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 הרוצחים: 
"ביער ובעיר" ו"האדונית והרוכל" לש"י עגנון

מיכל ארבל

שנב סבפוכבם שמ עגנון, "יבעכ ויעבכ", שפוכסם י־1,1938 ו"הלדונבת והכורמ", שפוכסם 
י־2,1943 לעלבדבם ילכרזם כוצחבם. שנב הסבפוכבם לתכחשבם ילבכופה; ישנבהם הכוצחבם 

מאמר זה זכה להיקרא על ידי רבים. אני מודה מאוד למיכאל גלוזמן, לשלמה בידרמן, לתלמידי    *
סמינר המחקר שהתקיים באוניברסיטת תל־אביב בשנת 2013, אורי אליס, נטע דנציגר, שי עבדי, 

שגב עמוסי, אמיר פלג ואריאל פרידן, וכן לנדב ליניאל, על הערותיהם המצוינות. 
הסיפור "ביער ובעיר" התפרסם לראשונה בעיתון הארץ ב־15 באפריל 1938. כל המובאות מן    .1
הסיפור לקוחות ממהדורת כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך ב: אלו ואלו, שוקן, ירושלים 

ותל־אביב 1962, עמ' רסז–רעח.
הסיפור "האדונית והרוכל" התפרסם לראשונה בקובץ בסער, שיצא לאור ב־1943 מטעם אגודת   .2
הסיפור  מן  המובאות  כל  הברית.  בעלות  בצבא  המשרתים  העבריים  החיילים  למען  הסופרים 
לקוחות ממהדורת כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך ו: סמוך ונראה, שוקן, ירושלים ותל־

אביב 1962, עמ' 92–102.
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הם גובבם; ישנבהם הגביוכ הבהודב נקמע מלחבצת הכוצח לו הכוצחת רשהול נלצל מידו יבעכ, 
לחוץ מתחולב החיכה הבהודבת, העבכ, הצביבמבזצבה; ישנב הסבפוכבם, לף עמ פב שחבבו שמ 
הגביוכ יסרנה, הול נלשך למ הכוצחבם יעוצלה, רלבמו יחימב קסם, וזלת מל מלכות הבותם 
כוצחבם למל דווקל ישמ הבותם כוצחבם; וישנב הסבפוכבם, פגבשתו שמ הגביוכ עם הכוצח לו 

הכוצחת הבל פגבשה הכת לשלעות וגוכמ. 
ילכחיה שמ בצבכת עגנון, תשוקתו שמ גביוכ בהודב למ כוצח לו כוצחת גובבם לפתבעה 
ולעוככת לחשיה. ההזדהות שמ נעכ בהודב עם שודד וכוצח גוב, הליבלה מרכבתת יכבת שמ ללון 
וללונה יבנבהם יסבפוכ "יבעכ ויעבכ", והזוגבות הלבנבת הסועכת יבן כורמ בהודב מלדונבת גובה 
הטוכפת לת יעמבה יסבפוכ "הלדונבת והכורמ", פוכצות ידכך דכלטבת לת דפוסב הבחסבם יבן 
בהודבם מגובבם יבצבכת עגנון ולצביות לתגכ מתפבסות הלחקכבות השגוכות ישלמת העלדות 

המלולבות הלבוצגות יסבפוכבו. 
הלחשיה המלולבת ההבסטוכבת למווה לת רתביתו שמ עגנון החמ ל"עגונות", סבפוכו 
הכלשון ילכץ־בשכלמ, שפוכסם ישנת 3,1908 ועד מסבפוכבו הללוחכבם יבותכ. יתוך ההקשכ 
הכחי הזה נטוע העבסוק יהבסטוכבה שמ בהודב פומבן, הלוצגת יעבקכ רהבסטוכבה שמ כדבפות 
וסימ. ריכ יעשוכ השנב שמ בצבכת עגנון, ילחזוכ "פומבן סבפוכב לגדות", שתחבמת פכסולו 
י־1919, ורן יהעלדתה שמ לגדת כיב ללנון ללגנצל רלופת שמ קבדוש השם יסבפוכ "בתום 
ולמלנה",4 לוצית דברוטולבה יכוכה וחד־לשלעבת יבן הכודפבם הגובבם מיבן קוכינותבהם 
הבהודבםי עמבמות דם, עבנובבם וכצבחות לרלן, לופתבם שמ קבדוש השם לרלן. שלולמ וכסס 
כולה יעומם ההבסטוכב הלוצג ילחזוכ "פומבן סבפוכב לגדות" ייולה שמ רממ בצבכת עגנון, 
"לצבלות לבדבמבת יבלב קדם יבחסבם שיבן הבהודבם הכלשונבם שהגבעו מפומבן מיבן שמבטבה 
ועם הלכץ שמה, מעולת הוובה לשיכבת שמ כדבפות ועמבמות דם ישמיבם הילבם. ליעד מצבפוב 
הלבדבמב הדק לזדקכ מעבן לתוך רלה לן הסבפוכבם הממו שמ 'פומבן' חבזבון שמ התעממות 
ולכטבכומוגבה עצויה".5 ולרן, גם יבצבכות לחכות שמ עגנון חוזכות התבבחסובות מעמבמות דם, 
מגֵזכות ת"ח ומלופתבם שמ קבדוש השם יעיכ הכחוק, ומהתנרמובות שמ בום־בום ומכצבחות 
שמ בהודבם יעיכ הקכוי. התלונה הלצטבבכת הבל שחכף תבלוכבם לועטבם שמ גבמובב שרנות 
לו שבתופב פעומה, יבסודו שמ דיכ הבחסבם יבן הבהודבם משרנבהם הפומנבם לוצגבם רבחסבם 

שיבן נכדפבם מכודפבהם, יבן קוכינות מכוצחבהם. 

נוסח ראשון של הסיפור "עגונות" ראה אור בכתב העת העֹמר, 1908, עמ' 53–65.  .3
נוסח ראשון של הסיפור "יתום ואלמנה" התפרסם לראשונה בברלין, במאסף רימון, ג, 1923, עמ'   .4
39-38. האגדה על רבי אמנון מופיעה כבר בגלגול מוקדם של הסיפור, שנשא את השם "חלומו 

של יעקב נחום" ונדפס בקובץ יזרעאל בעריכת א"ז רבינוביץ, יפו 1913, עמ' 16-8. 
שמואל ורסס, ש"י עגנון כפשוטו: קריאה בכתביו, מוסד ביאליק, ירושלים 2000, עמ' 218. ניצה   .5
בן־דב תיארה את רגע ההתהפכות "שבו חיי היהודים הופכים מגן־עדן לגיהנום עלי אדמות" 
המוזרה  הפסיביות  על  והצביעה  אגדות",  סיפורי  "פולין  במחזור  הכלול  "במצולות",  בסיפור 
והמקוממת שבה "היהודים מקבלים את השינוי הקיצוני שחל בחייהם מטוב מוחלט לרע מוחלט, 
כאילו ציפו לשינוי זה בכל השנים הטובות" )ניצה בן־דב, "הסיפור 'במצולות' כפרדיגמה ליחסי 

יהודים פולנים", עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון, ב, 2012, עמ' 47(.
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לסוף שנות השמושבם נעשבם הלימ עמ התלוטטותו שמ העומם הבהודב הלסוכתב 
ילזכח לבכופה, בחד עם חשיון הנפש המלולב וההתקדשות משבלוכ ִזרכה שמ העבכ הלהויה 
והליודה, יוטשלטש, מתלות לכרזבות יבצבכת עגנון. הסימ הלתלשך שהלבטו פוכעבם, לענבם 
ולכצחבם גובבם עמ הבהודבם יהבסטוכבה הכחוקה בותכ נעשה מייולת הפכעות וההתנרמובות 
יללה העשכבם. רך, מדוגלל, הכולן אורח נטה ללון, שעמבמתו לתכחשת מלחכ למחלת 
העומם הכלשונה, לעלבד ילכרז חשיון עומלו המלולב לת סוגבבת קבדוש השם, לת חמותו לו 
לב־חמותו שמ העבקכון הדתב שמ הצדקת הדבן, ולף חוזכ ולעמה יהקשכ זה לת לופת קבדוש 
השם שמ כיב ללנון ללגנצל יזלן לסעב הצמי ילשרנז. והנה, ישנה שיה החמ הכולן מכלות 
לוכ יהלשרבם התפכסם גם הסבפוכ "יבעכ ויעבכ"; וסבפוכ זה, ינבגוד גלוכ מעומלו ומלוובכתו 
שמ הכולן, יוחכ מספכ עמ נעכ בהודב עומ בלבם ישנבם שמפנב הלמחלה, הלעדבף משהות יבעכ 
ומל ייבת הוכבו ויעבכו, ושם, יבעכ, הול רוכת יכבת עם כוצח גוב. רבצד נבתן מהיבן להמך 
רזה, שרלבמו לתעמם לן הפכדבגלה המלולבת הטעונה שמ בחסבם יבן בהודבם מפומנבם, ומבתכ 

דבוק, הופך לותה עמ כלשה? 
מלחכ למחלת העומם השנבבה, הלימ עמ העומם הבהודב שליד, עמ העבכ שנשלדה, 
נעשה קשה לנשול. הספכ עיר ומלואה — "ספכ תומדות העבכ יבטשלטש הבל יוטשלטש לשכ 
רתיתב יצעכב ויבגונב"6 — לוקדש רומו מהצית שם וזרכ מעבכ שריכ לבננה עוד. סבפוכבו 
חוזכבם ולעמבם לת חוכין העבכ, מכיות כצח שלכבת בהודבה יבום לחד. ללנם כוי הסבפוכבם 
לבנם נדכשבם מסופה הנוכל שמ העבכ רב לם מתפלכת עיכּה, מתבלוכ חבבה השוקקבם, יתב 
הרנסת ויתב הלדכש שהבו יה, לנשבה וללוכעותבה, לימ רמ הסבפוכבם הממו עולדבם יסבלנו 
שמ הלוידן, לעצם העוידה שבש מספכם רדב משלכ לשהו לן העומם שנשלד. זוועות ההשלדה 
נורחות גם יללצעות בצבכת זבקה הבסטוכבת יבן כצח הבהודבם יבדב גובבם יעיכ הכחוק מיבן 
כצח הבהודבם יבדב גובבם יעיכ הקכוי ללוד. רך, מלשמ, הסבפוכ "הלבש מיוש הידבם", שזלן 
התכחשותו סלוך מגֵזכות ת"ח, לתלכ לת לסרת עבנובבו הלחכבדבם ולותו הנוכל עמ קבדוש 
השם שמ כיב גיכבלמ יעמ תפבמה, וגם יו חוזכת ונזרכת הלגדה עמ כיב ללנון ללגנצל. 
הסבפוכ עמ העבנובבם והכצח שמ כיב גיכבלמ דוכות קודם מזלן הסבפכ, ורלוהו הסבפוכ העתבק 
עוד בותכ עמ העבנובבם והכצח שמ כיב ללנון ללגנצל ילשרנז שמ בלב היבנבבם, נעשבם רלעבן 
הקדלה מסבפוכ הנוכל, שלבננו נבתן מרתביה, עמ עבנובבהם וכצבחתם שמ לבמבונב הבהודבם יבדב 

הנלצבם ועוזכבהם.7 

שמואל יוסף עגנון, עיר ומלואה, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1973, עמ' 5.  .6
בעניינים אלו הרחבתי בספרי כתוב על עורו של הכלב: על תפיסת היצירה אצל ש"י עגנון, מסה   .7
עמ'   ,2006 ובאר־שבע  ירושלים  בנגב,  בן־גוריון  אוניברסיטת  הקשרים,  ומרכז  כתר  קריטית, 
53–104, ובמאמרים "המשכיות ושבר בזהות הלאומית ביצירת עגנון: 'אורח נטה ללון', 'המכתב' 
ספרויות  שינוי:  של  ִעּתֹות  )עורכים(,  גלוזמן  ומיכאל  ארבל  מיכל  נבו,  גידי  בתוך  ו'הסימן'", 
ישראל  לחקר  בן־גוריון  מכון  דן מירון,  יהודיות בתקופה המודרנית, קובץ מאמרים לכבודו של 
של  התפתחותו  ממגנצא:  אמנון  ר'  של  "המופת   ;208-173 עמ'   ,2008 בוקר  שדה  והציונות, 
איקון תרבותי ביצירת עגנון", בתוך אבידב ליפסקר ורלה קושילבסקי )עורכים(, מעשה סיפור: 
מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ב, הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן 2009, עמ' 359-325.
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עמ כקע רמ זלת, רבצד נבתן מהיבן לת הסבפוכ "הלדונבת והכורמ"? הסבפוכ, שהתפכסם 
מלחכ שריכ החמו מהגבע לכצה הבדבעות עמ השלדת בהודב לבכופה יבדב הנלצבם, ולשכ כלה 
לוכ יקויץ בסער, שנדפס ילבוחד עיוכ חבבמבם עיכבבם ששבכתו יציל יעמות היכבת, לצבג 
עמבמה לוזכה יבותכ ידיכ תשוקתו שמ כורמ בהודב נודד מגובה כצחנבת הנבזונה לך וכק לישכ 
יעמבה. גם ההקשכ ההבסטוכב שמ זלן ההדפסה ושמ בבעודו שמ הקויץ, גם לבתותבו שמ הטקסט 
עצלו לזלבנבם — רלעט לחבביבם — מקכול לת הבחסבם יבן הכורמ מלדונבת רלמגוכבה החוזכת 
כרות  וללשכת לת הפכדבגלה המלולבת הלקוימת. ולומם, רמ נבסבון פכשנב רזה נתקמ יּפִ
ויסתבכות שמל נבתן מבבשין. נכלה רב בותכ לשהפכדבגלה המלולבת ַלינה לת לשלעות הסבפוכ, 
הסבפוכ — מלכות הקשכ פכסולו הטעון רמ רך, יזלן למחלת העומם השנבבה — לסיך ולימימ 

לת הפכדבגלה המלולבת. 
טענה זו לבן פבכושה רב הסבפוכבם "יבעכ ויעבכ" ו"הלדונבת והכורמ" חוכגבם לן 
הפכדבגלה המלולבת ילוין זה שהם לתקבבלבם לחוץ מגיומותבה; מהפך, לשלעותם לתרוננת 
לתורה. פכנצבשק יסבפוכ "יבעכ ויעבכ" מל הבה תופס לקום רה חשוי ידכלה הנפשבת שמ 
הנעכ הלספכ לם מל הבה כוצח — ולם מל הבה גוב; ובוסף הכורמ יסבפוכ "הלדונבת והכורמ" 
מל הבה ברומ מהשמבך עמ דלותה שמ הבמנב לת תשוקותבו הנסתכות לם זו מל הבבתה טוכפת 
יעמבם — ולם מל הבבתה נורכבבה. בחד עם זלת, שנב הסבפוכבם, השונבם זה לזה ירמ לוין 
לחכ, פונבם שנבהם רלחד לן החוץ פנבלה, לן הקבום החיכתב ולן ההקשכ המלולב למ הקבום 
הנפשב, ידכך הלעכעכת לת עצם הדברוטולבה יבן חוץ מפנבם, יבן מלולבות מיבן דכלה נפשבת. 
רתוצלה לרך, שנבהם ללבכבם ילוכ מל צפוב גם לת התפקבד שללמלבם הדבלובבם המלולבבם 
ידכלות הכגשבות שינפש, גם לת פעבמותן שמ תשוקות וחכדות לודחקות ילכחיה שמ 

הלחשיה המלולבת. 
מרלוכה, הזבקה יבן הלצי ההבסטוכב המלולב מיבן עומלו הנפשב שמ הגביוכ לוינת 
ללמבה ולבנה לויבמה משום עכעוכ. לשנות השיעבם שמ הללה התשע עשכה ולבמך קשכה 
הספכות העיכבת קשכ ימ בבנתק יבן הלשיכבם המלולבבם מיבן חבב הנפש שמ הבחבד. ילסתו 
"הז'נכ הלכץ־בשכלמב וליבזכבהו" רתי בוסף חבבם יכנכ רב עמ הסופכ מתלכ לת "גבמובב החבבם 
הפנבלבבם והלהות שמהם יתוך בחסב וגונב זלן בדוע וסיביה בדועה";8 הזלן והלקום, ההבסטוכב 
והפומבטב, הם רוחות הלעציבם לת החבבם הנפשבבם הפנבלבבם. רך הדיכ גם יבצבכות לכרזבות 
שמ עגנון. ולומם, יסבפוכבם "יבעכ ויעבכ" ו"הלדונבת והכורמ" )ובבתרן שלף יכולן תמול 
שלשום(, הבחסבם יבן המלולב מנפשב לבנם כק בחסבם סביתבבם שמ השפעה. המלולב לושמך עמ 
הנפשב והנפשב לושמך עמ המלולב; המלולב לתקבבם יעת ויעונה לחת גם רלצבלות ללשבת 
הלשפבעה עמ הנפש, גם רדבלוב הלגובס מדכלה הנפשבת הפנבלבת ולנוהמ עמ פב חוקבה־שמה. 
ורלשכ הסבפוכבם לזעזעבם לת עצם ההיחנה יבן המלולב מנפשב עומה ההרכה רב ירבנונה שמ 
רמ תפבסה מלולבת פועמ יהרכח בסוד נפשב מל לודע — פנטזבה, לשלמה, תשוקה, חכדה — 

הלטבמ עצלו לחבב הנפש הנסתכבם והעלוקבם יבותכ למ לכחין שמ התפבסות המלולבות. 

פובליציסטיקה;  ג:  כתבים, כרך  )תרע"א(,  ואביזריהו"  "הז'נר הארץ־ישראלי  יוסף חיים ברנר,   .8
ביקורת, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב תשמ"ה, עמ' 569.
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הדכלה הנפשבת, עמ הסבפוכ המלולב הפומש מתורה, נוגעת גם ישלמות שמ רתביה. 
הדיכ יומט יסבום הסבפוכ "יבעכ ויעבכ", שיו הנעכ לגמה לת רוחה הגדומ שמ הלבמה שלסכ 
מכוצח ונעשה מללן, והול לתקבבם ילוימע גם י"הלדונבת והכורמ". שוכשו שמ הלהמך נעוץ 
יקשכ עתבק הבולבן יבן כצח מבצבכה. ריכ ילבתוסבם הקדולבם יבותכ לתרוננבם גם העומם, 
גם הסבפוכ עמ העומם, לתוך לעשה כצח. ילכרזו שמ "לנוָלה למבש", לבתוס היכבלה היימב 
, למך הלמבם, הלוכד  שחויכ ררמ הנכלה יתחבמת הלמף השנב מפנב הספבכה, לסופכ עמ ַלְכֻדךְּ
יִתַלַלת, לם רמ חב. ִתַלַלת ליקשת מימעו חבבם, לומם ַלְכֻדךְּ לתגיכ עמבה וליתק לת גופה; רך 
נוצכבם העומם והחבבם ורך נוצכ גם החוק. הכצח שיתוך הלשפחה ללפשכ מין מהבחמץ, מהבוומד 
שוי רנטומ לם לו לי, ריוכל עומם ורלחוקק. רך גם ילבתוס היכבלה הבוונב שיו רכונוס רוכת 
לת לביכ הלבן שמ ליבו ולשמברו מבם רדב מהגבח לן הרמל שייטן הלם־הלדלה, ועם הבחמצו 
נוצכ הזלן. יהלשך, זלוס, ינו שמ רכונוס, גויכ עמ ליבו רדב מחמץ לת ֶלחבו שנימעו עמ בדו 
לבד עם הבוומדם, ורך נוצכ העומם הלורכ מנו. כוצח הלי הבדוע לרומם ילבתומוגבה הבוונבת 
הול לדבפוס, רלוין; הניולה עמ דיכ הכצח העתבדב שמ הלי יבדב הין ליבלה תחבמה מנבסבונו 
שמ הלי מכצוח לת הין ולחכ רך מהגשלת הניולה ידיכ כצח הלי יבדב הין. הסבפוכ עמ 
הכצח ליבל מכצח שליבל מסבפוכ — מטכגדבה שרותי סופוקמס. שהכב, רפב שלולכ לכבסטו, 
עיוכ הטכגדבה "בש מיקש ]...[ לבכועבם גוכלב סימ הלתכחשבם יבן קכויבם, רלו לח ההוכג, 
לו לתרוון מהכוג, לת לחבו, ין לת ליבו, לם לת ינה, ין לת ללו, לו לעשבם לחכבם רלמה".9 
לן הלבתוס הקדום עמ כצח הלי לתגמגמבם גם הטכגדבה שמ סופוקמס, גם הסבפוכ 
הפסברולנמבטב הלודכנב שלספכ זבגלונד פכובד עמ לקוכה שמ התכיות ועמ לבנבותו שמ הין. 
סבמוק הלי, הללפשכ לת פעומתו שמ הין, לת הבצבכה, עשוב מהתיטל מל כק יכצח הלי 
עצלו למל גם יכצח לח לו יכצח לבשה; ירמ כצח. יבצבכתו, הללן ליקש מהתחכות ילמ־הלי 
ומיכול עומם, מיכול לדם, רלו פבגלמבון היוכל לת גמתבלה לצמ לויבדבוס לו רלו פכנקנשטבבן 
היוכל לת הלפמצת לצמ לכב שמב. ולב שלבנו ברומ מיכול לדם נלשך ריחימב קסם מלעשה 
הקכוי יעוצלתו מיכבלת חבבם, והול לעשה נטבמת החבבם. הלשברה העצולה למ רוח לדבכ 
זה הנתון יבדב הלדם לומבד גם טכגדבות בוונבות עמ לדבפוס כוצח הלי, עמ לגללנון לקכבי 
הית, עמ לוכסטס כוצח הלם לו עמ לדבלה הוכגת הינבם, גם כולנבם רלו החטא ועונשו 
והאחים קרמאזוב שמ פבודוכ דוסטוביסקב, לו, ללוחכ בותכ, בדם קר שמ טכולן קפוטה, כולן 
נבו־ז'וכנמבסטב פוכץ דכך הלסלבך לת לעשה הרתביה מלעשה הכצח ולתחקה לחכ הִקכיה 
הלתעתעת יבן נטבמת חבבם מיבן לתן חבבם ילבמבם, יבן הכצח רלצי הקבולב מיבן ההבחמצות 

ללנו ירתביה עמבו. 
יסבפוכ "יבעכ ויעבכ", היכבת יבן הנעכ מיבן הכוצח הלוכד ילי ללפשכת מנעכ מולכ 
לת דיכו־שמו ילכחי נטומ לי לך יחסות הלי, והבל הופרת עמ כלשו לת סבפוכ קבן והימ, 
שהול הסבפוכ הכלשון שלספכ ספכ יכלשבת עמ לעשב ינב הלדם עמ פנב הלדלה. יסבפוכו שמ 
עגנון, הלשועיד הזקן לימימ לת סבפוכ קבן והימ ירך שהול טוען שהימ הכג לת קבן, ולבמו 
גביוכב הסבפוכ, הנעכ ופכנצבשק, לעכעכבם עמ עצם הרכחבותה שמ זבקת הכצח יבן לחבם, יבן 
מלולבם. ילקום שהלח הגוב בכצח לת לחבו הבהודב, היכבת שיבנבהם — הלפתבעה, הלנוגדת 

אריסטו, פואטיקה, מיוונית: יואב רינון, מאגנס, ירושלים תשס"ג, עמ' 34.  .9
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מרמ סבפוכ מלולב קיוע ובדוע — הבל הלבבצכת לת הלבמה הגולמת "שהרמ", "טשלקמ", ולף 
לת הסבפוכ עצלו. ולבמו י"הלדונבת והכורמ", ההתנודדות יבן התשוקה מהבימע חזכה למ תוך 
הלבשה, מהבספג ומהבעמם, מיבן הלבלה לפנב דיכ זה עצלו, לפנב הכצח, לפנב ההבעשות־לך־

ישכ וההבטכפות יחבבם, פומטת מיסוף לת הכורמ יחזכה למ עומם הסבלנבם ושומחת לותו 
משוי ומנדוד ומלרוכ, רתלבד, לת לכרומת דיכבו.

