות בגיל שכיחה הסהרוריות שבה. הדראמאטיות בגלל רב
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ר עגנון של סיפור פו עידו עיון - כסי ועינם' ב׳

 בעלי דינאמיים, ילדים אצל דו־פעמית או וזד־ תופעה היא הסהרוריות לפעמים
. שינה תון הליכה הוא סהרוריות של העיקרי הסימן עשיר. דמיון . .  הסהרורי .

התחמקות, מישהו, או משהו אחרי התחקות כגון מורכבות, פעולות לפעול מסוגל
אן־■ ולפעמים חשמלי, מקרר פתיחת כתיבה, במכונת כתיבה מכשירים, הפעלת
 על טיפום כגון בהקיץ, נעשות היו לא שבוודאי רבה, בסכנה הכרוכות פעולות
 כל ברורה. תכליתיות סמלי, תוכן לא־מודעת, סיבה האלה הפעולות לכל קירות.

 לגמרי אטום והוא פועל שהוא בפעולה ורק אך מרוכזת הסהרורי של תודעתו
סביבו. לנעשוז

 של מצב שבין הבולטת הסתירה מן הבנתי, לפי נובעת, שבסהרוריות ה׳דראמאטיות׳
 בהתנהגות מזה. הברורה והתכליתיות מזה, האדם מעשי על מודע פיקוח חוסר של שינה,

 אי־ראציונאליים כוחות של הברורה פעולתם על חטוף מבט להעיף מדמים אנו הסהרורי
 הרחמניה שידה אימה, ומעוררי מסוכנים כוחות תת־מודעים(, בין על־אישיים, )בין עזים
מעינינו. אותם כיסתה ההשגחה של

 הסיפור שבהן הסטרוקטוראליות הדרכיט על עמדנו והמפנה ההיוודעות על הדיון במהלך
 המופרדים המראות לעולם מבעד החדירה תחושת את התובנה, תחושת את מעורר

 תובנה תחושת מוסיף הסהרוריות של זה ניתוח האחדותית. העמוקה, ה׳אמיתית׳ למציאות
 ישותנו על המתקבל יום־יום, לנו ידוע שהוא כפי המראות, לעולם מבעד התוכן: מצד גם

 אי־ו־אציונאלית, מציאות של קצה אפם של פתאומית לראייה זוכים אנחנו הראציונאלית,
עמוקה.
 בוא לפני בראשיתה. גמולה של סהרוריותה אופי היח מה יודעים, אנו אין ועוד. זאת

 בעלת דינאמית, ׳ילדוז היתה שהיא אותנו לשכנע כמדומני, ׳יקשה לא כי למקומה)אם גמזו
 נושאת זו סהרוריות גמזו, עם המספר פגישת בזמן ההווה, בזמן אך עשיר׳(. דמיון

 מתמקדת היא ;אסורה אהבה של מחיצותיה את לפרוץ באה היא מאוד. ברורה׳ ׳תכליתיות
 כווזות רק לשרת באה אינה בשנתה גמולה של הליכתה אהובה. דר שבו הבית גג על

ברור. פסיכולוגי הסבר גם לה יש - לחיים שמעבר
 של ממקורותיה אחד נוסף. עניין על חדש אור זורק נעלמה/ ׳תכליתיות של זה, גוון
 וזמספר נמשכים שבו האי־ראציונאלי הכוח הוא הטיפור על השורה המיסתורין אווירת

 יש זו תופעה ברורוז. הוזלטה כל בלי פעמיים, לשם, מגיעים שניהם גרייפנבך. לבית וגמזו
 תכליתיות משום בהן יש זו וגם זו גם לעיל. בה שדנו כפי הסהרוריות עם משותף רכיב בה

 בהתאם פעולותיו, את מכוונת נעלמה יד כאילו עצמו, הפועל לאדם בלתי״מובנת אן־ ברורה
 בה יש - ערבים באותם הדמויות לשתי פעמיים מתרחש שהדבר העובדה נעלמה. לתכלית

 אם בלתי יחדיו שניים )הילכו על־אישית נעלמה, תכליתיות של הרושם את לעורר כדי
נועדו־ן(.

 שניים־שלושה ילון שבהיעדרם גרייפנבן־, הזוג לבני כמעט, בעל־כורחו הבטיח, המספר
 גרייפנבך לבית מגיע הוא הראשונה בפעם הבטחתו. את לקיים מיהר לא אך בביתם, לילות
 מקיים הוא השנייה בפעם ;הריק לביתו לחזור לו התחשק ולא ממילא, מביתו שיצא מפני

 לתכלית אי־המודעות כביתו. המים בזרם הפסקה חיצוניות: נסיבות בגלל שוב הבטחתו את
 ללון דעתי כ׳החליטה לשון משימושי גם משתמעות בהם הגמורה ואי־השליטוז המעשים

מתהרהר הרדור ׳וכמין או כאן/ ללון ׳החלטתי המקובלת ההבעה דרן־ במקום )שנב(, כאך
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 וזו המספר של הנעלמה׳ ה׳תכליתיות בין הדמיון את מוצא שאתה במקום אך מאליר)שנג(.
 של הסטרוקטוראליות הפעולות אחת מזו, יתירה ההבדל. את גס מוצא אתה שם גמזו, של

 הניגוד. דרך על גמזו אצל הנעלמה׳ ה׳תכליתיות את להבליט היא המספר אצל זו תופעה
 עזוב. בית באותו הלילות באחד גורליות פגישות נכונו למספר, כמו שלא לגמזו,

ממיטתה: שנעלמה אשתו אחר בחיפושיו גרייפנכך לבית גמזו מגיע הראשונה בפעם

 ועל הרוח הולך סובב צפון, אל וסובב דרוס אל הולך אותה. לבקש אני יוצא
 הביאני מה יודע ואעי בגיא עומד עצמי את אני מוצא פתאם הרוח. שב סביבותיו

ליכנם, טעם שאין אני יודע ליכנם. מושכני לבי התחיל אחד, בית אני רואה לכאן.
)שנה( נכנסתי. כן פי אף.על

 באופן מוצג הדבר הפעם אך מדעתו, שלא שוב בית, לאותו גמזו מגיע השניה בפעם
 למחרת שיבוא למספר גמזו הבטיח השנים, נפרדו כאשר לכן, קודם ערב יותר. דראמאטי

 לא לבקר והלך הבטחתו את כנראה שכח גמזו אשתו. את מצא אם לו לספר לביתו, אליו,
 בבית מודמנים בלתי״צפוי, באורח שניהם, והנה, עמרמי. אצל אם כי המספר אצל

 עלילת של הישיר מעניינה שאינם דברים על שהרהר, מה על גמזו הרהר בדרכו גרייפנבך.
 מסופר מכן לאחר הקול׳)שעב(. אחרי הלכתי צעקה. קול פתאום ׳שמעתי והנה, הסיפור,
- כן־ ואחר הצעקה. בקול המעשה

 לי מה ותמהתי, עמדתי בגיא. עומד עצמי את ומצאתי וזדרך מן ירדתי לביני ביני
 מג־ין הלכתי. זר לבית הלכתי, ולהיכן עמרמי, אצל לילך הייתי שצריך הרי כאן?
לכאן. באתי מה שום על אמש הבנתי שלא כשם מבין, איני אני זה, דבר אתה

)שעב(

 ׳אמרתי גמזו. צעדי את המכוונת הנעלמה לתכליתיות סימן במעשה לראות נוטה המספר
 שלא אלא אותו, מוליכות רגליו שם מתבקש שאדם למקום רבותינו, אמרו כך לא ועניתי,

 בסיפור פותח והוא זה, הסבר עם מסכים גמזו מתבקש׳)שעב(. מה לשם יודע אדם עת בכל
 הפגישה בסוף גמזו מפי שומעים אנו דומה הערה זו. השקפה לתמוך כדי בו שיש ארוך

 שאתה ידעתי ולא אור ראיתי שלא שכן כל לכאן, שבאתי עצמי על אני ׳תמה :הראשונה
 הטעם׳)שסד(. בטל לא באתי מיבה מאיזו יודע איני ואם לדבר, טעם יש ודאי אלא כאן,

 שבו למקום מגיע גמזו ממנה, וכתוצאה ;פעולתם במלוא נמצאים המיסתורין כווזות ובכן,
גורליים. והיוודעות עימות לו נכונו

 הראשונה, הפגישה בסוף זה? לבית בואו תכלית גמזו מעיני נעלמה כה האמנם ואולם,
 הכיפה את )מוזליף פרידה טרם של הטקסיות המחוות את מבצע והוא ללכת עומד גמזו

 בפיסקה לכאן)כמצוטט בואו סיבת על תוהה מוזדלת, חוזר הוא אך במגבעת(. שבראשו
שואל: הוא ולבסוף הקודמת(

 עם נסע - הוא? והיכן - שמו. גרייפנבך ד״ר אחד אדם לו, אמרתי כאן? דר מי
מקצועו. את שהניח רופא לו, אמרתי גרייפנבך? דוא רופא ... לארץ. לחוצה אשתו
אזניו גמזו זקף ... ואתה. אני כאן? מי מהם וחוץ גמזו, אמר שואלי אתה מה לשם

בן או ר ר צו
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ועינט׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של טיפור

 מצוי שאינו אוזד, דייר עוד כאן יש לו, אמרתי אחרי דייר שוט כאן יש ולא ואמר,
 מה ושאל, חזר קטנה שעה אחר ושתק. מנים גמזו האדים שואל? אתה למה בביתו/

)שסד-שסח( דיירי אותו של שמו

 חקרנותו כאן בולטת גמזו. של התנוזגותו לוזבנת ביותר משמעותי נראה זה דו־שיח
 )פעמיים( נשאל הוא כאשר מתשובה התחמקותו שני ומצד אחד, מצד גמזו של היתירה

 שאלה שואל הוא תשובה במקום הראשונוז, בפעם שואלד. אתוז למה( )או מה ׳לשם
 לשלושה ניתנת זו מוזרה התנהגות ושתק׳. פגימ גמזו ׳האדים השנייה בפעם נוספת;

 לבית דווקא בא מה שום על ידע לא באמת גמזו אוזד, פירוש לפי אלטרנאטיביים. הסברים
 מתוך ,rrjfo דיירי הם מי להתעניין, מתחיל הוא זוז, פירוש לפי שבעולם. הבתים מכל הזה

 דווקא. וזזה למקום נתבקש מה שום על רמז לו תיתן לשאלתו תשובה שמא בעלמא, תקווה
 דר ׳מי יד, כלאחר לשאול, בדעתו משוט״מה ועלה ללכת, בדעתו היה כבר זה פירוש לפי

 מצפים היינו ראשית, בהתנהגותו. פרטים מספר עם זה פירוש ליישב קשה אך כאף.
 אך כאן. עוד מי יתעניין לא אבל האיש, מיהו יתעניין ואולי־ ׳גרייפנבף, בתשובה שיסתפק

 השואל אם נוספים, דיירים על לשאול מקום עוד אין בוודאי ואתה/ ׳אני התשובה, לאחר
 מה ׳לשם השאלה, על מלענות רזתחמקויורניו לגבי הדץ הוא כל־כך. תמים שואל באמת הוא
 אדם של תגובתו זוהי ושתק׳. פנים גמזו ׳האדים השניה שבפעם לאחר בייחוד שואל׳, אתה

 הוא פניו אודם ולמעשה - הטגירוהו שאלותיו שמא וחושש דבר, להסתיר המבקש
שמסגירו.
 דווקא, הזה למקום בא הוא מדוע היטב, יודע גמזו הפוכה. אפשרות שומע אתה ומכאן

 הוא מתחמק מדוע מסמיק, הוא מדוע ברור אז או(היתממות. אלא אינן תמיוזותיו וכל
 שאין עד שקיבל מתשובה מסתפק הוא אין ומדוע שאלותיו, את שואל הוא מדוע מלהגיד

 תתפרשנה מהדלת ווזזרתו ללכת חכנותיו זה, במקרה דייר״המשנה. על מידע מקבל הוא
 להעמיד כנסיון לחילופין/ או ;הבית דיירי על ישירות בשאלות להסתכן כדאי אם כלבטים,

 כנגד בעצם. חשיבות כל כביכול לה נודעת שלא שאלה, לשאול עכשיו רק שנזכר כמי פנים
 להונות מבקש שגמזו לכך רמז שוס אין בסיפור אחר מקוס שבשום לטעון, אפשר זה פירוש

המספר. את
 ואינו יודע גמזו הללו. הקצוות שני בין אי״שם מצוי גמזו להתנהגות השלישי הפירוש

 שבו בכיוון־ הבחין הוא אולי האמת. כל את לגלות מבקש ואינו מבקש הוא :האמת את יודע
 כלשהי? תכלית בו יש או הוא מקרי זה כיוון אם לבח־, מבקש והוא בשנתה אשתו הולכת

 תקווה בו ונעורה קצה־חוט, איזה רק אינטואיציה, מעין קל, חשד איזה בו ניצנץ אולי
 לו ניתן מקום, מכל שלוז חייו גורל ולפתרון אשתו חידת לפיתרון יובילנו זה שחוט

 של יותר מלאה בהבנה ולזכות הקצוות שני את לקשור יצלירו שמא נוסף. קצה־חוט
אומר: הוא בטעות, שנמכרו הסגולות על בדברו חייו? משמעות

 שנתגלגל ירושלמי חכם אותו הוא וזקונה, את מכירה שגמולה עלי דומה פעמים
 שכל אחת ראיות. שתי לי יש זה ולדבר בווינה. שהייתי בזמן גמולה של למקומה

כאן, שהיא הימים כל כן עשתה שלא מה ידל ידל ידל שירה את שרה היום אותו
 שפירשה מיום כן עשתה שלא מה במקומה, שמדברים בלשון לדבר שחזרה ושניה

שהיתה ימים נזכרה אותו שכשראתה לכך, גרם הקונה אותו ובוודאי מאביה,
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צור ראובן

 כתכם היה מלובש אצלם כשבא אלא אצלם, בא אדם ואותו במקומה, שרויה
.ירושלמי וזכם עצמו עושה מקומות לאותם שכא מי שכל ירושלמי, . . )שנט( .

