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 תלמידים ומורים יקרים שלום רב!

 

ביישום מתמדת תוך השקעה  ,המוביליות החברתית של תלמידי שח"ר לקדם את שואפתרשת עמל 

אנו מאמינים שעבודה משולבת בתחום  עקרונות ודרכי הוראה המבוססים על הפדגוגיה הטיפולית.

להצליח, הם המפתח להשתלבותם של אמונה ביכולותיו של כל תלמיד לצד הרגשי והלימודי, 

 המוצלחתעמידה ה  התלמידים בחברה והתקדמותם בעולם התעסוקה, ובאתגרים העתידיים.

התלמידים את תחושת המסוגלות  בקרבמשימה משמעותית, המחזקת  אבבחינות הבגרות, הי

.מימוש הפוטנציאלול ,ו"פותחת דלתות" להגשמת משאלותיהם  

 

התלמידים להצלחה  ומורה מקצועי/ת דמות מפתח בהובלתבכל מחנכ/ת  אנו רואים

שיסייעו להם  ,לתלמידים כלים ייחודיים ושמחים להעניקלימודית, רגשית וחברתית. 

 , שמציבים אתגרלהצליח במגוון מקצועות הלימוד, ובכלל זה מקצועות רבי מלל

. וקושי לתלמידים רבים  

 

, המתמצתות את פרקי הלימוד ומנגישות אותם חוברות לימוד לצאת בסדרה שלבחרנו  מסיבה זו,

 מותאמת ללמידה החוברת .הספרות השנייה חוברת לפניכם בצורה בהירה ונוחה לתלמידים.

דוגמאות  .כחומר נלווה בעתות של למידה היברידית או למידה מרחוקסינכרונית, אך מתאימה מאד 

 לדרכי הוראת ספרות "מרחוק", תוכלו למצוא כאן באתר המפמ"ר

 

תחומי עמל  מבית הספר הרבהחט"ע לצוות המורות לספרות של  על הכתיבה ברצוני להודות

 רמיד"ר לו ,על עריכת הלשון שרית זיול, ועריכת התוכן על ההפקהרפאלה בלס ל, רמות באר שבע

. אנו תקווה תרמו ליציאתה לאור של החוברתעל הייעוץ והסיוע, אשר דרורית נדר ו תייאמ

 בחינותאת רבה  הצלחהולעבור ב ,הםשהחומרים שפיתחנו יסייעו לתלמידים להתמודד עם לימודי

 הבגרות

 

 בברכה,

 ד"ר רונית אשכנזי

רשת עמל, סמנכ"ל וראש מינהל פדגוגיה  

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/safrut/chativa-elyona/
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,לספרותשלום רב למנהלים ולמורים   

 

השנייה  אותו אנו מעניקים למורים, אנו שמחים להעביר אליכם את החוברתשהסיוע המקצועי מ כחלק

מהרב תחומי עמל  המורה יפעת יוסף", שהוכנה ע"י 70%לימודי פרקי הלימוד בספרות "בסדרה 

  רמות באר שבע, וצוות המורות לספרות.

שח"ר, ולסייע לתלמידים למקד את תכני החוברת מיועדת להקל על המורים המלמדים בכיתות אגף 

 נשמח לקבל את הערותיכם והארותיכם הלמידה, על מנת שיוכלו לעמוד בהצלחה בבחינות הבגרות.

על רפאלה בלס לעל הכתיבה, לצוות חט"ע ברב תחומי עמל רמות באר שבע ליפעת יוסף ותודתי 

דרורית ול עיצוב הכריכהעל קין ציפי לנעריכת הלשון, לעל  לשרית זיוההפקה והתרשימים הנאים, 

על התמיכה והסיוענדר   

 

קצרהסיפור  –העוסקת ב  השנייהלפניכם החוברת   

 

 ב ב ר כ ה,

 ד"ר רמי אמיתי, מנהל תחום כ"א בהוראה

 המינהל לפדגוגיה

2021 
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 סיפור מתורגם –יגון / אנטון צ'כוב 

 

על פנסים שבדיוק הודלקו ומכסה בשכבה רכה את הגגות, את גבות ערב, שלג גס יורד באיטיות 

 הסוסים, את הכתפיים ואת הכובעים.

העגלון, יונה פוטפוב, לבן כולו, יושב על דוכן עגלת החורף שלו. כפוף ככל שגוף חי יכול להיות כפוף, 

היה רואה  בלי לזוז אפילו מילימטר. נראה שאפילו אם השלג היה מכסה אותו עד מעל לראש, לא

סיבה לנער אותו מעל עצמו. גם הסוסה שלו לבנה כולה, ואינה נעה. היא זזה כל כך מעט ורגליה כל 

כך דקיקות, שהיא דומה מקרוב לסוס צעצוע. נראה שהסוסה שקועה במחשבות. תלשו אותה מן 

ים, המחרשה, מן העבודה הרגילה והאפורה, והביאו אותה הנה, לתהום זו, המלאה אורות מפלצתי

 רעש בלתי פוסק, אנשים מתרוצצים בלי סוף. ומה יש לה לעשות חוץ מלשקוע במחשבות?

יונה וסוסתו הקטנה לא זזים ממקומם כבר זמן רב. הם יצאו לעבודה עוד לפני הצהריים, ועד עכשיו 

לא אספו אפילו נוסע אחד. הערב כבר יורד על העיר. האורות החיוורים של הפנסים הופכים לאורות 

 ריקים בהירים, והרעש ברחוב הולך וגובר.מב

 "עגלון, לרובע הוויבורג!" שומע יונה. "עגלון!"

 יונה זז, ומבעד לריסים המכוסים שלג הוא רואה קצין צבא לבוש מעיל ארוך וחובש כובע.

 "לוויבורג!" חוזר הקצין. "מה, אתה ישן? לוויבורג!"

נופלים פתיתי שלג. הקצין מתיישב בכרכרה. יונה מושך במושכות לאות הסכמה, ומגבה של הסוסה 

העגלון מצייץ בשפתיו, מושיט צווארו ומניף את השוט, יותר מתוך הרגל מאשר מתוך צורך. גם 

 הסוסה מותחת את צווארה, מכופפת רגל וזזה באיטיות ממקומה.

לי "מה איתך, אידיוט?" שומע יונה מיד קריאות המופנות אליו מהחשכה, שם האנשים הולכים ב

 לעצור לרגע. "לאן אתה נוסע, לעזאזל? קח ימינה!"

 "אתה לא יודע איך לנסוע! ימינה!" כועס הקצין.

עגלון אחר עובר על פניהם על המרכבה שלו, מקלל הולך רגל שחצה בריצה את הכביש והתנגש 

ילו בכתפו בסוסה, ואחר כך מביט בזעם ביונה ומנער את השלג משרוולו. יונה זז על המושב שלו כא

הוא על סיכות, מזיז מצד לצד את מרפקיו ומסתכל קדימה בבלבול, כאילו אינו מבין איפה הוא ולמה 

 הוא כאן.

"איזה מפגרים!" צוחק הקצין. "כל אחד משתדל להיתקל בך או ליפול מתחת לרגל הסוסה, כאילו 

 תיאמו ביניהם."



7 
 

רוצה להגיד משהו, אבל חוץ  יונה מסובב את ראשו, מסתכל בנוסע ומניע את שפתיו. נראה שהוא

 מקול נחירה לא ברור לא יוצא מפיו דבר.

 "מה?" שואל הקצין.

 יונה מעקם את פניו בחיוך מוזר, מאמץ גרונו ואומר בקול צרוד:

 "ואצלי, אדוני, זה... הבן שלי מת השבוע."

 "הממ. ממה הוא מת?"

 יונה מסובב את כל גופו אל הנוסע ואומר:

 מקדחת... שכב שלושה ימים בבית החולים ומת... רצון האלוהים...""מי יודע? כנראה 

 "הצידה, אידיוט!" נשמע קול באפלה. "איפה העיניים שלך, כלב זקן? תסתכל לאן שאתה נוסע!"

 "סע, סע..." אומר הנוסע. "ככה לא נגיע עד מחר! תזרז את הסוסה שלך."

ם ועוד פעם הוא מפנה את ראשו לאחור העגלון מתרומם קצת ומניף את השוט בתנועה עייפה. פע

ומציץ בנוסע. אבל הקצין עצם את עיניו, ונראה שהוא לא מוכן לשוחח. הנוסע יורד בוויבורג, ויונה 

 חונה על יד פאב, משתוחח על דוכנו, ושוב אינו נע ואינו זע.

 וך וגיבן.במדרכה עוברים, רוקעים ברגליהם, שלושה בחורים: שניים גבוהים וזקופים, השלישי נמ

 קופקות!" 20-"עגלון, אל גשר פוליציאי," צועק בקול צרוד הגיבן. "שלושתנו ב

קופקות זה הרבה פחות מדי, אבל לו זה לא משנה. לא  20יונה מושך במושכות ומצקצק בלשונו. 

העיקר שיהיו נוסעים. הבחורים ניגשים אל העגלה,  –חשוב אם זה רובל שלם או חמש קופקות 

לים זה את זה. שלושתם עולים בבת אחת ומתחילים להתווכח מי ישב בשני המקומות דוחפים ומקל

 שבעגלה ומי יעמוד. אחרי דיון ארוך, מלא צעקות וקללות, מחליטים שהגיבן יעמוד, כי הוא הכי נמוך.

"נו, קדימה!" צועק הגיבן. הוא עומד מאחורי יונה ונושם ישר על עורפו. "תן לה בשוט! תרביץ לה! 

 כובע יש לך, תהיה לי בריא! אין כובע כזה מכוער בכל פטרבורג." איזה

 "חה, חה, חה," צוחק יונה. "זה מה שיש..."

"מה זאת אומרת 'זה מה שיש'. תרביץ! ככה אתה חושב לנסוע כל הדרך? כן? ואם אתן לך מכה 

 בעורף?"

רנו ארבעה בקבוקי "מתפוצץ הראש," אומר אחד מהגבוהים. "אמש אצל הדוקמסובים אני וואסקה גמ

 קוניאק."

 "למה ככה?" כועס השני. "אתה משקר כמו בהמה."

 "נשבע, הכול נכון."
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 "נכון כמו שג'וק רוקד."

 "חה חה!" מגחך יונה. "איזה יופי! האדונים שמחים ועליזים!"

"טפי, לעזאזל!" מתעצבן הגיבן. "סע יותר מהר, חתיכת חולירע זקן! ככה נוסעים? תן לה בשוט! נו, 

 קדימה! עוד פעם! יותר חזק!"

יונה מרגיש מאחורי גבו את גופו המתפתל ואת קולו הרועד של הגיבן. שומע את הקללות שמופנות 

לאט הולך ונעלם מלבו הרגש האיום של הבדידות. הגיבן קילל בלי סוף -אליו, רואה אנשים, ולאט

ניים האחרים מתחילים לשוחח ובכישרון, עד שנחנק בגידוף אחד ארוך במיוחד והתחיל להשתעל. הש

על איזו נדז'דה פטרונובנה אחת. יונה מסובב את פניו ומסתכל בהם. הוא מחכה להזדמנות, ובשעת 

 הפוגה קלה בשיחה מביט בהם שוב וממלמל:

 "ואצלי השבוע... זה... הבן מת!"

רבותיי, אני לא יכול "כולנו נמות," נאנח הגיבן ומנגב את שפתיו אחרי השיעול. "נו, תרביץ, תרביץ! 

 לנסוע ככה הלאה, בשום פנים ואופן! מתי נגיע בנסיעה כזאת?"

 "ואם תזרז אותו קצת... בעורף?"

"'אתה שומע, חתיכת חולירע זקן? אני אחטיף לך! אם נתייחס אליך יפה ניאלץ בסוף ללכת ברגל! 

 אתה שומע, טמבל זקן? או שאתה מצפצף עליי?"

 ומע, את הסטירה על עורפו.ויונה מרגיש, יותר נכון ש

 "חה חה," הוא מגחך. "אדונים עליזים, שאלוהים ייתן לכם כל טוב!"

 "עגלון, אתה נשוי?" שואל אחד מהנוסעים.

אמא אדמה, חה חה...  –"אני, זאת אומרת? חה חה, אדונים עליזים! עכשיו יש לי רק אישה אחת 

המוות טעה בדלת... במקום להיכנס אליי, בא אל קבר, זאת אומרת! בני מת, ואני חי... מאוד משונה, 

 בני..."

ויונה רוצה לספר פרטים על מות בנו, אבל הגיבן נאנח בהקלה ומודיע שסוף סוף הגיעו, תודה לאל. 

יונה מקבל את המטבע ומביט עוד זמן רב אחרי הבחורים הנעלמים בפתח אחד הבתים. ושוב הוא 

 בודד, ושוב השקט שורר סביב.

עיק, שהפסיק לחשוב עליו לזמן מה, חוזר ומופיע ומכביד על הלב עוד יותר. יונה מסתכל היגון המ

בקוצר רוח בהמונים העוברים בשני צדי הרחוב. האם אין ביניהם, בין האלפים האלה, אפילו אדם 

אחד שירצה להקשיב לדבריו? וההמונים מתרוצצים ומתרוצצים, לא מבחינים בו וביגונו הכבד... והיגון 

עיק, לוחץ, יגון בלי סוף ובלי גבול. אם היה לבו של יונה מתפוצץ היה היגון פורץ החוצה, והיה שוטף מ

את העולם כולו. אבל לא רואים אותו, לא מבחינים בו בעין. הוא מסתתר בתוך אותה קליפה זעירה, 

 ואי אפשר להבחין בו.
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 יחה.יונה רואה שומר בפתח בית וצרור בידו, ומחליט לפתוח איתו בש

 "מה השעה, חביבי?" הוא שואל.

 "עשר... למה חנית כאן? עבור!"

 יונה נוסע קצת הלאה, מתכופף על הכיסא ומתמסר ליגונו. אין טעם לפנות לאנשים.

 אחרי כמה דקות הוא מזדקף, מניע את ראשו כמו מתוך כאב חד ומושך במושכות.

 "לאכסניה!" חושב הוא. "לאכסניה."

את דבריו, מתחילה לדהור. כעבור שעה וחצי כבר יושב יונה ליד התנור הגדול והסוסה, כאילו מבינה 

 והמזוהם באכסניה. על הרצפה, על התנור, על הספסלים, ישנים אנשים ונוחרים.

האוויר מחניק וספוג ריחות. יונה מביט בישנים, מתגרד ומהרהר. הוא מלא צער וחרטה בגלל שחזר 

 מוקדם כל כך.

שביל הסוסה לא הרווחתי מספיק," הוא אומר בלבו. וגם מהסיבה הזאת היגון "גם לשיבולת שועל ב

מכביד על הלב. איש היודע את מלאכתו, הוא עצמו שבע ואף סוסתו שבעה; תמיד שקט הוא, ללא 

 דאגה.

 מאחת הפינות, מן הרצפה, קם עגלון צעיר, משתעל מתוך שינה וניגש אל דלי המים.

 "רוצה לשתות?" שואל יונה.

 תות!""לש

 "כן... לבריאות... ואצלי, ידידי, הבן מת, שמעת? השבוע, בבית החולים..."

יונה מסתכל וממתין לראות איזה רושם יעשו דבריו, אבל לא רואה דבר. העגלון הצעיר כבר התכסה 

עד מעל ראשו וחזר ונרדם. הזקן נאנח ומתגרד. הוא מרגיש בצורך לדבר, לפתוח את לבו. חלף 

מותו של הבן, והוא אפילו לא דיבר עליו עם מישהו כמו שצריך. צריך לספר לאט,  כמעט שבוע מאז

את פרטי הפרטים. צריך לספר איך הבן חלה, איך התייסר, מה אמר לפני מותו, איך מת. צריך לתאר 

בפירוט את ההלוויה ואת הנסיעה לבית החולים לקחת את בגדי המנוח. ובכפר נשארה הבת אניסיה, 

ך לשוחח... ובכלל, על הרבה אפשר וצריך לדבר! השומע צריך להיאנח, לגלות גם עליה צרי

הן אמנם טיפשות, אבל מתחילות לבכות  –השתתפות בצער, להזיל דמעה. טוב לשוחח עם נשים 

 מיד אחרי המילה השנייה.

 "אלך לראות מה שלום הסוסה," חושב יונה. "לישון עוד יהיה זמן."

בה עומדת סוסתו. הוא חושב על שיבולת שועל, על שחת. על מזג הוא מתלבש והולך לאורווה ש

האוויר. הוא לא מסוגל לחשוב על הבן כשהוא לבדו. אפשר וצריך לשוחח עם מישהו על אודותיו, אבל 

 זה עדיין קשה מנשוא. –לחשוב לבדו, ביחידות, ולתאר לפני עצמו את דמותו של בנו 
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עיניה מבריקות. "נו, לעסי, לעסי... אם לא הרווחנו  "לועסת?" שואל יונה את סוסתו, ורואה את

לשיבולת שועל, תלעסי גם שחת. כן. אני כבר זקן, אין לי עוד כוח לעבוד. הבן צריך היה להיות 

 העובד, לא אני. הוא היה עגלון אמיתי..."

 יונה שותק קצת, וממשיך:

ל חי... פתאום מת ללא סיבה... עכשיו, "ככה זה, סוסה שלי. היה ואיננו, קוזמה יונייץ'... שבק חיים לכ

 נניח, יש לך סייח ואת אמא שלו... ופתאום, נניח, סייח זה פתאום הולך ומת... הלא חבל, לא כן?" 

 הסוסה לועסת, שומעת, ונושפת בפניו של יונה.

