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פירושאווסיבהעילהמבקשים

פתאוםעליהםשבאהזולשואה
 ) 172עמ• Iלובליןמרשל(בחנותו

עגנרן.יביצירתוייצוגההשראהנושאעלמקיףמחקרמתוךחלקהואזהמאמר

הסברשהואאיזהלתתבנושאהעוסקותהאחרותעבודותיירכלזרעבודהבכרובתאין *

ככלביצירותיועגנוןהגרמנים.למעשהוכפרהסליחההבנהמשרםברשישלשואה

אתשהפכוועויותיםחטאיםעלשהצבעיוהיודייםהתנהגותדפוסיעלשהצביע

דפוסיעלשהצביערכבלהגרמניםאשמתמעללהקלבכךבאלאלעונשהשראה

כדיבכךאיןהתנהגותםעלוהשפעתםומיתוסיםאידאולוגיותגרמניים,התנהגות

שארואתפרעהאתמצדיקיםאינםוהמדרשיםהתורהוסליחה.הבנהנירונילגלות

שלחולשותיהםאתמצייניםשהמדשריםאףעלישראלאתלהשמידשניסרהרשעים

משהכחששבמצריםישראלבניביןשפשרהדילרטרריא,ואתהמלשינותאתישראל,

משרםבהאיןלעולםהשרביםהעמיםשלהחולשותהכרתלהיגאל.ראויאיברשהעם

אחריותם.אתמהםלשללוכדיהללובחולשותלשימושהצדקה

בספרומופיע ,"?השואהעלעגנוןכתב"האםלשאלההמתייחסביותרהמקיףהחיבור

ביבליוגרפיהובסופר , 1995פעוליםספריתחדשים,ה•בט•םגענון: '"שלאור,דןשל

שלומחקריהםמאמריהםאתהשארביןמזכירלארד •עגנוןביצירתהשראהחקרבנושא

ומקצתגרגרתרמשה •מינץאלןיהאזרחיסדרהימיורןדןשקדיגרשוןיקררצרירילבררך

אףהביבליוגרפי.ציונםאתנזכירלהםשנזדקקככלבנושא.פתרתחשוביםמחקרים

כרכיםנותרועידיןהשראהבנושאגענוןשלעיסוקומכללואתלתארמתנורןשלארד

כלכמעטלמעשהיברתכןמצרפןוהנושאאצלונזכרותשאינןרבותציוירותשלמים

הןהמעשים""ספרמסיפוירחלקכמרהנאצים,עלייתמאזהשלושים,שגרתמאזהיצירות

דבירם",רב"פתחיומלואה"שב"עיריצירותגםאךלתוכן.חלחלהשראהשרקעיצירות

חחרדירןמצירכותממוארים,ארדרקרמנטיםבעיקרקדומיובעקבותבהןרואהשלאור

בספרהדבבןניצה •כאןלעשרתונרכלשלא •בתרכןהטמוניםוהאחריםהאגדייםבצפנים

 , 1977תל-אביבגענון,ביצירתומותאמנותארוט•,תסטל-מאושרותלאאהבות

תשס"ב : 36-35ופרשנותבקורת
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קשור ) 1939 (ללוןנטהאורחלאחרעגנוןשכתבמשמערתיסיפורכללדעתי,

בעיקרפיזיבאופןהתגלםאשראירופה,יהדותבחורבןעקיפהארישירהבדרך

יתמקדהמצעקוצרבגללכולה.האנושיתההוויהלחורבןוהתרחבבשואה,

תרבותייםמאפייניםהרוקםכסיפורהנה,עדמתוךבלבדאחדיםבחלקיםהמאמר

תקופתשלבגרמניהואנטי-סימביוטיים,סימביוטייםגרמנים,ושליהודיםשל

מעלה,הואלשואה.כרקעבסיפורעגנוןחוזרשאליההראשונה,העולםמלחמת

מכאןהגרמניהעםשלתכונותהמייצגותטיפוסיות,דמויותשלסדרותהשאר,בין

כנקודתמוצגתהשראה 2השראה.התהוותאתרמ~;ינרתמכאן,היהודיהעםושל
שלהיסודהנחרתשלהתמוטטותןפריעתה,אףוהנמשךההולךבתהליךשיא

שלהתמוטטותהופריהמערב",ב"תרברתוחילונההנוצריתהאירופיתהתרבות

ובימינו"מודרניים"המכוניםהזמניםברוחוחילונההאותנטיתהיהודיתהתרבות

כתהליךרחרלאיההאנושיתההיסטוריהאתמציגעגנון 3"פרסט-מרדרניים".

לשואה.הכה"ב"עדמודעתלאזיקהמזכירה ) 41-40(עמ'עמומה""תקוההפרקבשלהי

היא'שמואל.'המספרשלהפרטבעניינימתמקדעמודים,ממאהלמעלהכולו,מתקרה

התבגרות"סיפור ) 33עמ'(שם,עגכוכי"אהבהספודעודהדבריםשאד"ביןבסיפורדואה

מןלסיפורשהתייחסהמהפרשנותמפורשתהסתייגותתוך ) 122עמ'(שם,ביוגרפי"

הלאומי.הממד

והסבר",תיקוףהמשגה,שלהבעיהההיסטוריונים,בעיני"השואהמיכמן,דןדאה 2

לקטסטרופהשוכרתגישותישכימוכיחמכמן . 41-13עמ' , 1998מורשתזחקרה,השזאה

הואאותה.והמתכותלהתהוותההרלוונטיותהתופעותהיקףמבחינתגס'שואה,'המכונה

חלקאו-לעצמואירועהשואהחיתההאםא. . 14בעמ'שאלותשל'צרודות'שכימציג

מובחנתהשואהאתהעושההאופייניתהמהותמהייותר?כוללאירועמתוךבלבד

 :השואהבהסברשמתמקדשאלותצרודב. ?השואה""תקופתמהיאחדותןמתופעות
בספדו"גולדהאגן . 56הע' 40בעמ'דאה?לדוגמה,השואה"שורש"אתלחפשישהיכן

מןהגרמניםשלהקףרחבתבנכרכותומאפיינה'השואה'מהותאתדואהסעדה,המעודד

היהודיםרצחזאת.ליזוםואףהיהודיםברצחחלקליטולפשוטים')('גרמניםהשורה

לדעתו'טמונהלכךהסיבהגרמני.לאומי'פרויקט'מעיןהיהבמזרח-אירופה,בעיקר

התשע-עשרה,המאהבתחילתעודשראשיתההגרמנית,והחברתיתהפוליטיתבתרבות

לודנס,וייכבאוםגםדאהדדך'.'בכלהיהודיםאתלהדחיקהרצוןנתגבשושבמסגרתה

שורשיאלמסעהיטלרדוזכבאום],דןושלספדועל[ביקורתעונות"מחילתאו"הסבר

 • 75-72עמ' , 1999 , 3 ) 68 (נתיב, ,) 1999מטר,הוצ'תל-אביבקורותבדון(תדגוםהרשע

ביצירותהשתקפותןפיעלמכמןשמציגהשאלותמכלולאתלסמןמכסהאניזהבמאמר

אחדים.וסיפורים"לדבלין"הנה','כ"עדספרות

למעשהמודרניסט.שהיהלפניפוסטמודרניסטהיהעגנוןכיטועןחג'בייניבתלמידי 3

לובמודעותהניהיליזם,במידתקשורלפוסטמדדניזםהמודרניזםביןהמתחבדיעבד

ענייןואמת.דדךעלמאבקעללפחותחיצוניבוויתורהלגיטימית,ובקבלתו

פוסט-היהלאעגנוןלדעתי,הפרשן.אוהחוקרלשבאתוסתליוהפוסטמודרניזם
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המתייחסיםואלוהשראה,לאחרמידבארץהנכתביםסיפוריםולפיכןמתמש.ך

הואכןהשראה.התניותאתלפתחממשיכיםהמדינה,שלהראשוניםלימיה

שגרמוהיהודייםההתנהגותשדפוסיבמפורשנאמרברהדם","כיסויבסיפור

גםהואכן 4לארץ",מבחוצהגרועישראל"בארץ-בארץמתחדדיםלשואה
המבטא ,) 1952 (הלילות"מן"לילההנה:עדבכרןשנדפסואחרותביצירות

 ) 1954 (עולם""עד ,) 1950 ("תהילה"השראה,קרבנותכלפיאישיתאשמה

"עירועלילתאתהממשיך 5דברים"ר"פתחי ) 1955-1949 (שירהמהרומןשנחתן
בערןפקפוק 6הנביאאליהואלאשאינוטריועזראמבטאובר ) 1950 (ועינם"
וגאולהישועהתהליכילצד-המדינה"שמחתביאיןשאמרתי"וכמרהמדינה

דברים""פתחיבסיפורהמתחולליםהחילוניים,-הציונייםמהתהליכיםהשונים

מגרמניההערלותברימרינדהומשפחתרחביהמשפחתבגלגוליוהמתבטאים

בעירנו"שהיו•ח iת"שניכגרןונראה,בסמוךהמופיעותיצירות.גםישראללארץ

יהדותחורבןעלתגובההןהמעשיםלספרשלוקטואחדיםוסיפורים ) 1946 (

הראשונההיצירהונראה,בסמוךהכלולהוהרוכל""הארוניתובראשןאירופה

שתרמולארמייםהתנהגותדפוסיעלישירהכתגובהשנכתבהביותרוהמפורסמת

השמותבעליהייצוגייםהגיבוריםהלני,-יוסףיחסיהשראה.ילהתהוות
והמיתולוגייםהפסיכולוגייםליחסיםמודלמהרריםוהרוכל"ב"אדרניתהסמליים

והעציםהאשגםכןבריגיטה.ולארוניתהנה""עדגיבורהמספרביןהנרקמים

 8לשראה.בעיקרשיוחדרסיפוריםקובץהוא ) 1962 (

אתלעדכןהפרסטצירניתכביקורתגרברתנטייהישהיום .האנרכיסטיכמרבןמודרניסט

אתלחלןחזקהנטייהחיתההקודםשכדררכפיפוסטמודרניסטיים,לנירוניםעגנוןביקורת

עגנון.

 • 66עמ' , 1976שרקןהחומה,מןלפניםהרם","כיסויעגנון, 4

כתירון,אמונהשלהערכתהולפי , 1977שרקןדברים",כ"פתחילראשונההתפרסם 5

החמישים.משגרתסיפורהואכתביושלוהמהדירההמחבר

הואטריוהנביא.אליהוהואהמספר•אצל'המצריטריועזרא . 701עמ'דברים","פתחי 6

מעלהעצמועגנוןפרש.כגרמניתשפירושו'וייטו•שלהאותיות(מטאטזיס)שיכול

ככגדטריושלועמדתוילדהשחטףהפרש-הרייטרנושאאתכהרחבהכסיפור

רכב,כנישללצאצאיהםהשייךרחביהלפרשתמתקשרתהפרשפרשתהאבירי.'המוסר•

 , 1985כר-אילןאוניברסיטההנשמה,קולספרי,(ראההאגדותשלפייהונדבככיהרכבים

צופןסיפורהואדברים""פתחיכגאולה.חשובחלקלהםיש ) 136-131 , 89-85עמ•

ראויוהואהמדינה.והקמתהשואהכהקשרוהגאולההחורבןנושאלהבכתכיותרחשוב

ומקיף.כפרדלעיון

 • 724עמ'והרוכל","הארונית :הספרכמפתחראה , 1998עגנון,חיילאור,דן 7

המעשיםתכלית"ספר 336האחרוןכעמודעגנוןשל'התנצלות'והעצים","האשראה 8

מלכותשלכצילהשרוייםשהיוכזמןשכגליציהאחינומעשילספרהיהמיועד
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"קודםהשואה.שלתחילתהחיתההראשונההעולםמלחמתכימצייןעגנון

עלפורענותשהביאההשכיחהמלחמהשלתחילהשהיאהראשונההמלחמהשבאה

האדמהמשפחותמכלהקב"היודעבלבדשאותנועלינוהעולםכלובראשהעולם

יסוד","הנחותבמסתוקורצוויילשלבלשונו 9עונותיהם".כלאתעלינופוקדכןעל
בגרמניהההשכלהתקופתמראשיתהמתחוללותהדתיותהוודאויותהתמוטטות

להתפוררותמובהקביטויהיאואילך'השמונה-עשרההמאהממחציתובעיקר

לובלין"מרשל"בחנותוביצירהבפרטמוצגותאלההתפוררויותהישן.סיהעולם
-המיתיתהאירופיתההיסטוריהלעומקאףחודרותהןשם"לובלין"), :(להלן

רציףמודרניהיסטוריבהקשרומוצגות-הבינייםימיבלבהגדולקוללתקופת

הטוטליהמשברשאלתעםהמתמודדלעגנון'טיפוסיתאמנותיתובדרךומנומק

הנזכרנצחישראלשלבדמותובמיוחדלהתמקדישויהודים.גרמניםביחסי

הבדיוניהיצירה'גיבורלובלין(אחרון)ארכוומרבבוטשאטשגרשנכדוב"לובלין",

חלקהאתבולטבאופןמבטאתנצחישראלשלדמותוהישיר.צאצאוהואוהסמלי,

שלוייצוגהטיפוסיותהלגרמניה.היגרושאישיההגליצאיתהיהוידתההשכלהשל

ההיסטורינצחייישראלוהיסטוריים.סוציולוגייםבתהליכיםמיוצגתזוהשכלה
המבשרהמשכילים,אבותאביוהואמנדלסון,משהשלהבולטיםממוריואחדהוא

ובעיקרהנה"ב"עדהמזרחיהודיושארהגליצאים,שארשלהטיפוסיתפקידםאת

חוזרתבגרמניהגליציהיהודישלהתערותםפרשתמיטל.ד"רשלהמרכזיתדמותו

הגרמניתהתרבותעללהשפעתםכדוגמהאחרות,וביצירותהללובנובלותונוכחת

ההתנהגותדפוסילהתהוותוכדוגמההמקומיתהגרמניתהיהודיתהתרבותועל

י zעגנון.שלבסיפוריוהמתואריםהטיפוסיים,

תדע"דששנתבאבתשעהלאותועדשםחיתהשלרםמנוחתומעיןארסטדיך

שידחסעדהארצותובכלהדודותכלעלשמהלנתהגדולההמלחמהברשהתחילה

די".לצרותינוויאמרעמועלהמדחס

 • 122עמ' ,) 1970 (ומלואהעירהחזנים,עגנון, 9

"חילוניותה . 16עמ• , 1959שרקןמהפכה,אוהמשךהחרשהספרונתוקרדצריריל,ב' 10

עולםמתוךצומחתהמכריעבדרכהשהיאבזהמותניתהחדשההעבריתהספרותשל

החייםתופעותכלעלהחופפתקדושהשלברקעהקמאיתהוודאיתמתוךשנתרוקן

 ,, .עדנןאתומרדדת
בכדררירמת 1700בשנתשנולדמגליציהזאמרשץמשהבןישראלהואנצחישראל 11

בנערמיוחד."ענייןישראלנצחספרראת ) 1741 (תק"אבשנתפרסםהוא . 1772בשנת

בספררצינבדגדאהישראל,מימוןשלמהעליונותבכךמוסרי",מנדלסרןמשהגילה

"לרבלין"עגנוןשלבספררנדנדהוא . 306עמ' , 1958ג,נדן ,ישראלספרותתולדות

בעמ•שםדאההקלאסי.המתבוללהיהודישהואהספדגיבורלרבליןמדשלזקנונזקן

נצח.יעקבנכדושםנדנדרנן 173-172 , 150

ריס,הלל : 288-281,עמ• 1995המאוחדהקבץרהמדומה,הרופא"אשכנז",מירון,דן 12
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היסטורירקערקלתארבאותאינןהנזכרותר"לרבלין"הנה""עדהנובלותשתי

ולאפשראוטוביוגרפיות,פרשיותבשילובהראשונה,המלחמהתקופתשלכללי

השגות"עלבמובהקנכתבוהןאלאיעגנוןביצירתההיסטוריהנושאשלהבנה

ממדיםלהסבירועיקריתמכוונתתכליתמתוךפח)פה,עמ'הנה",("עדהדברים"
לאתרומהבכךישהגרמני"."האופישלייחרדוכמרדווקא,השראהשלמרכזיים

שברהדם",ב"כיסריהמצויהמזרהשראהעםההתמודדותלענייןנכבדהפחות

כגורםהשליליהיהודי''האופיאתבעיקרוהמצייןמפורש,הואהשראהנושא

אחתצפררןחיתהלאהרעולשרןלרשותהתוודעותמלשינות"אילמלא :לשואה

ברשנעסוק"לרבלין"זהההלאתאומוכמרהנה","עד 13ניזרקת".מישראל
מהלכיםעגנון,שלהאמנותיהעיבודבכוחמציגים,אחר,במקרםבהרחבה

פרטייםפסיכולוגייםלמעמקיםהצולליםחמורים,וסוציולוגייםהיסטוריים

טיפרלרגי,עיצוב 14רהסמל.האליגרריהבדרךאותםומעצביםולארמיים
ייצוגדרכיהתנהגות,דפוסיונשים,גבריםדמויותשלרארכיטיפליסטראוטיפי

ביטוינותניםאלהכל-ומעמדותטיפוסיותמשררתתיאורהבינוני,המעמדשל

המתוארת,התקופהשלוהאידאולוגייםהמיתולוגייםהתרבותיים,לאופקים

השראה.אפשרותאתשהתנוהתרבותיולחללל"מילייה"

