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כללי מבוא

 במעשה ומעורבת לפורשים נצטרפה הרבסט תמרה שאף טגליכט ששמע בשעה
 בה. שהולכת הדרך מן להחזירה כדי תמרה עם לדבר אומר גמר טרוריסטי

1מפיריה. עם ההבלגה תומכי שדיברו באופן עמה דיבר שמצאה ומכיוון

 הפורשים לפרשת שהגיעה עד והולך מדבר היה ״וכן :304 עמ׳ ״שירה״, ברומן עיין 1
 שמתכוון ההתיישבות משרד של תכסיסיו ואת האנגלית המדיניות את לה מפרש והתחיל
 מעשי את יפה בעין רואה והוא בלפור, הכרזת את לבטל כדי הציונות את להכשיל

 אלה היישוב״. על כליה להביא אותם מסייעים שמעשיהם ההבלגה, מפירי הטירוריסטים
 בטירור־נגדי ״השתמשות גוריון: בן כתב למשל כך וויצמן. שרת גוריון, בן דברי בקירוב
הערבים. עם אחד במצב מלכתחילה הנתקפים היותנו למדות הממשלה בעיני אותנו תעמיד

 בטירור התחרות הנשק. מאתנו פרק למען הכל יעשו וגם ליגלי באופן להזדיין לנו יתנו לא
 משקל יהיה להפסקה שלהתנגדותנו מבלי העליה להפסקת להביא מוכרחה הצדדים משני

 בדרכי ללכת לנו אסור בלבד פוליטיים ומטעמים הקהל... דעת בעיני ופוליטי מוסרי
 יכולת וחוסר מוצדקת מרירות מתוך לדעת עצמנו את לאבד רוצים אנו אין אם הערבים,

 כנפילתנו הערבים, הטירוריסים נצחין את לדעתי, יחיש, לא דבר שום עצמנו... על לשלוט
 אלה״. מעשים לידי אותנו להביא — לנו טמנו בכונה גם אולי אשר זה, מוקש לתוך
 כרך ההגנה, ספר עיין : 1936 בספטמבר 18מ־ מפא״י למרכז גוריון בן של מכתבו מתוך

 על .850-833 ׳עמ שם, ובתגובה, בהבלגה הדיון ולכל !836 עמ׳ ,1964 אביב תל ב,
 ״הבלגה כצנלסון: ברל של דבריו ראה הפוליטיים לנימוקים המיתוספים מוסריים טעמים

 ובמיוחד ואילך, 209 עמ׳ תש״י. אביב תל שמיני, כרך כצנלסון, ב׳ כתבי והתגוננות״,
 עם הננו אנחנו מוסריים. פרינציפים על עכשיו לדבר הוא ״משונה :216 ׳עמ שם עיין
 אם מפקפק ואני האדם. חיי הוקרת מונחת זו תרבות של ביסודה גדולה, תרבות בעל

 והוקרת כבוד של ליחס בשנים אלפים של חינוך אחרי שהגיעו לאחר הדבר, הוא כדאי
 דרך עברנו האחרונות השנים עשרות במשך אולם זה. על לותר כדאי אם האדם, חיי

גם במעט הקטין וזה רוחנית, אסימילציה אלא בלשון, אסימילציה רק לא אסימילציה,



 סיבותיה בהבלגה, הדיון נסתיים ובכך ערלה, אוזן על נפלו טגליכט של דבריו
 הנוגע והצדדי הגלוי הדיון את העביר ״שירה״ ברומן המספר אולם ומניעיה.
 זה דיון והתרבותי. הספרותי בדיונו מרכזי אך וסמוי. עקיף למישור להבלגה

 תרבות בין שנוצר למתח בהקשר הנפש נטילת ובדיני הכוח בגבולות עוסק
 הישנה, המסורתית לזו הגויים, בתרבות שמקורה החדשה, החילונית ישראל
2האמתית. ישראל תרבות שהיא

 הרבה קלטנו בקרבנו. מאוד עמוקה שהיתה זו התנגדות דמים. לשפיכת התנגדותנו את
 תרבותנו בין המרחק הוא רב אשר ברוסיה, לחיות הזדמנו שמסביבנו. העולם מרוח מאוד

 בין גם היא בנו נשתמרה זו עמוקה תכונה הדם. מפני פחד לנו יש נפשנו בעומק ותרבותה.
 סבור גם ואני זאת. לעשות נוכל נקלה על לא זו תכונה לעקור נרצה אם לנו. המפריעות

 תואמים כאן כצנלסון ברל של דבריו כך״. על נתחרט מחרתים מחר זאת, נעשה שאם
 מאששים גם הם להלן(. שחיטה בהלכות הדיון עגנון)בהמשך של עולמו השקפת את
 הדם מפני פחד של היהודית שהתכונה עולה שמדבריו הקווקזי. הרופא של דבריו את

 למלחמה הנצרכות לתכונות בעקיפין כן ועל דמים, לשפיכות הטבעית הנגישות על מקשה
 הרופא של עולמו השקפת את ברל של דבריו נוגדים זאת לעומת טבעית. אכזריות כגון

,1980 אביב תל ברל, שפירא, א׳ גם עיין בדיון(. )להלן המוסרית הבחינה מן הקווקזי
 מן הן בהבלגה האקטיבית תמיכתו את הביע עצמו עגנון גם .589-584 ׳עמ ב, כרך

 חתומים מארבעה אחד היה עגנון המוסרית. הבחינה מן והן המעשית הפוליטית הבחינה
 ,1939 ליוני 20^ נשלח המכתב הטרור. את ומגנה רוח לאנשי שנשלח מכתב על מרכזיים

 18 נהרגו ההתפוצצות מן וכתוצאה שבחיפה, הירקות בשוק פצצה הניח שהאצ״ל לאחר
 ילדותו משחר זה ״צו בו: ונכתב תרצח״, ״לא הייתה הכרוז כותרת .24 ונפצעו אנשים

 חיקוי אגב נבנה לא הלאומי עתידנו את היום. כן כאז יפה כוחו יומין עתיק עם של
 עט׳ ,1988 אביב תל עגנון, חיי לאור, ד׳ עיין שבגויים״. המקולקלים של המלחמה דרכי

 מיום ב״הירדך לובוצקי בנימין של דבריו למשל ראה אלה השקפות וכנגד .321-319
 של הציבוריים הגילויים בכל מרגישים אנו האין הישוב? התנהג ״וכיצד תרצ״ו: באב יב

 משכנינו טובים היהודים אנו כמה עד להוכיח החרדה את תרצ״ו במהומות הישוב תגובת
 עם בהקשר בעתונות הדיקדוקיות נטיותיה לכל שזכתה עלילה המלה מוסרית. מבחינה

— במזיד. אלא בשוגג לא ערבי רצח ושיהודי בירושלים פצצה שזרק הוא שיהודי החשד
 הפאסיוויות אותה המפורסמת ו׳ההבלגה׳ הבינים? ימי של ריח נודף אינו זה ממושג האם

 ראיה למעין הישוב נציגי אותה הפכו לא האם — יד בחוזק עלינו כפו שהשלטונות
 כל כדרךך מוח׳ ׳חמומי בקרבו ושאין טובים׳ מ׳ילדים רק מורכב היהודי הישוב שכל

 לעולמם שייך בהבלגה המשתקף היהודי שהמוסר כאן אומר לובוצקי בנימין הגויים?״
 הרופא של משנתו היא זו רוויזיוניסטית משנה הגויים. כל למעשי ומנוגד הביניים, ימי

.82-78 ,21 עמ׳ ב, כרך האצ״ל, מערכות ניב, עיין וכן שלהלן. בסיפורנו הקווקזי
 ובמיוחד ,265-261 עמ׳ תשכ״ז, אביב ותל ירושלים שלשום תמול עגנון, ש״י למשל עיין 2

 קיים בתורה שכתוב מה שכל היינו יודעים בנעורינו תורה לומדים ״כשהיינו : 264-263
 האמורים טובים ומעשים מצוות לסגל היה מעמנו ואחד אחד כל של שוקו וכל לעולם.
 הספק נכנם שערנו. שלא דברים בהם ומצאנו אחרים ספרים ידינו לתוך נפלו לימים בתורה.
 אותן קיימנו קצתן קיימנו ואם במצוות. מתרפים התחלנו הספק לבית שנכנסו וכיון בלבנו.

של מעולו חורץ בני ונעשינו ישראל לארץ משעלינו הורים. של רוגזם לעורר שלא כדי



 פנימיים סיפורים ומשני ממבוא ומורכב ,308-305 בעמ׳ ברומן מתנהל הריון
 חנוכה נשף סיפור האחד סיפור. בתוך סיפור של בדרך הסיפור בתוך המובאים

 משטוטגרט, שבאה הטמפלרית הנערה סיפור והשני תמרה, מספרת שאותו
 בדיני הדיון את מרחיבים הסיפורים שני חמדת. משום טגליכט מספר ואותו

 נטילת לדיני בהקשר שחיטה בדיני לדיון הכובד מרכז את ומעתיקים כשרות
 ולאחר השונים, בחלקיו הסיפור עיקרי את תחילה נביא הכוח. ומגבלות הנפש

ישראל. תרבות של השונים בענפים המשתרגים וענפיו שורשיו אחר נעקוב מכן

הסיפור לעיקר מבוא א.

 איש וללכת להיפרד וטכליכט תמרה עמדו וכבר בהבלגה הדיון שנסתיים לאחר
 לאכול 3הקהוה לבית ולמשכו טגליכט את להחזיר תירוץ תמרה מצאה לדרכו
: 105 בעמ׳ שם נאמר וכך גדילה.

שמעתי זו. זווית שבקרן הלז הקהוה לבית ונכנס לבוא רוצה אתה ״אם ]א[

 מפני עול שפרק ויש החירות, חיבת מחמת עול שפרק יש תורה. עול מעלינו פרקנו אבא
 מחכמי כמה באו וכאן חסד. ועשיית טוב לב אלא ממנו דורש השם שאין לחשוב שטועה

 אלא אינן המצוות שרוב שאמרו ובחקירותיהם, במאמריהם בטעויותינו אותנו וחיזקו הזמן
 שמא חוששים התחילו מארצנו שגלינו הראשונים חכמים כשראו כיצד, הגלות. תולדות

 כל שהרי העמים, מכל אותנו להבדיל כדי הרבה, מצוות עלינו ונתנו עמדו בגויים. נטמע
חסד. ועשיית טוב לב מישראל, הנביא ביקש מה אדמתם על שרויים ישראל שהיו זמן
 בגויים תערובת סכנת ובטלה חוזרים שאנו עכשיו לארצנו. לכשנחזור לבוא לעתיד וכן

 כך לבוא. לעתיד בטילות מצוות בגמרא שאמרו כדרך מעשיות, במצוות צורך אין שוב
 הראשונים שהימים לב נתנו ולא אחריהם. נגררנו ואנו הזמן חכמי טועים לכך בקירוב או

 עגנון של אלו בדברים והולכת״. נמשכת והגלות באו לא עדיין המשיח וימות עברו כבר
 שאתם החכמים דברי ישראל. ודת ישראל לתרבות הנוגעים האישיים לבטיו משתקפים

 גוריון בן מ״י למשל, השווה החילונית: היהודית ההשכלה את משקפים מתפלמס הוא
 ״נדחו ואילך: ל עמ׳ תש״ל, אביב תל מאמרים, — כתבים ערכין״, ״שינוי )ברדיצ׳בסקי(,

 כתבי הכרכים״, בשלושת עצמנו ״הערכת בתר, י״ח עיין וכן היהדות״: מפני היהודים
 גם עיין פה המצוטטים עגנון דברי על ואילך. 1225 עמ׳ ג, כרך תשל״ח, אביב תל בתר,

 עגנון, ש״י עיין וכן תשכ״ו: ירושלים ש״י, לעגנון הדתית״, המבוכה מול ״עגנון כץ, י׳
אמונים, בשבועת דיון ועיין ואילך. רטז ׳עמ תש״ך, אביב תל הנה, עד אמונים״, ״שבועת

 ישראל תרבות שבין במתח בספרה דנה המחברת תשמ״ט: ולקחה, הבגידה קטן, ד״ש
והמודרנית. הנכרית הרציונליסטית, החילונית, לתרבות

 שהרי קפה, בית הוא האחד ? הקהוה בית בלשון משמעות כפל נוקט שעגנון ייתכן האם 3
 לאמור טהרה, מקוה כמו קוה, השורש מהדהד קהוה בשם אבל בערבית: קפה הוא קהוה
 להלן מרובעים שבסוגריים )האותיות בו. נטהרים המודרניים ישראל שבני המקום שזה

בהן.( הדיון על להקל כדי למובאות הוכנסו



 שאתה משום גלידה אוכל אתה אין ואם גלידות, מיני כמה שם שמוצאים
הקיבה, את שמצננת מזיקה שהגלידה שאומרים הזקנים לרופאים מאמין

 טגליכט דוקטור עליך אני תמיהה חם. משקה לשתות אתה יכול הרי
 ועלולה מקולקלת קיבתו זקן רופא אם סבא. כל בקול שומע שאתה

 שאסרת האיסורים כל דייך ממך. הנאה מונע אתה גלידה מאכילת להצטנן
דתיים. מטעמים נפשך על

[p היא התורה עלי. אסרתי אני וכי נפשי? על שאסרתי גליכט אמר 
ישראל. כל ועל ועליך עלי שאסרה

ואמרה, עליונה עצמה רואה כשהיא כדרכה חיוכה את תמרה חייכה ]ג[
התורה. אסרה לא עלי
הכלל? מן עצמך את מוציאה את מה מפני טגליכט אמר ]ד[
 כבר שאמרת זה כלל כמותי, אתה שיודע אני סבורה תמרה, אמרה ]ה[

 לוותר רוצים ואינם שמתעקשים ליחידים עניין ונעשה כלל מלהיות פסק
 כל וכדרך הביניים, בימי אבותיהם לאבות שהיתה עליונות זכות על

 שנמצאים אני מודה הכל. על מרותם את להטיל הם רוצים הקליריקליים
 ובאים לנו בזים אינם בנושנות מחזיקים שהם שאף סבלניים גם ביניהם

וכר. בחברתנו

 תמרה חדש. מול ישן דורות, ניגודי ואף תרבות ניגוד מייצגים וטגליכט תמרה
 היא שסבורה משום הקפה בבית גדליה מאכילת המתחמק בטגליכט סונטת
 הוא שמקבל כשם ממש מיושנת שתורתם זקנים לרופאים כביכול שומע שהוא

 תקבולת יוצרת תמרה כלומר, מיושנים. דתיים מטעמים איסורים עצמו על
 המיושנים לאיסורים רפואה בענייני טגליכט של כביכול הנושנות אמונותיו בין

 ואולי דתיים. מטעמים עצמו על שאסר אסורים מאכלות בענייני עצמו על שקיבל
 נושנים. למכאובים נושנות רפואות מוצאי הזקנים שהרופאים לפרש, ראוי אף

 מקבל שהוא האיסורים p] טגליכט לדעת ואולם בנושנות. אוחז שטגליכט מכאן
 האלוהית התורה מן סמכותם מקור את ויונקים התורה מן נובעים עצמו על

 תמרה ודווקא ישראל, כלל על הם חלים כן ועל סיני בברית לישראל ניתנה אשר
ה)ג, תמרה ואילו הכלל. מן עצמה את המוציאה היא ר  השייכת זו שהיא ה( סבו

 בן הישראלי התורה. חוקי של למרותם סר אינו שכבר זמננו, בן הישראלי לרוב
 חופשית בבחירה התורה של מסמכותה עצמו מוציא תמרה, של לדעתה הזמן,

הוא אין כעת בה אוחז הוא אשר חדשה תרבות של ומכוחה 4ואינדיבידואלית.

 לעומתה ואינדיבידואלית. חופשית בחירתה כלומר התורה״, אסרה לא ״עלי גורסת תמרה 4
שאסרה זו היא שהתורה משום לעצמו, להתיר או לאסור יכול האדם שאין טוען טגליכט



 וריבון עליון עצמו רואה הוא כן ועל קולקטיבי, לצו לא ואף עליון לחוק סר
 הסרים היחידים דווקא תמרה של לדעתה 5יותר. וגבוהה מודרנית תרבות בבן

לאבות שהייתה עליונות זכות בידם לשמר הרוצים אלה הם התורה לחוקי עדיין

 הכלל?״ מן עצמך את מוציאה את ״מדוע טגליכט של בשאלתו גם ישראל. לכלל והתירה
 של באגדה הרשע כבן כמוהם ישראל מתורת הפורשים שהחילונים התפיסה מובלעת

 כלומר לכם?״, הזאת העבודה ״מה הכופרנית בשאלתו הכלל מן עצמו שהוציא פסח,
 לכלל ניתנה בסיני שניתנה ישראל תורת ממנו. חלק אינני שאני הישראלי הכלל מן

 אלה כגון נימוקים ממנו. לפרוש הפרטית והחלטתו תומו לפי רשאי אדם ואין הישראלי,
 ״והואיל :483 ׳עמ תשמ״ה, אביב תל ג, כתבים, בתר, י״ח אצל למשל, מצויים, תמרה של

 הלאומית להכרתי כלומר, שלי, לעיקר רחוקה שייכות אלא זה בכל מוצא אני אין ובכלל
 להיות יכול אני כן: על יתר אתיאולוגית. אתיאיסטית, חילונית, שכולה בהווה, החופשית

א׳, רק לא להיות גם ויכול המילה של הנאצל במובן ריליגיוזי להיות יכול המוני, דתי
זה... עם חשבונות כל אין הלאומית להכרתי אבל אנטיתיאולוג, אנטיתיאיסט אף אלא
 הלאומית הכרתי המות. שאחר מה ועם העולם יוצר עם השמים, עם חשבונות כל אין

 המוניהם, ואמונת המוננו אמונת העמים, ודתי דתנו ערך על לחשוב בעדי מונעת אינה
 25 הארץ, בעיתון ראה וכן כחפצי״. — וספריהם ספרינו ומחשבותיהם, מחשבותינו

 מאת תחזירונו״. לא ביניימית ימי ״לאוירה הכותרת תחת לספרות, במדור ,1952 ביולי
 היא רוחו ולפי מצפונו לפי איש איש בנוסח נפשי דרור של להווי ״הכמיהה מו׳׳ש:

 כאן תמרה של משנתה את בוודאי עיצב עגנון אנוש״. כל של הראשוניות הכמיהות מסוג
 ומצאו ההשכלה תקופת מאז החילוני בציבור רווחים ושהיו שקרא או ששמע מדברים

 בספרו העם אחד כותב למשל כך העם. לאחר בניגוד וברנר, ברדיצ׳בסקי בכתבי הד
שפג: עמ׳ השעה״, ״הגיעה במאמר תשי״ד, אביב תל ב, חלק דרכים, פרשת על  שפב-

 ״מהותה קורצווייל, ב׳ עיין וכן הבחירה״. לרעיון התכחשות הוא ״האינדיבידואליזם
 ונדפס חזר תשי״ג, הארץ, לוח )׳הכנענים׳(״, הצעירים ׳העברים תנועת של ומקורותיה
 טוען, קורצוויל ואילך: 48 עמ׳ תשכ״ב, אביב תל מהפכה?, או המשך החדשה: בספרותנו

 היהודית. ההשכלה של הכפירה מחשבת ידי על כבר הונח הכנעניים לרעיונות שהמסד
שם. שהבאנו עצמו עגנון בדברי 2 הערה לעיל שוב ועיין

 כגון דברים החילונית. תרבותה מתוקף עליונה עצמה רואה שהיא כדרך מחייכת תמרה 5
תר אצל למשל מצאנו אלה ח מאמר באותו וכן הקודמת. בהערה ב א ה  בהערה הנזכר ב

 שהגשימו הם הם בעיקר, שהחופשים לשכוח לדעה וחבריו סגל לפרופ׳ לו ״אל הקודמת:
 יש ועוד בארצו... ישראל תקומת פלא את ישראל, בנצח דוקא החילונית אמונתם בכח

 של מאוכפה לחופש גם מתוכנו רבים שאפו מדינית לגאולה בשאפם זאת: אף לומר
 לידי לכאורה המביא מתנשא טון מעין יש כאן ב״הארץ״ הפובליציסט בדברי הדת״.
ודת״, ״אומה רענן, צ׳ עיין וכן הדתיים. על הנאורים החופשיים של עליונותם את ביטוי

 המדע השגי כל בפני עיניים לעצום היא האישית זכותם ״כי :505-504 עמ׳ (,1966) 76
 פרימיטיבית דתית כשתפיסה אולם נחשלים להיות ואף קדומה תקופה של רוח חיי ולחיות

 רשאים שנהיה ודאי הרי העשרים, במאה כולו לעם חיים אמת לדרגת מועלית זה מסוג
 לאחר נכתבו כי אף לקרוא או לשמוע הסופר היה יכול אלה כגון דברים לקבלה״ לא

 ״בשער״ את קרא לא שעגנון להניח סביר כי ואף ״שירה״, של הראשונים הפרקים פרסום
חילונית. התנשאות של נימה משום יש כאן רענן צבי של בדבריו גם המפ״מי.



