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למוטבביןלטובביןא.

"הן ," ...לטוב"אם ;בצורותיוגם(המוכרלמוטבביןלטובביןהלשוןמטבע

שמקורוהקדמוןהמטבעאת"לתקן"אולהחליףבא )" ...לטובאו 11 ," •••לטוב

 ;כה(יגלרעאםלטובאםפניו ]ה~~?=נישנאאנוש"לב ;ראבן-סיבספר
 ] 857 1עמ[תאודור-אלבק,יבעג,רבהבראשיתבמדרשגםמצוטט

בצו .) 1
בשםרעהשםהומרהמציאות)לתיקוןמביאהלשון(תיקוןנקייההלשוןה

 2מוטב.

 :נקייהלשוןשלאחריםפתרונותגםמוכריםרעשלכחילופהמוטבלצד
(ספרות 11להפכו 11אולהיפד"והןלטוב"הןלחילוף",ואםלטוב"אם

(עיר 11לטובהלאאםלטובה"אם ;גםבפשטותעגנוןואצלהפוסקים).

 .) 297 1עמומלואה,

 :קהלתספראתהחותםלפסוקגםזיקההמטבעמקייםהמקוריתבצורתו
יד),(יב,רע"ואםטובאםנעלםכלעלבמשפטיבאהאלהיםמעשהכלאת"כי

מאי"כלכמואחרים,ורעיונותלשונותגםהשפיעוודאי"הנקייה"גרסתוועל

 3והמטיב","הטובחכמיםשקבעוהברכהטופסאועביד"לטברחמנאדעביד

 .ולמוטב""לטובמעשהווכלומיטיב""טובהואבבחינת
 1853 1עמ , 11טוב 11ערךבן-יהודה,(ראההבינייםבימיהחלמוכרהמטבע

נדחהשלאהמקוריהמטבע(בצדהרבניתבלשוןשכיחוהואשם), 1והערה

(כךהדיןלצידוקלשמשיכולהוא :שימושיםבכמהלשמשבכוחו .לגמרי)

היינו-תבואשלאהרעהכנגדכסגולהלשמשיכולהואעגנון),אצלכללבדרך

אולטובהמציאותעללהשפיעהמיליםשליגאמהחןוכבהאמונהשיקוף
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 . ) 1964(רמת-גן 11המועדים"גלגללספרובמבואסדןדבשללשונו-הכותרתלשון *

המילוןמפעלבמאגרילהשתמשהרשותעלהעבריתללשוןלאקדמיהתודה

 ,מובאותעודלנמצאשהוסיפואסףדודך 11ולדמישורמרדכיך 11לד /ההיסטורי

במכתבילעייןהרשותעלוהאוניברסיטאיהלאומיהספריםשבביתידלכתביולמכון

אבנר'אריבידיסייעוהעולםמספרותהעדויותבלקט .?רנייעקבואברהםילוןחנוך

לב.קרב rנלהסגסמודהאני .קנטורוהדסהליטבסקיצביהבדליין,ואלכסעדנה

 .שליהןבמובאותההדגשות
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כשגרת ,סתםכמטבעלשמשיכולוהוא i 41)וכולשטןפהפתיחת(כגוןלרע
 .זהשלמטעמוולאזהשלמטעמולאבהשאיו Iלשון

עםאבל ,ללשונםזהמטבעלהביאההשכלהסופרימיעטוהדברים~טבע

שומרתשלשונם Iוסדןהזז Iכעגנוןסופריםבומשתמשיםשובזותקופהתום

ברומןעממיתדמותשללאפיונהאותומנצלהזז .הרבניתללשוןזיקהעל

העוסקמאמרובראשלשון)(בשינויאותהמציבסדןואילו s ,שלוהראשון
6הרעו"היהודי 11הטוב"היהודיהספרותיותבדמויות

. למצואאפשרהיוםגם 11
 7 .בארחייםשלבלשונולמשל, ,אותו
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ואז Iתוכןפסוקית :לשנייםזהמטבעשימושינחלקיםתחבירימיוןפיעל

