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מאת משח שמיר

שתי פנים להן, למוסכמות, יש מוס־
93וח לאמירה, ויש מוסכמות לשתיקה,
יש לזכירה ויש לשיכחה. כופרים
שנקלע שמם לבין המוסכמות, פעמים
גל כך פן המוסכמות הם, עד כי אין
חדלים להזכירם. ופעמים כל כך מן
המוסכמות הם — עד כי אין איש

טורח להזכירם או לזכרם.
כשורה הראשונה של הקל8סיקנים
שלנו, שאיו הלפני־המוסכמות הרגילים
עוסקים במוניטין שלהם, מצוי המספר
ק. בז־ צ יו ן, שבימים אלה מלאו
עשרים וחמש שניס למותו. משיתברר
עוד. ני מספריו מצוי לקונה אי לקו-
לא רק הכרך הכבד של "דביר'/
שאינו ספר עובר לקורא לפי כובדו
ועריכתו, אלא הוא ספי־אצטבה מוב־
הק: םשיתברר, איפוא, כי גם הקרואה
בו אינה נפרצת ביותר, כנראה —
*א נוגל אלא לעמוד ולהשתומם על
*מה זו, שהיא כל כך דלה בסיפור
ובספר ואף־על־פי־כן אינה חוששת

לאיגרותיו, המעטים שיתכסו באבק, אם ו
** בעפר.

אין שום ספק בכך, גי בכמה מת־
זויסי הסיפור העברי ראש וראשו! הוא
*. בן־ציון לא רק משום שהקדים לג-
טו? בהם טגל חבריו — במובן זה,
גבכ0ה טובניט אחרים, היה הוא סופר
*<< ל ו ז גדול — אלא משום שנתן לנו
גהס את היצירות הטובות ביותר בסס־
ייתנו. איו לק. בן־ציון מתחרה בת־
, ואף ב0־ ד ל י ה על  ר  ו פ י ס ה חוס 
*0 1וי* לו טי תחרות רבים —
בתהום סיפור־החווי ווקצי מחיי י/עי
יירה — טזגיפ אותו כפה מסיפוריו
מקגויינימ טווחו תואר קול ראש ורא־

.**

נ
ארזי י1.<)לאסי* בספרותנו עסק הר־
11 בילדים. נושא למחקר בפני עצמו
מיא סוד ה ע ל 5 ו ת 1 של הילד 18
הסיפור העברי — עד לחידוש הופעתו
"האיצישראלי החדש, ה"צברי". נסיפור
8גל מקום, הספרות ה"קלאסית" הר־
2!/ד, לעסוק בילד היהודי, והיטיבה
<עסוק בו, ני&ליק נתן לנו את יל־
חתו נשיר ובסיפור, מנדלי נתן לנו
את חירשלי, שלום עליכם הציף או־
תנו בקהל ילדים עליזים ובדוהי־דעת:
אן איש טהט לא נתן לנו יצירה השו-
בה כל כך, מזעזעת כל כך, עמוקה כל
" של ש. בן- ה צ ו צ ר ש  פ נ . נ כך, 

ציון.
ההבדל בין ילדיו של ש. בן ציון
לנין שאר ילדים שהעל־ חבריו נעוץ
באותה תכונה, שעשתד, את המסטר
לאחד טאנות הפדגוגיה המודרנית בע-
מנו. אין הוא מתרפק על זכרונות יל־
דותו גביאליק: איו הוא רואה את
ילדו כפרט הבא להעיד על הכלל,
ן אין היא סתם אוהב אותו כמנדלי
: אלא רואה וכהבגו, כשלוכ עליכם
הוא בו דמות אדב שלמה וגמורה,
בעלת עולם חוויות ירגש, בעלת טא־
י יבקיפ דרמטיים, בעלת יסירי נפש לא