 ויונה נסחף אחר דבריו ומספר, מספר הכול...

 

 

 ניתוח הסיפור

, תקופת העיור המהפכה התעשייתיתעשרה, על רקע -" נכתב בסוף המאה התשעיגוןהסיפור "

)אורבניזציה(. תקופה זו התאפיינה במעבר של אנשים רבים מהכפרים הקטנים אל הערים הגדולות, 

 מעבודה במשק הקטן לעבודה במפעלים גדולים.

לשתף בצערו כי סיפורו  הסיפור עוסק במצבו העגום של יונה העגלון שבנו מת מקדחת ואין לו את מי

 האישי לא מעניין אף אחד. כל אחד עסוק בענייניו.

 הסיפור מתאר את הגעתו של יונה לעיר הגדולה והקרה לאחר מות בנו.

הסיפור נפתח בשעות הערב, פנסים שזה עתה הודלקו. יונה העגלון "בודד בהמון". יונה מתואר כאדם 

סים בשלג לבן, כבד. בחוץ שורר קור עז, האווירה מסביב יושב כפוף על עגלתו, עם סוסתו. שניהם מכו

קרה, וזה מודגש עוד יותר דרך התנהגות האנשים ודרך מזג האוויר. מסביבם אנשים רבים "אצים 

 מה שמדגיש את בדידותו של יונה העגלון. –רצים", רעש והמולה 

מקור, מכוסים שלג, לא זזים  יש אנלוגיה )השוואה, הקבלה( בין יונה לסוסתו: שניהם כפופים, קפואים

ממקומם במשך שעות, שקועים בהרהורים. על הסוסה נאמר ש"נעקרה מהמחרשה" כלומר נאלצה 

 לעזוב את הכפר שבו התגוררה, והכוונה היא כמובן ליונה העגלון.

 היא כאילו חושבת, שקועה בהרהורים על הכפר שנעקרו ממנו. –יש האנשה של הסוסה 

יעלו לעגלתו מאז שעות הצהריים, ואף נוסע לא עוצר לידו. הוא רוצה להתפרנס יונה מחכה לנוסעים ש

 ובעיקר לדבר, שיקשיבו לו.
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 הסיפור בנוי מחמש תמונות, חמישה מפגשים: 

עולה לעגלה, מדבר עם יונה בגסות ובהתנשאות. הוא כאילו מתעניין במה מפגש ראשון: איש הצבא 

 את עיניו ומאבד כל עניין ביונה ובדבריו.שיש ליונה לומר על מות בנו, אך עוצם 

עולים לעגלתו, שניים גבוהים ואחד גיבן. הם רבים ביניהם מי יעמוד  מפגש שני: שלושה צעירים

ביונה העגלון.  –ומחליטים שהגיבן יעמוד כי הוא תופס פחות מקום. הגיבן מתעלל במי שחלש ממנו 

 בחברה ומנצלים אותם.אפשר לראות כי החזקים מתעללים במי שחלש מהם 

יונה מנסה לספר להם על מות בנו, אך הם לועגים לו, מקללים אותו, מנצלים אותו במחיר הנסיעה, 

והגיבן אף מכה אותו בעורפו. למרות היחס המשפיל שהוא מקבל מהם, יונה מרגיש שהוא לא לבד, 

ם יורדים, יונה מרגיש שיש איתו מישהו. העיקר מבחינתו זה לא להיות לבד, עם המחשבות. כאשר ה

 שהבדידות שוב מתגברת, ויגונו שוב מתגבר.

ומחליט לפנות אליו. הוא  החצרן/ שוער הביתיונה עוצר ליד אחד הבניינים ופוגש את מפגש שלישי: 

שואל אותו מה השעה כדי לפתח שיחה. החצרן עונה לו ומסלק אותו, כי יונה מפריע לו בעבודתו. יונה 

ומרגיש שלבו עומד להתפוצץ ושהיגון שבלבו ישטוף את כל העולם  מתקדם מעט עם עגלתו

)מטפורה(. ברוב ייאושו יונה מחליט לחזור אל פונדק העגלונים )אכסניה(, שם ישנים העגלונים בסיום 

 יום העבודה. 

יונה  אשר מתעורר ורוצה לשתות מים. כמו שהוא צמא למים, עגלון צעיריונה פוגש : מפגש רביעי

קשבת, למישהו שיקשיב לדברים שלו וידבר איתו. יונה מספר לעגלון שרק התעורר  צמא לאוזן

משנתו על מות בנו, אך הדברים לא עושים עליו רושם, והוא לא מגיב כלל, עוצם את עיניו וממשיך 

יונה מרגיש מיואש ובודד ומחליט לצאת לבקר את  לישון מול עיניו של יונה. מתעלם ממנו לחלוטין. 

 ראות מה שלומה.סוסתו, ל

יונה רואה את עיניה הפקוחות, וזה עומד בניגוד לעיניהם העצומות של : עם הסוסה –מפגש חמישי 

איש הצבא והעגלון הצעיר שנרדמו מול פניו של יונה ובניגוד לכל שאר האנשים בחברה שעוצמים את 

ליחס הקר שקיבל מבני  לקור האנושי, עיניהם. יונה מרגיש את האוויר החם שהיא נושפת עליו בניגוד

האדם, וסוף סוף הוא מצליח לפרוק את יגונו. הוא מספר לסוסתו על בנו, על כאבו ויגונו, והסוסה 

  כאילו מבינה אותו ומקשיבה לו.

 

 ביקורת חברתית 

דרך חמשת המפגשים אנו עדים לניכור, לאטימות ולאדישות של החברה בעיר הגדולה אשר 

בכל המפגשים ובכל המעמדות התייחסו ליונה בצורה לא  גלון.מתעלמת ממצוקתו של יונה הע

אנושית, התעלמו ממנו, לא הקשיבו לו, זלזלו בו, קיללו אותו, הכו אותו וניצלו אותו. "אדם לאדם 

 זאב".
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 אמצעים אמנותיים

מדגיש את הבדידות של יונה, את עצימת העיניים והאטימות של החברה כלפי יונה. מוטיב העיניים: 

הצבא עוצם את עיניו תוך כדי הנסיעה, העגלון הצעיר ממשיך לישון מול פניו ולא מקשיב. כל  איש

השאר לא יוצרים קשר עין ומתעלמים ממנו. זה מדגיש את האטימות והניכור ועומד בניגוד לסוסה 

  שעיניה פקוחות ונוצצות, ולכן רק בפניה הוא יכול לשפוך את לבו.

בודד בהמון". הוא מוקף בהמון אנשים, אך תמיד בודד ביניהם, והדבר יונה הוא "המוטיב הבדידות: 

 כמובן מדגיש את בדידותו. 

: הסיפור מתרחש בעיר הגדולה, שבה חיים אנשים רבים. כל אחד עסוק תיאורי נוף ומזג האוויר

בעצמו ולא פנוי להקשיב לאדם שזקוק לאוזן קשבת, בניגוד לכפר הקטן שבו כולם הכירו את כולם, 

הקשיבו ועזרו. בנוסף, מזג האוויר המתואר הוא חורף, שלג גס יורד וקור עז שורר בחוץ. השעה היא 

שעת דמדומים, שעה שבה האנשים ממהרים לחזור לבתיהם ועסוקים בעצמם. הקור החיצוני מעיד 

 על הקור האנושי של האנשים בעיר הגדולה, על האדישות והאטימות שלהם כלפי העגלון.

: יונה הוא הדמות המרכזית עם הדמות המקבילה לו, הסוסה. הם מבינים בין יונה לסוסהאנלוגיה 

מתחילת הסיפור ועד לסיום. שניהם מכוסים בשלג, לא מתנערים, שקועים במחשבות.  וזה את ז

הסוסה מבינה את כוונתו ועושה כרצונו )דוהרת מהר אל פונדק העגלונים( ולכן רק לה הוא מצליח 

ור על בנו. הוא נותן לה דוגמה מתוך חייה: "תארי לך שהיה לך סייח... והוא היה מת, לספר את הסיפ

איך היית מרגישה?" לאחר שהיא מגיבה אליו בחמימות, הוא מרגיש שהוא יכול לספר לה הכול 

השוואה זו מדגישה ומעצימה את הביקורת החברתית המועברת על אנשי העיר  ולפרוק את יגונו.

 לאדם הבודד, שזקוק לאוזן קשבת. הגדולה ועל יחסם

: סיום סגור משום שיונה הצליח לפרוק את יגונו בסופו של דבר. סיום פתוח וסגור –סיום הסיפור 

פתוח משום שיונה לא סיפר על כאבו לבני אדם, אלא לבהמה, וסביר כי ירצה שוב לפרוק את יגונו 

 בעתיד.

מוצגים מבן המעמד הגבוה ועד לבן  האנשים שיונה פוגש בארבעת המפגשים סדר המעמדות:

המעמד הנמוך השווה ליונה. היה אפשר לצפות שאחד מבין האנשים, מאחד המעמדות, יקשיב ליונה, 

ינחם ויעודד אותו, אך כולם ללא יוצא מן הכלל מפגינים כלפיו יחס קר ומנוכר, ניכור ואטימות. 

אין פתרון, אין אפשרות לתקן את הדבר מעיד על כך ש התעלמות מוחלטת. כל אחד עסוק בעצמו.

 מתעלמים מהאדם הבודד. ,ללא יוצא מן הכללהכול, המצב כי 
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 שאלות חזרה 

 תארו את דמותו של יונה העגלון: .1

  ?מה מעיק עליו 

 ?כיצד הוא מדבר 

 ?כיצד הוא מגיב להתנהגות האנשים 

   ?האם הוא מצליח למצוא אוזן קשבת 

כיצד הפרטים המופיעים בה רומזים על המשך התפתחות  –. תארו את האקספוזיציה בסיפור 2

 הסיפור.

. תארו את הניסיונות של העגלון ליצור קשר עם החברה עד הרגע שהוא מצליח לפרוק את יגונו 3

 )תיאור המפגשים(. תארו ופרטו את רגשותיו ומחשבותיו. מהי הסיבה ליגונו של יונה? 

 לסוסתו.. ערכו אנלוגיה )השוואה( בין יונה 4

 . מהם המוטיבים הבולטים בסיפור וכיצד הם מבטאים את היגון של יונה?5

 . כיצד מסתיים הסיפור?6

 . מהו המסר הביקורתי העולה מהסיפור, וכלפי מי הביקורת מופנית?7
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 שאלות בגרות

. בסיפורים קצרים רבים מעבר ממקום למקום משקף שינוי במצב החברתי של הדמות המרכזית או 1

 מחולל שינוי בעולמה הפנימי. הסבירו והדגימו קביעה זו על פי אחד הסיפורים הקצרים שלמדתם.

. בחרו בסיפור שלמדתם ובו אירוע המערער את שגרת החיים של דמות )או של דמויות( בסיפור. 2

 תארו את האירוע והסבירו כיצד הוא משפיע על התנהגות הדמות בסיפור ועל יחסיה עם סביבתה.

 

 ד לענות על שאלת הבגרות על פי הסיפור "יגון": כיצ

: הסיפור "יגון" הוא סיפור מתורגם שנכתב בזמן המהפכה התעשייתית, תקופת דוגמה לפתיחה. 1

 העיור, שהתאפיינה במעבר של אנשים רבים מהכפרים הקטנים לערים הגדולות. 

 בנו והיגון רובץ עליו. הסיפור מתאר את יונה העגלון, שנאלץ לעבור לעיר הגדולה לאחר מות

לאורך הסיפור יונה משתוקק לפרוק את יגונו, אך אנשי העיר מתעלמים ממנו. ישנה אווירה של ניכור 

 וקור מצד החברה כולה כלפי האדם הבודד הזקוק לאוזן קשבת.

 : בהתאם לשאלה הנתונה.. משפט מקשר2

 .. גוף התשובה3

בפני הסוסה, לאחר ארבעה ניסיונות כושלים מול אנשי  בסיום הסיפור יונה פורק את יגונו. סיכום: 4

 העיר הגדולה. יונה פונה לסוסתו, שנראה כי היא היחידה שמבינה אותו ומקשיבה לו.

 סיום זה מותח ביקורת חברתית קשה על החברה הקרה, האטומה והמנוכרת בעיר הגדולה.

  



15 
 

 

 האדונית והרוכל / ש"י עגנון

 

רוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים. יום אחד נזדמן לשדה יער, רחוק מן היישוב. ראה בית 

עומד יחידי. בא ועמד לפני הדלת והכריז על סחורתו. יצאה אדונית אחת ואמרה, מה אתה מבקש כאן 

הוריד יהודי? *שחה )התכופף( ובירָכּה ואמר לה, שמא צריכה את דבר מדברים נאים אלו שיש לי? 

את *קּופתו )מזוודה, שק( מעל כתפיו והציע לה כל מיני סחורה. אמרה לו, איני צריכה לך ולסחורתך. 

אמר לה, הביטי וראי, *שמא אף על פי כן? )אולי בכל זאת( הרי לולאות והרי טבעות והרי מטפחות 

ו ועיקמה והרי סדינים וסבון ומיני תמרוקים שהשרות משתמשות בהם. נסתכלה שעה קלה בקופת

עיניה ממנו ואמרה, אין כאן כלום. חזר והשתחווה לפניה והוציא דברים מן הקופה והציע לה ואמר, 

תני עינייך גברתי ואל תאמרי אין כאן כלום. שמא דבר זה רצוי לך, או שמא חפץ נאה זה ימצא חן 

פה עצמה כלפי קופתו ופשפשה קצת ָ כאן וקצת כאן.  בעינייך. בבקשה ממך גברתי הביטי וראי. ָכפ 

ראתה סכין של ציידים. נתנה לו *דֶמיָה )מלשון דמים: כסף, כמו דמי כיס( וחזרה לביתה. טען את 

 קופתו על כתפיו והלך לו. 

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

ארץ והלבנה לא האירה בשמיים. נסתכל סביבו ויצא וחזר ונכנס לבין האילנות. החושך כיסה את ה

ומתחיל מתיירא. ראה אור מאיר, והלך לקראת האור והגיע אצל בית אחד. הקיש על הדלת. הציצה 

עליו בעלת הבית וקראה, שוב אתה כאן? מה אתה מבקש יהודי? אמר לה, משעה *שפירשתי 

ישוב. אמרה לו, ובכן מה אתה )*לפרוש: לצאת, לעזוב( מכאן, תועה אני בחשכה ואיני מגיע לי

מבקש? אמר לה, בבקשה ממך גברתי תני לי רשות ואשב לי עד שתצא הלבנה ואראה את הדרך 

הניח עצמו על הקש  ואלך לי. הביטה בו בעין זעומה ונתנה לו רשות ללון ברפת ישנה שבחצרה.

יצה. ידע באותה בלילה ירדו גשמים מרובים, כשעמד הרוכל בבוקר ראה שכל הארץ כול ונתנמנם. ה בִּ

אדונית שהיא קשה. אמר בלבו, אמסור עצמי בידי שמיים ואל אבקש טובה מצרי עין. טען את קופתו 

על כתפיו וביקש *ליֵלך )ללכת(. הציצה עליו האדונית ואמרה לו, דומני שנפרץ הגג, יכול אתה לתקן 
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סולם ועלה בראש הגג. מצא שם דבר. הניח הרוכל את קופתו ואמר, הריני קופץ ועולה. נתנה לו 

ומנעליו *רעפים אשר זעזעתם הרוח. עמד והחזירם למקומם, ולא השגיח בעצמו שבגדיו נובעים מים 

)נעליים( כשני דליים. אמר בלבו, מה אכפת לי אם אני עומד בראש הגג או אם אני מהלך ביער, כאן 

סד עמי ותיתן לי לשהות בביתה עד גשמים וכאן גשמים, ואולי על ידי שאני עוזר לה אף היא תגמול ח

 .שיפסיקו הגשמים

לאחר שסידר את הרעפים וסתם את פרצת הגג, ירד ואמר לה, מובטחני שמכאן ואילך לא יגיעו  

הגשמים לתוך הבית. אמרה לו *אּומן אתה, )בעל מלאכה, בעל מקצוע(. *נקבה )נקוב מחיר( את 

שאקח מגברתי פרוטה, אין דרכי לקבל שכר על  שכרך ואתן לך. הניח ידו על לבו ואמר, חס ושלום

דבר שאינו מגוף מלאכתי, כל שכן שהגברת עשתה עמי טובה ונתנה לי ללון בביתה. הביטה בו דרך 

חשד, שהייתה סבורה שאומר כן כדי לייקר עצמו לפניה כדי שתיתן לו שכר הרבה. לסוף אמרה, שב 

א את המים ממנעליו והביט אילך ואילך. מתוך ואעשה לך סעודת שחרית. עמד וסחט את בגדיו, הוצי

הקרניים המרובות שהיו תלויות על כתלי הבית ניכר היה שבית ציידים הוא. ואולי לא היה בית ציידים 

ואותן הקרניים תלויות להן לנוי, כדרך שיושבי יערות עושים, שמקשטים את בתיהם בקרני חיה. עם 

לפניו *ֵשיכר )יין( חם ומני מזונות. שתה ואכל ושתה.  שהוא עומד ומביט חזרה בעלת הבית והביאה

לאחר שאכל ושתה אמר לה, שמא יש כאן דבר שצריך תיקון? מוכן אני לעשות כל מה שהגברת 

פוקדת עליי. נתנה עיניה בבית ואמרה, בדוק וראה. היה הרוכל שמח שניתנה לו רשות לישב בבית 

בר וכאן דבר ולא ביקש שכר. לעת ערב עמדה עד שיעברו הגשמים. התחיל מתעסק ותיקן כאן ד

והתקינה לו סעודת לילה והציעה לו מיטה בחדר שמוטלים שם כלים ישנים שיצאו מכלל *תשמיש 

)כלים שיצאו מכלל שימוש(. הודה הרוכל לבעלת הבית שמיטיבה עמו כל כך ונשבע שלא ישכח 

לחוץ והביט פני בעלת הבית, מי  למחרת התחילו גשמים חדשים יורדים. הביט הרוכל .חסדה לעולם

מכלי הבית *מוכן לרחם עליו תחילה. בעלת הבית ישבה מכווצת ושתקה ושעמום גדול יצא 

)מהרהיטים שבבית(. קרני החיות שבכתלים נתעטפו אדים וריחם כריח בשר חי נדף מהן. אם משום 

בחור שצריך להלך שביקשה להפיג את השעמום שבלב ואם משום שנתגלגלו רחמיה עליו על אותו 

יצה, אם משום זה ואם משום זה התחילה האדונית מדברת עמו.  בִּ  בגשמים ובַּ

על מה דיברה ועל מה לא דיברה, על הגשמים שאינם פוסקים ועל הרוחות שמנשבות בלא הפסק ועל 

הודה לה הרוכל  הדרכים שמתקלקלות והולכות ועל התבואה שעשויה להירקב וכן כל כיוצא בזה.