 שהוא ׳ש... עלי דונ?ה ׳פעמים לשון כך על ותעיד ודאות, של עמדה מתוך מדבר אינו גמזו
 אך בעיקריה, כמסתבר, צודקת, והיא אחרת, או זו במידה עמומה אינטואיציה זוהי נוקט.

 של תת־תודעתה( תודעתה)או שאין להניוז, טביר ההיוודעות בעקבות גפרטיה. דווקא לאו
 אם כי נשכחות, לה מזכירה רק לא בביתה הירושלמי החכם הופעת כל־כך. פאסיבית גמולה

 הסיבה, זו חדשות. תקוות בה מעוררת וחיא ממושכת, ציפיה של קיומה משום בה יש
כקדם. נעוריה מחדשת שהיא לכך כנראה,
 הגיא, לכיוון שהוליכו גמזו, רגלי את מבוונות עמומות שאינטואיציות להניח אפוא סביר

 ועם עמרמי, לעקיבא בערב לצאת סיבה הוא מחפש לכן טיבן. מה ברור, לו שיהיה מבלי
 עצמו ומוצא המקורי, הכיוון מן הדעת׳ ׳בוזסוז הוא נוטה פתאום שומע שהוא זעקה קול

 שהוא הסיבה זו מדוע. דעת בלי הזה, לבית להיכנם מושכו שליבו הסיבה וזו בגיא. עומד
 ומוסיף שלו, העמומה לאינטואיציה ונכנע לעזוב, הראשון בערב מווליט ואינו מחליט
בידו. שכבר לקצוות להתקשר שיוכל חוט של קצה למצוא בנסיון הבית דיירי על לחקור
גמזו. של בנפשו בלתי־מודעים כווזות של לפעילותם היחידה העדות זו אין זאת. אף זאת

 גמזו, היום־יומ׳. חיי של ׳הפסיכופאתולוגיה לו קרא שפרויד למה נוספות עדויות יש
 סהרוריות נגד ה׳תרופה׳ את שכח גמזו דווקא. ׳מלמעלוז׳ התערבות בזה רואה כמובן,
 השכיחוני השמים ׳מן גמולה(. מיטת לפני רטוב בגד רחנברג)פרישת שמואל מרבי שלמד
 אך אחרות׳)שעא(. ישיבות בשביל ישיבתו שהנחתי משום צדיק. אותו של כבודו מפני

 על או פרויד על מקובלת שהיתה הדרך היא השמים׳; ׳מן איגה בנשכחות להיזכר הדרך
 שבבגדי׳ קרע לאחה וישבתי מעשה ונזכרתי. לידי בא מעשה היום, נזכרתי ׳והיאך פרוסט.
 ׳פסיכופאתולוגיות׳: אותן של לאפשרותן מודע עצמו שגמזו מסתבר מזו, יתירה )שעא(.

 נשימות פתאם ׳ושמע לכן, קודם ערב הביתה, שיבתו על הוא מספר לכן קוז־מ מספר דקות
 של שנשימותיה עצמו את הוא מרמה אשתו על דעתו שכל שבשביל סבור היה נשימות.

)שסט(. הף אשתו
 הוא שאין בכן המספר את להונות גמזו שביקש ממה שיותר להניח, אפוא סביר זה וזאץ

6 עצמוד׳ את להונות הוא ביקש גרייפנבך, לבית לגיא, בא הוא מה שום על יודע

 את לפחות להעלות חייכים אף־על־פי־כן, אלו; מעין בספקולאציות להפליג מהסם אני .6
 גם פעלה היום־יום׳ חיי של ׳פסיכופאתולוגיה שאותה - כוודאית לקבלה לא גם אם - האפשרות

מרפא. חשובי בבית אשתו את למסור אם התלבט גמוו כאשר דווקא טעות,3 העלים במכירת
 בביח־חולים אותה לאשפו הכוונה ובין המתעללת באשה והנכנע המסור הטיפול בין הניגוד

ת העלים מכירת יחד. הזדמנותם על היום לסדר לעבור מכדי חריף הוא מרפא לחשוכי טעו  נ
 לכך. הכספיים האמצעים את ומספקת האשם( רגשי שיכוך )אגב גמולה של אישפוזה את מחייבת
עצמו: גמזו דברי רומזים בלתי־מודע מנגנון ולאותו

 בספרים ממשמש וזה בצד שהנחתי בספרים ממשמש זה והולכים, מפשפשים שהם בתוך
 ומכרתיו יד כתבי של גל לתוך סגולות של טופס אותו נתגלגל לזה זה בין חבירו, שלקח
 יד כתב לך שאין לזכור, הייתי שצריך פי על אף זוכר איני מברתיו. למי זוכר ואיני

)שנח( מזה. חוץ מכרתיו, למי יודע שאיני שמכרתי
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ועינם׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

 כפולה. בפרספקטיבה נראים בסיפור רבים מעשים כי סיבום־ביניים, לסכם אפוא נוכל
 מכוונים מיסתוריים על־אנושיים שכוחות הטבע, לגדר מחוץ מופלאים, נראים הם אחד מצד
 אותם של רובם ואולם, המספר(. של פחותה, גמזו)ובמידה ושל גמולה של צעדיהם את

 זו כפולה פרספקטיבה פסיכולמי. הסבר ידי על הטבע, בדרך גם להסבר ניוגנים מעשים
 גינוז, אל גמולה של הגדולה אהבתה גילוי עם ההיוודעות, כשמעמד המעשים, לרוב יפה

 להסבר יותר הניתנים פרטים מספר נותרים זאת עם הפסיכולוגי. ההסבר את להדגיש נוטה
 כגון להלן, שיבואר כפי על־טבעי, להסבר יותר הנוטים אוזרים פרטים ומספר פסיכולוגי

העלים. מעשה למשל,
 הסבר, בין באי״ההכרעה שמקורה אי־הוודאות את לסלק המקובלות הדרכים אחת

 כווזות על המסתמך הסם־, ובין ועינט, לעידו על־טבעיים כוחות על המסתמך
 לאזן הדרכים אחת הקבלה׳. לעיסוק עגנון נטיית ידועה ש׳הרי להזכיר היא בלתי־מודעים,

 ראיר. כל כעד פסיכו־אנאליזה׳. עבר עגנון כי ידוע ש׳הרי להזכיר, היא זו ׳תיובתא׳
 שכנגד, לצד חוץ־ספרותית נסיבתית ראיה לגייס ניתן אחד לצד חיץ־ספרותית נסיבתית

תיק״ו. והמצב
 דעל־טבעי, כוחן להסבר טבעית אלטרנאטיבה מלהעלות נמנע אינו עצמו גמזו ועוד. זאת
:׳סגולות׳ של המאגי,

 לבך נתת לא הטבע מן שלמעלה בסגולות אתה שעסוק מרוב ... לו אמרתי
.גמזו אמר הטבע. שבדרך לרפואות .  פעם מעשה הן, רפואות בכלל הסגולות אף .

 וסיפרתי לאירופה וכשבאתי סגולות. על״ידי ונתרפאיתי וחליתי בדרך הייתי אחת
מתרפאים, היו ובהן הן רפואות בהן שנתרפאית סגולות לי ואמרו מומחים לרופאים

)שעא( וגנזון. מהן ונוחות מהן טובות רפואות שמצאו עד

 טבעית אנוש, מעשי על כפולה שפרספקטיבה והצבע, חזור כך, על הצביע (1960)קיטו
 לעמוד הראוי מן זאת, עם היווניות. הטראגדיות של ושיטתי מהותי חלק היא ועל־טבעית,

 דן שבהן בטראגדיות ראשית, ועינם. עידו ובין הטראגדיות בין בולטים הבדלים מספר על
 כוחות במפורש נזכרו לא עגנון של בסיפורו ומוגדרות. מפורשות האלים כוונות קיטו

 הגדול הלא״נודע מול ניצבים )וקוראיו( עגנון גיבורי זה, במקום תודעה; בעלי פועלים
 הפועלות. הנפשות של פעולותיהן את בשבשם הראציונאלי עולמנו לתון להתפרץ המאייס

 סופוקלם של בטראגדיות הפעולה פרטי לכל חודרת הכפולה שהפרספקטיבה דומה שנית,
 שהצענו, כפי עגנון, של בסיפורו ואילו קיטו(, של מטיעונו משתמע מקום, מכל )כך,

 לא ומשביעת־רצון כוללת לראייה ניתן הסיפור אין התפיסה. מוקד במידת־מה מתפצל
 היא זו סתירה הטבעית־־פסיכולוגית. בפרספקטיבה ולא העל־טבעית בפרספקטיבה

 לבסוף, הסיפור. של הכללית האיכות להבנת חשובה תרומה לתרום עתידה והיא מהותית,
 של מפורשת הצגה ידי על טיפוסי, באורח סופוקלם, אצל מוגשת הכפולה הפרספקטיבה

 אינן המוטיבאציות שתי עגנון של בסיפורו ואילו ;האלטרנאטיביות המוטיבאציות שתי
 בשל מקום להן ניתן רק ביותר קרובות לעתים טיפוסי. באורח במפורש, מוצגות

מידע. מסירת ידי על מאשר יותר מידע מניעת ידי על אי־הכרעה, או דו־משמעות

 בידך הפקדתי לא״י עשרה שתים ענושים כמף הכסף ׳ואת שלעיל: ההשערה את מחזקת והסיפא
מרפא׳)שנח(. חשוכי בבית לגמולה מקום ליקח כדי
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צוו־ ו־אובן

ותאנאטוס ארוס
 הוא מעקרונותיה שאחד ההיוודעות, מעמד עם המתקבלת התובנה את בהרחבה הצגנו

 שבו השלם, של כוללת לראייה וזסרי־משמעות, מנותקים, פרטים מרימי הנמרץ המעבר
 בלבד זו שלא לומר אפשר זה, במובן משמעותיים. ונעשים פתאום מתקשרים הפרטיס כל

 !איזון של הרגשה גם משיג הוא המציאות, של ר1יוו עמוקוז והבנה תובנה משיג שהקורא
 מבוזינת אם ואולם, במאמץ. הנקנית מהשלמות הנובע סיפוק, של תחושה משיג הקורא
 חוויות מבוזינת פגומה נשארת זו שחחושה הרי האיזון, הושג וחלקיו השלם בין הזיקה

 שהוא כפי האשה״הארוס, של הרומאנטי הארכיטיפ את לעיל ראינו המעוצבת. האוזבה
 מרכיביו אחד גינת. אל גמולה של אהבתה בעיצוב והן המיסטית החוויו! בתיאור וזן משמש

 סוביקט בין ההפרדה ביטול ׳עם האהוב, עט האחדות לחוויית הערגה הוא הבולטים
 הוא, נהפוך וההיוודעות. המפנה במעמד הושג לא זו הפדדה ביטול והנה, לאוביקט׳.