 על מרותם להטיל הם רוצים הקלריקליים כל וכדרך הביניים, בימי אבותיהם
 רוצים מיעוט, אלא שאינם והחשוכה, הישנה במסורת האוחזים כלומר, 6הכול.

 יבואו לא שבקרבם המודרנית, התרבות לבעלי ובזים הציבור על דתם את לכפות
 התרבות לבעלי בזים שאינם סובלניים מיחידים כמובן, )חוץ, ישתלבו. לא ובה

 שהיה דתי מחתרת חבר אותו או עצמו טגליכט כגון !בהם ומשתלבים החדשה
 הדתי למחנה מייחסת תמרה הסיפור.( בהמשך מיד ונזכר טרוריסטי בעניין חשוד

והמודרנית הנאורה תמרה השתלטות. ורצון ניכור בוז, — כלפיו חשה שהיא מה

 ״השדה תדצ״ח: באייר יט הירדן, הרוח״, דרך על ״הפוליטיקה הלפרין, א׳ למשל, עיין, 6
 כמו הדת שדה שוב אינו הזה בדור האומה של הקיום שאלות צומת מתרכזת שבו

 אצלנו רק לא ״ואגב :4 בהערה הנזכר ב״הארץ״ ובמאמר הביניים״! בימי בישראל שהיה
 הדאר אף הלוא שובבים, בנים שובו בשופר לתקוע הדתית המסורת אדוקי נתעוררו

 משותפת גישה איפוא זוהי כך... על שלמים ספרים פעם מדי מביא הלעזי לים מעבר
 באווירה שדווקא להאמין שמתפתה מי יש כלום ואתר... אתר בכל למיניהם הדתיים של

 הלה סגל פרופ׳ של המוזרה שלדעתו המיוחד, היהודי במעגל אך ולו — ביניימית הימי
— החוץ מן השפעה כל קיבל ולא כולו העולם מכל ונבדל מופרש פלא אורח באיזה

 האירופאיזציה בדורות שזנחנו היהדות אל לשוב כדי ומופת אות לנו לשמש שצריכה היא
 נוסף מובהקת גלותית אינה הזאת המובהקת הימי־בינימית הגישה כאילו וההתבוללות?

 במאמרו עיין וכן בה״. להאחז שש אינו נאור עם ששום תקופה תחושת ילידת היותה על
 ובישראל בגולה בימינו היהודי העם רוב שלגבי ״העובדה :5 הערה לעיל רענן, צ׳ של

 שרוב היא העובדה ודת. אומה בין הזאת הזהות בשלימות או חלקית במידה התפרקה
 האמונה את עולמו מתמונת השמיט הנוכחית בתקופה הנאורים העמים כרוב היהודי העם

 תמרה של לדבריה אשר המאורגנת״. הפולחנית הדת מן התרחק לפחות או כליל הדתית
 פרלמוטר: מ״א כותב שם תרצ״ז, בניסן כ הירדן, למשל, עיין, דתית לכפייה הנוגעים

 מן הרבנות עול בפריקת שותפות שהיו תנועות בשתי ביטוי לידי באה העברית ״הלאומיות
 הרי גמורה מפלה נחלה האומה בחיי הרבנית ההגמוניה כי ואם והבונד... הציונות האומה,

 העולם הביניים״, לימי ״חזרה אבנרי, א׳ עיין כן ניצח״. הרבנותי שהעקרון בצער לציין יש
 טרור של בשיטות ניסה במדינה הדתי המעוט שנתיים ״לפני :3.6.1952 ,76 מס׳ הזה,

 :4 עמ׳ (,1964) 59 בשער רענן, צ׳ עיין וכן האוכלוסיה״. על דתי הווי לכפות ואלימות
 שהתקווה בשעה דווקא — שלטון שנות 1900 אחרי שהיום כך על להשתומם יש ״האם

 זו רבנות יכולה אינה — התגשמה המחודשת ישראל עצמאות של ׳המשיחית׳ הלאומית
 מעשיה ? מידיה נשמטה בעם הכוללת ששליטתה העובדה עם להשלים רוצה אינה ואף

 כמייצגת עצמה את חושבת הזאת שהרבנות מוכיחים היום ממלכתיות לבעיות ויחסה
 בעצם בהם אין הדמוקרטיים הגינונים וכל ישראל עם של האמיתית ההיסטורית החוקית

 על להשתלט האימננטי רצונה מכאן בידיה. שהיתה השנים רבת החזקה את לבטל כדי
 עיתונות אין שראיתי כמה עד רוחנית״. רק ולא ממשית השתלטות היהודית החברה
 מאוחר רק אלא והארבעים, השלושים בשנות ומדינה דת בענייני הרבה מתעסקת השמאל

 חצב שממנו ההשכלה, תקופת מראשית החילוני בשיח אחיזה יש תמרה של לדבריה יותר.
 לעומת ״חשוך״ המושג את הפופולרי בשיח מייצגים הביניים״ ״ימי דבריה. את עגנון

והנחשל. ״החשוך״ על ״הנאור״ של התנשאות מבטא במושג השימוש עצם ״נאור״.



 מציית טגליכט ואילו התרבותיים, ערכיה את ואינדיבידואלי חופשי באופן בוחרת
 תמונת כעין המקדים בדיון כאן יש משמים. שניתנו מיושנים קולקטיביים לערכים

 מפתן משמש כשרות בענייני המקדים הדיון תרבויות. שתי של הפוכה מראה
 טיפוס אבות שני ותמרה טגליכט מייצגים ואילך מכאן הבאים. הסיפורים לשני

 ונאמן משכיל דתי והשני ומודרני, חילוני האחד דו־שיח: המנהלים מנוגדים
המספר. אותו שרואה כפי סבא ישראל למסורת

כשר״ מבשר באה הגלות ״כל ב.

תמרה של סיפורה .1
 השחיטה, בדיני לדיון כשרות בהלכות מדיון הכובד מרכז את מעביר המספר

 והרחמנות, האכזריות למידות ההכרחית הזיקה את בסיפור שיוצרים והם
ההבלגה. שבמדיניות המדיני בהיגיון המופנם המוסרי היסוד את המהוות

 בדיני אגב כדרך ודנים הקהוה לבית ליכנס בדעתם חוככים שהם מתוך וכך
הדיון: של לבו לב שהם שחיטה, לדיני ותמרה טגליכט מגיעים כשרות

 בחור שם היה לטקי״ס. של לנשף נזדמנתי שעבר בחנוכה תמרה אמרה ]א[
 ידי על נשחטו שלא אווזים בשומן שנעשו מפני מהן ידיו את שמשך אחד

 סנטר של צמה לו שיש שכזה ידי על מתכוונת, אני למי יודע אתה שכזה,
7וזקן. פיאות האדוקים בלשון להן שקרואים לסתותיו על צמות ושתי

 ההרריים היהודים של בניהם מבני קוקז מילידי אחד רופא שם היה ]ב[
 את הרופא שאל גלות. עול ידעו ולא חורין כבני זין בכלי מזוינים שהיו

הם? טעימים לא וכי הלטקי״ס? מן אוכל אתה אין מה מפני הבחור

 יחס שמבטאת אנטישמית, כמעט חריפה, סטירית הלעגה משום יש תמרה של בדבריה 7
 התרבות ואל הגולה יהודי אל המבזה היחס ניכר שמהם דומים דברים למושאיה. בוז של

ח. ילידי של הראשון הדור אצל מופיעים הגלותית א  של במכתבו מצינו למשל, וכך, ה
 ולא הגטו ומן הגולה מן איננו אנו ארצנו ילדי ״אנחנו בקמן: לסגולה פיינברג אבשלום

 חורב בהר המקונן היהודים אלוהי !יהודיה תהיי אל עבריה אוי אנו... שחורה מרה חולי
,1971 חיפה ומכתבים, כתבים אבשלום, אמיר)עורך(, א׳ עיין וחביב״. סכל זקן, אל הוא
 גלות של סירחון ״איזה אהרונסון: אהרון כותב ביידיש שירה על .174 ,153 ,85 עמ׳

 משתמש 1903 משנת לסוסקין אהרונסון של ובמכתבו האלה״. השעשועים מן עולה
 וכן .123-122 ׳עמ בא, הוא מקרבנו אלבוים־דרור, ר׳ וראה ״יהודונים״. בביטוי הוא
 אלי ניגש ״באוטובוס :23.7.1952 הארץ, ושו״ת״, ״עוזי במדור קינן עמום בדברי עיין
 כמו דתי תשמיש שזה לו אומר אני גלותית... בחוצפה אותי ושאל שכזה יהודי פקח

 בלבושם בדמותם, הנתפסת הגלותיות על מלעיגים הארץ ילידי שלו״. האבא של הציצאס
דתיים. יהודים של ובהופעתם



שחטו שלא אווזים בשומן שנעשו מפני והשיב הבחור התבייש לא ]ג[  נ
כדת.

 מעמידים שהיהודים אילולי כשר. מבשר באה הגלות כל הרופא אמר ]ד[
 מפני מתייראין היו ולא שוחטים כל היו בשר לשחיטת מיוחד אדם להם

 מעיזים הגויים היו ולא בחרב עצמם על מלהגן נמנעים היו ולא דם קורט
 את ונותנים דמים שפיכות משום חוששים היהודים אבל בהם. להרוג
 שונאיהם דם הם שישפכו ולא דמם שיישפך להם מוטב לשחוט, עצמם

שחוט הורגלו שלא משום מה, משום נפשם, מבקשי )שם, יונה אפילו ל
(.105 ׳עמ

 בכלל הציונית בתנועה מאוד מקובל שהיה חנוכה, בנשף משתתפת תמרה
 את נס על העלתה במיוחד שזו משום בפרט, הרוויזיוניסטית ובתנועה

 שני גם 8הזה. בזמן ההם בימים היהודים לגבורת כסמל החשמונאים גבורת
 ציבור של האנושיים מרכיביו את נאמנה מייצגים בסיפור הראשיים הגיבורים
 רדיקליים חילוניים — הרוויזיוניסטית התנועה של המחתרות ואנשי התומכים

 של בניהם מבני הוא הקווקזי הרופא 9מאידך. דתיים ואף ומסורתיים מחד
 בסיפור עיצובו מעולם. גלות עול ידעו ולא מזוינים תמיד שהיו ההרריים, היהודים

 מדרשו מבית האקטיביסטית הציונית האידאולוגיה את התואמים לדבריו מותאם
 משועבד היה לא שבעצמו המודרני, הרופא הטרוס־כנעני. החילוני הימין של

 וגורלו תולדותיו כי וסוציולוגיות, אנתרופולוגיות מידה אמות פי על קובע מעולם,
 אדם המעמידה הדתית, מתרבותו נגזרו גלותי כעם היהודי העם של ההיסטורי

 דם את הוא שישפוך ולא דמו, שיישפך מעדיף הגלותי היהודי שישחוט. מיוחד
 גרמו כן ועל תכונותיו, את עיצבו היהודי של ותרבותו דתו נפשו. מבקשי שונאיו

 מי רק פסיבי. כאובייקט בהיסטוריה שמתפקד כמי אותו עיצבה גלותו לגלותו.
לעצב יכול היהודי העם של הגלותיות תכונותיו את ירש ולא גלות עול ידע שלא

 בטבת יד הירדן, למשל, עיין, הרוויזיוניסטית הלאומית הציונות של חנוכה נשפי על 8
 תרצ״ט: בטבת ח הירדן, אביב, תל בית״ר ממסדר כהן מ׳ של נאומו ראה וכן תרצ״ז.
ישראל״. גיבורי ראש על ו״המכבים הלאומיים״ החגים ראש ״חנוכה

 הרוויזיוניסטים הדעות הוגי וכן ביטקר, ורוברט רוזנברג משה כגון מובהקים חילוניים לצד 9
 מבית רזיאל דוד בא לובוצקי, ובנימין אחימאיר אב״א עצמו, ז׳בוטינסקי כגון המובהקים

 הפוליטית המנהיגות לאוניברסיטה. עבר וממנה קוק, הרב בישיבת למד הוא רבני.
ח הנוער מבני רבים גם כך ברובה, חילונית הייתה הרוויזיוניסטית א  רבים ישראלי, ה

עמ׳ ה, כרך האצ״ל, מערכות ניב, עיין מסורתי. ומרקע משכונות באו המחתרות מחברי
 אביב תל רזיאל, דוד נאור, א׳ ותולדותיהם; הגרדום עולי על מדבר הוא שם ואילך, 128
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 הארץ כיבוש של באתגר לעמוד ומסוגל דמים משפיכות ירא שאינו חדש, יהודי
העמים ככל היהודים נהגו לו כי עולה, הרופא דברי של השיטיץ מבין 10בדם.

 להביא שמתאים כמי המספר בידי עוצב מימיו שעבוד עול ידע שלא הקווקזי הרופא 10
 המחנה של והאנטי־גלותית האקטיביסטית המהפכנית האידאולוגיה של תמציתה את

 יהיה מעולם שעבוד עול ידע שלא אדם והחופש. ההרים ארץ היא קווקז הרוויזיוניסטי.
 במדינתו. לעמו חופש חיי לקומם שאמור ממי שנדרש כפי חופשי אדם של תכונות בעל

 ושיבת בבל לפני כלומר ליהדות, קדם היסטורית שמבחינה אדם הוא ש״עברי״ כפי ממש
 מחשבתו, בדרך רציונליסט ״חופשי״, גלותי, לא חדש יהודי אדם הוא בעת ובה ציון,

 הלאומי, המימד היא ״עבריות״ מעולם. גלות עול ידע לא אשר חייו, באורחות מודרני
 מלכות בתקופת היו ביטוייו ששיאי ההיסטורית בארצו ישראל עם של הריבוני הממלכתי,

 השקפת את משנתו תוך אל ארג אחימאיר אב״א החשמונאים. ממלכת ובימי ושלמה דוד
 מהגותו אלמנטים אף שפנגלר)ואולי אוסוולד של המורפולוגית ההיסטוריוסופיה העולם

 עבודת נושא הייתה המערב״ ״שקיעה יצירתו אשר ולהאוזן( יוליוס של הפרוטסטנטית
 בית בתקופת ההלכה״ ״יהדות התפתחה זו משנה פי על וינה. באוניברסיטת שלו הדוקטור

 הלאומי המבנה לגליסטית. לתורה והפכה הטבעית, הדת של מהתאבנותה כתוצאה שני
 קפואות מסגרות מאחורי להסתגר היהדות על לחצו בגולה הארוכה והשהות הטריטוריאלי

 גילויי כנגד הרוויזיוניסטי האקטיביזם יוצא כן על ממוסדים. נהגים ושל דתיות מצוות של
 מסוגל אינו מאידך הקפואה ולדתו מחד הזולת לחסות הנתון הגלותי היהודי בארץ. הגלות

 דפי מעל אצ״ג מתריס וכך הקווקזי. דרופא אליבא בגולה עוצבו תכונותיו כי להתגונן,
 צמקנו בדם. אידיאה טפחנו לא״י. חזון מתוך ״ברחנו הרביעית: העלייה כנגד סדן חוברת
 התיכון הים חוף על נאלעווקיס וחזות התפללנו. לא דפלסטינה לאידסא הגאולה. מחלום

 תוכנו שבתוך משום מהגלות. להיפטר אפשר שאי משמע !בא״י נאלעווקיס חלמנו. לא
 האידאולוגיה מסד על .60-40 עט׳ כנעני, עד מערבי שביט, עיין הגוף״. מן חלק היא

 העולם השקפת שביט( של )לדעתו יותר מאוחר התפתחה האקטיביסטית הרוויזיוניסטית
 האידאולוגיה של היסוד מאבני היה דמים ולשפיכות ולגבורה להקרבה, החינוך הכנענית.