ל כל דיבור ודיבור, שכל דיבור ודיבור נותן לו עָכָבה בבית ואינו צריך לטלטל עצמו בדרכים בלבו ע

בגשם ובקור ובסערה. ואף היא הייתה מרוצה, שיש כאן נפש חיה. נטלה לה כלי סריגה ואמרה לו, 

י שב. ישב לפניה וסיפר דברים על שרים ושרות, אדונים ואדונות, על כל מה שידע ועל כל מה שרצו

אמר לה, גברתי יושבת *גלמודה )לבדה(, כלום אין לה  היה לה לשמוע. בין כך לכך נתקרבו זה לזה.

רבתה של אדונית נאה שכמותה.  בעל או ידיד וֵרע? ודאי יש כאן שרים רבים ונכבדים שמבקשים קִּ

וכל על נתאנח הר .אמרה לו, היה לי בעל. נתאנח הרוכל ואמר, והוא מת. אמרה לו, לא כי אלא נהרג

בעלה שנהרג ושאל כיצד נהרג. אמרה לו, אם השוטרים אינם יודעים, אתה מבקש לדעת. מה אכפת 
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לך באיזו מיתה נהרג, אם חיה רעה אכלתהו או אם נשחט בסכין. הלא אף אתה מוכר סכינים שאפשר 

לשחוט בהן אדם. ראה הרוכל שאין דעתה של האדונית לספר במעשי בעלה ושתק ואף היא שתקה. 

יתן האלוקים וימצאו את רוצחי בעלך לנקום בהם נקם. אמרה היא,  אחר שעה קלה חזר הרוכל ואמר, יִּ

לא ימצאו אותם. לא כל רוצח עשוי שימצאו אותו. השפיל הרוכל את עיניו ואמר, מצטער אני גברתי 

יי. שהזכרתי לה צרתה, אילו ידעתי במה *יכולני )יכול אני( לשמח את לבך הייתי נותן מחצית ח

נסתכלה בו האדונית וחייכה חיוך משונה, של בוז או של ריצוי, או סתם חיוך, שאדם מחייך לו וחברו 

מפרשו לפי דרכו, ואם אדם תמים הוא הרי הוא מפרשו לטובת עצמו. הרוכל שאדם תמים היה פירש 

תיה לו שחוק זה ששחקה אותה אישה לטובתו ולהנאתו. והואיל ונצטער על אותה אישה שלפי שנו

ולפי מידת יופייה ראויה הייתה שבני אדם נאים יחזרו אחריה ראה את עצמו פתאום כאחד מהם. 

התחיל מדבר לפניה דברים שאוזן של אישה בחורה אוהבת לשמוע. אלוקים יודע מהיכן נטל רוכל 

סה פשוט זה דברים כגון אלו. והיא לא גערה בו ולא דחפה אותו, אדרבא נוחה הייתה לשמוע עוד. נכנ

בו גבורה והתחיל מדבר דברי אהבה. ואף על פי שהיא אדונית והוא רוכל עני קיבלה את דבריו 

 והראתה לו חיבה. ואף לאחר שפסקו הגשמים ונתייבשו הדרכים לא *פירשו )לא עזבו( זה מזה. 

*נשתייר )נשאר( הרוכל אצל האדונית. לא ברפת הישנה ולא בחדר של כלים שיצאו מכלל תשמיש, 

דר היה בחדרה של האדונית ובמיטתו של בעלה היה ישן. והיא הייתה משמשת לפניו כאילו הוא אלא 

התקינה )הכינה( לו סעודה מכל אשר היה לה בבית ובשדה, כל עוף טוב וכל עוף *אדוניה. בכל יום 

שמן. ואם צלתה לו בשר בחמאה לא משך ידו ממנה. בראשונה כשהיה רואה אותה מולקת ראש עוף 

זדעזע, אחר כך היה אוכל ומוצץ אפילו את העצמות, כדרך *קלי עולם )אנשים פחותים, קלי היה מ

 דעת( שבתחילה אין רוצים לעבור עבירה ואחר כך עושים כל עבירות בעולם לתיאבון. 

אישה ובנים לא היו לו ולא היה לו על מי יתגעגע, ובכן היה דר עם אותה אדונית. פשט בגדי רוכל 

האדונית לא נתנה לו להתייגע לא  ות ונתחבר לאנשי המקום עד שהיה כאחד מהם.ולבש בגדי חיר

נטרתו  בבית ולא בשדה, אדרבא הטילה על עצמה כל עבודה ופינקתו במאכלים ובמשקאות, ואם *קִּ

)לקנטר: להקניט, להרגיז( ביום הראתה לו חיבה בלילה, כדרך הנשים שפעמים הן כך ופעמים הן כך. 

י חודשים, עד שהתחיל שוכח שהוא רוכל עני והיא אדונית. ואף היא שכחה שהוא כך יצא חודש ושנ

יהודי וכן כל כיוצא בזה. ובכן יושבים היו כאחד בבית אחד תחת גג אחד, והוא אוכל ושותה ונהנה וישן 

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

משנתרגל בה ושכח  א אוכלת ולא שותה. בראשונה היה סבור שגנאי לה לסעוד עמו.ראה אותה ל

שהיא אדונית והוא יהודי היה תוהה יותר ויותר. פעם אחת אמר לה, מה זה הילני, זה כמה חודשים 

אני יושב עמך ואיני רואה אותך לא אוכלת ולא שותה. כלום *איבוס )פיטום, האכלת יתר( עשית לך 

אמרה לו, מה אכפת לך אם אני אוכלת ושותה אם איני אוכלת ושותה, די לך שאתה  בתוך מעייך?

זונותיי מצויים  אינך חסר עמי כלום ומזונותיך מצויים בכל עת. אמר לה, אמת שאני אוכל ושותה ומ 

בכל הימים, אף על פי כן מתאווה אני לדעת מהיכן את מתפרנסת ומהיכן את ניזוֶנת. על שולחן  יותר מִּ

עמי אין את סועדת, ואף מחוץ לשולחן לא ראיתי אותך לא אוכלת ולא שותה, אפשר יש מתקיים אחד 



18 
 

בלא אכילה ושתייה. חייכה הילני ואמרה, מבקש אתה לדעת מה אני אוכלת ומה אני שותה, דם 

אנשים אני שותה ובשר אדם אני אוכלת. עם שהיא מדברת חיבקה אותו בכל כוחה והניחה שפתיה 

צצה ואמרה, מימיי לא ציירתי לי שבשרו של יהודי מתוק כל כך. נשוק אותי עורבי, נשוק על שפתיו ומ

שרי, נשיקותיך מתוקות מכל נשיקות שבעולם. נשק לה והרהר בלבו, *דברי פיוטין הן )דברי  אותי נִּ

שירה( שדרכן של שרות לומר בשעה שהן מחבבות את בעליהן. ואף היא חזרה ונשקה לו ואמרה, 

שונה כשהראית את עצמך לפניי רציתי לשסות בך את הכלבה, ועכשיו אני עצמי נושכת יוסף ברא

גרי המתוק שלי.   אותך ככלבה מטורפת, עד שאני חוששת שלא תצא מידיי חי, הוי פִּ

רבב את עסקיהם. אבל אותו דבר  כך היו מוציאים את ימיהם באהבה וחיבה ושום דבר שבעולם לא עִּ

דרים הם כאחד בבית אחד בחדר  כמו שעושה לו חור בלב( של הרוכל. היה *נוקב בלבו )מטרידו.

אחד ומיטתה סמוכה למיטתו, וכל שיש לה נתנה בידו, חוץ מן הלחם שאיננה אוכלת עמו על שולחן 

אחד. עד היכן, עד שאינה טועמת כלום מכל התבשילים שהיא *מתקינה )מכינה, מבשלת( לו. מאחר 

שאול מעמיק לו שאול * )עולם  שאותו דבר היה נוקב בלבו היה חוזר ושואל. אמרה לו, כל המרבה לִּ

גרי המתוק על כל מה שניתן לך ואל תשאל שאלות שאין  המתים, עולם שמתחת לאדמה(. שמח פִּ

עליהן תשובה. הרהר היהודי בלבו, אולי באמת צדקה ממני. מה אכפת לי אם היא אוכלת ושותה עמי 

הרי היא בריאה ופניה יפות ואיני חסר עמה כלום, קיבל עליו  אם היא אוכלת ושותה ממקום אחר,

לשתוק. היה יושב ונהנה משולחנה וכן כל כיוצא בזה. לא הציק לה בשאלותיו ולא הטריד אותה 

בדברים יתרים, אלא הוסיף אהבה על אהבתו, אם מחמת שבאמת אהב אותה ואם אולי מחמת אותה 

 חידה שאין לה פתרון. 

טלה ואפילו אדם אוהב אישה כשמשון מי שעסקו עם נשי ם יודע שכל אהבה התלויה בדבר סופּה ב 

את דלילה לסוף היא מהתלת בו, לסוף היא מציקה לו, עד שנפשו קצרה למות. כך אותו רוכל, אחר 

ימים התחילה מהתלת בו, אחר ימים התחילה מציקה לו, אחר ימים קצרה נפשו למות. אף על פי כן 

היא לא אמרה לו צא. ישב עמה עוד חודש ועוד חודש, מתקוטטים ומתפייסים,  ואף לא הניח אותה.

מתפייסים ומתקוטטים ואין הוא יודע על שום מה מתקוטטים ועל שום מה מתפייסים. אבל מהרהר 

היה בלבו, הרי אנו קרובים, הרי סמוכים אנו זה אצל זה ואין אנו זזים זה מזה ואף על פי כן איני יודע 

יותר משידעתי עליה אתמול, ולא ידעתי אתמול יותר משידעתי עליה ביום שבאתי אצלה עליה היום 

רבה לשאול, ואם שאל הייתה  בראשונה וקנתה אצלי את הסכין. כל זמן שהיו שרויים בשלום לא הִּ

סותמת את פיו בנשיקות. כיוון שנסתלק שלומם התחיל מהרהר ומוסיף, עד שאמר לעצמו איני מניח 

לילה אחד אמר לה, פעמים הרבה שאלתי אותך על בעלך ולא אמרת לי  מספרת לי. ממנה עד שהיא

כלום. אמרה לו, על איזה שאלת? אמר לה, וכי שני בעלים היו לך? הלא לא הזכרת אלא את זה 

שנהרג. אמרה לו, מה אכפת לך אם שניים או שלושה. אמר לה, אם כן אני בעלך הרביעי? אמרה לו, 

ייךבעלי רביעי? אמר לה אמרה לו, המתן עד *שֶאמנה )אספור(  ?יוצא כך. לא כך הילני , הלא מדברַּ

את כולם. פשטה את ימינּה והתחילה מונה באצבעותיה, אחד שניים שלושה ארבעה חמישה. כיוון 

שמנתה כל האצבעות שבימינה פשטה את שמאלּה והוסיפה למנות. אמר לה, והיכן הם? אמרה לו, 
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אול. אמר לה, הלא תגידי לי.וכי לא אמרתי לך כל המ טפחה על כרסה  רבה לשאול מעמיק לו ש 

ואמרה, מקצתם אולי הם כאן. אמר לה, מה פירוש כאן? *לכסנה )הביטה בו באלכסון( את עיניה 

וחייכה. הביטה בו שעה קלה ואמרה, ואם אומר לך כלום תבין. ֵאם האלוהים, הביטו וראו איזו פנים 

תחילה מונה באצבעותיה נסתלקה דעתו ממנו, וכל מה ששאל, שאל יש לפגר זה. כבר משעה שה

שלא מדעת. עכשיו ניטל ממנו אף כוח הדיבור. ישב ושתק. אמרה לו, חביבי שלי מאמין אתה 

נתאנח  נתאנח ואמר, כלום אפשר שלא להאמין באלוהים? אמרה לו, לא יהודי אתה? באלוהים?

אינם מאמינים באלוהים, שאילו האמינו בו לא היו  ואמר כן, יהודי אני. אמרה לו, הרי היהודים

–*רוצחים אותו )הכוונה לישו(. אבל אם אתה מאמין באלוהים התפלל עליך שלא יהא סופך כסופם. 

יך–כסופם של אלה ששאלת עליהם. –כסופם של מי?  יִּ מה היה סופם?  –של בעליי. ? – של בעלַּ

 אי לדבר עמך. ענתה הילני ואמרה לו, אם אין אתה מבין, אין כד

עם שהיא מדברת נסתכלה בגרונו ועיניה הכחולות הבהיקו כלהב של סכין חדשה. הביט בה ונזדעזע. 

אף היא הביטה בו ואמרה, מפני מה החוורת פנים? ממשש בפניו ואמר, פניי החווירו? אמרה לו, 

עמדו? אמרה ושערות ראשך עמדו *כזיפים )שערות קשות( של חזיר. משמש בראשו ואמר, שערותיי 

לו, *ונימי זקנך )שערות הזקן שלו סמרו, כמו בעור יבש( נעשו קליפין קליפין כשל אווז. פוי, כמה 

רקקה בפניו והלכה לה. עם שהיא הולכת החזירה פניה כנגדו ואמרה  מכוערים פניהם של פחדנים.

שּו, מריה( ה רי היא מרטטת לו, שמור את הפיקה שבגרגרתך. *ֵאם האלוהים )הכוונה לאמו של י 

כאילו רואה היא את הסכין. אל תחושי חביבתי, עדיין איני נושכת בך. נשתייר הרוכל יושב. פעם היה 

משמש בזקנו. שערות ראשו כבר נינוחו והיו מונחות כבתחילה חלק כאן  משש בפניו ופעם היה מ  מ 

ני נשמע קול פסיעותיה וחלק כאן ושביל עובר באמצע והוא צונן כאילו הניחו עליו קרח. מן החדר הש

של הילני. אותה שעה לא אהב אותה ולא שנא אותה. איבריו התחילו דוממים, כאילו אבדו כוח 

כנגדם התחילו מחשבותיו מתגברות והולכות. אמר לעצמו, אעמוד ואטול קופתי ואלך לי.  שליטתם.

וון שדממו רגליה נשמע כיוון שביקש לילך נתרשלו איבריו יותר. שוב נשמע קול רגליה של הילני. כי

קול נקישת כלים וריח של תבשיל. התחיל הרוכל חוזר ומהרהר, עליי להסתלק ולילך מכאן, אם לא 

 עכשיו הרי למחר בבוקר. 

ת, טול  כמה היה שמח ביום שניתנה לו לינת לילה ברפת הישנה, עכשיו אפילו המטה המוצעת לו צֹווַּחַּ

ם. הסכים בעל כורחו לעשות את הלילה בבית הזה, אבל אותה שעה כבר החשיך היו רגליך וברח לך.

לא בחדר אשתו במיטת בעֶליָה שנהרגו, אלא ברפת הישנה או בחדר אחר עד שיאיר היום וילך לו. 

נטלתו בזרועו והביאתו לחדר האוכל והושיבתו  .נכנסה הילני ואמרה, דומה אתה כאילו כבר בלעתיך

יו ונסתכל בה. חזרה ואמרה, אכול. נטל פרוסה ובָלָעּה כמות אצל השולחן ואמרה לו, אכול. הגביה עינ

שהיא. אמרה הילני, רואה אני שצריכין ללעוס לך את הפת. ניער ידיו מן הפת ועמד לילך. אמרה 

הילני, המתן ואלך עמך. לבשה אדרת כבשים *ויצתה )יצאה( עמו. בדרך לא דיברו לא דברים טובים 

, כבני אדם קנוטים שרוצים להסיח דעתם מעצמם. עם שהם ולא דברים רעים, אלא דברים סתם
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מהלכים פגעו בצורה של אבן. עמדה הילני ועשתה סימן של צלב על לבה ועמדה והתפללה תפילה 

  קצרה. אחר כך נטלתו ליוסף בזרועו וחזרה עמו לביתם.