 לא שגמולד״ בלבד זו לא ההיוודעות. במהלך הועמקה האכזיממנציאלי וזפירוד תודעת
 כל שאין )ולקורא( לה הוברר אם כי מבוקשה, לבין בינה ההפרדה ביטול את השיגה

 אוז תשיג אם הניגודיט. כל מתבטלים שבה ההארמוניה, את אלה בחיים לה;טיג אפשרות
 ידי על תופרע הנכספוו וההארמוניה היא שאשת־איש הרי אהובה, עם האוזדות חוויית
 הפירוד הרגשת תחזור וישראל, משה כדת בעלה אל תחזור ואם המומרי; הסדר הפרת

הכללית. ההיוודעות לאחר מזו, יתירה בחומרה אפילו או כבראשונה הטראגי
 במוות. להשיגה אפשר בחיים, הוזיוב, דרך על ההפרדה ביטול את להשיג אי־אפשר אם

 בשיו־ת הן המיסטית, האחדות לחווית הרווחים הסמלים אחד וזוא המוות וגאמת,
 הפירוד על במוות לגבור מבקשת גמולה 7הרומנטית. בשירה והן המיסטיקונים

 וזיא בזה גם אהובה. עם ביחד הנכספת להארמוניה ולהגיע תקנה, לו שאין האכזיסטנציאלי
המוג־הקים. הרומנטיים הארכיטיפים אחד בעקבות הולכת

 אחת פעט שדה שהיא מה הציפור גרופית שירת לך אשיר אצלן־ מניחני אתה אם
 גבריאל ונמות. גרופית שירת את אשיר גמולה, אמרה שירי. הבחור, אמר בחייה.
 שאתה לי אתה מבטיוו זה, אצל זה קברים שני לנו תכרה נמות גדעון וחכם כשאני
)שפח-שפט( כן. עושה

 ממה גמולה של מפיה גרופית שירת את לשמוע יותר להוט גז־עון שחכם נראה, ואולם
 וביו בינו הנפער התהום תחושת את המעמיקה )עובדה יחד אתה למות להוט שהוא

 למות ׳זוכה׳ שגמולה אירוני( )באופן הוא המעשה סוף אף־על־פי״כן, מאווייה(. התגשמות
 שנייה מיד השמועה, מפי אם כי מהימן, מספר מפי מסופר אינו השניים מות אהובה. עם יחד
 או עדנה, של כלשונה תאונה, זו היתה האם דו״משמעי. נשאר עיקרו כן, ועל שלישית, או

לאפשרות יותר רומזות כתביו ושריפת גינת הד״ר צוואת טעמו? את שינה גדעוך ש׳חכם

 ,Tsur) אחר במקום בהרחבת־מה עמדתי זו תופעה של הטטרוקטוראלי הסברה ועל כך על .7
1971.)
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 האדם את המרוממת האיזו־ו, נקודת את משיג( הוא )אם הסיפור משיג כאן רק 8השנייה.
גיתה. של בלשונו חיים/ או מוות רע, או טוב אומללות, או לאושר ׳מעל

ועינס׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

אירונית אגאלוגיה - ורר!ע חזית נ.

 מאגיים כוחות האחורי. שברקע וזה שבחזית זה עולמות: שני כן, אם ועינם, בעידו
 עשוי שבחזית, הקרוב, העולם שברקע. המרוחק בעולם שולטים קבליות ונוסחאות
 שני בין הזיקה טיב שברקע. העולם על כפארודיה אסילו או אירוניה, כמעין להיתפש
 גרייפנבך שבו זח אנאלוגיים: מעמדות שני בין השוואה על״ידי להתברר עשוי העולמות

 גאואל בן גבריה שבו וזה למספר, אותם ומראה ברזל מקופת עתיקים עלים מיני מוציא
לגמזו. אותם ומראה ממערה עתיקים עלים מיני מוציא

 עלים מעין וחומים ישנים עלים שני משם והוציא ברזל קופת ופתח גרייפנבך עמד
 את שרואה עיניו מהבטת היה וניכר בנחת העלים את לפני הציע ישן. טבק של

 השקפתי הראייה. מן נהנה אני היאך לראות וממתין נאה חפץ לי שמראה כמי עצמו
 חזרתי וראה. הבט גרייפנבן אמר זהי מה אותו ושאלתי קטנה, כשעה העלים על

 וצורות משונים קווים מיני מלבד כלום ולא אלה בעלים ראיתי ולא והבטתי
 סתרים. כתב של אותיות כמין בהם לראות יכולים רוצים שאם משונות,

)שמח-שמט(

 ועולים שמתגבהים הגבוהים ההרים מגדודי גבוה הר אצל שהגענו עד עמו הלכתי
זקוף. סלע אצל שעמד עד לסלע מסלע וקפצנו להר עמו עליתי מרומים. לגבוהי

:תשובה ללא ובסימני־שאלה אי־ודאויווז מלווה הכתבים שריפת גם אך •8
 שהחזיר לילה באותו כתבית את גינת שרף אימתי היה. כתביו של זה שאפר הדבר 3קרו
 לגינת גרם מה עמה? ונהרג גמולה את להציל שיצא לילה באותו או גמולה את גמזו

 במקרה שנהוג כמו הרבה. שנים עליהם שיגע דברים קלה בשעה ידו מעשה את שוזיבל
 קשות ספקות כאן, היה נפש דכדוך ואומרים, קלה בתשובה השאלה את פוטרים שכזה
 שאלות על ספקותיו, היו ומה דכאון לידי נפשו את הביא מה ואילו כך. לידי אותו הביאו

שלי.( ההדגשות )שצד; . ... תשובה אין אלו
 ספריו הוצאת על המו״לים זכות את וביטל כתביו את שרף שגינת סבור, (381-380 ,1968)צמח
 הלב מן הבדוי הבל דבר אלא אינם גינת של ״מחקריו״ כי גמזו, ידי על לכל, יוודע ש׳עתה מפני
 דהיינו אלטרנאטיבית, מאפשרות מתעלם צמח אך אמיתי׳. היסטוו־י מחקר של שמץ בהם ואין

 כ׳אינפורמאנטית׳. האנתרופולוגים, כדרך בגמולה, ושהשתמש בתום־לב והטעה טעה שגינת
 גמולה; אוזבת את בציניות שניצל על אשם רגש להיות עשוי נפשו לדכדוך המקור כזה, במקרה

 בצוותא התאבדות של מתסריט חלק היה המו״לים זכות וביטול כתביו ששריפת ייתכן לחילופין,
 זה מעין תסריט החיוודעות. במעמד חזתוז שגמולה כפי אסורה, רומאנטית אהבה של כפיסגתה

 מצטיירת שהיא כפי תאונה, של ׳מראית־העין׳ שמאחורי האמיתית׳ ׳המציאות להיות עשוי
הפרשה. את מכיר שאינו מי בעיני
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צור ראובן

 תחת חתירה וחתר שחה בינינו רואה אדם שום שאין משראה ואילך. אילך הביט
 חרס של כד אחז כשיצא לתוכה. ונכנס מערה נפתחה אחת. אבן והגביה הסלע
 מכל משונים יבשים עלים צרור לי והראה הכד את פתח בדרך ונחזור. בוא ואמר,
מכיר, שאיני משונה כתב של משונות אותיות צורות ועליהם מימי שראיתי העלים

 שאבו הצבעים ממין אינו האותיות, נבתבו שבו הדיו צבע כלומר האותיות, וגוון
 ראשי כל עם וארגמן ותכלת זהב הסופר שבלל לי נדמה ראשונה בראייה מכירים.

 הצבעים נשתנו ומביט עומד שאני בעוד האותיות. את כתב ובהם הקשת צבעי
 הדוקטור שהיה כאותם ים, של ממעמקו ששולים האצות לצבעי עצמם והפכו לעיני
 על הבטתי בלבנה. שרואים הכסף כנימי נדמו ואלו אלו יפו. של מימה שולה יכניץ
 של אביה היה דומה גמולה. של אביה על והבטתי האותיות על והבטתי העלים
 בבחינת תוזילה בעיני שהיה ומה לעולם. מעולם נעתק כאלו שעה באותה גמולה
 איני הדבר משמעות מה תשאלני אם לאמיתה. כאמת והולך מתברר התחיל דמיון,

)שנו-שנז( גמור. בבירור לי ברור הכל לעצמי כשאני להשיב. יודע

 העלים של ומקום־המסתור הנוף ביניהם. השוני את מבליטה המעמדות שני בין האנאלוגיה
 ומקום והגרייפנבכים המספר נתונים שבו הרקע מימטי־גבוה; הוא גמזו מוסר שעליהם
 העלים תיאור נמוף. ׳חיקוי משום בהם יש - העלים את גרייפנבך מוציא שממנו המסתור

 לתיאור מוסיף זה, לעומת גמזו, רבה; התפעלות מעורר אינו ישף טבק של עלים כ׳מעין
 כתב של משונות אותיות צורות כ׳ועליהם תיאור זאת, ועם המופלא. סממני כל את העלים
 המספר ידי על שתוארה עצמה מציאות אותה על מוסב להיות עשוי מכיר׳ שאיני משונה
 של אותיות כמין בהם לראות יכולים רוצים שאם משונות, וצורות משונים קווים כ׳מיני

 את מעביר והוא המספר, ספקנות על מעיד רוצים׳ ׳שאם המוסגר המאמר סתרים/ כתב
 של הפסיכולוגיה לתחום !(בלבד זה )בפרט התיאורים שני בין ההבדל של הכובד נקודת

 הרושם ובין המספר על עושים שהעלים הרושם בין אירוני פער משום יש המתבונן.
 טמון זה אירוני לפער האובייקטיבי הקורלאטיב עליו. לעשות מבקש שגרייפנבך
 אירוני פער אך ממנו. להתפעל שצריכים מהו הקורא(, של )ועמו המספר של באי״ידיעתו

 אנאלוגיים, מעמדות שני לפנינו ומעימותם. הלו המעמדות שני מהסמכת נפער בהרבה רחב
 מונחים המעמדות ששני מכיוון הנמוך. החיקוי בסגנון חברו הגבוה, הוזיקוי בסגנון האחד

 לראותם אפשר אחד, בפסוק ונשוא כנושא ולא אחד, בסיפור כביכול, זה, בצד זה
 גם לראותו ניתן מופלא, כאירוע שמוצג מה יתירה. מחויבות בלא זה, את זה כמאפיינים

 לראותו עשוי המאמין כבנאלי, שמוצג מוז להפך, או נמוך: חיקוי של בפרספקטיבה
המופלא. של בפרספקטיבה

 עלים אותם אלה האם הללו. המעמדות שני בין ההשוואה אל מתלוות אי״ודאויות מספר
 מכר לו כחכם ׳גינת את בלוויה מזהה גמזו בלבד. אירונית אנאלוגיה פה יש אם או עצמם,
 דרך על הגבוהה, העלילה הנמכת ברור: האפקט מקום, מכל הסגולות. את בטעות

 עלים אותם הם אם הטבע. חוקי שולטים שבו מציאותי, בעולם הפארודיה, או האירוניה
 )או עליהם הבעלות שינוי או מקומם שינוי בעקבות טבעם את שינו הם האם עצמם,

 של העשיר דמיונו אלא זה אין שמא או המופלא. מן כמובן, יש, זה בשינוי וגם שניהם(,
 על העלים? של בטבעם הזאת המופלאה רפוזה1למטאמ שגרם המאוהב(, המאמין)או גמזו

ולראותן השערות לשער נחליט כן אם אלא לעולם, תשובה לקבל נוכל לא אלה שאלות
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ועינם׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

 אך רבים, בפרטים לכף אישוש )ומקבלת מניחה כאן המוצעת האינטרפרטאציה כוודאיות.
 שמהלכת ומי הסהרורית גמולה :זהים דם וברקע בחזית האנאלוגיים שהפרטים בכולם(, לא
 המציאו ואביה שגמולה הלשון !גינת וד״ר גדעון חכם :הגרייפנבכים של ביתם n על

 לגרייפנבך במתנה נתן גמזו שד״ר שהעלים לוזניח, למדי סביר לפיכך, עידו. ולשון
הם. חד - בטעות מכר שגמזו והסגולות

 ׳נשתנו לכתוב היה די הדימוי לצורך רכניץ. הדוקטור של שמו בהזכרת עניין משום יש
 מן האצות את השולה מיהו רלוואנטי זה אין הים׳. אצות לצבעי עצמם דפכו לעיניו הצבעים

 מיותרת עודפת, אינפורמאציה מנדב המובלע( המחבר גמזו)או זו מבחינה חוף. ובאיזה הים
 להיות שחדלות לאצות, ממשי קיום קונקרטיות, משווה זו אינפורמאציה הדימוי. מבחינת

