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וועד הנה" כמבוא לשואה

שכל זמן יש לו שכל אחר

-

והרי הם

מבקשים עילה וסיבה או פירוש

לשואה זו שבאה עליהם פתאום
)בחנותו של מר לובלין  Iעמ• (172

מאמר זה הוא חלק מתוך מחקר מקיף על נושא השראה וייצוגה ביצירת עגנרן.י

*

אין בכרובת עבודה זר רכל עבודותיי האחרות העוסקות בנושא לתת איזה שהוא הסבר
לשואה שיש בר משרם הבנה סליחה וכפרה למעשה הגרמנים .עגנון ביצירותיו ככל
שהצביע על דפוסי התנהגות היודיים שהצבעיו על חטאים ועויותים שהפכו את

השראה לעונש לא בא בכך להקל מעל אשמת הגרמנים רכבל שהצביע על דפוסי
התנהגות גרמניים ,אידאולוגיות ומיתוסים והשפעתם על התנהגותם אין בכך כדי
לגלות נירוני הבנה וסליחה .התורה והמדרשים אינם מצדיקים את פרעה ואת שאר
הרשעים שניסר להשמיד את ישראל על אף שהמדשרים מציינים את חולשותיהם של
ישראל ,את המלשינות ואת הדילרטרריא ,שפשר בין בני ישראל במצרים כחשש משה

שהעם איבר ראוי להיגאל .הכרת החולשות של העמים השרבים לעולם אין בה משרם
הצדקה לשימוש בחולשות הללו כדי לשללו מהם את אחריותם.

החיבור המקיף ביותר המתייחס לשאלה "האם כתב עגנון על השואה  ?",מופיע בספרו
של דן לאור"' ,ש גענון :ה•בט•ם חדשים ,ספרית פעולים  , 1995ובסופר ביבליוגרפיה

בנושא חקר השראה ביצירת עגנון• לארד מזכיר בין השאר את מאמריהם ומחקריהם של
בררך קררצריריל י גרשון שקדי דן מיורן י סדרה האזרחי י אלן מינץ• רמשה גרגרת ומקצת
מחקרים חשובים פתרת בנושא .ככל שנזדקק להם נזכיר את ציונם הביבליוגרפי .אף
שלארד מתנורן לתאר את מכללו עיסוקו של גענון בנושא השראה עידין נותרו כרכים
שלמים ציוירות רבות שאינן נזכרות אצלו והנושא מצרפן ברתכן י למעשה כמעט כל
היצירות מאז שגרת השלושים ,מאז עליית הנאצים ,כמר חלק מסיפויר "ספר המעשים" הן

יצירות שרקע השראה חלחל לתוכן .אך גם יצירות שב"עיר ומלואה" רב"פתחי דבירם",
שלאור רואה בהן בעקבות קדומיו בעיקר דרקרמנטים אר ממוארים ,מצירכות דירן חחר
בצפנים האגדיים והאחרים הטמונים בתרכן• שלא נרכל לעשרתו כאן• ניצה בן דב בספרה
אהבות לא מאושרות

-

תסטל ארוט• ,אמנות ומות ביצירת גענון ,תל-אביב , 1977
בקורת

ופרשנות : 36-35

תשס"ב
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לדעתי ,כל סיפור משמערתי שכתב עגנון לאחר אורח נטה ללון

) ( 1939

קשור

בדרך ישירה אר עקיפה בחורבן יהדות אירופה ,אשר התגלם באופן פיזי בעיקר

בשואה ,והתרחב לחורבן ההוויה האנושית כולה .בגלל קוצר המצע יתמקד
המאמר בחלקים אחדים בלבד מתוך עד הנה ,כסיפור הרוקם מאפיינים תרבותיים
של יהודים ושל גרמנים ,סימביוטיים ואנטי-סימביוטיים ,בגרמניה של תקופת
מלחמת העולם הראשונה ,שאליה חוזר עגנון בסיפור כרקע לשואה .הוא מעלה,

בין השאר ,סדרות של דמויות טיפוסיות ,המייצגות תכונות של העם הגרמני מכאן

ושל העם היהודי מכאן ,רמ~;ינרת את התהוות השראה 2 .השראה מוצגת כנקודת
שיא בתהליך ההולך והנמשך אף עתה ,פרי התמוטטותן של הנחרת היסוד של
התרבות האירופית הנוצרית וחילונה ב"תרברת המערב" ,ופרי התמוטטותה של
התרבות היהודית האותנטית וחילונה ברוח הזמנים המכונים "מודרניים" ובימינו

"פרסט-מרדרניים".

3

עגנון מציג את ההיסטוריה האנושית רחרלאיה כתהליך

בשלהי הפרק "תקוה עמומה" )עמ'  (41-40מזכירה זיקה לא מודעת ב"עד הכה" לשואה.

מתקרה כולו ,למעלה ממאה עמודים ,מתמקד בענייני הפרט של המספר 'שמואל '.היא

דואה בסיפור "בין שאד הדברים עוד ספוד אהבה עגכוכי" )שם ,עמ' (33
ביוגרפי" )שם ,עמ' ( 122

"סיפור התבגרות

תוך הסתייגות מפורשת מהפרשנות שהתייחסה לסיפור מן

הממד הלאומי.

2

דאה דן מיכמן" ,השואה בעיני ההיסטוריונים ,הבעיה של המשגה ,תיקוף והסבר",
השזאה זחקרה ,מורשת  , 1998עמ'  .41-13מכמן מוכיח כי יש גישות שוכרת לקטסטרופה

המכונה 'שואה ',גס מבחינת היקף התופעות הרלוונטיות להתהוותה והמתכות אותה .הוא

מציג שכי 'צרודות' של שאלות בעמ'  . 14א .האם חיתה השואה אירוע לעצמו -

או חלק

בלבד מתוך אירוע כולל יותר? מהי המהות האופיינית העושה את השואה מובחנת
מתופעות אחדותן מהי "תקופת

השואה" ?

ב .צרוד שאלות שמתמקד בהסבר

השואה :

היכן יש לחפש את "שורש" השואה ?לדוגמה ,דאה בעמ'  40הע' " . 56גולדהאגן בספדו
המעודד סעדה ,דואה את מהות 'השואה' ומאפיינה בנכרכות רחבת הקף של הגרמנים מן
השורה )'גרמנים פשוטים'( ליטול חלק ברצח היהודים ואף ליזום זאת .רצח היהודים
בעיקר במזרח-אירופה ,היה מעין 'פרויקט' לאומי גרמני .הסיבה לכך טמונה לדעתו'
בתרבות הפוליטית והחברתית הגרמנית ,שראשיתה עוד בתחילת המאה התשע-עשרה,

ושבמסגרתה נתגבש הרצון להדחיק את היהודים בכל דדך' '.דאה גם וייכבאום לודנס,
"הסבר או מחילת עונות" ]ביקורת על ספדו של דןו דוזכבאום[ ,היטלר מסע אל שורשי

הרשע )תדגום בדון קורות תל-אביב הוצ' מטר (, 1999 ,נתיב , 1999 , 3( 68 ) ,עמ' •75-72
במאמר זה אני מכסה לסמן את מכלול השאלות שמציג מכמן על פי השתקפותן ביצירות

ספרות כ"עד הנה'" ',לדבלין" וסיפורים אחדים.

3

תלמידי יניב חג'בי טוען כי עגנון היה פוסטמודרניסט לפני שהיה מודרניסט .למעשה

בדיעבד המתח בין המודרניזם לפוסטמדדניזם קשור במידת הניהיליזם ,במודעות לו
ובקבלתו הלגיטימית ,בוויתור חיצוני לפחות על מאבק על דדך ואמת .עניין
הפוסטמודרניזם תליו באתוס לש החוקר או הפרשן .לדעתי ,עגנון לא היה פוסט-

"עד הנה" כמבוא לשואה

113

מתמש.ך ולפיכן סיפורים הנכתבים בארץ מיד לאחר השראה ,ואלו המתייחסים

לימיה הראשונים של המדינה ,ממשיכים לפתח את התניות השראה .כן הוא
בסיפור "כיסוי הדם" ,בר נאמר במפורש שדפוסי ההתנהגות היהודיים שגרמו

לשואה מתחדדים בארץ

" -בארץ ישראל גרוע מבחוצה לארץ" 4 ,כן הוא גם

ביצירות אחרות שנדפסו בכרן עד הנה" :לילה מן הלילות"

אשמה אישית כלפי קרבנות השראה" ,תהילה"

)(, 1950

)(, 1952

המבטא

"עד עולם" )( 1954

שנחתן מהרומן שירה )  ( 1955-1949ר"פתחי דברים" הממשיך את עלילת "עירו
6
ועינם" )  ( 1950ובר מבטא עזרא טריו שאינו אלא אליהו הנביא פקפוק בערן
5

המדינה "וכמר שאמרתי אין בי שמחת המדינה"

השונים מהתהליכים הציוניים

-

-

לצד תהליכי ישועה וגאולה

החילוניים ,המתחוללים בסיפור "פתחי דברים"

והמתבטאים בגלגולי משפחת רחביה ומשפחת ברימרינדה הערלות מגרמניה
לארץ ישראל .גם יצירות המופיעות בסמוך ונראה ,כגרן "שני ת •iח שהיו בעירנו"

) ( 1946

וסיפורים אחדים שלוקטו לספר המעשים הן תגובה על חורבן יהדות

אירופה ובראשן "הארונית והרוכל" הכלולה בסמוך ונראה ,היצירה הראשונה
והמפורסמת ביותר שנכתבה כתגובה ישירה על דפוסי התנהגות לארמיים שתרמו

להתהוות השראה.י יחסי יוסף

 -הלני ,הגיבורים הייצוגיים בעלי השמות

הסמליים ב"אדרנית והרוכל" מהררים מודל ליחסים הפסיכולוגיים והמיתולוגיים
הנרקמים בין המספר גיבור "עד הנה" ולארונית בריגיטה .כן גם האש והעצים

) ( 1962הוא קובץ סיפורים שיוחדר בעיקר לשראה.

8

מודרניסט כמרבן האנרכיסטי .היום יש נטייה גרברת כביקורת הפרסטצירנית לעדכן את
ביקורת עגנון לנירונים פוסטמודרניסטיים ,כפי שכדרר הקודם חיתה נטייה חזקה לחלן את
עגנון.

4

עגנון" ,כיסוי הרם" ,לפנים מן החומה ,שרקן  , 1976עמ' •66

5

התפרסם לראשונה כ"פתחי דברים" ,שרקן  , 1977ולפי הערכתה של אמונה ירון ,כת
המחבר והמהדירה של כתביו הוא סיפור משגרת החמישים.

6

"פתחי דברים" ,עמ'  . 701עזרא טריו 'המצרי אצל המספר• הוא אליהו הנביא .טריו הוא

שיכול )מטאטזיס( האותיות של 'וייטו• שפירושו כגרמנית פרש .עגנון עצמו מעלה
כסיפור כהרחבה את נושא הרייטר

-

הפרש שחטף ילדה ועמדתו של טריו ככגד

'המוסר• האבירי .פרשת הפרש מתקשרת לפרשת רחביה השייך לצאצאיהם של כני רכב,

הרכבים ככי יהונדב שלפי האגדות )ראה ספרי ,קול הנשמה ,אוניברסיטה כר-אילן , 1985
עמ•  ( 136-131 , 89-85יש להם חלק חשוב כגאולה" .פתחי דברים" הוא סיפור צופן

חשוב כיותר להבכת נושא החורבן והגאולה כהקשר השואה והקמת המדינה .והוא ראוי

לעיון כפרד ומקיף.

7

דן לאור ,חיי עגנון , 1998 ,ראה כמפתח הספר

8

ראה "האש והעצים"' ,התנצלות' של עגנון כעמוד האחרון " 336ספר תכלית המעשים

:

"הארונית והרוכל" ,עמ' •724

מיועד היה לספר מעשי אחינו שכגליציה כזמן שהיו שרויים כצילה של מלכות

הלל ריס
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עגנון מציין כי מלחמת העולם הראשונה חיתה תחילתה של השואה" .קודם
שבאה המלחמה הראשונה שהיא תחילה של המלחמה השכיח שהביאה פורענות על
העולם ובראש כל העולם עלינו שאותנו בלבד יודע הקב"ה מכל משפחות האדמה

על כן פוקד עלינו את כל עונותיהם" 9 .בלשונו של קורצווייל במסתו "הנחות יסוד",
התמוטטות הוודאויות הדתיות המתחוללות מראשית תקופת ההשכלה בגרמניה
ובעיקר ממחצית המאה השמונה-עשרה ואילך' היא ביטוי מובהק להתפוררות

העולם הישן.סי התפוררויות אלה מוצגות בפרט ביצירה "בחנותו של מר לובלין"
)להלן " :לובלין"( ,שם הן חודרות אף לעומק ההיסטוריה האירופית המיתית

לתקופת קול הגדול בלב ימי הביניים

-

-

ומוצגות בהקשר היסטורי מודרני רציף

ומנומק ובדרך אמנותית טיפוסית לעגנון' המתמודד עם שאלת המשבר הטוטלי
ביחסי גרמנים ויהודים .יש להתמקד במיוחד בדמותו של ישראל נצח הנזכר
ב"לובלין" ,שנכדו גר בבוטשאטש ומר ארכו )אחרון( לובלין 'גיבור היצירה הבדיוני

והסמלי ,הוא צאצאו הישיר .דמותו של ישראל נצח מבטאת באופן בולט את חלקה
של ההשכלה היהוידת הגליצאית שאישיה היגרו לגרמניה .טיפוסיותה וייצוגה של

השכלה זו מיוצגת בתהליכים סוציולוגיים והיסטוריים .ישראל נצחיי ההיסטורי
הוא אחד ממוריו הבולטים של משה מנדלסון ,והוא אבי אבות המשכילים ,המבשר
את תפקידם הטיפוסי של שאר הגליצאים ,ושאר יהודי המזרח ב"עד הנה" ובעיקר
דמותו המרכזית של ד"ר מיטל .פרשת התערותם של יהודי גליציה בגרמניה חוזרת
ונוכחת בנובלות הללו וביצירות אחרות ,כדוגמה להשפעתם על התרבות הגרמנית
ועל התרבות היהודית הגרמנית המקומית וכדוגמה להתהוות דפוסי ההתנהגות

הטיפוסיים ,המתוארים בסיפוריו של עגנון z.י
ארסטדיך ומעין מנוחת שלרם חיתה שם עד לאותו תשעה באב ששנת תדע"ד
שהתחילה בר המלחמה הגדולה שמהלנת על כל הדודות ובכל הארצות עד שידחס
המדחס על עמו ויאמר לצרותינו די".

9

עגנון ,החזנים ,עיר ומלואה ) (, 1970עמ' • 122

10

ב' קרדצריריל ,ספרונתו החרשה המשך או מהפכה ,שרקן  , 1959עמ• " . 16חילוניותה
של הספרות העברית החדשה מותנית בזה שהיא בדרכה המכריע צומחת מתוך עולם

שנתרוקן מתוך הוודאית הקמאית ברקע של קדושה החופפת על כל תופעות החיים
ומרדדת את

11

עדנן,, .

ישראל נצח הוא ישראל בן משה זאמרשץ מגליציה שנולד בשנת  1700רמת בכדררי
בשנת  . 1772הוא פרסם בשנת תק"א )  ( 1741את ספרר נצח ישראל ".עניין מיוחד בנער

גילה משה מנדלסרן מוסרי" ,כך נותב עליו שלמה מימון ישראל ,דאה צינבדג בספרר

תולדות ספרות ישראל  ,נדן ג , 1958 ,עמ'  . 306הוא נדנד בספרר של עגנון "לרבלין"
נזקן זקנו של מד לרבלין גיבור הספד שהוא היהודי המתבולל הקלאסי .דאה שם בעמ•

173-172 , 150
12

רנן נדנד שם נכדו יעקב נצח.

דן מירון" ,אשכנז" ,הרופא המדומה ,הקבץר המאוחד , 1995עמ•

: 288-281
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שתי הנובלות "עד הנה" ר"לרבלין" הנזכרות אינן באות לתאר רק רקע היסטורי
כללי של תקופת המלחמה הראשונה ,בשילוב פרשיות אוטוביוגרפיות ,ולאפשר

הבנה של הנושא ההיסטורי ביצירת עגנון י אלא הן נכתבו במובהק "על השגות
הדברים" )"עד הנה" ,עמ' פה ,פח( מתוך תכלית מכוונת ועיקרית להסביר ממדים
מרכזיים של השראה דווקא ,כמר ייחרדו של "האופי הגרמני" .יש בכך תרומה לא
פחות נכבדה לעניין ההתמודדות עם השראה מזר המצויה ב"כיסרי הדם" ,שבר
נושא השראה הוא מפורש ,והמציין בעיקר את 'האופי היהודי' השלילי כגורם

לשואה :

"אילמלא מלשינות התוודעות לרשות ולשרן הרע לא חיתה צפררן אחת

מישראל

"עד הנה" ,כמר תאומו הלא זהה "לרבלין" שנעסוק בר

ניזרקת"13 .

בהרחבה במקרם אחר ,מציגים ,בכוח העיבוד האמנותי של עגנון ,מהלכים

היסטוריים וסוציולוגיים חמורים ,הצוללים למעמקים פסיכולוגיים פרטיים

ולארמיים

ומעצבים אותם בדרך האליגרריה

רהסמל14 .

