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מני אדלר 
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר

כל מקום שהוא מציג כף רגלו מיד הוא מניחו ומבקש לו מקום אחר, קופץ ממקום 
למקום ממש בלא הפסק 

)עגנון, "ספר מעשיות קטן"(

את  חדשה.  צורה  ולובשת  צורה  הקריאה  חוויית  פושטת  האחרונות  בשנים  כי  דומה 
של  תזזיתי  תהליך  מחליף  ורציף,  סדור  טקסט  של  הממוקדת,  המסורתית,  הקריאה 
כלשהו,  בקישור  נתקל  התמים  הקורא  למשנהו.  אחד  מקוטע  מטקסט  תכוף  ַמֲעָבר 
חדש.  טקסט  של  תוכו  אל  אוריינטציה  חסר  ונשאב  נשלט,  בלתי  באופן  עליו  לוחץ 
מילה בטקסט צדה את עיניה של הקוראת הסקרנית, והיא פונה לחפש אותה במנוע 
החיפוש הזמין, אשר ינחה אותה אל מחוזות חדשים במרחביו העלומים של הטקסט.

בפרוייקט הנוכחי אנו מבקשים להתחקות אחר תהליך זה. ברצוננו לבחון את השאלה 
באיזו מידה הרצף המקוטע של פרגמנטים ומילות מפתח יוצר בתודעתו של הקורא 
סיפור חדש ומקורי. האם מדובר בדפוס חדש של תפיׂשת הנאמר, או שמא כל קריאת 
המשוטט  בין  היחס  מה  פרגמנטרית.  ביסודה  היא  שיהיה,  ככל  וסדור  רציף  טקסט, 
הדינמי, החושף אגב הילוכו קשרים מפתיעים בין חלקי היצירה המקורית, לבין הקורא 
הקשוב, הפוגש את הפרגמנטים שלפניכם כסיפורים ושירים סטטיים, ערוכים וסדורים, 

ומנסה לפענחם. 

לפרויקט נבחר 'ספר המעשים' של עגנון )כל סיפורי 'סמוך ונראה', 1951(, בעיקר בשל 
ביתר  בו, המאפשרים  החוזרים  הנרטיביים  הדפוסים  ובשל  והפנטסטי  החידתי  תוכנו 

קלות את הבנייה המחודשת של הכתוב.

נקודת המוצא של כל הסיפורים להלן היא המשפט הפותח את הסיפור הראשון בספר: 
"סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר". משפט זה מחולל מחזורים של סיפורים ושירים 

שונים, על־פי מספר דפוסים של שיטוט במרחב החיפוש של הספר.
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1
מחזור הסיפורים הראשון נוצר על־פי התבנית הבאה: בחירת מילה מהמשפט הראשון 
להיות  החיפוש  מתוצאות  אחת  של  בחירה  בספר,  המילה  חיפוש  המעשים',  ב'ספר 
הזו, חיפוש של המילה בספר  השורה הבאה בסיפור, בחירת מילה מהשורה החדשה 
משש  אחת  של  מחיפוש  התחיל  במחזור  הסיפורים  מששת  אחד  כל  חלילה.  וחוזר 

המילים במשפט הפותח את הספר: "סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר". 

סמוך
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

סמוך לשכונתי ראיתי חמשה בני אדם הולכים בשורה. שורה של בתים מכאן ושורה 
קוצים,  ומצמיח  רעים  עשבים  שמעלה  ביניהם  מהלך  כביש  וכמין  מכאן  בתים  של 

ואבטומוביל שבור שקוע בקרקע.
כבשתי פני בקרקע ושתקתי. כבשתי את נשימתי ורמזתי לאשתי ולילדי שיתנו אזניהם 

וישמעו.
נשמע פתאום קול כקול סדין שנקרע. החווירה אשתי פתאום ושפתיה רעדו.

רעדתי בכל גופי ושאלתי שרפתם את החמץ?
צפורן  של  טוב  וריח  טוב  יום  של  מנרות  האירו  הבתים  וכל  מלמעלה  האירה  הלבנה 
גנים ושל עשבי בר נדף מכל גן ומכל חורשה, שהעבירו ממני את ריח החמץ. נתעלמה 

הלבנה ונכנסה לבין העננים.
באמת לא נקרע שום סדין, אלא עננה אחת קטנה שברקיע נקרעה, ומשנקרעה יצתה 

הלבנה וניסרה בעבים, ואור מתוק האיר על הבית ועל אבא.