8חות מיסורי גוף.
גישה רצינית ומעמיקה כזאת לילד,
דומני שאין לה $!ה בספרותנו. ואס
נבקש בספרית העולם משהו בדומה
לה, נמצאהו, דימני. בקצה האהרשל
אירופה, גאירלאנד של אותמ ימי רא־
•זית המאה, באירלאנד שנתונה היתד,
במוחנו במאבק כפול לשחרור לאומי
ולהתנערות מכבלי דת. באירלנד של
ג'יימם ג'ויס. הפרקים הראשונים של
.דיוקני של האמן באיש ?עיי" דומים
עד להדהים לפרקי "נפש רצוצה",
אשר הקדימו להיכתב בעשר שנים
בקירוב. שונים הם. כמובן, לגמרי בכל
סימניהם החיצוניים. אך זהים הס
י ב צ מ ב לגמרי בקווי היסוד שלהם, 
היסוד. לאשר יבקש להעמיק בהשוו-
אה זו. מציע אני להעמיד זה כנגד
ש בשני הסי־ נ ו ע ה זה את פרקי 
8וריט הללו, לדוק את דרגי ההרהור
וה.חלופ בהקיץ" של שני הגיבורים
הקטניפ, 11 למשל, את תטונת קוצר־
מראות מפאת חסרון־המשקפיים אצל
גץיס, בהשוואה לתס־נת טשטוש-
הראות 0הטת דמעות אצל ש. בו-

ריין.
נ

חגינו? מוזרה - ואולי לא שלילית
ניו1-1ף _ יש לד,ם לכל הויכוחים הספ־
^?רותייפ הנוראים ו*כל התיאוריות הה־
ישובות והכבדות. שהם נמסים וטתנט־
<<פ ונמוגים לגמרי בפני סיפיר טוב
אחד. כל אותו ויכוה נכבד. למשל,
שביו שוללי ספרור. שלילה הגולה
לבין שוללי השוללים — כמה ל!!
מציאותי ולא מעניין הוא נראה לנו-
בח סיפור ג,,ז ק נ ים" של ש. בן־
ציץ. מה הוא סיפור זה — חיוב הגו־
לה או של-לתה? מה;ך הוא לאהבת
היהדות או לשנאתה? — שאלות
ה, ותשובה .שאינו תופשות" הן איי
עליהן אי! - כי .זקנים' סיפור טוב
הוא, סיפור טוב. ותו לא! זה היא
סיפור על שני בני אדם יקניט, איש
ואשתו, על ק1 שנתרוקן בבניו. על
בדידות, על גחלת אהבה דלה, שהיא
מאירה לשניים אלה כשמש גדולה, על
ניצוץ קטן של שמח־ שמחמם שניים
אלה במדורה גדולה של אש. זה הוא
סיפור על קטנות שהן גדולות, שאין
גדולות מהן — ובמה אמיתי הוא
הסיפור, נקי מאבק אפקט, פנוי מרח-
מנות טזוייפה. בלי לזייף, בלי לפאר
ולרומם. בלי לקלס ולשבח — כמה
אהגה מעורי סיפור זה אל שני גי-
בוריו הזקנים, אל נל זקן שבעילם,

אל :ל אדם!
-מה שחסר לספרות הגולה איננו ,סוג" או -כיוון" נבון יותר של סי
פורים. אלא פשוט סיפוריב טובים יו-
; יותר סיפורים טובים. חד, אי מוטג
יותר סיפורים מעין ..זקנים" אי מעין
.איש הקהל". אף הוא מסיפורי טיטו־
ביץ לש. בן־ציון. היו מפקיעים את
ספרותנו בכלל מרשותם של סניגורים
שהיא שלה מטבעה — ברשות האמ-וקטיגוריפ, ולנ־חים אותה ברשות

נות האמיתית.
" יש בו יותר תנו־ הקהל ש  י א
0ה, יותר עלילה כב"זקנים", אך
שלמותו ואחידותו אינו נפגמות בשל
כך. הרי זה סיפור קצר למופת הראוי
~^ך 79748715
*ג ף, ניט סיגו תשי"ז- 57^.028

לעמוד עט מיטב הסיפור הקצר בעולם.
התיאור שלם, חי וחד־פעמי. קודם כל
ר' גיסי עצמו, על דו־פרצופיו, אוזר
לחוץ ואחד לבית, ושתי הבנות הרוו-
קות, ־הבן גכה־הרגליפ, השטוף במו-
חק הקלפים, וכל חלל הווייתה של
העיירה, ומעל לכל, כמובן — המעשה
עצמו, שאינו נגמר במוסר־ה&כל,
שחטא1 איבו בא על ענשו, שלכאורה
אינו נגמר כלל — ..ציור'י קרא ש.
בן־ציון לעולם מלא זה, ואולי בשל
זו הצניעות, זו ההכתםקות במועט,
הוציא סתהר, ידיו יצירה משוכללת

ומשכנעת כל נו.

