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שובו של המחבר – על 'פעמון ורימון' לחיים הזז

איתמר דרורי

במאמר זה אבקש להציע פרשנות לסיפורו הקצר של חיים הזז )1898–1973( 'פעמון 

והחברתית  ובתוך כך אעדכן את החומר הארכיוני של הביוגרפיה הרוחנית  ורימון',1 

של הסופר.2 יש בכך משום ניסיון לכונן קריאה מחודשת בשני 'טקסטים' לא מּוּכרים 

השזורים כאן זה בזה – הנרטיב הביוגרפי של הזז כפי שהּוְבָנה על ידי הביוגרף מחד 

גיסא והנרטיב הספרותי הבדיוני, הסיפור פרי עטו של הזז, מאידך גיסא. 

הספרותי הטקסט  ופרשנות  ביוגרפיה  מבוא – על  א. 

מאז שנות השבעים של המאה העשרים אנו עדים להרחבה הדרגתית של אופק המחשבה 

על אודות הטקסט הספרותי, ושוב אין הוא נדון רק כמערכת סגורה, המתפרשת מתוך 

עצמה בכלים פורמליסטיים של תורת הספרות, אלא נבחן במגוון כלים דיסציפלינריים 

במסגרת  התרבות.  חקר  של  מובהק  כמושא  תפיסתו  מתוך  ואינטר־דיסציפלינריים, 

עבודה זו היא פיתוח והמשך של עבודת הדוקטור שכתבתי בהנחייתו של פרופ' אבידב ליפסקר,   *

ושבחלקה הראשון שורטטה לראשונה ביוגרפיה של הזז. ראו: א' דרורי, '"יעיש" – הקאנון התימני 

של חיים הזז: פואטיקה, פרשנות של תרבות והיסטוריוסופיה', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־

אילן, תשע"א. תודתי לאביבה הזז על השיחות עמה, שהיו תרומה חשובה להכנת המאמר, ולגיל 

ארכיוני  חומר  באיתור  רבות  שסייע  בירושלים,  הזז'  חיים  למורשת  'יד  ארכיון  מנהל  וייסבלאי, 

הרלוונטי לכאן.

ח' הזז, 'פעמון ורימון', הנ"ל, פעמון ורימון: סיפורים, תל אביב תשל"ה, עמ' 7–13.  1

על עדכונו המתמיד של הארכיון כעיקרון מארגן שיח כתב פוקו: 'הארכיב הוא המערכת הכללית   2

של היווצרותם והישתנותם של ההיגדים ]...[ הוא מה שמגדיר את דפוס עכשוויותו של ההיגד־

דבר; הוא מערכת תפקודו ]...[ עדכונו של הארכיב, שלעולם אינו מושלם ולעולם אינו מובטח 

יוצר את האופק הכללי שאליו שייכים תיאור תצורות השיח, ניתוח סוגי הפוזיטיביות,  במלואו, 

 ,2005 אביב  תל  להב,  א'  תרגם  הידע,  של  הארכיאולוגיה  פוקו,  )מ'  ההיגד'  שדה   איתור 

עמ' 126–128(.
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תמורה זו ניתנה לגיטימציה מחודשת לפירוש היצירה הספרותית מתוך התחקות חוץ־

ספרותית אחר הביוגרפיה של היוצר.3 

ַּבביוגרפיה  הקדם־פורמליסטית  בתקופה  הספרות  מחקר  שעשה  לשימוש  בניגוד   

על  ולהצביע  המחבר  של  המקוריות  כוונותיו  את  לברר  יומרה  כאן  אין  היוצר,  של 

אלה  מאמצים  של  בעקרותם  היצירה.  חלקי  לבין  בינן  אונטולוגיים  סיבתיים  קשרים 

כבר דנו ויליאם ק' וימסט ומונרו ק' בירדסלי, התאורטיקנים של 'הביקורת החדשה', 

והם כינוה בשם הכולל ֶּכֶׁשל ההתכוונּות )Intentional Fallacy(.4 אנו גם מודעים יותר 

ויותר למגבלות התודעה הקוראת בבואה לשחזר תודעה תרבותית אחרת, בפרט כאשר 

מדובר על תודעה מתקופה שונה, ולא נעלמה מעינינו מעורבותה של התודעה הקוראת 

 Vorurteil( שלה  הקדומים  והמשפטים  הפרדיגמות  את  ובהשלכתה  הקריאה  במעשה 

במינוחו של הנס ג' גדמר(5 על מושאי הקריאה. 

בארת  רולן  צעד   )1968  ,La mort de l’auteur( המחבר'  'מות  הידועה  במסתו   

שהובילו  הנסיבתיים  ַהקשרים  לאיתור  הפוזיטיוויסטית  החתירה  כי  וטען  נוסף  צעד 

אין  עניין, שכן  בה  אין  אלא  בלתי אפשרית  רק  אינה  הספרותי  ליצירתו של הטקסט 

רבותא בהפיכת הכתיבה לפעולה הכובלת ומקבעת את היוצר אל אירועי העבר שלו. 

אדרבה, מוטב לראות בה פעולת הווה של שחרור ממגבלות העבר של הסובייקט וכינון 

ואין־סופיים של הטקסט בתודעת הקוראים.6 בשעבוד  פתיחות כלפי מימושים רבים 

הטקסט הספרותי לדימוי מסוים של האישיות ההיסטורית של המחבר ראה בארת ביטוי 

לאחרונה נדונה סוגיה זו אצל: ד' מירון, פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר – אישיותו ויצירתו:   3

39–72; וכחלק משאלה רחבה יותר של היחס בין כתיבת  מחזורי שיחות, תל אביב תשס"א, עמ' 

 A. Jefferson, Biography and the Question of Literature in :ספרות לכתיבת ביוגרפיה ראו

France, New York 2007, pp. 1-3
 external( לטענתם ההתייחסות לדבריו או לתולדותיו של המחבר – שהם בעיניהם עדויות חיצוניות  4

evidence( לטקסט – היא מקור עיקרי לכשל ההתכוונות, ומשום כך אין היא בגדר מעשה לגיטימי 
 W. K. Wimsatt and M. C. Beardsley, ‘The Intentional Fallacy’, :של ביקורת הספרות. ראו

 Sewanee Review, 54 (1946), pp. 468-488 (revised and republished in: W. K. Wimsatt,
The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Lexington 1954, pp. 3-18)

מעשה  עיקר  ההרמנויטית,  תפיסתו  פי  על  גדמר.  של  בהגותו  מפתח  מושג  הוא  הקדום  המשפט   5

הפרשנות הוא קיומה של פעילות דיאלוגית בין הקורא לטקסט, שמתרחש בה מפגש בין תודעות 

 H. G. Gadamer, :בעלות מטען של דעות קדומות, קרי אופקים היסטוריים ותרבותיים שונים. ראו

Truth and Method, trans. J. Weinsheimer and D. G. Marshall, New York 1989
ר' בארת, מות המחבר, מ' פוקו, מהו מחבר? תרגם ד' משעני, תל אביב 2005. על פעולת הכתיבה   6

כהיחלצות מזהותו של הכותב כתב בארת: 'הכתיבה )l’écriture( היא הרס של כל קול ]...[ היא 

אותו מקום נייטראלי, הטרוגני, עמום, שבו הסובייקט שלנו נעלם, השחור־לבן הזה שבו אובדת 

כל זהות, ובראש ובראשונה – זו של הגוף הכותב' )שם, עמ' 8(.
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לאידאולוגיה קפיטליסטית רודנית, שמגמתה העיקרית להעלות על נס את יוקרתו של 

היחיד היוצר או המבקר. הוא קרא לשחרור הטקסט מן ה'סוד' האחד או המסומן האחרון 

הכפויים עליו באמצעות ייחוסם להווייתו ההיסטורית של המחבר. תחת זאת הוא ביכר 

לראות בכל פעולת כתיבה של טקסט כתיבה מרובה )l’écriture multiple(, המציבה 

ללא הרף משמעויות ומבנים בני זיהוי, אך שאיפתה הפנימית אינה להוביל אל פענוח 

כולל או אל הבנה אחדותית של הטקסט, אלא דווקא לחמוק מהבנה הרמטית ולחתור 

עריצות  כנגד  אנטי־תאולוגית  פעילות  במעין  המשמעות,  של  שיטתי  שחרור  אל 

תפקודו של דימוי המחבר. 

 Qu’est-ce qu’un( '?זמן קצר לאחר מכן הציג מישל פוקו בהרצאותיו 'מהו מחבר  

?auteur, 1969( ו'סדר השיח' )L’ordre du discours, 1970( את ביקורתו על מחשבה זו 
והציע נקודת מבט שונה להבנת מקומו של המחבר ביחס ליצירתו, נקודת מבט שיש בה 

מעין רהביליטציה להיזקקות לדמותו.7 על פי פוקו מושג המחבר או פונקציית המחבר 

הם צורת ארגון שהתרבות מחילה על מכלול כתביו של המחבר הממשי )כותב הטקסט( 

התועלת  המשמעות.  ברמת  מסוימות  אחדויות  או  לכידות  להם  להקנות  מנת  על 

באמצעות  יצירותיו  על  שַּבׂשיח  האקראיּות  הגבלת  היא  פוקו,  לדברי  בכך,  המושגת 

תחימתו לתוך מסגרת זהותית של אני פרטי.8 

אינה  יצירתו  לבין  הזז  של  הביוגרפיה  בין  לקשור  שלהלן  ההצעה  האמור,  לאור   

מגוון  בפני  הגולל  ולסתימת  המוצע  הפרשני  המנגנון  של  לקיבועו  שאיפה  מבטאת 

אפשרות  המתווה  כיוון  קריאת  מעין  היא  המוצעת  הקריאה  ַּבטקסט.  אחרות  קריאות 

לחלץ את השיח על יצירת הזז מאקראיות או מאמורפיות יתרה באמצעות ארגון הדיבור 

על הטקסט של הזז סביב מוקד בלתי מּוכר כיום הקשור בזהותו הפרסונלית של הכותב.

ב. על הופעתו של הסיפור 'פעמון ורימון'

זה,  ורימון', הפותח את קובץ הסיפורים הקרוי בשם  'פעמון  הזז  על סיפורו של חיים 

כתבו חוקרי הזז ופרשניו מעט מאוד, וגם זאת לרוב בצורת הערות קצרות ברשימות 

לדברי פוקו אם דבקים במחשבת 'מות המחבר' עד תומה, מוצאים כי השלכותיה רדיקליות הרבה   7

יותר: גם תפיסתה המובחנת של היצירה – אותה יצירה שבארת נחרד מפני רדוקציה שלה – עלולה 

להתגלות באופן זה כהשלכה מצמצמת ומגבילה של תודעת הסובייקט הקורא על הטקסט. ראו: 

פוקו )שם(, עמ' 28–30.

פוקו )שם(, עמ' 33–46; הנ"ל, סדר השיח, תרגם נ' ברוך, תל אביב תשס"ה, עמ' 24–26. אמצעי   8

נוסף לדילול השיח ולהגבלתו שתואר אצל פוקו, והרלוונטי לכאן, הוא הפרשנות, שאופן ארגונה 

את השיח אינו בזיהויו הפרסונלי אלא בזיהוי התבניתי, בחתירתה לאיתור תבניות שיש ביניהן יחסי 

זהות. ראו: פוקו, סדר השיח )שם(, עמ' 20–23.
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ביקורת תמציתיות בעיתונות, ולא כמחקר שיטתי. סיפור זה, בדומה למרבית הסיפורים 

בקובץ, שנכתבו בשנותיו האחרונות של הזז )1969–1973(, פורסם לראשונה בקובץ 

זה ולא ראה אור בחיי הזז. שמו של הסיפור ניתן לו מידי הסופר, ורעייתו אביבה היא 

שקראה על שמו את הקובץ כולו.9 

באופן  יחד,  בו  ואוגדו  תשל"ה,10  שנת  בראשית  אור  ראה  ורימון'  'פעמון  הקובץ   

אקלקטי למדי, סיפורים שונים מבחינת סגנונם האמנותי, אורכם, התמטיקה שלהם, 

מקום התרחשותם וזמן התרחשותם. שלא כדרכו של הזז במרבית שנות עבודתו כסופר, 

סיפורים אלה נכתבו מלכתחילה כסיפורים קצרים, ולא כפרקי פרוזה שנועדו להשתלב 

בעתיד בעבודות רחבות היקף, מה שמקל לנתחם כיחידה קוהרנטית ושלמה. במרבית 

הסיפורים הוסיף הזז למתן את סגנונו, כמעשהו בעשור הקודם, והמבע בהם מתאפיין 

בראליזם עלילתי יותר מבעבר ובצמצום יחסי של היסוד הרטורי הנאומי הבולט כל כך 

אצל גיבוריו של הזז עד קובץ זה.11 

הזז  וטענו להיסט קטגוריאלי של הפואטיקה של  מן המבקרים שהרחיקו לכת  יש   

מאקספרסיוניזם סוער, היפרבולי, מוחצן וטרגי לאימפרסיוניזם מאופק ואלגי, וממיקוד 

ליום  זאת  ייחסו  יש שאף  חיי הפרט בדל"ת אמותיו.12  ובטיפולוגי למבט על  ַּבלאומי 

קטנֹות שפקד את הסופר, לעייפות ולייאוש מערכיו האסתטיים ומתפיסתו את עצמו 

כצופה לבית ישראל.13 אולם הרכבם של קובצי סיפור אלה הטרוגני, והוא כולל בצד 

המעמידים  סמלניים  סיפורים  גם  קדים'  וכ'רוח  כ'במראה'  ו'קטנים'  אישיים  סיפורים 

טיפוסים יהודיים כלליים – כמיטב המסורת של הזז בסיפוריו הידועים 'הזקנה' ו'אדם 

מישראל' – דוגמת ’ʽcurriculum vitae 'ציפור בודד' ו'הוא ציווה', סיפור שעל גיבורו 

בהם  יש  האישיים  ההווה  סיפורי  גם  היהודיּות'.14  'תמצית  שהוא  ליברמן  שאול  אמר 

א' הזז, 'אחרית דבר', הזז )לעיל הערה 1(, עמ' 271–272.  9

תשל"ה',  השנה  ראש  'ערב  התאריך  בציון  דבריה  את  חתמה  הדפוס,  לבית  המביאה  הזז,  אביבה   10

כלומר 16 בספטמבר 1974. ראו: שם, עמ' 272.