 לחבר אזכרה באספת ז׳בוטינסקי של בנאומו למשל עיין השונים. לגווניה הרוויזיוניסטית
 (10/3/6-9 ב תיק )מז, 1940 מינואר לביתרים בחוזר שהודפס יעקובי, ש׳ הצ״ח נשיאות

 מתגבשת עליו ״הסדן :32 הערה ,166 ׳עמ בא״י, בית״ר שטיין־אשכנזי, אצל והובא
 בהיסטוריה פעיל להיות למד היהודי העם הצבאי. הקברות ובית הרובה הוא ההיסטוריה

 הצ׳כים, שחרורם, על הנאבקים האצילים העמים כיתר כמוהו בלבד. פאסיבי אובייקט ולא
ז, לשחרור, תקוה, בפתח בית״ר בבטאון שנתפרסם במאמר עיין וכן והפינים״. הפולנים

 בסוף לובוצקי בנימץ של דבריו וראה בדם״. אלא נכבשת הארץ ״אין : 1940 ביולי 19
 ירושלים והאמונה, הקטרוג בספר גרינברג צבי אורי של בשירו עיין וכן לעיל. 1 הערה
 מני מוקפים / נצורה. יהודים עדת למשיח... מצפה יהודים ״עדת ואילך: נג עמ׳ ,1937

 לאבן ומאבן / דם אבן תוצר יהודית טפת־דם ומכל / משנאים ואישלם נצרות חילות
 העם, בחזית שהתפרסם רטוש אוריאל של בשיר ראה וכן עם״. למו עד — חומת כזאת

ח / לאל שמי השמים !״הוזה : 15.4.1932 א ה שמים!חל הקן / לאדם }תנה ו  / ו...!חל ב
ח א / דם תחת דם חק: ב  בהר, / אדמה מדם ונקית / תרצח לא צוה: לי בחורב, בהר, /

/ נשמה תחיה ולא / וצלח רש — צוה לי בחורב, ח / יצל צל האל בשמים !הוזה / א  ב
 דם של זו גישה לכובש״. נתנה וארץ / לצל שמים הזמים הוזה! / אש! תחת אש חק:
שמים. מידי לגאולה ומצפה זרים שלטון עם המשלימה יהדות עם ניגוד יוצרת דם תחת



 כמאפיין השחיטה מוטיב הכנסת גלות. עול יודעים היו ולא שוחטים, כולם היו
 העימות את להדגיש המספר ידי על נועדה העם של אופיו את המעצב מרכזי

 אל קשירתה תוך אנושית, יסוד בשאלת הנכרית לתרבות היהודית התרבות בין
 החברה של בציבוריות ההבלגה על בדיון שעלו והפוליטיות הערכיות השאלות
שחוט לדעת ישראל. pבא היהודית  להפנים ההרוויזיוניסטית בתרבות פירושו ל

 נאצלים לעמים שיש התכונה זו לאומית. לקוממיות הדרושה היסוד תכונת את
חירותם. על הנאבקים

טגליכט של תשובתו .2
 המייצגת עמדתו, את טגליכט מעמיד וכנגדו הקווקזי הרופא של דבריו בהמשך

והמספר: עצמו טגליכט אותה שרואים כפי ישראל תרבות את

 אבא של בתם תמרה, אמרה זה? על דעתך ומה תמרה, את טגליכט שאל
ת מדקדקים שאינם אני, ואמא  לענייני לא טגליכט, אמר כשרות. בהלכו

 ואנו שחיטה הלכות לנו שניתנו יפה לא אם אני שואל שואל, אני כשרות
 שאילולא שיודע טובות מידות ובעל שמים ירא מיוחד אדם מעמידים
 ודבר חי, בבעל לפגוע רשאי היה לא בשר לאכול לנו התורה שהתירה

(.106)שוחטין הכול ואין מישראל אדם כל יודע זה

 התורה מן לאדם שהותר משום רק שחיטה הלכות ניתנו טגליכט של לדעתו
 שהותר ומשום חיים. בבעל לפגוע רשאי היה לא לו הותר ולולא בשר. לאכול

 שמים ירא מיוחד אדם רק בשר, לאכול קיומו צורכי למען התורה מן לאדם לו
שחוט רשאי טובות מידות ובעל התירה שאילולא שיודע זה הוא שהרי ״לו. ל

.61-60 עט׳ כנעני, עד מעברי שביט, עיין וכן :56-42 עמ׳ בידו, ועט שלח פורת, ראה
 של דבריו את מצינו וכך הגבורה. ומיתוס הכוח פולחן טופח הציונות בראשית עוד אך

 לא בדמנו הארץ השקנו ״אלמלא :1911 בשנת ביפו אז״ר שערך ב״יזכור״ סילמן ק״ל
 אדמת והאדמה ורענן... חדש דם יתוספו... חדשים קברים הזה... כיום עליה עומדים היינו

 הימים. בדברי לאומית תקוה שום נתקיימה לא הדם חותם בלי נעוריה... תחדש מולדת,
ח תבוא... שתקותינו לנו ברי עתה צעיר. בדם חם, בדם נחתמה כבר אנו תקותינו  כנען, א

ילדיה״. של החם הדם את לטעום שוב יצאה שנים מאות של הפסקה אחרי
 שוחטים, ״הכל התורה: דיני פי על שחט אם לשחוט רשאי אחד כל המשנה פי על 11

p כשרה, ושחיטתן n ואחרים ששחטו וכולן בשחיטתן. יקלקלו שמא וקטן, שוטה מחרש 
 חולין הבבלי ובתלמוד א. ג זבחים, עיין וכן א(. א, )חולין כשרה״ שחיטתן אותן, רואין

 ואע״פ מומחים שוחטין מומחין הכל שוחטין, הכל קתני הכי אמר ״רבינא מצינו: ע״ב ג
 שיודע בו יודעין אין אבל שחיטה. הלכות לומר שיודע בו שיודעין בד״א מוחזקין שאין
 שחיטה הלכות לומר יודע אם אותו, בודקין שחט ואם ישחוט לא שחיטה הלכות לומר
p משחיטתו לאכול אסור לאו ואם משחיטתו לאכול מותר n וכן וקטן״. שוטה מחרש



 האדם כלומר חיה. בנפש לפגוע אדם שום רשאי היה לא בשר לאכול התורה
שחוט הראוי  שחיטה. הלכות וידיעת הנפש לנטילת מוסרית מודעות תוך ישחט ל
ת חוקים סייגים, היהודית בתרבות ישנם טגליכט של שלדעתו מכאן  ומגבלו

 האכזריות מן יימנע לכך שהוכשר מי ורק התורה, מן שהותרה החיה נפש לנטילת
שחוט שהתרגל למי קנית ת הנלווית ההתבהמות ומן הטבעית  וללא סייגים ללא ל
 בסיס על נשענים טגליכט של נימוקיו הגויים. בתרבות כנהוג מיוחדת, הכשרה

 את לעדן שחיטה דיני נועדו טגליכט של שלדעתו מכאן 12ודתי. מוסרי תרבותי,
שחוט שהתרגל למי טבעי באופן המוקנות הלב וטמטום האכזריות מידות  ללא ל

 הוא כן ועל הכשרות, דיני של לבם לב את השחיטה בדיני רואה טגליכט סייגים.
 שנראה כפי כשרים. מאכלות דיני נובעים שמהם שחיטה, לדיני הדיון את מסב

 שחיטה, בענייני החסידות השקפת על טגליכט של עולמו השקפת מושתתת להלן
כפשוטם. השחיטה דיני על דווקא ולאו

היה״ מעולה בחזקת גרמני כל המלחמה ״שקודם ג.

 חמדת של משמו לתמרה טגליכט שסיפר השטוטגרטית הנערה סיפור .1
 חמדת, של סיפורו מתוך לאשורם מתבארים טגליכט של הקצרים דבריו

לתמרה: מספר שטגליכט

שכונת ביפו היה דר חמדת. לי סיפר זה דבר טגליכט, אמר ]א[  נווה ב
 החרושת בית מפקידי אחד גרמני דר בית ובאותו ספרדי של בביתו צדק
 הוא אולי או היה, הטמפלרים ומבני לוגנר היה שותף אולי או וגנר, של

הגרמני, אותו היה מעולה זוכר. איני פרטים היה. הטמפלרים מן עצמו
צריך ואין היה, מעולה בחזקת גרמני כל המלחמה שקודם חמדת, בעיני

 משוחררים ועבדים נשים לכתחילה שוחטין ״הכל א: שחיטה הלכות דעה, יורה טור, עיין
 שהוא בו יודעין אין וגם יתעלף שלא לשחוט שמוחזק אותו מכירין אין אפילו אדם וכל

 שאינו בד״א מומחין בחזקת הם לשחוט הרגילים שרוב שחיטה הלכות ויודע מומחה
 אם לבודקו צריך לפנינו אם אבל החזקה על וסומכים משחיטתו לאכול מותר אז בפנינו

 צריך אין סתמה לפי ההלכה פי שעל יוצא זה לפי נתעלף״. אם ולשואלו מומחה הוא
 להיות היותר ולכל ההלכה את לדעת רק אלא לשחוט, כדי מיוחדות מידות בעל להיות
 על מוסריות דרישות השוחט מן דורש שטגליכט מכאן שחיטה. לדיני מומחה מוחזק

 מנת על למספר לו נצרך זה דבר בדיון. להלן שנראה כפי החסידית, המידות תורת פי
 החילונית כנגד המסורתית היהודית התרבות בערכי לדון כדי שחיטה בדיני להשתמש
הכוח. הפעלת ולסייגי להבלגה בהקשר ביסודה והנכרית המודרנית

 עגנון לי. רנה עיין צמחוני ולהיות בשר לאכילת הנוגעת עגנון של עולמו השקפת לשאלת 12
.1988 אביב תל והצמחונות,



דרכם. פי על השם יראי ישרים היו, מידות שבעלי הטמפלרים לומר
 וממילא שכניו, את מקרוב להכיר חמדת עצמו דחק לא ארץ דרך מחמת

 מעמו שהרי השכלתם, ועל תכונותם ועל אופיים על יתרות אילוזיות באו
 משטוטגרט אורחים אצלם באו אחד יום ]ב[ הם. ושופנהויער גיתה של

 לך תארי ביפו. כמותה נראתה שלא ונאה גדולה בלונדית נערה ועמהם
 אמר ישראל... pבא שנים באותן מגרמניה נאה נערה פירוש מה תמרה

 קשר אחריה ונמשכים נאה נערה שרואים הפייטנים כדרך חמדת טגליכט
שבה או בכתב אם שירה. כתרי לה  מתוך לי. גילה לא זה בדבר בלבד, במח

 מקרוב מכירים שאין ונערה מקרוב עצמו דחק לא בו שהיתה ארץ דרך
 באותן חמדת היה רגיל זה על מוסיף טובה. מידה כל בה לתלות עשויה

 נאה תכונה וכל ביפו, מצויים שהיו מאותם הגרמנים בספרי לקרות שנים
השטוטגרטית. באותה חמדת תלה עמם בבנות גרמניה משוררי שתלו

 את ראה לחוץ. והביט בחלון עלייתו בחדר חמדת לו עמד אחד יום ]ג[
 וקווצותיה במקצת סתור היה שערה בידה. ותרנגולת לגינה יוצאת הנערה

ת ועיניה העוף של הלבנים בנוצותיו נתערבו הבלונדיניות  כתכלת הכחולו
 שראה עליו היה דומה שעה באותה חמדת, אמר באמת, לטוהר. השמיים

 מכיר ואינו רע דבר לעשות שמתכוון כמי ניצנוץ מין העיניים באותן
 אפילו אידול לגבי צעיר אדם אבל שבו. הלב טמטום מחמת ברעתו
 קול עוף, של צווחה קול שמע בפתאום ]ד[ נוי. מלאות אלו כגון עיניים

 בראשונה העוף. ראש את הנערה שמלקה וראה הביט הלב. את קורע
 הבלונדינית מן ראשו הפך אירע מה וכשתפס אירע. מה חמדת תפס לא

 לא לכאורה מכבודך. במחילה והקיא והקיא. בידיה שנהרג העוף ומן
 מלוקות, בשר שאוכלים העולם אומות של מנהגם אשמה. הנערה היתה

שלת מולקת עוף לבשר שצריכה ונוכרית  בני את ומאכילה ואוכלת ומב
(.307-306) מעשיה אחר מהרהר מהם אדם ואין ביתה.

שפחה תמונת אידילי. באור ביפו עלומיו ימי את חמדת מתאר א בתמונה  המ
שתקפת הטמפלרית  תרבותם הגרמנית, התרבות של האשלייתי לדימוי מבעד מ

 נשגבת כתרבות הצעיד האיש של לעיניו המצטיירת ושופנהאואר, גתה של
 הוא מעולה וראלי. מוחשי באופן מקרוב להכירה עצמו דוחק שאינו משום
 ואין היה, מעולה בחזקת גרמני כל המלחמה שקודם חמדת, בעיני גרמני אותו
דרכם. פי על השם יראי ישרים היו, מידות שבעלי הטמפלרים לומר צריך

 הבלונדית הנערה באמצעות א לתמונה ושיגוב תקבולת יוצרת ב תמונה
מושא היא הנערה שנים. אותן של ביפו כמותה נראתה שלא והנאה הגדולה



 המלחמה שלפני הגרמנית התרבות את ומשגיבה המסמלת האשלייתי החלומות
שפחה כמו הגדולה.  הגרמנית התרבות אשליית את המייצגת הטמפלרית המ
 את משטוטגרט הגבוהה הבלונדינית הנערה מסמלת כך הראשונה בתמונה
 עצמו דוחק המספר אין התמונות בשתי השנייה. בתמונה הגרמנית התרבות
 של הספרותי הדימוי מן נובעת ואשלייתו ארץ, דרך מחמת מקרוב להכירן

 הגדולה הבולנדית הנערה אל נמשך שהוא כפי המספר נמשך שאליה התרבות
 המתגלמת הנכרית התרבות שגב אל נמשך המשורר תרבות. אותה המסמלת

מפתה. אסתטיקה של כשיא משטוטגרט הנערה בדמות
חו והנחלמת השקטה האשלייתית האידיליה מו  בתמונה עוברת המספר של ב

 הרביעית. בתמונה ומתגעשת העולה מסוערת, מטמורפוזה בהדרגה השלישית
 מבעד למספר הנשקפת הנערה בתמונת נרמזת רק ובאה המתרגשת הסערה
 תפרוצנה, בטרם נרמזות שסערות כפי ממש לחוץ, המשקיף העלייה לחלון
 מפני הברורים הרמזים את דוחים אך לבוא המתרגשת בסערה חשים וכבר

 השער בידה. ותרנגולת לגינה יוצאת הנערה את רואה המספר הלב. משאת
 הנערה של הבלונדיניות בקווצותיה המתערבבות הלבנות העוף ונוצות הסתור

 לתנועה מבעד מצטייר העז הריגוש לבוא. המתרגשת הסערה את שמבשרים הם
 ואילו הבלונדי. בשער ומתערבבות המתעופפות העוף נוצות של האקסטטית

ת העיניים  הסערה לתמונת ניגוד כעין יוצרות לטוהר השמים כתכלת הכחולו
 מבעד המשתקף כמעט האלוהי העליאי הטוהר את ומדגישות המתרגשת,

 נצנוץ באותו להכיר עדיין מסרב המספר אולם המשורר. המספר של לאילוזיה
 אדם שלגבי משום הנערה מעיני ומשתקף הלב, טמטום מחמת הנובע רוע, של

 קול הערצתו. למושא נוגע כשהדבר נוי מלאות אלו כגון עיניים אפילו צעיר
 דמותה את המספר של לבו מעל שקורע הוא הרביעית בתמונה העוף צווחת

 של המלוק ראשו כפי ממש התכלת. עיני בעלת הגדולה הנערה של הנחלמת
 בידה שנהרג העוף ומן הבלונדינית מן ראשו להפוך למספר לו גורם העוף

ולהקיא.
 המספר, בתודעת מידי באופן נתפס אינו מדימויה הנחלמת הדמות ערטול

 התיעוב הגועל, בהדרגה. אלא מחלחלת גדול אסון תודעת אין כלל שבדרך כפי
 ולבשה הקודמת מדמותה שנתערטלה הנערה כלפי המספר שחש והניכור

 היא הבחילה המספר. של בהקאתו מתבטא 13המליקה במעשה חדשה דמות
המספר משתמש כאן שגם נראה אולם וניכור, תיעוב לרגשות המודרני הסמל

כמדומני לכן וגועל. תיעוב תחושת מעוררת היא כן ועל חולין, בשחיטת אסורה המליקה 13
זאת לעומת עכו״ם. לשחיטת השגורה הדרך בוודאי היותה בצד המספר, בה משתמש



 הנערה שלו. הבחילה רגשות את מעצב הוא כאשר היהודית התרבות בסמלי
תה)כפי הנכר תרבות את כמייצגת המספר בידי מעוצבת השטוטגרטית  שנראה וד

שתקפות למעשה חלה הנערה בדמות שחלה המטמורפוזה 14בדיון(. להלן  בה
 חלק הם ומנהגיה ממנהגיה, שינתה לא עצמה היא שהרי המספר, בעיני דמותה

 דימוי אלא היה לא המספר בעיני תרבותה שדימוי אלא מתרבותה. אינטגרלי
 מסתברת המליקה במעשה מסכה. מאחורי שהסתתר דימוי ראלי, שאינו הזוי,

שתקפת שהיא כפי הנכרית התרבות של האמתית דמותה למספר  מנקודת מ
 משתקפת שהיא וכפי האשליה, בהסתלק מחדש לו המתחוורת היהודית, הראות

הסיפור. את הסוגר בנספח עצמו המספר בדברי ומתפרשת
 באופן שנתבונן הדין מן הסיפור, של האחרון חלקו את לנתח ניגש בטרם

 הגרמנית התרבות כסמל הבלונדינית הנערה של דמותה את המספר עיצב שבו
 ״הבסטיה של מדמותה נחצבה שהתמונה נראה הערצתו. וכמושא האירופית

 הדיוניסטית התפרצותה את ניטשה פרידריך של ביצירתו המסמלת הבלונדית״,
 אל אחורה חוזרת זו תרבות האפוליניים. מכבליה שהותרה התרבות של

 מפלצות של צהלה בשאגת משתחרר הוא כאשר הטורפים מצפון של התום
 ואונם חנק שרפה, רצח, של תועבה מעשי שרשרת הטרף. מן העולות אימים
שלוות מהטרף עולים ת נפש ב מלאי סטודנטים תעלול כלאחר דעת ובזחיחו

: ו, זבחים למשל עיין קרבנות. בשחיטת מקובלת המליקה ו -  תורה, משנה רמב״ם, עיין ד
 חולין עיין — ולהפך בשחיטה פסול במליקה הכשר ואילך. ו ז, הקרבנות מעשה הלכות

ע״א. נא זבחים ע״א-ע״ב: כ
 ישראל בני ילכו ואם כד-כה(: כח, תועבותיה)ויקרא מעשי בשל גוייה את מקיאה הארץ 14

ח תקיא הגויים בדרכי א  שהלך זרה עבודה תרבות מתוכו מקיא המספר (.28) אותם גם ה
 סתם משטוטגרט. הנערה של השחיטה בהרגלי מבחין כשהוא ותיעוב גועל ברגשי בה

