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  *ט"עגנו� בתרפ: ס האפשנת

  מאת

  ד� לאור

   שבקצה העירהבית. א

 בדירתו עגנו� יוס� שמואל מר ונמהר שהה � יואותוב: 1929 באוגוסט 23, ט"ז באב תרפ"י, ישי שיו�
 באוקטובר �31ב,  חזרתו לאר� מגרמניהע�. ירושלי�מזרחי של � הדרו�שבחלקהבשכונת תלפיות 

 לקראת, ולבסו�,  נדד בי� כמה חדרי� שכורי�תחילה. לי� עגנו� להתמק� בירושהחליט, 1924
 ב� בסמטתשכר את דירת� של חיה ומשה גרינהוט , 1925 ברבנובמ,  של בני משפחתו אליוהצטרפות�

 שפקדה שרעידת אדמה אלא. שהוא עצמו התגורר בה קוד� לכ� כדייר משנה, )כיו� רחוב שמאי(יהודה 
 אותו למצוא לו ולמשפחתו מקו� חייב והדבר, לביתרס רב  גרמה ה1927 ביולי �11את ירושלי� ב
 בתכנו� האדריכל ריכרד �1921 שהוקמה בחדשה שכונת, הפור נפל על שכונת תלפיות. מגורי� חלופי

א� כמקו� , אליה של עגנו� ליבו נמש� בה ביקר שמרגע". עיר גני�" המתכו� של פיעל , קאופמ�
,  של השכונה בקצה העירמיקומהוא� בשל , די� קטני�מגורי� הול� למשפחה העסוקה בגידול יל

 והשקט שלה� נזקק לצור� עבודתו הריחוק את היה להבטיח שעשוי מיקו�, רהרחק מ� ההמו� הסוע

 9 יחזקאל רחוב בירמנס של משפחת ביתה בואה לשכונה שכרה משפחת עגנו� את ע�. הספרותית
  1931.1בקי� של שנת , לפיותעד למעבר לבית הקבע שלה בת, )לימי� רחוב קלוזנר(

 אשתו וילדיו 2.בתלפיות בביתושהה עגנו�  ") בוראקאל התקוממות("ט " פרו� מאורעות תרפע�
 מקו� מגוריה של יתהשהי, נסעו באותה עת לעשות את חופשת הקי� בשכונת בת גלי� שליד חיפה

ובשלווה לכתיבת מכתב  באוגוסט התפנה עגנו� בשקט �23באותו בוקר של ה. רבקה ברי�, אחות אשתו
אתמול אחר הצהרי� כתבתי ל� ושלחתי ע� המכתב ארבעה . " מדי כמה ימי�כמנהגו, לאשתו

 
 הביוגרפיה ומחבר אביב�תל באוניברסיטת צימבליסטה ש"ע היהדות למורשת המרכז ראשד� לאור הוא   

  ). 1998 (עגנו� חיי
 דני ,גרשוני ישראל, אריה�ב� יהושע של הטובה ומעצת� מעזרת� נהניתי זה יבורח על עבודתי במהל�   *

, ל"ז ויזר רפי ע� פעולה לשיתו� זכיתי במיוחד. הברכה על כול� יעמדו. כה� והלל חלמיש אביבה, הקר
 .2019 ביולי �3ב לעולמו הל� לב שלדאבו�

ש� שימש אותו במ 1931לגור בקי� עגנו� נכנס הבית שאליו . )1998 (220–207 חיי עגנו�ראו ד� לאור   1
 . אתר לשימור מורשתו) 16קלוזנר ' הממוק� ברח(כיו� מהווה הבית .  שנה40כמעט 

�אל. ")2013( ערבי�היהודי בסכסו� האפס שנת: ט"תרפ כה� הלל ראו ט"תרפ למאורעות כללי כרקע  2
. ט"תרפ מאורעות לפרו� העילה היה סביבו שהסכסו�, המערבי הכותל היינו, "הכותל "פירושו" בוראק
 . כה� של ספרו לכותרת מכוונת מאמרי כותרת כי אציי�
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 אני שמצבכ� ש� טוב ושתאריכי את ימי שבתכ� ש� כל כמה והמקו. "כ� כתב לה, "מכתבי�

. הייתי רוצה לכתוב לכ� הרבה אלא שבאמת אי� מה לכתוב: " הוא כותבמכתבו בהמש� 3".שאפשר
 משגרת פכי�תיאר בפני רעייתו כמה ,  את השורותאכדי למל, ובכל זאת". ורההכל נוהג ברו� הש� כש

 בבתיסיפר על כמה ביקורי� שער� , המסייעת לו בעבודות הבית, עוזרת הבית,  את חיההזכיר, חייו
, נוחתו את מהטורדת" הגדת הסופר" ההגהה של הסיפור עבודתעל ,  אצלושנערכו ביקורי� ועלידידי� 

. היו� יש מעי� תנועה בעיר בדבר הכותל המערבי: " הנוגע לאירועי השעהמשהוורק כבדר� אגב הזכיר 
, ר" מאז ההפגנה של אנשי ביתשלי� שפשתה בירוהמתיחותברקע הייתה , ואכ�". אבל אי� שו� פחד

אתו של  הדהדה ג� קריבחלל. באב ושבעקבותיה היו התנגשויות בי� יהודי� לערבי�' שנערכה בט
ללא , ואלה הגיעו בהמוניה�, ישי לתפילת יו� שלבוא,  קוד� לכ�שהופצה,  המוסלמי�להמופתי א

 של עגנו� בוקר יו� לדידו, ואול�.  ופגיונותסכיני�, מקלות,  באלותחמושי� כשה�, נשותיה� וילדיה�

   4. הנראה לא ראה כלל את הנולדוככל, היה יו� רגיל,  באוגוסט23, ישיש
 התפילה והדרשות בתו�. קצת יותר משבוע לאחר תשעה באב, ישי פרצו בצהרי יו� שהמאורעות

 שער יפו ושער שכ� ומש� יצאו מאזור לעבר המוסלמי� מתפללי� ההסתערושנערכו על הר הבית 
 בעוד, ה� שדדו חנויות שהיו בבעלות סוחרי� יהודי� ופגעו בעוברי� ושבי�. החומות אל לב העיר

ימי� ( אחדות בשכונותוכ� , במרכז העיר. גד ואינ� עושי� הרבה לבלימת האלימות מנעומדי� הבריטי�
בתו� כ� החלו ערבי� . את הפורעי� בנשק ח�" ההגנה" כוחות סוהני, )י�עמק רפאי� ומאה שער, משה

ההתקפות הקשות ביותר היו . מצפו� ומדרו�,  ממערב–מסביבות ירושלי� לתקו� את שכונות הספר 
 ממוק� בקצה היישוב שהיה, וכ� משק הפועלות, מקור חיי�, תלפיות,  קיבו� רמת רחל– הדרו� באזור

משבטי , מצור באהר הסמוכה, אפה צפמבית הגיעו התוקפי�. תלפיותלמזרחית �צפונית, היהודי
 ביו� הראשו� כבר. וכ� מחברו�, שנמצאו ג� כ� בקרבת מקו�,  הווחארה והתעאמרהי�הבדוא

 שבו ,מי ששרד את קרב תל חי, �33 פנחס וולמ� ב� ההל איש גדוד העבוד רחברמת נהרג ורעותלמא
 הותקפה תלפיות כאשר,  בערב החמיר המצבישי שביו� 5. יוס� טרומפלדור תשע שני� קוד� לכ�נפל

 מדי.  הרס וביזהצורכי בקצה השכונה לי� מ� הבתי� הממוקמלכמהלמחרת הגיעו התוקפי� . ביריות
ג� כוחות ,  לשכונה המותקפת כדי לסייע לכוחות המג� שפעלו במקו�"ההגנה"פע� נשלחו אנשי 

  . ספק היה מוגבל ולא משנתנוא� הסיוע ,  הגיחו מדי פע�י�בריטי
עגנו� עצמו מצא . שנחשבו בטוחי�,  בתי� בשכונהבכמה תושבי תלפיות רוכזו שנוצר המצב לנוכח

 יחד ע� אחרי� הועבר יותר ומאוחר, )נהפלשתי� בנק אנגלו(ק "מנהל אפ, גורדו�מקלט בביתו של שאול 
 של ההדרגתיהחל ביו� שבת פינוי� " ההגנה "בהוראת. מרדכי כספי,  השכונהועדלביתו של ראש 

. והוא כלל ג� את עגנו�,  באוגוסט25,  ליו� ראשו�אור הושל� הפינוי. תושבי השכונה למרכז ירושלי�
כולל דבר הטבח ,  ובסביבתהרתר חלקי העי שאירע בילמה לתלפיות נתוודע לראשונה חו� מכשהיה

' ג,  עגנו� בלוויית סג� מושל ירושלי� לשעברחזר היו� בהמש�.  מקל� ביישוב מוצאחת משפשל

 
 אסתרליי�: להל�) (1983 (153–152 )1931–1924 (א"תרצ–ד"תרפ מכתבי�: יקירתי אסתרליי� עגנו� י"ש  3

 . )יקירתי
 ,למאבק המהגנ: שני כר� ההגנה תולדות ספר סלוצקי יהודה ראו בירושלי� האירועי� השתלשלות על  4

 84–83  הבריטי המנדט בתקופת ירושלי� חלמיש אביבה ;)1964 (361–355 ,320–313 ראשו� חלק
)1991( . 

 .337' עמב, 2ש "לעיל ה, כה�  5



  ט"עגנו� בתרפ: ס האפשנת  מנח
 פינקלשטיי�ספר 

635  

 נוכח אז רק.  ואוספיוכתביו יתרתזאת לצור� איסו� , לתלפיות" ההגנה" שניי� מאנשי ועוד, קרישבסקי
הכלי� , הבית שודד. " שנטש אותולאחררותי לדעת מה היה היק� ההרס שנגר� לביתו ולרכושו הספ

 א� – לדעת למד הימי� בהמש�.  כ� דיווח במכתב לרעייתו,"ומה שלא לקחו השודדי� שיברו, נשדדו
   6.המאורעותארצי שחוללו � על ההרס הכלל–א� מכלי שני , מכלי ראשו�

 אלימות מעשי ערבי� יצעו בשבמהלכו, ) באוגוסט�29עד ה( שבוע ימי� נמשכוט "תרפ מאורעות
 בבאר, ביפו, בצפת, בחברו�, במוצא,  בירושלי�– וביישוביה האר� בערי היישוב היהודי כלפיקשי� 
.  נפצעו339,  יהודי�133 נרצחו שבוע אותובמהל� .  נוספי�במקומות זיתי� ובעי�, חולדהב, טוביה

פות של הערבי� חרבו  המתקבעקבות. י� הבריטיהכוחותרוב� מכדורי ,  איש120 הערבי� נהרגו מבי�
 הקשה ביותר הזעזועהיו " ,כותב אברה� סלע, "המאורעות. "יישובי� וקהילות שלמות חדלו להתקיי�

ה� מבחינת משכ� ותפוצת� , ישראל מראשית המפעל הציוני�אר�שפקד את היישוב היהודי ב

מאורעות "י  שפירא כותבת כאניטה 7".הגיאוגרפית וה� מבחינת הנזק הישיר שגרמו לנפש ולרכוש
אמוציונאלי וה� במישור �לוגיה� במישור הפסיכו, החרידו וגרמו לזעזוע,  בשעת� הדהימו1929

 שינוי בתודעתו שחולל,  של עגנו� היה הזעזוע הכללי בגדר זעזוע אישילדידו 8".פוליטי�האידיאולוגי

 שבו ראה את האופ� סכסו� זה לבי� שבי� לקשרפלסטיני ובאשר � הפוליטית בכל הנוגע לסכסו� היהודי
שהייתה עיר ערבית לכל דבר ,  ביפוי� קרוב לארבע שנבמש� בעבר שהתגורר א�. עתיד המפעל הציוני

 של שרטוטי� כמה להוציא,  ממשי לערבי� יושבי האר�ייצוג בכתיבתו מלהעניקנמנע עגנו� , ועניי�
 בסיפור ערבי� ייגי�ד שלאו אזכור קצר , )1911" (תשרי"רוכלי� ערביי� בשוק של יפו בסיפור 

גיבורי ", שהרבה לחקור את ייצוג הסכסו� בסיפורת העברית, עזר� ב�אהוד לדעת 9).1913" (לילות"
אינ� , הסיפורי� של עגנו� על תקופת עלייתו הראשונה לאר� אינ� מרגישי� כלל את העויינות הערבית

הו� הקרובה להיפער בי� מודעי� כלל לשאלה הלאומית ואינ� מעסיקי� עצמ� בסכסו� המתגלע ובת
, )1945 שנתא� שפורס� ב(המתרחש בימי העלייה השנייה ,  שלשו�תמול ברומ� ג� כ� 10".שני העמי�

 את האופ� שבו קרא עגנו� את המפה קפת שאולי משעובדה, ערבי הוא עניי� שולי למדי�  היהודיהעימות

 ידו רצח ידי�וא� הזעזוע בג, אר�נעדר עגנו� מ� ה) 1921מאי  (א" מאורעות תרפלכשפרצו 11.בזמ� אמת
 האישית החשיפה:  כ� הפע�לא 12.יוס� חיי� ברנר היה קצר מועד ולא גר� לו לשידוד מערכות רעיוני

 
 גרונימוס. 155–154' עמב, 3ש "לעיל ה, יקירתי אסתרליי� בתו�, 28.8.1929 מיו� עגנו� לאסתר מכתב  6

. ירושלי� מחוז מושל סג� שימש 1927–1925 בשני�, המנדט במשטרת שירת) גרא גרו לימי� (קרישבסקי
 – הש� איות לצורת באשר מתלבט עגנו�. הסוהר בתי שירות של הראשו� לנציב נתמנה המדינה קו� לאחר

 ובספריותיה� בבית� הפגיעה על". יקרישבסק "כנראה הוא הנכו� האיות". קריטשבסקי "או" קרשבסקי"
 .358' עמב, 4ש "לעיל ה, סלוצקי ראו, שכני� שהיו, קלוזנר ויוס� עגנו� י"ש של

 ירושלי� בתו�" לערבי� יהודי� בי� ביחסי� מפנה נקודת –) 19239 (הכותל מאורעות "סלע אברה�  7
 . )ט"תשמה, עורכת קילבס חגית( 271 הציונית ובעשיה בתודעה

 . )1992( 239 1948–1881 והכוח הציונות: היונה חרב שפירא אניטה  8
" לילות"; )1911 דצמבר–אוקטובר ()5–1(ה הצעיר הפועל) "החול גבעת" לימי�" (תשרי "עגנו� י"ש  9

 . )1953 (תג–שנא המנעול כפות על; )1913,  עור�בנימי�' ר( 13 בינתיי�
 ). 1973 (168 לו מאזני�" והכבשי� �הזאבי" עזר�ב� אהוד  10
 בתו� "ערבי היהודי העימות בשאלת עגנו� עמדת: הרקיע שבעור הקמט "במאמרה שקד מלכה גורסת כ�  11

 . )"הרקיע שבעור הקמט"שקד : להל�() 2000 (49 עגנו� י"ש ביצירת קשרי� קשרי: הרקיע שבעור הקמט
 . 145–144' עמב, 1ש "לעיל ה, חיי עגנו�לאור    12
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 הייתהומכוחה ,  קשהרוש� עליו הותירה 1929 בקי�להתרחשויות בתלפיות ובעקיפי� באר� כולה 
  13.נה הוא לא יכול עוד לחמוק ממשג� לשאלה"  הערביתשאלה"ה

