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  'האדונית והרוכל, 'י עגנון"ש

         עליזה שנהר

   :'האדונית והרוכל, 'י עגנון"ש
  תשתיות סיפוריות 

  

  מאת

  שנהר עליזה 
1  

  

, ופירוש, ורר פירוש לפירושמפני שפירוש ג... כל פירוש מיותר 

לסוף הפירושים עצמם עושים עצמם ענין . פירוש לפירוש

בתוך כך שנותיו של אדם יוצאות ולא נתפרשו , להתפרש

  1.הפירושים

  א
1  

י "לעיצובו האמנותי של ש) הטקסט הסמוי(זיהוין של זיקות הגומלין שבין המקורות השונים 

הנפשי -  אמנותו של היוצר ולהכרת עולמו הרוחניהכרחי להבנת מלאכת) הטקסט הגלוי(עגנון 

שברי (בין אם הם משובצים בטקסט ובין אם הם נרמזים , המקורות הרבים והמגוונים. כאחת

) לאומיים ועלילות סיפוריות- מוטיבים מסיפורי עם יהודיים ובין, קטעי אמרות ואגדות, פסוקים

והם , נית העשירה והמורכבתעשויים לסייע לקורא בפענוח משמעותה של היצירה העגנו

המספר משעבד את המקורות השונים שעמדו לפניו לצורכי : לאמור. שלובים אורגנית ביצירה

  .היצירה האמנותית כך שהם נטמעים בה

המופיע ', האדונית והרוכל'בין מפרשי עגנון יש כאלו המבחינים בזיקה ברורה בין הסיפור 

 ıי עגנון " כי הסיפור ששלח הסופר ש3, סובר דן לאור,למשל, כך.  לשואה2',סמוך ונראה'בקוב

 ıבמה שהתרחש , בדרך משלו,  נגע–' האדונית והרוכל '– 4שערך יעקב פיכמן', בסער'לקוב

       
  .קסג' עמ, ז"אביב תשכ- ירושלים ותל, האש והעצים', ספר תכלית המעשים, 'י עגנון"ש 1
 .102–92' עמ, ז"אביב תשכ- ירושלים ותל, סמוך ונראה', האדונית והרוכל, 'י עגנון"ש 2
 .349–348' עמ, ח"אביב תשנ- ירושלים ותל, ביוגרפיה: חיי עגנון, דן לאור 3
 .ג"תל אביב תש, מוגש לחייל ולחיילת העבריים: מאסף: בסער, )עורך(פיכמן ' י 4
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 –המתבסס על מוטיב נפוı בפולקלור היהודי המזרח אירופי , הסיפור. באותו הזמן באירופה

, לדעת דן לאור,  הוא–ך לקרבנה ההופ, המפגש בין אישה נוכריה צמאת דם לבין גבר יהודי

  .משלו של עגנון על גרמניה
2  

ונעשה ' אדונית'מוצא לו רוכל יהודי מחסה בביתה של , לאחר שאיבד את דרכו ביער, כזכור

) בעליה(ואף ישן במיטתו של בעלה , אוכל על שולחנה, הוא מתגורר בביתה: בית- אצלה לבן

 האישה הנוכריה גורמים לרוכל להתרשל החיים המשותפים והמענגים בחברתה של. לשעבר

, זונח את המנהגים והטקסים היהודיים, הוא אוכל טריפות: בקיום מצוות שהקפיד עליהן בעבר

שהמציאה , על דעתו לא עולה כלל כי האדונית. ומסתגל בהתנהגותו ובלבושו אל בני המקום

כפי , אכול את בשרולשתות את דמו ואף ל, זוממת להורגו, לו מחסה ושמארחת אותו בביתה

אלא שלמזלו נמצא אז , באחד הלילות מתבצע ניסיון הרצח, ואכן. שנהגה בבעליה הקודמים

כמה , צעק יוסף, אבי שבשמים': לשם יצא לרגע כדי לקרוא קריאת שמע, הרוכל בחצר הבית

את האדונית עצמה מצא . בשובו גילה כי מיטתו מלאה חורים ועליהם טיפות דם. 'נתרחקתי

ביום שבא אל ,  זו סכין הציידים שקנתה אצלו–וסכין בידה , א מושלכת פצועה על הקרקעכשהי

חיזר ממקום . ואותו רוכל נטל קופתו, 'ימים אחדים לאחר מכן מתה האדונית. ביתה לראשונה

  ).102' עמ(' והכריז על סחורתו, למקום

 שבין האישה שבה המחיז את המפגש הפטלי, עגנון כתב אלגוריה, סובר לאור, למעשה

שמה . בן דמותו של היהודי הנצחי, נד- לבין הרוכל הנע, שהיא סמלה של גרמניה, הקניבלית

 –יוסף , בעוד ששם הרוכל, הבליט את זיהויה של האישה עם התרבות הזרה, הלני, של האדונית

