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 זיוה שמיר

               על "יהודי המזרח", על "יהודי המערב"
 ועל מה שביניהם

                         שירה העלייה הגרמנית ברומן: 30־'הזרים' ו'האחרים' של שנות ה
 קטע מחיבור בכתובים. מאת ש"י עגנון

הוא מלומד  – שירה גיבורו הראשי של הרומן העגנוני –ּבסט כזכור, מנפרד הר
ירושלמי שעלה ארצה באמצע שנות העשרים, כעשור לפני העלייה החמישית 

רבים שעזבו את גרמניה הנאצית והגיעו ארצה  שהביאה ארצה, בין השאר, יהודים
ניהם. כדי לתאר את חייו של גיבורו  –תיאר עגנון גם את בני חוגו  בעור ש ִׁ

קבוצה מגּוונת, מגּוחכת למדיי, של מלומדים יוצאי גרמניה, אשר פיתחו את 
החוגים למדעי הרוח באוניברסיטה העברית וקבעו את דפוסי המחקר שלה לדורות. 
רובם התיישבו בתנאי רווחה )באופן יחסי למקובל ביישוב( בשכונת רחביה 

רֶאה, של תרבות למ הירושלמית, ויצרו לעצמם מובלעת קטנה, אסתטית ושֵלווה
אירופית אותנטית בלב הֶלוונט החם וההומה. החרם שהוטל בגרמניה על ־מערב

ניתקו את  קשיי הקליטה בארץ החדשה והזרה, מלומדים יהודים, כמו גם
גם מחקריהם ספגו מכה קשה מחוויות  המלומדים הללו מעמיתיהם בעולם, ועל כן

 ההדרה וההגירה. 

רסם עגנון  צמאות ובעיצומה של מלחמת תש"ח,לאחר הכרזת הע חודשים ספורים ּפִׁ
מתרחש כולו  שכלהיחיד ספרו  ,שירההרומן  את פרקיו הראשונים של

על רקע ירושלים וההתיישבות העובדת )הפרקים הראשונים  – ישראל־בארץ
(. הרומן העגנוני 1948התפרסמו בלוח הארץ לשנת תש"ט, בספטמבר 

ירושלים ביפו, ב –ברּוּבֹו בארץ  מתרחש אמנםתמול שלשום  ישראלי־הארץ
אך פרקיו הראשונים מתרחשים באתרים שונים באירופה  – תקווה־מושבה פתחבו

 ישראל. ־שבהם עובר יצחק קּוֶמר בדרכו מגליציה לארץ

ישראלי היחיד שלו, שכל כולו ־החליט עגנון לתאר ברומן הארץ מדוע, אם כן,
דווקא את יוצאי גרמניה  תחדשים,ישראל ובנופיה האנושיים המ־גדוש בנופי ארץ

כל שאר העליות שהגיעו  – העלייה הרחוקה יותר מן הישראליּות המתחדשת מִׁ
חרב חדה שארצה בתקופת היישוב? יוצאי גרמניה הן הגיעו ברּוּבם ארצה לאחר 

הונחה על צווארם, ורק מיעוטם הגיעו ממניעים ציֹוניים. רבים מהם ראו בארץ 
 דמו כלל בחיצוניותם  כלל הם לא ־בדרך ור זעם. יעב עד  זמני  מקלט  מקום 
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 ש"י עגנון
 

קהילות ישראל של מזרח ובמנהגיהם לבני העליות הראשונות שהגיעו ארצה מ
אירופה ומרכזה. הם גם לא ניסו להידמות לבני הארץ, ולא השתדלו לשוֹות 

 לדיבורם סגנון לוָקלי. 

חלק מעולי גרמניה ישבו במערב דורות אחדים, ותהום נפערה בינם לבין היהודים 
 . זרּותםOstjudenשהגיעו מן המזרח לגרמניה, שּכּונו בפי ה"יֶׁקים" בשם המזלזל 

הייתה אפוא זרּות כפולה ומכופלת, כי הם לא דמו  ל ילידי גרמניה ה"אִמתיים"ש
לבני הארץ ואף לא ליהודים אחרים שהגיעו ארצה מכל תפוצות ישראל. נשאלת 

החליט עגנון לתאר ברומן הישראלי שלו דווקא אותם עולים  השאלה: מדוע
התאקלם בארץ שהתקשו להתאקלם יותר מאחרים, ורבים מהם כלל לא התכוונו ל

ארצה אחרי עליית היטלר  אכן, אותם "יֶׁקים" שהגיעו ברובם ולהכות בה שורש?
כבוד הדדי שרר בינם ־אי לשלטון התקשו להתערות בה ולהתמזג עם יושביה.