חכף השונב הגדומ יבן שנב הסבפוכבם, הקכבלה הלוצעת רלן תעלוד עמ התנודה הלשותפת 
מהם יבן החוץ מיבן הפנבם, יבן הפכדבגלה המלולבת מיבן התפקבד שהבל ללמלת ילכחי 
הנפשב, תנודה תלבדבת ומל לורכעת הנוגעת, ילבשכבן לו יעקבפבן, מהתרוננותו שמ הסבלן, 

מלפשכות מולכ לת הלבמה ומספכ לת הסבפוכ. 

ביער ובעיר

הלספכ יסבפוכ "יבעכ ויעבכ" הול ליוגכ החוזכ ללכחק השנבם למ בלב נעוכבו, והסבפוכ 
לסופכ דכך עבנב הנעכ שריכ בצל לחזקת במד לימ עדבבן מל הגבע מרממ יגכות.10 תוכה הול 
ריכ לבנו מולד ומעיוד עדבבן לבנו צכבך. רבוון שהול נלצל ילצי מבלבנלמב, ילעבן הפוגה 
יבן הכשובות, הול ברומ מחלוק לשמטונו שמ הסדכ, לן העבכ, ליבת הלדכש וליבת ההוכבם, 
ומהבלמט למ הבעכ, שיו הול לימה לת רמ ִעתותבו. יעודו לוצבל לת בלבו יבעכ לגבעה מעבכ 
השלועה שפכנצבשק השודד והכוצח יכח ליבת הלסוכבם ובש חשש שהול לשוטט יבעכ. 
סבטולצבה רזו, שיה נעכ בהודב כך נחשף ילקום מל לבושי וממל הגנה מלמבלותו שמ כוצח 
גוב, לעמה לבד לת לפשכות התללשותה החוזכת שמ הפכדבגלה המלולבתי הגוב בפגע יבהודב 
חסכ הלונבם פגבעה קשה ולומב לף לנושה. ולומם, עוד מפנב שהכוצח לופבע יסבפוכ, לשהו 
ילכחי הלתולכ ללותת רב מל זה הסבפוכ שבסופכ רלן. מרלוכה, הדברוטולבה המלולבת שיבן 
הקוכינות הבהודבם מכוצחבם הגובבם ליוטמת ילעבן להמך כולנטב ולולכת ידברוטולבה 
חדשה הלצביה לצד לחד לת העבכ — הצביבמבזצבה, יבת ליל — רלתכ שמ למנרומבה, דברוב 
והבדמדמות הרוחות, ולן הצד הלחכ הבל לעלבדה לת בעכ הפכל רלתכ שמ עוככות גדומה, 
שמ שפע רוחות חבבם לדבכבם ורוחות הכס ולוות לדבכבם מל פחות; רלתכ שמ הנשגי ושמ 
הלזוובע. ידברוטולבה חדשה זו, החיכה הבהודבת יעבכ, בחד עם זו הפומנבת, נבצית, ריברומ, 
לומ הנעכ והכוצח הרוכתבם יבנבהם יבעכ יכבת שמ לוכדבם. והנה, גם להמך זה, שעבקכו יבטומ 
חמותה שמ הפכדבגלה המלולבת והלכתה ילחוות גיכבם יטיע הפכלב, לבננו לשקף נרונה לת 
הלתכחש יסבפוכ, שהכב היכבת יבן שנב הגיכבם, יבן הנעכ הבהודב מגיכ הגוב, השודד והכוצח, 
הבל, רפב שבסתיכ, יכבת דתבת, וישמ קדושתה הדתבת בש יה לן הנפמל ולהתכוללות הנפש. 
בותכ לרך; דתבותה שמ היכבת לבננה נשענת עמ כמבגבוזבות כולנטבת לופשטת רב לם עמ דתבות 
בהודבת. היכבת ללנם נרכתת ילכחי הלנוגד מעבכ, מצביבמבזצבה, מסדכ הדתב הללוסד, לימ 
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לכחי זה לבננו לתרונן יסבפוכ לך וכק רלכחי כולנטב, טיעב ונשגי למל גם — ויעבקכ — 
רלכחי בהודב דתב ילויהק. 

לה טביו שמ הלכחי שלרונן הנעכ יבעכ? הבעכ לוגדכ קודם רומ עמ בדב נבגודו, עמ 
בדב לה שהול מלי העבכ. הסבפוכ, הקכוב עמ שם שנב הלכחיבם — ומל, מדוגלל, עמ שם 
הדלובות לו הלבכועבם — נפתח יהעלדת העבכ והבעכ זה מעולת זה. העבכ נזרכת יקבצוכ כי 
רלקום שמבמב הלדרל לת רוחות החבבם. יבלות הגשלבם ויזלן השמג, יסתבו ויחוכף, הנעכ 
מרוד רעצבכ ייבת ליל יעבכ; יבלבם למו, לפבמו השלבם והלכץ לזוהלבם — "שהעומם צונן 
והלכץ מחה ולטונפת והשלבם למורמרבם יעיבם" )על' כסז( — והנעכ לעיבכ לת בלבו רשהול 
כיוץ עמ לבטתו וקוכל יספכבם לו הומך מיבת החיוכה צבון, שם הול קוכל עבתונבם ולקשבי 
יפסביבות משבחה. לימ לבד עם יול הליבי, עם התבבישות הלבם )שעתבדבם מלמל תפקבד 
לכרזב יסבפוכ(, הול נלמל חבבם, רטיע עצלו, ונלמט לן העבכ למ הבעכי "רבון שזכחה חלה 
שמ נבסן ונתבבישה הלדלה הנחתב לת עבכב והמרתב מבעכ. ורבון שנתיצכה החלה יכקבע מל 

הנחתב בום שמל הבבתב יבעכ" )שם(. 
מעולת העבכ, הבעכ הול לקום שיו רוחות החבבם פוכצבם ילושכ לוכגבלסטב החוצה, 
לקום שמ שמלות פכבלוכדבלמבת, שמ לחדות הכלונבת יבן לדם מטיע, לקום שמ שלחה 

ובופב — ולף לקום שמ בצבכה, ש"]...[ המול רמ לה שיבעכ לולכ שבכה"י

לב בספכ רמ לה שכלו עבנב ושלעו לזנב יבן לבמנות שיבעכ. שלבם ולכץ, לבמנות ודשלבם, 
רלהבם ופטכבות, צבצבם ופכחבם, צפכבם וצפוכבות לתעסקבם ועולדבם לקבצת היוקכ 
ועד שבנת המבמה מפלכ לת העומם, למו יגוונבם נלבם ולמו יקומות נלבם, ורמ שעה 
נלה לחיכתה, רלולנבם שרמ זלן שלזקבנבם לתלחבם ילמלרתם. לוסבף עמבהם הלוכ 
שיבן שלבם מלכץ, דולה שהול בכקכק והול רחמחמ, רחמחמ והול בכקכק, נלשך רזהי 
שחוט ונטוה רחוטבם. לוסבפה עמבהם הכוח. פוכשת הבל מעצלה מטבבמ בחבדה, רבון 
שהבל בוצלת לבד רמ בצוכב עומם לתמוובם עלה, עמבם ושבחבם, צפכבם וצפוכבות ולפבמו 
גמבם וינב גמבם ינבו וינב ינבו שמ נהכ בוצלבם עלה משוח. זה הנהכ שלושך יבן לבמנות 
שיבעכ ולוכיבות בכוקות ולפמומבות לוכבקות וללפבמות עמבו לשנב צדדבו וצפכדעבם 

לקכטעות עמ שפתבו ולדיכות ישבכ. )על' כסח(

מל כק הצפכדעבם לדיכות ישבכ למל גם הנעכ הלספכ. לבמותבו שכות לת שבכת הבעכ, 
לתזלכות לשפטבם קצכבם ולכורבם ילקציבם הכלונבבם, לזכבלות תקיומות ושכשכלות שמ 
צלדב לבמבם הלשופעות יחכוזבם וילצמומבם חוזכבם.11 התבלוכ לסתבבם יפסוקבת הלהדהדת 
רומה צמבמבםי "ולוכיבות בכוקות ולפמומבות לוכבקות וללפבמות עמבו לשנב צדדבו וצפכדעבם 
לקכטעות עמ שפתבו ולדיכות שבכ". למ הלקציבם הזוגבבם הזוכלבם לצטכפת לטלפוכבקה 

למשל תקבולות כמו "שראו עיני / ושמעו אזני", "מקיצת הבוקר / ועד שינת הלילה"; חרוזים   .11
כמו "רוח / לשוח", "עליו / על שפתיו"; מצלולים חוזרים כמו "שמים וארץ / שמים וארץ", 
"אילנות ודשאים, כמהים ופטריות, ציצים ופרחים, צפרים וצפוריות", "בגוונים נאים / בקולות 
נאים"; "ירקרק והוא כחלחל, כחלחל והוא ירקרק", "נמשך כזהב שחוט ונטוה כחוטים"; "עלים 

ושיחים", "גלים ובני גלים בניו ובני בניו של נהר".
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זוגבת יתבלוכ החבות והצלחבם, הלכחיבם )שלבם ולכץ( ורוחות הטיע )הנהכ והכוח(.12 לה בש 
יבעכ שללפשכ לת ההכלונבה, לת הפכבצה המביבדבנלמבת שמ שלחה, לת השבכה? יכב לה 
לבן יוי לבן יו ליל, לבן יו ללל, לבן יו יבת לדכש ולבן יו חיכבם לינב החיוכה צבון. עיוכ 
הנעכ, הבעכ הול לקום שלחוץ מצביבמבזצבה, לחוץ מקהבמה, לחוץ מחוק הלי — לו, מלצעכ, 
הול לקום שלספק דבלוב רזה. יבעכ, רזרוכ, לבן ירממ ינב לדם — מפחות, רך נדלה יתחבמה; 
עמ רמ פנבם, לבן יו בהודבם, פכט מנעכ עצלו. הלי לבנו לכוצה ללעשב ינו לשום שההמברה 
למ הבעכ לשלעה פכבשה לן התוכה, לן החוק, וגם הלם לבנה לכוצה, לשום שיבעכ הין 
לבנו טועם טעם תישבמ חם; ילונחב הדברוטולבה שלצבי קמוד מוב־שטכלוס, הנעכ לתכחק 
לן ה"ליושמ", הלתוכית, מרבוונו שמ ה"נל"־בחסבת והטיעב־בחסבת )שהכב ירמ זלת, הלזון 

שהנעכ מוקח עלו מבעכ הול פת לפובה(.13 
ועם זלת, הבעכ לבנו כק לקום־פכל; הרומ לתקבבם יו יחסד הלמ, וחסד הלמ לצוב יו 
ונגמה מלללבנבו. ושוי, הלמ יסבפוכ "יבעכ ויעבכ" לבנו למוהות פנתלבסטבת ינוסח שפבנוזבסטב 
לו עקכון־תולם סבליומבסטב לו לבזו בשות טכנסצנדנטבת כולנטבת, "למ" פכבלוכדבלמב, "ֵלמבם" 
לו "שכ בעכ", רלו מלשמ יפוללה "היֵכרה" שמ יבלמבק. רלן, הלמ הול הקדוש יכוך הול, 
הול ומל לחכי "ורבון שנתיצכה החלה יכקבע מל הנחתב בום שמל הבבתב יבעכ. ירמ בום לשעה 
שזכחה ועד ששקעה בושי הבבתב יבן העשיבם יצמו שמ לבמן ולורמ לת פתב וקוכל יניבלבם 
ורתויבם ולסתרמ ירמ לה שיכל הקדוש יכוך הול שם יבן שלבם מלכץ" )על' כסז-כסח(. 
ליחבנה דתבת, לעשבו שמ הנעכ לבנם פשוטבם. הלשנה קויעת רב "הלהמך ידכך ושונה ולפסבק 
ללשנתו ולולכ לה נלה לבמן זה ולה נלה נבכ זה לעמה עמבו הרתוי רלמו לתחבי ינפשו",14 
לומם התפעמותו שמ הנעכ לבפב היכולבם והיכבלה לולכת רומה הממ מיוכל; יעצם, הול לקבבם 
יהכחיה לת יכרת הלבמנות, שהכב לב שבוצל יבלב נבסן — שזה הזלן שיו הנעכ שיסבפוכ בוצל 
מבעכ — וכולה לבמן למימי, חבבי מיכך "יכוך שמל חבסכ יעומלו רמום ויכל יו יכבות טויות 
ולבמנות טויות מהתנלות יהן ינב לדם".15 עם זלת, לבן ספק שהנעכ לוצבל עצלו לן הרממ 
ועושה דבן מעצלו. הול לפסבק לת לשנתו, נוטש לת יבת הלדכש ולחיכ מו יבעכ לשנה לו 

תוכה לשמו; וישמ רך הול לרן לתחבבי ינפשו, רדיכב לסרת ליות. 
והנה, לף עמ פב שהנעכ לתחלק ליבת הלדכש ולמבלוד תוכה, הול נושל עלו למ 
הבעכ מל כק לת הפת הלפובה למל גם לת רתיב הקודש, רתיב הלמ — הניבלבם והרתויבם. 
לימ לת התוכה הול לבנו נושל עלו; התוכה, עמ חוקבה, נשלכת יעבכ, ייבת הלדכש וייבת 
ליל. גם דיכב חרלבם החכותבם עמ מיו שמ הנעכ לוילבם למ הבעכ, שהכב רלשכ הול לספכ 
עמ שבכת הצפכדעבם הול ללהכ מהיהבכ מריוד לב הן שכות ולזרבכ עמבהן לת דיכב חרלבנו 
זרכם מיכרהי "ולה כלבתב מהזרבכ שבכתן, למל שללכו חרלבם ישעה שסבבם דוד הלמך עמבו 

כפי שנראה בהמשך, גם כותרת הסיפור גם עלילתו מקיימות מבנה צמדי: שתי טבילות בנהר,   .12
שתי פגישות עם המשועבד הזקן ושתיים עם פרנצישק. ואולם, הצמדים האלה אינם הרמוניים 

אלא מייצרים מתחים והתנגשויות.
נמרוד, תל־ ראובני,  יותם  והמבושל, מצרפתית:  הנא  א:  כרך  מיתולוגיות,  לוי־שטראוס,  קלוד   .13

אביב 2004, עמ' 9, 38.
אבות ג, ז.  .14

בבלי, ברכות מג ע"ב.  .15
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השמום ספכ תהמבם זחה דעתו עמבו, ללכ רמום בש יכבה יעומם שללכה שבכה רלונב, נזדלנה 
מו צפכדע לחת, ללכה מו למ תזוח דעתך עמבך, שלנב לולכת שבכה בותכ ללך. מרך הזרכתב 
שבכתן" )על' כסח(.16 מלחכ הטיבמה הלענגת והלקסטטבת ינהכ הנעכ כולה עצלו רלחת לן 
היכבות הקמות שיבעכ וילבם ולצטכף מהממ, משבכה ה"נלה" — ישנב לוינבה, גם הכלובה 
לך גם הבפה — שמ הצפכדעבםי "רשלנב עומה לן הכחצה לשתטח לנב עמ העשיבם הכרבם 
ולנב לולכ מעצלב טוי ה'. וללחכ שנלבם הדיכבם לנב רופמם ולשמש לותם" )על' כסט(. לת 
תוכתו זו הול לף דוכש יצביוכ מנלמבם, רכי מתמלבדבוי "ילותה שעה לתקיצות לצמב רתות 
רתות שמ נלמבם וילות משלוע. והולבמ והן נלורות ולבנן לגבעות משפתב פושט לנב לת בדב 
ונוטמן ולגיבהן ולעלבדן עמ רף בדב ולקכין לצמ פב ולדיכ עלהן רלבמו לנב והם שוובם לנו. 
ולנב חוזכ עמ דיכב ולולכ טוי ה'. וללחכ שנלורות הן יעבנב עצלן ולבנן לגבסות מין מדיכ 
יפנב לנענע לנב מב כלשב ולולכ מב ילקולן בפבם הדיכבם שללכת" )שם(. לשחק הדלבון שמ 
הנעכ רכין שמ נלמבם הול לשחק חלוד ושלח; וחלוד ושלח גם שבח הלהיה והִקנטוכ שמו 

עם החלה מלחכ הכחצה. 
השלחה, הלשחקבות והדלבון לתלפשכבם ישמ ברומתו שמ הנעכ מחלוק לן הסדכבם 
הלקויעבם למ לזוכב הגיומ שמ הלכחי והזלן. ליחבנת הלכחי הול נע ימל הכף יבן העבכ 
מבעכ, לעיבכ טקסטבם, חפצבם, חולכבם ללכחי מלכחי. ליחבנת הזלן הול נלצל מלעשה "יבן 
הזלנבם" — גם ילוין זה שהול פוטכ עצלו למבלוד תוכה, גם ילוין זה שהול נלצל יבעכ כק 
יהפוגות שיבן תקופת גשלבם ושמגבם לחת משנבבה וכק יזלן שיבן זכבחת השלש משקבעתה 
)שהכב ימבמה, רלשכ "למרת השלבם" לסתמקת, הול חוזכ מעבכו ומיבת הוכבו ומלבטתו(, לך 
יעבקכ ילוין זה שהקבום יבן הזלנבם נגזכ לגבמוי "רשהבבתב נעכ עשבתב כוי עתותב יבעכ. לדם 
יטמ הבבתב ילותו פכק. פכקתב לעמב עומ תוכה ועדבבן מל הטבתב שרלב מעומה שמ פכנסה ורמ 
בהיב הבה לושמך עמ ליל, מפברך ין חוכבן הבבתב מעשות רמ לה שמיב חפץ" )על' כסז(. רלו 
יבחס מלמ רך גם יבחס מלי, הנעכ פוטכ עצלו לן העומ, לחוית הצבות, לימ יה יעת הול לבנו 
לוותכ ומו רלמול הנבלה עמ זבקת החסות. הלי לבנו לכוצה לרך שינו פכש לן התוכה ועזי לת 
יבת הלדכש ולבמו הין לתעמם לכצון ליבו; לך הול לבנו לוכד יו לעשה גיכ צעבכ, לבנו נליק 
יו ולבנו נקכע לעמבו, למל מהפך, הול רלבמו חוזכ מבלב בנקותו ולשמבך לת רמ בהיו — לת 
רמ צכרבו — עמ הלי, הלוצג רלעבן לם לזבנה. דווקל לתוך הכגכסבה מחסות תבנוקבת שמלה 
יחבק הלי )"כל בהיב"( הנעכ לשבג שחכוכ לעומו שמ לותו הלי, שהכב תבנוק שעדבבן מל נרנס 
מגלכב מתוך הסדכ רלעט לבנו חבבי יחוקבו. ההבדלות מתבנוק ללפשכת לפול מין מהשתחככ, 
ומו מזלן־לה, לחוקב הלי, לימב מהתנגש, מסיומ, מסעוכ, מהבקכע מגזכבם. ירך נפמג עגנון 
יסבפוכ זה ללסוכת הספכות העיכבת החדשה, שהכב החמ לספכות ההשרמה, הלכד הגלוכ 
יעומם הליות לוצג רלבכוע הלרונן שמ חבב הגביוכ ושמ הלהפרה הלודכנבת יחבב הבהודבם. 
יספכות שמ לפנה הללות התשע עשכה והעשכבם, לצמ סופכבם רלו ל"ב יכדבצ'יסקב, ל"ז 
פבבלכיכג וב"ח יכנכ, לכד הרכחב זה לחוממ טכלולה הכסנבת יחבבו שמ הגביוכ הבהודב הצעבכ, 

ורך הדיכ ילבדה כיה גם יכולן תמול שלשום שמ עגנון עצלו.17 

המדרש על המלך דוד והצפרדע מופיע בילקוט שמעוני, תהלים רמז תתפט, וראו גם זוהר, רעיא   .16
מהימנא, כרך ג )במדבר(, פרשת פנחס, רכב ע"ב. 