חסות של העולם -  והציג את הרוכל היהודי כבן–רמז לסיפור המקראי על יוסף ואשת פוטיפר 

ייצג את המרחב הפיסי והרוחני של , מקום המפגש של האדונית והרוכל, ואילו היער. וכריהנ

אך במאמר . שזכתה לתחייה מחודשת מאז כינונו של הרייך השלישי, התרבות הטבטונית

נזהר המבקר והחוקר ברוך ', בסער'שפורסם זמן קצר אחרי הופעת , ראשון על הסיפור

באופן ישיר אל הנסיבות של מלחמת העולם השנייה ' הרוכלהאדונית ו'קורצווייל מלקשר את 

 הבדידות האיומה של –דרך הפרובלימטיקה האישית 'כי , עם זאת הצביע על כך. השואהו

. 'בדידותו בין הגויים, תופש המשורר את הגורל האיום של עמו,  במובן העגנוני המיוחד–האני 

 של הרוכל בקיום המצוות בביתה של הלני התרשלותו: גם יתר חלקי הסיפור נענו למשוואה זו

והסתגלותו למנהגי המקום שיקפו היטב את תהליך ההתבוללות של העם היהודי בין אומות 

אולם ההתבוללות לא העניקה ליהודים חסינות כלשהי מפני .  במיוחד בין הגרמנים–העולם 

סיפקו את הכלים היהודים הם ש: יתרה מזו. שנאת העולם הגויי ותאוות הרצח שלו כלפיהם

שהוא ', סכין של ציידים'שהרי יוסף הרוכל נדון להישחט על ידי הלני באמצעות , לרוצחיהם

אך לא זו הייתה המילה . ודווקא הרהורי התשובה שלו הם שמנעו את מותו; עצמו מכר לה

מתברר , 'כתב קורצווייל בסוף דבריו', אם נשים לבנו לרוכל כסמל עמו': האחרונה של הסיפור
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מה יהיו המקומות . הרוכל חזר למצב המסוכן של התחלת הסיפור. שהסיפור נגמר בלי פתרון

, במישור הראשון... ?האם אינו יכול להיפגש באדונית אחרת... ?שהוא עוד יעבור בהם

  5.'המסוכן עומד וכוח החסד אינו מגיע אליו' הסמל, 'הלאומי כביכול
3  

כך . לשואה' האדונית והרוכל' ישירה בין הסיפור כי לא כל מפרשי עגנון רואים זיקה, נראה

  6:למשל שואל יעקב בהט

לאו דווקא על רקע ] ש"ע, הכוונה להצלתו של יוסף[האמנם לא תיתכן הצלה מעין זו 

מות הבעלים הקודמים , שהעובדה באשר היא, ודאי? אלא על רקע אנושי כללי, יהודי

אינה תשובה , י טמיעתו של עמנוטמיעת עמים ארורים וא, כלומר. והצלתו של יוסף

שהרי העובדה החיצונית אין בידה ואסור לה לכפות פתרון על בעייה , על שאלתנו

  7.פנימית של היצירה- אומנותית

  ,ממשיך בהט', אכן'ו

ניצוד , כל אדם טועה בדרכי חייו. אפשר לתאר תהליך מעין זה מבחינה אנושית טהורה

ט שערי "ם הוא גם שוקע מטה מטה ויורד למבעטיי, שהוא גופו יוצרם, בידי כוחות

ויש , לא ננעלות שערי התשובה לפניו, אולם כל עוד לא נכנס בשער האחרון. טומאה

אין ההקשר יהודי ,  הואיל וכך–ידי מעשים אנושיים טהורים - לו תקווה להיטהר על

  8.תוצאה אורגאנית של הסיפור וזה פגמו העיקרי, הכרוכה במהותו של זה, והצלה

סמליות האוניברסלית ורשמו החי של הטקסט הגלוי מאפשרים להבין את הסיפור גם מחוı ה

אך קיים גם המישור , ההקשר הייחודי מקנה אמנם לסיפור עושר וגיוון. להקשר היהודי הייחודי

התעייה בדרכי החיים והתקווה להיטהר , הטעות הגורלית, החטא', אני'כגון בדידות ה, הכללי

  .אנושיים טהוריםבאמצעות מעשים 

נכנס . היה מהלך שעה ועוד שעה. אותה שעה כבר שקעה החמה ונתעלמה ממנו הדרך

החושך כיסה את הארı והלבנה לא . לבין האילנות ויצא וחזר ונכנס לבין האילנות

  ).92' עמ(האירה בשמיים 

הרוכל כך מגיע . אלא גם בדרכי החיים, לא רק הדרך הקונקרטית, תעייה בדרך, אם כן, זוהי

גולים לא כדי , מגורשים, שלכאורה מתגלה כמדינה האוספת זרים תועים, אל האדונית
       
אביב - ירושלים ותל, י עגנון"מסות על סיפוריו של ש', י עגנון"לש" האדונית והרוכל", 'קורצווייל' ב  5