 לתודעתנו מביאה זו תחבולה ועוד. זאת בלבד. הדימוי לצורך קיומן שכל סתמיות, אצות
 את מרצוננו משביתים ושאנו וסגה־, דוי3 עולם לפנינו לפיה המבדית, ההסכמה את

 הוא רכניץ הדוקטור זו. הסכמה של גסוז הפרה ידי על זאת עושה והיא ;בו אי־אמוננו
 המסגרת מופרת זה איזכור באמצעות אמונים(. )שגועתעגנון של אחר בסיפור ימי ביולוג

 בולטים אפקטים שני ואותנו. אותו הסובב מהעולם הסיפור את המבודדת והנוקשה הסגורה
 לא־בדויה, מציאות של אופי לכאורה מקבלת המבדית המציאות אחד, מצד זו. לתחבולה

 לראות הקורא נטיית מתחזקת ובכך בסיפורים בלתי־תלוי באורח כביכול הקיימת
 מהעולם לנו הידועים החוקים שולטים שבו עולם, שבסיפור־החזית המסירה בסיטואציית

 לא־בדויה למציאות מבדית ממציאות הנפשי המערך היפוך אל שני, מצד החוץ־ספרותי.
 על מציירים שבו טלוויזיוני, לפעלול דומה? הדבר למה משל חידוד. של איכות מתלווה

 לתוכו. ונכנסים הבית של הסכמאטית הדלת את פותחים מכן ולאחר סכמאטי, בית הלוח
 מערך להחליף ונאלץ ׳מרומה׳, עצמו את מוצא המבדה, כללי לפי לשחק שהסכים הצופה,

להלן(. כן )ועל שבסיפור החידוד איכויות ^זאר על נוספת חידוד של זו איכות נפשי.
 נערה, לו בורא גינת הדוקטור החזית. בסיפור לרוב מופיעים מופלאים אגדיים מוטיבים

 בלילה שומעים הגרייפנבכים מופלאה. בלשון ושרה מדברת היא לשרתו; גבירול, אבן כמו
 וגמזר המספר שם. מהלכת גינת הדוקטור לו שברא הנערה כאילו משל ביתם, גג על צעדים

 נעלמה יד כאילו משל שנדברו, למה גניגוד באקראי, פעמיים, גרייפנבך בבית נפגשיט
 מציאותיים, הסברים מתבקשים הללו האירועים לכל שכמעט אלא צעדיהם. את כיוונה

 ׳חשיפת משום כאן יש המודעת״למחצה. או הלא־מודעת הפסיכולוגיה מתחום מקצתם
 לידי קוראיו את הביא שהסיפור לאחר המיסתורין, הנמכת ובעקבותיה אמיתי׳, פרצוף

 סיפור״הרקע בין האנאלוגיות כביכול. העל־טבעיים באירועים נפשית מעורבות
 הנה, הרקע. שבסיפור המופלאים המאורעות את אירוני באור אפוא מציגות וסיפור״החזית

 כעל־טבעי, והגיאוגראפי הכרונולוגי לריחוק מבעד שנראה מה הסיפור, כביכול אומר
 הכמו־מוסלאים האירועים והפסיכולוגיה. הטבע חוקי בגדר אך אמנם, כנדיר מקרוב ניאה

 שבסיפור האירועים במופלאות ספק להטיל כדי בהם די - מופלאותם והפרכת שבחזית
 הסבר גמזו ידי על הנמסרים המופלאים שלאירועים ׳להוכיח/ כדי בהם אין אך הרקע!

 ׳נראה טענת אם כי בצידה, נפשית שמחויבות מפורשת טענה וו אין לפיכך, ראציונאלי.
הביטוי. של הוויטגנשטייני במובן ׳כ...

 רק לא בהכרח. דו־סיטרית היא אנאלמיים מעמדות הסמבת של וו פעולה ועוד. זאת
 גם אם כי סיפור־הרקע, לעלילת אירונית שהיא עלילה, לראות אפשר בסיפור־החזית

כהתרחשויות נראה הקורא( של )ובעולמו סיפור־החזית של האורבאני שבעולם מה להפך.
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צור ראובן

 יכולתנו לאובדן עדות משום למעשה, בו, יש - ראציונאלי הסבר להן שיש כמו־מופלאות
 היא האנאלוגיות פעולת לפיכו, העל״טבעי. לביות עדות המופלא־באמת, את לקלוט

 סיפור שבעלילת להתרחשויות העל־טבעית האינטרפרטאציה אפשרויות את להדגיש
 הנפשות כל בזימון הפעילים והמודעים־למחצה, הבלתי־מודעים הכוחות למשל, כך, החזית.

 הטמיר כוחה של רצונו למילוי כאינסטרומנטאליים להיתפש עשויים ההיוודעות, שבמעמד
עליונה. השגחה של

רגשי כיוונים אובדן
 היא, המבקרים בלב רבות מחשבות שעוררו זה, בסיפור החריגות התופעות אחת

 חשקה שנפשם מבקרים, ע׳. באות או ג׳ באות מתחילים הסיפור אישי כל של ששמותיהם
 של הראשונות האותיות שתי הן וג׳ שע׳ כך על הצביעו קונקרטיים־ספציפיים, בהסברים

 כן לא זה. מהסבר נחה מבקרים כמה דעת כי נראה אן־ יודע. איני מהי אז המספר. שם
זו. בהתחכמות אמנותי לפגם טעם שראה קורצווייל,

 של שלמה סיסטמה האחרונות בשנים ממש פיתח שהוא עגנון, נגד לטעון יש ומכאן
 מחידות בחידות משתעשע שהוא ביותר, ומפותלות מסובכות התחפשויות דרכי

ח אינן ושם שפה שונות, .אנמוחי הכו . . .
(141 ,1975 )קורצווייל,

 באות מתחילים הסיפור אישי כל של שהשמות למשל, העובדה, את מחשיב אינני
 הסיפור של האמנותי בערכו פוגע היה לא לי. כרורה דמשורר כוונת כי אם ג׳,

קיים. היה לא הדמויות בין הזה המאגי הקשר אילו
(142 )שם,

 ספק לי אין מאגית, היא הכוונה ואם קורצווייל. התכוון מאגי קשר לאיזה יודע איני
 פח הטומנת סיסטמה לפתח היתה עגנון כוונת אם מקום, מכל מיותרת. שהתחבולה

 לגיבוב אך משחקים׳. ובמצהלות תחיה ׳כתרועת לתוכו נפלו שהם הרי לחסידיז״מבקריו,
 מזו, יתירה מיד. להראות שאשתדל כפי מובהק, אסתטי אפקט ובג׳ בע׳ המתחילים השמות

 ומה אלגורית. דווקא ולאו היא אסתטית זו להשתעשעות העיקרית שההנמקה נראה
 מין כערבוב האמנותי, ההכרח של גסה כהפרה להראות עשוי הקלאסיציסטי שלטעם

 מן ואסתטית, אנושית איכות בו לראות עשוי למשל( )הבארוקי, אחר טעם בשאינו־מינו,
ביותר. החשובות

 ידועה התופעה שבסיפור. המשניות או המרכזיות הנפשות שמות על פה אחזור לא
 הסיפוו־, מעלילת ׳מיותרת׳ דיגרסיה בכחינת שהוא אחד, קטע לצטט מבקש אני אך ברבים.

 שהומרום כמו גרייפנבן, וגרהרד גרדה של ביתם תולדות את המספר מגולל שבו הקטע
. ואגממנון. אכילם של האלות תולדות את מגולל

גירון. גמליאל סיניור גאליפולי מגבירי אחד גביר עלה בקירוב שנה שבעים לפני
 הגבאים הוצרכו לימים חסדים. גומלי לחברת הבית את ציווה פטירתו בשעת ...

 הגודרים, כת ראש נשיא גנזיקליין גוטהולד אחד לגרמני הבית נמכר ... לממון.
גוטפריד ידי על גרליץ בעיר שנוסדה גירעכטן דער גימיינשאפט מכת שנסתעפה
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׳0ועינ פ׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

 קהילות מקהיל והיה זה בבית דרים אשתו ואם ואשתו הוא גנזיקליין היה גו־ייליך.
 גבולות והרחבת הגוף לגאולת האמיתיים הגדרים שלושת את לפניהם ודורש
 את האשה נשכה אמה. ובין גנזיקליץ של אשתו בין קטטה נפלה אחד לילה הנפש.
 גנזיקליין והוכרח הבריות בין הדבר נשמע בעלה. על לנוולה כדי אמה של חוטמה
בושה. מחמת הארץ מן לצאת
גבינה. וגיבנו הבית את קנו גבינה. בעשיית שנתמחו גורגים גיסים שלושה באו

 לפי בציונות, שנחשדו לפי אותם, והגלה פחה גמל ובא הגדולה המלחמה באה
 לשם הצירים ועד הבית את שכר המלחמה לאחר הגבינה. על דוד מגן צורת שמצאו
 וגדרו הגן את וחידשו האשפה את ופינו הבית את תיקנו גנדינברוד. גורג חבירו

 גינדליץ הגברת שבאה עד לבית ליכנס גנדינברוד מר הספיק לא המגרש. את
)שסז-שסח( לגלסגו. חזרו בירושלים. לדור רוצה איני אמרה אשתו

 השמות גיבוב של המצטבר האפקט אך זו. מ־שימה עגנון כוונת וזיתה מה יודע אינני
 אפקטים של שלמה ממסכת חלק הוא זה אפקט לזה. מעבר אף או קומי, הוא בג׳ המתחילים

 הבאים המשפטים שני על דעתנו ניתן ראשון, כצעד לקומי. קרובים ואפקטים קומיים
 בין הדבר נשמע בעלה. על לנוולה כדי אמה של חוטמה את האשה ׳נשכה שלעיל: במובאה
 מעבר בה, יש זו אפיזודה בושה.׳ מחמת הארץ מן לצאת גנזיקליין והוכרח הבריות

 איכות עם יחד קומית איכות של נוכחותה הוא הגרוטסקי גרוטסקיות. משום לקומיות,
 או סלידה, או אימה, או רחמים, או צער, המעורר )כלומר, איתה אחד בקנה עולה שאינה
 אנו ואמה, גנזיקליין הגברת של במקרה בהם(. וכיוצא הנשגב הטראגי, כן כמו ;זוועה
 לצד להכריע לקורא קשה דיוק, ליתר אחד. במעשוז המסליד עם יחד הקומי לנוכחות עדים

 מכאןשהגרוטסקימלווה משךההיסוסביןהשנייםהואהגרוטסקי.;המסליד הקומיאולצד
 של כבמקרה נוסף, הפרוטוטיפי בגרוטסקי רגשי. כיוונים ואובדן בילבול של תחושה
 הפיזיים הממדים מן בגרוטסקי יש פיזיים; הפרזה או עיוות של יסוד האף, נשיכת

 בנשימה שקורא מי (.Thomson, 1972, 56)סכסואליים טבואים רמיסת ומשום המפלצתיים
 המשמעות לגילוי דווקא ולאו הספרותי לאפקט כרויה אוזנו אם שלעיל, המובאה את אחת

 בג׳ המתחיל נוסף פריט שכל ואילך, מסוימת מנקודה ירגיש הגימ״לץ, גיבוב של המאגית
 מנקודת ללא־מצרים. בדיחות־דעת לקראת אותו ומקדם קומית׳ ׳מהלומה במין בו הולם

 הקומי באפקט. מהותי שינוי חל מדויקת( לקביעה ניתנת ^שאינה ואילך מסוימת
 הנינוח, יחסך לגבי ספקות בך המעוררת - מוזרה ל׳תחושה מקומו מפנה ללא־מצרים

 הרגשי ואובדן־הכיוונים הבילבול לתחושת דמיון משום בה שיש - הלשון אל חסר־הדאגה,
(.65 בגרוטסקי׳)שם, הכרוכה

 אופי העלילתי( המתוז עליית של )ברגעים גמזו של עיניו תיאור אצל להשתחות גם
 של התחושה מבחינת והן חפיזיים, וההפרזה העיוות מבחינת הן מובהק, גרוטסקי

 הסותרת האיכות ובין הקומית האיכות בין להכריע בקושי שמקורה הרגשי אובדן־הכיוונים
אותה:

 וכשעשתונותיו לגמזו לו מתה שעין המתה, עינו את והחליק אצבעו הושיט כך אחר
)שנדו( החי. כבשר שמאדימה עד אותה הוא מחליק עליו מתגברים
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 לועגת כאילו אצבעותיו, מבץ מתייכת שהיתה המתו; עינו את גמזו החליק שוב
בו. תלויים אשתו וחיי שחייו חפץ שמכר אדם לאותו גלוג לי רומזת כאילו לאידו,