הבחין בכך ה' ברזל, המאה החצויה: ממודרניזם לפוסט־מודרניזם, בני ברק תשע"א, עמ' 521–522.  11

דברים ברוח זו ראו: ה' ברזל, 'מבוא: יצירתו של חיים הזז – ביקורת ומחקר', הנ"ל )עורך(, חיים   12

30; ש' זנדבנק, '"הנעלם" והכרח  הזז: מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו, תל אביב תשל"ח, עמ' 

מאזניים,  ותוצאתו',  'שינוי־סגנון  כ"ץ,  ש'   ;1975 במרס   7 וספרות,  תרבות  הארץ:   העבריּות', 

מ, 5–6 )אפריל–מאי 1975(, עמ' 370–376. התייחסות מאוזנת יותר ראו: י' צוויק, 'האמנם חיים 

כפשוטם וכסתמם' )על 'פעמון ורימון'(, דבר, 7 במרס 1975; ג' רמרז־ראוך, 'פעמון ורימון', ברזל 

)שם(, עמ' 196–201.

כ"ץ )שם(, בעיקר עמ' 375–376.  13

מפי אביבה הזז. עוד סיפרה כי ליברמן הוסיף ואמר שבתיאורי אמירת מזמור ח בתהלים – שהוא   14

הזז  ציווה',  )'הוא  לירח  הגיעם  עם  האמריקנים  האסטרונאוטים  מפי   – הלבנה  ברכת  מנוסח  חלק 

]לעיל הערה 1[, עמ' 267( יש משום העלאת הריטואל היהודי והמורשת היהודית למדרגה קוסמית.
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משום ראי לתקופה – בפרט לדור הצעיר, הצברי, החסר תודעה קולקטיבית או תחושת 

זמן היסטורית ואף אינו חפץ בכזו – ומבחינה זו נותר הזז נאמן לתפקידו כשופרה של 

התקופה וכמצפון חברתי המתריע על הליקויים ועל הסכנות שבהתנהלותה של החברה.

יתרה מזו, סגנונו הגדוש וההיפרבולי של הזז לא נעלם לגמרי. אפילו בסיפור 'קטן'   

עירונית  אישה  של  קיומית  בדידות  על  המספר  שם',  'ללא  הסיפור  דוגמת  ו'מקומי' 

בישראל, ניכרים קווי הלשון האופייניים לפרוזה שלו: 'עשתה פנים מחייכות כאילו 

לבטים  והיו  גדול,  צער  נצטערה  לבינה  בינה  אולם  כשורה.  והכל  אירע  לא  כלום 

אותה  תוכפות  סובלתן  הדעת  שאין  מזו  זו  שונות  ותחבולות  ועצות  אותה,  מלבטים 

נפלה  רוחה  הפורענות.  על  נתקשתה  שהלכה  כל  ליבויים־ליבויים.  אותה  ומַלּבות 
עליה, ידיה נתרשלו, וכנתונה בעולם שאינו שלה' )פעמון ורימון, עמ' 95–96(.15

ג. עלילת הסיפור 'פעמון ורימון'

הסיפור 'פעמון ורימון', הפותח את הקובץ שנקרא על שמו, הוא סיפור הגיוגרפי קצר בן 

שישה עמודים וחצי על אודות שניים מחכמי ירושלים. הסיפור נקרא על שמו של החכם 

השני המופיע בו, מחבר ספר 'פעמון ורימון', הקרוי על שם ספרו, ללא ציון שמו. אך 

שני עמודים וחצי בתחילת הסיפור מוקדשים לתיאור דמותו של החכם הראשון, ששמו 

יוסף מרגולין, והם מגוללים באמצעות סדרת אפיזודות קצרות את קורותיו  ר' יעקב 

ְׁשכילתו את שלושת בניו, צידוק אשתו את הדין ומסירותו  מאז נישואיו בבחרותו – 

הרבה למעשי חסד עם העניים – עד מפגשיו עם מחותנו הישיש, בעל 'פעמון ורימון', 

הוא החכם השני. אף לאחר מכן, כשמופיעה דמותו של בעל 'פעמון ורימון' ומתואר 

הקשר בין שני החכמים, נמשכת מסירת העלילה מתוך מיקוד )focus( בתודעתו של ר' 

יעקב יוסף, ונקודת המבט שלו היא המנחה את המסֵּפר בתיאור האירועים. במפגשיהם 

את  מפיו  ורושם  משמשו  הישיש,  מחותנו  בחברת  יושב  יוסף  יעקב  ר'  היה  היוִמיים 

חידושיו בחכמת הקבלה. לאחר תיאור פטירת אשתו של ר' יעקב יוסף ותיאור השפעתו 

על אִחיה לשמור את השבת, הסיפור מסתיים בתיאור מיתתו ולווייתו של 'בעל פעמון 

בנקודה  הזיתים.16  הר  בשמי  מופלא  אור  לחזיון  עדים  היו  בה  שהמשתתפים  ורימון', 

ניכרים כאן קווי דמיון לא מעטים לתיאור הברוקי המובהק של ייסורי הנפש של יעיש. ראו: ח' הזז,   15

יעיש, ג, תל אביב תשי"ב, עמ' 75.

על פי דן מבנה זה של סדרת סיפורים קצרים או אפיזודות קצרות על אודות גיבור צדיק שלרוב הוא   16

גם מקובל, סיפורים אשר שיאם באירוע פלאי, זהה למתכונת הקלסית של סיפור השבחים היהודי 

 למן המאה השש עשרה ואילך. ראו: י' דן, 'ספרות השבחים: מזרח ומערב', פעמים, 26 )תשמ"ו(, 

עמ' 78.
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זו נקטעת למעשה הביוגרפיה של ר' יעקב יוסף, אף שלא נאמר עליו בטקסט, שלא 

כמו על מחותנו, כי הגיע בשלב זה לכלל ִזקנה. כך נוצרת ביוגרפיה שהיא מעין איחוי 

של ראשיתו של האחד עם סופו של האחר, ושתי הדמויות כמו מרכיבות יחד פרסונה 

ביוגרפית אחת.

ד. זרותו של הסיפור ביצירת הזז

עבודתו  שנות  מכל  הזז  של  סיפוריו  בנוף  בחריגותו  בולט  ורימון'  'פעמון  הסיפור 

של  בשבחן  הגיוגרפית  בכתיבה  היה  לא  מעולם  שלו  בסיפורת  העניין  מוקד  כסופר. 

דמויות רבניות. כאשר גיבוריו הם חכמים מופלגים בתורה, נטה הזז בבירור להראות 

את המורכבות באישיותם, כגון האובססיה הדרשנית )מורי סעיד, יעיש(, המגלומניה 

)מורי סעיד, גיבורי 'בעלי תריסין'( או ייסורי החטא )ר' חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א, 

הנשגב,  באמצעות  בסיפוריו  המעוצבות  צדיקים  דמויות  וקמע'(.  'מניפה  כגיבור 

כסמלים לשלמות יהודית אבודה, מאופיינות לא כגדולי תורה אלא דווקא כטיפוסים 

עממיים המייצגים את 'האדם הקטן' התם והישר מהעיירה, כגון אביו של הילייה )'אדם 

מישראל'( או רב העיירה של אליה קוטליק )'שלולית גנוזה'(.

צדיקים.  שבחי  מכתיבת  ידו  משך  במקרה  לא  כי  נראה  הזז  של  הביוגרפיה  לאור   

היה מרכיב חשוב מאופק המחשבה  יוסף עגנון, שמוצאו מבית חסידי  שלא כשמואל 

ועיבודיו  הבעש"ט'  'סיפורי  החסידית  אסופתו  שמעידים  כפי   – כסופר  שלו  והעניין 

עשרה  שש  בגיל  ברסלב,  חסידי  הוריו,  בית  את  עזב  הזז   – החסידי  לסיפור  הנוספים 

ומאז לא שב אליו.17 לא זו בלבד שחדל לשמור מצוות, ושעיתונאי שהיה קרוב אליו, 

אברהם אלחנני, סיפר כי אינו זוכר את הזז מבקר אף פעם בבית כנסת;18 גם עם רבנים 

מהעולם ה'ישן' לא עמד בקשר, ונראה כי סלד מההערצה החסידית לדמויות הצדיקים 

והאדמו"רים, וכי הסתייג באופן כללי מגילויי הערצה לאישים רבניים.19 מה אפוא ראה 

ראו: א"ח אלחנני, 'שיחות עם חיים הזז', שבט ועם, ג )תשל"ח(, עמ' 384.  17

אברהם חיים אלחנני )1909–2009(, עיתונאי 'דבר' שהוקיר מאוד את הזז, ליווה את הסופר כמעט   18

עשרים שנה )1954–1973( כמראיין וכמסקר אירועי ספרות, ושהה במחיצתו יותר מכל עיתונאי 

אחר. בריאיון שערכתי עמו ב־4 בפברואר 2007 סיפר כי מעולם לא ראה את הזז מבקר בבית כנסת 

או מניח תפילין, ולא זו בלבד שלא זכור לו כי הזז עמד בקשר עם דמות רבנית כלשהי, אלא הללו 

אף לא הוזכרו בפי הזז בשיחותיהם – אפילו לא גדולים שבהם, דוגמת הראי"ה קוק.

מפי אביבה הזז נודע כי נוצרו אמנם קשרי ידידות והערכה הדדית בינו לבין רבנים ליברליים שהיו   19

גם מלומדים בעלי שיעור קומה, דוגמת חוקרי התלמוד פרופ' שאול ליברמן )1898–1983(, פרופ' 

על  ידוע  לא  אולם   .)1980–1916( רוזנטל  שמשון  אליעזר  ופרופ'   )1996–1915( אברמסון  שרגא 

קשר כזה עם דמות רבנית מהעולם החרדי הישן, שלא הייתה לה זיקה אל המודרנה ואל הספרות 
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מתיישב  כיצד  רבניות?  דמויות  שתי  על  הגיוגרפיה  לכתוב  האחרונות  בשנותיו  הזז 

הדבר עם תפיסת עולמו האסתטית והאידאולוגית?

ידועות  בלתי  עובדות  כמה  תחילה  כאן  אציג  אלה  שאלות  על  להשיב  מנת  על   

מפורטת  פרשנות  אציע  מכן  ולאחר  שלו,  ובביוגרפיה  הזז  של  בעבודתו  הקשורות 

לסיפור, המשתלבת היטב להבנתי במכלול עבודתו הספרותית ובתפיסת עולמו.

ה. מיהו בעל 'פעמון ורימון'?

כותרת סעיף זה היא כותרת רשימה נשכחת של דוד תמר שפורסמה בעיתונות לפני 

כשלושים שנה.20 תמר חד העין הבחין בדמיון יוצא דופן בין תיאור חזיון האור בהלוויית 

בעל 'פעמון ורימון' לתיאור מקביל של הלווייתו של המקובל ר' שלמה אלישוב, מחבר 

הספר 'לשם שבו ואחלמה':

כשהוציאו המיטה ברחוב הספידו רבן של ישראל ובכה וצעק בקול מר: – רכב 

בין  דנורא  עמודא  איפסק  כי  בעינינו  רואים  היינו  זכינו  אילו  ופרשיו!  ישראל 

בינו  האש  עמוד  הפסיק  כי  בהערה:  ]תורגם  בדרא  לחד  כראוי  לדידן  דידיה 

לבינינו כראוי ליחיד בדורו[. כשהעלו את ארונו אל מעלת הר־הזיתים והתחילו 

]עמוד  דנהורא  עמודא  בעיניהם  לראות  המלווים  כל  זכו  בקבורה  להתעסק 

ותמהו  ראו  כולם  כיפת השמים ממזרח למערב.   אור[ כעין מראה הקשת תחת 

)פעמון ורימון, עמ' 13(.

מע"כ  שלי[  ]ההדגשות  הספידו  עיר,  של  ברחובה  המיטה  כשהוציאו 

]מעלת כבוד[ רבינו הגאון הצדיק המקובל מרן רא"י הכהן שליט"א הגאב"ד 

דעיה"ק ת"ו ]מורנו ר' אברהם יצחק הכהן שיחיה לאורך ימים טובים אמן הגאון 

אב בית דין דעיר הקודש תיבנה ותיכונן[ בבכי תמרורים, ובתוך דבריו התפרץ 

היינו  זכינו  ופרשיו. אילו  ישראל  אבי אבי רכב  מר  בקול  וצעק  בבכי 

רואים בעינינו כי איפסק עמודא דנורא בין דידיה לדידן כראוי לחד 

בדרא או לתרי בדרא ]כי הפסיק עמוד האש בינו לבינינו כראוי לאחד בדור או 

העברית החדשה. למשל בביקורם בארצות הברית דחה הזז את הזמנתו של אדמו"ר חב"ד, הרבי 

מלובביץ', לבקר במעונו בברוקלין. על הסתייגותו הכללית של הזז מן ההוויה החסידית ראו: דרורי 

)לעיל הערת כוכבית(, עמ' 25–26.

ד' תמר, 'מיהו בעל פעמון ורימון?', במדור 'עוללות', הצופה, 1 באפריל 1983 )נדפס שוב בתוך:   20

הנ"ל, אשכולות תמר: מחקרים ועיונים בתולדות צפת וחכמיה וגדולי ישראל בדורות האחרונים, 

ירושלים תשס"ב, עמ' 359–361(.



איתמר דרורי

]146[

8[

]יחיד בדור[ בחכמת  ]הגאון הקדוש[ היה חד בדרא  כי הגה"ק  לשניים בדור[. 