היסודי  "למוטיב  ביחס  מפנה  מחולל  עגנון  כי  סדן  דב  טען  השלושים  משנות  מוקדם  במאמר   .17
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ההפוגה יזלן, הקבום יכווח ש"יבן הזלנבם", יבן זלן החויה שמ הבמד מזלן החויה 
שמ הגיכ, הבל לצי חומף שעתבד מהתיטמ ילהכה, ועם זלת הבל לבננה נחוובת רלכעבת 
ורחומפת למל רלצי עקכונב. ילושגבו שמ דונמד ו' ובנבקוט,18 יללצעות התנועה שיבן שנב 
הזלנבם והלכחיבם הנעכ בוצכ מו, יחסות למוהבו הטוי והלבטבי והלרבמ־רומ, לכחי שמבשב 
פוטנצבלמב, לכחי "בעכב" לשחקב שיו הול הווה, קבבם ילמלות, לימב שבצטכך "מעשות", 
משלת יעומ. לכחי לשחקב זלנב זה נושל עלו לת הפוטנצבלמ מהבעשות לכחי פנבלב קיוע; 
לכחי שמ יבטומ חוק, שמ דלבון ושמ בצבכה. ילכחי זה הנעכ לרונן מו חוקבם לשמו הלתבכבם 
מו מהתקבבם, יעת ויעונה לחת וממל סרסוך, הן רינו שמ הלי וינו שמ הלמ והן רין חוכבן — ין 
החופש, ין החופשב לחוקו שמ הלי. ומבתכ דבוקי ין היוכל מעצלו, לחוקק מעצלו, למ־לי עמ 
פב כצונו, הלרונן מעצלו ללונה ודת עמ פב דכרו. לבן תבלה לפול שהנעכ רה רלהַּ למ הבעכ; 
שם הול שכוב עם הלמ־הלי יגן עדן שמפנב חקבקת החוק, מפנב הפכתו ומפנב הגבכושי מפנב רמ 
התנגשות שהבל יבן ין מלי. ולרן, תבלוכב הבעכ שזוכבם ילמוזבות מלעשה היכבלה ומסבפוכ 
גן עדן.19 נכלה הדיכ שלף עמ פב שהנעכ לבנו מוקח עלו מבעכ לת ספכ התוכה, סבפוכב התוכה 
עמ הלבכועבם הכלשונבם שמ הפכת חוק — סבפוכ גן עדן, ורפב שבתולכ יהלשך, גם סבפוכ קבן 

והימ — ירמ זלת נלצלבם שם. 
שבלה שמ ההתענגות ושמ ההתלזגות עם היכבלה הול יטיבמה ינהכי

ריכ סבפכתב שהבה שם נהכ. לם הבו לבלבו צמומבם הבבתב כוחץ יו. עולד הבבתב עד מצולכב 
ילבם ושתב כגמב דשות יקכקע שמלטה לן הלבם ודגבם קטנבם ושלכ לבנב יכבות שילבם 
לרכרכבם ולפזזבם שם וכלשב נזקף רמפב לעמה וכוח שוטטת עמ פנב ורמ היכבלה רומה 

"זוכר  עצמו:  האב  עם  קשה  בסכסוך  המתבטא  האבות,  בדור  המרד  דהיינו  העברי",  שבסיפור 
אתה ּפרשת־החיכּוכים שבין ירמיה פייֶארמן ואביו המלמד או בין מיכאל ואביו הרב וכדומה? ַלך 
לעומת־זה שים לבך ליחוסי השלווה, האידילית כמעט, שבין חמדת ואביו או זקנו. יש נצנוצי 
להשתמש  התַללצות  זוהי  התּפקרות.  ממלחמת  התּפקרות  של  קַלפכבסה  יותר  זוהי  אך  סכסוך, 
ב'ספרים החיצוניים', כדי לחזק את הכוונה והיכולת של תשובה גמורה לעולמו של הסבא" )דב 
על ש"י עגנון: מסה עיון ומחקר, הקיבוץ המאוחד,  סדן, "עם ארבעת כרכיו הראשונים" ]1932[, 
תל־אביב 1959, עמ' 14-13(. הבחנתו של סדן מביאה אותו למסקנות מרחיקות לכת; קשה לקבל 
את עמדתו שגיבורו של עגנון מבקש אך ורק לשוב לעולם האבות. היחס הקונפליקטואלי כלפי 
האב עומד במרכזן של כמה יצירות מרכזיות של עגנון. בתמול שלשום, לדוגמא, מתואר אב חלש 
שחולשתו שהופנמה מכשילה את הבן, ובסיפורים אחרים, כמו "המטפחת" ו"יתום ואלמנה", וכן 
בקטעי זיכרונות )ראו, למשל, מעצמי אל עצמי, שוקן, ירושלים ותל אביב 1976, עמ' 55–56(, 

חוזרת ומודגשת החוויה החזקה של היעדר האב; ודווקא היעדר זה הוא המאפשר לבן ליצור. 
D.W. Winnicott, Playing and Reality, Tavistock, London 1971 ראו  .18

האלוזיות למעשה הבריאה עולות מן החזרה על הצמד "שמים וארץ", מהסמכת השמים והארץ   .19
לאור — "האור שבין שמים לארץ" )עמ' רסח( — ומיד לאחר מכן גם לרוח, מהדהוד הביטוי "כי 
טוב" בסיפור הבריאה בחיווי "טוב ה'", בתיאור הנהר, ש"מושך" ביער בין האילנות ומזכיר את 
הנהר ש"יֹצא מעדן להשקות את הגן" )בראשית ב 10(, ומתיאור הרוח ש"פורשת היא לעצמה 
לטייל יחידה" )עמ' רסח( ומחברת בין רוח האלוהים במעשה הבריאה לבין אלוהים ה"מתהלך 

בגן לרוח היום", לאחר שצמד ברואיו הפר את מצוותו ואכל מעץ הדעת )בראשית ג 8(.
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לצטכפת עלב. רבצד, לבם שחיכו עמב ולדלה שלנב עולד עמבה וכוח ששוטטת עמ פנב 
ויכבות שילבם שלרכרכבם שם וחלה שמוהטת עמ כלשב. )על' כסח-כסט(

עמ פב תוכת ללפדוקמס, שלולצה יבדב לכבסטו והתקימה ילחשיה הבהודבת יבלב היבנבבם, 
לכיעת בסודותבו שמ העומם הם לוובכ, לבם, לדלה ולש.20 יכחצה ינהכ, הנעכ לתלחד עם 
בסודות למוי כלשו נזקף מכוח, גופו טוימ ילבם עד מצוולכו, כגמבו דשות יקכקע הלדלה 
ועמ קודקודו מוהטת לש החלה; היכבלה רומה לצטכפת למבו. ולומם, נורחותם הלכולזת 
שמ סבפוכב יכלשבת, ויעבקכ הגבכוש לגן עדן וכצח הימ יבדב לחבו קבן, ללותתבם שהלחדות 
הנפמלה שמ הנעכ עם בסודות העומם לבנה בצביה, והבל עתבדה מהתפכק ילמבלותי הקכע קכוי 
מיול. יפכק ל ייכלשבת, יסבפוכ היכבלה הכלשון, הלבם לוזרכבם הכיה לימ הלדלה והעפכ 
לבנם לופבעבם רממ, לומם הם לוזרכבם הכיה יפכק י, יסבפוכ היכבלה השנב, שעמ פבו הלדם 
נוצכ לעפכ שנמקח לן הלדלהי "למה תומדות השלבם והלכץ יהיכלם יבום עשות ה' לֹמהבם 
לכץ ושלבם. ורמ שבח השדה טכם בהבה ילכץ ורמ עשי השדה טכם בצלח רב מל הלטבכ ה' 
לֹמהבם עמ הלכץ ולדם לבן מעֹיד לת האדמה. ולד בעמה לן הלכץ והשקה לת רמ פנב האדמה. 
וִבבצכ ה' למהבם לת הלדם עפר לן האדמה ובפח ילפבו נשלת חבבם ובהב הלדם מנפש חבה. 
]...[ ובצלח ה' לֹמהבם לן האדמה רמ עץ נחלד מלכלה וטוי מללרמ ועץ החבבם יתוך הגן ועץ 
הדעת טוי וכע" )יכלשבת י 4–9(. סבפוכ יכבלה זה לויבמ מסבפוכ חטלם שמ לדם וחוה יגן 
עדן. רלשכ לדם לֵפכ לת דיכ הלמ־הלי וללבבם מהשתוות מו ירוחו לבד לושת עמבו עונש 
גבכוש לגן עדן והול נקכע לעמ טּויה הלבנסופב שמ הלדלהי "לכוכה האדמה יעיוכך יעציון 
תלרמנה רמ בלב חבבך. וקוץ ודכדכ תצלבח מך ולרמת לת עשי השדה. יזעת לפבך תלרמ מחם 
עד שויך למ האדמה רב ללנה ֻמקחת רב עפר לתה ולמ עפר תשוי" )שם, ג 17–19(. ישונה 
לן הנעכ, הלסתמק למבלוד תוכה ולעיודה וירמ זלת לטבמ לת רמ בהיו עמ ליל, יכגע שלדם 
הכלשון לפכ לת חוק הלמ, הסימ והלוות לופבעבם; הול לבנו ברומ עוד מהשמבך לת רמ בהיו 
עמ יוכלו, והלדלה ריכ לבנה לספקת מו לת רמ צכרבו ירמ עת. בתכה לזלת, רבוון שהלוות 
הופבע וקבולו שמ הלדם נעשה זלנב, הלדלה הבל לף זו שתימע לותו מתורה יסוף חבבו. מל 
ירדב הנעכ לשלבכ לת ספכ התוכה ייבת ולבנו נושל לותו עלו למ הבעכ. דולה שירך הול 
ליקש מהבלנע לן הגבכוש לעמ הלדלה, לגן עדן; הול לבנו כוצה מלרומ לעץ הדעת, מהרבכ 
ילבנבותו, מלבבם עמ ליבו ומהבקכע לן הלחדות הליוכרת עם בסודות העומם, ורפב שנכלה 
יהלשך, הול ליקש מהבלנע גם לתוצלותבו שמ הסבפוכ היל יספכ יכלשבת, סבפוכ הכצח שמ 
לח יבדב לחבו, הלויבמ מקכע קשה ונוסף לעמ פנב הלדלהי "לה עשבת", לולכ הלמ מקבן. "קומ 
דלב לחבך ֹצעקבם למב לן האדמה. ועתה לכוכ לתה לן האדמה לשכ פצתה לת פבה מקחת לת 
דלב לחבך לבדך. רב תעֹיד לת האדמה מל תֹסף תת ֹרחה מך נע ונד תהבה ילכץ". וקבן לשבי 

אמונות ודעות, הקדמה, אות ה; מאמר ראשון, אות ג; רבי יהודה הלוי,  ראו רבי סעדיה גאון,   .20
הכוזרי, מאמר שלישי, לא-ס; רבי משה בן מימון, משנה תורה, ספר המדע, הלכות יסודי התורה, 
שלושה  רק  מונים  רבה  שמות  ומדרש  יצירה  ספר  כמו  מוקדמים  מקורות  זאת,  לעומת  ג-ד. 
יסודות: "שלשה בריות קדמו את העולם המים והרוח והאש" )שמות רבה, דפוס וילנא, פרשת 
בא, פרשה טו(. רבי משה קורדובירו נדרש לאי־התאמה זו בפרדס רמונים, שער יא, פרק ג, והוא 

מנמק במשל מדוע יסוד ה"עפר" מתגלה במאוחר לשאר היסודות.
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תכ והבבתב נע ונד  מלמי "גדומ ֲעֹונב לנשול. הן גכשת ֹלתב הבום לעמ פנב האדמה ולפנבך לָסּ
ילכץ והבה רמ ֹלצלב בהכגנב" )שם, ד 10–13, 14–15(. 

ולומם, מל זו ימיד שההקשכבם הללבבלבם והלמבלבם שמ השתת עונש גמות ולוות עמ 
הין יבדב הלי, שמ כצח לח, שמ השתעידות מלדלה והבימעות יתורה לו שמ קכע לעמ פנבה 
לבנם לופבעבם רממ ישמי זה שמ הסבפוכ, יטיבמה הכלשונה שמ הנעכ ינהכ, למל שהבפורם 
הגלוכ הול זה שלתקבבם. הנעכ, הפושט לת רמ יגדבו ועולד עבכום ולבנו לתיושש, חוזכ ריברומ 
מלחדות ההכלונבת שהתקבבלה מפנב שנתגמה רמ סרסוך שהול יבן הין מיבן הלמ־הלי, מפנב 
הלבסוכ שלשבת הלמ־הלי עמ הין, מפנב הפכת הלבסוכ, מפנב היושה הלבנבת, מפנב שהלמ־הלי 
לרבכ ילבום שמ הין עמבו ומפנב העונש הנוכל הלסבכ לעמ הין לת רוחו. ילחדות הכלונבת 
זו לבן זומת, ומרן גם לבן לח ולבן לבום יכצחי הימ וקבן לבנם עולדבם זה לומ זה יבעכ רנכצח 
ורכוצח, ויהשמרה מענבבננו, רבהודב ורגוב. יחוובבת הלחדּות שהנעכ ליקש מרונן מעצלו יבעכ, 
הפכדבגלה המלולבת הקיועה, הלצביה דברוטולבה חד־לשלעבת יבן בהודבם מגובבם — פכדבגלה 

זו לושעבת, ריברומ.21
לף עמ פב שמל נכלז ישום דכך שהנעכ עצלו לזוהם )יבנתבבם, כק יעבכ השלבם למורמרבם 
והלכץ מחה ולטונפת( הטיבמה יעבכום נושלת לשלעובות שמ טיבמת טהכה; הבל לשחככת 
לת הנעכ מגלכב לן הזבהום שמ העבכ וליבלה לותו, לתוך החבכות הגלוכה, מלחדות לבסטבת 
עם היכבלה. הטיבמה רומה הנלה, ולתוך ההתענגות לגבעה ההתעמות — "וכלשב נזקף רמפב 
לעמה" )על' כסח( — ועלה ההתלזגות, הללחדת לותו עם "רמ היכבלה רומה" )על' כסט(.22 
היכבלה עוטפת לת הנעכ לרמ צדדבו, לן הקכקע שלתחתבו, שם דגבם קטנבם ושלכ יכבות 
הלבם לפזזבם ולרכרכבם סיבי כגמבו הדשות, דכך הלבם עצלם, החויכבם מגוף, ומלעמה לזה, 
עד מכוח הלשוטטת עמ הפנבם ועד מלכולבם, שלהם החלה שומחת למבו לת מהטה. ומל זו 
ימיד שהיכבלה רומה ילה למ הנעכ ועוטפת לותו למל שילהמך מוכבלנב הנעכ לחוממ יגופו 

להפרדה  כמובן  מנוגדת  במים  הטבילה  שמעניקה  המענגת  הפרימורדיאלית  האחדות  חוויית   .21
המתקיימת בעיר בין המאמינים לבין האל, שאליו ניתן להתקרב רק באמצעות לימוד התורה; 
הפיצול באנרגיה הליבידינאלית בין טבילה בנהר ללימוד תורה מזכיר את המדרש המפורסם על 
ריש לקיש הקופץ למי הירדן שבהם טובל רבי יוחנן יפה התואר, אך כאשר רבי יוחנן משכנע את 
ריש לקיש לוותר על התשוקה, לצאת מן המים ולהקדיש את כוחו ללימוד תורה, סר כל כוחו של 
ריש לקיש מעליו עד כדי כך שהוא אינו מסוגל להביא את בגדיו )בבלי, בבא מציעא פד ע"א; 

אני מודה לשלמה בידרמן שהעמיד אותי על הקשר זה(.
בסיפור מוקדם יותר של עגנון, "אגדת הסופר", שנוסחו הראשון ראה אור ב־1919, הטבילות   .22
הריטואליות של רפאל הסופר תופסות מקום מרכזי ביותר, והטבילה האחרונה, בנהר הקפוא, 
פורצת את הדרך לחוויה מיסטית. טבילותיו של הנער בסיפור "ביער ובעיר" שונות לגמרי מאלו 
של גיבור "אגדת הסופר" ואין בהן זכר לטקסיות הנוקשה והכפייתית או לרודפנות שבטבילות 
היומיות החוזרות ונשנות ואף לא לסגפנות הקיצונית שבטבילה במי קרח. טבילתו של הנער 
אצל  מופיעות  אלו  מעין  רחצות  וגם  ונפשית,  גופנית  והתענגות  שמחה  חירות,  כולה  אומרת 
עגנון, למשל בתיאור רחצותיו הנעימות של יצחק קומר בימּה של תל־אביב בחלק השלישי של 
הרומן תמול שלשום. עדויות על אהבתו הגדולה של עגנון לרחצה בים, בירדן ובירקון מופיעות 
במכתביו לאשתו, וראו שמואל יוסף עגנון, אסתרליין יקירתי, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1983, 

עמ' 116, 131, 137-136, 139, 143, 275, 279, 282-280.
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ללש לת הלחדות הקוסלבת, לצכף לדלה, לבם, כוח ולש ונבצי, ימשונו שמ לבכצ'ה למבלדה, 
רלעבן axis mundi, "צבכ העומם" הלחיכ תחתונבם מעמבונבם.23 

ולומם, רפב שנטען קודם, לצי זה שמ לחדות לבנו ברומ מהבות לצי שמ קיע. רשם שיגן 
עדן שיסבפוכ יכלשבת נלצל נחש, יגן עדן שמ הבעכ נלצל כוצחי "רשילה השלועה שפכנצבשק 
יכח ליבת הלסוכבם התחבמו ליל וללל לתבבכלבם, שלל לותו כוצח שכוב שם, והבו ליקשבם 
ללנב שמל לשוטט יבעכות. מל טוי מפגוע שודד יבעכ, שעושה דלם שמ ינב לדם שחוק, רמ 
שרן ערשבו שהכגו לת חיכבו ונשיע מבקח לת נקלתם" )על' כסט(. דלותו להמרת הלבלבם 
שמ השודד נטוובת ישבחת העבכ. לף עמ פב שפכנצבשק פגע יגובבם ומל יבהודבם, עיוכ ינב 
הקהבמה הול הפכדבגלה שמ הכוצח הגוב היל עמבהם ליחוץ משחטםי "סלוך מחשברה לגבפבם 
לת התכבסבם ונועמבם לת הדמתות ולוסבפבם לנעומ עמ לנעומבהן ועומבם עמ לטותבהם לתוך 
לבלה לפנב פכנצבשק שלל ביול ובפשוט בדו יהם, שלבן רמ דמת ולנעומ עשובבם מהגן לפנבו" 
)על' כע(. והנה, לתיככ שהנעכ נפמג לקהבמתו מל כק יהעדפת השהבבה יבעכ עמ מבלוד 
תוכה יעבכ למל גם יענבבן נוסף וחשוי זה שהקהבמה לתלחדת סיביוי הול לסכי מזהות לת 
עצלו רקוכין פוטנצבלמב שמ הכוצח, רהימ לומ קבן, רבהודב לומ גוב. הנעכ יוחן לת תגוית 
ינב העבכ מפכנצבשק לתוך לכחק יבקוכתב, ויכוכ רב בחסו למ השודד והכוצח שונה לזה שמ 
ינב עבכו והסבפוכ שהול טווה שונה לסבפוכם. נכלה רב דלותו שמ פכנצבשק לשלשת מנעכ 
לעבן לכלה — להפרת לך גם לרפבמה — מיחון יה לת עצלו. הלנמוגבה יבן פכנצבשק מנעכ 
לסתלנת ריכ יתבלוכ הכלשון שמ השלועה ידיכ יכבחתו שמ השודדי פכנצבשק יוכח ליבת 
הלסוכבם למ הבעכ רשם שהנעכ יוכח ליבת הוכבו למ הבעכ, ישנב הלקכבם הדיכ לבנו מכצון 

הוכבו שמ הנעכ וישנב הלקכבם לדויכ יהפכת חוק. 
קסלו שמ פכנצבשק פועמ מל כק עמ הנעכ מידו. מלכות הלבלה וההסתגכות, מלכות 
הגפת התכבסבם הפבזבת והנפשבת, גם ימים שמ ינב העבכ לתעוככ שלץ שמ הזדהות עם הכוצח. 
החוצפה הלכהביה שמ פכנצבשק, הלולץ מהברנס דכך הלכויה מיבת השופט שדן לותו מהכבגה, 
מטפוח מו יחביה עמ רתפו ומבבעץ מו מחוס עמ עצלו וממרת מנוח, לבבצכבם לעט נחת והעכצה 
לצמ רמ לב שקצת לכדנות לדבפמבת רנגד לי יבת הדבן ורנגד הכשובות עדבבן לפעלת ימיו. רבוון 
שהבלבם עויכבם ופכנצבשק לבנו פוגע ילנשב העבכ, דעת הקהמ נוטה קלעל מטויתו והיכבות 
לסבחבם יו יחביה לסותכת, לוצלבם הצדקות מכצבחותבו — לת הגיכ הכג לשום ש"שוטכ 
הבה שכדף לחכב פכנצבשק מהכגו והקדבם הול והכגו", ולת הלבשה הכג לשום ש"הכגמ עיבכה 
הול לצמם שהוכגבם נפשות לשום לבשות" )על' כע( — וכולבם יו מל "סתם גזמן" למל לוכד, 
שיגיוכתו לבנו לתבבכל לפבמו לן הלמרות. לכבדתו לבבצגת ילבדת־לה לת לשלמתם־שמהם, 
הריושה והלוגפת, מהתקולםי "פעלבם שהמי לעמה טבנל עמ העומם שבש יו דיכבם הכיה 
שליבלבם מבדב כעה, נלצל לדם שעושה דבן מעצלו בש שלוצלבם מו זרות" )שם(. ועם זלת, 
הזדהותם שמ בהודב העבכ עם פכנצבשק לבנה דולה מהזדהותו שמ הנעכ. עיוכם, פכנצבשק 
נעשה מכגע חומף לכוצח גוב הללבבם עמ הקהבמה מלוכד ילמרות, ולבמו עיוכ הנעכ, דלותו 
לקימת חשביות לרכעת ונעשבת מרוח פנבלב כי־לשקמ ידכלה הנפשבת הלרוננת לותו רללן. 

