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בין הגיגי־לב לתמונת־עולם

:תבי עגגון לרעייתו הם מסמך מרתק ומסעיר
הפותח בפגי■ הקורא שערים חדשים להכרת
אישיותו ועולמו של מי שעדיין נראה בעינינו כדמות
המרכזית ,המובילה ,בספרות העברית החדשה .מכת
בים אלה רואים אור שלוש״עשרה שנים לאחר מיתו
של עגנון ,והם מהווים את הכרך התשיעי הסתפייסם
מעזבונו .למקרא המכתבים האלה מסתבר כי לא גס
.עדיין ליחו של עגגון ,וכי כל יחידת טקסס שנתחב 
רה על-ידו — בין אם הוכשרה לדפוס ובין אם לא
— נושאת עמה את החותם המובהק של אישיותו
היוצרת ,והיא מעוררת השתאות ועניין הן בשל סיב
העולם המעוצב בה והן בשל סגנונו המיוחד.

הסקרגות המרובה שמעורר ספר זח קשורה ,כמובן,
לעובדה כי זהו כרך של מכתבים אשר באמצעותם
— כך נדמה — ניתן יהיה להדור לפני ולפנים ו^למו
של היוצר .יצויין ,כי כבר בעבר נתפרסמו בבמות
שונות מקבצים של אגרות שכתב עגנון .אולם זו
הפעם הראשונה שמכתבי עגנון מצסרפים לכדי כרך
,שלם ואורגאני ,המכיל לא רק כסות גדולה של מכ 
תבים׳ אלא למכתבים הסופגים כולם אל נמען אחד
ואשר חוברו; למעשה ,ברצף אחד .העובדה כי הנמען
של מכתבים אלה היא אשתו של עגגון ,אסתר —
,שאליה הוא פונה דדך קבע כשיגרה "אסתרליין יקי 
רתי — ,,מחדדת ,מטבע הדברים ,את הדריכות ואת
הציפייה להתגלותו של האמן בטקסס שלפנינו בדרך
מקורית ושונה מהרגיל.

אסתרליין יקירתי :מכתבים
תרפ״ד  -תרצ״א

)(1931 -1924

מאת שמואל יוסף עגנון
ערכה :אמונה ירון

הוצאת שוקן ,תל •אביב ,תשמ״ב

מאת דן לאור
ליגגציה היחרדית״גרמגית ,יצירתו זכתה לפירסום
ניכר גם בקרב חוגים יהודיים וגם מחוצה להם ,ושם,
למעשה ,כונן את ביתו :ב* 1920נשא לאשה את
אסתר מארכס ,בת למשפחה יהודית מקומית עתירת-
יוהסק ,ושם נולדו גם שני ילדיו .שובו של עגנון
לארץ־ישראל איננו ,אם כן ,עניין סכני גרידא ,אלא
זוהי תוצאה של החלטה קרדינאלית של הסופר לחזור
ולממש ,סחדש ,את הקרדו הציוני שלו אשר הנחה
את פעולתו כבר בעבר ,בעת שהחליט לעזוב את
בחדאץ׳ ולעלות לארץ .יוצא מזה כי מכתביו של
עגגון הנדונים כאן נכתבים ,לפחות ברובם ,על רקע
עלייתו השגחה לארץ״ישראל ,מפגשו המחודש עסה
וגסיוגו הנחוש להכות בה שורש .סיטואציה מיוחדת
זו מחריפה ,מטבע הדברים ,את אופן התמודדותו של
הסופר עם עצמו ,עם סביבתו ,ובעיקר עם שאלת

הקודש ,עיר ששכינה שורה בה" :איגד מתארת
לעצמך כמה נאה ירושלים רכסה אני אוהב את עיר
הקודש — ,,כותב עגגון לאשתו זמן מה לאחר בראו
לארץ .והוא מוסיף" :כשיש לי פנאי איזו שעה ואני
יוצא לשוק ,מיד מתמלא לבי רגשות קודש ".למקרא
המכתבים נוצר שוב ושוב הרושם כי החוויה המתו 
ארת כאן איננה בגדר ארוע מקרי ,וכי עגגון נתון
במצב מתמיד של עדות ביחס לקדושתה של
•רושלים .מעניין לציין שהוא אף מבקש לקבוע את
מיקומו הפיסי בעיי מתוך כוונה ברורה לשמר על
תקפותה של חוויה זו .באחד המכתבים הרבים
שבהם הוא מדווח לאשתו בפרטי-פרסים על התלב 
טויותיו במציאת מקום מגורים ,ולו מקום סגורים
זמני ,הוא כותב,, :בעיקר מבקש אני לי חדד בעיר
העתיקה ,כי רבים געגועי למקומות הקודש ".מן