 לאקט המספר כיוון שכאן נראה אולם אדם, לכל להיגרם יכולים גועל ותחושת תיעוב
די ד: , אבות במשנת מצינו וכך המספר. בתודעת זרה עבודה מטומאת ההשתחררות  י

 אכלו כאלו תורה דברי עליו אמרו ולא אחד שולחן על שאכלו שלושה אומר שמעון
 זבחים הם מתים זבחי מקום״. בלי צואה קיא מלאו שולחנות כל כי שנ׳ מתים, מזבחי

 פי על מתים זבחי לאותם אחר כינוי הם וצואה וקיא ,28 קו תהלים פי על זרה לעבודה
 סדר קאפח, מהד׳ מקומנו, על למשנה המרב״ם פירוש גם ועיין במשנה. כאן המדרש

 שרק הזולת, לתיעוב כסמל הבחילה את המדורנית בספרות ראה וכן רפא. עמ׳ נזיקין
 עיין הקיום. אבסורד בשל דשותו קיומו בממשות להכרה הסובייקט מגיע באמצעותו

 הוכחה הבחילה, זו האם ״ובכן : 134 עמ׳ תשל״ח, אביב תל הבחילה, סרטר, ז״פ למשל
 מתקיים אני יודע אני עכשיו כך! על כתבתי כך כל ראשי, את שברתי ואני זו? חותכת

הכל״. זה מתקיים. שהעולם יודע ואני — מתקיים העולם —
 לניכור כסמל הבחילה למשמעות ער שהיה אפשר אבל סרטר, את קרא שעגנון להניח אין

עיון. מצריך עוד זה וכל אבסורדי. בעולם הקיום מתברר שבאמצעותו ישותי
J.P. Sartre, L. 292-293, 350-351 עיין וכן ’itre et le Niat, Paris 1943, pp



 ולפארו. עליו לשיר בו, לענות דבר למשוררים יהיה שוב שלימים ביטחון,
 הטרף בחיית אלה, נאצלים גזעים של בשורשיהם להבחין שלא יכול אתה ואין

 יסוד וניצחון. טרף בתאוותנות השוחרת המפוארת, הבלונדית״ ב״בסטיה הלזו,
 יעלה, החייתי שהיסודי ההכרח מן להתפרקות. לזמן מזמן זקוק זה חבוי

 הומריים, גיבורים יפנית, ערבית, רומאית, אצולה המדבר. אל תשוב שהחיה
בשחרור 15הזה. הצורך מבחינת הם שווים כולם — סקנדינביים ויקינגים

 .246-245 עט׳ תשכ״ח, אביב תל אלדד(, י׳ המוסר)תרגם של לגניאלוגיה ניטשה, פ׳ עיין 15
דיוניסוס. פולחני הכרת מתוך בסיפור לשחוט היוצאת הנערה דמות את עיצב שעגנון נראה
 המסתיימת אקסטטית תמונה לצור יכולים בו המעורבבות והנוצות הסתור הנערה שער

 לשחוט היוצאת הנערה מצוירת ואולי דיוניסוס. בפולחני לפעמים שאירע כפי בשחיטה,
למשל עיין ראשה. סביב מתעופפות טרפה כשנוצות הטרף, מעשה בשעת טרף כחיית

H.J. rose, A Handbook of Greek Mythology, New York 1959, pp. 150-158; W.F. 
Otto, Dionysos, London 1933, pp. 80-85, 155 ff.; "Dionysos", RE-PW 1903, pp.

 ונשים אקסטטית, שלו האורגיה צורה. ולובש צורה הפושט אל הוא דיוניסוס .1010-1046
 המהוגנת מסכתה את מסירה משטוטגרט הנערה במיוחד. אחריו נמשכו ומקדוניות תרקיות

 ניטשה של יצירתו בהזכרת משתמש עגנון בשחיטתה. פראית דמות ולובשת והמרוסנת
 המודרנית, החילונית התרבות להגדרת כדרך ״שירה״ ברומן המוסר״, של ״לגניאולוגיה

 חדשה בריאה ״שירה :452 ׳עמ שירה, עיין לעצמו: ואדון עצמו את מעצב האדם שבה
 המערבית התרבות את המסמלת ניטשה, של יצירתו שירה״. נבראה עצמה מעצמיותה היא,

 הראשונה למהדורה שאירע כפי מגדולתה, שירדה הגרמנית בתרבות ומשתקפת במיטבה
 טגליכט, כנגד ואמר ]הרבסט[ ״וחזר : 136 ׳בעמ גם ברומן מופיעה הטרגדיה״, ״לידת של

 על טגליכט השקיף בלבד. אחד בשילינג קניתיה, אחד בשליניג היא, ראשונה הוצאה
 את טגליכט נטל הספר. את הרבסט לו נתן כלום... אמר ולא הרבסט של שבידו הספר
 האותיות שהיו לו, עלתה ולא הספר של בעליו שם את לפענח וביקש ופתחו הספר

 הרבסט אמר גרמניות. בצורה יווניות או הן יווניות בצורת גרמניות אם ניכר ולא מסוגננות
 של הראשונה ההוצאה של טופס בירושלים כאן למצוא שאפשר עלתה דעתנו על וכי

 את מסמל והגרמניות)הגותיות( היווניות האותיות בין ההבחנה טשטוש הטרגדיה״. לידת
 ב״הולדת מתוארת שהיא כפי במיטבה, ההלנית התרבות התרבותיות: שתי של מיזוגן

 שלפני זו — הגרמנית התרבות עם לחלוטין מתמזגת ניטשה, לפרידריך הטרגדיה״
 היטלר עליית לאחר עכשיו)בעיקר המשתקפת וזו שברתבויות המעולה הייתה המלחמה
 הפתאומי המהפך דמיון. בשום הועלו לא בה הנעשים המעשים אשר כאכזרית, לשלטון(

 הפתאומי למהפך דומה גרמניה יהודי של והתודעתי ההווייתי הקיומי, במצבם שחל
 וכך הנאורה. הגרמנית התרבות מאשליית העוף צווחת עם המתפכח המספר על שעבר
 ארץ את העבירו אבותיהם ואבות ואבותיהם שהם הללו אדם ״בני :42 ׳עמ בשירה, נאמר

 גרמניא את אוהבים משהגרמנים יותר אולי גרמניא את ואהבו גרמניא אדמת מפני ישראל
גרמניא״. בארץ רגלם לכף מנוח ימצאו ולא רגליהם תחת בגרמניא ארץ זעה נעה פתאום

 שאפילו והכיר ראה הספרים באותם לקרות הרבסט ״משחזר :293 עמ׳ שם, עיין וכן
 שכל טובה, למדה והפכוה שפייטוה עד רשעות, מאותה נפלטו לא גרמניא פייטני טובי
 את ומעוותים דבריהם את הם מסלפים כך מתוך הם. כשרים ישראל לגבי אכזריות מיני

ניכרת. האמת השקר מתוך שאפילו אמת גדולה אבל הצדק. מדת את והופכים הישרה



 וכאשר החיות תדברנה כאשר האפוליניים. התרבות סייגי כל נפרצים הדיוניסי
 עצמו חש והוא על־טבעי, משהו האדם מתוך הומה כן ודבש חלב האדמה תניב

 יצירת כך האדם, בבני הטבע של שעשוע עתה הוא שהשיכרון כשם כאלוהים.
 סימן הוא לדיוניסי האפוליני בין דו־הקיום בשיכרון. משחק היא הדיוניסי האמן
 ההלנית, האמנות אלוהי הוא אפולו רק במקור ההלנית. התרבות של לשיאה היכר

 ברית ביניהם שנכרתה עד מאסיה, המסתער דיוניסוס את שריסנה היא ועצמתו
שתלחות אסיה בני אצל שמשמעו הטבע, פולחן מתוך נפלאה. אחים  של גסה ה

 הכבלים מן לזמן־מה הם נותקו נמריים, טורף מחיי הנובעים השפלים היצרים
 הנעלים היצרים כל הזדככות. יום העולם, גאולת חג אצלם ונוצר החברתיים,

 התרבות מסומלת כן כי הנה 16האורגיה. של זו באידאליזציה התגלו במהותם
 המגולמת הבלונדית״, ״הבסטיה בדמות האפולינית־דיוניסית, הנכרית, האירופית

 של הערצתו מושא הייתה ואשר משטוטגרט שבאה הגדולה הבלונדית בנערה
 העוף של הקורעת צווחתו מאבחת שעלתה הפתאומית להתפכחות עד המשורר
 בהרמוניה עמו הנארג החייתי, מסתתר והמרוסן התרבותי לכבלי מתחת 17הנמלק.
 מעלה הבלונדינית הנערה של שחיטתה תיאור העוף. בצווחת פתאום ומתגלה

 והרצחנות האכזריות מתגלמות במליקה שיאה. מרום אל הכוח אסתטיקת את
 למשל שמצינו כפי בצע; ותאוות ניאוף אנוכיות, ישראל בתרבות המגלמות

,8קצייא. ומלך מוקדון אלכסנדר על בסיפור

 הרעות כל מדבריהם, יוצא ומה רע של דוגמא כמין היהודי את להראות מתכוונים הם
 בדבר כן, על יתר הגרמנים. של רעתם כלפי השום כקליפת דומות ישראל את בהן שמגנים
 שמצפצפים הרבה ספרים להזכיר, ראוי וכאן הגרמנים. את משבחים ישראל את שמגנים
 כך כל מישראל. אנשים לו שנתנו מצווה לבר ממתנות להרבסט לו באו ואכזריות רשעות

ספרים. באותם שנתפייטה לישראל בשנאה הרגישו שלא לגרמניא ישראל רוח נשתעבדה
 דב, בן נ׳ עיין וכן שלמדו״. מה ולמדו הגרמנים הרגישו היהודים הרגישו שלא מה אבל

 השיח .160עמ׳ שירה, בואי שטרן־קטן, ;306 עמ׳ ,1997 אביב תל מאושרות, לא אהבות
 למן החדשה העברית הספרות של מהווייתה חלק היה ניטשה פרידריך של יצירתו עם

 מ׳ ב! חלק דרכים, פרשת על ערכין״. ״שינוי העם, אחד למשל, עיין, ;19ה־ המאה סוף
.149-139 ׳עמ ,1990 אביב תל הטבריינית, הסימטה עד ברינקר,

.31-28 עמ׳ ,1990 אביב תל גולומב(, י׳ ואפולו)בתרגום דיוניסוס ניטשה, פ׳ עיין 16
 הבולנדינית לנערה נוסף כתואר אידול במונח השימוש מן זאת ללמוד כנראה אפשר 17

 פירושו אידול זרה. כאלילות הנןרית התרבות את וסימלה כאלילה נערצת שהייתה בטקסט,
 האישה ככוכבת. ונערצת יפה לאישה שם גם אבל ;להערצה נועדו אשר אליל, מסכה, פסל,

 שנראה כפי בוגדים, שעמה והמפתה, הזרה לתרבות הארוטית ההימשכות את המסמלת
 Liddel & Scott’s, Greek-English Lexicon, "EifkoXov;" עיין אידול המונח על להלן.

"Duden, das Grofie Worterbuch der Deutschen Sprache: "Idol
ו ב, מציעא בבא ירושלמי 18  118 עמ׳ וחסידות, חסידים שלום, בן עיין וכן ע״א-ע״ב(. ה)נ

נגעו״. בדמים ודמים פרצו ונ&ף וגצב ורצח וכחש ״אלה ב: ד, בהושע מצינו וכן ואילך.



 המערבית התרבות בסמל הבלונדית״ ״הבסטיה של בעיצובה ואולם
 של אפיוניה נחצבו שממנה פנימית, יהודית השתקפות גם יש המודרנית

 של היסוד תמונות בשתי האנטי־יהודית. הנכרית התרבות כמייצגת החיה
 המעולה, הנכרית התרבות אחר ונמשך הולך שלבו כמי המספר משתקף הסיפור

 מסכת הבבלי, בתלמוד מצינו וכך הישנה. הדתית מתרבותו סר כך ידי ועל
 בה שיש מפני חביבא בר א״ר קבעוה מה מפני ציצית ״פרשת ע״ב: י ברכות
 עבירה הרהור מינים ודעת מצות עול מצרים יציאת ציצית מצות דברים חמשה

 אחרי דתניא מנלן ע״ז והרהור עבירה הרהור מינים דעת אלא ע״ז... והרהור
ם אין בלבו נבל ׳אמר אומר הוא וכן מינות זו לבבכם תהלי ם׳)  אחרי יד( אלהי
 היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון ׳ויאמר שנאמר עבירה הרהור זה עיניכם

ם ישרה שופטי  אחר ׳ויזנו אומר הוא וכן ע״ז הרהור זה זונים אתם יד( בעיני׳)
שופטים  למנוע ונועדה באל הדבקות את להזכיר נועדה הציצית יד(״. הבעלים׳)

 אחר שזונים כפי ממש אחריהם זונים אשר אחרים, אלוהים עם בו הבגידה את
 הבלונדינית״ ״הבסטיה כלומר, המנאף. הזיווג ואחר לכפירה המביאה המינות
 למען ותרבותו ישראל באלוהי הבגידה את מסמלת וארוטי נשי הערצה כמושא
 עיניה בתיאור למצוא ניתן האלוהית לדמותה סימוכין זרה. ותרבות זרה עבודה

 בתורה הכבוד כיסא תחת הרקיע תיאור שהוא לטוהר, השמים כתכלת התכולות
 נמצא הכבוד לכיסא הדומה הרקיע כצבע התכלת צבע תיאור (.10 כד )שמות

 :ע״א( )ז ב א, ברכות בירושלמי מצינו וכך ציצית. למצוות בהקשר בתלמודים
 פני מקבל כאלו ציצית מצוות המקיים שכל מגיד אותו וראיתם ר״מ בשם ״תני

 לרקיע דומין ועשבים לעשבים דומה והים לים דומה שהתכלת מגיד שכינה
 הרקיע על והנה ׳ואראה דכתיב לספיר דומה והכסא הכבוד לכסא דומה ורקיע
חזקאל, דמות כמראה ספיר כאבן הכרוב ראש על אשר  המספר כו(״. א, כסא׳)י
 עיניה צבע תיאור ידי על הבלונדינית הבסטיה של האלוהית דמותה את חצב

כיסא של האלוהית ניגודו כבת כן ועל הכבוד, לכיסא הדומה הרקיע כצבע

 המתאחרים לאלוהיו ואדם לחברו אדם שבין החברתיים הפשעים כל של צירוף מעין
 עמ׳ ורבץ, הורוביץ )מהד׳ ה פרשה יתרו, דבחודש, מסכתא דר״י, מכילתא ועיין יחדיו.

 כלפי פה פתחון להם ליתן שלא כדי בתורה שנתבעו העולם אומות על מסופר שם (.221
 משום עליהם קיבלו ולא שנתבעו הרי עלינו, קיבלנו כבר נתבענו אילו לומר השכינה

 עבודה בבלי במקבילה, ועיין אנוכיותם. ומכאן וגנבה, גזל ניאוף, ברצח, הם ששטופים
 רבי עיין וכן למואב. וניאוף הרצח תכונות מיוחסות ששם ע״א, קה שבת ועיין ע״ב. זרה

לג. ובמיוחד ואילך, יט עמ׳ תשמ״א, ירושלים תורה, מתן אשלג, הלוי יהודה  בדיונו כו-
 מקורות של בסיסם על האנוכיות אל והרצח התאווה הגזל, תכונות את אשל׳׳ג הרב קושר
זמנו. בת למציאות התייחסות תוך והקבלה, חז״ל



 הזרה התרבות אחר והליכתו בגידתו עצמת את בכך להמחיש רצה הוא 19הכבוד.
20הזרה. האישה בדמות המסומלת

 חמדת של משמו לתמרה טגליכט של לסיפורו נספח :וזקן״ פיאות בעל ״לזה .2
 השטוטגרטית, הנערה מסיפור נפרד ובלתי אינטגרלי חלק הינו כאן הסיפור

 חמדת של סיפור את שהביא לפי לתמרה טגליכט של דבריו את להאיר בא והוא
שם: מצינו וכך (.2 ב סעיף )לעיל

ולא הסיפור בעל לי שסיפר כפי חמדת, של סיפורו להמשך אני מגיע

 צבעונין מיני מכל תכלת נשתנה מה אומר מאיר רבי היה ״תניא מצינו: ע״ב מד ובמנחות 19
 כמעשה רגליו ׳ותחת שנאמר כבוד לכסא ורקיע לרקיע דומה וים לים דומה שהתכלת מפני
 יתרו, דר״י, מכילתא גם ועיין (״.10 כד )שמות לטוהר׳ השמים וכעצם הספיר לבנת

 נגלה נאמר... למה אלוהיך ה׳ ״אנכי (:220-219 עמ׳ ורבין, הורוביץ )מהד׳ ה בחודש,
 וכשנגאלו ! (2 טו ישראל׳)שמות אלהי אל ׳ויראו שנאמר רחמים, מלא כזקן סיני הר על
 כדי נטל שהמספר לאלוהות דימוי זהו שוב כלומר לטוהר״. השמים ועצם אומר, הוא מה

בעיניו. אלוהות הבלונדינית הנערה הייתה כמה עד להמחיש
 את שורף משה כ: לב, שמות עיין וכן טז. יג, רמה במדבר טז-יז: ב, משלי עיין 20

 הכוהן שמשקה כפי ישראל לבני אותם ומשקה מאררים למים אפר ממנו מכין העגל,
 לבעלה. הסוטה את מטהרים שהמים כפי באלוהיהם מבגידתם לטהרם כדי הסוטה את

 באלוהי הבגידה של שעיצובה ונראה כסוטות״. לבודקן ״נתכוין כותב: אתר על ורש״י
 בנות אחרי בהימשכות המסומלת נכר, ותרבות נכר אלוהי עם ישראל ובתרבות ישראל

 וכך קנאות. בדיני העוסקים התלמוד מדרשי על הישענות תוך בסיפור נבתנה נכר, אל
 עצה שנתן ידי על הרשע בלעם עשה מה ״וכי ע״ד(: )כח ב י, סנהדרין בירושלמי מצינו
 את שונא הוא הזו אומה של אלוה לו אמר בחרב. ישראל את להפיל צפור בן לבלק
 אומרת המואבית[ ]הנערה והיתה בהן... שולטין והם בזימה בנותיכם העמידו אלא הזנות

 שהיא וכיון שותה והוא לו נותנת והיא הין לה אומר והוא יין כוס לשתות רצונך לו
 לו אומרת והיא לי הישמעי לה אומר והוא חכינה של ככריסה בו בוער היין היה שותה
 חיקה מתוך פעור של טיפוס לו מוציאה היתה מיד הין. לה אומר והוא לך שאשמע רצונך
 לשתות רצונך לו אומרת והיתה לך... נשמעת ואני לזה השתחוה לו אומרת והיתה שלה
 בו בוער היין היה שותה שהוא כיון שותה והוא לו נותנת והיא הין אומר והוא יין כוס

 ואני משה מתורת הינזר לו אומרת והיתה לי הישמעי לה אומר והוא עכנה של ככריסה
 עד באהב׳ שיקוצים ויהיו לבוש׳ וינזרו פעור בעל באו המה דכתיב היא הדא לך. נשמעת
הזרה, העבודה אל שמושכת היא המינית הזנות שבשמיים״. לאביהם שיקוצים שנעשו

 וכן היין. בשתית עכנה של כארס המתעוררת והיצירית הארוטית במשיכה מסתמלת וזו
 רבי תני ארמית הבועל הקסווה... את ״הגונב :ע״ב( )כז יא ט, סנהדרין בירושלמי מצינו

 בבלי עיין וכן למקום״. ממנה אויבים מעמיד בנים ומוליד גויה נושא שהוא זה ישמעאל
 את שלמה שנשא בשעה יצחק רבי ״אמר ע״ב: נו בשבת ובמקבילה ע״ב, כא סנהדרין

 שברומי״. גדול כרך נבנה ועליו בשירטון והעלה בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת
 אל בת ובאלוהיך. בדתך באמונתך, בגידה לידי מביאה נכר אל בת עם הבגידה כלומר,

בוגדים. שעמה הזרה והאלוהות הזרה התרבות את מסמלת נכר



 אותו לאחר וזקן. פיאות בעל לזה לזה, אלא משטוטגרט, הנאווה לעניין
 שפת ועל וברחובות בחוצות סובב והתחיל מחדרו חמדת ברח המעשה

 הגרמנית ממושבה חוץ גדור, שאינו מקום ובכול הכרמים ובחולות הים
 לילה היה כשכבר שעות כמה לסוף עיניו. כמלוא ממנה עצמו שהרחיק

 ושמע הכנסת בית על עבר צדק. לנוה חזר מציקו הרעב והיה
 לו שיש שכזה ואחר ולומדים יושבים אדם בני ומצא נכנם תורה. קול

 שכזה ואותו שיעור, ומגיד בראש יושב הלומדים כל כשאר וזקן פיאות
 סימן בו למצוא וביקש חמדת בו נסתכל היה. שוחט השיעור מגיד אותו

 ראה חסד של חוט אדרבא מצא, ואל אכזריות, של הלב, טמטום של
 טובות במעלות מעולה אדם שהוא שמע אחריו וכששאל פניו. על מתוח

 לעניים צדקה ונתינת אורחים הכנסת במידת וביותר ישרות, ובמידות
(308-307.)