)שנט( עליו. נצטערתי אדרבא עליו. לגלגתי לא אני

 של אש הייתי סבור ואמר, ... החולה עינו את וקינח הבריאה בעינו כי נסתכל
לו, אמרתי בבית. יתושים יתוש, שעקצני אני רואה ולבסוף בי, פגעח הציגרטה

)שסט( יתוש. כאן שאין ואפשר יתוש כאן שיש אפשר

 לבין הבריאוז עינו בין היה ולא להוטות עיניו ושתי בקיר תלויה אזנו יושב היה וכן
)שפג( והולכת. קוצפת וזו תמהון מלאה שזו אלא המתה, עינו

 מבקש אני ;וגמולה גינת של בלווייתם הגרוטסקיים הפרטים כל על פה מלעמוד המקום צר
 הצער, מלאות ההתרחשויות לתיאור המשתרבב קומי־סאטירי, יסוד על פה להצביע רק

 מכיוון ... ציגרטה. לו וגלגל גביהם על עומד ש׳אחד מתים, שומרי שלושה באמצעות
הבא: הקטע בו וכיוצא לו׳)שצג(. לשלם במצוה אותי לזכות ביקש ישר אותי שמצא

 פעם בכל מחזיר כשהוא ממות, תציל צדקה וקרא והקיש פח של בקופה עני בא
 שהיו מה מפסיד ונמצא המתים שאר את בינתיים הוציאו שמא לאחוריו, ראשו

)שצד( נותנים. המלווים

 רגשות, רווי מיסתורין בסיפור סאטיריים יסודות בשאינו־מינו, מין אפוא עירבב עגנון
 ועל חכמים על סאטיריות הערות ארוגות הסיפור מסכת בכל ואכן, דווקא. הצער וברגעי
לדוגמה: אחת סאטירית פרשה הנה למיניהם; משכילים סתם ועל רופאים

 שאינם החכמים את אני אוהב אותו. מכירים שאין לחכם הוא טוב סימן גמזו, אמר
 אני בא דבר. לך־ אספר פומבה. עצמם עושים ואינם מקום בכל עצמם את מראיט

 בני שני עמו והביא אצלי ובא טרח יד. כתבי שהבאתי פלוני לחכם ומודיע ללונדון
 אני מביט עתון. לי מביאים ימים שלושה לאחר ... צלם. ואחד עתונאי אחד לויה,

 חכם אותו על שבחים בתוך מקובע בספרים מעוטר פנים פרצוף ורואה בעתון
 אותם. וגילה הוא שבא עד עליהם אדם ידע שלא יקרים ספרים שגילה

)שסה-שסו(

שבו: הספרים אספני מידת על הסאטירה, משבט ניצל אינו עצמו, גמזו הסאטירה, בעל אך

 ספריו לו, אמרתי בהם. מסתכל איני שנה מאות ארבע עליהם עברו שלא ספרים
 אני מסתכל ואמר, גמזו חייך ויותר. שנה אלפים ארבעת עליהם עברו גינת של

 תסתכל שנה מאות ארבע אחר כן אם ואמרתי, חייכתי בו. שיש במה ולא בקנקן
 אפשר בספרים, אתעסק אם רביעי או שלישי בגלגול יגמזו, אמר גינת. של בספריו
)שסה( גינת. של בספריו שאביט
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ועינם׳ ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

 האחרון בפסוק כובד־ראש: של ליסוד בלי״משים גולש הסאטירי־קומי היסוד וו במובאה
 או עצמית באירוניה מהולה בדוחה ברוח נשמות גלגול על מדבר גמוו אם לדעת, קשה

 אווירת את ברוחם סותרים הקומיים( היסודות )ושאר אלה סאטירה קטעי ראש. בכובד
 משום בהס יש כן־ משום דווקא אן־ הסיפור. בכל הספוגה עז, ריגוש הטעונה המיסתורין

 אובדן של זו תחושה הסיפור. על החולשת רגשי כיוונים אובדן של תחושה לאותה תרומה
 שטענתישם, כפי זד. מאמר בראשית עמדנו שעליו לה, נוסף מובהק מקור - ריגשי כיוונים

 בהתאם המתנהג בדוי עולם לגבי אי״אמונו את שישבית המצוי הקורא את לעודד קל
 דמיוני שעולם לפתותו, יחסית קל כמו״כן החוץ״ספרותי. מעולמנו לנו המוכרת לחוקיות

 קשה ואולם, קונסיסטנטי. באוו־ח בלתי״מציאותי יהיה זוז שעולם בתנאי לבו, על יתקבל
 סוגי לשני פתוח להישאר חייב הוא שבו בדוי, עולם עם להשלמה הקורא את להביא

 הנוגדת ועל־דרך הטבע על־דרך עצמם מאורעות אותם לפרש אפילו או יחד; גם החוקיות
 באותה להתנסות עשוי בכך, לעמוד שמוכן מי אך הסיפור. של שונים בשלבים הטבע את

ביותר. אינטנסיבית ובמידה ריגשי, כיוונים אובדן של תחושה
 האנאלוגיות במסכת ומקומה גבירול אבן שלמה אגדת עניין על לעמוד המקום כאן

לקורא: המעשה נמסר כך שבסיפור.

 ארוך צחוק גרייפנבך צחק נערה. לו ברא גינת הדוקטור שאמרת הוא אתה לא
 המשורר לאגדת היא מתכוונת מתכוונת, גרדה למה אתה יודע ואמר, ועליז

... אוחו. לשרת אשה לו שברא עליו שאומרים שמו, את ששכחתי המתבודד
 כך האגדה, של סופה לדעת רוצה אתה ואם הוא, גבירול אבן שלמה רבי לו, אמרתי

 את לפניו להביא המלך ציוה המלך. אצל והגיע הבריות בין הדבר נשמע הוא.
 את והביאו הלכו בו. היא השגיחה לא בלבו. אהבתה ונכנסה אותה ראה האשה.

 וזוליוח אלא שלמה, בריאה שאינה למלך לו והראה בא גבירול, בן שלמה רבי
שלי( ההדגשון! ;)שמח האשה. נבנתה שמהן עץ של

 ברזל הלל ממנו. מתעלמים ורובם זה, בסיפור לעשות מר יודעים אינם הקכליים הפרשנים
כך: לתרצו מנסה (192 ,1972)

 - רמקור־חיים׳ ישראל את שירת שלו ש׳כתר־מלכות׳ גבירול, אבן שלמה רבי כמו
הדברים. ראשית כלפי ההתעניינות תחומי את גינת מרוזיב כך האומות, כלל את

וגו׳. אוניברסליים. הם אליהם פונה שהוא והמעין היעוד

 לאגדה מתייחם הוא אין הטיפור, בהקשר זו באגדה לעשות מה יודע ברזל שאין מכיוון
 ועליהם בסיפור, נזכרים שאינם גבירול אבן של אחרים עיסוקים לדיונו גורר אם כי עצמה,

 גרשם אצל זה בעניין הלכו לא הקבלה שאבירי הוא, מכל שתמוה מה דרשו. את בונה הוא
 שלום של שפרשנותו ייתכן זו. אגדה על באמתחתו מעניינים שדברים דווקא, שלום

 בכך. צורך שאין במקום מטאריאליסטי או אלגוריסטי פירוש מציעה ואינה מדי, ספרותית
 ; 1625 שנת בסביבות דילמדיגו יוסף שלמה ר׳ ידי על שנרשמה כפי האגדה את מביא הוא

 המלים שתעדנה כפי עגנון, של לנוסח נתגלגלו זה בנוסח מרכזיים ביטויים מספר
המובאות. בשתי המודגשות
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צור ראוגן

תח ווזיתה אשה לו דא3ש גכירול אבן שלמה ר׳ על אמרו וכן שו  וכאשר ,1ל מ
 שלמה פויאו־; הירמז שלא להם הראה כישוף[ ]באשמת למלכות הלשינוהו
נכניח. שמהם עץ וחוליוח לחתיכות לקדמותה והחזירה

שלי.( הוזדגשות ;419 ,1977 )שלום,

:השאר בץ שלום מעיר זה מעשה על

 האדם - מלאכותי אדם בריאת של אחר מתחום הנובעות השפעות ניכרות כאן
 על בבירור מצביע הנפרדים למרכיביו הגולם פירוק של המוטיב האוטומאט.

 המוטיב גם בתחילה. הגולם למסורת זרה שהיתה תפיסה מיכאניזם, כמעין תפיסתו
 נפוצות שהיו אוטומאטים, על האגדות בתוזום מקורו כמשרת הגולם של

בימי־הביניים.
(420 )שם,

 פה הגרייפנבכים. בפי האגדה הזכרת של הרטורי תפקידה על עמדנו הזה המאמר בראשית
 - חברו האירוניות, לאנאלוגיות נוגע אחד נוספים; אספקטים שני על לעמוד מבקש אני

 כאנאלוג משמש גמולה, על מוסב כשהוא האוטומאט׳, ׳האדם הרגשי. הכיוונים לאובדן
 רצונית שליטה להם שאין לכדחות עיוור באופן מצייתים וזה זד ל׳סהרורי׳. אירוני)מנמיך(

 בהגדרת גם ביטוי־מפחוו היה אומומאטית׳ בצורה דברים ועשיית )׳הליכה עליהם
 אירונית: להנמכה אנו עדים פה גם בסיפורנו, אחרות באנאלוגיות כמו הסהרוריות(.
 מכאנית. התנהגות של בפרספקטיבה פה נראית כל־כך, כדראמאטית הנתפשת הסהרוריות,

 מהפרוטוטיפים ושניים החי, על מכאנית התנהגות בכפיית הקומי מקור את רואה ברגסון
 חסר־הבחנה כוח ידי על שמופעלת זו - והמאריונטה המכאנית הבובה הם בעיניו הקומי של
 זו, אנאלוגיה בעקבות מבחוץ. לא־נראים או נראים חוטים ידי על שמופעלת וזו

 )הקומית בפרספקטיבה מוצגת )בסהרוריות( בלתי־מודעים לכוחות שבציות האוטומאטיות
 מחוליות שנבראה )באשה מכאניים לכוחות שבציות האוטומאטיות של הגרוטסקית( או

עץ(.
 המוטיב ידי על גבירול אבן על האגדה את להרחיב עגנון ראה מה היא, אחרת שאלה
 של בסיפור כמו זוו הרחבה של פעולתה מהי המלן. של בלבו׳ אהבתה ׳שנכנסה ההופמני,

 נוסף פה גם ן(,133הו היפויי אופנבך, של )ובאופרה החול באיש אולימפיה על הופמן
 או מכאנית לבובה שרוחשים האהבה קומי. סיפור של גרעינו על פאתטי סיפור של גרעינו
 האפקט המכאני. המנגנון נחשף כאשר מגוחכת נראית עץ, מחוליות שנבראה לאשה

 ובמידה בדרך־כלל, לגתטסקי כל־כך האופייני הרגשי, הכיוונים אובדן הוא המתקבל
ועינט. ליגידו גם מאוד ניכרת
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ועינם׳ ׳עידו3 עיון - כמיפור עגנון של סיסור

0ועינ עידו על ו?זורצווייל נר5&ו ד.