מכתבי עגגון לרעייתו הנכללים בכרך ומה גכתבו
כץ השנים  .1931—1924במהלכן של שנים אלה היה
עגנון מנותק ממשפחתו — מאשתו ומשני ילדת
הקטנים -י• לפרקי זמן שונים ,ץ ארוכים וקצרים:
הפרידה הראשונה נעוצה בחזירתו של עגבה לכדו
מגרמניה לארץ־ישראל בסתיו של שנת  .1924ואיתוק
ממשפחתו בשלב זה נמשך קרוב לשנה יהוא מהווה
את הרקע לגוש המכתבים המרכזי שבספר .מקבצי
המכתבים האחרים נוצרו בעקבות פרידות לפרקי-זסן
קצרים כאן בארץ ,נסיעת בגי״משפחתו של עגגון
לביקור־קיץ בגרמנית ובעיקר מסעו של עגגון עצמו
לאירופה בתחילת שנות השלושים :תחילה לגרמניה,
לשם יצא כדי להתקק את המהדורה הראשונה של
כל כתביו שהוכנה על־ידי הוצאת שוקן ,ואחר״כך
לפולין ,אליה נסע לימים אחדים בלבד כדי להשתטח
על קברי אבותיו וכדי להתבונן מחדש בגוף הולדתו.
מכתבים אלה מתעדים ,איפוא ,את מעשיו של
עגנון והם מוסרים לגו את הגיגי״ליבו במשך תקופה
הנמשכת שבע שנים לערך .בגלל אופיו המיוחד
.של הדאנר הנידון מכיל כרד זה ,במפוזר ,שפע
בלתי-גדלה של סרטים וסרסי״פרסים על חייו של
עגנון — הגלויים והסמויים — בתקופה זו .על יסוד
החוסר הזה אפשר ,לכן ,לשחזר כמעט במדוייק את
מחלד חייו של עגנון בשנים אלה ,ואף ללמוד הרבה
על אישיותו ,אורח*החיים שלו ,מערכת היחסים בינו
לבין הסובכים אותו — במיוחד אשתו ובגי״משפחתו,
וכן על עבודתו הספרותית ,יחסו אלה /מעט על
תהליך הכתיבה וכיו" ם

סי שבקיא 'בכתבי עגנון ומתעניין 'בה 0לפרסיחם
יוכל גם למצוא בספר חומרים רבים — כמו אירו 
עים ,דמויות ,מקדמות — המגולמים ,בצורות שונות,
בכסה מסיפוריו .אולם השפע העצום הזה ,שאין
להקל ראש בחשיבותו ובאפשרויות הטמונות בו
להכרת הסופר ואף לפיענוח קטעים שונים בכתביו,
איננו צריך למנוע מאתנו מלהבחין במה שנראה
לי כעיקר :מכתבי עננון לאשתו ,על אף הקשרם
האישי ותוכנם האינטימי ,חושפים לפנינו ,בחדות
שאין דומה לד? אר יחסו הבסיסי ,הממשי של הסופר
אל ההודייה הרוחנית ,הלאומית והחברתית שבה הוא
נתון ,דומה כי מתוך לימוד המכתבים האלה עולה ב*
ידינו להכיר מהי ,כעצם..,הססדוקמנדה הסגטלזת של
שמואל יומי עגנון ,ולהגיע — מזרן• כך — להבנה
יותר צלולה של תמוגת״העולם שלו .עובדה זו מש
את הספר שלפנינו לחוליית חיבור רסת״עדך ב; אי*
הסופר לבין יצירתו האמגותית• ובשלה נראה כרד
המכתבים כחלק חשוב ובהחלט ראוי״לעידן בקורפוס
המצטבר של כתבי עגגון.

ב
'כשרק
■לאשתו; _ נכתבים
**נתבי _ עגון
■ 1זמן קרים י בחייו :נשבות  ,1924לאחר השרישה
הגדולה שבילתה את ביתו שבהומבורג ,סזזליס ש.י.
אגמן באושן סושי לנטוש את גרמנחה ולשמ לארץ־
ישראל" :רוצה אני להחיש פשסי לארץ ישראל.
איז תכלית לישיבתי באף — ,הוא כותב לאשתו זסן
קצר לאחר פרידתו מננוע משמעותו של מהלן* זה
ועשוי להסתבר במיוחד לאור העובדה שזנגנון ,אשד
עלה לראשונה לארץ ב־ ,1908שהד .בה ארבע שנים
בלבד .ולאחר־סכן יצא לגרמניה ובדי ישב בסשד
הקופה שנמשכה שתים־עשרדי שט־ ..זאת ועוד:
כמשך תקופה זז התערה עגגון היסב בקרב האינש*

יפתר ושכדאל־ידפוי מצגת ,כהוספורג שבגרמניה כשנת
מקומו בתק• סביבתו ,ובתוקף זה יש כה כדי להשפיע

על התהליך הבולל של גיבוש זזעזא העצמית.