 תכלית חסר ולהסתובב לברוח אותו מוליכה חמדת על העוברת הזעזוע, עצמת
 חוץ גדור שאינו מקום ובכל הכרמים ובחולות הים שפת ועל וברחובות בחוצות

 וההתנערות השחרור תהליך זהו הרוע. מקור את המסמלת הגרמנית, המושבה מן
ת הרבים ברשות מסתובב חמדת לה. שסגד הזרה התרבות מכבלי  שאינם במקומו

 עבר צדק לנווה חזירתו בשעת לילה לעת 21גדורים. ושאינם איש של בבעלותו
 היה הלומדים בראש ישראל; תרבות של קולה תורה, קול ושמע כנסת בית ליד

 וטמטום אכזריות סימן ללא פניו על מתוח חסד של חוט אשר שוחט שיעור מגיד
 אורחים הכנסת מידות ובמיוחד החסד חוט והפאות, הזקן הכנסת, בית הלב.
ל ומגולמים ישראל תרבות את מסמלים לעניים צדקה ומתן  מידות התורה. בקו
שוחט נצרפו אלה  ישראל לבני התורה התירה שאילולא היודע השמים, ירא ב

 הוא הטובות במידות הנצרף רק חיים. בבעל לפגוע רשאי היה לא בשר לאכול
שוחט כלומד, מוסרית. מודעות מתוך הנפש את לקחת שיכול  השחיטה והלכות ה

 הנפש ללקיחת וכללים סייגים המניחה כתרבות היהודית התרבות את מסמלים
 הגויים בתרבות הגלומה האכזריות בפני מעצור כל יהיה לא בלעדיהם אשר

 החילוני, הקווקזי שהרופא מכאן האפוליניים. מכבליה המשתחררת הדיוניסית
 התרבות עקרונות את לעצמו מאמץ מעולם, גלות עול ידע שלא לפורשים, השייך
שקפת פי )על ישראל לעם תאפשר היא רק אשר הנפש, בלקיחת הגויית ה

 מחמת הגדורים במקומות המתפשטת זרה, עבודה בטומאת נטמאו שלא משום אולי 21
 למספר פתאום נחשפה אשר הגרמנית, התרבות של טומאתה אולי מכאן נכרים. טומאת

 ז)מהד׳ יח, אהלות תוספתא ז! יח, אהלות עיין הבלונדינית. הנערה של המליקה במעשה
טומאתם. מחמת כנראה הגויים, מדורי על איסור חל שם — (616 עמ׳ צוקרמנדל,



 מעול להשתחרר בכך ואולי 22עצמו. להגנת הנדרשות התכונות את לקנות עולמו(
 ועמדתן עולמן שהשקפת לומר, המספר רוצה השיטין ובין ולהתרפא. הגלות

 המוסריים הכבלים את מסירה להבלגה הנוגעת הפורשות המחתרת תנועות של
 יסודה אשר חילונית תרבות משקפת והיא יהודית, תרבות הולמת אינה להרג,

 הסיפור של זה בחלק מעוצבת שהיא כפי השוחט של דמותו הגויית. בתרבות
 משתרג כן ועל החסידיים. השחיטה ומסייגי החסידי השוחט מדמות נחצבה
טיב דיוננו עגנון. אצל החסידי השחיטה למו

החסידית השחיטה של דמותה לגלגולי ד.

 כבד ומיסטי מוסרי רוחני, ערך כבעלת השחיטה נתפסה החסידות אבות בעיני
ת הקהילות חיי ולעיצוב להשפעה אמצעי הייתה היא זאת עם משקל. מו  במקו
שטותה בימי ,19ה־ במאה שורש. הבעש״טית החסידות הכתה שבהם  התפ

 ודרכם מובהקים, תרבות סוכני החסידיים השוחטים היו החסידות, של המהירה
 23מחלוקות. מעט לא שהוליד דבר רבות, קהילות חיי על ישירות הרבי השפיע

 הבעש״ט אשר החסידים בידי הוא ״מקובל :אברהם ברכת בספר למשל מצינו וכך
 עליו להשגיח צריך הדור שמנהיג העיקריים הדברים מן אחד כי לתלמידיו, אמר
 השייכים הדברים בכל וכן שמים ירא השוחט־ובודק שיהיה הזביחה עניין הוא
 ׳בזעם במקרא לזה סימן הלב. את מטמטמים אסורות מאכלות ושלום חם כי לזה

ק תצעד חבקו ץ׳)  כלומר, 24עירובים״. מקוואות זביחה תיבות ראשי יב( ג, אר
שחטו שלא מאכלות  טמטום לידי מביאים שמים ירא שוחט־ובודק בידי כדין נ

 משטוטגרט הבלונידינת הנערה אצל המספר בה שמבחין בדיוק תכונה אותה הלב,
שוחט אצל מוצאה ואינו צדק. שבנוה הכנסת בבית השיעור מגיד ה

 מידות החסידות? של דרכה לפי שמים ליראת השייכים הדברים הם מה
שוחט של מידותיו שהן אורחים, והכנסת צדקה שבמתן החסד  צדק מנוה ה

 שוחט על תלונות אליו שהגיעו מרוז׳ין ישראל רבי על מסופר והרי בסיפור.
כידוע״, רעה במידה ו״אוחז קמצן שהיה השפעתו תחת שהייתה אחת בעיר

 עיין המאה: מראשית החל הארצישראלי הנוער של עולמו נחלת היו אלה השקפות 22
לעיל. 10 בהערה עיין וכן : 131-128 עמ׳ בא, הוא מקרבנו אלבוימ־דרור,

 תשנ״ז, ירושלים החסידות, בתולדות ומקומו מרו׳זין ישראל ר׳ :המלכות דרך אסף, ד׳ עיין 23
 הלכות ורטהיים, ראה וכן .43 הערה 265 עמ׳ שם, ז בנושא וביבליוגרפיה ;267-264 עמ׳

שלום, בן ישראל מורי אבי עם הרבה שוחחתי כולו הנושא על .208-200 עמ׳ והליכות,
תודתי. לו נתונה כך ועל

.147 ׳עמ תרמ״ח, קאלאמעא אברהם, ברכת מבוטשאטש, דוד אברהם עיין 24



 25רצחני, אופי הזמן בני לדעת שיקפה אשר אורחים, הכנסת של היעדרה שהיא
שוחט של מידותיו כלומר, מתפקידו. השוחט את העביר והאדמו״ר  צדק מנוה ה

שוחט מן הבעש״טית החסידות של דרישותיה את הולמות  לסלק מנת על ה
 טבועות יהיו הראויות במידות עודנו לא אם אשר הרצחנות, יסודות את ממנו

שוחט  הנערה של התרבותית בתשתית טבועות שהן מכאן שחיטתו. ובמעשה ב
שוחט על אשר הפנימית הכוונה משטוטגרט. הבלונדינית  דורשת בעבודתו לכוון ה

 וכך בו. לידבק מנת על הבורא בעבודת ואנוכיות פנייה כל לסלק וראשונה בראש
 עליה כתוב והיה מצ׳רנוביל מרדכי ר׳ הצדיק בכתבי שנמצאת ברשימה מצינו

שוחט״: ״ניתןצעטיל ל

 אל אותם להעלות שצריך קדושות ניצוצות בו יש שבעולם דבר כל הנה
 ממעלתם שירדו יסודות ד׳ יש שבעולם דבר בכל כי הראשון. החומר

 בו תלוי והכל באדם כלול שבעולם דבר וכל הראשונה, וממדרגתם
 שמו יתברך א׳ שחננו ובמידה יתברך לשמו וליבא רעותא שמכוון

 בפרט נפש במסירות שמו יתברך לו בזה לעבוד צריך עליו, והשפיע
גשמיות, הנאות הנאתו, כל תחלה להסיר צריך דבר ובכל שחיטות, בעסק

 אל ישראל בני ויצעקו הכתוב כמאמר הפקרות למדת ולבוא הדבר מזה
 מלשון ועתיקא מילתא, תליא בעתיקא הקדוש הזוהר כמאמר דווקא ה׳

 עתיק אל לדבק בו שעומד הדבר מזה עצמו להעתיק שצריך אהלה ויעתק
 למדת לזה לבוא ויכול ליבשה, שוחים הכל ושם בים שהיה כמו יומין

 שמכוון ובכוונה ״דינים״, הוא למטה כשבא שבעולם דבר וכל ההשתוות.
 מצוות ומקיים יתברך להשם זה על ולהתפלל מהסכין פגם כל להסיר
 בשורשם הדינים ממתיק אזי השערה, כחוט בזה ומדקדק ואכלת וזבחת

 כנ״ל הראשון חומר אל הבהמית שבנפש הקדוש נפש ומעלה זה ידי על
26והבן. המדות לכל הדין והוא

 אל להעלותם שצריך הקדושים הניצוצות וכן והסרתם הדינים המתקת כלומר,
גשמית פנייה כל ובסילוק העובד של נפשו במסירות מותנים הראשון החומר

 הקדושים, מבניו ואחריו תפארת... כליל שבחבורה... מארי ישראל... כנסת דק, ראובן עיין 25
 ווארשה קדישין..., מאמר והוא טובות, שמועות דייטשמן, ח״א : 17 עמ׳ תרס״ו, ורשה

 געזעהען מעשיות, און זכרונות — הויף רבין׳ס פון׳ם זכרונות, אבן, :74 עמ׳ תרנ״ו,
 תש״ל! ישראל צילום )דפוס 114-113 עט׳ ,1992 יארק ניו נאכדערצעלהט, און געהערט

ב, מעשה, ודברי זכרונות — פנימה בחצר לעברית: תרגום תש״ל! ניוארק  אביב תל א-
תשנ״ב(.

נז. דף תר״ך, טשרנאוויץ מטשרנוביל, להר״מ תורה לקוטי 26



ת בכוונה, ורק הים. על בנס שהיה כמו בהשם, לידבק מנת על  בהתחטאו
שוחט יוכל הסכין מן פגם כל והסרת אגואיזם של חטא כל ובסילוק  לקיים ה

 ״זכי אומר: מברסלב נחמן רבי הדינים״. את ממתיק ואזי ואכלת ״וזבחת מצוות
 מיוסד זה מאמר 27המקדש״. בית כלי את החלפים על לראות יכולים הראות

 28למזבח. אדם של שולחנו את המשווה ע״א נה ברכות בבבלי חז״ל מאמר על
 ושבשר מעשרות ממאכליו שהופרשו לעניים, צדקה מעליו שניתנה ראו, שולחן
 ששחיטה מכאן עליו. שיתחטא לאדם לו גורם פיגול, ואינו כדין נשחט שעליו
 המכינים הכלים כל כן ועל המזבח. גבי על לכפר שנועד ראוי לזבח נדמתה טהורה

שולחן־המזבח בשביל המאכלים את  הלא וה״חלף״ המקדש, כלי בבחינת הם ה
 המקובלת האגדה פי על 29השולחן. לצורכי הדברים בהכנת וראשון ראש הוא

 את עיבד עגנון 30נעוריו. בימי שוחט בעצמו הבעש״ט היה החסידית בספרות
 תוך ״דמעות״, לסיפורו אותן וארג המיסטית התודעה ואת החסידית ההלכה

המדרשית: האגדה מן ותמונות מרכיבים בו שוזר שהוא

 כפר הוא קישלביץ, בכפר דרתי בילדותי אריה. שמואל הרב לי סח
 שם היה שנתגלה קודם שהבעש״ט בעולם, שם לו שיצא קישלביץ

 שהכרת אפשר לו, אמרתי משמונים. למעלה זקן שו״ב שם מצאתי שו״ב.
 לא הבעש״ט את שראה יהודי לי, אמר הבעש״ט? את שהכיר אדם

 איכר אצל דר הייתי חרפי בימי מצאתי. הבעש״ט את שראה גוי מצאתי,
שחיז המשחזת אבן על מים יוצק שהייתי פעם כל גוי. אחד  סכיני את לה
 מנענע שנה, מאה כבן או שנה תשעים כבן זקן האיכר, של זקנו היה

 בו הרגשתי אחת פעם כן. עושה הוא זקנה שמחמת הייתי סבור ראשו.
 בשעת ראשך מנענע אתה מה מפני אותו, שאלתי גנאי. דרך כן שעושה

 כשהיה ישראלקי יפה. מלאכתך את עושה אתה אי לי, אמר עבודתי?
ואלו״, ״אלו בדמעות)״דמעות״, האבן את מלחלח היה סכינו את משחיז

שכא(. ׳עמ

״שוחט״. אות מברצלב, להר״ן המדות ספר 27
 עץ ׳המזבח דכתיב ליה ויהיב עניא אתי דלמא שולחנו? על ״והמאריך שם: מצינו וכך 28

מא( )שם ה״ לפני אשר השלחן זה אלי ׳וידבר וכתיב מא( גבוה׳)יחזקאל אמות שלוש
 קיים שבהמ״ק זמן כל תרוייהו: דאמרי אלעזר ור׳ יוחנן ר׳ בשלחן וסיים במזבח פתח

 קיים למזבח כסמל השולחן עליו״. מכפר אדם של שלחנו ועכשיו ישראל, על מכפר מזבח
ב א, דמאי ירושלמי ד: ג, אבות למשל עיין התנאים, בתודעת כבר כ ( מ׳ עיין וכן ע״א(: ג

.213 עמ׳ תשנ״ח, אביב תל המשנה, ובתקופת שני בית בתקופת חסידים שלום, בן
.208-207 עמ׳ והליכות, הלכות ורטהיים, עיין 29
ע״ב. נא תרנ״ז, פרעמישלא יעקב, קבוצת ם׳ מרגליות, י׳ 30



שוחט הנשחטת. החיה נפש על הן רחמים דמעות פשוטן לפי הדמעות  מגייס ה
 שהולך פעם כל סוף. לה שאין הרחמים מידת את הנפש, תעצומות כל את

 מחייו נפרד ובלתי שלם מלא, כחלק אלא חד־פעמי כאירוע לא לשחוט,
 חד יהיה הרחמים בדמעות שנתלחלחה אבן על המושחז חלף רק הדתיים.
 הדמעות אדם. לבני הטהורים המאכלות את לתקן המקדש בית כחלפי ומלוטש
 הדינים להמתקת לתיקון, שמביאות והן והחסד הרחמים מידת את מבטאות
 ״מעשה הסיפור את מצינו הבעש״ט שבחי בספר לשורשם. הניצוצות ולהחזרת

:בכלב״ שנתגלגל במסור

 לו הי׳ מקאסוב נחמן שר׳ דקהלתינו ומהרב פולנאי דק״ק מהרב שמעתי
 של ודרכו מוכיח הי׳ שלו ואביו מטשודנוב יודל ר׳ ושמו אחד קרוב

 מו״מ והי׳ כפו מיגיע רק 31אחרים. משל להנות רוצה הי׳ שלא יודיל ר׳
שבות רוצה והי׳ אחת לרודניע נסע פ״א ברזל עם שלו  הבע״ב אמר שם ל
 שלא מחמת יאכל לא ובשר לי אין דגים מעלתו[ ]רום רומע״ל יאכל? ומה
 משופע איש דר ושם רודניע עוד יש לכאן קרוב עצתי, ע״כ הסכין בדק

 לאמת וכשבא ונסע אליו. רומע״ל ויסע ושוחט דגים אצלו יש ובוודאי
 היו לא המים כי מים אמת דרך עובר הדרך הי׳ הלז לרודניע סמוך המים

 אמת ונתגדל השלגים הפשרות עת או גדולים גשמים הי׳ וכעת עמוקים
 אחד כלב וקדם המים אמת דרך לעבור ורצו הבינו לא והם הנ״ל. המים

 ויורד עולה הכלב והי׳ הלז המים בתוך וטבע הנ״ל המים לאמת קודם ורץ
 דמעות עיניו וזלגו הלז החסיד רחמי שנכמרו עד מר בקול וצעק במים
 להתאמץ הבע״ה מן וביקש הנ״ל לרודניע וחזר לעבור אפשר שלא וראה
 דג והביאו וצדו הציידים את והיפציר הבע״ב והלך שבת על דגים שיהי׳
 הזדמן ולא שנים כמה הלז בכפר דר אני הבע״ב ואמר העכט. שקורין גדול

 בסעודה יושב היה שבת ובליל מאכלים כמה ממנו לו ועושה כזה דג לי
ם אביו לו ונראה 32השולחן על ונרדם זמירות וזמר  תדע לו: ואמר בחלו
 שטבע בכלב מגולגל הי׳ בחיי אותו שרדפתי והמסור זה בדג מגולגל שאני

 זה בדג להתגלגל הוצרכתי ואני להצילך. בני שטבע מה תיקונו הי׳ וזה
טביעת על דמעות עינים שזלגו במה 33אותי ותיקנת אותו שרדפתי מחמת

 חסידות: מידת וזו .4 הערה 178 ׳עמ רובינשטיין במהדורת עיין חסיד: יודיל בר׳ המדובר 31
שם. נלוות והערות ואילך 117 ׳עמ וחסידות, חסידים שלום, בן גם עיין

ב א, דמאי ירושלמי עיין 32 כ  דוסא. בן חנינא רבי של השבת שולחן על מדובר ששם ע״א(, ג)
.28 הערה לעיל עיין : חז׳׳ל בספרות המצוי רעיוני מרכיב הוא כפרה כמזבח השבת שולחן

.26 הערה 180 עמ׳ רובינשטיין, מהד׳ עיין דומה״. תיקץ לו ״והיו היד מכתבי ובאחד 33



 זאלסט די אכוונה פר וואש )״מיט זה. דג שתאכל איך בני וראה הכלב
 שכך להבעש״ט וכשבא הדג.( את תאכל כוונה באיזו = פיש״ דעם עסין

34הנביא. שמואל גילגול יודיל שר׳ אומר הי׳

 על רק 35שחטאו. נשמות הוא מתקן בסעודה החסיד שמכוון שבכוונות מכאן
 הוא וכך לשורשן, הנשמות ניצוצי את החסיד מחזיר והחסד הרחמים מידת ידי

חו אשר הבעש״ט דמעות בשוחט. הדין והוא שחטאו. הנשמות את מתקן חל  ל
 ונתגלגלו שחטאו אבודות נשמות לתקן נועדו הסכין הושחזה שעליה האבן את

 אשר השוחט של הרחמים מידת גוברת עוד כן ועל הנשחטות, ובעופות בחיות
החוטאות. הנפשות את לתקן דמעותיו את שופך

 הספרות מן קדום מרכיב גם ״דמעות״ בסיפור ושזר ארג שעגנון נראה אולם
 (:598 ׳עמ אלבק, תיאודור )מהד׳ ד נו, רבה בבראשית מצינו וכך המדרשית.

