
 עגנון ש"י נואת שלשום" "תנוול בעקבותסיור
 משהזעות אחי ושהים עגלון ביצירות שקוראים נזייש

 עגלון. בעקבות לסייר שיוצאים גזי וישהדברים,
 ספרותיים סיויים מדייך אני האחרונתבשלים
 אוהב שאלי הסופרים ואהד ספרורן, יצירותבעקבות
 לגדול נחשב עגנן עגנן. ש"י הוא בעקבותיהםלסייר

 הישיאלי הסופר גם והוא בסרט, העברייםהסופרים
 כשנזואל לולד הוא לספרונה נובל בפרס שזכההיחיד
 1888, ב בגליציה אשר YN'YII בעיירה op'Y(Yיוסף

 לוה בשכוכת והתגורר ב-1909 בצעירותו לארץעלה
 "עגועון' הראשון סיפורו את פרסם גם )כאןצדק

 שוטם לשאר ושם ב-ב191 לגר)זגיה ירד AY(ll),בשכזו
 ושרכס אסתר את בגרנזליה נשא הוא שגם.עשרה
 ב-4נ19 ורק והושדת, איחולה ילדיו לו וגולדולאשה
 כדי בגפו לארץ עלה הוא באש A~y שביתולאחר

 הוא והפעם ובשפחתו, את ולהעלות בהלהשתקע
 בין הנזתה בייושלים. ולהתגורר לעלות לחושהיה
 בשונן עגלון עלה שאליהן הערים שתי לירושלים,יפו

 שלשום" "תגזול הרו)זאן את מפרנסות לאיץ,עליותיו
 שכל ערים, שתי בין ומטאפיזי לנרתח הופךוהוא
 כשתי נתפסות והן אחר עולם מייצגת מהןאחת
 לזכור יש מהותי. באופן לזו זו ובקוטבות שהןערים
 ביפו וחי התפקר לארץ הראשונה בעלייתושעגלון
 הוא לארץ השלייה בעלייתו ואילו הולי, שלהיים
 ולחיות בייושלים לגור מכוון באופן ובהר לדתהזר
b"hושליחות. משהזעות של ll~AY לשילוי ביטוי לוט 
 לאסתר שכתב באגי~ת והן ביצירותיו הן בושהל

 ההנ(תרליין בהיפר ישווט לאחי פורנסנו )האגרותרעייתי
יקירתי"(.

שממתאשר!
 תקופת את עגלון לנתאר שלשום" "תגזולברומאן
 הוא הרונזאן גיבוי )1914-1904(. השגייההעלייה
 בוצ'אץ(. )היא ובשבוש לארץ העולה קומר,יצחק
 שהוא ולאחי ליפו עולה הרו)זאן גיבור גםכעגנן
 כל לאורר לירושלים. עולה הוא גזמנהנכזב

 )זתהבר הוא ביפו העולנזות. בין קרועה דצ'ותהוא הרומאי
 צבע A~yJ הוא ובירושלים חולין, היי וחילסוגיה
 הקנאים גדול של בתו שפרה, את לאשהונושא

 לאשה נושא כשהוא גם שערים. בהזאהההרדים
 ואקבל הוא קרוע. )שאר הוא ומשהרד, שפרהאת

 אך לו, הקרובה הסביבה של D"hA אורח אתעליו
 ושעשיו. ועם עולמו עם שלם ואילו מהליט אילוהוא
 יצהק בלק. הכלב הוא היצירה של הבישעהגיבור
 בשעה בירושלים, הבוכארים בשכולת בכלבפוגש
 הכלב על כותב הוא הקדש. כתובות צובעשהוא
 גוילו ומר יע ומאז ובשוגע", "כלב הבתובתאת
 הכלב.של

 בלק, והכלב קומר יצהק בעקבות לסייר יוצאיםאלו
 בעקבות סיורים של שוגים ושסלולים לבלותגיתו

 ההלופת אהת את כאן "A'y שלשום". "תגזולהרו)זאן
 שאין ומובן היצירה, בעקבות לסיירהאפשריות

 להיות אגזור הסיור היצירה. לקריאת תחליףהסיור
 )זכייים אילם שעדיין לאלו היצירה, לקריאתזרז

אותה.