  9 גג  38גיליון 

רבים מעולי גרמניה, שהורגלו בטרם נושלו מרכושם לרמת חיים  לבין בני הארץ:
בנטיני, ובאנשיה א ספסוף וּולגרי וקולני, ללא ערכים גבוהה, ראו בארץ מקום לֶׁ

רים" כב"ַאזיאטים"  אסתטיים וללא כללי היגיינה מחייבים. לא אחת התבוננו ב"ַצּבָ
ּבּורים וחסרי נימוס אלמנטרי, ועל כן יצרו לעצמם "ִאיים" קטנים של תרבות 
גרמניה במזרח התיכון שבהם יוכלו לפגוש את חבריהם ולהמשיך באוַרח חייהם 

 נו נקבע בימי "רפובליקת ויימאר".הקודם שסגנו

התבדחו לא במעט על חשבון ִמבטאם הגרמני האופייני של  בני הארץ, מִצדם,
התמצאותם בהוויות העולם ־ה"יֶׁקים", על לבושם הָזר והמוזר, אף ִלגלגו על אי

החדש שאליו נקלעו. עגנון יליד גליציה, שעמד בתווך בין "מזרח" ל"מערב", 
ָנה כאן ב ִלגלג אף הוא מקצת על יוצאי גרמניה שאוהבים עדיין את מולדתם היש ָ

וקוראים לה "ֿפַטרלנד" )"ארץ אבות"( ואילו לארץ ישראל הם קוראים 
(; הוא ידע היטב שרוב "העולים 42עמ' "פלשתינא", "כשם שקראו לה מחריביה" )

ירה ועל כורחם. ומצד שני הוא גם נד  ית ּברֵּ החדשים" מגרמניה הגיעו ארצה בלֵּ
רים, דלים בחומר וברוח, המזלזלים בתפוצה יהודית עתיקה  בראשו לאותם ַצּבָ
ועתירת זכויות כמו יהדות גרמניה, שהוציאה מִקרּבּה אישים כמו זיגמונד פרויד, 

 אלברט איינשטיין וקרל מרקס.

 
 יןיש.ד. גויט             גרשם שלום                    
 

היה חוקר הספרות  שירהן בעת כתיבתו של הרומן אחד מידידיו הקרובים של עגנו
הנודע הפרופסור ברוך קורצווייל, יליד פראג וחניך התרבות הגרמנית, שנודע 

ישראלית והישראלית החדשה. ־כאחד ממקטרגיה הגדולים של היצירה הארץ
קורצווייל, לימים אחד מפרשניו החשובים של עגנון ומי שחיבר את הנימוקים 

בפרס נובל לספרות )אם כי לא חתם על מכתב ההמלצה כי  שזיכו את עגנון
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עדיין לא זיכוהו בדרגת פרופסור(, ראה ביצירתם של סופרי דור תש"ח, שאליה 
, יצירת בוסר קלת ערך ונטולת מטען 1939ו ארצה בשנת התוודע לאחר עלות

של עם  התרבות אינטלקטואלי, הכתובה בעברית דלה המנותקת מקנייני־תרבותי
ישראל ומתרבות המערב גם יחד. על יחסו האירוני של עגנון כלפי בני הארץ, 

ִהרחיב עגנון  לשונם ותרבותם )ובמיוחד כלפי הפזמונים הריקניים שהם מחבבים(,
בדור ההמשך של משפחת הרּבסט וכן  העוסקים שירה באותם פרקים ברומן

 בדיאגנוזות שלו לגבי ילידי הארץ ובפרוגנוזות שלו לעתיד לבוא.

כבר הזכרנו שיוצאי גרמניה, אף יותר מ"עולים חדשים" אחרים, התקשו ברּוּבם 
 להשתלט על השפה העברית, בין שלא השתדלו לעשות כן )שּכן רבים מהם ראו

ארץ "מלון אורחים" שּבֹו התכוונו לשבת ישיבת עראי עד שישובו לביתם  כאמור ּבָּ
סרּו את  שבגרמניה וימשיכו את חייהם הקודמים, שנקטעו בשל המלחמה(, ובין שחָּ

מית עתיקה חדשה השונה ־הכשרון הלינגוויסטי הדרוש לרכישת כלליה של שפה ש ֵׁ
הנפתל והמילים הארוכות  תכלית שינוי משפת ִאמם המערבית, בעלת התחביר