 למה חנינה ר׳ אמר (6 כב )בראשית המאכלת״ ואת האש את בידו ״ויקח
 שישראל אכילות כל [׳אמ ]ורבנין אוכלים, שמכשרת מאכלת, שמה נקרא

 לבני להם עומד יצחק עקדת מופת המאכלת״. אותה בזכות הזה בעולם אוכלין
 זוכר והקב׳׳ה בחטאים ומסתבכים הולכים הם כאשר ולזכותם לכפרתם ישראל

שחטו אשר כשרות אכילות 36שונאיהם. מיד ומושיעם העקדה פרשת את להם  נ
 חטאיהם על שמכפרת המאכלת זו באו. מאכלת אותה בזכות הזה בעולם כדת

 לקב״ה השנה בראש תוקעים שבקרניו יצחק, של חליפתו האיל את ושוחטת
 אברהם בין שנכרתה הברית בשל להיגאל עתידין ובשופרו חטאיהם על שימחול
שם, אותו ובהמשך העקדה. במעשה לקב״ה ש)  ״׳ויעקוד מצינו: (600 עמ׳ מדר

שית בנו׳ יצחק את  ליקח ידו את אברהם אבינו ששלח ובשעה (...9 כב וגו׳)ברא
 וגו׳ חוצה׳ צעקו אראלם ׳הן ה״ד שרת, מלאכי בכו בנו את לשחוט המאכלת את

 אל ידך תשלח אל ״׳ויאמר מצינו: (603 ׳עמ )שם, ובהמשך (״.7 לג )ישעיהו
שית הנער׳  עליה שרת ממלאכי דמעות נשלו היא, איכן וסכין (12 כב וגו׳)ברא

 וכסמל כתפאורה במדרש משמשות העקדה בשעת השרת מלאכי דמעות ושחה״.
 שמלחלהות הדמעות הסכין. פגימת ידי ועל צעקתם ידי על יצחק של להצלתו

 הזה בעולם ישראל של מאכליהן כל להכשיר נועדה אשר המשהזת האבן את
 ומביאו הבעש״ט דמות את משגיב עגנון מלאך. דמעות הן עגנון של בסיפורו

 בא הוא כאשר עצמית פנייה מכל מסתלק האדם מלאך. למדרגת הדמעות בסמל
גדולים ברחמים שתהיה לשיזיטה נתונים מעייניו וכל שחיטתו את ולהכין לכוון

.180-178 ׳עמ הבעש״ט, שבחי רובינשטין, ספר עיין 34
.313-312 ,308-307 עמ׳ הבעש״ט, שבחי רובינשטין, גם עיין 35
.605 עמ׳ ובמיוחד ,607-599 ׳עמ ואלבק, תיאודור מהד׳ רבה, בראשית עיין 36



 למדרגות מגיע הוא ובכך קרבנו, על דמעות מוריד הוא כן על החסד. ובמידת
 היא הבעש״ט של מידתו בריאה. כל על ברחמיו מלאך דמעות ודמעותיו מלאך
 מגיע כך ידי ועל פנייה מכל ומסתלק המתעלה החסיד חסידות. למידת מעבר

 חטא. מכל נקי מלאך למדרגת הבעש״ט של בדמותו מגיע והחסד הרחמים, למידת
 תיאור אולם טוב, שם הבעל של למדרגתו מגיע ״שירה״ בסיפור השוחט אין

 הנאמנה היהדות את שמסמל הוא הבעש״טית, החסידות ברוח מעוצב תכונותיו
 האכזריות יצר את לעדן באים השחיטה שסייגי מכאן הנכרית. התרבות כנגד

 סייגי רק הנפש. את ליקח שעתיד מי על המונח המשא ובכובד הרחמים במידת
 להפקיד שיש שיודעת אכזרית, שאינה תרבות לעצב יכולים והיצר הכוח הגבלת

מוסרית. מבחינה לכך שהוכשר מי בידי רק הנפש נטילת את
 ותמרה, טגליכט של לדמותם הנוגע בדיון להסתיים עומד המשתרג דיוננו

 ובהוויה בתרבות מנוגדים קטבים שני המייצגים מנוגדים אבות־טיפוס שני
עגנון. שעיצבה כפי טגליכט של לדמותו תחילה נפנה היהודית.

ומעשיו טגליכט תולדות ה.

 היום. כאור לעולם מאירים שמעשיו יום אור — הוא כן כשמו טגליכט
 יפיפיותו את היהודית התרבות תוך אל שאורג כמי טגליכט את מעצב עגנון

 של ש״ס המכנים החדש, בזמן יהודי של הנכונה לסינתזה ומגיע יפת של
ש והציוני היהודי העולם להוויית סבא בית ^ המתחד א  שנארגו פי על אף ב

 ונראה החלוצים, דור את המייצגים ראליים מרכיבים טגליכט של באישיותו
 וכך 37חברתית. כממשות ולא אוטופי אידאל כמגלם אותו עיצב שהמספר
 כאילו טגליכט של בשיחותיו ״יש ב״שירה״: טגליכט של תולדותיו מתוארות

 ממנו שמתפעל מי הפה. מן שמוציאם קודם ומסדרם הלשון על הלב מן מעתיק
 ספרים לעשות צריך טגליכט היה אילו אומר ממנו מתפעל שאינו מי מתפעל,
 מעוצב טגליכט כלומר (.132)בלשונו לסלסל פנוי היה לא מאמרים ולכתוב

 לדיסציפלינות בניגוד שבעל־פה, תורה היא שתורתו החכמים מתלמידי כחכם
 מתאר עגנון ואכן 38ופרסום. כתיבה על המיוסדות המודרניות, המדעיות הנכתבות

התנאים: גדולי שמתוארים כדרך חכם כתלמיד טגליכט את

 תמול ברומן וירושלים )יפו הישראלית״ החברה עתיד את מנבא ״עמון ערפלי, ב׳ עיין 37
 העומד מנחם של בדמותו גם עיין .12-9 עמ׳ )תשנ״ט(, 4 עג, מאזנים עמון(״, לש״י שלשום

 חמשה רב־רומאן: ערפלי, ב׳ עיין וכן !542-540 ,180-161 ׳עמ שלשום, תמול ברומן
ואילך. 145 ,76-75 עמ׳ ,1998 אביב תל עגנון, ש״י מאת שלשום תמול על מאמרים

מאמרים, כתיבת ועל ספרים עשיית על טגליכט שוויתר אמת אמת. ואינו אמת זה דבר 38



 טגליכט באוניברסיטה. שנותיו על וכץ הדיסרטציה מעשה את נספר
 מקצוע היה לא באוניברסיטה. עשה שנים על שנים היה, עלם כסטודנט

 לא ועדיין שנים כמה עליו יצאו 39בו. נתעסק שלא המדע ממקצועות
 את תסיים אימתי אדם אותו שאל ואם דוקטור. תואר לקבלת עצמו הכין

 היה השנים אותן כל בתחילתם. אני שעדיין עלי דומה עונה היה לימודיך
 בידם שהיה לדוקטורנטים דיסרטציות בעשיית הדלה פרנסתו כדי מתפרנס

 שאל אחת פעם ...40דיסטרטציה לחבר בידם היה ולא פעולתו שכר לשלם
 אותך ונעשה שמך על דיסרטציה לפנינו תציע אימתי החביב רבו אותו

 דברי מתוך שמע כאילו עליו היה שדומה פניו טגליכט האדים דוקטור.
 דיסרטציות טגליכט עוד עשה לא הרמאים. בייד הוא שמסייע הפרופסור

 אחר עצמו. לשם דיסרטציה לשם דברים ורושם כותב והתחיל לאחרים
 שבפיוטי המלאכים שמות על יפה חיבור ידו מתחת הוציא חודשים כמה
 חסידי בכתבי וכן חז״ל במדרשי נדרשים הם היאך שפטיה ברבי אמיתי רבי

 והתחיל החיבור את הפרופיסור פתח שהלך לאחר ...41הראשונים אשכנז
 הדבר את הפרופיסור סיפר למחר לסופו... עד שקראו עד זז לא בו. קורא

 אחד כל ואמרו כולם בו קראו טגליכט. של חיבורו את להם ונתן לחבריו
 דוקטורנט הציע לא באוניברסיטה מורה שאני מיום כך, קירוב בלשונו

(.133-132)שכזו דיסרטציה

 ואפשר (.132 ׳עמ )שם, דוקטור תואר עליה וקיבל דיסרטציה כתב שהרי אמת, ואינו
 מודל בספרים, שובצה ולבסוף להיכתב נועדה לא שמלכתחילה שבעל־פה, בתורה לראות

טגליכט. של לדיאלקטיקה
 בן יוחנן רבן על עליו ״אמרו ע״א: כח סוכה במסכת הגמרא דברי על פרפרזה כעין זו 39

 קלים סופרים ודקדוקי תורה דקדוקי ואגדות הלכות גמרא ומשנה מקרא הניח שלא זכאי
 ושיחת שדים ושיחת השרת מלאכי שיחת וגימטריאות תקופות שוות וגזרות וחמורים

 מרכבה מעשה גדול דבר קטן. ודבר גדול דבר שועלים משלות כובסין משלות דקלים
שבזמנו. המדע מקצועות כל על היה אמון זכאי בן יוחנן רבן וכו׳״.

 תלמודו לראשית אלא מגיע טגליכט אץ לעולם והצנועים הגדולים החכמים תלמידי כדרך 40
 לאחרים הנכתבות לעבודות ואשר טו. ב, אבות במשנה טרפון רבי של מאמרו ברוח
 ומתרגם לאחרים מדעית עבודה בעשיית ממשיך טגליכט :76 עמ׳ עצמו, ברומן גם עיין
 הערות מדעתו עליהן מוסיף תרגומו ודרך לעברית וולפרמד פרופסור של הרצאותיו את
 שמחמת טגליכט, של בעגלתו חורש שוולפרמד יודע אדם ואין והמדרשים, הגמרא מן

עצמו. מבליט אינו צניעותו
 בהרחבה לראשונה סוקר הוא שם תש״ד: ירושלים אחימעץ, מגילת קלאר, ב׳ למשל עיין 41

 איטליה פייטני בשירת ״בחינות פליישר, ע׳ ראה וכן שפטיה. בר אמתי פיוטי את
 אמתי, שירי )מהדיר(, דוד י׳ ואילך: 130 עמ׳ (,1981) 31-30 הספרות הראשונים״,

 מלאכי שמקדשים הקדושה את הפיוטים מתארים שם .117-97 עמ׳ תשל״ה, ירושלים
השרת. מלאכי של שמותיהם מופיעים ושם הקב״ה, את השרת



 שמו על הדיסרטציה את רשמית מלהציע שהתחמק שמאחר הסיפור של סופו
 בתואר לשאת מיוחד בהליך והסמיכוהו מוריו מינוהו האוניברסיטה למוסדות
 הרב עמלו פרי עבודתו שנושא בכך טגליכט של תורתו את משגיב עגנון דוקטור.

 ברבי אמתי רבי בפיוטי הנזכרים המלאכים בשמות עוסק המדע מקצועות בכל
 הראשונים. אשכנז חסידי ואצל חז״ל בספרות השמות שנדרשים כפי שפטיה

 הפיוט — התורה מקצועות שבכל ובנאצל בנשגב עוסק שטגליכט מכאן
 מעלה. של עולם משתקף דרכם אשר המלאכים, שמות עומדים במרכזו אשר

 משמעותו שמותיהם את לפייט ושליחיו. הקב״ה של פמלייתו הם המלאכים
42המקדש. בבית הלוויים שעשו כדרך לקב״ה לפייט

ישראל: לארץ עלה לימודיו את טגליכט שגמר לאחר

 עבודה כל מצא לא בפרדם. בכרם בשדה עבודה לו לבקש ויצא לארץ בא
הערביים... הפועלים בידי היו מוחזקות שעדיין pבא התלויות מאותן
 מצאה ולא עבודה טגליכט מצא כבישים. שסללו לחלוצים טגליכט נצטרף

בטלנות. כינויי בכל אותו וכינו צעירים עליו צחקו כדאי. העבודה אותו
 עליו קפץ 43עבודה, הלכות עמו מלמדים התחילו אחריו. נמשכו אבל
 תחלואים מיני כל בו ומצא הרופא בדקו החולים. לבית והביאוהו חולי
 יצאו לא טגליכט מוקירי של דבריהם בהם... משגיח החולה היה שלא

 טגליכט אחר מחזרים התחילו שמעו. אחרים להם, שמע לא הוא לבטלה.
 מי בספריהם... ומהם באיבירהם שנבלעו משיחותיו ונהנים אותו ומקרבים

באמונה מלאכתו את עושה טגליכט שהיה טוב מצא טגליכט את שמצא

 המקדש בית היה שאילו לפיוטים, כתחילף סיפוריו את עצמו עגנון בה שהוצב וכדרך 42
 ״חוש בסיפור עצמו עמון של בווידוי עיין הוא. ברוך לקדוש בעצמו משורר היה קיים

 עם הדוכן על עומד הייתי קיים המקדש בית היה ״אילו :רצז-רצח ׳עמ ואלו, אלו הריח״,
 שבית עכשיו המקדש. בבית אומרים היו שהלויים השיר יום בכל ואומר המשוררים אחי

 עוסק אני ובזמרם בשירם לויים ולא בעבודתם כהנים לא לנו ואין בחורבנו עדיין המקדש
 ודקדוקי תורה דקדוקי תוספתות ובהגדות בהלכות במשנה ובכתובים ובנביאים בתורה

 נשתייר לא קדם בימי לנו שהיו מחמדינו שכל ורואה בדבריהם מסתכל כשאני סופרים.
 רעדה ומאותה ליבי, את מרעיד צער ואותו צער. מתמלא אני בלבד דברים זכרון אלא לנו
 ויושב קטנה סוכה לו ועושה אביו של מפלטרין שגלה כאדם מעשיות, סיפורי כותב אני
שמעתיה. צפורה מורתי אמי מפי כולה זו והערה אבותיו״. בית תפארת ומספר שם

 האידאליסטים החכמים של לדמותם א. משנה ובמיוחד א, פרק מציעא בבא למשל, עיין, 43
 עמ׳ תשכ״ז, אביב תל א, והתלמוד, המשנה בתקופת בא״י היהודים תולדות אלון, ג׳ ראה

 ומעמדם מלאכתם ואומנים, פועלים איילי, מ׳ ראה וכן ואילך! 327 ובמיוחד 340-294
 העולם השקפת על מעיד עבודה הלכות חבריו עם המלמד .1987 גבעתיים חז״ל, בספרות

אותה. רואה שעגנון כפי חזץל של תורתם אור הסוציאליסטית



 העיקר. על מרובה היתה שהוספתו ויש משלו מוסיף היה תרגומו ודרך
 תרגומו את וכשהחזיר להגיה. המחבר לו שנתן ספר כל לגבי בזה וכיוצא

 תרגומיו על שמו את יזכיר שלא המחבר עם מתנה היה ההגהה דפי את וכן
(134-133.)