הבררהואז Iתיאורופסוקית ,) ...או ...(=אומוציאהבררההיאהבררה

מילותביןהחילופיםשאיולצייויש . ) ...וגם ...(=גםהלילכמבררההיא

 1זיקהכמילתגםמשמשת~םהבררהמילת .לגמריחופשייםלמיניהןהבררה

והןביוכןכמו .בהןאובביןלהמרהניתנתאינההיאזיקהמילתובתורת

 .מכלילהבבררהרקמשמשות
תוכן)(כפסוקיתמוציאהלבררהזהמטבעשללשימושודוגמאותוהרי

 :עגנוןשלבסיפוריו

ולאהרהוריםשלבכסותונתכסוחוריהןלתוךעיניווכינסאחתכשעההשרישב

 .קצז) 'עמ ,והעצים(האשלמוטבאםלטובאםניכר

יתבררלמוטבואםלטובאם .לבהמשאלותאתלהונתןתפילתהאתאלחיםשמע

 .) 423 1עמ ,שלשום(תמולהבאיםבפרקים

 :תיאור)(כפסוקיתמכלילהלבררהודוגמאות

 ,למוטבואםלטובאםשהוא.כללשינוייוםבכלומצפהביפויצחקלודרעתהלעת

 .) 182 1עמ ,שלשום(תמולנעזבנולאדרכובחצי

הואברוךהקדוששלמדותיואחד.ביוםדמםונשפךלפרידהלההיובניםשני

(אורחכפלייםנוטל ,וכשנוטל ,כפלייםנותן 'כשנותןלמוטב.וביןלטובבין ,גדושות

 .) 192 1עמ ,ללוןנטה

לענייוכאמור,משמשות,עגנוןשלבלשונוזהמטבעשלההיקרויותרוב

בררהמחייבזהשימוש .האחרונהלמובאהבדומה(תאודיציה)הדיוצידוק

שניעלהבררהיפההשימושיםלשאר iברע")גםבטובגם 11(בבחינתמכלילה

המובאות.בשארכמודגם ,מוציאהביומכלילהבין-סוגיה
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סימטריתתבנית Iתבניתוביןובוממנוסתירהזהמטבענושאהמבנהמצד

(טוב/מוטב).שבוהתוכןמילותשלהמשמעותיחסילביןובררה,ניגודשל

כמו ,ממנו)שונהלפחות(אוהיפוכוולן;~רציפייהיוצרתבררההתבנית
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 ,) 528 1עמומלואה,(עיר 11עםפשוטיוביןתורהבעלביןעני,ביןעשירבין 11

הןברוחניותהן 11 ,) 250 1עמונראה,(סמוך 11לחסדואםלשבטאם"ולכתוב

אםידעלא"ועדייוכמו Iתולילשולן;~ראופח),עמ' ,ואלו(אלובגשמיות"

עליהחביבשהואבין 11 ,) 618 1עמומלואה,(עיר 11חייםחפץאינואםחייםחפץ

 11לרעביןלטוב"ביוהמקוריהצירוף .) 525עמי(שירה, 11עליהחביבשאינובין

נפרשאםבין Iהמבנהכנגדפועלתבמוטברעהמרתואילוהציפיות,אתהולם

לשוןכפלהואאםביןכלומר, sיותר,כטובנפרשואםביןלטובכנרדףמוטב
 .העצמההואאםביו

שביןהמתחשלוהספרותיהפרשניהפוטנציאלעלחז"לעמדובמדרשכבר

ג,(שביעיתבתוספתא .בההנוצקותהתוכןמילותמשמעותלביןהבררהתבנית

זהלפתגםבהערתולעקלקלות".אולעקלאםיודע"הלבהפתגםמובאח)

השתמעותואתהמנצלרבהאיכהממדרשלסיפורהמע~יואתליברמןמפנה

לעקלואז ,היפוכוודברכ-אחתקריאהאפשרות :פניםלשתיהפתגםשל

מתפרשולעקלקלותסקל",דשן,דוגמתהעיקול,אתלהסיר"ליישר,מתפרש

"לעקםפירושולעקלואז / 11תומצעה IIודברכ-שנייהואפשרות iכפשוטו

כפשוטה(תוספתאמאוד"הרבה"לעקםפירושוולעקלקלותגרידא"