ד.
.סיטוביץ כלה גושי חושך בתוך
חללו של חושך" — מצייר ואומר ש.
בן־ציון לילה של עיירתו בפסוק אחד,
ף זה. י ק מ וחריפות זו, צ מ צ ו ם 
דוגמה היא למופת ליכולתו הציורית
הגדילה, המקורית. המודרני שבין
המספרים הקלאסיים הוא ש. בן־ציון,
ומסימני השפעתו תמצא בין גדולים

• וקטנים שלאחריו, נם
בין אלד, שלא סיפרו
מעולם על הווי הגולה.
בשלושה תחומים עיק־
ריים יצר — בסיפור
ההווי, בסיפור ;!ל הי־
לד ובשביל הילד, בסי-
פור ההיסטורי או הת־
נ"כי — ובשלושה תחו־
מים עיקריים אלה הש-
פיע, וניכרת השמעתו

עד היום.

מימי שכבי באחת
מחלות־ילדוחי זכורים
לי ששת ברכי סיפוריו
של ש. בן־גיון לבני
הנעורים, עם ציוריו ה־
נפלאיט של נחום גוט-
מן. אותם ששת כרכים
£י— טבועים נזכרוני כאחת
/ מחוויות הקריאה העזות י$ד1~,
־?^< ביותר של חיי. איה י
£$¤8) הם הספרים האלה ז ?2
? האר ^$102 הניתן להשיגם
̂* כל לרכוש את סי0ו־ ־"—-^ ריו של ש. בן־ציון5̂̂
לבתי, למען תקרא ותשמח גם היא ?
מדות בהיתולן ובפקחותן, מלאות תר-בן־ציון. שלש מעשיות מחורזות, נח-והנה שאלי- עוד אחת: יש לו לש.
בשיבוטאי, ו"מטשה בשליח ציבור,ברינונן — .סנדלים בלים", "תעשהבות ושטחה, דשנות בלשונן וקלות
שעשה בחכמת הדיבור'. מדוע איו
שלוש אלה בספר אחד לבני הנעורים,
מצויירות בצבעי חן ופוגשות לכל
דורש ז חן היום גל גננת שהתחילה
לצייץ לפעוטותיה — עושה לה ספר ו
הן היום כל שבשל בשיר — שר בכ־
שיל, ואת חצציו ילעיט לתינוקות של
בית רבו- לפטרון נאה של ש. בן־ציון,
מנוקה באותיות מאירות עינים —

אין 6קום בשו? וז6פרי6 שלגי י
*ולט חשוב מגל אלה - שיצא לאור
טפו נוח לקריאה של מבחר סיפורי
ש. בו־ציון. בהם הסיפורים אשר הז־
כרתי כבר, ועמם עוד .חיים של פר-
הילדותי, נסה", ,ג1ל קצה גבול .
מעבר לתחום", .הגט", שהוא מראשו-
ני הסיפורים על יהודי טמסאות ירו-
שלים, ובו גם משהו מיסוד פתח־תקוה,
ואולי נם .מגנשה הנזירה־ סן הסיסר
רים ההיסטוריים, ועוד ועוד, לא יחסר

המזג.
ואשאל לאחרונה, אפשר שאלת תם
היא: מכתביו איר. הם? כרך אהד

לכל הפחות של מבחר אגרותיו י.
ה.