, ולא בלבו בלילה ננער יוסף משנתו בבהלה וצעק צעקה גדולה. דומה היה עליו שתקעו סכין בלבו

אלא באותה צורה של אבן, ולא בצורה של אבן, אלא בצורה אחרת עשויה קרח, שעושין הנוצרים בימי 

*ֵאידיהם )צרותיהם( על הנהר. ואף על פי שלא פגעה בו הסכין אף על פי כן היה חושש בלבו. טלטל 

את השלשלת  עצמו ונתאנח. אחזתו שינה ונתנמנם. שמע קול קשקוש וראה שהכלבה פורקת מעליה

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

נערה הילני וצווחה, מה אתה מרעיש את  לוקקת את דמו. צעק צעקה גדולה וטלטל אילך ואילך. נִּ

תֹוָתיו והיה מו סַּ טל בלא זיע עד שהאיר היום. הבית ואין אתה נותן לי לישון. צמצם עצמו בתוך ָכריו ּוכ 

בטלתי אותך משנתך )הפריע לה בשנתה, גרם לה להתעורר ולבטל  בבוקר אמר לה יוסף להילני, *הִּ

את שנָתּה(. אמרה הילני, איני יודעת מה אתה סח. אמר לה, הלא צעקת עליי שאיני מניח לך לישון. 

חזירה פניה ושאלה, מה דברים אמרה הילני, אני צעקתי? אמר יוסף, אם כן מתוך שנתך דיברת. ה

דיברתי? בלילה העביר את כלי מיטתו לאותו חדר שמוטלים שם הכלים הישנים שיצאו מכלל תשמיש. 

ראתה הילני ולא אמרה כלום. כשהגיעה שעת שינה אמר לה, שנתי אינה טובה עליי ואני מתהפך על 

את שנתך(, על כן העברתי  משכבי והריני מתיירא שמא אני *מבטיל אותך משנתך )מפסיק, מפריע

את מיטתי לחדר אחר. נענעה לו הילני ראשה דרך הסכמה ואמרה, כל מה שיפה לך עשה. אמר 

 יוסף, כן עשיתי. אמרה הילני, אם כן הרי טוב. מכאן ואילך לא דיברו ולא כלום. 

את יוסף שכח שהוא אינו אלא אורח והיה נוהג כדרכו. בכל יום ביקש לעזוב את ביתה, להניח 

טובותיה. עבר יום, יצא שבוע, והוא לא עזב את ביתה. ואף היא לא אמרה לו צא. לילה אחד ישב 

לסעוד. הביאה לו הילני את התבשיל. עלה ריח פיה כריח אדם רעב. עיקם את פיו. הרגישה בדבר 

 ואמרה לו, מפני מה אתה מעקם את פיך? אמר הוא, לא עיקמתי את פי. חייכה חיוך משונה ואמרה,

שמא ריח פי עלה לפניך? אמר הוא, קחי פרוסה ואכלי. אמרה היא, אל תחוש לי, אני לא ארעב. ושוב 

נראה על פניה חיוך משונה, קשה מן הראשון. אחר שאכל ושתה פירש לחדרו והציע לו את מיטתו 

אָתם )הצלב(  ר  עלה בדעתו פתאום לקרות *קריאת שמע )קריאת "שמע ישראל"(. מאחר *ֶשֶפסל יִּ

תלוי על הקיר עמד ויצא לקרות את קריאת שמע בחוץ. הלילה ליל חורף היה. הארץ הייתה מלאה 

שלגים והשמיים היו קרושים ועכורים. הביט לשמיים ולא ראה שביב אור, הביט לארץ ולא מצא את 

רגליו. ראה את עצמו פתאום כאילו הוא שבוי בשדה יער בין שלג זה שמתכסה בשלג חדש. ואף הוא 

ו מתכסה והולך. עקר את רגליו והתחיל רץ. פגע בצורה של אבן שעמדה בשלג. אבי שבשמיים, עצמ

צעק יוסף, כמה נתרחקתי. אם איני חוזר מיד הריני אבוד. הביט אילך ואילך עד שהכיר את *הרוחות 

 )הכוונה לארבע רוחות השמיים: צפון, דרום וכן הלאה(. כיוון לבו כנגד אותו הבית והלך לשם. 

ת השקט הייתה שרויה. לא נשמע אלא קול עמעום כקול השלג היורד על תלי השלג. ומתוך אותו מ נוחַּ

הקול עלה קול רגליו כשהן שוקעות בשלג ומתייגעות לצאת. כתפיו כבדו מאוד, כאילו היה טוען את 

ו. קופתו הכבדה. אחר שעה קטנה הגיע אל ביתו. הבית היה שרוי באפלה. כל אור לא האיר את חדרי
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היא ישנה, לחש יוסף ועמד, שיניו דבקו אלו באלו מתוך שנאה. עצם את עיניו ונכנס לחדרו. בכניסתו 

נדמה היה לו שהילני בחדר. כבש שנאתו ממנה. נזדרז ופשט את בגדיו והתחיל ממשמש בכרים 

ובכסתות. לחש וקרא, הילני ולא נענה. עמד והדליק את הנר. ראה את כלי מיטתו שהם מלאים 

אין ספק שחורים  הרי כשיצא מחדרו היו שלמים ועכשיו הם מלאים חורים. רים. מה כאן? מה כאן?חו

אלו בידי אדם נעשו, אלא מה טעם נעשו? נסתכל וראה קורט דם. נסתכל בדם והיה תמה. בין ובין 

שמע קול אנחה. הביט וראה את הילני כשהיא מושלכת על הקרקע וסכין בידה. זו הסכין שקנתה 

הוציא את הסכין מידה והרים אותה מן הקרקע והשכיבה על מיטתו. פתחה  ביום שבא לכאן. אצלו

הילני את עיניה והביטה בו. עם שהיא מביטה בו פתחה את פיה עד שהבהיקו שיניה. שאל יוסף את 

ראש ונעצה -נזקפה בבת הילני, מבקשת את לומר משהו. ולא אמרה ולא כלום. הרכין עצמו כנגדה.

בגרונו והתחילה נושכת ומוצצת. לסוף דחפה אותו וצווחה, פוי מה קר אתה, דמך לא דם,  את שיניה

  אלא מי קרח.

טיפל הרוכל באדונית יום ושני ימים ועוד יום. חבש את פצעיה, שבלילה שנכנסה לשחוט אותו פצעה 

ורת את עצמה. אף הוא התקין לה תבשיל. אבל כל מאכל שנטלה לתוך פיה הקיאה, שכבר שכחה ת

ָתם ושותה את  ל  ָתם ואוכַּ ט  המאכל שבני אדם אוכלים, הואיל והייתה למודה לאכול בשר בעֶליָה ששוחַּ

דמם, כדרך שביקשה לעשות לו. ביום החמישי הוציאה את נפשה ומתה. הלך יוסף לבקש כומר ולא 

ידו עשה לה ארון ותכריכים וחפר בשלג לקברה. מאחר שכל הארץ קרושה הייתה, לא עלה ב .מצא

לכרות לה קבר. נטל את נבלתה וטמנה בארון ועלה על ראש הגג וטמן את הארון בשלג. הריחו 

העופות בנבלתה. באו וניקרו בארון ושיברוהו וחילקו ביניהם נבלתה של האדונית. ואותו רוכל נטל את 

 קופתו וחיזר ממקום למקום וחיזר והכריז על סחורתו.

 

 

 ניתוח הסיפור

, על רקע מלחמת העולם השנייה. זהו סיפור אלגורי )שכולל משל ונמשל(, 1942הסיפור נכתב בשנת 

בעל רובד גלוי ורובד סמוי. הרובד הגלוי, המשל, מתאר את מערכת היחסים בין אדונית נוצרייה 

לרוכל יהודי. הרובד הסמוי, הנמשל, מתאר באופן סמוי את מערכת היחסים שבין עמי אירופה ובין 

 חיהם.היהודים שחיו בשט

בסיפור נמתחת ביקורת קשה על התנהלות  זהו גם סיפור פנטזיה, בעל יסודות לא מציאותיים.

היהודים ברחבי אירופה, על שהיו תמימים, לא זהירים, התמכרו לחיי הנוחות והחומריות, התבוללו 

 והתרחקו מהדת ומהאל.

ר את סחורתו. הוא מגיע אל הסיפור עוסק ברוכל יהודי, יוסף, אשר מסתובב בעיירות ובכפרים ומוכ

ביתה של אדונית גויה, הילני, כדי למכור לה את סחורתו. הרוכל מציג בפניה תמרוקים, סדינים 
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וכדומה. האדונית מסרבת לקנות. אך הרוכל היהודי לא מרפה ממנה ומציק לה עד שלבסוף האדונית 

חוץ מאבד את דרכו ביער. הוא קונה סכין ציידים. הרוכל יוצא לדרכו, אך בשל מזג האוויר הסוער ב

מסתובב ומגיע שוב במקרה לביתה של אותה אדונית. הרוכל מבקש ממנה מחסה ללילה, והיא 

מאפשרת לו לישון ברפת הישנה שבחצרה. מכאן מתחילה להתפתח ביניהם מערכת יחסים, עד שהם 

ל האדונית מתחילים לחיות כזג נשוי. הרוכל נהנה מהחומריות והנוחות שהוא מקבל בביתה ש

הנוצרייה ואינו מבחין בסכנה הצפויה לו בביתה. הרוכל תמים, עצל מנטלית, לא חושב, והדבר כמעט 

 ועולה לו בחייו.

 

 האקספוזיציה בסיפור 

 הזמן המופיע בתחילת הסיפור הוא "יום אחד". 

 "שדה יער, רחוק מכל יישוב". –המקום 

 האדונית והרוכל. –הדמויות 

 הסכין המהווה רמז מטרים להמשך.קניית  –הבעיה 

 

 מערכת היחסים בין האדונית לרוכל 

 הקשר בין האדונית לרוכל מתפתח תוך כדי כך שהרוכל מתבולל וזונח עול תורה ומצוות.

כאשר יוסף מגיע לביתה של האדונית ביער הוא יהודי דתי, לבוש בבגדי יהודי, עוסק במקצוע שאפיין 

ש למכור לה מסחורתו ולא מרפה עד שהיא קונה ממנו סכין ציידים. רוכל. הוא מתעק –את היהודים 

 סכין זו היא רמז מטרים לסכנה הצפויה לו בביתה.

בהמשך נראה את תהליך השינוי שעובר יוסף בבית האדונית. כשהוא מאבד את דרכו ביער, בחושך, 

קן את גג ביתה בסופה, הוא מתחנן בפניה ומקבל רשות לישון ברפת ישנה בחצר. בהמשך הוא מת

ובתמורה היא מכניסה אותו לביתה ומאפשרת לו לישון בחדר הכלים הישנים )מחסן(. האדונית מכינה 

 והוא לא נמנע מלאכול זאת. –בשר בחמאה  –לו ארוחת בוקר 

 אפשר לראות את תחילת ההתבוללות שלו וההתרחקות מהדת.

יים הוא מוגן בביתה. הרוכל משמיע הם מתקרבים, משוחחים על עניינים שונים, והוא שמח שבינת

באוזניה דברים כדי לשמח אותה ואף מחזר אחריה עד שהיא נענית לחיזוריו ומזמינה אותו לחדרה, 

למיטתה. הם חיים כזוג נשוי, למרות שהוא יהודי והיא נוצרייה. היא משרתת אותו כאילו הוא בעליה, 

חדרה של  –חדר הכלים הישנים  –תהליך ההתקרבות של השניים הדרגתי: רפת  האדון שלה.

 האדונית.
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מעמדו של הרוכל עולה בביתה של האדונית. היא מבשלת לו ארוחות, מולקת ראש של עוף, והוא 

אוכל ונהנה עד "שפשט בגדי רוכל ולבש בגדי חירות". כלומר, התבולל. העלייה במעמד גורמת 

ו, את עצם היותו יהודי, שוכח את לירידה מבחינה רוחנית אצל הרוכל. הוא שוכח את השורשים של

 אלוהיו והופך לאחד מאנשי המקום.

הרוכל מתעלם מסימנים חשודים בדרך. האדונית נמצאת איתו במשך כל הזמן אך היא לא אוכלת ולא 

שותה, וכאשר הוא שואל אותה מדוע, היא סותמת את פיו בנשיקות. האדונית קוראת לרוכל בשמות 

מדמה את עצמה ל"כלבה מטורפת" שרוצה לאכול אותו. כמו כן היא  שונים: פגרי, נשרי, עורבי,

מספרת לו על בעליה הקודמים אותם אכלה והם בבטנה. אך הרוכל תמים, עצל מנטלית, לא מפרש 

את דבריה בצורה נכונה, לא מבין את כוונתה. הוא סבור כי היא צוחקת איתו, שהיא רוצה את טובתו 

 ת לבטא את אהבתן.וסבור כי זוהי דרכן של אדוניו

שהאדונית לא אוכלת  –אך עם הזמן החשדות שלו מתעוררים ומתגברים. החידה שמרחפת בבית 

מטרידה אותו יותר ויותר. הוא שם לב כי "אינו יודע עליה היום יותר משידע עליה ביום  –ולא שותה 

כי "כל המרבה  שבא אצלה לראשונה". הוא שואל אותה שוב על בעליה הקודמים והאדונית עונה לו

לשאול מעמיק לו שאול", כלומר ככל שתרבה יותר לשאול ולחקור, אתה מקרב עצמך אל המוות. כמו 

 הבעלים הקודמים.

 .אכילה, שתייה, ביתיחסיהם מתבססים על חומריות ואינטרסים: 

 

 

האדונית לא משתמשת בסכין שקנתה מהרוכל, אך דמותה מאופיינת על ידי תיאור הסכין. עיניה 

מבהיקות כמו להב של סכין, היא מציעה לו לשמור על הגרגרת שלו שרועדת כאילו היא ראתה את 

 הסכין.
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 נקודת המפנה בסיפור מתחוללת כאשר יוסף חולם את שני החלומות: 

הוא מתעורר בבהלה וחש כאב בלבו. הוא נרדם וחולם  סכין ננעצת בלבו.. יוסף מרגיש כאילו  1 

  חלום נוסף.

 

 ומלקקת  ונועצת את שיניה בגרונו, קופצת עליו פורקת את השלשלאותשהכלבה של האדונית כ. 2

 את דמו. יוסף מתעורר בצעקה.

 החלום השני יוצר אנלוגיה )השוואה( בין הילני לכלבה. הילני היא חיה רעה, חיה טורפת.

הסכנה הצפויה לו  החלום על הסכין מחזיר לתודעתו של הרוכל את הסכין שקנתה ממנו האדונית ואת

 בביתה אם לא יתעורר.

יוסף מוטרד מהחלומות, אך לא ממהר לפעול. הוא מבין שהוא בסכנה ושעליו לצאת מביתה, אך 

נשאר פסיבי ועדיין לא עוזב כי הוא התמכר לנוחות ולחומריות ואינו מודע לסכנה. הצעד היחיד שהוא 

 בלילה השני בביתה.  עושה הוא לחזור לישון בחדר הכלים הישנים, כפי שישן

 . התקרבות ליהדותמתרחש תהליך הפוך של  להתרחקות ההדרגתית בין השנייםבמקביל 

יוסף מתחיל להתרחק מהילני ונשאר בביתה עוד תקופת מה. באחד הלילות הוא חש צורך לקרוא 

וא אך מאחר שהוא נמצא בבית נוצרי, עם פסלים וצלב, ה –חוזר לשורשיו היהודיים  –קריאת שמע 

 יוצא אל מחוץ לבית כדי להתפלל. 

מחוץ לביתה יוסף קורא, "אלוהים שבשמיים, כמה נתרחקתי, אם אינני חוזר, הריני אבוד". תפילה זו 

מבטאת את האמונה ביהדות. הסופר ש"י עגנון רצה להדגיש כאן שהיהודים בגולה ניסו להתמזג 

שורשים שלהם, לבגוד באמונה. היהודים ולהתבולל עם הגויים שסביבם, והדבר גרם להם לשכוח את ה

חשבו כי כך יוכלו להתקבל כשווים בארצות שבהן חיו. אך זה לא קרה. ההפך הוא הנכון. הגויים תמיד 
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זכרו את מוצאם היהודי וניסו לפגוע בהם. היהודים מצדם התרחקו מהדת, התמכרו לחומריות, ורק 

התנהגות זה אופייני לרוכל אשר מייצג בסיפור דפוס  בשעת צרה נזכרו באלוהים ובדת וקראו לעזרה.

 זה את העם היהודי המתבולל.

 

 סיום הסיפור

הילני גוססת במשך חמישה ימים עד שמתה מפצעיה. יוסף מטפל בה, ונשאלת השאלה מדוע. הרי 

 היא פיטמה אותו כדי לרצוח אותו ולאכול אותו.

ודרך התנהלותו בעולם הגויים. היהודים הסופר, עגנון, מעביר בדרך זו ביקורת נוקבת על היהודי 

סופגים השפלות, פרעות ואנטישמיות, אך עדיין לא ממהרים לעזוב או לפחות להגן על עצמם. הם 

 מקבלים בהכנעה את הגזרות שגזרו עליהם הגויים ואף מאפשרים להם להמשיך לפגוע בהם.

ר אותה ומניח את גופתה בתוך האדמה לא קולטת את גופתה. יוסף לא מצליח לקבו –הילני "נענשת" 

ארון על גג הבית. עופות הטרף מריחים את נבלתה ואוכלים את גופתה. היא מקבלת את עונשה, 

מידה כנגד מידה, כשם שהיא נהגה כחיה רעה כלפי בעליה הקודמים ואכלה את גופותיהם, כך 

ויוצא שוב לדרך,  לאחר מות האדונית לוקח הרוכל את קופתו וחפציו העופות אוכלים את גופתה.

 מסתובב בעיירות ובכפרים למכור את סחורתו. הוא חוזר להיות רוכל.

 יש בכך מסר.