שבהןוהיסטוריותסוציולוגיותמנטליות,הנמקותשלשדהבסיפורברחןעגנון

מוצגובמקבילהרלוונטיתהטיפרלרגיההדגשתתוךבסיפוריהגרמניהעםמוצג

 :עוסקהסיפורהפנסיוןבעלתשלמבנותיהאחתלוטה,שלובלשונהיהיהודיהעם
קיז).(עמ'ונישואין"פיזירנרמיהארץב"דת

שעבראחרבאחרונה,המספרששכרהדירהמתוארתהנה"ב"עדלדוגמה,

שלדירתהזוהיגרמניה.אורחותאתשוטטויותיוכדיתוךובלשלדירהמדירה
דם,מוצצתדם,תולעתעלוקה,כלומר,-בלרטררארםהגברתהכלבים","שרת

גיבורשבניבלרנגן","האגיןשגיבורההגרמנית","האגדהבפיתוחיהמרוהטת

הנאיררית"אכזריותומתוךפניםהסבירשכנגדי,הקירמן"הציץהניבלונגים,שירת

 ] ... [זעםשלדיבורכמיןהיושלו"הצצותהביתכלישעוקלולאחרגםקכז).(עמ'

עלהעדותמשובצותשם . 1992שרקןסיפורים,ועודימיהבדמירבד","אחרית

אחוזת,פגיםפדגהיים,ימיה,בדמיהאהבה:בסיפוריהגרמנית-יהודיתהמנטליות

ואנשיכפרייםגליציאגדיםיהודיםביזלהבדילכמרבןישגביראלה.יוגרושתוהרופא

לביזסאקסרגייםארבאזראדייםשרראביים,גרמניםביזכמרריגהיהודילביזעיירה

לייפציג.זקנילביזבלריןתושביביזכמרגדולותעדיםתושבי

דאההלקויותהחברתיותהנרדמותעל . 66-65עמ'שם,לעיל, 4העדההדם","כיסוי 13

"העדותרכז 159-117עמ• 1976 , 10-9ופרשנות,כקורחהרם"לכיסוי"פירושמאמרי

 • 92-87עמ• , 1997ספטמברתשנ"ז,אלול ) 58 ( 5נתיבהשראה",לנושאנוספות

 • 17-6עמ• , 1976 , 10-9ופרשנות,ביקורתוההיסטוריונים","עגנון , yסרלטמאברהם 14
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היושהברלינאיםווראנגלהגנראלשללעיניוהיושדומותהזועמותעיניועם

וחציויאוששחציודברתוספתעםהיו,ואכזריותקשותוורנגלאבאלוקוראים

רקהפרוטו-נאצי,האגין,שלבטיבוחשהמספרקסג).(עמ'מצרים"ללאתאווה

שכדמהמספרסחטהבלוטוואדםגברתואילו ,)םש(הכלים"כלש"ניטלולאחד

שבמבטהדידהזוהיקסו).(עמ'מחייכות"שגרמניותכדדךלהו"חייכהלימוןחצי

גברתכלבים.צואתשלריחכמלאההתגלתהולמחרתמנוחההבטיחהראשון

קסה,(עמ'אמולושנתנההפשתןסדיןהאם,סמלאתמהמספרגזלהבלוטוואדם

האםשל'הפאלוס'אתהגרמנייההאישהגזלהפסינו-אנליטיתבלשוןקסו).

כמטפחתהטוהר,אתמסמלהמספרשלאמולושהעניקההסידן 15היהודייה.
חוויותעםמעומתהסדיןטוהראמו.ידיעללמספרשהונחלה"המטפחת",בסיפור

המפותליםבעסקיווהכרוכותבהם,דווישהסיפורהמספר,שלוהטומאההכישלון

כלוטילדה.הדודהשלוסיפוריהטדוצמילדהגברתשלבנותיהשלושבדיגיטה,עם

וקיטקטרבעמודיםבהתפרצויותיומתבטאתהמספרשלהמיניתהאשמהתחושת

 16עמה".ששחתיושיחהשיחהכלהדיןביוםלייגידודאישיחומהלאדם"המגיד

נאמד:קכבובעמ'קלים.בשינוייםאלה,בעמודיםפעמייםחוזרזהמשפט

עצמומשווההמספרהמואביות".אתבהםגידהישראלאתלאבדבלעם"כשביקש

"הנידח"סיפורגיבורהמתנגדיםראשאביגדורהרבבןגדשום ,,לשללמצבושם

לאחדבסימטה,בקלקלתו.התרפסואחדבזקןבמפתיעכשפגעלט)(עמ'ואלובאלו

"הגיעו .בגידתוהדגשתאיומהמהומביעהחסידים,שלהשטיבלאתשפקד

הנאורים,בהיכלהמתפלליםמןאחדבוופוגעכרבדיהמעםהולךאדםבעצמכם

בלקפרשתאתזהלווהזכירמתבולליםיהודיםלקדרתםאנושרגיליםמאותםכלומר

בתעםיהודיקשרעלמיניתאשמהקכב). 'מע(,,נפשו.נבהלהכמה-מואבובנות

גויותעיבדשמההחוששאדולףשלייסודיובתיאורהדם"ב"כיסויגםפוץרנכד

שלהטהורהדמותולובלין"מדשלב"חנותומוצגתולעומתו 17היטלד.מהןשיצא
אימו""צלאתחייוימיכלהמחפש •אותובלדתהנפטרהשאמו •שטרןיעקב

במשמעותלא •סבתותיוסבותמסיפוריבוטשאטשעלזיכרונותיואתוהשואב

אימהות.סיפורישלמיתייםגוליםגילשלכביטויאלאסבתא''סיפורישלהאירונית

ספרותגלדמן,מרדכישלבספדושוניםפרקיםדאההנשי,הפאלוסנושאעל 15

קלייןמלנישלתודתןעלהחמישיבפרקובפרט , 1988תל-אביבופסיכואנליזה,

שםוהביבליוגרפיההעשיריבפרקאחדותצרפתיותפמיניסטיותוכןקדיסטבהוג•וליה

עגנון.ביצירתהמספרשלהנשיתדמותושלפיתוחמצדיךהעניין . 136-135עמ'

לאדםמגידעליו:[נ]אמדושימש,עימתסיפר"ואםט:סעיףד"מסימןאו"חשו"ע, 16

הדין".בשעתעליומגידיךלאשתואיששביןקלהשיחהאפ'יג)ד,(עמוסשיחומה

השואה,נגרמהגויותעםשמייחסיובכךהמספרושלאדולףשללחרדותיולועגגרנות 17

 , 1991גולןידוןהוצאתמסווה,ללאעגנוןגרנות,משהדאהודומיו,היטלרנולדוכלומר

 • 19-10עמ'
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קיבל'אמרשלמאמהלוודאיקרוב ?העירסיפוריאתיעקבמרקיבלממיכן"אם

חייהשניימישניםושבעשנהבמאהושמעהשראתהמה],רכל ... [מאמהשקיבלה

אתראתההעיר.מןהשניםאותןכליצאהשלאומפנימפיה.משולאמעיניהזזלא

וממהבימיהןשארעממהמספררתהזקנותשהיוכלאתושמעההמעשיםכל

חיתהועירנולעצמוהיהשהעולםהראשונים,לדורותעדמאבותיהןששמעו

באנטי-מוביליות,קשוריםויציבותוהסיפורתולדות .) 168(עמ'לעצמה."

מעולםשטרןיעקביצאלאמכוחהאשרהמודרנילאיוםפנימיתבהתנגדות

מעירו.

שלסיפוריםלפעמיםהםהחמישיםמשנותעגנוןשלהמאוחריםהסיפורים

ומנסהיצירתואתמחדשעגנוןמפרששבאמצעותםהיינו,לאחור","צביעה

לאחרההיסטוריהאתלהביןניסיוןזהריותר:מאוחרשהתרחשואירועיםלהבין
תקרינה,אשראתלנרויגידו"יגישוכב-כג:מא,בישעיהוכאמורחידתה,שנפתרה

זרטכניקהאתם".אלוהיםכיונדעלאחוראותיותהגידו ] ... [הנהמההראשונות

העקרב"רחיהאתמזכירחראשברהדם","כיסויבסיפורבמפורשעגנוןנוקט

המעגןובאהעגוןמכבליאשהלהתירעמדוהרבה"פעמים : ) 1912 (למישור"

שםומצאתישמרלמישורהעקרברחיהכמדומניאחדקונטרסלינזדמןפתאם.

 .) 91עמ'החרמה",מן("לפניםעגונה"התרתבעניךהרעיוןאתהמבהילסיפור

הדם"ב"כיסריממנה.שיתייאשולאחרתבראהישועהכיהיאהמשפטמשמערת

 .) 53(עמ'בכללהעגינותולבעייתללון"נטהל"אררחגםהמספרמתייחס

הבנהביןהמתאמיםדרךכמרדימוצגיםהשראהלאחרעגנוןשכתבהסיפורים

 :בדיעבדיצירתומשמערתאתעגנוןתופסלמעשהמאוחרת.להבנהמוקדמת
ראינושלאהמעשיםאותםתולדותהםהריבימינואותנושאוערדברים"הרבה

 .) 65עמ'שם,הדם"("כיסויעליהם."דעתנוליתןכדאיםאותם

לפחותגרמניה,שלהסוציולוגיהואתההיסטוריהאתמציגהנה""עד
אתגרלדהאגןדניאלמסבירכזרבגישהלשואה.כהסברשלהן'מסוימותמבחינות

בשירותמרצוןתלייניםבספררהשראהאתשאיפשרהסוציולוגיהרקע

רבותכשכברתשרווחהכזרבסיסית,גרמניתלמנטליותביטויברורואההיטלר'

עררךהמשותףהיהודי-הגרמנילחשבוןפרט 18הבינרני.המעמדשלבציבור
העםוחשבוןהגרמניהעםחשבון ;נפרדיםחשבונותשניהנה""עדהסיפור

הקשורותעגנוןשלאחרותביצירותהאשמה.נטלבחלוקתלעסוקמבליהיחרדי,

בדרמהיהודיותכהיסטוריוגרפיותהכתובות 19"הפינקסירת"אלהלשואה,

תשנ"ח.תל-אביב ,היטלרבשירותמרצוןתליינים ,גרלדהאגזד"י 18

הררמאזאומנותלבעיתהזר:הז'אנרשל"לבירתומיררז,רזראהפנקסירתיצירותעל 19

בחשיבותםלמעטנוטיםבצדקשלא • 344-307עמ'המדומה,הרופאעגנרז",ש"ישל

היולכךקררםכבראבלומלואה,עבירשלמרתחטיבותכמרהממרארים,שלהז•אנרית
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ההיסטורי-הקונקרטי,ובהקשרםבשמםהנאציםאתעגנוןמזכיר 20למקרלב,
לאשעדייךמפניכלל,נזכריםהנאציםאיןר"לרבלין"הנה""עדבנובלותואילו

גםקיימותהיותקומתםאתשאיפשררהסיבותזאת,עםבשמם.קיימיםהיו

 .הנאציהפוטנציאלאתשהכילואבותיהםגםהיורכןקיימות,
המספרישלעולמושביןהעמוקהקשרהואכאןאותנושמעסיקהנושא

התבוללותלתהליכיתרומתועלהאשםתחושתמתוןשלוה"אני"בערךהמפקפק
לפיכןאלוקי.יעודבעלכמספרמקומראתלמצואהניסיוןלביןהבוכריבעולם

כחומריםועיצובםביוגרפייםחומירםלעיבודפסיכר·פראטייםאמצעיםברנההוא

למיתולוגיה,מפסיכולוגיהל•עצמי',מ•אני'המעברתהליכיהארתמיתולוגיים.

ברקעוזה.במאמרהעירןבמרכזשעומדיםהםהאמנותי,המעשהבאמצעות

שהתמקדושונים,בהיקפיםאמנםהאחרונות,השניםמןמחקריםשלרשהכצבים

רומןשלמחקרו 21דב;בןניצהשלוהמקיףהנזכרמחקרההנה":"עדבסיפור
 23הלרי.מנדהעודדשלומאמרו 22הנה"ב"עדעוסקהאחרןובחלקואשרכצמן

עלכותבחג•בייניבזה.למאמרהנדרשככלבהמשךיידונוהללוהמחקרים

הקודמיםהעיוניםכמרבןידועיםזאתמלבד 24הנה"."עדשלהלשוןפילוסופיית

הנ"לבמאמרובהרחבהוראהודומיהםאנקדרטאדייםז'אנריםעלוערעוריםהרהורים

אללפניהעדעריוניות,סחירותגמורים,בלתי"סיפוירם , 97-86עמ•לארד,דןשל

לארד ; ) 97(עמ•המדרשי"והילקוטהמרמרבךרהגניארלרגיה,המסורתיות,הצוררת

 • 92בעמ•שםשלרם,גרשםעלזהבענייןמסתמך

חשמ"ח.עס·ערבד,הצראתיהודי),חיבורןיהודית(היסטוירהזכורירושלמי,יוסף 20

מןהטיההואיוסףשמואלהמספרעניין . 122-11עמ' ,) 1הערה(לעיל,דבבןניצה 21

מסמנתארנותנתשהמבקרתקמעהשיררותיכיניוזהיוסףשמואלהמספרת.האישיות

שמואלהשםחברו.משםהפךרהמספרשלששמרהגירניהסקמחרךהמספראחבר

מכנהשהחוקרתכפיסתםשמואללארכןשנזכרשםלאאבלמרסקשםרקהואיוסף

אלאשמואלכיוסףנזכראינוהואגסמשמרהפרךששמרחברוגסידידות.דרךלמספר

הסרפדצרהשברהסימןכילדעתי,רבהמשמערתישהזהלדיוקבלבד.ב"חכיוסף

נטה nל"אררהנה""עד rשבבקשרב"חירםףשלהיפוכוהואהמספראחלםמן

קדם·איובלסיפורהנה""עדאחההופכיםהפוגרומיםמרטיבעלהמכרסםללון",

פג-פר.עמ•ראהנספחה,משפחוחכלכיצדמספרב"חיוסףמרשואתי.

רש"יפ.מ.דרםטיובםקישליצירותבמבחריושרםשיטהתאוירה, :מיחרפראםיס ,כצמןרומן 22

חשנ"ט.בדאילן,אתיבריםטחלפילוסופיה,דוקטורהתוארקבלתלשםחיבורעגנןו,

יוםהללבעירכתעגנון,חקריהנה'",ב'עדעיןרבמלחמה:"חברהמנדה-ליו,עודד 23

 • 320-313עמ•בראלין,אוניברסיטתהרצאתבחל,והלל

למחקרכבסיסשפהחפיסתג•יב nיניבמציג(דיםרטציה) 1999בשנתחזהבהצעת 24

במסגרת • Georges Perec, la Vie mode d'emploiל·עגנוןלש"יהנה""עד rבמשררה

להיכנסלאכדיבההשפה•רב•חפיםחשציבירההלשוניבנושאעוסקאיינהדההמאמר

שלי.מחקרתלמדיח'גבי,שלוהייחדויהעמוקלתחומו
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אברהםשלרמסתן 2Sקןןצןןיילשלמסתןהםשבהםשהחשוביםהנובלה,על
 26קריב.

הארכיטיפאלי"העצמי"והתמלאותהקונקרטי"האני//

הרבה"עצמועלשמהרהרפיעלאףהרבה,עצמועליודעאיברהוא"אף

מט).(עמ'

אתוהוציאקפץירצוןמשוללאותרהיושרואיםדעתחסראותרגולם"אותר
סד).(עמ'אני"אניאנימגמגם,כשהואהחילשלמידרחפצי

יודעיםאתםאיןשניכםשמר,מהיודעיםהואולאאתלאטשארני,"אמרה

קמט).(עמ'כלרם"

קנא).(עמ'הוא"אניאני"אם

פחותיעגנוןשלהאוטוביוגרפיותביצירותיוהמספרשלגרבייצרדגררבות

כ"דמרתהידועההטכניתבפונקציהויותרהפסיכולוגית-האסתטית,בפונקציה

להסבירלנסותמבליהפסיכולוגית-האסתטית,בפונקציההכוונה 27המספר".
הדוברת-המספרת,האישיותשללכרלירתהיאנוצרת,היאמהומכוחכיצד

לרבותהיצירה,מכללוהמשתמעתחוויותיהרצףמתוךוהמיוצגתהמתפתחת

ובדרכימספר-העלשלבידיעת-הכולהמגולמתהארכיטיפאליתהפונקציה

המספר"."סמכותלפעמיםשנקראמההסוואתה,

והדדוקטיביהצרבמרבןה"אני"מייצוגמעברמתרחשהנה""עדבסיפור

הזמן,צירלאורךבסיפורדיאכרוניתהליךרקאינוהזההתהלךל"אני-הסימברלי".