 .129–123' עמ, ג"תשכ
 .132–117' עמ, ז"חיפה תשכ, עיוני מקרא: הזז' י עגנון וח"ש, בהט' י: ראו למשל  6
 .122' עמ, שם  7
 .שם, שם  8
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לא נתנה לו להתייגע לא בבית ולא 'אבל האדונית שלנו . להטיב אתם אלא כדי לנצלם

). 96' עמ(' הטילה על עצמה כל עבודה ופינקתו במאכלים ובמשקאות, אדרבא, בשדה

לעולם מבשר רע ולרוב נעשה ) 'הנזל וגרטל'( העממית שהוא מוטיב ידוע בספרות, הפיטום

  .קניבלית, על ידי אישה דמונית
4  

כי , נראה? מהם אפוא המקורות הספרותיים העממיים שמהם שאב עגנון את תשתיות סיפורו

, כפי שניווכח, בסיפורו. שאל עגנון ממקורות יהודיים וזרים כאחד, כמו ביצירות רבות אחרות

, )1924–1912(שהרי עגנון שהה שתים עשרה שנים בגרמניה , ורות גרמנייםשאל עגנון גם ממק

  .למד את השפה הגרמנית וִהרבה לקרוא בה

, מעשיות אלו. כמו בסיפורנו, אימה ופחד, במעשיות הגותיות מצוי לרוב יסוד של מסתורין

רות מערערות בלב הקורא את ביטחונו בזהותו האנושית ומעור,  ביסודות אכזרייםהרוויות

והרי פיצול ? עד איזה גבול אנחנו אנושיים ועד איזה גבול אנחנו חייתיים: כגון, שאלות

מצוי בעיצוב דמותה של האישה הקניבלית , הפנים בין האנושי לחייתי ובין הראלי והפנטסטי

  . הלני–בסיפורנו 

 יש 9.אחשורוש, הנצחי, בצפון אירופה רווחו לרוב האגדות על היהודי הנודד, יתר על כן

אך מתגלה לאחר , יוצר קשר רומנטי עם נסיכה, נוסחים שבהם משתקע היהודי הנודד בארמון

ייתכן כי אגדות אלו היו מוכרות לעגנון והוא . דמה של הנערה, מכן כערפד הצמא לדם נוצרי

אלא האישה ,  לא היהודי הוא הצמא לדם האישה הנוכריה–היפך את האגדה האנטישמית 

  .והנוכריה צמאה לדמ

' הטירה'לעלילת ' האדונית והרוכל'וכבר הצביע הלל ברזל על הדמיון המפתיע בין עלילת 

ואותם ,  שניהם מספרים על נוודים שיצאו ממקומם ונקלעו לסביבה עוינת10.של קפקא

  .מצטיירים בעיניהם כמקלטים ארעיים, שאליהם באו הרוכל והמודד, מקומות

הם מופיעים עם הצעות מפתות להגשת סיוע : יםגם התכסיסים שנוקטים שני הנוודים דומ

) 'הטירה'(' ק. סבון ותמרוקים, מטפחות, סדינים, יוסף מציע דברי קישוט: לאדוניהם החדשים

מתקן את גג , יוסף מוכר סכין של ציידים. אך הצעותיהם נדחות. בא למדוד את קרקעות הכפר

, הופך להיות שמש בית הספר' ק. תהבית הדולף ונשאר לחיות חיים טפיליים על חשבון האדוני

שניהם נוקטים בתכסיסי הסתגלות . אך מורי בית הספר רואים בו מטרד ורוצים להיפטר ממנו

מנסה לקשור קשרים עם אנשי ' ק. יוסף מתלבש כמנהג המקום ואוכל מאכלים אסורים: נוספים

: ר לחיים חדשיםולגבי שני הנוודים הארוס הוא הגש. הכפר ומציע להם את שירותיו הטובים

אין ביכולת שניהם להגיע , אך למרות הקרבה הגופנית,  לפרידה–' יוסף מתחבר אל האדונית וק

       
9  G. Hasan-Rokem and A. Dundes (eds.), The Wandering Jew: Essays in the Interpretation of a 

Christian Legend, Bloomington Indiana 1986  
  .285–282' עמ, 1972רמת גן , מחקר משווה: בין עגנון לקפקא,  ברזל'ה  10
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  .לקשר של קבע, לנישואים

ושניהם מתקדמים באכסניות , בחשיכה, הנוודים מגיעים בליל אופל. גם התפאורה דומה

חדר הכלים הישנים בלילה השני עובר ל, יוסף לן תחילה ברפת הישנה בחצר. הארעי שלהם

אות לגמר היחסים , בעת סכנה הוא חוזר לחדר הכלים הישנים. ומגיע עד מהרה למיטת האדונית

בלילה . במקום שורı עכברושים, לן בפונדק על שק של קש באולם האורחים' ק. עם האדונית

 השני מוצאים לו קרטון בעליית הגג ואת הלילה השלישי הוא כבר מבלה עם פרידה על רצפת

  ).הגבוה במעלה(' פונדק האדונים, 'הפונדק
5  

הוא גיבור , י עגנון"גיבורו של ש, יוסף, הוא גיבור נוצרי, גיבורו של קפקא', אך שעה שק