  " ימי המהומות בתלפיות". ב

הרצתי ' וביו� ג' וביו� ב' ביו� א",  אותומוצאות לבאשר מתלפיות הזדרז עגנו� לעדכ� את אשתו בשובו
וכ� ניסיתי פעמי� אחדות להתקשר עמ� על ידי , ובריאי�ל� כל יו� טלגרמא כדי שתדעי כי אנחנו חיי� 

 שלמה של כתובתושיועד ל, עגנו� מברק נוס� שיגר ריו אחד ממכבאמצעות 14".הטיליפו� ולא יכולתי
 15".יצלו וחיי� נכתבי�"המברק בא לבשר לו כי .  שבגרמניהצוויקאו עירשהתגורר ב, זלמ� שוק�

הבליע בתוכו את הדיה של ,  ארבע מילי� בלבדהחזיק הגרמני בנוסחוש,  הלקוני של המברקהניסוח
א� ,  אז ניצלו החיי�– 1924 ביוני �6 ב הומבורגבבאד עגנו� של ו את ביתשכילתה השריפה פרשת

,  שקיבלתי רק עכשיו זעזע אותימברק�: "בתשובה כתב אליו שוק�. א� לא אחד, הכתבי� לא ניצלו
קשה לי להביע את רגשותי .  ג� לי את השבוע לשבוע אבלשווהידיעות שהגיעו בינתיי� מ� האר� ע

  16".במילי�
 בימי� הראשוני� של ותיו את קורלבה גול שרשימה עגנו� כתב המברק שנשלח לשוק� בצד

 כתב, "אילו חפצתי לכתוב כל מה שעבר עלינו בשני ימי� הייתי צרי� לכתוב שתי שני�. "המאורעות
 די� שבצד הרצו� או החובה לערו� ודומה,  אלפי� מילי�כשלושת הוא הרשימה היק� 17.עגנו� לרעייתו

 את הטראומה האישית לתעד דחו�עגנו� צור�  חש ו המוצאות אותעל פטרונו עבורוחשבו� פרטני 
תו� מודעות מלאה לקישור המובנה שבי� האישי , במיוחד ביומיי� הראשוני� למאורעות, שחווה

:  כתבשבו, 1929 בספטמבר 19 למכתב מיו� כנספח שכתב עגנו� שוגרו לשוק� הדברי�. לציבורי
 זו רשימה 18". תקרא בזהאייה ל� פנלכשיה. כתבתי ל� כא� מעט מ� המוצאות אותי בימי המהומות"

רשימות וכ� , הרצאות, נאומי� כלל לאחר מותו של עגנו� ושהופיע , אל עצמימעצמינכללה בספר 
התבסס הפרסו� על העתק בכתב , אמונה ירו�,  עדותה של בתולפי 19.פרסומי� שוני� בעלי אופי ציבורי

 
 על: להל�הספר ( )1978( 119 ומאמרי� מסות: עגנו� י"ש על" לבינ� בינינו "סד� דב של במסתו כ� על  13

 . )עגנו� י"ש
 . 154 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי  14
 כתוב וכ�). SchA 311/2, שוק� ארכיו� (�29.8.1919ב ליעדו הגיע המברק, שוק� בארכיו� הרישומי� לפי  15

אודות המהומות על מברק "( Telegram über Unruhen in Plästina verspätet erhalten :בתרשומת
 ברשימה עגנו� מדווח המברק נוסח על .בארכיו� נמצא לא עצמו המברק. )"בפלשתינה שאירעו לאחרונה

 לעב� אונד מנוסקריפטע: "אידישאי/עברי בתעתיק באמו עצמו המברק תוכ�. להל� בהרחבה שתידו�
, "נור "המילית את הוסי� מטעמו המברק את ששיגר מי, עגנו� לדברי"). נצלו וחיי� כתבי�" ("גערעטעט
   .העיר כ�, " לטובה כוונתו הייתה ודאי". "רק "שפירושה

 :להל�( )1991( 247 )ב"תשי–ו"תרע( אגרות חילופי: שוק� ז"ש – עגנו� י"ש  בתו��29.8.1929 ה מ� מכתב  16
 .  )שוק�–עגנו�

 . 15 ש"ה לעיל ורא  17
 . 248' עמב, 16ש "לעיל ה, שוק�–עגנו�  18
 המדור בראש מופיע" מכתב"ה. )1976( 309 עצמי אל מעצמי" ט"תרפ פרעות בעקבות שוק� ז"לש מכתב"  19

 מ� למכתב הערה ראו כ�. 309 ש"ה 464' עמב, ש� וראו. השעה מענייני כתבי� ג� הכולל, "רבה אר� על"
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 הסת� הל� לאיבוד בעת מ�, ר עצמו לא נמצאהמקו. שנמצא בעיזבונו של עגנו�, )שטוק(ידו של דב סד� 
 סו� סו� כתב היד שהיה גנוז נתגלה, במסגרת מחקר זה, רק לאחרונה. המעבר התכו� מדירה לדירה

כולל ,  בעיפרו�והיתר בדיו כתובי� מה� שלושה,  אחידבגודל עמודי� �13 מדובר ב:  של שוק�ארכיונוב
 הנוסח הואשפרסמה אמונה ירו� " נוסח סד�" כי  השוואתית מלמדתבדיקה. תיקוני� ומחיקות רבי�

. שאותה הכי� עגנו� על בסיס המקור,  בגדר גרסה שנייההוא כתב היד שנשלח לשוק� ואילו, המוקד�
ימי (" זה נוספו כותרת לנוסח 20.הנמצא ג� הוא בארכיונו,  הגרסה הזאת מסר שוק� לתרגו� לגרמניתאת

 אלה וכל,  בשולי הדברי�נעילה דבריוכ� ") י עגנו�"ש, עההכותב בדמ("חתימה , ")המהומות בתלפיות
ש "כל זה כתבתי למענ� ידידי היקר ר: "שהוא הנמע�, כדי לחדד את ההתכוונות אל פטרונו של עגנו�

מי ית� .  מ� המעט מכל המוצאות אותי בימי� הה�ט רע למע� תדע מעכליחיי� וישמר� מ' שוק� ה
  21".יבר� את עמו בשלו�' עוז לעמו ית� ה' וששו� והונזכה לספר ל� הדברי� בשעת שמחה 

 כוללתוהיא ,  לזמ� שבו התחילו המאורעותבסמו�,  בבוקרישי שביו� של הרשימה היא תחילתה
 המוצאות ועל האירועי� כפי שחווה אות� עגנו� בשכונת מגוריו השתלשלות לבאשרעדות בגו� ראשו� 

על מצב הענייני� באר� , דע על המאורעות בכללבהמש� מובאי� פרטי מי.  ממנהשיצאאותו לאחר 

החלק .  למצב במהל� אות� ימי�ביחס ו אצלשנתגבשו בה תובנות כלולות וכ� ,לאחר תו� המאורעות
עד שחול� ממנה ,  ושבתישי שימי במהל� עצמה בתלפיות לו שאירע עגנו� נוגע למה דבריהעיקרי של 

 פי עדותו על.  באותו יו�עוד ביקורו החוזר בשכונה עתב וכ�,  יו� ראשו�בבוקריחד ע� תושבי� אחרי� 
 בבקשה אליו דחה בביטול את פנייתו של מזכיר השכונה וא� סביבו הקורה עגנו� אדישות כלפי גילה

ולו ,  את עבודתושיזנח כדי כ� עד שהדבר לא נראה מוצדק בעיניו ודאי.  לעמדת שמירהלהצטר�
 הופתעכשיצא החוצה .  למתרחש בחו�באשר סקרנות ע� זאת עוררה בו הפנייה מידה של. לשעה

 הוא.  באדישות ספק בביטולספקא� ג� לכ� התייחס , לראות כמה ערבי� מזויני� שסבבו בשכונה
  .  להוצהא� לא מח, יתרחשו באזור העיר העתיקה,  אכ� יהיוא�, הערי� כי המהומות

 שמועות הגיעו ישי יו� שלשמשעות הצהריי� :  שהאירועי� שנראו רחוקי� נעשו קרובי�אלא
.  רחלברמת הרס משק הפועלות הסמו� והתנפלות הערבי� על אנשי גדוד העבודה בדבר תראשונו

בליל . לשגרה להדחיק אותה ולהיצמד עגנו� הפע� ניסה ג�א� ,  התושבי� החלה לחלחל חרדהבקרב
 לקדש על הקפידיתה  הבשובו וע�,  כמעט ריק מיושבשהיה,  הכנסת השכונתיבבית לתפילהשבת יצא 

 אותו המאורעות שאבו מהרה עד שאלא. בדיוק כפי שנהג בכל השבתות, היי� ולהסב לסעודת השבת
 בנקמנהל ,  של שאול גורדו�ביתו בלהתרכז הרחוב שבו התגורר תושבי נקראו חצות לקראת: לתוכ�

,  אחוזי פחדהיו –  ובה� ילדי�–הנאספי� , היה דוחק רב, הבית היה מוק� שומרי� חמושי�. ק"אפ
שתי צעירות שנפצעו בבית ,  היו חילופי יריות– האירועי� החמירו בשבת. אחדי� מה� פרצו בבכי

.  שנפצע קשה ועל בתי� שעלו באשעיר ידיעות על צנפוצו כ� בתו�ו,  גורדו�לבית ה� א�הסמו� נאספו 
� וממשיכה בדרכה יורה לעבר התוקפי,  פע� הגיחה מכונית משוריינת של המשטרה הבריטיתמדי

 
 נמצא סד� של ידו בכתב ההעתק. 1 ש"ה 249 'בעמ, 16ש "לעיל ה, שוק�–עגנו�בתו� , �18.9.1929ה

 ". עצמי אל מעצמי "בתיק עגנו� בארכיו�
 עגנו� את שאיל� הוא, שכתב מה כל את כתיבה תבמכונ להעתיק שנהגה, אשתו של היעדרה כי להניח סביר  20

 . תיקוני� כולל, ידו בכתב הרשימה את לשוק� לשגר
 . SchA 311/2, שוק� ארכיו�  21
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 הפקירו הבריטי�ש מנשוא התחושה הקשה עגנו� של בליבו מסוי� חלחלה ברגע. לנקודה אחרת
  22.אות�

 הוא.  עצמו לא שש כלל להתפנותהוא. לא כלל את עגנו�, בהדרגהשנעשה ,  משכונת תלפיותהפינוי
.  את תלפיות אומר בנפשו שלא יעזובגמר א�ו, חש במפתיע עד כמה הוא מקושר אל המקו� הזה

אז מצא עצמו ,  שבי� שבת לראשו�בלילה: בשלב מסוי� לא היה הדבר נתו� עוד לשיקול דעתו, ואול�
 ויתרת" ההגנה" ע� כוחות יחד העיר ממרכז אוטובוס הגיע, מרדכי כספי, בביתו של ראש הוועד

 המקו� את  עזבווהתושבי�,  נעשה בכמה סבבי�הפינוי.  הצטוו להתפנותבשכונההתושבי� שנשארו 
 לנסוע כשהתחילו.  את מספר�מנו" ההגנה "ואנשי , עלו על אוטובוסה�. בקבוצות של עשרי� איש

 לא נסע בידיי� עגנו�.  הנוסעי� מיהרו לכופ� את ראשיה�מ� ואחדי�,  יריותשלוש�שתיי�נשמעו 

ירי� שהיו  את כתבי היד שלו וכ� כמה כתבי יד נדשהכילו,  שני תיקי� כבדי�החזיקבידיו ; ריקות
 מגרש אל, ימ�ועגנו� ע,  הובאו יוצאי השכונהולבסו�, ה נסע במהירות רבהאוטובוס. שמורי� אצלו

 וא� מתו� �א� מתו� מראה עיניי,  עגנו� בהדרגהנחש� ש� 23. לבית ועד העירו הועברוממנו, הרוסי�
  . מגוריו ולהרס שגרמו המאורעות ג� מחו� לתחומה של שכונת לנזק, שמועות שנפוצו במקו�

 ב� עצמו את חשלרגע .  ירושלי�ברחובות לשוטט נושא בידיו שני תיקי� כבדי� יצא עגנו� כשהוא
' ג� כא� נזכר שמו של ג.  לצרכיוו לו ודאגו אנשי� בעלי רצו� טוב שסייענמצאוא� עד מהרה , בלי בית

 לתלפיות כדי תואי לצאת והסכי� לעזור לו ל�נח" ההגנה" ע� עוד שניי� מאנשי שיחד, קרישבסקי
ושאותו לא , ובכלל זה את הארכיו� לתולדות אר� ישראל שהיה שמור בביתו,  את שארית כתביולהציל

 מצא את הוא:  אז יכול היה להיווכח בממדי ההרס שחוללו המאורעותרק 24.עלה בידו לפנות קוד� לכ�
 ארכיונו היה מפוזר בכל �וג, חלק� קרועי�, אלפי הספרי� שבספרייתו הפרטית פזורי� בכל רחבי הבית

 מלוויו בעזרת ליקט לבסו�.  דקות כדי להשלי� את מלאכת האיסו�עשר לו רק הקצהקרישבסקי . מקו�
ביודעו , שאת פרטיה� הוא מונה בפני שוק�, זאת בצד כתבי יד נדירי� אחרי�, כמה תעודות מ� הארכיו�

  25. של פטרונובעולמו מקו� מרכזי שמור יד לכתבי ספרי� נדירי� ולאוספיהיטב כי 
 נדד בי� בתי תחילה.  עגנו� בקיצור נמר�מתאר ולאחריה� המאורעות מהל� התנסותו בת יתראת

 עגנו� נתקל לחיפה ברכבת את דרכו שעשהבעת .  למשפחתו בבת גלי�חבר יותר ומאוחר, חבריו בעיר
ליו רוש� קשה  עשה עוהמראה, חברו� וצפת,  בשתיי� מערי הקודששהתחולל הטבח מניצולי בכמה

 
. "הזה בחורב� אשמי� האנגלי�, תלפיות את להציל היה נקל: "עגנו� כתב 28.8.1929 מיו� לרעייתו מכתב  22

 . 154' בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי ראו
 של המרכזיות השליטה מנקודות אחת שהיה, החבשי� ברחוב ירושלי� ליהודי העיר ועד לבית הכוונה  23

 . בעיר" ההגנה "ארגו�
 אלפי כלל והוא, אלישר שאול יעקב הרב של ארכיונו על ברובו מבוסס היה ישראל אר� לתולדות הארכיו�  24

 באלול ט"כ( 18גיליו� כו , א מאזני�" הספר חורב� "ריבלי� אליעזר ראו זה לעניי�. ער� יקרי מסמכי�
 . )ט"תרפ

 היד וכתבי כשספריו, זה ביקור בעת כנראה שבוצע בתלפיות דירתו של צילו� נמצא עגנו� של בעיזבונו  25
 בכתב כתוב הצילו� מאחורי. פינה בכל ניכרי� ההרס וסימני העבודה חדר רצפת על מושלכי� נראי� שלו
 שבספר הצילומי� בקונטרס נכלל הצילו� ".ט"אחר הפוגרו� בתלפיות תרפ. חדרי": עגנו� של ידו

 כתוספת או במקביל, "פוגרו� "במילה השימוש לציו� ראוי). עימוד ללא, 3ש "לעיל ה (יקירתי אסתרליי�
 הגויית הסביבה מידי יהודי� שחוו הפגיעות בי� זיהוי יוצרי� המונחי� ושני, "פרעות "במילה לשימוש
 . באר� היהודי ביישוב הערבי� שפוגעי� הפגיעות לבי� הגולה בארצות
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מסכ� עגנו� באופ� ,  עמדה ביחס לשאלה הערביתגיבששלאור� ,  הימי� האלהלקח את 26.מנשוא