שרנותוסתירותעוצמותבתוכומכילהמספרהעלילה.התקדמותלאורךאר

העלילה.גירויילפיהנחשפות

בכמההמתרחשהמיתר-פואטיהתהליךלאפיוןמיוחדתשיטהבנהכצמןרומן

היסטוריההיכר"מיתוסכילרסבכסיאלשלהגדרתועלהמסתמכתיעגנוןמסיפורי

שרקןספרים",וללאמלבשויםללא"זרד :גענוןסיפוריעלמסותקרצרררייל,בררך 25

 • 182עמ'תשל"ר,

 • 17-8עמ' , 1975מא,מאוניםאחז",וקלסרפרצרפין"ידבירקריב,אברהם 26

נושאנזרןיותרמאוחרהשישים.בשגרתמאזרמפותחהיההמספרשלבפונקציההדירן 27

ללון":נטה"אורחעלשקדגרשוןשלבמחקרובפרטעגנןוביצירותכזמרתהמספר

הקיבץוהרצאתפעולים,ספירתתל-אביבעגנון,שלהסיפוראמנותכמחבר""המספר

גענוןשלהסיפראמנותרוחו:בעיניהגיבורכץ,שמואל ; 278-228עמ' , 1976הארצי

 • 1985עקדהצראתתל-אביב,ללון",נטהב"אררח
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התרחשותותהליךרעלהנסשלטיבועל 28במילה".שניתנתנסיתאישיותית
אנובהמיוצגאלאבמילההמתרחשכתהליךרקולאפסינו-פואטיכתהליך

הפנימיתהמשמעותשלהחישוףהואהנס .בהמשךארוכותלהתעכבעומדים

מפתיע.ובאופןב~תהשנחשפתהחבויה

הליבידרנאלייםהדחפיםאתבעיקרדבבןניצהשלמחקרהמדגישזאתלערמת

הגרמנייהעםהמתסכליםבמפגשיוהממוקדיםפרטית,כאישיותהמספרשל

חרץ'כלפיהמיוצגת"לילית"הדימרנית,האישהשימומן'בריגיטההנרכרייה

(רכןהנה""עדשלוהמטרההמשמעותשהמסר,נראה 29חן.כרבתהגלוי,בטקסט
כפרטהמספרלענייניהנרגעיםהתיאוריםשכלאף .לחלוטיןשונים"לדבלין")של

הזהרת,קרעשלהפסיכולוגיהפןלרבות-אוטוביוגרפייםקוריםמשקפים

ישרהבאנלוגיהכפיליםמהןאחדות,לדמויותהמספרדמותבהתפצלותהמתבטא

ולרבות 30דחרירת,ארנשאפותתכונותשלנגזרותרקומהןאנטינרמיתוניגודית
-עגנוןשלהיצירותבמכלולטיפוסיכמבנהוהתיקוןהווידויהאשמה,ביטויי

עםהפרטיהתחוםבהתלכדותהואהללוההתפתלויותמשמערתשעיקרהרי

שלדתהגדולהשאלותרעםרהמטאפיזי'ההיסטוריהלאומי'החברתי'התחום
הואובתוכווהדתי,החברתיההיסטורי,מההקשרכוחואתשואבהמספרהקיום.

משפיעהואביצירתומעצבשהואהסמליםבאמצעותספרותית.כדמותחלקנוטל

השעה.שאלותעלומגיבבסיפור,המיוצגתההיסטוריהלבעלשרנותבדרכים

 .אחדלענייןשוניםמתחומיםהללוההיענויותמכלולאתהמתיךהואהסמל

המיתרפראסיסתופעתאת ) 2עמ'החיבור,(בתקצירשלובדיסדטציהמגדידכצמן 28

האחדותבבחינתמופיעהכשהאישיותהאישיות,היסטויריתשל"התגלותכדלקמן:

לאמתיחסאינוכצמןההיסטורי-אמפירי".ומימושההטרנסצנדנטליתתכליתהשל

המספרעלהעובדהפסיכולוגיההתוודעותלתהליךלאולמעשההאדכיטיפלילנושא

לטקסטמתיחסאניהקורא.אצלההתגלותתהליךאתכברנהלטקסטאלאביצירה,

מתייחסואינימשניהואהקוראכשמעמדהמספרשלשוניםתודעהמצביביןכמתורך

ואוטונומית.נפרדתכממלכהלטקסט

שלמחקריההשררה . 31-25עמ'לילית,הדימרנית,בירגיטהעל ,) 1העדה(לעיל,דבבן 29

אמונים","שברעתעלולקחההגנידהתשנ"ב,מסראובןבואי,שירהבואישטרן:דינה

הדימרנירת.בנשיםלעסוקמרבההיאבמחקריה , 1989שרקן

המספררבותפעמיםשהיאאחת,מרכזיתמדמותמתפצלותהללובסיפוירםהדמיוות 30

 , 190עמ'ונראה,סמוךקשרים",ב"קשדיאייבשיץיוסףופעמיםעמדיןכיעקבהמוצג

מקבילותלכךוישהמספרשלנשמתובתרךהיאהרבנית-שבתאיתשהמחלוקתהיינו

עגנון)השםשלהראשונות(כאותיותיווגימלעיןרכןאחדים.בסיפוריםוחשובותרבות

ב"פתחיהמפורשהשםהואעגנוןשלששמרהרעיוןוכןעולם"רב"עדעוינם"ב"עידר

הקדושותהאותיותנצטדפרלאשבאתירעדהעולםשנברא"שמירם : 105עמ'דברים",

שמי'.'אתלהםונטלושבאומיבארפתאום •כשמישםלשרם



 121לשואהכמבואהנה""עד

בןניצהשללדעתהש"טער"מבקדיםאותםשללמגמהעצמומשיירזהעירן

שלהפנימיעולמוחשבוןעלוהאידאולוגיהחברתיההיסטורי,בפןכשעסקודב

לינדאהקרדצררייל.בדרןלהםוראשוןוראשהסיפור,עיקרשהואהפרט

בביקורת,והןבסיפורתהןהאחרונות,בשניםמקובלתממגמהשכתוצאה

ה"השאלרתאתולהדגישהגדולותהיהרדירת·הלארמירתהשאלותאתלטשטש

אתלשחררדבבןבחדההגדולות,השאלותהןכאילוהפרטעולםשלהקטנות"

הכובדמבקודרתהלבתשומתאתהסיטזהמהלן .הלאומימהלחץהסיפור

דב,בןרביצהאליבאהסיפורנושאשהואהארוטי'עםההתמודדותגם .בסיפור

הרראלטדיאניבמרבןאישית,להרפתקהמעבדשהיאמשמערתנושאת

לארץהביתה,וחזרבדיגיטהמהרפתקתשנתייאשמספרשלהמלירדיסטי,
בןניצהשלבפרשנותהמקבלהציוני"ה"חלרם 31גינתר.אתלעדורכדיישראל,

הדחפיםמכלולשלהמשמעותאתהמצמצמתמלירדיסטית,משמערתדב

במפורש.בסיפורוהערליםשלהם,הפרובלמטיקהבמלואהמוצגיםהלאומיים

מצרישאדםמקרםשכלמחמת"שמאבציונותחושדתהמספרשלקרובתומלכה

אנישחולקתתחשדניאליותר.יפיםהםכאילוהמקומרתשאדכלאתדואהבר

שמרננתיודעאתההוא.הטעםמאותרהציונותכלשמאאומדאםהציונות,על

פעמיםכןפיעלאףישראל,בארץלגרדשאזכהובלבדראשישעדרתלמנודאני

כבדאתה ] ... [הטעםמאותראלאהציונותבאהשלאלהדהדאותימפתהלבי

שכלהטעםמאותרושלרםחסשמאמשם,יצאתטעםמהישראל,בארץהיית

חשהמלכה 32מב).(עמ'ממנו"מרוצהאינושםמצריאינושאדםמקרם
אמצעיהיאאחרת,סיבהמכלארסיפוק,מאינדודים,מחפץהנובעתשהציונות

היהודי'לחייהפשרבקשתשהיאלציונות,והיחידההנכונההסיבהתכליתולא
להקדרשישראלביןנתרבהשטרהיאישראלארץ"הדיבמקומר.הקודשבקשת

והשיאויצרו"באהואואילוקלה),עמ'ואלו,אלוימים",("בלבבהוא"בדרן

הענייןבהבנתטעותזרהציוני".ה"חלרםכתכליתנתפס(ההשבחה)המלירריזםדבבןלפי 31

 •(לעילדבבזדאההציונות.תכליתאתהפרטיובביתבגינהראומעטיםרקשכן •הציוני
מהגאולהומורחקבלבד,חילוניממדהואזהכשממדמקרםמכל . 121-122עמ' ,) 1הערה

ציונות.רלפרסטקרליניאליזםלפרסטלאימפריאליזם,לקפיטליזם,ממילאהופךהואוהנס,

היאשאיןבתנאיהיחידהסיכויאתלציונותהמעניקההיאהמספרשלקרובתומלכה

ב"אשכנז"הציונותגבולותבענייןותובנתומירוןרזגםוראה .בלבדנדודיםליצרביטוי

לה.מסכיםשאניתרבנה , 244 " 243עמ'המדומה,הרופא

קורתמצאתלאאםירוחםאמר ?בחיי'קצתלו,"אמרתי : 88עמ'ללון",נטה"אזרח 32

לעלםארלהעלם,לדעת·ארעצמןלאבדאדוניהייתצריךישראלבארץבישיבתןרוח

גרייפנבןשלנסיעתםסיבתועינם".ב"עידרהנדודיםלנושאוהשררה " .••שמןאת

ממשלהפגתםצירןשםוראהשמג)(עמ'האץר"מיגיעתמעט"לנוחהיאואשתו

שגב.ועינם","עירוהנה,עדאושרן"שםאינן"במקרםהקדמוני
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הכפרילארמי-דתי,תיקוןבמסגרתאישילתיקוןזוכההמספרגח).(עמ'לרדת"

ממשישראל,לארץחזרתובאמצעותוהמתרחשמדעתו,שלאאףהמספרעל

 •האי·דצירגליהדיבורמכוחלאץרהמחברחוזרשםללון",גטהב"ארדחכמר
הלאומיהדחףמתבטאב"עגרגרת"גםבגלוה.מסתאבהיה-הואשלולא

הגדולהסוד"וזהראליגרדי:נמשללהםיששארוטייםבדימוייםלעלייה

עמ'ואלואלו("עגונות",מישראל"אדםכלשמדגישדודיםואהבתוהדוממות

 34דתי·מטאפיזיתיקוןהיאהמצורעיםלביתההליכהשירח,בדומן 33 .) 405

סיפורהואבשואה,במישריןהעוסקהראשןוהסיפורוהרוכל",רה"האדרגית
הנתפסיםהתנהגותדפוסיהמעצביהודים-גויים,סיפורילכללייצוגיאדכיטיפאלי

 _והרוכל"ל"אדרגיתהמקבילבסיפורגםמצירדרמהפן 35לשראה.כגודמים
ומלואה".ב"עיד"הנעלם",

עמ'הגה"("עדהעולמות""מיטב ;שבעולמות"ל"היפההציניתההתייחסות

 •רלייבגיץדרסותפיסותאתהנוגדרלרטדשלהפילוסופיהמןכמושג 36קכט),קנח,
לעגמבטאת ,) 123-122עמ'(מסרת,קרדצריריללראשונהעליושעמדעניין

האל.ידיעלכנשלטתכולהההוויהשללבעייתיות

האל""צידוקשלהתארדיציהנגדבסיפורהמחאהאתלהסבירניתןלא

כקטסטרופה-בליסבוןהאדמהרעידתבעתררלטד·לייבגץיבפולמוסהקשורה
ובקטסטרופותהגדולותההיסטוריותבשאלותכעיסוקאלאהפרטשלפדרידיינית

נושאאתעוזבמשנההמעלותוהשראה,הראשונההעולםמלחמתכמרהגדולות

בשואה".אלוהיםהיה"היכןאתארהאבסורד

כמרממש 3השדי.יהעולםשלכנציגיםביצירהנתפסיםותודתוהיהודיפרויד
ניהיליסטייםזרמיםשלהתפתחותםאתשטיפחגבילסימוןהיהודיהאדריכל

פרוידשלחלקם 38למסרדת.הדגשנטלרתהפונקציונליסטית,תפיסתובאמצעות

החיבור , 1979 1יחידההפתוחה,האוניברסיטהרעיכם,עירו-עגדנדתריס,הללראה 33

כךעלוראהלמעשיה.האליגוירוחשביןהאיכטרטקסטואלייםהיחסיםזיהיועלבכרי

תפקידעל-המעשה'"ויסיפור"המיתוסאחודת,פניםשקד,גרשון

 • 27-11עמי , 1989המאוחדהקיבץו"עגונות",בסיפורהאיכטרטקסטואליוח

כרומן"שירה-עגנוןשלבפואטיקהמעצבכגורםהדתיהיסודאלגב,רוחמהראה 34

גורסתאיכהאלגבחשכ"ט.בדאילןאוניברסיטתדיסרטציה,ומסכם"בוחןרפלקטיבי

דחי.חראהמצוערים,בביתהבחירההרומן,סיוםהרומן,שייסיגוריי

 • 349-348עמ'והרוכל,הארוניתעגנון,חיילאור,דן 35

 • 120-8Sעמ' ,) 1הערה(לעלי,דבבןבעולמות,היפה 36

בייעדהפרוידייכיהפןבחשיפתלדעתיהואבמחקרהדבבזניצהשלהגדולהתרומתה 37

"פריוד".הערךספרה,ובמפתח 68-67 , 64-63בעמיראההכהי;

מכהלהיה ) Gropius Walter (לוטרגרופיוסעבירת,אנציקלופדיהראהגביל,סימןו 38

קשורההאמוכותית"היצירה 1928-1918כשכיםהממלכתי,הבכייהביתהבאוהואס,
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שהוליכורוחניותבפדהדיספרזיצירתמנזללהאדםעדןבהפחתתגבילוסימון

פרסט-תפיסותאלדלמעשהלניהיליזם.תרמזוממלאהאנושיהמיןלחורבן

האופציותמןכאחתראיפשדרהניהיליזםאתשאיפיינרהמאה,מראשיתמודרניות

השטנילשיאהשהגיעההתפרצותהלאומנית,הטרטליטארירתהתפרצותאתשלו

 39המספד,שלתפיסתואתניטשהשלחלקוובשואה.העולםבמלחמתעד-עתה

עליהלהודותאנוחייביםזר"מלחמההנה":ב"עדבמפורשנזכרזרבהתפתחות

(עמ'רדומי."יוןיורשיעצמםלדאותבתלמידיםדעהדוחשהכניסהגרמנילמרדה

ישימומןאיונההיאהלאיצימדמןבדיגיטיהשלכפילתהוהןגבילסימוןהןצט).
כאמודשנתפרסםרבדים""פתחיבסיפורמרכזיותכדמויותומתפקדיםחוזרים

הנה""עדאתהןבאץרעגנןוממשןבכןהחמישים.שנותבראשיתישראלבארץ
לארץמגרמניהבמעבדוהגאולההתחייהסינרייאתושוקלועינם""עירואתוהן

המשתקפתלבעייתיותהדרמההחמישיםבשנותהמדינה,קרםבתקופתישראל

 40ערלם".רב"עדועינם"ב"עידרב"תהילה",

הגודמיםתולדותאתכאמודלהסבירבאותר"לרבלין"הנה""עדהנובלות

"השגותארהמאורעות"של"הביולוגיה-שלהםהמניעזהרהשראה.להתהוות

"השגותשלהתופעההאסתטי.וביטוייםהנרטיביתתכליתםוזר 41הדבדים,,,
ההתרחשויותבעומקחדורההיאאלאהעלילה,במישורדקלאמתבטאתהדברים"

מלחמת-ההישנותמןכתוצאההמשמעותלאימותהאפשרותביןנעהוהיא

השגות"רעלהפסוקאתהקבלחרקים.אותםמחמתפעמייםבינתיים~כתההעולם

לעשרתו"האלוהיםוממהרהאלוהיםמעםהדברנכרןכיפעמייםפרעהאלהחלום
לטרגיותהקרובהיהניטשיאניבמרבןהרבדיםעלהנצחיתלחזרהלב)מא,(בראשית

תופעהלכלכיואחיו"ל"ירסףבפתיחהמאןתרמאסזאתשביטאוכפי •ולאבסורד

אחדות",מאומניותלבידודניתנתואינהבמלאכהמשולבתההמוני,וליצורלתעשיה

 • 286עמ'זאן],נקאטוז.ק.בחתימתיטכדךעברית,אנצקילופריה

אתטיפחוהנאצים ,החיצוניהפרפולאדיבאופןעגנוןבעינינתפסיםומשנתוניטשה 39

הערצהשביטאוהעמוקותההשתמעויותאתולאניטשהשלהוולגריותההשתמעויות

עמ' , 1998המאוחדהקיבץוהאחרונים,הישראליםארחנה,זרדדאהליהד~ת.