והמורכבות. כך או אחרת, העלייה הגרמנית נתקבלה ב"יישוב" בקבלת פנים 
נושא קבוע למהתלות בפי בני הארץ. בני הארץ  –צוננת כתופעה זרה ומוזרה 

יסודיּות ודייקנּות קיצוניות, נוקשּות  ִלגלגו על תכונותיו הסטראוטיּפיות של ה"ֶיֶקה":
דיקציה ואינטונציה  ת ההּומֹור ה"צברי", שיבושי לשון אופייניים,וקושי בהבנ מחשבתית
גינונים ומלבושים שאינם מתאימים כלל למזג האוויר החם ולתנאי הצנע , אופייניות

ויצרו לעצמם ברחבי הארץ , זלזלו כאמור בבני היישוב, מצדם", ֶיקים"ה". היישוב"של 
 משבי ציון שבצפון הארץ ועד  –ק לרבות קהילות כפריות עטורות יר, קהילות משלהם

 קורצווייל ברוך                   אסתר עגנון                     
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 שער שירה                                                     מרדכי מרטין בובר             
 

ו של הרומן העגנוני, ד והנריאטה הרבסט, גיבורילכפר שמריהו שבמרכזה. מנפר
קים" טיפוסיים לפי אורחות חייהם הסדורים, אך גם חריגים בתוך קהילת  הם "יֶׁ
המלומדים הירושלמית, יוצאת גרמניה, שאליה הם משתייכים: הם הגיעו ארצה 

ר לפני העלייה הגרמנית, הם אינם מכתיבים לבנותיהם את אוַרח חייהן ואת כעשו
קעה הערבית, ולא בשכונת רחביה,  השקפתן הפוליטית, הם מתגוררים בשכונת ּבַ

אך לכל כלל והכללה יש אצל עגנון  כמו רוב עמיתיו של הרּבסט, יוצאי גרמניה.
י, כשתוכפים מקרים גם "יוצא מן הכלל": בעת מאורעות הדמים של המרד הערב

נגד יהודי ירושלים, בני הזוג הרּבסט  של מעשי רצח ואירועים של יידוי האבנים
שוכרים לעצמם דירת עראי בשכונת רחביה, שאליה הגיעו כאמור רבים מעולי 
גרמניה שבחרו לגור בירושלים )רוב בני העלייה הגרמנית התיישבו, מסיבות 

מולדת בספרו של ההיסטוריון יואב גלבר אביב ובחיפה, כמתועד ־בתל כלכליות,
להקים את ביתם ואת גנם  על בחירתם של מנפרד והנריאטה (.1990, חדשה

בשכונה ערבית נאמר: "באמת צריכים היו ההרּבסטים לעקור את דירתם למקום 
יישוב של יהודים, וצריכים היו לעשות כן מיד אחר פרעות תרפ"ט, ואין צריך 

הערביות משתוללות והערבי הוא כזאב ליהודי, אלא לומר עכשיו שהכנופיות 
אהבת דירתה וחיבת ַגנּה מעכבות ִמלשנות את מקומם. כל מי שטרח על ביתו 

. ההרּבסטים שחוּו חוויית עקירה )201עמ' ועל גנו לא במהרה הוא מניחם" )
מ"מולדתם", אינם רוצים להיעקר שוב ממקומם ולחוֹות חוויית עקירה נוספת 

מולדתם ההיסטורית שאליה הגיעו כדי להכות  –דשים שבארצם החדשה בחייהם הח
 בה שורש. 
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 תודות לחריצותה של הנריאטה ולמשמעת ה"יֶׁקית" שהשליטה בביתה, בני הזוג
אורחות החיים הסדורים והאסתטיים שהביאו ִאתם  ממשיכים לנהל את חייהם לפי

נה( ועל Schlafstunde מאירופה: הם שומרים על זמני הארוחות, על  )שעת ש ֵּ
Kaffeestunde  שעת קפה(, מקשטים את מעונם בפרחים וממלאים אותו בספרים(

כיות  ידה העתיקה שבביתם של בני הזוג הרּבסט ניצבים ש  עתיקים וחדשים. בש ִ
מדה וכלי חרסינה עדינים ויקרי מציאּות שהביאו ִאתם מגרמניה, והנריאטה  חֶׁ

תה הבכורה זוה רה, שהצטרפה להתיישבות העובדת, מוכנה מתקשה להבין כיצד ּבִ
לחלוק את החפצים הנדירים ורבי הערך האלה עם שותפיה לקומונה, שחרתו על 

 דגלם את ערך השיוויוניּות וצידדו בביטול הרכוש הפרטי. 