עיצוב טיפרלרגי,

סטראוטיפי רארכיטיפלי של דמויות גברים ונשים ,דפוסי התנהגות ,דרכי ייצוג
של המעמד הבינוני ,תיאור משררת טיפוסיות ומעמדות

-

כל אלה נותנים ביטוי

לאופקים התרבותיים ,המיתולוגיים והאידאולוגיים של התקופה המתוארת,
ל"מילייה" ולחלל התרבותי שהתנו את אפשרות השראה.
עגנון ברחן בסיפור שדה של הנמקות מנטליות ,סוציולוגיות והיסטוריות שבהן
מוצג העם הגרמני בסיפורי תוך הדגשת הטיפרלרגיה הרלוונטית ובמקביל מוצג

העם היהודי י ובלשונה של לוטה ,אחת מבנותיה של בעלת הפנסיון

הסיפור עוסק :

ב"דת ארץ פיזירנרמיה ונישואין" )עמ' קיז(.

לדוגמה ,ב"עד הנה" מתוארת הדירה ששכר המספר באחרונה ,אחר שעבר

מדירה לדירה ובלש תוך כדי שוטטויותיו את אורחות גרמניה .זוהי דירתה של
"שרת הכלבים" ,הגברת בלרטררארם

-

כלומר ,עלוקה ,תולעת דם ,מוצצת דם,

המרוהטת בפיתוחי "האגדה הגרמנית" ,שגיבורה "האגין שבניבלרנגן" ,גיבור
שירת הניבלונגים" ,הציץ מן הקיר שכנגדי ,הסביר פנים מתוך אכזריותו הנאיררית"
)עמ' קכז( .גם

לאחר שעוקלו כלי הבית "הצצות שלו היו כמין דיבור של זעם ] [...

"אחרית רבד" ,בדמי ימיה ועוד סיפורים ,שרקן

. 1992

שם משובצות העדות על

המנטליות הגרמנית-יהודית בסיפורי האהבה :בדמי ימיה ,פדגהיים ,פגים אחוזת,

הרופא וגרושתו י גביראלה .יש כמרבן להבדיל ביז יהודים גליציאגדים כפריים ואנשי
עיירה לביז יהודי ריגה כמר ביז גרמנים שרראביים ,באזראדיים אר סאקסרגיים לביז
תושבי עדים גדולות כמר ביז תושבי בלרין לביז זקני לייפציג.

13

"כיסוי הדם" ,העדה  4לעיל ,שם ,עמ'  . 66-65על הנרדמות החברתיות הלקויות דאה
מאמרי "פירוש לכיסוי הרם" כקורח ופרשנות 1976 , 10-9 ,עמ•  159-117רכז "העדות

נוספות לנושא השראה" ,נתיב  (58 ) 5אלול תשנ"ז ,ספטמבר  , 1997עמ• •92-87
14

אברהם סרלטמ" ,yעגנון וההיסטוריונים" ,ביקורת ופרשנות , 1976 , 10-9 ,עמ• • 17-6
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עם עיניו הזועמות שדומות היו לעיניו של הגנראל ווראנגל שהברלינאים היו
קוראים לו אבא וורנגל קשות ואכזריות היו ,עם תוספת דבר שחציו יאוש וחציו

תאווה ללא מצרים" )עמ' קסג( .המספר חש בטיבו של האגין ,הפרוטו-נאצי ,רק
לאחד ש"ניטלו כל הכלים" (,םש) ואילו גברת בלוטוואדם סחטה מהמספר שכד
חצי לימון ו"חייכה לה כדדך שגרמניות מחייכות" )עמ' קסו( .זוהי הדידה שבמבט

ראשון הבטיחה מנוחה ולמחרת התגלתה כמלאה ריח של צואת כלבים .גברת
בלוטוואדם גזלה מהמספר את סמל האם ,סדין הפשתן שנתנה לו אמו )עמ' קסה,
קסו( .בלשון פסינו-אנליטית גזלה האישה הגרמנייה את 'הפאלוס' של האם
היהודייה15 .

הסידן שהעניקה לו אמו של המספר מסמל את הטוהר ,כמטפחת

בסיפור "המטפחת" ,שהונחלה למספר על ידי אמו .טוהר הסדין מעומת עם חוויות
הכישלון והטומאה של המספר ,שהסיפור דווי בהם ,והכרוכות בעסקיו המפותלים
עם בדיגיטה ,שלוש בנותיה של הגברת טדוצמילד וסיפוריה של הדודה כלוטילדה.
תחושת האשמה המינית של המספר מתבטאת בהתפרצויותיו בעמודים קטר וקיט

"המגיד לאדם מה שיחו ודאי יגיד לי ביום הדין כל שיחה ושיחה ששחתי

עמה"16.

משפט זה חוזר פעמיים בעמודים אלה ,בשינויים קלים .ובעמ' קכב נאמד:
"כשביקש בלעם לאבד את ישראל גידה בהם את המואביות" .המספר משווה עצמו
שם

למצבו לשל ,,

גדשום בן הרב אביגדור ראש המתנגדים גיבור סיפור "הנידח"

באלו ואלו )עמ' לט( כשפגע במפתיע בזקן אחד .התרפסו בקלקלתו בסימטה ,לאחד
שפקד את השטיבל של החסידים ,ומביע מה איומה הדגשת בגידתו " .הגיעו
בעצמכם אדם הולך מעם כרבדיה ופוגע בו אחד מן המתפללים בהיכל הנאורים,

כלומר מאותם שרגילים אנו לקדרתם יהודים מתבוללים והזכיר לו זה את פרשת בלק
ובנות מואב

-

כמה נבהלה נפשו' .מע) ,,קכב( .אשמה מינית על קשר יהודי עם בת

נכד פוץר גם ב"כיסוי הדם" בתיאור ייסודיו של אדולף החושש שמה עיבד גויות

שיצא מהן

היטלד17 .

ולעומתו מוצגת ב"חנותו של מד לובלין" דמותו הטהורה של

יעקב שטרן• שאמו נפטרה בלדתה אותו• המחפש כל ימי חייו את "צל אימו"
והשואב את זיכרונותיו על בוטשאטש מסיפורי סבות סבתותיו• לא במשמעות
האירונית של 'סיפורי סבתא' אלא כביטוי של גילגולים מיתיים של סיפורי אימהות.
15

על נושא הפאלוס הנשי ,דאה פרקים שונים בספדו של מרדכי גלדמן ,ספרות
ופסיכואנליזה ,תל-אביב

, 1988

ובפרט בפרק החמישי על תודתן של מלני קליין

וג•וליה קדיסטבה וכן פמיניסטיות צרפתיות אחדות בפרק העשירי והביבליוגרפיה שם

עמ'  . 136-135העניין מצדיך פיתוח של דמותו הנשית של המספר ביצירת עגנון.

16

שו"ע ,או"ח סימן ד"מ סעיף ט" :ואם סיפר עימת ושימש] ,נ[אמד עליו :מגיד לאדם
מה שיחו )עמוס ד ,יג( אפ' שיחה קלה שבין איש לאשתו מגידיך עליו בשעת הדין".

17

גרנות לועג לחרדותיו של אדולף ושל המספר בכך שמייחסיו עם גויות נגרמה השואה,

כלומר נולדו היטלר ודומיו ,דאה משה גרנות ,עגנון ללא מסווה ,הוצאת ידון גולן , 1991
עמ'

• 19-10
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"אם כן ממי קיבל מר יעקב את סיפורי העיר ? קרוב לוודאי מאמה של אמר קיבל'
שקיבלה מאמה ],[ ...רכל מה שראתה ושמעה במאה שנה ושבע שנים ימי שני חייה
לא זז מעיניה ולא מש מפיה .ומפני שלא יצאה כל אותן השנים מן העיר .ראתה את
כל המעשים ושמעה את כל שהיו הזקנות מספררת ממה שארע בימיהן וממה
ששמעו מאבותיהן עד לדורות הראשונים ,שהעולם היה לעצמו ועירנו חיתה

לעצמה) ".עמ'

(. 168

תולדות הסיפור ויציבותו קשורים באנטי-מוביליות,

בהתנגדות פנימית לאיום המודרני אשר מכוחה לא יצא יעקב שטרן מעולם
מעירו.

הסיפורים המאוחרים של עגנון משנות החמישים הם לפעמים סיפורים של
"צביעה לאחור" ,היינו ,שבאמצעותם מפרש עגנון מחדש את יצירתו ומנסה

להבין אירועים שהתרחשו מאוחר יותר :זהר ניסיון להבין את ההיסטוריה לאחר
שנפתרה חידתה ,כאמור בישעיהו מא ,כב-כג" :יגישו ויגידו לנר את אשר תקרינה,

הראשונות מה

הנה ] [...

הגידו אותיות לאחור ונדע כי אלוהים אתם" .טכניקה זר

נוקט עגנון במפורש בסיפור "כיסוי הדם" ,שבר חרא מזכיר את "רחיה העקרב

למישור"

): (1912

"פעמים הרבה עמדו להתיר אשה מכבלי העגון ובא המעגן

פתאם .נזדמן לי קונטרס אחד כמדומני רחיה העקרב למישור שמר ומצאתי שם

סיפור המבהיל את הרעיון בעניך התרת עגונה" )"לפנים מן החרמה" ,עמ' (. 91
משמערת המשפט היא כי הישועה תברא לאחר שיתייאשו ממנה .ב"כיסרי הדם"

מתייחס המספר גם ל"אררח נטה ללון" ולבעיית העגינות בכלל )עמ' (. 53
הסיפורים שכתב עגנון לאחר השראה מוצגים כמרדי דרך המתאמים בין הבנה
מוקדמת להבנה מאוחרת .למעשה תופס עגנון את משמערת יצירתו

בדיעבד :

"הרבה דברים שאוער אותנו בימינו הרי הם תולדות אותם המעשים שלא ראינו

אותם כדאים ליתן דעתנו עליהם") ".כיסוי הדם" שם ,עמ' (. 65
"עד הנה" מציג את ההיסטוריה ואת הסוציולוגיה של גרמניה ,לפחות
מבחינות מסוימות שלהן' כהסבר לשואה .בגישה כזר מסביר דניאל גרלדהאגן את
הרקע הסוציולוגי שאיפשר את השראה בספרר תליינים מרצון בשירות
היטלר' ורואה בר ביטוי למנטליות גרמנית בסיסית ,כזר שרווחה כשכברת רבות

בציבור של המעמד

הבינרני18 .

פרט לחשבון היהודי-הגרמני המשותף עררך

הסיפור "עד הנה" שני חשבונות

נפרדים ;

חשבון העם הגרמני וחשבון העם

היחרדי ,מבלי לעסוק בחלוקת נטל האשמה .ביצירות אחרות של עגנון הקשורות

לשואה ,אלה

"הפינקסירת" 19

הכתובות כהיסטוריוגרפיות יהודיות בדרמה

18

ד"י גרלדהאגז  ,תליינים מרצון בשירות היטלר  ,תל-אביב תשנ"ח.

19

על יצירות פנקסירת ראה רז מיררז" ,לבירתו של הז'אנר הזר :לבעית אומנות הררמאז
של ש"י עגנרז" ,הרופא המדומה ,עמ'  •344-307שלא בצדק נוטים למעט בחשיבותם

הז•אנרית של הממרארים ,כמר חטיבות שלמרת עביר ומלואה ,אבל כבר קררם לכך היו
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למקרלב20 ,

מזכיר עגנון את הנאצים בשמם ובהקשרם ההיסטורי-הקונקרטי,

ואילו בנובלות "עד הנה" ר"לרבלין" אין הנאצים נזכרים כלל ,מפני שעדייך לא
היו קיימים בשמם .עם זאת ,הסיבות שאיפשרר את תקומתם היו קיימות גם

קיימות ,רכן היו גם אבותיהם שהכילו את הפוטנציאל

הנאצי.

הנושא שמעסיק אותנו כאן הוא הקשר העמוק שבין עולמו של המספרי

המפקפק בערך ה"אני" שלו מתון תחושת האשם על תרומתו לתהליכי התבוללות
בעולם הבוכרי לבין הניסיון למצוא את מקומר כמספר בעל יעוד אלוקי .לפיכן
הוא ברנה אמצעים פסיכר·פראטיים לעיבוד חומירם ביוגרפיים ועיצובם כחומרים
מיתולוגיים .הארת תהליכי המעבר מ•אני' ל•עצמי' ,מפסיכולוגיה למיתולוגיה,
באמצעות המעשה האמנותי ,הם שעומדים במרכז העירן במאמר זה .ברקעו

כצבים שלרשה מחקרים מן השנים האחרונות ,אמנם בהיקפים שונים ,שהתמקדו

בסיפור "עד הנה" :מחקרה הנזכר והמקיף של ניצה בן דב;  21מחקרו של רומן
כצמן אשר בחלקו האחרןו עוסק ב"עד הנה" 22ומאמרו של עודד מנדה הלרי23 .
המחקרים הללו יידונו בהמשך ככל הנדרש למאמר זה .יניב חג•בי כותב על

פילוסופיית הלשון של "עד

הנה"24.

מלבד זאת ידועים כמרבן העיונים הקודמים

הרהורים וערעורים על ז'אנרים אנקדרטאדיים ודומיהם וראה בהרחבה במאמרו הנ"ל
של דן לארד ,עמ• " ,97-86סיפוירם בלתי גמורים ,סחירות עריוניות ,עד לפניה אל

הצוררת המסורתיות ,הגניארלרגיה ,המרמרבךר והילקוט המדרשי" )עמ•

; (97

לארד

מסתמך בעניין זה על גרשם שלרם ,שם בעמ• •92
20
21

יוסף ירושלמי ,זכור )היסטוירה יהודית חיבורן יהודי( ,הצראת עס·ערבד ,חשמ"ח.

ניצה בן דב )לעיל ,הערה

(, 1

עמ'  . 122-11עניין המספר שמואל יוסף הוא הטיה מן

האישיות המספרת .שמואל יוסף זה כיניו שיררותי קמעה שהמבקרת נותנת אר מסמנת

בר אח המספר מחרך הסק הגירני ששמר של המספר הפךר משם חברו .השם שמואל
יוסף הוא רק שם מרסק אבל לא שם שנזכר רכן לא שמואל סתם כפי שהחוקרת מכנה

למספר דרך ידידות .גס חברו ששמר הפרך משמר גס הוא אינו נזכר כיוסף שמואל אלא
כיוסף ב"ח בלבד .לדיוק הזה יש משמערת רבה לדעתי ,כי הסימן שבר צרה הסרפד

לםמן אח המספר הוא היפוכו של ירםף ב"ח בקשר שבr

"עד הנה"

ל"אררn

נטה

ללון" ,המכרסם על מרטיב הפוגרומים ההופכים אח "עד הנה" לסיפור איוב קדם·
שואתי .מר יוסף ב"ח מספר כיצד כל משפחוח נספחה ,ראה עמ• פג-פר.

22

רומן כצמן ,מיחרפראםיס  :תאוירה ,שיטה יושרם במבחר יצירות של פ.מ.דרםטיובםקי רש"י
עגנןו ,חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,אתיבריםטח בדאילן ,חשנ"ט.

23

עודד מנדה-ליו" ,חברה במלחמה :עיןר ב'עד הנה'" ,חקרי עגנון ,בעירכת הלל יום

והלל בחל ,הרצאת אוניברסיטת בראלין ,עמ• •320-313
24

בהצעת חזה בשנת ) 1999דיםרטציה( מציג יניב nג•יב חפיסת שפה כבסיס למחקר

משררה בr

"עד הנה" לש"י עגנון ל·  •Georges Perec, la Vie mode d'emploiבמסגרת

המאמר הדה איינ עוסק בנושא הלשוני שציבירה רב•חפיםח השפה• בה כדי לא להיכנס

לתחומו העמוק והייחדוי של ח'גבי ,תלמדי מחקר שלי.
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על הנובלה ,שהחשובים שבהם הם מסתן של

קןןצןןייל 2S

רמסתן של אברהם

קריב26 .

"האני //הקונקרטי והתמלאות "העצמי" הארכיטיפאלי
"אף הוא איבר יודע על עצמו הרבה ,אף על פי שמהרהר על עצמו הרבה"
)עמ' מט(.

"אותר גולם אותר חסר דעת שרואים היו אותר משולל רצון י קפץ והוציא את
חפצי מידר של החיל כשהוא מגמגם ,אני אני אני" )עמ' סד(.
"אמרה טשארני ,לא את ולא הוא יודעים מה שמר ,שניכם אין אתם יודעים
כלרם" )עמ' קמט(.
"אם אני אני הוא" )עמ' קנא(.

רבות דגר בייצר גר של המספר ביצירותיו האוטוביוגרפיות של עגנון י פחות
בפונקציה הפסיכולוגית-האסתטית ,ויותר בפונקציה הטכנית הידועה כ"דמרת
המספר"27 .

הכוונה בפונקציה הפסיכולוגית-האסתטית ,מבלי לנסות להסביר

כיצד ומכוח מה היא נוצרת ,היא לכרלירת של האישיות הדוברת-המספרת,

המתפתחת והמיוצגת מתוך רצף חוויותיה והמשתמעת מכלל היצירה ,לרבות
הפונקציה הארכיטיפאלית המגולמת בידיעת-הכול של מספר-העל ובדרכי
הסוואתה ,מה שנקרא לפעמים "סמכות המספר".
בסיפור "עד הנה" מתרחש מעבר מייצוג ה"אני" במרבן הצר והדדוקטיבי

ל"אני-הסימברלי" .התהלך הזה אינו רק תהליך דיאכרוני בסיפור לאורך ציר הזמן,
אר לאורך התקדמות העלילה .המספר מכיל בתוכו עוצמות וסתירות שרנות

הנחשפות לפי גירויי העלילה.
רומן כצמן בנה שיטה מיוחדת לאפיון התהליך המיתר-פואטי המתרחש בכמה

מסיפורי עגנון י המסתמכת על הגדרתו של אל כסי לרסב כי "מיתוס היכר היסטוריה

25

בררך קרצרררייל ,מסות על סיפורי

גענון :

"זרד ללא מלבשוים וללא ספרים" ,שרקן

תשל"ר ,עמ' •182
26

אברהם קריב" ,ידביר פרצרפין וקלסר אחז" ,מאונים מא , 1975 ,עמ' • 17-8

27

הדירן בפונקציה של המספר היה מפותח מאזר בשגרת השישים .מאוחר יותר נזרן נושא

המספר כזמרת ביצירות עגנןו בפרט במחקרו של גרשון שקד על "אורח נטה ללון":
"המספר כמחבר" אמנות הסיפור של עגנון ,תל-אביב ספירת פעולים ,הרצאת הקיבץו
הארצי  , 1976עמ'  ; 278-228שמואל כץ ,הגיבור בעיני רוחו :אמנות הסיפר של גענון

ב"אררח נטה ללון" ,תל-אביב ,הצראת עקד • 1985

הלל ויס

lZO
אישיותית נסית שניתנת

במילה"28 .