הסביבהמצדניטשהלמשגתביחסההבנההעדראתבבהירותמציגחראשם , 189-186

הסביבהגםכךלעבירת.מתרגמואלדדשיראלשלהמעירצהגשיתולערמתההמונית

"אדםכמרשלוהמושגיםשלהתדמיתאתניצלההיותרשלכלהגרמנית-הנאצית

למהותם.התייחסהולאעליון"

מסיפורילחמישהפרשונתירס,הללדאהאחדיםובסיפוירםב"תהילה"הגניזהלנושא 40

הביתמןאכזבהביטוייישנםהללוהיצירותבכל . 93-7Sעמ' , 1974עקדעגנון,

גינתשלהתאבדותםלאחדגםותקורה,משךביטויילצדועינם"ב"עידרכמרהלאומי

מחדש.מגתלגליםהםוגמולה

 • 72-70עמי ,) 1העדה(לעיל,דבבןניצההדבירם,השגות 41
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מןלאהאםהעבר.באר:"עמוקההפתיחהבמשפטוכלשרנולהשקדמהתופעהיש

בה,המשמעויותבמשחקהיצירה,במסמניגםכך 42חקר?",איןארתהשנכנההדין
מציבה.שהיאובחידה

אזכרןלכאורהמציגהלדירהמדירההמספרשלהתכליתחסרתשוטטותו

מהדקתהיאהפר.ךבכיורןבדיוקבמקביל,ולמעשההסיפור,עלמוחלטשליטה

כךלשם .האלמעשהשלחיקוישהםהכמו-מקרייםהאירועיםעלהפיקוחאת

המנסהאחרוןפרקגםנוסףב"לרבלין" •צרפןשלטיפוסייםקודיםעגנוןמעמיד

יציבותורעםשלוהלגיטימיותעםהופעתו,וצררתהזיכרוןמשמערתעםלהתמודד

לשואהמשמערתשמקנהכמהאלאסובייקטיביתעתועשאינוכזיכרוןומקורותיו,

הזיכרוןמשמערתהזכירה,אפשרותעלשאלות •החורבןהתרחשותלאחר

"עירובכל"הסימן"בסיפורגםעלרותברטאשטששלהנצחתהומשמערת

לו,הסמוךועינם""עירוכמרהנה"ש"עדצייןקררצרריילכברואמנם 43רמלראה".
שספריםהעולם,שלהבלרתראתלצייןבאיםהלילות",מן"לילהגםוכשניהם

מלבושללאדירהללאבית,ללאיתרם,לדעתונותרהעולםיתקנרהר.לאוהצלתם

שיטתואמנםזראשלייתית.לעולםהיאקיימת,אינההשיבהאפשרות .ספרוללא

אחרות,אפשרויותגםערלותהללוהסיפוריםבכלאבליעגנוןבחקרקררצרריילשל

הזה.הסיפורשלהבלעדיתנחלתואינהקררצרריילשלוהפסימיותהנס,אפשרויות

סיפורהואהשבי,מןהגולם,הנסכןהשבוי,הבןשלשיבתרכימידלהדגישאפשר

"עדלארמית.ובעיקר,גם,אלאבלבדפרטיתאינהשמשמערתונסי,פרדוקסשל

שנחלץהצדיקיוסףסיפורפיעלכורחו,בעל"הנבחר"מרטיבאתמגלםהנה"

(נרןה~סהגרמניהשםאתעגנוןמסמיךלחינםלא .בהמשךשיוכחודבריםמשבירי
 44נס.למילהבשווא)

שללהפיכתההגורמיםעלשאלותמעליםר"לרבלין"הנה""עדהסיפורים

ולאחרהשראהלאחר 45לה.והרקעהמלחמהתופעתעלהרוע,להתגלמותחברה
העולםמלחמתשנותאלחוזרכאזימרטעברועלהמספרמביטהמדינהקרם

ספריתהוצאתשאול,בןמדרכילעבריתתרגם(כתבים)ואחידיוסףמאן,תומאס 42

 • 1עמיא-ב,פרקיםמרחביה,הצעידהשומרהארציהקיבץופועלים,

עמי , 1975בד·אילןאוניברסיטתהלוחם,דיוקןלהנצחה",אבל"ביןריס,הלל 43

באישיותוומגולםלובלין"מדשלב"חנותומרבילמיצוימגיעהנושא . 248-231

האחרון.בפרקשטרןיעקבמדשלובמידותיו

שקדגרשןוגםדאההנסשלמקומולפיענוחשיטהשהעמידכצמןדומןמלבד 44

ביצירתואחרותפניםבתוךשכנגד",ועלילהעלילהבין-והסלע"החלוםבמאמרו

בקרותהדם'",'כיסיוהסיפור"פירושובמאמרי , 88עמיהמואחד,הקיבץועגנון,של

בשבי.האחותבןלפרשת , 127עמי ,) 1976 (ופרשנות

תפיסתההמלחמה,שלבהגדרתהעוסק ) 23העדה(לעילעגנןובחקרימנרה,עודד 45

 • 315-314בעמיבעיקרדאההראשונה,העלוםמלחמתבתקופתבגרמניהעליהוהיחס
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זהבמסלולהמרקדנקודתהארבעים.שנותבסוףהסיפרלזמןובחזרההראשונה

חוזרהמעבר","חללדרךהספרותי,הזיכרוןבמסלולואימיה.השראההיא

מאישיותבמעברמגולםזהחללהראשונה.העולםמלחמתשנותאלהמספר

היסטוריים.מאבקיםאגבלישועהמחורבןנסית,לאישיותפרטית

התהליךכיהמספר,שלחששותיואתמאשרתבראשיתהבמדינההמציאות

מאשרהואובפועלהגאולה,ציפיותעלענהלאהמדינהבהקמתששיאוהציוני

היהודיותהנורמותמןשרנהתהיהלאהמדינהכימיטל,ד"רשלחששותיוכלאת
בגולה.אופייניותשהיו

בכללהאנושיהעיוורוןשלהלא-מודע,הרועפוטנציאלשלבנושאיםדיאין

והמבניםההקשריםמכלולאתלמצרתכדיבפרטבסיפורהקונקרטיהעיוורוןושל

מובהקים,אוטוביוגרפייםסיפוריםהםר"לרבלין"הנה""עדהללו.בסיפורים
שהוא ,) 1939 (ללוןנטהאורחגםהעבר.כלפיהמשוכיםבדויים,זיכרוןסיפורי

מזמןשניםתשעבמרחקמתרחשמדומיין'אירועברנהוכמרהמשחזרסיפור

שבהםוידויים,רומניםהםושירהשלשוםתמולמהםפחותהבמידההסיפר.

קומריצחקשלבדמויותיהםוהמגולמתהמספר'מןמובחנתדמותהגיבורמייצג

זמןההורה,ידיעלמונעתרב"לרבלין"הנה"ב"עדהפועלתהתודעהרהרבסט.

המספר-החררה.ידיעלוהןהביקורתיהמספר-העדידיעלהןומיוצגתהסיפר,

הסיפור.כתיבתבזמןמתרחששיפוטראבלבגרמניה,מתרחשהסיפוריההורה

גיחותהנה"ב"עדישלפעמיםכיהיאזרסיפרלסיטואצייתמפורשתעדרת

שאירעמהרכלהשראהידעשעיקרההסופר,שלהמאוחרתהידיעהאתהמבטאות

והערכותהערותשללמכלולהיאהכוונה .עיצובועלוהשפיעהסיפורזמןלאחר

המספרשלהמבטשמנקודתהעתיד'אירועיאלהסיפוריההרהמןהמשוכות

כבעמודיםמטא-פראטירתהערותישנן .התרחשוכבר-הסיפורבסיטואציית

הסוף"מןאתחילעתידות.שלסיפורכותבהייתיסיפוריםכתבתי"ואילוכג-כד:

עתידותסיפוריכלכשארהואבדריסיפור"לכאורה :כדעמודבסוףשרברכן

 :הנהבעדפגבעמ'ללוןנטהאורחשלהאזכורגםהואכךהוא".אמתובאמת
 :כגרןהערותהוא".קרובואםב"חדניאלאתשאלתילעיריכשהלכתישנים"אחר
להינטל"המרמיםכלועתידיםהעבריתהמדינהתיבנהלמחראומרים"ואתם

קפד)(עמ'בירושלים"אוניברסיטהונעשההמלחמהימינאר"יעבררקמ),(עמ•

שליליתמשמערתלהןוישוהאוניברסיטה,המדינהלעתידמתייחסות-

כבדמפקפוקוהןהמרמים,נתבטלרלאשבמציאותהכרהמתוךהןבסיפורים,

נכתבההמדינה""ספרהסטירהגםכילהזכירישובמדינה.בציונותהצורךבעצם

זרמגמהמתבטאת"לרבלין"בסיפורסטירית.נעימהארתהרקעעלזמןבאותו

מיטלרד"רשטיינשנידרנצח,כישראלגליציה,משכילישלחלקםבהדגשת

כלפיגרמנינחיתותרגשלהתפתחותותרמוגרמניה,יהדותעלשהשפיעו

שטרן,יעקבמייצגב"לרבלין"לערמתםישראל.לשנאתוממילאהיהודים,



ריסהלל 126

עגנון,בעיניהכברנההיהודיתהאידאולוגיהאתברטשאשט,אתנטשלאשמעולם

כאןלגרמניה.אירופהממזרחלהגירהלה,שותףהיהשעגנוןההתנגדות,ואת

 46ההשכלה.שללתופעה'חרדית'היסטוריתפרשנותמעיןעגנוןמבטא

קשורההסיפורלזמןמאוחרותהתרחשויותלתיאוריב"לרבלין"אחרתדוגמה

כשקסוחר"אדון-אדון",הואהסטיירשפירושוהער,פרןאדוןשללדמותו

שכפרדלאחרגםהכה"."עדגיבורתבריגיטהאבישלדמותורבןאנטישמי

מכתביםאליולשלוחהערפרןאדוןהמשיךלארץרעלהמגרמניההמספר

מרגלי"גרמכיאשלעפרהשכיערתילאחרהגיעכיהאחרון"מכתבו :ארצה

 .) 12(עמ'

בגדראיכןכד)(כג,עתידות"של"סיפורהעתיד,אירועיהמספר,טיעוןפיעל

שברהסיפורי 47המעבר""חללשלתיחומואתומסמכיםהם,אמתאלאדמיון
עדל"עצמי","האני"ביןהנעיםשרכיםצבירהבמצבי"העצמי"רובדימרתכים

אלהעברומןהעבראלההורהמןכהטלכבכההסיפור .גרריאליהופךשהוא

המלחמה,תוצאותעלאקראיותכמרהערותהןכךכבראה.דברהואכאילוהעתיד,

 :"דש"שהוא"קרצקאי"גליצאייהוידמיטל,הביבלירגרףשלבדבריוהערלות
שלשםקרצקשםשכידועבלילה,קרצקשםמלהוציאכזהריםהיינובגליציה"אנו

בברליןשהשתקעגליצאיהואמיטלקכר-קכז).עמ'הכה",("עדהוא"דלתשין

בערדבפרט.הגרמניתזררעלבכללהמלחמהתפיסתעלביקורתעלרהומדבירו

תבוסתהואתהצפויכישלונהאתמיטלתולהבניצחונה,משוכנעתגרמניה

וחוזרולסמללדימויההופךכמשלערליםהדבריםהגרמנית.במנטליותבמלחמה

זהמשלכג,עז,קר).(עמודיםובסופרבאמצעיתובראשיתוהסיפור,שיטיביןונוכח

שלמהמפימיטלשמביאמעשהוהואבסיפור,מרכיזהתנהגותדפוסמסביר
 48 :ורבין

סוליותומתקיןמחתךהלילה.כלבמלאכתוועוסקשקדןסנדלרלויושב

גרגרת,משה , 60עמ' , 1995חדשים,הגטיםהשראה"עלעגנוןכחב"האםלארד,דן 46

 • 22-13עמי ,) 17הערה(לעיל,מסווהללאעגנון

חרגם:ומציאות,משחקד"ר,ירניקרטראהמקורותיורעלהמעבר""חללהמשוגעל 47

גלדמןמדרכי ; 1995עם-עובדהרצאתקרלקה,רענןוהקדמה:עירכהמילוא,יוסי

תאוירותשפעעלעומד 73-70עמי•העצמי"',"פסיכרלגייחהפרק ,) 15הערה(לעיל,

היצירה.לפרשנותרהרלררנטירחמרתקות

שללשיגעונוכגורס-239ן 229בעמיפשוט"ב"סיפררנוכר ) 1823-1910 (וריבןשלמה 48

כללמעשהמסיפוריו".יפההיהשחראלהעידאניירכולאוחרהכרחי"אנירינקלר:

החלץובעלשרריהשוע.השלורבין,לשמהנבובלות:הנדבריםהגאליצאייסהמשכילים

ההתבוללותשלילתלביןהערכהביןדרסחירה :הערכהמחרךנדבריםדמארץשיושראל

לדבלין.מרשלבדמוותעמוקותשדורהההשכלהשהביאה
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לו jרחתהסנדלרחזרלשרנו.לווהוציאשדעליועברלמנעלים.ועוררת

ראההבוקרשהאירנירןמחתכה,רזהלשרןלומושיטזההקיצור,לשרנו.

ומחותכיםחתרניםכולםלושהתקיןוהסוליותהעוררתשכלהסנדלר

לשקדנותםנוטיםדברילהיכןאתהמביןלכלום.ראוייםואינןומקולקלים

אלאמחתכיםאינםולבסוףבאויביהםומחתכיםחותכים ] ...הגרמנים[של

הםעקשניםשלעםהגרמניםתיפסק.במהרהלאזרמלחמהעצמם.בעררם

המרוביםהםשהריינצחו'גרמניאשלשאויביהנותנתהדעתאבל ] ... [

מדינהלהחריבכדיאחתבמלחמהאיןשמא ] ... [נרצחהגרמניא ] ... [

 ]ר"ה[שכיחמלחמהועושיםחוזריםמלחמה.גוררתמלחמההריגדולה,

כג).(עמ'קמיםואינםונופליםשחוששיםעדושלישית

הסיפוראתהמלווהצרפןמרכזי,דימויהואהנעלייםבלשונותהמחתןהשדסיפור

ומציאות.הזיהמשליביןהבערתשוגרתייצוגבצוררת

לאחר .תרבותיבכיליוןגםיתבטאהעצמיתההשמדהשמנגנוןטועןעגנון

תרבותנושאייהודיםבאירופהארבגרמניהנשארולא(השנייה)המלחמה

הושמדהשתרבותםהגרמנים,יפנולאמזרעהנה"ב"עדשואלהמספרגרמנית.

כגרןגרמניתדובררתקרובותלארצותאש,למאכרלתהיווספריהםבמלחמה

תרבותתיוותרלאשםשגםמפכיהיאהמשתמעתהתשובה .רשרריץאוסטריה

היאהגרמניתהרוחניתהתרבותאפיגרכית.תרבותכנראהאלאממש,שלגרמנית

גרמניה.יהודיבצקלרכםארתהוכרשאיםשזוכריםזר

דווקאשארתםהתרבותייםאוצרותיהםאתהמלחמהבמהלןיחסלוהגרמנים
אחרהגרמניםיחזרוהמלחמהולאחרלאמריקהמגרמניהשהיגרוהיהודיםינצרו

לשלטוןהנאציםשהגיעו"מיום :בשירהגם(כןהיהודים.אצלשכשמדעולמם

יקרגרמניספרכליבקשושאם ] ... [גרמנייםלספריםמטרופוליןירושליםנעשתה

הואסמליאן .) 136עמ'(שם,ימצארהר"בירושליםאלאבגרמכיאימצארהרלא

"לידתשלהראשונההמהדורההואבירושליםשנמצאשהספרבשירה,

שלהמפורסמתמסתרהיאהלאהנגינהרוחמתוןהטרגדיהלידתהטרגדיה".

ומאידןילדלונולדמחדטרגדיה",ש"ילדהרבסטשלבעולמוהמומחזתניטשה,

שלהטרגדיה""לידתבקעההמאורעותשכירביןזקנהלעתטרגדיהלכתובניסה

העבדעלהרברטשכתבכבמחזהוהרוכל""הארוניתעלוריאציהשהיאהרבסט,

לארוניתבבראהכדמויותושירההרבסטמתפקדיםגםכןוהגבירהבאסילארס

זרנמשכת,טרגדיהשללידתהאתהטרגדיה""לידתמציינתבעיקראן .והרוכל

שכוחהיהודיתהחברהשלוזרכולה,המערביתהחברהושלהגרמניהעםשל

קודמיוושלניטשהשלהחתרנייםרעיונותיואחרבהיסחפותארתהלתלות

וממשיכיו.

הואאופיים,פיעלבמלחמההגרמניםסיניריבהערכתמסתפקאינומיטל

ההיסטוריהכלאוליגםכמרגריי'ענייןבהןורואהבכללמלחמרתכלפיברזמבטא
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עושים"למהממדזיבוז'ברוךרביבשםשלוהציניתהציטטהמפורסמתהגויית.

(עמ'השלישית"בסעודהשולחניעלאותםוישירומרשי"ןשיעשוכדימלחמות,

חסידיתתפיסהשלעלובהכתאודיציהזומובאהפירשקורצווייליח).

אתה"טיש",אתלפארכדינועדבעולםהסבלכלכיהמפרשתפרובינציאלית

כהבליהמלחמותעלהקלאסיתהיהודיתהראייהזואבל 49הרבי.שלהשולחן
תהילים.ובמזמורינבואהבפרקיכברנמצאותששורשיההגויים,

יוםבנו'שהתגייסביוםאותוהממלאבעצבמתבטאלמלחמהמיטלשליחסו

עלמיטלאתלנחםהמספרכשבאיותר,מאוחרבו.וצפהבביתוהמספרנוכחשבו

ביוםבביתוהיהשהואומזכירזוכרמיטלאיןמדועבלבומתפלאהואבנו,נפילת

כמימיטל,כלפיהמספרשלאשםתחושתמבטאתזופליאהבנו.התגייסשבו

זהלהיגיוןדוגמהמראשיתה.ובליוויההמלחמה,בהתפרצותחלקלושהיה

גבר,בגדיללבושגרמניהלנשותשגרםזההוא-המלבושיםבפרשתמצויה

בידיבתאטרוןבגדיהשנתלשולאחרבמעילובריגיטהאתשהלביששהואמפני

תפיסתופיעל .אופנתןאתושינוכי-טובראוגרמניהנשותואילומעריציה,

שלהלאומיתבהתנהגותשינוייםלידישהביאהואהיהזההמספרשלהמלוגמנית

העושותנשיםשבהןוב"לובלין"הנה",ב"עדסצנותלתארמרבהעגנוןהגרמנים.