 .) 517עמילשביעית,

ספק 11טוב 11ספק-דו-משמעיהואמוטבהמילוניתמשמעותומצדאם

בדומה-מטוב"עצום"או 11גדול 11ודאיהואצורתומצדהרי-יותר""טוב

ברוךדוגמתהמורפו-סמנטית,החזרהבמבנההשניהאיברשללמעמדו

האיברקודם".הקצרכל 11ל:קללהמצייתיםודומיהם,ומשונהשונהומבורך,

ביןגם .ממנו 11מועצם 11ולפיכךהראשוןמן 11כבד 11הואזהבמבנההשני

 .דומיםצורהיחסיומוטבטובהמילים
עשוייםוהםכנרדפים,ומוטבטובלפעמיםמשמשיםעגנוןשלבלשונו

"והיהשלהראשוןבפרסומו .למהדורהממהדורהזהאתזהלהחליףאפילו

הרינילאוואםטוב,-בכך"רצונך :עגנוןכתב(תרע"ב)למישור"העקוב

הגמראלשוןברוחשינההבאותבמהדורותואילו ; ) 19(עמי 11השרבידימוסרך

מוסרךהרינילאוואםמוטב,לדברישומעאתה"אם :ועוד)ע"אפח(שבת

עגנוןשלהסגנוניתהאוריינטציהזאתובכלעח).עמי ,ואלו(אלוהשר"בידי

בהםשגםהמשפטיםכךעליעידו .יותרכטובמוטבכאןלפרשלנומורה

ההעצמה .העצמהבולצקתעגנוןאתמשמשהסימטרי-הניגודיהמבנה

 :הסימטרייהאתמערערתואף 9לניגודהציפייהאתמכזיבה

ומה... :הצפויהנוסח(:;~וקקוסלקודםקודםומהקודםמהעתהאמוראדרבא

 . ) 6 1עמ Iבתינוקורות ;בוכיוצאאו Iמאוחר

ונראה,סמוך ;טפלומה ... :(ולאשבעיקרעיקרומהעיקרמהלומריכולאדםואין

 .) 250 1עמ
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 15 1ושיבוביומטבע

 .) 50 1עמללון,נטה(אורחביותרנאהאדרתואיזונאהאדרתאיזומפרשוהיה

 .תקמד)עמ'ואלו,(אלוממנוחםוישחםישחמים,הבתיםוכל

יסודגםבהשישהפתעהמולידהניגודשלבמבנההעצמהשלתוכןיציקת

אחתמנההקוראמקבלהמצופהההיפוךבמקוםאלובדוגמאותשכן Iקומי

 .ניגוד)שלסוגאלהביחסיםגםלראותכמובן(אפשר 11הדבךאותו 11מאפיים

הלשוןמשוםלמוטבביןלטובביןהלשוןבמטבעיותרעודהדברבולט

המדומהההעצמהרע.שלתשליל,הפוכה,בבואההיאמוטבשהריהנקייה,

ובעונהבעתאותוומקיימתהמצופההניגודאתאפואמבטלתשבקי~ה

בתוךהקייםהפרדוקסמןגםה Jנבמוטבבתוךהמובלעהרעועוד.זאתאחת.

יותרשהרי 10 ,סדןכותב 11יותךמטוביותרטובהוא"טוב :עצמוההפלגהערך
הפרדוקסמןמוחלט.מושגהואטובואילויחסימושגהואמוטב)(אוטוב

הגרמניהפתגםכלשוןהטוב",שלאויבוהואיותרהטוב :הישן"הכללעולה

שם).(סדן,
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פתחי 11בסיפורועצמועגנוןבעקיפיןמעידזהלשוןלמטבעחיבתועל

שיחהמתנהלתזהבסיפור .) O'?fאותוהנושאהסיפוריםקובץ(בתוךדברים"

טריו .טריועזראבשםספרותיתדמותלביןעגנון)שלדמותו(בןהמספרביו

שלמדמותו)תוויםכמהבעללפחות(אודמותובןהנראהכפיהואניץר?ר?]

