
גרנות משה

 כאשר , 194כ־ו התחבר והרוכל" "האתנית הסיפור
 הנאגיס מעוללים מה בארץ־ישראל יתע כבר ודה

 נותנת, ודתה הדעת שלטונם. בארדית שנלכד לעמנו,
 אירופה, יהודי של המר לגודלם ירמוז אמנם שהסיפור

 בהס, ייעקב עגנרן ממפרשי כמה הניוד שאמנם כפי
 מת: הנחה מכחישים הסיפור שפרטי אלא ברזל/ הלל

 לסכנה נקלע אמנם יוסף, היהודי, הרוכל ראשית.
 זו היא האדונית אדר□/ כלל, נפגע לא אד נודאם

 האח־נית את סועד היהודי רשנית, כעדמד" שפוגעת
 פרטים - אחרון חסד עסה לעשות ומבקש בגסיסתה

 כימיט שאירע מה עם אופן בשום מתיישבים אינם אלה
ההם. האפלים

 כנדנים אליגוריים, קתיס בעלת אגדה לפנינו
 משיקים אינם זו אגדה של נמשליד אד עגנה. מסיפה-

 הנודד היהודי הרוכל של שמו השואה. לנושא כלל
 הראשונה הגלות יתד של בשמו יוסף, הוא שבסיפור

 לא גלות, של בדגם שמדובר מכאן ישראל. עם של
 יישף מכולם. הנורא כמאורע לא וודאי כסויים באירוע

 אשת היא הלא אדוניו/ של מפיתוייה שברח מי גם הוא
 עסה. ודד לה מתפתה שלנו בסיפור יוסף ואילו פוסיפר,

 בסיומה ארשה עגמותיו את שהעלו זכם הקדום יוסח
 מגלות נודד שבסיפור יוסף חדלו גלות, אותה של

 של שמה הלקת את לומד שאינו משום לגלות
 האירופי העולם של יופיו אל מרמז הילני, האדונית

 גדודים יוסף נודד ושירותיו אחוזותיו שבין המפתם
 האדונית של הפייה את מבליט הסיפור עולמיים

 אינה היא - וערפדיותה מפלגתיות את - ולדידו
 לאכול לסודה והיתד. "הואיל אדם כני מאכל אוכלת

.’דמם" את ושותה ואוכלתם ששוחסתם כעליה כשר
 למקום. ממקום נודד היהודי שהעם הוא המשתמע

 אגל ישיבה זכות לקנות היהודים מבקשים בתמימותם
 ככל להרעיל משתדלים שהם כך, על־ידי מארוארס

 אס האפשר. ככל מחייתם מקום את ולגמגם יכולתם
 לא והגחלת המנוחה באה כי רחשים נטמעים הם אס

 נתונים מוות במלכודת לכודים הם כי בדעתם. עולה
 מגילה האמונה דש ומומי אדם אוכלי של לחסדיהם

 הלקח את לומדים אינם הם אך האחרון. ברגע אותם
 האומה של סופה מחרש. פעם כל סערתם על והחדים

 מעגסה בל של סופה היה כך ולמות לגסוס המארחת
 ער לנרוד ממשיכים היהודים ואילו חרבה. על שסמכה

קורותיהם של הנכון הלקח את ילמדו אשר
 מעט הפירוש את למתוח ניתן גודיה,1י:* כברי

 רק לסיפור יש דבר של כשפו אד ר־ים תעד *כאן
 שאנו אפלם כוונה על מגביע יתוא אתו פתרון

 - לאמור נפשותינו, בתוך להשמיעה אנדי״ס ד׳שדאים
 רימוני, הוא שבאירופה, זד וכעיקר הגויי העולם

 לפני גם *כעליה* את אכלה האדונית במהות מפלגתי
 שכחה אשר קגיבלית היא היהודי. הרוכל של בואו
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עמון של האפלות האגדות
 וכשר שותה אני אנשים "דם - מתו בני־אדם מאכל