כרבים וטובים מבני דורו לא היה ש.
בן־ציץ מעולם רק סופר. בימי יצי-
רתו .ייטובים ביותר, באודיסה, היה גם
טווה. היה מו"ל, ערך ספוי־לימוד
והוציאם לאור. בבואו לאלץ, והוא
חלוץ סופרי ישראל, עוד הרחיב את
שטחי פעולתי — כינס. תרגם. ערך,
הוציא לאור. בתל־אביב הצעירה ריכז
במשו כמה זמן את עבודת התרבות
העירונית. אך כל אלה המלאכות,
המתישות ונוזלות החיות. לא נאספו
אל הקרן הקיימת ל1 לעולם הבא.
כרבים וטובים מבני דורו לא עשה בן־
ציון אלא חלק ממה שיכול היה לע-
שות בשדה היצירה הספרותית עצמה,
אולי מחצית מאשר יכול, אולי רק
שליש או רבע. מחצית זו, אי שליש
זה —הם הם הקרן הקיימת לו לעולם
ר ע ש ל הבא. אץ אנו יכולים אלא 
מד. היה נותן לנו טח יצירה מובהק
זד, אילולי אילצוהו גלגולי חייו לצמ-
צם יותר ויותר את התעסקותו בכתי-
בה ממש. אין אנו יכולים אלא להש־
תאית על ייח חיוני זה, שגפ העקירה
מנוף ילדותו וגידולו. גם קשיי ההת-

ערות בארץ לא יכלו לו.
נשוב אל סיפוריו. ושם ניטצא עטו
במחוז שאין בו כליה ואין בו ליקוי־
מאורות חדשים וחיים כביום כתיבתם.
כביום הגות אותם לב משורר, עולים
הם אלינו מבין דפי הכתב. זה הוא
סוד תחייה הסופר, זה הוא סוד תחיית
הזמנים. מעבר לשנים ולמאורעות
כבירים, מעבר למדינות וללשונות ול-
מרחק1 רוח, שהם גדולים סכל מרחק
שבחומר — מגלים אנו בטיטוביץ,
בטלנשטי של שמחה אלסר גוםםן,

מוצאים אנו שוב — את עצפנו.

אין תמורות וחליפות בעצת־לב של
מעשי אמן, ובמלאכת־מהשבת של שירה
עניין של עראי ואקראי, אלא מחוייבות
הן מציאותו של בל פיוט בהשתלשלות
הזמנים. דומות שורות של שירה לאותן
אמהות של מוניטין, שבתחילתו דמות־
דיוקנן מליאה בבליטותיה ומדויקת
בקוויה ושלימה בבניינה, אלא שבהמ-
שך הימים נשחקת טביעת־חיתמן ונמ־
הקת וסופן שהן יילדות אסימונים
וניטשטשה צורתן ורשמו עמם. עדים
היינו כיצד מרוב שימוש וחיקוי ניטלו
עוז ההבעה והדר גאונה של השורה
הביאליקאית וקצבה ורננה ופלאה וסת־
רה, ובבר הגיעה בפיוטו של דוד שמ־
עוני עד גדותיו 1ל השגור ואפיסת־
כוחותיו! הואיל וקמעה־קמעה נתגלגל
טור חוגג ורב קטם של שירה בפסוק
חגור שק של דברי חול כאילן בלא
צל. לא דיו שירה כדין דתו אף על פי
שפעם מעורבות היו פרשיותיהן ועד
היום הזה סמוכות הן זו לזו בעולמו
של הרגשי. יכול ויהודי בימינו מברך
על הפת בכוונה גדולה ואותה .ברכת
המוציא' שיהודי לפני אלפיים שנה
היה מברך עליה. אבל לא הרי שירת
ביאליק וטשרניחובסקי כהרי שירת
דבורה ודוד ויהונתן, אף על פי ששר־
שיהן של זו יונקות מכתב ולשון ומ־
מסורת וחרבות של זו. איבת־עולט ביו
אדיקות, בצורה ובתוכן, ;..ץ שירה של
אמת. אפילו אמנותם של עמי אסיר. הר־
חוקה, הודו וסין, שאין כמותה מחזיקה
בנוסחאות של קבע וגבולה בהן, שינוי
וחידוש אצלה בתור תוכה של מעיכת
המוסכמות שלה. לפיכך טענה של
שטות, ונם אמתלה של סניגוריה בד-
ברים המסיחים כלפי כל שאין דעתו
נוחה מן השירה הצעירה בארץ, שמ-
טבעו -קופא על שמריו הוא" ולבו לב