אומרוכך 11 _עגנוןשלחברווהאתנוגרף,ההיסטוריון~רךר,יעקבאברהם
 :טריו

אתהרגילשומכלמוטב,ואםלטובאם Iנשתנויושביהואףנשתנתה,הארץואף

 .) 107 1עמדברים,(פתחי 11לומר

 .המספרשלהלשוניתהעדפתועלספרותית~ניםעדותהיאזומובאה
שבאותוהשמחה""בביתבפרקנמצאתעצמוהמספרמפידומהמובאה

אלהסיפוראתקושריםחוטיםוכמהסיפורבתוךסיפורהואזהפרק .הסיפור

 :החוטיםאחדאוליהיאזומובאה 12מסגרתו.

אם .הבריותשלדעתםשנשתנתההזה,בזמןמעלהאינהלמעלהלשעברשנחשבמה

 .) 120 1עמ ,דברים(פתחי 11העולםמרובאנימחולקבזהאףלמוטב,אםלטוב

עדותרקואינםמקומית,תגובהרקאינםטריועזראשלדבריואולם

 .ממנהשיחובןהסתייגותעלמרמזיםגםהם Iהמספרשלהלשוניתלהעדפתו
 .לבדההספרותיתהדמותשלנחלתהאינהזהלשוןממטבעההסתייגות

אחתלא .ילוןחנוךהבלשן Iעגנוןשלאחרידידבדבריגםנרמזתהסתייגות

עשהוילוןבסיפוריו'כתוביםשללגופםהערותלולהעירמילוןעגנוןביקש

נמצאתללון"נטה"אורחלרומןילוןשלהערותיובין 13רב.ובענייוברצוןזאת
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מביןואיניפעמיםכמהלכןקודםוכן 14בטמןל"טוב :זהבנושאהערהגם
 ,בבחירהניתן"נח :עגנוןשכתבלמהמכווניםילוןשלדבריו "·הצורךככל

 1עמ Iללוןנטה(אורחלהיפך"וכןלמוטבטובלשנותאפשרהבחירהשבנח

שלבסמוךלהופעתומתכווןהוא 11פעמיםכמהלכןקודם 11ובמילים .) 212

וביןלטובבין 11 ,) 171 1עמ(שם, 11למוטבואםלטובאם 11 :כלשונותיוהצירוף

 .) 192 1עמ(שם, 11למוטב

בן-יהודהמכנה(כךזוורגילה"קבועה"מליצההכירלאשילוןלהניחאין

לסופרלומרמאודהעדינהדרכוזוואוליהזה),הלשוןמטבעאתבמילונו

 .טפלהאמונהשלאבקבושישלשוןממטבענוחהדעתושאיןעליו'הנערץ
אפואהיאבדויה")("דמותטריוושלאמתית")("דמותילוןשלעמדתם

של'?~פריוואילוהמילים,ואלהמציאותאלביחסהושכלתניתמשכילית

זהיםאינםאךעגנוןשלהביוגרפיתדמותושלמפניה;וןלרוב(המייצגיםעגנון

 _אחרותדמויותידיעלביןעצמםידיעלבין _מצטיירים ) 15בתכליתעמה

עממית.תמימה,אמוניתעמדהכבעלי

חלופיפירושפיעל .אחרתבדרךגםזובדיכוטומיהלהתבונןאפשראבל

והאמוניהעממיאתוהתבונההשכלשלכהיפוכםמעמידההנקייההלשוןאיו

לפירושהד .המשוררים"רוח"אתאו ,"ה"שירהאתדווקאאלאהתמים,

בשנת(רמא"ג)גינצבורגאהרןמרדכישלבדבריולשמועאפשרזהאפשרי

כףמלאורקלמוטבטובביןלבחוןמפעמנינכונהמשורריםרוחלא 11 : 1835

ולאיחסמילתכאןמשמשת(בין 16 "רעוביןטובביןלהבדילהזמןלינתןבינה
 .בררה)מילת

התכווןלאהוארעלשוןופעםמוטבלשוןפעםנקטשכשגינצבורגאפשר

שלקשרישאכןסרומלהבינהשביומדבריויוצאאבללשונו'אתלגווןאלא

הולםלפיכך .לעצמהרשותוהיאבהםמתערבתאינההשירהאולםתולדה,

 .במוסרלעיסוקהיפה ,ורעטובהלשוןמןומוטבטובהלשוןיותראותה
העממיאדרבה, .זואתזומוציאותאינןהפרשניותהאפשרויותשתי

 ,אמנותיתבכתיבהנפרדיםבלתירכיביםקרובותלעתיםהםוהשירי

 .שכןכללאעגנוןהאמןהסופרשלובכתיבתו
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אגוזבקליפתב.