הזיתים  הר  מעלת  אל  ארונו  את  כשהעלו  פלא  ראינו  ואמנם  האמת. 

המשתתפים שמה  כל  זכינו  בקבורתו  להתעסק  מנוחתו כבוד והתחילו 

תחת  הקשת  מראה  כעין  אור[  ]עמוד  דנהורא  עמודא  בעינינו  לראות 

ותמהו'. ראו  למערב עד סתימת הגולל. 'כולם  ממזרח  השמיים  כיפת 

מחברו של הקטע השני – שהדגשתי בו את הפראזות שהעתיק ממנו הזז – הוא הצדיק 

)סב  מחותנו  של  תולדותיו  את  שכתב   ,)1969–1885( לוין  אריה  ר'  הנודע  הירושלמי 

חתנו( המקובל ר' שלמה אלישוב )1840–1926(, בעל 'לשם שבו ואחלמה', שהיה מבוגר 

ממנו בארבעים וחמש שנה.21 תמר הצביע ברשימתו גם על הזיקה שבין הכינויים 'לשם 

שבו ואחלמה' )שמ' לט 12( ו'פעמון ורימון' )שם 25–26( – שניהם פריטי לבוש מבגדי 

לא  והוא  רשימתו,  מסתיימת  כאן  אולם  במקרא.22  פרק  באותו  הנזכרים  הגדול  הכוהן 

הרחיב את הדיבור מעבר לשאלת זהותו של בעל 'פעמון ורימון' ולשאלת מקורה של 

האפיזודה של חזיון האור בהלווייתו.

הייתה  תשתיתיים  טקסטואליים  במקורות  הזז  של  שימושו  דרך  אחר  ההתחקות   

בתולדות  שלפנינו: המעיין  בסיפור  הדין  והוא  וסבוכה,  ממושכת  מלאכה  ומתמיד  מאז 

חזיון  של  לאפיזודה  רק  לא  מקור  משמש  הוא  כי  יגלה  לוין  אריה  ר'  מאת  ה'לשם'  בעל 

יעקב  )ר'  ממנו  הצעיר  שמחותנו  לכך  גם  אלא  ]5א[(,  דף  )לוין,  הסיפור  שבסוף  האור 

יוסף מרגולין( שימש אותו )שם, דף ]3ב[, ]4ב[(, להצהרתו של ר' יעקב יוסף מרגולין 

שלא הייתה לו 'בינת אדם בחכמת האמת' )שם, דף ]4ב[(, לתיאור עוניו של בעל 'פעמון 

ורימון' )שם, דף ]4ב[(, לתיאורו מחלק את ספריו בחינם לתלמידי חכמים )שם, דף ]4א[( 

מחמת  שאחזוהו  הגוף,  רעידת  כדי  עד  האקסטטיות,  והכלימה  הבושה  של  ולאפיזודה 

יראתו את בוראו )שם, דף ]4ב[(. הזז עיבד והרחיב את המובאות ממקור זה, אולם שימר 

באופן חלקי את האידיומטיקה המקורית, כמין חיווי והצבעה מפורשים על מקורותיו, 

כגון 'ברכיו נוקשות זו לזו' ו'בושתי ונכלמתי' )שם, דף ]4ב[; פעמון ורימון, עמ' 9(. 

תימוכין נוספים לשימושו של הזז בתולדות בעל ה'לשם' יש במספר תיבות מחוקות   

בכתב ידו של הזז בטיוטה היחידה של סיפור זה המצויה בארכיונו. בהיצג דמותו של 

בעל 'פעמון ורימון' נכתב שם: 'ׂשר התורה הגא]'[ ]הגאון[ בעל הספר הקדוש "פעמון 

ירושלים  א,  חלק  ד,  ואחלמה,  שבו  לשם  אלישוב,  ש'  המחבר',  הקדוש  הגאון  'תולדות  לוין,  א'   21

לוין, תולדות  א'  נדפסה כחוברת עצמאית:  )מהדורה שנייה עם תוספות  ]3ב[ – ]5א[  דף  תרצ"ה,  

הגאון הקדוש מחבר ספרי לשם שבו ואחלמה, ירושלים תרצ"ה(. ההפניות להלן מכוונות למהדורה 

הראשונה.

תמר )לעיל הערה 20(, עמ' 360–361.  22
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ורימון"'.23 בנוסח כמעט זהה לזה פתח ר' אריה לוין את כתיבת תולדות בעל ה'לשם': 

שבו  "לשם  הקדוש  ספר  המחבר  שלי[  ]ההדגשות  הגאון  לתולדות  ורשמים  'קוים 

ואחלמה"'. 

ורימון' הוא בראש ובראשונה סיפורו של  'פעמון  כאמור על אף כותרתו המטעה,   

'פעמון  בעל  של  במחותנו  שמדובר  מאחר  מרגולין.  יוסף  יעקב  ר'  הראשון,  החכם 

ורימון', שהיה צעיר ממנו, וששימשֹו לעת ִזקנתו, המסקנה חד־משמעית: אם דמותו 

)ר' שלמה  ואחלמה'  'לשם שבו  ורימון' מבוססת על דמותו של בעל  'פעמון  של בעל 

אלישוב(, הרי דמותו של ר' יעקב יוסף מרגולין מבוססת על זו של ר' אריה לוין. ניסיון 

לאתר את מקורותיו התשתיתיים של הזז לכתיבה על ר' אריה לוין מוביל לספרו של 

שמחה רז 'איש צדיק היה', שיצא לאור בסמיכות לזמן כתיבת הסיפור, באלול תשל"ב 

)ספטמבר 1972(.24 הזז שאב מספר זה חומר רב על ר' אריה לוין: תיאור יחסו הלבבי 

אל מנקי הרחובות )רז, עמ' 66(, מיקום דירתו בשכונת משכנות )שם, עמ' 44(, אזכור 

היותו מגיד שיעור בגמרא יום יום לאחר תפילת מנחה )שם, עמ' 253(, תיאור שכילתו 

תיאור   ,)43 עמ'  )שם,  אשתו  של  הדין  וצידוק   )38–37 עמ'  )שם,  בניו  שלושת  את 

בשעתה  הברית  את  מלקיים  מנעתו  ושלא  בלידתה,  נתונה  הייתה  שבה  המוות  סכנת 

)שם, עמ' 38(, תיאור יושרו מפי מחותנו )שם, עמ' 61 – במקור מפי הרב קוק, באותן 

כאן  גם   .)45 עמ'  )שם,  מועד פטירתה העתידי  ותיאור חלומה של אשתו על  מילים( 

ניכרת מלאכת עיבוד והרחבה נרטיבית, אך הזז שימר באופן חלקי את האידיומטיקה 

את  תום  עד  ולטשטש  להסתיר  ניסה  שהוא  האפשרות  את  השולל  שימור  המקורית, 

מקורותיו.

שני מקורות אלה – 'תולדות הגאון הקדוש המחבר' מאת ר' אריה לוין על דמותו של   

בעל ה'לשם' ו'איש חסיד היה' מאת שמחה רז על דמותו של ר' אריה לוין – הם אפוא 

בעבודתו  ורימון'.  'פעמון  לסיפור  הגלויים,  המרכזיים,  התשתיתיים  הטקסטים  שני 

של קלסיקון כהזז נוכחת תשתית רחבה ומסועפת מזו ברבדים סמויים, וארחיב עליה 

בהמשך. תחילה אבקש להתעכב על משמעות היזקקותו של הזז לדמותו של ר' אריה 

לוין, ואבחן זאת לאור הביוגרפיה של הזז.

ארכיון הזז, תיק 1:406, עמ' 3.  23

תאריכים מדויקים של יציאת מהדורות הספר ראו בגב עמוד השער: ש' רז, איש צדיק היה: מסכת־  24

את  הזז  כתב  שבו  הזמן  על  מדויק  מידע  בידינו  אין  תשל"ג.  ירושלים  לוין,  אריה  רבי  של  חייו 

הסיפור, אולם התאריך המשוער שנכתב זה כבר על תיק 'פעמון ורימון' בארכיון הזז, על פי זיכרונה 

של אביבה הזז )שכדרכה סייעה להזז להעתיק את כתב ידו במכונת כתיבה סמוך לגמר הכתיבה(, 

תואם עיתוי זה: 'בערך 1972' )ארכיון הזז, תיק 1:406(. 
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ו. הזז ור' אריה לוין

מפי אביבה הזז נודע כי בחורף 1958, בהיותו בן חמישים ותשע, לקה חיים הזז בהתקף 

לב קשה, ובעקבותיו היה מאושפז מספר שבועות באגף של בית החולים 'הדסה' בבניין 

'בית הדגל' שברחוב הנביאים. מרבית ימי אשפוזו שהה בחדר אחד עם הרב אריה לוין, 

היה  אריה  ר'  לב.25  התקף  בעקבות  הוא  גם  ושאושפז  ושלוש,  שבעים  כבן  אז  שהיה 

דמות מּוכרת לכול בירושלים, ובפרט לאדם כהזז, שלבד ממגוריו משך עשרות שנים 

)כיום  אחים  נחלת  בשכונת   1944–1939 בשנים  התגורר  ירושלים,  של  בשכונותיה 

נחלאות(, הסמוכה לשכונת משכנות ישראל, שבה דר ר' אריה.26 ר' אריה נודע כבר 

אז, בשנות הארבעים, כ'רבם של האסירים' ושל עולי הגרדום שפעלו כנגד שלטונות 

ועניי העיר. השהייה המשותפת  המנדט, וכגומל חסד עם חולים, מצורעים, אלמנות 

עמו בבית החולים הותירה חותם בל יימחה על הזז: הייתה זו הפעם הראשונה מאז שעזב 

את בית אביו בגיל שש עשרה שהתקרב כך אל דמות רבנית מן החוג החרדי הישן, והנה 

הממוזגת  הוא,  באשר  והאנושי  היהודי  של  דופן  יוצאת  הכלה  יכולת  זו  בדמות  מצא 

באורח פלא עם תודעה דתית אדוקה מאוד, ְּכשל אנשי העדה החרדית והיישוב הישן. 

גם לאחר מכן, לאחר שחרורם של השניים  ועם רעייתו אביבה נשמר  הזז  הקשר עם 
מבית החולים.27

השיחות עם ר' אריה היו גורם מכריע להתוודעותו של הזז מקרוב לסיפורם של עולי   

הגרדום אסירי מחתרות אצ"ל ולח"י שר' אריה ִהרבה לבקרם ולתמוך בהם. הזז ראה 

בתכונות ההקרבה והמשיחיות שאפיינו את פועלם תכונות הראויות לעיצוב ספרותי 

כסמל יהודי לאומי, אף שכרבים מסופרי התקופה היה קרוב למפא"י. בעקבות מפגש 

בעיתונות  פורסמו  שפרקיה  אחד',  'בקולר  הנובלה  גרעין  בתודעתו  לנבוט  החל  זה 

1963 ראתה אור כספר.28 דמותו של ר' אריה נוכחת  1962 ואילך, ושבמרס  מדצמבר 

רז )שם(, עמ' 253.  25

ביתו של ר' אריה שכן בפינת הרחובות הקרויים כיום אבולעפיה ורבי אריה )לשעבר הר גריזים;   26

נקרא על שמו לאחר פטירתו(, מרחק כשבע דקות הליכה ממעונו של הזז בשכונת נחלת אחים, 

ברחוב המדרגות וברחובות הסמוכים לו. על מקומות מגוריו של הזז בשנים אלו ראו: נ' גוטקינד 

'אחריותו של יוצר – שיחה עם הסופר חיים הזז', הצופה, 15 בינואר 1971.

יזם לאחר מכן קביעת מזוזות בביתם – וכך עשה כידוע גם  מפי אביבה הזז נודע כי ר' אריה אף   27

בבתיהם של מכרים נוספים שלא היו שומרי מצוות.

הקישור הנסיבתי הזה לא זכה לפרסום רב עד כה, אולם ניתן למצוא אזכורים שלו בביטאון 'חרות'   28

כה  הזז  ח'  הסופר  של  פריו  בשל  למה  שואלים  בציבוריות  'רבים  ראו:  הספר.  פרסום  בשנת  כבר 

מאוחר, לאחר שההשראה לנושא "בקולר אחד" באה לו מפיו הקדוש של רבם של אסירי ציון ר' 

ארי']ה[ לוין' )י"שמ, 'למה "השתהה" ח' הזז בכתיבת "בקולר אחד"?', חרות, 7 ביוני 1963(; וביתר 
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בעלילת הסיפור כאחת מדמויות המשנה החשובות, בתיאור ביקוריו את עולי הגרדום 

בכלאם. הזז העניק לשני גיבורי הסיפור שמות בדויים, מנחם ואליהו, כאחד האמצעים 

להעלותם לדרגת סמל, אולם הקוראים זיהו מיד כי דמויות אלה מבוססות על דמויותיהם 

של עולי הגרדום מאיר פיינשטיין ומשה ברזני. בדומה לכך בחר הזז שלא לקרוא לר' 
אריה בשמו אלא בכינוי הכללי הרב, אולם הקוראים הבינו היטב במי מדובר.29

והוא  אריה  ר'  נפטר  אחד',  'בקולר  פרסום  לאחר  שנים  כשש   ,1969 במרס  ב־28   

יד לדמותו בסוגה  אישיים להציב  ועניין  צורך  הזז ראה  כי  דומה  וארבע.  בן שמונים 

שבה התמחה – בפרוזה אמנותית, באופן החורג מתיאוריה של ספרות השבחים הדתית 

הביטוי   .1972 בספטמבר  כאמור  אור  שראה  רז,  של  ספרו  דוגמת  ממילא,  הנכתבת 

האמנותי שנתן לפרקי החיים של ר' אריה, שכבר היו כתובים ברובם, זוקק עיון מיוחד. 