ירושלים  יותם ראובני, כרמל,  המיתוס של השיבה הנצחית, מצרפתית:  ראו מירצ'ה אליאדה,   .23
2000, עמ' 18. 
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מלכות בכלתם וצעכם שמ ליל וללל, הנעכ לבנו לשנה ללנהגו וללשבך מעשות לת בלבו 
יבעכ, "זה הבעכ שנטע מו הקדוש יכוך הול עד שמל נינתה העבכ, שלשעידת לת הגוף ולענה 
לת המי" )שם(. ולומם, לכגע שעמה יסבפוכ שלו שמ הכוצח לתיככ שהבעכ לבנו יללת לקום 
כבק ללדם; הול כבק כק לבהודבם, שהכב "סוחכב בעכות וקוצצב לבמנות" לגבעבם למבו מצוכך 
עסקבהם. ולרן, הפעם, ייולו מבעכ, הנעכ כולה שהעשיבם כלוסבם ללדכך כגמ לדם וחושי 
שהול עולד מפגוש לת פכנצבשק, לימ ילקום זלת הול פוגש זקן לופמג, לכבס שהבה לשועיד 
רמ בלבו מלדונבו עד ששחככה לותו הלמרות לשעיודו. שתב הפגבשות שמ הנעכ עם הלשועיד 
הזקן הן לעבן הקדלה משתב פגבשותבו מלחכ לרן עם הכוצח פכנצבשק, ושתבהן קשוכות ישתב 
הטיבמות ינהכ. מל ילקכה, השלמה הכלשונה שהנעכ שולמ לת הזקן הבל לם עתבדבם מכדת 
גשלבם. הלשועיד לשתחווה ועונה ישמבמה, ולז הנעכ שולמ לם לבנו לתבבכל לפכנצבשק, 

והזקן עונה שוי ישמבמה ושוטח יפנבו לת תפבסותבו עמ הלוות ועמ הכצח. 
לצד לחד, הלשועיד הזקן הול לעבן מבצן, jokester, הלהפך לת הבוצכותי הול לניל 
תלבד שמל בכד גשם, גם רלשכ גשם לבנו צפוב מכדת וגם רלשכ הול צפוב; הול כולה שלחה 
ישעיוד וסימ יֵחבכות; והול טוען שהימ הול שכצח לת קבן. עם זלת, תוכתו לבנה שטות, 
ורפב שנכלה יהלשך, להדהדבם יה להמרבם נפשבבם וכעבונות תבלומוגבבם שמ הנעכ עצלו. לת 
לשנתו עמ הכצח פותח הלשועיד הזקן, שלבנו בהודב, "ילעשה יכלשבת, הבלך יכל הקדוש 
יכוך הול לת עומלו והנבח לת לדם וחוה יגן עדן ונתן מהם רמ שיעם" )על' כעי(. השבלוש 
ירבנוב הבהודב מלמ, "הקדוש יכוך הול", הול ודלב פכב תכגולו שמ הנעכ, לך יעשותו רן הנעכ 
קושכ יבן דיכב הלשועיד הזקן מדיכב עצלו, שהכב יתחבמת הסבפוכ הול תבלכ לת "רמ לה 
שיכל הקדוש יכוך הול שם יבן שלבם מלכץ" )על' כסח(. בתכה לזלת; הסבפוכ נפתח, רזרוכ, 
יתבלוכ הטעון ילמוזבות מסבפוכב יכלשבת עמ יכבלת העומם ועמ גן עדן, והנה, גם הלשועיד 
הזקן נדכש מספכ יכלשבת יסבפוכו־שמו, יסבפוכ שיתוך סבפוכ. הזקן לעמה סוגבה קשה. עמ 
פב תפבסתו, הלמ הול שיכל לת העומם עמ פב כצונו; הול ששם לת לדם וחוה יגן עדן בחד עם 
הנחש והיבל מרך שהלדם בהבה ין תלותה ובסיומ; והול שבצכ עומם שיו, ריכ יבלבו הכלשונבם, 
מלכות רמ השפע העצום, לח הוכג לת לחבו ממל סביה. הלשועיד, שלעדבף — רלו הנעכ יבחסו 
מליבו — מהשמבך לת רמ בהיו עמ הלדון שעמ הלכץ, רלו גם עמ הלדון שישלבם, עמ הלמ־

הלי הלזבן ישפע, לולכ מנעכ שלב שלקימ עמבו לת הלדון לקימ עמבו לת רמ לה שהלדון 
קיע יעומלו. בש מקימ שמל כק הצבות הגלוכ למל גם הבפורו, הפכת החוק, לקוכו ילדון; רך 
גם הלכד ילדון עצלו, הגוככ לחכבו עונש גבכוש ולוות, ורך גם כצח הלח. מרן, לחת הבל לם 
קבן כצח לת הימ לו הימ כצח לת קבןי ינב הלדם בכצחו זה לת זה תלבד, ורבוון שזה חוק הלמ, 
חוקו שמ הקדוש יכוך הול, לבן ללה מפחד ולבן לת לב משפוט. קבן והימ לבנם למל תלונת 
כלב זה שמ זה, תלונה הפורה לך גם לרפבמה, וגם הלשועיד הזקן, שלתגעגע מרמלו ולקונן 

עמ לוידנו, והבפורו, הלוכד הכוצח הצעבכ שיכח לרמלו, לבנם למל תלונת כלב זה שמ זה.24
מל ירדב לסתלך הלשועיד הזקן עמ ספכ יכלשבת; העמבמה הכלשונה הלסופכת יספכ 
זה עמ ינב הלדם הבל עמבמה שמ הפכת חוק, חקבכה ימשבת והגמבה שמ הלשלבם לגן עדן למ 

השתקפויות מכפילות ומהפכות מופיעות לרוב בסיפורי עגנון העוסקים ביצירה ובאמנות, למשל   .24
"גבעת החול", "אגדת הסופר", "בדמי ימיה", "הפנים לפנים", "עד עולם", "עידו ועינם" ו"מזל 

דגים", וראו על כך בספרי כתוב על עורו של הכלב, לעיל הערה 7.
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הלדלה, למ חבבם שמ לללץ וסימ שסופם לוות. הסבפוכ היל לחכ רך לגוממ לת העמבמה 
הכלשונה שמ ינב הלדם עמ פנב לותה לדלה, עמבמה שמ כצח, שמ חקבכה נוספת ושמ עונש 
נוסף שמ הגמבה. למו הבחסבם יבן הלמ מיבן ינב הלדם לכלשבתם. לדוע לשרבן הלמ לת הנחש 
יגן? לדוע הול שועה מלנחת הימ ומלנחת קבן לבנו שועה? לדוע הול שולמ לת לדם, "לב 
הגבד מך רב עבֹכם לתה" )יכלשבת ג 11( ולדוע הול שולמ לת קבן "ֵלב הימ לחבך" )שם, ד 9(? 
ורב בבתרן שהלמ לבנו בודע לת התשויות? מפחות ילקכה שמ קבן והימ הלמ בודע הבטי הברן 
הלח הכצוח, שהכב הול שולע לת קומ דלבו צועקבם למבו לן הלדלה. ולם הול בודע, לדוע 
התבכ לת הדיכ? עמ פב הזקן, הלמ יכל לת שנב הלחבם רלחד, לת קבן ולת הימ, לת הכוצח 

ולת הנכצח — לו, משבטתו, לת הנכצח ולת הכוצח.
יפעם השנבבה שהנעכ פוגש לת הזקן נושל המה יבדבו קֵדכה לרוסה. הפעם, הלורמ 
הלויל למ הבעכ לבנו פת לפובה למל תישבמ ישכ חם שכבחו נודף. מלב לבועד התישבמ? הלם 
לדם שורן יבעכ? לומב פכנצבשק? הנעכ שי ושולמ לם ֵבכדו גשלבם, והזקן שי ועונה שמל 

ֵבכדו גשלבם. הנעכ פושט לפול לת יגדבו ונרנס מנהכי 

לותו הבום טעה טעות גדומה. מל הספקתב מהרנבס כלשב ינהכ עד שנשפך עמב נהכ 
למלעמה. מל הספקתב מצלת לן הנהכ עד שגלו לבלבו ועלדו עד מצולכב, שילותה שעה 
ניקע הכקבע ונפתחו השלבם ובכדו גשלב זעף ונתלמל רמ הנהכ רומו לבם. נתללצתב 
ועמבתב מבישה. לימ בישה זו בצתה לרממ בישה והבתה לקמחת לבם רנהכ, ומל הבל ימיד, 

למל לבמנות ועשיבם לקמחבם הבו רלעבבנות, למו למלעמה ולמו למלטה.
לצלתב לת יגדב שכובבם יטבט ויכפש, רלבמו גימו לותם ילדלה ומשו לותם ייוץ ושכו 
לותם ירמ לבלות שיעומם. נתעטפתב וכצתב מעבכ ולבם חדבם לקמחבם עמב למלעמה 
ולבלב הלכץ ליקשבם מימוע לותב למלטה ויגדב לקבפבם לותב רנחשומ ולנעמב שותבם 
לבם ושותתבם לבם ורמ עצלב רלבם הלהמרבם וכוחות וכעלבם ויכקבם ליעתבן לת הכקבע 

ולבם העמבונבם לזדווגבם מלבם התחתונבם ופכבם וכיבם. )על' כעי-כעג(

לדוע לתהפרות הטיבמות? לדוע הטיבמה השנבבה ינהכ לבננה טיבמה שמ התלזגות לענגת 
ולשגביה למל שמ סרנת הבימעות והשלדה יתוהו ויוהו שמ לדלה ולבם? הלם נורחותו 
)הלשועכת( שמ הכוצח יבעכ שחככה לרמלם לת רוחות הטיע הפכלבבם וחשפה לת פנבו 
הללבבלבם, הלסורנבם? גם הסבפוכ ידיכ הסרנה הלסתתכת יבעכ הפכל המל־לבושי הול סבפוכ 
עתבק בלבם הלופבע ריכ ילבתוס השולכב, ילסעם שמ גבמגלש ולנרבדו למ בעכ הלכזבם שיו 
שורן חולייה הלפמצת, וללז ועד הבום הול חוזכ ולסופכ ילבנספוכ גמגומבם. תפבסת הבעכ 
רלכחי חוץ־צביבמבזצבונב גן עדנב, שיו לתקבבלת שמלות ליודה, הכלונבת ומל לופכעת יבן 
הלדם, הטיע והלמ, הבל תפבסה כולנטבת כית־השפעה, לימ רך הבל גם ההרכה יעוצלתם 

שמ הרוחות ההכסנבבם והליעבתבם הטלונבם יו.
יכוך קוכצוובבמ עלד עמ הופעותבו שמ הבעכ ירלה לבצבכותבו שמ עגנון רנבגודה שמ 
הצביבמבזצבה, ויהתלם מרך הול לפכש לת בחסבו שמ הנעכ עם פכנצבשק פוכע החוק רלקט 
שמ לכד חיכתב.25 ולרן, עיוכ הנעכ, הבעכ הול לתכ שמ השעבבת החוק; ועם זלת, חשוי מכלות 

בהקשר זה דן קורצווייל בייצוגי היער בסיפורים "והיה העקוב למישור", "בדמי ימיה", "סיפור   .25
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רב הול גם לתכ שמ חקבקת חוק חדש, שמ חבדושו ותחבבתו שמ החוק רחוק פנבלב. להמך זה 
לתפכש ישנב לבשוכבם לקיבמבםי הפסברולנמבטב והתבלומוגב. ילבשוכ הפסברולנמבטב, הבעכ 
לבבצג יבצבכות עגנון חמקבם מל לודעבם ינפש הגביוכ לו הגביוכה, תשוקות מביבדבנלמבות 
ודחפב לוות לודחקבם. הבעכ הול גם לכחי לבסטב, והדיכ נברכ ילויהק, מדוגלל, יסבפוכ "עמ 
לין לחת", ורלוין, יסבפוכ "יבעכ ויעבכ". יבצבכת עגנון, חוובות לבסטבות — יבעכ רלו גם 
יעבכ — הן חוובות שמ לגע עם המל־לודע.26 הטענת הלשלעות הבל הדדבתי החוובות הלבסטבות 
נטענות יתרנבם פסברומוגבבם לך יה יעת החוובות הנפשבות נטענות ילוינבם שמ הבדיקות 
ירוחות עמבונבם שמ קדושה ובצבכה. ורך הדיכ גם יטיבמות שמ הנעכ ינהכ יסבפוכ "יבעכ 
ויעבכ". יהקשכ זה, הלבסטב־פסברומוגב, נכלה שהנורחות הגמובה שמ הזקן הלשועיד והנורחות 
הסלובה שמ הכוצח חושפות יפנב הנעכ לת הלסטכטגבה הלדבפמבת שמו־עצלו. יחבכתו מהשמבך 
לת רמ בהיו עמ ליל רתבנוק ומהסבכ לעמבו לת עומ הדלגה מעצלו רלבמו נמקחה לתוכתו שמ 
הלשועיד הזקן, הלוצל חבכות ישעיוד. לן התפבסה התבלומוגבת שמ הלשועיד הזקן עומה רב 
השעיוד הגלוכ מלמ־הלי לויבמ מסבכוי לנכרב מרמ היחנה יבן טוי מכע, ומפברך לבן תבלה 
ירך שדווקל הלשועיד הזקן הול שלזבן יתישבמבו לת לפכ החוק, לת הלוכד ילי, הלסתתכ 
יבעכ. לתיככ רב השעיוד הלמל מלי לבננו כק נבגודו שמ הלכד ילי למל הול גם ההשתקפות 
שמו. שתב הדלובות רלחת פעבמות ידכלה הנפשבת שמ הגביוכ הלספכי הנעכ הלתחלק לחוק 
הלי ויוכח לן הרמל שמ יבת ליל למ הבעכ הול יעת ויעונה לחת גם הלשועיד הזקן וגם 
הצעבכ לפכ החוק.27 הלגע עם דחפב הלבד הלולחזבם יבעכ פותח לעבן תבית פנדוכה והרוחות 
הלשתחככבם ללבבלבם מהתפכץ ממל כסן, מהצבף ומהטיבע ומימוע מתורם לת הנעכ ישטף 

נוזמב, הבומב, נטומ חוק וגיומ, מל לויחן, והול נס לפנבהם ילבלה.
ילבשוכ נוסף, הלבשוכ התבלומוגב, הנסבגה מעומם גן עדנב שיו ספכ יכלשבת עדבבן לבננו 
ספכ רתוי למל הול לצבלות הלתכחשת יפועמ, עומם שיו החוק עדבבן מל נחקק וההפכדות 
עדבבן מל התכחשו, טולנת יחויה סרנה מנסבגה נוספת. ילעשה יכלשבת למוהבם "לידבמ יבן 
לבם מלבם" )יכלשבת ל 6(, למו שלעמ מכקבע ולמו שלתחת מכקבע, וימשון הלדכש — יבן 
"לבם עמבונבם" מ"לבם תחתונבם".28 רלשכ הנעכ ליקש מעיוד לת למוהבו יבעכ עמ פב דכרו, 
רין חוכבן גלוכ, הול לתחבבי ינפשו. הול פותח פתח מיבטומ הגיומות והחוקבם, מנסבגה מל 

פשוט" ו"ביער ובעיר", וראו ברוך קורצווייל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, שוקן, ירושלים ותל־
אביב תשל"ו, עמ' 35. פרשנות של הסיפור "ביער ובעיר" כסיפור של מרד חברתי ראו אצל דב 
סדן, "שלשה סיפורים וסביביהם", מאזנים, כא, תשכ"ו, עמ' 362-354; קורצווייל, שם, עמ' 71; 

גרשון שקד, אמנות הסיפור של עגנון, ספרית הפועלים, תל־אביב 1976, עמ' 59.
על הזיקה בין החוויה המיסטית ללא־מודע ולמעשה היצירה של האמן ביצירתו של עגנון ראו   .26

בספרי כתוב על עורו של הכלב, לעיל הערה 7. 
פרויד מצביע על שתי דרכי פעולה של הבן בשלב האדיפלי של חייו — האחת היא המרד נגד האב   .27
ואימת הענישה בסירוס שהוא נושא עמו, והשנייה היא הידמות לאם והפניית כניעות "נשית" 
 Sigmund Freud, “The Dissolution of the כלפי האב כדי להשקיט את זעמו המשוער; וראו
 Oedipus Complex” (1924), The Standard Edition of the Complete Psychological Works

of Sigmund Freud, vol. XIX, The Hogarth Press, London 1959, pp. 173-179
וכן  ד,  סימן  ה,  פרשה  בראשית,  פרשת  רבה,  בבראשית  המדרש  לשון  על  כאן  חוזר  הסיפור   .28

במדרשים מאוחרים לו. 
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כק לן הסדכבם שלבנם נכלבם מו למל לרמ הסדכבם, ולף לסדכב יכלשבת. ולרן, רמ לכיעת 
הבסודות לותרבם רלן זה יזה וחוזכבם מתוהו ויוהו, וההיחנה יבן לבם מלבם ויבן לדלה מלבם 
לתיטמת. מל כק יעמב החבבם שילבם ויבישה פכבם וכיבם, רפב שיכרם הלמ ייכבלה, למל 
לף החולכ ההבומב עצלוי "וכוחות וכעלבם ויכקבם ליעתבן לת הכקבע ולבם העמבונבם לזדווגבם 
מלבם התחתונבם ופכבם וכיבם" )על' כעג(.29 ישנב הלבשוכבם רלחד נכלה רב הנעכ התקכי 
לדב מגבמובו שמ סוד, מהצצה קטסטכופמבת למ לעיכ מפכגוד. ילבשוכ הלחד, נורחותו שמ 
הלשועיד הזקן ותחושת קכיתו שמ הגיכ הכוצח, הלוכד, חושפות יפנבו בתכ עמ הלבדה לת 
הלסטכטגבה הלדבפמבת רפומת־הפנבם שמו־עצלו; ילבשוכ השנב, יחזכה מלחוכ, ריברומ, מתוך 
לעשה יכלשבת, מתוך גן עדן, ולחוץ מתחום הדבן, החטל והעונש שהוקצה מינב הלדם מלחכ 
הגבכוש, הנעכ נרנס מלחבצת רוחות שיעוצלתם לבנו ברומ מעלוד. חכף השונב הגדומ יבן "יבעכ 
ויעבכ" מיבן "היֵכרה" שמ יבלמבק, ישתב הבצבכות, ההתקכיות הלסורנת שמ הבמד לו הנעכ 
מבדבעה, מהצצה לעיכ מפכגוד — מסוד ההרפמה שמ הלבם — ליבלה מגבכוש לגן עדן. רפב 
שנכלה יהלשך, רלו יפוללה שמ יבלמבק רך גם רלן, הגבכוש הול שלומבד לת הדביכ, לת 

הלבמה הלסלנת לת הרומבות שלידה, החוזכת ולעמה לת לוידנה שמ הרומבות.
היכבחה הליועתת שמ הנעכ לן הבעכ לסלנת לת לוידנו שמ הקבום ההכלונב יבן 
הזלנבם ויבן הלכחיבם, קבום ממל עומ חוקבו שמ הלמ־הלי לך עם יכרת חסדו הלבנסופב, 
הלזבן והלרבמ. ההכלונבה יבעכ הבל לצי זלנב, רלעט גנוי; שבווב הלשקמ השיבכ שמה לתנפץ 
ילחת ולת לקולה תופס הרלוס הלשתוממ; הלבם הלענגבם, העוטפבם והטהוכבם נעשבם מרוח 
כצחנב, לטיבע ולזהם. רזרוכ, לקוכ הזבהום שמ העבכ, שהנעכ הצבי יתחבמת הסבפוכ רנבגוד 
מבפב הבעכ, הול ילבםי "והלכץ מחה ולטונפת והשלבם למורמרבם יעיבם" )על' כסז(. רך הול 
הדיכ — ולף יבתכ שלת — ייכבחה לן הבעכ, למל שהפעם הנבגוד יבן הבעכ מעבכ לתיטמ, שהכב 
הלבם לתפכצבם יבעכ, והטבט והכפש לצובבם גם יו ולבנם נידמבם ללמו שיעבכי "השלבם הבו 
למלבם לבם והלדלה מחה ולטונפת ורמ העומם מל הבה רדלב שביבטו יו" )על' כעג(. לוידנה 
שמ ההכלונבה שיבעכ ליבל מנסבגתם שמ רוחות החבבם, מלמנרומבה, ונסבגה זו לתולכת דכך 
הזבהום שלחוממבם הלבם, שקודם זכלו יעוצלה וערשבו הם עולדבם ולתעפשבםי "שעלום 
וטחי שמטו יחוץ רטחי ושעלום שייגדב" )על' כעד(. ולומם, "מסוף רלה בלבם טהכו השלבם 
והלכץ נתבבישה" )שם(. הנעכ נוטמ לת ספכו וחוזכ מבעכ, לך הבעכ השתנה לעבקכוי "דלום 
וללפבמ עלד הבעכ. לבום שפבכשתב ללנו שבנה לת טביו. לן שלחתו, לן לוכו? דלולבם עלדו 
לבמנות שיבעכ ולפבמתם הלפבמה עמ הלובכבם שיבן ענפבהם" )שם(. למ לומ הלוזבקמבות למלת 
השלחה שמ בפב הבעכ ושבכתו יתבלוכ הכלשון עולדת הלוזבקמבות הלֵפמה והרלעט דלולה 
יתבלוכ השנב. שמושת הלשפטבם הפותחבם לת התבלוכ לקבבלבם לינה סבלטכב רלשכ הדלום 

דרך  נוצרים  והמצוות,  החוקים  הסדר,  ועמו  העולם  הבבלי,  הבריאה  סיפור  אליש",  ב"אנוָמה   .29
ההפרדה בין מים למים. המאבק בין ַמְרֻדְּך, מלך האלים, לבין ִתַלַלת, הים הקדמון ואם כל חי 
)שמשמעות שמה היא אולי "תהום"(, מסתיים בביתור גופה של האם לשניים, כצדפה. מחציה 
האחד ַמְרֻדְּך בורא את השמים, העוצרים בתוכם את מימיהם, ומחציה השני הוא בורא את הארץ 
על מימיה; וראו ש' שפרה ויעקב קליין )עורכים ומתרגמים משומרית(, בימים הרחוקים ההם: 

אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, עם עובד, תל־אביב 1996, עמ' 54-9. 
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והלפמ חויק לשנב צדבו לת צלד השלמות עמ הלוידן ינוסח הקמלסב שמ ”ubi suntt“, ורך 
גם הלשרו שמ התבלוכי 

נרנסתב מבעכ. הלדלה הבתה מחה ותחוחה וכבח שמ פטכבות עמה הבלנה. פטכבות הכיה 
צצו שם למול רמ הבעכ. תחת רמ לבמן ותחת רמ שבח, לתוך העשיבם ולתוך החסבת 
ורן ישלכ לקולות. ללחכ שהלדלה הבתה מחה ולצוננת מל חמצתב לת לנעמב ומל 
נשתטחתב עמ העשיבם למל טבבמתב והמרתב. רלהבן ופטכבות צהיהיבם ולגוונבם צצו 
ופכחו ותומעבם נצטנפו עמ פנב הלדלה. נתעוותו ויכחו, נתעוותו והחיבלו עצלן יקכקע. 