שפירושומוסגרכמאמר ) to lie) in a nutshellהניבמשמשבאנגלית

דובר .תמציתולביןהמורחבתבמסירתוהענייןביןמקשרוהוא ,'בקיצור'

הזעירהחלק 'והמאקרוהמיקוריחסיאתלסמןכדיגםבוישתמשהאנגלית

 17 .השלםאתהמייצג
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ניביוברשימתגםמובאתוהיאהלטיניתבספרותזואגוזקליפתשלמקורה

"בדבריאלקושי,כתבהנטוי""מקור 18 _אלקושישלהמתורגמיםופתגמיו
חיתהאגוז[קליפת]בתוךכימוסרקיקרו 1 :הכותב ) 79-23 (הקשישפליניאוס

 19קלף'"·גביעלכתובההומרוס,שירתאיליאס,סגורה

דובריםישאבל 20בלשוננו,גםמשמשתהאגוזשקליפתשניםכמהזה
מהןהאנגלית.מןאפנתייםשאילהתרגומיעםבנוחחשיםשאינםוכותבים

אתלתרגםירצהלאאםהעבריתדוברשלעיניולנגדהניצבותהחלופותאפוא

בקליפתבמקוםלרשותוהעומדוהניביםהמיליםאוצרמהוהאנגלי?הניב

מןהכוונהאתמסיטאחת,לבנשימהבדומהזה,ניב-אחת?רגלעלאגוז?

המובלעתההערכה-המרובה?אתהמחזיקמועטירות.המהאלתמציתה

להמעיטאפואיכולהעבריתדוברמכוונתו.גורעתהמועט,אתהמאדירהבו,

(עלהעםאחדכמומופתסופריעלולהסתמךאחת,במילהרבים,כדרךולומר,

המאיריואביגדור ) 49 1עמלמים,מים(ביוברכך ,) 281 1עמדרכים,פרשת

שאילהתרגומי .מיליםבשתי :ולומררבותהלאו ,) 9 3 1עמהגדול,(השגעון

עברורבותושניםבעברית,כברזהכשתקעו 21ויידישגרמניתמרוסית,אלה
יאמרבעברית"כי :ונימק"ברבריזמוס",בכינוינגדםקלוזנריצאמאז

 .) 93 1עמו, 11תרנקראקאחיה,שפהעבר(שפת 11היאיתרה 1מלה 1וה 1באחת 1

באחת, :תחתןזכרקלוששםבמהאובאלהלבחוריכולהעבריתדובר ,אכן

יכולהואאחרוןכמוצאפיגורטיבית?בלשוןחשקהנפשואםיעשהמהאך

הפלארעיוןהקודמיםלצירופיםבאשרכמואךאנפין,בזעירעםלהתפשר

בו.חסרשבצמצום
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הספרות](וקר ,שקדגרשוןכתבטל"באגלשלםהיסטורי"עולם

באגלהעולםכ~ד"זה :שלשונהאלתרמןשלהחר~זהפיעל 22ותולדותיה,
היםניכראחתטיפה"בתוך :כפתגםהרעיוןאתניסחאףעגנון 23 .טל"

הסתםמןהואהמצויהשימושמןהמוכרמים(כ)בטיפתהביטוי 24כולו".
 .שלופיוטיתכבבואהמתקבלטלובאגלצומו'מצבפתגםה

ציורהואכולוהיםכנציגתהמיםטיפתאתהמציירשהדימויסבורעגנון

"בדעתי :כתבוכך .היהדות"ל"רוחזרשכזהבמושגהצורךואפילו 25נכרי,
וכלואתםאני .נאוםלנאוםולאחיימפרקיפרקלפניכםלקרותתחילהחיתה