הדבר המיידי הראוי לציון בהקשר זה הוא כי
עגגון ,המגיע לארץ-ישראל בעיצומה של תקופת
י-עלידח וישלישית ,קובע את מקומו בארץ ,מלכתחי
לה ,כחוץ לפריפריה של הציונות החלוצית ,אף אם
א״ץ הוא נותר לחלוטין אדיש לה — כפי שעוד נראה
להלן .בעיקרון ,יש בזה חזרה על הדגם שנקבע עוד
בזמן עלייתו הקודמת לארץ-ישראל ב* :1908גם
עלייה זו ריתרחשה בעיצומה של המהפכה החברתית
הגדולה של תקופת ויעלהו• השניה ,וגס .בה לא-הרה
לעמון בפועל,. .שום חלק .יחודה פ1מ עלייתו ש>
עמון לארץ בשלב הזח מאופיינת — טי שמעידים
על כך המכתבים בצורר• שאינה משתמעת לשתי
פגים — לא רק באי״גטישת המסורת ,אלא בדבקות
כלאה בה ,ולא עוד אלא שהמגע עם ארץ-ישראל
נמצא כסי*ע בידו לשכר אותה ,והרא אף מעניק לה
חיות מחודשת ומקנה לה מלאות .זאת ,כמובן ,בשער"
שהאליטה החברתית וד״איגסלקסואלית בארץ־ישראל
היתה גתונה כתקופה המתוארת בתהליך איגטגסיווי
של חילון ושל ניתוק מואץ של מכלול זיקותיה
לחברה היהודית המסורתי רב
עמדה זו משתקפת ,בראש ובראשונה על״יזיי
עצם הכרעתו של עגנון להתיישב בירושלים שבה
הוא אף מחליס לבנות את ביתו) .בניית הבית
נשלמה בשנת  .1931והיא מתוארת בדייקנות מרובה
במכתבים( .גם בזה יש משום אישוש הדגם שנקבע
בתקופה הקודמת ,שבמהלכה נטש עננון את יפו,
שבה עשה בשנים הראשונות לבואו לארץ ,ועבר
להתגורר בירושלים .מכתביו של עגגון לאשתו אינם
משאירים מקום לספק כי ישיבתו בירושלים נתפשת
על-ידו במפורש במושגים מסורתיים :ירושלים כעיר

1924

הסעם הזה הוא גם דוחה סגל וכל אוו ההזדמנות
הנקרית בדרכו להתגורר בשכונת כית״הכרם שבמער 
בה של ירושלים׳ שכן "רחוק בית הכרם מן הכותל
המערבי* .במיוחד מתחדד יחסו של עגגון לירושלים
לאור ההשוואה שהוא ז^רך בהקשרים שונים כינה
לבין תל״אבי□ עגגון מציג באייח כמעט קבוע את
ירושלים ותל״אביב כשני ניגודים כעחלסים ,ולמרות
פתיחותו הרבה כלפי סוד הקסם התל״אביבי ,אי!
הוא נמנע מלקבוע בצורה חד״משמעית מהי בחירתו
שלו ואף להגדיר במפורש את טעמה ,,:עד אתסול
חייפי בתל-אביב ונהניתי סן קלות החיים שבתל-
אביב ^.אך אנכי התגעגעתי לירושלים וביחוד חיי
החולין שבתל״אביב הרבו את געגועי על ירושלים
עיר הקודש".
זיקתו של עגנון למסורת גיכדת היסב מן הפראמ
סיס הדתי שלו .מכתביו לאשתו ,העמוסים בד׳ חחים
על מהלך חיי היומיום שלו ,מאזכרים מתוך כובד*
ראש ובפירוט רב את נוהגי התפילה שלו ,צומות
ותעניות שבהם הוא נוטל חלק )בין השאר צום
עשרה בטבת ושבעה*עשר בתמוז( ,שמירתו את
השבת ושאר חגי ישראל ,הקפדתו על אכילת סזון
כשר וכיו"□ גם בנדון זה בולט מאוד נסיוגו של
עגגון למצות עד כסה שניתן את עובדת היותו בארץ־
ישראל ,ובמיזתד בירושלים .כך ,למשל ,מעיד עגנרן
על עצמו כי הוא מרבה להתפלל בכותל המערבי,
והוא אף מתגאה בזה שנקרא לעלות שם לתורה.
גם בהזדמנויות אחרות הוא בורד לעצמו בקפידה
מקומות מסוייסים כדי לקיים שם את תפילתו —
כגון בית־הכגסת שבחורבת ר ',יהודה החסיד ,לשם
הוא בא בליל שביד או בית״הכגסת תפארת ישראל,
השוכן גם הוא בעיר העתיקה ,ואשר אל גגו הוא
סורח להעפיל בשעה שלוש לפגות בוקר כדי להשתתף