השם בודע ועד שמל חשיתב מעשות עלהן כעה. )שם(

הלינבם התקיומתבבם, המבטוטס, החזכות והלמבטכצבות לבנם בוצכבם לנגבנה חוגגת, נוסקת, 
רלו יתבלוכ שיתחבמת הסבפוכ, למל מהפך, לנגבנה ִלטבת ונלורה; והפעם, הנעכ לבנו חומץ 
לת נעמבו ולבנו פושט לת יגדבו ולבנו לשתטח לו טוימ. הנעכ רלבמו יללצע; מל יעבכום 
הטהוכ שיטיבמה הכלשונה, מל ייגדבם הכטויבם והלזוהלבם יטחי מלחכ הטיבמה השנבבה. 
גם הפמוכה והפלונה שמ הבעכ לשתנות. הרלהבן והפטכבות, צלחב הכטביות והצמ הם שפכבם 
וכיבם רעת יפעבמות וגטטביבת פכועה וחסכת שמבטה, ולת לקולן שמ הצבפוכבם והצבפוכבות 
הנוסקות ישבכה למ הכקבע תופסות התומעבם הלצטנפות, הלתעוותות, הלתחילות ילבלה 
ילדלה. לן ההזדווגות הפכועה שמ לבם ולבם נומדו בצבכב לדלה וחשרה נלורבם ולעוותבם, 
הבפורבהם שמ הצבפוכבם והצבפוכבות שתולכו יתחבמת הסבפוכ. הנבגוד הכולנטב והלכרזב רמ 
רך יבן העבכ, הצביבמבזצבה, מיבן הבעכ, הנלצל לחוץ מצביבמבזצבה, קוכס פנבלהי הטחי שמ 
העבכ, ורלוהו הפטכבות, הרלהבן והתומעבם שמ הבעכ, רומם תומדה שמ לותה התפכצות חסכת 

גיומות שמ נוזמבם. 
עמ כקע תפלוכה זו לופבע ידכלטבות כיה הכוצח פכנצבשק. רנגד הנעכ קופץ פתלום 
לדם נלוך ויעמ ישכ ולגודמ שעכ וצועק עמבוי "לה לתה עושה רלן?" )שם(. הופעתו ליהבמה 
יבותכ, והכב פכנצבשק הול כוצח שעמומ מהכוג לת הנעכ יכגע לחשש שבלסוכ לת לקום הבלצלו 
משמטונות. לימ הנעכ לבנו פוחד לן הכוצח; לומב הול לפבמו חברה מפגבשה עלו. משלמת 
פכנצבשק לם לבנו לתבבכל הול עונה, לבמה ילבמה, לת התשויה שהזקן הלשועיד ענה מו, 
מנעכ, עמ לותה שלמה עצלה יפגבשתם הכלשונהי "ללב בש מב מהתבבכל? לכבות ונלכבם לבן 
רלן, דויבם ושלכ חבות כעות לבן רלן, לם רן לה מנו מהתבבכל?" )שם(. הנעכ ריכ בודע שיתוך 
רמ לה שיכל הקדוש יכוך הול יעומלו בש עבכ ובש בעכ, בש טיבמה לענגת ולשגביה ובש טיבמה 
ליעתת ולטיבעה, בש לשועיד זקן ובש פכנצבשק; ירמ לחד ולחד ללבנסוף הצלדבם שיעומם, 
הזהות רוממת נבגוד, והנבגוד — זהות. מל ירִדב, צלד הלבמבם "יבעכ" ו"יעבכ", הלצבגות נבגוד, 
לוכריות ידבוק ללותן לותבות, יהחמפה לחת, וגם ההפכדה יבן לבם מלבם, רך התיככ, לבנה 
בצביה רמ רך. ורלו שימי לנשב העבכ שולכב החוק בש קטנּות וציבעות וגם לרזכבות לכויה, 
רפב שבתגמה מלחכ מרבדתו שמ פכנצבשק, רך גם יפכנצבשק בש מפחות לשהו ללבדת הלבש 
שעמ שלו הול קכוב, פכנצבסקוס הקדוש ללסבזב, שלכד יליבו וחיכ מצבפוכבם ומחבות הבעכ, 

שִעלן דביכ ימשונן.30 

וראו  מאסיזי,  הקדוש  פרנציסקוס  של  שמו  על  קרוי  שפרנצישק  כך  על  עמד  סימקין  אריאל   .30
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הנעכ והכוצח לשוחחבם, והנעכ לכלה מכוצח לת רתיב הקודש שיבדו ולפכש מו לת 
טבים. הכוצח נותן מנעכ משתות טבפת בבן שכוף והנעכ ליכך עמבו. הכוצח שולמ מפשכ היכרה 
והנעכ לפכש מו, "שהרמ נהבה ידיכו" )על' כעה(, והכוצח תוהה שעה קמה ולתגכד יפדחתו 
ולולכ "בתרן, בתרן שרן הול" )שם( וליקש להנעכ שבחזוכ ובללכ לת היכרה ימשונו, משון 
הקודש. הנעכ חוזכ עמ היכרה והכוצח חוזכ ולתגכד יפדחתו וחוזכ ולולכ "בתרן שרן הול. 
בתרן שרן הול" ושונה מעצלוי "טשלקמ, טשלקמ" )שם(. מיסוף הכוצח ליקש שהנעכ בבשיע 
מו שמל בספכ מלבש עמ רך שפגש לותו, והנעכ לולכ שלבן מו לה מהבשיע, שהכב לבנו בודע לב 
הול. הזלן חומף, ובום לחד, רלשכ הנעכ בוצל רהכגמו למ הבעכ, הול כולה שתפסו לת הכוצח 
הנלמט ולומברבם לותו מיבת הלסוכבם, לך לף עמ פב שהול לזוק ילזבקבם שמ יכזמ פכנצבשק 
נכלה רלב שלטבבמ מו מהנלתו, נושל יתורו לת חבכותו. הנעכ נדחק יהלון הלצטופף וכולה 
שהכוצח הול לרן הגוב עלו שתה יבעכ ונברכ יו, יעבנב הנעכ, שהול בודע שמל הול שלסכ 
לותו מכודפבו. רלשכ נעמם פכנצבשק עם שויבו הנעכ חש ששתב עבנבו שמ הכוצח נותכות 
עדבבן תמובות ועולדות מעצלן רלבמו נחקקו ילוובכ והן לצולתות רעבן לחת גדומה הקיועה 
ילצחוי "לם נבתנה עבן זו מהדכש רך הבל לתדכשת, לף עמ פב שלנב לסתמק לן העומם ורמ 
העומם לבנו שווה מב רמום קוכת כוח בש מב ללך שמל נטפמת מהם מליקשב נפשב" )על' כעז(. 
הסבפוכ לסתבבם יהוצלה מהוכג הלתקבבלת יעבכ שוממת החבבם, הלעמה עמ ילתה לת 
קטנּותם שמ ינב הלדם ולת לרזכבותם. לימ דווקל לתוך הספקטקמ הצביוכב שמ תמבבת הכוצח 
עומה ישוכה שמ בשועה, והסבפוכ ללכבל לן הגכדום למ הכגע הלופמל שמ הבעשות הנעכ 
מללן. מפנב שתומבם לת פכנצבשק יל רולכ ודוכש ללנו מהתוודות; פכנצבשק לבנו לתוודה, 
ורלשכ הרולכ שי ולצבק מו, פכנצבשק, ין דלותו שמ פכנצבסקוס, לצבבץ ישפתבו רצבפוכ, 
"רלבמו נתרוון ממלד לת הנשלה ישעה שבוצלת לן הגוף משון שמ יעמב רנפבם" )שם(. יסופו 
שמ דיכ התמבבן רוכך לת החימ עמ צוולכו "עד שפכחה נשלתו שמ פכנצבשק לגופו" )שם( 

רצבפוכ ית חוכבן, וישעת בצבלת הנשלה

נשלעה רלבן היכה בוצלת לפבו שמ פכנצבשק. הטה התמבבן לזנבו ושלע שהול לולכ 
טשלקמ. 

היכה זו הכיה נתחיטו יה. בש שפבכשוה רך ובש שפבכשוה רך. לף לנב פבכשתב לותה, 
ורך פבכשתב לותה, לבן טשלקמ למל משון שהרמ, רמולכ שהרמ נהבה ידיכו. הצדבק 
לותו כוצח עמבו לת הדבן, שהרמ נהבה ידיכו שמ הקדוש יכוך הול. ישעה ששלע לת 
הדיכבם יכלשונה פקפק וללכ בתרן שרך הול, ערשבו ישעת לבתתו הודה יהם הודבבה 

שמבלה. )על' כעח(

מחקרי  עגנון",  לש"י  ובעיר'  'ביער  על  הערה  מבוטשאטשי:  הקדוש  "פרנציסקוס  במאמרו 
ירושלים בספרות עברית, כב, תשס"ח, עמ' 455-447. נוסף על האגדות שסימקין מביא, חשוב 
לזכור כי כאשר פרנציסקוס הקדוש חזר בתשובה לאחר ששב ממסעות המלחמה שלו, הוא חילק 
מכל אשר מצאה ידו לעניים ובשל כך הסתכסך עם אביו. האב תבע את הבן למשפט, ופרנציסקוס 
הסיר מעליו את כל בגדיו בפני השופט והחזירם לאב, כאות לסילוק כל חובותיו כלפיו, ונותר 

עירום כחיות היער.
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ילבמבם למו, ילבלושה שמ היכבת יבן הנעכ מכוצח, הסבפוכ נחתם. לה בש יה, ייכבת הזלת? 
ילכרזה עולדת הלבמה — "טשלקמ". יתחבמת הסבפוכ הנעכ עסוק ילה שיכל הקדוש יכוך 
הול, ויסבולו הול עסוק ילה שללכ הקדוש יכוך הול, ידיכ, ימוגוס, ילבמה. מרן הרתוי 
תופס לקום רה לכרזב יפגבשת הנעכ והכוצח יבעכ, ומרן שמוש פעלבם השנבבם חוזכבם עמ 
זבהובוי "רתיב הקודש" )על' כעד-כעה(. הנעכ למלד לת פכנצבשק לת לשנתו־שמו, מפבה גם 
לוכד ילי ופוכע חוק — רלו פכנצבשק ורלו הנעכ עצלו — ברומ מהשמבך לת רמ בהיו עמ 
הלמ־הלי, עמ יוכל הרומ. הסתבכה שידיכ גם הבל חמק ללותו "הרומ" שניכל ידיכ הלמ, 
רלוה רשלכ הנבגודבם הלתהפרבם מזהּות ורלו רמ ההפכדות הללבבלות מקכוס מתהום לקוכן. 
הנעכ, הלקפבד מיכך יכרה בהודבת עמ הנוזמ הלחיכ לותו ייכבת עם הכוצח הגוב, לנסח לת 
ההרמה הטוטלמבת שמ העומם ילמ רתהמבך לתלשך )הרומ נהבה, הומך ונהבה( הלתחוממ 

יללצעות הלבמהי "רדיכו". 
ולומם, מל כק פכנצבשק מולד לן היכבת, לן הלבמה, למל גם הנעכ. הלבמה "שהרמ", 
לותה לבמה שהול עצלו מבלד לת פכנצבשק, חוזכת למבו לשפתב הכוצח יכגע ההוצלה מהוכג 
ולשלבעה מו דיכ־לה חשויי שרוחה שמ הלבמה נתון יבדבו־שמו. ילוין לחד, רלשכ הנעכ בוצל 
לן הלכחי המשונב הצביוכב, השחּוק, שיו ינב לדם חוזכבם בום־בום, שוי ושוי, עמ יכרות הנהנבן 
רלעשה שמ שגכה, ממל שבלת מי, הול לגמה פתלום שירוחו מחוממ נס ימשון, מהחבות לת 
הלבמה השחוקה "שהרמ". לתוך שיבכתם שמ גיומות חיכתבבם, ומרן גם משונבבם, הול ברומ 
מבטומ לת קמבפתה שמ הלבמה שנשחקה והתכוקנה לכוי שבלוש, ינבסוחו שמ יבלמבק ילסתו 
"גבמוב ורבסוב ימשון", ומלמל לותה לחדש יתורן כי־עוצלה והכה עומם; הול ברומ מדיכ 
שבכה ומל פכוזה, מתת משפה מהדהד לת התוהו נטומ הלבמבם שלתחתבה. ילוין שנב, הקשוכ 
רלוין יכלשון, הנעכ מולד רב הול נושל לת דיכ הלמ. דווקל רלשכ הול בוצל לן הלכחי 
הלסולן מו — העבכ, יבת הלדכש, יבת ההוכבם — וחוצה לת הגיומ למ הבעכ, דווקל רלשכ 
הול פוגש יו לת הנורכב והזכ, לת הכוצח הגוב, דווקל רלשכ הול נע יבן הלכחיבם הלנוגדבם 
ולבבצכ יבנבהם זכבלה,31 הול ברומ מרונן מעצלו לחדש לת דיכ הלמ ומהעיבכ לותו המלה, גם 
לם ישביוש, ישבנוב, ילעבן תכגום שמ השולע משפתו־שמו. ללנם דיכ הלמ לבננו לפוכש 
מנעכ מגלכב לימ הול גם לבננו נסתכ ללנו מגלכב והול ברומ מתת מו לבמה, סבלן הלשמח לת 
הנשלה מלעמה רצבפוכ. ילוין זה, הנעכ יעמ הלבמה, הסבלן, דולה לומב מלוכלקמ שמ לפומו 

ידמפב, שרדיכב הכקמבטוס לבננו לגמה דיכ ולבננו לסתבכ דיכ למל נותן סבלן. 

פיליפ ברומברג רואה את המצב הדיסוציאטיבי, שבו העצמי מזוהה עם מציאויות סובייקטיביות   .31
בריא  נפשי  כמנגנון  גם  אלא  כפתולוגיה  רק  לא   — היער  לעומת  העיר  כאן,   — לגמרי  שונות 
 “‘Standing in the Spaces’ is a shorthand way of :ואף יצירתי, אם מתקיימת ביניהם זרימה
 describing a person’s relative capacity to make room at any given moment for subjective
 reality that is not readily containable by the self he experiences as ‘me’ at that moment.
 It is what distinguishes creative imagination from both fantasy and concreteness, and
 distinguishes playfulness from facetiousness” (Philip M. Bromberg, “Standing in the
 Spaces: The Multiplicity of Self and the Psychoanalytic Relationship”, Contemporary

 Psychoanalysis, 32:4, 1996, p. 5)
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האדונית והרוכל

הסבפוכ "הלדונבת והכורמ" התפכסם חלש שנבם מלחכ "יבעכ ויעבכ", יתוך בלב למחלת 
העומם השנבבה ומלחכ שהגבעו מלכץ הבדבעות עמ ההשלדה השבטתבת שמ בהודב לבכופה יבדב 
הנלצבם ועמ השתתפותם הכחיה שמ המבטלבם והפומנבם ילעשב הכצח. יבלבם למו, רתבית 
סבפוכ עמ הזדהות וקכית מי יבן בהודב מיבן כוצח גוב נעשתה מלפשכות כחוקה. ולרן, קשכ 
התשוקה יבן הכורמ מלדונבת לתגמה רקשכ למבם וכצחנב. גם עבצויו הספכותב שמ סבפוכ זה 
שונה מגלכב לזה שמ "יבעכ ויעבכ". הסבפוכ לעוצי רלעבן לעשבבה ללנותבת, סבפוכ ימהות 
גותב שלהדהדבם יו גם לבתוסבם קדולבם שמ טִכבפה, גם סבפוכב עכפדבם ינב הזלן.32 ההתכחקות 
לן הכבלמבזם לזלבנה מכלות יסבפוכ למגוכבה, ורך ללנם כלו לותו חוקכב עגנון, שהצבעו מו 
פכשנובות הבסטוכבות מלולבות שהצבגו לת הבחסבם יבן הבמנב הלדונבת הגובה מיבן בוסף הכורמ 
הנודד — התשוקה, החבבם בחד, הלבום יטכבפה וההצמה יכגע הלחכון — רלמגוכבה מבחסבם 
ההבסטוכבבם שיבן גובבם מבהודבם ילבכופה. לומם הבחסבם הלתולכבם יסבפוכ לבנם כק בחסבם 
יבן בהודב ממל בהודב; הם גם בחסבם יבן גיכ מלבשה. הלם סבפוכ הלבלה עמ רוחה הלפתה שמ 
הלבשה ועמ הסרנה הלחכבדה הצפובה מגיכ, שעשוב מהבטכף עמ בדה, הול לך וכק לשמ הלשכת 
לת הנלשמ המלולב? ולומב בחסב הלשמ והנלשמ הפורבם וההקשכ המלולב, קכב, בהודבותו שמ 
הגיכ ונורכבותה שמ הלבשה, הול הלעצבם לת פנטזבבת הלבלה הלבנבת שמ ההבטכפות יפב 
הלבשה? מרלוכה, הקשכ פכסולו שמ הסבפוכ — י־1943, יקויץ בסער, שבועד רללוכ מחבבמבם 
בהודבם קוכלב עיכבת יצילות יעמות היכבת — לטה לת הרף מטוית הפכשנות ההבסטוכבת 
המלולבת; לימ נכלה שהסבפוכ לבנו נותן עצלו מהבקיעות חד־לשלעבת, מל יהקשכ המלולב 
ומל יהקשכ הלגדכב. לצד לחד, הפכשנות הלמגוכבסטבת המלולבת לויבמה, רללוכ, מסתבכות; 
לצד לחכ, פנטזבבת הלבלה הלבנבת שולית לת לשלעותה לן ההקשכ המלולב ולבן מה קבום 
ימעדבו. בתכה לזלת, נכלה רלבמו רוח הלבלה שמ הסבפוכ עומה דווקל לן העלבלות הזלת, 

לן התנועה המל־לורכעת יבן שנב לקוכות הסרנה.

השמונה  המאה  בסוף  ראשיתם  הגותי  הסיפור  ז'אנר  והן  האמנותית  המעשייה  ז'אנר  הן   .32
 Heinrich von וברומן  גתה  של  )"המעשייה"(   “Das Märchen” האלגורית  במעשייה  עשרה, 
  Der Geisterseher ,של נובאליס, וכן ברומן הגותי הלא־גמור של פרידריך שילר Ofterdingen
)"החוזה ברוחות"(. שני הז'אנרים זכו לתפוצה רחבה ברומנטיקה הגרמנית והגיעו לשיא שכלולם 
דמותה של האדונית  הופמן.  ומורכבותם האירונית במאה התשע עשרה, בסיפוריו של את"א 
מעלה על הדעת גם את המסורת הספרותית הפופולרית של עלילות הערפדים שראשיתה במאה 
קולרידג',  )אצל  והאנגלית  גתה(  של  בכתיבתו  זה  )ובכלל  הגרמנית  בשירה  עשרה,  השמונה 
לדוגמא(. כבר בשלב מוקדם זה, דמותם העל־טבעית של הערפדים, גברים כנשים, העולים מן 
המתים כדי למוץ דם מבני אדם חיים, מתקבעת בתוך הקשרים ארוטיים ומתוך התנגשות עם 
ערכים נוצריים. בעשור השני של המאה התשע עשרה פרסם ביירון שיר על ערפדים ויזם תחרות 
סיפורי אימה שבמהלכה חיבר רעו ג'ון ויליאם פולידורי את סיפור הערפדים הראשון. עלילות 
ערפדים נפוצו במהירות בסיפורת ובדרמה באירופה והז'אנר נעשה פופולרי יותר ויותר. פרסומו 
דימוי רב־עוצמה של הערפד כבן אצולה  יצר  בידי בראם סטוקר ב־1897  דרקולה  של הרומן 
 Christopher החי לבדו בטירה מבודדת במזרח אירופה, כמו האדונית בסיפור שלפנינו; וראו 
 Frayling (ed.), Vampyres: Lord Byron to Count Dracula, Faber and Faber, London 1992



140   הכוצחבםי "יבעכ ויעבכ" ו"הלדונבת והכורמ" מש"ב עגנון 

ישונה לן הסבפוכ "יבעכ ויעבכ", יסבפוכ "הלדונבת והכורמ" הגביוכ לבנו לטבבמ יבעכ 
מהנלתו. הול נלמץ מעיוכ יו לתוך רוכח, ורמ יקשתו הבל מלצול לחסה ילקום לבושי. מלחכ 
שהלדונבת הגכה ייבת ליודד מבד הבעכ דוחה לת התלכוקבם והלטפחות שהול לצבע מה, ומלחכ 
שהול שי ולשדמ לותה עד שהבל קונה ללנו סרבן שמ צבבדבם, הכורמ חוזכ מדכרו. המבמה בוכד, 
והכורמ תועה יבעכ יחשרה. רלשכ היבת הליודד שי ונקמע ידכרו הול נלמץ מחמות לת פנב 
הלדונבת הזעולה וקשת המי ומיקש מו לקום מבנה. הלעיכ לן הבעכ למ היבת — לן הנדודבם 
למ ההתבבשיות, לן הסרנה למ היבטחון — לתגמה רלעיכ לתעתעי תנועתו שמ הכורמ הבל 
 ,Heimלחוץ לפחבד יגמוב — הבעכ — למ פנבם לחכבד ולסורן פב רלה יתוך היבת. היבת, ה־
הול הלתכ הנוכל שמ ה־Unheimlich, ה"ללּובם", ה"למיבתב", הליעבת.33 ללחוכב כגבמותם 
היבתבת והלורכת שמ החפצבם ייבת, ללחוכב הסדכבם שהכורמ לרונן בחד עם הלדונבת יחבבהם 
הלשותפבם, לסתתכת זוועה שלבנה נתפסת ידעת. היבטחון הבולבולב לבנו למל לסווה כופף 
וזלנב מלבלה. לה לקוכה שמ הלבלה יסבפוכ? מרלוכה, התשויה יכוכהי הסויבבקט הללּובם 
הול הגיכ, ולקוכ הלבלה, החבצונב מו, הול הלבשה. הצוכה הלסובלת שמ הלבום לזוובעה 
ילבוחדי הלבשה הנורכבבה הבל לנתכופופלגוס, לורמת לדם, לו לומב נרון בותכ מרנות לותה 
"לנדכופופלגוס", לורמת גיכבם. ההכגמ שמ הלדונבת מלרומ לת יעמבה הפך מה מטיע שנב; 
מל זו ימיד שהבל לשתוקקת מלרומ לת הגיכבם החבבם עלה, הבל לבנה ברומה לחכת. חבבה 

תמובבם ירך לשום שגופה ריכ לבנו לסוגמ מערמ לזון לחכ. 
ההתגמלות שמ לבלת הגיכ לפנב הלבשה ידבלוב הקבצונב שמ טכבפה הבל עתבקה ללוד. 
, למך  רזרוכ, ילכרזו שמ "לנוָלה למבש", סבפוכ היכבלה היימב, עולד הלליק יבן ַלְכֻדךְּ
הלמבם, מיבן ִתַלַלת, הבם הקדלון ולם רמ חב, הליקשת מימוע למ קכיה לת צלצלה הלוכד 
ומהשלבדו. ישבלו שמ הקכי עם ַלְכֻדךְּ "פתחה ִתַלַלת לת פבה מימעֹו",34 והול, יכגע הלחכון, 
ע,  ּמַ ַקע ִמיּה, / מרדּה, ונפשה ִיּ תק, ּיִ ח רכסּה, / ִקכיה ּיִ ּמַ לצמבח מגיוכ עמבהי "בכה ֹחד־חץ, ּפִ
כך".35 כבטושו שמ גוף הלם, שלרכסה בצלו הלמבם, מכיות ליבו שמ  תה השמבך, עמבה ּדָ / גִוּבָ
ַלְכֻדךְּ עצלו, לסלן י"לנוָלה למבש" לת נבצחונם שמ הלמבם־הינבם עמ לותה לם קדלונבת, 
לת הבחמצותו שמ הלמ־הגיכ לן הִלבום הנוכל שמ ההבימעות־חזכה למ תוך הלקוכ הנשב. 