דן לאור הבחין באי אלו שינויים שחלו בעלילת 'בקולר אחד' ביחס לעובדות היסטוריות 

ידועות מתולדותיהם של פיינשטיין וברזני, שינויים התואמים את מגמותיו האסתטיות 

והסמלניות של הכותב.30 בדומה לכך ראוי לתת את הדעת על החותם המיוחד שהטביעה 

ידו של מחבר 'פעמון ורימון' בעיבודו האמנותי את הפרטים הביוגרפיים הידועים.

ז. היסטים בולטים בעלילת הסיפור מפרטי הביוגרפיה הידועים

בדה  שהזז  להראות  שנקל  והוספות  שינויים  מספר  בולטים  ורימון'  'פעמון  בסיפור 

אותם, ושאין להם מקור בביוגרפיה של ר' אריה ושל בעל ה'לשם'. עמידה על תפקודם 

של שינויים אלה בבניית העלילה ובעיצוב הדמויות עשויה לסייע בהבנת האופן שבו 

כונן הכותב את הקונסטרוקט ההגיוגרפי האמנותי שכאן. ואלו השינויים:

נקטף  שני  במשך   ]...[ בנו  עליו  מת  ראשון  במשך  במשכנות.  היתה  'דירתו   .1  

תינוק אחר ובמשך שלישי נעדר עוד אחד ]...[ שינה ר' יעקב־יוסף ממשכנות לנחלת־

פירוט: 'לפני כשבע שנים ]כך![ היו כבוד הרב והסופר צמודים שניהם למיטות דווי בבית החולים 

ב"הדסה" שבבירה ובמשך השבועות הרבים ששהו איש במחיצת רעהו, היה ר' ארי' מגולל בפני 

שכנו הסופר מהחוויות האישיות שעברו עליו בביקוריו ומגעיו במשך שנים עם אסירי אצ"ל ולח"י 

בבתי הסוהר השונים. שיחות מיוחדות הקדישו לקרבנם העילאי של שני לוחמי מחתרת אלה ]...[ 

על כך מסר ]...[ סופרנו יצחק שמואלי ]...[ מפי חוגים מקורבים לרבם של אסירי ציון' )'ח' הזז 

כתב "בקולר אחד" בהשראתו של ר' ארי' לוין', חירות, 2 ביוני 1963(. 

ראו למשל ברשימה שנכתבה על אודות הספר כחודש לאחר צאתו לאור: 'הקטעים האותנטיים שבו   29

)כגון השיחה האחרונה עם רבם של "אסירי ציון", ר' אריה לוין( נקראים כמסמך אנושי, ששום אמת 

מידה אמנותית אינה חלה עליהם' )ד' כרמי, 'רימונים בקליפת תפוזים: בקולר אחד מאת חיים הזז 

בהוצאת "עם עובד"', במחנה, מדור 'ספרים', 17 באפריל 1963(.

ד' לאור, 'הערות ל"בקולר אחד"', ברזל )לעיל הערה 12(, עמ' 269–270.  30
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6–7(. לקישור האטימולוגי  אחים משום משנה מקום משנה מזל' )פעמון ורימון, עמ' 

זו אין כל מקור כתוב, והוא משמש את הזז כמין  בין שכונת משכנות לבין אנקדוטה 

מדרש שם: המילה ֶמֶׁשְך היא בעלת שלושה משמעים, וכולם מתממשים כאן: פרק זמן 

)כבעברית בת זמננו(; 'משך הדירות' – ביטוי המציין את העונה שבה נתבעו שוכרי 

פעולת  שכירות;31  שנת  עבור  ולשלם  חוזיהם  את  לחדש  המנדט  בתקופת  הדירות 

הזריעה או שמו של כלי/תרמיל הזרעים )'משך הזרע'(32 – כאן מציין את הורתם של 

הילדים. בדומה לכך המעבר לשכונת נחלת אחים בעקבות שכילת הבנים אין לו יסוד 

ביוגרפי. ר' אריה התגורר בשכונת משכנות ישראל מן העשור השני או השלישי של 

המאה העשרים ועד פטירתו.33 שינוי המקום מתפקד כאן גם הוא כעין מדרש שמות – 

לא עוד משך עגום הנושא בחובו מות ילדים, אלא נחלת אחים, כרמז לכך שמשפחתו 

של ר' אריה תנחל מעתה ילדים – אחים ואחיות לרוב. 

יש להוסיף כי המעבר לשכונת נחלת אחים יוצר זיקה עקיפה בין הביוגרפיה הבדויה   

של ר' אריה לבין דמותו הממשית של הזז, שהתגורר בשכונה זו בשנים 1939–1944. 

בתפקיד דומה משמשים הביטויים המשותפים לתיאור מעשי החסד של הרב מרגולין 

)לוין( ואלה של מורושקה, גיבור 'מראות ירושלים', שכפי שכבר כתבתי במקום אחר, 

יש בו בין היתר משום בבואה לדמותו הממשית של הזז ברווקותו המאוחרת:34 

ומרת־נפש  מרת־לב  אשה  כל  אובד־דרך,  איש  וכל  מצוק  איש  כל 

]ההדגשות שלי[. לא הבחין בין איש לאיש, מי ראוי ומי אינו ראוי ]...[ נתעסק 

ברחוב יודעים  בטרחותיהם ונשא במשאם ]...[ משראו אותו הבריות מהלך 

היו שלדבר מצוה הוא מהלך )פעמון ורימון, עמ' 7(.

ראו למשל: 'ימי משך הדירות בארץ הם ימי הדין לעניי ירושלם שבהם הם צריכים לשלם במוקדם   31

לפי תנאי המקום, את שכר הדירה של כל השנה' )ד"נ ברינקר, אוצר החסד קרן שמואל, ירושלים 

תר"ס, עמ' 58(.

6(. בעל ה'מצודות' על אתר פירש: 'משיכת  רע' )תה' קכו  הָזּ ֶמשֶׁך  על פי 'ָהלֹוך ֵילך ובֹכה ֹנשא   32

והולכת הזרע אל השדה', ואילו ר' אברהם אבן עזרא פירש: 'משך' – 'הכלי שיש בו הזרע'. פליקס 

י'  ראו:  עור.  תרמיל  ושהוראתה:  בהמה/חיה(,  עור   – )משכא  בארמית  המילה  מקור  כי  הציע 

פליקס, טבע וארץ בתנ"ך: פרקים באקולוגיה מקראית, ירושלים תשנ"ב, עמ' 314. השוו: 'ּבקר־

ּבקר השכים לקום, העמיס על שכמו שק־תבואה, קשר למותניו את משך־הזרע ויצא לחלקות 

החרושות' )א' שמאלי, אנשי בראשית, תל אביב תשמ"ד, עמ' 79(.

זצ׳׳ל', הפרדס  לוין  אריה  ר'  'הרה״צ  ראו למשל:  עד פטירתו  ישראל  בבית במשכנות  מגוריו  על   33

1914–1921 לערך. ראו: רז )לעיל  42. את שלושת בניו שכל בשנים  ז )אייר תשכ"ט(, עמ'   מג, 

מידיעותיה  לי  שתרמה  אריה,  ר'  של  נכדתו  לוין,  לחני  תודתי   .44–42  ,38–37 עמ'   ,)24 הערה 

בעניינים הקשורים בסבה.

דרורי )לעיל הערת כוכבית(, עמ' 119–120, הערה 257, וכן עמ' 105–106.  34
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עניים,  של  מורושקה  יתומים,  של  מורושקה  אלמנות,  של  מורושקה  הוא 

ביתו.  זה  מורושקה של ציבור, מורושקה של רשות־הרבים. רשות־הרבים 

כאן הוא משכים ומעריב ]...[

בטרחותיהן והולך ]...[ באלמנות היה מצטער בייחוד ומתעסק 
של ישראל.35 בטרחותיהם  ונתעסק 

2. 'אשתו של הרב הראשי באה אצלה ]אצל אשת ר' יעקב יוסף[ לניחום אבלים, לא 

הסבירה לה פניה. – איני חייבת בכבודה, – אמרה, – העג'מים ]בהערה: יהודי פרס, בפי 

6–7(. אפיזודה זו אין לה  יהודי ארצות ערב[ בכבודם אני חייבת' )פעמון ורימון, עמ' 

מקור כתוב, והדעת נותנת שהזז לא שמע אותה מפי ר' אריה, שכן יש בה משום לשון 

הרע ופגיעה בכבוד אשת הרב הראשי, הגם שלא נאמר למי הכוונה. נראה כי הכותב 

ביקש לעצב באמצעות אפיון אנלוגי או מטונימי את דמותו של ר' יעקב יוסף כדמות 

טיפולוגית של צדיק עממי, אנטי־ממסדי, שכוחו אינו בקשריו עם בעלי השררה. 

'בעל הפעמון ורמון, הוא היה אומר: – מעולם לא שמעתי ממחותני ר' יעקב־  .3  

יוסף דבר רע על אדם ודבר טוב עלי, מכאן שאדם נאמן הוא' )פעמון ורימון, עמ' 8(. 

התשתית הביוגרפית כאן היא דברי הרב הראשי לארץ ישראל אברהם יצחק הכהן קוק 

על ר' אריה המצוטטים אצל רז )רז, עמ' 61(. נראה כי אותה מגמה של אפיון הגיבור 

גם  ובפשטות הליכותיה, מתבטאת  כדמות עממית, אנטי־ממסדית, שכוחה במעשיה 

כאן בהעלמת ַהקשר אל הרב הראשי. מגמה דומה מופיעה בסוף הסיפור בתיאור חזיון 

ורימון,  )פעמון  ישראל'  של  'רבן  מכונה  ורימון'  'פעמון  בעל  את  המספיד  בו  האור, 

)לוין,  זו  לאנקדוטה  התשתיתי  כבמקור  קוק'  'הרב  או  הראשי'  'הרב  ולא   )13  עמ' 

דף ]5א[(.

  4. 'בכל יום בא אצל הפעמון ורמון, ישב לפניו שעה אחת וכתב מפיו על הגליון רזי 

8(. על פי עדותו של ר' אריה עצמו, בעל  דרזין עילאין קדישין' )פעמון ורימון, עמ' 

ה'לשם' כתב את חידושיו עד גיל חמישים בלבד, ולאחר מכן עסק רק בהגהתם )לוין, 

דף ]4א[(. ר' אריה שימשֹו רק לאחר הגיעו ארצה )תרפ"ד(, כלומר בהיותו כבר כבן 

שישים וארבע לכל הפחות; עוד ציין שם כי שימושו את בעל ה'לשם' התבטא בהקראה 

לפניו בספרים הקדושים )ספרי הקבלה(, ולא הזכיר כלל את עניין העלאת חידושיו על 

הכתב )שם, דף ]4ב[(. שינוי זה של הזז מן המקור הביוגרפי הוא קריטי בעיניי, וארחיב 

עליו בהמשך.

5. 'אני עצמי וגופי אויבי בנפש. ידעתי שפלּותי ומיעוט השגתי, כי עדיין לא תיקנתי   

ח' הזז, 'מראות ירושלים', הנ"ל, בצלן של מלכויות, ירושלים תש"ע, עמ' 174, 177, 185.  35



איתמר דרורי

]152[

14[

אבר אחד מאברי ואני בוש ונכלם ומבייש שמים וארץ עמי. – חס ושלום, מחותן, – 

אמר ר'  יעקב־יוסף, – לשון הרע יש בינינו. – ומה לשון הרע יש כאן ? – תמה הפעמון 

 ורמון. – כלום בחברי אני מדבר או בקרוב או באדם כל־שהוא ?  – בעצמי אני מדבר. – 

והרי אדם קרוב אצל עצמו, – השיב לו ר'  יעקב־יוסף' )פעמון ורימון, עמ' 9–10(. קטע 

זה כולו הוא תוספת על תיאור הרעד והבושה האקסטטיים של בעל ה'לשם' מפני ה', 

התוספת  של  ]4ב[(. בחלקה הראשון  דף  )לוין,  לוין  הרב  במקור אצל  המופיע  תיאור 

)עד המילים 'שמים וארץ עמי'( ביקש הכותב לעצב בדמותו של בעל 'פעמון ורימון' 

תשוקת התאיינות וביטול עצמי של האני עד כדי סלידה עצמית; בחלקה השני )'לשון 

הרע יש בינינו'( אפיין את השיח בין שני הצדיקים כשיח בין מקובלים, שהמשקל שהם 

מייחסים למילה הדבּורה חורג מעל ומעבר למשקל הנורמטיבי: הרי הלכה ידועה היא 

שהאיסור לספר לשון הרע אינו מתייחס לדיבור על המַדֵּבר עצמו;36 אולם הפרקטיקה 

יוצר  מדרש  ידי  על   – העצמי  את  מחדש  המגדירה  יוסף,  יעקב  ר'  שנוקט  הדרשנית 

מקורי – כקרוב, נתפסת אצל שני החכמים כממשות וכדרך חיים, ומסמנת את המרחב 

שבו הם מתנהלים כמרחב מיסטי־קבלי, שלמילים יש בו השפעה מאגית ואף תאורגית 

הרע  לשון  אפוא  לדבר  אין  יוסף  יעקב  ר'  של  דרשתו  שלאחר  בעולם  המציאות.  על 

אפילו על עצמו.