 בשער שכאן כיוון הסיור, את לפודה נבהרה זותהלה
 הכלב "נינער בלק: שנזו את הכלב קיבלהאליאנס

 רצוען והתחילו כאחת כולן קפצו ונתבהלו. רגליו שמעווצר,
 חברת של הספר בית אצל ועמדו לרוץ כח בהן היה שלאעד
 וראה הספר בית שערי על הכלב הביט חברים. ישראלכל
 בו נכנסה ורעות. אחווה דרך בזו זו משולבות ירייםשתי
 מזו זו זזות ידיהם שאין אדם בני בבריות ונתקנאקנאה
 שוטה אותו היה ולא מהם. נרדף שהוא עצמו עלונתאנח
 ככלבים. ארם כבני שווים, הכל ורדיפות שנאה שלגבייודע
 ואמר, בזנבו כשכש הספר בית שערי על יושב שהואעם

 טעם מה ילמדוני אפשר חכמה, מיני כל מלמדים כאןהרי
 הכלב קפץ המנהל. ערצא עד הפעמון צלצל לא שנאוי...אני

 של בעיניים אדון באותו והביט מקלו את וליקלקכנגדו
 אדון, ממך בבקשה לוחש, היה שעה אותה וכלבקשה...
 זוג נטל עבריות, אותיות המנהל ראה כאן. כתוב מהראה

 לימין. משמאל כדרכו קורא והתחיל לעיניו וזיווגםמשקפיים
 אנשי ואמר, חייך בלק. וקרא וצירפן האותיות אתזיווג

 בלק אחד רשע שהיה ויודעים בחומש בקיאיםירושלים
 ראשו על לכלב החליקו שמו, על שלהם לכלביםוקוראים
 אבל חמיה, והיה בלק לו שקורא הכלב שמע בלק. לווצייץ
 תמול )מתוך מלק" לקרותו יכולים אנו אף כך אם נעלב.לא

 292-290(. עמ'שלשום,



א aa. אצםאל  4
 ה"אליאגס" על פרטים לאיסור השוב זובתחנה
 אליאנס. הספר ישבית ששרד השער עלולתצפת

 הוא וכיום הביים ישראל כל ברהוב ענזדהשעי
 על שנבגה כלל ועיכז לבגייו 0)זור יפו,ברהוב

 בוחר , צרפתית באליאנס שלמדו שיכוווןהורבות'ו.
 משמאל עביית הקורא ה)זגהל על ללגלגעגנון
 לשנזו ונזגיע "כלב" המלה את קורא הוא וכרלינזין
 ואילך. ושכאן ביצירה שנזו וזה "בלק". הכלבשל

 האגגליקגי החולים בית - שגייהתהגה
O'ylh)בקצה וממש ה"דוידקה", לכיוון יפו רהוב את 
 זרים( דיפלומטים לילדי אגגליקגי ספר ביתהיום שנזשנ4" האנגליקני ההולים בית הכיצא הגריאיםרחוב
 ב-1896 הוקם שהוא כתוב ההולים בית ותשקוףעל
 כדאי זה בהקשר האנגלי. הנזי0יון של ההוליםכבית

 הנביאים ברחוב שהוקידו b'5lhA בתי עללהרחיב
 ועל ההולים"( בתי "רהוב היה הראשני כינויו)ולכן

 לארץ הנזעצמות הדירת עם המיסיוןפעילות
 העותמגי הסולטן של שיבה לאחר לירושלים()וכנזובן
 המעצמות. בחסדיב-1840