זההריאחדשפרקראיתיכתביאתכשבדקתי .הנאומיםמןיגעיםכברהארץ

חכמי .לכאןלהביאוכדילגייפצריךאניכולוהספרוכל 26היםמןכטיפה
ישראלחכמיאבל .כולוהיםניכראחתטיפהבתוךאומרים,העולםאומות

 .לועולהטבילתואיןהשיעורמןחסרואםמלאשיעורצריךמקוהאומרים,
עגנון,מדברימשתמעלבדה,כשהיאהיהודיתהטיפהנאום".עשיתיכרחיעל

שיעור"צריךאחר)מיםמקווה(אווהיםהים",מן"טיפהרקאפואהיא
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אומות"חכמיבדרך 27כולו"?היםאחתבטיפה"יוכראפואואיךמלא",
ציורבאותוהשתמשעגנוןעלבדבריוכאשרמגדאהרןדווקאהלךהעולם"

השלמהיצירתולבין"מנוחה"הסיפורשביןהיחסאתותיארמושג,ובאותו

 28 •כולוליםמיםשלטיפהשביוכיחסעגנוןשל

 1הפתגםאותומאחוריהעומדהרעיוןאתשחםנתןגםמבטלאחרבנימוק

לטענתו,בים".שישמהכללמצואאפשרבים:"בטיפהכךבלשונונשמעוהוא

מןומתעלםקטןבענייועוסקהיאמדועלתרץלושנחוץמי"אומרכך

 29 _הלויתן"
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מחזיריםהפולקלור,חוקראבידע),(הרבזלוטניקיהודהשכתבדברים

מלא 1באמגוזא 1לנוהנותניםפתגמיםנמצא"ולכן :האגוזקליפתאלאותנו

יש"באנגלית :הוסיףשולייםובהערתזלוטניק,כתבמחשבה",שלאוקינוס

אתהמחזיקלמועט .האיכותורבהכמותמעט :מכניםשאנולמהמצויןביטוי

 . in a nutshell = 1אגוזבקליפת 1ניתןשהדברבאנגלית,אומריםהמרובה

כי- 1באמגוזא 1מלתמציעאניאבל /לשפתנוזהביטוילהכניסרוצההייתי

פשתןשלבגדלרבימתנהשלחבוכייםבןשבוכיים ,)א"ענטגטיו(בגמראמציכן

חיתהלאמקפלהכשהיהאמנם Iמידתולפיגדולהחיתהשהטלית Iמאדיקר

זיווגזלוטניק 30 _אגוז)"וחצי(כאגוז 1אזגןמאדפלגיהןאזגןמא'כאםכי

דובריקוראיולמשפטאותםוהגיש-מזהויםמזהאגוז-ציוריםשניאפוא

יצחקבןמשהרואתמשמשבמוצקנוזלהמעךבציורעודהעברית.וכותבי

 :בסיסחסרותושמועותגוזמהתיאורלשםבתשובותיו(רכ"ה-ש"ב)אלשקר

בגרגיראוקינוסיםולהכניסמגדל.המיםעלבהןולבנותהשמועות"לדחוק
 31חרךל,,_

ישראל","חכמימולהעולם"אומות"חכמי 1עגנוןשהציבלדיכוטומיה

שמקורוציורמולאגוז)(בקליפתו~יאגדי,ציור :דיכוטומיהעודמצטרפת

פורייסאחרוןתיאררבהבהתפעלותמים).(בטיפתבטבעבהתבוננות

זאתמיםטיפתוראהנא"צא :המיםטיפתשלתכונותיהאת(תר"ח-תרע"ט)

המגדילזכוכיתכליע"יעליהנאהבט ] ... [בעיניךנחשבהוכאפסכאיןאשר

הטיפה ] ... [ראיתמהליוהגדמיקראסקאפ,הנקראויותרפעמיםמאותארבע

 32ידים".ורחבגדולליםרגעכמונהפכההזאתהקטנה
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הלטיניהניבביןהשפעהאותולדהשלקשרישהאם :השאלהעולהוכאן