נעול לחדש.
אבל אימתי טסתבסכות הרשויות וה־
אנדרלמוסיה רבד, ? משהגיעה שעתו
של חילוף־משמרות. הוויות העולם
מלמדות אותנו שאין התמדה של כורח
בגילוי גדלות־יצירה אצל שום אומה
ולשון. אין עתים של גידול ועמידה,
של פריחה וכמישה באילו השירה
מזומנות במועדי מחזוריהן, כשם שקבו־
עות שעות זריחת חמה ושקיעתה-, אף־
על־פי שצמיחה ונצנוץ פטורי־ציצים
אינם פוסקים בענפי אותו אילן וזלזליו
אפילו לשעה אחת. ואף־על־פי־כן מעין
כדרי־קבע כל־שהס אתה מוצא גם
בנפתולי תמורות הללו. משהגיעה שע־
תו של חילוף־משמרות בשירה, הרי
וגל הריב מהלכת המשמרת הנכנסת בש־
ני דרכים — אם שהיא נותנת בתוך
הפיוט שלה, שעדיין כפות הוא בכולו
למשמרת היוצאת. סתננם של החייט
שנשתנו ורוצה להיבנות ממנו, או שהיא
לוקטת גורית שירה וקצגה בשדות
זרים ומלבישה לבושי־ נכר הללו את
המיוחד והחדש שבתוכן חייה. לדרך
הראשונה אביא דוגמה מבפנים. מן
השירה העבריתו ולדרד השניה אביא
דוגמה מבחוץ, סשירת־הסמלים בצרפת־
הואיל ושדר, השירה העברית הקדומה
היה בשדות־הזרים, שבהט לקטה שירת
צרפת נימי מעבר את צורותיה החד־

שות.
י נ ר ק (א) שגיט רבות היה יהודה 
(ואין אני מעריך פיוטו אלא מביא ראיה
מטנו לדרכי התמורות בשירה) יוצא
בעקבותיה של השורה הביאליקאית בכל
דמויותיה וקולותיה ובניינה ועניינה
וצירופיה. מעמיד היה שירים שנשימתם
ארוגה ושירים שנשימתם קצרה על מת־
כונתט ותוכנם של .שירי הזעם' ושל
.שירי־עס" ושל ..שירי החורף" ושל
כל ביוצא גאלו. למעלה מהשפעה
כאן. גטעט מעשה חיקוי מוכני לפנינו,
שאין בו אלא משוט יוהרה של השכל־
ידים ו והרי קטעים אחדיט טכל טין

; ופין לעדותי
לסי נוסח .שירי הזעם" —

;?קר0 עור ידע ?ןו*א אביו ואמויאז י;:עט היונק בקורי אמו ומלבן,
;פר את ןריתו עמקם

וגי ?ןדל — ף$טד אף הוא
יןנזקופקו?ם.

או:
וה;ה כי אעלה לגרדם
ןאושיט לתלין צואךי

ובלןשו דינים ממני
וךבןי. את אחרון ודויי

בארבע שורות אחרונות הללו יותר
< לקט באן של בל סמלי מחיקוי בה1
ביאליק כמות שהם בשיר אחד פפורסכ
שלו ("גרדום'', תליין", ,,צואר", ו,,בק־
שי דייגים", רבים כנגד .בקשו רח-

מים'', .אחרון דבריי).
ולפי נוסח .שירי עטי —

אסל קטן, חןנר קטנה
י?חצר גן ו

ספק לבוא ?נים, הגנה,
אר כאן.

י
אי לש

ואפילו חרוז נאה זה של ביאליק
.נסתלקה/ בשירו הידוע לכבוד שבת —
המלכה־ — נוטל קרני ואינו חש. אל*
שבמקור טבעי החרוז. כמעט לקוד
הוא מן הכתוב ועומד, שכן ההמה
המסתלקת מראשי האילנות והמלכות
של שבת הממשמשת ובאה זמנן אחד
ודליקת השמים שמעליהן אחת, ומכאן
חרדת פתאום וו שבצירופו. אבל בגלי
שני אונס בו ו קודם החרוז כאן והוא
המושך לפניו את גל האמור בשבילו

; ולשמו

* .גכשיו וביטימ אחרים*. שירים מאת
יהודה עמיחי, הוצ' .לקראתי תשט"ו

ת ו כ ו פ ה ת ר  ו ד
ד.