נפילתבפרשתכאן'גם .אישיותןאתמשנותהמלחמהבתקופתגבריםעבודת

האבלעומתמיטל.עלשהשפיעוכמיכעד-מוכיח,כאשם,המספרניצבהבן,

בגללואםנפשו"מרתיודעש"לבמפניאםשיתרחשכללוניבאשלבוהעצוב,

יהודיכרובבנה,עלגאההאםחיתה-המלחמההבלותעלהכלליתהשקפתו

מספרהגיוסביוםכברהמלחמה.למולךבניהםאתשהקריבוהטיפוסייםגרמניה

שלדמותועולהכךואגבהאב,שלהתנהגותוועלבןנפילתעללמספרמיטל

פטירתעלוהעמוקההמוזרהבתגובתו .החלוץבעלשורהעשילאחר'גליצאי

מאיןרגישולמעשהראשון'עיןבחטףצינילכאורה,פרדוקסליסיפורזהו so •בנו
וייצוגי.נבואיסיפורזהוורבין,שלמהעלהסיפורוכמוכמוהו,

ציפווהאםהאב .בסורבוןבלימודיושהצטייןיחידבןהיהשורלהעשיל

 .לחלוןמבעדהדווראתראוהםוהנהמרצה.לדרגתבנםלהעלאתעינייםבכיליון
מתוקראחופשהאתפתחרפשה.השליחלוהושיטהשליח.לקראתוהלך"קפץ

ומידשמת.עליוחבלהיה,הגוןבחורהיה,הגוןבחורואמר,פיואתקינחהבן.

אתשינהולאמסעודתושינהלאימיולסוףעדואילךמכאן ] ... [לסעודתו.חזר

אוכלהיהבנומיתתעלהשמועהלושבאהביוםשאכלהתבשילכאותובגדיו.

פועלהאבצט).(עמ'היום"אותושלבשהבגדאתלובשהיההימיםוכליום,בכל

 • 182עמ• , 1975רביעית),(הדפסהמסותקודצווייל, 49

החרשההעבריתהספרותשאנן,אברהםדאה ) 1895-1814 (שודהשליהושעעל 50

 • 247-240עמ• , 1962א,לזרמיה,
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אומד'וכאילוחמרותשרידותעלוזעםברזמבטאחראאחדמצד .פרדוקסליבאופן

מצדארתך".מבטלאניחמרות,אליךמתייחס"איני :בסעודתוהמשיךשחראבכך

לואיןלושמעבדמהכלכיאותר,ומקפיאלנצחהפרדהרגעאתמנציחחראאחד

יוםבאותובסעודהשאכלוהמזרןההודעה,בעתשלבשהבגדהנצחתמשמערת.

קודםבתודעתו'בנרחיעדייןבחםהאחרוניםהרגעיםלהנצחתאמצעיםחם-
 51חייר.טעםכלאתשאיבד

שעולמואירופי'המזרחהמשכילהיחרדישלהטיפוסיתהדמותחראמיטל

"ישבתישלח.במיתוסיםשנתעבדחכפיהגרמניתלדוחמנוגדחיהההומני

עלפרטיםפרטימיטלליכתבימיםכמהאחד .תנחומיךמכתבלמיטללווכתבתי

פלונימלומדלישכתבדבריםבלחישהלךאגלחכתב,המכתבובשלי •בנרחריגת

איגדתלווכתבתיבמלחמהבנרשנפלהגרמנים,שלוגאוותםגאונםגרמני,

שהכניסהגרמנילמודחעליהלחרדותאנוחייביםזרמלחמהלי'וכתבתנחומיך'
צט).עמ'(שם,רדומי"יוןיורשיעצמםלדאותבתלמידיםדעהדוח

שלבמרחםרעיונותבהשתלתניטשהפריזריךאתמיטלמאשיםשברבקטע

המלחמהמדודתעלשמןשחיושלחם,האימפריאליסטיהיצרובליבריהגרמנים

כסמןהגרמנית,המיתולוגיהעםהסיפוריהחררהאתעגנוןקושרבניה,האוכלת
העולםמלחמתאחדיחרבהשהתמידלהיבריסהגרמנים,אתשדחפולמהלכים

הידועיםחחידגדייאניים,כךואחדלניטשאנייםהמוחזקיםהרעיונותהראשונה.

כךכללושבזרהאזרחי-הנוצריהמוסדאתשינוולרע",לטוב"שמעבדכרעיונות

לביןאותרהשיבררבכןלאדםחידותלהעניקשביקשוחם 52רדרמי"·יון"יורשי
לאןשידעומבלי 53לשדדח",ח"דצרןמתוךהיצרשחדורלידירחביארחרהחיות,
אתשנקבלככלנעדר,לאביצירהפרוידשלמקומרגםדבר.שלבסופרייסחפו

רב"עצמי",ב"אני"ביצירההעיסוק 54חערדבשללדמותודבבןניצחשלפירושה
יצרתקופח,שלדוחחלוןרוחניות,פדדיספרזצירתמבטאאגר",רב"סרפדב"איד"

מזכירעגנוןהמספרלאדם.הרסניתטכנרלגיתוהתפתחותאימפריאליזםשדדה,

 ) 118 , 19(עמיהטלפוןכגרןההמצאותשלהפרובלמטיקהאתב"לרבלין"

 • 248עמ' ,טוננועלהספד ,עצמיאלמעצמי 51

מייצגשם , 144-89עמ' , 1989יהושע,ב 11לאמאנימרבספרהשכיח"ל"שיחההשווה 52

"הקלאסיקוןעלומספריווןכיורשתגרמניהשלהאידאולוגיהאתהנאציהחיילאגרן

 • 94עמ'שלו",ורומייוןסיפוריעםהזקן

ב"רצוןהדן , 1987דביראיזק),חיים(תרגםמודעהלאשלהפסיכולוגיהיוכג,ק"ג 53

 • 29-20עמ'המין,ליצרהשקולכדחףלשררה"

שלהקפדתואוליזאתעםויחדמרשימים,העורבלאגדותדבבןניצהשלניתוחיה 54

בערביתליערנייהמליהאתמקרבות "נך~"במילהדגושהוביתנשואדישעלעגנון

בגרמנית.ארפשללחיקוירקולאובכסמך
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רואההואובפרטמעצמוהאדםאתהמוציאותאחרותמודרניותוהמצאות

אתההמלחמהכליכל ,,המקרא.מןסמךלושאיןמפכיאפוקליפטיכשקבצוללות

מתחתביםמלחמהשעושותהצוללותמןחוץהקודשבכתבידוגמתםמוצא

מתערערותמשפחותשלרביםלתיאוריםבנוסףזאתכל ,) 63עמ'(לדבלין,למים"

חותרבגרמניה,המתגוררהגליצאיהיהודימיטל,כאמורהמודרנית.במוביליות

כגדהמספרחותרלכךובדומההניהיליסטי,בתרגומוהכיטשיאכיהרוחהלוךתחת

ניטשהמעיןהואמיטלבפיקחותו,למעשהאבלומלחמתה.הגרמניתהחברה

הסרקסטי,בשיפוטודמיורגוסביניים,הרזייתמיןהואמיטלקוצקאי.שדיהודי,

קרהבדמותרציונליתתוכחההכוללהמספרשלהגליצאיתבאישיותומכטליממד

מיטלהאי-רציונלי.הכסשלמקומומהומאמינהואיכהמביכהשאיכהכביכול,

שלהחלמתהלסיכוילחלוטיןעיוורבביקורת,קורצוויילהפרשןכמובסיפור,

"חוקמייסוירה,שתיגאלהואלהמאחלשהואכלממחלתה.לוי ,,,,אשת

חושבאינוקורצווייל,כמוהוא,קלח).(עמ'למרת"סופרחישכלהואמבראשית

לגרמניהמחוץולהוציאםלויהדוקטורבעלהשלספריואתלגאולואפשרשצריך

חכמהמייצגהואהביבליוגרפיה,מקצועהחטטני,מקצועומעצםמט).(עמ'

הנודעהביבלירגרףולשטייכשכיידרועינם""עירומגיבורילגמדובדומהמוגבלת.

יתרמחכמתהכובעעיוורון,שלבסוגלוקההואכ)(עמ'הכה"ב"עדהנזכר

גליציהמשכילירובין,ושלמהכצחישראלשרר,העשלשלכזרגליציאכית,

בשעההמספרגםלרקהזובתכונהטיפולוגית.קבוצהשהםבסיפורהנזכרים

מפרשןהמוסריהקוראבעודקטנונית,בצררההסיפורעובדותאתמפרששהוא

ומוכהמהימןהבלתיהמספרמאחוריהניצבכמחברממש •לחלוטיןשוכהבאופן

האשמה.רגשות

לוי ,,,,שספרימכבאהואנפשית.בתבוסהחשבכוכפילתלאחרהמזקיןמיטל

שעושיםמהבהםויעשומהוגנות,שאיכםבידייםהספירםיפלו"שמאיסולפו,

מחבריהם,דעתעלעלושלאזרותכוונותבהםשמככיסיםהקדמונים,בספרי

עגנוןשלהמתמידחששומלבדגתו".עליהןקראשהמחברכאותןואפילו

להשמדהארלהרעלהחששאלהדבריםמבטאים 55כתביומרוחהנוטהמפרשנות
וגםהגרמניים,המלומדיםבידיתסולףהיהודיתשהספרייההואהסיכוןתרבותית.

הארוךהמוכולוגיברצףקשה.ביקורתלמלכהישכאמור,עליהם,הציונים,בידי

למדעניםיהודיםשביוהמשותףהמכנהאתלהסבירמיטלמוסיףקלד-קלח)(עמ'

ערכיהםאתלהתאיםמוכניםאופיינית,במניפולטיביותלוקיםכשכולםגרמניים

ש"יבספרר,רעיכם"ל"עידזצמחעדיפרשגזתעלעגנזןשלגתזבתזאתמביאכנענירדד 55

כאלה,זכזזגזתרעיזגזתלי"לייחס : 112עמ'תשל"ב,המאוחדהקיבץופה,בעלעגנון

ביהדזתכרפדשאגיכזה,דבראבלתכזפזת,טזעיםמבקריםמילא,בכדאזזלאהידשלא

 ."!החזרה
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ערכיםבשםולמכירה.לקנייהניתןשהכולמתבדרהחברה.ולצורכיעצמםלצורכי

כנגדהןנאמדיםהדבריםהאמת.אתיחדגםוהיהודיםהגרמניםעוקדיםמדומים

דוגמאותמציגהמספרשבשחתה.היהודיתהחברהכנגדוהןהגרמניתהחברה

מיטלמביאכדוגמההיסו.דמןשחיתותהמבטאותובורגניותסידירת nפסרידר-

עלמספרעגנוןלטובתה.החסידותמושגיאתהמנצלתומיתממתמושחתתדמות

שכלטעןהואחסידית".ל"שמרעהשלוהשקדשברעתאתלהפוךשניסהחסיד

אתלשכנערצההפושעשמרעס"."חסידישעדבדיחהאלאחיתהלאהשבועה

חסידית.שמרעההכולבסךהיאש"שברעה"ולהישבעמשפטבביתלהעידמיטל

באותושפשההניררלניצבוהשלטוןהממסדורשעותהגרמניתהרשעותמול

בנוסףלכןבר.לחפורקרדוםהאותנטייםערכיהאתהעושההיהודיתבחברהחלק

עללעמודמיטל,שלהאדוןהמונולוגאתולקרואלחזורראויכאןשייאמדמהעל

הנושאיםשלהאנלוגיתההשתדשדרתדדךאחדולעקרבקלד-קלח)(בעמ'מבנהר

 .שלהלןבדבריםערלהשאחריתםוהרעיונות

שחולקמילכליוורידהבררנותבעליהיולאאלמלאלסבול,אפשרועדיין

אתילדהוהסבלנותהסבלנות,אתהולידהדעותחופשעליהם.

לסבול,אפשרועדייןסבלנות.סרבלתאינהוהדמוקרטיההדמוקרטיה,

הדמוקרטיה.לשםשעושיםפסלנרתמיניכלאלמלא

כצדיקיםעצמםאתדאולאאלמלאכלרם,אומדהייתילאזהעלואף

מההעולםששכחמאחדבעיניהם,הםצדיקיםבאמתאפשרארגמורים.

האמת.מקרםאתהשקדונטלאמת,

ציניות.שלפניםנעלמודודנו.שלהפיזירגנרמיאעלדעתךשנתתאפשר

הדודפניהקינטרפ.שלשחקניותשלכשיניהןממשגלריות,פניםכל

מעשיםמתוךויושרתרםשלפניםהציניות,שזוהיאלאהתמימות,כפני

פתאוםהחסידות.אתומכידאידיתבלשוןמכידאניהלאוחטאים.רעים

לביתאותיזימנו .גמורהארץעםעצמיאתדואהואנידברלפניבא

כנהרגחסידית].שיחה = [שמרעסהחסידישעדזהמהלפרשהמשפט

ומאחדהאוניברסיטה,שלהפרוטסטנטיםהתיארלרגיםאתתחילהזימנו

 .אליפנובלויולאבגזינירסלאאלותיבותשתימצארשלא
אחדבחסידמעשההינדנברדג.הכנסתביתנפלהקטטההענין'מה

בניגוניםדודילכהבפירטוהאריךשבתבלילהתיבהלפנישעבדשוחט

בעינועליווקרץהתפילהבעלשמע .אחדחסידעליודגןובריקודים.
בתראתלמסורלארפיצרשהבטיחבשביללביתו,הואממהרואמר,

זההלךהאמת.היאשכןונשבעקפץאומרןאתהמהלו,אמררלזנות.
לואמרהשופט.אותרזימןהשופט.לפניעליווקבלהבת)אבי(החזן,

שברעתאיידבייהייסטשמרעסחסידישעראהרעש,כלמהלשופט,

לפרשעליעכשרשקר].שברעתאתםקוראיםחסידיתלשיחה =[שקר
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קובלאיני ] ... [חסידיתשיחהזאתרמהחסידותזאתמההשופטלפני

 ...עלקובל,אנימהעל ] ... [

שלהנבזותעוצמתעלקובלנהלאאםהןמה-הקטעבסוףהנקודותשלרש

שלהמונולוגבהמשךכזה?לשפלישרדהעולםסדירשנשתנוכךעל"החסיד",

עלחלההמניפולטיבי,העולםהשקר,עולםעלביקורתשארתהערלהמיטל

אתלהפוךמוכניםהםגםהחסידים.עלכמרהשקרניםהגרמניםהמדענים

המדינהעלהביקורתמוסבתהקטעבהמשךהמלחמה.צורכיבגיןדעותיהם

היאהפרוגנוזהוצדק.משפטחרק,למדינתלהיותאשליותיהרעלהעברית

השקפותיואתההולםמצבוהמדענים,החסידיםבדרכיתנהגהחזריהשהמדינה

מעשהערדמספרמיטל .הסיפורכתיבתבתקופתמספריוושלעגנוןשל
אתמכבסתשאינהישראל,ארץמקדושתשהשמינהע~רהעל"משעשע"

שארץכךעלרמתיהריםבצביעותם,והמטהריםהמתקדשיםמצפרןואתהעברות

מובאהאלההקטגוריהדבריכללאחרהתנהגותם.עללהםתכפרעצמהישראל

שהבורגניםמפניהגרמניםהגוייםבפניהציונותעללהגןהבאסותר,כאילוסיפור

חנופהשלמהלךמבטאיםהגוייםבפנילציונותהתכחשותםבעצםהיהודים

המוסרי'מיטלהציונות.שלהפרובלמטיקהמכללמיטלקשהשחראוהתרפסות
לתנחומיםבהקשרישראלארץושלהציונותשלסנגורהנהיהלמעשה,האגרדאי

שהוציאהשבכלכלניםהטובים"מןהבכירהכלכלןעלמספרחרא .בכרמרתעל

"אדוןשפירושוזהשםעגנוןהמציאהאם .)םש(כיטשקה"פרןלרטהארגרמניא,

הכלכלן ? )ניטשהמצאצאי-המוקטנים(הניטשקאיםניטשקה"פרןלוט

לאקטנה,ארץבהיותהפלשתינאשלהכלכלייםסיכוייהעלמקשההגרמני

 :גלםחומריובליחקלאית,

נפשם,אתיחיובמהרב,עםלשםלהביאמבקשיםהציוניםאתםהיאך

ציוניאינישאנייודעלמספר]מיטלנפונהידידיאתהברעב.ימותוהלוא

מרדההייתי ] ... [לבדוחראאניישבנואילו ] ... [הציונותעלחשודואיני

חראתושביה.אתשתפרנסישראלמארץותקרהתוחלתשרםשאיןבטענה

להוציאישראלארץעתידהשאמררהאגדהבעלירבותינושהרגישו

בדרךרקלהתקייםיכולהישראל[שאץרמילתרכלימילתרכליגלרסקארת

ישברהקרשיאאתניטשקהפרןהאדוןשהקשהשעהשבאותהאלאנס]

שבארידברואיןמגרמנירתםעליהםחביבדברשאיןהקהילהראשיעמנו

ארץויסודייודעיםאינםישראלשלבצערםבלבי,חשבתיכציונות.עליהם

ארץידיעלקצתיסרריםשיסבלוכןאםלסבול'עתידיםאינםישראל

נשוויץפותחכהלכה','תשרנההגרמנילכלכלןמיטלממציא[ואזיישראל.

