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 השלוה ואת החיים את לי ה' ית! ואם ושלוה. שלום מתוך מעשיךאת
  בטובתך. לראותאשמח

 תח'.  גבירתי לך טוב וכל לך  וברכה לךשלום

 בברגההחותם
 עגנון י.ש.

 ומבורך. שלוםושבת

 לזה זה לכשנזדמן אי'ה בקשת. שאולי מה לך נתבתי שלא אנירואה
 פה. במו החסרון את אמלאאפשר

  המכתב העתק  ראה תשכ'י; ולקחה",  "הבגידה לספרה מתייחס המנתב*
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 הספרעם

 בעגונות", : הבאים עגנון בסיפורי מחודש עיון הוא שלפנינוהספר
 במחצית אור שראו סיפורים, והרוכל", ו"האדונית החש""גבעת

 ולא תום עד כבר שנחקרו ודומה העשרים, המאה שלהראשונה
 בהם. לחדש דבר עודנותר
 הדבר. כןולא

 מאז שחלף הרב הזמן אף על עגנון, מסיפורי רבים כימסתבר,
 בלתי נותרו עליהם, שנכתבה הענפה הפרשנות אף ועלפרסומם,
 .מפוענחים

 של מעמד לעצמו שכבש "עגונות", הסיפור כי מתברר, למשלכך
 על סמויה סאטירה הוא העגנונית, היצירה במכלול מופתיצירת
 ישראל. בארץ מתגשמת שהיא כפי ההרצליאויה-חילונית.הציונות
 ברבדים מובנית הדרמטיות, הסתעפויותיה על זאתסאטירה
 קרוב כבר שחלפו למרות כה, עד נחשפה ולא הסיפור שלהפנימיים
 "כמראה מחקרנו "עגונות". הסיפור של פרסומו מאז שניםלמאה
 זאת. סאטירה של בחשיפתה עוסק דוד" מגןדמות

 אותה היא מי זה? סיפור לנו משדר מה החול", ל"גבעתובאשר
 צעירים, ומשוררים סופרים של אהובתם החן, ויעלת שאננהעלמה

 של הספרותי דמותו בן המשורר, חמדת של לבו את גםשכבשה
 של ידה את המכהה הנעלמה, המחלה אותה ומהי הצעיר?עגנון
 עפר על היה "שלא הזוהרות, שערותיה נגזזו בעטייה ואשריעל,

 דרכיהם נפרדו מדוע אהבה, שביקשו שניים, ויעל, חמדתמשלן"?
 לו, אשר המדרשית התשתית על זה, סיפור גם החול? גבעתעל

 אהבה". קבצני "שני במחקרנו חדש באורמואר

 הסמלית- משמעותו מהי והרוכל", "האדונית לסיפורובאשר
 כותבת לדעת אך לפרשו, הרבו שכה זה, אימים סיפור שלאליגורית
 הסגולי האידאי ומטענו מפוענח, בלתי הוא אף נותר אלה,שורות
 כה. עד נחשףלא



 הספרעם2

 נסתרת הפנימית ותבניתם רבדים, רבדים עשויים עגנוןסיפורי
 לעיתים עשויות עצמן הדמויות גם מזאת, יתרה הקורא.מעין
 וזוהי אחת, דמות בתוך דמויות של מקבץ בבחינת רבדים,רבדים
 "האדונית בסיפורו דמויותיו את עגנון עיצב בה הדרך,אכן

והרוכל".

 חושף שהוא תוך העגנונית, היצירה של הסמוי בפן עוסקסיפרנו
 כך עדיין. נחקרו שלא ומשמעויות, תמונות מוטיבים,סמלים,
 וגילוי, כיסוי של הסגולית העגנונית הפואטיקה ונחשפתהולכת

 מכוונת, שולל" "הולכת של אף ולעיתים פנים, והעמדתהיתממות
 הצרוף. האומנותי המשחק טהרת עלוהכל

 היהדות, ממקורות לקונוטציות עגנון הועיד מיוחדתפקיד
 נסתרים, כגשרים לשמש נועדו ואשר הספרותי, בטכסטהמשולבות
 היצירה במבוך למשנהו אחד מרובד הקורא אתהמעבירים
העגנונית.
 ביצירת פואטי-ערכי כמכשיר המקורות מן מובאותפירקנו:
 ברקמת המיבנה סמוי, פואטי מכשיר של קיומו את חושףעגנון,
 לפענוח להצעידנו כדי בו שיש הספרותי-העגנוני,הטניס
 עיקרי את ומבהיר מנתח מדגים, פירקנו זה. סופר שלהיצירה
 למעשה. הלכה להפעלתו דרך ומציעהמכשיר

 העין, מן המכוסה עגנון אל הגלוי מעגנון הקורא את מוליךסיפרנו
 והחידתי, הייחודי היוצר עגנון, לסיפורי חדשים פירושיםומציע

 היוצר של נפשו סתרי משתקפים בה מראה, בחזקת הןשיצירותיו
 נפשנו.וסתרי




