
 )מתו� ויקיפדיה(והיה העקוב למישור 
. אר� ישראל במהל� שהותו הראשונה בי עגנו�"ש שכתב נובלה היא והיה העקוב למישור

 זכה לאהדה רבה מצד 1912וע� פרסומו בשנת , לדבריו, הסיפור נכתב תו� ארבעה ימי�

  . עמיתי�סופרי� ומבקרי�, קוראי�

,  מנשה חיי� וקריינדיל טשארניחשו� הבני� של הזוג טראגיתות� ההסיפור עוקב אחר זוגי

  .בה בסופו של דבר אושרה של הרעיה תלוי באובדנו של בעלה, יהודיתומשרטט טרגדיה 

  מבנה

ותוכנ� מכסה , שני הפרקי� הראשוני� ארוכי� יחסית. אפילוגהסיפור בנוי מארבעה פרקי� ו

ותוכנ� מתאר התרחשויות , ואילו שני הפרקי� הבאי� קצרי� יותר,  שנה$15תקופה של כ

  .לאור� שנה אחת

הפותח כל פרק בכותרת שמתמצת באופ� מסוי� את ,  יודע כולמספרהסיפור מסופר מפיו של 

כל הפרקי� . מוסר השכלומסיי� את הפרקי� בהתייחסות למאורעות ובמעי� , תוכ� הפרק

בסיפור . ה"קבוהמספר הדתי מקונ� על המתרחש לא אחת בפנייה ל, מסתיימי� באופ� טרגי

  .כחלק מדבריה� של דמויות משנה,  קצרי� אחדי�שירי�משולבי� ג� 

  סיפורי הביניי�

 קלילות יחסית אתנחתאותמעי� , במהל� הנובלה משולבי� שלושה סיפורי� קצרי� עצמאיי�

הסיפורי� ה� . המשמשות ג� ככלי ספרותי למעבר בי� קטעי� שוני� בעלילה, בסיפור הקשה

א� פרטי� רבי� בה� מתאימי� לעלילה המרכזית של ,  בעיבודו המיוחד של עגנו�ע�$סיפורי

רי� האלה משמשי� את עגנו� ג� להבלטת מסריו  טוע� שהסיפויוס& שה לב�המבקר . הנובלה

ובי� האגדות ) של גיבורי הסיפור(המורכבי� " החיי� האמיתיי�"ולהנגדה בי� , של הסיפור

  .העונש וההשגחה האלוהית גלויי� לעי�, הפשוטות יחסית בה� השכר

  תקציר העלילה

עיר  ('א�'בוצה  עלילת הסיפור מתמקדת בקורותיה� של שני בני זוג הדרי� בעייר:פרק א

 כה�מנשה חיי� ה, ")שיבוש"שבמהדורות הראשונות של הספר נקראה , הולדתו של עגנו�

ולמעט , הזוג חי באושר.  שבבעלות�מכולתהמתפרנסי� מחנות , ורעייתו קריינדיל טשארני

ויריבות כלכלית גורמת , בתחילת הסיפור מזל� הכלכלי בוגד בה�. ילדי� דבר לא חסר לה�

) במצוות אשתו(בעקבות האובד� נאל� מנשה חיי� . ת החנות ואת כל רכוש�לה� לאבד א

  . בערי� אחרות כדי לאסו& כס& למחיית�לפשוט ידלצאת ו

לאכה וא& נהנה ומהר מאוד לומד את המ,  בפרק השני מנשה חיי� יוצא לנדודיו:פרק ב

לאחר תקופה מסוימת מנשה חיי� מצליח לאסו& סכו� כס& . מהשיטוטי� ומחברת הקבצני�

לאחר הפצרות של קבצ� עמית מסכי� מנשה חיי� למכור לו . ומחליט לשוב לביתו, משמעותי

את הסכו� . צדקה העיר כדי לעודד יהודי� לתת לו רבכתב ההמלצה שכתב לו , "אוצרו"את 

בפונדק שליד היריד . שברשותו מחליט מנשה חיי� להשקיע בסחורה אותה ימכור בעירו



.  שלו וכל כספותפילי�בבוקר הוא מגלה שאבד לו תרמילו ובו ה.  מנשה חיי� ונרד�משתכר

  .'א�'כו חזרה לבוצויוצא בדר, אוס& מעט כס&, הוא אינו אומר נואש