 שלשום"; "תפזול איתור לקייאהקטעים
 שהייתה קטנה אותה והיכן הבית, בעלת את יצחק"שאל
 קטנה אותה ריבה, ציפה אמרה באכסניא? אתכםמסייעת
 בריאה. ותעמוד והלוואי המיסיון, של החולים בביתמוטלת
 ריבונו אוי .... ביהדותה שתעמוד הלוואי בריאה, תעמודואם
 באמת לעבדך כדי עירך לירושלים יהודים באים , עולםשל

 ומשומדים ותתלואים וייסורים צרות עליהם שולחואתה
 492(. )עמ' וגו'" זרה לעבודה שמפתיםומסיתים

 שירצה לפזי בסיור להרהיב גיתו הנזשונזדיםעל
 פייגגולד. לבתי הכגיור בנפוףלפגות

 גושה זכרון שכוער - שלישיתתהגה
 יעילה. גפנה ואז ילין רהוב עד פיג0 ברהובגלך
 ועל משה זכרון שכוגת על פיטים יינזסרוכאן

 השכונה נזהמיי0דים(. אהד היה ילין )דודומייסדיה
 הומר: משה זכרון בתקנות ואילך. 1906 בשנתגבנתה

 בשורות קודמות בהברות כגזו ייבנו לא"הבתים
 בספן לבדם, נבגים במם שגי בל רק יהד,ארוכות

 עבריו". משלושת לפגיו פגוי כוקום יהיה בית כלכי

 לקריאה:קטע
 ליפו. וחזרה חודשים ושני חודש בירושלים סוניה"עשתה

 וכל עייפים... הימים אבל בירושלים הלילות יפיםאמרה
 זכרון או משה אוהל או משה, קרוי בירושלים שםמקום
 לאחד להגיע אתה רוצה משה. מזכרת או משה ימין אומשה
 למשה, שנטפלה מלה אותה אתה שוכח הללו המקומותמן

 שרצית" זה למשה מגיע אתה ואין למשה ממוטה הולךואתה
 156(.)עמ'

 יכרון בשכונת העברית הגגוגסיה - רביעיתויתנה
משה
 אפרים רחוב דרר ששיאלה הפגה ילין דודמרהוב
 בנזבגה 17 הגיז ברהוב הגיז. רהוב עד וגנזשירכהן

 הגלקסיה ב-1909 שכנה וטרה" יכתר ישיבת בוששוכנת
 של אופיה על להרהיב יש זה ברהובהעברית.
 הילוג'ת, ומשכילים כשכוגת בראשיתההשכרה
 השכונה. מבגח את לתאר הבים שורות עלובתצפית
 הממדות וכל התחרדות של תהליר עברההשכונה

 האהרוגות בשוגים הפכו בשכונה שקנזוהמשכיליים
 להצביע גיה בשכונה )בסיור הרה ותלנזודילישיבות

 כאלה(. נזבליםעל

 לקריאה:קטע
 חדר לו ושכר חדרו את לה והניח )קומר( יצחק לו"נתרצה
 שעלינו קודם אחת שנה נבנתה זו שכונה משה.בזכרון
 שעשויה השכונות, משאר משובחת והיא ישראל.לארץ
 לעצמו, עומד בית כל הבריאות. חוקי ולפי מתוקנת תכניתלפי

 שעתידים הרחוב, לצידי נטועים ואילנות באמצע, מהלךורחוב
 שרופא פי על ואף החג. לסוכות וסכך החמה בימות צללתת
 ,ומים מים צריכים שאילנות אילנות, יטעו שלא הזהירחכם

 פי על אף הקדחת, את מביאים ויתושים יתושים,מביאים
 ואשה אותם, ומשקים מפיהם ומקמצים אילנות, נטעוכן

 כך מעולה שהשכונה כשם הרכים. ילריה את בהםמודדת
 רודפים ואין לבריות, ונוחים לשמים נוחים מעולים.יושביה

