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ומלואה"ו"עירבוטשאטששבושי

 19.11.1986עגנון'בית

 :שרטשרניחובסקישאול
כרףr:וןו~ית~לא~יכוךם $'1ס /ט~ה ?i~רץקרקע~לא~יכוךם $'1"ס

ז-1ולדות 1התפנרש /נולדתיאשרפנפהאותהכתבכית 1 / •••מולדתו
-: : -: ' T T ' '." -: ' : -T : • : : 

י ." ...ז:ז~י
כךחייו.אתמאודהרבהקובעמולדתועיראלהאדםיחסכלומר,

לנושאמולדתועיראתההופך •באמןוכשמדובראדם.לכלבאשרהוא
וכמה.כמהאחתעל-ליצירתוולמושא

ביטשאטש.אובוטשאטשכמובןהיאזוקטנהארץקרקעעגנוןעבור

המתאים.הקונטקסטלפישרכיםובמקומותשרכותבצורותזאתהוגההוא
-עצמהבוטשאטשעלאולמשל,גליציה,יהודיעלמדברכשהוא

עירבעיניךאיךליאמור :לומרניתןהפרפרזהדרךעלביטשאטש.זו
 !אותךרואהאניעינייםבאיזהלךאו~רואנימולדתך

ביטשאטש,היא.אםבוטשאטשהיא.אםמולדתועיראלעגנוןשליחסיו
שמה.אתמשכהגםהואכןועל •שלומולדתעירוראשונהראשיתהיא

והבוסרייםביותרהמוקדמיםכערריובסיפורישיבוש.היאכולראשית

תשי"ג,שוקן'הוצאתטשרניחובסקי,שאולשידיכלמתוך ,"".אלאאינו"האדם
 . 469-466עמ'
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כגמדתשיבושמשכה.הואכךאחדכשיבוש.מופיעההיאביותר

בוטשאטש.ארביטשאטשומתחילה

כלללאאחרתאוזוסיבה(מתוךבוטשאטש"ב"ספדכותבהואוכך

הסיפוריםכלאתכינסשבוומלואה""עירבספראלהמשפטיםעגנון

 :בוטשאטש)הםונושאםשמושאם

לתודהבתיםשאדרבנוהוסיפויושביהוכתרנוהעיד"משהגדילה

מפורשמוצאאתהזהאף-היאךלידערוצהאתהאםולתפילה.

לה(קראתיעירישםאתשיבשתיששםאלאללון".נטה"אודחבספדי

אתהשמידוהמטורפיםשהטמאיםלאחדועכשיו, ,)ב"ח-שבוש

ביטשאטש,-בשמהלהקוראאניהעיד,ובטלההיהודיםיושביה

שנקראתכשםבוטשאטש,ארעדן,כוחיאבותינולהשקראוכשם

 2העמים".בכתבי

לאשמעולםפלורליסטית,דב-אכפית,שדאייתוכעגנון'עגנוןאבל

איכנווחמישה,מארבעהכללבדדךאלאצדדיםמשכידקמטבעדאה

היהשם :הנוסףוהפןהמראהמןלהדפותזהגשמכבווידויגםיכול

קודיךהעםכלושאדשטיב'ל,חסידיםשקודיךהחסידים"ביתגם

תלמידיהחדשים,החסידיםשהיו 3שילוכ'ן",לציםהלצים,ככסייתלו

עלברמז:!וזהלךהדיההספד,לאחדלצים.שלכחבורהז"ל,הבעש"ט

שבוש.מולדתולעירמקודםקוראהואכן

ומעשההידשלמעשה"תם :עגנוןכותבפשוט""סיפורשלבסיומו

כאכט,בלומהעלעליה,שעבדמהכלתמר.לאבלומהמעשיאבלמיכה,

העיר","מראהפרקתשט"ז.אביב,תלעובר,עםהוצאתכהן.ישראלבעריכת 2

 . 12עמ'

תפילהבתי"עלהפרקתש"ך'אביבותל'ירושליםשוקןהוצאתללון'נטהאורח 3

 . 182עמ'שבעירנו",

• 
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ב"סיפורולאנשנושמקוםאיןנאכטלבלומה 4עצמו".בפניספרהוא
פשוט".