  : הבא

לא לראות את , אלא מה אני מבקש, אי� אני שונא�.  הפרעות נשתנה יחסי לערבי�מימי
שא� ,  גיטו גדול של חצי מליו� יהודי� ויותרכשיולפי עניות דעתי יש לעשות ע. פניה�
  27.� אנו חס ושלו� אבודי�לא כ

 חלק עגנו� שלהיו לדידו , כ� מתקבל הרוש�, הערבי�? "פרעות" לימי הקוד� לערבי� יחסו היה מה
 ללוט חו"מאורעות תרפ 28. נפש אדיבשוויו� כלפיה� חש והוא, בלתי נפרד מ� הנו� האנושי של האר�

 ה� א�, אה היה זר לאופיו רגש השנשכ�,  עוררו בו שנאה כלפי הערבי�לא אומנ� ה�. מצב חדש
 ידי באופ� מילנקוט היישוב עלולכ� ,  היישוב היהודי נתו� בסכנה קיומיתכי לראשונההבהירו לו 

 של יזו�גידול : יש לבסס מדיניות זו על שני עקרונות,  סברתולפי. מדיניות שמגמתה לבלו� סכנה זו
 ע� היפרדות בשילוב מספרי העולי� של ניכרת הגדלה ידי על) נפש אל� 150שמנה אז ( היהודי היישוב

� ב� דוד של יסוד בתפיסת המדיניות הציונית אבני אלה רעיונות היו מסוי� במוב�.  מ� הערבי�מוחלטת

 וקרא" ביצרו� פנימי"ב� גוריו� טיפח אז את המושג .  לאחר המאורעותמייד השהתגבש כפי, גוריו�
 שתיולהפרדה טריטוריאלית בי� "  חדשי�הגדלת היישוב באלפי� ורבבות של בוני� ומגיני�"ל

 כותב, "לאחר המאורעות הייתה ברורה] של עמדה זו[משמעותה . " והערביתהיהודית, האוכלוסיות
�  של ב�בתוכניתו סלע ש� את הדגש אברה� 29".גידול היישוב היהודי תו� כדי הסתגרותו" ,שבתי טבת

 של קנטוני� לכינונ�י הנכונות להולי� עד כד, גוריו� לקד� את רעיו� ההפרדה בי� האוכלוסיות

,  ביטוי בעקבות המאורעותלה נת� עגנו�ש,  היישוב מאיימת סכנת הכחדהשעל התחושה ג� 30.נפרדי�
   31. את עצמו כמי שמבטא את תחושת הכללשחש, גוריו�� של ב�ידו לביטוי דומה מצזכתה

 הפוליטית במערכתי� שוני�  כלפי גורמשהופנו ג� דברי ביקורת נלווי� המצוטטת לעיל להצהרה
")  הרוחהלכי" ("שטימונגי�"בדברו על ה.  את מצב הענייני� עי� בעי�איתו ראו שלא, של היישוב

 ויזיוניסטי�הרו – ה� מימי� וה� משמאל,  הפוליטיי� הרדיקליי�החוגי� עגנו� את מגנההרווחי� באר� 
ואנשי ברית שלו� ,  המאורעותפרו�ל לדעתו האחראי� 32,")בעלי הפיות המדברי� גבוה גבוה("מזה 

כותב עגנו� , "משניה� יגיעו לנו צרות". "המנותקי� מ� המציאות"שאות� הוא רואה כאנשי� , מזה

 
 . 159–157 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי  בתו�,2.9.1929 מיו� אסתר לרעייתו מכתב השוו  26
מימי הפרעות נשתנה יחסי : " במעטשונה )406' עמב, 19ש "לעיל ה (מעצמי אל עצמיהנוסח המובא ב  27

לפי עניות . לא לראות את פניה�, מה אני מבקש. אי� אני שונא� ואי� אני אוהב�. עכשיו יחסי כ�. לערבי�
ושלו� אנו שא� לא כ� חס , דעתי צריכי� לעשות עכשיו גיטו גדול של חצי מיליו� יהודי� באר� ישראל

 ".אבודי�
 הערבית השאלה גורני יוס� וראו. בוטינסקי'ז של המילו� מ� נוטל אני" אדיב נפש שוויו� "המונח את  28

 . )1985( 231 היהודית והבעיה
 . )1985( 136–133 למלחמה מהשלמה: ישראל אר� וערביי גוריו��ב� טבת שבתי  29
 . 337 'בעמ, 2ש "לעיל ה, כה� ;274–273' עמב ,7ש "לעיל ה, סלע  30
 כי אמר ש�, י"מפא של היסוד בוועידת גוריו�� ב� את מצטטת שפירא. 240' עמב, 8ש "לעיל ה, שפירא ראו  31

 . "רבי� לנחלת נעשה היהודי היישוב השמדת של הרעיו� "המאורעות לאחר
' בעמ, 19ש "לעיל ה, עצמי אל מעצמי" (הכל שרוצי� גבוה גבוה המדברי� הפיות: "כתוב המאוחר בנוסח  32

406 .( 
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 יישוב" לציו� היא זו של אנשי השזוכה קבוצה נוספת 33".הלא תכיר את האנשי� ואת שיח�", לשוק�
אמר לי זק� אחד אלמלא : " בריטניה עמוקה כלפיטינה שנושאי� מישאות� מאפיי� עגנו� כ, "היש�

א� .  ההודי� בממלכת הרשעה הזאתאת ומסכס�הייתי צעיר הייתי מתחבר לבולשביקי� והול� להודו 
זה  ?עומד עצמו הוא והיכ� 34".�תמות נפשנו ע� כל העול. נהרוסאי� מניחי� אותנו לבנות א� כ� 

 את כובד משקלו מטיל ובכ�, מאורעות עגנו� לדבר בשבח כוחות המג� שפעלו בזמ� הבוחר שבו הקטע
 לא האמנתי מעול�: " יסוד של היישוב המאורג�למושכל אזשהיה , צמיתלטובת האתוס של ההגנה הע

מי שראה את בחורי ישראל נלחמי� כאריות יכול להאמי� שיראה . בכחו של ישראל כמו באות� הימי�

בעקבות תהלי� " (קמת ד� עבדיו השפו� וינקו� נעמויגדור פרצות ' וה. בנחמת ישראל באר� ישראל
   35).10עט 

 ש�שהיא המ, בלתי גמורה, נוספת אחת רשימה של עגנו� יזבונו נותרה בעזו רשימה של לצידה
 כ� ג� הזה מצאה אמונה ירו� הפרגמנט את.  שהוא מובא ברשימה הקודמתכפי סדר המאורעות לתיאור
לאחר : " הכותרתתחת על עצמי מעצמי בו אות פרסמה ג�והיא,  הקודמתימה נמצאה הרששבובאוגד� 

 �14  שנה באותהשחל ב, �" תרשנת של יו� הכיפורי� ניצב השנייה הרשימה במוקד 36".ט"פרעות תרפ
:  בשכונת בת גלי� שבפאתי חיפהפחתובחברת בני מש, שלא ברצו�,  עגנו�עשהושאותו , באוקטובר

כתב , " וקשה לי שלא להיות בחג בירושלי�קשה לי להתפלל בימי� נוראי� בבית הכנסת שבבת גלי�"
 מתואר הדובר כאד� אובד עצות וחסר שבו,  נפתחת בתיאור מכמיר לבהרשימה 37.אז לאשתו אסתר

 מחזור חדש לרכוש כדי שערי� במאה מוכר הספרי� ל ארגליו את לכתת נאל� שהואעד כדי כ� , כול
משו� מה כשהיא שמורה ללא פגע בבית את הטלית מצא .  חדשותתפילי� לקנות הנוראי� וא� לימי�

 נתקל בדרכו לחיפה בניצולי שהוא ומעצימי� בעת הולכי�רמזי� אלה לחורב� ולהרס . הכנסת בתלפיות

 נוטלי� שבו, ועוד יותר מזה בבית הכנסת בבת גלי�, )הקודמת ג� ברשימה שנזכראירוע (טבח חברו� 

 אחיו שנהרג על קידוש הש� וזה על בנו זה לעליית נשמתו של" – הכול חלק באמירת קדיש יתו�

 לקח ג� הרשימה מ� על� נלא". שנהרג על קידוש הש� וזה על אביו או על אמו שנהרגו על קידוש הש�
   ":גדול העדה"המושמעת מפי ,  שאותו מבליע עגנו� אל בי� שיטי דרשת יו� הכיפורי�א�, פוליטי

 
כל שכ� אנשי פראג שהעט ": קו עליו מותח מכ� לאחר א�, הבא המשפט את עגנו� כותב השורה בהמש�  33

, וולטש פליכס ובכלל�, מפראג שמוצא�, "שלו� ברית "דתאגו לאנשי כוונתו". מתנועע בידיה� תמיד
 . ואחרי� ברגמ� הוגו

 שהובילו הבריטי� אלה היו, המאורעות בתחילת הבריטי� של היד אוזלת א� על כי לציי� יש זאת ע�  34
 . המאורעות לדיכוי דבר של בסיכומו

מי שראה את בחורי . � ימי�מעול� לא האמנתי בכוחו של ישראל כמו באות": כ� נכתב המאוחר בנוסח  35
' ישראל שלחמו כאריות על כל שעל של אר� ישראל הוא מלא תקוה לראות בנחמת ישראל ואר� ישראל וה

 על). 406 'בעמ, 19ש "לעיל ה, מעצמי אל עצמי" (ךיגדור פרצות עמו וייקו� את נקמת ד� עבדיו השפו
לעיל , סלוצקי ראו, בפרט) תלפיות שכונת כולל (ירושלי� ובדרו�, בכלל י�ירושל באזור ההגנה פעולות

 משה למשל, אחרי� ג� אז כתבו המג� וכוחות הגבורה גילויי בשבח כי יצוי�. 359–355 'בעמ, 4ש "ה
 . 244–243 'בעמ, 8ש "לעיל ה, שפירא ראו כ�". ברזל לעשוי הפ� לילה ב� כולו הנוער: "בילינסו�

 הלא הרשימה: "נכתב שבה הערה, 464' בעמ, ש� וכ�, 407–406 'בעמ, 19ש "לעיל ה, מעצמי אל עצמי  36
 שתי ."סד� דב של ידו בכתב ט"תרפ ימי על לכרוניקה מוצמדת כשהיא עגנו� בארכיו� שמורה גמורה

 ". עצמי אל מעצמי "תיק, עגנו� בארכיו� לאיתור ניתנות הרשימות
 . 164–163 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי  בתו�,26.9.1929 מיו� מכתב  37
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� גדולהאבל לנו יש הכרזה , ר הדברי� אמר הערביי� דורשי� לבטל הכרזת בלפובתו
וסיי� את דרשתו שפרו , ה את האר�"מזו קדומה מהכרזת בלפור שכבר הבטיח לנו הקב

  .מעשיכ� וברית לא תופר

 שבי� בברית דגש שימת תו�,  על האר�הזכות בשאלת ,ולו בעקיפי�,  בגדר הבעת דעההוא זה ציטוט
שפרו " השימוש בפסוק ידינרמזת על ברית זו .  על האר�ההבטחהשבה מקופלת , האלוהי� לעמו

 נכללה, שמעו� ב� יצחק' מאת ר" שמו מפארי�" מתו� הפיוט הלקוח, "מעשיכ� וברית לא תופר
 באשר לזכותו הקביעה נגזרת מכא�.  התפילות של קהילות אשכנז ביו� השני של ראש השנהבמחזור

יח הציבורי בימי� שלאחר  לתשומת לב בששיזכה נושא, ההיסטורית של ע� ישראל על אר� ישראל
  .  ליטול בו חלקעתיד עגנו� ושג�, המאורעות
 הענייני� מצב לבאשר מפורט עגנו� לשוק� עדכו� שיגר, בימי� שבי� כסה לעשור,  בבת גלי�בשבתו

 לשוק� במכתבו. 1929 באוקטובר �10 היה בזה.  למצבו ולמצב בני משפחתובאשרוכ� , באר� הכללי
 וילדיו יוסיפו שאשתו להחלטה הולי� אשר,  בתלפיותביתולט שפקד את  ההרס המוחאת שוב תיאר

 על עבודת ההגהה את בה לחדש כדי לירושלי� יחזורבעוד הוא עצמו , לפי שעה להתגורר בבת גלי�
  : כ� כתב באר� השורר המצב הכללי על. ספריו שנמסרו לדפוס

מרי� א� על פי שמעתי מה� או.  ע� ילידי האר� מקבלי� קצת התחזקותכשמדברי�
�משעה שנכנסנו לאר�. א� על פי כ� אי� מקו� להתייאש, שלא צפינו לפרעות כאלה

 על דעתנו עלתה שהערבי� ימסרו לנו את וכי. ישראל היינו מוכני� לצרות ולמלחמות

 התבצרמדבריה� למדתי שאי� מקו� להתייאש אלא לעבוד ול? האר� בלא מלחמה
  38.באר� על ידי מושבות חדשות

 דבקותו –ניכרת בה� היטב עמדתו של עגנו� עצמו , מפי אחרי�, לכאורה, אמירות אלה נמסרות שא�
וכ� ג� ,  בלתי נמנעהואערבי � היהודישהקונפליקט ומתחזקת ההולכת ההבנה,  הציוניבמפעל

.  ההתיישבותמפעלוההכרה בדבר הצור� להרחיב ולחזק את ,  אליוהנלוות האלימות ההתפרצויות
 נדב� מהוות �וה,  בסיכו� הכרוניקה שנשלחה לשוק�אמרוואמות את רוח הדברי� שנ אלה תמסקנות

  . ט"שהלכה והצטללה בעקבות מאורעות תרפ, נוס� בגיבוש עמדתו הפוליטית

  שתי משלות . ג

בחר עגנו� לציי� את ,  שלאחר המאורעותבימי�, "שטימונגי�" שסקר במכתב הראשו� לשוק� את הבעת

 קבוצה של ידי על 1925 בשנתנוסדה " ברית שלו�"אגודת ". ותקי� מ� המציאותמנ"כאנשי ברית שלו� 
ערבית בחסות � אוטונומיה יהודיתולהקמתערבי � לאות לפיוס יהודיללאשחתרה , עסקני� ואנשי רוח

לאומית באר� � של מדינת דולהקמתה,  הימי�ברבות, להולי� הייתהמגמה זו אמורה ; המנדט הבריטי
 מלכתחילה מלחבור נמנע עגנו�.  לשאיפות הלאומיות של שני העמי�הול�� ביטוי  יינתשבה, ישראל

 ארתור ובכלל�,  באופ� אישיאליו מחברי הקבוצה היו מקורבי� שכמה העובדה חר�"  שלו�ברית"ל

 
 . 252–249 'בעמ, 16ש "לעיל ה, שוק�–עגנו�  38
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 זלמ� שוק� הג� שלמ.  גויטיי�ד"גרשו� שלו� וש, ) בנימי�ביר(פלדמ� � רדלריהושע,  מאגנסל"י, רופי�
שלדידו של עגנו� היו , 1929 זו התחדדה עקב אירועי קי� עמדה".  שלו�ברית" באנשי �כתומנחשב 

 לעמדה הביטוי 39. הפיוס ע� הערבי� איבדה לחלוטי� את הרלוונטיות שלהשמגמתהוכחה ניצחת לכ� 
 הסיפור ס� נאולימי�, 1930 בנובמבר מאזני� פרס� עגנו� בכתב העת שאותו, "מדרש זוטא"זו נית� ב

 �במש� " כתב עגנו� כי סו� במכתב שנשלח לשוק� ימי� אחדי� קוד� הפר40. אל עצמיעצמימלכר
הימי� האחרוני� שבתי לאיתני ובעזרת הש� התחלתי חוזר לעבודתי וכתבתי סיפור קט� וכ� שלחתי 