על טיבו של הנס רעל תהליך התרחשותו

כתהליך פסינו-פואטי ולא רק כתהליך המתרחש במילה אלא מיוצג בה אנו

עומדים להתעכב ארוכות בהמשך  .הנס הוא החישוף של המשמעות הפנימית
החבויה שנחשפת ב~תה ובאופן מפתיע.

לערמת זאת מדגיש מחקרה של ניצה בן דב בעיקר את הדחפים הליבידרנאליים
של המספר כאישיות פרטית ,הממוקדים במפגשיו המתסכלים עם הגרמנייה

הנרכרייה בריגיטה שימומן' האישה הדימרנית" ,לילית" המיוצגת כלפי חרץ'

בטקסט הגלוי ,כרבת

חן29 .

נראה שהמסר ,המשמעות והמטרה של "עד הנה" )רכן

של "לדבלין"( שונים לחלוטין  .אף שכל התיאורים הנרגעים לענייני המספר כפרט
משקפים קורים אוטוביוגרפיים

-

לרבות הפן הפסיכולוגי של קרע הזהרת,

המתבטא בהתפצלות דמות המספר לדמויות אחדות ,מהן כפילים באנלוגיה ישרה

וניגודית אנטינרמית ומהן רק נגזרות של תכונות נשאפות אר

דחרירת30 ,

ולרבות

ביטויי האשמה ,הווידוי והתיקון כמבנה טיפוסי במכלול היצירות של עגנון

-

הרי שעיקר משמערת ההתפתלויות הללו הוא בהתלכדות התחום הפרטי עם

התחום החברתי' הלאומי' ההיסטורי רהמטאפיזי' רעם השאלות הגדול דת של
הקיום .המספר שואב את כוחו מההקשר ההיסטורי ,החברתי והדתי ,ובתוכו הוא

נוטל חלק כדמות ספרותית .באמצעות הסמלים שהוא מעצב ביצירתו הוא משפיע
בדרכים שרנות על לב ההיסטוריה המיוצגת בסיפור ,ומגיב על שאלות השעה.

הסמל הוא המתיך את מכלול ההיענויות הללו מתחומים שונים לעניין אחד .
28

כצמן מגדיד בדיסדטציה שלו )בתקציר החיבור ,עמ'

(2

את תופעת המיתרפראסיס

כדלקמן" :התגלות של היסטוירית האישיות ,כשהאישיות מופיעה בבחינת האחדות
של תכליתה הטרנסצנדנטלית ומימושה ההיסטורי-אמפירי" .כצמן אינו מתיחס לא

לנושא האדכיטיפלי ולמעשה לא לתהליך ההתוודעות הפסיכולוגי העובד על המספר
ביצירה ,אלא לטקסט כברנה את תהליך ההתגלות אצל הקורא .אני מתיחס לטקסט
כמתורך בין מצבי תודעה שונים של המספר כשמעמד הקורא הוא משני ואיני מתייחס

לטקסט כממלכה נפרדת ואוטונומית.

29

בן דב )לעיל,

העדה (, 1

על בירגיטה הדימרנית ,לילית ,עמ'  . 31-25השררה מחקריה של

דינה שטרן :בואי שירה בואי ,ראובן מס תשנ"ב ,הגנידה ולקחה על "שברעת אמונים",
שרקן  , 1989במחקריה היא מרבה לעסוק בנשים הדימרנירת.

30

הדמיוות בסיפוירם הללו מתפצלות מדמות מרכזית אחת ,שהיא פעמים רבות המספר
המוצג כיעקב עמדין ופעמים יוסף אייבשיץ ב"קשדי קשרים" ,סמוך ונראה ,עמ'

, 190

היינו שהמחלוקת הרבנית-שבתאית היא בתרך נשמתו של המספר ויש לכך מקבילות
רבות וחשובות בסיפורים אחדים .רכן עין וגימל )כאותיותיו הראשונות של השם עגנון(
ב"עידר עוינם" רב"עד עולם" וכן הרעיון ששמר של עגנון הוא השם המפורש ב"פתחי
דברים" ,עמ'

: 105

"שמירם שנברא העולם רעד שבאתי לא נצטדפר האותיות הקדושות

לשרם שם כשמי• פתאום באר מי שבאו ונטלו להם את שמי''.
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עירן זה משייר עצמו למגמה של אותם מבקדים ש"טער" לדעתה של ניצה בן
דב כשעסקו בפן ההיסטורי ,החברתי והאידאולוגי על חשבון עולמו הפנימי של
הפרט שהוא עיקר הסיפור ,וראש וראשון להם בדרן קרדצררייל .נדאה לי
שכתוצאה ממגמה מקובלת בשנים האחרונות ,הן בסיפורת והן בביקורת,
לטשטש את השאלות היהרדירת·הלארמירת הגדולות ולהדגיש את ה"השאלרת

הקטנות" של עולם הפרט כאילו הן השאלות הגדולות ,בחדה בן דב לשחרר את
הסיפור מהלחץ הלאומי  .מהלן זה הסיט את תשומת הלב מבקודרת הכובד
בסיפור .גם ההתמודדות עם הארוטי' שהוא נושא הסיפור אליבא רביצה בן דב,
נושאת

משמערת

שהיא

מעבד

להרפתקה

אישית,

הרראלטדיאני

במרבן

המלירדיסטי ,של מספר שנתייאש מהרפתקת בדיגיטה וחזר הביתה ,לארץ

ישראל ,כדי לעדור את גינתר.

31

ה"חלרם הציוני" מקבל בפרשנותה של ניצה בן

דב משמערת מלירדיסטית ,המצמצמת את המשמעות של מכלול הדחפים
הלאומיים המוצגים במלוא הפרובלמטיקה שלהם ,והערלים בסיפור במפורש.
מלכה קרובתו של המספר חושדת בציונות "שמא מחמת שכל מקרם שאדם מצרי
בר דואה את כל שאד המקומרת כאילו הם יפים יותר .אל תחשדני שחולקת אני

על הציונות ,אם אומד שמא כל הציונות מאותר הטעם הוא .אתה יודע שמרננת
אני למנוד שעדרת ראשי ובלבד שאזכה לגרד בארץ ישראל ,אף על פי כן פעמים

לבי מפתה אותי להדהד שלא באה הציונות אלא מאותר הטעם

] [...

אתה כבד

היית בארץ ישראל ,מה טעם יצאת משם ,שמא חס ושלרם מאותר הטעם שכל

מקרם שאדם אינו מצרי שם אינו מרוצה ממנו" )עמ'

מב(32.

מלכה חשה

שהציונות הנובעת מחפץ נדודים ,מאי סיפוק ,אר מכל סיבה אחרת ,היא אמצעי

ולא תכלית הסיבה הנכונה והיחידה לציונות ,שהיא בקשת הפשר לחיי היהודי'
בקשת הקודש במקומר" .הדי ארץ ישראל היא שטר נתרבה בין ישראל להקדרש
בדרן הוא" )"בלבב ימים" ,אלו ואלו ,עמ' קלה( ,ואילו הוא "בא יצרו והשיאו
31

לפי בן דב המלירריזם )ההשבחה( נתפס כתכלית ה"חלרם הציוני" .זר טעות בהבנת העניין
הציוני• שכן רק מעטים ראו בגינה ובבית הפרטי את תכלית הציונות .דאה בז דב

)לעיל•

הערה  (, 1עמ'  . 121-122מכל מקרם כשממד זה הוא ממד חילוני בלבד ,ומורחק מהגאולה
והנס ,הוא הופך ממילא לקפיטליזם ,לאימפריאליזם ,לפרסט קרליניאליזם רלפרסט ציונות.
מלכה קרובתו של המספר היא המעניקה לציונות את הסיכוי היחיד בתנאי שאין היא

ביטוי ליצר נדודים בלבד .וראה גם רז מירון ותובנתו בעניין גבולות הציונות ב"אשכנז"
הרופא המדומה ,עמ'  , 244 " 243תרבנה שאני מסכים לה.

32

"אזרח נטה ללון" ,עמ' " : 88אמרתי לו ,קצת בחיי' ? אמר ירוחם אם לא מצאת קורת
רוח בישיבתן בארץ ישראל צריך היית אדוני לאבד עצמן לדעת·אר להעלם ,אר לעלם
את

שמן "••.

והשררה לנושא הנדודים ב"עידר ועינם" .סיבת נסיעתם של גרייפנבן

ואשתו היא "לנוח מעט מיגיעת האץר" )עמ' שמג( וראה שם צירן הפגתם ממשל
הקדמוני "במקרם אינן שם אושרן" עד הנה" ,עירו ועינם" ,שגב.

חלל ריס

lZZ

לרדת" )עמ' גח( .המספר זוכה לתיקון אישי במסגרת תיקון לארמי-דתי ,הכפרי
על המספר אף שלא מדעתו ,והמתרחש באמצעות חזרתו לארץ ישראל ,ממש

כמר ב"ארדח גטה ללון" ,שם חוזר המחבר לאץר מכוח הדיבור האי·דצירגלי•
שלולא הוא  -היה מסתאב בגלוה .גם ב"עגרגרת" מתבטא הדחף הלאומי
לעלייה בדימויים ארוטיים ישש להם נמשל אליגרדי" :וזהר סוד הגדולה

והדוממות ואהבת דודים שמדגיש כל אדם מישראל" )"עגונות" ,אלו ואלו עמ'
33 (. 405
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בדומן שירח ,ההליכה לבית המצורעים היא תיקון

רה"האדרגית והרוכל" ,הסיפור הראשןו העוסק במישרין בשואה ,הוא סיפור
אדכיטיפאלי ייצוגי לכלל סיפורי יהודים-גויים ,המעצב דפוסי התנהגות הנתפסים

כגודמים

פן דרמה מציר גם בסיפור המקביל ל"אדרגית והרוכל" _

לשראה35 .

"הנעלם" ,ב"עיד ומלואה".
ההתייחסות הצינית ל"היפה שבעולמות" ; "מיטב העולמות" )"עד הגה" עמ'
קנח ,קכט( 36 ,כמושג מן הפילוסופיה של רלרטד הנוגד את תפיסות דרסו רלייבגיץ•
עניין שעמד עליו לראשונה קרדצריריל )מסרת ,עמ'  (, 123-122מבטאת לעג
לבעייתיות של ההוויה כולה כנשלטת על ידי האל.
לא ניתן להסביר את המחאה בסיפור נגד התארדיציה של "צידוק האל"

הקשורה בפולמוס ררלטד·לייבגץי בעת רעידת האדמה בליסבון -

כקטסטרופה

פדרידיינית של הפרט אלא כעיסוק בשאלות ההיסטוריות הגדולות ובקטסטרופות
הגדולות כמר מלחמת העולם הראשונה והשראה ,המעלות במשנה עוז את נושא
האבסורד אר את "היכן היה אלוהים בשואה".

פרויד היהודי ותודתו נתפסים ביצירה כנציגים של העולם השדי.י  3ממש כמר
האדריכל היהודי סימון גביל שטיפח את התפתחותם של זרמים ניהיליסטיים

באמצעות תפיסתו הפונקציונליסטית ,נטלרת הדגש
33

ראה הלל ריס ,עגדנדת

-

למסרדת38 .

חלקם של פרויד

עירו רעיכם ,האוניברסיטה הפתוחה ,יחידה  , 1979 1החיבור

בכרי על זיהיו היחסים האיכטרטקסטואליים שבין האליגוירוח למעשיה .וראה על כך
גרשון

שקד,

פנים

אחודת,

"המיתוס

ויסיפור

המעשה'"

-

על

תפקיד

האיכטרטקסטואליוח בסיפור "עגונות" ,הקיבץו המאוחד  , 1989עמי •27-11
34

ראה רוחמה אלגב ,היסוד הדתי כגורם מעצב בפואטיקה של עגנון

-

"שירה כרומן

רפלקטיבי בוחן ומסכם" דיסרטציה ,אוניברסיטת בדאילן חשכ"ט .אלגב איכה גורסת
שייסיגוריי הרומן ,סיום הרומן ,הבחירה בבית המצוערים ,חרא דחי.

35

דן לאור ,חיי עגנון ,הארונית והרוכל ,עמ' •349-348

36

היפה בעולמות ,בן דב )לעלי ,הערה

37

תרומתה הגדולה של ניצה בז דב במחקרה הוא לדעתי בחשיפת הפן הפרוידייכי בייעד
הכהי; ראה בעמי

38

68-67 , 64-63

(, 1

עמ' •120-8S

ובמפתח ספרה ,הערך "פריוד".

סימןו גביל ,ראה אנציקלופדיה עבירת ,גרופיוס לוטר )  (Gropius Walterהיה מכהל
הבאוהואס ,בית הבכייה הממלכתי ,כשכים " 1928-1918היצירה האמוכותית קשורה

123

"עד הנה" כמבוא לשואה

וסימון גביל בהפחתת עדן האדם מנזלל בפדהדיספרזיצירת רוחניות שהוליכו
לחורבן המין האנושי וממלא תרמז לניהיליזם .למעשה אלד תפיסות פרסט-
מודרניות מראשית המאה ,שאיפיינר את הניהיליזם ראיפשדר כאחת מן האופציות
שלו את התפרצות הטרטליטארירת הלאומנית ,התפרצות שהגיעה לשיאה השטני

עד-עתה במלחמת העולם ובשואה .חלקו של ניטשה את תפיסתו של

המספד39 ,

בהתפתחות זר נזכר במפורש ב"עד הנה"" :מלחמה זר חייבים אנו להודות עליה
למרדה הגרמני שהכניס דוח דעה בתלמידים לדאות עצמם יורשי יון רדומי) ".עמ'

צט( .הן סימון גביל והן כפילתה של בדיגיטיה צימדמן י הלא היא איונה שימומן י
חוזרים ומתפקדים כדמויות מרכזיות בסיפור "פתחי רבדים" שנתפרסם כאמוד

בארץ ישראל בראשית שנות החמישים .בכן ממשן עגנןו באץר הן את "עד הנה"
והן את "עירו ועינם" ושוקל את סינריי התחייה והגאולה במעבד מגרמניה לארץ
ישראל בתקופת קרם המדינה ,בשנות החמישים הדרמה לבעייתיות המשתקפת

ב"תהילה" ,ב"עידר ועינם" רב"עד

ערלם"40.

הנובלות "עד הנה" ר"לרבלין" באות להסביר כאמוד את תולדות הגודמים

להתהוות השראה .זהר המניע שלהם
הדבדים41 ,,,

-

"הביולוגיה של המאורעות" אר "השגות

וזר תכליתם הנרטיבית וביטויים האסתטי .התופעה של "השגות

הדברים" מתבטאת לא דק במישור העלילה ,אלא היא חדורה בעומק ההתרחשויות

והיא נעה בין האפשרות לאימות המשמעות כתוצאה מן ההישנות

-

מלחמת

העולם ~כתה בינתיים פעמיים מחמת אותם חרקים .הקבל את הפסוק "רעל השגות
החלום אל פרעה פעמיים כי נכרן הדבר מעם האלוהים וממהר האלוהים לעשרתו"
)בראשית מא ,לב( לחזרה הנצחית על הרבדים במרבן הניטשיאני י הקרובה לטרגיות
ולאבסורד• וכפי שביטא זאת תרמאס מאן בפתיחה ל"ירסף ואחיו" כי לכל תופעה
לתעשיה וליצור ההמוני ,משולבת במלאכה ואינה ניתנת לבידוד מאומניות אחדות",

אנצקילופריה עברית ,כדך יט בחתימת ז.ק .נקאטו זאן[ ,עמ' •286
39

ניטשה ומשנתו נתפסים בעיני עגנון באופן הפרפולאדי החיצוני ,הנאצים טיפחו את
ההשתמעויות הוולגריות של ניטשה ולא את ההשתמעויות העמוקות שביטאו הערצה
ליהד~ת .דאה זרד ארחנה ,הישראלים האחרונים ,הקיבץו המאוחד

, 1998

עמ'

 , 189-186שם חרא מציג בבהירות את העדר ההבנה ביחס למשגת ניטשה מצד הסביבה

ההמונית לערמת גשיתו המעירצה של שיראל אלדד מתרגמו לעבירת .כך גם הסביבה

הגרמנית-הנאצית שלכל היותר ניצלה את התדמית של המושגים שלו כמר "אדם
עליון" ולא התייחסה למהותם.

40

לנושא הגניזה ב"תהילה" ובסיפוירם אחדים דאה הלל ירס ,פרשונת לחמישה מסיפורי
עגנון ,עקד

, 1974

עמ'  .93-7Sבכל היצירות הללו ישנם ביטויי אכזבה מן הבית

הלאומי כמר ב"עידר ועינם" לצד ביטויי משך ותקורה ,גם לאחד התאבדותם של גינת
וגמולה הם מגתלגלים מחדש.