 :חבריהבאנטישמיותהגירלועונהתושביה,ומפרנסתקטנהארץהיאשאף
בישראלטובה,יותרתשרנהמיטללוממציאאזיעובדים.נשוויץאבל
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להשפטיבראוהעולםומכלבירושליםשופטיםיהירמקצועייצדקיעשה

ידיעלממוגראתלהבטיחשיבקשמישכללעצמנולצייראגרשיכוליםשם].

 .אדוןלאותועניתיכן ] ... [היהודיםמארץיהודיאחרייחזרכשריםעסקים
קמא-קמג)(עמ' 1נענהמהלעצמנו

מןידועהפנימיתלחבורהארליהודיםאחרומענהלגריאחדמענהשלזהמבנה

הנוכחיםהתלמידיםאדומה.פרהפשרעלששאלבגריכמעשההתלמודיתהאגדה

רבה(במדבר "?אומראתהמהלנרבקנהדחית"לזהזכאיבןיוחנןלרבןמעירים

כדררעגנוןיצירותמתוךבירדענר,ומכאיבציניחראמיטלד"רשלהמענה .)חיט

האגדייםהמודליםבה.שייעשההצדקרעלעליההשקפותיוהיומההמדינה,

"קשה :בגרמניההמציאותאתמיטלשלבתיאוריבהמשךגםלחלחלממשיכים

מלחמהופצועימרמיםובעלימכאןורעביםמכאןשבעים .לחוץלצאתעלי

 S6קמג).(עמ'במלחמה"החפציםןבזכןתהמלחמהנזכרתאלהכלבאמצע.

העולםמלחמתערבבגרמניההפוליטיתלאווירההכתובמכורןאםבין

השחרור,מלחמתשלאחרישראלבמדינתהסיפורכתיבתלזמןאםרביןהראשונה

הםלעילשהובאואלהדברים-הדמוקרטיהבמושגיהתאמנהשהיאבשעה

פוטנציאלבעלותפרסט-מרדרנירתבזמננושהפכוציניותלתופעותבסיס

מהמבקרים.חלקלפילפחות sפשיסטי,ד
מתחנףאינוחראמעלה.כלפיותוקפניתתקיפהקרצקאיתבאמירהמסייםמיטל

מעיןמשכילונשארספריםבהשלמתעוסקיעצמאותועלשומרחראילשמים

בפיר.שגוריםהפסוקיםולפיכךבתנ"ךורקאךקוראחראבנרנפילתמאזחילוני.

השמים.מןהןואפילוסוברתמרחלחראוסירוב.גאווהרגםחדשההכנעהבריש

אתלאאבלהחסרים.אתלהשליםאניצריךאבלקרנהאיניחדשים"ספרים

שםלהםיחזיקולאיהעליוןלעולםאבראשאםלהשלימם.שהשתוקקתיהספרים
קמג).(עמ'בידי"תאורתישכלעםשהינחרנילעצמםסרבהמעלהשלבפמליא

העולםמןלהיפטררוצהשאינולשמרראויקרצקלחסידדרמהחראבדבריו

גמור.לצדיקייחשבשמאישראל""שמעבאמירת

תת-דמותהיאהמספר,קרובתשמלכה,כפילוי,ד"רשלתת-דמותחראמיטל

מביעחראללייפציג.בראותכליתעלהמספראתשואלמיטל .לויד"ראשתשל

שלרשהביהודיםטבחהרומיהקיסרכימסופרשםנז,אגיטיןראההחורבןאגרות 56

ולאמדרמהניצחוןבחגיגותרחינגי"ב"הלרליעסוקיםהיוהיהוידםאבלרצופיםלילות

בהם.שטובחיםהרגישו

בספררובעיקר ; 8.3.93הארץמדורני",פרסטהוא"הפאשיזםשטרנהל,זאב 57

פוליטיקההמודרניות",כנגרמרדהנה"הפוסטמודרניותרכן 1992הפאשיזם,יסודות

 , 1997דביר ,-20ההמאהבסורוספרותתרבויותפוסטמודרניזם, , rגררבדוד ; 48

 • 88-84עמ'
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באשהמספרהיאהאחת :לויד"רשלהספריםלפרשתאנלוגיותסברותשתי

תסתיים"ראםהיאוהשניתמוכר,ראינווכורךמכנםמיטלאבלספרים,לקנות

אניעמך.ספריךותעלהישראללארץשתחזוראפשרהדרכיםויתפגרהמלחמה

יהודיותהשקפותלהם".נאההפיזורוספריםיהודים .כןלעשרתמייעצךאיני

יודרמותיהןרפורמיותהשקפותכגרןלימינוגםאופייניותאלהטיפוסיותגרמניות

יהודייםמשכיליםשלוהעמדתםכיוםשטייבוג'ררג'שלבעמדתוכמתבטא

בגלותשרואיםאלןרודיבנימיןרלטרררזנצרייג,פרנץכגרןלושקדמו

 .והרציוהקיומיהיהודיהמצבאתובאינטלקטואליות
עשר,הארבעהפרקובראשיתמיטלשלהארוכהמרנרלרג-דרשתרסירםעם

התאטרוןלבמתהחשובותהאליגררירתהנפשותכלאתאחתלפסקהעגנוןמכנם

 .וקיסרקניגמלכה,יבריגיטה :והןשלוי

קרובתימלכהלשםנתכררנתיבריגיטהלשםשנתכררנתיממהיותרבאמת

לבקרדעתיעלעלתהשערת.כמהבידיכשתיירונסעתישלאומאחר ] ... [

בדיוקידעתילאשצייר.המערביהכותלשלציורלישנתןקניגמראצל

שלטרפםשיצקושםהואשרגילושותפיוקיסראצלוהלכתידרהואהכין
 S8קמד)(עמ'אןתיןתין,

דמות-העל,שלתת-דמותהמלך,הוארקניגמלכה-השכינהלערמתברגיטה-לילית

סביבתאתהמייצגותאלגוירותדמיוותכלוןוהתורה,הקב"ה .ואותיותיוקיסר

קניג-מרגד).(עמ'פתוחים""משליםלפחותארמשליםומהרריםותורתוהאל

הסיפור,שלהגרוטסקייםהקודיםלפיהמסמן,"קייל"לרחובסמרךגרהיההמלך

אלאמפיהםשמיםשםלהוציאשלאמאמיניםיהודיםשלכדרכםהא-ל,את

לימינולו"סמרך"קיילבירט"איילבירטהשוחטלעצמוקוראכך .'קל-א'בשינוי

שםלהוציאשלאכדיקיילבירט,לעצמוקוראשהיהאיילבירט,ליפאאלטרישב

הדמויותדיבריקב).(עמ'אל"כמלתנשמעתאיילמלתשכןלבטלה,שמים

ישהנסתר.הטקסטאתהיוצריםבסיפורהרביםמהאמצעיםאחדהואהאליגריררת

כחסריפרובוקטיביבאופןהמוצגיםדיאכרוניברצףאירועיםשלסדרותבסיפור

כינוסארקישורנקודותבאמצעותהחופשית,האםרםיאציהדרךעלמרבן

הדיאכרוניוהרצף(הפרדיגמה)הסינכרוניהסמלמתברריםואנלוגיות,סינכרוניות

(הםינטגמה).

בפרשתכךלא.ופעמיםמתממשיםפעמיםהקרצקאימיטלשלעקרונותיו

ולאהמערבילכותלסמוךדד"שהיה :קעחעמ'הנה,עדהכרךבחון"תהילה",דאה 58

לביןקניגלביןהמערביהכותלביןקשרישהנה""עדבסיפורגםהיבת",אתמצאתי

פוטנציאלבעלותהןוקניגהחכםהדמויותשתיהמספר'שלהעצמיתההשתקפות

אלוהי.
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דישהיאהתנגדותלחידושים,אוטומטיבאופןמתנגדמיטלוקיסר.קניגהאותיות

"תהילה",בסיפורלחידושיםהרבניתשלכהתנגדותהיעגנוןביצירותטיפוסית

הואאףולוקטתקופהבאותהנכתב"תהילה"ומוגבלת.צדהכדאייההמתגלה

אותיותלכתוביודעשהואמפניכסרפדבמספרבוחרתתהילההנה.עדלכדך

ב"עידרמתמודדיםגםכךלשרגא.המכתבלכתיבתהמתאימותהיחידותוהןסת"ם

האותנטיתהכתיבהבאמצעותהמודרניהעולםעםעולם"רב"עדועינם"

כנגדהאחדים.בסיפוריםגםערלההחידושיםשלהדיאלקטיקהואותיותיה.

שלוה"חידרשיםשכלהדודאותרעלמלעיזיםשלחינםוארמדתתהילהמבחינה

התחליפים,סרגילכלכמרישנותאותיותלתיקוןציניבאופומתייחסמיטלשרא".

שביןהתיקון-והואהחיצוני,לחידושןמעבדנוספתמשמערתלאותיותישאבל

מיטלהספירות.ביןהעולםתיקוןהאלוהית,בהשתלשלותכתיקוןלקיסרקניג

סיכוידואהאינומוגבלת,בינייםכדמות"הבינוני")"האמצעי",שמר(בתרגום

הכותלציודבאמצעות"תיקון"למספרנתןשקיסרהיאהעובדהלחידוש.חיובי

סמלהינדנברדגהמרשלשלהתמרנהאתהחליפהירושליםתמרנת .המערבי

עםמלחמותיובכלמנצחשהינדנברדג"כשםקיב).(עמ'המיותרתהמלחמה

חוזרותדרמותהעדותסג).(עמ'אחיהם"עםבמלחמתםהםניצחוכךהאויבים,

אחדאתההינדנברדגיהכנסתביתבפרשתדאהשעגנוןומכאןב"לרבלין",גם

הגליצאיתההתערותאתששיקפוביותרוהשלילייםהטיפוסייםהמאפיינים

השלילית.הפרובינציאלית

הרצףבעיית-בסוגיההסיפור

בגמראסוגיהאינוסיפורילךאומד"אלאמתוכה,מוכחשתתשובהמשיבהמספר

הגיוניתנראיתשהתשובהאףכד).(עמ'צדדיה"מכלמבוצרתשתהיהשצדיכין

 .תלמודי-משפטיטקסטלביןיפהספררתשלטקסטביןההבחנהלארדמארד
הפרטים,פרטיכלאתלהדקהיאהמספרשלהעמוקההכוונהארהיומרהלמעשה

כיקישוריה,אתלזהותדקצדיךהואכשלמעשההסיפורית,הסוגיהאתלסגוד

אתדואהאינוהעירורדק 59מקרשדים.לאפרטיםאיןההוויהשלהזורמתבמהות
ההיגיוןמטעה.התשובהולפיכךזר,פילוסופיהלהדגיםבאהסיפורההקשרים.

שאכןהוא,עגנוןשלאחדיםסיפוריםושל"לרבלין"שלהנה","עדשלהפנימי

משתמעגםרכךצדדיה,מכלמבוצרתלהיותהאמורהסוגיההואהסיפור

פרטיכללפניךמציידהייתיבהולאתה"אלמלאמיטלברבדיהסמוךמההמשך
פרטילךאוסיףמתאיניועדייןבלייפציגותעבודמגדימהלכשתחזורהרבדים.

(עמ'פרטים"ב"פדטיכתבבנרהריגתעלמיטללוכשכתבכד).(עמ'פרטים"

 , 2ךכרןהספרות,המעשים",לספרכמפתחהפתוח"המשל ,חולץאברהםראה 59

 • 332-298עמ• , 1973תל·אביבאוניברסיטת
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אקראיבאופןבאפרטכלשבהאינפלציוניתשפיעהרקהםהפרטיםהאםצט).

"לדבלין".בנובלההטלפוניםספרכדוגמתהא"בסדרשלהשרירותיבקישור

כלרם.ולאזהעםזהלהםשאיןשמרתמקרבקשה.ספררכךקשהשהטלפון"כשם

באותהמתחילששמרלמיאנישכןפלוניתבאותמתחילשמישאניבשבילרכי

בספרואילושכמרתו,לרשעיםהואשכןאחדכלבגיהנםרשעיםאפילוהארתן

גורמת"משפחתושםשלראשונהאותאלאגורמים,אדםשלמעשירלאהטלפון

 .) 119עמ'(שם,

"ספררשימותרכןלדבלין"מרשלשב"חנרתרהכליםרשימותגםהןכך

שלהסיטונאיהייצורגםרכךלכתבו,תאבהיההנה""עדשמספרהמלבושים"

ישהשחרחסרותארהאינדיפרנטירתהרשימותלערמתהצבא.אנשישלהמדים

משמערתבעלאירועלקראתמצטרףערךבעליהםהפרטיםרפרטישהפרטים

זכרתאתפרעמיטל .השבימןהבןגאולתלערמתהבןנפילתלדוגמהביצירה,

הגרמניםהתעלמובשואהכיאשלהי,זוהיגםאבלבנר.בנפילתבגרמניהישיבתו

כפירתשלהמוטיבמעלהעגנוןגרמניה.שללמלחמותיההיהודיםמתרומת

השראהשעניינןהאחרותוביצירותיוזרביצירתושוניםבמקומרתהגרמניתהטובה

שלבמלחמתהשנפלוהיהודיםאלףעשרשניםאתזכרו"ולא :בשירהכגרן

ובמקביל .) 75(עמ'בגרמניה"שהיוהיהודיםממספראחוזיםשנישהםגרמניה

 .) 53(עמ'הגרמנים"במלחמתרגלושנקטעהזכרו"ולאהדם":ב"כיסרי

מדרמה,אסוציאטיביקיטועעלבנירעגנון,שלאחריםסיפוריםכמרזה,סיפור

תוךשליטה,ארנוןחווייתשלבמכווןוכושלתפרובוקטיבית,הדגמהעל

הסיכרמייםבקטעיםפעםמדילווהמזכירהקורא,למצוקתהערהמספרהתערבות

נשמטוכמראשרביותר,התפליםולוהאירועים,סדרתאתבסיפורשישנםהרבים

עקרוןברור.אינוביניהםשהקשרסתמייםכמראירועיםהסופר,שלהעטממפולת

כאשרהסופר.מעשהכלומרהקב"ה,מעשההואהאירועים,קישורהפאזל,חיבור

שישנןהרבותהסיכוםמתחנותבאחתסיפורואתמסכםהסופרארהמספר

כותבלביתושברה"גרלם"האובדהבןבשווא)(הגרןס 1שהלאחרבסיפור,

הסופר:

בתיםפתחיעלמחזרוהתחילביתרלושאבדהבןמעשהאתנניחעתה

מאדםהדורותכללפניוהיומצטייריםבה.לדורדירהלולבקשופנסיונים

לפיזמנםלפיבגדיםערשההיהשאםבדעתוודימהעכשר,רעדהראשון

ברירתהמרןלובזרמנוהיוםאותרלראותם.היהכדאיטיבםלפימקומם

ומרובוהמקוםהזמןלפימתוקניםמלבושיםהיושמלובשיםתכלית,לאין

עט)(עמ'בהם.הביטלאהחדרעסקיעלטרדתו

ראששלעשרה""שמרנהשבתוך"ןכררנרת"תפילתשלהדהודיםרקומיםבקטע

ברירתוהמוןמעשיםלחזנךונפש,רוחכללהפקרדבררןחרקתביא"כי :השנה
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תכליתהגשמתשהיאותוכן,צררהולבוש,תוךביןחפיפהנוצרתתכלית'.'לאין

טרודהואכיעיניולנגדהמתרחשיםבנסיםמסתכלאינוהמספראבלהמעשים.

חיוביתמשמערתלסמלעשויחיצוןבגדשלשליליכסמלהמלבוש .החדרבעסקי

שלהאמרתלד'מטפורהואנרכי,אישיתאאמנםלייצגעשויחדרגםכןתוך.של

השליליהפןכלומרלהדגיש,דבבןניצהשבחרהכפיל"ערררה"ל"אני",האדם,

כמתבטאהאישה,בדמותחיוביפןלייצגגםעשויחדראבל 60האישה.בדמות
הסרקחיפושיאתאמנםמבטאיםהמלבושים,גםכןביתר'.'זר"אשתובאמרה:

אינדקסבאמצעותהעולםעללהשתלטהדחףואתהמספרשלהמגלומניים

ביןזהרתהמלבושיםבאמצעותנוצרתבסירת,אחרות,בנסיבותאבלהמלבושים,

פונקציהבידיעתושלאמגלםהמספר 61למהרתם.הבריותמלבושירביןלפניםחרץ
לקב"הכמרתכלית"לאיןברירתהמרןלובזרמנוהיום"אותר :הלשוןאלוהית.