*** 
ישראלי המובהק ־וחוזרת השאלה למקומה: מדוע בחר עגנון לשקף ברומן הארץ

ת הדופן הזאת, שהתקשתה יותר מעליות שלו דווקא את העלייה הזרה ויוצא
לעצמה את ִמנהגי המקום החדש? את  אחרות להתערות בארץ, ולא מיהרה לַסגל

דֹות, שהגיעו ארצה סמוך להכרזת העצמאות וקבעו את מעונם  כל שאר העֵּ
דה שאליה משתייכת פירדאוס, העוזרת  בירושלים, ואת העדה הפרסית במיוחד )עֵּ

רטט עגנון בחטף וביד קלה. לעומת זאת, יוצאי הנאמנה של בני הזוג הרבּ  סט(, ש 
גרמניה המאכלסים את רוב רובו של הרומן מתוארים בפרטי פרטים ובהרחבה 
רה, כאילו ויתר עגנון מדעת על הניסיון לתהות על קנקנן של עדות שלא היו  יתֵּ

פן מּוּכרות לו הּכרּות של ממש. בניגוד לחיים הזז, יוצא רוסיה, שידע לתאר באו
אמין ומהימן את אורחות חייהם ואת סגנון דיבורם של בני העדה התימנית, בחר 

קי", זר למציאּות  milieuישראלי שלו רק באותו ־עגנון להתמקד ברומן הארץ "יֶׁ
החדשה שנתהוותה בארץ, שאותו ִהּכיר מקרוב, ושאליו השתייך לחצאין, לשליש 

 או לרביע.

את יוצאי גרמניה דווקא חברּו סיבות  שירהדומה שבבחירתו של עגנון לשקף ב
לאומיות, ובראש וראשונה סיבות אישיות: עגנון הכיר ־לוָקליֹות ובין, אחדות

של עולי גרמניה מקרוב. הוא עצמו נמנה אמנם עם יהודי  כידוע את הוויי חייהם
אך אשתו אסתר  –שזה מקרוב באו לגרמניה מגליציה  Ostjudenאותם  –המזרח 

משפחות יהודיות שישבו דורות  ייכה לקבוצה לא גדולה שללבית מרקס השת
כך ־ובאין מפריע, תחילה כ"יהודי חסות" ואחר בארץ אשכנז ברציפות

שביקשו לחיות בהרמוניה עם הציבור  "גרמנים בני דת משה", ,Westjuden־כ
גרמנים ־לקבוצה זו של יהודים האינטלקטואלי הנוצרי של ארצות המערב.

השתייך גם מיטיבו של עגנון, זלמן שוקן, ואחדים  מניהשהשתרשו היטב בגר
ממקורביו ומחבריו הטובים, שמשפחותיהם ראו כאמור בגרמניה את ה"ֿפאטרַלנד" 

 שלהם.  )המולדת(

, 1924ש"י עגנון ורעייתו אסתר )לבית מרקס( עלו כידוע ארצה עוד בשנת 
בשלב מוקדם  כעשור לפני העלייה הגרמנית )ייתכן שבהשראת ביאליק שחזה כבר

זה של עליית התנועה הנאצית את הצפוי לגרמניה וליהודיה מידּה(. את חוויות 
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העקירה היטיב ביאליק לתאר בשיר "בנכר" המתאר בגלוי שניים מארבעת המינים 
את חיי הנישואים הבוגרים, המאכזבים ונטולי האשליות של  –שבסוכה, ובסמוי 

אה, דמויית אתרוג, ו־אישה מלאת של גבר גבוה ועגמומי, דמוי לולב, גוף ולֵּ
י  צּורֵּ ת נְּ דֶׁ י מֹולֶׁ מֵּ י הֹוד, / ַעל ש ְּ ּנֵּ ה ַעל ּגַ ּמָ ִמים הֵּ שטעמם נַמר והודם נפגם: "ַהחֹולְּ
ם?". בשירו של  ּו ִאּבָ יָנם, הֹוִביש  הּו עֵּ דֹוד, / זּו ִהכְּ נֹוד ּונְּ ם לְּ ש ָ ָפה ַנפְּ ם? / ִאם ָעיְּ ִלּבָ

כחים )המגלים כמדומה טפח מעולמו האישי ביאליק, שחרף תכניו הבוגרים והמפו
שובץ בין שיריו לילדים, מתואר זוג פליטים סתוויים המתגוררים בסוכה  (של מחברו

)או במלון אורחים שבו הם משתכנים עד יעבור זעם(. הם שרויים עדיין בסתיו 
גם מנפרד  חייהם, אך החורף הקר והשקיעה כבר אורבים להם מאחורי הכותל.

