
ארנוןיוחנן

עגנוןיוסףשמואלשלביצירתוגרי-צדק

סופריםשלביצירותיהםנזכריםגרים
מעטיםרקאןהעברית,בספורתרבים

שלחתמרדדרתהתמודדוהמחבריםמן
המיוחדת,רזונוחגרזמרתעםממש

כחלקאגבדרךאותרהזכירוורבפירעל
הסרפ·מןכמהכאןאצייןהיחזות.מברף

בארי·ארבקציורחגרעלשכחברוים
אחרן(מארק),אבי·אביר·צירן :כרת

בןש.באשביס·זיבגר,יצחקאפלפל,ד
(גרינבלאט),גררןבתןגררדרן,ל.ש.צירן,
ירק,מאיראייזיקגריבברג,צביאורי

שאולזעלמאנארריטש,שלרםויבשל,יעקב
מלאכי,ו.א.לזר,אחרןטשרניחובסקי,

עגנון,ש"יסמילנסקי,משהסלע,יצחק
אפריםפדלרן·פל,דזרדעמיצרר,אנוחם
יעקבקאציזנע,אלטערקאגאן,י.צרוף,

משהשכברביץ,ז.שרפמן,ג.רביברביץ,

זלמן(שמערנרביץ),שמערניזרדשמיר,
וערד.שרפשטייןצבישביארו,

גריםאברמוצאיםעגנוןרש"יאצל
והןהסיפורמ"ריהרט"כחלקחןוגיורות
לצייןישכלקררםעצמו.בפניכנושא

בפעםשנתפרסםצדק","גרהסיפוראת

בזלרז•רב"הצעיר"בכתב·חעתהראשונה
 11"רברבמוסףהשביחבפעם , 1 1910בשנת

שתיתרדאלכןאחרוהוכנס 2 ) 1931 (
 , sעגנוןש"יסיפוריכלשלחמחדוררת

 :מפתיעההיאהסיפורפתיחת
לביתנכנסערביתלתפילת"סמרך

עמ• ,) 1910 ( ,'א(זלוז'שוב)"הצעיר" . 1
33-30 • 

 • 1.4.1931,ד 11כו,(מוסף)"דבר" • 2

ירוןכfכככ,וכס
נכגכרןכניrו

בןפגעאםמשרנה.אחדאדםמדרשנו

עמדוידוי.ואומרהזדרזביערזהכגרן

כגרילפניווהביטשעמדבמקרםלו
שלרםלונתנוקדוש.למקרםשנתגלגל
שלרםלחםהחזירחרא.מהיכןושאלוהו
בל·ראמובכפרידיהםמבליעכשחרא

אבי,גזיית,וחציהיהודיתשחצהישרן

רייסן.ממדינתאני,רחוקהמארץ

מטר·איפרכיא,ראשהגמוןשליואבא
ארתחשאנשיונכסים,בערשופל

אתומעשיריםבדתםאדוקיםמדיבה

אוצרותכלהנחתיאביאבלנמריהם.
שבשמים,אביבואוצרותמפניאבי,

בכלשאיןישראל,בדתחשקהשנפשי
השםובררןנמרח.אמתדתהדתות

 ••.יהודי"ונעשיתינתגיירתישכבר
מצדחשדכלמראשלהפרחירכזי

שבר·כפיחושדיםאמנם(והםהמתפללים
"כת·חגרלחםמראהמתשובותיהם),אח
הקהלותרבניקודשאנשילישנתנובים
תגובתיהודי"·ונעשיתישנתגיירתיאחר

שלמיתגובתהיאהמדרשביתאנשי
המדרשביתאנשי"בחבר :ישראלאמוני
בכיסם.ידיהםובתנולבםעלהדבריםאת

פורטהגירדהצדקהמןונחנהעניואפילו
בהשמךוו •••לגרובתנהבגדרמתון

רביםויהודיםחגרעםדברר .הסיפור

פניו.להקבילמדרשותבתימשארבאר
חגר.בשבחלדורשהחלוחכמיםתלמדיי

מהדורהעגנון,יוסףשמואלסיפוריכל . 3
שניה,מהדורה ;) 1941 ( 8כרךראשונה,

 .) 1953 ( 2כרך
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כלואחרבממון".ופייסוהובהם"קראו