 �מסרא� ,  לאחר המאורעותדימי כתב את הסיפורי� נו�עג,  להל�רר שיתבכפי 41".להדפיס שתי משלות
 שני משלי� פוליטיי� כלל החדש הפרסו� 42. שובו ממסעו הממוש� בגרמניה ובפולי�לאחר רק לדפוס

 המשל מוקד –אשר הנמשל של כל אחד מה� מכוו� היישר אל אירועי השעה , המדרש בסגנו� הכתובי�
 המשל השני ה� מוקדבעוד , ט" שחוללו את מאורעות תרפאלה, המקרבני�,  הערבי�ה�הראשו� 

  ".  שלו�ברית"אנשי  ובמיוחד, שהיו קורב� למאורעות, אר�היהודי� תושבי ה
 מתייצבי� הזאב והנביא ישעיהו כשני בני ובו, "פרשת וגר זאב ע� כבש "נקרא אשו� הרהמשל

 נמצא, המצטט מ� המקורות על כל צעד ושעל, הזאב:  פסוק מ� המקראאודות על מתדייני�פלוגתא ה
שכ� ביסודה של קביעה זו , )6 אישעיה י" (� גדי ירב�וגר זאב ע� כבש ונמר ע: "הפסוק על חולק

 לפי.  אי� הזאב והכבש חיי� בשלו� זה ע� זהשלפיה –  בוחר לחלוקאשעליה הו – מובלעת ההנחה
 שכ�,  עול�מימות ע� זה זה בשלו� חיי� והכבשי� הוא שהרי, עמדת הנביא מוטעית ומטעה, גרסתו

 בימי עוד שאירעלחיזוק טיעונו נתלה הזאב במה . שי� הכבמ� הוא נוטל את רוב צרכיו א� לא ממי
 אחת ואכלנו מדבילה בהדרתי ע� הכבשי� בתי) "פרשת נוח, כדברי מדרש תנחומא(שבה� , המבול

 זו נראית קובלנה?  לבואשלעתיד עניי� כעל ביניה� ההתקרבות עלמה טע� מדבר ישעיה , ולכ�". אחת

א� אתה דר כל ימי� ע� הכבשי� בשלו� ואי� שו� קטטה : "והוא משיב לו כ�, לנביא כבטלה מעיקרה
ומצביע דווקא על ,  הדברי� משנה הזאב כיוו�בהמש�". ? על נבואתילביניכ� מה טע� יש ל� לקבו

, לבי� אמירות אחרות מ� המקורות שבה� הוא מתואר באופ� שונה" וגר זאב ע� כבש"הסתירה שבי� 
הרי יש ,  כ�ומנ�א� א). 27 יחזקאל כב" (תושד נפאבד� ל��ופשל – �רפי טרוכזאבי� ט: "כגו�

א� אינ� מוחק את דברי� מיד אני . "באמירה המיוחסת לישעיה מעי� הטלת דופי במה שהוא באמת

וכ� היה הזאב נוש� והול� : " את זממומבצעעד מהרה הוא ג� , ואכ�.  מאיי� הזאב–" פור� את הגדר

הזאב בוכה שאינו יכול . זה בוכה והללו בוכי�. נשתברוהורג ונוש� עד שנאחזו שיניו בצמר הכבשי� ו

שני רשעי� שברת ) 'תהלי� ג(ורוח הקודש צווחת ,  בוכי� שלא יחזור ויהרג�כבשי�לעשות כלו� וה

לכאורה הוא חי בי� . משול לחיית טר�, היינו הערבי, הזאב:  הנמשל ברור מאליו43"'הישועה וגו' לה
  .רצחני את טבעו המלממשא� אי� מה שימנע אותו , מה�וא� ניזו� ) קרי היהודי�(הכבשי� 

 
 שהציגה העמדות של סקירה.159–149' עמב, 28ש "לעיל ה, גורני צלא ראו שלו� ברית של התגבשותה על  39

 SHALOM RATZABI, BETWEEN – רצבי שלו� של בספרו כלולה המאורעות שלאחר בתקופה שלו� ברית

ZIONISM AND JUDAISM: THE RADICAL CIRCLE IN BRITH SHALOM 1925–1933, 138–145 (2002).  
, 19ש "לעיל ה, מעצמי אל עצמי; )א"תרצה חשו� כג (3 כחגיליו� , ב מאזני� "זוטא מדרש"י עגנו� "ש  40

: שדמות העת כתב של מיוחדת בחוברת למשל, שונות בהזדמנויות ונדפס חזר הסיפור. 421–409 'בעמ
 ". הערבי� אל יחסנו"ל שהוקדשה, )ב"התשל (7מו  הקיבוצית לתנועה במה

 . להל� ראו הסיפור של הכתיבה לזמ� באשר. 267 'בעמ, 16ש "לעיל ה, שוק�–עגנו�  41
 . הדברי� בהמש� שיידו�, מאגנס ל"לי מכתבו ראו  42
 113' עמב, 13ש " לעיל ה,י עגנו�"על ש  43
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ובו , )9 פי במדבר כח על" (פרשת כבשי� בני שנה תמימי� "נקרא זוטא מדרש השני הנכלל בהמשל
כמו . שיח בנוסח המדרש�  ביניה� מתנהל רבשג�, הכבשי� אל רשות הדיבור מ� הזאב ת עגנו� אמעביר

כל זמ� שלא ",  הכבשי�כדברי, שכ�,  המוצאנקודת היא ג� במשל השני נבואת ישעיה, במשל הראשו�
  הדברי�בהמש�". נתמחקה אותה נבואה של וגר זאב ע� כבש אי� לנו תקומה חס ושלו� מפני הזאבי�

 היישוב שחתרו באותה עת אנשי בקרב אחדי� מרווחו ש,קונפליקט לבנוגע שונות גישותמרומזות 
 ואילו, שרויי� בנחת ונהני� מכל הטוב שבעול�, כבשי�ה,  שקבלו על כ� שה�היו. לפיוס בכל מחיר

 � דמהרמז לערבי� החשי� מקופחי� נוכח הִק (מה שעשוי להביא עליה� את קנאתו , בשדההזאב מושל
 השמיע דברי לה כאלה שא� הצרו על כ� שלא קמו לפייס את הזאב בעת שההיו; )בקרב היהודי�

 זו בדר� נוהג היה מתריס חברו כי אילו כנגדו). ינו ערביתהי( ידעו את לשונו אוכל זה משו� של, טרוניה
 �הוא ,  סד�ברילד,  זהקול ".לא נשתייר ממ� שריד ופליט ונמצינו חסרי� את חוכמת�",  הזאבאצלוהול

 מטכסי� הכבשי� לבסו� 44. ללכת אל הזאבי� ולפייס�הכוונה מיניה וביה את השולל, קולו של המספר
אל מול ") פרקליטי� טובי�(" יושר מליצימה� כדי שישמשו עבור�  כמה הסמי�עצה ומחליטי� ל

 יעלה עלינו הזאב ויהרוג אותנו כש� שהרג עד שלא: "כלשונ�. ובכ� תימנע הפורענות הבאה, הזאב

 צורת לחשוב כי עצמ� את יהודי� המשלי� אות� זה נועד לחשו� את תמימות� של משל". עתה
 מעוררי קנאה והמגלה פייסנות ומתינות ממהלכי�מנעת כזאת הנ,  הערבי�נוכח שונההתנהלות 

  .  דמי�שפיכות הסכסו� ולמנוע ת לפתור אתידה שעהיא, כלפיה�
 אז ששימש, " שלו�ברית "מאנשי,  יהודה ליב מאגנסידי פרסו� זה נקרא עגנו� לסדר על בעקבות

 הופעת חוברת חרלא ימי� בלבד שלושה, 1930 בנובמבר �17ב.  של האוניברסיטה העבריתלרכקאנצ
 ורטובו נת� ביטוי מפ, )מאגנעס. ל.בחתימת י( בכתב ידו כתוב , לעגנו�מכתבשיגר מאגנס , מאזני�

, פרשת וגר זאב ע� כבש', מאזני�'קראתי את מדרש זוטא ב "45.לעמדתו ולרגשותיו ביחס למה שכתב
.  את דבריוהכותב פתח, "יושיע' ה. שאי� מה לעשות בנוגע לזאב בכלל ביו� צרה, כנראה, פרושה

, האד� של טבעו זה בכללו,  הסבורי� כי טבעו של הזאבה� רבי� כי המכתב הסביר מאגנס המש�ב
 של התורה בכוחה לא בכוח� של החינו� ואפילו אי�, לדבריו, או אז,  כ�ומנ�וא� א, "רע מנעוריו"

 של בתוקפה ספק להטילא ב, מאגנס, הוא.  ה� כלפי החיות וה� כלפי אנשי� בשר וד�,לשנות מציאות זו
, כבשי� רקולא רק בני שנה ולא , ישנ� תמימי�"שכ� ,  רק הואולא,  שעגנו� בחר להלעיג עליההעמדה

 באמונה תמימה לתקו� עול� ולתעודת� אמינו והיאשואלא גאוני עול� מזמ� עתיק עד ימינו שלא התי

ע� ישראל מאז מעמד הר סיני ] בכ�[וביחוד האמי� לכ� , בתקנו את העול�' של בני אד� בתור עבדי ה

 גורס כי האמונה בתיקו� עול� אינה בהכרח נחלת� של התמימי� מאגנס: ר אחלשו�". וישעיהו הנביא

 ששמור לה מקו� מרכזי ג� מתו�,  זוטאמדרש שעשוי להשתמע מ� המשל השני שבכפי, יפשי�והט
 בהגות� של אישי� דגולי� מקרב כ� ישעיהו ובנבואת,  במעמד הר סיניניתנה זוכפי ש,  ישראלתבתור

 מסרבי� סכנה בשעתאי� לגנות את מי שאפילו , "שוטי� שבעול� ה�"ג� א� לכאורה . אומות העול�
 עללהג� על הר קדשו ו"כשמעשיה� מכווני� ,  כל שביכולת� לפעול בדרכי שלו�י�להרי� ידיי� ועוש

 
 ֹאְיַבי� ָ�ל� ֶאת ִהִ�יתָ � ִ�י): 9–8( פסוקי� שני בי� הכלאה על מבוסס זוטא במדרש המובא' ג מתהלי� הציטוט  44

 .ֶ<ָלה ִבְרָכֶת� ַעְ���ַעל /ַהְי+=ָעה ַליהָוה. ַ>ְר-ָ ִ+  ְרָ+ִעי� ִ+ֵ*י/ ֶלִחי
. 74.80, שבדרו� אוס�, ירושלי� הלאומית הספריה, עבריי� יד כתבי לתצלומי והמכו� היד כתבי מחלקת  45

 . הזה היו� עצ� עד פורס� לא מאגנס של מכתבו
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בשי� בוחרי� להמשי� את החיי� כמות א� אות� כ, לתהות נסמוסי� מאג, בכ� בצע ומה".  בחירתוע�
   ."חיי כבשי� תמימי� בני שנות עול�", שה�

 על שפורס� (מאגנסשיגר מכתב תשובה ל, �18.11.1930 ב,  למחרת היו�כבר:  לא נשאר חייבעגנו�
א� ,  הפרעותלאחר אחדי� בלבד שבועות "וטאמדרש ז" את כתב כי לו גילה ובו) אמונה ירו�,  בתוידי

 מנגד שהעמידה אלא 46. השעהבענייני את עצמו להכניס שלא רצה מתו� בדפוס ו אותאמלהבינמנע 

 את מלוא שהעניק א� 47.עד שהחליט להפר את השתיקה ולהשמיע את קולו ברבי�,  להעיק עליוהחלה
 הדברי� בשאר כי נראה, "תיקו� עול�"ל הנצחית מאגנס בדבר השאיפה של הכוללי� לטיעוניוהגיבוי 

 עגנו� הסביר,  מלמלא אותו בדר� כללנמנע שתפקיד,  של עצמוכפרש�: ה� נותרה בעינה ביניהמחלוקת
לפרש את מחשבות אויבינו שאומרי� שמעול� ה� דרי� עמנו בשלו�  "יתהכי מטרת המשל הראשו� הי

ובאותה שעה ה� גורמי� לנו חורב� ושממות וכשאנו צועקי� מפני הפורענויות ה� צועקי� מפני שאי� 

 אחדות דעי� אל היעדר על ו� עגנקבללעניי� תגובתו של היישוב למאורעות ". ידיה� לכלותנומניחי� ב
 את שהחריגה,  היא ברית שלו�הלוא, "כת מיוחדת" הביע הסתייגות מאותה ובמיוחד, מול הסכנה

שה� בבחינת כל המרח� על האכזרי� " אידיאלי� ידי עמדה המודרכת על וניסחה מ� הכלל עצמה

שבו הופ� מנשר מאת ,  דבריו הזכיר אירוע שהיה עד לולחיזוק 48. לו מוטעית מעיקרהאיתהנר, "'וכו

 מא� דהוא בא;  עידוד רבישוב שאבו אנשי היושממנו, הנציב העליו� המגנה את תוקפנות הערבי�
 עגנו� על וחה דבריו מבהמש� 49. דעתו של הנציבשיקול לאשר ספק בוהביע שלו� ברית אנשימ

 זכות עצ� על ערעור משתמע שממנה, לאומית�� ברית שלו� בעיתונות הביאנשי �שמפיציהביקורת 
, ג� במכתבו של מאגנס, לדעתו, מובלעתנימה כזאת של פקפוק . הישיבה של היהודי� באר� ישראל

 נוטה שהואאמירה , " בי� המשפתיי� שלולרעות" את הכבשי� אב הזמי� הזומנ� בדבריו א� אשתהה

 עגנו�.  קבלת הרשאה מ� הערבי�ללא באר� של היהודי� לגור זכות� עצ�שר ל כהבעת ספק בא�לפרש
ובעקבות , "ו שאר� ישראל היא שלנו"מפקפק ח'  כו שומע כאילאנימכלל דבריו "א� מטיח במאגנס כי 

 ה בגדר חריגשהיא,  ההיסטורית של ע� ישראל באר� ישראלזכותו משלו באשר לבהצהרהזה יוצא 
  :  המשלותבשתיתח� מגבולות השיח שאותו 

 
: בראש המכתב כתב עגנו�. 414–413 'בעמ, 19ש "לעיל ה, מעצמי אל עצמיבתו� " גנסאל מ"מכתב אל י"  46

, מכוו� לפרשת תולדות" סדר גור באר� הזאת "ציו�ה". א"לסדר גור באר� הזאת תרצ' ו ג"ירושלי� ת"
  .�18.11.1930הבאותו שבוע הוא ' משמע שיו� ג. �22.11ה, בכסלו' א נקראה בב"תרצהשבשנת 

 – כ� עשה לא קולו את להשמיע אמור היה שבה קודמת שבהזדמנות בכ� עגנו� מסביר השתיקה הפרת את  47
 לש הגבורה שפעת את "וכשראה, בה נוכח היה ושהוא הכותל בעניי� שדנה הלאומי הוועד בישיבת זאת

 הוועד בישיבת עגנו� שהשתת� מאז עברו כשנתיי�: "כה� הלל כותב. קול השמיע לא ,"הנואמי� גבורי
 הדמי� שפיכות את ולמנוע ההתלהמות את לבלו� בידו היה שמא והתחושה, זה מכתב שכתב ועד הלאומי

 . 339–338 'בעמ, 2ש "לעיל ה, כה� ראו. "ממנו משה לא
לסו# נעשה , כל שנעשה רחמ� על האכזרי�"): פרשת מצורע(אלעזר במדרש תנחומא ' זאת על פי דברי ר  48

  ".אכזר על רחמני�
 שבה, ירושלי� מעל אווירוני� באמצעות �30.8.1929ב שהופצה נסלור'צ העליו� הנציב להודעת הכוונה  49