יש, בנראה, רוחות מנשבות בעולם,
המשנות את העתים ומחליפות את
הזמנים: או שיש כנראה. עתיב וז-
מנים. המשנים את הרוחוה ומחליפים
את מצבי הרוה של האנשים ונותנים
ביוון חדש לכל שיחם ושיגפ וליחסי
הגומלין שביניהם- בנוהג קוראים לזאת
בקיצור נמרץ רוח הזמן. בתקופת
הרנסנס היתה שפיכה באייר העולם
רוח חן ותחנונים, יוה שוחרת דעת
ואהבת הבריות, יוה החופש והסלח-
נות לאחווה חמץ האנושי, רוח מאור־
פנים ונועם־שיח. מעץ זה שאנו זאטוטי
ח,.חדר' בעייוות הקטנות הרגשנו
משנכנס חודש ניסן והפשירו השלגים
והוסרו בבית התריסים הכפולים של
הדשי ר'חורף והרבי התיר את הרצועה
וקול התור נשמע אי־שי; בארצנו הק־
דושה וגפ בקולו הזעוב פחות של
הרבי, ומקרוב היה מנסר והולך קול
שיר השירים ימי זאת עולה מן המדבר
מתרפקת על דידה... השבעתי אתכם
בנות ירושלים... שראשי נמלא טל
קווצותי רסיסי לילה. נעשה נוח יותר
להיות ומאד שמח, ככה הלויז ברונו
בשעתו; שטחה לחיות, המדעים
פורחים! אך כנגד זמני החירות וה-
קוממיות מוצאים אנו תקופות נכות
ושפלי־ברך. הספוגות רוה־עצב וכל
הנפשות מעוטפות במר־ שהורה,
משל ליקוי המאורות חל בעולם, מעין
מה שנאמר בישעיהו ח'. כ"ב: ואל
ארץ יביט והנה צרה וחשכה, מעוף
צוקה ואפלה מנודה. וקשה פזו. מלבד
תקופות של חושך מצרים מצויות גם
תקופות של שעבוד־מצרים. של אימה
גדולה המהלכת בעולם, תקופות הימים
הנוראים, מעיו מה שנאמר בוכריהו ה'
: ואומר אני ראה מגילה עפה ב' — ג'
ארכה עשרים באמה ורחבה עשר
באסה- ייאמר אלי זאת האלה היוצאת

על 16י נל הארץ.

מאת *. 'יטיינמן
ה מצאתיה בשובי ל א ה ת  א ז
מרוסיה במוצאי םלחטת העולם הרא-
שונה, בשלהי עגת העשרים למאה
הזאת, לוורשה. שיצאתי מסנה בפרוס
המלחמה- כמה נשתנה מצב הרוחות
מני אז בעולם. כטה נתמעטו הרוחות
הטובות והעליזות ונתרבו הרוחות
הרעות והקודרית. בהשפעת אותה אלה
ואיתה אימה. שיצאו לטייל משם. מן
- על פני ארץ רבה. המקום שבאתי
נתקלקל האויר האנושי בגולם, פחתו
ניצוצות החיבה בין אדם לחברו,
נתמעטו הידידות והאימון ההדדי.
הרגשתי זאת באופן מנקר עיגים רצו־
בט אה הלב בתוך אותי חוג אנשים
שהייתי שרוי בתוכו לפני בן ואליו
- פלא הוא, שדווקא שפ, בתוך שבתי
ההפבה, במקום בית היוצר של ה"מגי־
לה העפה" החדשה, הנוטאח פחדים
נוראים עד לירכתי העולם. לא הרגשנו
כל כך מלכתחילה את שינוי הוסת
האוירי, את שינוי הערכיו ביחס1
הבריות, את מידת הדין הגדולה, הע-
שויה לטבוע בחותמה את הלך הרוחות
בתקופה החדשה אשר התרגשה עלינו,
כשם שאין בעל הנס מרגיש בנסו, כך
איי האנשים הקרובים אל הר הגעש
אי העומדים עליו מרגישים בזעזוע
הגדול שהתחולל ודרך מקרה לא פגע
בהם. הדברים מקרוב מטושטשים
יותר. כיוון שעברתי את הגבול מיד
הרגשתי כמה הזק היה הד המהפכה
מרחוק להמהם את המוחות ולסכסך
את הלבבות ואף לככסך את יחסי
הבריות. דוקא כאן, מעבר לגבולין,
שהאנשים לא השתתפו בפועל בשי־
דוד המערכות, הם שיתפו עצמם ביתר
להט וקנאות בתוצאותיו המוסריות
והמושכלות של השידוד, בשינוי הער־
בין. הבריות מעבר לגבוליו נחלק!
לשחי מהנות עוינות ממש, שלא יבלו
לדבר זו אל וו לשלום וכאילו לא
הביני עוד זו את שפת רעותה. טין