-שלובכתביםלעייןלכולםהרשהוזה
סעודהלוהכיןלביתו,הגבאיהזמינואלה

הגדול,"באולםנאהמשכבוגםהמלךכיד

הטוביםביתוכלישםשעומדיםמקום

לבולהרחיבכדיכסף,לכלימיוחדוארון

הגמוןבןגרשיראהוכדיאורחשל

ער·מכלמדולדליםאינםישראלשאף

אותונתקנארהיהודיםרכל ·" ...שר

צדקגרלאנסן"שזכהבגבאילילה
שלכשבחרוסיפורעמדווהםבביתו",

התיאוריםבכלמסתפקאינוועגנוןהגר.

שכבהמתוקה"אפילהמציידאלאהללו,
ומרגישיםרואיםהכלאבלהעיר,על

צדקגולויושבלהםוסמוךשקרוב

האומות,בפניפניםמאור.להםשבותן

לדיבקבשבילהזהעולםטובכלשהניח

בישראל".

האורחים.מכניסגבאילאותולואויאן

ביתואתהואמוצאבבוקרקםכשהוא

בלילהגנביםשבארנראהוכל.מכלמרוקן

העיראנשירכושו.כלאתושדדו

הגניבהעלשנצטעווצערמתון ..• "
הגו".אתשכחו

 :הדרמטיהמפנהבאוכאן
שרבאשעותשתיאושעה"אחו

היוסבוריםשוטרים.שביועמואחד

השוטרים,כדוןבאיםשהםהעםכל

מעשה.שבעשהלאחותמידשבאים

אח,דיהודינעבידאלאבאולאוהם

גועצמושמשיםלגנביםואשומאי

אתלהונותוכפריםבעיירותומסבב

אתובולשממוןמהםומוציאישראל

אחריושבאיםחבריובשבילבתיהם

לגנוב'.'
יהודיאלאצדק,גולא !אכזבהאיזו

 .) 1920 ( 94-23ע' ,'ו(ורשה)"התקופה" . 4

מהזורהעגנון,יוסףשמואלסיפוריכל . 5
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כמיהעירכל."עמדהלגנבים.ראשומאי,

אתמסייםועגנוןאבידה'.'לושאבדה

"דומה :כןהמדומההגרעלהסיפור

להוציאכדיאלאהגנבאתתפסושלא

נחמה".שיורכלמלבם
אורשראהובזקנינו","כבערינובסיפור

(ורשה"התקופה"של ,,בכרןלראשונה

שתיתוךאלכןאחרוהוכנס 4 ) 1920

המחברשםעגנון~.כתבישלהמהדורות

עממית,אמירהמעיןחריף,דיביטוי

שלהאזרחיםראשמונטג;סבסטיאןבפי

שבעלעליך,שאומריםהוא,"אתה :שבוש

אתהיכולכלום-אתהקודיזtלשון

הצעי·הציונםי(של ?דרשותיהםלשמוע

מגוכ"מציצה"להןטעם ).א.י-וים
המשפטנוסחאתעגנוןשיבהאמנםזקן".

כלשלהראשונההמהדורהמןהחלהזה

גרשלמציצהכטעם"טעמן :כתביו

בעינוהאמירהשל"יופיה"אךזקן",

ביתןכיאםלפרט,צררןכאןואיןעומ.ד

מעט.שובהבאופןהדבראתלהביןכעת

קודםשהופיעללון",נטהב"אורח

 18.10.38- ("הארץ"בעתרןבהמשכים

מהדו·בשלושכךאחרוהוכנס ) 7.4.39

בזכ·עגנון",כתביתוךאלשונותרות
להמחישכדיי,דכלאחרשובהגריםוים

פרקבסוףמסויימים.מנהגיםידםעל
 :הסדרלילעלמסופרוארבעיםארבעה
ובהברהספרדיתבהברהקרא"וירוחם