 היישוב: בדר� למדינה לאומי תמבי חלמיש אביבה ראו. הערבי� על המאורעות לפרו� האשמה הוטלה
 למדינה לאומי מביתחלמיש : להל�) (2004( 101–100 עול� מלחמות שתי בי� ישראל�באר� היהודי

   .)בדר�
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 מקו� אני וכל ישראל לא פסקנו מלהאמי� שאר� ישראל היא שלנו וכל האומות מכל

ה הושיב� כא� עד שיחזיר את ישראל לאר� "שיושבי� כא� אינ� אלא שומרי� שהקב
   50.ישראל ואי� הדברי� יוצאי� מדי פשוט�

א העניק את האר� ליהודי� הגורסת שהבור, לאומית מובהקת�זוהי תפיסה דתית",  הלל כה�לדברי

וחשוב , שרואה בערבי� שומרי� זמניי� נטולי זכויות, שאינה מכירה בזיקה הערבית לאר�, לבד�
   51".ט"זוהי בדיוק התפיסה שנגדה התקוממו הערבי� בתרפ: �להבי

אני שולח : " שוק�ז" לש"אמדרש זוט"מיהר עגנו� לשגר את ,  מ� ההד שעורר הפרסו� החדשנסער

 באר� ישראל שוהסיפורי� האלה ע. " אליותבכ, "'מאזני�'שני סיפורי� קטני� שפרסמתי בל� היו� 
ברית "שאהד את , שוק�". מגנס.  וה� גרמו לחליפת מכתבי� ביני לבי� התירוש� יותר ממה שקיוי

אלא שאני חושש שטע� הלוואי ", כ� כתב, "הסיפורי� מצאו ח� בעיני: " לא איחר להגיב,"שלו�

 בדעה שאי� לסייע לעמדת� המקובלת של קבוצות ועמי� להעמיד את אני, ה� אינו לטובההפוליטי שב
את : "בתשובתו הסביר עגנו�".  של הבלתי סימפטיי�תפקיד בתפקיד הסימפטיי� ואת האחרי� במ�עצ

אמנ� הערת� נכונה אלא שהייתי . מדרש זוטא כתבתי מיד לאחר מאורעות אב והחזקתיו יותר משנה

אי אפשר [...]  את העניי� מתפיסתי חשבו� שעה לפרסמו כדי לית� לעצמי ולאחרי� די� ומוכרח באותה
אל מכתבו ציר� עגנו� ג� ". ל� לתאר ידידי הנעלה מה שהרגישה נפשי הנבוכה אחרי מאורעות אב

  52. זוטאמדרששהיה למעשה הפירוש המוסמ� ל,  מאגנסל"העתק של המכתב שאותו שלח לי

  מל� הרוחות . ד

.  העיכוב אינו ידועפשר א�, מעוכב במגירתו של עגנו�" מאויב לאוהב"עשר שני� היה הסיפור  כמעט
 בני הזוג עגנו� בחלק זכו, )1927 דצמבר(אביה של אסתר , בעקבות מותו בגרמניה של גיאורגה מארכס

 של בית ב� שתי בנייתו את ולממ� תלפיות בשכונת לה� לרכוש מגרש אפשר והדבר, מכספי הירושה
.  בדירות שכורות בלבד, ג� בגרמניה וג� באר�,לאחר שעד אז התגוררו, קומות שנועד כולו לה�

פחות , 1929 ביולי 29 שוק� במכתב מיו� ז"כתב עגנו� לש, "ועכשיו עוד עני� פרטי שנוגע לעצמי"
.  ביתסינפו מ� הירושה ס� אל� פונט כדי לבנות לנו' משפחת זוגתי תחי. "מחודש לפני פרו� המאורעות

 ג� שהתגורר,  קורנברגפרי� הנודע נמסר לידי האדריכל הבית תכנו� 53".מנוחהמי ית� ואמצא בו את ה

 
@=ר ָ>?ֶר� "המפנה את הקורא לפסוק , )46הערה " (סדר גור באר� הזאת"ראוי לתשומת לב הוא הציו�   50

ָעה ֲאֶ*ר ִנְ*ַ(ְעִ)י ַהֹ'את ְוֶאְהֶיה ִעְ�� ַוֲאָבְרֶכָ$  ִ.י ְל� /ְלַזְרֲע� ֶאֵ)� ֶאת ָ.ל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ַהְ,ב+
תוכנו של פסוק זה מתייחס במישרי� להצהרה הנכללת בהמש2 המכתב ). 3בראשית כו " (ְל1ְבָרָה� 0ִבי�

 . באשר לזכות ההיסטורית של ע� ישראל על אר� ישראל
 ללא (הערבי� של מזכות� עדיפה האר� על היהודי� של הזכותש הטענה. 238 'בעמ, 2ש "יל הלע, כה�  51

: החינוכית הסיסמה את שהולידה והיא, בילינסו� משה ידי על שוני� בהקשרי� מושמעת) הדתי הממד
 שווי אזרחי� להיות הערבי� כותבז המכירה סיסמה, "בה הגר הערבי וליישוב העברי להע� – האר� למי"

 .255 'בעמ, 8ש "לעיל ה, שפירא ראו. ישראל אר� על היהודי הע� זכות על זה כהוא ויתרה לא א�, מעלה
בתו�  ,8.1.1931 מיו� השני עגנו� מכתב ;19.12.1930 מיו� שוק� מכתב ;27.11.1930 מיו� עגנו� מכתב  52

 . 270–268 'בעמ, 16ש "עיל הל, שוק�–עגנו�
 . 247' עמב, ש�  53
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זאת בדיוק בזמ� , עלה ביתו באש, בעת המאורעות,  השישי השחוריו�ושבמהל� ,  יחזקאלברחובהוא 
וול� , של עגנו� גיסו הבנייה פיקח מלאכת על.  הרכי� עמדו להתפנות מ� השכונהה�אשתו וילדי, שהוא
 שנת לקי� של עד נמשכו הבית ובנייתו תכנו�. שהיה איש המעשה, )אחות אסתר, בעלה של רבקה(ברי� 
בכל הבית וכבר אפשר לב� ' שפונשי'היו� עושי� " ביולי יכול היה עגנו� לבשר לאשתו כי �13וב, 1931

 קי� מחופשת שחזרו , באוגוסט הצטרפו אליו בני משפחתו�31 ב54". טובואד� להרגיש את עצמ
 של הזמניהמועד שבו חרב ביתו , 1929בדיוק שנתיי� מאז ימי המאורעות של שנת , וכ�, בגרמניה

  . עגנו� ובני משפחתו בבית� החדשעצמ� אתמצאו , עגנו�
 כל מהדורת של ההגההשל יריעות , הנקי,  גבי הצד השניעלכתב עגנו� " מאויב לאוהב "את
 בשולי 1931.55 בהוצאת שוק� בברלי� בשנת וררוגולי� בלייפציג ויצאה לא בדפוס דשהודפסה, סיפוריו
המספר , ש� ההוצאה,  מצויני� ש� בית הדפוסהסיפור גבה כתב עגנו� את תחילתו של שעלהיריעה 

. היינו מעט לפני פרו� המאורעות, 16.7.1929 , הדפוס וכ� התארי� שבו הונפקהיעתהסידורי של יר
יתר היריעות כללו סדר של סיפורי� ;  כלההכנסת הרומ� �כלל שני עמודי� מתו שעל גבי היריעה הסדר

מאויב " כי לקבוע סמ� נתוני� אלה נית� אפוא על 56.שא� ה� נועדו להופיע במהדורה החדשה, אחרי�
 הרס – בחיי עגנו� לציו� ראויי� רועי�כשברקע ניצבי� שני אי,  שנות השלושי�בתחילתנכתב " בלאוה
.  סמליער� המחבר מייחסשלצירופ� יחד ,  מזה והקמת הבית החדש מזהמאורעות הבעת) הזמני(הבית 

הוא פורס� אז ; 1941 במאי 30, א" תששנת של ות פרסו� הסיפור השהה עגנו� עד לערב חג השבועאת
". סיפורי� קטני�: "ותרת הסיפורי� יחד מוצמדת הכולשני, "יששכר וזבולו�"בסמו� לסיפור , האר�ב

 מ� כמהש,  נאי� של אר� ישראלסיפורי�כסיפור החות� של המחזור " במאויב לאוה"וצב לימי� ה
,  אופיו הקליל וההומוריסטי57.הפריטי� הכלולי� בו עניינ� יישוב אר� ישראל ותולדות המפעל הציוני

 נטו לקרוא את שרבי�גר� לכ� , "מל� הרוחות" של שלוחוהמגולל עלילת מאבק בי� המספר לבי� 

 כל זה אי� בו כדי 58.ובהזדמנויות שונות הוא א� שווק בתור שכזה, כאילו נועד לילדי�הסיפור 
 בעיה בלשיח ישיר המש� שהוא,  בסיפור בעל אופי פוליטי מובהקשמדוברלטשטש את העובדה 

  .ט" לאחר מאורעות תרפמייד עגנו� של בכתיבתו מקו� סשהחל לתפו, ערבית�היהודית
 מאבק איתני� בי� האני גוללתמ,  בשכונת תלפיותתהמתרחש, "במאויב לאוה" הסיפור עלילת

 מוצג כמי המספר". מל� הרוחות"שלוחו של ,  הרוחבי�ל, המזוהה ע� הסופר הביוגרפי, המספר
באופ� אלי� ,  הרוחואילו,  יתד ולהיאחז בשכונה וא� לבנות לו ביתלתקוע כבירי� מאמצי� עושהש

 
 . 301 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי  54
בפועל . 251–250 'עמב, 1ש "לעיל ה, חיי עגנו�לאור ראו , לעניי� מועד פרסומה של מהדורת כל כתביו  55

  .1932אול� בשל סכסו2 משפטי התעכב פרסומה עד ינואר , 1931הייתה המהדורה מוכנה כבר ביולי 
בדרו� באוס� שנתגלה במהל2 כתיבתו של מאמר זה " מאוהב לאויב"הלא ידוע של  המוקד� וכתב היד  56

, "י עגנו�"תערוכת ש"צילו� ובו שורות הפתיחה של הסיפור מובא בקטלוג ). ירושלי�, הספריה הלאומית(
  .)ז"תשכה, ירושלי�, בית הספרי� הלאומי והאוניברסיטאי,  עור�אריה�מלאכי בית( 127פריט 

חזר ונדפס בכר2 . )30.5.1941( האר�") מאויב לאוהב"ו" יששכר וזבולו�" ("סיפורי� קטני�"י עגנו� "ש  57
  . )1953( תפב– תפאלו ואלו

, "מאויב לאוהב"פרסו� זה כולל את . )2008( שלושה סיפורי�: הבקליפת תפוח הזי עגנו� "ראו למשל ש  58
. ר קוב� סיפורי� משל עגנו� המופנה לילדי�וזאת מתו2 כוונה ליצ, "קליפת תפוח הזהב"ו" מעשה העז"

בתוכנית עגנו� ) בגימנסיה העברית בירושלי�(מימי נעוריי זכורה לי הופעתו של הקריי� אליהו גולדנברג 
 ". מאויב לאוהב"ובמרכזה , עורי�שיועדה לבני הנ
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בזה אחר זה נמני� .  ממנו להגשי� את תוכניתולמנועוח  בכל הכמנסהמשבש את מהלכיו ו, ושיטתי

 מגורש ידא� מי, תחילה הוא עור� ביקור בשכונה. המפגשי� רוויי האלימות בי� המספר לבי� הרוח
 האוהל מסולק באופ� א�,  מעמיד אוהלהוא מכ� לאחר, )אומר לו הרוח, "כל� ל�, כל� ל�("ממנה 
 אז מתעשת המספר וחוזר אל או,  מעמדמחזיק יותר אינו חרמאו הצרי� שאותו הוא מקי� וג�, מיידי
, אלא שהרוח שובר ומרסק את כל מה שעלה בידו לבנות.  ובידו עצי� ואבני� ובונה לו ביתונההשכ
לקחתי לי עצי� חזקי� וקורות ואבני� גדולות וטיח ומלט ושכרתי לי פועלי� טובי� ועמדתי "ולכ� 

 בשלב זה משנה הרוח את טעמו רק". שהעמקתי את היסודות, יחכמתי עמדה ל. עליה� ביו� ובלילה

לבסו� . למשל דר� החלו�,  אל הבית המחוזק והאטו� בדרכי עורמהולחדורומנסה להתגבר על יריבו 
עד מהרה היו שתילי� , לחרוש ולטעת שתילי�,  לעדור– השממה שמסביב אתמחליט המספר לכבוש 

, בלשונו של עגנו�, או,  יכול לה�לאא� ,  באילנותעצמו אתיח בא הרוח והט. אלה לאילנות בעלי ענפי�
 הוא יתוהנוהג במספר מנהג שכ� שא,  מאותו רגע ואיל� היה האויב לאוהב59".לא קמה בו עוד רוח"

  ". ומאחר שהוא נוהג כבעל תשובה גמור איני מזכיר לו מעשיו הראשוני�", מתהל� בשלו�
 עמדה ברורה ולא אפולוגטית מסתמנתשבי� שורותיה , הוא אלגוריה פוליטית" לאוהבמאויב "

 את בסיפורמייצג , הנוהג כאילו לו בלבד ניתנה האר�,  הרוחותמל�. יערב�  לסכסו� היהודיבנוגע לילבע
 להכשילואלה מתוארי� כמי שנחושי� , קרי הפלסטיני�, ישראלהאוכלוסייה הערבית הילידית של אר� 

;  את הגשמת תוכנית� להקי� בית לאומיולמנועהודי� באר�  דר� אפשרית את היאחזות� של היבכל
ג� המענה . לא קוד� לכ�, ט" מאורעות תרפבעקבות, כמו אצל רבי� ביישוב,  זו נולדה אצל עגנו�תובנה

 בצור� ש� דגש שבה�,  לשוק�כתבשל עגנו� לאיו� הערבי המוצע בסיפור זה הוא ברוח הדברי� ש
 , ברעיו� של כיבוש הקרקע בעבודת האדמהדבקות אגב, י של היישוב חומרי ופיזבביצור, בבניי� האר�

, כ� מערי� עגנו�, על יסוד זה.  תנועת העבודהשל ברוח הקונסטרוקטיביז� הציוני מבית מדרשה זאת
 כינו� יחסי שכנות אפשר שתהשלמה, תגיע לבסו� ההשלמה הערבית ע� עובדת קיומו של היישוב

לאחר שלא בחל באמצעי� כדי לסלק את המספר משכונת ,  הרוחצא וראה כיצד. טובה בי� העמי�

 וויתר על דרכי, נסוג בהדרגה מניסיונותיו הנפשעי�, תלפיות ולמנוע ממנו להקי� בה את ביתו
 על ידו במספר בדר� אר� ומעת לעת א� יצא לקראתו וביקש ממנו לשבת לצהוגהחל לנ, האלימות

, מסתיי� אפוא בתיאור אוטופי של מציאות אחרת" מאויב לאוהב. "בצל האילנות, הספסל שבג�
היתכנותה נגזרת ה� מהתנהלותו . ערבית� שוללת כלל את האפשרות של אחווה יהודיתשאיננה

 נמנע של הערבי� במגבלות הכוח ובצור� הבלתי ההדרגתיתוה� מ� ההכרה , המושכלת של היישוב
  .  ע� עובדת קיומו של הצד שכנגדהלהשלמ

,  בינארית של חורב� וגאולהתבנית המכונני�,  הלשו�ובדיסיפור נחש� מבעד לר נוס� של ההיבט
 אשכול של ידי זו ממומשת על תבנית 60. הציוני שבו וא� מקנה לו ממד עומקהפ�מה שמעצי� את 