היהודי עולה במעמדו בבית האדונית, חי חיים חומריים ריקניים, מתבולל, מתרחק מהדת, אך בסופו 

 של דבר הוא שב לנקודת ההתחלה, למעמדו הנמוך כיהודי.

 סיום הסיפור הוא סגור ופתוח:

 מפני שכל השאלות והבעיות שעלו במהלך העלילה באו לידי פתרון. –גור ס

בשל המעגליות של הסיפור. הוא פותח ומסיים באותו תיאור של יוסף שמחזר על הפתחים.  –פתוח 

שוב להיות נתון  –יוסף לא למד לקח ועלול למצוא את עצמו שוב באותו מצב, מול אדונית אחרת 

 בסכנה.
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 אמצעים אמנותיים בסיפור 

 : סיפור שסופו מפתיע. מתברר שהילני היא רוצחת, חיה רעה.סיפור פואנטה. 1

: המשפט שפותח את הסיפור גם מסיים אותו. הרוכל חוזר לנקודת סיפור מסגרת, סיפור מעגלי. 2

 ההתחלה ולא למד לקח.

ויות בו מייצגות מערכות יחסים, : זהו משל מורחב עם רובד גלוי ורובד סמוי, כאשר הדמאלגוריה. 3

 מצבים, יחסים בין עמים וכדומה. מטרת האלגוריה היא להעביר מסר:

  ברובד הגלוי הסיפור שאנו קוראים מתאר מערכת יחסים בין הילני הנוצרייה ליוסף

 היהודי. הילני זוממת להרוג אותו ולאכול אותו, והוא ניצל ברגע האחרון.

 עם היהודי, את האדם היהודי בכל הזמנים. מקצועו כרוכל ברובד הסמוי יוסף מסמל את ה

 מסמל את היהודי הנודד. 

: שמו של יוסף לקוח מתוך המקרא. במקרא יוסף שמר על זהותו, לא התבולל ולא רמז מקראי. 4

התפתה ללכת אחרי אישה זרה, אשת פוטיפר, ולכן עלה לגדולה. לעומת זאת, יוסף בסיפור מאבד 

מתפתה אחרי אישה גויה ולכן כמעט מאבד את חייו. רק בזכות החזרה לדת הוא  את זהותו, מתבולל,

 ניצל ממוות. קיימת אנלוגיה ניגודית בין יוסף המקראי ליוסף בסיפור.

: שמה של הילני לקוח מתוך התרבות ההלניסטית, הלניזם. זו תרבות שביקשה שמות הדמויות. 5

כן השמידה את האחרות, וכמובן ביקשה גם את להשליט את הדת שלה על כל התרבויות בעולם ול

הדת היהודית. האדונית בסיפור מייצגת את ההלניזם. היא הרגה את בעליה הקודמים ואכלה אותם 

 להשמיד את הדת היהודית ולבטל אותה.  –)עמים אחרים( וכך רוצה להרוג את יוסף ולאכול אותו 

רק עיניה הכחולות )רמז למראה הארי, גרמני(. הילני בסיפור לא מתוארת מבחינה חיצונית. מוזכרות 

 לפרט זה יש משמעות אלגורית המקשרת בין מעשיה של הילני למעשה הנאצים.

עם ישראל צריך לשמור על צביונו, שורשיו ודתו, שכן  האלגוריה עגנון מעביר מסר:באמצעות 

על עצמו. העם היהודי התבוללות לא תצילו מהשמדה. עליו לפקוח עיניים, לא להיות תמים ולשמור 

 לעלות לארץ ישראל. –צריך לעזוב את הגולה )היער בסיפור( ולהתיישב בבית משלו, מדינה משלו 
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 מוטיבים:. 6

מוטיבים אלו מסמלים את דמותה של האדונית כחיה רעה  –מוטיב החיה  מוטיב הסכין,א. 

 אשר תהרוג בסכין את יוסף.

מוטיבים אלה מסמלים את דמותו של יוסף שאיבד  – מוטיב הדרך, מוטיב האוכל /סעודהב. 

 את דרכו פיזית ביער וכמובן את דרכו הרוחנית, אכל אוכל לא כשר והתבולל.

 

דמותו של יוסף היא דמות עגולה. יוסף הוא הדמות המרכזית בסיפור. הוא אדם ללא אישה וילדים. 

הוא מצטייר כאדם תמים, עצל וטיפש  יותר מזה אין יודעים עליו כלום. יוסף עובר תהליך של שינוי.

מנטלית, לא חושב, לא מפרש את כוונותיה של האדונית מפני שהתמכר לחיי הנוחות. הוא אינו ערני 

הוא חי בבית האדונית ושם יש לו כל מה שהוא  –מספיק. יוסף נגרר אחרי החיים הנוחים, החומריים 

ן לקלוט את הסכנה, וכאשר הוא קולט, הלני צריך: בית, אוכל, מיטה חמה, אישה. לוקח לו הרבה זמ

כמעט מצליחה להרוג אותו. גם אז התגובה שלו פסיבית ולא החלטית. לאחר שהוא מגיע למסקנה 

שהוא צריך לברוח ולהימלט משם, עדיין לוקח לו שבוע ועוד שבוע והוא אינו יוצא. בסופו של דבר הוא 

 חוזר לשורשים וניצל.

שטוחה. הילני לא משתנה במהלך הסיפור. יש לה מטרה אחת, לרצוח דמותה של הילני היא דמות 

 את יוסף ולאכול אותו. היא לא מצליחה ומתה לבסוף. 

 

 

 ניתוח נוסף

 תקציר הסיפור

רוכל יהודי אחד הגיע לבית יחיד בשדה יער והציע לאדונית הבית את סחורתו. תחילה סירבה, אך 

לאחר שהפציר בה והציע לה דברים שונים מסחורתו, הסכימה לקנות סכין ציידים. הרוכל הלך לדרכו, 

. אך לאחר שאיבד את הדרך בלילה גשום וקר, ראה אור והגיע לאותו הבית שהיה ביתה של האדונית

לאחר שביקש שתניח לו להישאר בביתה באותו לילה, נתנה לו האדונית רשות ללון ברפת ישנה 

שבחצרה. בלילה ירדו גשמים מרובים. כשעמד הרוכל ללכת, הציעה לו האדונית שיתקן את גג ביתה. 

לאחר שתיקן ואכל פת שחרית שהכינה לו האדונית בדק אם יש עוד דברים שיוכל לתקן בביתה. 

 הערב אכל עוד סעודה, ובלילה זה ישן בחדר שמוטלים בו כלים ישנים. בשעות 
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למחרת התחילו משוחחים. במהלך השיחה שאל את האדונית על בעלה. האדונית סיפרה לו שבעלה 

נהרג, אך לא פירטה, והרוכל הרגיש שאין היא נוטה לדבר על כך. הוא החניף מאוד לאדונית, ודיבר 

ית הראתה לו חיבה, ולאחר שפסקו הגשמים נשאר הרוכל אצלה: איתה דברי אהבה. גם האדונ

התגורר בחדרה וישן במיטת בעלה. האדונית טיפלה בו ודאגה לכל מחסורו, והוא התחבר לאנשי 

 המקום. היה אוכל ושותה בביתה והחל מתרחק מיהדותו.

אותה בנושא.  הרוכל מעולם לא ראה את האדונית אוכלת ושותה, והיה תמה על כך. הוא החל לחקור

האדונית התחמקה מתשובה או שהשיבה תשובות מוזרות כמו "דם אנשים אני שותה ובשר אדם אני 

אוכלת". בעודה מדברת נישקה אותו וקראה לו בשמות כגון: נשרי, עורבי, פגרי ו"כל המרבה לשאול 

 מעמיק לו שאול". היא העניקה לו אהבה מדומה, והוא לא הוסיף לשאול. 

אלה הטרידה אותו מאוד, והיחסים ביניהם התחילו להתערער. האדונית הציקה לרוכל אבל אותה ש

והוא שנא אותה, אך לא נפרד ממנה. העובדה שאינו יודע עליה כלום לא נתנה לו מנוחה. הוא חקר 

אותה על אודות בעלה, והתברר כי היו לה בעלים רבים. לאחר ששאלה אותו האדונית אם הוא מאמין 

יעה לו שיתפלל שלא יהיה סופו כסופם של בעליה. האדונית מאיימת עליו ברצח. היא לא באלוהים, הצ

 סיפרה לו מה היה סופם, אך רמזה לו בכך שליטפה את הכרס שלה והביטה בגרונו ולעגה לו. 

הרוכל החליט להסתלק מבית האדונית, אך מכיוון שהחשיך היום נשאר ללון, יצא לטייל, והיא יצאה 

יא נתקלה בקבר ועליו צלב, עמדה כמה דקות והתפללה. הם חזרו יחד לביתה. בלילה עמו. בדרך ה

יוסף, מחלום שתוקעים סכין בלבו, והסכין נראתה כצלב עשוי קרח,  התעורר הרוכל, ששמו היה

ומחלום שני שהכלבה של האדונית משתחררת משרשרת הברזל, נועצת את שיניה בגרונו ומלקקת 

הרוכל בלילה שלמחרת ללון בחדר הכלים הישנים, ונשאר שם במשך את דמו. מרוב פחד עבר 

 כשבוע נוסף. האדונית לא התנגדה למעבר. 

את ארוחתו, עלה ריח פיה כריח אדם רעב.  לילה אחד, כשהביאה לו האדונית, ששמה היה הילני,

וא את לאחר שהלך לישון עלה בדעתו לקרוא "קריאת שמע". מאחר שבחדר היה פסל נוצרי, יצא לקר

"שמע" בחוץ. הוא שוב הלך לאיבוד וביקש את עזרתו של אלוהים למצוא את דרכו בחזרה. לביתו או 

ליהדות? כשחזר ראה שכלי מיטתו מלאים חורים, ומעט דם לכלך אותם. הילני הייתה מושלכת על 

 אותה סכין שמכר לה בלילה הראשון. –הקרקע וסכין בידה 

וכשהרכין את ראשו כדי לשמוע את דבריה, היא נעצה את שיניה יוסף השכיב את הילני על המיטה, 

בגרונו, אבל דחפה אותו ממנה וקראה שדמו אינו דם אלא מי קרח. הרוכל טיפל באדונית, לאחר 

שבלילה שנכנסה לחדרו בכוונה לשחוט אותו, פצעה את עצמה. ניסיונותיו להאכיל את האדונית כשלו, 

בשר בעליה. ביום החמישי לפציעתה מתה. מאחר שהשלג היה  כי היא הייתה רגילה לאכול רק את

קשה לא הצליח יוסף לכרות לה קבר. הוא טמן את נבלתה בארון בשלג בראש הגג, והעופות ניקרו 

 את הארון ואכלו את נבלתה. הרוכל נטל את סחורתו והמשיך בנדודיו.
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 אקספוזיציה 

 : פחד, מתח ומסתורין )אימה(.אווירת הסיפור

הזמן והמקום אינם ידועים. רקע כללי של עיירות וכפרים, בית ציידים, שדה, יער, רחוק  הרקע:

 מהיישוב וסתם אנשי המקום. 

 גשמים )חורף(.  העונה:

 

 סוג הסיפור 

 הסיפור הוא אלגורי, סמלי, בעל רובד גלוי וסמוי.

לסיפור "האדונית והרוכל" יש משמעויות החורגות הרחק מעבר לעולמן המצומצם של הדמויות. כל 

שעלינו לעשות הוא להציב את צמד המילים "העולם היהודי" במקום "הרוכל", ואת המילים "עולם 

הגויים" במקום האדונית, ובכך כל מסקנה שבה נדון בקשר ליצירה תהפוך למסקנה לגבי מערכת 

 מטרת הסיפור, כמקובל באלגוריה, היא ללמד לקח חשוב.בין היהודים לגויים.  היחסים

 

 שמות הדמויות

: שם יהודי הרומז לדמות יוסף המקראי. אסוציאציה אירונית המזכירה את יוסף המקראי שלא יוסף

התפתה לאשת פוטיפר. הבחירה בשם יוסף לרוכל היהודי מבטאת את הסכנה שבנטייתו להתפתות 

 זרה ואת התגברותו על יצרו בעקבות היאחזותו באמונתו. לאישה ה

 דמותו של יוסף המקראי מסמלת גם את נדודי בני ישראל ואת התקרבותם לגויים ולתרבותם.

: שם נוצרי המבטא את יופייה כאסוציאציה ליופייה של תרבות יוון )הלניזם( ואת מהותה הילני

 כגורמת הרס וחורבן.

 

 י של הסיפור שתי משמעויותאפשר לראות במישור הסמו

הרוכל כסמל לעם היהודי והאדונית כסמל לנוצרים: רוכל עני בעל מעמד  יהדות מול נצרות: .א

נחות כמו היהודים שמעמדם נחות מזה של הגויים. לרוכל אין בית, והוא משתכן בבית 

האדונית. הרוכל מנסה להידמות לתושבי המקום וחושב שהצליח. גם היהודים מנסים להידמות 

עם חלב וגר עם נוצרייה, וגם היהודים מתבוללים. לנוכרים ולזכות בחסדם. הרוכל אוכל בשר 

הרוכל פסיבי, מתעלם מהסכנה. גם היהודים מתעלמים מהאנטישמיות. בשעת סכנה הרוכל 

חוזר לדת, וכך נוהגים גם היהודים בשעת סכנה. בסוף הסיפור, למרות החוויה הקשה שעבר 
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ף הסכנה למקום מגוריהם חוזר הרוכל להסתובב בין הבתים, וגם היהודים חוזרים לאחר חלו

 ולא פונים למצוא להם מקום של קבע. 

: הרוכל נכנע ליצרו, כלומר "מכר נפשו לשטן" תמורת מענה של גג מעל יצר מול אינטרס .ב

הראש, מין ואוכל. האדונית עונה לו על כל צרכיו כגבר. האינטרס שלה הוא לאכול אותו ובכך 

 להציל את עצמה מחרפת רעב. "אהבתם" של האדונית והרוכל תלויה בדבר. 

 

 סיום הסיפור

ל. אפשר לשער שהוא חזר לנדוד בין הגויים, בלי להפנים את אין יודעים מה עלה בגורלו של הרוכ 

 הלקח שאמור היה ללמוד ממקרה האדונית. ייתכן שסיטואציה דומה תתרחש שוב בעתיד.

 מעגלימבנה הסיפור: 

 אותם דברים שמתרחשים בתחילת הסיפור חוזרים ועולים גם בסופו. 

וע הרוכל לא למד דבר ולא שינה את ביקורת של המספר על כך שלמרות האיר משמעות המעגליות:

 דרכו. המסר של המספר: לא לעזוב את הדת ולהקים בית ליהודים.

 הרוכל הגיע כיהודי ושב בסוף הסיפור להיות רוכל יהודי. .1

 העונה בשנה היא חורף בתחילתו ובסופו של הסיפור. .2

 בתחילת הסיפור מתקן הרוכל את הגג ובסופו קובר בגג את האדונית. .3

 יפור מוכר הרוכל לאדונית סכין. בסוף הסיפור תשמש סכין זו כלי לניסיון רצח.בתחילת הס .4

 בתחילת הסיפור האדונית מבשלת לרוכל, ובסופו הוא מבשל לה והיא אינה אוכלת. .5

בתחילת הסיפור האדונית רוצה לשסות ברוכל את כלבתה ובסוף נוהגת ככלבה מטורפת  .6

 )הכלבה גם הופיעה בחלומו(.

ור הרוכל מאבד את דרכו ביער. גם באמצע הסיפור הוא מאבד את דרכו, והפעם לא . בתחילת הסיפ7

 רק מבחינת המקום אלא שהוא איבד את דתו. בסוף הסיפור הוא מצא את דרכו.
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 מקומות הלינה 

 

                 אפיון 

  

 

 

 דמויות

 אפיון דמות הרוכל

כאשר מדובר במקצועו  אקטיביהרוכל הוא מוכר שיודע להתרפס, לשכנע ולמכור את סחורתו. הוא 

)גורם לאדונית לקנות חפץ ובהמשך מוצא דרך להישאר בביתה(. הוא אינטרסנט. בהמשך הוא נעשה 

נכנע לעולמה של האדונית, נכנע ליצרו ומאבד את זהותו העצמית. לרוכל יש אינטרס מסוים: פסיבי. 

הוא מחפש חיי נוחות, והאדונית מספקת לו את החיים הללו. היא נותנת לו כל מה שגבר זקוק לו: 

 אוכל, קורת גג ומין. בהמשך הסיפור אפשר לראות שאותו אינטרס גם מקשה עליו לקום וללכת. 

מאבד את ייחודו כאדם וכיהודי. הוא מפסיק לאכול כשר, מתחבר לאנשי המקום, מנסה לחשוף הרוכל 

 את סודה של האדונית ואינו מצליח, וכתוצאה מכך מערכת היחסים ביניהם הולכת ומתדרדרת. 

הרוכל הוא טיפוס מתלבט. הוא אינו מצליח להחליט אם להישאר או לעזוב. בזכות האמונה הוא עובר 

. המעבר מפסיביות לאקטיביות הוא רגע קריאת אקטיביסיבי )בזמן אובדן האמונה( לתפנית מפ

 תפילת "שמע". את הכוח לשינוי מקבל הרוכל מהיהדות. הפנייה לדת מעניקה לו את המודעות למצבו.

הרוכל מודע לשנאה שהוא חש כלפי הילני. יש לו שליטה עצמית, וכאשר מתה האדונית הוא פעל 

 יון. בקור רוח ובהיג

 שמו, יוסף, מסמל נטייה להתפתות, אך להתגבר על היצר בזכות הדת.