מה ': וגם האדונית שואלת פעמיים' רוכל אחד יהודי'יהודי וכבר בתחילת הסיפור הוא מוצג כ

  .?'אתה מבקש כאן יהודי

מועצם לא רק בשל הבדלי ' האדונית והרוכל'ון שהעימות בסיפורו של עגנ, מכאן

תכונה זו . לאומית- אלא גם בשל השונות המינית והדתית, כנרמז מכותרת הסיפור, המעמדות

  .אופיינית לסיפורי עם יהודיים רבים

  ב

על חיי הרוכל . הן המקראית הן המדרשית, עגנון שאב גם מעלילת יוסף ואשת פוטיפר, כאמור

  :ןוהאדונית מספר עגנו

והוא אוכל ושותה ונהנה וישן על , ובכן יושבים היו כאחד בבית אחד תחת גג אחד

שכל אותם , אבל על דבר אחד היה תמיה. מיטה מוצעת ואינו חסר לכאורה ולא כלום

. בראשונה היה סבור שגנאי לה לסעוד עמו. ימים לא ראה אותה לא אוכלת ולא שותה

  ).96' עמ(די היה תוהה יותר ויותר משנתרגל בה ושכח שהיא אדונית והוא יהו

וכל שיש לה נתנה , דרים הם כאחד בבית אחד בחדר אחד ומטתה סמוכה למטתו '–ובהמשך 

  ).97' עמ(' חוı מן הלחם שאינה אוכלת עמו על שולחן אחד, בידו

ויעזב כל ': 6סירובה של האישה הנוכרייה לאכול איתו מזכיר את המסופר בבראשית לט 

בבראשית מג , ובהמשך', כי אם הלחם אשר הוא אוכל, סף ולא ידע אתו מאמהאשר לו ביד יו

כי לא יוכלון המצרים לאכל . לבדם, האוכלים אתו, ולמצרים, ולהם לבדם, וישימו לו לבדו': 32

  .'כי תועבה היא למצרים, את העברים לחם

 –) 95' עמ(' שדהבכל יום התקינה לו סעודה מכל אשר היה לה בבית וב '–ועוד בענייני אכילה 

בכל אשר יש ' את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת ה' ויברך ה': 5אזכור למסופר בבראשית לט 

אלא , הוא הנותן לגיבורנו יוסף את הטוב' שהרי לא ה, והאירוניה ברורה. 'לו בבית ובשדה

  .לצרכיה שלה, האדונית אשר מפטמת אותו
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נתאנח הרוכל על  '–אדונית מספר עגנון על התעניינותו של הרוכל יוסף בבעליה של ה

מה . אתה מבקש לדעת, אם השוטרים אינם יודעים, אמרה לו. כיצד נהרג, בעלה שנהרג ושאל

  ).94' עמ(' אם חיה רעה אכלתהו או אם נשחט בסכין, אכפת לך באיזו מיתה נהרג
6  

, ה אכלתהוחיה רע, כתנת בני]: יעקב[ויאמר ': 33הדברים הם כמובן בסגנון בראשית לז 

אשר אינו נרמז לרמזים השקופים של האישה , רמז לעתידו של הרוכל יוסף: 'טֹרף ֹטרף יוסף

שלא התפתה לאשת פוטיפר ושילם על כך מחיר אישי , אלא שבניגוד ליוסף הצדיק. הקניבלית

ונדמה לאנשי , במדרש, גם יוסף המקראי פשט בגדיו. לא עומד יוסף של עגנון בפיתוי, כבד

 מה כתוב –" ותישא אשת אדוניו את עיניה"'. ולכן נענש בפיתוי של אשת פוטיפרהמקום 

 לגיבור שהיה עומד בשוק וממשמש –" ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה: "למעלה מן העניין

אי את : אמרו ליה,  נאה גיבור–לי יאי , לי נאה: אמר, בעיניו ומתקן בשערו ומתלה בעקבו

, הנה דובה לפניך, אם אתה ראוי, אם אתה גיבור(= קמך קום קפחנה הא דובא, אי את יאי, גיבור

  ).א, ר פז"בר(' )קום וקפחנה

 –וגיבורנו ). 3יח ' וי(' ובֻחֹקתיהם לא תלכו'משום , ל"על פי חז, התנהגות זו אסורה כמובן

  ).95' עמ(' פשט בגדי רוכל ולבש בגדי חירות ונתחבר לאנשי המקום עד שהיה כאחד מהם'

הוא מתגלה כאדם חלש . אך גם נוטה לנוחות ולנהנתנות', אדם תמים'היה אמנם , לנויוסף ש

ואינו עוזב את המקום גם כשהוא מודע לסכנה הצפויה , אופי ולכן הוא מוותר בנקל על זהותו