 בעת כ�. והגוררות אל המרק� של הסיפור משמעויות נלוות, רמיזות המפנות להקשרי� שוני� במקרא
ניתק " על הרוח כי נאמרבהקשר זה :  הראשו� להשתרשות במקו�השלב למעשהשהוא ,  האוהלהקמת

 פעמיי� לדימויי� שבספר ירמיה שעניינ� מרמז הז נוסח ."את חבלי והפ� את אהלי ופיזר את יריעותי

 
 . )11 ב יהושע פי על (אומ� בו היה לא, נכנע של במשמעות  59
 קשרי: הרקיע שבעור הקמט בתו� "'לאוהב מאויב 'בסיפור עיו�: המרובדת האלגוריה "שקד מלכה ראו  60

, פרשנות בדירו כמה יש לסיפור כי גורסת שקד. 168–159 'עמב בייחוד, )2000( עגנו� י"ש ביצירת קשרי�
 . מה� אחד רק בעיניה הוא ציוני�הלאומי והרובד
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 ודדו על האר� פתאו� שדדהשבר על שבר נקרא כי שו" :20פסוק , תחילה בפרק ד – ציו� השדודה
אהלי שודד וכל מיתרי נתקו בני יצאוני ואינ� אי� נוטה עוד : "20פסוק , וכ� בפרק י ,"אהלי רגע יריעותי

 על כ� במיוחד , כינו� הבית תוא� את הדימוי המקראי של ציו� הנגאלת,כנגד זה". אהלי ומקי� יריעותי
כה ): "18ל ( הנחמה שבספר ירמיה לנבואתהמולי� , " הבית ועמד על תלונבנה" השימוש בביטוי ידי

". הנני שב שבות אהלי יעקוב ומשכנותיו ארח� ונבנתה עיר על תלה וארמו� על משפטו ישב' אמר ה
,  את ההישג שבעצ� בניי� הבית לאירוע בעל ממד גאולתיאחת בכת אל המקור המקראי הופההפניה

 שבוהמרחב ,  של שכונת תלפיותבהגדרתההממד הגאולתי גלו� ג� . בדומה לזה שאותו חזה הנביא
אמר ' וה): "17, 14 יג( הנוסח המופיע בספר בראשית פי על זאת, "אר� רחבת ידיי�",  הסיפורשמתרח

מחלחל אל תו� , בעקיפי�, כ�". לארכה ולרוחבה כי ל� אתננה,  באר�התהל�קו� [...] אל אבר� 
 במרכזו של הסיפור שיעמודנושא , הסיפור עקרו� הזכות ההיסטורית של ע� ישראל על אר� ישראל

  61".ת הע�תח"

  שתילי� לדגניה. ה

 כמצע רעיוני ו זכותו של ע� ישראל על אר� ישראל שימשת עגנו� למאגנס בשאלכתב שהדברי�

 2(ד "תרצהז בשבט "בי דברשל עיתו� " מוס� לשבתות ולמועדי�" בשפורס�, משלולסיפור חדש 
 �23ב, דברעור� , לסו�ו� לברל כצננכתב עג, "'תחת הע�'הנני שולח ל� את סיפורי ). "1934בפברואר 

 הזכות על האר� ליוותה תדיר את שאלת 62".ו בשבט"אפשר שכדאי שתדפיסו במוס� של ט. "בינואר
בעקבות השינוי שחל במדיניות הבריטית ,  צברה תאוצה בתחילת שנות השלושי�א�, המפעל הציוני

המאורעות  בעקבותשפורס� , כפי שזו השתקפה בספר הלב� של פאספילד, בשאלת אר� ישראל
 בזכויות של הכרה שפירושה,  כפולהחייבות התואיל� עת מאותהמדיניות זו כללה ). 1930אוקטובר (

א� שזו איננה ( בלפור בהצהרת שנקבעכפי , )כולו( היהודי הע� של בזכויותיו רק לא: שני הצדדי�

מכוחה של . לבאר� ישרא" ודיי�יה�האוכלוסי� הבלתי" של בזכויותיה�אלא ג� , )נזכרת כלל בדוח
   63.עמדה זו נגזרו ההגבלות שהוטלו מאז על הגירת יהודי� לאר� ישראל ועל התיישבות� בה

לפחות , המזוהה,  המספר בגו� ראשו�בי� מדומיי� במפגש היא" תחת הע�" של הסיפור תחילתו
� המופיע בהמש� בש� איברהי" (שר וגדול משרי ישמעאל"לבי� ,  המחברשלע� דמותו , באופ� חלקי

 שוני� מפרקי� לגמרי מחומרי� שנטל באופ� חופשי גנו� עמרכיבהיסטורית שאותה �דמות א, )ביי

 
 . להל� ראו  61
 תחת "את לפרס� ההצעה .)2002,  עורכתירו� אמונה (178 ,1970–1909 מכתבי�: חכמי� מסוד עגנו� י"ש  62

� נכלל" הע� תחת. "לדגניה שתילי� הבאת – הסיפור במסגרת המתואר לאירוע הקשור זה במועד" הע
 של נאי� סיפורי� "במחזור הסיפור שולב לימי�. )1935(צא  אגדות סיפורי: ונחת בשובה �בקוב תחילה

� בצירו�, "הע� תחת "כי יצוי�. )1953( תמט עגנו� יוס� שמואל של סיפוריו כל – ואלו אלו" ישראל אר
 אהוד( 124 העברית בסיפורת הערבי: המנוגדי� הגעגועי� במולדת באנתולוגיה נכללי�, "לאוהב מאויב"

. )2.2.1934( דבר בעיתו� ראשו� בנוסח המובא פי על ה� להל� המובאי� הציטוטי� .)1992 ,ר�וע עזר ב�
 . המקובצות בגרסאות שינויי� ער� עגנו�, כדרכו

 'בעמ, 8ש "לעיל ה, שפירא ראו כ�. 114–112 'בעמ, 49ש "לעיל ה, מבית לאומי למדינה בדר�חלמיש   63 
252–256 . 
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 בדומה, יה את דרכו להביא שתילי� לדגנעושה מתרחש בעת שהמספר זה מפגש 64.בתולדות האסלא�
 פרדות וה ליוימוויחד ע, מראשוני דגניה,  הצטר� לצבי יהודה זלצמ�כאשר, למה שעשה עגנו� בשעתו

 ארבעה ימי� במש�עגנו� שהה אז . שנת ייסודה של דגניה, 1910זה היה בשנת . וני'מיפו לאו� ג
 שעומדת ברקע והיא, רוש�  בוהותירהחוויה זו .  שפת הירד�על עשה הלילות ואת, בדגניה רצופי�

 היה שות� לה לאא� שהוא עצמו , ע� ההתיישבות העובדת, לאור� כל השני�, ההזדהות שחש
שיחו מתייצב � בעוד ב�,  היהודי� ובעיקר כנציג המפעל הציוניכנציג בסיפור מתייצב המספר 65.בפועל

מראשית , אלא להפ�, אי� זה מפגש מעורר פולמוס, אלא שבניגוד למצופה. כנציג העול� הערבי
 השתאות מתו�כמי שעוקב אחר מפעל ההתיישבות באר� " שר משרי ישמעאל"הדברי� מתגלה ה

  :  גיבוי מלאלו מעניק וא�גמורה 

הצצתי . בדר� ירדתי מעל החמור לפוש.  אחת הייתי מהל� להביא שתילי� לדגניהפע�
  . שלו�אמרתי לו שלו� והחזיר לי . וראיתי שר גדול משרי ישמעאל יושב לו תחת הזית

  ?  לי השר להיכ� אתה הול�אמר
  .  לו לנטוע שתי� שלוש נטיעות באדמתנו שבדגניהאמרתי

  .שב עמי ונשתעה.  עוד היו� גדול והחמה לוהטת, ליאמר
  .  הלכתי וישבתי עמו

  ?  השר עיניו בשתילי ואמר פרי חדשנת�
  .  אדוניברשות� לו אמרתי

 ריפ, מטע אחר מטע, נסיו� אחר נסיו�,  השר ואמר יפה את� מרגילי� את האר�נענה
  . תמה אני א� תהיו חסרי� בה כלו�, ירק אחר ירק, אחר פרי

  . מה שאפשרעושי�לו  אמרתי
  . כמדומה אני שאי� האר� נשמעת אלא לכ�.  השר ואמר והיא פורעת לכ�נענה

   66. לו חסד� מרבניאמרתי

 תולדותשבו הוא מגולל בפני ב� שיחו את ,  הסיפור הוא מונולוג המושמע מפיו של השרשל עיקרו
וא שיצא בראש צבאותיו של וה, "הכביר של אדוננו המל� השולט� צבאותיואחד משיירי "הוא : חייו

 חרבו ובמהלכ,  המסופר היה הקרב קשה וממוש�לפי 67. בכופרי�מלחמתוהשולט� כדי להילח� את 
 אותו ועוד קומ� מחבריו הלוחמי� כשה� השהותיר, תבוסה היה סופו א�, וערי� והמוני בני אד� מתו ב

 
 עשה שבו, האסלא� בתולדות הידע את שאב שממנו וייתכ�, גויטיי� ד"ש למזרח� מאוד מקורב היה עגנו�  64

י "בי� ש'סקירה על הספר " (בי� שני תלמידי חכמי� שבעירנו: "וראו בנדו� זה מאמרי. זה בסיפור שימוש
 .)17.12.2009(ספרי�  – האר� ")'1970 – 1919ביקורת וחליפת מכתבי� מאמרי : ד גויטיי�"עגנו� לש

 . 419–418 'בעמ, 19ש "לעיל ה, מעצמי אל עצמיבתו� " כנגד המייסדי� "עגנו� י"ש  65
נסתי פע� אחת הייתי מהל2 בדר2 ונכ): "א" ע,ברכות ג(ל "סד� משווה את נוסח הפתיחה לזה של אגדת חז  66

. )114 'בעמ, 13ש "לעיל ה, י עגנו�"על ש(' וגו" בא אליהו זכור לטוב, לחורבה אחרת מחורבות ירושלי�
" וענות2 תרבני" המקראי בעקבות הביטויזאת . אתה מרבה עלי חסד�:  במשמעות–" חסד2 מרבני"לעניי� 

 . "תרבני"כמקבילה ל" מרבני", "ענות2"כמקבילה ל" חסד� "–) 36לי� יח יתה(
, עשרה נגד הוואהביה�במהל� המאה התשע הכוונה כנראה למלחמה שניהלה האימפריה העותמאנית  67

תולדות הערבי�  ראו בנדו� אצל שמעו� שמיר .שפעלה בחצי האי ערב, שמרנית�תנועה אסלאמית סונית
 . )1987 (218–215 במזרח התיכו� בעת החדשה
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 לשווא לעזרה כלשהי כדי ני�ממתי,  של המדבר הצחיחיבורעבי� וחסרי כול בלב ל, נטושי�, מוכי�
 נגלה, כשנדמה היה שאבדה כל תקווה, אלא שברגע מסוי�.  המצב הנורא שאליו נקלעומ�להיחל� 

שהושיטו לה� יד ולמעשה , שבו גילו קהילה ובה אנשי סגולה,  המדברלבלה� לפתע יישוב פורח ב
 המסורת שכנו בחצי האי פישל, יבר'בני השבט היהודי ח, כ� מסתבר, אלה היו: החזירו אות� לחיי�

יבר 'ח של השר ע� בני מפגשו 68. מצוות דת�פי עלהפריחו את השממה וקיימו אורח חיי� , ערב
 על בעליל ומד הוא לשממנו,  עבורו אירוע מכונ�ה�והמחווה של בני השבט כלפיו וכלפי חבריו 

 בזכות ,ה ביטוי מופג� לנות� שהוא ,להכרהומכא� קצרה הדר� ,  הטרומיות של הע� הנבחרסגולותיו
  : השמורה ליהודי� על האר�

 אותו הקול דוד מל� ישראל חי וקיי� עדיי� מפוצ� אבל.  לא כלו ומלכי� כלוזמני�
 למי ישראל� יודע אני אר�.  מתוק כצל תומרהוא ויש שבתיש שהקול כאש שלה. באוזני

� הבורא מי שנת� בה, אלא למי מישראל.  אלא לישראלמיועדת אינה, היא מיועדת
יתעלה פאר וכבוד וכח וגבורה ונדיבות לב וחסד ועושי� רצונו יתעלה מאהבה ה� 

  .  לעול� ולעולמי עולמי�כת והולכתעתידי� לתפוס בה את המלכות ומלכות� תהא נמש

  : נציג היישוב החדש,  תגובת המספרוזו

רואה יש . אלקי ישראל שנת� ל� לראות מה שראית'  על רגלי ואמרתי ברו� העמדתי
 שאת� יודעי� למי אר� ישראל אשרינו. אתה ראית ויודע מה ראית, ואינו יודע מה רואה

  . מיועדת

 לעברשבו נציג העול� הערבי מגניב מבט אחרו� , המתרחש בשעת ערב,  רק מעמד הפרידהנותר
 משתילי� אלה מוצא י� הצפוילפירותולאחר בירור קצר ביחס , השתילי� העושי� את דרכ� לדגניה

אמירה זו ".  לא אוכל מה� אלא את� ובניכ� ובני בניכ� עתידי� לאכול מה�אני"נכו� לקבוע כי ל
 מימושה של זכות זו מתוק� לבי� בזכות ההיסטורית של ע� ישראל באר� ישראל ההכרה בי� מחברת
  .  עיקר עניינו של מעמד הפתיחההואש,  הציוניהמעשה

 
. ערב הסעודית אשר במדינה� אלמ מצפו� ל" ק�150 של נוה מדבר עתיר מימדי� הממוק� כיבר הוא שמו 'ח  68

היה זה ישוב . שראשיתו מאז התקופה שלאחר בית שני, אזור זה היה מקו� מושבו של ישוב יהודי קדו�
�חמד בידי מו�המקו� נכבש ונהרס ברובו על. שהיה מושתת בעיקר על חקלאות, מבוסס וגדול למדי

שרידי� ממנו . 644–632שני� ב, מייסד האימפריה המוסלמית, ידי עומר�שרידיו גורשו ממנו עלו, 628/9
לעניי� שבט "). יבר'ח"הער�  ,325 יז האנציקלופדיה העברית ("�16הוסיפו להתקיי� כנראה עד המאה ה

ר ידע הספר שכנראה שימש כמקו). פ האינדקס"ע ()ד"תשעה (מוחמד והיהודי�יבר ראו ג� מיכאל לקר 'ח
כותב עגנו� , אלא שבשונה ממחבר הספר. )א"תרצה( היהודי� בערב והשראה לעגנו� הוא ישראל ב� זאב

על פי ' כיבר כתבתי בכ): "52 ש"לעיל ה אור(כמוזכר במכתבו לברל כצנלסו� ', ח�ולא ב' כ�ב" יבר'כ"
ייבר 'יצוי� כי פרשת שבט ח". אלקי� או אללה יודע. ינית על ש� חבר הק"אפשר שמקור הש� בחי, גויטיי�

, ")בלי כוכב("יהודה בורלא , ")חוות בני ריכב(" ב� יהודה  חמדה–הילכה קס� על כמה סופרי� עבריי� 
ראו המבוא של ב� עזר "). בעקבות יהודי המדבר("ואהוד ב� עזר ") נדודי עמשי השומר("יעקב רבינובי� 

בכל היצירות , "תחת הע�"בדומה ל. 17–16' עמב, 62ש "לעיל ה, המנוגדי�במולדת הגעגועי� לספר 
תו� הדחקת , תוי� איהשבט או מתקיימי� מפגשאחר  נערכי� חיפושי� ,כולל סיפורו של עגנו�, הנזכרות