שם במעמד ברכת״חחמח .את תג הסוכות חוגג עגגון
בחברתם של תלמידי״ישיבח )בישיבתו של הרב
זוגגפלד( ,בשמחת תורה הוא עושה בבית-הכגסת של
החסידים שבבתי-ראנד ,בל״ג בעומר הוא יוצא להש 
תטח על קבר ר ,שמעון בר״יוחאי שבטירה ,ואילו
בתשעה באב הוא שב אל המקום האהוב עליו ,אל
הכותל המערבי .מעמד תשעה באב ,בהקשר הגיאוג*
רס• החדש ,מעורר בו תמיד התרגשות מיוחדת:
"באתי ערב תשעה באב אחר״הצהרים לירושלים.
אבלה של ירושלים תפס את לבי ולא יכולתי לאכול
סעודה המפסקת ...הלכתי אל הכותל .שם אסרנו
קינות .הייתי עד חצות לילה .בבוקר הלכתי שגית
לשם ואסרתי קינות *.פעוגנותו של עגגון במסורת
מסומנת גם עליידי אזכורם של אירועים מסוג שוגה
— כגון השתתפותו בסיום לימוד הערס בהברת
תלמיד• הרב קוק׳ יציאתו עם אנשי ישיבת "שערי
שמים* לקברו של חיים בן-עטר ,או הצטרפותו
הנלהבת לתהלוכה לכבוד הכנסת ספר״תורה לבית-
כנסת שנבנה באחת משכונותיה החדשות של
ירושלים.
אספקט נוסף ומכריע שדרכו נגלה לגו יחסו של
עגגון לדת ולמסורת הוא בתחום רקותיו החברתיות.
אחת האנקדוסות המאלפות שבספר גוגעת לחג הפסח
של שגת  .1925עגנון ,שהוא אותה עת אלסדקש
המבוקש לכל ארוע חברתי ראוי לשמו ,מוצא עצמו
סתלבט בק בקשתו המפתה של ביאליק לבוא ולחוג
את הסדר במשכנו בתל-אביב ,לבין הזמנתו של הרב
מלובן )ר ,נחמיה ירושלימסקי( העושה בירושלים.
עגגון מעדיף ,לבסוף ,את הזמנתו של הרב על״סגי
הזמנתו של גאון השירה העברית מחדשה!, :זוא רב
זקן וחשוב ובביתו מתאכסנים בפסח כמה גאונים
אדירים ובודאי כדאי לי ליסב אצל רב זקן וחשוב
במסבה של גאוני ישראל *.כדאי לשים לב לאגק-
דוטה זו ,כיוון שהיא משקפת היסב את טעמו החב
רתי של עגגון :עגגון נהגה בהחלט להתרועע עם
נכבדי היישוב החדש — כמו מנחם אוסישקין,
ארתוד רופין ,משה זמורה — ועל אף סלידתו מן
החיים הספרותיים אין הוא מנתק מגע עם כמה
סן הסופרים הנמצאים אותה עת בארץ ,כסו ביאליק,
טשרניחובסקי ,שמעוגוביץ ואחרים .אולם הערצתו
שמורה אד ורק לרבנים ולתלמידי חכמים .במידה
שעגנון מצייר דמויות מופת במכתביו ,הרי אלה
אינן דמויותיהם של ביאליק או של רופין אלא דווקא
דמותו של הרב ת .י .קוסובסקי ),,האיש המופלא
הזד ..-אין כמוזע בכל הארץ (,,או במיוחד דמותו
של הרב קוק ,שאת יחסו אליו ביטא עגגון גם
בטקסטים אחרים" :בשבת העבר הייתי עם רא״מ
ליפשיץ אצל הרב קוק .הוא ישב עם קהל מעריציו
כסעודה השלישית ואמר ,תורה .,דבריז יפים באמת...
פניו האציליים ,רוחגייס ,ממש התורה מאירה מעי 
ניו" .עגנון אף מתבטא בלשון של חיבות ביחס לרב
חיים זוגגפלד ,וזה חרף העובדה "שהוא שונא לגו
הציונים" .יוצא מדברינו ,כי גם הברירות החברתיות
של עגגון אינן בגדר מיקרה או קפריזה :שכן כאן,
כסו בהקשר של התופעות האחרות שבהן דיברנו,
מתגבשת תכנית ברורה ,עקבית ,שאף סמנה ניתן
להסיק מסקנות באשר לסיב האתוס של הסיפר
בתקופה הגדוגד-