יכולשאינועגנון'עלהתקפהכדיעדהסברים,הרבהניתנוזהלעניין
 ?ספרותיתהנמקהזוהאםנאכט.בלומהעםלעשות

-נאכטהיאנשנוש.ולאפשוט"ב"סיפורמקוםנאכטלבלומהאין
היאידעהסודמכאובוסודעצב.היאבתושלחייםנאכטלעוני.מהלה !לילה

הרקעעלוהוולגריהמשעמםאתלגגוכדירקאותההביא!עגנוןולשבוש
-לומרכדישהובאהבמידההובאהנאכטבלומהוהטרגי.העצובשל

 !אחרבמקוםמעשיה
בליאדםמופיעשםרות.במגילתבמקרא,דומהדברלנויש
המגילהלמחבר ?אלמוניפלוניפתאוםמה .אלמוניפלוני-שם
השמותוכןוכליון'מחלוןכמולגומינה,אפוסמובהקים,שמרתיש

היחידחראהמקדש,בביתעמודכשםהמופיעבועז,מלבדהאחרים.
פלונילאישלקרואשעליולמחברהשמותתמרהאםבמקרא.המוזכר
להיותצריךשהיהאיש'שאותרנמצאבמקראיפהנעייןאם ?אלמוני
רציתלא:אתהכןעלזpם.להקיםרצהלאכלומרלגאול,רצהלאהגואל
 !למחוקכדיהזכיר !שםאיןלךשלך.השםגםיילקח-זpםלהקים

באי-ממכאוב,בבריחהרצינות,'בחוסרדעתקלותבמאופיינתשברש
שעמרם.עדובהתפשרותלאהוב,יכולת

 .מותשהבענייןנעייןהדעתלקלותאשר
אותרומזמיניםאותרמרמיםכאשרהרמאות',ב'ליליושבהירשל

אומרכברזה(שםגילדנהררןמשפחתאצלחברנה"ב"זאתסעודהלמין
יודעחראלבלומה.לאוכמרבןלמינה,אותרמשדכיםרשמהמשהר)

 :מהרהרוהואצבריתכלשרן-אותר"ש"סידרר

אמרמשפחותיהם.כינויידורשוהתחילבחבורההירשל"נסתכל
חסידשחראנותןהשכלטשררטקרבר,ששמרמיהריכלברהירשל

רפט.עמ'תרצ"ה,ברליןשוקן.הוצאת 4
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שלשמושמאאוברכובי.חסידהואזהלייבושלבסוףטשורטקובי,

רדה,גוץ.ושמוגוץהוא-קורץאחרמצדהיפוכו.אלאאינואדם

כנגדו,מגולח.זקנו-נאהזקןעלמוכיחששמוהקיטע,שיינברד
עלקרויזקנו,שםעללקדרתושראויזהעבדקןטשורטקובר,לייבוש

לחרדמשפחהכינויילעולםאלא,כלום.ולאביניהםשאיןעירשם
להתפרשיכוליםאיןליורששמותשניתנוכמהלחוד.הכינוייםובעלי
 sבעליהם.על-פי

הדעת.קלתשבוששלגסותבדוגמאותדקאפיוןלךהרי
 ?שבושאנשינראיםאיך-לדוגמהעוד

 :עגנוןשלהאירונית?ההנמקהומדועגבוהים".מגדלתאינה"שבוש
אין .באורךולאברוחבגדליםאבריהם •קמחבמאכלישרגילים"מפני
אתמותחאינובשומן.אותםזק,טחמאחרותרן.הואבררךהקדוש

שבוש.אנשיהםאלו 6קומתם".