ימירכלחיפששהמספרמההשנה.בראשמררןכבנילפניועוברותכשהבריות

עללצערכולונתרןהוא .לכןנתרנהאינהעדייןשדעתואלאבאקראי'לוזכה
אריותרמודעיהיההואהסיפורסוףלקראת .ישועתושזרמביןראינוחדרואזכרן

הנסי.תפקידואתיותריחשוף

בשיבת ;בגאולה ;הבןמעשהשלנסיתהבהתרההקשוריםהמעמדיםבאותם

 .הכללמןיוצאותלהארותתודעתושלאחרברובדהמספרזוכה-האובדהבן
בקטנרנירתירשקרעשהואאלאלמעשה,לחרללרואףלנסשותףלהיותזוכההוא

גדולאוררואההואחייו.שלהגדוללתיקוןמודע,ראינוכביכול,רואהאיןולפיכן

פרטבפניופתוחותהיובפנסיוןהדלתותכלמשמעותר.אתמביןראינובפנסיון

זהאיןלסיוט,ביטויהמואריםבחלונותהרואהדבלבןלניצה.בניגודחדרולדלת

ארבאנוכיותו,אותרמכחישהמספראשרוהתגלות,אפיפניהשלרגעאלא

לו.מתכחש

שקולאינושלוהחדרשאבדןמפנירשע"עצמול"שיםהמספרמעדיףזהבשלב
נפשמשאתשהיההמלבושים""ספרגםמוצגכןלאמו.הבןכשיבתבעיניו

הואכאשרלממש.ואפשרי,חיובילסמללפתעהפןוהנהואבסורדיתאגואיסטית

הדיןלממדהבא,העולםשללממדפולשכמרהואתכלית"לאיןברירת"המרןרואה

אתמיטלמעלהכאשרלפיכןהאלוהית.הפונקציהשלביטויזהרהמשפט.ומקרם

השתלשלותשלכעיקרוןהפרטים,פרטיאתכןואחרהפרטים,סיפורעקרון

ביסודובעיקרהנה""עדביסודהעומדפסינו-אסתטיעיקרוןשהוארהתפרטרת

איןפניושעלפיעלאףההשגחה.בעקרוןנרגעהואלדבלין",מרשלב"חנרתר
הסוגיהשלכמבנהראינטרטקסטראליהיפרטקסטראלילוגי,מבנהמציגהסיפור

מבואפרויד,על(המסתמכת 387עמ' ,)!העדה(לעיל,דבבןדאהכחדדהאשה 60

תשכ"ו.רבידתל-אביב,לפסיכואנליזה)

 • 45-40 , 28עמ'והבגד","הביתהנשמה,קולבספרידאה 61
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שלהחיצוניבפרקסיסשונות.אנרגטיותעוצמותאחרנסחףהואאלאהתלמודית,

כילהוכיחהיאההתכוונותהתלמודיתהסוגיהמןשונהעגנוןשלסיפורוהיצירה,

מזוההשאצלומביןבפוטנציה,יודע-כולהכמעטהמספר,טעם.ישולכלמקרהאין

"העצמי"שלהכל-יכולההפוטנציאליתיכולתושהואהסופר-אגועםמודעהלא

 (התקהמבצעהמספרשבשלו.בתנאיםלהתגלות
62

(displacment "אלמה"אני
מעלהבעצמוהתגרותשלבדרךהקולקטיבי.מודעהלאלכיווןל"עצמי",מעבר

שביןהזיקהשאלתואתהפעריםמילויבעייתאתבסיפורשוניםבמקומותהמספר

אתפתרלאשעדייןלקוראאומרהואבהתגרותו .בסיפוררביםפתוחיםקצוות

עדלספריקראתימהןויצאתיורעותרבותצרותבינתייםשמצאוניומשום " :חידתו

קו).(עמ'להבא"עלתפילהולשוןהעברעלהרדייהשללשוןהנה,

שהקיםלאחרפרטיות.צרותוגםלאומיותצרותהןשמצאוהווהרעותהצרות

ימיתרפ"ט,פרעותמצאוהו ) 1929-1927(בשניםהחדריםרבביתואתעגנון

גרמניהפליטיאסוןלשלטון,הנאציםעלייתימיבתרצ"ו-תרצ"ח,המאורעות

חדריםבביתושהקיםהמספרעלמספרתהקודמתהפסקהעצמה.השואהוכמובן

המספרכלומר,נכתבו,לאואפילוהגיעולאשעדייןלוי,ד"רשללספריונוספים

נעההאוטוביוגרפיתהמשמעות .הלאומיהאספקטכלפיהאחריותאתמייצג

האישי-לזיכרוןה"אני"זיכרוןהפרטי,הזיכרוןביןשנוצרהמעבר"ב"חלל

המספר.שלהעצמישלהפנימיהארכיטיפאתוהמגלםבסמלים,המגובשהלאומי

שעלהמאזלהשקדםולמהלשואהבעיקרכנראהמכוונותוהרעותהרבותהצרות

הלאומי.בתחוםוהןהפרטייםבחייוהןלאחריהשקרהומהלארץ,המחבר

אינובסיפורעגנוןשל ) (self"עצמי"המונחהמזיקה.לאנוכיותומודעהמספר

שליליתבמשמעותמשמשהמספרשלמונחובפסיכולוגיה.כיוםהמקובלהמונח

 .) selfish (אנוכיותשל

אתהודאיכןאםבריגיטה,אמרהבלבד.עצמיעלעצמי,עלאנימהרהר

מהרהראדםשאותויותרהדבר,זהלה,אמרתייפה.יפהעצמךאתמכיר

בולהתענייןראויאינווהואוהואילעצמו.אתלהכירהואממעטבעצמו

אינואדםשאותוסבורהאניאףבריגיטה,אמרהעליו.הדבריםאתנפסיק

 ...מעשיואתלהכיראנירוצהאותושהזכרתמאחר'אלאבולהתעניןראוי
מט)(עמ'

המתאימותהגדרותארבעמציעחרא . 21-20עמ• ,) 15הערה(לעיל,גלדמןראה•התקה' 62

הלבידר,הנפשיתההשקעההעברת • 1תמציתן:תמציתרקלהלןהנה"ל"עדמארד

עיבוי • 2 ;אסוציאטיביתשרשרתדרךלמשנהואחדמענייןהרגשהיצרית.האנרגיה

) Condensation ( אסוציאטיבייםמישוריםבכמהמתרחשתהתקהרקכאשרנרצד; 
(שלמשניעיבוד • 4החלום;אתמעצביםאלהשיקוליםחזרתי:ייצוגשלשיקולים . 3

החלום).
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שלבחברתוולהיותעיסוקיהמכללהתפנותתמידכמעטהמוכנהבריגיטה,גם

ניכוראתהמבטאשלישיבגרףניסוח-אדם""אותרביןמבחינהמשעשעה,

החיצוניבמישורהעמוקה.שליחותואתהמייצגיםמעשיררבין-מעצמוהאדם

שלהעמוקההקוגניטיביתהמודעותאתחושפתהיאאבלסתמיתעגביםשיחתזר

המציגעצמיולמימושעצמילחיפוששחריכלחסרתאנושיתלפעילותהמספר

מעשהומגוללעצמו,עלנגתלהמהלבריגיטהמספרהואבאיוולתו.האדםאת

ולאעליוטיפסדרכואתלקצרוכדיבהרנתקליבדרןשהלןבאדםאיונוסחארון

עלוטיפסדרכולקצרהתעקשהאחר.גביעלהאחדהריםשבעהשםומצאעקפו

חבירתושבעמדרגותשבעדלתות,שבעשםמצאמערות,לשבענכנסכולם,

שםכתובמצאהאחרונהאתכשגללהיו".שבע"שבעהןשגםמגילותולבסוף

שחקה ] ... [לבקש.טורחשאתהדברכאןהנחתכלרם"שרטהברור,בכתב

נא).(עמ'הנמשל"מןדעתההסיחההמשלומחמתושחקה,וחזרהבריגיטה

מטורףלהוט,הואלשרן,לוהשולחתהשביעיתלמגילההמספרמגיעכאשר

הואכשהחיפוש ?זהבסיפורוהנמשלהמשלמהרהחותמות.אתוקורעוהיסטריי

דבר.ימצאלאלעצמו,מנוכראדם""אותרשהאדם,הריהאנרכי,נכרן,הלאבכירון

קודםצריךלחפששכדיהביןלאאבלמה,ויהיהחידהאתלפתוררצההמספר

ארכלשהיבסקרנותדיולאלחיפוש,אמיתימניענדרשכלומרמה,דברלאבד

הפארסטיאנית,הרוחתמידיהשואףלרוחלהשתעבדרקאפשראילמצוא.ברצון

הפתקאתשכתבההלציתהסמכותבקלונו.האדםאתיותירהשטן,מפיסטר,כי

לערמתלשם.להגיעשיטרחהשוטהשיימצאידעהדבר"כאןהנחתכלרם"שרטה

יידועלנישאאופןבכלארשלויקרבןשהואהפר.ןיהודיפןגםהמספרמייצגזאת

אובייקטיםהמחפשתלרוחמעברהחייםמשמערתאתלמצואמטרהלוויש

בהם.להיאחז

מגלומניות-אינפלציוניות,פעולותלבטאבאיםהללוביצירותאחדיםמהלכים

פרשתוממקדות.הפוכרתפעולותלערמתריקות,דברשלובסופרמשמעותיותלא

הירידהריקה.מגלומניתלפעולהכהשתעבדותאמנםשנראיתהמלבושים","ספר

להכירויומרניתסיזיפיתמשימהאללהישאבהמספראתשדחפההיאלגרמניה

כלילסופרולהכיןהדורותבמעשילשלוטכלומרמלבושיהם,דרךהדורותכלאת

במשהועצמישקעתיכןהדורותכלשלצוררתצוררתמלאותהיו"ועיניטוטליי

אומרלמעשירהמספראתמיטלכששואלמד).(עמ'ממגר"תרעלתלושאין

המלבושים""ספראדיר".צבא,מדימרובוהולן"מוסיף :שהואספררעלהמספר

עליחתרןעללכסרתאמררהמלבושכייסתירתואתברהמכילדר-כיווניסמלהוא

אלאמוסרי,רעיוןגםישוהאינפלציוניתהשליליתהמשימהשלבעומקההערום,

אתהמוציאהפעולהמלבושים,שלאנתרלרגיבאיסוףאינהלהגשמתושהדרן

ב"לרבלין"החזרהסוף.להואיןתחילהלהשאיןצנטרפרגליתדרךמעצמו,האדם

"ספרשלהשיגעוןמןליציאהדוגמההיאיונתןהרבבחברתהגמראלימודאל
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אניעזבתיהמלבושיםבחקרעיסוקיומחמתברליןישיבת"שמחמת :המלבושים"

אתגנזתיכאחד,משניהםונפטרתימעשהעשיתיאותי.עזבותלמודיתלמודיאת

מפתחת"לרבלין"הנובלהקכז).(עמ'ברלין"אתוהנחתיהמלבושיםספר

שלהעליונהובשליחותוהמלבושים"ב"ספרהקשוריםנוספיםהיבטיםומנהירה

מחמת .הייתימעשןבברליןשהייתיהימיםבאותםמעשן'איני"עכשר :המספר

עגנון .) 24(עמ'המלבושים"בחקרעצמיששיקעתימחמתעישנתי,עבודתי

וכהסברכרקעמשמערתלסמליהמתהפכיםהאבסורדסמליאתקישרכאמור

ההיסטוריהכמשמעותשנראהמהלהתפוררותכביטויובפרטהשראהלמשמעות

המשמעות.לגאולתהדרכיםוהצגת

ל"עצמי"מה''אני"המעבר

ארתה,הכרתילאמירושליםיצאתישלא"עדהמספר:כותב"תהילה"בסיפור

 63ארתה".הכרתילירושליםמשחזרתי

אינההיאחולה,המוטלתליוד"רשללאלמנתוהמספרכשבאבראשונה

שברביוםבשניתלבקרהבאכשהואפעולהעמולשתףומסרבתאותרמכירה

זהשאדםמידהכירהלבקרהבאזרשאדםלומספרתוהיאלג)(עמ'יסרריה""רפו

רע""אדםכזה.לאדםלא-כתבהראםכתבה,לאמעולםשהרירמאי,אלאאינו

תינוקאותרשלמשחקר(בזכות .שלולעיגולנכנסכשהואהתינוקגםלוקורא

הנשק.)סוחרובעלהבריגיטיהשלמשכנםהאריות","מערןשלמקומרלונתגלה
אתה"רע"אדםלואמרהבריגיטהגםרע"."אדםהמספרכרנהיוםבאותופעמיים

i:זאשמהמרגשיחלקזהראותר.רודףהרעששמרמכךנדהםהמספרלה).(עמ'

הארץמןשבירידתובכךבהכירושלו'העליבותומתחרשתהמספר'שלוהנחיתות
היאלויד"ראשתשלייסוריהרפוכאשרלבסוף,התרחשויות.למהלךתרםהוא

חזרהבה,נעשונסיםנסיממנהנתיאשרשהבלאישהארתה"אבלאותר:זיהתה

למקומם,הספריםאתלהשיבלטובה,המספרמשנתכווןקסז).(עמ'לבריאותה"

שלייסוריהרפוישראללארץלאץרשבחוץכנסיותרבתימדרשותבתילהחזיר

האלמנה.

שנדבררהשלושהעצתאתהמקלקלהטוב,המספרקייםהרעהמספרלערמת

השלושה,עםפעולהלשתףמתבקשהמספרקסא).עמ' (לויהד"רבספרילסחרר

שליב)נח,(איובערכה"אנושידע"לאוהריהירושה,אתולהעריךעמםלשבת

המספראמנםטר).ב,(משליבה"ישרולאחפציךרכלמפניניםהיא"יקרההתורה

מתוךובלעגבברזגםאבלנחמדה,לציםכחבורתבחיבהגםהשלושהאתמתאר

הןהיהודית,החברהביןהפעולהשיתוףעלמארדקשהביקורתערלהכך

והשווה , 82-77עמיותהילההחכםיחסיההכרהשאלת ,) 40הערה(לעיל,ריסראה 63

והמספר.ליודייראלמנתיחסיהנה"לייעד
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שלהבזויבענייןהבוכרית,הגרמניתהחברהרביןהיהודית-הגרמנית,והןהחסידית

היו"שעיני :בדבריומסתכםהמספרשלהכוללהשיפוטהיהדות"."מכירת

מצליחהשלילייםהמהלכיםכנגדקסב).(עמ'שראיתי"הדבריםמרובלוהטות

נס.מתרחשדשמיא,לסיעתאזוכההואובמקבילהגנהחומתלולכנרתהמספר

שגםמזימההיוקרתית,המכירהמזימתלחיסולגרםהוא .הנכוןבצדבחרהמספר

 .ענייןבהגילההירדמןהמסחרבית
גרמניתבחירהדברשלבסופרבחרההמספראחריהמחזרתהחמודהבריגיטה

דוחהוהיאהמלחמתילמאמץדואגתהיאנשק.סוחרשללכנרונישאהפטריוטית,

דבריך.כברש ] ... ["הרוסי.לשבריהמספרשמעניקההומניהיחסאתבנחרצות

המספר,רביןבינהגבההמחיצהלט);(עמ'אומרתהיאמלחמה"היאמלחמה

מחיצה"מחיצה"אבלממנה.להתעלםמנסיםרבריגיטההמספרששניהםמחיצה

זמןוהרווחתירגילים,שהיינו"בדרךבשיחהלילהבאותוהאריכולאלפיכך

 .)םש(קרובתי"אצלוהלכתי

המישוראתהקובעתהשכינה,"קרובתי"היאמלכהבריגיטה-לילית,לערמת

כדרךטורדניתאשההיאשבחזרתהלמרותהמספר,שלהאתוסאתהערכי,

המספרלשאלתמדהיםבאופןקולעתהיאבתשובתהאירופיות.המזרחהדודות

(עמ'דמעות"הורדתבלאתהליםאמירת"כגרןוארמדת:שברוחני"רוחני"מהר

ירוחםשמרקיעוכפיישראלמארץשברחעלהמספראתמרקיעההיאמב).