ג
ף* ה שהוצג עד כה מתייחס ,כמובן ,רק לחלק
סו אחד ,אף  .כי חשוב מאין כמוהו ,מתוך תסוגת"
העולם הכוללת המסתמנת במכתבי עגגון• את החלק
האחר של תסוגת״עולם זו ניתן להכיר מתוך עיון
סדוק דק במכתב ששיגר עגגון לרעייתו בתהילת
שנת  ,1925ושבו הוא מדווח לח על ביקור סוף שבוע
שערך כקבוצת קריית״עגבים שליד ירושלים .עגנון,
היוצא למקים בלווית הסופר יהודה יערי ,סוצא בו
קבוצה של צעירים ילידי גליציה ,בכללם כסה מיוצאי
בוצ׳אץ /אשר נאחזו כקרקע אך לפני זמן קצר.
העובדה שעגגון פוגש בקרית״עגבים דווקא את אנשי
גליציה מולדתו ,וביניהם גס כסה מבני עידו ,היא
עובדה בהחלט משמעותית ,שכן כאן ניתנת לו
ההזדמנות לדאות בנע עיניו כיצד אנשים שהם בגי
סביבתו ,אשר עלו כמוהו לארץ-ישראל מטעמים
ציוניים ,פגר — בניגוד לו — הם לדרך החלוצית,
והם מגשימים את ציוניותם כעובדי אדמה במסגרת
דאווגגארדית של הקבוצה .במכתבו לאשתו מתאר
עגנון בדיוק רב את האווירה המיוחדת ששררה
בצריף בקריית״ענבים ליד שולחן השבת ,את הקש 
בתם הדרוכה של אנשי הקבוצה לסופר הקורא את
אגדות פולין שלר ,ארג הליגה באוהל ,השיחור הארו
כות אל תוך הלילה עם בגי המקום ,את טיול השבת
בהרים שמסכיב .לאחר כל זה הוא עורך את הסיכום
הבא:

"חשבת הזה השאיר לי רושם עז ונעים.
כמעט חשבתי ,כי גם אני הייתי צריך לשבת
בקבוצה ולהביא אותך ואת הילדים יחיו.
בקבוצה גדולה של מאה איש הייתי אני
)חמשו פעסרד •(1

בין הגיגי־לב לתמונת־עולם
י)סוף מסוד £18
יכול ללמדם או להרצות לפניהם ואת ,אולי,
היית יכולה ללמד את ילדי אנשי הקבוצה.
אבל כמדומני כי דברים אלה הם דברי חלו־׳
מות• החיים אמנם .קשים ,אבל י פ י ם
)ההדגשה שלי(.
אכן ,דברי חלופות .כידו! לגו ,לא בחר עגגון בחיי
ק־בוץ ,וקשה אף לשער כיצד יכולה היתה אישיות
אגוצנטרית כשלו למצוא את מקומה כמסגרת חבר 
תית המושתתת צל שיתוף )שווי ון .יחד עם זה אין
לזלזל בשום פגים ואופן כאמירה זו• :גנון מבטא
בדברים אלה את התפעלותו ש היופי — האנושי.,
החברתי ,אפשר .לאמד גם האסתיטי — שנגלה לנגד
"ו-1ענבים .עמו^< זו משתמעת
עיניו בביקורו
אף מדרך ,תיאורו אח מהלך הביקור במקום ,והיא
מקבלת חיזוק גוסף מדברי סיכום אלד -הרהוריו של
עגגון שמא הוא ומשפחתו ימצאו את מקומם במס 
גרת של חיי .קבוצה ,וזה בתקופה שבה הוא תוהה
באמת באשר לעתידו ועתיד משפחתו בארץ־ישראל,
מעידים — על אף אופיים ההיפותיסי — עד כמה
עמוקה זיקתו של עגון לציתות החלוצית" אף אס
אין הוא פשוייך אליה בפועל.
קרית־עגבים איננה אפיזודה בודדת בספר .אהד
הדברים העשויים להפתיע אותנו מן הקריאה 3םכ•
תבים אלה היא העובדה שעגנון — המזוהה בוזה־ע־
תנו כמי שישב סגור ומסוגר בביתו בירושלים —
חיה גוהג לערוד מסעות ארוכי־מסלול בארץ־ישראל,
חד .מתון• רצון מוגדר להכיר את *פי הארץ ,ובעיקר
כדי לעקוב אחר התפתחווע של מפעל ההתיישבות
הציוני )במקביל לגר -או לעתים במשולב ,מקיים
עגנון מסעות בעלי תוכן ״דתי״  -כמו המסע .לחב 
רון ,לצפת ,למירון וכיר״ב הדיווחים אשד ישנם
על מסעות אלה במכתביו גדושים אמירות המס־
עימות את ההכרה המתאששת אצל הכותב בדבר
זיקתו העמוקה אל ארץ־ישראל הקונקרטית הפיסית,
ואת הערצתו לעבודה החלוצית הגעשית בר -לאחר
מסע לים המלח וסביבוע ,הוא קובע" :כמדומני שאגי
שייך להארץ הזאת" הסיור במושבות יהודה מוליד
את הניסוח הבא" :אני מתהלד בארץ כשכור למראה
כל הגדולות אשר נעשו בארץ ".רושם חזק במיוחד
עושה על עגגון מסעו המפושך .בצפון הארץ" :על
נסיעתי בעמק ובגליל התחתון ובגליל העליון קשה
לי לכתוב באריכות .אד אחת אומר לד ,כי הנסיעה
היתה יעה והדרך היתד .יפה ומה שראיתי היה יפה
ומי יתן ואוכל להראות גם לך בקרוב כל פה שראו