6. 'ר' יעקב־יוסף הגיע למ"ה, לארבעים וחמש שנות חייו כמספר מה. מפי מחותנו   

הפעמון ורמון שמע כי אצל כל אחד ואחד מישראל יש בחינת מה. חמש פעמים חזר על 

ש"ס וכל השיטות נעשה מה ֵיש. להנחיל לאוהבי יש' )פעמון ורימון, עמ' 10(. קטע זה 

לא זו בלבד שאין לו מקור ביוגרפי, אלא הוא אף לוקה באנכרוניזציה: כאמור המפגש 

ארצה  ה'לשם'  בעל  של  עלייתו  שנת  בין  התרחש  לוין  אריה  לר'  ה'לשם'  בעל  בין 

 – ותשע  שלושים  בן  היה  אריה  כשר'  תרפ"ד–תרפ"ו,  השנים  בין  כלומר   לפטירתו, 

ועד  המהפכה  מסיפורי   – רבים  בסיפורים  כמעשהו  כאן  עשה  הזז  ואחת.  ארבעים 

הסיפורים התימניים – הוא דרש דרשה מקורית משלו, בצירוף גימטרייה ונוטריקון, 

דרשה שלא נעדר ממנה קורטוב של הומור )בביטוי העממי 'מה יש', המנמיך באופן 

כאן(.  עד  הנאמר  לעומת  הראש  כובד  את  ומערער  הלשוני  המשלב  את  צפוי  בלתי 

והשגב  הרצינות  מתחושת  בחריגתה  הבולטת  ההומור,  ונימת  המופגנת  המקוריות 

לפרגוד  מעבר  אל  המספר  של  רגעית  הבלחה  מעין  הן  הגיוגרפי,  סיפור  האופפת 

ונוכחותו  קיומו  דבר  על  תזכורת,  בבחינת  ואיתות,  הקוראים  מעיני  אותו  המסתיר 

הסמויה בצד אירועי העלילה.

ראו: י"מ הכהן, חפץ חיים, 'הלכות לשון הרע', כלל א, סעיף ט, בביאור 'באר מים חיים', סימן טו   36

)ברוקלין תשמ"ט, עמ' מח(; וראו גם: ילקוט שמעוני לישעיה, רמז תו.
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אותו  והפילו  בו  נתקנאו  מעלה  של  השרים  ממדרגתו.  נפל  ורמון  הפעמון   .7

ִיחד  בן. בלילות  והוא בבחינת  יחידה דאצילות  חיה  רוח נשמה  לפי שזכה לנר 

מלאכי־השרת.  בו  ונתגרו  עליונים  דודים  בין  מרומים  בגבהי  גדולים  ִיחודים 

עוד בלילות שבת כשקיבל בשלום את מלאכי־ החול בלבד, אלא  בימות  ולא 

השרת, ולאחר מזה קיבל בשלום את מלאכי־השלום, רגזו עליו מלאכי־השרת 

יושב עמו בלילות שומר עליו. הביט  יעקב־יוסף  ר'  היה  ונצרך שמירה.  כולם 

לשמוע  וזכה  בחיצונים,  ולהבדיל,  מעלה,  של  בשרים  שנלחם  מלחמה  באימה 

אמר[,  ]מה  קאמר  מאי  ידע  דלא  גב  על  ואף  סתרים,  וסתרי  וצירופים  רמזים 

האירה נשמתו משמיעה בעלמא ]סתם, בלבד[. מיום לחברו נפל הפעמון ורמ ון 

ושכב  ונפל פתאום לארץ  ושר  רקד  מיני קטנות,  כל  והתחיל עושה  ממדרגתו 

אין  ובזיונות  ומכשולים  ועצומות  רבות  סכנות  משונים,  מעשים  ושאר  כמת 

לפני  למות.  עונתו  והגיעה  למשכב  ונפל  השמים  מן  עליו  שריחמו  עד  מספר. 

פטירתו אמר בקול רעש גדול עשרת הדיברות ופרשיות של קריאת־שמע ומסר 

נפשו בקדושה ובטהרה )פעמון ורימון, עמ' 11–12(. 

קטע זה אין לו מקור וזכר כמובן בשום תיעוד כתוב על אודות בעל ה'לשם'.37 לא רק 

משום שבספרות השבחים לא נהוג לתאר את סופו של החכם או הקדוש כנפילה, באופן 

היוצר רושם כללי של הקטנת דמותו, אלא גם משום שבתולדות בעל ה'לשם' מאת ר' 

אריה לוין תואר סופו באור אחר לגמרי, ללא כל רמז לנפילה כלשהי ברוחניות באחרית 

ימיו )לוין, דף]5א[(. יתרה מזו, הלשון ששימשה את הזז בקטע זה לקוחה מספר 'שבחי 

הר"ן', מתיאור הנפילות המדומות של ר' נחמן מברסלב בנסיעתו לארץ ישראל: 'היה 

הארץ  על  פתאום  נפל   ]...[ קטנות  מיני  כל  בסטנבול  שלי[  ]ההדגשות  עושה 

ועצומות, ומניעות אין  רבות  גדולות  ושכב כך כמה שעות ]...[ והיה לו סכנות 

מספר ]...[ ואמר שהבזיונות והקטנות הנ"ל הועיל לו מאד ]...[ כי זה ידוע שקדם 

שיוצאין מדרגא לדרגה צריך שיהיה ירידה קודם העליה'.38 הלשון המשותפת מבליטה 

נחמן התבצעו מתוך  ר'  נפילותיו של  הנפילות: בעוד  בין תיאורי  את השוני המהותי 

מודוס של שליטה, לצורך עלייה רוחנית, הרי כאן בעל 'פעמון ורימון' כלל אינו שולט 

במתרחש, ונפילות אלה למעשה מבשרות את קצו ומסמנות את גבולות יכולתו.

הנסתר  בתורת  המעמיק  הצדיק  של  ובהישגיו  קומתו  בשיעור  המלאכים  לקנאת   

צ'צ'יק,  בני ברק תשל"ו; מ"ד  21(; ש' דבליצקי, ארי במסתרים,  )לעיל הערה  לוין  ראו למשל:   37

 'אריה דבי עילאי: פרקים מחיי המקובל הגר"ש אלישיב זצ"ל', ישורון, כב )תש"ע(, עמ' תשפג–
תתמד.

שבחי הר"ן, 'סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל', סימן יב–יג )ירושלים תש"ז, דף יא ע"ב – יב, ע"א(.  38
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ולהזדקקותו לשמירה מפני פגיעתם יש מקור תשתיתי בתלמוד הבבלי, בתיאור כניסתו 

אומר:  הכתוב  ועליו  בשלום,  וירד  בשלום  עלה  עקיבא  'רבי  לפרדס:  עקיבא  ר'  של 

"ָמשְׁכני אחֶריך נרוצה" )שה"ש א 4(. ואף רבי עקיבא ביקשו מלאכי השרת לדוחפו. 

אמר להם הקדוש ברוך הוא: הניחו לזקן זה, שראוי להשתמש בכבודי'.39 באופן דומה 

לזה דורשים חז"ל בתלמוד על יעקב, שנצרך בחלומו לשמירה מיוחדת מפני המלאכים 

בשעה שזכה להשגות עליונות המשולות להתבוננות בקדוש ברוך הוא: '"ְוִהֵנּה מלאכי 

אלהים ֹעלים וֹירדים בו" )בר' כח 12( ]...[ – עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה ויורדין 

ומסתכלין בדיוקנו של מטה. בעו לסכוניה ]רצו לסכנו, לפגוע בו[ מיד "והנה ה' ִנצב 
עליו" )שם 13('.40

הזז אפיין אפוא את המרחב שבו מתנהל החכם המקובל שההין להתבונן בנסתרות,   

המדרשית  הספרות  מן  ידועות  מסורות  על  נשען  הוא  בכך  הסכנה.  ממד  באמצעות 

באשר לדמויות כמשה רבנו, בן עזאי, בן זומא, מתיא בן חרש, ובספרות המאוחרת – 

יוסף דילה ריינה. 

האמונה  רקע  על  מתעצמת  שבת  בלילות  המלאכים  עם  ַּבקונפליקט  האירוניה   

עליו  להגן  בעצם  נועדו  בשבת(  )ובפרט  האדם  את  המלווים  שהמלאכים  הבסיסית 

מסכנה.41 קשה להימנע מהשוואה לדמות אחרת של מקובל בפרוזה ההזזית – יעיש, 

שבמפגשיו עם המלאכים שתל המספר בפיו את אותה פנייה אירונית אליהם, 'שלום 

עליכם', המבליטה את כישלונם ואת אזלת ידם בשמירה עליו.42 גם יעיש מגיע במהלך 

חניכתו הדתית אל תודעת בדידות קיומית עמוקה, מהותית.

כסיכום ביניים ניתן לומר כי במלאכת העיבוד שעשה הזז לחומר הביוגרפי ההיסטורי   

ששימש אותו בעבודתו זו ניכרות שלוש מגמות: מגמה של הפיכת לשון הסיפור ללשון 

על  עצמה  אל  הלב  תשומת  את  המפנה  מובהקת,  )פואטית(  אמנותית  פונקצייה  בעלת 

יאקובסון;43  רומן  בייצוג הרפרנציאלי של העולם החיצוני, במינוחו של  חשבון הדיוק 

מגמה של עיצוב דמות הצדיק – וכן דמות רעייתו הצדקת – כדמות טיפולוגית ידועה 

ומוכרת במרחב היהודי, אף זאת על חשבון הדיוק בייצוגה הרפרנציאלי; הפיכת דמותו 

של הרב מרגולין־לוין לדמות סופר הרושם מפי רבו את חידושיו ולא רק מספר בשבחו.

בבלי, חגיגה טו ע"ב.  39

בבלי, חולין צא ע"ב.  40

בנוסחים רבים של סידור התפילה בקהילות מזרח ומערב, בסיום הפיוט 'שלום עליכם', נכתב כי   41

יש לומר את הפסוק 'כי מלאכיו יצֶוּה ָלך, ִלשְָׁמרך בכל דרכיך' )תה' צא 11(. לאמור: המלאכים הם 

שליחי ההשגחה שתפקידם להגן על האדם. השוו: בבלי, שבת קיט ע"ב.

הזז )לעיל הערה 15(, עמ' 157.   42

ר' יאקובסון, 'בלשנות ופואטיקה', א' אבן־זוהר וג' טורי )עורכים(, סמיוטיקה בלשנות, פואטיקה:   43

מבחר מאמרים, תל אביב תשמ"ו, עמ' 141.
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ם י י ט א ו פ ם  י נ פ צ כ ת  ו מ ש  : ' ן ו מ י ר ו ן  ו מ ע פ ' ב ת  ו ד ב ו ר מ ת  ו י ו ה ז  . ח

בספרה 'מסע אל רגע החסד' הראתה רנה ִלי באורח חד־משמעי כי אין להסתפק בדבריו 

של הזז להלל ברזל בקשר למחזה 'בקץ הימים', שעל פיהם בחירת השמות לדמויותיו 

ייחודם הצלילי. שמות רבים בסיפוריו נושאים משמעות סמלית  מבוססת בעיקר על 

הדמות  להבנת  הפרשן  ביד  חשוב  כלי  היא  והכרתה  למדי,  גלויה  אף  לעתים  ניכרת, 

ואופן תפקודה בעלילה.44 שאלת משמעות השם מתחדדת בסיפור 'פעמון ורימון', מפני 

)שלא  הוא  שהגה  בשמות  היסטוריות  דמויות  של  שמותיהן  את  בו  להמיר  בחר  שהזז 

כבסיפור 'מניפה וקמע' על החיד"א למשל(. 

 L בעיצור  מסתכם  מרגולין  יצחק  ליעקב  לוין  אריה  השמות  בין  הצלילי  הדמיון    

הפך  אלא  דומה,  שאינו  בלבד  זו  לא  הפרטי  השם  המשפחה.  שבשמות  xין  ובסיומת 

ביותר  המפורסם  שהרב  לציין  מקום  יש  עסקינן,  שברב  מאחר  לשניים.  אחד  משם 

מפולנאה  כ"ץ  יוסף  יעקב  הרב  הוא  יוסף  יעקב  הפרטי  השם  את  שנשא   כנראה 

מתלמידי  שהיה   ,)1780( יוסף'  יעקב  'תולדות  החיבור  בעל  לערך(,   1782–1710(

הבעש"ט, ושנתפרסם כסופר וכמתעד החשוב ביותר של תנועת החסידות בראשיתה; 

לבד מפיתוחה הכמותי של החסידות, שהתבטא בהפצתה ברבים ובהרחבת חוג החסידים, 

הוא תרם תרומה איכותית מכרעת להנחת היסודות הרעיוניים של דגם הצדיק והעדה 

המסתייעת בו בעבודת השם, באמצעות שרטוט דגם המנהיג של הבעש"ט.

במקרה או שלא במקרה גם שם המשפחה מרגולין הוא שמו של סופר ידוע, לפחות   

מרגולין  יוליוס  הסיפור;  לכתיבת  שקדמה  בשנה  שנפטר  סופר  רוסיה,  יהדות  בקרב 

תת־אנושיים  בתנאים  הכפייה  עבודות  את  המתעדים  מחשובי  היה   )1971–1900(

בגולאגים של סטלין בשנות הארבעים, ומילא תפקיד מרכזי בפרסום המידע על מחנות 

עבודת הכפייה הללו בקרב הציבור הרחב.45 

ר' לי, מסע אל רגע החסד: עיונים ביצירותיהם של ש"י עגנון וחיים הזז, תל אביב 1978, עמ' 161   44

ברזל  של  בספרו  בשנית  לאחרונה  אור  ראו  לברזל  הזז  של  דבריו   .146–140 עמ'  שם,  גם:   וראו 

)לעיל הערה 11(, עמ' 668, הערה 20.