"בתוךאלקושיגרסתזלוטניקזשמביאהארמיהצירוףלביןלמעלה)(כמובא

1אגוז[קליפת]
11 ln nuce בניבמצויהשאינהתוספתהיאקליפהשלפיה

לביןבאנגליתהיוםמוכרשהואכפיהניבשבין Iהחשדאתמחזקת Iהלטיני
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ומקצרהלטיניהניבעומדזלוטניקידיעלמוצעשהואכפיהארמי"תרגומו"

 33ביניהם.המרחקאת

ולאבהלעמודמדוע-לארמיתעדכברהגענואם :הקוראישאלואם

מלאכתאתעבורנועשהכברביאליקכיייענהלעברית?האמגוזאאתלתרגם

 ,שמירזיוהזפרופאותנוהפנתהמזי"אבמכוןבהרצאתההזאת.התרגום

 ,הבדיחהאתלהמשילרצהכאשרהמשוררשאמרמהאלביאליק,חוקרת

 'רעל"מספרים :השלם"התרבותיל"עולםויחסםהעממיוהסיפורהפתגם

אותהוקפלמלכותשלשמלת-משילאנטונינוסמתנהששלחהנשיא,יהודה

כן .גדולהשמלהלפניוופרשהאגוזקלפתאתפתחכןאחר Iאגוזשלבקלפה

קליפת 34 _ 11שלםעולםמשםומוציאבקלפההמקופלאתמפתחהאמןגם

מקום"אכן :ביאליקשלהאמנותיתבכתיבתוגםמקומהאתמצאההאגוז

מעשיכל .עולםאוצרמעיוהמרובה,אתהמחזיקמועטהפרבר,הואסגולה

האגדיתהשמלהכאותהבו 35מקופליםמראשהדורותוקורותבראשית
 .) 13פרקסוף(ספיח, 11אגוזבקלפת

שלהטליתכנגד .גטיךשבמסכתהגוזמהאתעיבדעגנוןגם-ולבסוף

כזלוטניקשלאאבל 36אדרת,עגנון"קיפל"ביאליקשלוהשמלהזלוטניק
לשימושאותוהעתיקולאהאגדיתבסביבתוהציוראתעגנוןהשאירוביאליק

"והצהיל :אחר)מושאלשימושדחהאידלמעלהראינו(וכברמושאל

שעראדרת ] ... [בקודשכדרכוגוזמאותיובסיפוריוכלהחתןשללבותיהם

זקוףרומחובידוסוסועלרוכבמלחמהשבעלכןכלארוןושערהלבנועשה

היאאלאכילאהאדרת,היאשכבדהאתםסבורים .בולהתחבאיכוללמעלה

 .) 411 1עמ ,כלה(הכנסת 11אגוזשלבקליפתוכולהנכנסת

~~ 
r.: z 
 .:::ו
ז-

~ 
r.: 
ז
ז
 ב;;

r.: 
ג
r1 
r ... 
 ;::ז

ו

 ב::)

::s. 
r1 -n ... -ז=; ... 
~ 
~ 
ן:נ

עצוםאחרדבר(וכלהדורות"קורות"כלאתלקפלהעבריתדובריירצו

 .מזלוטניקולאמעגנוןלא ,מביאליקלאהכשריבקשולא-אגוזבקליפתורב)
אבל .מלכתחילהאמורים?דבריםבמה .זהולאזהלאיועילולא-ירצולא

בקליפתהטביעביאליקשלהעברישתרגומולהסכיםאלאלנואיןבדיעבד

המקנאיםגםיוכלו-לכשייכנסאו-שנכנסכיוון .הכשרותחותםאתהאגוז

 .שקטבמצפוןבולהשתמשלעברית

הערות

 ,תאודור-אלבקבמהדורתהגרסאותבחילופיוראורע,ביןטובבין :בגרסהנושם . 1

 ].העורך- .שם

מוטבוהחליפוחזרומאוחריםשמתקניםישל"זליבוביץישעיהו 1פרופשלעדותולפי . 2

שיחות ,חבריםותלמידיםליבוביץ 'יראולצור,ןושלאכדיןשלאאףולפעמים ,לרע

 . 72-71 1עמ ,ה"תשנירושליםל, 11לרמח "ישריםמסילת 11על
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 . 10-9עמוא/ /ן) 11ה-תש 11(תשאלעםלשוננו , 11לשוןכפל 11פרנקל,מ~ראו . 3