 החלוץ, עם החכמים תלמיד של משילוב טגליכט של הביוגרפיה את בונה עגנון
 מה של אידאלית ארכיטיפית סינתזה מעין הזה. הדור של האוונגרד את המייצג

 נתגלמה אכן זו דמות הזה. הדור בן היהודי האדם של דמותו להיות שצריכה
 חלום מעין זהו גדול. מידה בקנה מעולם נתגשמה לא למעשה אבל ביחידים,

 בדמותו והתלמוד המשנה תקופת של החכמים תלמיד של דמותו יציקת של הזוי
ק של ל ח  התרבות של באבריה הנבלעים המדע מקצועות בכל המעורה המודרני ה

 ענוותנותו. היא התלמודי החכמים תלמיד של המרכזית תכונתו האמתית. יהודית
 את להאיר טגליכט של משימתו לשמה. אלא פרסומיו, ולשם לשמו אינה תורתו
 המדע של לרוחו ברוחה המנוגדת ישראל, תרבות של באורה והכללי היהודי המדע

 לטגליכט עגנון שבנה לביוגרפיה טבעי באופן 44והקרייריסטי. ההישגי האירפי,
 החלוצים וככל מחד, שלום רודף שהוא משום דווקא, ב״הגנה״ טגליכט חבר

ח א ב  מאידך, היהודית ההיסטוריה של מחודש לעיצוב כולו עצמו משים ישראל ש
45לשבט. אחרים בידי בעבר נתון שהיה בגולה, היהודי לגורל כאנטיתזה

 שני כבר חנוך שבספר הענקים לענץ שחידשת דברים ״אגב, : 136 ׳עמ שירה, למשל, עיץ, 44
 וכבר אותם, חידשתי אני צורח וזה אותם חידשתי אני צורח זה עליהם, מתנצים מדע גמדי
 אתה רואה לעצמו. החידוש את לייחס עצמו מכין כבר שלישי שחוקר דמיוני ברוח אני רואה

 שאינם כשרים לאזרחים גורמת בשמך, דבר מפרסם אתה שאץ בך, שיש ענוותנות טגליכט,
 נשתיירו מקום מכל ואמר, טגליכט צחק גנובה. בחכמה שיתגאו גנובה צפורן על חשודים

 אחד שכל שבקהלת, התיבה לאותה אתה מתכוון ואמר, הרבסט צחק בהם. שמאסו דברים
 עיץ וכן רבא״. בקהלת מפורשת שהיא והראית אתה ובאת אחר לעז לשון לפי אותה מבאר

 : 142 עמ׳ שם, ואופייה, המקרא ביקורת על טגליכט משום עגנץ של הסרקסטית ביקורתו
 כשאני אבל מחשבתנו תחום את הארכיאולוגיה הרחיבה שלא שיאמר מי אין טגליכט, ״אמר

 למתעמקים ואין שהואיל המקרא, כביקורת רובם עלי דומים הגילויים של בפירושים מתבונן
 ובאים השערות לשער עצמם דוחקים היסטוריים רומנים לכתוב כדי מספקת פנטסיה בה

 בניינים עליהם ובונים לשיטתם הנחות ההשערות את ועושים אחרים מקצועות בעלי אחריהם
 ארכיאולוג של השערותיו ידי על שהוכיח מה והוכיח ספר שעשה מפורסם כאותו תוהו, של
בידי״. היו טעות שאמרתי דברים ואמר, בו חזר שזה פי על אף

 קדושים בן זה, טגליכט אלא כי, לא הרצית? הרצאה רחל. מרמת ?מאין טגליכט. ד״ר ״בא 45
 יבוא שאם לקרב, ידיו מלמד רוחניות, של אחת חטיבה שכולו שלום ודורש שלום אוהב
 ולמשיסה להרג עוד נהיה ולא ההגנה, חברי שאר עם כנגדו יעמוד למלחמה האויב עלינו

 בסוגריים נאמרים אלה דברים (.118 עמ׳ )שירה, ישראל״ בדם שנחתמו שנים כבאותן
עולמו. השקפת את ומבטאים עצמו, המספר של כחיווי



 כן ועל עצמו, עגנון של עולמו השקפת את טגליכט מייצג התרבותי בדיון
 החילונית הכוח תרבות את בסיפור המייצגת תמרה, למול לעמוד הוא נבחר

 אוטופית נפש משאת הוא טגליכט החילונית. הנכרית התרבות מן שנחצבה
 זה והוא ברומן, המספר לראותו רוצה שהיה כפי החדש היהודי של לדמותו
 את לתמוך כדי חמדת של משמו הבלונדינית הנערה סיפור את בדיון שמביא
 התרבות של המעמקים זרמי על הנשענת ההבלגה, בנושא המוסרית עמדתו

 מגולמים אלה סייגים ולאכזריות. כוח להפעלת סייגים שמה אשר היהודית,
הבעש״טית. החסידות ברוח היהודית השחיטה בהלכות

החדשה הציונית היהודית לתרבות כאב־טיפוס תמרה ו.

 והתחנכו שגדלו הנוער לבני כאב־טיפוס ״שירה״ ברומן תמרה את עיצב עגנון
 את מגלם הארצישראלי הנוער היישוב. תקופת מראשית כבר ישראל בארץ

 החדשה. בעת היהודית החברה שידעה ביותר העמוקה התרבותית המהפכה
 ליצור הציוני החלום של ביותר המוחשי מבחנו הייתה זה נוער של תרבותו

 מיתמרת היא: כן כשמה תמרה 46לגלות, כאנטיתזה חדשה ותרבות חדש אדם
 ואמיצה, דוקרנית והיא התמר. פרי של כצבעו הברונזה, כצבע וצחוקה לגובה

 לדמותה המתאר קווי את מעצב עגנון דוקרניים. וענפיו מיתמר התמר שעץ כשם
 פעולותיה אל המובילים והשכלתה, בחינוכה מתחיל כשהוא הרומן לאורך

 המגשים הכוחני הארצישראלי לצעיר כאב־טיפוס ולאפיונה הפורש בארגון
 הגויית, התרבות ממיטב היונקת החילונית, התרבות את כביכול החדשה בתרבות

 ניתן אם ספק בלעדיה אשר התרבות זו הבלונדית! הבסטיה בדמות המתגלמת
המתחדשת. היהודית הריבונות את לממש

 מנפרד ובכן ואמרה, עליו נשענת כשהיא גבו על ועמדה תמרה נכנסה
מחוצפת נוחה האב דעת היתה לא שעה אותה קטנה. אחות לנו עשית

 גלותי האנטי החינוך על .109-104 עט׳ ובמיוחד בא, הוא מקרבנו אלבויס־דרור, עיין 46
 ועיין .10,7 ,6 הערה לעיל ראה וכן : 170-160 עט׳ בא״י, בית״ר שטיין־אשכנזי, גם עיין

 הנוער אל רטוש יונתן דברי את מביא הוא שם : 186 עט׳ כנעני, עד מעברי שביט, במיוחד
 התהום עומק כל על לעמוד אליך קורא העברי הנוער לגבוש ״הועד : 1943 משנת העברי
 שעמדו אלה כל היהודית, הגולה בני אלה כל לבין העברי, הנוער בינך, המבדילה והזרות

 נשאר הטבע ובתוקף וגלגוליה שרשיה כל ועל פרצופיה כל על ההיא בגולה דעתם על
 ״יואש״, לואידור, יוסף עיין וכן מרפא״. לאין ומחשבתם נפשם בשרשי טבוע חותמה

 ״אכן חדש(: דוד)עולה חברו אומר 233 בעט׳ שם .246-226 עט׳ כו)תרע״ב(, השילוח,
מהו״. פוגרום אפילו יודע ואינו מימיו גלות טעם טעם שלא חופשי עברי זהו



לו, ואמרה תמרה השיבה בסימנריון? הלימודים הם כיצד ושאל, הבת
 בשנים כשהייתי אני אביה, לה אמר בסדר. תהיה התעודה תתיירא, אל

 את תמרה סלסלה התעודה. מן יותר לימודי לי היו חשובים שלך
 יששכר נולד מתי לדעת הוצרכת לא בגילי כשהיית אתה ואמרה, שפתיה

 בהן שכרכו תפילין של רצועות על ללמוד הוצרכת ולא שלזינגר בער
תמרה, אמרה אבסורד. אומר, קשות הרבסט עליה השקיף אפולו. פסל

 ידי ועל ולדעת, ללמוד אנו מצוות שכאלה אבסורדים אבא אתה רואה
47(.89) עולים ואין נכשלים או לכתה מכתה עולים שכאלו אבסורדים

 משכילות של אבסורדים אל בנוי חינוכה 48הצברים. כדרך וישירה חצופה תמרה
 בין לשלב ונועדו אפולו פסל על שנכרכו תפילין כגון היהודית, התרבות בחיק

 49שלזינגר. בער יששכר של המשכילית ברוחו העמים לתרבות ישראל תרבות
 ותמרה הרבסט לדעת מביאים הציוני בחינוך לישן חדש בין לשלב הניסיונות

 הרגישו זו בסתירה לגישור. ניתנת שאינה פנימית וסתירה אבסורד לידי כאחד
50המאה. מתחילת ציונים רוח אנשי כבר

 את המאפיינים חייה, לאורחות המספר עובר תמרה של לימודה מתוכני
ישראל: בארץ העירוני הלומד הנוער של חייו אורחות

 1 עד אביב בתל היא יושבת בסימינריון. לימודיה לה כלו לא עדיין תמרה
 חידה ? נעשה תלמודה אימתי מורה. וישימוה הגמר תעודת את שתקבל

 היא עושה בקיץ הרי בקיץ, אם העולם. חידות לשבע נוספת חידה היא,
 בסירה ומפליגה ומתעמלת ומשתזפת מתרחצת הים, שפת על הימים כל

היא מרבה בחורף הדי בחורף, ואם וביבשה. בים חכמות מיני כל ועושה

ח הציוני החינוך 47 א  האוניברסלית הקלסית התרבות תשתיות בין שלב לכאורה ישראל ב
 על לימד גם אך המתחדשת, היהודית לתרבות כשלד מאידך, היהודית והתרבות מחד

 כל אפולו״, פסל ״לנוכח טשרניחובסקי ש׳ של בשירו לכך ביטוי משניים. ציונים עסקנים
.72 ׳עמ תש״י, אביב תל טשרניחובסקי, ש׳ שירי

 כפי הציונית היהדית התרבות מרכיבי המספר לדעת והן הרבסט לדעת הן תמרה, לדעת הן
 אלבוים־דרור, ועיין בתכלית. אבסורדיים ובסמינריונים הספר בבתי לתלמידים שמוגשים

ח העבת החינוך הנ״ל, :123-120 עמי בא, הוא מקרבנו א ,1990 ירושלים ישראל, ב
.381 עמ׳ ובמיוחד ואילך, 379 ׳עמ ב, חלק

 וגלוסקין: כיודלביץ היישוב ומנהיגי מחנכים על אהרונסון אהרון של בדבריו למשל עיין 48
 הנעזר טהון, הקרוי מטופש אותו גועל... מעוררים הם מוגבלים... מדי יותר מוחות ״הם

,1967 ירושלים וזמנו, האיש אהרונסון: אהרון ליבנה, וכנופיתו״)א׳ הערמומי יפה ידי על
.133 ,123-122 עמ׳ בא, הוא מקרבנו אלבום־דרור, עיין וכן (.271 עמ׳

נשכח. יהודי משכיל שלזינגר בער יששכר 49
 .132 ,127-126 ,115-114 ,111 ׳עמ בא, הוא מקרבנו אלבוימ־דרור, עיין וכן 50
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 ביום היא, אביב בתל אם ולרחבה. לארכה הארץ את להכיר בטיולים
 תמרה הקהוה. בבתי יושבת היא הלילה רוב הרי בלילה ואם ישנה. היא

 ולא אחד במראה לא אינן והן אחת ואם אחד אב בנות הן, אחיות וזוהרה
 לכם ואספר לזו. זו דומות שתיהן אבל אחת. בכסות ולא אחת בקומה
 אחינועם לכפר באתי בחורף אחת פעם מעשה עמהן שאירעני מעשה

 ונזדמן בים להתרחץ אביב לתל ירדתי בקיץ זהרה. את שם והכרתי
 מתחה אחינועם. בכפר ראיתיך כבר לה, אמרתי תמרה. את להכיר לי

 בינתיים אבל ואמרה, הברונזי צחוקה את וצחקה קומתה מלוא עצמה
 אף וצחקתי טעותי על ועמדתי בה הבטתי ראשים. שני בשעור גדלתי

שוות, אינן שלכאורה פי על שאף להראותך כדי סיפרתי זה כל אני.
ישראל, שבארץ כולו הנוער כל אלא בלבד, הן ולא לזו. זו הן שוות
 אחד בחדר למדנו היינו צעירים ואתם כשאני הם. שווים ונערות נערים
 לאבותינו להדמות משתדלים והיינו אחת ובגמרא אחד מדרש ובבית

 ספר בתי וכאן מזה. זה ומשונים מהם אנו משונים ולבסוף ולרבותינו,
 כל ולבסוף מזה זה ומשונים שונים וספריהם מזה זה ומשונים שונים

(.94)כאחד דומים תלמידותיהם וכל תלמידיהם

 ומתוך בהומור המספר בדברי משתקפים ובחורף בקיץ תמרה של מעשיה
 הגלות. מעכבות בו שאין והבריא, החדש הארצישראלי לנוער עמוקה חיבה
 בחורף ואילו ומתעמלת. שוחה — בים חכמות מיני כל עושה היא בקיץ
 מרבה מטיילת היא וכשאין 51ולרוחבה. לאורכה הארץ את להכיר מרבה היא
 מעצבת ישראל pהא הנוער של התרבותית הווייתו הקפה. בבית ליישב היא
ביניהם. להבדיל ואין לזה זה דומים הנוער בני שכל עד ותודעתו, דמותו את

 עברית ותרבות פלשתינוצנטריות על שם מדברת אלבוים־דרור .126-125 עמ׳ שם, עיין 51
 הרגלי הטיול הצבר. של המולדת נוף תבניות את מעצבת הגאוגרפיה טריטוריאלית.

ח במרחבי א  כאחד והרגשיים הקוגניטיביים ליסודות מפנה הוא ולפולחן, לסמל הפך ה
ח. השייכות תחושת את וחיזק א  מעבר לטקסי הפכו ולמצדה לתל־חי לרגל העליות ל

 עמ׳ תשנ״א, אביב תל המדבר, דור שחם, נ׳ למשל עיין זה בעניין מקובלים. ומבחן
 לתשתיות הנוגעים עגנון וכדברי .69-61 עמ׳ ,1996 אביב תל צדדיים, יזהר, ס׳ :11-9

 דומים דברים ראה חבריו של השונה אישותם ואת אישיותו את שעיצבו היהודית תרבותו
תר י״ח אצל עמ׳ תשמ״ה, אביב תל ג, כרך כתבים, ובסיפרות״. ״בעתונות ברשימתו ב
 ביהדות מימרות והרבה המקראית ביהדות יש פסוקים ״הרבה :480 ובמיוחד ואילך 476

 זה הסותרים האלה והמימרות הפסוקים כל ברכי על חונכו גילי ובני ואני התלמודית...
 כאן יש האם שנהייתי״. למה נהייתי ואנוכי שהם למה והיו הם גדלו ולבסוף זה, את

 לחדש כדי אדם יעשה ״מה שקד, ג׳ עיין נדע. לא זאת בברנר? עמון קרא האם פרפרזה?
.350 עמ׳ תשנ״ב, אביב תל ב, כרך העבריח, בביקורת עגנון ש״י עצמו״,



 התרבות של שהווייתה ללמדנו ותמרה, זוהרה סיפור את המספר הביא כך משום
 בכוחה יש אשר תרבותית עמקות אותה חסרה הארצישראלי הצעיר את המעצבת

 כלומר, ממשנהו. שונה ודמות אופי בעל יהיה מהם אחד שכל אדם בני לעצב
 אחד בחדר לומדים הכול שבה הישנה, המסורתית התרבות של איכותה דווקא
 שמעצבת היא ולרבותיהם, לאבותיהם להדמות רוצים והכול אחד מדרש ובבית

 שכמו החדשה, הארצישראלית התרבות ואילו ;ממשנהו ושונה שלם אינדיבידואל
 מעצבת מזה, זה השונים חינוכיים מוסדות של משפע נהנית המודרנית התרבות

 לרמוז, רוצה שהמספר ייתכן אוניפורמית. היא שהאפנה כפי ממש אוניפורמיות
 ששום כפי ממש ממשנהו שונה יוצא האלוהית התורה של בדרכיה שהולך שמי

 וממתינה בסמינר, לימודיה את תמרה גמרה בינתיים 52למשנהו. דומה אינו נברא
 לאורך תולדותיה את שיציג באופן דמותה את מעצב עגנון מורה. שישימוה

 אותה מביאים ואשר תרבותה את עיצבו אשר וגידולה, חינוכה בסים על הרומן
 אותה של הלומד העירוני הארצישראלי הצעיר של דמותו את לייצג טבעי באופן

האלה: דברי אתה הרומן בהמשך אנו מוצאים כך על התקופה.

 וכולן אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הוא: ברוך הקדוש של גדולתו ״ולהגיד 52
 אדם של בחותמו אדם כל טבע הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין

 נברא בשבילי לומר: חיב ואחד אחד כל לפיכך לחברו דומה מהן אחד ואין הראשון,
 אביב ותל ירושלים לובלין, מר בחנותו,של עגנון, ש״י עיין ה(. ד, )סנהדרין העולם״

 שאצל גוזמא משום בזה ואין העיר. מאבות לכמה נתקרב קמעה ״קמעה :11 עמ׳ ,1994
 אין כאן שנולדנו ואבותינו אנחנו הזקן, נאכהוט מר אומר זה על בית. בן נעשה מהם כמה
אצלם. ונכנס יוצא הזה והגליציאני אותנו מכירים הללו שהאדונים להשתבח יכולים אנו

 שאמת ודומני הטעם את אגלה ואני טעם בו אמר ולא הזקן נאכהוט מר אמר גדול דבר
שבלייפציג, היהודים המכובדים הגיעו שלא למה הזה הגליציאני הגיע טעם מה הוא.
 הם שהשתדלו שנים העיר. לשרי בשכלם במחשבותיהם, במעשיהם, הם שקרובים מפני

שת להדמות אבותיהם ואבות ואבותיהם  כורחם על להם. דומים אותם עשו העמים ל
 משתדל אפילו הזה הגליציאני כן שאין מה להם, צתכים העיר שרי ואין הם מיותרים
 בית משרי שר בו פגע אם כן על נמר, לא ושכלו בו עמד טעמו לגרמנים להדמות

 : 12 ׳עמ שם, וכן אדם״. כל בשאר ולא בעצמו לא מצא שלא מה בו מצא המועצות
 ימי והימים משחית. כלי העושים היה החרשתנים מגדולי הער פון האדון אצלי ״כשנכנס

 כלי עושי כל היו עייפים עבודה מרוב כולו. העולם כל עם גרמניא מלחמת ימי המלחמה,
 מעשה באפם אני אני. בו שישבתי למקום אחדים לימים הער פון האדון לו בא מלחמה.