,  מזלו של הקבצ� שקנה את מכתב ההמלצה של מנשה חיי� אינו מאיר לו פני�:פרק ג

.  העיירות בה� נדד באחתבית מדרשעד מהרה הקבצ� גווע ומת ב. והמכתב לא מסייע לו רבות

ומשמתגלה מכתב ,  גדולהלוויה עור� לו רעבהקהל המזועזע ממותו של אד� מחולשה ו

ה נשלחת הידיעה לקהילת� של מנשה חיי� וקריינדיל טשארני על מותו של מנשה ההמלצ

 מעגינותה מחליט רב העיירה להתיר את קריינדיל טשארני הלכתיתלאחר התלבטות . חיי�

 בת שלושה חודשי� נישאת האישה אבללאחר תקופת . אלמנהכ, ומתיר לה להינשא שנית

  .ועד מהרה נולד לה ולבעלה החדש ב� בכור, מחדש

משהוא . א� איש אינו מזהה אותו, מנשה חיי� חוזר לעיירה,  בפרק האחרו� בנובלה:פרק ד

הוא . מגלה שהוא הוכרז כמת ושקריינדיל טשארני נישאה וא& ילדה ב� עולמו חרב עליו

 וכדי שקריינדיל תוכל להישאר ע� בעלה ממזרהילד לא יוכרז כמחליט לא לגלות דבר כדי ש

ואת סודו אינו מגלה , )למרות היותו כה� (בית הקברותעד סו& חייו הוא מבלה ב. ]1[החדש 

 מעל קברו של הקבצ� המצבהלאחר מותו מעביר השומר את . ר במקו�לאיש פרט לשומ

  .שזוהה בטעות ומניחה על קברו האמיתי של מנשה חיי�

  שלושת סיפורי הביניי�

. כדברי עגנו�, " בתו� מעשהמעשה", במהל� העלילה משולבי� שלושה סיפורי� עצמאיי�

  :והנה תמצית�, הסיפורי� מפורטי� ועשירי� בפרטי�

 סיפור על בעלי� של בית מרזח שלא היה לו כס& $ 'המוכס� בעל הביטחו� בה 

, רגע לפני שהושל� לכלא, וברגע האחרו� ממש' א� בטח בה, לשל� דמי חכירה לפרי�

  . נמצא לו הכס&

 סיפור על חסיד ביש מזל שהמגיד מקוזני� $ המגיד מקוזני� והחסיד שהפ� גנב 

ומתו� מצוקה כלכלית עמוקה , לאחר לבטי�. גילה לו שכשרונו היחיד הוא בגניבה

מחליט החסיד לגנוב זהוב אחד מחנות ולרשו� לעצמו את החוב בתקווה שיוכל 

. לאחר שורה של גניבות כאלו נתפס החסיד על ידי שר העיר שרוצה להענישו. להחזירו

ות מידותיו הטובות הוא מצליח להציל את השר מהתנקשות בחייו וזוכה לממו� בזכ

  . רב כאות הוקרה

. ענזיל גביר'  קבצ� גרגר� מגיע לארוחת שבת אצל ר$ ענזיל גביר והקבצ� הגרגר�' ר 

, זולל האורח חלה ודג, שתואר בפניו כקמצ�, בגלל מידע מוטעה שקיבל אודות מארחו

  . ואינו יכול לטעו� משלל המנות הבאותונענש בכ� שקיבתו מלאה 

  

  

  

  



  ניתוח ספרותי

  משמעות השמות

  ש� הסיפור

ְוָהָיה ִי6ָ7ְל5 , ִגְבָעהַהר ְו$ְוָכל, ִי0ֵ1ָא, ֶ.יא$ָ,ל: "ספר ישעיהש� הסיפור לקוח מתו� הפסוק ב

. לישר מלווה את הסיפור) העקוב(� העקו� המתח בי". ]2[ ְוָהְרָכִסי� ְלִבְקָעהֶהָעקֹב ְלִמי! ר

, ְ,זה שעיקבו ורימה אותו עשיו המקראי ששמו נדרש בידי אחיו יעקבהביטוי עקוב מזכיר את 

: לב� עגנו� יצר בעזרת הש� חיבור מדרשי כדי לרמוז לאופי המוסרי של הגיבורי�$לדברי שה