לחג
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

של  אמבטי  שם  לי  הכינה  שטשארני  החג,  לכבוד  לרחוץ  זקני  לבית  והלכתי  עמדתי 
חמין. התנור היה לוהט והאמבטי צחה ומצוחצחת, והמים שבאמבטי מקפצים ועולים 
לקראתי. לא ראיתי אם טשארני הזקנה היא שעומדת לפני התנור או אם אורה קרובתי 

הצעירה היא שמציתה את האש.
הרצפה יקדה כיקוד אש והתקרה קדחה כקדוח אש והכתלים בערו כמו אש וכל הכלים 
ניתכה זיעתם באש וכמין אש ליחכה אש, אש של חדר אשו של גוף ושל גוף אשו של 

חדר. והחדר מפולש ושני פתחים בו, פתח כנגד פתח.
אזני יגעות היו והמנורה העלתה פיח ודממה שחורה מילאה את החדר, ובתוך הדממה 
נשמע קול חריקת מפתח בתוך המנעול, כקול מסמר שתוקעים בבשר, וידעתי שנעלו 

עלי את החדר והסיחו דעתם ממני, ולא אצא מכאן עד שיפתחו למחר.
ממנה  ופורשת  חברתה  את  שפוקדת  בשעה  שעה  כקול  קול,  לא  קול  פתאום  נשמע 
העולם  מן  אותה שעה  יצאתי  אילו  למקום.  הנפש ממקום  טסה  אותה שעה  לעולם. 

לא הייתי מצטער. 
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הפסח
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

הבית עמד מתוקן לפסח. כבשים נתגלגלו ובאו וכיסו את הארץ ותינוקות ביצבצו מכל 
ופולטים  מלבם  גונחים  כשהם  הכבשים  בין  השכונה  אנשי  נתלבטו  צריף.  ומכל  בית 
ריאתם. מהלך שעה פחות רביע מן העיר ולשכונה ואין קולה של העיר מגיע לכאן. זה 
שנים הרבה לא הייתי בעיר, ונשתכחו ממני הרבה משביליה, ואף העיר גופא נשתנתה 

קצת. ההרים הרימו ראש ושבילים צרים התפתלו בין ההרים.
ערפלי הבוקר תלויים היו למטה מן ההרים והאנשים והנשים מהלכים היו להם למעלה 
מן ההרים, למעלה מן הערפל. חמש שש פעמים החזרתי ראשי לאחורי והבטתי בהם 
באו  ואימתי  לכאן  באו  היאך  ולכאן.  לכאן  הבטתי  הכחולים.  בערפלים  שנבלעו  עד 
הם  אבל  אבא,  בית  היכן  אותם  לשאול  ביקשתי  להם.  והלכו  ירדו  ביני  ביני  לכאן? 
זרים היו, אף על פי שמלבושיהם כמלבושי אנשי עירי. רחוק הייתי מבית אבי ומעיר 
מולדתי ועשיתי את עבודתי, זו העבודה שאין לה תחילה ואין לה סוף, שנכנסים בה 

שלא בטובה ואין יוצאים ממנה עולמית.

אירע
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

כלום הרגיש זקני מה אירעני?
באמת לא היה זקני צריך לשאול, שאותו אבטובוס שאחרתי אחרון למסעות היה ואין 

כל אבטובוס יוצא אחריו עד לבוקר.
שכבתי לי בנקרת הצור וציפיתי לבוקר. גוף ונשמה עשו שלום ביניהם, זה שינוח על 
משכבו בשלום וזו שתשאב חיים מלמעלה. זו מנוחת השקט שלאחר חצות לילה, שבני 

אדם ישנים ושמים וארץ מספרים זה עם זה בלחישה. 

אותו
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

כל אותו לילה לא באתי לידי תנומה מחמת היתושים ומחמת המחשבות הרעות.
יש עתים וזמנים בשנה שמותנים מלכתחילה להיות עושים בהם בכל שנה ושנה אותן 
זמן,  ובאותו  עת  באותה  ונשנים  חוזרים  לבו  ומעללי  אדם  מחשבות  ואפילו  עשיות, 

כאילו אנו ומעשינו ומחשבות לבנו סניפים סניפים לזמן. 
הרבה דברים אדם חסר, עובר הזמן בטלים חסרונותיו. עכשיו שישבתי בטל נסתכלתי 

בהם.
יש עתים וזמנים שמחשבותיו של אדם חוזרות ונשנות בהם בכל שנה ושנה. אשרי מי 

שעולה מחשבה חדשה על לבו בזמן שכל מחשבותיו כבר כלו.
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דבר
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

מאחר שהיה קשה לי לישב בטל ביקשתי לי דבר לטפל בו. ומאחר שחדרי אינו עשוי 
לישב בו אנוס הייתי לצאת.
נמלכתי ויצאתי על גג ביתי.

נתתי ידי על לבי וחשתי וראיתי שבין דפיקה לדפיקה יוצא לו הזמן. הדרך לא קפצה לי 
והזמן לא עמד. הזמן אינו עומד ואני עומד ומבקש את בית אבא ואיני יודע היכן הוא.
בטילים  אדם  בני  כדרך  משונים,  להרהורים  אב  בית  נעשיתי  בטל  שישבתי  מאחר 
שמולידים מחשבות בטילות. עם שהרהרתי כך נזכרתי שאותם הרהורים כבר הרהרתי 

פעם ושתים ושלוש.
פעמים הבטתי אל ההרים ופעמים הבטתי אל עיר האלקים. ראיתי שאין הזמן מספיק 
כדי לילך לעיר, שכבר הגיעה עת החיתום. כבשתי את נשימתי ולא ניענעתי יד ורגל, 
שלא לערבב את הדממה לעת חיתום הדין, שכל צבא מעלה ומטה ממתינים ועומדים 

לקבל את דינם.
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2
ב'ספר  הראשון  מהמשפט  מילה  בחירת  הבאה:  התבנית  ע"פ  נוצר  השירים  מחזור 
מילה  בחירת  החיפוש,  מתוצאות  אחת  של  בחירה  בספר,  המילה  חיפוש  המעשים', 
החדשה  המילה  חיפוש  בשיר,  הבאה  המילה  להיות  החיפוש  תוצאת  כותרת  מתוך 
וחוזר חלילה. כל אחד מששת השירים במחזור התחיל מחיפוש של  שנבחרה בספר, 
אחת משש המילים במשפט הפותח את הספר: "סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר".