שה·כדרךמשרנהרוסיתובהברהתימנית

וחמישים,שלרשהבפרקקוראים'.'גרים

המלוןאותובעלשלשולחנולידשוב

 :קוראיםאנוללון",האורח"נטה'ז~כר
לביתראשונהפעםשנזדמןצדק,;כגר

מביטוהיהריגלמרלוישבכןיהודים

ועשהיתירהבחיבהמביתבעלבפני
כמותו".תנועותיוכלכמתכריךשלא

שניה,מהזורה ;) 1931 ( 4כרךראשונה,

 .) 1953 ( 3כרן



אברמוצאים , 6שלשרם"ב"תמרלגם
אברששי,פרקהראשון,בספרגרים.

 :קרואים
בדלרלקחיצחק.עשהזאת"ערד
שארתןחדשרת.כותנותשש.לורעשה
משרםלאנתקרער,אבאמביאשהביא

שהיהמשרםאלאחזקות~הידשלא
כרת-רעלמלאכתו.בשעתארתךלרכש

לגירותלהרזותהואחייבשקנהגרת
שהגי·לושרמ.זהלבגיר,אתשכובסת

ושמעחדשרתלרלעשרתשעתרעה
לה,שמעלאאחרשבעניךאףלה,

הנגדאףלכבסלהשיתדלוכשאמרה
העלתהלאשבתמימותהציצית,של

יהודיםשישדעתהעלהזאתהגירות
ציצית".מצרתמקיימיםשאינם

בספראברמוצאיםיותרערדיפהפרק

 :עשרשלרשהפרקשלישי,
בברקופסחשלבשביעיאחת"פעם
הפקי·ביתשלפניאיצטבאעלישבתי

משרביםקולותשמעתישבסגרה.דרת
 ?רוסיםכאןמהיכןרוסים.שלכקולות

אלרגאייאתאברבושמעתיאזניהטיתי
ראלרגאיייצחקאלרגאייאבראגאם

קצ·שלקהלוראיתינכנסתייעקב.
גרים.שהםוידעתיטליתותעטופיפים
ארתרכהן,שאולאצלמהםבאר

שהלןנלהב,ציוניאותרכהן,שאול
ממגרוניקשרלארסטרליא,כןאחר

רצהולאבכתפיומשןלדרכן.שיעלה
שאעלהאניאזרקרכיאמרלעלות.
לשאולתפסוחמדת.שםהיהלדרכן.

לדרכןשעלהעדממגרהניחולאכהן
אמןעברוהקצפיםנהניםברכתונירן

גריםהיולאאילמלאקולות.בקולי
גררם.פרשםשעושים.מתייראהייתי

מהדורהעגנון.יוסףשמואלספירריכל . 6

ראשונהמהדורה ;) 1945 ( 9כוךראשונה,

שניה,מהדורה ;) 1952 ( 9כרךמתוקנת,

עולמו.עלמשגיחהואבררןהקדוש
מכניסלהתפללורציםאידיהודיםאם
ועושיםומתגייריםבקצפיםרוחהוא

פרקואדםומכריחיםומתפלליםמנין
לדרכן".לעלות
עדהתפרסם"הירחמיאלים"הסיפור

 .) 6.10.68 ; 22.9.68 ("הארץ"בעתרןרקכה

אברהםו'עלגםמסופרהראשוןבחלקו
כיוםב)(בפרקעגנוןכותברכךהגר.

קרב:

הגר,אברהםו'נהרגזר"במלחמה
לושעשהעגולהבבקתהדרשהיה
לפרנסתו,דגיםצדוהיההסטריפאליד

ביטשאטששלבסטריפאדגיםועדיין
כצאצאיהםקטניםולאהיוגדולים
מרבההיההואצאצאיהם.וצאצאי

איששמעולאבדבריםוממעטבצומות
רמהבאארמהומאיזובאמהיכןמפיר

פנירמראהואלמלאשנתגייר.ראה
אחרתאומתשבןניכרהיהלא.וקולר
הוא.