 ומקצתם וחנוונים סוחרים מקצתם דעותיהם. משום זה אתזה
 237(. )עמ' וגו'" בעיתונים כותבים מהם וסופרים,מורים

 דירתי - חדישותולחגה
 תושה בזכרון ברנר של

 גצ'ץ D"h, הפץ לרחוב 'מוגה A~bJ הג'זושיחוב
 הדש פרן לרהוב וג)זשוך שלפגוגו ההרדןלשטובל
 נמצא 22 הדש פר' ברת,ב זה. לרהובהנזקב'ל

 ה"ה וו0ף מטוום זכזן בפרק גר שבו ווגברג,בוק
 "האהדון'. ודעיכת חבר בירושלים בהוותוברנר

 היח)(ים כזערכת על לנחפר כדאי זהבהקשר
 נזקורות ולשלב ועגנן ברגר בין שגרקנזההשיוהדת



b~'aaשאשיש8שש שלשר" 

 שהוקם הראשון העם בית זהו אותותיו. בוגתו תפזול מתור זה. בבית ברנר של מגוריו תקופתעל
 למשכילים, ושפגש ואקום והיה ב-1907,בירושלים ביקורו את האותאר הקטע את לקרוא גיאשלשום
 שכונתי; תרבות ובית )זתג"0יתעין )זלכוב: של בפונדק בהגרשל

 לקרואה:קטע
 ייטילי, ייטילי ואמר, לביתו קרא אותו מלכוב שראה"כיוון
 להשתמש רגיל אינו מלכוב לברנר. תה כוס והביאימהרי
 עמו, בלא ורגע רגע כל על לו מס בא כשברנר אכלבביתו,
 יצחק של עיניו זזו לא שעה אותה כל .... לביתו. קראלפיכך
 לא נצטיין שלא הנדכאימי של אחיהם זה, גדולמסופר

 הפועלים כל משאר חיצוני דבר בשום ולאבמלבושיו
 יצחק לו החזיר שלום. לו ונתן ברנר בו הרגישהפשוטים.

 מרגיש ואינו לברנר שלום שמחזיר משתומם והיהשלום,
 382(. )עמ' הוא"שברנר

 לשול ספר בית שישית(,השתגה
 ישעיה. רהוב עד ידיתה תתשיר הדש פרימרחוב
 מבגח רוז'ין, הסידות של תויה לתלמוד יתנגהגפנה

 הוקם הספר בית לפזל. ספר בית נו שכןשבעבר
 לודוויג המשורר היה המייסד ב-1903. זהבשיקום
 הרץ עליזה ידי על לכאן שגשלח פרגקל,אוגוסט
 פון שזרעון אביה של שתזו על ספר ביתלהקים
 ידי gy שהוחרמו המוסדות אחד היה ןהל)זל.

 זה בהקשר בעברית. שם שלייסדו בגללההרדים
 ההרכזות ועל העברית הלשון תחיית על להרהיביש
 אהד ולכזל. אליאנס בושכם השוגים, הספר בשלגד

 הייתה מוסדות או אגשים יגד לחרסיותהדרכים
illyy~N1כלבים. לזנבות שיוקשרו הרגזות פתקי 

 לקריאה:קטע
 בירושלים ספר בתי להתקין פרנקל אוגוסט לודוויג"וכשעלה
 שכתוב פתקאות בהם וקשרו זנבותיהם מהם כמהנתנדבו
 אלא עוד ולא ומנודה. מוחרם פרנקל לורוויג אניעליהם
 פרנקל כשקבל אדם, בני מבריות יותר בגבורה כלביםשעמדו
 ידינו ואמרו המחלוקת בעלי רוב נרתעו הקונסוליםלפני
 עד עצמו לייגע ההיסטוריון יצטרך הרבה בזה היולא