 . להתקיי� במאה השביעית לספירהמהוא חדל ברובו שהעובדה ההיסטורית 
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 אלא עוד ולא,  הזכות על האר�בשאלת עמדתויעה את  עגנו� במלוא הירפרס של סיפור זה בכתיבתו
 לנית� לאתר בהקשרי� שוני� ש,  הלל כה�לדברי. שכנגד של עמדה זו ג� את הצד בתהשהוא מגייס לטו

 טורי ההיסבתהלי�מבטאי� הכרה ,  בש� האסלא�יתי�לע,  הגורסות כי הערבי�מסורותהשיח הציוני 
 לשיבת פלסטי� של ערביי ציפייה בדבר ההטענות", יולדבר:  ישראל לארצו והשלמה עימותשל שיב

היו נפוצות למדי בקרב חוגי� , כמו ג� בדבר פסוקי קורא� המנבאי� את שיבת בני ישראל לאר�, ציו�

 לקיומה של מגמה זו ות הראיכאחתרואה כה� " הע�תחת " הסיפור את". מגווני� ביישוב היהודי
 הכתובי� ועל רקע הצור� סילו� מתו�שנוצרו , "משופצות" ליב� של אות� מסורות בלב המעוג�וכמבע 

.  הערבי� יושבי האר�של ת� זו או אחרת בתמיכבדר�שהתעורר בקרב המתיישבי� החדשי� לזכות 
 וחוהרוצה בכל כ, משאלה תמימה של יהודי מאמי�" , כותבהוא, "קשה שלא לראות בסיפור זה"

הנובעת ממקור , ת� הייחודית של בני ישראל על האר�יכירו בזכו, ובכלל� בני ישמעאל, שהעמי� כול�

 על לערערשלכאורה אמור היה ,  השר הישמעאלישבו, כזה הוא המקרה שלפנינו, אכ� 69".אלוהי
,  אותהלנמקמתייצב דווקא כמי שבא , � ההיסטורית של ע� ישראל על הארלזכותהקביעה באשר 

 טענת הערבי� באשר לזכות השמורה לה� תא בעצ�ובכ� שולל ,  אותה אל חיקולאמ�לגבות אותה ו

,  על רגליולקו� לא נותר למספר אלא לה בנסיבות אכי אפוא תמה אי�.  טריטוריה עצמהאותה לבנוגע
אשרינו שאפילו את� יודעי� למי אר� ישראל (" לאל על שפקח את עיניו של ב� שיחו להודות

 ואל.  שקולה כנגד כל המצוות שבתורהשהיא,  נאו� נמל� בזכות ישיבת אר� ישראלולשאת") מיועדת
זכות מול "למשל בגרסה של ,  מזהבפחות ביי איברהי� הסתפק אילושהרי , לנו לתמוה שהוא נוהג כ�

  70. אותה ברצו�מקבלי�, שהסיפור פורס� בביטאונ�,  רבי� מאנשי אר� ישראל העובדתיוה, "זכות

  שלוש תקופות . ו

הוא , ) את עגנו� בתלפיותשלכדו( המאורעות פרצו 1929סט  באוגו�23ב:  את לוח הזמני�מחדש אציב
 כשבוע.  ההרס הגמור שנגר� לביתו נמנע מלחזור ולגור ש�בשלא� ,  באוגוסט�25פונה מ� השכונה ב

, נסע עגנו� לביקור של ימי� אחדי� אצל בני משפחתו בבת גלי�,  בספטמבר�6 ב, לאחר שו� המאורעות
 שלושה למש� בה שההו חזר לבת גלי� – היה בתחילת אוקטובר זה –ולקראת החגי� , חזר לירושלי�

 נסוע לגיבוש ההחלטה לעד,  שוק�ז" שהותו בבת גלי� נערכו בירורי� בינו לבי� שבעת 71.חודשי�
נקל ע� זאת . לגרמניה כדי להשלי� את מלאכת ההגהה על מהדורת כתביו שהודפסה אז בלייפציג

 
 עת כתב( מאעה'ג" משיחי�הציוני בשיח לארצו ישראל שיבת על משופצות מוסלמיות מסורות "כה� הלל  69

 גור� היה עגנו� כי גורס א� כה� .)ג"תשסה (181–180בייחוד  ,169 י) התיכו� המזרח לחקר בינתחומי
 בה שעשה, קוק יהודה צבי, לבנו המסורת חלחלה ושממנו, קוק ה"הראי לבי� אלה מסורות בי� מתוו�

 . פוליטי לצור� שימוש
 הראשונה הפע� זאת: "לעגנו� כצנלסו� ברל כתב, הסיפור פרסו� לאחר ימי� שלושה, 1934 בפברואר �5 ב  70

 עוד ולו, המחאה של בצורה' ההנהלה 'ברכת את ג� ולברכתי לתודתי לצר� בידי שיש' דבר 'היות מיו�
 ושפרוטת) כדגויטיי�' הכ יהא ולו (כיבר בני לש' אוטופיה'ה בהתקיימות עינינו שתחזינה רצו� ויהי. קטנה

לעיל , מסוד חכמי�עגנו� ". בנו השוכ�, הטוב הצד בזכות טהור כזהב תזהיר הטובי� מעשינו של הנחושת
 . 180' עמב, 62ש "ה

 .173 'בעמ, 3ש "לעיל ה, אסתרליי� יקירתי  בתו�,17.11.1929 מיו� עגנו� לאסתר מכתב  71
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יציבות בחייו מאז פרצו המאורעות היו ג� ה� גור� מדרב�  הוהיעדר בתלפיותלשער כי הרס ביתו 
במש� חמישה . 1930,  סו� פברוארלקראתהוא יצא לדר� .  לחו� לאר�הנסיעה בדבר החלטה הלגיבוש

 ובכלל,  שנמש� כחודש ימי� בפולי�לביקורנסע , בשעת חצות,  באוגוסט�10 וב, חודשי� עסק בהגהות
 את עגנו� במידה רבה החומר ההיולי שעל בסיסו כתב הלי� היהמסע לפו. 'א�'זה בעיר הולדתו בוצ

. 1939 באפריל 7 ובי� 1938 באוקטובר 18 בי� האר� בהמשכי� בעיתו� יעשהופ,  נטה ללו�אורחהרומ� 
 מלחמת העול� פרו�ימי� ספורי� בלבד לאחר ,  בשלמותו ראה אור בספטמבר של אותה שנההספר

  72.השנייה
,  נטה ללו�אורחב לאזכור בולט זוכה עגנו� של מסעוט לבי� "עות תרפ הפרשיות בי� מאורסמיכות

.  באר� ישראללערבי� ניכר היטב בשיח המתנהל במסגרתו על אודות היחסי� בי� יהודי� ורישומ�
 באמצעות משלי� או בדר� של הרחקה מוצגת אינה זו סוגיה,  מ� הסיפורי� הקודמי�בשונה, ואול�

 הוא  נטה ללו�אורח; ")מאויב לאוהב"בו" תחת הע�"ב, " זוטאמדרש" בעגנו� שעשה כפי(אלגורית 
 היא בו המתוארת החיי� ומציאות,  סיפור מסעו של המספר לפולי�תהמגולל א, ריאליסטי רומ� ביסודו

עניי� זה זוכה לציו� .  של עגנו�ביקורו החופפת את תקופה,  שנות העשרי�במפנהזו של פולי� היהודית 

נאמר בה כי ; לקראת פרסומו של הספר בהמשכי�, �16.10.1938 בהאר�ורסמה ב שפבמודעהמפורש 

 הזמ�תו� אזכור , י עגנו�"מאת ש" 'אורח נטה ללו�'הרומ� החדש ' האר�' חג ואיל� יודפס במאיסרו"
 של זכר� זה צ� ועולה בהקשר). 1930–1929(צ "תרה–ט"תרפההשני� :  הוא מתרחששבו יסטוריהה

   : למסעהצגי� במידה רבה כעילהמו, ט"מאורעות תרפ

 שהחריבו האויבי� את ביתי ולא הניחו לי כלו� נכנסה בי עייפות יתירה ונתרשלתי אחרי

.  ראשו� בחוצה לאר� וחורב� שני באר�חורב�. שנחרב חורב� שני, להקי� את ביתי
אלא שנחרב ביתי בחוצה לאר� הצדקתי עלי את הדי� ואמרתי עונש הוא שנענשתי על 

 עמדי ונת� לי לעלות לאר� לקי�ונדרתי נדר א� יהיה א,  ישיבת חוצה לאר�שבחרתי

 בנו מדת הדי� העד שאנו יושבי� שלוי� פגע[...] ישראל אעשה לי בית ולא אצא מש� 

 חרבו על עיר קדשנו ועל ערי אלקינו ני�האויב ה,  פתאו� לרעתנונהפכהוכל האר� 

 ונתייסרו בייסורי� קשי� וכל עמלנו ובתי ישראל היו למשיסה וישראל נהרגו ונשרפו

אבל כלי .  חיי� ובנפשנו לא פגעה חרב המדבריצאנואני ואשתי וילדי [...] היה לבזה 
'  ש� הייה, לקח' נת� וה' ה. הוש� –והבית אשר אמרתי אשב בו , עונשדדו וספרי נקר

�   73.מבור

ישית שאותה חווה עקב  היטב את הטראומה האמשקפי� ובהמש� הפרק כא� עגנו� שכותב הדברי�
, כאשר ביתו בבאד הומבורג בגרמניה עלה באש,  לוהוזו מתחברת אל האסו� הקוד� שקר, המאורעות

הפגיעה הייתה ברכוש , כמו בפע� הזאת, ג� אז. ומכל ספרייתו הגדולה וכתבי היד שלו לא נותר שריד
 א� מרחיק לכת בכ� הוא. שכ� ג� עגנו� וג� בני משפחתו נחלצו מ� השריפה בש� ועי�, ולא בנפש

 
 כלב ונדפס חזר ;)ש"ת, שוק�( שביעי כר� עגנו� יוס� שמואל של סיפוריו כל "ללו� נטה אורח "עגנו� י"ש  72

. ש"ת מהדורת פי�על יהיו המקו� ומראי הציטוטי�. )ג"תשיה( רביעי כר� עגנו� יוס� שמואל של סיפוריו
 מסע "ד� לאור  ראו הרומ� כתיבת נסיבות על. 240–231 'עמב, 1ש "לעיל ה, חיי עגנו�לאור  ראו כ�

 . )1995 (154 חדשי� היבטי�: עגנו� י"ש "1930 קי�, פולי�: ושברו
 . רנא–רנ' עמב, 72ש "לעיל ה, "ללו� נטה אורח "עגנו�  73
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: כפועל יוצא של האסו� האישי) 'א�'היא בוצ( לעיר הולדתו שבוש ושהוא מציי� את עובדת נסיעת
.  קצת חוזרי� לבתיה� לבנות את הריסותיה� קשה היה עלינו לחזור ולבנות את הריסותינושהתחילווכ"

וילדינו אצל קרוביה ] אשתי[כה היא הל. מי שעברו עליו רוב שנותיו ונחרב שני חורבנות ידיו מרושלות

 מלמדת מדוקדקת של אירועי אותה שנה בחיי עגנו� בחינה 74".לאר� אשכנז ואני הלכתי לעיר מולדתי
וכי תוכנית הנסיעה לפולי� התגבשה רק בעת ,  לפולי�לא,  המאורעות נסע עגנו� לגרמניהלאחר כי

 ילדיה לביקור השנתי בבית הוריה ע�מלנסוע  דווקא שנמנעה, אשתו לבנוגע הדי� הוא. שהותו בגרמניה

 את הרוש� להעצי� האירועי� בדר� זו נועדה הצגת. 1931הביקור הבא נדחה לקי� של שנת . בגרמניה
של אר� , ולו זמנית,  כדי נטישהעד, רעות המאובימי המשבר שאותו חווה המספר לעומקבאשר 

  75. משפחתוידי וה� על ידיו על ה�, הבחירה
 בי� בסיפור הנרק� הקשר החברתי רגלל,  נטה ללו�אורח של בהמשכו ועולה שב ורעותהמא נושא

, ירוח�, ח" של דניאל באחיו, לפי המסופר. הנמני� ע� תושבי שבוש, ח"המספר לבי� בני משפחת ב
 ספק ללא מדובר מרמז שבו האירוע;  ערביידיהצטר� לקיבו� רמת רחל וש� נרצח על , עלה לאר�

.  את עגנו� בהל�שהכה,  רמת רחלבקיבו�ט " תרפלמאורעותוולמ� ביו� הראשו�  של פנחס לרצח
זאת כדי ,  נפל בנושבולעלות לאר� ולהצטר� לקיבו� , ח"שלמה ב,  הב� מחליט האברצח בעקבות
 את הדר� משבוש לאר� לעשות כיצד ח" את שלמה ב מנחההמספר.  חסות לנכדו שהתיית�להעניק
 לנגד עיניו זכר עולה כ� בתו�.  בשכונת תלפיות בירושלי�עבור, רמת רחל מכ� לקיבו� ולאחר, ישראל

והואיל והגעתי לתלפיות זכרתי פורענות שבאה לי ש� : " קשהו� עליו דכדהמטיל, המאורעות

אני . אותה שעה הייתי עצב ורבי שלמה שמח. שהחריבו ערביי� את ביתי ולא הניחו לי אפילו כר לראשי

  76".מש� והוא שמח שהול� לש�הייתי עצב על שיצאתי 
 המוליכי�, ח לבי� המספר" דניאל ב�ח לאר� עומדת ברקע חילופי הדברי� בי" של שלמה בעלייתו

זה כמה שבועות לא בא מכתב . "ט"על רקע מאורעות תרפ, עד מהרה לדיו� עקרוני על המצב הציוני
 והתנפלו על מהומות ש� שמא הוא חולה או שמא יש? שמא דברי� בגו. "ח למספר"מספר ב, "מאבא

 מול דברי� אל? " כ� יהיו הדברי� נמשכי� ש� לעול�וכי: "ח ואומר" מוסי� בועוד". רחל�רמת
  :  המספר את משנתו בנוסח שלהל�ס אלה פורתריסי�מ

. עד שבא חכ� אחד ופירש לי,  הניחו את דעתיא לו דבר זה שאלתי לחכמי� ולאמרתי
אחרי שהחריבו ערביי� את ביתי ולא הניחו לי .] [..אותו חכ� מעשיו קודמי� לחכמתו 

אמר לי , פע� אחת מצאני מיצר. קורת גג לראשי הזמינני לביתו ונת� לי מטה ושולח�
א� אנו בוני� שכנינו הורסי� וא� , אמרתי לו מה טובה צפויה לנו. יהא טוב, אל תצטער

אה כמה משפחות ר, ראה כמה יישובי� נחרבו ביו� אחד, אנו נוטעי� שכנינו עוקרי�
   .ואתה אומר יהא טוב. נהרגו בשעה אחת

 
 . רנב' עמב, ש�  74
 . 220–215' עמב, 1ש "לעיל ה, גנו�חיי עלאור   75
 בפולי� עגנו� של ביקורו לרגל בקרקוב שפורס� במאמר. מו' עמב, 72ש "לעיל ה, "ללו� נטה אורח "עגנו�  76

 [...] הוא מסרב, שנה לפני, ישראל�באר� שהיו הטראגיי� המאורעות על "כי, קאנפר משה, הכותב ציי�
�ב פורס� המאמר". המשורר בלב פע� יגליד א� יודע ומי, עדיי� הגליד לא שהפצע משו�, לדבר

 דב של עטו פרי (המאמר של העברי התרגו�". יניק'דז נובי", הפולנית בשפה היהודי ביומו� 30.8.1930
 . )25.7.1958( דברב הופיע) סד�
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וזו משמשת את המספר בדברי התשובה ,  בדבר גורל� של אומותתו אותו חכ� את משנס פורבתגובה
  :שלו