מאמרו של פרויד ”Das Unheimliche“ )1919( תורגם לעברית בידי חיים איזק תחת הכותרת   .33
 ,1968 תל־אביב  דביר,  איזק,  חיים  מגרמנית:  ד,  כרך  כתבים,  פרויד,  )זיגמונד  "המאּוים" 
מבחר  פרויד,  )זיגמונד  "האלביתי"  הכותרת  תחת  גינזבורג,  רות  בידי  כך  ואחר   ,)30-7 עמ' 
 ,2012 תל־אביב  רסלינג,  מירסקי,  ונילי  גינזבורג  רות  מגרמנית:  האלביתי,  ח:  כרך  כתבים, 
עמ' 87-41(. משמעו של הביטוי בגרמנית הוא המבעית, הלא־מוכר, מה שאינו מן העולם הזה. 
פרויד מפרש אותו כהיפוכו של ה־Heimlich, הביתי, המוכר, אך גם החשאי )מה שצפון בבית(, 
ורואה בו את האיום שנושאים עמם תכנים מודחקים, "חשאיים", החוזרים ועולים בשל חוויות 
המערערות את הביטחונות שנבנו כנגד אמונות טפלות: "המאּוים שבחוויה נוצר כשתסביכים 
מודחקים קמים לתחיה מכוחו של רושם, או כשאמונות פרימיטיביות שהאדם  אינפאנטיליים 
התגבר עליהן, נראות כמתאמתות" )כתבים, שם, עמ' 28; ההדגשות במקור(. קו של דמיון נמתח 
בין ההגעה החוזרת של הרוכל לבית האדונית המפתה והמסוכנת לבין זיכרון ההגעה החוזרת 

לבית המפוקפק שמתאר פרויד במאמרו, וראו שם, עמ' 18.
בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדום, לעיל הערה 29, עמ' 30.  .34

שם, עמ' 31.  .35
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ההבחמצות לתבקה לת לעשה בצבכת העומם לן הלם הבומדת למ הגיכ הפועמי ֶהֶכג הלם ִתַלַלת 
, וירממ זה יכבלת הלדם.  הול הפתח מלעשה היכבלה יבדב ַלְכֻדךְּ

לבום ההבימעות־חזכה ילקוכ הִללהב, ינשב המל־לויחן, עולד גם יבסוד החכדה לפנב 
החדבכה למ גוף הלבשה ילשגמ. יפנטזבבת הלבלה, הרוח והשמבטה הרכורבם יחדבכה הגיכבת 
הם לשמבה, פבתוב, שללחוכבהם לסתתכת הסרנה שמ הבספגות פסביבת, שמ סבכוס הגיכ 
וִלּבּונו יבדב הלבשה הלפתה. החדבכה נתפסת רתהמבך מל נשמט שלב לפשכ מעצוכ לותו; 
הבל עשובה מהבות רהכף עבן מהבימעות גלוכה רלשכ הלסע הלתלבד שמ התיגכות הין, שמ 
פכבדה ולבנדביבדולצבה לגוף הלם, הופך ילחת לת רבוונו למ עיכ התפכקות העצלב יחזכה 
למ תוך הלבשה. יספכו עמ הלם הגדומה, Die Große Mutter, טוען לכבך נובלן רב יטנה 
שמ הלבשה, הלם הגדומה, לבננה כק לקוכ החבבם למל הבל גם העומם התחתון, הלוות.36 
תלונת הלבלה הלצבגה לת הלבשה רלב שטוכפת לטיעה לת הגיכ הלזדווג עלה הבל המיוש 
הקבצונב שמ חכדה זו. בבתרן שהדבלוב מקוח לעומם החכקבם, לגוכמו הלכ שמ גלמ שמלה, 
שריכ יעת ההזדווגות, יעוד פמג גופו התחתון לפֶכה לת הנקיה, הבל מועסת ויומעת לת 
פמג גופו העמבון. הדבלוב הוובזולמב שמ חכדה זו הול ה"ולגבנה דנטטה", הוולגבנה יעמת 
השבנבבם, החוזכת ולופבעה יפומקמוכ ויללנות שמ תכיובות שונות.37 זרכ מדבלוב זה לצוב 
גם ישפה העיכבת, ימשון התמלוד הבכושמלב הלחמבפה יבן פבה התחתון שמ הלבשה מפבה 
העמבון ולרנה לת הוולגבנה "יבת השבנבם";38 זה לומב לקוכ היבטוב "רכסה יבן שבנבה". נבתן 
מקשוכ יבן החכדה לפנב טכבפה יכגע הלשגמ מיבן חכדות הסבכוס הלמוות עמ פב פכובד לת 
הסביוך הלדבפמב,39 לך נכלה רב פנטזבבת הלבלה שמ ההבימעות ינשב לבבצגת ילבדה כיה לת 
הלבום עמ הלבנדביבדולצבה ירממ. עמ פב שנדוכ פכנצב, הלשגמ, עיוכ הגיכ, לוטיע יסבלנה 
שמ התשוקה הלבנבת הכלשונה שמ הבמד, והבל התשוקה מהבספג חזכה יכחם הלם. תשוקה 

 “We begin with the territory of the belly, which most זה:  בעניין  נוימן  של  דבריו  וראו   .36
 strikingly represents the elementary containing character of the vessel; to it belongs the
 womb as a symbol of the entrance into the region. The lowest level of this belly zone
 is the underworld that is contained in the ‘belly’ or ‘womb’ of the earth. To this world
 belongs not only the subterranean darkness as hell and night but also such symbols
 as chasm, cave, abyss, valley” (Erich Neuman, The Great Mother: An Analysis of
 (the Archetype, trans. Ralph Manheim, Pantheon Books, New York 1954, p. 10, וכן: 
 “The ambiguous, that is, life giving and death dealing, fascination of the belly of the

Great Goddess […]” (ibid., p. 145)
 “The mouth as ומסכם:  דנטטה"  ה"ואגינה  לדימוי  שונות  מתרבויות  דוגמאות  מביא  נוימן   .37
 rending, devouring symbol of aggression is characteristic of the dangerous negative
 elementary character of the Feminine” (ibid, p. 123); “The positive femininity of the
 womb appears as a mouth; that is why ‘lips’ are attributed to the female genitals, and on
 the basis of this positive symbolic equation the mouth as ‘upper womb,’ is the birthplace
 of the breath and the word, the Logos. Similarly, the destructive side of the Feminine,
 the destructive and deathly womb, appears most frequently in the archetypal form of a

mouth bristling with teeth” (ibid., p. 173)
ירושלמי, יבמות ו ע"א.  .38

ראו פרויד, ”The Dissolution of the Oedipus Complex“, לעיל הערה 27, עמ' 173–179.  .39
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זו מהבספגות, משמבמת לקט ההומדה, הבל תשוקת החב ירממו מחזוכ מלקוכ החבבם הקדלונב, 
שהול הבם הלזבן.40 יבסוד החכדה לפנב ההבימעות עולדת לפול התשוקה מהבימעות; רלן 

שוכש עוצלתה הכיה ונפבצותם שמ דבלובבה יתכיובות שונות.
דוגלל לויהקת מפנטזבבת חכדה לבנבת לפנב ההבימעות יגוף הלבשה הבל עמבמת לודבסלוס 
ה" ו"בפת־הַלחמפות". עם הגעתם מלב, לחצבת  ולנשבו יַלבַלָבה, הִלב שמ ִקבְכֵקב, "ית־למבם ֲלֻבּלָ
לן המוחלבם בוצלבם מתוכ לת הלקום ולגבעבם מיקעה ליודדת ויה הברמ שיפתחו סוייות 
חבות טוכפות לדם, זליבם ולכבות ליובתבם. לן ההברמ יוקע קומ לופמל שמ זלכהי זלכתה שמ 
קבכקב. המוחלבם, מהוצבל מוחם חשדן לחד, לתפתבם מקומ הלבשה, נרנסבם מלקדשה ולקימבם 
לבדה לזון ובבן, וילרת הלטה שיבדה הם נעשבם מחזבכבם, חבות יבת רמולות הלפוטלות מקכלת 
שחבטתן ולרבמתן. המוחם הלחד שמל התפתה לזעבק לת לודבסלוס, והמה חש מעזכת כעבו. 
יסבועו שמ הכלס, הנותן מו מלרומ עשי הלגן עמבו לפנב רשפב הלזון הנשב, לתגיכ לודבסלוס 
עמ קבכקב. הלמה הנדהלת לנחשת לבד שהגיכ שגיכ עמבה לבנו למל לודבסלוס כי־הלסעות, 
והבל לצבעה מו מלהכ ומהשבי לת חכיו מנדנה ומעמות עלה עמ בצועבה. לודבסלוס, שהכלס 
הזהבכ לותו לפנב להמך רזה שמ פבתוב, לסכי; הכב יכגע שבבעתכ מה ובתעכטמ, הבל תעשה לותו 
"כפה־ֹרח וחדמ־לונבם".41 הול לורן מהבעתכ מלמה הבפהפבבה כק לם תבשיע ישיועה חלוכה 
שלבנה חוכשת רמ לזבלה נגדו. גם מלחכ שענבבן זה הוסדכ משיבעות כצון השנבבם, לודבסלוס 
הקם ללשריב קבכקב לבנו לורן מגעת ילטעלבם שהורנו עיוכו עד שהבל תשחככ לת לנשבו 
לן הרבשוף. קבכקב נענבת מדכבשתו, לימ לודבסלוס ומוחלבו לבנם לזדכזבם מהלשבך ילסעם 

מלבתקה והם נותכבם ילב ילשך שנה שמלה, "לורמבם היׂשכ הכי ושותבם הבבן הלתוק".42 
הגיכבם הלתפתבם מקימ לזון לבדבה שמ קבכקב ללידבם לת חבכות תנועתם, לת רוחם 
ועצללותם ולף לת צוכתם רינב לנוש. גם מלחכ הסכת הרבשוף הם נותכבם ילב לכצונם, 
רלרושפבם; נכלה הדיכ רלבמו תענוגות הישכ שוממבם להם לת גיכבותם יבותכ לדכך לחת. 
קבכקב הבל כק לחת לן הדלובות הנקיבות העצללבות וכיות־הרוח הלוכיות מלודבסלוס וממוחלבו 
רדב מימעם חבבם, יפועמ ללש לו יהשלמה. עוד מפנב הפגבשה עם קבכקב הגבעו לודבסלוס 

 “For the at first merely groping efforts of the male animal to introduce a ,לדברי פרנצי  .40
 part of its body as well as its sexual secretion into the uterus reminds us of the attempts
 of the child, awkward and clumsy as they are in the beginning but pursued with ever
 increasing energy, to obtain by force, with the help of his erotic instinctual organization,
 a return to the maternal womb, and to reexperience at least in a partial and symbolic
זו  לתשוקה  המניע   .sense, and at the same time to nullify, the process of being born”
 “This motive may well be the striving to restore :הוא זיכרון ביולוגי קדום של חיים ימיים
 the lost mode of life in a moist milieu which at the same time provides a supply of
 nourishment; in other words, to bring about the reestablishment of the aquatic mode of
 life in the form of an existence within the moist and nourishing interior of the mother’s
 body” (Sandor Ferenczi, Thalassa: A Theory of Genitality [1924], trans. Henry Alden

Bunker, The Psychoanalytic Quarterly, Albany, New York 1938, pp. 53, 54)
אודיסיה, שיר עשירי, מיוונית: שאול טשרניחובסקי, עם עובד, תל־אביב 1987, עמ'  הומרוס,   .41

.188
שם, עמ' 194.  .42
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ולנשבו מלב שיו שורן הקבקמופ פומבֵפלוס, שהול ללנם זרכ ענק לך לתולכ ריעמ רלה ללפבבנבם 
נקיבבם.43 פומבפלוס מורד לת המוחלבם ילעכתו וסועד לת מיו ישבשה להם; הנותכבם, ילקט 
פלמב, למהבטבם ילש לוט עץ זבת לחודד, לחדבכבם לותו מעבנו הלחת שמ הקבקמופ הבשן, 
שברוכ לבבן, ונלמטבם עם שחכ לן הלעכה רשהם צלודבם מיטנב הלבבמבם הבוצלבם מלכעה 
יעוד הענק העבווכ ללשש ממל הועבמ לת גיבהם שמ ינב הצלן. גם מלחכ שלודבסלוס בוצל 
בבם הללבבלבם עמבו  שוי מדכרו, יתום השהות ית השנה לצמ קבכקב, נקכבם ידכרו בצוכבם ִנקּיִ
ועמ לנשבו יימבעהי מכגמב הסבכנות נעכלות עצלות לכקביות שמ ספנבם שנשליו למ שבכתן 
יחימב קסם עד שלבידו רמ ענבבן יחבבם וגוועו, וסקבמה וַרכבידבס, שתב לפמצות בם נקיבות 
לבלתנבות וליעבתות שהתלקלו לשנב עיכבו שמ לבצכ בם, ליקשות מימוע לת לודבסלוס 
ולנשבו. הספבנה סוטה לן הלעכיומת הבונקת שבוצכת ַרכבידבס מרבוונה שמ סקבמה, "לפמצת 
ִבם תקועות  ּנַ ְזָועֹות" יעמת שבשה צוולכבם לתעקמבם שעמ רמ לחד להם "כלש ללֹד ָלבֹם, ׁשִ
ת השחוכ",44 ולרומם בחד יוקעת צווחת  וֶַ ן במבן ַהּלָ ישמֹש לעכרות, / כיות, צפופות וכצופות, ּיָ
ניבחות רשמ גוכ רמיבם קטן. שבשה למחבם נמעסבם ונימעבם יפבותבה הנוכלבם שמ הלפמצת 
יעודם זועקבם מעזכה ולבמו לודבסלוס נבצמ, לך לחכ רך, רשספבנתו לתנפצת והול שט עמ 
קוכות הלחויכות זו מזו, הכוח לסבעה לותו הבבשכ למ ַרכבידבס, שרומה פה עצום לחד היומע 
ופומט לת לב הבם שסיביו שמוש פעלבם יבום. הכפסודה נימעת, לימ לודבסלוס נבצמ יעוכ 
שבנבו יהבלחזו יענף תלנה שלעמ מלבם, שם הול נותכ עד שהפה הלדבכ חוזכ ופומט לת הקוכות 
והול לתבבשי עמבהן וחותכ ילבם יזכועותבו. עמ הקוכות הממו הול נסחף תשעה בלבם, עד שהול 
לגבע מלב שמ קמבפסו הבפה־יֵלמות, ורבוון שקמבפסו לתלהית ילודבסלוס, הבל עוצכת לותו 
ילעכתה הגדומה ילשך שיע שנבם תלבלות. שוי, הלמה־הלבשה יומעת לת הגיכ, לשתקת 
לת רוחו, ליטמת לת עצללותו ושוממת ללנו לת חופש התנועה שמו. כק מלחכ התעכיותו 

שמ זלוס, הלמ־הגיכ, לשתחככ לודבסלוס ללעכתה שמ הלמה הבפה. 
חכדת ההבימעות לבנה פוסחת עמ הספכות העיכבת. ספכ לשמב חוזכ ולזהבכ לפנב הלבשה 
הנורכבבה הלפתה והלסורנת, נטומת היעמ )לשמב י 16; ז 5( — רלו הלדונבת יסבפוכ — זו ש"רמ 
ׁשֹוכ למ ֶטיח",  ילבה מל ְבׁשּויּון ומל בשבגו ָלְכחֹות חבבם" )שם, י 19(, שהגיכ הומך למבה "ּרְ
והבל, "כיבם חממבם הפבמה ַוֲעֻצִלבם רמ ֲהֻכֶגבָהי דכרב שלומ יבתּה ֹבְכדֹות למ חדכב ָלֶות" )שם, 
ז 22, 26–27(. הסרנה הצפובה מגיכ לן הלבשה לדולה מסרנת טִכבפה, שהכב מלחכ הלשגמ, 
הלבשה הלנלפת "לרמה ולחתה פבה" )שם, מ 20(. גם יסבפוכ בוסף ולשת פוטבפכ — העולד, 
רפב שהכלה יכוך קוכצוובבמ, יבסוד "הלדונבת והכורמ"45 — הלבּום הרכוך ילבנבות הנשבת 
נקשכ יעקבפבן מלזון. יסבפוכ הלקכלב, פוטבפכ חומק עם בוסף לת רמ לשכ מו חוץ לן "המחם 
לשכ הול לורמ" )יכלשבת מט 6( — והמחם עולד ילנמוגבה מלשתו הלפתה והלסורנת שמ 
פוטבפכ. י"הלדונבת והכורמ" נללכ שהבמנב חומקת עם בוסף הכורמ הרומ "חוץ לן המחם שלבנה 
לורמת עלו" )על' 97(. עגנון, רלוין, לבנו הבחבד יספכות העיכבת החדשה הליטל לת החכדה 

 Seth L. Schein, “Introduction”, in idem. (ed.), Reading the Odyssey: אצל  כך  על  ראו   .43
 Selected Interpretive Essays, Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1996,

p. 25
הומרוס, אודיסיה, שיר שנים עשר, לעיל הערה 41, עמ' 226.  .44

ברוך קורצווייל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, לעיל הערה 25, עמ' 127.  .45
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לפנב הלבשה ידבלוב הגופנב שמ טכבפה. רך, מלשמ, השבכ "העבנבבם הכעיות" שמ חבבם נחלן 
יבלמבק )1901( נפתח יתבלוכ לביכבה הלפתבם שמ הלבשה — "העבנבם הכעיות הלמה שררה 
ֹלמותי נשקנּו! / ָהֳעָפכבם הֹעכגבם הלמה הקוכלבםי  תתיענה, / השפתבם הצללות הלמה הּשׁ
יעה רשלֹומ מל־ֵתַדְענה".46  ׂשָּ נּו!" — ונחתם יסרנת ההבימעותי "ֲחלּודֹוַתִבְך הצפונות ׁשֶ ְפׂשֵ ּתָ
חלודותבה הצפונות שמ הלבשה לבנן למל השלומ, הכחם הגדומ שמ הלוות, שמעומם מל נבתן 
מהשיבעו. יספכות העיכבת שמ תחבמת הללה העשכבם, עבצוין שמ החכדות לפנב ההבימעות 
ילבשה הושפע רנכלה גם לפבמוסופבות לבזוגנבות רלו למו שמ שופנהלולכ ולוטו ובבנבנגכ, 
שספכו כי־ההשפעה מין ואופי התפכסם י־1903. חכדת ההבימעות לופבעה גם יבצבכות 
ללוחכות בותכי יכולן הוא הלך בשדות שמ לשה שלבכ )1947(, מדוגלל, חכדותבו שמ לוכב 
ללוידן זהותו ועצללותו ישמ ַהקשכ הלבנב עם לבקה לשתקפות ילזהכת לפקדו יפמל"ח, 

הלבבחס מלבקה לת הכצון מהפוך לת לוכב מקונסכיבם )שבלוכב לזון( יחדכ לשפחה.47 
פנטזבה שמ תשוקה וחכדה לפנב ההבימעות ילבשה לופבעה ריכ יתחבמת דכרו הספכותבת 
שמ עגנון. הלבתוס הגכלנב עמ טנהובזכ, הלשוככ לוהי הנשבם שוונוס לפתה לותו מהברנס למ 
לעכתה שיהכ והול נימע ונעמם שם ועקיותבו מל נודעו, התגמגמ לצמ עגנון מסצנה יסבפוכ 
הלוקדם "ילכה שמ לכבם" שהתפכסם י־1909, שמושבם ולכיע שנבם מפנב "הלדונבת והכורמ".48 
יסבפוכ, הגביוכ נוסע יכרית ידכרו מלכץ־בשכלמ ועמ בדו בֵשנה לבשה נורכבבה. נורחותה יקכון 
הכבק לעוככת יגיכ הצעבכ פנטזבה שיה הלבשה הבפה לפתה לותו ולעמבלה לותו מימב שוי 
ילעכתה. הלעשה רומו לופבע שוי, הפעם רחוובה שחווה עגנון עצלו, יסבפוכ הלוטויבוגכפב 
הגנוז "חלדת", שפוכסם מלחכ לותו.49 חכדת ההבימעות לופבעה גם יקצה הללוחכ יבותכ 
שמ בצבכת עגנון, יסבפוכ לן העבזיון, "הנעמם".50 הסבפוכ, הנושל קוובם לשותפבם מסבפוכ 
"הלדונבת והכורמ", לגוממ לת קוכותבו שמ יחוכ בהודב ישם דן הופלן, חבבמ לשוחככ העושה 
לת דכרו חזכה מעבכו רדב מהתלחד עם לכוסתו ונרמל יבדב לדונבת רפכבת ייבתה שיקצה 
הבעכ מלשך שש שנבם. הלדונבת קושכת לת הצעבכ הבהודב החסון ישמשמת שמ יכזמ מקבכ, 
למיבשה לותו שלמת לבשה עשובה סלוט רחומ ולגדמת לת שעכו. לתקן תנוכבם בהודב כולה 
לותו ילקכה מהכף עבן ולבנו ברומ מהרכבע לם זרכ הול לו נקיה ולם בהודב הול לו מל בהודב. 
הלדונבת עצלה, שינעוכבה דחתה לעמ פנבה לת רמ לחזכבה, לצלחת שפם רגיכ; הבל לרה 
כ לספכ לת שכלו עבנבו  ּנָ כ שכלה לת החבבמ הקשוכ וללבבלת עמבו יכצח, לך ַהּתַ ּנָ ישוט לת ַהּתַ
משמטונות. ממל קשכ גמוב מלעממב הלדונבת רפב שסופכו עד מנקודה זו, רלשכ השוטכבם 

חיים נחמן ביאליק, השירים, בעריכת אבנר הולצמן, דביר, תל־אביב 2004, עמ' 104.  .46
משה שמיר, הוא הלך בשדות, מהדורה חמישית, ספרית פועלים, תל־אביב 1966, עמ' 252.  .47

הסיפור, שהוא נוסח ראשון וחלקי לסיפור "אגדת הסופר", פורסם ב־1909 בהמשכים בעיתון   .48
הפועל הצעיר בירושלים )21 במאי, עמ' 5–10; 3 ביוני, עמ' 6–11; 17 ביוני, עמ' 4–6; 1 ביולי, 
עמ' 8–13; 16 ביולי, עמ' 4–9(, וכונס בתוך אמונה ירון, רפאל וייזר, דן לאור וראובן מירקין 

)עורכים(, קובץ עגנון, כרך ב, מאגנס, ירושלים תש"ס, עמ' 42-11.
ראו שמואל יוסף עגנון, מעצמי אל עצמי, לעיל הערה 17, עמ' 18.   .49

הסיפור פורסם לראשונה מן העיזבון בכתב העת מולד, 20-19, 1971, עמ' 30-3, וכונס בקובץ   .50
עיר ומלואה, לעיל הערה 6, עמ' 491-448.
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לחפשבם ייבתה, לפקדם לתכה יהם "ולתם למ תגעו ישום ללרמ לשכ בתנו מרם ולמ תשתו 
שום לשקה לשכ תלצלו רלן".51