41

השגות הדבירם ,ניצה בן דב )לעיל ,העדה

(, 1

עמי •72-70

הלל ריס
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יש תופעה שקדמה לה וכלשרנו במשפט הפתיחה ":עמוקה באר העבר .האם לא מן

הדין שנכנה ארתה אין חקר?" 42 ,כך גם במסמני היצירה ,במשחק המשמעויות בה,
ובחידה שהיא מציבה.

שוטטותו חסרת התכלית של המספר מדירה לדירה מציגה לכאורה אזכרן
שליטה מוחלט על הסיפור ,ולמעשה במקביל ,בדיוק בכיורן הפר.ך היא מהדקת
את הפיקוח על האירועים הכמו-מקריים שהם חיקוי של מעשה האל .לשם כך
מעמיד עגנון קודים טיפוסיים של צרפן• ב"לרבלין" נוסף גם פרק אחרון המנסה
להתמודד עם משמערת הזיכרון וצררת הופעתו ,עם הלגיטימיות שלו רעם יציבותו
ומקורותיו ,כזיכרון שאינו תעתוע סובייקטיבי אלא כמה שמקנה משמערת לשואה
לאחר התרחשות

החורבן•

שאלות על אפשרות הזכירה ,משמערת הזיכרון

ומשמערת הנצחתה של ברטאשטש עלרות גם בסיפור "הסימן" ובכל "עיר
רמלראה"43 .

ואמנם כבר קררצררייל ציין ש"עד הנה" כמר "עירו ועינם" הסמוך לו,

וכשניהם גם "לילה מן הלילות" ,באים לציין את הבלרתר של העולם ,שספרים
והצלתם לא יתקנרהר .העולם נותר לדעתו יתרם ,ללא בית ,ללא דירה ללא מלבוש
וללא ספר .אפשרות השיבה אינה קיימת ,היא לעולם אשלייתית .זר אמנם שיטתו

של קררצררייל בחקר עגנון י אבל בכל הסיפורים הללו ערלות גם אפשרויות אחרות,
אפשרויות הנס ,והפסימיות של קררצררייל אינה נחלתו הבלעדית של הסיפור הזה.

אפשר להדגיש מיד כי שיבתר של הבן השבוי ,הנסכן הגולם ,מן השבי ,הוא סיפור
של פרדוקס נסי ,שמשמערתו אינה פרטית בלבד אלא גם ,ובעיקר ,לארמית" .עד
הנה" מגלם את מרטיב "הנבחר" בעל כורחו ,על פי סיפור יוסף הצדיק שנחלץ

משבירי דברים שיוכחו בהמשך  .לא לחינם מסמיך עגנון את השם הגרמני ה~ס )נרן

בשווא( למילה

נס44 .

הסיפורים "עד הנה" ר"לרבלין" מעלים שאלות על הגורמים להפיכתה של

חברה להתגלמות הרוע ,על תופעת המלחמה והרקע

לה45 .

לאחר השראה ולאחר

קרם המדינה מביט המספר על עברו כאזימרט חוזר אל שנות מלחמת העולם
42

תומאס מאן ,יוסף ואחיד )כתבים( תרגם לעברית מדרכי בן שאול ,הוצאת ספרית

פועלים ,הקיבץו הארצי השומר הצעיד מרחביה ,פרקים א-ב ,עמי • 1
43

הלל ריס" ,בין אבל להנצחה" ,דיוקן הלוחם ,אוניברסיטת בד·אילן

. 248-231

, 1975

עמי

הנושא מגיע למיצוי מרבי ב"חנותו של מד לובלין" ומגולם באישיותו

ובמידותיו של מד יעקב שטרן בפרק האחרון.

44

מלבד דומן כצמן שהעמיד שיטה לפיענוח מקומו של הנס דאה גם גרשןו שקד
במאמרו "החלום והסלע

-

בין עלילה ועלילה שכנגד" ,בתוך פנים אחרות ביצירתו

של עגנון ,הקיבץו המואחד ,עמי  ,88ובמאמרי "פירוש הסיפור 'כיסיו הדם'" ,בקרות

ופרשנות

45

)(, 1976

עמי  , 127לפרשת בן האחות בשבי.

עודד מנרה ,בחקרי עגנןו )לעיל העדה  (23עוסק בהגדרתה של המלחמה ,תפיסתה

והיחס עליה בגרמניה בתקופת מלחמת העלום הראשונה ,דאה בעיקר בעמי •315-314

lZS

"עד הנה" כמבוא לשואה

הראשונה ובחזרה לזמן הסיפר בסוף שנות הארבעים .נקודת המרקד במסלול זה
היא השראה ואימיה .במסלול הזיכרון הספרותי ,דרך "חלל המעבר" ,חוזר
המספר אל שנות מלחמת העולם הראשונה .חלל זה מגולם במעבר מאישיות
פרטית לאישיות נסית ,מחורבן לישועה אגב מאבקים היסטוריים.
המציאות במדינה בראשיתה מאשרת את חששותיו של המספר ,כי התהליך

הציוני ששיאו בהקמת המדינה לא ענה על ציפיות הגאולה ,ובפועל הוא מאשר

את כל חששותיו של ד"ר מיטל ,כי המדינה לא תהיה שרנה מן הנורמות היהודיות
שהיו אופייניות בגולה.
אין די בנושאים של פוטנציאל הרוע הלא-מודע ,של העיוורון האנושי בכלל

ושל העיוורון הקונקרטי בסיפור בפרט כדי למצרת את מכלול ההקשרים והמבנים

בסיפורים הללו" .עד הנה" ר"לרבלין" הם סיפורים אוטוביוגרפיים מובהקים,
סיפורי זיכרון בדויים ,המשוכים כלפי העבר .גם אורח נטה ללון

) (, 1939

שהוא

סיפור המשחזר וכמר ברנה אירוע מדומיין' מתרחש במרחק תשע שנים מזמן

הסיפר .במידה פחותה מהם תמול שלשום ושירה הם רומנים וידויים ,שבהם

מייצג הגיבור דמות מובחנת מן המספר' והמגולמת בדמויותיהם של יצחק קומר

רהרבסט .התודעה הפועלת ב"עד הנה" רב"לרבלין" מונעת על ידי ההורה ,זמן
הסיפר ,ומיוצגת הן על ידי המספר-העד הביקורתי והן על ידי המספר-החררה.
ההורה הסיפורי מתרחש בגרמניה ,אבל שיפוטר מתרחש בזמן כתיבת הסיפור.

עדרת מפורשת לסיטואציית סיפר זר היא כי לפעמים יש ב"עד הנה" גיחות
המבטאות את הידיעה המאוחרת של הסופר ,שעיקרה ידע השראה רכל מה שאירע

לאחר זמן הסיפור והשפיע על עיצובו .הכוונה היא למכלול של הערות והערכות
המשוכות מן ההרה הסיפורי אל אירועי העתיד' שמנקודת המבט של המספר
בסיטואציית הסיפור

-

כבר

התרחשו.

ישנן הערות מטא-פראטירת כבעמודים

כג-כד" :ואילו כתבתי סיפורים הייתי כותב סיפור של עתידות .אתחיל מן הסוף"
רכן שרב בסוף עמוד כד " :לכאורה סיפור בדרי הוא כשאר כל סיפורי עתידות
ובאמת אמת הוא" .כך הוא גם האזכור של אורח נטה ללון בעמ' פג בעד הנה :
"אחר שנים כשהלכתי לעירי שאלתי את דניאל ב"ח אם קרובו הוא" .הערות כגרן :
"ואתם אומרים למחר תיבנה המדינה העברית ועתידים כל המרמים להינטל"
)עמ• קמ( ,ר"יעברר נא ימי המלחמה ונעשה אוניברסיטה בירושלים" )עמ' קפד(

-

מתייחסות לעתיד המדינה והאוניברסיטה ,ויש להן משמערת שלילית

בסיפורים ,הן מתוך הכרה שבמציאות לא נתבטלר המרמים ,והן מפקפוק כבד
בעצם הצורך בציונות ובמדינה .יש להזכיר כי גם הסטירה "ספר המדינה" נכתבה
באותו זמן על רקע ארתה נעימה סטירית .בסיפור "לרבלין" מתבטאת מגמה זר
בהדגשת חלקם של משכילי גליציה ,כישראל נצח ,שטיינשנידר רד"ר מיטל
שהשפיעו על יהדות גרמניה ,ותרמו להתפתחות רגש נחיתות גרמני כלפי
היהודים ,וממילא לשנאת ישראל .לערמתם ב"לרבלין" מייצג יעקב שטרן,

הלל ריס
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שמעולם לא נטש את ברטשאשט ,את האידאולוגיה היהודית הכברנה בעיני עגנון,
ואת ההתנגדות ,שעגנון היה שותף לה ,להגירה ממזרח אירופה לגרמניה .כאן

מבטא עגנון מעין פרשנות היסטורית 'חרדית' לתופעה של

ההשכלה46 .

דוגמה אחרת ב"לרבלין" לתיאורי התרחשויות מאוחרות לזמן הסיפור קשורה
לדמותו של אדון פרן הער ,שפירושו הסטייר הוא "אדון-אדון" ,סוחר כשק
אנטישמי רבן דמותו של אבי בריגיטה גיבורת "עד הכה" .גם לאחר שכפרד

המספר מגרמניה רעלה לארץ המשיך אדון פרן הער לשלוח אליו מכתבים

ארצה :
)עמ'

"מכתבו האחרון הגיעכי לאחר שכיערתי עפרה של גרמכיא מרגלי"

(. 12

על פי טיעון המספר ,אירועי העתיד" ,סיפור של עתידות" )כג ,כד( איכן בגדר

דמיון אלא אמת הם ,ומסמכים את תיחומו של "חלל

המעבר"47

הסיפורי שבר

מרתכים רובדי "העצמי" במצבי צבירה שרכים הנעים בין "האני" ל"עצמי" ,עד

שהוא הופך אליגררי  .הסיפור כבכה כהטל מן ההורה אל העבר ומן העבר אל
העתיד ,כאילו הוא דבר כבראה .כך הן הערות כמר אקראיות על תוצאות המלחמה,

הערלות בדבריו של הביבלירגרף מיטל ,יהויד גליצאי "קרצקאי" שהוא ":דש"
"אנו בגליציה היינו כזהרים מלהוציא שם קרצק בלילה ,שכידוע שם קרצק שם של
שין דלת הוא" )"עד הכה" ,עמ' קכר-קכז( .מיטל הוא גליצאי שהשתקע בברלין
ומדבירו עלרה ביקורת על תפיסת המלחמה בכלל רעל זר הגרמנית בפרט .בערד

גרמניה משוכנעת בניצחונה ,תולה מיטל את כישלונה הצפוי ואת תבוסתה
במלחמה במנטליות הגרמנית .הדברים ערלים כמשל ההופך לדימוי ולסמל וחוזר
ונוכח בין שיטי הסיפור ,בראשיתו באמצעיתו ובסופר )עמודים כג,עז,קר( .משל זה
מסביר דפוס התנהגות מרכיז בסיפור ,והוא מעשה שמביא מיטל מפי שלמה

ורבין

48 :

יושב לו סנדלר שקדן ועוסק במלאכתו כל הלילה .מחתך ומתקין סוליות

46

דן לארד" ,האם כחב עגנון על השראה" הגטים חדשים , 1995 ,עמ'  ,60משה גרגרת,
עגנון ללא מסווה )לעיל ,הערה

47

(, 17

עמי •22-13

על המשוג "חלל המעבר" רעל מקורותיו ראה ירניקרט ד"ר ,משחק ומציאות ,חרגם:

יוסי מילוא ,עירכה והקדמה :רענן קרלקה ,הרצאת עם-עובד
)לעיל ,הערה

(, 15

; 1995

מדרכי גלדמן

הפרק "פסיכרלגייח •העצמי"' ,עמי  73-70עומד על שפע תאוירות

מרתקות רהרלררנטירח לפרשנות היצירה.

48

שלמה וריבן ) (1823-1910נוכר ב"סיפרר פשוט" בעמי  229ן 239-כגורס לשיגעונו של
רינקלר" :אני הכרחי אוחר ירכול אני להעיד שחרא היה יפה מסיפוריו" .למעשה כל

המשכילים הגאליצאייס הנדברים נבובלות :לשמה ורבין ,יהשוע.השל שרר בעל החלץו
יושראל דמארץש נדברים מחרך הערכה  :סחירה דר בין הערכה לבין שלילת ההתבוללות
שהביאה ההשכלה שדורה עמוקות בדמוות של מר לדבלין.
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ועוררת למנעלים .עבר עליו שד והוציא לו לשרנו .חזר הסנדלר רחת  jלו

לשרנו .הקיצור ,זה מושיט לו לשרן רזה מחתכה ,נירן שהאיר הבוקר ראה
הסנדלר שכל העוררת והסוליות שהתקין לו כולם חתרנים ומחותכים
ומקולקלים ואינן ראויים לכלום .מבין אתה להיכן דברי נוטים לשקדנותם

של הגרמנים] [...

חותכים ומחתכים באויביהם ולבסוף אינם מחתכים אלא

בעררם עצמם .מלחמה זר לא במהרה תיפסק .הגרמנים עם של עקשנים הם

] [...
] [...

אבל הדעת נותנת שאויביה של גרמניא ינצחו' שהרי הם המרובים
גרמניא נרצחה

][...

שמא אין במלחמה אחת כדי להחריב מדינה

גדולה ,הרי מלחמה גוררת מלחמה .חוזרים ועושים מלחמה שכיח [ר"ה]
ושלישית עד שחוששים ונופלים ואינם קמים )עמ' כג(.
סיפור השד המחתן בלשונות הנעליים הוא דימוי מרכזי ,צרפן המלווה את הסיפור
בצוררת ייצוג שוגרת הבערת בין משלי הזיה ומציאות.
עגנון טוען שמנגנון ההשמדה העצמית יתבטא גם בכיליון תרבותי  .לאחר
המלחמה )השנייה( לא נשארו בגרמניה אר באירופה יהודים נושאי תרבות

גרמנית .המספר שואל ב"עד הנה" מזרע לא יפנו הגרמנים ,שתרבותם הושמדה
במלחמה וספריהם היו למאכרלת אש ,לארצות קרובות דובררת גרמנית כגרן
אוסטריה רשרריץ  .התשובה המשתמעת היא מפכי שגם שם לא תיוותר תרבות

גרמנית של ממש ,אלא כנראה תרבות אפיגרכית .התרבות הרוחנית הגרמנית היא
זר שזוכרים וכרשאים ארתה בצקלרכם יהודי גרמניה.

הגרמנים יחסלו במהלן המלחמה את אוצרותיהם התרבותיים שארתם דווקא
ינצרו היהודים שהיגרו מגרמניה לאמריקה ולאחר המלחמה יחזרו הגרמנים אחר
עולמם שכשמד אצל היהודים) .כן גם בשירה " :מיום שהגיעו הנאצים לשלטון
נעשתה ירושלים מטרופולין לספרים

גרמניים ][...

שאם יבקשו כל ספר גרמני יקר

לא ימצארהר בגרמכיא אלא בירושלים ימצארהר" )שם ,עמ'

(. 136

אן סמלי הוא

בשירה ,שהספר שנמצא בירושלים הוא המהדורה הראשונה של "לידת
הטרגדיה" .לידת הטרגדיה מתון רוח הנגינה הלא היא מסתר המפורסמת של
ניטשה ,המומחזת בעולמו של הרבסט ש"ילד טרגדיה" ,מחד נולד לו ילד ומאידן
ניסה לכתוב טרגדיה לעת זקנה רבין שכי המאורעות בקעה "לידת הטרגדיה" של
הרבסט ,שהיא וריאציה על "הארונית והרוכל" כבמחזה שכתב הרברט על העבד
באסילארס והגבירה כן גם מתפקדים הרבסט ושירה כדמויות בבראה לארונית
והרוכל  .אן בעיקר מציינת "לידת הטרגדיה" את לידתה של טרגדיה נמשכת ,זר
של העם הגרמני ושל החברה המערבית כולה ,וזר של החברה היהודית שכוח
לתלות ארתה בהיסחפות אחר רעיונותיו החתרניים של ניטשה ושל קודמיו
וממשיכיו.

מיטל אינו מסתפק בהערכת סינירי הגרמנים במלחמה על פי אופיים ,הוא
מבטא ברז כלפי מלחמרת בכלל ורואה בהן עניין גריי' כמר גם אולי כל ההיסטוריה
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הגויית .מפורסמת הציטטה הצינית שלו בשם רבי ברוך ממדזיבוז' "למה עושים
מלחמות ,כדי שיעשו מרשי"ן וישירו אותם על שולחני בסעודה השלישית" )עמ'
יח( .קורצווייל פירש מובאה זו כתאודיציה עלובה של תפיסה

חסידית

פרובינציאלית המפרשת כי כל הסבל בעולם נועד כדי לפאר את ה"טיש" ,את

השולחן של

הרבי49 .