התיאור הגאוגרפי של . קריינדיל טשארני והקבצ� שלוקח את כתב ההמלצה, מנשה חיי�

יי ח". ערומי�"הפסוק מומר בידי עגנו� למתח בי� חיי� תמימי� וישרי� ובי� חיי רמאות 

, הנפילה נובעת בי� השאר מהעמדות פני� של הזוג. הגיבור רצופי� עקמומיות ורמיה עצמית

נובע א& הוא משכרות ורמיית הקהל במכירת , ממנו נובע גורלו,  הגדול של מנשה חיי�חטאוה

  .כתב ההמלצה לקבצ� זר

הדעה . השאלה היא הא� העקוב הופ� למישור בסופו של דבר נדונה על ידי מבקרי הסיפור

א& , מעשה הגבורה וההקרבה העצמית של מנשה חיי� בסו& הסיפור. הרווחת יותר היא שכ�

  .וישרה בדרכה, נתפס על ידי המספר כבחירה מוסרית ראויה, על פי שג� הוא מבוסס על שקר

, ב למישור יכול ג� להיות מיוחס לחיי הסבל של מנשה חיי�התיקו� של הפיכת העקו

  .כ� העקוב הנפשי הופ� ליושר. שמכפרי� על חטאיו הראשוני�

  שמות הגיבורי�

מדרש השמות אינ� מקריי� אלא טומני� בחוב� משמעויות על דר� , כמקובל אצל עגנו�

 קריינדיל טשארניעוד בחייו ואילו ) נשה מהזיכרו�( הוא זה שנשכח מנשה חיי�, כ�. הש�

  .אישה שהחיי� המרו לה וחספסו את סגנונה, כשמה כ� היא) עטרה שחורה: עבריתב(

  מוטיב השיבה המאוחרת

שעיקרו חזרה של גיבור , השיבה המאוחרת מוטיבבסיפור עושה עגנו� שימוש עלילתי מרכזי ב

 זו באה לתק� עוול או שיבוש שיבה. למקו� הולדתו אחרי שחי הרחק ממנו תקופה ארוכה

והיה "ב. והמעוות כבר לא יוכל לתקו�, א� החזרה למקומו מגיעה מאוחר מדי, שחל בחייו

א� במקו� לשוב ולהתאחד ע� אשתו הוא מגלה , חוזר מנשה חיי� לביתו" העקוב למישור

מנשה חיי� מבי� שאי� לו תקנה ופורש . נישאה לאחר וא& ילדה ילד, שהיא חשבה שמת

  .עשה מהחיי�למ

דוגמה מובהקת לכ� היא , מוטיב השיבה המאוחרת הוא מוטיב חוזר ביצירותיו של עגנו�

  .פרנהיי�היצירה 

  

  

  



  עמדתו הדתית של המספר: היסוד הדתי

אי� ספק שהמספר הוא איש דתי וירא , מחד גיסא.  של המספר שנויה במחלוקתדתיתעמדתו ה

ומעשיה� של הדמויות מתפרשות , ליות"חז ומקראיותשפתו רצופה פסוקי� ואלוזיות . שמי�

, המספר אינו נמנע מביקורת חריפה על ההשגחה העליונה, מאיד� גיסא. באופ� דתי ורוחני

כדי שבנה של קריינדיל טשארני לא .  מאוד בעייתיהלכתיובעיקר מסיי� את הסיפור בפתרו� 

, בכ� הוא גור� לאשתו לחיות חיי חטא.  בוחר מנשה חיי� לא לגלות שהוא חיממזריוכרז כ

  .שמבחינה הלכתית אסור לו להתחת� כל ימיו, ציבור מידע חיוני על ייחוסו של הילדומונע מה

רואי� בשפה הדתית חלק מהריאליה , יוס& שה לב� וברו� קורצווייללמשל , מבקרי� אחדי�

על , התיקו� האומלל של מנשה חיי�. ולאו דווקא עמדה רוחנית של המספר, של חיי הגיבורי�

זאת לאור הציפיות ממנו להשגחה ,  נתפס כהתרסה כלפי האל שהכזיבקשייו ההלכתיי�

הכרעתו של , בסופו של דבר.  שיפתור את בעיותיה� של יראי השמי�נסעולמית הגונה ול

  .וכ� יש לראותה, מנשה חיי� היא מוסרית ולא דתית

המניעי� . הרואי� בנובלה סיפור דתי לכל דבר, ואורינובסקי בראש�, � מבקרי�כנגד� ישנ

. וג� ההכרעות כול� נטועות בעול� ההלכה, הדתיי� והפנייה אל האל אינ� שוליי� בעיניה�

בחירתו בהמתנה למותו (אפילו בחירתו של מנשה חיי� שלא להתגלות אינה נטולת יסוד דתי 

אפילו , טועני� אלה, בעצ�"). חובת הדיווח"שה מהחיי� ומבבית הקברות מוציאה אותו למע

התקלה הגדולה של נישואיה השניי� של קריינדיל טשארני נובעת מהעובדה שהרב שהתיר 

לו הקפיד הרב . � קלוש ללא גופה מזוהה הקל יתר על המידה וסמ� על סימעגינותהאותה מ

  .הטרגדיה הגדולה הייתה נמנעת, והחמיר

פרטי� אחדי� בסיפור שונו והפכו לבעלי . עגנו� חיזק את היסוד הדתי בסיפור לאור� השני�

בגרסה המקורית קריינדיל טשארני , כ� למשל. משמעות דתית בגרסאות מאוחרות של הנובלה

ובגרסה הסופית פיסת הבד ,  של בעלה בעזרת פרימת פיסת בדהתבקשה לספור את ימי גלותו

ג� הכרעתו ההלכתית של הרב להתיר את .  ובקריאת מזמורי� מתוכותהלי�הומרה בספר 

ושופצה בידי עגנו� לדיו� הלכתי , כלליקריינדיל טשארני תוארה בגרסה המקורית באופ� 

  .מנומק ועתיר מקורות

  

  

  

  

  

  

  

  



  קורות הסיפור והספר

  מקורו של הסיפור

. ג� היסוד העלילתי של הסיפור הזה אינו תוצר רוחו של עגנו�, כמו בסיפורי� רבי� של עגנו�

עוד בשנת " דער יורד"המבקר שה לב� מספר על סיפור דומה להפליא שפורס� תחת הש� 

והיה העקוב "עיקרי עלילת .  יהודי בש� אייזיק מאיר דיקווילנאי משכיל על ידי וורשה ב1855

הקבצ� שמת והזיהוי , כתב ההמלצה, גלות עקב אסו�: עי� כבר בסיפורו של דיקמופי" למישור

  .השיבה המאוחרת והאישה הנישאת לאחר, המוטעה

כיוו� שהספר לא זכה . בית הספרי� הלאומי בארכיו�  גילה עותק של הספראברה� יערי

לא סביר שעגנו� חיבר מחדש את , אתע� ז. ייתכ� מאוד שעגנו� לא הכיר אותו, לתהודה רבה

אולי מעשייה יהודית , ומסתבר שאת היסוד העלילתי הוא נטל ממקור אחר, אותו הסיפור

  .אולי מקור כתוב עלו�, ששמע בעל פה

, בניית הדמויות. מלבושו של הסיפור כולו יצירה מקורית של עגנו�, פלגיאטמסתבר שאי� כא� 

  .וכ� ג� לגבי סיפורי הביניי�, השמות והעיצוב הספרותי כול� שלו, חייה�

דוגמה . פעמי� רבות עגנו� משתמש בבסיס עלילה מוכ� וכותב אותו בצורתו הייחודית

שכתוב עלילות מוכרות ) בשיחה ע� ילדיו(לדברי עגנו� . סיפור פשוטמובהקת לכ� היא עלילת 

וברבדי� , היינו צורתה וסגנו� הכתיבה, אפשר לו להתרכז במבנה החיצוני של היצירה

  .הסמויי� אות� העמיק

  השלישיסיפור הביניי� 

ענזיל גביר מופיע אצל ' ג� סיפור הביניי� אודות ר, באופ� דומה לקורות העלילה המרכזית

" הנזיל גביר והקבצ�' ר" מחורזת בש� בלדהכ, הפע� מדובר בפרסו� מאוחר יותר. סופר נוס&

מבקרי ספרות סברו שמלצר עשה כמעשה ". אור זרוע" ופרס� בספרו שמשו� מלצרשכתב 

 הוא לא הכיר את ]3[לדברי מלצר עצמו . והפכו לבלדה, פיתח אותו, לקח סיפור קצר, עגנו�

סופרי� , לדבריו. כמעשייה עממית נפוצה, ודומה ששמע את הסיפור בילדותו, הסיפור העגנוני