וסופר  בלארוס  יליד   ,)Юлиус Борисович Марголин )רוסית:  מרגולין  )יהודה(  יוליוס   45

השנייה  העולם  במלחמת  אך  השלושים,  בשנות  כמוהו  ארצה  עלה  הזז,  של  גילו  כבן  ופילוסוף 

נקלע לפולין, נשלח למאסר ממושך בגולאג בסיביר, ושהה שם בשנים 1940–1945. עם שחרורו 

חש כי מחובתו לא רק לספר את האמת על המחנות של סטלין, אלא גם להעלות על הכתב את 

מוזיקאים, מבקרי ספרות  או עדות: אינטלקטואלים,  זכר  הותירו  ושלא  זכר חבריו שלא שרדו, 

יהודים ואנשים פשוטים מפולין ומבלארוס שנקברו בשלג. ספריו ומאמריו הרבים ראו אור משלהי 

שנות הארבעים ואילך ברוסית, צרפתית, עברית ואנגלית. מבקרים בעיתונות הצרפתית השוו את 

מרגולין לפרימו לוי, לאלכסנדר סולז'ניצין ולוורלם שאלאמוב, וראו בכתיבתו את אחד הניתוחים 
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שם  בעל  סופר  של  כדמות  אפוא  כאן  מעוצבת  מרגולין  יוסף  יעקב  ר'  של  דמותו   

)פעמון  בקבלה  חידושיו  את  כלומר  רבו,  תורת  את  המתעד  סופרים,  של  מובהק 

9(. כאמור מדובר בחריגה מפועלו ההיסטורי המקביל של ר' אריה לוין,  ורימון, עמ' 

)שכן הלה כתב אותה בעצמו(  ה'לשם' בלי לתעד את דברי תורתו  ששימש את בעל 

ורק מסר קווים לדמותו בספרו הנזכר. נראה כי הזז כיוון כאן את גיבורו לשמש כסופר 

במשמעותו הראשונית ביותר: מי שרושם דברים מפי הקול המכתיב לו אותם, מעין 

שופר או משפך שהטקסט מועבר דרכו בטהרתו, בעודו מצמצם את נוכחותו שלו עד 

כדי ביטול והתאיינות בפני מילותיו.46 

שמו של החכם השני, או ליתר דיוק כינויו, פעמון ורימון, שהוא גם כותרת הסיפור,   

הוא המורכב והמרובד ביותר. תכונתו המובהקת והדומיננטית ַּבסיפור היא היותו סופר, 

ועל כן שמו הפרטי נעדר כאן והוא נקרא על שם חיבורו. גם תיאור דמותו של חכם 

בניגוד  העומדים  העצמי,  וביטולו  ענוותנותו  סביב  בעיקר  סובב  העלילה  במהלך  זה 

להשגחה  ועדות  פלא  כעין  ערך,  ויקרי  כמופלגים  המתוארים  שלו,  הקבלה  לחידושי 

עליונה, כדבריו: 'השגחת הבורא חיּבּוַרי' )פעמון ורימון, עמ' 10(. אולם הטקסט של 

חיבורו 'פעמון ורימון' נעדר כליל מן הסיפור ואינו מצוטט בו אפילו פעם אחת, והוא 

בבחינת נשגב מבינת המספר וקוראיו, שהבנתם בתורת הנסתר אינה עולה על זו של 

)שם,  בינת אדם בחכמת האמת, אפס קצהו'  ולא  בו דעת  יוסף, ש'לא היתה  יעקב   ר' 

עמ' 9(. אם כן סמי מכאן הטקסט האזוטרי הנעלם, ונותרנו עם תיעוד דמויותיהם של 

שני סופרים המבקשים לצמצם עצמם ומתבטלים שניהם מול הטקסט המקודש. 

במבט  סמלי.  עומק  בעלי  כאטריבוטים  בסיפור  מתפקדים  ורימון  פעמון  השמות   

)מאבני  ואחלמה'  ל'לשם שבו  ורימון' כביטוי עוקב  'פעמון  ראשון, כשמתייחסים אל 

החן שעל החושן(, הרי לפנינו תכשיט או עיטור ססגוני ויקר ערך ללבוש הכוהן הגדול 

שולי  על  'ַויעשו  נאמר:  במקרא  הגדול  הכוהן  של  מעילו  בתיאור  המקדש.  בעבודת 

את  וִּיתנו  טהור,  זהב  פעֹמני  ויעשו   ]...[ ָׁשני  ותולעת  וארגמן  תכלת  ִרמוני  המעיל 

הפעֹמנים בתוך הִרֹּמנים ]...[: פעֹמן וִרֹּמן פעֹמן וִרֹּמן, על שולי המעיל סביב, לשֵרת' 

)שמ' לט 24–26(. בחירת שם כגון זה לחיבור תורני נפוצה למדי בחוגים הרבניים מאז 

הסוציולוגיים המעמיקים ביותר של הגולאג. ראו למשל: ש' בן־שושן, 'הסופר מתל־אביב שקדם 

שם,  מרגולין',  יוליוס  של  בחייו  שנים  'חמש  לוין,  ג'   ;1977 באפריל   15 הארץ,   לסולז'ניצין', 

8 בינואר 2011.

זה היה תפקידו המובהק של סופר מקצועי קודם לתפוצתה המסחרית של מכונת הכתיבה משלהי   46

המאה התשע עשרה ואילך, וזהו תפקידו של סופר סת"ם. השוו למשל לדמויות הסופרים ביצירת 

עגנון: דמותו של רפאל בסיפור 'אגדת הסופר' ודמותו של המספר ב'תהילה'.
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נראה  ורימון'.48  'פעמון  ממש,  זה  בשם  נקראו  חיבורים  ושני  עשרה,47  השבע  המאה 

כי ברובד הבסיסי ביותר התפיסה המתבטאת בכל החיבורים הללו היא שהחכם בעל 

חידושי התורה הוא כמשרת בקודש, דוגמת הכוהן בשעתו, ושחיבוריו הם פארו והדרו, 

כלבושיו ההדורים של הכוהן בעבודת המקדש.

מעמד  כבעל  לא   – ככוהן  אפוא  הוא  ורימון'  'פעמון  בעל  והישיש  המופלג  החכם   

הראוי  בתורה,  וגדולתו  מעשיו  מצד  בדורו  סגולה  יחיד  אלא  כאמור,  ממסדי  כוהני 

לשמש בקודש. אולם אין די בכך, שּכן כפי שנכתב לעיל, גיבור הסיפור שרוב הטקסט 

מוקדש לו הוא ר' יעקב יוסף מרגולין, שגם הוא מתגלה בסיפור כסופר וכצדיק הבולט 

משכמו ומעלה בקרב בני דורו. חושבני כי לא יהיה זה אקט פרשני מרחיק לכת מדי 

לראות בכותרת הסיפור ייצוג סמלי לדמויותיהם שני החכמים, אף שהיא מסמנת ברובד 

הראשוני שלה את כינויה של דמות אחת בלבד. הכותרת 'פעמון ורימון' מורכבת משני 

מסמנים, שכל אחד מהם הוא בעל מטען סמלי רב כשלעצמו. הבאת שניהם כצירוף 

המסמל את תמצית הסיפור ההגיוגרפי על אודות שני החכמים תורמת על פי הבנתי 

ריקר,  פול  של  במינוחו   ,)surplus of meaning( משמעות  גודש  של  אפקט  ליצירת 

באיברי הביטוי.49 

בהתאם למתווה פרשני זה סבורני כי הפעמון הוא ביטוי סמלי לדמותו של החכם   

אנמק  הבאים  בדבריי  יוסף.  יעקב  ר'  של  אישיותו  את  מסמל  הרימון  ואילו  הישיש, 

קביעה זו.

על פי הטקסונומיה של חלוצי האתנו־מוזיקולוגיה אריך מ' פון הֹורנּבֹוסֶטל וקורט   

 ,)percussion idiophones( האידיופוניים  ההקשה  כלי  לקבוצת  שייך  הפעמון  זקס, 

או  ממברנה  ולא  עצמו,  הכלי  גוף  את  המרעידה  נקישה  ידי  על  בהם  מופק  שהצליל 

מיתר המחוברים אליו, או את האוויר המצוי בחללו הפנימי או בחלל הסמוך לו )כבכלי 

תיבת  החלולה,  המעטפת  הוא  הפעמון  של  היחיד(  )ולעתים  העיקרי  חלקו  נשיפה(.50 

ו'אבני  החושן'  'קצות   )1812–1745( הלר  ליב  אריה  ר'  של  הקלסיים  ההלכתיים  חיבוריו  דוגמת   47

מילואים' וחיבורו ההלכתי של ר' דוד הלוי סגל )1586–1667(, 'טורי זהב'. גם הם מכונים, אגב, על 

שם חיבוריהם – ה'קצות' והט"ז )טורי זהב(. 

הידוע שבהם, שאפשר לשער שהזז הכירו או למצער ידע על קיומו, הוא הביאור של ר' מרדכי בן   48

ר' יעקב מפראג לחיבורו הקבלי של ר' משה קרודובירו )הרמ"ק( 'פרדס רימונים', ביאור שנדפס 

שנדפס  אנקאווה,  רפאל  ר'  של  ההלכתי  חיבורו  הוא  האחר   ;)1708( תס"ח  בשנת  באמסטרדם 

בירושלים בשנת תרע"ב )1912(.

 P. Ricœur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, Fort Worth,  49

TX 1976
 E. M. von Hornbostel and C. Sachs, ‘Systematik der Musikinstrumente: Ein Versuch’,  50

Zeitschrift für Ethnologie, 46, 4-5 (1914), pp. 553-590, esp. p. 565, no. 111.242, ‘Glocken’



איתמר דרורי

]158[

20[

זֹוג. בחלק מן הפעמונים יש ענבל, כלומר מקוש מוארך או כדוִרי  התהודה, המכונה 

בולטת  אלה  בפעמונים  גם  הפעמון.  טלטול  עם  הפנימיות  הזוג  דפנות  על  המקיש 

העובדה כי חללו הפנימי של הפעמון ריק, וכי כל כולו ככלי קיבול לאותו חלל פנימי 

שהוא ַאִין. הפעמון הוא אפוא האטריבוט המופשט יותר משֵכנֹו הרימון, שכרסו מלאה, 

והוא מצוי במצב של רעדה ושל רטט תמידיים כתגובה על הכוח הנוגן בו, המטלטל 

את ישותו. קווי המתאר הקמרוניים של הפעמון ועובדת היותו תלוי מלמעלה יוצרים 

אנלוגיה בינו ובין הקשת, והוא נתפס כמוה כאובייקט התלוי בין שמים לארץ, הקושר 

המיוצג  הישיש,  החכם  של  הלווייתו  בעת  ואכן  לשמימית.51  הארצית  המציאות  בין 

'כעין מראה הקשת' )פעמון  באמצעות הפעמון, נראה עמוד אור בשמי בית הקברות 

ורימון, עמ' 13(. שמו העברי של הפעמון מורה גם הוא על שייכותו אל הנשגב – פעמון 

שאישיותו  העובדה  כן,  על  יתר  סופר,  החכם  של  היותו  עובדת  התפעמות.52  מלשון 

מוגדרת בסיפור על ידי כתיבתו, נקשרת אף היא אל הפעמון: ביצירתו הספרותית של 

ויקטור הוגו המשורר או הסופר מדומה לא אחת ְלפעמון המהדהד במילותיו את קולו 

של היקום.53 

כפי שכבר נכתב לעיל, רוחניותו וקדושתו היתרה של בעל 'פעמון ורימון' נושאות   

בחובן גם ממד של סכנה לשלומו, ואף סכנה זו מגולמת ַּבפעמון. על פי הנאמר במקרא 

לשמש  גם  אלא  לעטרו  רק  לא  הכוהן  של  מעילו  שבשולי  הפעמונים  של  תפקידם 

כמנגנון אקוסטי של אזהרה: 'והיה על אהרן ]...[ ונשמע קולו בֹבאו אל הֹּקדש לפני 

כחיוב  המקרא  פרשני  אצל  התבאר  זה  ציווי   .)35 כח  )שמ'  ימות'  ולא  ובצאתו,  ה', 

 להשמיע צלצול התראה בכל פעם שהכוהן הגדול נכנס לעבודתו במשכן או במקדש – 

ואם  הקודש,54  להיכל  כניסה  רשות  בקשת  של  מחווה  מעין  בואו,  על  להתראה  אם 

להזהרת יתר הנוכחים בסביבתו שלא יתקרבו אל הקודש בעת עבודתו.55 סכנת המוות 

לעובר על איסורי טאבו אלה מרחפת תדיר על עבודתו של הכוהן הגדול ומלווה אותו 

עד סיומה. החיים בצל מתח קיומי כזה מלּווים לא רק בסכנת מוות פיזי אלא גם בחשש 

J. E. Cirlot, ‘Bell’, A Dictionary of Symbols, trans. J. Sage, London 1971, p. 24 :ראו  51

5(. וראו על קשר אטימולוגי זה: ר' דוד קמחי )רד"ק(, ספר  'נפעמתי ולא אדבר' )תה' עז  השוו:   52

השורשים, ונציה רפ"ט )1529(, עמ' תיג, הערך 'פעם'.

הוגו תיאר ביצירות שונות את היחס האינטימי הנוצר בין המשורר לעולם באמצעות ההדהוד הפואטי   53

 A. Boutin, ‘Ring Out the שיוצר המשורר להוויה, כעין פעמון קוסמי. ראו על כך בהרחבה: 

 Old, Ring in the New: The Symbolism of Bells in Nineteenth-Century French Poetry’,
 Nineteenth-Century French Studies, 30, 3-4 (Spring-Summer 2002), pp. 267-281, 

esp. 269-270
פירוש רמב"ן לשמ' כח 31.  54

פירוש רשב"ם לשמ' כח 35.  55
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מפני אבדן השפיות. אותה התפעמות שממנה נגזר שמו של הפעמון מתוארת במקום 

]ההדגשות  ִּתָּפעם  אחר ַּבמדרש במינוח של טלטלה נפשית עזה, הגובלת בשיגעון: '"ַו

שלי[ רוחו" )בר' מא 8( – שהייתה מקשת עליו כפעמון הזה. דבר אחר: "ותפעם רוחו", 

רוחו", למה?  "ותפעם  ובפרעה כתיב   ,)1 ב  )דנ'  רוחו"  תתפעם  "ַו בנבוכדנצר כתיב 

טירוף אחד, אבל  פרעה היה יודע החלום, ולא היה יודע פתרונו, לפיכך היה מטורף 
נבוכדנצר לא היה יודע את החלום'.56

דמותו של המקובל הישיש מעוצבת אפוא ַּבסיפור בהתאם לשמה, כדמות ניׂשאה,   

ודבקותה  העצמית  והתבטלותה  רוממות,  ויראת  התפעמות  המעוררת  מאוד,  רוחנית 

הגמורה ַּבקדּושה מאיימות לערער את קיומה הגשמי ולהוציאה מן העולם הארצי.