לחלוטין: מודע לרגש השנאה כלפי האדונית, פועל בצורה  אקטיבימכאן ועד סוף הסיפור הרוכל 

 מחושבת והגיונית, מטפל באדונית, ובסופו של דבר שב לנדודיו בעסקי המסחר.

 

 

 

 

      

חדר  אסם יער מחסן
 שינה

ןמחס  יער 
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 אפיון יוסף באמצעות חלום

 את פחדיו של יוסף. בחלום מוארים חלקי המציאות שהוא נמנע מלראות. החלום מבטא

 

)המסמלת את  והכלבה)שמסמלים את הנצרות(,  הסכין, האבן והקרח סמלים משמעותיים בחלום:

דעת ומהיר להתפתות, המאבד את דרכו ומוותר על זהותו -הגויה(. מצטיירת דמות של אדם סקרן, קל

תמורת אינטרס מסוים. יש בו עיקשות להשיג את מבוקשו. הוא נתון באופוריה כאשר נדמה לו כי 

נע שבה את לבה של האדונית, אך למעשה הוא עיוור לסכנה האורבת לו מעבר לפינה. הוא 

בסופו של דבר הוא בולט במוסריותו, אך נוהג כמי שלא  .מאקטיביות לפסיביות ובחזרה לאקטיביות

 למד לקח ממה שעבר.

 

העובר ממקום למקום כשסלו על כתפו, זה שאין לו שורשיות ומקום של קבע ואף  הנודד דמות היהודי

הגותו מסמלת את היהדות לא התחייבויות מסוימות לבית ולמשפחה. "סתם רוכל אחד יהודי". התנ

כולה ואת החיים כולם, המלאים בסכנות בכל אשר הם מצויים, ובמיוחד כאשר הם בין דתות אחרות 

 כמו הנצרות או לצדן.

 

 אפיון דמות האדונית

שם התואר שלה הוא אדונית, כלומר בעלת מעמד גבוה ושולטת. היא מפתה ומסיטה את הרוכל 

בית ציידים, מלא בפוחלצים. בשיחותיה מופיעות מילים חייתיות כמו מדתו. יש לה יצר חייתי. ביתה, 

האדונית היא אישה יפה ומושכת. היא מתנשאת, בטוחה  פגר, נשר, דם, אטרוף גרגרתך וכדומה.

האדונית  בעצמה, מתוחכמת ומפתה. התנהגותה יצרית ואורח חייה המסתורי מוזר ביותר וחידתי.

 וכמעט עד סופה. אקטיבית לחלוטין, מתחילת היצירה

 

היא מציעה לרוכל להישאר בביתה, מציעה לו את מיטתה, מאכילה אותו,  דוגמאות לאקטיביות:

לאדונית יש תוכנית ברורה: היא מפטמת את הרוכל כדי  מחליטה מתי לחשוף בפניו את סודותיה.

להתבטל לאכול אותו. יש לה אינטרס. היא מעוררת תחושות אפלות: פיתוי והסטה מהדרך, רצון 

 בפניה, תשוקות ארוטיות.
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 מוטיבים בסיפור 

 : הרוכל מוסר בידי האדונית את הכלי לפגוע בו.מוטיב הסכין

  דוגמאות:

 מכר לה את הסכין בפתיחה )הוא מופתע שלא רצתה תמרוקים(.

 עיניה נצצו כסכין. 

 מלקה את ראש העופות ולא השתמשה בסכין שקנתה.

 הסכין שימשה "כלי לרצח" ורמז מטרים לדרך שבה מסתיים הסיפור. 

: הסעודה מסמלת את החומריות, דבר שמפתה את הרוכל ומושך אותו אל האדונית. מוטיב הסעודה

זה האמצעי שלה לשלוט בו. הסעודה גם מדגישה את ההבדל ביניהם: הוא אוכל והיא לא. בנוסף 

 ל. הסעודה מאפיינת את האינטרס של הרוכ

 דוגמאות: 

 בפתיחה האדונית מכינה לרוכל סעודה לאות תודה.

 היא מולקת את ראש העוף כדי לבשל לו אוכל.

 אינה טועמת מתבשיליה.

 היא מבשלת לו והוא נשאר בביתה.

 הוא מנסה להאכיל אותה ולא מצליח.

העופות אוכלים את נבלתה של האדונית. היא הופכת לסעודה המרכזית שלהם בזמן שהרוכל 

 היה אמור להיות הסעודה שלה. 
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 שאלות חזרה 

 . תארו את דמותו של יוסף הרוכל תוך התייחסות לתהליך שהוא עובר מתחילת הסיפור ועד סופו. 1

 . תארו את דמותה של האדונית.2

 ים בין הדמויות.. תארו את מערכת היחס3

 . תארו את תהליך ההידרדרות / התבוללות של הרוכל.4

 . מהי משמעות שמות הדמויות יוסף והילני? הסבירו והדגימו.5

 . ציינו את המוטיבים המופיעים בסיפור ואת משמעותם.6

 מהי אלגוריה, הסבירו את משמעות הרובד הגלוי והסמוי. –. האלגוריה בסיפור 7

 הסבירו את סיום הסיפור. בזכות מה ניצל הרוכל. האם למד את הלקח? –. סיום הסיפור 8

 מהו המסר שבחר הסופר להעביר? –. המסר 9

 

 

 שאלות בגרות 

 פתיחה לתשובה שמתאימה למגוון שאלות בבחינת הבגרות: 

, כאשר הגיעו לישראל ידיעות ברורות 1942הסיפור "האדונית והרוכל" מאת ש"י עגנון נכתב בשנת 

על זוועות השואה. זהו סיפור אלגורי שבו דמותה של הילני האנטישמית מייצגת את העמים 

האירופאים הנוצרים שניסו להשמיד את היהודים שחיו בקרבם, ודמותו של יוסף, הרוכל היהודי, 

את החברה היהודית בגולה. היצירה מעלה ביקורת עקרונית כנגד יהדות אירופה, אשר מייצגת 

האמינה שכדי לפתור את בעיית האנטישמיות צריך להתבולל ולהידמות לגויים. הסיפור מבקש להציע 

עמדת מפוכחת שלפיה שנאת היהודי לא תיעלם כאשר הוא ידמה לגוי, אלא להפך, היא רק תלך 

 וארת מערכת יחסים המושתתת על אינטרסים שונים. ותגבר. בסיפור מת

 

 . בסיפורים רבים מאת עגנון מתואר פגם באופי של הדמות המרכזית ו/או מכשול בחייה. 1

א. תארו את הפגם באופי של הדמות המרכזית ביצירה מאת עגנון שלמדתם ו/או את המכשול 

 בחייה.
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ול בחייה בשלבים שונים ביצירה, וכיצד ב. הסבירו אם הדמות המרכזית מודעת לפגם או למכש 

 היא מתמודדת עם פגם או מכשול זה. הדגימו את דבריכם. 

. תארו קשרים בין הדמות המרכזית בסיפור שלמדתם לדמות אחרת )או בין דמויות אחרות בסיפור( 2

 והסבירו את תרומתם להבנת משמעות הסיפור.

מלמדים לעתים על אופיין. הסבירו והדגימו קביעה זו על . ביצירות רבות מאת עגנון שמות הדמויות 3

הדמויות בסיפור מאת עגנון שלמדתם. ציינו אמצעי נוסף לאפיון דמות זו )מלבד השם(  אחת פי

 והסבירו את התרומה של אמצעי זה לעיצוב הדמות.

ת או . בסיפורים קצרים רבים מעבר ממקום למקום משקף שינוי במצב החברתי של הדמות המרכזי4

 מחולל שינוי בעולמה הפנימי. הסבירו והדגימו קביעה זו על פי אחד הסיפורים הקצרים שלמדתם.

. בחרו בסיפור שלמדתם ובו אירוע המערער את שגרת החיים של דמות )או של דמויות( בסיפור. 5

תארו את האירוע והסבירו כיצד הוא משפיע על ההתנהגות של דמות בסיפור ועל יחסיה עם 

 תה.סביב

 דוגמה למענה על שאלת בגרות על פי הסיפור "האדונית והרוכל": 

. זהו סיפור אלגורי, 1943את הסיפור "האדונית והרוכל" כתב ש"י עגנון בשנת  דוגמה לפתיחה:. 1

 בעל רובד גלוי ורובד סמוי. הסיפור מעביר ביקורת על התנהגות העם היהודי וההתבוללות שלו.

מערכת יחסים מעוותת בין רוכל יהודי לאדונית נוצרייה. ברובד הסמוי  ברובד הגלוי הסיפור מתאר

הרוכל מייצג את העם היהודי והאדונית את עמי אירופה. הסיפור מתחיל ומסתיים בנדודי הרוכל אשר 

 מנסה למכור את סחורתו, ולכן זהו סיפור מעגלי. 

 : בהתאם לשאלה הנתונה.. משפט מקשר2

 . גוף התשובה.3

דמותו של יוסף הרוכל היהודי משתנה במהלך הסיפור. ככך שהוא מתקרב לאדונית הוא . לסיום: 4

מתרחק מהדת, ולהפך. המבנה המעגלי מדגיש את הביקורת של הסופר על דמותו של יוסף, שנראה 

כאדם תמים ועצל מנטלית. יוסף לא הפנים את המסר ולא הפיק את הלקח לא במישור האישי ולא 

 ר ליהודים.במישור הלאומי בהקש

המסר הוא כי העם היהודי צריך להתיישב במקום קבוע משלו, במדינה משלו, ולהיות בטוח ומוגן. כל 

 זמן שינדוד יהיה חשוף לסכנות מצד הגויים.
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 העיוורת / יעקב שטיינברג

 

 

 א

מסחרו; לחנה העיוורת הגידו לפני חתונתה כי זה שעתיד להיות בעלה הוא איש אלמן ועסק הטבק הוא 

לכתחילה גם הבטיחו לה כי לאלמן זה לא נשארו ילדים מאשתו הראשונה. אולם תוך כדי הבטחה זו 

והתחילה הזקנה  –נזכרה אמה של חנה כי העיוורת דרכה להתרגז על כל דבר שקר אשר יגידו לה 

 להרבות דברים על אודות הבית המרווח ועל שני הילדים "אשר גם מקום לא יתפסו בבית" ואשר

"שוקטים ונוחים הם כשתי יונים". "ככה אראה בנחמה," נשבעה האם ותמהר להסיח את דעת בתה 

לעניין הבית: זהו בית נחלה ממש, בצירוף כברת אדמה גדולה; וחצר יש שם, חצר גדולה, כי בקצה 

העיר עומד הבית; ואף זאת, בתי: בימים הראשונים לבואך שמה אל תרחיקי ללכת לבדך מן הבית 

מוטב שתשבי  –ה, כי המקום הוא בקצה היישוב. האיש הוא סוחר בטבק והוא יושב בין ערלים והלא

בבית. העיוורת הקשיבה בדממה לדברי אמה המרובים, עיניה היו פקוחות וריסיהן לא רעדו, אף כי לבה 

 :סער בקרבה; ואחרי החרישה גיששה העיוורת בידה פעם ושתיים על השולחן ושאלה מתוך רוגז עצור

 "?"בן כמה שנים הוא

"ככה אראה בנחמה, בתי, כי רק בן שלושים שנה הוא האיש," מיהרה האם להישבע. "השדכן נשבע לי 

 הן אין בזה כל חשיבות, בתי. הלוואי שאראה בנחמה..." –על כך. שנה אחת פחות או יותר 
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ן. היה ניכר כי לב האם חדלה מדבר. העיוורת עמדה בלי נוע, ורק ידה גיששה פעם בפעם בקצה השולח

העיוורת יסער בקרבה וכי לא תאמין לדברי אמה; והזקנה לא הוסיפה עוד לדבר, ורק את יד העיוורת, 

לחש  –מה -אשר רעדה עדיין, הסירה בזהירות רבה מעל קצה השולחן, ושפתיה הצמוקות לחשו דבר

 .שפתיים סתום של אם אומללה

עד שנרדם בעלה את שנתו והתחילה למשמש בלאט בלילה הראשון שלאחרי החופה חיכתה העיוורת 

בשערות זקנו; ואחרי עשותה כך אחת ושתיים ידעה כבר ברור כי פיתו אותה בשקר לפני חתונתה: לא 

בן שלושים, כי אם בא בשנים הוא האיש אשר נתנו לה לבעל. לבה רגז בקרבה מתוך חמה עזה, היא 

ה נעשו הרהוריה של העיוורת יותר ויותר ברורים. שכבה זמן רב ערה, ועם כל שיעול ושיעול של בעל

"מה מלאכתו: נושא מים הוא, סוחר בסמרטוטים או חרש עץ הנהו?" ברור לה הדבר, כי איש סוחר 

בטבק אינו משתעל באופן כזה... היא התהפכה מרוב כעס מצד אל צד וכותונתה החדשה, אשר לא 

העיוורת מעל משכבה ורגעים אחדים זחלה  באה עוד במים, השמיעה רשרוש עמום. ופתאום נשמטה

על פני רצפת החדר, עד שידה התנגשה בזוג המגפיים של בעלה; רגע אחד מיששה האישה את 

המגפיים המקומטים והגסים, ואחרי כן השליכה אותם הצידה בחרון אף. לפי המגפיים תיארה העיוורת 

זקונים ורגליו -על ראשו ירמולקה בתלעצמה את דמות בעלה: יהודי צנום, גבה קומה והולך שחוח, 

מכבידות עוד מתחת לקפוטה מטולאה וארוכת שוליים... ככה עבר עליה ליל נדודים ארוך, ובבוקר לא 

חדלה העיוורת מהקשיב לקול צעדי בעלה, וכשיצא מן הבית יצאה אף היא אחריו ובצעדי חרש של איש 

על פני אדמת החצר הקשה, דפיקה אחרי  עיוור התגנבה אחריו כברת דרך גדולה. הנה דופק מטהו

דפיקה... יודעת היא העיוורת כי רק אדם בא בשנים דופק כך במתינות במטהו העבה. מי הוא זה אפוא 

בעלה ומה מלאכתו? עכשיו כבר ברור לה עד מאוד כי שקר הגידו לה לפני חתונתה: לא מסחר הטבק 

 .הוא מעשהו

 

 

 ב

הגשמים ובני הבית הוכיחו ברור לעיוורת כי עוד מעט ויקשו  רק אחרי חג הסוכות, כשהתחילו ימות

עליה, העומדת ללדת, טלטולי הדרך, רק אז עמדה חנה ונסעה אל בעלה. העגלה נכנסה אל העיירה 

בלילה, עברה את מבואות היהודים שהיו שקועים בדממה גדולה, ופסיעה אחרי פסיעה התנהלה אחר 

ה הייתה דממה, כלב לא נבח, רק השומר השמיע דפיקות לילה כך העגלה על פני הביצה שבשוק. גם פ

מדודות בשני מקלות העץ, והעיוורת ניחשה מיד כי פה מגרש השוק עם החנויות. ועוד מעט התחילה 

העגלה למהר דרכה מבלי נטות ימינה ושמאלה, מכל עבר נשמעו נביחות כלבים, והעיוורת הבינה כי 

וכים של הערלים. ומתוך מחשבה זו נזכרה בדברי אמה אשר הם נוסעים עכשיו דרך הרחובות האר

הגידה לה כי בית בעלה נמצא בקצה היישוב של העיירה. אבל למה תארך הנסיעה כל כך? הנה 

הדבר לה כסימן ברור כי העגלה יצאה כבר  –התרומם רוח והעגלה מתנהלת בכבדות במעלה ההר 
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ם מלכת, העגלון ירד ואמר לה שתשב ותחכה עד מתחום היישוב והלאה... אבל סוף סוף עמדו הסוסי

אשר ידפוק בחלון ויעיר את אנשי הבית. חנה נשארת יושבת בעגלה, מקשיבה לקול צעדיו של העגלון 

המתרחקים ממנה והלאה, אחר כך היא מורידה אגב עייפות את שמורות עיניה. ופתאום היא מתנערת 

עבר. איפה זה עמדה העגלה? הבשדה? אך הנה הסוסים עומדים במקומם והרוח סוער עליה מכל  –

היא שומעת מרחוק בדפוק העגלון על חלון הבית. רגע אחד מטה העיוורת את ראשה לתוך חלל הלילה 

ומיד נעשה לה הדבר ברור: כך מתדפקים על חלון קטן אשר לבית ערלים. אחר לגמרי הוא קול הדפיקה 

ורר אפוא כאחד הערלים, ולה הגידו כי הוא סוחר מדי דפוק אדם בחלונו של בית יהודים. בעלה מתג

מה טיבו  –בטבק! ופתאום שומעת העיוורת את קול הקריאה של בעל העגלה: "ר' ישראל! ר' ישראל!" 

 "?של בעלה זה, שקוראים לו: "ר' ישראל, ר' ישראל

ביתו. סוף סוף יצא אותו ר' ישראל, עזר לאשתו לרדת מעל העגלה, החזיקה בידה והוליכה לתוך 

מסדרון רחב ידיים, הרגיל בבתי -כשעברו את המסדרון הכירה העיוורת תוך כדי הליכה כי זהו מין חדר

ערלים, וכשנפתחה דלת וחמימות רבה אפפה בבת אחת את פניה, הרהרה העיוורת עוד פעם כי הכול 

אישה את הוא כאן לא כמו אצל היהודים: תנור הבישול נמצא בחדר הדירה! ותוך כדי רגע הטתה ה

ראשה לבכיו של ילד. "זהו הקטן," נענה לה הבעל, אף על פי שהיא לא הוציאה מפיה דבר שאלה. 