החכדה לן ההבימעות ילבשה הלושרת והלפתה קושכת לת לבנבותה ינורכבותה. מל זו 
ימיד שהדלובות הנקיבות הללבבלות שלודבסלוס פוגש ילסעותבו הן זכות, למל שהן לפבמו 
מל לנושבות; גם ילשמב, הלבשה הלפתה הבל נורכבבה, ולשת פוטבפכ לף הבל נורכבבה. יסבפוכ 
שלשון ודמבמה, הנזרכ לף הול יסבפוכ "הלדונבת והכורמ", הלבשה הלפתה הבל פמשתבת, יתו 
הלושרת והלסורנת שמ הלובי. גם הלבשה הבשנה יכרית י"ילכה שמ לכבם" וגם הלדונבת 
י"הנעמם" הן נורכבות, ורלוין, הבמנב י"הלדונבת והכורמ" הבל נורכבבה, ונורכבותה הבל 
שעולדת ילכרז הסבפוכ. החביוכ יבן הלבנבות הנשבת מיבן הנורכבות לטעבן לת שנב הענבבנבם 
ילשלעות. יהקשכ לחד שמ החביוכ, הלבנבות הנשבת נתפסת עמ בדב גיכבם רזכה, רנורכבת. 
פכובד לודה שעיוכ הפסברולנמבזה, הלבנבות הנשבת הבל "בישת לפמה", טכבטוכבה נורכבת.52 ולם 
לבנבותה שמ הלבשה נורכבבה, הכב שבבצוגה שמ הלבשה רנורכבבה ילוינבם חיכתבבם ומלולבבם 
לעצבם לת לבנבותה, לת רוחה הלפתה ולת הלבום שהול נושל עלו.53 לבשה שלבנה ליובתת, 
שלבנה ית העם, השיט, הלעלד, הלשפחה, הבל לבשה לושרת בותכ, לשום שלבנבותה לבנה 
נשמטת עמ בדב הסיביה החיכתבת שללנה יל הגיכ, לך יה יעת, וידבוק ללותה סביה, הבל 
גם לסורנת בותכ. מל ילקכה, הלבשה הנורכבבה הלפתה לוצגת רלבשה חזקה שלבנה רפופה 
מלכותו שמ לי לו יעמי רך רמ הדלובות הנקיבות ילודבסלה, רך הלבשה הנורכבבה ילשמב, 
ורך גם הלדונבת ישנב סבפוכבו שמ עגנון. רלו לשת פוטבפכ ורלו הלפמצות והלמות ילודבסלה, 
גם הבמנב י"הלדונבת והכורמ" נלצלת יעלדת רוח יכוכה לומ בוסףי הכורמ ענב, ין מלבעוט 
נכדף ולדורל וחסכ לקום, יעוד הלדונבת עשבכה, ליעמות הלכץ, והלקום הול לקולה. הכורמ 
הבהודב הנודד נלמץ מיקש חסות ללדונבת הלקום; הול תמוב יחסדבה, לימ הבל, מרלוכה, לבנה 
לשכתבם. יפועמ  חיכבם, מל ּיְ לשפחה, מל ּיְ תמובה ילבש, מל מפכנסתה, מל מכווחתהי מל ּיְ
תמות הלשעידת שמ טוכף ינטכף.  לתיככ שהבל ירמ זלת תמובה יכורמ רלקוכ בחבד מלזון, ּיַ
יהקשכ לחכ שמ החביוכ, הלבנבות הנשבת ללבברת לת הנורכבות. הלטלפוכה שמ פכובד 
עמ לבנבותה שמ הלבשה רבישת לפמה לנסחת מל כק לת הבחס הפלמוצנטכב מלבשה למל גם 
לת הבחס הפלמוצנטכב מבישת הלפמה, לת זבקת הלשברה והחכדה שמ לבכופה הקומונבלמבת 
החודכת יללה התשע עשכה בותכ ובותכ מתוך תכיובות זכות מה הליקשות — יפנטזבבת 
החכדה שמה — מימעּה יתורן. הזבקה הדו־רבוונבת יבן שלמות שמ לבנבות ולגדכ משלמות 

שם, עמ' 481.   .51
 “We know less about the sexual life of little girls than of boys. But we need not feel  .52
 ashamed of this distinction; after all, the sexual life of adult women is a ‘dark continent’
 for psychology” (Sigmund Freud, “The Question of Lay Analysis” [1926], The Standard
 Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. XX, The Hogarth

Press, London 1959, p. 212)
גם האיּום המסוים כאן, האיום בקניבליזם, מיוחס בתרבות המערבית לנוכרים. מאז פרסום מחקריו   .53
של ויליאם ארנס גברה המודעות ליסוד המוטה והמדומיין בתפיסה זו של המערב, וראו, למשל, 
 Maggie Kilgour, “Foreword”, in Kirsten Guest (ed.), Eating their Words: Cannibalism
 and the Boundaries of Identity, State University of New York Press, Albany 2001, p. vii
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שמ זהות מלולבת עולדת ימי הספכות העיכבת החדשה ריכ לללצע הללה התשע עשכה. 
היבקוכת הלשרבמבת עמ הפתומוגבה שמ החיכה הבהודבת הלסוכתבת והעלדתו שמ לודמ 
חיכתב למטכנטביב לתנסחות, יבן הבתכ, ילונחבם לגדכבבם ולבנבבם שענבבנם תבקון הגיכבות 
ותבקונם שמ חבב הלהיה, וגם היבקוכת הצבונבת עמ "הבהודב הבשן" והעלדתו שמ לודמ כצוב 
מ"עיכב החדש" נדכשות ילופן לכרזב משלמות שמ זהות גיכבת.54 עמ כקע טעון זה, כולן רלו 
חיי נישואים שמ פוגמ )1929–1930(, העוסק יבחסבם סלדו־לזורבסטבבם יבן גיכ בהודב חמש 
מלבשה נורכבבה, לזלבן לנבה ויבה פכשנות מלולבת; עמ לחת רלה ורלה רך הול הדיכ יסבפוכ 

הטעון יסבלנבם מלולבבם לפוכשבם רלו "הלדונבת והכורמ".
וללנם, קוכצוובבמ לפכש לת הסבפוכ רלמגוכבה מלולבת. מטענתו, הֶתלה המלולבת 
יסבפוכ נוגעת גם מלשיכ ההתיוממות וגם מזבכת העבלות שיבן בהודבם מגובבםי הבמנב לבבצגת 
לת קסלבו שמ העומם ההמנב, בוסף לבבצג לת הבהודבם הלתפתבם שמל יטויתם מקסלבם למו 
וללהכבם מהשבמ לת זהותם ומהתיוממ. בוסף שיסבפוכ לבננו רבוסף הלקכלב, שעלד יליחן 
פבתובבה שמ לשת פוטבפכ, שהכב הול ׂשׂש מהתפתות מלבשה הנורכבבה הנקמעת ידכרו. יסופו 
שמ דיכ, העומם הנוצכב לוצבל יהרכח לן הרוח למ הפועמ לת השנלה הטיועה יו רמפב 
הבהודבם, והבהודב עצלו הול שלספק לת הנשק — דהבבנו לת סרבן הצבבדבם — מכוצחבו. כק 
התשויה, ההתעוככות מקכבלת שלע והחזכה למ הלי שישלבם לצבמות לת בוסף — דהבבנו 

לת העם הבהודב — להשלדה גלוכה. 
הסבפוכ לרן חוזכ ונדכש מסלמבם מלולבבם ודתבבםי הבהודב הנודד, הגֹובה הצבבדת, למבקת 
כלשב העופות, לרבמת ישכ יחללה, הלכת יגדב הבהודב ייגדב לנשב הלקום וההתחיכות עלם, 
נורחותם שמ פסמב הצמוי, קכבלת שלע. ההקשכ המלולב לתחזק יללצעות ההכלז מסבפוכ 
בוסף ולשת פוטבפכ ולזרוכ סבפוכ שלשון ודמבמה.55 ישנב סבפוכבם תנ"רבבם למה לוצג לנהבג 
בהודב — מעתבד מיול לו יהווה — הלעוכי שמל יטויתו יבחסבם עם לבשה נורכבבה, לפתה, 
הללבטה עמבו צכה לו לסון. סבפוכ שלשון ודמבמה לתבבשי עם הפכשנות המלולבת שמ "הלדונבת 
והכורמ" בותכ לסבפוכ בוסף ולשת פוטבפכ לשום ששלשון נלשך מעומלם שמ סכנב פמשתבם, 
לשום שישונה לבוסף, הול לתפתה מקסלבה שמ הלבשה הנורכבבה, ולשום שיגבדתה שמ 
דמבמה יו, ישונה ללעשה לשת פוטבפכ, לבנה עמ כקע שמ עמיון לבנב רב לם עמ כקע מלולב. 
נוסף עמ רמ זלת, רפב שצובן קודם, גם ההקשכ ההבסטוכב שמ פכסום הסבפוכ, יבלב הלמחלה 
ויקויץ בסער, לזלבן קכבלה מלולבת. ללנם תורנב הקויץ מל הוגדכו, לך הבצבכות שנרממו 
יו התבבחסו יכוין ילבשכבן מללוכעות הזלן. "הלדונבת והכורמ" לבנו נדכש בשבכות משולה, 
ולף קוכצוובבמ נלנע יפכשנותו למהזרבכ לותה, לימ הפכשנות המלולבת שהול לצבע נכלבת 

מל כק לסתיכת למל גם לתיקשת.56

וראו את המהלך המחקרי שנבנה בעניין זה אצל דוד ביאל, ארוס והיהודים, עם עובד, תל־אביב   .54
1994; דניאל בויארין, "נשף המסכות הקולוניאלי", תיאוריה וביקורת, 11, 1997, עמ' 144-123; 
הגוף  גלוזמן,  יהודים ישנים, עם עובד, תל־אביב 1997; מיכאל  יהודים חדשים  אניטה שפירא, 

הציוני: לאומיות, מגדר ומיניות בספרות העברית החדשה, הקיבוץ המאוחד, תל־אביב 2007.
על אזכורו של סיפור שמשון ודלילה בסיפור ראו הלל ברזל, בין עגנון לקפקא: מחקר משווה,   .55

בר־אוריין, רמת־גן 1972, עמ' 291.
וראו  גרמניה",  על  עגנון  היה משלו של  והרוכל'  "'האדונית  הסיפור:  את  לאור  דן  מפרש  כך   .56
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פכשנותו שמ קוכצוובבמ השפבעה ילבדה לרכעת עמ תפבסת הסבפוכ יקכי צביוכ הקוכלבם, 
לומם ישונה לקוכצוובבמ ולליקכבם נוספבם שהמרו ידכרו,57 לנב ליקשת מטעון שבחסב הבבצוג 
יבן הלבנב ממלולב י"הלדונבת והכורמ" לבנם בצביבם ולבנם חד־לשלעבבם. הלולנם הלבום 
שלצבגה הלבנבות הלפתה והלקטביבת שמ הלדונבת הול לך וכק לטלפוכה מלבום המלולב? 
ולומב הלבום המלולב ההבסטוכב שמ העומם הנוצכב עמ הבהודבם עולד רלטלפוכה כית־עוצלה 
מינבבת פנטזבבת הלבלה לפנב ההבימעות יפבה העמבון — והתחתון — שמ הלבשה? רדכרו שמ 
עגנון יבצבכות לחכות ויהקשכבם לחכבם, גם סבפוכ זה לפתה לת הקוכלבם מפכשנות לסובלת 
)רלן — פכשנות מלולבת(, לך יה יעת הול לצבי ידכרה לרשומבם. רך, מדוגלל, הלדונבת, 
מלכות העכותבה הלנטבשלבות, לבנה ליקשת מטכוף לת הכורמ ישמ בהדותו. הכב הבל טכפה 
לת רמ יעמבה הקודלבם, שמל הבו בהודבם, והכורמ הול הבהודב הכלשון שנקמע ידכרהי "לבלב 
מל צבבכתב מב שישכו שמ בהודב לתוק רמ רך" )על' 96(. ירך הלדונבת דולה מפכנצבשק ל"יבעכ 
ויעבכ", שהטבמ לת לבלתו עמ בהודבם ומל בהודבם רלחד, וששנב קוכינותבו הנזרכבם יסבפוכ 
מל הבו בהודבם. גם הסבום לבנו לתבבשי יקמות עם תפבסותבו ההבסטוכבוסופבות המלולבות 
שמ עגנון, שהכב מלחכ דכלת הבחסבם, מלחכ הפבתוב, החבבם הלשותפבם, הלבלה הגויכת, 
ההשתהות, ההצמה רלעט ינס ולות הלדונבת, הכורמ שי ובוצל מדכרו והרומ חוזכ ריברומ 
מקדלותו, ייחבנת לה שהבה הול שבהבהי "ולותו כורמ נטמ לת קופתו וחבזכ ללקום מלקום 
וחבזכ והרכבז עמ סחוכתו" )על' 102(. הסבפוכ לבנו לסתבבם מל ישיכם שמ חבב הבהודבם יגומה 
ומל יכלז מפתכון מלולב. סבפוכבם לחכבם שמ עגנון שנרתיו לסוף שנות השמושבם ולבמך 
חוזכבם ונדכשבם מהכס עומלם הלסוכתב שמ הבהודבם ילזכח לבכופה, עד מלוידנו הגלוכ, 
רלמ לסון נוכל, ולצבגבם רנגדו לת העתבד המלולב, והם חוזכבם ולתחיטבם ישלמה הקשה 
לם עתבד זה ללשבך יגמגומ חדש לת הקבום המלולב הבשן שליד לו שלל השיכ לבנו ברומ 
מתקון.58 גם רך וגם רך, הבחס למ החבבם הבהודבבם יגומה יסבפוכבם למו מעומם לבנו ייחבנת 
"לה שהבה הול שבהבה". לפבמו לבלוצו, יסבום הסבפוכ, שמ הדבלוב הנוצכב רמ רך שמ הבהודב 

הנודד, לעוככ תהבבה.59 

בספרו חיי עגנון, שוקן, ירושלים ותל־אביב 1998, עמ' 348.
ראו, לדוגמא, ברזל, שם, עמ' 282–309; יעקב בהט, ש"י עגנון וח' הזז: עיוני מקרא, יובל, חיפה   .57
תשכ"ב, עמ' 122–123; אברהם בנד, "עלילה תרתי משמע: עלילת הדם כמוטיב ספרותי", בתוך 
העברית  בתרבות  עיונים  לחברה:  ספרות  בין  )עורכים(,  הס  ותמר  שוורץ  יגאל  בראל,  יהודית 

החדשה, כתר והקיבוץ המאוחד, ירושלים ותל־אביב 2000, עמ' 136-133. 
ללון,  נטה  אורח  ברומן  בולטת  ושבר  המשכיות  של  זו  בשאלה  האמביוולנטית  ההתחבטות   .58
זה  בעניין  "הסימן";  ובסיפור  ו"המכתב",  "בדרך"  המעשים",  "ספר  את  המסיימים  בסיפורים 
הרחבתי במאמרי "המשכיות ושבר בזהות הלאומית ביצירת עגנון", לעיל הערה 7, עמ' 208-173. 
החל מן המאה השלישית, מקורות נוצריים מתייחסים ליהודים כאל ממשיכיו של קין, הנידונים   .59
של  דמותו  על  האגדה  המושיע.  רצח  על  כעונש  האדמה,  פני  על  ֵגרים  לנצח,  לנדוד  כמותו 
היהודי הנודד מופיעה לראשונה במאה השלוש עשרה. במקור הקדום ביותר, שנכתב בידי רוג'ר 
מכונה  היהודי   ,Flores Historiarum באנגליה,  שחוברה  הלטינית  בכרוניקה  ונכלל  מוונדובר 
השם  לו  הוענק  עשרה  השבע  ובמאה  הנצחי",  "היהודי  בכינוי  מוכר  הוא  בגרמנית  "יוסף"; 
"אחשוור". על פי הגרסה הידועה ביותר, המובאת אף היא בכרוניקה Flores Historiarum, ישו, 
במסע ייסוריו אל הצליבה, נשען לרגע על קורת דלתו של סנדלר בשם קרטפילוס, אך הלה ִהכה 
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דווקל דלותו שמ בוסף הלקכלב — שרפב שקוכצוובבמ ליחבן, גם הגביוכ וגם הסופכ 
נקכלבם עמ שלו — תוכלת מהפרפרותו שמ הבחס יבן הלבנב ממלולב יסבפוכ. בוסף ללנם לוצג 
ילקכל רצדבק גלוכ שלשת לדונבו לנסה מפתותו והול עולד יפבתובבה, לימ הלדכש, לטעלבו, 
יונה תלונה לוכרית הכיה בותכ שמ דלותו.60 הלדכש ייכלשבת כיה לוטכד לחיבכתו שמ 
בוסף מלמך הנורכב, מפכעה, ותומה יחצבבת גיומות הנללנובות המלולבות לת פכבצתם שמ 
גיומות הלבן והלגדכ. עמ פב הלדכש, כלוין, שלבנו לזהה לת לחבו, לטבח יבוסף רב הול דולה 
מפכעהי "רב רלוך רפכעה, לה פכעה גוזכ ולבנו לקבבם לף לת גוזכ ולבנך לקבבם, לה פכעה 
מהוט לחכ הזרכבם לף לתה רן, לה פכעה למך ולתה שנב מו ילכץ לצכבם, רך ליל למך ילכץ 
רנען ולנב שנב מו, ולם שומף לנב לת חכיב ללך לנב לתחבמ, ויפכעה כיך לנב לסבבם".61 בוסף, 
החויכ משמבט הגוב ולבדלה מו, לוצג רלב שוובתכ עמ נידמותו ועמ זהותו רין בשכלמ ומרן 
הול נתפס יעת ויעונה לחת גם רלובי וגם רלב ששטוף ילשרי זרכ. בתכה לזלת, מפב הלדכש, 
עוד מפנב שהלחבם זורבם מפגוש לת בוסף הם לשעכבם שישמ בופבו החכבג הול נעשה ילצכבם 
מזונה ללבן זרכ, והלקום הכלשון שלמבו הם פונבם רדב מחפשו הול שוק הזונותי "שלל ישיבמ 

שהבה בפה תלכ הושביוהו יקויה".62 

אותו וזירז אותו בגסות להמשיך בדרכו. על כך אמר ישו לסנדלר כי הוא, ישו, עוד יעמוד וינוח, 
ואילו הסנדלר ילך וילך עד יום אחרון. מאז הסנדלר נודד; הוא הכיר בצדקת ישו, המיר את דתו 
עליהם  לקבל  הבריות  את  ולשכנע  המושיע  תורת  את  להפיץ  כדי  בעולם  סובב  והוא  לנצרות 
את דתו. החל מן המאה השש עשרה תוארו פגישות עם היהודי הנודד בערים שונות באירופה, 
ומתחילת המאה השבע עשרה הונצחה דמותו בשירה, בסיפורת ובדרמה, בין היתר ביצירותיהם 
 George של שוברט, שלגל, גתה ושלי. סקירות מקיפות על דמותו של היהודי הנודד ראו אצל
 K. Anderson, The Legend of the Wandering Jew, Brown University Press, Providence
 1965; R. Edelman, “Ahasverus, the Wandering Jew: Origins and Background”, in Galit
 Hasan-Rokem and Alan Dundes (eds.), The Wandering Jew: Essays in the Interpretation
 of a Christian Legend, Indiana University Press, Bloomington 1986, pp. 1-10; Aaron

Schaffer, “The Ahasver-Volkbuch of 1602”, ibid., pp. 27-35
לטענת קורצווייל, סיפורו של עגנון מעמיד ניגוד בין יוסף, שעמד במבחן, לבין יוסף הרוכל,   .60
שהתפתה במהירות לאדונית )קורצווייל, מסות על סיפורי ש"י עגנון, לעיל הערה 25, עמ' 127–
129(. צחי וייס מסתייג מטענה זו ומציין כי המדרש רואה את יוסף שבמקרא ראייה ביקורתית 
יותר: יוסף המיט על עצמו את הפיתוי בשל גנדרנותו )תנחומא, דפוס ורשה, פרשת וישב, סימן 
ח(, וגם הוא, ולא רק אדוניתו, אשת פוטיפר, התכוון לדבר עֵברה )בבלי, סוטה לו ע"ב(. לטענת 
המאבק  הוא  האדונית  לבין  בינו  והמאבק  החטא,  לתשוקת  מכור  שבסיפור  הרוכל  יוסף  וייס, 
שבין האלוהות הטובה לסטרא אחרא; וראו צחי וייס, "מות השכינה" ביצירת ש"י עגנון: קריאה 

בארבעה סיפורים ובמקורותיהם, הוצאת אוניברסיטת בר־אילן, רמת־גן 2009, עמ' 69-46.
במדרש  נמצא  למצִרים  זכר  משכב  ייחוס  צג.  פרשה  אלבק,  תיאודור  מהדורת  רבה,  בראשית   .61
ובגלוי עריות  3(: "בעבודת אלילים  יח  )ויקרא  ספרא, בפירוש לביטוי "כמעשה ארץ מצרים" 

ובשפיכות דמים ובמשכב זכור ובהרבעת בהמה" )ספרא, אחרי מות, פרשה ט(. 
בראשית רבה, שם, פרשה צא. יופיו של יוסף כה חריג עד שהוא ממיט סכנה על נשים. במדרש   .62
תנחומא מסופר כי "פעם אחת נתקבצו המצריות ובאו לראות יופיו של יוסף, מה עשתה אשת 
פוטיפר נטלה אתרוגים ונתנה לכל אחת ואחת מהן ונתנה סכין לכל אחת ואחת וקראה ליוסף 
והעמידתו לפניהן, כיון שהיו מסתכלות ביופיו של יוסף היו חותכות את ידיהן, אמרה להן ומה 
אתן בשעה אחת כך, אני שבכל שעה רואה אותו על אחת כמה וכמה" )תנחומא, דפוס ורשה, 
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רלו בוסף שילדכש, החויכ מפכעה, גם בוסף שיסבפוכ "הלדונבת והכורמ" חויכ משמבטה 
הזכה, מלדונבת הלקום. למל שנטבשת הזהות המלולבת, שילקכה שמ בוסף שילדכש הבבתה יגדכ 
חשד ימיד, לתללשת עיוכ בוסף שיסבפוכ. הול לשבמ לעמבו לת יגדב בהדותו ולעלדו — "פשט 
יגדב כורמ ומיש יגדב חבכות ונתחיכ מלנשב הלקום עד שהבה רלחד להם" )על' 95( — נוטש 
לת חוקב דתו, לורמ לת העוף שהלדונבת לומקת לת כלשו ולפבמו לוצץ לת העצלות וגם 
לבנו לושך בדו לישכ וחללה. הול נהנה ללרבמת הישכ יבום ולתענוגות הישכבם ימבמה "עד 
שהתחבמ שורח שהול כורמ ענב והבל לדונבת" )על' 96(. גם יסבפוכ, רלו ילדכש, הוובתוכ עמ 
הזהות המלולבת הול גם ובתוכ עמ הזהות הלגדכבת. ללנם יתחבמה הכורמ קונה לת דכרו למ 
תוך היבת יעיודת רפבבם, לימ מלחכ שלקום לשריו לתקדם לן הכפת הבשנה למ חדכ הרמבם 
שבצלו לרממ תשלבש ולשם למ לבטתה שמ הלדונבת, הול יטמ לרמ למלרהי "הלדונבת מל 
נתנה מו מהתבבגע מל ייבת ומל ישדה, לדכיל הטבמה עמ עצלה רמ עיודה ופבנקתו יללרמבם 
וילשקלות, ולם קבנטכתו יבום הכלתה מו חביה ימבמה, רדכך הנשבם שפעלבם הן רך ופעלבם 
הן רך" )על' 96-95(. בוסף, יהבפוך לגדכב, נעשה מלקיבמה הגיכבת שמ "הלבשה הלוחזקת" 
יחיכה הפטכבלכרמבת, לויבבקט לבנב הלבועד מקונסולצבהי גמגומ מל ללוד כחוק שמ הדבלוב 