עייף מנדודים, שעזב את  הם זוג פליטים סתווי, )"סתיו" בגרמנית( רּבסטוהנריאטה ה
אירופה השוקעת ועתה הוא מבקש להכות שורש ולמצוא בית קבע במולדת החדשה 
)במקום הסוכה המסמלת את הנדודים בִמדּבר העמים(. כמו האתרוג והלולב בשיר 

זדקנה בטרם עת, הסתיו הביאליקאי השניים שונים זה מזה בתכלית: הנריאטה ה
איבדה את חיוניותה ואת יופיה, אך לא את תקוותיה; ואילו מנפרד שימר את מראהו 
ערו השופע, אך נתמלא חרדות מחרמשו של מלאך  החיצוני הצעיר ולא איבד את ש ְּ

 המוות.

מקדימים לעלות ארצה כמו  גם מנפרד והנריאטה הרּבסט, גיבורי הרומן שלפנינו,
ם אליה בשנות העשרים, בשעה שכל קרוביהם תמהים ביאליק ועגנון ומגיעי

ישראלי הדל ־העדן הגרמני ויוצאים לִמדּבר הארץ־עליהם שהם עוזבים את גן
שוב ושוב שבעולמנו המודרני אין לדעת היכן  שירהוהצחיח. עגנון מראה ברומן 

שת היום ־מצוי גן העדן )הנרמז למרבה האירוניה ִמשמה של העוזרת פירדאוס, קְּ
יָה ל"אם חורגת" ולתופת ומּוכּ  ת הגורל( והיכן מצוי הגיהינום. גרמניה הפכה לָבנֶׁ

י אדמות, בעוד שארץ רית־עלֵּ הייתה להם מקום ִמפלט וִמקלט.  ישראל הִמדּבָ
ם אפילו מצליחה להקים בה גינת  חי",־כל־הנריאטה הרּבסט, "אימא אדמה" ו"אֵּ

 גי.העדן המיתולו־של ממש, דימינוטיב של גן ירק שהיא גן

 לא מעט על עצמו ועל חיי נישואיו, שירהואכן, עגנון כתב כמדומה ברומן 
קים" שאותו העמיד  "בראי עקום" אמנם, כמי שהשתייך ולא השתייך לשבט ה"יֶׁ

באמצעות תיאורה של קבוצה זו זה עלה בידו לתאר פּכים קטנים  במרכז ספרו.
להתוודות בפומבי,  מחייו האישיים, לרבות חייו האינטימיים, שעליהם לא נהג

אלא בחסות החיסיון של הבדיון המרחיק את העדּות ומטשטש את הזהות האִמתית 
את תרבות בתי הקפה, וִהרּבה  אהב יוצאי גרמניה, ספרותית. גם הוא, כמו־החוץ

 נמשך אחר לבדו או בחברותא. גם הוא, כמו עולי גרמניה, –לשבת בהם 
ניסטיים" של אהבת היופי לֶׁ והחיים הטובים האופייניים לפי ניטשה  המנהגים ה"הֶׁ

חנויות פרחים מהודרות, קונדיטוריות יוקרתיות לאניני חך, חנויות  לגרמנים:
 –ספרים אירופיות שאינן מוכרות רק ספרי קודש אלא גם ספרות יפה וז'ורנלים 

העלייה הגרמנית )כדאי לזכור  עסק שכמותם לא נראו מעולם בארץ עד לבוא־בתי
 , בזמן ביקורו של ביאליק בארץ, חסך עגנון1909־עוד ב קשר זה כיולהזכיר בהֶׁ 



14 גג   38גיליון 

ר פרחים גדול ומרשים  יו וקידם את פני המשורר הלאומי בזֵּ  –הצעיר פת לחם ִמּפִ
ניסטית" מערב לֶׁ אירופית, שאליה נמשך ־עדות להימשכותו לסממני אסתטיקה "הֶׁ

 עוד משחר עלומיו(.