שעה שהמספר , כך. הוא ממשיך להיות תלוי בחסדי האדונית ומצוי בעמדת חולשה ברורה. לו

במגמה להצביע , יוסף ואשת פוטיפר בגורלו ובאופיו של יוסף הצדיקהמקראי שוזר את עלילת 

, נכשל יוסף העגנוני במבחן הצדיקות, הגבר העברי, על עמדתו המוסרית העמוקה של יוסף

  .בניגוד ליוסף המקראי

היא הרי . כוחה גם במסתורין שבה. היא בעלת המעמד והכוח, בעלת המקום, ואילו האדונית

למרות . ישירה ובוטה, מדברת בלשון ציווי, היא נוהגת בהתנשאות, צמהיודעת את האמת על ע

הוא מגלם את הצד התלותי והחלש אשר . שהיא האדונית והוא הרוכל, לעתים, שיוסף שוכח

המיוחס בדרך , הֵמניע, ואילו היא מייצגת את הצד החזק, הצד המּוַנע, בדרך כלל מיוחס לנשים

הנשים מעוצבות כחומר ) ב"סנהדרין כב ע, בבלי(מוד לפי אחד המאמרים בתל. כלל לגברים

אשה גולם היא : אמר רב שמואל בר איריא משמיה דרב': בידי הגברים באמצעות בעילתן

  .')5נד ' יש" (כי בועליך עושיך: "שנאמר. ואיננה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי

  .לא כך בעיצוב סיפורנו, כאמור

נתון להשפעת , חלש, הוא גיבור סביל. הוא אנטי גיבורוהרי ברבים מסיפורי עגנון הגבר 

עצמאית אבל יכולה להיות גם דמונית , היא שתלטנית, לעומתו האישה היא בעלת היזמה. אישה

בן המאה , הרי הוא יוסף ֹּדלה ריינה, כי ניתן למצוא בסיפור גם רימוזים ליוסף נוסף, ייתכן. ושטנית

מקובל , כזכור, יוסף ֹּדלה ריינה היה. עם יהודיים רביםשהיה גיבורם של סיפורי , החמש עשרה
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הוא הצליח לאסור את . שעסק בקבלה מעשית וניסה לקרב את הגאולה באמצעים מגיים שונים

אך שעה שעלה בידו להגיע אל מטרתו זחה עליו דעתו , לילית וסמאל בדמות כלבים שחורים

דבק בלילית והתקשר עם , ות רעההביאה לכך שיצא לתרב, שנבעה מחולשות אנוש, וגאוותו

  11.בסופו של דבר שם יוסף ֹּדלה ריינה קı לחייו. שהייתה לו לפילגש, הלני, אשת מלך יוון
7  

חדרו גם , כי המוטיבים הסיפוריים על נשים קניבליות שרווחו במסורות האירופיות, מסתבר

  .למסורת הסיפורית היהודית

 מצאו בתחום 12,אשר כפי שמבהיר יוסף דן, הושפע עגנון מספרות חסידי אשכנז, וכנראה

אולם עניינם בדמונולוגיה לא הצטמצם . הדמונולוגי שפע דוגמאות לענייניהם התאולוגיים

כחלק מן ,  לעצמו–אלא היה להם עניין גם במקרה כשהוא , בחיפוש אחר משמעות תאולוגית

, ן האמונות העממיותדמונולוגיה זו שאובה בחלקה הגדול מ. המציאות שנבנתה על ידי הֵאל

  .שהשפיעו על ספרות חסידי אשכנז, שרווחו במאה השתים עשרה בגרמניה ובצרפת

  :דן מביא כדוגמה את הסיפור הבא

אם גופו , אפילו לאחר מיתה מזקת, או כעין סטירייש, מכשפה שממיתה בכשפים

קחו : אמרה[...] לא תוכלי להנצל מידינו : ואמרו לאחת. נמשח באותו דבר הידוע להם

  13.ולא תוכל רוחי להזיק לכם, עד שתכנס בארı, יתד והכו בלחיי בתוך פי

אשר אמור בספרותם של חסידי אשכנז , הכינוי למכשפה, הלטינית' סטריגא'היא ה' סטירייש'ה

בסיפור זה מוצאים . האוכלת תינוקות ומוצצת את דמם, ובסביבתם בעיקר במכשפה קניבלית

עניינם של האנשים אשר הצליחו : ה דמונית או פתולוגית זויחס טבעי ופשוט ביותר לתופע

כי כמוה , על ידי הריגתה, לתפוס מכשפה כזאת הוא רק במניעת הסכנה הנשקפת ממנה

כתמורה להריגתה בדרך המתאימה מוכנים הלוכדים .  המוות הרגיל אינו חל עליה–כוומפיר 

אין בכך משום הוכחה אומר . ניבליים הק–דהיינו מחילת חטאיה הוומפיריים ', יהיה לך כפרה'ש

הדבר . אותה פנייה ואותה הצעה יכולה לבוא גם מכיוון נוצרי. שהסיפור הוא יהודי, יוסף דן