אלניגשהרמייה,סעודתשלערבאותו •שובשלשוומוהלאשר
תורה.דברמיןואומרהחבורהמןהלציםאחדהירשל

יפהבחורעלהפייטןשייסדחרודלוולחשכפולוותקעקורץבא ... "
פריויאכלהמתמיהיםמןיהאשלא •בגןנאהבחורהעםשמטיילעיניים
הואשהבחור •כוונתוחיתהנכרתקורץשלעיניוקריצתמתוך .מגדיו
וכו'".יהמתמיהיםמןיהאושלאמינה,היאהגןופריהירשל
דוהמגדים.פריותאכללגןתרדהגס.הארוסאתכאןרואיםאנו
 !שבושתורת

הירשלפנים.והעמדתצביעותעלנשעןפשוט"ב"סיפורהמסופרכל
משוגע.ממשלהיותמסוגלאינו

עג.עמ'שם, 5

שם.שם, 6

עז.עמ'שם, 7
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 ?משוגעהיההירשלהאם :שואלת 8מאלףבמאמרשקדמלכה

לאהשללמאמרהכהמשךלראותואפשרזהמאמר ?ישתגעומדוע

בפניםדבריםרואהשעגנוןהרעיוןאתמפתחתהיאשבו 9גולדברג,
מושפעגולדברגלאהלדעתרב-אנפית.פלורליסטית,בצורהרבות,
השירהאתמגדירשלגלשלגל.פרידריךהרומנטיקהמפילוסוףעגנון

הרפלכסיהכנפיעל"להתעופף."יכולהשהיאהרומנטית,והפרוזה
אספקלריות".שלאינסופיתבשורהכמומחדש."תמידליצורהפיוטית,
היאסוף.איןעדמראות,בתוךמראותבתוךמראותשרואיםכלומר,
האינסופיותב"אספקלוריותתמידכמעטמשתמששעגנוןמוסיפה

הרפלכסיה".אתהמכפילות

באמתמדוע-הבעיהאתיפהמפתחתזה,למאמרכהמשךשקד,

-נשיםשלוששלדומיננטיבלחץנתוןשהיהמפני.האםהירשלהשתגע
וכלשהםהרעבעשלהקללהמפניהאם ?ומינהנאכטבלומהיאמו

הרוצההמשפחהנגדהמרדמפניואולי ?מטורפיםיהיומשפחותיהם

דבראךיפה,זאתמפתחתהיא ?בלומהעםולאמינהעםאותולחתן
 ?כךעלשבושאומרתמה :חסרחשובאחד

היההירשל ... " :לכךספקכללהםואיןברורינימוקשבושלאנשי
השניםמכלזובשנהקשהזוועדההצבא,ועדתלפנילעמודצריך

כדישוטהעצמומשיםהואשבושאמרהמום.מכלמנוקהוהירשל
 10המלך".מעבודתליפטר

לנגזם,ד"ראחרישיעקובמיאךמשוגע,אינושהירשלברורלשבוש
הירשלכמהעדיראהיאותומרפאהואואיךהירשלעםמדברהואכיצד

להתאהב .אביוכמוממשלהיותמסוגלהואמשוגע.להיותמסוגל

אבלנאכט,בלומהשלבאמההתאהבמאירברוךשאבאכמובמישהי,

בסיפורהעלילהשלפלורליסטיתדאייהלקראת ?משוגעהידשלהיה"האם 8

 • 147-132עמ'תשמ"א-תשמ"ג, , 32הספרות,מתוךפשוט".

היהודית,הסוכנותהוצאתשי,לעגנוןמתוךוגיבורו",הסופד-עגנון"ש"י 9

 • 61-4ךעמ'יתשכ"וירושלים

וכ.עמ'פשוט,סיפור 10
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אביו,בעקבותילךהירשלפרנסה.לושנתנומפניצירל,עםהתחתן

אשתועםכספיםומנהבלילותבחנותישבאביו .עליויעלהואפילו

מןהמשוגעים,מביתיחזורהואהירשל.אתאחד,ילדעשהכךואחר

והואמאירברוךהוא •הךהיינואבלילדים.שניויעשההסנטריום,

פשוט"."סיפורעלכאןעדאחרת.להיותיכוללאכי •הירשל

מולדת.עירשלשבושישאבל

- Wrong or right, it is my country ! :האמריקניםשאומריםכשם

 !היאמולדתילא,אוצודקת

ברכבתמגיעהואכיצדהסופרמספרללון"נטה"אורחשלבפתיחה

שנקרא"."הפקיד :שבוששלהנתיבותלביתהכיפוריםיוםבערב

וקרא,עמד."גומיועשאוהבמלחמהשמאלושניטלהגומובייץ.שמו

השםאתלהגותיודעבלבדהואבהוחיבהוגדלבהשנולדמישבוש."