מעודן ואנין טעם, מגלה אף הוא  , מנפרד הרּבסט, מלומדשירהגיבור הרומן 
יושב תכופות בבתי קפה  משיכה לחיים הטובים שאליהם הורגל בארץ מוָצאו. הוא

ונותן עיניו במלצריות יפות התואר, קונה בחנויות הספרים רומנים חדשים שזה 
בז'ורנלים החדשים המפוזרים בבתי הקפה.  אך ראו אור באירופה, אף מעלעל

ו מתנהלים על מי מנוחות ובתו הבכורה כבר זיּכתה אותו שחיי נישואי פי־על־אף
בנכד ראשון, הוא מתגעגע לימי עלומיו ונקלע למה שמתפרש בעיניו כפרשיית 
אהבהבים מזדמנת. אשתו מקשטת את הבית בפרחי גנה, ונוהגת בבעלה, בבנותיה, 

 laissezבעובדות משק הבית שלה ובשכנותיה ברחבות לב ובנוסח אירופי של 

faire ,שאינו אופייני כלל ליהודי מזרח אירופה, שגדלו תחת שלטון ההלכה ,
רושים. באמצעות תיאור חייהם של בני הזוג  בדחקּות ובפחד מתמיד מפני גזֵּרות וגֵּ
אליסטי מזהיר את סגנון חייהם של  הרּבסט עלה בידי עגנון לתאר תיאור רֵּ

זה הוא שגרם לגרשון  אינטלקטואלים יוצאי גרמניה, שאותם הכיר מקרוב, ותיאור
אליסטי, בנוסח שקד להאמין שלפניו רומן (, שאינו 1935) סיפור פשוט משפחה רֵּ

אליסטי של סיפורי  )שרובם נתפרסמו בין  ספר המעשיםדומה כלל לסגנון הסּורֵּ
שבהם נכתבו במקביל לחיבור פרקיו הראשונים  והמאוחרים 1941 – 1932השנים 

 של הרומן שלפנינו(. 

מעגל האישי: אחדים מחבריו הטובים של עגנון, כגון גרשם שלום ועוד מן ה
שמואל ו מרטין בובר ושלמה דב גויטיין, וכן אחדים ממקורביו וממיודעיו, כגון

ן, היו מאותם "יֶׁקים" שהתיישבו ברחביה ונמנו עם אנשי סגל הוגו ברגמ
מלאו  האוניברסיטה העברית, שבזמן פרסום פרקיו הראשונים של הרומן עדיין לא

שנות דור להיווסדה )לימים התקרב עגנון גם לאריה לודוויג שטראוס, חתנו של 
בובר וראש החוג לספרות השוואתית באוניברסיטה העברית, שפירש את כתביו 

באמצעות תיאורם של יוצאי גרמניה עלה ביד עגנון לכלול ותרגמם לגרמנית(. 
ם שנתלקטה באוניברסיטה מלומדיקבוצת השל  מזהירהטירה קריקטורית בספרו סָ 

שיטות הוראה ומחקר "פרוסיות"  םשהביאו ִעמ; מאלה העברית שזה אך נוסדה
גם את שיטת המינויים והקידום האקדמי הביאו . גרמניהבאוניברסיטאות  הנהוגות

ם שלהם שבמרחב התרבות הגרמני, ועגנון חושף  מלומדים אלה מאוניברסיטאות האֵּ
נאות, רדיפת הכבוד וההתעמרות בחברי סגל ברומן שירה את כל הקנאות והש

אגב המעקב אחר גיבוריו, יכול היה עגנון לשלב ברומן גם את ביקורתו  זוטרים.
, שמולם העמיד מגרמניה המיובאות היהדות בשיטות מחקרמדעי על חקר  הנוקבת

במשתמע את שיטותיו של שי"ר )שלמה יצחק רפופורט( שהקים את "ָחכמת 
  ישראל" בגליציה.

וסיבה נוספת לבחירתו של עגנון להעמיד את יוצאי גרמניה דווקא במרכז הרומן 
: יוצאי גרמניה, מתוך ראקציה לפשיזם ההיטלראי, טיפחו שירהישראלי ־הארץ
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ציפיסטיות והּומניסטיות המזוהות עם ִצדה השמאלי של המפה  ברּוּבם דעות ּפָ
ו אצלם כמגמות הפוליטית, ולא הזדהו עם רבות מהמגמות הלאומיות שזוה