אברהם '.ו.יצאהמלחמהבסערת
כישמעאלבחרבחגורמבקתתו,הגר

אותרראההעיר.מלחמתאתללחום
בררירההתרגרמגדודיגדוד wרא

מת.אברהםו'נפלאש;שלכדרר
אתלפשטהגדרדראששעמדכיון

אחי"·אחיוצעק,וחיבקוהכירוהחלל
 ?הגראברהםו'אותרהיהמירבכן,

גםנהרגכיצדלנרמספרשהמחבראחרי
נק·והםההרוגהגראתשחיבקהתרגר

ביתבקצהאחדבקבר"שניהםברו

נעלםוכצידהקברים",מכללמטההחיים
שלד'בפרקהואמוסרכן,אחרהקבר

הנראברהםי'תולרותאלה-הסיפור
ישמעאליתלעירבאהשניםשלאחר-

חיפהנפרדת,מהורדה ;) 1953 ( 5כרך

) 1957 (. 
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קברעללהשתטחשבאהוסיפרהאחת

והיאבעלההיהמיארתהשאלובעלה.

 :סיפרה
מל-בעלשבעלהלווסיפרה"עמדה
רעשהרביםנוצריםוהרגהיהחמה

בכרפדיםבמלחמותיוגדולשםלו
שכלכרפדים.שנקראיםנוצריםהיינו

היש·בפיקרריישמעאלבדתהכופר

 .כרפומעאלים
ראהנירונים.מלחמהעשהאחדיום

בספר.וקרואיושביוניאחדזקן

אמרהספר.אתונטלהיוניאתהרג

עלהרגשישלאזהספרמהראראה

רמההמלחמהבסערותהקרואידו

בא·להחזיקנחהללולכופריםגרתן

בר.וקראוישבלכיתרלובאמרנתם.

שכלהיההתאריךספרהספראותר

עליו".כתרניםהדורותמעשי

רעלהיהודיםעלוקראהתרגרישב

מארצםהרגלוראיופשעיהםרעלבחירתם

וחשבקראהעולם.אומרתביןופוזרו

כלבר.והרהר
החכםלפניופתחהיודי.חכםלו"נזדמן

שמ-הטובותכללפניווקראספרים

ה'כשירחםלבאלעתידלישראלצפרת

ולעיור.לאוצראותםויחזירעמואת
שיראללאלקיאהבהבבעלהנכנסה

ולישראלזיזבלאדיןערשהשאיבר

מסלקשבשמיםאביהםשאיןעמו

לידבקמתארההתחילמהם.זעתר

נשירואתביתראתהניחבישראל.

ולאלווהלךכברדוכלאתוהשליו

שניםכמהיצאו .הלךלהיכןאישידע

רצונךלבה,להאמרעליו.שמערולא

ביןאותרבקשיבעלךאתלראות

לסרחוערבוכסףעמהלקחההיהודים.

פרלין,לארץוהלכהביתהאתוהניחה

ברשדבקיהודיחכםשאותרשידעה

היה".פרליןמארץבעלה

אתרחפשהלעירמעירהלכהרהאשה
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קברושהואלהסיפרשמישהועדבעלה,

וביקשהלשםבאהוכאשרבביטשאטש.