עיני ".ברת ה״יופי" אינו מתייחס רק לגוף ,אלא
לתוכן האנושי הממלא אותו .במכתב אחר המתייחס
לאותו מסע עצמו הוא כותב לאשתו" :עשרה ימים
הייתי בדרך באוטומובילים- .ראיתי כמעט את כל
הארץ ...כל הזמן אני חושב כמה היית נהגית
לראות את הארץ בהתיישבותה ".שנים אחדות לאחר*
מבן —.כקיץ של שנת  — 1931יוצא עגגון בשנית
למסע ממושך לעפק-יזרעאל ולגליל ,הפעם בחברתו
של הסופר שלמה צמח ,וגם עליו הוא מדווח בסירוס,
בהתרגשות ובהתפעלות לאשתו הנמצאת אותה עת
בבית חוריה שבקגיגסברג.

בהקשרים אלד -וגם בהקשרים אחרים ,מרבה עגנון
להזכיר את הערכתו לנושא האנושי של מפעל
קרי החלוצים — והוא מטעים
ההתיישבות הציוני
כל פעם מחו ש מה רבה הקירבה הנפשית שהוא חש
כלפיהם .עגנון מציין גם בסיפוק כי ליצירתו יש
תהודה רבד ,בקרב "הפועלים" ,ולכן היא נענה על־
פי־ריב בחיוב להצעותיהם הרבות לבוא ולקרוא
בפניהם את סיפוריו .לבד מאנשי קריית־עגבים,
יוצאי גליעיה ,מתאר עגנון מתיד חיבה יתירה את
אנשי עין־גגים ופתח־תקוה ,שאותם הכיר עוד בימי
עלייתו הקודמות את אנשי המושבים והקבועים
שבעמק-יזרעאל ובגליל ,את תושבי דגניה ,או את
אנשי פלוגת־ירושלים של גדוד העבודה .על אלה
האחרונים הוא כותב" :בשבת הייתי אצל גדוד
העבודד ..-אנשים משונים .מותרים על כל קומסורם.
ששה בחדר אחד .עושים כל מלאכה קשה .והנה
רובם הם בני עשירים או בני אמידים ".בהקשר אחר,
לאחר ביקור בצפון הארץ ,הוא כותב" :אני משתומם
לראות במה קרוב אני ללבות אחינו בני ישראל
העובדים על אדמת הקודש ".אכן ,בצד הרבנים
ותלמידי״תכמים ,נראה כי גם החלוצים מעוצבים
במכתבי עגגון כדמויות מופת ,וזאת למדות שחכותב
נמנע מלאפיין מתוכם דמות אינדיווידואלית כלשהי.

יצויין ,בי דרך תיאור זו ,אף אם אופייה הוא מקרי,
עשויה להזכיר לנו את שיריו הראשונים של אורי
צבי גרינברג בארץ״ישראל ,שמהם מוצגים החלוצים
לא כיחידים אלא בעדה קדושה המתמסרת בל בולה
למלאכת־הקודש .של בניין הארץ.