 את ידיה אגבעות ככל מונה היא אוכלת*. אני אדם
 ותוך בכיטנם חם שמקגתם ומרמזת בעליה, מספר
 מסתכלת היא אלה מבהילים דברים אומרת שהיא

 של כלהב הבריקו הכשלות ועיניה’ יוסף של כגרונו
 הילני "פתחה פלגות.־ תררמעו גסיסתה חדשה*. סכין

 את פתחה בו מכיסה שהיא עם בו. והביסה עיניה את
 נזקפה כנגדם עגמו הרכין שיניה" שהבהיקו עד פיה

 נושכת והתחילה בגרונו שיניה את רנעגה ראש בבת
ומחמת".
 חכוייה שהמפלצת זה בסיפור אומר איננו עגנזן

 היססוריות נסיבות כשל וכי אדם כל של בנפשו
 אלא שלם התמידי הקורבן היהודי העם היה טרגיות,

 ודא כלומר, מפלגות הם מסיבעם שהטייס אומר, הוא
 שבאגרות לאפלות מהופכת גירסה זורעה, אגדת יוגר

הדס. מוד־ץ הנודד היהודי על העמיס

 כאותה נוהג ישראל, סופרי לגדול שנחשב מי ובכן,
 שהיו אלה הגויים שכסספרי החשוכים כמו ממש דרך

 דגבעי■ ההמון את תרת־ והתסיסו שם עלומי כלל בדיך
 אשר חד־פעמית סעידה וי שאין מסתבר, היהודים נגד

 השניית העולם מלחמת של זוועותיה בהשפעת ניגרה
 הרכים בסיפוריו משמות כמאות בידו נקוה ש זה אלא

 אסאוויססי, קדומים מסר הוא כאן עגנון של המסר
 שנאתני יאת אלינו הגויים שנאת את להנגיח שנועד

אליהם
 fSPEC1E& לסין כאילו שייכים עגנון של הגויים

 נגע את עמם נושאים חם הישר? מהג*? לחלוטין שינה
 אדם חיות הם דורות מדורי' האפלים היגדים

 מלחמות חושים סיסטום מתיך זוועות הסזעללים
 הכרח עמרם הם דם ועלילות פרעות המוניות ישיחות

 יין הלומי הם טובת כפריי ומסיתים מפתים הם קיומי.
 מגיעה לעתים החמור. עם - מוגבל שיכלם ישכר,

 הם ואז הנפלא, היהודי מהעולם הארה אליהם
 דמויות אד לסוכת משתנים ומעשיהם מעט מתפכחים

 להוגיא עגגון, כתבי בכל תמגא לא גויים של חיוביות
 "עד מהסיפור שימרמז בריגיסה של דמותה את אולי

הנה*.
 בסיפוריו )הזקנים עגנרן של פגיבורותיו אחת זקנה

 חכמתם וכסוכן, ודעות לאסונות בני־הסמכא הם
 ארלרייס כין חילוק "אין אוסרת הסססח על אהובה

 נוי כין הפרש אין החוסה*/ סן רלפנים לזרנשאללה*
 שא עליכז מטמא. עמס והמגע מאוסים כולם - לגוי

 *שלא כשמברכים לידות הססליד המנהג את מגדיק
 "שלא "בדרך", ימיה", רכדמי הארגות* כגויי עשני
הארצדת־נ כגויי עשני

 הגויי לעולם משל היא עגגון כסיפורי האדונית
 את הקוסם לסעסה מתחת מסתיר המפתתאשר היפת

 גם והיא - מסיפורנו כמשתמע היהודים עבור האסון
 מן כרכים ומופיעה החוזרת רמות כלומר, טיפים

 ריאליסטי. op מר כעלי להיות המכוונים הסיפורים
 דיםהויה ועיבורים את מפתות האלו האתניות
 עמם לחורבן ואף שרבגם לקראת אותם ומוליכות

 אשד ח בשם יתום מסופיעצל "הנעלם" בסיפור הנם
 עד מטורפת תאווה בעלת אדונית כידי ועונה נכלא

רשע׳ ־עלילות בסיפור ואילו האדם גלם את שאיכר

 "האדונית עגנון של בסיפורו
 בסיפורים וכן והרוכל"
 שנאה מוצגת נוספים
 אותו המתארת לגוי תהומית

 שטנית כדמות
 יוצר עגנון וקאניבליסטית.