 .האיש יצא להכין את המיחם, והעיוורת התחילה חוזרת הנה והנה בחדר

בדרכה מיששה העיוורת בידה ופגשה בשתי מיטות: האחת הייתה בלתי מוצעת וקרה, ובשנייה העירה 

יזה ילד, שהתחיל בוכה בכי גדול. האב נבהל לתוך החדר, השקיט את הילד והושיב אגב מישוש ידיים א

את אשתו ליד השולחן. וכששקט הכול בבית, התחילה העיוורת מקשיבה לשאון העצים הסואנים לרוח 

וכדרך העיוורת, בשעה שקשה לה לתאר לעצמה איזה  –"האמנם צומח גן גדול לפני ביתנו?"  –הסתיו 

 .את גבות עיניה ותקמט את מצחה ותחשובדבר, הורידה 

ובין כה הכניס בעלה את המיחם ועמד לגזור בסכין את הסוכר לחתיכות קטנות. תוך כדי זה נפלה 

חתיכת סוכר קטנה לארץ. האיש גחן וירם אותה אגב גניחת זקן. אותו רגע מיששה העיוורת בידה על 

כדי לעמוד על טיבה: העבה הוא הניצב שלה פני השולחן, מצאה את הסכין ובחנה אותה באצבעותיה ב

ואם עשוי הוא מעצם, כמו סכינים שבבתי יהודים. עבר איזה זמן והבעל הגיש לחנה כוס תה, מזג ממנה 

 "?"האשים בידך :לתוך הקערה ושאל אצל אשתו

 "אני יכולה לשתות בלי עזר." :חנה התאדמה ותען

תה רועד בידה. היא יודעת כי בעלה נועץ בה עכשיו העיוורת גומעת גמיעה ראשונה ולבבה דופק וכלי ה

עיניים ומשגיח בשתייתה. לסוף נשפך התה מתוך הכלי הרועד בידה, ברכיה של העיוורת נכוות והיא 

 .מתרצה כבר לשתות את ספל התה מיד הבעל

פתאום כשהתחיל בעלה להציע את מיטתה, נשמע קול דפיקה חזקה בחלון וקול קורא מבחוץ: "ר' 

ל! ר' ישראל!" חנה, שהתחילה כבר לפשוט את שמלותיה נשארה עומדת חיּוורת ודוממה ולא ישרא

-יכלה להבין למה זה ילך בעלה במנוחה ובמתינות גדולה כל כך לפתוח את הדלת, הן בוודאי קרה דבר



39 
 

מה, כשדופקים על הדלת בעצם הלילה! חנה מקשיבה לשיחה בלתי ברורה שבין בעלה ובין איש זר. 

 .והדלת נסגרת –היא שומעת קול נהימה היוצא מפי בעלה לסוף 

 ."מה זה קרה?" שואלת העיוורת, וגופה, אשר רק הכותונת עליו, רועד כולו

בעלה מגיד לה כי דודתו חלתה בעצם הלילה ויבואו לקרוא לו. העיוורת מחרישה, ורק עיניה הגדולות 

לא את לבה לעתים קרובות כל כך. חנה זה הרגש אשר ימ –פקוחות לרווחה ופניה מביעים תימהון 

 .עולה מיד על משכבה, מתכסה בבגדי המשכב החמים, אך לא יחם לה, והיא רועדת, רועדת

 

 ג

הגדול בילדים דופק בידיו הקטנות על זגוגיות החלון. העיוורת, שהייתה עסוקה ברגע זה, מיהרה אל 

גב מישוש ידיים את דבר השמחה אשר הילד והניחה את ידה על שכמו, ואולם היא לא הכירה הפעם א

שמח הנער ואת דבר הדפיקה אשר דפק בחלון הקטן. רגע אחרי רגע הוסיפה העיוורת לעמוד ליד הנער 

פה היה, אף כי מלאו לו כבר ארבע שנים. מדי עמדה הרהרה -ולא ניסתה לבוא איתו בדברים, כי כבד

אך תוך  –הוא מתנדנד ודופק על החלון העיוורת רגע אחד כי עברה פתאום מחלה על הנער ומכאבו 

כדי הרהור זה העבירה את ידה על ראשו ועל לחייו והיא נוכחה מיד כי הילד בריא ואין בו כל מחלה. אך 

בשל מה לא למד עוד הנער לדבר? על דעתה עלה פתאום כי גם בעלה ממעט מאוד לדבר וכי דרכו 

פה -ודאי יש לו עסק רק עם ערלים. גם הנער כבדלהוציא בנהימה את הדיבורים הספורים אשר ידבר. בו

הנהו, יען כי איש לא יבוא איתו בדברים. אין זאת כי ביתם עומד לבדד מחוץ למקום היישוב. ואולם מדי 

חשבה את מחשבותיה לא שכחה העיוורת את תימהונה לרגלי דפיקות הילד. "למה הוא ניצב ליד 

 "?מה בחוץ-החלון? הרואה הוא דבר

ה אל החלון והדביקה את אוזנה אל הזגוגית. דממה, והדממה רבה כל כך, עד שהעיוורת היא ניגש

שומעת קול צווחת עורב אשר ישיק בכנפיו מדי עברו במעוף לפני החלון. רגע אחרי רגע עובר, וחנה 

מה, כי הכול נעשה שם יותר -אינה זעה ממקומה ומקשיבה לדממה; נדמה לה כי בחוץ נשתנה דבר

שלווה מרחף שם בחוץ, כמו בבית אמה בערב שבת, בשעה שמפזרים חול על הרצפה. וככל שוקט ורוח 

אשר תוסיף העיוורת לעמוד, כן הולך ומצטייר במוחה דבר התמורה אשר נתהווה בחוץ: השלג הראשון 

גם זה סימן לה כי שלג נופל עכשיו. רוצה הייתה חנה  –נופל שם בלי קול. מה שהילד דפק בחלון 

בעלה, אבל איש לא היה אותה שעה בבית. בכלל הוא מרבה לשבת בבית, אבל יש אשר  לשאול את

אדם על החלון וקול קורא מבחוץ: "ר' ישראל! ר' ישראל!" אז יצא בעלה לשעות -ידפוק פתאום איזה בן

רבות, ובשובו הוא נוטל תמיד את ידו במים. לאן הוא הולך? היא אינה שואלת אותו לדבר זה, כי היא 

טת בכלל שיחה עם בעלה. כל צרכי הבית הוא מביא בעצמו מן העיר, עם בני אדם היא אינה ממע

 ?על מה אפוא תדבר עם בעלה –נפגשת כלל וכלל 

העיוורת משה ממקומה ופונה ללכת אל הכיריים בכדי לטעום את התבשיל. ופתאום נשמע מבחוץ קול 

רעש. היא נשארת עומדת במקומה ומקשיבה לקול צעדים. הבעלה הוא זה אשר בא? אבל צעדים 
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מרובים באים בערבוביה וזה סימן לה לעיוורת כי חבורת אנשים עוברת סמוך לביתם. אך מאין זה באו 

ום לכאן קהל אנשים ההולכים יחד? הערלים הם אלה, השבים מן העיר אל הכפר? אבל חנה פתא

יודעת להכיר בצעדים של ערלים: הללו מדודים הם וכבדים. אמנם כן, נקל לה להישבע כי היא שומעת 

עכשיו קול צעדים של יהודים. העיוורת מוסיפה להקשיב והיא נזכרת כי לא בפעם הראשונה היא 

חוץ קול המון צעדים. מה פשר הדבר הזה? חנה מרימה את הילד כלפי החלון ואומרת אליו: שומעת מב

יוסי'לי, הבט וראה, מי זה הולך בחוץ? הילד נעשה עליז מהנאה ודופק על החלון. העיוורת מקשיבה 

לצחוק הילד ונדמה לה כי עליה לשים את כל לבה לתנועות הילד ולקול צחוקו, ואז יעלה לה הדבר 

זה ימים רבים שהיא מתגעגעת גם  –ין את הנעשה בחוץ. טוב היה לו יצאה עתה בעצמה החוצה להב

אבל קשה לה עכשיו ההליכה: עומדת היא כבר בחודשי הלידה ובשביל כך  –על קול צעדים של יהודי 

 .פסקה זה כבר להיות יוצאת ונכנסת

וה תאווה עצומה לשמוע מקרוב קול חנה מוסיפה לעמוד לפני החלון ומתגעגעת על קול אדם; היא מתאו

מה לאשתו הוא מוציא -צעדים של בן אדם. והנה נפתחת הדלת ובעלה נכנס הביתה. בטרם יגיד דבר

מכיסו מלוא חפנו מטבעות של נחושת, מפזר אותם על השולחן ומונה אחד לאחד, כשהוא נוהם נהימת 

לה מונה כסף של פרוטות. חנה מחכה פה הרגילה אצלו. על פי צלצול המטבעות מכירה העיוורת כי בע

"ישראל, שמא ידעת מי הם  :עד שבעלה מסיים למנות את כספו, ואחר כך היא פונה אליו בשאלה

 "?האנשים שהיו אצים ורצים לפני הבית

 "!"וכי מה אכפת לך :הבעל משיב בנהימה

 "?אפשר שנפלה דלקה… "השאון היה רב :העיוורת מוסיפה לחקור

 "!ודי –"אין לך צורך לדעת. שבי בבית  :נהימה של רוגזהבעל משיב הפעם ב

חנה מורידה את גבות עיניה, כדרכה תמיד בשעה שהיא זועפת ואינה רוצה לענות דברים. אבל הנה 

 "?מתי תאכל את ארוחת הצהריים " :היא שומעת שבעלה שם את פעמיו אל הפתח, והיא שואלת

דברים חשובים מארוחת הצהריים," ומיד האיש יוצא מאצל הפתח נשמעת לחנה נהימת בעלה: "יש לי 

וסוגר אחריו את הדלת. הלוך וגשש ניגשת חנה עד לפינת המקום ששם רגיל בעלה להציג את מטהו, 

ואחר רגע של חיפוש נתקלת ידה במטה העומד במקומו הרגיל. דבר זה סימן לה לעיוורת שבעלה לא 

י הגר בשכנות. חנה ממשמשת את המטה לאורכו יצא ללכת הליכה רחוקה, כי אם סר לאיזה יהוד

 ולעביו, ראשה מורד ומצחה מקומט: מאין זה לבעלה מטה ארוך ועבה כמטה הזה?

 

 ד

בתחילת החורף, עם כניסת ימי הקור, ילדה העיוורת בת. לילה לילה הייתה המיילדת נוטלת את 

עברו עד אשר הבינה  התינוקת מתוך מיטתה של חנה ומשכיבה אותה במקום אחר, וימים אחדים

העיוורת כי הזקנה חוששת שמא תחנוק האם העיוורת בשנתה את העולל. אך חנה צחקה בלבבה 

כשעמדה בדעתה על הדבר הזה. האם היא איננה יודעת כל דבר אשר יעשה בבית, אף כי עיניה לא 
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הרימה תוך תראינה? ביום שלישי ללידה קרה מקרה כי המיילדת הזקנה הגישה לה מרק בקערה וחנה 

ואז הרהרה הזקנה, אשר  –כדי רגע את העולל והשכיבה אותו הרחק ממנה, לבל תשיגהו ידה או רגלה 

התבוננה למעשה העיוורת ולתנועותיה, כי היולדת אינה עיוורת גמורה וכי עיניה תראינה מעט את אור 

  .היום

חה אשר הייתה יצוקה חזות פנים חדשה הייתה לחנה בקומה ממשכב לידתה; שבעתיים גדלה המנו

מאז על פניה. גם עד כה הייתה העיוורת ממעטת בדברים, ואולם מיום אשר קמה ממשכב הלידה 

זמר הייתה מזמרת על עריסת העולל. ומדי שבתה אל ערש הילדה היו גם -חדלה כמעט לדבר ורק דברי

ומזה. חנה שמה את שני הנערים, ילדי בעלה, ממהרים לגשת אליה ולהתייצב על ידה, נער מעבר מזה 

ידה האחת על שכם הנער האחד ואת ידה השנייה על ראש הילד השני ופיה שר את השירים אשר 

ידעה. יש שהייתה עוברת כך שעה ארוכה, עד שבעלה של העיוורת היה שב הביתה ומוציא אגב כניסה 

חה, כי לא את נהימת הפה הרגילה אצלו. לשמע הנהימה הזאת הייתה חנה תמיד מקמטת מעט את מצ

 .ידעה להבין מרחוק אם בעלה זועף או לא

לפני מועד הפורים גדל הקור עד מאוד. קרה מקרה כי חנה יצאה בבוקר אחד אל המסדרון, למען הכניס 

עצים להסקה, והרוח אשר חזק מאוד בחוץ פתח בנשבו את הדלת וישתער בצינה עזה על האישה, 

גזרי העצים. ואולם ברגע אשר סימר הקור עד מאוד את אשר הוסיפה ללקט בידיים מסומרות מקור את 

בשרה הרהרה העיוורת בלבבה כי על כן עז פה הרוח כל כך יען אין לו כל מעצור אשר יעצרנו, כי ביתם 

עומד בשדה. לרגע אחד פסקה חנה מן העצים, צעדה צעדים אחדים למול הפתח הפתוח, התייצבה כן 

להמיית הרוח בשדה. השלג, אשר ירד בחוץ, הכה בפניה, וחנה עם אלומת העצים בזרועותיה והאזינה 

הקשיבה בשום לב לאוושת השלג הנופל לרגליה ולשאון הרוח הנושא את השלג וזורקו למרחוק. ברור 

לה לחנה כי מסביב לביתם ישתער מקום ריק, ואולם עם כל נשיבת רוח תטה העיוורת את ראשה 

מה אשר יעצור בעד הרוח בנשבו. מה הוא הדבר הזה? -ברותקשיב: דומה לה כי לפני ביתם נמצא ד

תסובב את הבית לכל  –מהרהרת העיוורת בלבה  –הנה החורף בא כבר עד קצהו ועם ימות החמה 

 .העברים

אך הנה התחיל הקרח נמס ובבית נשמע כל היום שאון נטפי המים הנופלים מן הגג. באותו יום ראשון 

ריים, פתח האיש ר' ישראל את פיו כלפי אשתו והגיד אגב של הפשרת שלגים, בשעת סעודת הצה

 "."מחלת האסכרה מתהלכת בעיר :נהימה רגילה

 "בכל יום מתים תינוקות..." :ואחרי ימים אחדים שמעה חנה מפיו אמירה חדשה

לשמע הדברים האלה נתקעה לעיוורת פרוסת הלחם בבית הבליעה ותימהון רב הוצק על פניה: למה 

ים האלה ומעורר בלבבה פחד ובהלה? מן היום ההוא והלאה התחילה העיוורת למעט הוא מדבר כדבר

בעבודות הבית, ישבה כל הזמן ליד ערש הילדה ומדי רגע הייתה מעבירה את ידה על פני התינוקת, 

לדעת אם שלום לה. פעם בפעם הייתה העיוורת גוחנת על גב העריסה ומקשיבה לקול נשימת הילדה. 

י נקל יהיה לה להכיר אם תעבור על הילדה גם מחלה קלה. בכל יום ויום, כשבעלה שב ברור לה לחנה כ
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מן העיר, היא נכנסת איתו בשיחה ושואלת בדבר המחלה המתהלכת בעיר בין הטף. האיש ר' ישראל 

 "."כזבובים הם נאספים, העוללים :נוהם ועונה

מפשילה את גבות עיניה וקור עובר העיוורת, בשמעה את דברי בעלה הנאמרים בנהימה ובקוצר רוח, 

 ?בבשרה. על מה הוא נוהם ככה, בדבר הילדים המתים, היש לו תועלת מזה

בינתיים באו ימי החום, שלוליות של מים התחילו ניגרות בחוץ; האיש, כשהוא שב מן העיר, הוא מכוסה 

פצפות ציפורים לפני העיוורת מכירה את זאת על פי צעדיו הכבדים. בוקר בוקר מצ –רפש עד הברכיים 

החלון והגדול שבנערים נעשה פתאום רקדן ואף הוא הומה כל היום לפני החלון, רק העיוורת רוחה 

קודרת מדי שבתה ליד ערש הילדה, אף כי לבעלה טרם הגידה כי לבה ירחש דבר רע. ופתאום התפרצו 

ל, בילדה," פנתה האישה מפי חנה הדברים אשר היו כמוסים בלבה זה ימים אחדים: "הביטה נא, ישרא

 ".אל בעלה, בשובו פעם הביתה והוא מנקה את המגפיים מן הרפש, "דומה לי כי נשימתה כבדה

ובעוד העיוורת מדברת את דבריה נפל עליה פחד גדול: ברגע זה נעשה לה ברור כי הילדה חולה. היא 

וך אלו כמו בצבת. ואולם נשארה קפואה במקום עמדה, גבות עיניה ירדו ואצבעות ידיה נתקעו אלו בת

בעלה לא הגיד לה דבר. הוא הציג את מטהו בפינת המקום המיועדת לכך והתחיל נוטל את ידיו אגב 

 .אריכות יתירה. אותו רגע ידעה חנה כי מחלת הילדה לא עוררה כל פחד בלב בעלה

שהיה מצוי בבית ימים אחדים היה העולל מוטל חולה והאיש ר' ישראל היה יוצא ובא כרגיל, וגם בשעה 

היה מעסיק את עצמו בכל מיני דברים והיה עומד לפעמים שעה ארוכה לגזור את הסוכר לחתיכות 

חתיכות קטנות. העיוורת הייתה שרויה בצערה, גם את הכיריים לא הסיקה וגם אוכל לא בא אל פיה, 

דים וכבדים כבכל ומיום ליום רחש לבה שנאה לבעלה: מדוע הוא שרוי במנוחה כמו תמיד וצעדיו מדו

 :הימים? ופעם קרה מקרה כי לא יכלה העיוורת לשאת את חרונה ותשתער על בעלה בצעקות וביללה

 "רוצח, הן עיניים לך, הגד לי מה היה לילדה."