תנוֹ  נטריּות ממארת. עגנון, לעומתם, בהתחשב בהסתה ־לאומניֹות וכביטויים של אֶׁ צֶׁ
של אנשי הדת המוסלמים, שעודדו את צאן מרעיתם במסגדים לצאת למלחמת 
ג'יהאד, ובהתחשב במעשי הרצח וההתעללות שפקדו את הארץ בשנות העשרים 

ראה בהשקפתם של חבריו  עות,והשלושים, וגם משום שביתו נהרס בימי המאור
ה"יֶׁקים" אּוטֹוּפיזם תמים וחסר כל זיקה למציאּות. באמצעות ההתבוננות בקבוצת 

ציפיסטים מאנשי "ברית שירההמלומדים יוצאי גרמניה המתוארת ברומן  , רּוּבם ּפָ
שלום", ניתנה לעגנון ההזדמנות לפרוש בחשאי את כרטיס הזיהוי הפוליטי שלו 

ציפיזם ולומר את דברו  בנושאי מלחמה ושלום. ואולם, גם בבואו לתאר את הּפָ
של יוצאי גרמניה, בחר עגנון לעצב דמויות יוצאות דופן כמו הרּבסט וטגליכט 
יסטית פחות מזו של רוב המלומדים יוצאי  שהשקפתם לאומית יותר ואּוטֹוּפִ

יוצאי ו outsidersהם  כל הגיבורים ברומן, כמו עגנון עצמו, גרמניה. למעשה,
שאליו הם משתייכים, ממש כשם שעגנון חש עצמו "ָזר"  milieu־דופן בתוך ה

ברה שאליה נקלע. ילידי גרמניה, כמו המצַנט שלו זלמן שוקן וכמו  ר" בכל חֶׁ ו"אחֵּ
כאשר  כךרעייתו אסתר לבית מרקס, ראו בו גליצאי שאינו אחד משלהם. גם חש 

מקורבים לשררה: תחילה במחיצתו מ"קריית ספר" שהיו  נקלע לחברת יוצאי רוסיה
כך במחיצתו ־של י"ח ברנר, המנהיג הבלתי מוכתר של ימי העלייה השנייה, ואחר

של ברל כצנלסון שפרסם את הסיפורים הראשונים של ספר המעשים בעיתונו 
ר" גם דבר. הוא חש במחיצתם של אישים ממפלגת "הציונים הכלליים"  "ָזר" ו"אחֵּ

 חיים וייצמן. כמו חיים נחמן ביאליק ו

מלומדים יוצאי גרמניה, כדוגמת גרשם  בחברתם של outsiderעגנון גם חש עצמו 
כמוהו, ולא ידעו את הניגון האופייני  Ostjudenמרטין בובר, שלא היו  שלום או

ן.־של לימוד התורה המּוּכר ליושבי בית כמו רוב גיבוריו של תומס  המדרש היש ָ
, שנקלעו לסביבה זרה, ולפעמים outsidersם , השירההרומן  מאן, גם גיבורי

י הִממסד וההגמוניה השלטת. בני הזוג הרּבסט  עוינת, אנשים שאינם חביבֵּ
פי ־על־מתגוררים בשכונה ערבית, ושכניהם רואים בהם פולשים ומסיגי גבול, אף

שהם נהנים מעצותיה הטובות של הנריאטה בענייני רפואה והיגיינה, בישול 
ן  outsiderמנפרד חש עצמו וגידול ילדים.  טֶׁ במחיצת ישראלים, דוברי עברית מּבֶׁ

דה. הוא עושה כל מאמץ להתגבר על כללי השפה החדשה, ולפעמים מאמציו  וִמלֵּ
תו בקבוצת אחינועם, אך  נושאים פרי, כבהרצאה שהוא נושא לפני חבריה של ּבִ

א "עֹוף רוב הוא מתייסר ב"חבלי לשון" לא קלים. גם באוניברסיטה הו־פי־על
מוזר" בין חבריו יוצאי גרמניה שהגיעו רק אחרי עליית היטלר לשלטון. הוא אינו 
גיו הוודאיים ואינו מתחנף  ֵּ ש ּ ממהר כמותם לפרסם ולהתפרסם, אינו מתגאה בהֶׁ

 לגדולים ממנו כדי ִלזכות בפרופסורה.