הגירת.מרכזיבברליןהמסומלתוהגרלההציונותגבולותאתוקובעתחופשיי

ה'דברמה ] ... [מברליןבאותהצרותכלברלין.היאאיומהעירמלכה,"אמרה

מג).(עמ'בברלין"מוצאאתה

האליגרריהפוטנציאלבמלואהסיפורכלבמהלךמתפקדותאינןהדמויות

כדמויותלפעוללגיבוריםמניחהמספרחיתוך.בנקודותרקאלאשלהן,

הרובדאתמסורהחרארככךהשוטפים,החייםללחציאותןחושףריאליסטירת,

מחדשאותרלוכדהואהטקסט.חלקיברובמבטלוואףאותרמנטרליהאלגורי

טבעתיוצרתהחופשיתהאסוציאטיביתהזרימהשבהןבנקודותרקומשתילו

השטח.פניאלהסיפורשלהפנימיתהמטפורהאתשמעלהמחודשת

המספרשלעל-טקסטואליותשיפוטיות,עמדותהשטחפנימעלמעלההסיפור

נח).(עמ' ,,הארץמןלרדתוהשיאויצרו"באכמרהעלילהעילתאתהמסכמות

ארץשמחת"מחמת :הנה""עדשלוהמפורסמותהאחרונותהפסקאותבאחתרכך

ומיודעיאלופיואתהחיותגןאתהעניינים,אותםכלמלביחסידותיישראל

אתואףמיטלדוקטורהגדולהביבלירגראףואתשבגןהטרףחיותעלהממונה

הסחתילארץבחרצהשדרתיהימיםכלאחריהםמשרךשהייתיהחמודהבריגיטה

היהכולםאחריהם,משרךושהיהעליושקמוהשטניםכלקסז).(עמ'מדעתי"

אלא .לאץררעלהשחזרמשעהמלברוהוסדרנעלמווכולםופיתויחןבהם

ישראלבאץררגםלאץרנחץרגםאחדירנמשךהמספרשלשלברישהשטן
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אתדברשלבסופרהרגיעהלאלארץהעלייהגםומופיע.חוזרשונים,בייצוגים

הבחירהלו.להציקממשיכיםהמדינהספקותכמרההיסטוריהשזרועתהמספר

חנה","עדהביטוירבים.חששותהטעונהההינצלותעלהרזיההיאהנח"ב"עד

בבדיחההנשמעלביטויגםדרמהיב,ז,א,ובשמואלבתפילהשמקורותיו

ענהנשמע,מהנשאלצניחתוובמחלךשחקיםמגורדשקפץלההואהעממית

לברירת 64ישראל.לאץרהערלההיחרדיאתבהכרחפוקדהשטןבסדר"."בינתיים
כולןגררי'אליממדכאמור'יש'רמיטלבריגיטחטמפו'פטרחריאליסטירת

לרבותאחר,מצדאפל,ממדומכילותאחד,מצדוחיוביותכידידותיותנתפסות

בגרמנית.שמרבמשמעבינייםיצורמןכאמורשחראמיטל

חראשהמספרב"ח,וליוסףטמפולפטרכמרכפיליםישהדמויותלמקצת

העולם.מתנחלשמתוכההבבואותבמערכתנוסףממדמייצגיםואלחכפילו,

וכפיליםהידוקשרשור'צורות

עלזכורעתידפיש,הראלא'שלבספררודיבוקים""כפיליםהשלישיהפרק

בהבנתלסייעכדיבחןשישרבותהערותכוללוהיסטוריה,מיתוסספרות

הפותחותההערותמןבאחתנסתייעבכפילים.חחסתיערתשלהפואטיתהשיטה

כצדמתגלחפארסטשל"המיתוס 65חזח.העמוקהפרקשלקצהואפסרקשהיא
בעלאדםחראחפארסטיאניהאדםח'כפיל.'שלזהיותר'וכלליפשוטמבנחשל

 .) 49(עמ'מעולם"האדםשחיהכפישלו,צילרמפניויראהחרדחצויה,נפש

הלאאתולחדקשרנותבדרכיםהתמרחותהעלילותאתלנמקצריךהמספר

חרץ-באמצעיםהסיפורשלבהצפהקשורותהתמרחותהיחידותלמסתבר.מסתבר

וביניהםמתגשמיםוסמליםחלומותכמרלררמנסרתהשייכיםמציאותיים

חררמנסח,שלהממדאליגררית.בדרךנפשנוחרתהמייצגיםה"כפילים"

לררמנסחהופךהפסיכלווגיוהסיפורפסיכולוגילסיפורהופךרהאליגרריההמיתוס
 .גרריאליממדומקבל

הטורפות.החיותעלהאחראיהחיות,מגןטמפופטרשלחברוחראהמספר

שלכפילותנערצהמשפחתוובשםובשמר"טרף",שלאותיותסיכולחרא"פטר"

ומיודעי","אלופילוקוראהמספר .הדהודמשחקחראטמפו .לשרןעלנופללשרן

(עמ'אופללעצתוסמללכינויחפןששמרזרדבפיאחיתרפלשלהקבועככיניוו

אתעגנון,בכתבייבותרהאדרנהארוכה,שולייםבהערתלקשרדואגעגנוןמח).

ישראלבאץרשהשמיכההע;נרהולמרטיבימים"רל"בלבבשלמה"ל"פתלהשרותכדאי 64

לפיכךאחריו.כמשכיןוראיושכלגרסלרבמרברנמצאמה"דברהכה","עדבסיפור

 • 148עמ•ובראה,סמרךשלמה","פתאחריו.",נמשכתיאנישאףלתמרהאין

מוסדודיבוקים,''כפיליםוהיסטוריהמיתרםספרותעל-זכורעתידפיש,הראלא' 65

 • 73-49עמ'תשכ"ר,ביאליק
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הילידיםאתתולהשהיהאפריקהדרוםלמרשלחגגהפטרהחיותשבגזהאריהשם

מיהרהואבדודדיהשנייה,העולםמלחמתשלבהקשר .)פ(עמ'קטנהתואנהבכל

שביזהנלבבתהידידותפרשתהיאחשובהמכולם,הגדולהתלייזחגגה,פטר

חגגה.פטרעלשומרצמחוני,כמעטהמספרכמרשהואטמפו,פטרלביזעגנרז

והנוטההחולההאריהסימלהסיפורבהמשךגם .השטניאתמסורהנגההפטר

אתלפחלץלוכדאיפטרלחברוהמספרשלהמלצתולפיהמלחמה.סוףאתלמרת

החיותאתהמפתהשלשוםמתמולהמפורסםהמפחלץאדזףכמעשההאריה

ארהמלחמהאתלפחלץהאפשרותכלומד . yמרתבאמצעותנצחבחיילזכות

כפילמעיזישטמפולפטרגםאותר.מבטלתכאילוהחייתיאתלפחלץלהתיימר

עלולאטמפו""פטרהואגםנקראהמספר,דדשברהמלרזביתשלשמרנוסף,

"פטרמיזהיאהידידותיתהגרמניתהמהותכלומד .) 145(עמ'הנוכחיבעליושם

שלעולמומתוךנחצבתהכפיליםשרשרתשכזה."מלרז"היאוגרמניהטמפו"

רעםהאריהעםטמפו,טפועםאותרמפגישהשלוהפנימיתהרשעותהמספר.

להיותונאלץמעירנתקלקלרעצמופטרבכלוב,האריה :חוליםהאריותחגגה.פטר

המלחמה.נסתיימהרככךמתהגרמני,האריההינדנברדג,המרשלרגםצמחוני

הבזבמרטיבכולםהקשוריםהחיובייםהכפיליםישנםהשלילייםהכפיליםלצד
בשבי.

שלמקבילוגםהואהאובד.הבז"הגולם",הנסשלכפילהואהרוסיהשבוי

ההכפלהאתיוזםעצמוהמספרבדיגיטה.אצלושבריארבדבזהואגםהמספר,

הבזהואאומדהייתיהרוסיזה"ואלמלא .לבינוה~סרביןה~סרביןהשבויבין
הגולםעםמדומיינתשיחהמאותההדבריםערליםבעיקרלט).(עמ'האובד"

לפרשתגרמניהפרשתאתוהקושרתהמספרישלהפנימייםערכיואתהחושפת

הואשאליוהגולםהנסבפנידמיוניבאופן"מתוודה"המספרבגרמניה.היהודים

 .הרוסיהשבויכאלמרבד

עומדכשהואלפניעלתהדמותומהשברתילתוךונגתלגלשחזרהשבוי

אספהשלאדקלאבדיגיטה,עלאניתמהונכדיה.זדהבאץרבשדהיחידי

לאעלי?אתהמביט ] ... [ממנורחמיהשאספהאלאביתהלתוךאותר

אפשרואולי ] ... [דיבורלידישמביאדיבוראלאשומעאתהמליםפטפוטי

אהבתך.אתמבקשיםאינםהםואולםאויביך,אתלאהובמבקששאתה

 .האבסטרקטיהאויבאתהםשונאים .ארתךשונאיםהםשאיןאפשרואולי
בעולםשמלחמהבזמןאותר.מנידיםואיןנדאהשאינוהאויבאתהיינו

סב)(עמ'השנאה.אתאוהביםוהכלבעולםשנאה

היהודיםביןולמחלוקתלשנאהגםעמודבאותואחד,בהעלםברצף,עובדהמספר

מלחמהבשעתשלאגםלשנואאפשרכלומדחינם.שנאתממש,שלסיבהכלללא

 •רבדלךאספר"רצונך :יהודיםביןהתנהגותכדפוסשנאהמציגהמספרימכךוגדוע
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איןובמקומםשבארצםמפניבלייפציגפרנסתםלבקשמגליציאיהוידםלהםבאים

אותםומסייעיםובעצהבלחםשבלייפציגאחיהםאותםמקדמיםפרנסה.להם

רוציםגליציהיהודיאבלתפילתם".לביתאותםומביאיםפרנסהלהםלעשרת

"השםלמקרם.חורגיםכבניםאותםדואיםגרמניהיהודישבעיניהםמפנילהתפלג

פתאוםנפלה ] ...ושרכים.[מדוביםלכברדושבוניםתפילהבתיאח,דהשםאלוקינו

שםעלאותרוקראולעצמםכנסתביתלהםועשרעמדו ] ... [ביניהםמחלוקת

מותירמלחבכלמנצחגשהינדנברדכשםוגבורתם,כרחםלהודיעךהינדנברדג,

המשפטסג).(עמ'אחיהם"עםבמלחמתםהםניצחוכךהאויבים,עם

לאיוולת,מדלעגוהוא 66 ,בסיפורכליטמרטיבלתפקדחוזרידועלהמודגשהאחרון
לביתהקוראיםהמתחנפים,הפרובינציאלייםהיהודיםשלולטיפשותלרשעות

מסריגתהבלתיכאמונתםאתלהראותכדיהברנדימלכםשלשמרעלשלהםהכנסת

ש"ניצחר"מלחמתםכלהם,גםכךבמלחמתו,ניצחלאשהינדנברדגכפילשלטון.

שביןוהמחלוקתהשנאהקטעשרשור .גמורחרדכןחיתהמהםוהתבדלואחיהםאת

הסימביוטיותלאנלוגיותדוגמההיאהגוייםשביןהמלחמהלקטעהיהודים

המובהקהביטויהוא 67עגנרןבכתבישניכרכפיהמחלוקתנושאכאשדהשליליות.
חורבנם.אתאירופהיהודיעלשהביאההתנהגותדפוסביותר,

למעמקיםאינטראציהמפתחתהיאהיהודי,הקיוםלתוךמחלחלתבדיגיטה

רציונליהסברלכךישאמנםעגנון.נוסעלאןר"מנחשת""יודעת"היאהיהודיים.

יהאליגרדיברובדנותריםכולםאבלמוסבריםוקסמיהניחושיהכלכאילויבהמשך

ביטויהואהמספרמבגדיהארוזדםניקיוהאםלמשל,המסופק.הנמשלברובדאר

שישתכונותבעלהואמיטלגם ?הדםכיסוימשקלעלהדםניקוי ?אשמהלהסרת

נא).(עמ'אני"נביאביבלירגדאףשאני"מלבדאומדהואנבראה.נבראתבהן

כךאחדזקן".אותרשלדעתונטרפהבלבךאתה"אומדמכורכים.דבריולכאודה

עגנוןואתהמספראתשרדףנושאהיההינדנבורגע"שהכנסתביתבנית :הינדנבורג 66

הינדנבורג"מה :הינדנבורגבשםלוקראומדועמצייןהואהנה"ב"עדפעמיםשלוש

וכןהיהודים)",המחלוקתבעלי(אתנצחוהסכךאוניועםמלחמותיובכלמנצח

אתקראולליפציגמגליציהשבאוישראלבני"אחינו 112 , 63 , 15בעמ'הביטוימופיע

פרטיםובעיקר 134עמ•ל"לובלין"גסלהשוותישהינדנבורג.שםעלתפילתםבית

למלאותמעשהב"סיפורול"לובלין"ל"עד·הנה"הקשורותוסיטואציותביוגרפיים

 • 65עמ•עצמי,אלמעצמישנה,וחמששמוניםנוברלמרטין

גסכך , 495עמ•ןמלןאה,עירמחלוקת",של"סכינהלמשלראההמחלוקתנושאעל 67

המקומייםוהיהודיםגליציהיהודיביןשנפלהמחלוקתבגללשם . 63עמ'הנה",ב"עד

מזהפסקהשלאמחלוקתישנהב"לובלין"גסהינדנבורג.שםעלהכנסתביתנבנה

בענייןשלוהמחלוקתולבעלימאייבשיץיונתןלרביקשורהשהיאואפשרדורותכמה

השבתאות.
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אינןהמספרשלשפניויודעשמיטלמפניאתה","נביאספונטניתהמספראומר

נוסעשאתהאני"משערלגרימה.נסיעתוסיבתאתיודעוגםלבריגיטה,מועדות

הפוטנציאלאבלאמנם,מוגבלתמיטלשלידיעתוכג).(עמ'לוי"שלאלמנתואצל

 .שלהןהמנומקותליכולותמעברפועלהדמויותשל
הואגבילסימוןבתודעה.מרפרפתכדמותמוצגתגבילסימוןשלדמותוגם

אךהגרמנית.הרוחאתודוחףמממש •הדוריצריאתשמקדם •האדריכל •היהודי

ואתבריגיטהאתמזמןכשהואבפועלגבילמופיעוהנהגבילעלהמספרחולם

אתשמזמנתהיאהמחשבה .הדמיוןיצירהואגבילבה).(עמ'הנשקיצרןחמיה

לפיונעלםהמופיעביתאריות","מעוןאתשבנהגבילבמציאות.הקייםהגורם

אתשמעאשרצ)(עמ'הצרכיםכלאתשיודעאדריכלאותוהואהעמוק,הצורך

בסיפורגםכךאבלים.לנחםשהלכהשימומןבריגיטהמפילראשונההמספרשם

עשויההאמןשיוצרהווירטואליתהמציאותשלפיוהסיניהאדריכלעלהמפורסם

המתממש,הדמיוןעיצובה.עלמכרעתהשפעהלהוישממשית,למציאותלהפוך

לסיפורהפוךסיפורבונההמספר .אלוהיאורימונילהיותיכולהמתגשםהסמלאו

תחילהבתוכן.ונבלעלקיסרשציירהארמוןדלתותעלשהקישהסיני""האדריכל

בה).(עמ'בפניוננעלותהדלתותכלדלת,שוםלמספרנפתחתלא

הלילהאותוכל .גמורבהיפראבלהחלומות,שרעלרושםעשהזהסיפור

הבתים.אותםלכלאותימוליךוהיהשיעורבלאהרבהבתיםלפניהעלה

כולם,הבתיםכלכךלפני.עצמואתנעלמידמהםלאחדליכנסביקשתי

עצמםהפכולבסוףלפני.עצמונעללתוכוליכנסשביקשתיביתכל

עדושלישיתשניהאחריהומצאתיאחתדלתפתחתילדלתות.הבתים

ונתייאשתי.ורגליידישנלאועדדלתות,שבע

ציירשציירפלאיםציורכמיןועמדוהגשמיתצררתםאתפשטוהחדרים

מנעול,כלכףעלזרחההפרוזדורמנורתהציור.לפניעומדואניגדול.

עלשכבתיזובשעהאמשדלת.כלנפתחהלאהדלתות,היונעולות

עלארמוןשלציורשצייראחדבנאיעלנאהאגדהוקראתיטובהמטה
לתוךונכנסהדלתנפתחהשציירהארמוןשלדלתועלוכשדפקבד,

נפתחתואינהממשחדרשלממשדלתלפניאניעומדועכשיו •הארמון

עד)(עמ'לפני.

חדרים,איןשמאחוריהןדלתותרקרואההואבודמוני,מתיאורנעהסיפור

בלילהפנסיוןדלתותכללפניונפתחותשבונס,שלמעמדגאולה,שללמעמד

שלחדרודלתרקהשבי.מבורהאובדהבןחזרבוהפסחכבלילהשימורים,

ראשיתוזונסוזהמגלותו.לחזורנאלץהואכךובשללעולם,בפניוננעלתהמספר

סופםסוףבטובתושלאלאדםלושבאיםהמעשיםכל"הריקסט).(עמ'גאולתו

עלטובהשניתוספהלהאמרצריךהריהטובות,כלבזהנסתיימושמאהם.טובתו
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אותרשלעיניוישראל.באץרלביתשזבחחבית,טובתזרטובח,ואיזוטובותיו.

 ,,,,שלספריומחמתאלאלבית,זבחעצמומחמתשלאויודעגבוהותאינןאדם
אתהגואליםלבוחרתהדמונייםהבוחרתביןבסיפורהמאבקלבית".שצריכיםלוי

אותרקוראולפיכךברור,באופןמוכרעארצו,אלאותרוהמביאיםהמספר,

חרמוניהסיפוררחמיך".עזררנרהנח"עדשרםעלחנה","עדבמפורשהמספר
שחראללוןנטהאורחהרומןכמרהאלצידוקשלסיפורתארדיצירני,לסיפורחרפך

אקס-"יוארסמשרםברישבסיומותרפי.לרומןשחרפןדמונירומןפניועל

'סוףשלפשטנייםמסיפוריםבשרנההקורא.שלדעתועללהתקבלחמרכןמכינה"

סיגרוטוב,סוףמעיןחללוהיצירותבשתילעצמולהרשותיכולעגנוןטוב'

כתוצאהחנכנהאנטי-טרגיסירםליצוראסתטיתמבחינהרגםחיובי,אוטוביוגרפי

אוטוביוגרפיותהלאיצירותיוברובביצירה.והמיוחדיםהמסובכיםההתרהמיחסי

ברוריחיוביארמאושרסוףבחםשישגוריםסילעצמולהרשותיכולחיהלאעגנון

ב"עגרנרת"לאשלשרם",ב"תמלרלאהחול",ב"גבעתלאפשוט",ב"סיפררלא

כיפתוח,נשארהנח""עדשלחסיגררגםנדייקאםלמישור".בעקרבב"רחיהולא

ושלרםחסואוליהנחעד-אחרתאפשרותגםצפונהעדייןהנח""עדבביטוי

בכלל.עדלא