בנהימה נמלט האיש מידי העיוורת, שנעשתה דוממה ומקשיבה לצעדי בעלה: רוצה הייתה לדעת אם 

ר השמיעה את נחרתה הכבדה על פני כל החדר. אבל כזאת לא הלז נגש אל עריסתה של הילדה, אש

 .הייתה. האיש נטל מן הפינה את מטהו ויצא מן הבית

בלילה, כשנשמעה נחרת האיש על פני כל הבית ומבחוץ נשמע קול דפיקה של נטפי המים הנופלים מן 

ידעה זה כבר כי הגג, ישבה האישה שעות רצופות על יד העריסה והקשיבה לנשימת הילדה. העיוורת 

הילדה תמות, ואולם כוח לבכות לא היה לה עוד, רק שפתיה היו נעות כל העת ולחשו בדממה: "יבוא נא 

 –הקברן. את התינוקת לא אמסור לו, יבוא נא..." ובעוד העיוורת יושבת בראש מורד ושפתיה נעות 

ימיה תשב כך במקום הזה. נעשה לה דומה כי שנים רבות כבר עברו עליה ליד ערש הילדה וכי עד קץ 

מבחוץ נשמע עוד קול הדפיקה של נטפי המים, אך נחרת האיש הכבדה פסקה פתאום. העיוורת 

מורידה עוד יותר את ראשה, מוחה ריק מכל דבר מחשבה, לבה כאילו נתאבן והיא שוקעת לאט לאט 

ה לא תשמע. עוד בתנומה. והנה היא מתנערת ומרכינה את עצמה על גב העריסה. דממה ונשימת הילד

 .רגעים אחדים מוסיפה העיוורת להקשיב, ופתאום היא קופצת ממקומה וצועקת בקול גדול
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כל הלילה עובר על העיוורת בצעקות, אך ליד העריסה היא יושבת לבדה, כי בעלה יוצא ונכנס חליפות 

ייתה כי עייפה וחנה, העסוקה בבכיה, אינה יודעת בצאתו ובבואו. כאור הבוקר תפסיק העיוורת את בכ

עד מאוד, אולם מן העריסה לא תסור, שערותיה פרועות, ראשה מתנועע בלי חשך ואף שפתיה נעות 

ולוחשות פעם בפעם: "יבוא נא הקברן, יבוא נא..." ופתאום היא מכניסה את ידה לתוך העריסה, 

מה מתפרצת בחפצה לנגוע עוד פעם בגוף העולל המת. אך התינוקת איננה כבר בעריסה. שריקה איו

מגרון העיוורת: "ישראל, היכן היא התינוקת?" אך מענה לא בא. כעין חבלי מוות תוקפים את חנה 

כשהיא משרכת את דרכה לעבר הפתח והיא צועקת פעם אחרי פעם: "ישראל, היכן היא התינוקת?" 

תנשב; מן בחוץ, לפני פתח הבית, היא עוצרת מלכת ושוהה כנאלמה. השעה היא לפנות בוקר, רוח לא 

הגג נופלת טיפת מים בפניה והיא מתנערת. העיוורת מרכינה את ראשה ומטה את אוזנה לעבר השדה. 

נדמה לה כי הרחק מן השדה בא אליה קול צעדי בעלה. היא נעתקת ממקומה ומשרכת את דרכה לקול 

לארץ.  מה ונופלת-הצעדים האלה. רגע אחד היא עושה את דרכה במרוצה, אך מיד היא נכשלת בדבר

היא מתרוממת ומתחילה צועדת צעד אחרי צעד, אך רגליה נתקלות מדי רגע באבנים. ופתאום נתקל 

כל גופה באבן גדולה. מבלי חשוב היא פורשת את שתי ידיה על פני האבן ואצבעותיה מגששות... 

 .שריקה איומה פורצת מגרון העיוורת: היא מכירה כי רגליה עומדות בבית הקברות

 

 תקציר הפרקים 

 פרק א 

בפרק זה אנו מתוודעים אל דמותה של חנה העיוורת. אמה של חנה העיוורת מודיעה לה שהיא 

מתחתנת עם אלמן ללא ילדים שגר בבית גדול בקצה היישוב. האם נשבעת "ונזכרת" שיש לו שני 

 ילדים קטנים ושקטים. 

שוב נשבעת שהוא בן שלושים העיוורת חשה שאמה משקרת ושואלת בכעס בן כמה הוא, והאם 

 פחות או יותר. 

 בליל הכלולות חנה לא מצליחה להירדם ומתחילה את המסע לגילוי האמת על בעלה / חייה.

שמפותחים יותר ומפצים על חוש  –שמיעה ומישוש  –חנה מפעילה את החושים האחרים שלה 

קרה: פניו וזקנו מעידים הראייה הפגום שלה. חנה ממששת ובודקת את פניו ומיד מבינה שאמה שי

בא בימים. היא זוחלת על הרצפה וממששת את מגפיו הכבדים, היא שומעת את שיעולו  –שהוא זקן 

 ומבינה שהוא איש זקן ושהוא לא סוחר טבק.

כך עובר עליה לילה של נדודי שינה. בבוקר היא מקשיבה לקול צעדיו ולדפיקות המטה ומבינה שהוא 

 ושואלת את עצמה: מי הוא זה בעלי? מה מקצועו? צועד לאט לאט כאדם מבוגר
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 פרק ב

פרק זה מתחיל בקפיצת זמן. ייתכן שבגלל הכעס על השקרים ששיקרו לה חנה חוזרת לבית אמה. 

אך בתחילת החורף, לאחר סוכות, חנה נאלצת לחזור לבית בעלה כי היא בהיריון ולא תוכל להיטלטל 

 בדרך בחודשי היריון מתקדמים. 

ה לעגלה ונוסעת לבית בעלה. לאורך הדרך היא קשובה לקולות מסביב. כשהיא שומעת את היא עול

נביחות הכלבים היא מבינה שהיא ברחובות הערלים )יהודים לא גידלו כלבים(. כאשר הכול שקט היא 

 מבינה שהיא ברחובות היהודים.

שעוצר את הרוח  הרוח שנושבת מסביב לעגלה מרמזת על כך שהם בשדה, בשטח פתוח, ואין דבר

 הנושבת. 

בלילה הם מגיעים לבית בעלה, וכשהיא שומעת את דפיקות העגלון על החלון היא מבינה שזהו בית 

ערלים )גויים( ותוהה מדוע בעלה גר בשכונת ערלים. היא מזהה זאת לפי מבנה הבית: התנור 

 שבמרכז הבית. 

אותה ומציג את ילדיו שמתעוררים בבכי. בעלה ר' ישראל מכניס אותה לביתו, מכין לה תה חם, בוחן 

 כשהוא מתכופף היא שומעת את הגניחה שמעידה על גילו המבוגר. 

כשהיא שומעת דפיקות בלילה, היא נלחצת ושואלת את בעלה מי זה היה, אך הוא משקר לה וטוען 

 שזאת דודתו שחלתה ולכן הוא נאלץ לצאת באמצע הלילה.

 עיניה של חנה פקוחות ומרמזות על כך שהיא לא מאמינה לו. קשה לה להירדם. 

 

 פרק ג'

חנה מסתגלת לביתה החדש ומנסה לתקשר עם ילדיו, אך הם כבדי פה, לא מדברים, והיא מבינה 

שזה משום שאביהם, ר' ישראל, לא מדבר איתם כמעט כמו שהוא לא מדבר איתה. היא מקשיבה 

ד ואז שומעת קולות צעדים מרובים, היא מזהה שאלה צעדים של יהודים, ושומעת את השלג שיור

והיא כל כך מתגעגעת לחברה של יהודים. כשבעלה נכנס הביתה הוא שופך מטבעות של כסף וסופר, 

וכשהיא מנסה לשאול אותו על הצעדים ששמעה הוא עונה לה בנהימת כעס, "מה אכפת לך? שבי 

 ול הוא מתחמק ויוצא מהבית, ושוב היא נשארת בודדה ללא מענה. בבית ודי". כשהיא מציעה לו לאכ
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 פרק ד'

חנה ילדה בת, וחייה משתנים לטובה. היא מאושרת ומטפלת בתינוקת באהבה ובמסירות. היא שרה 

ומחבקת גם את שני הבנים שלו. רק שהוא נכנס הביתה היא שותקת כי היא פוחדת ממנו. המטפלת 

 שבאה לעזור לה מופתעת מיכולותיה ואפילו חושדת שהיא רואה קצת. 

ר לחנה שיש מגפה שמסתובבת בעיר וילדים מתים כמו זבובים. לקראת סוף החורף נכנס בעלה ואומ

חנה נלחצת מדבריו ותוהה למה הוא מלחיץ אותה. איזו תועלת יש לו מזה? היא מבקשת ממנו 

שיתבונן בילדה ויבדוק שהיא בסדר, אך הוא מתעלם ולא מתעניין בה כלל, והיא מתחילה לשנוא 

היא מרגישה שהילדה חולה ושומעת את  ד התינוקת.אותו. חנה עוזבת את כל עיסוקיה ויושבת לי

נשימתה הכבדה. היא קוראת לבעלה: "רוצח, הן עיניים לך, הבט בילדה." אך הוא עדיין מתעלם. חנה 

האומללה ממלמלת שלא תמסור את התינוקת לקברן כי היא כבר מבינה שבתה תמות, וכך היא 

תינוקת איננה, שהיא נלקחה ממנה. היא נרדמת. כשהיא מתעוררת היא בודקת במיטה ומבינה שה

יוצאת בצרחות מהבית והולכת בעקבות צעדי בעלה עד שהיא נתקלת במצבה. חנה נופלת ארצה 

 ומבינה שהיא גרה בבית קברות ושבעלה הוא קברן. 

 

 

 ניתוח הסיפור 

 דמותה של חנה העיוורת 

משיאה אותה והסביבה מתייחסת חנה היא בעלת מום, מה שפוגע בסיכוייה למצוא שידוך. לכן אמה 

 אליה כמוגבלת בשכלה.

החברה כולה משקרת לה, מסתירים ממנה את האמת על בעלה, והדבר מכעיס אותה מאוד. אך חנה 

מתגלה כאישה נחושה בעלת חושים מחודדים ושכל חריף. היא מתנהגת כבלשית כדי לגלות את 

 שמגלות את השקרים. האמת על חייה. היא אמנם עיוורת אך עם עיניים פקוחות

בתחילה היא מורדת ובורחת מבית בעלה, אך נאלצת לשוב אליו כשהיא בהיריון. היא נאלצת לחיות 

עם גבר שמתעלם ממנה, נוהם וצועק עליה. היא מחזיקה את הבית, מטפלת באהבה בילדיו 

ת ובתינוקת שנולדה לה. כשהיא שומעת על המגפה היא נלחמת על גורל התינוקת. היא מבקש

חנה מאופיינת כאישה מבעלה עזרה, אך לא נענית. היא נלחמת במוות ומסרבת להיפרד מבתה. 

 רגישה, חכמה, פעילה, עקשנית ואמיצה. 
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 דמותו של ר' ישראל 

דמותו מתוארת דרך נקודת מבטה של חנה. הוא זקן, כפוף, לובש בגדים מרופטים, צועד בכבדות. 

הוא לא התייחס  –די שתטפל בו ובילדיו. אופיו היה קשה הוא אב לשני ילדים, והתחתן עם חנה כ

לילדיו ולכן לא ידעו לדבר. הוא מתעלם גם מהתינוקת שנולדה לו, ומתייחס באדישות ובחוסר רגישות 

 לאשתו: עונה לה בנהימות, משקר לה, משתף פעולה עם החברה ולא מספר לה את האמת על עצמו.

נוקת. חנה קוראת לו "רוצח" שכן הוא זה שהכניס את הוא מתנהג באכזריות כלפיה וכלפי התי

המחלה הביתה, הוא הדביק את התינוקת, כפי שמתגלה בסוף. מקצועו קברן, וזה מתאים לאופיו, 

 . קובר את רגשותיושכן הוא 

 

 מערכת היחסים בין חנה לבעלה 

יהם, הוא מערכת יחסים עצובה וחסרת תקשורת, שמבוססת על שקר והסתרה. הם לא מדברים בינ

רק נוהם כשהיא שואלת. הוא לא מעריך אותה ולא מביע רגשות כלפיה וכלפי התינוקת, ולכן בדידותה 

 של חנה גדולה. 

 

 הרמזים המטרימים בסיפור לגילוי האמת על מקצועו

 הוא גר בקצה היישוב )בית קברות(.  .1

 את החפירה )חופר קברים למתים(. –הדפיקות של המטה  .2

 מרמזת על דממת מוות.  –הדממה  .3

 שטיפת הידיים בבואו הביתה )להסיר את הטומאה(. .4

 ספירת המטבעות )שנותנים כצדקה(.  .5

 הצעדים של יהודים רבים )לוויה(. .6
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 המוטיבים בסיפור 

 : חנה נאלצת להתמודד עם השקרים המרובים של אמה ובעלה. שקרים .1

: הכעס של חנה הולך ומתגבר עד שהופך לשנאה של ממש כלפי בעלה. זה הרגש זעם וכעס .2

 המרכזי בסיפור. חנה שונאת שמשקרים לה. 

: ר' ישראל דופק במטה, נשמעות דפיקות בחלון, דפיקות הגשם. הדפיקות דפיקות ונקישות .3

 מבטאות את המצוקות של חנה. 

 ל חנה. : הדממה מתוארת בסיפור ומדגישה את בדידותה שדממה .4

: העיניים הפקוחות של חנה מדגישות את עיוורונה. היא פוקחת את עיניה כשהיא עיניים .5

 מרגישה מרומה. 

 

 הביקורת על יחס החברה כלפי השונה 

בסיפור זה רצה שטיינברג להעביר ביקורת על האמא, הבעל והחברה שמתייחסת בחוסר כבוד אל 

 הנשים בכלל ואל בעלות המום בפרט. 

לחנה ולא מעריכים את חוכמתה, את טוב לבה ומסתירים ממנה את האמת. האמא בעצם משקרים 

 מנדה את בתה ומרחיקה אותה כאילו כדי להיפטר ממנה.
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האם אומרת כי היא רוצה שבתה תינשא, "ככה אראה בנחמה", מפני שמעמד האישה היה נמוך. 

יה סיכוי בחברה. האם מנסה אישה לא יכלה לשרוד ללא גבר שידאג לה, ולאישה בעלת מום לא ה

לדאוג לעתיד בתה ולחתן אותה, ולשם כך היא מוכנה לשקר לה. היא משתפת פעולה עם השדכן 

 ועם החברה הכוללת כדי שבתה תינשא.

 

 סגנון הסיפור 

זהו סיפור פואנטה עם סיום מפתיע. הרמזים במהלך הסיפור מובילים אותנו הקוראים אל הסוף 

ו חנה, עיוורים למתרחש. אנו מפעילים את החושים: שמיעה, מישוש, הקשה. אנו הקוראים, כמ

 אינטואיציה. הסיפור הוא ריאליסטי והאווירה מסתורית כי הסביבה מסתירה את האמת מחנה. 

 

 שאלות תוכן

 פרק א'

 מה מעורר את חשדותיה של חנה העיוורת? כיצד היא מגיבה לכך? .1

מהם הדברים שהיא מגלה? מה הרגש כבר בלילה הראשון חנה מנסה לברר את האמת.  .2

 שעולה בה?

  

 פרק ב'

 חושיה של חנה מחודדים, ובנסיעה לבית בעלה היא מגלה דברים נוספים. מהם? .1

 צטטו את השאלות שהיא שואלת את עצמה. .2

  

 פרק ג'

 חנה שומעת את הילד דופק בחלון, מה הוא רואה? מדוע הוא כבד פה?  .1

 כיצד מתייחס אליה בעלה ר' ישראל?  .2

 מהם הדברים שחנה מגלה בפרק זה?  .3
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 פרק ד' 

 מהי נקודת המפנה שגורמת לחנה אושר?  .1

 כיצד מתנהג בעלה אל התינוקת שלהם?  .2

 תארו את תהליך הגילוי של חנה לגבי האמת על בעלה.  .3

 

 פתיחה לתשובה שמתאימה למגוון שאלות בבחינת הבגרות על פי הסיפור "העיוורת": 

עשרה. הסיפור -: את הסיפור "העיוורת" כתב שטיינברג בסוף המאה התשעדוגמה לפתיחה. 1

 מותח ביקורת על החברה ועל יחסה לנשים ולבעלי מום באותה תקופה. 

הסיפור עוסק בחנה העיוורת ובמערכת היחסים בינה לבין בעלה, ר ' ישראל. לאורך כל הסיפור מנסה 

ן היא גרה. זהו סיפור פואנטה כאשר בסופו העיוורת לפענח את החידה ולגלות מיהו בעלה והיכ

 מתבררת האמת.

 : בהתאם לשאלה הנתונה.. משפט מקשר2

 . גוף התשובה.3

למרות מוגבלותה של חנה, היא מצליחה לגלות את האמת על חייה. הדבר מלמד על . לסיום: 4

ברה נחישותה ועל רצונה החזק להגיע לאמת. כמו כן, דרך דמותה מועברת הביקורת כלפי הח

 היהודית ויחסה לנשים בכלל ולבעלי מום בפרט.

 

 

 

 

 

 