אבל זו הראייה היהודית הקלאסית על המלחמות כהבלי

הגויים ,ששורשיה נמצאות כבר בפרקי נבואה ובמזמורי תהילים.
יחסו של מיטל למלחמה מתבטא בעצב הממלא אותו ביום שהתגייס בנו' יום
שבו נוכח המספר בביתו וצפה בו .מאוחר יותר ,כשבא המספר לנחם את מיטל על
נפילת בנו ,הוא מתפלא בלבו מדוע אין מיטל זוכר ומזכיר שהוא היה בביתו ביום
שבו התגייס בנו .פליאה זו מבטאת תחושת אשם של המספר כלפי מיטל ,כמי
שהיה לו חלק בהתפרצות המלחמה ,ובליוויה מראשיתה .דוגמה להיגיון זה
מצויה בפרשת המלבושים

-

הוא זה שגרם לנשות גרמניה ללבוש בגדי גבר,

מפני שהוא שהלביש את בריגיטה במעילו לאחר שנתלשו בגדיה בתאטרון בידי
מעריציה ,ואילו נשות גרמניה ראו כי-טוב ושינו את אופנתן  .על פי תפיסתו

המלוגמנית של המספר זה היה הוא שהביא לידי שינויים בהתנהגות הלאומית של
הגרמנים .עגנון מרבה לתאר סצנות ב"עד הנה" ,וב"לובלין" שבהן נשים העושות
עבודת גברים בתקופת המלחמה משנות את אישיותן  .גם כאן' בפרשת נפילת
הבן ,ניצב המספר כאשם ,כעד-מוכיח ,וכמי שהשפיע על מיטל .לעומת האב

העצוב ,שלבו ניבא לו כל שיתרחש אם מפני ש"לב יודע מרת נפשו" ואם בגלל
השקפתו הכללית על הבלות המלחמה

-

חיתה האם גאה על בנה ,כרוב יהודי

גרמניה הטיפוסיים שהקריבו את בניהם למולך המלחמה .כבר ביום הגיוס מספר
מיטל למספר על נפילת בן ועל התנהגותו של האב ,ואגב כך עולה דמותו של
גליצאי אחר' העשיל שור בעל החלוץ  .בתגובתו המוזרה והעמוקה על פטירת

בנו• soזהו סיפור פרדוקסלי לכאורה ,ציני בחטף עין ראשון' ולמעשה רגיש מאין
כמוהו ,וכמו הסיפור על שלמה ורבין ,זהו סיפור נבואי וייצוגי.

להעשיל שור היה בן יחיד שהצטיין בלימודיו בסורבון .האב והאם ציפו
בכיליון עיניים להעלאת בנם לדרגת מרצה .והנה הם ראו את הדוור

מבעד לחלון.

"קפץ והלך לקראת השליח .הושיט לו השליח רפשה .פתח את חופשה וקרא מת

הבן .קינח את פיו ואמר ,בחור הגון היה ,בחור הגון היה ,חבל עליו שמת .ומיד
חזר

לסעודתו[...] .

מכאן ואילך עד לסוף ימיו לא שינה מסעודתו ולא שינה את

בגדיו .כאותו התבשיל שאכל ביום שבאה לו השמועה על מיתת בנו היה אוכל
בכל יום ,וכל הימים היה לובש את הבגד שלבש אותו היום" )עמ' צט( .האב פועל
49
50

קודצווייל ,מסות )הדפסה רביעית( , 1975 ,עמ• •182
על יהושע השל שוד

)( 1895-1814

לזרמיה ,א , 1962 ,עמ• •247-240

דאה אברהם שאנן ,הספרות העברית החרשה
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באופן פרדוקסלי .מצד אחד חרא מבטא ברז וזעם על שרידות חמרות וכאילו אומד'
בכך שחרא המשיך בסעודתו " :איני מתייחס אליך חמרות ,אני מבטל ארתך" .מצד

אחד חרא מנציח את רגע הפרדה לנצח ומקפיא אותר ,כי כל מה שמעבד לו אין לו
משמערת .הנצחת הבגד שלבש בעת ההודעה ,והמזרן שאכל בסעודה באותו יום

-

חם אמצעים להנצחת הרגעים האחרונים בחם עדיין חי בנר בתודעתו' קודם

שאיבד את כל טעם

חייר51 .

מיטל חרא הדמות הטיפוסית של היחרדי המשכיל המזרח אירופי' שעולמו
ההומני חיה מנוגד לדוח הגרמנית כפי שנתעבדח במיתוסים שלח" .ישבתי
וכתבתי לו למיטל מכתב תנחומיך  .אחד כמה ימים כתב לי מיטל פרטי פרטים על
חריגת בנר• ובשלי המכתב כתב ,אגלח לך בלחישה דברים שכתב לי מלומד פלוני
גרמני ,גאונם וגאוותם של הגרמנים ,שנפל בנר במלחמה וכתבתי לו איגדת

תנחומיך' וכתב לי' מלחמה זר חייבים אנו לחרדות עליה למודח הגרמני שהכניס
דוח דעה בתלמידים לדאות עצמם יורשי יון רדומי" )שם ,עמ' צט(.
בקטע שבר מאשים מיטל את פריזריך ניטשה בהשתלת רעיונות במרחם של

הגרמנים ובליברי היצר האימפריאליסטי שלחם ,שחיו שמן על מדודת המלחמה

האוכלת בניה ,קושר עגנון את החררה הסיפורי עם המיתולוגיה הגרמנית ,כסמן
למהלכים שדחפו את הגרמנים ,להיבריס שהתמיד חרבה אחדי מלחמת העולם
הראשונה .הרעיונות המוחזקים לניטשאניים ואחד כך חחידגדייאניים ,הידועים

כרעיונות "שמעבד לטוב ולרע" ,שינו את המוסד האזרחי-הנוצרי שבזר לו כל כך

"יורשי יון רדרמי"·

52

חם שביקשו להעניק חידות לאדם רבכן השיבר אותר לבין

החיות ,רחביארחר לידי שחדור היצר מתוך ח"דצרן

לשדדח"53 ,

מבלי שידעו לאן

ייסחפו בסופר של דבר .גם מקומר של פרויד ביצירה לא נעדר ,ככל שנקבל את

פירושה של ניצח בן דב לדמותו של

חערדב54

העיסוק ביצירה ב"אני" רב"עצמי",

ב"איד" רב"סרפד אגר" ,מבטא פדדיספרזצירת רוחניות ,חלון דוח של תקופח ,יצר
שדדה ,אימפריאליזם והתפתחות טכנרלגית הרסנית לאדם .המספר עגנון מזכיר

ב"לרבלין" את הפרובלמטיקה של ההמצאות כגרן הטלפון )עמי ( 118 , 19

51

מעצמי אל עצמי  ,הספד על טוננו ,עמ' •248

52

השווה ל"שיחה השכיח" בספר מר מאני לא  11ב יהושע , 1989 ,עמ'  , 144-89שם מייצג

אגרן החייל הנאצי את האידאולוגיה של גרמניה כיורשת יוון ומספר על "הקלאסיקון

הזקן עם סיפורי יון ורומי שלו" ,עמ' •94
53

ק"ג יוכג ,הפסיכולוגיה של הלא מודע )תרגם חיים איזק( ,דביר

, 1987

הדן ב"רצון

לשררה" כדחף השקול ליצר המין ,עמ' •29-20
54

ניתוחיה של ניצה בן דב לאגדות העורב מרשימים ,ויחד עם זאת אולי הקפדתו של
עגנון על דיש נשוא ובית דגושה במילה "נך~" מקרבות את המליה ליערניי בערבית
ובכסמך ולא רק לחיקוי של ארפ בגרמנית.
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והמצאות מודרניות

אחרות המוציאות את

האדם

מעצמו ובפרט הוא

בצוללות כשק אפוקליפטי מפכי שאין לו סמך מן המקרא.

,,

רואה

כל כלי המלחמה אתה

מוצא דוגמתם בכתבי הקודש חוץ מן הצוללות שעושות מלחמה בים מתחת
למים" )לדבלין ,עמ'

(, 63

כל זאת בנוסף לתיאורים רבים של משפחות מתערערות

במוביליות המודרנית .כאמור מיטל ,היהודי הגליצאי המתגורר בגרמניה ,חותר

תחת הלוך הרוח הכיטשיאכי בתרגומו הניהיליסטי ,ובדומה לכך חותר המספר כגד
החברה הגרמנית ומלחמתה .אבל למעשה בפיקחותו ,מיטל הוא מעין ניטשה
יהודי ,שד קוצקאי .מיטל הוא מין הרזיית ביניים ,דמיורגוס בשיפוטו הסרקסטי,
ממד מכטלי באישיותו הגליצאית של המספר הכולל תוכחה רציונלית בדמות קרה
כביכול ,שאיכה מביכה ואיכה מאמינה מהו מקומו של הכס האי-רציונלי .מיטל
בסיפור ,כמו הפרשן קורצווייל בביקורת ,עיוור לחלוטין לסיכוי החלמתה של
אשת

,,,,

לוי ממחלתה .כל שהוא מאחל לה הוא שתיגאל מייסוירה" ,חוק

מבראשית הוא שכל חי סופר למרת" )עמ' קלח( .הוא ,כמו קורצווייל ,אינו חושב
שצריך ואפשר לגאול את ספריו של בעלה הדוקטור לוי ולהוציאם מחוץ לגרמניה
)עמ' מט( .מעצם מקצועו החטטני ,מקצוע הביבליוגרפיה ,הוא מייצג חכמה
מוגבלת .בדומה לגמדו מגיבורי "עירו ועינם" ולשטייכשכיידר הביבלירגרף הנודע

הנזכר ב"עד הכה" )עמ' כ( הוא לוקה בסוג של עיוורון ,הכובע מחכמת יתר
גליציאכית ,כזר של העשל שרר ,ישראל כצח ושלמה רובין ,משכילי גליציה

הנזכרים בסיפור שהם קבוצה טיפולוגית .בתכונה זו לרקה גם המספר בשעה
שהוא מפרש את עובדות הסיפור בצררה קטנונית ,בעוד הקורא המוסרי מפרשן

באופן שוכה לחלוטין• ממש כמחבר הניצב מאחורי המספר הבלתי מהימן ומוכה
רגשות האשמה.

מיטל המזקין לאחר כפילת בכו חש בתבוסה נפשית .הוא מכבא

שספרי ,,,,

לוי

יסולפו" ,שמא יפלו הספירם בידיים שאיכם מהוגנות ,ויעשו בהם מה שעושים

בספרי הקדמונים ,שמככיסים בהם כוונות זרות שלא עלו על דעת מחבריהם,
ואפילו כאותן שהמחבר קרא עליהן גתו" .מלבד חששו המתמיד של עגנון

מפרשנות הנוטה מרוח

כתביו 55

מבטאים דברים אלה חשש להרעלה אר להשמדה

תרבותית .הסיכון הוא שהספרייה היהודית תסולף בידי המלומדים הגרמניים ,וגם

בידי הציונים ,עליהם ,כאמור ,יש למלכה ביקורת קשה .ברצף המוכולוגי הארוך
)עמ' קלד-קלח( מוסיף מיטל להסביר את המכנה המשותף שביו יהודים למדענים
גרמניים כשכולם לוקים במניפולטיביות אופיינית ,מוכנים להתאים את ערכיהם
55

רדד כנעני מביא את גתזבתז של עגנזן על פרשגזת עדי צמח ל"עידז רעיכם" בספרר ,ש"י

עגנון בעל פה ,הקיבץו המאוחד תשל"ב ,עמ' : 112

"לייחס לי רעיזגזת זכזזגזת כאלה,

שלא היד זלא בכדאז מילא ,מבקרים טזעים תכזפזת ,אבל דבר כזה ,שאגי כרפד ביהדזת
החזרה

!".
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לצורכי עצמם ולצורכי החברה .מתבדר שהכול ניתן לקנייה ולמכירה .בשם ערכים
מדומים עוקדים הגרמנים והיהודים גם יחד את האמת .הדברים נאמדים הן כנגד
החברה הגרמנית והן כנגד החברה היהודית שבשחתה .המספר מציג דוגמאות

פסרידר n-סידירת ובורגניות המבטאות שחיתות מן היסו.ד כדוגמה מביא מיטל
דמות מושחתת ומיתממת המנצלת את מושגי החסידות לטובתה .עגנון מספר על

חסיד שניסה להפוך את שברעת השקד שלו ל"שמרעה חסידית" .הוא טען שכל
השבועה לא חיתה אלא בדיחה "חסידישעד שמרעס" .הפושע רצה לשכנע את
מיטל להעיד בבית משפט ולהישבע ש"שברעה" היא בסך הכול שמרעה חסידית.

מול הרשעות הגרמנית ורשעות הממסד והשלטון ניצב הניררל שפשה באותו
חלק בחברה היהודית העושה את ערכיה האותנטיים קרדום לחפור בר .לכן בנוסף
על מה שייאמד כאן ראוי לחזור ולקרוא את המונולוג האדון של מיטל ,לעמוד על
מבנהר )בעמ' קלד-קלח( ולעקרב אחד דדך ההשתדשדרת האנלוגית של הנושאים
והרעיונות שאחריתם ערלה בדברים

שלהלן.

ועדיין אפשר לסבול ,אלמלא לא היו בעלי הבררנות יווריד לכל מי שחולק
עליהם .חופש הדעות הוליד את הסבלנות ,והסבלנות ילדה

את

הדמוקרטיה ,והדמוקרטיה אינה סרבלת סבלנות .ועדיין אפשר לסבול,
אלמלא כל מיני פסלנרת שעושים לשם הדמוקרטיה.

ואף על זה לא הייתי אומד כלרם ,אלמלא לא דאו את עצמם כצדיקים
גמורים .אר אפשר באמת צדיקים הם בעיניהם ,מאחד ששכח העולם מה
אמת ,ונטל השקד את מקרם האמת.
אפשר שנתת דעתך על הפיזירגנרמיא של דודנו .נעלמו פנים של ציניות.
כל פנים גלריות ,ממש כשיניהן של שחקניות של הקינטרפ .פני הדוד
כפני התמימות ,אלא שזוהי הציניות ,פנים של תרם ויושר מתוך מעשים
רעים וחטאים .הלא אני מכיד בלשון אידית ומכיד את החסידות .פתאום

בא לפני דבר ואני דואה את עצמי עם הארץ גמור .זימנו אותי לבית
המשפט לפרש מה זה החסידישעד

שמרעס ] =

שיחה חסידית[ .כנהרג

זימנו תחילה את התיארלרגים הפרוטסטנטים של האוניברסיטה ,ומאחד

שלא מצאר שתי תיבות אלו לא בגזינירס ולא בלוי פנו

אלי.

מה הענין' קטטה נפלה בית הכנסת הינדנברדג .מעשה בחסיד אחד
שוחט שעבד לפני התיבה בליל שבת והאריך בפירט לכה דודי בניגונים

ובריקודים .דגן עליו חסיד אחד .שמע בעל התפילה וקרץ עליו בעינו
ואמר ,ממהר הוא לביתו ,בשביל שהבטיח לארפיצר למסור את בתר

לזנות .אמרר לו ,מה אתה אומרן קפץ ונשבע שכן היא האמת .הלך זה
)החזן ,אבי הבת( וקבל עליו לפני השופט .זימן אותר השופט .אמר לו
לשופט ,מה כל הרעש ,א חסידישער שמרעס הייסט ביי אייד שברעת

שקר =] לשיחה חסידית קוראים אתם שברעת שקר[ .עכשר עלי לפרש
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לפני השופט מה זאת חסידות רמה זאת שיחה חסידית

][...

על מה אני קובל,

שלרש הנקודות בסוף הקטע

][...

איני קובל

על ...
-

מה הן אם לא קובלנה על עוצמת הנבזות של

"החסיד" ,על כך שנשתנו סדיר העולם ישרד לשפל כזה? בהמשך המונולוג של
מיטל ערלה שארתה ביקורת על עולם השקר ,העולם המניפולטיבי ,חלה על
המדענים הגרמנים השקרנים כמר על החסידים .גם הם מוכנים להפוך את
דעותיהם בגין צורכי המלחמה .בהמשך הקטע מוסבת הביקורת על המדינה
העברית רעל אשליותיה להיות למדינת חרק ,משפט וצדק .הפרוגנוזה היא
שהמדינה החזריה תנהג בדרכי החסידים והמדענים ,מצב ההולם את השקפותיו

של עגנון ושל מספריו בתקופת כתיבת הסיפור .מיטל מספר ערד מעשה
"משעשע" על ע~רה שהשמינה מקדושת ארץ ישראל ,שאינה מכבסת את

העברות ואת מצפרן המתקדשים והמטהרים בצביעותם ,רמתיהרים על כך שארץ
ישראל עצמה תכפר להם על התנהגותם .לאחר כל דברי הקטגוריה האלה מובא

סיפור כאילו סותר ,הבא להגן על הציונות בפני הגויים הגרמנים מפני שהבורגנים
היהודים בעצם התכחשותם לציונות בפני הגויים מבטאים מהלך של חנופה

והתרפסות שחרא קשה למיטל מכל הפרובלמטיקה של הציונות .מיטל המוסרי'
האגרדאי למעשה ,נהיה סנגורה של הציונות ושל ארץ ישראל בהקשר לתנחומים
על מרת בכר .חרא מספר על הכלכלן הבכיר "מן הטובים שבכלכלנים שהוציאה
גרמניא ,לרטהאר פרן כיטשקה" (.םש) האם המציא עגנון שם זה שפירושו "אדון

לוט פרן ניטשקה" )הניטשקאים המוקטנים

-

מצאצאי ניטשה

(?

הכלכלן

הגרמני מקשה על סיכוייה הכלכליים של פלשתינא בהיותה ארץ קטנה ,לא

חקלאית ,ובלי חומרי

גלם :

היאך אתם הציונים מבקשים להביא לשם עם רב ,במה יחיו את נפשם,
הלוא ימותו ברעב .אתה ידידי נפונה מיטל למספר[ יודע שאני איני ציוני

ואיני חשוד על

הציונות ][...

אילו ישבנו אני וחרא

לבד ][...