 סיפור אם המחלוקת, למעשה, משתקפת, ועינבו עידו של האינטרפרטאציות בספרות מעיון
 בהגדרות תלוי הדבר :חשיבותה את מאבדת זו שמחלוקת דומני אלגורי. או סמלי הוא זה

 משמעות את לחפש יש האם לשאלה, מוסטת המחלוקת נקודת המבקרים. מאמצים שאותן
 הספציפי בתחום האבסטראקטי, או הקונקרטי בתחום אלגורית( ובין סמלית )בין הסיפור

 להבליט מבקש אני ועינם, עידו על האינטרפרטאציות של זו, מספו־ות האוניברסאלי. או
 נידונה שהיא כפי בסיפור, וזמן מרוזב בין הזיקה את נבחן קודם להדגמה. עניינים שני

 של תפיסתו סיכום את נבחן מכן לאחר קורצווייל; לתפיסת אותה ונשווה טוכנר, על״ידי
לווייתו. ובני טוכנר של טיפולם לדרך אותו ונשווה קורצווייל

 ׳מרחב בין הזיקה היא ועינם לעידו טוכנר של באינטרפרטאציה השתייה מאבני אחת
 בין באנאלוגיה העיסוק ראשון, במבט עגנון. של בסיפורו היסטורי׳ ו׳עומק גיאוגראפי׳

 במאמרו היחיד הספרותי העקרון זהו דומה, מקום, מכל ביותר. לגיטימי עיסוק הוא השניים
 הוא הזמן כהמחשת המרחב הזה. הסיפור ׳פיענוח׳ לצורך אד־הוק הומצא שלא טוכנר של

 ׳הולכים הזמן הן המרחב הן כאשר במיוחד הרומאנטית, בשירה ביותר מקובלת מטאפורה
 ב׳ברית־מילה׳ בערבה נוסעים ומיכיילו אליקים רבי כאשר אינסוף. עד דהיינו, הסוף/ עד
 לזמן כאחת וכמטונימיה כמטאפורה נתפסת ה׳אינסופית׳ הערבה טשרניחובסקי, של

 נתפשים מסביבם, כביכול, המרחף, הזמן והן עיניהם לנגד המשתרע המרחב הן האינסופי.
 כעכשיו לתפוס מסוגלים שהנוטעים מה של לגבולות מעבר חורגים שניהם :כאינסופיים

 הם בזה. זה מתמזגים ואף זה את זה מדגישים האינסופיים והמרחב הזמן מזה כתוצאה וכאן.
 האדמה שעל בכך מתבטאת המטונימית הזיקה בפרטיהם. הבחן ללא לאופק, מעבר נבלעים

 מתבססות המטונימית הזיקה על והפרהיסטוריה. ההיסטוריה מאורעות התרחשו הזאת
 תכונות במספר לערבה מקבילים כאן שרכבו השבטים נוספות: מטאפוריות זיקות

 בדברי משפטים שלושה בן קטע נבחן אם בהן. וכיוצא ׳ראשוניות׳ כ׳פראיות/ מופשטות
עגנון: בפרשנות זו בדרך הלן־ הוא גס כאילו ייראה טוכנר,

 איסוף לשם ישראל, שבטי של נידחות תפוצות בקרב למסע נהפך בדורות המסע
 השורה אגדית, ואווירה קדומה מציאות של המפעימה המזיגה את נעלמים. יד כתבי

 ל׳עידו עגנון העביר ואילך, הדני באלדד החל שלנו, ההיסטוריים המסעות ספרי על
 בו משמשות וגלות שעצמאות השבטים, עשרת נידחי של המדיני ההווי ועינמ׳.

 ארכאית שזרות התפילה, ונוסחי הדת מנהגי החיים, אורחות גם כמו בערבוביה,
.גמזו של ובמסעותיו חייו בעלילות שובצו אותם, אופפת . .

(113 ,1968 )טוכנר,

 טוכנר של תפישתו השוני. את מוצא אתה שם הדמיון, את מוצא שאתה במקום ואולם,
 של באידיליה אותה שתיארנו כפי והמרחב הזמן מתפישת מכריעים הבטים בשני שונה

 כי הבכורה על נלחמים שאינם הללו, הכוללים העקרונות שני את ראינו שם טשרניחובסקי.
 של בניתוחו גם מיטשטשת. ביניהם וההבחנה בזה, זה מתמזגים ;זה את זה מדגישים אם

טוכנר מחדד הסיפור ׳פיענוח׳ לצויך הבכורה. על נלחמים הללו העקרונות שני אין טוכנר
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 לקטע זה. או - זה או :דיסיונקציה כדי היסטורי׳ ל׳עומק גיאוגראפי׳ ׳מרחב בין הזיקה את
- המלים את האחרון המשפט כהמשך מוסיף הוא מדבריו, שציטטנו  למהלך כתחליף ׳

מימד את הפך ׳הוא :הבא וזמשפט את לקטע והקדים ישראל׳. עם של הרוחני״היסטורי
 שלי(. ההדגשות הגיאוגראפי׳)כל במרחב הוחלף ההיסטורי העומק הוזלל: למימד הזמן
מבני. כפישוט אלגורי פירוש לנו הרי

 נוסף בהבט שונה לעגנון, אותה מייחם שטוכנר כפי ומרחב, זמן בין האנאלוגיה
 וזמן מרדוכ בין ההקבלה על דיברנו שם לטשרניחובסקי. שייווסנו הרומאנטי מהעקרון

 הפרצפציה מחוג כחורגים והמרחב הזמן ביותר: הכללי ובאספקט ביותו־, הגדול לפרט
 המובאים בדברים קטנים. בפרטים אי־הדיוק הוא זו מעין תפיסה שמציין מה המיידית.

 ׳המהלך על בדברו זו מעין כוללנית לתפיסה היטוד את לכאורה מניח טוכנר לעיל,
 הקדמה אלא אינו זה שכל מסתבר, בהמשך ואולם, ישראל׳. עם של הרוחני־הימטורי

 לפרוטות המופשטת הכללית התפיסה את פורט טוכנר אחז״לאחד. של יחס לביסום
וקונקרטיות. טפציפיות

 במשמעות - ומלגו גיאוגראפית במשמעות סמוך - )מלבר לעמדיה סמוך
 אפילו התורה מחוקי יודעים שאינם קומה... גבוהי צאן רועי משוטטים היסטורית(

 שנולדו הילדים את לימול כבלי חכם אצלם בא לשנה ׳אחת אולם המעט... מן מעט
האבות. דור כלומר - שנה׳ באותה

(116-115 שם, )טוכנר,

 עצמה אטומיסטית ראייה אותה ואולם, דבר. לכל קונקרטית אטומיסטית, תפיסה לנו הרי
 מעמד שהרי למשנהו. אחד קונקרטי זיהוי גין הסתירה את מלראות טוכנר את מצילה

:כך גמולה את מתאר גמזו האלגוריסטי. הזיהוי לצורך ׳שרוף׳ כבר הר־סיני

 יכול אדם כל שאין הר של בגבהו הסלע בראש עומדת ראשונה פעם כשראיתיה
 לעצמי אמרתי מה, פה וה ידל ידל ידל שרה והיא אותה מאירה והלבנה לשם להגיע

 היא הרי הוא, בריך דקדושא במלאכין כמתייחדין דשכינתא ממלאכין אינה היא אם
)שנו( בתולה. מזל והיא המזלות עשר משנים

:זה תיאור על מעיר טוכנר

מל,33 הריאלית, למציאות ספרותי ודימוי תנאי בחינת כאן מנוסחים הדברים י
 - וההתגלות הר־סיני, מעמד הוא המעמד כמשמעם. פשוטם ׳ד3ד של לאמיתו הם,

ישראל. לעם השכינה התגלות
שלי( ההדגשות ;111 )שם,

 גמולה של שבטה מקום אם להחליט נצטרך קונקרטיים, עניות דקדוקי לדקדק בדעתנו אם
 הר־סיני. התרחש בו המקום הוא אם או האבות, דור את מייצג עמדיה( לעיר )סמוך
בתור שנכתבה פוליטית, או היסטורית באלגוריה עוסקים אנו אין שאם הרושם, מתקבל

צור ראובן
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ועינם' ב׳עידו עיון - כסיפור עגנון של סיפור

 ,בסתירות.׳- הפרשן את לסבך מועדות זה מסוג קונקרטיות אנאלוגיות מלכתחילה, שכזו
 הסיפור ׳אירועי כי מניח והיה (,Frye, 1974, 12) למשל פריי, בעקבות טוכנר הלך אילו

 אידיאות׳, או אירועים של סימולטאנית, אחרת, סטרוקטורה אל ורצוף ברור באופן מפנים
 הזיהויים אחר האטומיסטי החיפוש כאמור, אך, זו. בסחירה נתקל שהיה עליו חזקה

מכן. מנעו אחד־לאחד
 מטפל הוא אין אמנם בסיפורי הזה הקונקרטי מהחומר קורצווייל עושה היה מה

 ופרטי שיטתו על להלן שייאמר מה לאור אך היסטוריה, = גיאוגראפיה באנאלוגיה
 מכל זה. בעניין תפיסתו מהי לנחש, כדי דמיון בהרבה צורך אין שלו, האינטרפרטאציה

 אותן מדגיש היה הוא גיאוגראפי במרחב שהוחלף ההיסטורי העומק על טוכנר דברי
 כדוגמת והאוניברסאליים/ הכלליים הפרימיטיביים, ׳המאפיינים מן בהן שיש ההפשטות

 שהללו כך על מצביע היה אולי ארכאית׳. ׳זרות או אגדית׳, ואווירה קדומה ׳מציאות
 יותר. קונקרטיים לזיהויים נכנס היה לא אן־ הנוף, של שונות תבונות ידי על מודגשים

 אז, איזה של הפיוטי־הארכאי גיבוש כאילו ׳שהיא במפורש אומר הוא גמולה על ואכן,
השכינה. עם ספציפי, באורח אותה, מזהה הוא ואין (,149 ,1975 קמאי׳)קורצווייל, רחוק,

 שבהם האספקטים באותם אך הסיפור. של מפורטת אינטרפרטאציה מציע אינו קורצווייל
 נצטט הבה the concrete universal.)10) המוחש׳ ה׳בולל דרך על מטפל הוא מטפל, הוא

עמדתו: את מסכם הוא שבהן המרכזיות הפיסקאות אחת את באריכות

 כפי המנוסחת, התפעלות, קריאת דבף, של לאמיחו מם לכאורה הם גמזו דברי תפיסתי, לפי .9
 לזיהוי אסמכתא בזה לראות כדי שלו. מושגיו מעולם הלקוח באוצר־מלים לעיל, שציינתי

 למלאכין גמולה את מדמה גמזו ראשית, דברים: משני להתעלם חייבים שכינה׳, = ׳גמולה
 אצל טוכנר נתקע מדוע בתולה. למזל גם אותה מדמה הוא שנית־, ;עצמה לשכינה ולא דשכינתא

 ׳מלאכין שכן, הגמשל; אל רצופה הפגיה מוזפש טוכנר אין הסתם, מן דווקאי השכינה
 בין אירונית תפנית על הצביע לא )ואיש בסיפור שווה להדגשה זוכים בתולה׳ ו׳מזל דשכינתא׳

טוכנר: של הפיסקה המשך ביותר מאלף הביטויים(. שני
 שיר שהוא מ׳וז, פ׳ה ו׳ה ל׳ ד׳ י׳ ישראל, עם שהוא לגמזו, פונה השכינה, שהיא גמולה,
 פ׳רי ריאכל ל׳גנו ד׳ודי בוא ׳י׳ (,16)ד: השירים בשיר הפסוק של תיבות מראשי מצורף

השירים, לשיר המסורתי לפירוש בניגוד השכינה, בפי הזה הפסוק את שם עגנון מ׳גדיו׳.
(111 שם, )טוכנר, ישראל. לכנסת אותו המייחם

 או אטומיזם ראשית, כאן. בולטים (1986 צור, )עיין הוודאות אחר הנהייה של סימפטומים שני
 תפיסת לגבי זה נועז׳ מ׳רזיפוך מתחייבים שינויים אלו רומז, טוכנר אין ,׳פראגמנטאריות

 הסמיוטיים־הבלשניים הפיענוח דרכי לפי שנית, כמיכלול. הסיפור פי על היהודית ההיסטוריה
 לאווירת תורם הוא כוחו: עיקר ובכך חסר־משמעות, הוא גמולה של שירה השגורים,

 מתבססוח שאינן תיבות( )ראשי פיענוח דרכי הפעלת ידי על בסיפור. ואי־הידיעה המיסתורין
 הפרטי־כביכול, לצופן קל למפתוו :להיפוכו השיר את טוכנר הפן־ הרווח, הבלשני הצופן על

עגנון. של השרירותי,
 בכלל באמנות מרכזי כעקרון (The Concrete Universal) המוחש הכולל את מציג וימטט .10

בפרט: ובשירה ובספרות
קונקרטיות של הזרגה הוא ההגיוני, או המדעי המבע ובין השירה בין שמבחין מה
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 מקיף גדול, נוסף, משהו אבל מאוז־, מציאותי ממשי, משהו היינו הוא, סמל סיפורו
 הדמויות ושאר המספר גמולה, גמזו, געת, להבעה. ניתן שאינו ואוניברסאלי

מוצאם. את משכיחים וסמליותו עצמו הוא הסיפור, בסיום אבל הם. יהודים
 המצמצם כל שלגבם לממדים למרחבים, חותר עולם׳ של ערפו ׳אחוו־י המסתכל
 מאמצי גמרת והאין־סופי, הסופי בתוכו, והאדם העולם והולך. מתבטל והמגביל

 הרעועים הגתים כל לו, והדאגה הבית וגם הנושא. הם הם ואפסותם, האדם
 אנו שבתוכו ומפוקפק גדול בית לאותו אנפין בזעיר הם תבנית שבסיפור,

עולמנו. - עלינו המתמוטט הוא סובלים, אנו ובגללו דוא־גים אנו שלו מטולטלים,
 כשהוא ומשמעותו הגדול הבית לטיב ביחם מרגיעה ותשובה ביטחון לנו שאין כשם

אשליה אל מאשליה דירה, אל מדירה לבית, מבית אנו בורחים אלינו, ביחס לעצמו

(152-151 ,1975 )קוו־צווייל,

 שזיקתה תפיסה מצטיירת ושם, פה המטאפוריים כלשהו, המעורפלים הניסוחים מאחורי
 מבוססות פה מציג שקורצווייל המסקנות למדי. ברורה הנוכחי במאמר שהושמעו לטענות

 המפוזרים דבריו על גם אסתמן שלהלן בניתוחי ולכן, המאמר, אורן לכל טיעונו על
 הסיפור תפיסת על הכרזה מעין למעשה, הוא, המובאה של הראשון המשפט במאמרו.