האדם נחצה. נחל האיתן של השנאה
ההדדית געש טשל שם ב1:ית היוצר
של המהפכה נתגלה סיני של שנאה
חדשה. עזה- עצומה. נוקבת ויוקדת,

השולחת קולות וברקים למרחקים.
וורשה לפני המלחמה העולמית
הראשונה היתה נוש של יהדות חיה,
חשופה, קצת חצופה. סופה. יהדות
שיצרה תקופה, שכמותה לא היתה
אולי מימות סוריה ופומבדיתא. וו הי־
תה יהדות פוליו העדינה. גת יהודה.
לתורה ולתעודה. יהדות כמעט מדינה.
לא. לא מדינה, אבל משסוחה גדולה,
בית ישראל על אדמת פולין. וכשם
שלא היתה מדינה. כך לא היתד, מוג־
דרת בשפה. לא שפה אחר. משלה
בכיפתה, כי אם שלוש התהלכו בפיות.
ואולי רק התהלכה בפיות יהודית, הפו-
לנית השתלטה על המוחות והלב
ברית, דבר עברית. כן, הלב דבר ע
כל לב. גם הלבבות של יהודים פשוטים
דברו עברית. שאפילו לא היי בתורה
הרי היו בתפילה בסליחות. בזמירות
של שבת, בהגדה שי פסח. בחופה וקי־
דושין. בחסידות. והחסידות מדברת
בלשת הקודש- איש לאשה אמר הרי
את ולא כלשון אחרת. בע-לפ של אז
היה עוד מקובל. שהלשון היא קולמוס
הלב. והספרות יסודה בה::מת הלשון
ובקדושתה. ואף על פי כן היה קיים
עדיין שלום־אמת ביו הסווגרים בשתי
הלשונות. לא היו עדיין שני מחנות,
אלא מחנה אחד המחולק לשני סניפים.
הבית היה בן שני אגפים ושכינת המש־
פחה קורה על שניהם. מנדלי, שעשה
את החוטם אב־בנין לכלל האומה, דרש
גם את סוגית הלשונות כמין חוטם
ואמר שללשוננו האחת יש שתי נחי-
רים, אחת עברית ואחת יהודית. במבט
לאחור לא היה הדין עם החוש המש-
פחתי ההוא. זוין אברים כפולים,
והטבע אינו סובל, כנראה, כפילות גם
באברים הרוחניים ובמכשירים השכ-

ליים והנפשיים- טן חרץ הוא שהפה
והלב ידברו שפה אחת ודברים אחדים
ולא אחד בפה ואחד בלב. אולם בחייט
היהודיים של הזמו ההוא היה עוד
טקום לאשלית הכפילות. תבורך כל
אשליה, הנותנת לנו כוח לעבור
בשלום שעות קשות. והשעות הקשות
בחיי כל עם, קל וחומר בחיי עמנו,
התלוי תמיד בנסים. מרובות הן- בכוח
האשליות חיים ונושמים. על אדמת
פוליו בזמן ההוא יכלה היהדות לחיות
?לנשום היאך שהוא. פשיטא לא ברווחה-
אף פרחי הסופרים בשתי הלשונות
נשמו. על אדמת פולין. הספוגה יהדות
חיה ודשנה, ביתר נעימות, אט כי לא
ברווחה- מאשר בכל הקיבוצים היהו-