הייתי מרדה

בטענה שאין שרם תוחלת ותקרה מארץ ישראל שתפרנס את תושביה .חרא

שהרגישו רבותינו בעלי האגדה שאמרר עתידה ארץ ישראל להוציא
גלרסקארת רכלי מילת רכלי מילת ]שאץר ישראל יכולה להתקיים רק בדרך
נס[ אלא שבאותה שעה שהקשה האדון פרן ניטשקה את הקרשיא ישבר

עמנו ראשי הקהילה שאין דבר חביב עליהם מגרמנירתם ואין דבר שבארי
עליהם כציונות .חשבתי בלבי ,בצערם של ישראל אינם יודעים ויסודי ארץ

ישראל אינם עתידים לסבול' אם כן שיסבלו יסררים קצת על ידי ארץ
ישראל] .ואזי ממציא מיטל לכלכלן הגרמני 'תשרנה כהלכה' ,פותח נשוויץ

שאף היא ארץ קטנה ומפרנסת תושביה ,עונה לו הגיר באנטישמיות חבריה :
אבל נשוויץ עובדים .אזי ממציא לו מיטל תשרנה יותר טובה ,בישראל
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יעשה צדק מקצועיי יהיר שופטים בירושלים ומכל העולם יבראו להשפט
שם[ .שיכולים אגר לצייר לעצמנו שכל מי שיבקש להבטיח את ממוגר על ידי
עסקים כשרים יחזר אחרי יהודי מארץ

היהודים ]  [...כן עניתי לאותו אדון.

לעצמנו מה נענה ) 1עמ' קמא-קמג(
מבנה זה של מענה אחד לגרי ומענה אחר ליהודים אר לחבורה הפנימית ידוע מן
האגדה התלמודית כמעשה בגרי ששאל על פשר פרה אדומה .התלמידים הנוכחים

מעירים לרבן יוחנן בן זכאי "לזה דחית בקנה לנר מה אתה אומר "? )במדבר רבה
יט (.ח המענה של ד"ר מיטל חרא ציני ומכאיב בירדענר ,מתוך יצירות עגנון כדרר

המדינה ,מה היו השקפותיו עליה רעל הצדק שייעשה בה .המודלים האגדיים
ממשיכים לחלחל גם בהמשך י בתיאור של מיטל את המציאות בגרמניה " :קשה
עלי לצאת

לחוץ .

שבעים מכאן ורעבים מכאן ובעלי מרמים ופצועי מלחמה

באמצע .כל אלה נזכרת המלחמה ןבזכןת החפצים במלחמה" )עמ'

קמג(S6 .

בין אם מכורן הכתוב לאווירה הפוליטית בגרמניה ערב מלחמת העולם
הראשונה רבין אם לזמן כתיבת הסיפור במדינת ישראל שלאחר מלחמת השחרור,
בשעה שהיא התאמנה במושגי הדמוקרטיה
בסיס לתופעות ציניות שהפכו בזמננו

-

דברים אלה שהובאו לעיל הם

פרסט-מרדרנירת בעלות פוטנציאל

פשיסטי,ד  sלפחות לפי חלק מהמבקרים.
מיטל מסיים באמירה קרצקאית תקיפה ותוקפנית כלפי מעלה .חרא אינו מתחנף
לשמים י חרא שומר על עצמאותו י עוסק בהשלמת ספרים ונשאר משכיל מעין
חילוני .מאז נפילת בנר חרא קורא אך ורק בתנ"ך ולפיכך הפסוקים שגורים בפיר.

יש בר הכנעה חדשה רגם גאווה וסירוב .חרא מרחל סוברת ואפילו הן מן השמים.
"ספרים חדשים איני קרנה אבל צריך אני להשלים את החסרים .אבל לא את

הספרים שהשתוקקתי להשלימם .שאם אברא לעולם העליון י לא יחזיקו להם שם
בפמליא של מעלה סרבה לעצמם שהינחרני עם שכל תאורתי בידי" )עמ' קמג(.
בדבריו חרא דרמה לחסיד קרצק ראוי לשמר שאינו רוצה להיפטר מן העולם
באמירת "שמע ישראל" שמא ייחשב לצדיק גמור.
מיטל חרא תת-דמות של ד"ר לוי ,כפי שמלכה ,קרובת המספר ,היא תת-דמות

של אשת ד"ר לוי  .מיטל שואל את המספר על תכלית בראו ללייפציג .חרא מביע
56

אגרות החורבן ראה גיטין נז,א שם מסופר כי הקיסר הרומי טבח ביהודים שלרשה

לילות רצופים אבל היהוידם היו עסוקים ב"הלרלי רחינגי" בחגיגות ניצחון מדרמה ולא
הרגישו שטובחים בהם.

57

זאב שטרנהל" ,הפאשיזם הוא פרסט מדורני" ,הארץ

; 8.3.93

ובעיקר בספרר

יסודות הפאשיזם 1992 ,רכן "הפוסטמודרניות הנה מרד כנגר המודרניות" ,פוליטיקה

; 48

דוד גררב

עמ'

•88-84

r

,

פוסטמודרניזם ,תרבויות וספרות בסור המאה

ה,20-

דביר

, 1997
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שתי סברות אנלוגיות לפרשת הספרים של ד"ר

לוי :

האחת היא שהמספר בא

לקנות ספרים ,אבל מיטל מכנם וכורך ראינו מוכר ,והשנית היא "ראם תסתיים

המלחמה ויתפגר הדרכים אפשר שתחזור לארץ ישראל ותעלה ספריך עמך .אני
איני מייעצך לעשרת כן  .יהודים וספרים הפיזור נאה להם" .השקפות יהודיות

גרמניות טיפוסיות אלה אופייניות גם לימינו כגרן השקפות רפורמיות ודרמותיהן י
כמתבטא בעמדתו של ג'ררג' שטייבו כיום והעמדתם של משכילים יהודיים
שקדמו לו כגרן פרנץ ררזנצרייג ,רלטר בנימין רודי אלן שרואים בגלות
ובאינטלקטואליות את המצב היהודי הקיומי

והרציו.

עם סירם מרנרלרג-דרשתר הארוכה של מיטל ובראשית הפרק הארבע עשר,
מכנם עגנון לפסקה אחת את כל הנפשות האליגררירת החשובות לבמת התאטרון

שלוי והן  :בריגיטה י מלכה ,קניג

וקיסר.

באמת יותר ממה שנתכררנתי לשם בריגיטה נתכררנתי לשם מלכה קרובתי

] [...

ומאחר שלא נסעתי כשתיירו בידי כמה שערת .עלתה על דעתי לבקר

אצל מר קניג שנתן לי ציור של הכותל המערבי שצייר .לא ידעתי בדיוק
הכין הוא דר והלכתי אצל קיסר ושותפיו שרגיל הוא שם שיצקו טרפם של

אןתיןתין) ,עמ'

קמד( S8

ברגיטה-לילית לערמת מלכה-השכינה רקניג הוא המלך ,תת-דמות של דמות-העל,

קיסר ואותיותיו  .הקב"ה והתורה ,כלון דמיוות אלגוירות המייצגות את סביבת
האל ותורתו ומהררים משלים אר לפחות "משלים פתוחים" )עמ' גד( .מר קניג-
המלך היה גר סמרך לרחוב "קייל" המסמן ,לפי הקודים הגרוטסקיים של הסיפור,
את הא-ל ,כדרכם של יהודים מאמינים שלא להוציא שם שמים מפיהם אלא
בשינוי א' ל'. -ק כך קורא לעצמו השוחט איילבירט "קיילבירט" "סמרך לו לימינו
ישב אלטר ליפא איילבירט ,שהיה קורא לעצמו קיילבירט ,כדי שלא להוציא שם
שמים לבטלה ,שכן מלת אייל נשמעת כמלת אל" )עמ' קב( .דיברי הדמויות
האליגריררת הוא אחד מהאמצעים הרבים בסיפור היוצרים את הטקסט הנסתר .יש
בסיפור סדרות של אירועים ברצף דיאכרוני המוצגים באופן פרובוקטיבי כחסרי
מרבן על דרך האםרםיאציה החופשית ,באמצעות נקודות קישור אר כינוס

סינכרוניות ואנלוגיות ,מתבררים הסמל הסינכרוני )הפרדיגמה( והרצף הדיאכרוני
)הםינטגמה(.

עקרונותיו של מיטל הקרצקאי פעמים מתממשים ופעמים לא .כך בפרשת

58

דאה "תהילה" ,בחון הכרך עד הנה ,עמ' קעח " :שהיה דד סמוך לכותל המערבי ולא
מצאתי את היבת" ,גם בסיפור "עד הנה" יש קשר בין הכותל המערבי לבין קניג לבין
ההשתקפות העצמית של המספר' שתי הדמויות החכם וקניג הן בעלות פוטנציאל
אלוהי.

 11עד

הנה 11
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כמבוא לשואה

האותיות קניג וקיסר .מיטל מתנגד באופן אוטומטי לחידושים ,התנגדות שהיא די

טיפוסית ביצירות עגנון י כהתנגדותה של הרבנית לחידושים בסיפור "תהילה",
המתגלה כדאייה צדה ומוגבלת" .תהילה" נכתב באותה תקופה ולוקט אף הוא
לכדך עד הנה .תהילה בוחרת במספר כסרפד מפני שהוא יודע לכתוב אותיות
סת"ם והן היחידות המתאימות לכתיבת המכתב לשרגא .כך גם מתמודדים ב"עידר

ועינם" רב"עד עולם" עם העולם המודרני באמצעות הכתיבה האותנטית
ואותיותיה .הדיאלקטיקה של החידושים ערלה גם בסיפורים אחדים .כנגדה
מבחינה תהילה וארמדת שלחינם מלעיזים על אותר הדוד שכל ה"חידרשים שלו
שרא" .מיטל מתייחס באופו ציני לתיקון אותיות ישנות כמר לכל סרגי התחליפים,
אבל יש לאותיות משמערת נוספת מעבד לחידושן החיצוני ,והוא

-

התיקון שבין

קניג לקיסר כתיקון בהשתלשלות האלוהית ,תיקון העולם בין הספירות .מיטל
)בתרגום שמר "האמצעי"" ,הבינוני"( כדמות ביניים מוגבלת ,אינו דואה סיכוי

חיובי לחידוש .העובדה היא שקיסר נתן למספר "תיקון" באמצעות ציוד הכותל

המערבי.

תמרנת ירושלים החליפה את התמרנה של המרשל הינדנברדג סמל

המלחמה המיותרת )עמ' קיב(" .כשם שהינדנברדג מנצח בכל מלחמותיו עם
האויבים ,כך ניצחו הם במלחמתם עם אחיהם" )עמ' סג( .העדות דרמות חוזרות

גם ב"לרבלין" ,ומכאן שעגנון דאה בפרשת בית הכנסת ההינדנברדגי את אחד
המאפיינים הטיפוסיים והשליליים ביותר ששיקפו את ההתערות הגליצאית

הפרובינציאלית השלילית.
הסיפור בסוגיה

-

בעיית הרצף

המספר משיב תשובה מוכחשת מתוכה" ,אלא אומד לך י סיפור אינו סוגיה בגמרא
שצדיכין שתהיה מבוצרת מכל צדדיה" )עמ' כד( .אף שהתשובה נראית הגיונית
מארד לארד ההבחנה בין טקסט של ספררת יפה לבין טקסט

תלמודי-משפטי.

למעשה היומרה אר הכוונה העמוקה של המספר היא להדק את כל פרטי הפרטים,

לסגוד את הסוגיה הסיפורית ,כשלמעשה הוא צדיך דק לזהות את קישוריה ,כי

במהות הזורמת של ההוויה אין פרטים לא

מקרשדים59.

דק העירור אינו דואה את

ההקשרים .הסיפור בא להדגים פילוסופיה זר ,ולפיכך התשובה מטעה .ההיגיון
הפנימי של "עד הנה" ,של "לרבלין" ושל סיפורים אחדים של עגנון הוא ,שאכן
הסיפור הוא סוגיה האמורה להיות מבוצרת מכל צדדיה ,רכך גם משתמע

מההמשך הסמוך ברבדי מיטל "אלמלא אתה בהול הייתי מצייד לפניך כל פרטי
הרבדים .לכשתחזור מגדימה ותעבוד בלייפציג ועדיין איני מת אוסיף לך פרטי

פרטים" )עמ' כד( .כשכתב לו מיטל על הריגת בנר כתב ב"פדטי פרטים" )עמ'
59

ראה אברהם

חולץ ,

"המשל הפתוח כמפתח לספר המעשים" ,הספרות ,כרן ך , 2

אוניברסיטת תל·אביב  , 1973עמ• •332-298

הלל ריס
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צט( .האם הפרטים הם רק שפיעה אינפלציונית שבה כל פרט בא באופן אקראי

בקישור השרירותי של סדר הא"ב כדוגמת ספר הטלפונים בנובלה "לדבלין".
"כשם שהטלפון קשה כך ספרר קשה .מקרב שמרת שאין להם זה עם זה ולא כלרם.
רכי בשביל שאני שמי מתחיל באות פלונית שכן אני למי ששמר מתחיל באותה
הארתן אפילו רשעים בגיהנם כל אחד שכן הוא לרשעים שכמרתו ,ואילו בספר

הטלפון לא מעשיר של אדם גורמים ,אלא אות ראשונה של שם משפחתו גורמת"
)שם ,עמ'

(. 119

כך הן גם רשימות הכלים שב"חנרתר של מר לדבלין" רכן רשימות "ספר
המלבושים" שמספר "עד הנה" היה תאב לכתבו ,רכך גם הייצור הסיטונאי של
המדים של אנשי הצבא .לערמת הרשימות האינדיפרנטירת אר חסרות השחר יש
שהפרטים רפרטי הפרטים הם בעלי ערך מצטרף לקראת אירוע בעל משמערת
ביצירה ,לדוגמה נפילת הבן לערמת גאולת הבן מן השבי  .מיטל פרע את זכרת
ישיבתו בגרמניה בנפילת בנר .אבל גם זוהי אשלהי ,כי בשואה התעלמו הגרמנים
מתרומת היהודים למלחמותיה של גרמניה .עגנון מעלה המוטיב של כפירת
הטובה הגרמנית במקומרת שונים ביצירתו זר וביצירותיו האחרות שעניינן השראה

כגרן

בשירה :

"ולא זכרו את שנים עשר אלף היהודים שנפלו במלחמתה של

גרמניה שהם שני אחוזים ממספר היהודים שהיו בגרמניה" )עמ'

(. 75

ובמקביל

ב"כיסרי הדם"" :ולא זכרו שנקטעה רגלו במלחמת הגרמנים" )עמ' (. 53
סיפור זה ,כמר סיפורים אחרים של עגנון ,בניר על קיטוע אסוציאטיבי מדרמה,
על הדגמה פרובוקטיבית ,וכושלת במכוון של חוויית ארנון שליטה ,תוך
התערבות המספר הער למצוקת הקורא ,והמזכיר לו מדי פעם בקטעים הסיכרמיים
הרבים שישנם בסיפור את סדרת האירועים ,ולו התפלים ביותר ,אשר כמר נשמטו
ממפולת העט של הסופר ,אירועים כמר סתמיים שהקשר ביניהם אינו ברור .עקרון
חיבור הפאזל ,קישור האירועים ,הוא מעשה הקב"ה ,כלומר מעשה הסופר .כאשר
המספר אר הסופר מסכם

את סיפורו באחת מתחנות הסיכום

הרבות

שישנן

בסיפור ,לאחר שה1ס )הגרן בשווא( הבן האובד רה"גרלם" שב לביתו כותב
הסופר:

עתה נניח את מעשה הבן שאבד לו ביתר והתחיל מחזר על פתחי בתים
ופנסיונים לבקש לו דירה לדור בה .מצטיירים היו לפניו כל הדורות מאדם
הראשון רעד עכשר ,ודימה בדעתו שאם היה ערשה בגדים לפי זמנם לפי
מקומם לפי טיבם כדאי היה לראותם .אותר היום בזרמנו לו המרן ברירת
לאין תכלית ,שמלובשים היו מלבושים מתוקנים לפי הזמן והמקום ומרוב
טרדתו על עסקי החדר לא הביט בהם) .עמ' עט(

בקטע רקומים הדהודים של תפילת "ןכררנרת" שבתוך "שמרנה עשרה" של ראש

השנה :

"כי תביא חרק דבררן להפקר כל רוח ונפש ,לחזנך מעשים והמון ברירת

"עד הנה" כמבוא לשואה
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לאין תכלית' '.נוצרת חפיפה בין תוך ולבוש ,צררה ותוכן ,שהיא הגשמת תכלית
המעשים .אבל המספר אינו מסתכל בנסים המתרחשים לנגד עיניו כי הוא טרוד
בעסקי החדר .המלבוש כסמל שלילי של בגד חיצון עשוי לסמל משמערת חיובית
של תוך .כן גם חדר עשוי לייצג אמנם תא אישי ואנרכי ,מטפורה לד' האמרת של
האדם ,ל"אני" ,ל"ערררה" כפי שבחרה ניצה בן דב להדגיש ,כלומר הפן השלילי

בדמות האישה.

60

אבל חדר עשוי גם לייצג פן חיובי בדמות האישה ,כמתבטא

באמרה" :אשתו זר ביתר' '.כן גם המלבושים ,מבטאים אמנם את חיפושי הסרק
המגלומניים של המספר ואת הדחף להשתלט על העולם באמצעות אינדקס
המלבושים ,אבל בנסיבות אחרות ,בסירת ,נוצרת באמצעות המלבושים זהרת בין

חרץ לפנים רבין מלבושי הבריות
אלוהית.

הלשון :

למהרתם61 .

המספר מגלם שלא בידיעתו פונקציה

"אותר היום בזרמנו לו המרן ברירת לאין תכלית" כמר לקב"ה

כשהבריות עוברות לפניו כבני מררן בראש השנה .מה שהמספר חיפש כל ימיר

זכה לו באקראי' אלא שדעתו עדיין אינה נתרנה לכן  .הוא נתרן כולו לצער על
אזכרן חדרו ראינו מבין שזר ישועתו .לקראת סוף הסיפור הוא יהיה מודע יותר אר
יחשוף יותר את תפקידו הנסי.