דוגמה מוכרת שנקט בה היא הסיפור . איש כסגנונו, רבי� לוקחי� מעשיות ע� ומעבדי� אות�

. שלו� אש ול פר�"יסיפור שמופיע בכתבי , אודות הנער ששרק בבית הכנסת במקו� להתפלל

ע� . כשנודע למלצר על כ� שהסיפור מופיע בספרו של עגנו� הקדיש מהדורה של ספרו לעגנו�

  .זאת הצהיר מלצר שלו ידע על ספרו של עגנו� לא היה מפרס� את הסיפור בעצמו

  ריאליה

 ובעיירות גאליציהעיירת הולדתו של עגנו� שבמזרח , א�'בוצעלילת הסיפור מתרחשת ב

של הסיפור באמצע ) הבדיוני(רמזי� היסטוריי� אחדי� מאפשרי� למק� את זמנו . שסביבה

בס� הכל התיאורי� מתאימי� לאורח החיי� היהודי באותה ).  לער�1848$1864 ($19המאה ה

  .תקופה באזור המדובר

 השואהלאחר . כינוי גנאי שטבע עגנו� לעיירה, "שבוש"שמה של העיירה בנוסח הראשו� היה 

הכניס עגנו� את שמה האמיתי בסיפורי� בה� היא נזכרת כדי , וחורב� הקהילה היהודית בעיר

  .לכבד את העיירה ואת אנשיה



  גלגוליו של הסיפור

 של הרי שצורתו המוכרת כיו� היא תוצאה, א& על פי שהסיפור הוא מהמוקדמי� שכתב עגנו�

במהדורות , עריכות ושינויי סגנו� משמעותיי� שהכניס עגנו� לסיפור לאחר פרסומו הראשו�

רבי� מהשינויי� מחזקי� . לעתי� פעמי� אחדות, השונות של הנובלה השתנו פרטי� רבי�

החפ� שנות� מנשה חיי� , לבטיו של הרב בפרק השלישי הועמקו: את האופי הדתי של הסיפור

,  מש� הזמ� שעובר מאז צאתו לנדודיו הוחל& מפיסת בד לספר תהילי�לאשתו כדי לסמ� את

: לצד אלה שיפ� עגנו� חלקי� אחרי� בנובלה. ועוד, "אלוקי�"ל" מאלוהי�"ש� האל הומר 

  .ועוד, דיאלוגי� אחדי�, פרטי סיפורי הביניי�

 שהתיקוני� המאוחרי� שהוא מכניס ליצירותיו המוקדמות מיועדי� ]4[עגנו� עצמו סיפר

  . של הטקסטריתמוסבעיקר לשפר את ה

  ביבליוגרפיה

  .בכתבי� הבאי� נעשה שימוש בכתיבת הער�

  ד "תשכ, הוצאת שוק�, י עגנו�"מסות על סיפורי ש, ברו� קורצווייל 

    עגנו�י" ש& הוראות והנחיות ללימוד וקריאה , יוס& שה לב� 

  ב "תשכ, הוצאת יובל, עיוני מקרא:  הזז' י עגנו� וח"ש, יעקב בהט 

  ) חלק ד (י עגנו�"שיעורי� בסיפורי ש, מנשה דובשני 

   1974, הוצאת עקד, עגנו�י "פרשנות לחמישה מסיפורי ש, הלל וייס 

קישור למהדורה  (תולדות הספרות העברית החדשה, אהרו� אורינובסקי 

   )אלקטרונית

  קישורי� חיצוניי�

 מתאי� במיוחד> $" והיה העקוב למישור"אתר מקי& ביותר על הנובלה  

   למתכונני� לבחינות הבגרות בספרות

    שמואל יוס& עגנו�$לקסיקו� הספרות העברית החדשה  

   ביקורת על הסיפור 

  הערות שוליי�

  . מנשה חיי�, פ ההלכה בכל מקרה לא תוכל לחזור לבעלה הראשו�" ע^ .1

  . 4,  ישעיה מ^ .2

  . 1987דצמבר ,  בשיחת טלפו� ע� כותב הער�^ .3

  .  במכתב לילדיו^ .4
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