 . 278 1עמז, 11תשלתל-אביבעברית,עלשיחות ,רביי'ראו . 4

ראו 11יעיש 11מלדוגמאות . 405 , 355 1עמץ, 11תרברלין-תל-אביביער,שלבישוב . 5

 . 86הערה 550 1עמ ,ל) 11(תשבהספרות , 11הזזחייםשלבסגנונו"עיונים ,בהטי'

 . 111 186 1עמט, 11תשכתל-אביבלקניך,שאילהבין , 11למוטבטוב"ביוסדן, 1ד . 6

 . 316 133 1עמ 1ח 11תשנתל-אביבחבלים, . 7

 . 148-139 1עמ ,)ם 11(תשלאלעםלשוננו , 11למילוןפרפראות 11 ~צרפתיע 11גבראו . 8

 .לעי)ל 5(הערהבהטפיעל 11אפרוסדקסה 11 . 9

 . 142 1עמ , 1964תל-אביבהשעשועים,יריד ~"למוטבטובבין 11 ,סדןדי . 10

 .אותומאשריםרביםוסימניםבוטל,ישראל 1פרןפמפילמדתיזהזיהוי . 11

ז/ 11תשלירושלים-תל-אביב /דבריםפתחי , 11זהשבכרןהסיפוריםעל 11ירון, 1א . 12

 . 211 1עמ

 .בעגנוןנץבקובבקרואורתראהלעגנוןילוןביןהמכתביםחליפת . 13

 .במקורההדגשה . 14

 .ואילן 263עמיג/ 11תשלתל-אביבעגנון,שלהסיפוראמנותשקה 1גראו . 15

 . 167 1עמה, 11תקצוילנהספר/קרית ,גינצבורגא 11מ . 16

 could 1 :שייקספירשלהפיוטיתבלשונוגםומשמשהבינייםבימיכברמתועדהביטוי . 17
be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space, were it 

not that I have bad dreams ,בתרגום ;שנייהתמונהשנייה,מערכה(המלט

קץאיןמרחביעלמלןבנפשילהיותיכולתיאגוזקליפתבתוךגםהלא 11 :שלונסקי

 • ) 11הרעיםמותיחלולולא

 . 1959תל-אביב ,לטינייםוניביםפתגמיםאוצר . 18

 . 194-193 1עמשם, . 19

העבריתעלהלעזהשפעת ,העיתונותבלשון 1יאינייםצירופיםעל 11 ,קנטורהדסהראו . 20

 . 27-26 1עמ /)ח 11תשנ(מרחשוון 2מאמריםלקט :פסיפס 111ימינובת

 _ 11ווערטעךצוויידבריםשלשה 11החידודגםמוכרביידיש . 21

 . 91 1עמ , 1989תל-אביבעגנון,י 11ששלביצירתואחרותפנים . 22

והנהראיתיומלואההתבל''את :גבסיווכתבקדם .בחוץכוכבים , 11העךבתמצית 11 • 23

 .) 295 1עמ ,בתשמ"ב,תל-אביבכתביו,כל , 11הצלב 11 ( "דמעשלטהוראחדלאגלהיתה

 . 63עמי ~עצמיאלמעצמי . 24

 " Drops of water / Grains of sand / :למשלהאנגלית,בשירהזהציורנמצאואכן, . 25
" Make the mighty ocean / And the beauteous land 1ופקרניא 111גשלעטם(פרי 

 Auguries ofבלייקויליאםשלשירוובמיוחד ;התשע-עשרה)המאה ;דירמר
lnnocence: "To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a wild 

" flower / Hold infinity in the palm of your hand / And eternity in an hour 
לאותהמשמשחולשלגרגרגםנחשב.ובלתיניכרבלתילחלקמשל-היםמןכטיפה . 26

חולכגרגירהנםלעשרותודורות ] ... [צדקשופטתהיאההיסטוריה"אבל :תכלית

 . 25הערה ,לעילגםראו .) 416יעמ ,ט] 11[תרנההשלח , 11לאן 11פיארברג,(מ"ז " ...בעיניה
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