באותם המעמדים הקשורים בהתרה ה נסית של מעשה הבן ; בגאולה ; בשיבת
הבן האובד

-

זוכה המספר ברובד אחר של תודעתו להארות יוצאות מן

הכלל.

הוא זוכה להיות שותף לנס ואף לחרללר למעשה ,אלא שהוא שקרע בקטנרנירתיר
ולפיכן אין רואה כביכול ,ראינו מודע ,לתיקון הגדול של חייו .הוא רואה אור גדול
בפנסיון ראינו מבין את משמעותר .כל הדלתות בפנסיון היו פתוחות בפניו פרט
לדלת חדרו .בניגוד לניצה לבן דב הרואה בחלונות המוארים ביטוי לסיוט ,אין זה
אלא רגע של אפיפניה והתגלות ,אשר המספר מכחיש אותר באנוכיותו ,אר
מתכחש לו.

בשלב זה מעדיף המספר ל"שים עצמו רשע" מפני שאבדן החדר שלו אינו שקול
בעיניו כשיבת הבן לאמו .כן מוצג גם "ספר המלבושים" שהיה משאת נפש
אגואיסטית ואבסורדית והנה הפן לפתע לסמל חיובי ואפשרי ,לממש .כאשר הוא

רואה "המרן ברירת לאין תכלית" הוא כמר פולש לממד של העולם הבא ,לממד הדין
ומקרם המשפט .זהר ביטוי של הפונקציה האלוהית .לפיכן כאשר מעלה מיטל את
עקרון סיפור הפרטים ,ואחר כן את פרטי הפרטים ,כעיקרון של השתלשלות
רהתפרטרת שהוא עיקרון פסינו-אסתטי העומד ביסוד "עד הנה" ובעיקר ביסוד

ב"חנרתר של מר לדבלין" ,הוא נרגע בעקרון ההשגחה .אף על פי שעל פניו אין
הסיפור מציג מבנה לוגי ,היפרטקסטראלי ראינטרטקסטראלי כמבנה של הסוגיה
60

האשה כחדד דאה בן דב )לעיל ,העדה  !(,עמ' ) 387המסתמכת על פרויד ,מבוא
לפסיכואנליזה( תל-אביב ,רביד תשכ"ו.

61

דאה בספרי קול הנשמה" ,הבית והבגד" ,עמ' •45-40 , 28

הלל ויס

138

התלמודית ,אלא הוא נסחף אחר עוצמות אנרגטיות שונות .בפרקסיס החיצוני של

היצירה ,סיפורו של עגנון שונה מן הסוגיה התלמודית ההתכוונות היא להוכיח כי
אין מקרה ולכל יש טעם .המספר ,הכמעט יודע-כול בפוטנציה ,מבין שאצלו מזוהה
הלא מודע עם הסופר-אגו שהוא יכולתו הפוטנציאלית הכל-יכולה של "העצמי"

להתגלות בתנאים שבשלו .המספר מבצע התקה )(displacment

62

מה"אני" אל

מעבר ל"עצמי" ,לכיוון הלא מודע הקולקטיבי .בדרך של התגרות בעצמו מעלה
המספר במקומות שונים בסיפור את בעיית מילוי הפערים ואת שאלת הזיקה שבין
קצוות פתוחים רבים בסיפור  .בהתגרותו הוא אומר לקורא שעדיין לא פתר את
חידתו  " :ומשום שמצאוני בינתיים צרות רבות ורעות ויצאתי מהן קראתי לספרי עד
הנה ,לשון של הרדייה על העבר ולשון תפילה על להבא" )עמ' קו(.
הצרות והרעות שמצאוהו הן צרות לאומיות וגם צרות פרטיות .לאחר שהקים
עגנון את ביתו רב החדרים )בשנים

(1929-1927

מצאוהו פרעות תרפ"ט ,ימי

המאורעות בתרצ"ו-תרצ"ח ,ימי עליית הנאצים לשלטון ,אסון פליטי גרמניה
וכמובן השואה עצמה .הפסקה הקודמת מספרת על המספר שהקים בביתו חדרים
נוספים לספריו של ד"ר לוי ,שעדיין לא הגיעו ואפילו לא נכתבו ,כלומר ,המספר
מייצג את האחריות כלפי האספקט

הלאומי .

המשמעות האוטוביוגרפית נעה

ב"חלל המעבר" שנוצר בין הזיכרון הפרטי ,זיכרון ה"אני" לזיכרון האישי-

הלאומי המגובש בסמלים ,והמגלם את הארכיטיפ הפנימי של העצמי של המספר.
הצרות הרבות והרעות מכוונות כנראה בעיקר לשואה ולמה שקדם לה מאז שעלה

המחבר לארץ ,ומה שקרה לאחריה הן בחייו הפרטיים והן בתחום הלאומי.
המספר מודע לאנוכיותו המזיקה .המונח "עצמי" ) (selfשל עגנון בסיפור אינו

המונח המקובל כיום בפסיכולוגיה .מונחו של המספר משמש במשמעות שלילית

של אנוכיות ) (. selfish
מהרהר אני על עצמי ,על עצמי בלבד .אמרה בריגיטה ,אם כן ודאי אתה
מכיר את עצמך יפה יפה .אמרתי לה ,זה הדבר ,יותר שאותו אדם מהרהר
בעצמו ממעט הוא להכיר את עצמו .והואיל והוא אינו ראוי להתעניין בו
נפסיק את הדברים עליו .אמרה בריגיטה ,אף אני סבורה שאותו אדם אינו

ראוי להתענין בו 'אלא מאחר שהזכרת אותו רוצה

אני להכיר את מעשיו ...

)עמ' מט(
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•התקה' ראה גלדמן )לעיל ,הערה

(, 15

עמ•  . 21-20חרא מציע ארבע הגדרות המתאימות

מארד ל"עד הנה" להלן רק תמצית תמציתן •1 :העברת ההשקעה הנפשית הלבידר,
האנרגיה היצרית .הרגש מעניין אחד למשנהו דרך שרשרת אסוציאטיבית ;  •2עיבוי
) (Condensationנרצד כאשר רק התקה מתרחשת בכמה מישורים אסוציאטיביים ;
 . 3שיקולים של ייצוג חזרתי :שיקולים אלה מעצבים את החלום;  •4עיבוד משני )של
החלום(.

139

"עד הנה" כמבוא לשואה

גם בריגיטה ,המוכנה כמעט תמיד להתפנות מכל עיסוקיה ולהיות בחברתו של

משעשעה ,מבחינה בין "אותר אדם"
האדם מעצמו

-

-

ניסוח בגרף שלישי המבטא את ניכור

רבין מעשיר המייצגים את שליחותו העמוקה .במישור החיצוני

זר שיחת עגבים סתמית אבל היא חושפת את המודעות הקוגניטיבית העמוקה של
המספר לפעילות אנושית חסרת כל שחרי לחיפוש עצמי ולמימוש עצמי המציג
את האדם באיוולתו .הוא מספר לבריגיטה מה נגתלה על עצמו ,ומגולל מעשה

ארון ונוסח אי באדם שהלן בדרן י נתקל בהר וכדי לקצר את דרכו טיפס עליו ולא
עקפו ומצא שם שבעה הרים האחד על גבי האחר .התעקש לקצר דרכו וטיפס על
כולם ,נכנס לשבע מערות ,מצא שם שבע דלתות ,שבע מדרגות ושבע חבירת

ולבסוף מגילות שגם הן "שבע שבע היו" .כשגלל את האחרונה מצא כתוב שם
בכתב ברור" ,שרטה כלרם הנחת כאן דבר שאתה טורח לבקש.

] [...

שחקה

בריגיטה וחזרה ושחקה ,ומחמת המשל הסיחה דעתה מן הנמשל" )עמ' נא(.
כאשר מגיע המספר למגילה השביעית השולחת לו לשרן ,הוא להוט ,מטורף
והיסטריי וקורע את החותמות .מהר המשל והנמשל בסיפור זה ? כשהחיפוש הוא
בכירון הלא נכרן ,האנרכי ,הרי שהאדם" ,אותר אדם" מנוכר לעצמו ,לא ימצא דבר.
המספר רצה לפתור את החידה ויהי מה ,אבל לא הבין שכדי לחפש צריך קודם

לאבד דבר מה ,כלומר נדרש מניע אמיתי לחיפוש ,ולא די בסקרנות כלשהי אר
ברצון למצוא .אי אפשר רק להשתעבד לרוח השואף תמידי הרוח הפארסטיאנית,
כי מפיסטר ,השטן ,יותיר את האדם בקלונו .הסמכות הלצית שכתבה את הפתק
"שרטה כלרם הנחת כאן דבר" ידעה שיימצא השוטה שיטרח להגיע לשם .לערמת
זאת מייצג המספר גם פן יהודי הפר.ן שהוא קרבן שלוי אר בכל אופן נישא על ידו י
ויש לו מטרה למצוא את משמערת החיים מעבר לרוח המחפשת אובייקטים
להיאחז בהם.
מהלכים אחדים ביצירות הללו באים לבטא פעולות מגלומניות-אינפלציוניות,

לא משמעותיות ובסופר של דבר ריקות ,לערמת פעולות הפוכרת וממקדות .פרשת
"ספר המלבושים" ,שנראית אמנם כהשתעבדות לפעולה מגלומנית ריקה .הירידה
לגרמניה היא שדחפה את המספר להישאב אל משימה סיזיפית ויומרנית להכיר
את כל הדורות דרך מלבושיהם ,כלומר לשלוט במעשי הדורות ולהכין לסופר כלי
טוטליי "ועיני היו מלאות צוררת צוררת של כל הדורות כן שקעתי עצמי במשהו
שאין לו תרעלת ממגר" )עמ' מד( .כששואל מיטל את המספר למעשיר אומר

המספר על ספרר שהוא " :מוסיף והולן מרוב מדי צבא ,אדיר"" .ספר המלבושים"
הוא סמל דר-כיווני המכיל בר את סתירתו י כי המלבוש אמרר לכסרת על חתרן י על
הערום ,בעומקה של המשימה השלילית והאינפלציונית יש גם רעיון מוסרי ,אלא

שהדרן להגשמתו אינה באיסוף אנתרלרגי של מלבושים ,פעולה המוציאה את
האדם מעצמו ,דרך צנטרפרגלית שאין לה תחילה ואין לה סוף .החזרה ב"לרבלין"
אל לימוד הגמרא בחברת הרב יונתן היא דוגמה ליציאה מן השיגעון של "ספר
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המלבושים" " :שמחמת ישיבת ברלין ומחמת עיסוקי בחקר המלבושים עזבתי אני
את תלמודי ותלמודי עזב אותי .עשיתי מעשה ונפטרתי משניהם כאחד ,גנזתי את
ספר המלבושים והנחתי את ברלין" )עמ' קכז( .הנובלה "לרבלין" מפתחת
ומנהירה היבטים נוספים הקשורים ב"ספר המלבושים" ובשליחותו העליונה של

המספר :

"עכשר איני מעשן' באותם הימים שהייתי בברלין מעשן הייתי .מחמת

עבודתי עישנתי ,מחמת ששיקעתי עצמי בחקר המלבושים" )עמ'

(. 24

עגנון

כאמור קישר את סמלי האבסורד המתהפכים לסמלי משמערת כרקע וכהסבר
למשמעות השראה ובפרט כביטוי להתפוררות מה שנראה כמשמעות ההיסטוריה

והצגת הדרכים לגאולת המשמעות.
המעבר מה''אני" ל"עצמי"

בסיפור "תהילה" כותב המספר" :עד שלא יצאתי מירושלים לא הכרתי ארתה,

משחזרתי לירושלים הכרתי

ארתה"63 .

בראשונה כשבא המספר לאלמנתו של ד"ר ליו המוטלת חולה ,היא אינה

מכירה אותר ומסרבת לשתף עמו פעולה כשהוא בא לבקרה בשנית ביום שבר
"רפו יסרריה" )עמ' לג( והיא מספרת לו שאדם זר בא לבקרה הכירה מיד שאדם זה
אינו אלא רמאי ,שהרי מעולם לא כתבה ,ראם כתבה

-

לא לאדם כזה" .אדם רע"

קורא לו גם התינוק כשהוא נכנס לעיגול שלו) .בזכות משחקר של אותר תינוק

נתגלה לו מקומר של "מערן האריות" ,משכנם של בריגיטיה ובעלה סוחר הנשק(.
פעמיים באותו יום כרנה המספר "אדם רע" .גם בריגיטה אמרה לו "אדם רע אתה"

)עמ' לה( .המספר נדהם מכך ששמר הרע רודף אותר .זהר חלק מרגשי :iזאשמה

והנחיתות של המספר' ומתחרשת העליבות שלו' בהכירו בכך שבירידתו מן הארץ
הוא תרם למהלך התרחשויות .לבסוף ,כאשר רפו ייסוריה של אשת ד"ר לוי היא
זיהתה אותר" :אבל ארתה אישה שהבל נתיאשר ממנה נסי נסים נעשו בה ,חזרה
לבריאותה" )עמ' קסז( .משנתכוון המספר לטובה ,להשיב את הספרים למקומם,
להחזיר בתי מדרשות רבתי כנסיות שבחוץ לאץר לארץ ישראל רפו ייסוריה של
האלמנה.
לערמת המספר הרע קיים המספר הטוב ,המקלקל את עצת השלושה שנדברר

לסחרר בספרי הד"ר לוי )

עמ' קסא( .המספר מתבקש לשתף פעולה עם השלושה,

לשבת עמם ולהעריך את הירושה ,והרי "לא ידע אנוש ערכה" )איוב נח ,יב( של
התורה "יקרה היא מפנינים רכל חפציך לא ישרו בה" )משלי ב ,טר( .אמנם המספר
מתאר את השלושה גם בחיבה כחבורת לצים נחמדה ,אבל גם בברז ובלעג מתוך

כך ערלה ביקורת קשה מארד על שיתוף הפעולה בין החברה היהודית ,הן
63

ראה ריס )לעיל ,הערה

(, 40

שאלת ההכרה יחסי החכם ותהילה עמי  , 82-77והשווה

לייעד הנה" יחסי אלמנת דייר ליו והמספר.
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14-1

החסידית והן היהודית-הגרמנית ,רבין החברה הגרמנית הבוכרית ,בעניין הבזוי של

"מכירת היהדות" .השיפוט הכולל של המספר מסתכם

בדבריו :

"שעיני היו

לוהטות מרוב הדברים שראיתי" )עמ' קסב( .כנגד המהלכים השליליים מצליח
המספר לכנרת לו חומת הגנה ובמקביל הוא זוכה לסיעתא דשמיא ,מתרחש נס.
המספר בחר בצד הנכון  .הוא גרם לחיסול מזימת המכירה היוקרתית ,מזימה שגם
בית המסחר הירדמן גילה בה

עניין .

בריגיטה החמודה המחזרת אחרי המספר בחרה בסופר של דבר בחירה גרמנית
פטריוטית ,ונישאה לכנר של סוחר נשק .היא דואגת למאמץ המלחמתי והיא דוחה
בנחרצות את היחס ההומני שמעניק המספר לשברי הרוסי.

]"[ ...

כברש דבריך.

מלחמה היא מלחמה" היא אומרת )עמ' לט(; מחיצה גבהה בינה רבין המספר,
מחיצה ששניהם המספר רבריגיטה מנסים להתעלם ממנה" .אבל מחיצה מחיצה"

לפיכך לא האריכו באותו לילה בשיחה "בדרך שהיינו רגילים ,והרווחתי זמן
והלכתי אצל קרובתי" (.םש)
לערמת בריגיטה-לילית ,מלכה היא "קרובתי" השכינה ,הקובעת את המישור
הערכי ,את האתוס של המספר ,למרות שבחזרתה היא אשה טורדנית כדרך

הדודות המזרח אירופיות .בתשובתה היא קולעת באופן מדהים לשאלת המספר
"מהר רוחני שברוחני" וארמדת" :כגרן אמירת תהלים בלא הורדת דמעות" )עמ'
מב( .היא מרקיעה את המספר על שברח מארץ ישראל כפי שמרקיעו ירוחם
חופשיי וקובעת את גבולות הציונות והגרלה המסומלת בברלין י מרכז הגירת.
"אמרה מלכה ,עיר איומה היא ברלין .כל הצרות באות מברלין

][...

מה דבר ה'

אתה מוצא בברלין" )עמ' מג(.
הדמויות אינן מתפקדות במהלך כל הסיפור במלוא הפוטנציאל האליגררי
שלהן ,אלא רק בנקודות חיתוך .המספר מניח לגיבורים לפעול כדמויות
ריאליסטירת ,חושף אותן ללחצי החיים השוטפים ,רככך חרא מסורה את הרובד

האלגורי י מנטרל אותר ואף מבטלו ברוב חלקי הטקסט .הוא לוכד אותר מחדש
ומשתילו רק בנקודות שבהן הזרימה האסוציאטיבית החופשית יוצרת טבעת
מחודשת שמעלה את המטפורה הפנימית של הסיפור אל פני השטח.

הסיפור מעלה מעל פני השטח עמדות שיפוטיות ,על-טקסטואליות של המספר
המסכמות את עילת העלילה כמר "בא יצרו והשיאו לרדת מן הארץ

,,

)עמ' נח(.

רכך באחת הפסקאות האחרונות והמפורסמות של "עד הנה" " :מחמת שמחת ארץ
ישראל חסידותי מלבי כל אותם העניינים ,את גן החיות ואת אלופי ומיודעי

הממונה על חיות הטרף שבגן ואת הביבלירגראף הגדול דוקטור מיטל ואף את
בריגיטה החמודה שהייתי משרך אחריהם כל הימים שדרתי בחרצה לארץ הסחתי

מדעתי" )עמ' קסז( .כל השטנים שקמו עליו ושהיה משרך אחריהם ,כולם היה
בהם חן ופיתוי וכולם נעלמו והוסדר מלבר משעה שחזר רעלה

לאץר.