ד
רשה לעצמה היא עניין פסעו של עגנון לגליציה
ולבוצ׳אץ .,כפי שציינו קודם ,יצא עגנון בשנת
 1931בוירכו .לגרמניה כדי להגיה את מהדורת כל
כתביו שנדפסה כאותו זמן כעיר לייפציג .עגנון
מנצל את שהותו באירופה כדי לערוך ביקור בן
ימים אחדים במחוזות ילדותו שבדרום*סזרח פולין
ובעיר חרשו -מיקבץ של מכתבים המובא בחלק
מאוחר של הספר פתעד אירוע זה ,החורג במהותו
משאר האירועים שבספר ושעיקר ם הפגישה עם
ארץ־ישדאל .יחד עם זה אין לראות מכתבים אלה
כדסר העומד בפגי עצמו׳ שכן גם בהם משתקפות —
אף אם בדרך אחרת ומתוך זוזית־ראייה שונה —
אותן הקטגורדת התודעתיות שאבחנו בסעיפים
הקודמים.
באחד ממכתביו כותב עגנון לאשתו כך" :דעי
לך שאגי יהודי ,ומושגי אחרים ממושגי הגויים,
ודעי לך שאגי גליצי ,ומושגי אחרים ממושגי
הגרמנים '.רד״ל ".הגדרה זו של עצמו כ״יהודי
וגליצי" היא בגדר צריך עיון .בכל מקרר -יש בה
בהחלט כדי להטעים את עוצמתה של תולעת ההש 
תייכות של עגנה לסביבת־המוצא ואת היותה גורס
מרכזי ,מכריע ,בהווייתו הנפשית .באופן יותר קונ
קרטי מתבטא עגגון בנושא זה בכסה ממכתביו
המוקדמים אותם הוא משגר לאשתו עוד מוינה,
קודם חזירתו לארץ״ישראל• באחד המכתבים הוא
מתאר פגישה עם מכר מיוצאי בוצ׳אץ׳ ,וזו גוררת
אחריה את השיחה הבלתי־נמגעת "על ימים מקדם,
על בוצץ וסד על ימי נעורי ועל אבי זצ״ל" וכיו״ב.
במכתב אחר ,שבו מדבר עגנון גם כן על פגישה עם
קבוצה של אנשי בוצ׳אץ׳ ,הוא כותב" :אמנם חטא
תי לי ולכח יצירתי כי נתרחקתי מבני הסביבה
שלי ,אני מבין אותם ואת מחשבותיהם ,וגס הם
גלויי לב כנגדי ".ומזה הוא בא להשמיע את ההכ 
ללה הבאה ,המאפיינת גם ,ואולי בעיקר ,את תחושו
תיו שלו" :אנשי בוצץ אוהבים מאוד את בוצץ .ממש
אהבה ארוסית".
על רקע זה ניתן להבין את פשר המסע הסנטי־
מנטאלי שעורך עגנון לפולין בתקופה שבין שתי
מלחמות העולם .ספק אס ניתן לתאר את ברגר,
למשל ,או סופר אחר מילידי העיירה היהודית
במזרח־אירזפה של שלהי הסאה שעברה שב אל
עיירת הולדתו במצב־רוח כזה של ערגה ופיוס.
מכתביו של עגנון המתעדים את המסע לפולין הם
מעטים ולאקוניים ,ולמרבה הצער מתרכזים רובם
לאו דווקא בתיאור הרושם שהותיר עליו הביקור
במקום אלא בתיאור הרושם שהותיר הוא על בני־
המקום" :מה דברו ומה לא דברו ,אלמלא מר עגנון
היתה העיר נמחקת ממסת הארץ ".אולם מבין
השיטין אפשר ללמוד ולהכיר כי עגנון הארצישראלי
לא נגמל׳ ואף אינו רוצה להיגמל ,מתשוקתו העזה
אל הסדר היהודי הישן :בהתרגשות רבה הוא מספר
על ביקוריו • במקומות הקדושים בעיר קרקוב ,על
שיחותיו המרתקות עם זקני בוצ׳אץ׳ שהעלו בפניו
זכרונות ,על מפגשים עם קבוצות שונות מבני•
המקום שעוררו בו התפעמות )"אמש באו חסידי
העיר מן הקלויז .זאת היתד .תמונה יפה!"( ,על
סיוריו החרוצים בערים ובעיירות הקטנות שבסביבת
מקום הולדתו ,כמו טרנופול ,בראדי ,זסושץ׳ ,דול־
קיב וכו׳ שסהן הוא מהלך כאדם העושה כבתוך
שלו .ההשוואה שעורך עגגון במכתבו בינו לבין
גיבורו ר׳ יודיל חסיד נראית — לפחות כהקשר זה
— כבלתי־מקרית לחלוטין.
יתד עם זה ראוי לשים לב.כי גם בעת המסע
לגלימה מגלה עגנון שמחה מוחדת לפגוש את
החלוצים הידשבים בהכשרות והגערכים לקראת עליי 
תם לארץ־ישראל" .בצהרים ביום הראשון ברחתי
)סבוצ׳אץ׳( לכפר אחד שיש שם ס״ו חלוצים וג׳
חלוצות מן המזרחי ושם התחילה פרשה חדשה".
עגנו! מגלה גם עניין ,בהמשך מסעו ,לפגוש קבוצת
חלוצים נוספת היושבת בסמוך לעיר סרנופול" :ביום
א׳ נסעתי עם כסה בחורים ובחורות לכפר לבקר את

החלוצים שעובדים שם .נסענו על עגלות סלאות תבן
וישבנו על הגיח עד  10בלילד -בכפר קדמו את פני
בלחם ומלח ורקדו ושרו ואכלו לתם שחור וחמאה
וכוס קאקוי ".אק ספק כי תכליתו העיקרית של מסען
של עגנון בגליציה היא ללכת בעקבות הזמן האבוד.
עם זאת יש להבחק בזה כי גם כאן — כמו בארץ־
ישראל — מקיים עגנון זיקה אינסנסיוויח ,באורח
בו-זמני ,הן כלפי החברה המסורתית  10.11ר הישן,
והן כלפי החלוצים ,הדוגלים בהשקפת־עולם ציונית
ואגסי-גלותית ,והשואפים לפרוש מן המסורת כדי
לכונן בחכרה ה^הורית  !11 ^!10ש*