מנגד לפעמון ניצב הרימון, המייצג את דמותו של ר' יעקב יוסף מרגולין. שלא כמו   

הפעמון, זהו סמל אוניוורסלי למלאּות, פריון וחיּות, בשל ריבוי גרגריו וצבעו האדום 

ויופי.  ָחכמה  ִצדקּות,  שפע,  של  תכונות  הרימון  מסמל  היהודיים  במקורות  כדם.57 

 ,)8 ח  )דב'  ישראל  נזכר הרימון כאחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ  במקרא 

והמסמלים את השפע האלוהי שבה. גם המרגלים שנשלחו לתור את ארץ כנען והביאו 

 ִעמם ֵּפרות הממחישים את שפע ברכתה, נשאו בכליהם בין היתר רימונים )במ' יג 23(. 

נאמר:  השירים  שבשיר  הארוטיים  הרימון  לדימויי  חז"ל  של  האלגורית  בפרשנות 

בחכמת  המשופעים  כלומר   – תלמוד'58  בעלי  אלו   –  )13 ז  )שה"ש  הִרמונים"  '"ֵהֵנצו 

7( – אמר ריש לקיש: אל תקרי ַרקֵתך אלא  ו  התורה; '"כפלח הִרמון רקֵתך" )שה"ש 

הרימון  קליפת  בין  ההנגדה  כרימון'.59  מצוות  מלאים  שָּבך  ריקנים  שאפילו  ֵריקתך, 

הגלויה, שאינה ראויה למאכל, לבין תוכו רב הערך מגולמת גם במשל התלמודי הידוע 

על יחסו של התנא ר' מאיר אל רבו שהתפקר, אלישע בן אבויה: 'רבי מאיר רימון מצא. 

לביטוי  אונקלוס  תרגום  השוו  ע"ב(.  צה  דף  תרע"ו,  וילנה  בובר,  ש'  )מהדורת  ד  מקץ  תנחומא,   56

'ַוִתָּפּעם רוחו' )שם( – 'ומטרפא רוחיה'. 

הְכתוני  האל  דיוניסוס,  של  מדמו  נוצרו  שהרימונים  האמונה  נודעה  היוונית  במיתולוגיה   57

)Chthonic(, כלומר האְדָמִתי, בעל כוחות האדמה, הכוללים את הענקת החיים, הפריון, הפריחה 

 J. G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, :וההתחדשות בטבע. ראו

part V, 1: Spirits of the Corn and of the Wild, London 1912, p. 14. הרימון מייצג גם אלות 
המזוהות עם כוחות פריון, כעשתורת הצידונית ואפרודיטה היוונית, וכן את אֵתנה, אלת החכמה 

)פריון המחשבה( והמלחמה )עצמת הגוף(. גיבורים ומלכים השתמשו בו כסמלם האישי מפני שהוא 

מייצג חוסן וָעצמה ובשל צורת הכתר שבו. בנצרות הרימון הוא סמל האלמוות, ועסיסו מסמל את 

 H. Biedermann, Dictionary ראו:  ישו.  בדמו של  הנוצרית  הכרוכה במחשבה  תחיית המתים, 

 of Symbolism: Cultural Icons and the Meanings Behind Them, trans. J. Hulbert, 
New York 1994, pp. 271-272

בבלי, עירובין כא ע"ב.  58

שם יט ע"א.  59
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תוכו אכל, קליפתו זרק'.60 מעין שימוש זה ברימון כדימוי לשפע נסתר, סמוי מן העין, 

מצינו אצל חיים נחמן ביאליק: 'ִאְמִרי לֹו: ַהָּגן ּפ ֹו ֵרחַ , / נָ עּו ל הּו א ְוֵאין ּפ ֹו ֵתחַ ; / ִרּמ ֹו ן ָּפז 
שָׁ ם ֵיׁש ֵּבין עָ לָ יו – / אַ ְך ֵאין ִמי שֶׁ ְיּ בָ ֵרְך עָ לָ יו'.61

חז"ל השתמשו ברימון גם כדימוי ליופי אסתטי נדיר: 'האי מאן דבעי מחזי שופריה   

דרבי יוחנן נייתי כסא דכספא מבי סלקי ונמלייה פרצידיא דרומנא סומקא ונהדר ליה 

כלילא דוורדא סומקא לפומיה ונותביה בין שמשא לטולא ההוא זהרורי מעין שופריה 

דר' יוחנן' )הרוצה לראות יופיו של ר' יוחנן, יביא כוס של כסף מבית הצורף וימלאנה 

 – בין חמה לצל  ויעמידה  ורדים אדומים על פיה,  זר  ויניח  גרעינים של רימון אדום, 
ואותו זוהר מעין יופיו של ר' יוחנן הוא(.62

אותן   – הקדּושה  אל  זיקתם  הוא  ברימון  שנקשרו  אלה  לסופרלטיבים  המשותף   

תכונות של יופי, חכמה, צדקות ושפע קשורות לבלי הפרד אל הקדּושה ויונקות ממנה 

הרימון  היה  והישראלית של המאה העשרים  היהודית  הפנימית. באמנות  את עצמתן 

לסמל מובהק של הרוחניות היהודית.63 הדבר מרומז גם באטימולוגיה של שמו: רימון 
קרוב לרם )ניׂשא(.64

ָלרימון שבשולי מעילו של הכוהן הגדול הם יחסים של  יחסי המיקום בין הפעמון   

עיטוף והכלה. במקרא נאמר: 'ַוִּיתנו את הפעֹמנים בתוך הִרֹּמנים' )שמ' לט 25(. לשיטת 

רש"י כל פעמון היה נתון בין שני רימונים, ולשיטת הרמב"ן מקומו היה בתוך הרימון, 

הסיפור: הרב מרגולין על תכונות החסד,  גיבורי  אל  שעטפֹו מכל צדדיו.65 בהקבלה 

הצדקות, החוסן והיופי הפנימיים שבהן ניחן, מתפקד בסיפור כמרחב הכלה וכלבוש 

באמצעות  האנושות  ובין  בינו  ומתווך  הגבוהות,  ההשגות  בעל  הישיש  החכם  עבור 

מעשה הכתיבה של העלאת חידושיו. אם נחיל מבנה זה על המחברים הממשיים של 

בבלי, חגיגה טו ע"ב.  60

'בין נהר פרת ונהר חידקל', כל כתבי ח"נ ביאליק, תל אביב תשכ"ד, עמ' עב.  61

בבלי, בבא מציעא פד ע"א.  62

ראו: ג' עפרת, 'הפירות האחרונים', הנ"ל, גנים תלויים: עוד פרקים בארכיטיפולוגיה של תרבות,   63

ירושלים תשנ"ב, עמ' 430; א' מישורי, טבע דומם: מייצוג של חפצים לחפצים של ממש, ב, רעננה 

תשס"ט, עמ' 171–172.

ראו למשל: '"רימון" – רמז לכסא הכבוד, כי רימון מלשון רם ומרום, וכן כעין זה ועל שם זה ציווה   64

וכתיב  בין פעמונים.  ]כך![  כדי שיהא הרימון מותווך  ורימון,  לעשות בבגדי הכהן הגדול פעמון 

יושר, א: אורח חיים, ברלין תרס"ג,  יוסף ב"ר משה, לקט  )ר'   "ונשמע קולו", כעין חיֹות קודש' 

עמ' 121(.

פירוש רש"י לשמ' כח 33; פירוש הרמב"ן לשמ' כח 31. וכך פירש לפני הרמב"ן בעל מדרש שכל   65

טוב )איטליה, המאה השתים עשרה( בפירושו לבר' מא 8: '"ויהי ַּבּבקר ַוִּתָּפעם רוחו" )בר' מא 8( – 

הייתה רוחו מקשקשת בנדנה, כפעמון המתקשקש בתוך הרימון' )ר' מנחם בר' שלמה, שכל טוב, 

מהדורת ש' בובר, ברלין תר"ס, עמ' 251(.
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הטקסטים )הרב לוין, הזז(, נמצא כי לפנינו מבנה מחוכם של טקסט עטוף בתוך טקסט 

עטוף – סיפורו של הזז הוא מרחב הכלה ותיווך בינינו הקוראים לבין הטקסט של ר' 

אריה לוין על תולדות בעל ה'לשם', שאף הוא בתורו משמש כמתווך לטקסט הקבלי 

שחיבר בעל ה'לשם', שהיה בבחינת לב דמותו ותמצית הווייתו: כל מעייניו נתונים היו 

לטקסט זה, עד כדי היעלמות שמו הפרטי וכינויו על שם חיבורו. 

כאן המקום לשוב ולהבהיר נקודה מרכזית בהבנת הסיפור: הגם שכותרת הסיפור   

היא 'פעמון ורימון', על שם חיבורו של החכם הישיש, אף מילה אחת מן הטקסט של 

ודמות השגב של  הוא בבחינת נעלם,  זה  כולו. טקסט  נזכרת בסיפור  זה אינה  חיבור 

מחברו, המטונימית אליו )ולהפך(, נגנזת בשמי מרומים. אם לא די בכך, אישיותו של 

הרב מרגולין / הרב לוין, הנוכחת וממלאת את עלילת הסיפור בהנהגותיה, בדיבורה 

הישיש.  של  תורתו־אישיותו  לתיעוד  טפלה  היא  אף  עצמה  מׂשימה  ובמחשבותיה, 

והזז? כדרכו ברוב המוחלט של סיפוריו, העלים כליל כמעט את הפרסונה שלו כמספר 

וכמחבר.66 מושא הכתיבה שלו – או שמא ראוי לומר במקרה זה: מעשה הכתיבה של 

מושאי הכתיבה שלו – הוא הממלא בנוכחותו את הטקסט. יוצא אפוא שכל הישויות 

ממשות  לעומת  ובטלות  טפלות  שכאן  כתיבה  על  הכתיבה  במארג  הפרסונליות 

טקסטואלית בלתי מושגת. גם לכך ניתן ביטוי ַּבסמל רב הרבדים של הפעמון והרימון: 

הללו אינם רק עיטורים לשולי בגדו של הכוהן הגדול, הטפלים לבגד, הטפל לכוהן 

בתפוצות  התורה  לספר  כקישוטים  גם  ידועים  אלא  לקודש,  הטפל  בקודש,  המשרת 

הפעמון  ַלסיפור:  בהקבלה  אירופה.  בארצות  הן  המזרח  בארצות  הן  השונות,  ישראל 

והתמסרות  התקדשות  בבחינת  היא  כולה  שהווייתם  הסופרים,  את  מייצגים  והרימון 

גמורה לכתיבה. גם הְמַסּפר – הנציג הקרוב ביותר למחבר הממשי בטקסט – מגלה את 

אותו יחס נפשי כלפי מושא סיפורו ומעלים עצמו על מנת לפנות לו את הבמה, משל 

היה טפל לו כאותם קישוטים המעטרים את גווילי ספר התורה.

ט. מות המחבר ותחייתו מחדש 

בשלב זה עשויים קוראים ותיקים של הזז לחשוב כי לפניהם שרטוט נוסף של אותה 

כבר  אפשר  שאי  נצחית,  אין־סופית,  מהות  לטובת  האני  על  כוויתור  הכתיבה  על  דיבר  בלנשו   66

 M. Blanchot, The Space of Literature, trans. A. Smock, Lincoln 1989, :להחזיק בה. ראו

pp. 25-28. תפיסה דומה לזו, שמקומו של הסופר הוא מקומה של האנונימיות, ושמהות הכתיבה 
G. Genette, Figures: Essays, I, Paris 1966. על הדפוס  היא הסתתרות ועטיית מסכה, ראו: 

החוזר ונשנה של העלמת הפרסונה של הזז כמחבר ראו: דרורי )לעיל הערת כוכבית(, עמ' 46–47, 

.132–130
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'פסיכולוגיה ֵליִלית' יהודית ושל 'ספרי הֵמתים' שלה, כביטוייו של יודק'ה )'הדרשה'(, 

ההתרחקות  של  קרי  פייארברג,67  זאב  מרדכי  של  כביטויו  הקברים',  'שומרי  של  או 

היהודית־הגלותית מן החיים הממשיים לטובת קיום רוחני סגפני – המגולם בכפיפות 

גמורה לטקסט רב ָעצמה ומצמית – הוויה עקרה אשר ֵּפרותיה אינם נראים בעולם הזה. 