למרות ; שאין רואים במכשפה יצור הקשור בשטן או בכוחות רעים מבחינה דתית, הבולט הוא

  .ר עליה ותו לאסכנה שיש להתגב, טבעי רואים בה תופעה מציאותית וטבעית- היסוד העל

  :מתבטאת גם בסיפור הבא, ומפירית כתופעה טבעית- ראיית האישה הדמונית

שינה אחת י, בלילה עמה  נשיםוהיו שתי. והיתה חולה ביותר, א"אשה אחת היתה שטריי

  ,]באוויר[ורצתה לפרוח , והיתה מנפצת שערה, יהואותה חולה עמדה בפנ. ואחת ערה

       
  .176–170' עמ, 1974ירושלים , עיונים בתולדותיו:  בימי הבינייםהסיפור העברי, יוסף דן  11
  .שם, שם  12
, )א"תשכ(תרביı ל ', יהודה החסיד' סיפורים דימונולוגיים מכתבי ר, 'ל"הנ: ראו גם; 170' עמ, שם  13

 .279–278' עמ
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ותפשו את החולה , רה צעקה והקיצה את חבירתהוהע. ורצתה למוı דמה של ישינה

 היתה –אם היתה מזקת להמית את אשה אחרת . ואחר כך ישנה עוד, א"השטריי

כי צריכה אשר בא , א"וכיוון שלא יכלה להזיק לאחרת מתה השטריי, א חיה"השטריי

  ).סימן תתתרסה, ספר חסידים(לבלוע את הדם מן הבשר , מן הדם
8  

ומקבילות רבות לו , שכמוהו מוצאים בספרות חסידי אשכנז, ה ומפיריתזהו מעשה מובהק באיש

רבים מן הסיפורים המקבילים הללו הגיעו . באמונות העממיות של עמי האזור באותה תקופה

. כגון בסיפורי האחים גרים, בני המאה התשע עשרה, לידינו בעיבודים ובגלגולים מאוחרים

שעניינו ', הנזל וגרטל'או סיפור , ספרות חסידי אשכנזהמופיע ב', כיפה אדומה'סיפורים כגון 

אלא שרבים ,  כל אלה מוָצאם באותה שכבה של אמונות עממיות–מן הסוג הנזכר ' שטרייא'

עד שנאספו על ידי חוקרי , פה בדרכים שונות- מסיפורים אלה לא נרשמו בזמנם והתגלגלו בעל

שכנז אשנב לראות את עולמם הרוחני מבחינה זו פותחת ספרות חסידי א. פולקלור מודרניים

אך גם מהצד , לאו דווקא מן הצד היהודי של האמונות הללו, של ימי הביניים במרכז אירופה

  .סיפרו אותם ואחר כך העלו אותם על הכתב, היהודי הואיל והיהודים אימצו אותם

ה של הכיר את הסיפורים הדמונולוגיים של חסידי אשכנז ואת דמות, אפשר לשער, עגנון

  .שאותה עיצב בסיפורו, הקניבלית- האישה הוומפירית

אלעזר מוורמס ' יהודה החסיד ותלמידו ר'  כי בכתביהם של ר14,עלי יסיף מוסיף ומבהיר

שאין , ויצורים דמוניים רבים אחרים) וורוולף(אנשי זאב , ערפדים, דרקונים, לרוב, מופיעים

. מאד בפולקלור הגרמני של ימי הבינייםאך הם רווחים , להם זכר בספרות היהודית הקדומה

שימשו ביטוי לחרדות של החברה מפני , שחדרו לתרבות היהודית, האמונות והסיפורים

  .שלא היה להן הסבר, היעלמות בחשכת היערות ומפני תופעות טבע מסוכנות

כך חדרו גם סיפורי עם על מכשפות טורפות ילדים ועל מכשפות העושות שימוש מיני 

כך גם , דתית- וכפי שהכישוף הנשי הוא ביטוי לדיפרנציאציה חברתית. בגבריםבנערים ו

תרבותי בין היהדות לנצרות למישור - אשר מעתיקה את העימות הדתי, הקניבליות הנשית

  .'האדונית והרוכל'כך הם גם פני הדברים ב. העממי

  ג

ים המודל של אף בסיפורו מתקי. גם את יסוד השכר והעונש שאל עגנון מסוג סיפורים זה

, כפי שראינו, חייה.  האישה הקניבלית נענשת בעונש התואם את חטאה–' מידה כנגד מידה'ה

כלפי חוı היא . בנויים ממערכת כפולת פנים של חוı ופנים, וכמו בסיפורים רבים מימי הביניים

ות אך כלפי פנים היא אינה אנושית והיא נוהגת בניגוד מוחלט למה, אישה הנראית ככל הנשים
       
  .399–380' עמ, ד"ירושלים תשנ, סוגיו ומשמעותו, תולדותיו: סיפור העם העברי, עלי יסיף  14
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  .היא ניזונה מדמם של גברים ומבשרם: האנושית והנשית