וכאשרהקברנמצאלאקבור,אתלראות

גםנמצאהלאביתראתלראותביקשה

ארתה.גרפההסטריפאכיביקתתר

,,. 
גרשלזמרתומצטיירתאידרבכן,

ביןלהשרותמענייןןעגנוןאצלהצדק

מדרנושברצדק")("גרהראשוןהסיפור

המרמהמלידהיהודיאלא ,גרשאיברבגר

"הירח-האחרוןהסיפורלביןאחיו,את

זמרתואמתי.בגרמדרנוברמיאלים",
קאריקטררהממשהיאהמדומההגרשל

המדברהראשון,כנגדאמתי.צדקגרשל

עלמרשימיםסיפוריםומספרלבבחפץ

"ומ-גמרוכשתקןהשנימצטיירמוצאו,

מהיכןמפיראיששמעולאבדבריםמעט

שנתגייר".ראהרמהבאארמהומאיזובא

"כידלסעודהמתנגדשאינוהראשוןכנגד

כנגדבצומות"."מרבההשניההיהמלך",

להתעניי·מרכזעצמושעשההראשון

ב-לורחיהשנילופרשהקהל,נרת

כדאימדייג.והתפרנסהנהרלידבקתה

הספורגבורעלהדירןלצורךלרדתובכלל

ואיד-דא.וירוניהלמרבהכיצדק""גר
איברהואדווקא-עגנוןאצלחידושזה

כלל.גר
יתרבכלהגרבדמותנסתכלאם

לפנינומציגעגנוןכינמצאהספרדים,

(דייג,פשוטצנוע,אישחיובי,טיפוס

באמונתוושלםתמיםאיכר),נרכסת,

מזכירעגנוןהולדתו.עםלובאהשלא

לקירםלהסתגלות,הגרשלוצרנואת

להפיכתהבנתו,מיטבלפיהחד·זz-הדתו

מראהשנימצד"ממש".להיודיעצמו
עלההיודיםתגובתאתהמחברלנר

דווקאלראותאפשרוזאתהגר.תופעת

עםשמחהקהלאידצדק"."גרבסיפור
בגבאימתקנאיםהםראיוהגרהופעת



הםראיואורחים,הכנסתבמצדתהזדכה

שאבדה"כמידברשלבסרפדעומדים

וההערצההאהבהעםיחדאןאבירה".לד
-עליורצץלהתלגםהעםיודעגרל

בכתיבתבכלללראותישהתלוצצות
(התלרצ-עגנוןידיעלצדק"//גרהסיפור

אחיהםאתהמרמיםביהודיםהןצרת

דהןתמימותם,מחמתבפחהנופליםואלה
העממיתבציטטהרגםבכלל>הגרבזמרת

זדעממיתאמירהובזקנינו".ב//בנערינד

ידועיםהןבמינה,יחידהאיננהאגבדרך

הטי·לאהבתבקשררהתלדצצרידתמעשירת

אחתלאהגורמתהגר,שלהמרהפה
האמירהלמשלארבירתומביכיםלמצבים

אפטדביצראביגדורפררפ'בשםשמביאים

 "?אתמולרקהתגיירות//האם :מווינה

סטודנטמפישחרחסרתתשרנהכשדמעו

אמנםבגרוראההיהודיכלדמויהודי.

הערכההדורשתוחשובהנדירהתופעה

הצדגםממגדנעלםלאאןוהערצה,

המוזר.דופן,היוצאשבה,הקרמי

עגנוןאצלהגרזמרתלנרנראיתראיו
ישכאן ?ההיסטוריותהעובדותבארד

אחתלאכללי.דברכלקודםלצייד

היסודאתלחקרוהדרישה,הרעלתה
י·א.למשלכןעגנון.ביצירתההיסטורי

היס-במבוארתהצרוד//עלכמאמודבררו
דמה , 7עגנון"לכתבירגיארגרפייםטוריים

לאי·גםיפהולמקומרת,למאורעותשיפה

גברוכלשמאחוריאדמותזאתאיןשים.

הא·הזמרתאתלמצואישעגנוןמספררי

השראה.מקררלסרפדששימשהמתית

כותבשאניושלדם"חס :אמרעצמועגנון
8 (מפתח"רומני (Schlussel-Roman , 

יוסףשמואללכבוזמאמרים ;שי"יובל • 7

באבט'ביוםלשיבהבהגיעועגנון

קררצררייל.בררךבידיעררךתשי"ח",

תשי"ח.בר-אילן,אוניברסיטהרמת·גן,

 • 38-35ע'

אמנםבדבריד.לפקפקטעםכלואיד

גבדריםשלזהרתםאתלהוכיחמנסים

(כמובמציאותשחיואנשיםעםעגנרניים

עםפורקןיקרםגורנםו'אתלמשל
הנכרךיאזלו).צידןבןהירושלמיהדרשן

וסגולותבתכונותהשתמששעגנוןחרא,

אופןבכלדמרידתיר.אתלעצבכדירבות

בגדרכללבדרןהםשגבררירלציידיש

היסטן-מבחינההמצויואפילוהאפשרי

רית.