חזיון האור שבסוף הסיפור, בהלווייתו של בעל 'פעמון ורימון', עשוי להיקרא בהתאם 

המתקיימת  לשפה,  הקודמת  נגישה,  בלתי  מהות  האלוהות  של  להיותה  כביטוי  לכך 

בסֵפרה האנושית, וכביטוי לתפיסת המוות כהארה, ְּבשל השחרור ממגבלות האנושי 

והמעבר המיוחל לספרת הקיום האלוהית. גם הטקסט האזוטרי הקבלי, חיבורו של בעל 

'פעמון ורימון', שכאמור תוכנו נעדר כליל מן הסיפור, עשוי להיתפס כביטוי מובהק 

למטפיזיקה שלילית, כלומר למהות שלא רק שמסמניה אינם נוכחים כאן, אלא גם אילו 

נכחו, היו מסומניה נותרים בגדר מהות בלתי נתפסת, ככל מהות טקסטואלית, שלעולם 

אינה מוגדרת עד תום.68 אם נידרש לבטא רעיון זה בקווי המתאר הגסים ביותר שלו, 

נאמר כי הזז מכריז כאן על מות המחבר היהודי, או לחלופין מנסח כאן 'שטר מיתה' 

ליהדות הקלסית, המיוצגת בדמותו של חכם זה – כביטויו של ברוך קורצוויל בקשר 

ל'יעיש' – ולאי הרלוונטיּות שלה לחיים בהווה.69 

המרכזיות  ההתרחשויות  אחת  את  מחמיצה  כזו  קריאה  לעיל,  האמור  לאור  אולם   

של  המפעים  הביוגרפי  המפגש  בזכות  נראה,  כך  שנוצרה,  שלפנינו,  בטקסט  ביותר 

הזז עם הרב לוין. כוונתי לקפיצה שביצע הזז מן הרליגיוזיות הדתית של בעל 'פעמון 

ובדבקותו בערכים המיוצגים  מול הטקסט המקודש  ורימון', המתבטאת בהתבטלותו 

)הזז עצמו( מתבטל  יהודית־עברית, שבה הסופר העברי  בו, אל רליגיוזיות חלופית, 

233, 234. השוו לדברי  'הדרשה', הנ"ל, אבנים רותחות: סיפורים, תל אביב תש"ו, עמ'  ח' הזז,   67

המונולוג הפנימי של 'נחמן המשוגע', גיבור 'לאן' לפייארברג: 'עליו לשבת סגור פה... סגור יחד 

הפתוחה  הגמרא  על  הזאת  החשכה  בפנה  שחור  כצל  ולילה  יומם  המתנועע  המת־החי  הבטלן  עם 

לפניו... "לא!" – חושב הוא בלבו – "אינני חפץ להיות שומר הקברים, אינני חפץ להיות איש צבא 

משונה כזה! לחיות אני חפץ, לחיות ככל האדם..."' )מ"ז פייֶארברג, 'לאן?', הנ"ל, קובץ סיפורים 

ֹּלַח' בשנת 1899[(. וכתבים, תל אביב תרצ"ז, עמ' 59 ]הסיפור נדפס לראשונה בכתב העת 'ַהּשִׁ

'לפני החוק' מאת פרנץ קפקא, הטקסט הוא בבחינת השומר  על פי פרשנותו של דרידה לסיפור   68

 L’oreille de ראו:  לטקסט.  שמעבר  הפשר  מהות  אל  חדירה  מניח  שאינו  הפתוח־סגור,  והשער 

 l’autre: Otobiographies, transferts, traductions: Textes et debats avec Jacques
אצל:  הובא   ;Derrida, eds. C. Levesque and C. V. McDonald, Montreal 1982, p. 128 

ג' עפרת, הברית והמילה של ז'אק דרידה, תל אביב תשס"ט, עמ' 79. 

'תחיית המציאות היהודית הקלאסית, ילד ]ה[טיפוחים האהוב של הזז, שימשה רק להכרה אחת:   69

זו  קלאסית  מציאות  של  עיצובה  לבינה.  בינינו  המפרידה  התהום  של  האפית־האמנותית  להכרה 

נהפך לאמצעי אחד: לשמש שטר־מיתה לעצמה' )ב' קורצוויל, 'הטטראלוגיה של חיים הזז', הארץ, 

30 באפריל 1953, עמ' 5, טור ד(.
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מול הטקסט הספרותי או מול מפעל התחייה של הספרות העברית, ודבק בערכי היסוד 

האסנציאליים המגלמים בעיניו את מהות הקיום הקולקטיבי של אומתו. הזז אינו אלא 

ורימון'( של אותה  'פעמון  )בעל  )הרב מרגולין( של מתעד  )מחבר( של מתעד  מתעד 

הפעמון  היהודי.  הנשגב  אודות  על  הכתיבה  במעשה  המתבטאת  רליגיוזית,  מהות 

אותה  של  לבושים  אלא  אינם  התורה  ספר  כיסוי  על  או  הכוהן  של  בגדו  על  והרימון 

מהות, בדומה לטקסט האמנותי של הזז, שהוא לבוש שלה.

אחת השאלות שהעסיקו ביותר את הזז לאורך שנות עבודתו כסופר הייתה שאלת   

ביסוס הזהות היהודית בהווה – לא כזהות תלושה ונעדרת שורשים, אלא כזהות בעלת 

 – לדורותיה  היהודית  הטקסטואלית  במורשת  נטועים  ששורשיו  קיים,  עומק  מבנה 

אותה מורשת שהזז ובני דורו הכירו היטב מן החינוך המסורתי בבית הוריהם. עבודתו 

של סופר עברי הייתה בעיניו עבודת קודש ומסירות למען הכלל, ולא פעילות אסתטית 

שתכליתה אמנות לשם אמנות או חוויה פרטית סוליסטית כלשהי של שגב חד־פעמי. 

הזז  ביקש  לסוגיה',  הדתית  'החוויה  בספרו  ג'יימס  ויליאם  שהציג  לתפיסה  בדומה 

להשעות את שאלת קיומו של האל או את מידת תקפותה האובייקטיווית של החוויה 

המיסטית, והשתמש בחוויה זו כשיקוף של תת־מודע מורחב או אני מורחב המתגלה 
לפרקים לאני המודע ומקיים עמו דיאלוג.70

הרליגיוזיות החדשה נוסח ג'יימס ונוסח הוגים נוספים שהזז הכיר היטב ְּכלב שסטוב   

ויש להניח שאף הלל צייטלין, רליגיוזיות המושתתת על החוויה הדתית ומבקרת את 

הדת הממוסדת, אינה מסתייגת מעצם האפשרות של ההתגלות המיסטית או של קיומו 

את  מנוונים  או  משתקים  ואינם  האדם  את  מרוממים  הללו  עוד  כל  שמימי,  אות  של 

כוחותיו.71 והנה דומה כי אותה קפיצה שהוזכרה לעיל יש בה כדי לאפשר מבט חיובי 

של המחבר המובלע על העולם היהודי שהעלה בסיפור זה: ראשית, גיבורו העיקרי של 

תש"ט,  ירושלים  קשת(,  )ישורון  קופליביץ  י'  תרגם  לסוגיה,  הדתית  החוויה  ג'יימס,  ו'  ראו:   70 

בשנות  אותו  ראיינה  הזז,  יצירת  על  דוקטור  עבודת  שכתבה  הראשונה  מוריס,   .340–332 עמ' 

בידה  תסייע  לג'יימס  לסוגיה'  הדתית  'החוויה  קריאת  אם  שאלתה  על  מחקרה.  לצורכי  השישים 

 E. I. Morris, ‘Key Motifs in :להבין כהלכה את דמות המיסטיקן של יעיש, השיב הזז בחיוב. ראו

the Writings of Hayyim Hazaz’, Ph.D. Dissertation, New York University, 1968, p. 189
 J. Kokhav-Lev, ‘Between למשל:  ראו  וצייטלין  שסטוב  של  בהגותם  הרליגיוזי  הממד  על   71

 Science and Religion: The Philosophy of Lev Shestov’, M.A. thesis, The Hebrew
University of Jerusalem, 2005; ש' בר און, '"הצימאון" להלל צייטלין: "מבקשי אלהים" כמצב 
אמונה בספרות התחייה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב )תשע"א(, עמ' 543–584. לדברי 

הרב עדין שטיינזלץ אישיותו של הזז, שבא מבית חסידי, נותרה אישיות רליגיוזית גם לאחר שנטש 

והן מנטייתו למעורבות אישית עזה בחיי הרוח  הן מְּכתביו  את העולם האורתודוקסי, מה שניכר 

ון־ליר  פי דבריו בכנס שהתקיים במכון  ובהתנסות נפשית עמוקה. על  והתרבות, המלּווה בלהט 

בירושלים ב־1 באפריל 2008 לציון שלושים וחמש שנה לפטירת הזז. 
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הסיפור הוא כאמור איש המעש, הרב מרגולין, שאינו אלא ר' אריה לוין, שהמפגש עמו 

הביא את הזז להציב יד לדמותו. התבטלותו מול החכם הישיש ותיעודו את כתביו מורים 

שבאופן מסוים, שאינו מתבאר בסיפור, מעשיו הטובים הם בבחינת מימוש של תורתו 

הזז, בתורו,  והצורה האריסטוטליים;  החומר  מעין  רבו המקובל בעולם המעשה,  של 

בחר לשתף פעולה עם תודעה יראית זו של הרב לוין־מרגולין, והעלים את עצמו על 

הזז מעצב את  וחשוב לא פחות מכך,  סייג כמעט. שנית,  מנת לפנות לה מקום ללא 

קולקטיבית: 'כשהעלו את ארונו  האפותאוזה של חזיון האור שבסוף הסיפור כחוויה 

אל מעלת הר־הזיתים ]...[ זכו כל המלווים לראות בעיניהם עמודא דנהורא ]עמוד אור[ 

כעין מראה הקשת תחת כיפת השמים ממזרח למערב. כולם ראו ותמהו' )פעמון ורימון, 

עמוד  באמצעות  הצדיק  של  השמימי  הסימון  היהודיים,  המקורות  פי  על   72.)13 עמ' 

אש הוא נסתר מעיני הרבים, ונגלה רק לאחד או לשניים בדור.73 בניגוד לכך בחר הזז 

לשתף את הכלל בהכרה מפעימה זו של הפגישה עם דמות המופת שהיא סֹופר המופת, 

כאומר: כוחו של המימזיס הספרותי גדול מכוחה של המציאות הממשית, וניתן להוריד 

בעזרתו ַמָּטה אמיתֹות מורכבות ולהפגיש את הרבים ִעמן באורח בלתי אמצעי. על פי 

ההבנה המוצעת בזאת, עיקרו של חישוף האמת או המופת שכאן, העטופים במידותיו 

התרומיות של ר' יעקב יוסף, מכּוון אל עצם מעשה הכתיבה שהוא שותף בו. מעשה זה 

של המחבר או המחברים הוא בבחינת תנועה נפשית בלתי פוסקת, המשתקפת לאין־

סוף כבתמונת ראי.74 הצדיק אמנם נגנז לשמי מרומים, והטקסט שחיבר אזוטרי כדי כך 

שהוא בבחינת נעלם גמור, אולם אותה תנועה שבנפש המשתקפת כאן במעשיהם של 

המחברים, הנאחזים אלה באלה ומכוננים זה את זה כטקסט, מעין רישום של פגישתם 

פנים אל פנים עם הנשגב, יש בה משום התגלות להמון. 

השוו תיאור דומה של ראייה קולקטיבית של עמוד אש מעל קברו של ר' שלם שבזי: הזז, יעיש   72

)לעיל הערה 15(, ד, עמ' 38.

'כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא וגמירי דלא אפסיק עמודא דנורא אלא   73

אי לחד בדרא אי לתרי בדרא' )כאשר נפטר ]ר' שמואל בר יצחק[, הפסיק עמוד אש בינו לבין כל 

העולם ולמודים אנחנו שלא מפסיק עמוד אש אלא אם לאחד בדור אם לשניים בדור; בבלי, כתובות 

יז ע"א(. בדומה לכך האגדה מספרת שבלווייתו של הרמ"ק היה האר"י מלווה את מיטתו, 'והעיד 

עליו שראה שלווהו תרין עמודי דנהורא, וגמירי דלא אתחזי אלא לחד בדרא או לתרין בדרא' )והעיד 

ומקובל שאינם נראים אלא לאחד בדור או לשניים בדור;   עליו שראה שליוּוהּו שני עמודי אור, 

ר"מ ב"ר מנחם מפראג, ויקהל משה, דעסוי תנ"ט ]1699[, דף ז ע"ד(.

קרינת  של  מתעד  או  כרושם  יוסף  יעקב  ר'  דמות  שבין  ביחס  מצויה  זו  להכפלה  מעניינת  דוגמה   74

האור המופקת מרבו לבין דמותו של המספר כמתעד קרינה זו: תיאור חזיון האור כמראה שנגלה 

ורימון,  )פעמון  המספר  מפי  ראייה  כעדות  נמסר  ורימון'  'פעמון  בעל  בקבורת  הנוכחים   לכל 

עמ' 13(; בהקבלה ברורה לכך מתאר המספר כי בעת ששמע ר' יעקב יוסף את חידושיו של רבו 

'האירה נשמתו משמיעה בעלמא' )שם, עמ' 12(. 



שובו של המחבר – על 'פעמון ורימון' לחיים הזז

]165[

]27

לסיכום, נראה כי כעת ניתן לפרש את הְּפִנייה יוצאת הדופן של הזז לכתיבת סיפור   

הגיוגרפי על דמות רבנית. היכרותו הממושכת והבלתי אמצעית של הזז עם האישיות 

יוצאת הדופן של הרב אריה לוין, שעל בסיס דמותו עוצב גיבור הסיפור, ר' יעקב יוסף 

מרגולין, יצרה את התנאי ההתחלתי לכך. אולם להזז לא היה די בזה. על מנת לעצב 

דמות מופת שיש בה מן הנשגב בעיניו, נאחז בפרט מסוים מתוך קורותיו ופועלו של 

ר' אריה שנחשב עד כה שולי ביחס למכלול עשייתו, והביאֹו לידי פיתוח אמנותי מלא: 

הוא עיבד באופן חופשי את מפגשיו של ר' אריה עם המקובל בעל ה'לשם שבו ואחלמה', 

שהועלו בקצרה על הכתב על ידי ר' אריה עצמו, ועיצב את דמות גיבורו ְּכסֹוֵפר המעלה 

על הכתב את חידושיו של המקובל ורושמם מפיו. כך העלה הזז על נס את אחד מאופני 

מול  הגמורה  וההתבטלות  לכתיבה  ההתקדשות  חיי   – בעיניו  ביותר  הנעלים  הקיום 

בעוד  שלו.  המקורי  השבחים  בסיפור  הכול  מעל  להבליטם  מעוניין  שהיה  הטקסט, 

שתוכנו של הטקסט )ספר הקבלה 'פעמון ורימון' וכן אישיותו של המקובל( נפקד מן 

הסיפור, הרי הממשות הגדולה ביותר הנוכחת בו היא עצם מעשה הכתיבה: מחבר )הזז( 

המכונן בכתיבתו מחבר )ר' יעקב יוסף / ר' אריה( המכונן בכתיבתו מחבר )בעל 'פעמון 

ורימון' / בעל ה'לשם'(. אם כן הסטת המבט מן הטקסט אל המחבר הממשי )ובחזרה, 

מן  המשתקפים  ודינמיים,  רחבים  משמעות  מבני  ליצירת  כאן  תורמת  חלילה(  וחוזר 

המפגש המתמשך של היוצר עם מעשה היצירה.