אותיותיו".בכלהזה

הולךהוא .העיראלברגללדרךויוצאהנתיבותביתאתעוזבהוא

כלאשפה."וכלחורבהוכלבית"כללידומשתההארוכההליכה
אולםנשתנו".לביתביתשביןהאדיריםואפילונשתנו.כולםהמקומות

 11נמר".לאעדייןשבוששלריחהבדבש."מבושלדוחןשלהריח"זה

מלטףהואאהבהובאיזוחיבהבאיזורואיםאנוזאתקוראיםכשאנו

שבושאךעוד.איננושהיהמהשכןשהיה.למהמצבהרקשהואמקום

מולדת.עירתמידתישאר

(וצריךבמקורותנסתכלאם-ללון"נטה"אורחהספרלשםאשר

במקורותהארץעםלהיותאי-אפשרעגנוןאצלשכןבמקורות,להסתכל

הביטויאתויחידהאחתפעםבמקראנמצאבעגנון)חכםותלמיד

למהללון.נטהוכאורחבארץכגרתהיה"."למהללון":נטה"כאורח
 12 ."להושיע."יוכללאכגיבורנדהם,כאישתהיה

 . 8-7עמ'תש"ך,אביב,ותלירושליםשוקן,הוצאת 11

 • 9-8יד,ירמיה 12

• 



ומלואהעירועדבעדן.מגן 314

 .בספרמרוקמיםאלהפסוקיםשלמוטיבים
אין •בארץגרוהואלמולדתוחוזרעגנון-בארץ"כגרתהיה"למה

נטהכאורחבעיניה"הייתי :";כאורח"-מכךגרועאלאאורח,הוא
יוכללא"כגבורתהיהולמה 13אחר".במקוםומחרכאןשהיום •ללון

ביתאתמחדשלהקים-לעשותמשתדלשהואמהזהוהרילהושיע"
הכוללהושיע.יכולהואאיןאבלשנגוזה.התפארתאתלהקיםהמדרש,

הרוס.

.בוטשאטשבוטשאטשכבר.היאיותראיננהשבוש 14ומלואה""עירב

כשאלוהיםהתמים,הקרבןהיאנכחדה.היאהאלוהים.קרבןהיאזו
להרוס.לסתור,למטרהלושםכאילו

הארץ 'הל".":בתהליםבקונטקסטנמצאומלואה""עירהביטויאת
 1sבה".ויושביתבלומלואה,

למטרהלושםוהואהארץבעלשהואכשםהעיר,בעלהואהאל

 .היסודעדאותהלהרוס
היאשבושומלואה.עיראדוןהבירה,אדוןאותונגדסרקזםכאןיש

בוטשאטשואילושנגוזה.לתפארתמצבההיאשבוששחוקה,כאגורה

 !ומלואהעיר •קרבןהיאבוטשאטש ;מולדתהיא

בוטשאטש,נקראהלא:"לראשונההאלכקרבןהעיראתמתארהואוכך

היהולאושקטים."שלריסעירנובתוךלהםישבוביטשאטש."אםכי
בהםשפגעהעדאלוקים."ובדעתהתורהבחכמתכלוםלהםחסר
אנשיהריקיםבגזירתהשםאףבחרוןככולם,רובםונשמדוהדיןמידת

 16חמי"ל".

 • 34עמ' 13

תשל"ג.אביב,ותלירושליםשוקן.הוצאת 14

 • 1פרקכד, 15

 • 13-12עמ'ומלואה,עיר 16