 למעשה, גם גיבוריו האחרים של הרומן הם יוצאי דופן בתוך "קבוצת ההתייחסות"
שירה, חרף עיסוקה הרפואי, שוכחת לפעמים את כללי  שאליה הם שייכים:
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 ההיגיינה הבסיסיים, ומחבקת את הקבצן הסטמּבּולי שּכּולו פצעים ונגעים;

ם  outsiderהוא  הפרופסור בכלם, יוצא רוסיה, באוניברסיטה שמלומדיה הם ברּוּבָ
יחיד בארגון ה"הגנה", בהיותו ה"יֶׁקה" ה outsiderיוצאי גרמניה, וטגליכט הוא 

ציפיזם האּוטֹוּפי  בעוד שהרּבסט הוא היחיד באגודת "ברית שלום" שאינו מאמין בּפָ
תמרה הרּבסט, המשתייכת למשפחה  שחברי האגודה מטּפחים ומעלים על נס.

"יֶׁקית", בתו של מרצה נכבד באוניברסיטה, מתנהגת כמו אותן נערות פשוטות 
כך מצטרפת כמו ־עם חיילים אנגליים, ואחר הקפה־וקלות דעת שרוקדות בבתי

בני השכונות ל"פורשים" המוקצים בעיני רבים מבני היישוב, ונגררת אחריהם 
למעשים טרוריסטיים נועזים ויוצאי דופן. רבות מהדמויות ברומן הן אפוא דמויות 
ר", בתוך קבוצה של  לא טיפוסיות ולא צפויות, וכל אחת מהן היא "הָזר", או הַאחֵּ

oursiders ."בחינת "זרּות ִלפנים זרּות , 

להעמיד  ואולם, הסיבות האישיות אינן הסיבות העיקריות לבחירתו של עגנון
של הבחירה ביהודים  raison d’être־ה גיבורים יוצאי גרמניה. שירה במרכז הרומן
לי,  דווקא נעוץ בעיקרו בעניינים רחבים יותר, יוצאי גרמניה ף גלוּבָ ּקֵּ בעלי הֶׁ

לו את העולם בין המהפכה הצרפתית למהפכה הקומוניסטית. כידוע, תנועת שטלט
טרדם, בקניגסברג, בברלין,  –ההשכלה העברית שנולדה במערב אירופה  באמש 

הביאה  –כך בווינה, בפראג ובמרכזים נוספים של מרחב התרבות הגרמני ־ואחר
מהירות בסולם לאקּולטּורציה מואצת של יהודי המערב. אחדים מבני העם טיפסו ב

גים מופלאים בתחומי החומר והרוח  ֵּ ש ּ הכלכלה, המדע  –החברה והגיעו להֶׁ
והתרבות. דא עקא, בניגוד לתחזיותיהם של נושאי דגל הנאורּות, התערותו של 
היהודי בחברה הכללית דווקא הגבירה את תופעת האנטישמיות, ולא ִצמצמה 

היכולת להבחין ־תוך פחד מאיאותה. הן מתוך קנאה בהצלחתם של היהודים, הן מ
ער וכחולת העין הן נראית ָארית  בהם בהרף עין כבגורם זר )הנריאטה זהּוּבת הש ֵּ
יותר מסובביה, בני העם הגרמני(, התעורר רצונם של המקנאים לטפול על היהודי 

ם ולבער אותו מִקרּבם. עלילת הרומן  מתרחשת בשעה שההיטלריזם  שירהכל ָאש ָ
, ואפשר היה לסכם ולקבוע שיש אשר הטוב מוליך לרע, כבר אמר את דברו

בחינת "הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות", כשם שיש אשר הרע מוליך לטוב, 
רה".   בחינת "ִמצווה הבאה בעבֵּ

ּה חיו גים חסרי  הסימּביוזה שּבָ ֵּ ש ּ יהודי גרמניה הנאורים הולידה ללא ספק הֶׁ
שאת תוצאותיה המחרידות חזו יהודי  תקדים(, אך גם הולידה שנאה קשה משאֹול

. גרמניה הפסידה את יהודיה, והיהודים שירהאירופה ִמּבשרם בשנות היכתב הרומן 
בחומר וברוח )עגנון רמז בספרו שאווירא דארץ ישראל  –המגורשים התרוששו 

ים לפי שעה, וכדבריו: "האווירה של ארץ ישראל ]...[ אינה אווירה של  אינו מחּכִ
שלו התנאים  [,120מדע" ] אף הודה שבאוניברסיטה העברית הראשונה טרם ּבָ

לאומית(. אסונם של יהודי גרמניה היה אפוא ־להיווצרותו של מחקר ברמה בין
עצמה, על אירופה ועל  חלק מאסון תרבותי בעל ממדי ענק שהמיטה גרמניה על

 האנושות כולה.