הםשלדהארצישראלייםהגריםדדרקא

ישברשגריםיזרעלחלוטין.היסטוריים

(היאבסגרהעבדורוסייםושגריםכיפר

עליהםמקררותלמצואקשהולאסג'רה)

אנשישלרהזכררנותההיסטוריהבספרי

בן-זרדבזכררנרתלמשלראה-התקופה

ו'שגםלהניחאפשרומכאן , 9גוריון

"הירח-מןלשעברהתרגרהגראברהם

היס-גריזאיזהיסודעלעוצבמיאלים"
המע-בקשרלחשובשמקובלכפיטרדי,

אברהם,בןאברהםעלהעממיתשיה
הואזהפרטרצקי(ולבטיך .פרטרצקיוחרוז

ובספורתהעממיבספררידועהזמרת

ניתןעגנוןאצלשגםלי,ונדמההעברית,

להם"המבקשיםבסיפורה.דלדלמצוא
נפלאסיפרו , 10המושל"בורחאדרב

ושיופיעעגנון,כתביבכלכונסשטרם

כלרבוומלואה"//עירבספרהשנה

 :קרואיםאבר ,ברטשאטשסיפורי

אתושמרובציורייםעמדווהם ... "

שבעלארבלבםמדמיםוהידפקודתי

כלעמוניערושאניזההואתשרנה

רטובתשרנהדרכילרומרדההלילה

(ירו·העברית"ללשוןהאקדמיה"זכררנרת • 8

 .)ט 11(תשכ 33-32ע'טז,שלים)

 41-34ע'עוב,דעםת"א,זכררנרת, . 9

(תשל"א).

 ; 14.10.60 ; 5.10.60 ; 21.9.60"הארץ" . 10

31,3.61 • 

נגג



ית·שלאכדיממנועיניהםשיעלימו
פרליןומגדוליהואצדקגרארבייש,
וישומצורת,תורהמלמדרשאניהוא

לכמרים".דבריםיתגלושלאלחזהו

להוסיףאוליישספרותיתמבחינה
רעלהסופרשלאישיותוטיבעלהערה

למשלכדאיגברריר,עיצובעלהשפעתה

מר·שהיאכפיהגרזמרתאתלהשרות
כיפזמרתעםעגנוןבסיפוריפיעה

אברהם 'ו"במחזהומתגליתשהיא
בכתבירד"ל.שניאור,לזלמןגר-צדק"
כאשילמסורתהקרובעגנון,יוסףשמואל
שהואכפיהצדקגרמצטיירוכסופר,

המ·שלמיםיהודיםאותםבעינימצטייר
יצירתו.אתאכלסים

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ופיטר:ה

עולם""עםבהרצאת

114 

•1".{1 

יכיןמשניות f'ישראלתפארתעםמשניות f'תנ"ךגדולות,מקראות

הוצ'בבלי'תלמד f'בינוניפורמטוילנה,הוצ'בבלי'תלמוד f'ובועז

חידושי f'וילנאהוצ'להרמב"ם,תורהמשנה f'גדולפורמטוילנה,

תרגוםעםהזוהר f'השלחןערוך f'חדשההוצאהש"ס,עלהריטב"א

ובמפורמטאוריגינליבגודלתמימה,תורה f'וילנאהוצ'יעקב,עין f'עברי

עלעולםנתיבות f'לתלמודשמושימילון f'והקבלההכתב f'מוקטן

פרקיעלפירושב. .הסידורעלפירושא. :שאמרברוך f'מזותל"ב

 f'אשכנזידודלד'הדורותקורא f'פסחשלהגדהעלפירושג,אבות,

 f'התפלותאוצר f'וירושלמיבבליאבות,מס' f'הרועיםילקוט

ועו.ד f'אידלבויםלמ.מליזנסקאלימלךר'
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