 הוא שני ומצד קונקרטי, דהיינו מאוד/ מציאותי ממשי, ׳משהו הוא הסיפור מוחש׳. כ׳כולל
 העצמים את תופם שקורצווייל לומר נוכל ואוניברסאלי׳. מקיף גדול, נוסף, ׳משהו

 פירושים. שני כדי אותם מחדד ואינו אחת, ובעונה בעת אחר׳ רדבר כ׳דבר׳ הקונקרטיים
 יהדותם את מזכיר שהוא בכך, גם מתבטאת ובאוניברסאלי בכללי קורצווייל של דבקותו

 רמה על הסיפור משמעות את למצוא יש אומר, הוא אבל, הסיפור, אישי כל של
יותר. אוניברסאלית

 לאור אותו נראה אם מאליו יסתבר להבעה׳, ניתן ׳שאינו הראשון, המשפט של הסיפא
 מה המוחש. הכולל על ווימטט של התיאוריה רקע ועל קורצווייל של הכללי טיעונו

 ולאירועים לעצמים יפה במטאפורה, מתגלם שהוא כפי המוחש הכולל על אומר שווימסט
קורצווייל. על־ידי נידונים שהם כפי ועינמ, בעידו הקונקרטיים

שלישית, מחלקה ומכאן, מחלקות, שתי בין דמיון טמון מטאפורה מאחורי שכן,
 והיא שם בלא תישאר שהיא ביותר וסביר שם לה אין זו מחלקה יותר. כללית
ביטוי. לה שאץ חדשה קונצפציה זוהי למטאפורה. מבעד רק נתפסת

(79 ,1954 ,Wimsatt)

 מן משהו יש מוחשת הדגמה שבכל היא, העובדה התיאוריים... בפרטים בלתי־רלוואנטית
 הם והעץ התפוח אך הגראוויטאציה, את מדגים מהעץ הנופל התפוח הבלתי־רלוואנטי.
הוא, בשיר שקורה שמה ייתכן הגראוויטאציה. של הטהורה לתיאוריה בלתי־רלוואנטיים

(wimsaii, 1954•, 76) הרגיל. מן רלוואנטיים איכשהו, נעשו, והעץ שהתפוח
נוספים, סוגים יש המוחש: הכולל של אחד סוג היא (character) ׳הדמות כי מעיר, ווימסט

 הוא 9האוכמוי המוחשית, בהתגלמותו בביקורת׳. המרכזיים המונחים כמספר אולי, ומספרם,
והחשובים. הבולטים המוחש הכולל מסוגי אחד

צור ראונן
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כך: קורצווייל על־ידי מסוכם הקונקרטית הרמה על בסיפור שמתרחש מה

 בצורה רק משקפים אהבתם וגורל גורלם ברם וגמולה. גמזו באהבת להרהר די
 הסיפור בתי כל על מאיימים ופורצים גנבים הבתים. שאר מצב את ביותר קיצונית
 סיבה ללא אותם עוזבים אנשים קמעא. קמעא דזבתים נהרסים מבפנים מבחוץ,
 מארץ נעקרים זרים, בבתים ארעי באופן דרים שונים, למקומות נוסעים מספקת,
 הבתים החדשות, הארצות בתוך נקלטות אינן ונשמותיהם גמולה, כמו מולדתם

החדשים.
(149 שם, )קורצווייל,

 שיובלטו באופן זאת עושה והוא קונקרטיים, אירועים של סיכום לשון כאן נוקט קורצווייל
 מבלי בהם, וכיוצא שורשים עקירת התמוטטות, אי״ביטחון, אי־יציבות, - האוניברסאלים

 כדי מספקת במידה לו דומים הללו אך שם, לו אין להם המשותף הכולל בשמם. לקרוא
 הטיפור, מאווירת חלק מוזווה להבעה/ ניתן ׳שאינו הזה, הכולל לקורא. טיכו את שיבהירו

 ועצמים מאירועים הקורא ידי על מופשט הוא אם כי בשם, נקרא שאינו משום דווקא
 אעשה, )וזאת יותר ספציפית רמה על לפירוש ניתן זה סיכום שני, מצד קונקרטיים.

 סיכום לשיטתי(. שיטתו בין המגע נקודות את להבליט כדי קורצווייל, דברי על כתוספת
 משובץ הסיפור ראפסודית. כקומפוזיציה שנראה מה על אחדות של מידה לנסוך עשוי זה

 המספר הסיפור. לעלילת רלוואנטיים שאינם קונקרטיים, לעניינים דיגרסיות־כביכול
 איתם ההדוק קשרו את ומדגים מאוד לו נוגעת גרייפנבך הזוג בני שדאגת להבהיר מבקש

 וגמולה גמזו גינת, עינם, לעידו, לא אך הגרייפנבכים, לנסיעת רלוואנטית זו )דאגח כך
:מסיפורם( והמשתמע

 גג קורת בלא ונשארתי ביתי את הערבים כשהחריבו תרפ״ט של הפרעות אחרי
 ולא לעיר יוצא אדם שהיה הרעים ובימים בביתם, אכסניה הגרייפנבכים לי עשו
 לנתי - פתאם גוזדים הבריטים שהיו העוצר גזירת מפני לביתו לחזור יכול היה
)שמב( בביתם. לינות כמה

 עינם, למזמורי עידו, ללשון רלוואנטיות אינן לביתם ודאגתם לחו״ל שלהם הנסיעה כל אף
 להיות תיח־ץ־כביכול למספר הנותן מסגרת, סיפור מהוות רק הן ולגמולה. לגמזו לגינת,

 גרייפנבןכדי מספר ואשתו גינתר על הסיפור את העיקרית. העלילה של הסופי למשבר עד
 הגרייפנבכים לדאגת רלוואנטי הוא המדינה; שנות בראשית בדירות המחסור את להדגים

 מתוך בבחור עיניה הבחורה )׳תולה העיקרית לעלילה או נסיעתם לעצם רלוואנטי ואינו
 אפילו היינו לא ועדיין לחופה שנכנסנו משנה למעלה גינתר לו, ואומרת כיסופים כיסופי

 מן בחור ׳חוזר פיסקה, באותה גרייפנבך הערת של דינה הוא שמט(. לבדנו׳, אחד לילה
 אלא הבאנו ולא יפלוש׳. ולא יעשה ומה מוצא ואינו לראשו גג קורת לו ומבקש המלחמה

 לארגומנט׳ בלתי־רלוואנטית ׳טקסטורה מכנה היה שווימסט מה לכם הרי הדברים. מקצת
 הוא יותר נמוך ,׳ארגומנט כל ארגומנטים: של הירארכיה דיוק, ליתר הסיפור. עלילת של

 ׳משוכך הוא בשעה ובה יותר, גבוה לארגומנט ביחם בלתי־רלוואנטית ׳טקסטורה׳ בבחינה
שאותן ההפשטות טקסטורה. מצידם, לו, המשמשים יותר, נמוכים ׳ארגומנטים׳ בתוך
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צור ראוגן

 מן ל׳רלוואנטיים אותם הופכות הללו הבלתי־רלוואנטיים האירועים מן קורצווייל מפשיט
 אנשים, ובשאר הגרייפנבכים בנסיעת מהרהר שהמספר וזדיגרסיות, של דינן והוא חרגיל׳.
 מהעניין כביכול, מפורשת, הסחה בבחינת הן לחוץ־לארץ. היוצאים עמרמי, כעקיבא
 כללית נוספת, מחלקה טמונוז הללו וההירהורים האירועים כל שמאחורי אלא המיידי.

 מכל להפשטה ניתנת רק היא ישירה. להבעה ניתנת איבה ולכן שם, לה שאין יותר,
 האדם כ׳מאמצי בהפשטות הזו המחלקח את מאפיין קורצווייל שנסקרו. המעשים

 על לדבר אפשר פחות, מופשטת רמה על ביותר. המופשטת הרמה על ואפשוחם/
 היא זו, נעלמת מחלקה אשליה. אל מאשליה בית, אל מבית ריחה3 על העולם, התמושטות

 שנות גראשית מתרחשת העלילה שבסיפור. החמקמקה תחושת־העולם של מקורותיה אחד
 על עגנון )דעת הסיפור של ההיסטוריוסופית לתזה נוגע הדבר צמח, עדי לדעת המדינה.

 חלק הוא הזמן ציון כאן, המוצגת התפישה לפי הצעירימ׳(. ׳ו׳העברים ה׳כנענים תבועת
 ריאלית הנמקה לסיפו־ר, וזמן מקום של רקע מוזווח הוא הבלתי־ו־לוואנטית, מהטקסטורה

 רלוואנטיים נעשים כאמור, והללו, וגו׳. בדירות במחסור בפרעות, בעוצר, להיזכרות
העלילה. את האופפת העולם לתחושת מהרגיל

;לחלוטין ישר בקו הולכת וההפשטות ההכללות אל התנועה אין כל־כך, מורכב בסיפור

 חוסר־ביטחון אי״יציבות, מחמת נודדות אחדות דמויות דהכללות. והכללות הכללות יש
 או פחות מוגבלים מרחקים או זמן לפרקי ארץ, אל מארץ לדירה, מדירה וחוסר״מרגוע

 מטרות עם בלתי״מוגדרים, זמן לפרקי יותר, גדולים למרחקים הנודדות ויש יותר.
 כתבי־יד אחר גמזו עתיקות; ולשונות עתיקות תרבויות אחר תר גינת יותר. מפורשות

 וזנידח לשבטה שניהם את מזמן הדכר העלילתית, הטקסטורה מישור על עתיקים. עבריים
 של יותר, הכללית השלישית, המחלקה מסתתרת שניהם מסעות מאחורי אך גמולה. של

 ידי על הנגרמת האוזרת, מהנדידה מהותי שינוי שונה לכאורה, זו, הארכאי. אחר הנהייה
 גבוהה הכללה לרמת עוברים אם אך לחו״ל. בלתי־מוסברות יציאות בית, החרבת עוצר,
אמיץ. קשר קשורים נמצאים הנדידה סוגי שני יותר,

 הארכאל אופנת וכמוה הארכאי, אל השיבה במאגי. קשור שהארכאי הוא חשוב
 האנשים להם בורחים בתקופתם אי־סיפוק מתוך בחברה. קשה למשבר הן סימן

 ובין הבית נושא בין הקשר מכאן ועברו. שחלפו עולמות אל רומנטית בריחה
 או לעיר, מעיר לארץ, מארץ נוסעים הגיבורים כל כמעט ... הארכאי. מוטיב
לעיל. כבר עמדתי הבית מוטיב משמעות על דירה. אל מדירה עוברים לפחות
 למיסתורין לארכאי, הנטייה את לקרב עשויות אלו נסיעות כי לנו נתברר עכשיו

 להכיר אפשר שמאחוריו זה, לקשר עדות לשמש כולו הסיפור יכול והנה, ולמאגי.
 ממצה תשובה למצוא אי־יכולתו ואת המודרני האדם של אי־השקט את נקלה על

החיים. לבעיית
(158 ,1975 )קורצווייל,

כאשר זה, לעומת המטונימי." הכשל על מתבססים האלגוריסטיים מהזיהויים ניכר חלק

 עליו הבסיס נדמה, שהיא, טאקטיקה, הגדרת לצורך שטבעתי מונח הוא המטונימי׳ ה׳כשל .11
המבקר המטובימי: הכשל של עיקרו חה הוודאות. אחר הנהייה בשרות הטאקטיקות שאר נבנות
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 המפענח אם ו/או שלמה, היא ואם קונקרטיים, פריטים של רחב ממיגוון נעשית ההפשטה
 שונים ספציפיים נמשלים הללו. מהמטונימיות מתעלמים ממילא הסוף/ עד ׳ללבת מתחייב

 בקנה עולות שאינן אחדות, מטונימיות או במטונימיה מזה זה לעתים נבדלים אחד פשט של
 הקונקרטיים־הספציפיים הנמשלים שבעלי לכן־, המהותית הסיבה כמדומני, זוהי, אחד.