אלא

שהשטן י שלבר של המספר נמשך אחדיר גם נחץר לאץר רגם באץר ישראל
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בייצוגים שונים ,חוזר ומופיע .גם העלייה לארץ לא הרגיעה בסופר של דבר את
המספר שזרועת ההיסטוריה כמר ספקות המדינה ממשיכים להציק לו .הבחירה
ב"עד הנח" היא הרזיה על ההינצלות הטעונה חששות רבים .הביטוי "עד חנה",

שמקורותיו בתפילה ובשמואל א ,ז ,יב ,דרמה גם לביטוי הנשמע בבדיחה
העממית לההוא שקפץ מגורד שחקים ובמחלך צניחתו נשאל מה נשמע ,ענה

"בינתיים בסדר" .השטן פוקד בהכרח את היחרדי הערלה לאץר

ישראל64.

לברירת

חריאליסטירת פטר טמפו' בריגיטח רמיטל יש' כאמור' ממד אליגררי' כולן
נתפסות כידידותיות וחיוביות מצד אחד ,ומכילות ממד אפל ,מצד אחר ,לרבות
מיטל שחרא כאמור מן יצור ביניים במשמע שמר בגרמנית.

למקצת הדמויות יש כפילים כמר לפטר טמפו וליוסף ב"ח ,שהמספר חרא

כפילו ,ואלח מייצגים ממד נוסף במערכת הבבואות שמתוכה מתנחל העולם.
צורות שרשור' הידוק וכפילים

הפרק השלישי "כפילים ודיבוקים" בספרר של א' הראל פיש ,עתיד זכור על
ספרות מיתוס והיסטוריה ,כולל הערות רבות שיש בחן כדי לסייע בהבנת
השיטה הפואטית של חחסתיערת בכפילים .נסתייע באחת מן ההערות הפותחות

שהיא רק אפס קצהו של הפרק העמוק

חזח65 .

"המיתוס של פארסט מתגלח כצד

של מבנח פשוט וכללי יותר' זה של ח'כפיל '.האדם חפארסטיאני חרא אדם בעל

נפש חצויה ,החרד וירא מפני צילר שלו ,כפי שחיה האדם מעולם" )עמ' (. 49
המספר צריך לנמק את העלילות התמרחות בדרכים שרנות ולחדק את הלא

מסתבר למסתבר .היחידות התמרחות קשורות בהצפה של הסיפור באמצעים חרץ-
מציאותיים

השייכים

לררמנסרת

כמר חלומות וסמלים

מתגשמים

וביניהם

ה"כפילים" המייצגים נוחרת נפש בדרך אליגררית .הממד של חררמנסח,

המיתוס רהאליגרריה הופך לסיפור פסיכולוגי והסיפור הפסיכלווגי הופך לררמנסח
ומקבל ממד

אליגררי.

המספר חרא חברו של פטר טמפו מגן החיות ,האחראי על החיות הטורפות.
"פטר" חרא סיכול אותיות של "טרף" ,ובשמר ובשם משפחתו נערצה כפילות של
לשרן נופל על לשרן  .טמפו חרא משחק הדהוד .המספר קורא לו "אלופי ומיודעי",
ככיניוו הקבוע של אחיתרפל בפי זרד ששמר חפן לכינוי וסמל לעצת אופל )עמ'
מח( .עגנון דואג לקשר בהערת שוליים ארוכה ,האדרנה יבותר בכתבי עגנון ,את

64

כדאי להשרות ל"פת שלמה" רל"בלבב ימים" ולמרטיב הע;נרה שהשמיכה באץר ישראל
בסיפור "עד הכה"" ,דבר מה נמצא בר במר גרסלר שכל וראיו כמשכין אחריו .לפיכך

אין לתמרה שאף אני נמשכתי אחריו" ,".פת שלמה" ,סמרך ובראה ,עמ• • 148
65

א' הראל פיש ,עתיד זכור

ביאליק תשכ"ר ,עמ' •73-49

-

על ספרות מיתרם והיסטוריה 'כפילים ודיבוקים ',מוסד

"עד הנה
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שם האריה שבגז החיות פטר חגגה למרשל דרום אפריקה שהיה תולה את הילידים

בכל תואנה קטנה )עמ' (.פ בהקשר של מלחמת העולם השנייה ,די בדוד הוא מיהר
פטר חגגה ,התלייז הגדול מכולם ,חשובה היא פרשת הידידות הנלבבת שביז

עגנרז לביז פטר טמפו ,שהוא כמר המספר כמעט צמחוני ,שומר על פטר חגגה.
פטר ה נגה מסורה את השטני  .גם בהמשך הסיפור סימל האריה החולה והנוטה

למרת את סוף המלחמה .לפי המלצתו של המספר לחברו פטר כדאי לו לפחלץ את

האריה כמעשה אדזף המפחלץ המפורסם מתמול שלשום המפתה את החיות
לזכות בחיי נצח באמצעות

מרת.y

כלומד האפשרות לפחלץ את המלחמה אר

להתיימר לפחלץ את החייתי כאילו מבטלת אותר .גם לפטר טמפו יש מעיז כפיל

נוסף ,שמר של בית המלרז שבר דד המספר ,נקרא גם הוא "פטר טמפו" ולא על
שם בעליו הנוכחי )עמ'

(. 145

כלומד המהות הגרמנית הידידותית היא מיז "פטר

טמפו" וגרמניה היא "מלרז" שכזה .שרשרת הכפילים נחצבת מתוך עולמו של
המספר .הרשעות הפנימית שלו מפגישה אותר עם טפו טמפו ,עם האריה רעם

פטר חגגה .האריות חולים  :האריה בכלוב ,פטר עצמו נתקלקלר מעיר ונאלץ להיות
צמחוני רגם המרשל הינדנברדג ,האריה הגרמני ,מת רככך נסתיימה המלחמה.

לצד הכפילים השליליים ישנם הכפילים החיוביים הקשורים כולם במרטיב הבז
בשבי.

השבוי הרוסי הוא כפיל של הנס "הגולם" ,הבז האובד .הוא גם מקבילו של
המספר ,גם הוא בז ארבד ושברי אצל בדיגיטה .המספר עצמו יוזם את ההכפלה

בין השבוי רבין ה~ס רבין ה~ס לבינו" .ואלמלא זה הרוסי הייתי אומד הוא הבז
האובד" )עמ' לט( .בעיקר ערלים הדברים מאותה שיחה מדומיינת עם הגולם
החושפת את ערכיו הפנימיים של המספרי והקושרת את פרשת גרמניה לפרשת
היהודים בגרמניה .המספר "מתוודה" באופן דמיוני בפני הנס הגולם שאליו הוא
מרבד כאל השבוי

הרוסי.

השבוי שחזר ונגתלגל לתוך מהשברתי דמותו עלתה לפני כשהוא עומד
יחידי בשדה באץר זדה ונכדיה .תמה אני על בדיגיטה ,לא דק שלא אספה

מביט אתה עלי? לא

אותר לתוך ביתה אלא שאספה רחמיה ממנו ] [...
פטפוטי מלים אתה שומע אלא דיבור שמביא לידי דיבור ][...

ואולי אפשר

שאתה מבקש לאהוב את אויביך ,ואולם הם אינם מבקשים את אהבתך.
ואולי אפשר שאין הם שונאים ארתך .שונאים הם

את האויב האבסטרקטי.

היינו את האויב שאינו נדאה ואין מנידים אותר .בזמן שמלחמה בעולם
שנאה בעולם והכל אוהבים את השנאה) .עמ' סב(

המספר עובד ברצף ,בהעלם אחד ,באותו עמוד גם לשנאה ולמחלוקת בין היהודים
ללא כל סיבה של ממש ,שנאת חינם .כלומד אפשר לשנוא גם שלא בשעת מלחמה

וגדוע מכך י המספר מציג שנאה כדפוס התנהגות בין יהודים " :רצונך אספר לך רבד•
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באים להם יהוידם מגליציא לבקש פרנסתם בלייפציג מפני שבארצם ובמקומם אין

להם פרנסה .מקדמים אותם אחיהם שבלייפציג בלחם ובעצה ומסייעים אותם
לעשרת להם פרנסה ומביאים אותם לבית תפילתם" .אבל יהודי גליציה רוצים
להתפלג מפני שבעיניהם יהודי גרמניה דואים אותם כבנים חורגים למקרם" .השם
אלוקינו השם אח,ד בתי תפילה שבונים לכברדו מדובים
מחלוקת ביניהם

] [...

ושרכים[...].

נפלה פתאום

עמדו ועשר להם בית כנסת לעצמם וקראו אותר על שם

הינדנברדג ,להודיעך כרחם וגבורתם ,כשם שהינדנברד ג מנצח בכל מלח מותיר
עם האויבים ,כך ניצחו הם במלחמתם עם אחיהם" )עמ' סג( .המשפט

האחרון המודגש על ידו חוזר לתפקד כליטמרטיב בסיפור  66,והוא לעג מד לאיוולת,
לרשעות ולטיפשות של היהודים הפרובינציאליים המתחנפים ,הקוראים לבית

הכנסת שלהם על שמר של מלכם הברנדי כדי להראות את כאמונתם הבלתי מסריגת
לשלטון .כפי שהינדנברדג לא ניצח במלחמתו ,כך גם הם ,כל מלחמתם ש"ניצחר"
את אחיהם והתבדלו מהם חיתה חרדכן גמור .שרשור קטע השנאה והמחלוקת שבין
היהודים לקטע המלחמה שבין הגויים היא דוגמה לאנלוגיות הסימביוטיות

השליליות .כאשד נושא המחלוקת כפי שניכר בכתבי

עגנרן 67

הוא הביטוי המובהק

ביותר ,דפוס ההתנהגות שהביא על יהודי אירופה את חורבנם.
בדיגיטה מחלחלת לתוך הקיום היהודי ,היא מפתחת אינטראציה למעמקים
היהודיים .היא "יודעת" ר"מנחשת" לאן נוסע עגנון .אמנם יש לכך הסבר רציונלי
בהמשך י כאילו כל ניחושיה וקסמיה מוסברים אבל כולם נותרים ברובד האליגרדי י
אר ברובד הנמשל המסופק .למשל ,האם ניקיו דם הארוז מבגדי המספר הוא ביטוי
להסרת אשמה ? ניקוי הדם על משקל כיסוי הדם ? גם מיטל הוא בעל תכונות שיש
בהן נבראת נבראה .הוא אומד "מלבד שאני ביבלירגדאף נביא אני" )עמ' נא(.
לכאודה דבריו מכורכים" .אומד אתה בלבך נטרפה דעתו של אותר זקן" .אחד כך

66

הינדנבורג :

בנית בית הכנסת ע"ש הינדנבורג היה נושא שרדף את המספר ואת עגנון

שלוש פעמים ב"עד הנה" הוא מציין מדוע קראו לו בשם

הינדנבורג :

"מה הינדנבורג

מנצח בכל מלחמותיו עם אוניו כך הס נצחו )את בעלי המחלוקת היהודים(" ,וכן

מופיע הביטוי בעמ' " 112 , 63 , 15אחינו בני ישראל שבאו מגליציה לליפציג קראו את
בית תפילתם על שם הינדנבורג .יש להשוות גס ל"לובלין" עמ•  134ובעיקר פרטים

ביוגרפיים וסיטואציות הקשורות ל"עד·הנה" ול"לובלין" ב"סיפור מעשה למלאות

למרטין נובר שמונים וחמש שנה ,מעצמי אל עצמי ,עמ• •65
67

על נושא המחלוקת ראה למשל "סכינה של מחלוקת" ,עיר ןמלןאה ,עמ•  ,495כך גס

ב"עד הנה" ,עמ'  . 63שם בגלל מחלוקת שנפלה בין יהודי גליציה והיהודים המקומיים
נבנה בית הכנסת על שם הינדנבורג .גס ב"לובלין" ישנה מחלוקת שלא פסקה מזה
כמה דורות ואפשר שהיא קשורה לרבי יונתן מאייבשיץ ולבעלי המחלוקת שלו בעניין
השבתאות.
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אומר המספר ספונטנית "נביא אתה" ,מפני שמיטל יודע שפניו של המספר אינן
מועדות לבריגיטה ,וגם יודע את סיבת נסיעתו לגרימה" .משער אני שאתה נוסע

אצל אלמנתו של לוי" )עמ' כג( .ידיעתו של מיטל מוגבלת אמנם ,אבל הפוטנציאל
של הדמויות פועל מעבר ליכולות המנומקות

שלהן.

גם דמותו של סימון גביל מוצגת כדמות מרפרפת בתודעה .סימון גביל הוא
היהודי• האדריכל• שמקדם את יצרי הדור• מממש ודוחף את הרוח הגרמנית .אך
חולם המספר על גביל והנה מופיע גביל בפועל כשהוא מזמן את בריגיטה ואת
חמיה יצרן הנשק )עמ' בה( .גביל הוא יציר הדמיון  .המחשבה היא שמזמנת את

הגורם הקיים במציאות .גביל שבנה את "מעון אריות" ,בית המופיע ונעלם לפי
הצורך העמוק ,הוא אותו אדריכל שיודע את כל הצרכים )עמ' צ( אשר שמע את
שם המספר לראשונה מפי בריגיטה שימומן שהלכה לנחם אבלים .כך גם בסיפור
המפורסם על האדריכל הסיני שלפיו המציאות הווירטואלית שיוצר האמן עשויה
להפוך למציאות ממשית ,ויש לה השפעה מכרעת על עיצובה .הדמיון המתממש,

או הסמל המתגשם יכול להיות רימוני או אלוהי .המספר בונה סיפור הפוך לסיפור

"האדריכל הסיני" שהקיש על דלתות הארמון שצייר לקיסר ונבלע בתוכן .תחילה
לא נפתחת למספר שום דלת ,כל הדלתות ננעלות בפניו )עמ' בה(.
סיפור זה עשה רושם על שר החלומות ,אבל בהיפר גמור .כל אותו הלילה
העלה לפני בתים הרבה בלא שיעור והיה מוליך אותי לכל אותם הבתים.

ביקשתי ליכנס לאחד מהם מיד נעל את עצמו לפני .כך כל הבתים כולם,
כל בית שביקשתי ליכנס לתוכו נעל עצמו לפני .לבסוף הפכו עצמם
הבתים לדלתות .פתחתי דלת אחת ומצאתי אחריה שניה ושלישית עד
שבע דלתות ,עד שנלאו ידי ורגלי ונתייאשתי.

החדרים פשטו את צררתם הגשמית ועמדו כמין ציור פלאים שצייר צייר

גדול .ואני עומד לפני הציור .מנורת הפרוזדור זרחה על כף כל מנעול,
נעולות היו הדלתות ,לא נפתחה כל דלת .אמש בשעה זו שכבתי על
מטה טובה וקראתי אגדה נאה על בנאי אחד שצייר ציור של ארמון על
בד ,וכשדפק על דלתו של הארמון שצייר נפתחה הדלת ונכנס לתוך
הארמון• ועכשיו עומד אני לפני דלת ממש של חדר ממש ואינה נפתחת
לפני) .עמ' עד(
הסיפור נע מתיאור דמוני ,בו הוא רואה רק דלתות שמאחוריהן אין חדרים,

למעמד של גאולה ,מעמד של נס ,שבו נפתחות לפניו כל דלתות הפנסיון בליל
השימורים ,כבליל הפסח בו חזר הבן האובד מבור השבי .רק דלת חדרו של
המספר ננעלת בפניו לעולם ,ובשל כך הוא נאלץ לחזור מגלותו .זה נסו וזו ראשית
גאולתו )עמ' קסט(" .הרי כל המעשים שבאים לו לאדם שלא בטובתו סוף סופם

טובתו הם .שמא נסתיימו בזה כל הטובות ,הרי צריך להאמר שניתוספה טובה על
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טובותיו .ואיזו טובח ,זר טובת חבית ,שזבח לבית באץר ישראל .עיניו של אותר
אדם אינן גבוהות ויודע שלא מחמת עצמו זבח לבית ,אלא מחמת ספריו

של ,,,,

לוי שצריכים לבית" .המאבק בסיפור בין הבוחרת הדמוניים לבוחרת הגואלים את

המספר ,והמביאים אותר אל ארצו ,מוכרע באופן ברור ,ולפיכך קורא אותר

המספר במפורש "עד חנה" ,על שרם "עד הנח עזררנר רחמיך" .הסיפור חרמוני
חרפך לסיפור תארדיצירני ,סיפור של צידוק האל כמר הרומן אורח נטה ללון שחרא

על פניו רומן דמוני שחרפן לרומן תרפי .בסיומו יש בר משרם "יוארס אקס-
מכינה" חמרכן להתקבל על דעתו של הקורא .בשרנה מסיפורים פשטניים של 'סוף
טוב' עגנון יכול להרשות לעצמו בשתי היצירות חללו מעין סוף טוב ,סיגרו
אוטוביוגרפי חיובי ,רגם מבחינה אסתטית ליצור סירם אנטי-טרגי חנכנה כתוצאה
מיחסי ההתרה המסובכים והמיוחדים ביצירה .ברוב יצירותיו הלא אוטוביוגרפיות

עגנון לא חיה יכול להרשות לעצמו סיגורים שיש בחם סוף מאושר אר חיובי ברורי
לא ב"סיפרר פשוט" ,לא ב"גבעת החול" ,לא ב"תמלר שלשרם" ,לא ב"עגרנרת"
ולא ב"רחיה בעקרב למישור" .אם נדייק גם חסיגרר של "עד הנח" נשאר פתוח ,כי
בביטוי "עד הנח" עדיין צפונה גם אפשרות אחרת
לא עד בכלל.

-

עד הנח ואולי חס ושלרם