תקופה ראשונה שהאומה קטנה וחלשה ובזויה בעיני שכניה ,  תקופות ה� באומהשלוש

 מרחמי� עליה ועושי� י� פעמ שפלה ובזויההיאומתו� ש, ורואי� אותה כאילו אינה
. שאומה זו נתנערה משפלותה והרי היא מתחזקת והולכת, תקופה שניה[...] עמה חסד 

וא� אינ� פיקחי� .  ונבני� זה מזהעות אחוה ורקשרי קושרי� עמה יקחי�א� שכניה פ

 תאזרת היא על נפשה ומעומדת. ובסו� יוצאי� עליה למלחמה,  עתלמכשילי� אותה בכ
 וכיוו�[...]  עליה מרחמי� שיודעת שא� נופלת בידי אויביה אי� פנימ, הוגבורעוז 

ואחר כ� רואי� , ואחר כ� מבקרי� קורבתה, שרואי� שכניה כ� עושי� עמה שלו�
  . אותה כאומה שווה לה�

� מותאמי� לנסיבות המיוחדות שנוצרו עקב אלהו,  מצר� המספר את דברי הפרשנות שלולכ

 :המאורעות

ועכשיו הגענו לתקופה . של אומה שפלה ובזויה, נו בתקופה ראשונה עכשיו עמדעד

 לתקופה ויגיעו שיבואו אחרינו יזכו וובנינ, שניה של אומה שנתבצרה והוסיפה כוח
  . עי� לא ראתה – ומה שיבוא אחריה�. שלישית של אומה ככל האומות

  :  משיב המספר–" ?ומתי נגיע לתקופה שלישית" – שיחו� ב�לשאלת

אימת שנעלה לאר� .  אד� מישראלל ובמר ובכי דבר זה תלוי ברתימכסאי ואמ קמתי

  77.ונתוס� על אחינו העומדי� ש� במלחמה

 הסבר להציע נועדה 78,"חכ� אחד" של שמוב המספר ידי על המובאת, "שלוש התקופות "תיאוריית
 באר� היהודי ובהייש של התפתחותולתולדות , ויק לגמרי מדאג� א� סכמטי למדי ול, היסטוריוסופי

 חסד משנות, לכאורה,  נהנה היישובשבה,  הראשונההתקופה בי� הבחנה זה מושתת על הסבר. ישראל
, היא התקופה השנייה, לבי� התקופה הנוכחית,  מיעוט מבוטל ובלתי מאיי� בעלילהיותו בגי�, רבות
אל� לקו� ולהילח� על  למגר אותו והוא נביו אויקמו, הישגיו וחוסנו, דווקא מכוח התפתחותו, שבה
המתרחשי� בזמ� כתיבת , ט"תרצ–ו" תרצלמאורעותוא� , ט" המוצע למאורעות תרפההסברזהו . חייו
 מגיב, "תקופה שלישית"ל להגיע השאלה כיצד נית� יהיה וכשעולה.  בוכרי� א� שאי� ה� נזמ�הרו

תגייס למאבק לעלות לאר� ולה,  הגולהתלעזוב א" כל אד� מישראל"להמספר בהעלאת התביעה 
, היינו הערבי�,  השנישהצדיגרו� לכ� ) לשו� עגנו�( להתבצר ולהוסי� כוח דערק יישוב שיֵ . הלאומי
 נכונות לחיות איתה ויגלויהודית באר� ישראל " אומה" של קיומה עובדת ע� הימי� ברבות ישלימו

עמדה המוצגת בריש  ברוח הזאת,  האקטיביז� שלות מבטא עגנו� באופ� נוקב אאלה בדבריו. בשלו�
,  סד�דב". מאויב לאוהב" המטפורי של בסיו�וכ� , "ימי המהומות התלפיות "הכרוניקהגלי בסיו� 

 
 . שו–שה 'בעמ, 72 ש"לעיל ה, "אורח נטה ללו�"עגנו�   77
 א� בי� – מתלפיות שפונה לאחר עגנו� התגורר שאצלו" אחד חכ� "של משמו מובאת התיאוריה, לכאורה  78

 מחווה היא אומר� בש� הדברי� שהבאת ייתכ� זאת ע�. אפשטיי� נ"י או ליפשי� מ"א, ילו� חנו2 זה
 . על�סמכות מעי� י�הנאמר לדברי� המקנה, בלבד ספרותית
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 שני עמודי� של מאמרו פניעל (ח במלוא� " הדברי� בי� המספר לבי� בני משפחת בופיהמצטט את חיל

  : לקטע הנדו� את הפירוש הבאסנ�מ, ")בינינו ובינ�"

תכנית �תפיסת,  זו של בני� היישוב בכוחה של עליה ועשיהתליריא� פוליטיתתפיסה

, ברוח מאמר�, כ��המסורה משמו של אחד חכ� שמעשיו קודמי� לחכמתו ושעל
 של הרחבה[...] עשה ואל תצפה לכלו� : אמירהמסתכמת כדי , חכמתו מתקיימת

�התפיסה על שלוש התקופות היא כהמשכו של פולמוס שבי� המספר ובי� תפיסה

שהאמינה באפשרות של שלו� בינינו לבינ� קוד� שאנו נתחזקנו או קוד� , גדשכנ

 צרי� רוב דברי� כדי אי�. קיומנו וזכותו�ששכנינו נתפקחו להודות בנו ולהשלי� לעצ�
ברית " או תכניתה של אגודת תפיסתהלראות עוקצו של הפולמוס מכוו� בעיקר כנגד 

 79.ירת המנטליות של מרכז אירופהשראשיה ה� מידידי המספר ואוירתה או, "שלו�

 )נעילה( ממשמשת ובאה להפורענות גדו. ז

לאחר . א� עיקר הספר נכתב עשור מאוחר יותר,  החל עגנו� לכתוב בשלהי שנות השלושי�שירה את
פרקי� בודדי� .  ולא השלי� מעול� את מה שנועד להיות הרומ� החמישי שלוהספר את זנחמכ� 

כשנה לאחר , 1971 שנת אור לראשונה בראה,  היחסיתבשלמותו, צמוא� הספר ע, התפרסמו בחייו

   80.אמונה ירו�,  של בתוכתהבערי,  של עגנו�מותו
,  של מנפרד הרבסטביתו את למק� בחר עגנו�. ט מחלחל ג� ליצירה זו" תרפאורעות של מרישומ�

שכונה ערבית ,  בקעהונתאלא בשכ, שהייתה שכונה יהודית,  בשכונת תלפיותלא, גיבור הסיפור

 את. תלפיות בבד ע� בד,  היא בשנות העשרי� של המאה העשרי�ג� שנבנתה, בדרומה של ירושלי�
היהודי� . קסי�וכ� ארמני� ויווני� אורתודו, נוצרי� ערבי� ערבי� מוסלמי� ובעיקר אכלסובקעה 

  : רי המספרכדב. הערבי�יהודיקיו� ה� את הדולהמחיש זה בא עניי�. קט� היו מיעוט בהשהתגוררו 

והיו ישראל דרי� ע� שכניה� ,  מיושבת מישראלבקעהט היתה "קוד� לפרעות תרפ

 אחד היו נוסעי� ובבית מרקחת אחד היו לוקחי� באבטובוס. הערבי� בשלו� ובמישור

 שלו� היו מעופפות מפיו של ישראל לאזניו של הערבי רכותוב, רפואות לתחלואיה�

   81.ומפיו של הערבי לאוזניו של ישראל

 
 . 123–122 'בעמ, 13ש "לעיל ה, י עגנו�"על ש  79
 בייחוד, 9 ב עגנו� קוב� בתו� ,ירו� אמונה: לדפוס הביאה (העזבו� מ� פרקי�: שירה עגנו� י"ש ראו  80

 מתו� בודדי� פרקי�. )1994,  עורכי�לאור ד�ו מירקי� ראוב�, ויזר רפי, ירו� אמונה (10–9' עמב ההקדמה
 .)1971( שירה עגנו� י"ש .1953–1949 בשני� האר� לוחב הופיעו הספר

: לפני� לסקוב שולמית של בספרה למצוא נית� הערבית בקעה בשכונת שגרו יהודיות משפחות על עדות  81
, ח�� י�לי, לסקוב של משפחתה. )2010 (29–26 השניה העול� מלחמת שלפני ישראל מאר� זיכרונות פרקי

, תחתית בבקעה הארמנית קריקוריא� משפחת בבית "הראשונה דירתה את שכרה, �1922ב לאר� שעלתה
, בשכנות� שהתגוררו נוספות יהודיות משפחות מזכירה ג� היא). 29' עמב, ש�" (הרכבת לפסי סמו�

, תלפיות נתלשכו עברו יותר מאוחר. לירושלי� הקיימת הקר� של הראשית הלשכה פקידי כל כמעט ובכלל�
 . ט"תרפ מאורעות את חוו ש�
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 שמציאות אלא". מישור"שפירושו בערבית , "בקעה"מרמז לש� " בשלו� ובמישור"השימוש בביטוי 
פתאו� לפתע פתאו� ": "פרעות"שאות� מכנה עגנו� , ט" תרפמאורעות עקב קיצהאידילית זו באה אל 

רח על  הערבי� על היהודי� וכל מי שהיה דר בי� הערביי� בדנפל פח. ט"באו ימי הפרעות של שנת תרפ
 חזרתו בפרשתעגנו� א� עושה שימוש מסוי� .  בני הזוג הרבסטובכלל�, כ� ג� תושבי בקעה". נפשו

שכ� א� אותו מלווה , שלו זה דומה לבמסלול את גיבורו לי�לביתו לאחר שו� המאורעות בכ� שהוא מו
 את הדירה הגיעו לבקעה ומצאו: "קצי� משטרה אל השכונה כדי לבדוק את מצב הספרי� בביתו הנטוש

אתה יכול עוד ,  הרבסט ח� בעיני הקצי� ואמר לודוקטורמצא ה. [...] שלימה ואת חדר הספרי� של�
אלא שחזרה זו הייתה זמנית ". היו� אתה ובני בית� לחזור לדירת� ואני ערב ל� שלא יאונה לכ� כל רע

. הל� וישב במקו� אחר[...] מי שמצא את ביתו פרו� : "שכ� מה שהיה לא יחזור עוד על עצמו, בלבד
,  להרבסט עצמובאשר".  שימצא לו דירה בשכונה של יהודי�עדמי שמצא את ביתו של� חזר וישב בו 

מנפרד בשביל ספריו וכתביו הנריאטה .  שלושה ארבעה ימי� עד שחזרו ההרבסטי� לבית�ולא יצא"

, ס� לש� השכונהרמז נו(בקעה של אשפה . שהקימה בעשר אצבעותיה,  שהיתה דבוקה בביתהמתמח
  82".מצאה הגברת הרבסט ועשתה ממנה בית נאה) בקעה

  :  כ�נכתב לתיאור זה שבהמש� אלא

ואספר , ו"ט עד תרצ"היינו מתרפ,  לימי המהומותהפרעות אדלג על השני� שבי� עתה
בלא , בפתאו�. ו ואיל� ואכלול את רוב המעשי� במעשה הרבסט"מה אירע מתרצ

באה מכת , ראו שפורענות גדולה ממשמשת ובאהשפרנסי הדור גדולי היישוב 
, שהותר דמ� של ישראל ונתרבו ההריגות והרציחות, המהומות שקוראי� לה מאורעות

 לומר צרי� �ואי, וכל יהודי שחושש לעצמו חושש לצאת בלילה לחו� מפני הסכנה
  83.שחייו תלויי� לו מנגד ודמו הפקר, יהודי שדר בי� הערביי�

 באוקטובר ערבי� ידי הנפתח באזכור הרצח של אבינוע� ילי� על –י של הרומ�  ההיסטורהזמ�, ואכ�
, ") הערבימרד"הוא ה" &ַרת פלסטי� אל%$ְ#ַרא'תַ ("ט "תרצ–ו" מאורעות תרצימי את חופ� – 193784
 ישראל עד ר� אערביי בי�בי� היישוב היהודי ו, הארו� והקשה מכול�,  השלישיהאלימות סבב שהיו

, 1939 ונמשכו לסירוגי� עד מארס 1936 אפרילשהחלו ב, ימי המאורעות.  העצמאותלפרו� מלחמת
 ותבהתנכל, בשריפת שדות, בהרג אנשי� בדרכי� ובבתיה�, התאפיינו בפעולות טרור בכל רחבי האר�

 
 לאומי מביתחלמיש  של בספרה זו פסקה מובאת העניי� למרבה. 96–95' עמב, 80ש "לעיל ה, שירה עגנו�  82

 נית� ט"תרפ מאורעות שבפרו� ההפתעה על "כי ההערה בלוויית, 94' בעמ, 49ש "לעיל ה, בדר� למדינה
 כמה בעוד במשורה מועלה ט"תרפ מאורעות זכר כי יצוי�". להל� המובא הספרותי התיאור מ� ג� ללמוד

 . 236 ,144 'עמב, 80ש "לעיל ה, שירהב מקומות
 . 97' עמב, ש�  83
אותו היו� אבל כבד היה , הלפני שלוש ארבע שני� ראה אותה מנפרד פע� ראשונ: "7' עמב, ש�  84

אותה שעה שהכל . בחור ב� גדולי� נהרג על ידי גוי ונתקבצה כל העיר ללוותו לבית עולמו. בירושלי�
פניה זקופות , עמדו אבלי� ודוויי� יצאה לה אותה אשה מבית החולי� כשהיא מלובשת בגדי שירות שלה

בנ� של , אבינוע� ילי� פרשת הרצח של ".חוציגרטה דלוקה נזקרת מתו2 פיה וכל עצמה חוצפה ועזות מצ
ולווייתו , קשה בציבור  זעזועהעורר, שהיה המפקח על החינו2 העברי בממשלת המנדט, אטה ודוד ילי�

תוספת "גיליונות העיתו� ו כ� ראו. )25.10.1937( האר�ראו . הייתה מ� הגדולות שידעה ירושלי� מעודה
 .24.10.1937, �22.10.1926שלו מה" הערב
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 המעורבות ובפגיעה כוללת עד כדי הרס �בפגיעה באוכלוסייה בערי, לתחבורה והרס תשתיות פיזיות
 אות�ב.  ערבי��500 בריטי� ו200וכ� ,  יהודי� נהרגו במאורעות400.  יישובומותמקגמור של כמה 

א� ה� ,  התחזק המער� הביטחוני של היישוב היהודי והשתכללה אסטרטגיית ההגנה שלושני�
, לבי� גורמי� מתו� הארגו� ומחוצה לו, שגרס הבלגה, "ההגנה"התאפיינו ג� בוויכוח נוקב בי� ארגו� 

גיונה של אסטרטגיה זו ותבעו לחדול מ� ההבלגה ולעבור למדיניות של תגובה וא� שערערו על ה

המאיר באופ� , שירה ברומ� נרחב לייצוג זוכה זומציאות חברתית ופוליטית . למתקפה יזומה
בתו� כ� שימש . ערבי� לסכסו� היהודיביחס את האמונות והדעות ימהוע,  את התקופהקטיבירטרוספ

  . ט" של מאורעות תרפו� בכור ההיתהתגבשו אלה שכפי,  עצמונו� עגשלדותיו  עמסת מצע לפרישירה
  85.נפרד לה דיו� לייחד לכ�וראוי ,  היא פרק לעצמוזו פרשה ואול�

 
 הקמט "שקד ;10ש "לעיל ה, עזר נמצא אצל ב� שירהערבי ומקומו ב�מינרי בסכסו2 היהודיייו� פרלד  85

  .68–64' עמב, 11ש "לעיל ה ,"שבעור הרקיע
  