 מתחילים והיכן אדם בני מעשי מסתיימים היכןשימצא
 471(. )עמ' כלבים" שלמעשיהם

 . bVA בית 'שביעית,4תהגה

 הרב של למועבר ששיאלה לפגות יש ישעיהוושרהוב
 ושבגים לשי כנגיעים משם )אופלטקה(,פראג

 שהזמן ישן הנבגה וביגיהם ומסגד( )קברמחלפים

 לקריאה:קטע
 בחברת קצת דעתו להפיס העם לבית )קומר( יצחק"...הולך

 כינוס בית שהוא העם, בית בשבח מפליגים יש אדם.בני
 ויש ישראל, תחיית ודורשי דעת מבקשי העירלמשכילי
 כן ואינו כן להיות העם בית היה צריך ואומרים,מקנטרים

 ובאים ואבנים קוצים שמגדלת גדורה לחצר נכנסים....
 מכאן. לו חדרים ושני מכאן לו חדרים ושני גדול,לאולם
 אחד ובחדר ספרים, ומשאיל הספרן לו יושב אחדבחדר
 שהיום השעות מן יתירה שעה להוציא הרוצים כליושבים
 להתייעץ שם מתכנסים הוועד ראשי אחד וחד בהן,מרובה
 וגו'" מזנון מעין משמש אחד וחדר העם. בית עסקיעל
 327-326(.)עמ'

 ,במת בגי -,,נ,ת ,ק)ו,גיתהלתגה,
nYh~כללית הולים קופת לכיוון שטראוס רחוב את 

 בית עומד שם ברית בגי לרחוב יגנזשיר)משמפולגי(
 הלאורזי הספרים בית את שיודש זה )זבגה בריוםבגי

 לקראה תהילה ב-ב190. כאן והוקםבראשיתו
 "גגזי וכן אברבגאל" מדרש "בית הלאונייתהספריה
 ההיסטוריה על להרחיב לתו זה בהקשריסף".

 מקק בלפור צילום: ברין בגיבית



פי
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 שלו והגלגולים הלאורזי הטפרים בית הקנזתשל
 העברית באוניברסיטה כיום שלו הקבע ביתעד

 לכאן לקלע שלשום תגזול ברו)זאן רם.בגבעת
 שאד: וששעשע והתיאור בלק,הכלב
 ובן ספרים. מלא אחד לבית מדעתו, שלא ונמלט"ברח
 יושבים המדע. אוצר הספרים לבית גדא, ביש אותוהגיע
 מפורסמים, מלומדים הדעת כלילי מחוכמים, חכמים שםלהם

 וכותבי השערות משערי מקראות, ומתקני נוסחאותמנסחי
 וקונטרסים לפניהם, וספרים בידיהם וקולמוסיםהערות,
 וגו'" ורבים פרים ופרים רבים ועבים, מעוביםופינקסים

 289(.)עמ'

 חז)וביץ רהוב דרר י)זי)ה נתעקל ברית בלילסרהוב י" י ל ,ל,' 4י לן )4ך"ל'"ןלנ")ז ih1viuinii לה71ל
 יהודה בו התגורר שם 13-11 אתיופיה לרהובונפנה
 ואת העברי הבנילון את היבר ושם ששפכתועם

 בזול עוה"ד הבית לאור. והוציא שעררהעיתוים
 האתיופית.הכג)(יה

 לקריאה:קטע
 כדי מועד לעצמו ונטל מלאכתו את יצחק הניח היום"אותו

 את יצחק שהיליך וקודם .... ירושלים את לחבריולהראות
 ואת הבזכרים רחובות את ביקרו החומה מן לפניםחברינו
 יהודה. בן ואת בצלאל את התימנים, של מגוריהםבתי

 להם והראתה עין טובת בם נהגה יהודה בן חמדהוהגברת
 וכן האסורים, לבית יהודה לבן לו שהכניסה השולחןאת