סמוך
חֹוִרים ִבים ׁשְ ׁשּוָרה ֲעׂשָ ּבְ

ט ִנְתַקּמֵ ים  ּלִ ּגַ ֶקֶצף 
ָנְדָמה ָהֲאָדָמה

לחג
ה ָכה ְמֻעּבָ ַוֲעַדִין ֲחׁשֵ

ְרֵטט ֵצל קּוְלמֹוִסי ְמׂשַ
ר ִחּוֵ ְנָיר 

הפסח
ְוִנּמֹוק ֵרד  ִנְתּפָ ּוְלַבּסֹוף 

ר ּיֵ ּתַ ִנׁשְ ִמְקָצתֹו 
רֹון  ּקָ ּבַ

אירע
ִית תֹוָכּה ִנְתרֹוֵקן ַהּבַ ּבְ

ר יְנַתִים ֶאְפׁשָ ּבֵ ׁשֶ ְוָיְדָעה 
ִעְרּבּוְבָיא ּבְ ר אֹוִתּיֹות  ְלַסּדֵ
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אותו
ִית ָהָאֵפל ַהּבַ ן  ְמֻתּקָ

ָחָלל ּבֶ ת  ר ְמַרּתֵ ׁשֶ ַהּגֶ
ִרים ֻמּגָ ַמִים  ּכְ ֶנְחָקק 

דבר
ְזָקנֹו ּבִ ָזַרח  ָאָבק 

לֹו ַמּקְ ּבְ ׁש  סּוָמא ְמַגּשֵׁ ּכְ
ְבּתֹו ה ַעל ֶמְרּכַ ֻמּטֶ
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3
שני הסיפורים האחרונים נוצרו ע"פ התבנית הבאה: בחירת מילה מהמשפט הראשון 
ב'ספר המעשים', חיפוש המילה בספר, מעבר מהיר על כותרות התוצאות, מדף תוצאות 
אחד למשנהו. הסיפור נוצר משרשור כותרות התוצאות שצדה העין. הסיפור הראשון 
נוצר מתוצאות חיפוש המילה 'אותו', והסיפור השני מתוצאות חיפוש המילה 'דבר'.

אותו
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

אותו רחוב לא היה משונה משאר כל רחובות העיר, אף על פי כן ידעתי שנתגלגלתי 
למקום שאיני מכיר.

בצבץ ועלה בית כאותו בית המדרש. נפתחה הדלת וראיתי זקן אחד יושב ומנענע קולו 
בתפילה וכמה מישראל מסייעים אותו.

פעמים הרבה שמעתי עליו על אותו חזן בעל עין אחת ורציתי לשמוע אותו מתפלל. 
מדבר  והוא  חרדה  מתוך  קמוצות  וכפיו  ונתלש  נעקר  בפניו  זורח  שהיה  החיוך  אותו 

לעצמו וקולו מקיף את המלים והמלים מקיפות את קולו.
איני יודע אם אותו בית עדיין קיים. בחללו של עולם עדיין אותו קול מרתת כבתחילה.

דבר
סמוך לחג הפסח אירע אותו דבר.

מאחר שהיה קשה לי לישב בטל ביקשתי לי דבר לטפל בו.
מיד נתמלאו אצבעותי מאותו דבר שאין כל לשון שמחה או עצבות נאחזת בו.

ואף הוא, כלומר אותו דבר, היה מתפשט והולך עד לכתפי ועד לערפי ועד קדקדי.
כשבדקתי את הדבר ראיתי שאינו מצטרף לענין ואינו ענין של כלום.

יודע הייתי שלא בא הדבר אלא להכניס בי ערבוביא, אף על פי כן לא הרהרתי אלא בזה.
כלי זה שכל דבר שאתה מראה לתוכו הוא מראה לך, היה מתמיה אותי כבר מילדותי, 

אולי יותר מהדבר עצמו.
יותר משהיה  ואולי  עצמו,  הדבר  מן  יותר  היה  דבר, מתמיה  גילועו של  כלומר  והוא, 

מתמיה אותי בקטנותי, ואולי יותר משהיה מתמיה אותי כל הימים.
בודה הייתי בכל יום דבר חדש.

ולילה  לילה  ארוכה מארץ מדה, אלף  וכל מעשה  בתוך מעשה,  זה מעשה  דבר  כיצד, 
לא יספיקו כדי לספר מעשה אחד מהם.
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