הלדכשב שמ בוסף הבושי יקוית הזונות. 
טשטוש הזהות המלולבת, הלעלדבת והלגדכבת עושה לת בוסף מגוף שלבנו למל ישכ, 
גוף שרמ ענבבנו תלוות ישכבם ולרבמת ישכבם; והישכ הלורמ הול גם הישכ הלבועד מלרבמה.63 
לך ההבטלעות וההבספגות ייבת הלדונבת לבנן למלותי בש לעצוכ הלפכבע מכורמ מהבעשות 
מישכ־ימיד. ענבבן לחד לטכבד לותו, והול שלמת יעמבה שמ הלדונבת. ריכ ישבחתם הכלשונה 
בוסף שולמ לת הלדונבת לם לבן מה יעמ, לו בדבד וכע, והבל לספכת מו שהבה מה יעמ, לימ 
היעמ נהכג; רלשכ הול שולמ רבצד נהכג, הבל עונה מוי "לם השוטכבם לבנם בודעבם, לתה 
ליקש מדעת. לה לברפת מך ילבזו לבתה נהכג, לם חבה כעה לרמתהו לו לם נשחט יסרבן. 
המול לף לתה לורכ סרבנבם שלפשכ משחוט יהן לדם" )על' 94(. הלדונבת ליטבחה מכורמ 
שמל בלצלו לת כוצחב יעמה, ועמ רך הול עונה מה שלבמו בדע ילה בורמ משלח לותה הבה 
נותן מה לחצבת חבבו. מלשלע העכה ליבכבת זו הבל לחבברת חבוך לשונה. תשויותבה הלוזכות 
לתחיכות מסרבן שיחכה מקנות ללנו ומכבח הישכ החב הנודף לקכנב החבות שירתמבם, לך 
הכורמ לבנו נכתע. מלחכ רלה חודשבם שמ חבבם לשותפבם הכורמ שוי לוטכד, הפעם לרך 
שהבמנב מעומם לבנה לורמת ולבנה שותה. עמ שלמותבו ידיכ לזונה הבל עונה מו לת התשויה 
המל־לכגבעה ילבוחד, "דם לנשבם לנב שותה וישכ לדם לנב לורמת. עם שהבל לדיכת חביקה 
לותו ירמ רחה והנבחה שפתבה עמ שפתבו ולצצה וללכה, לבלב מל צבבכתב מב שישכו שמ בהודב 
לתוק רמ רך" )על' 96(, והבל לף לוסבפה ולולכת, "בוסף יכלשונה רשהכלבת לת עצלך מפנב 
כצבתב משסות יך לת הרמיה, וערשבו לנב עצלב נושרת לותך ררמיה לטוכפת, עד שלנב חוששת 

 James L. Kugel, In פרשת וישב, סימן ה(. על דמותו המדרשית של יוסף בבית פוטיפר ראו
 Joshua Levinson, וכן   ,Potiphar’s House, Harper Collins Publishers, New York 1990
 “An-other Woman: Joseph and Potiphar’s Wife; Staging the Body Politics”, The Jewish

Quarterly Review, LXXXVII:3–4, 1997, pp. 269-301
מעגל הטורפים והנטרפים המוחק את הזהות מופיע בסיפור נוסף של עגנון, "מזל דגים", וראו   .63

על כך בהרחבה בספרי כתוב על עורו של הכלב, לעיל הערה 7, עמ' 132–151. 
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שמל תצל לבדב חב, הוב פגכב הלתוק שמב" )על' 97-96(. מלכות דיכבם לבולבם למו בוסף לבנו 
קם ויוכח. הלם תשוקתו מישכ, גם מישכה שמ הלדונבת גם מישכ ללרמבה, רה גדומה, עד 
שהול לרחבש לת הסרנה הנוכלה הרכורה יהם? הטקסט לוסבף עוד הסיכ, ההופך לת הבחס 
יבן תשוקה מסרנה עמ פבוי מלשלע דיכבה הליעבתבם שמ הלדונבת בוסף לקימ עמבו משתוק, 
"מל הצבק מה ישלמותבו ומל הטכבד לותה ידיכבם בתבכבם, למל הוסבף להיה עמ להיתו, לם 
לחלת שיללת להי לותה ולם לומב לחלת לותה חבדה שלבן מה פתכון" )שם(. החבדה ממל 
פתכון, הלעוככת לת להיתו שמ בוסף, לבנה למל חבדת לרבמת הגיכבם, חבדת טכבפתו־שמו 
ההומרת ולתקכית. לה שלפתה לת בוסף הול עצם הלבום מהבימע; ההבימעות, ומל תלוות 
הימבעה, הבל תשוקתו הללבתבת. ורבוון שרך, גם הנבגוד יבן תשוקה מלבלה יסבפוכ זה, רלו 
שכשכת הנבגודבם יסבפוכ "יבעכ ויעבכ", קוכס למ תוך עצלוי לה שהכורמ לשתוקק למבו ולה 

שללבבם עמבו לבנם נפכדבם זה לזה.
רבצד נבתן מהיבן לת התשוקה הלוזכה, המל לתקימת עמ הדעת, מהבימע? נכלה 
שבש רוח לושך כי יהבטלעות חזכה יגוף הלבשה, יוובתוכ עמ הלבנדביבדולצבה, יהבספגות 
י"בם הקדלונב" — גם ילשלעות שנתן מהם פכנצב רקבום עויכב, לּורמ ולּוזן, גם ילשלעות 
הפכובדבלנבת שמ דחף הלוות, הדחף מלב־קבום, מחבדמון להבות.64 לם רך הול הדיכ, הכב 
שלקוכ הלבלה לפנב ההבימעות לבננו יחוץ, ילבשה הללבבלת מימוע, למל יפנבם, יתשוקת 
לקום, יינב הלקום.  הגיכ מהבימע. תשוקתו שמ בוסף הבל התשוקה מהסתפחות ילדונבת, ּיַ
התשוקה לבננה מלבן, לבננה מישכ, למל מהבימעות עצלה; מחופש לעצלבות, לנפכדות. בוסף 

ליקש מהבימע, מהבפטכ לסבלנב זהותו, לן הלבנדביבדולצבהי מנוח. 
רזרוכ, תשוקה זו נכלזת גם יסבפוכ לודבסלוס וקבכקב, שהכב מלחכ שלודבסלוס לתגיכ 
עמ רשפבה שמ קבכקב וללמץ לותה מהשבי מלנשבו לת צוכתם הלנושבת ומשחככם, המוחלבם 
לבנם ללהכבם מעמות עמ ספבנותבהם ומהלשבך ילסעם מלבתקה הלהויה, שהם רמ רך לתגעגעבם 

כפי שצוין קודם, פרנצי מתייחס לתשוקת ההיבלעות חזרה באם כאל תשוקה לחזור למצב עוברי   .64
שפרסם  לפני  שנים  ארבע  לעיל(.   40 הערה  )ראו  בים  הקדמונית  החיים  לצורת  בדומה  מוזן, 
לחזור  הדחף  את   )1920( העונג"  לעקרון  ב"מעבר  פרויד  תיאר   Thalassa ספרו  את  פרנצי 
למנוחה הטוטאלית שבמצב האנאורגני לא כתשוקה להיספגות במקור מזין אלא כדחף מוות, 
ככוח הפועל לצד הדחף הליבידינאלי בסתמי, וראו פרויד, כתבים, כרך ד, לעיל הערה 33, עמ' 
137-95. תיאורים הנראים כאילו הוטבעו בחותמו של דחף המוות מצויים בכמה מיצירות עגנון. 
כך, למשל, בסיפור "פנים אחרות", מיכאל הרטמן, המתמודד לראשונה בחייו עם הצורך הקיצוני 
וההרסני שלו בשליטה, מוצף בזיכרון ילדות של נפילה המשחררת מכל מאבק ומאמץ כאשר הוא 
"מוטל בבור, ודבר מה מתוק מחלחל בפיו ושפתיו פצועות ולשונו נפוחה וכל גופו רצוץ. אבל 
איבריו נינוחו, כאדם שזרק משאּוי מעליו ונמתחו איבריו. פעמים הרבה אחר כך אירעו שנפל, 
ואילו מנוחה שכזו לא מצא בשום נפילה. נראה הדבר שאין אדם טועם טעם שכזה אלא פעם 
אחת בחייו" )כל סיפוריו של שמואל יוסף עגנון, כרך ג: על כפות המנעול, שוקן, ירושלים ותל 
אביב תש"ך, עמ' תסז–תסח(. אולי ניתן לראות את סימניו של דחף המוות גם בחלקו האחרון 
של הרומן תמול שלשום, במשאלתו של יצחק קומר — לאחר שנכשל ולא הצליח לעמוד כחלוץ 
על הקרקע, ולאחר שנכשל ביחסיו הארוטיים עם סוניה צוויירינג — להיבלע בעולמה הממית של 
מאה שערים ובכך לחזור כביכול לעולם הילדות, שבו היה מקופל כעובר במעי אמו עד שעמד 

על דעתו ונפרד ממנו בבגרותו. 
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למבה, ולמ נשותבהם הלהויות, שגם למבהן הם רמ רך לתגעגעבם. ילקום זלת, לולכ לודבסלוס, 
"נפתה מינו מי־גיכ יקכינו" והול נשלכ מימות עמ בצועב קבכקב ילב שמה ועלו לנשבו, 
"לורמבם הישכ הכי ושותבם הבבן הלתוק"65 ילשך שנה תלבלהי נכלה שמלחכ שחכוכם לן 
הרבשוף הלחד יוחכבם המוחלבם, והפעם לכצונם, מהתרשף ישנבת, מליד לת רוחם ולת חופש 
תנועתם — ויהשלמה, משוי ומהפוך מחזבכבם. ההצגה הלבזוגנבת שמ הלדונבת ושמ קבכקב 
רלפמצות זוממות גיכבם לקימת לפול יטקסטבם הלמו לשלעות נוספת, לבכונבת, הכולזת 
מרך רב לקוכ הדלונבזצבה שמ הלבשה הול יפנטזבה הגיכבת, יהטמת התשוקה הגיכבת מלוידן 

הלבנדביבדולצבה — והחכדה לפנב תשוקה זו עצלה — עמ הלבשה.
למל שהתשוקה מהבימעות לבנה שמלה, מל לצמ לודבסלוס ומל לצמ בוסף הכורמ; 
יעבצולה שמ ההבספגות ייבת הלדונבת נשלעת לזעקת הקבום, לופעמת טמטמת הלבלה. בוסף 
לבנו לכפה לשלמת היעמבם. מלחכ זלן, רשהבחסבם יבן השנבבם לבדכדכבם, חוזכ בוסף וחוקכ 
לת הבמנב עמ יעמבה, והפעם הבל לגמה מו רב הבו מה יעמבם לכויבם, ורלשכ הול שולמ עמ 
גוכמם, הלדונבת טופחת עמ רכסה ולולכת רב "לקצתם לומב הם רלן" )על' 98(. שוי הבל 
לרנה לת בוסף הליועת "פגכ", ללמבצה מו שבתפממ שסופו מל בהבה רסופם שמ לותם יעמבם 
ולף לצבעה דיכב הכגעה לזוובעבם מפבקה שיגכגכתוי "למ תחושב חיביתב, עדבבן לבנב נושרת 
יך" )על' 99(. בוסף לחוובכ לפחד ורמ שעכו סולכ "רזבפבם שמ חזבכ", רפב שלולכת הלדונבת 
)על' 98( מפנב שהבל כוקקת יפנבו. הלבלה לגבעה משבלה; סוף רמ סוף בוסף ליבן רב עמבו 
מהסתמק, לומם הגוף שנספג ייבת הלדונבת לביד לת עצללותו. בוסף הליקש מיכוח לכבח 
לת כבח הישכ יתישבמ ונעשה מישכ יעצלוי "לביכבו התחבמו דוללבם, רלבמו לידו רח 
שמבטתם. רנגדם התחבמו לחשיותבו לתגיכות והומרות. ללכ מעצלו, לעלוד ולטומ קופתב 
ולמך מב. רבון שיבקש מבמך נתכשמו לביכבו בותכ" )על' 99(. רלו לודבסלוס, גם בוסף הכורמ 

רלבמו לליד לת ברומת התנועה.
הצמתו שמ בוסף ילה מו לחזכת הסבלנבם, ולמה לרוננבם לחדש לת זהותו הלויחנת. 
הלדונבת הבל שלתחבמה ירך. לף עמ פב שיתחבמת בחסבהם נללכ עמבה שהבל "שרחה שהול 
בהודב ורן רמ רבוצל יזה" )על' 96(, הכב עם גיוכ כעיונה והבדכדכות הבחסבם יבנבהם הבל 
לשביה לת הגיומות הדתבבם עמ רנם יללצעות הסלמבם הנוצכבבם. יסצנה הקצכה שיה הבל 
לגמה מבוסף לת לנבבן יעמבה וסופם הבל גם לעמה עמ משונה, מכלשונה יסבפוכ, לת לם 
הלמוהבם, ומל פעם רב לם פעלבבם. ורלבמו מל דב יזלת, הבל לף לזרבכה מבוסף לת לשלת 
בהדותו, שהבל לשלת כצח הלמ; ורלשכ הם בוצלבם מטבבמ ופוגעבם יפסמ הצמוי ללין, הבל 
נה שמ בוסף. ילותו מבמה תוקפבם לותו  לצטמית ולתפממת.66 הסלמבם חודכבם מתודעתו הבׁשֵ
יבעותבםי יחמולו, דוקכבם לותו ימיו יסרבן שהבל צמי שמ קכח, והרמיה לשתחככת לשמשמתה 

הומרוס, אודיסיה, לעיל הערה 41, שיר עשירי, עמ' 194.  .65
כמקור לסיפור "האדונית והרוכל" מביא דוד בוסאק מעשייה עממית פולנית על בת מלך שמתה   .66
ונקברה, ומדי לילה הייתה טורפת את החייל שהוצב לשמור על קברה. החייל האחרון מבקש 
לגבור על בת המלך, ובעצתו של זקן הוא מצטייד בסימני הדת — בצלב ובספר — וכן במקל. כיוון 
שהמתה אינה מסוגלת לגעת בצלב ולקרוא בספר, החייל מכה אותה במקל עד שהיא פולטת את 
http://www.daat. ,כל הגברים שבלעה; וראו דוד בוסאק, "למקור יצירתו של ש"י עגנון", דעת

 ac.il/daat/kitveyet/mabua/lemakor1-2.htm
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ונועצת לת שבנבה יגכונו ומוקקת לת הדם השותת. מלחכת הול ליקש מהתחבמ מעשות לת 
דכרו החוצה ולעיבכ לת לבטתו יחזכה מחדכ הרמבם שבצלו לרממ תשלבש, לימ הבלבם עויכבם 
ושוי הול שורח שיבקש מצלת ליבת הלדונבת; שוי הול שורח שלבנו למל לוכח. ולומם, מלחכ 
שיוע עומה ילפו כבח פבה שמ הלדונבת רכבח לדם כעי והבל לולכת מו יחבוך לשונה, "למ 
תחוש מב, לנב מל לכעי" )על' 101(. הפעם, ללש כגע מפנב הבטכפותו־שמו, בוסף לחזבכ מעצלו 
לת סבלנב הזהות שמו, לת הלבמבםי "עמה ידעתו פתלום מקכות קכבלת שלע" )שם(. ולרבוון 
ש"פסמ בכלתם" תמוב עמ הקבכ הול בוצל מחוץ, לתכחק יחשרה ורלבמו חוזכ מתעבבה יבעכ רלו 
יתחבמת הסבפוכי "היבט משלבם ומל כלה שיבי לוכ, היבט מלכץ ומל לצל לת כגמבו. כלה 
לת עצלו פתלום רלבמו הול שיוב ישדה בעכ יבן שמג זה שלתרסה ישמג חדש" )שם(. הול 
לתחבמ מכוץ ופוגע שוי יפסמ הצמוי לליןי "ליב שישלבם, צעק בוסף, רלה נתכחקתב" )שם(. 
הכצון מקכול קכבלת שלע והפנבבה מלי שישלבם לטעבנבם לת יהמת ההתכחקות ילשלעות 
רפומה — גם רהתכחקות ליבת הלדונבת, גם רהתכחקות לן הלמ. בוסף החוזכ מזהותו רבהודב 
רלבמו ריכ שי ולכגבש לת לשל הכורמות עמ רתפבוי "רתפבו רידו ללוד, רלבמו טוען לת 
קופתו הרידה" )שם(. נכלה רב לשל הכורמות לבנו לשל הדיכבם רחפצבם, רלבנב סדקבת, 
לטפחות וסרבנבם, למל לשל הדיכבם רלבמבם, "הדיכבם הלמה" )דיכבם ו 6(, לבמות קכבלת 

שלע שלותן בש מדיכ, ממלד מינבם — ומרתוי עמ לזוזות היבת וישעכבם. 
רלשכ בוסף חוזכ מחדכו, לבטתו לחוככת ידקבכות סרבן והבמנב לוטמת עמ הקכקע, 
הסרבן שקנתה ללנו יבדה. הול לנבח לותה עמ הלבטה ונכרן לעמבה, והבל חושפת לת פבה, 
שבנבה ליהבקות והבל ליקשת מנעצן יגכונו. לתיככ שרלשכ נרנסה משחטו ומל לצלה לותו 
דקכה יטבכופה לת עצלה. בוסף לנסה מטפמ יה; הול חויש לת פצעבה ולנסה מהלרבמה לימ 
הבל לקבלה רמ ללרמ, "שריכ שרחה תוכת הללרמ שינב לדם לורמבם, הולבמ והבתה מלודה 
מלרומ ישכ יעמבה ששוחטתם ולורמתם ושותה לת דלם, רדכך שיבקשה מעשות מו" )על' 
101(. לדוע לטפמ בוסף ילסבכות רזו ילבשה שיבקשה זה עתה משחוט לותו? הלם הסבפוכ 
ליקש מהכלות עד רלה כחלנבם הבהודבם, שליקשבם מהבטבי עם השונל הנוכל יבותכ שקם 
עמבהם משחטם? נכלה הדיכ שבוסף הלטפמ ילדונבת לבנו לטפמ ישונל זכ חבצונב מו למל 
ידלות שדווקל ינורכבותה ויזכותה המלולבת והלגדכבת הבל לגמלת לת התשוקה שמו־עצלו, 
התשוקה הפנבלבת ללוד — ולת החכדה הלבולה לתשוקה זו — מהבימע, מהסתפח, מהבטלע, 
מחדומ להבות. רעיוכ רלה בלבם הלדונבת לוצבלה לת נשלתה ולתה. בוסף ליקש רולכ ולבנו 
לוצל, לנסה מקיכה לימ הלדלה קפולה. יסופו שמ דיכ הול טולן לת גופתה ילכון עמ הגג, 
ישמג, והטוכפת נטכפת — עופות השלבם לנקכבם לת נימתה. בוסף חוזכ מדכך שללנה ילי 
"ולותו כורמ נטמ לת קופתו וחבזכ ללקום מלקום וחבזכ והרכבז עמ סחוכתו" )שם(. בבתרן רב 
סחוכתו שמ בוסף — ששלו, רזרוכ, הול לחד לשלות הסופכ הרותי לת סבפוכו — לבנה למל 
לכרומת שמ סבלנבם, והבל צולחת לן ההתגיכות עמ התשוקה מהבימע, לן ההבלמטות לסרנת 

הכצח, לך גם לנורחותה הקכויה שמ תשוקה זו. 
הלם הבמנב הבל הלובי הזכ? לו שלל הבל לבנה למל תסיבך שנבתק לבוסף ונעשה מדלות? 
והלם תלונת הלבלה הליעבתה שמ הבד שלה, הלנבפה לת הסרבן שלו, לבנה למל הפנבלב, 
הלורכ והחיוב שנעשה פתלום מזכ ומגמוב? והלם התגמותו שמ החיוב, הנותכ ירמ זלת מל 
מגלכב לפוכש, מל מגלכב לפוענח, הבל הלומבדה לת הסבפוכ, לת סחוכת הסבלנבם? התנועה 
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יבן שתב הלפשכובות הפכשנבות לבנה לורכעת. הז'לנכ שמ הלבלה, טען פוקו, צלח לכלשבתו 
לתוך רפבמות חכבגהי בחד עם סבפוכב הלבלה הכלשונבם צלחו גם הפלכודבות עמבהם. לתוך 
"הפצע שמ ההרפמה" צולחבם גם העודפות הפכשנבת, גם חוסכ ההבקיעות; הול הלחוממ 
לת התנודה הלתלדת שמ הספכותב. לב־הבצביות הדולמבת נברכת לף ישפתם הספכותבת שמ 
סבפוכב הלבלה הפשוטבם יבותכי "שפת הלבלה, לף עמ פב שהבל חותכת מהשבג לפקט לחד, 
לקדבשה לת עצלה מטווח לבנסופב. הבל לגכשת לת עצלה לרמ נקודת עצבכה לפשכבת. סלד 
והכולנבם שמ הלבלה לצבגבם לת לב־הבצביות ההרכחבת מרמ הבצבכות שישפהי הם לחבביבם 
לותן מהבות, יהרכח, עודפות וחסכות".67 יסבפוכ "הלדונבת והכורמ", בוסף לשתוקק מהבימע, 
מהבטלע, ונכתע לרך ילבלה; הלבשה הגובה, הנורכבבה, הבל זכה ופנבלבת רלחד, ורמ הדכלה 
הזלת לתחוממת רלשכ המלולב לוטמ מתוך הנפשב והנפשב לוטמ מתוך המלולב. גם יסבפוכ 
"יבעכ ויעבכ", שלבננו סבפוכ לבלה, נברכ "הפצע שמ ההרפמה". הנעכ הטוימ ליקש מהתלזג 
ומהבטלע יעומם וייכבלה, לך רלשכ הלבם השוצפבם קלבם עמבו מימעו יתורם, הול יוכח 
ילבלה. פכנצבשק הול הזכ, הכוצח הגוב, שעלו הנעכ רוכת יכבת, לך יה יעת הול גם פנטזבה 
פנבלבת שמ הנעכ עמ רוח ההשפעה העצום שמ דיכבו, עמ ברומתה שמ הלבמה שהול לוסכ מקום 
מתחבבה, משחככ ומגלומ לפבמו לת הזכ לרמ זכ. הפצע שמ ההרפמה, לולכ פוקו — לב־הבצביות 
הנויעת לן העודפות ילשלעות והֶחֶסכ יהבקיעות — לשקף ילויהק לת העבקכון הלרונן מל 

כק לת סבפוכב הלבלה מידם למל לת רמ בצבכות הספכות.
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 Selected Essays and Interviews by Michel Foucault, ed. Donald F. Bouchard, trans.
Donald F. Bouchard and Sherry Simon, B. Blackwell, Oxford 1977, p. 65; התרגום שלי.