הוא , ל"על פי חז, מקור המוות. היו קשורות לדם כבר בעולם העתיק, כך מסתבר, נשים

לפיכך מסרו מצוות נידה . וגרמה לו חווה מיתה... אדם הראשון דמו של עולם': חוה, באישה

, אמר רבי יצחק? נידה מאי טעמא': וראיםובמקום אחר אנחנו ק) ו, שבת ב, ירושלמי(' ...לאשה

שעל החטא , מכאן). ב"שבת לא ע, בבלי(' היא קלקלה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחדרי בטנה

  .בדם הנידה, שחטאה האישה בהתנהגותה המינית היא חייבת להענש באברי מינה
9  

מאבדת שהרי האישה , לחרדות בקרב הגברים, תקופות רבות, הקישור בין האישה לדם גרם

מי , למשל, כפי שמת, דם מדי חודש בחודשו ועל אף זאת אינה מתה כתוצאה מאובדן הדם

  .שנפצע בקרב

והרי לדם . להשלמת הדם החסר, מכאן האמונות השונות על הצורך של הנשים בשתיית דם

האישה , הלנה בסיפורנו. והוא מילא תפקיד חשוב בפולחנים הקדומים, יוחסו כוחות מגיים

בתודעה , כך. מסמלת אף היא את הפחד מפני הכוח הנשי הקשור בדם, קניבלית- תהוומפירי

יצור שולי בחברה הפטריארכלית והיא , כידוע, שהיא, הפטריארכלית נתפסת האישה- הגברית

  .לכישוף ולמוות, למין, לטומאה, )גן העדן(מתקשרת לחטא 

, ירה הציבורית ולא לנהוגזו הסיבה לכך שעל הגברים לביית את הנשים ולהרחיק אותן מן הז

שנסחף אחר אישה שהתגוררה ביער רווי הסכנות ובחר בטבע , גיבור סיפורנו, כפי שנהג יוסף

  .במקום בתרבות

שטראוס תיאר בהרחבה את המעבר הגורלי של האדם מטבע - חוקר המיתוס הנודע לוי

בראש . ניםבמישורים שו, בהקשר היהודי,  הניגוד בין טבע לתרבות בא לביטוי15.לתרבות

יוסף (' התרבות'שהם מייצגי , ובראשונה קיימת ביהדות הבחנה ברורה וחדה בין יהודים

  ).הלני בסיפורנו(' הטבע'שהם מייצגי , ללא יהודים) בסיפורנו

רק מי , שאינה מאפשרת חריגה מגבולות, שהיא תרבות ממיינת קפדנית, בתרבות היהודית

 התחום הגולמי והלא מוגדר של הטבע ונכנס אל יוצא מן, שקיבל עליו את עולה של התורה

נוסף על ההבחנה בין יהודים לגויים קיימת הבחנה בין זכרים . התחום המוגדר של התרבות

, הדתי- בסדר הפטריארכלי, אך הטבע הכאוטי והמתפרı יוחס, )'טבע'(לנקבות ) 'תרבות'(

  .שהפכו לניגוד המוחלט של הקדושה והתרבות, לנשים

, )'טבע'(לא יהודיה ) 'טבע'(של הטקסט הספרותי מצויה דמות של אישה כאשר במרכזו 

ואולי גם (בתבנית הסיפורית היהודית המוכרת . מוכפל ומועצם הניגוד בין הטבע לתרבות

מודגשת מיניותה של האישה ', האישה המפתה'של ) החביבה על ציבור המאזינים לסיפורים

זה יסוד הסיפור . כדי לפתות את הגבר העברי) השמורה לגברים(אשר נוקטת יזמה , הנוכריה

       
15  C. Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked, J. and D. Weightman (trans.), London 1969 
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  16.בספר בראשית פרק לט, המקראי על אשת פוטיפר ויוסף

את , אשר אמור היה לייצג את התרבות היהודית, הגבר: אך בסיפורנו מתהפכים היוצרות

, יהדותו- מתגלה כמי שמתעלם מתרבותו, שאותה יש לרסן, בניגוד לאישה, התרבות והשליטה

מצביע בהתנהגותו , יוסף, היהודי: על פי התפיסה היהודית. ך המערכות ושיבושןוכך חל היפו