 מכונסת העברית הלשון שכל הגדול, הארון את להםהראתה
 וגו'" היא שיצרה המלים עד אלהים ברא מבראשיתבו,
 331(.)עמ'

 פיי)גולד בתי לכיוון, לפגות כאן גיתו ביניים:הערת
 אלה שכעות של הביטוי על ולהרחיב שבעהנהלת
 האפשרות כמובן וקיינזת שלשום", "תגזולברו)זאן
 קומר יצחק איוצא שם שערים, הזאה לכיווןללכת
 רזותו.את

 עשיריתו:תהגה
 ברהוב IIThJ הגדולה", שערים,,,,"הישיבה)זאה

 נזורד בקצה בהר"ן. לרהוב דשם וניכנסאתיופיה
 ה)זכוגה השער דרך שערים להזאה )יכ)0בהר"ן
 'עקב עין לרהוב אותנו שיוביל השער ליפתא"."שער
 ושהשוק רחוק ולא שערים, )זאה שוק שוכןשבו

 lblO את ג0פי כאן הגדולה". "הישיבה אתנראה

 )זתרהשת הגדולה הישיבה בתור קומר. יצחקשל
 מאז בלק. הכלב עם קומר של השגייההפגישה
 "כלב בכתובת בלק הכלב את צבע קומרשיצחק
 הכלב נרדף בלק, הכלב בו שדבק וגראזוששוגע"
 והנוצרים ה)זו0ל)זים בהצרות ורק היהודיםבשכנות

 יסתור ושעוגה הכלב ~y'A היצירה בסוף לו.רווה
 של דרשתו באנזצע כאן האנזק. את להתשרצון
 גלינזתו תחת הכלב אסתתר פורקן, יקום גרונםרבי
 ושהשבת ושלאכת היא הרב של דרשתו הרב.של

 בתוך ההרדית. הדרשנות על 0אטירה והיאעגלול'ת
 והוא הכלב כפלי הדור שפגי הדרשן טועןהדרשה
 הכלב פויץ עת באותה בלק. הכלב אתואזכיר

 מזהותה. ומתעוררת 587( )ענז' הרב של)זגלינזתו
 ומתבע, עומד קומר יצחק ויק בבהלה גסיםכולם
 הכתובת רזן פוחד שאלו כווון ב)זתיחש, נפשבשוויו,
 כתובת כתב שהוא וודע הוא הכלב. של עורועל
 הקטסטרופה. הנתרחשת ללכת פונה כשהוא מזמשזו.

 לקרואה:קטע
 לו, הוא הולך בליבו, מהרהר כשהוא ראשו בלק"ניענע

 לשונו נשתרבבה ומשוסה. ורמוס בזוי כאן נשאר אני -ואני
 למקומה אותה להחזיר ביקש וליפול. להישמט שעמדהעד
 בין מחלחל מתוק חלחול התחיל להחזירה. יכול היהולא

 ותקע הכלב עליו שקפץ עד לילך יצחק הספיק לאשיניו....
 595(. )עמ' ונשכו" שיניובו

 ונעלו מיוחד לחדר והכניסוהו בחבלים יצחק את"קשרו
 מים לו מביאים והיו התריסים, את והגיפו הדלת אתאחריו

 בכל והולך מחלחל היה הכלב של )ארסו( ריסוומזון....
 לבסוף פניו. ושרירי גופו שרירי נשתתקו לבסוףאבריו....
 נפשו את פלט לבסוף עיניו. ושרירי לשונו שרירינשתתקו
 צחוק לא לפניו שאין הרוחות לאלוקי רוחו והשיבהכואבת

 605(. )עמ' ראש" קלותולא

 D"On והוא מוש, יום עד חייו כל קרוע נשאריצחק
 כשהוא הייואת

~,py 
 מזוות. עד בחבלים

 0כרוולוו7 יצירות בעקבות ומסייר נוהג משורי, - חקקבלפור
בירושלים.