לו, אמרתי הער פון האדון אצלי כשנכנס מעשיו... את ולהגביר כח להחליף כדי והוא
 האדון לי השיב שם. מטיילים המלכות מגדולי ששרים לעיר הולך אתה אי אדוני, זה מה
 לו אמרתי רגל. כף מדרך כל על בהם שנתקלים היהודים מפני בקאצנוי קצתי הער, פון

 לי אמר יהודי. אצל בא ואתה היהותם מפני קצת הער, פון אדון עליך אני תמיה בנחת,
 כמוך״. היהודים שאותם צרה זו לו, אמרתי אתה. היהודים כל כמות לא הער, פון האדון
האנושית. זהותו את איבד גם ותרבותו לדתו שנתכחש מי כלומר



 לא לרצון אינן הליכותיה וכל לבטלה זמנה את היא מוציאה בינתיים
 וחצי במיטה היום חצי ימיה, את תמרה עושה לאמה... ולא לאביה

 ואת הטלפונים, ספר חצי עם מדברת היא שמשם הטלפון בלשכת היום
 על לגלוג של והעויה בפיה ציגרטה קהוה, בבתי היא עושה לילותיה

 אותם מקיפה והיא מקטרותיהם עשן בענני אותה מקיפים ובחורים פניה
 במחול ויוצאת עומדת היא מריעה וכשהתזמורת ציגרטותיה, עשן בענני
 לשונם את שמכרת האנגלים, הקצינים עם מלרקד עצמה מונעת ואינה
 שיפה סבורה והיא כוונותיהם את שמכרת או כוונותיהם את מכרת ואינה

53(.170-169) אנגלים לגבי אף ליגלוגה

 בארץ העברית והתרבות הציוני החינוך ברכי על שחונכה זו הבוגרת, תמרה
קוסמו בחילונית ועוצבה המודרנית, הכרך תרבות את בקרבה הבליעה ישראל,

 חינוך אולם חייה. באורחות ביטוי להם המוצאים תרבותה, בשורשי פוליטית
 העברית התרבות לנטישת המספר לדעת מביא אבסורדים, על המושתת זה,

 המזרח־אירופית, העברית הספרות במיטבה. גויים תרבות של לטובתה האמיתית
 לדור נוגעת אינה ואקסטרנים, וקבצנים ופיאות זקנים על בסיפורים העוסקת

 מתאשר זה דבר חילוניים. ציוניים והשכלה חינוך של לאורם בארץ הגדל
המספר: בידי תמרה של דיוקנה דמות ציור בהמשך

 הארון, מן ספרים מוציאה התחילה בקושי גרמנית שקוראת תמרה ואף
 ספרים אותם כל זרקה מורה תעודת וקיבלה לימודיה את שסיימה שלאחר

בזה, כיוצא כל וכן ואקסטרנים וקבצנים ופיאות זקנים ועל מתמידים על
 בני על שמספרים לעז לספרי ונפנתה מפייטת העברית שהספרות ממה
 ואת מאורעותיהם את להכיר מבקש היישוב מן שאדם ממש של אדם

 התחילה לעברית בתרגומים שמצוי מה כל שקראה ולאחר 54מחשבותיהם.
 מגרמניה שבאים אורחים הדבר, הוא משונה גרמנית. ואפילו אנגלית קוראת

 עברית קטנה שורה עליהם חביבה לשלטון הנאצים שעלו מיום אומרים,
ישראל בארץ ולידתה שהורתה הנערה ואותה וקאנט, גיתה מכל יותר

 : 111 עט׳ ,1992 ירושלים עגנון, לש״י בשירה עומק תבניות שירה, בואי קטן, שטרן עיין 53
 על תמרה של לגלוגה החילונית. הכפירה לתרבות הוא סמל הסיגריות שעשן סבורה היא

 כסמל הסיגרטה על כנגדם. שעולה תמרה של האידאולוגי בלהט לעתים מתחלף האנגלים
.359 עמ׳ ב, כרך העברית, בביקורת עגנון ש״י שלו״, ״שירה ברתיני, ק״א גם עיין ארוטי

 אוטודידקטים( )תלמידים אקסטרנים על מדברת המאה ראשית של העברית הספרות 54
 תל א, כרך כתבים, לנקודה״, ״מסביב בתר, י״ח למשל עיין ישיבות. ותלמידי קבצנים

ואילך. 399 עמ׳ תשל״ח, אביב



 pK ילידי וחברותיה חבריה וכל ישראל בארץ עברי ספר בבית ונתחנכה
 עוד ולא גויים, ספרי מפני עבריים ספרים מוציאה בעברית ומסיחה ישראל

(.173-172)השיעמום אותו כל עברים לספרים שקוראת אלא

 וזהותה תרבותה לנטישת אותה מביאים תמרה של והשכלתה חינוכה כלומר,
 ופיאות זקנים שסיפורי כך כדי עד נכרייה תרבות אל אותה מביאה וזו האמתית

 נטישת המספר שלדעת ומכאן 55השיעמום״. אותו ״כל נקראים ואקסטרנים
 אוניפורמיות, לידי האדם את מביאה נכרייה בתרבות והמרתה האמתית התרבות

 ישראל pא בני כל כן על מקוריות. וחוסר ואינדיבידואלי אישי היגד היעדר
56מזה. זה משונים יצאו הקודם הדור בני ואילו לזה, זה דומים

 שנבחרה זו היא ישראל pבא העברית הציונות של זו תרבותית תשתית
 כן ועל ישראל pבא העברי לצעיר כאב־טיפוס תמרה בעיצוב המספר ידי על
 עומדים במרכזה אשר הלאומית תרבותו את תעצב זו שתרבות הוא טבעי אך

הכוח. לתרבות והיחס הלאומי המאבק הביטחון,
 כחברה תמרה את לעצב עגנון בחר הכוח בתרבות הדיון את לחדד כדי
 שצמח הארצישראלי הצעיר של דמותו בין בזיקה הבחין עמון פורשים. בארגון

 הדור מן רבים בקרב רווחת שהייתה הטרום־כנענית העולם להשקפת בארץ
 לאורה תמרה את מעצב הוא כן ועל הרוויזיוניסטיות, הפרישה בתנועות הצעיר

ברומן: שם מצינו וכך זו. תרבות של

 ברוב שאין מה בה יש תמרה. היא פרובלמתית במקצת תמרה? ולעניין
 נערה כל להביא שעלול רוח ואומץ חרוצה ולשון פיקנטי שכל הנערות,

 צור כלפי תלפיות במורדות טיילה אחד יום מעשה סכנה. לידי אחרת
 יקלוט בשביל עליו והתנפל ערבי בהם פגע מבחוריה. בחור ועמה בחר
 הלכה ילקוטו את לגזול עמו מתאבק שהערבי עם בידיו. שהיה עור

עד פעמים שלוש שתים בראשו לערבי לו והטיחה אבן ונטלה תמרה

 הנוער אל כתב רטוש, יונתן דברי ,187-186 ׳עמ כנעני, ועד מעברי שביט, למשל עיין 55
 תלושים רוח ואנשי ומנהיגים ומורים הורים של מאמציהם מיטב ״באשר (:1943)העברי

 והגירושים הפוגרומים על היהודית, העיירה רקע את לנפשך ולקרב עליך לחבב הועילו לא
 הציונות מבשרי לכל הטבעית ההתנכרות את מלבך לעקור הועילו לא השם, ומקדשי

 הפזורה של ההוי ולכל עברית, בלשון היהודית הספרות של אבותיה ולכל הפזורה, בני
 בתוקף עליך שנכפו אלה כל באשר היהודית. הפזורה של הפרובלימות ולכל היהודית,

ולוחץ״. ומטולא בלוי שאול, כבגד שכמך על תלויים הסמכויות כל
 למספר שנדמו וזוהרה, תמרה על בסיפור ,50 הערה ציון שאחרי במובאה לעיל עיין 56

כאחת.



 לכפר וזחל עצמו והגביה וכשנתאמץ מת, חצי ונפל דם שותת שהתחיל
 וכל לדין, אותו לתבוע כדי דר הוא היכן לראות אחריו תמרה נכנסה שלו

 אותם כשמוצאים ונשים זקנים ביהודים לפגוע הם שגיבורים הכפר אנשי
57(.406) בה לפגוע העזו ולא אותה ראו לבדם,

 התנועה מן לצעירים המיוחדת בגבורה תמרה מאופיינת הארץ כתב
 של מקורטוב מתייראת אינה תמרה בכלל. הארץ לבני אף ואולי הרוויזיוניסטית

 צמיחתה ומעיינות תרבותה ולתקוף. להתגונן מתייראת איננה גם כן ועל דם,
 היא דופן יוצאת אם אף ולקרב, להתגוננות הדרושות התכונות את לה העניקו

הארץ. יליד של הארכיטיפית דמותו את מאפיין סיפורה כן ועל במקצת,
 של המהפכנית הטרוס־כנענית הרוויזיוניסטית עולמה השקפת מצטיירת וכך
עגנון: בעיני תמרה

 אלא ואמר, ובקנאה בתמיהה בלולה בחיבה בתו על מנפרד אבא חייך
 כל העולם? צורת העולם? צורת תמרה, אמרה בעיניך? העולם צורת מה

 מנפרד אבא שאל ערבית. של בכפיה ככינה אותי מעסיק כולו העולם
 שאל אנו. עולמנו אותי? מעסיק מה — אותם? מעסיק ומה בתו, את

 תמרה, אמרה בעיניך? אנו עולמנו מצטייר והיאך בתו, את מנפרד אבא
 חירות מנפרד, אבא שאל זרים. עול משעבוד בשחרור בחופש בחירות

 ומוויצמן הציונים ומסוכניהם האנגלים מן חירות תמרה, אמרה מהו?
 ממרתף אם אנגלי שגץ לו בא מפא״י. וראשי הסוכנות ראשי ומסוכניו

 ומנהיג לראשינו אלוף עצמו ומרכיב לורדים מבית או שבלונדון אפל
 בהם אחת בעיטה שכמותו. יתכן אחר שקץ של פקודתו לפי עולמנו את

 הערבים מנפרד, אבא אמר הארץ. מן אותם לזרוק שבהם היפה במקום
 מן תמרה, אמרה האנגלים. את לזרוק רוצה ואת לים אותנו לזרוק רוצים
 שהשפענו אנו המדבר. פראי לבין בינינו ההפרש הוא וזה לים, ולא הארץ

 לאכול להם ונתנו החלאה מן אותם הוצאנו שבעולם, הטובות כל עליהם
 להם והעמדנו עליהם שהיו הסמרטוטים תחת טובים ובגדים לשובע
לפני אבל לים, לזרוק הם מבקשים אותנו עיניהם, את שירפאו רופאים

 המתאפיין הראשונים, הדורות מן הארץ בן של הטיפוסית דמותו את כאן מגלמת תמרה 57
 והחינוך הציונית האידאולוגיה ידי על בעיקר שעוצבו והקרבה גבורה למעשי בערגה
 של יהודי טפום ״לברוא האומה״, גבורי אם כי אומה, בני ״סתם לחנך רצה שלא העברי.

 טורוב ניסן כתב כך וגבורתו״. חרבו על החי חופשי, יהודי הגבור, שמשון הגלעדי, יפתח
ח התרבות ״עבודת במאמרו א  ועיין .11-9 עמ׳ תר״ף(, יורק )ניו 38 התורן ישראל״, ב

.133-128 ׳עמ ,47 מס׳ הערה לעיל במאמרה אלבויס־דרור רחל



 הערבים אבא, לך אני מבטיחה זה דבר ככלבים. הם מתרפסים האנגלים
 שהיהודים על אללה את ולברך להודות הם ויכולים לים, אותנו יזרקו לא
 אמרה כך? כדי עד ואמר, בשפתיו הרבסט צייץ לים. אותם זרקו לא

 מנפרד, אבא אמר מזה. ולמעלה כך כדי עד אבא, כץ אבא, כן תמרה,
 בתי, לך אומר אני זה דבר אבל מתאכזרים, ואינם היהודים הם רחמנים

 גרועים אכזרים נעשים כשהרחמנים לעמו. ואבוי אוי מתאכזר כשיהודי
58(.472—472) באכזריותם שנולדו מאכזרים הם

סיכום

 של הארכיטיפי גידולו כפרי תמרה של דמותה את ומעצב מוליך שני חוט
 של למידות הארצישראלי הצעיר את המביא חינוך הארצישראלי, הציוני החינוך

 כולו העולם כל קולוניאליסטית. והתנשאות כוחנות אתנוצנטריות, אופק, צרות
 שעולה זה בוטה מאמר ערבי. של בכפיה מכינה יותר תמרה את מעסיק אינו

 הסרקסטי ללגלוגה שלו הגזעניים המתאר בקווי דומה סרקסטי הומור ממנו
 מראה תמונת זוהי היהודי. השוחט של והסנטר הלחיים צמות על תמרה של

 בדברי המספר)המובאת לדעת היהודים. את הנכרים רואים שבו לאופן הפוכה
בדמות משתקפת זו רחמנות היא. רחמנית תרבות היהודית התרבות הרבסט(

 באידאולוגיה ביטוי לידי כאן באים תמרה של החינוכי ועיצובה הארכיטיפית דמותה 58
 ביותר הקרוב באופן כמגלמת לזהות בחר שעגנון זו — שלה השובניסטית האקטיביסטית

 גון הנושאת ומתנשאת כוחנית תרבות זו היהודית. לתרבות המנוגדת העמים, תרבות את
 הערבים ראיית ,49-46 עמ׳ בידו, ועט שלח פורת, למשל עיין מובהק. קולוניאליסטי

 יונתן של הטרום־כנעני האידאולוגי באקטיביזם מצויה ופרימיטיבים פראיים מדבר כבני
76-74 עמ׳ רטוש)שם,  בבערות, המצטיינת האתנוצנטריסטית גישתה לגבי וכך (.58-57,

 לואידור של ב״יואש״ למשל עיין תמרה. של אינטקלטואלית ומוגבלות סגירות שטחיות,
 עיין וכן נאורות״... ארצות לי ומה דימוקרטיה לי ״מה :232 עמ׳ (,46 הערה )לעיל

 ולגישות העבודה לתנועת לגישתה גם וכך ,128-126 עמ׳ בא, הוא מקרבנו אלבויס־דרור,
הרבסט, בעיני נתפסים היהודים (,76 ׳עמ ויצמן)פורת, של המדרש מבית הציונות של

 ותרבותם כרחמנים, (,308-304 עמ׳ )שם, הדיון אותו כל לאורך המספר בעיני כמו
 מבית הגויית הכוחנית התרבות השחיטה. בהלכות מתבטא זה ודבר רחמנית! תרבות

 תרבות לעצמה שאימצה בכך באכזריותה, מתאפיינת האקטיביסטי־רוויזיוניסטי המדרש
ד, קידושין ירושלמי ועיין ותרבותה. הדתית לזהותה והתכחשה לה מתאימה שאינה גויים

 רחמנין לישראל, הקב״ה נתן טובות מתנות שלוש דוד: אמר שעה ״באותה ע״ג(: )סה א
 ״וכן אומר: יז יט, ביאה איסורי הלכות החזקה, יד והרמב״ם, חסדים״. וגומלי ובוישנין

 לו חוששין חסד להם גומל ואינו הבריות את ושונא אכזריות או פנים עזות בו שיש מי כל
 תכונתם שהיא — רחמנותם שהמירו שישראל זה, מכל והיוצא הוא״. גבעוני שמא מאוד

באכזריותו״. שנולד ממי הם גרועים באכזריות — הטבעית



 הם גרועים אבזרים נעשים כשהרחמנים השוחט. ובדמות היהודית השחיטה
 הארצישראלי לצעיר באב־טיפוס בעצמה תמרה באכזריותם. שנולדו מאכזרים

 תרבותה זו האכזרית. הנכרית התרבות את לעצמה וסיגלה מטמורפוזה עברה
 תרבותם וזו הנורמלית, העמים תרבות זו משטוטגרט, הבלונדית הנערה של
 מדינה לכונן אפשרות אין שבלעדיה שאפשר הארצישראלית, הציונות ילדי של

 דברי ואת חנוכה נשף סיפור את להביא המספר בחר כן ועל נורמלית. לאומית
תמרה. בפי הקווקזי הרופא

 של בדמותו הראשון החלוצים דור את התרבותי בדיונו מנגיד הסופר
 הציונית. ותרבותם מולדתם נוף תבנית מעוצבי הארץ בני עם טגליכאט
 בצלם. שנברא מי של תרבותית איכות על שומרים הראשון הדור בני החלוצים

 רחבה ובגישה המדע במקצועות משולבת כשהיא הישנה בתרבות דבקו הם
 את טגליכט של והאוטופית האידאלית בדמותו מקיימים הללו והומניסטית.

 תנועת של האידאלית דמותה זו מלאכה. עם תורה המשלבת חז״ל, מסורת
 היחידה הסינתזה אולי וזוהי המספר, אותה שרואה כפי המתונה העבודה

 הביא כן על ישראל. בארץ היהדות של לאורה לאומיים חיים לקיום האפשרית
טגליכט. בפי מיפו והשוחט הבלונדינית״ ״הבסטיה סיפור את המספר

 תרבותה את כמייצגת תמרה של הארכיטיפית דמותה את לעצב בחר המספר
 מגולמת שהיא כפי והאכזרית הכוחנית בדמותה הציונית הארצישראלית הנוער

 באידאולוגיה לדעתו ביותר. והחריפה המהפכנית הרוויזיוניסטית, באידאולוגיה
 הנערה של בדמותה המסתמלת האכזרית החילונית, הנכרית התרבות מגולמת זו

 הכוח להפעלת הסייגים את המסירה תרבות זו שחיטתה. ומנהגי משטוטגרט
לשחוט. ומורשה רגיל מבניה אחד שכל בכך



קיצורים

א, הולך ״הוא אלבוימ־דרור, ר׳ = בא הוא מקרבנו אלבוים־דרור,  בא הוא מקרבנו ובו
ש: העברי ת על החד )וזשנ״ו(, 12 אלפיים הראשונות״, העליות של הנוער תרבו

.135-104 ׳עמ
 ירושלים ישראל, בארץ בית״ר אשכנזי־שטיין, א׳ = בא״י בית״ר אשכנזי־שטיין,

תשנ״ח.
שלום, שלום, מ׳ וחסידות, חסידים בן־ ת חסידים בן־ ת וחסידו פ תקו ת שני בית ב פ  ובתקו

.1998 תל־אביב אוניברסיטת דוקטור, עבודת השמנה,
ת ורטהיים, ת הלכו ת ורטהיים, א׳ = והליכו ת הלכו ת, והליכו תש״ך. ירושלים בחסידו

מי, הצבאי הארגון מערכות ניב, ד׳ = האצ״ל מערכות ניב, .1976-1975 תל־אביב הלאו
שמ״ט. ירושלים בידו, ועט שלח פורת, י׳ = בידו ועט שלח פורת, ת

ש״ט, שבחי )מהדיר(, רובינשטין א׳ = הבעש״ט שבחי רובינשטין,  ירושלים הבע

תשנ״ב.
.1984 תל־אביב שביט, י׳ = כנעני עד מעברי שביט,

ת בואי: שירה, בואי שטרן־קטן, ד׳ = שירה בואי שטרן־קטן,  בשירה עומק תבניו
.1992 ירושלים עגנון, לש״י