 גינת של שבפעילותו מציין קורצווייל כאשר לתמימות־דעים. להגיע כל־כך מתקשים
 עומד טוכנר ההפשטה. בדרך הסוף׳ עד ׳הולך אכן הוא ביטוי, לידי באה אי3לאר הנגוייה

 מצאו והבלשנים ׳ההיהטוריונים העינמיים: ההימנונות הארכאי: של יותר ספציפי סוג על
 ראשית את המקשרת הקבלה( לומר3) הדורות שבשלשלת הנעלמות החוליות את בהם

12שלי(. ההדגשה ;120 שם, לה׳)טוכנר, שקדמו בדורות ההיסטוריה
 במידת ומכריז הארכאי, של אחר ספציפי סוג אל צמח עדי מגיע עצמו, מידע מאותו

טוכנר: של מזו לא־פחותה ודאות

 כל האוגריתיים, הכנעניים, הבבליים, העלילה לשירי כאן היא הכוונה כי ספק אין
 - הישראלית במחשבה שונים שזרמים וטרום־יהדותית טרום־תנ״כית ספרות אותה

 את רואים שאינם אלו הצעירים/ ׳העברים או ׳הכנענים׳ הם שבהם שהקיצונים
האמיתיים. הרוחניים מקורותיהם את בהם רואים - המסורת יהדות כממשיכי עצמם

שלי.( ההדגשה ;379 ,1968 )צמח,

 בהכרוז לוזם )שאין סמאנטיים גילגולים דרך ומעבירו היצירה מיכלול מתוך אחד פרט מבודד
 לעבור עשויה זו מטונימיה הרצויה. המשמעות את לה לשוות מצליח שהוא עד ביצירה(, אחיזה

 עשוי פרט אותו שהרי מטונימיים, הם הגלגולים אף יקרובות, לעתים אך מטאפוריים, גילגולים
 אפשר מכן, לאחר החוץ־ספרותי. בעולם עניינים ואחד באלף מטונימית בזיקה קשור להיות
 לבין הללו, החוץ־ספרותיות המטונימיות מן אחדות בין כלשהי מטאפורית זיקה ולמצוא לחזור
 ׳הוכחות לגיוס מרשימה דרך כמובן, זוהי, היצירה. שבתוך מדומים, או ממשיים אחרים, פרטים

 במאמרי למצוא ניתן דוגמאות, בליווי יותר, מפורט דיון כלשהי. לאינטרפרטאציה עקיבות׳
(.1986 )צור, בהספרות, התפרסם הראשון שחלקו

 מה על יודע הטוב האל שרק גינת, עיסוקי של מזה אף הקונקרטיים הזיהויים על מדבר איני .12
:טוכנר אותם ביסם

זה, ונשנית. חוזרת הטעמה מוטעמת ועריכותו יחידותו בודדת. דמות הוא גינת ד״ר
זה, ואף צעיר׳)שכח(, ׳אדם הוא גינת ד״ר ביוזיד׳. במרכבה ׳לא למשנה בניגוד פמוגן,
.זקן. להיות צרין מרכבה במעשה שהעוסק י״ג בחגיגות לנדרש בניגוד פמונן, .  ישיבה .

 דברי מוסרץ ׳אין - סוגיה באותה לאמור בניגוד כנמבן, היא, השומרוני, עמרם עם זו
לכותי׳. תורה

שלי.( ההדגשות !121 שם, )טוכנר,
 ניחא - וזקבלה ב׳ארכאי׳, העיסוק מסוגי אחד עם טוכנר מזהה בארכאי גינת של עיסוקו את אם

 הוא להרשיעו, כדי אן מאליו(; כנמבן מקבלו אלא זה, זיהוי מנמק הוא שאין לב, נא )יושם
 מי השומרוני, עמרם עם לשיחה אשר מרכבה׳. במעשי ׳עיסוק מזה: אף ספציפי עיסוק בורר
 שהוא הוא עגנון של מהקשרו שברור מה הבורסה. שערי על או תורה דברי על שוחחו אם יודע

המשך. לו ׳שאין חסר־תכלית, חסר־פשר, מקרי, כעניין זאת מזכיר
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 הוא וגו׳! הבבליים׳ העלילה ׳שירי הם עינם שמזמורי יודע צמח שעדי בלבד זו לא ודוק:
 של השקפותיהם את מקבל גינת שהד״ר שרירותית, מטונימית קפיצה בעזרת יודע, גם

 הגלות את גינת שולל המדעי עיסוקו בטיב גם כך חייו כאורח ׳כמו :הצעירים׳ ׳העברים
)שם(. כולר ועולמו

 הספציפי הסוג את לגינת מייחס שהוא הנמנע מן זה ואין האו־כאי, אל הולך ברזל הלל גם
 אדרבא: כמוהו. קשה משפט עליו חורץ הוא אין ואולס, צמח. עדי על המקוכל הארכאי של
 גינת׳ כלפי חיבה של יחס מגלה ׳המספר גבירול, לאבן ההשוואה בזכות שראינו, כפי

 כלפי ההתעניינות תחומי את גינת ׳מרחיב גבירול, אבן כמו (.185 ,1972 )ברזל,
(.192 אוניברסאליים׳)שס, הם אליהם פונה שהוא והמעיין היעוד ראשית־הדברים.

 מופשטת ׳קאטגוריה למין היא הכוונה ארכאי׳, ׳משהו על מדבר קורצווייל כאשר
 עם הנמנים שהוא, פרטי מץ בכל הנכללים היסודות מסוגי לחלוטין כמעט המרוחקת ביותר,

 ׳קבלה/ עירפול. משום אפילו בה יש נדמה, בלתי־מדויקת! נראית זו מופשטות המוזלקה׳.
 פרטי מין ׳בכל הנוספות לתכונות הודות יותר, מדויקים נראים בבליים׳ ׳מזמורים ׳מו־כבה/

 אחד פרטי מין מייחדוח הללו התכונות יותר. ל׳קונקרטיים׳ אותם ההופכות שהוא/
אחת. בכפיפה לדור יכולות הן אין אוזרות, במלים ממשנהו!

 היא אין ראשית, לפחות. יתרונות שני אפוא לה יש - ביותר׳ המופשטת ׳הקאטגוריה
 ולל3כ איתם להתחבר נוטה היא אדרטא, הופשטה; שמהם הפרטיים/ ׳המינים עם מתנגשת
 בנסיבותיה עשויה, המעורפלת המופשטות כי ולומר, לכת להרחיק אפשר המוחש,

 עולה אינה החוויה )אינטנםיוויות הסיפור את האופפת כאווירה להיתפש הקונקרטיות,
 זה מתנגשים למיניהם הספציפיים הנמשלים שנית, ההבנה(. בהירות עם ישר ביחם בהכרח

 נראה ספציפי נמשל וכל שהוא׳; פרטי מין בכל הנכללים היסודות ׳סוגי בשל זה, עס
 בדרגה ולא בסוג מהם שונה ביותר׳ המופשטת ׳הקאטגוריה אחרת. או זו במידה שרירותי

 שידוע מה לפי מזו, יתירה שלה. מתת־הקאטגוריות אחת עם אף מתנגשת היא אין :בלבד
 שאנחנו אימת שכל לכך, אקספרימנטאליות ראיות יש קומיטיביים, תהליכים על לנו

 אותם, הכוללת הקאטגוריה גם ליבנה/ אלון, ׳ברוש, כגון קאטגוריות, מספר מזכירים
 ביותר הכללית לקאטגוריה ההיזקקות לפיכך, בתודעה. פעיל באורח נמצאת ׳עץ/

 היא המבקר: של שרירותית כהחלטה תיחשב לא ספציפיים סימנים של באינטרפרטאציה
הטבעיים. הקוגניטיביים מהתהליכים מתחייבת
 ׳מזמורים ׳מרכבה׳, ל׳קבלה/ ארכאי/ )מ׳משהו מחבריה אחד אל מהמחלקה המעבר
 בלא בלבד, השערה הוא זה שזיהוי אלא רפרנציאלי. זיהוי משום בו יש - בבליימ׳(
 ולראותן השערות לשער ׳שאוהב בעלה, את מקניטה גריינפבך .גרדה מהטקסט. שיתחייב
 אחר הנהייה של המובהקים מהסימפטומים אחד שזה ציינתי, כבר )שמח(. כוודאות׳
 מאמרו בראש אותו וקובע מופלגות/ ב׳רצינות ההקנטה דברי את מקבל טוכנר הוודאות.

 המוטו את מקיימים ברזל, והן צמח הן הוא, הן האחרונות, בפיסקאות שראינו כפי כמוטו.
למעשה. הלכה הזה

צור ראובן
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ועינם' ב׳עידו עיון - כסיסור עגנון של סיפור

סיכום דז.

 מקיפה. אינטרפרטאציה לו להציע בנסיון כסיפור, ועמם עיז־ו על יתירה באריכות עמדתי
 אחר במקום זה. מורכב סיפור של האספקטים כל את למצות יומרה שום כאן היתה לא

 השאר, בין להראות, ביקשתי פה, כמו שם, נוספים. אספקטים על עמדתי (1986 )צור,
 ביקורתיים: פגמים בשני מקורן - השונים האלגוריסטיים הפירושים בין שהסתירות

 מראה, להתאימם, )כדי לפירושים בסים המשמשים הפרטים של שרירותית סלקציה
 לפרטי מדי וקונקרטיים ספציפיים ׳נמשלים׳ אחר וחיפוש ;מוכנות־מראש( למסקנות

 אין הראשון, הפגם ולמרות השני, הפגם בשל הקודם(. בסעיף דיון )וראה הסיפור
 מה שכל יצוין, זאת עם עצמם. בתוך אפילו חמורות מסתירות נקיים הללו הפירושים

 למעשה, אלגורי. סיפור הוא שאין להוכירו כדי ם־ די לא - ועינם עידו על לעיל שנאמר
 לנהוג עלינו כך משום דווקא אך אלגורי. אינו כלשהו שסיפור להוכיח, דרך שום מכיר איני

 שהוצגו האלגוריסטיים הפירושים של ניזקם אלגורי. פירוש להציע בבואנו אחריות ביתר
 עיסוק שלמרות בכך גם אם כי זה, סיפוו־ על שרירותיים יסודות שכפו בכך רק אינו בעבר

 ההנחות אחת פשטו. את לראות מהמבקרים מנעו הם מ־, ואינטנסיבי ממושך
 פשטו הבנת לקדום חייבת לגיטימי אלגורי שלפירוש היתה, זוז מאמר של הפחות־יומרניות

הסיפור. של
 צמח עדי של מהקריטריונים כמה על טענתי, לפי עונה, לעיל שהוצעה האינטרפרטאציה

 להסביר מבקשת היא פרשנית. תיאוריה להעדפת האלגוריסטיים( הפירושים מבעלי )אחד
 ז׳אנריות מסורות התואמת ובדרך קודם, אינטךפרטאציה נסיון מכל בסיפור פרטים יותר

 להתמודד נסיון כדי תוך קונסיסטנטיות, של ניכרת למידה שואפת וזיא אחרות. וספרותיות
 או כליל מהם התעלמו קודמות פרשניות שתיאוריות בסיפור, סותר אופי בעלי פרטים עם

 ותוכנית סטרוקטוראלית בדרך להסביר ביקשה היא שרירותית. בסלקטיביות בהם טיפלו
 תובנה של אווירה ספוג זה שסיפור והיא, רבים, קוראים של האינטואיציה מקור את

 שמחמיץ מי בעיני גם למדי, ומעניין כמורכב הסיפור את כמדומני, מציגה, היא מיסטית.
 האינטרפרטאציה כי לטעון, מתיימר איני שבו. המדומה או האמיתית האלגוריה את

 אינטרפרטאציה שכל טוען, אני אן־ היחידה. הסבירה האינטרפרטאציה היא פה שהוצעה
 בעיות. אותן עם ולהתמודד שלעיל הקריטריונים על לענות חייבת תהא בעתיד שתוצע

 מהשאלה להשתחרר יכול איני ה,3 עד שהוצעו האלגוריים הפירושים לאור מקום, מכל
 עשיר בסיפור כל־כך קלוש אלגורי מסר להלביש כעגנון סופר ירצה מדוע הטורדנית:

כל־כךי
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