תכנית מנחים-עמיתים
יתמות ,אדיפליות ויציאה לעצמאות של שתי דמויות עגנוניות
תרצה מזל מ"בדמי ימיה" ובלומה נאכט מ"סיפור פשוט"
חניכה :יפעת ליבמן ,נהריה ,אולפנת סגולה ,קריית מוצקין
מנחה-עמיתה :פרופ' ניצה בן-דב ,ספרות עברית ,אוניברסיטת חיפה
נושא העבודה

הקדמה

העבודה עוסקת בתרצה ובבלומה – שתי
הגיבורות הנשיות של שתי היצירות ''בדמי
ימיה'' וסיפור פשוט" .להלן פרטים על כל
אחת מן הדמויות ,פירוט הדמיון והשוני
בין השתיים והמפגש שיצר ביניהן עגנון..

ש"י עגנון נולד ב 1887-בעיירה בוצ'אץ'
שבגליציה .את שם משפחתו העניק לעצמו
בעקבות סיפורו הראשון שפורסם בארץ ישראל
– "עגונות" ( .)1908את הרעיון ,שבדרך זו או
אחרת כל הבריות עגונות ,ניסה להנכיח
באמצעות שמו .הנובלה "בדמי ימיה" ()1923
והרומן הקצר "סיפור פשוט" ( )1935פותחים
את הקובץ על כפות המנעול .כותרת המשנה
שלו היא "סיפורי אהבים" .שתי היצירות
הקנוניות של עגנון ,שיש ביניהן נקודת השקה,
הן ענייננו בעבודה זו.

תרצה גיבורת "בדמי ימיה"
תרצה ,המספרת והגיבורה של "בדמי
ימיה" ,מתאהבת אחרי מות אימה במי
שהיה אהוב אימה – עקביה מזל .יתמותה
וסיפור אהבתה של אימה לעקביה מדריכות
את חייה וגורלה להינשא לעקביה מזל .יוצא
אפוא שהיא נישאת לאב פוטנציאלי ,והוא
ואביה הביולוגי הם שני האבות שביניהם
נעים חייה .לאחר נישואיה ,כותבת תרצה
את תולדות חייה ,דבר המהווה מעין טיפול
אוטו-פסיכואנליטי והצהרה של עצמאות.
סיפור תולדות חייה הוא למעשה הסיפור
"בדמי ימיה".

בלומה גיבורת "סיפור פשוט"
לאחר מותה של אימה ,מגיעה בלומה אל בית
קרוביה והופכת למשרתת .בינה לבין בן בעלי
הבית ,הירשל הורביץ ,מתפתחת אהבה.
כשמארשים את הירשל לאחרת ,עוזבת בלומה
היתומה והעצמאית את בית קרוביה ועוברת
לבית תרצה ועקביה מזל .בהגיעה ,היא תולה
מעל מיטתה את תמונת אביה כאות לזיקה שבינו
לבינה דרך אהבת הספרים.

נקודת ההשקה בין שתי היצירות

"פניה כפני אמה עליה השלום"

מרת מזל נכנסת לחדרה של בלומה ורואה את התמונה שתלתה בלומה
מעל מיטתה .היא שואלת את בלומה" :אביך הוא?" ובלומה עונה" :כן,
אבי הוא" ,ומוסיפה" :אני דומה לאמא" .כדי לנתח את הסיטואציה
המתוחה שבין שתי הנשים המסתכלות יחד בתמונת האב ,אנחנו
מסתמכות על משנתו של רולאן בארת' בספרו מחשבות על הצילום.
הדיאלוג הקצרצר שהיה בעל השפעה מכרעת על בלומה עורר אותי
להרחיב את השיחה במילים פרי דמיוני ועטי .מילוי הפערים נעשה
בהשראת דברי אריך אאורבך בפרק הראשון של ספרו מימזיס ,כשהוא
משווה בין הכתיבה המקראית לכתיבה ההומרית.

"אומר היה חיים נאכט ,יודע אני בתי שאיני
מנחיל לך עושר ונכסים ,אבל אני מלמד אותך
לקרוא בספרים ,בזמן שעולמו של אדם חשוך
בעדו קורא בספר ורואה עולם אחר".

מפרי עטי – שיחה מדומיינת בין תרצה לבלומה
(סגירת פערים על פי משנתו של אאורבך בספרו מימזיס)
[" ]...אמרי נא לי זאת" ,ביקשה תרצה ,בקולה איפוק ,נחושה לעזור לבלומה" ,מדוע לדעתך הנך
דומה רק לאחד מהורייך? הן כפי אומרך ,שניהם הורייך?"
"תשובתי היא :הם כה שונים היו ,כיצד אהיה דומה לשניהם?"
[" ]...יודעת את בלומה ,אבי ואישי גם הם שונים זה מזה ,ובכל זאת רב הדמיון ביניהם ,כי אנחנו
אלה המושכות דמיון בין הקרובים לנו ]...[ .את אינך אמך .את אינך אביך .את אמך ואביך גם
יחד .את אוצרת בך את השוני והדמיון ביניהם ,את מושא אהבתם ,את המשכם .את היא בתם".
זכרה בלומה כיצד לימדה אביה לקרות בספרים ובכך גילה לה עולם חדש ,עולם שבו שקעה בכל
עת שצר היה עליה עולמה .זכרה את אימה על ערש דווי עוטפת אותה במילותיה הדואגות,
מבטיחה לה את עתידה .מבלי משים ,דמעה התגלגלה על לחייה והיא החלה בוכה חרישית,
מתאבלת על אב שאהבה אך התכחשה לכך ,ועל אם שמיום ליום געגועיה אליה גדלים .ואחרי
הכול ,היא אינה אמה .היא אינה אביה.
היא בלומה ,הנושאת את שני הוריה בקרבה עתה ובכל הימים.