ה
כתבי עגגון ממחישים לנו את כושרו הנפשי
■או -האינטלקטואלי של הסופר להוסיף ולהתקיים
מאודו בתוך המדיום של המסורת ,אך במקביל
לזה להגיע לכדי הזדהות נפשית עמוקה עם המהפיכה
הציונית ,ובמיוחד עם צורת המימוש העיקרית שלה
בתקופה הנדונה — מפעל ההתיישבות החלוצי .בהז 
דמנות אחרת מן הדין יהיה לשאול ולבדוק אם
קיימת הקבלה בין תמונת-העולם של עגנון לבין זו
של הרב קוק ,אשר ראה בעין יפה את הציונות
החלוצית ,על אף אופייה החילוני ,בתוקף היותה,
לדעתו ,חלק אורגאני מתהליך ד^סזדלה .מסקנה זו
עשויה להיות מרתיקת״לכת לאור הממצאים שברשו 
תנו בספר זה ,אף כי אין להוציא אותה מכלל חשבון.
!״פעמים הרבה הנני מעלה על דעתי״ — כו>
עגגון זסן־מה אחרי הביקור בקריית־עגבים — "כמה
היה אביך נ״י שמח להיות כאן ,לרצדת את עבודת
ישראל ואת עקבות ה ג אייל ה״ — הסיזור
שלי♦ .(.זך גם אם אין זו התיזה של עגגון ,הרי
שאין ספק כי יכולתו להכיר ולחוש בעוצמה ובלגי 
טימיות של שני הכוחות המתמודדים על נפשו של
היו !,ד המודרני מקנה לו עמדה רוחנית כמעט ייחו 
דית בהקשר של הספרות העברית החדשה.

דומה שאין קושי לראות את הקשרים המסועפים
שבין האינטרפרטאציה של עגגון לסהלך ההסטורי
שבו הוא נתון — כפי שזו משתמעת ממכתביו —
לבין סיפוריו הגדולים ,ואף בינה לבין יצירתו בכללו־
תד -נציין רק כי כשנים שכהן נכתבים מכתבים
אלה משלים עגנון אח חיבור הרומאן הראשון שלו
"הכנסת כלה" ,שהוגדר בשעתו על*ידי מבקריו
כ״אפותיאוזה של העולם הישן" .נראה שלא 'ייקשר.
עלינו לראות את הרקע הנפשי לכתיבת הספר הזה,
בעיקר לאור העובדה שנוכחנו בה כי עגנון המשיך
לשמר את זיקתו החייה ,הערה ,למסורת ואף להע
מיק אותה גם בימי שבתו בארץ*ישראל .בולט
במיוחד הקשר שבין המכתבים האלה לבין הרומאן
המאוחר "תמול שלשום" ,שכנראה התל להתרקם
בתודעתו של עגנון בשנים אלה :ברומאן זה מובלט
הקרע הנפשי של זעיבור־המהגר בין אורתודוכסיה
לציונות ,כאשר קרע זד .מסומן ,בין היתר ,על-ידי
האגסיתיזה שבין ירושלים ליפו )הנושאת את תווי־
ההיכר של תל-אביב במכתבים אלה( .רומאן זה
כשלב גס פרקים שבהם מתואר המפעל החלוצי
כמימוש הגעלה של הרעיון הציוני .ראוי גם להזכיר
את הרומאן "אורת גסה ללון" ,שהוא פיתוח בדיוני
של המסע הנזכר של עגנון לבוצ׳אץ׳ ,ואשר בו עורך
המחבר אכספרימנט רוחני נועז — מפגש מחודש של
יהודי ציוני וארץ-ישראלי עם עולם המסורת בחקשר
של עיירת הולדתן .גם מהלך זה של עגנון עשוי
לד,יןת מובן יותר לאור מה שאמרנו, .

קריאה *ו של המכתבים מובילה איתני ,אס כן,
לחידוד הבנתנו את אישיותו של עגנון ,ובזה היא
מסייעת לגו ,במידת־סד -להגיע לראייה פקוחה יותר
של אמנותו .לרגעים אמנם נדמה כי דרך קריאה
זו של המכתבים מתבצעת נגד הטקסט ,שכן מכתבים
אלה נכתבו ,כאמור ,בהקשר אישי מאוד ,תוכנם
נוגע בעיקר לענייני יומיום ,ואין בהם כל יומרה
לפתח\ניזות הסטוריוזופיות או תיזות פנל סוג שהוא.
אולם דווקא משום כך ,דווקא בשל היצמדותו של
הכותב לתיאור הפראכסיס של היומיום שלו וההרהו 
רים הנלווים לו ,ניתן לנו לצלם צילום-מצב אמין
ואולי גס סדוייק של נפש היוצר .הודות לזה גוברים
סיכויינו לדעת 1מהי המהות האמיתית של התחושות,
האמונות והדעות הקובעות את דרך ראיית המציאות
בתוך
של עגנון ,מנחות את פעולתו׳ ומשמשות
כך  -יסוד-מוסד לכתיבתו.