 זוועה אגדות אלה בסיפורים
 פעם לא שהן חשוכות

 לאפלות’ מהופכת גירסה
 על העמים שבאגדות

הדם. מוצץ היהודי

 אתנית של יועץ שהיה גבריאל, כשם ישרי על מסופר
 שרג הנעל בן, לו ילדה היא לסאהכד- היה זמן ולאחר

 האשמה. את גבריאל על מגוללים והגויים המאהב את
 מהאתנים שנולד הנן, אך להינגל, מגליח שא אמנם

 את משלש ואף וכופל שלד הזה הרעיון אותו. שרג
 ויש אבותיהם את שדגים גויות אתניות ממזרי עגמה

 קתלות המשמידים ישראל, גזורי שנעשים מהם
 הרס־ "כיסד ,ise דברים״ )״פתחי ישרים של שלסרת

 52 ״שידה* ,2JT257 ללון״ נסה ״אורח ,1©0־9ז
 את לשכנע כדי ועוד/ 54־55 הסתר ״סריגת ־אילך,
 הגרים חסגע.עם כאחד וסמ׳כן מזים כמד, ער הקורא
 היסלר על שאף הרם", "כתאי כסיפורי עגנון מזכיר
 שהיה מרננים ומעילם מאז היהודים גוררי נתל עגסו,

יהח־ה לאב בז

 נאף, נאף בסדינים עגנוז אל לבוא קשה לכאורה,
 והתאכזרי התנכלו כמד. עד מלמדים העולם ים* דברי
 גירשו גדתו/ עליהם גזת כיגד ישראל, לעם גויים
 עלילות עליהם העלילו מגוריהם מאיצות אותם
 כמלחמת רחם ללא בהם והרגו נהם תתעללו שוח/

 כין הנאורים אירופה גויי נחלקו השנייה העולם

 מתוך פעולה משתפי לבין בפיעל רים היש י משמיר
 לדרוש ניתן ■כידו־ וכי כלית־ת־ירד- או התלהבות

 הדמעות ים מיל דעת ושיקול אוכייקסיכיות מעגנת
ישראלר את כי הטביע שהעולם הזד/

 גרדל עוול עושה עגנון כי אני סיעז אף־על־פי־כן,
 מסולפות. בריעות הקוראים אותנו מחטיא ותא לאמת.

 ולמגינת מנסר שא שכז גורלנו, את לקבוע העלולות
המסילפת האמרנד. את כנו לנטוע מגלים אף הלב

עגנרן ש״׳י

 ספק המעוגן ייחוד, איזה הנחירה", "כעם נגו, שיש
 - התורני כחיטך ספק בגויים נתערב לא אס ,בגזע
 סיסריים טובים אותנו ועושה אותנו המסהר יישר

אותנו. הסובבים ועדיים סכל יותר וחכמים

 כדי נו יי אבל וים של קגש אך כסוכן, מן, שבא
 ססיפודי המשתמע ההיססודיוסוסי ההסבר את ין ליי®

 היא יכערסריס כמפלגות הגויים את ראייתו עגנון.
 "האתנית אגרתו לחלוסין. מסולפת ראיה ספק ללא

 של ומיסללה הסשפכת מקבילתו היא יהתכל*
 כך ומשוס הגויים של מפילות האנטישמיות האגרות

 ®ית של ערכם גם זהו כםבער יהז שוד־ היא
 תחוס נתתם בתם בסיפוריו, האחרים האיזכודיס
 גדק אחר בדבר והגוי. הישדי נין ובמחשבה כהתנהגות

 בסו ששיסו הישרים כי רמז שתא נרמז - עגגון
 הרוכל יוסף - הגויים לידי הרגה סכין את ידיהם

 ובסכין גיידים של סכין לאדונית מוכר מהסיגר
אותו. לשחדם ונית wn חשבר• תשת