, כאשר', בטבע'זרותו ומחויבותו ונבלע , מעמדו, הוא שכח את יהדותו'; טבע'על שיוכו ל

  .חש ביטחון במעמדו, בשוגג
10  

בכל יום ': שאותם מכינה האדונית ליוסף, התרבות מיוצגת גם על ידי המאכלים המבושלים

כל עוף טוב וכל עוף שמן ואם צלתה לו , סעודה מכל אשר היה לה בבית ובשדה] לו[התקינה 

היא נמצאת מעבר לגבולות התרבות משום , עם זאת). 95' עמ(' בשר בחמאה לא משך ידו ממנו

לאחר שהאדונית פצעה את . כמו בעלי החיים בטבע, שהיא ניזונה מבשר גברים ומשתיית דם

אבל כל מאכל שנטלה לתוך פיה  '–הוא מתקין לה תבשיל , וט את יוסףבניסיונה לשח, עצמה

הואיל והיתה למודה לאכול בשר בעליה , שכבר שכחה תורת המאכל שבני אדם אוכלים, הקיאה

  ).102' עמ(' כדרך שביקשה לעשות לו, ששוחטתם ואוכלתם ושותה את דמם

, ילה מעידה על אבדן התרבותכי מבחינה יהודית התנהלותו של יוסף בכל הקשור לאכ, מובן

  .שעל פי העיקרון העממי של שכר ועונש חייבת גם להיענש

יפה , כאישה צעירה, כפל הפנים של הלני בא לביטוי גם במראה האנושי שלה, כאמור

הניזונה רק מבשר בעליה , ומושכת ובד בבד במהות הבלתי אנושית שלה כאישה קניבלית

  .ומשתיית דמם

בראשונה כשהראית את  '–' כלבה' מהותה לטבע מכנה את עצמה הלני עצמה קושרת את

עד , ועכשיו אני עצמי נושכת אותך ככלבה מטורפת, עצמך לפני רציתי לשסות בך את הכלבה

  ).97–96' עמ(' הוי פגרי המתוק שלי, שאני חוששת שלא תצא מידי חי

עצם את . וארההכלבה פורקת מעליה את השלשלת שבצ'גם בחלומו המסויט רואה יוסף כי 

התחיל גרונו שותת והיא לוקקת את . נעצה שיניה בגרונו. קפצה ובאה. עיניו ולא השגיח בה

  ).100' עמ(' דמו

בתלמודים , האישה היא כלבה כמו כינויה השגור במדרשים, המקדם את האירועים, בחלום

 האישה הבלתי זן. הזנותית, מעזת הפנים, השטנית,  זוהי האישה הזדונית17.'כלבתא '–ובזוהר 

  .הבלתי מרוסנת והמסוכנת לגברים, הזהה לטבע, מתורבתת

חוקרי המיתולוגיה והפולקלור בחנו את המיתוסים של חברות ותרבויות שונות בניסיון 

       
אור יהודה , במדרש ובספרות העברית החדשה, נשים במקרא: זמן אשה', אשת פוטיפר, 'שנהר' ע  16

 .49–15' עמ, 2008
מחקרי : רות העמיםבספרותנו החדשה ובספ, במקורותינו העתיקים: סמלי אשה', כלבתא, 'נאכט' י  17

 .קל–קכט' עמ, ט"אביב תשי- תל, מנהגים ופולקלור, תורה ואמונות
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 18',הגיבור בעל אלף הפנים'וזף קמפבל בספרו 'ג, כך למשל. על של הגיבור המיתי- ליצור דגם

כפי שתיארם , קמאיים' פולחני מעבר'תכונת הסבור כי המיתוסים הקדומים בנויים במ

, ההינתקות:  לפי ואן גנפ מצויים שלושה שלבים בפולחני המעבר19.האנתרופולוג ואן גנפ

  .כמי שנולד מחדש, הכניסה למצב החדש והשיבה לעולם המוכר
11  

גיבור מרהיב בנפשו לצאת מן העולם היומיומי אל מחוז הפלאים העל ': בתיאורו של קמפבל

סופו שהוא שב מן ההרפתקה . שם הוא נתקל בכוחות מופלאים ונוחל ניצחון מכריע. טבעי

  20.'המסתורית כשבידו הכח להשפיע חסד רב על אחיו בני האדם

וגם הוא , יומי והמוכר- מן העולם היום, כמו הגיבור המיתולוגי, ניתק, יוסף, גם גיבורנו

תוי משמשים בו בערבוביה ובו אימה ופי, שאישה בולענית, הגיע אל עולם שונה במסעו

שרגע השיא שלו הוא , אך המפגש במסע המיתולוגי. מבחנים קשים ושונים שעליו לעמוד בהם

מוצג כמעט על דרך הפרודיה בסיפורו של , האם- בנישואים המיסטיים של הגיבור עם המלכה

מושבו ממילא גם חלקו השלישי של המסע אינו מתקיים והגיבור אינו שב אל מקום . עגנון

  .שבאמצעותה יוכל לתרום לרווחת החברה, הרגיל ובידו מתנה

. כמסע חניכה שמצטיין ככישלון, מיתוס- ניתן אפוא לראות את סיפורו של עגנון כאנטי

  .אינו שב עשיר יותר או בחברת אישה, הגיבור אינו שב מן המסע מחוזק

  .לקפקא, דה רבהבמי, דומה עגנון, גם כן, ובכך, התבנית המיתית היא אפוא קטועה

  

       
18  J. Campbell, The Hero with a Thousand Faces2 (Bollingen Series 17), Princeton 1968  
19  A. Van Gennep, Les rites de passage, Paris 1909 
 .30' עמ, )18לעיל הערה (קמבל   20



    
      
      
  11[  עליזה שנהר  
       

              
]582[  

   

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 