דיים האחרים שבעולם.
אך מה מאד נשתנו פני הדברים
וצביון האנשים בפולין שלאתר המל־
חמה העולמית. מ־ישמן שבא עם
הפליטים לאודיסה ושלא החמיץ כל
הזדמנות לשפוך את ועמו על הגרמנים
שנואי־נפשו, מחרחרי המלחמות, לפי
דעתו, היה קובל ואומר; לא תכירו
עוד את וורשה שלי. פולין זו שלי כבר
הלכה לעולמה. הגרמני בא ובלבל הכל.
הוא נושא עמו רוח קטב מרירי לכל
מקום שהוא בא. הכל הרס. המלחמה
סכסכה הכל. נהרסו כל היסודות. הרס
הגופים, חורבן הנשמות- יאת היהודים
לא ת:ירו כלל ובלל. יהדות פולין,
לסי צביונה סלשעבר, כבר עברה
ובטלה- איו עוד יהודי פולין שלי. ניבא
פרישסו ולא הכל ניבא. מקצה מנבו-
אתו נתבדתה כמדומה- צביונו של הי-
הודי הפשוט בפולין, מבני ,.עמך".
המאחד בתוכו תום־אמונה וששון־
חיים, פזיזות מעם ופקחות הרבה,
הנהנתן והלהוט אחרי חברותא. המסת-
פק במועט והשוקד על יזמות גדולות.
הלבבי תמיד. לא נשתנה ביסודו ואף
רוחות המלחמה הזועפות לא הזיזוהו
מנקודתו. או כל מה שמ,,עמך" ולעילא
אפילו רק כדי כזית, כל מי שיש לו
דריסת־רגל באיזו תנועה או בארגון,
וכל שיש לו יד בעסקנות צבורית או
מפלגתית, המנהיגים, הדנויס, העומ-
רים בשער והמדריכים, מה מאד נקווזגו
בבל שיחם ושינם. לא עוד העולם

שהיה. לא עוד האדם פלשעבר. מסלול
אחר להלך הרוחות וליחסי הבריות.
גל של שנאה חזקה ירד לכל העולם
ואף לעולמנו. אין חילוקי דעות, שאין
ע8הם פירוד־לכבות. החוש המשפחתי
מת. מירח החסד פרחה נשמתה. אז
ן ו ח ר ק בפולין ישבה היהדות על 
בקרבה הר־געש. הכל רגשו, אך לא
הרגישו, אף לא ניחשו, אה הסופה,
שבבר עטפה את הכל- מה תימה ? מר-
כבת ההיסטוריה אותה תקיפה החליפה
את הסוסים. ולא בסוטים אחרים. כי
אם ברוחית עזים ועוינים. אבל מה

רוחות ו שדים במקום סוסים.
ה.

לעולם יש חוג גדול וחוג קטן כמעגל
בתוך מעגל- החוג הגדול מקיף את כל
עולם האנשים בזמן הזה. החוג הקטן
במשמע החוג הצר שלך, שלי, שלו.
אנו שופטים על -רוחות המנשבות
בעולב לפי החוג המצומצם, שהננו
חיים ופועלים בתוכו. בהוג המצומצם
שלי לא היתה נחת. לא מצאתי בווי־
שה של ראשית שנות העשרים אף
זכר לחמימות המשפחתית. האנשים
לא ישבי עוד ליד האח. אח לא פדר.
איש. לא היתה עוד שבת אחים גם יחד
בתוך המשפחה- היריבים נעשו לאוי־

ביט. הפנים דעכו. הסנטים נתקהו.
ביקורי הראשון בוורשה היה אצל
קאציזנה ידידי לשעבר. הנני כותב
י במלוא הזהירות. ד י ד י את המלה 
בידוע. כמה מקלים ראש במלה זו
•עושים אותה כדור־משחק. שבני־אדס
סגלגלים אותי זה אל זה כמליצה
לשעת הדחק ובנופך של ליצנות.
האומר פלוני הוא ידידי, באילו אינו
אומד ולא כלום. אבל אם גם אני
איני משתמש כאן במלה זו אלא משום
שעל ברחנו עלינו לנקוט שימוש
-לשון השגור בפי רבים. הרי אמת
היא שקשרי־ידידות היו לשעבר
במצב של התרקמות בינינו- קאציזנה
היה בשנים ''וקדמו למלחמה העולמית
הראשונה צלם בעל מוניטון יסופר לאו
דווקא בעל־מוניטון. טירון ויוצא־ה־פן
היה ועדיין היה עמלי לפניו לכבוש
את דרכו בספרות ולסלול לו דרך
להסכמת המבקרים. הוא היה םעין

סופר שלא מן המנץ. הבל כתבו שירי־
טבע או שירי־יום ואהבה, ספורי מעש-
יות הוואיים ומציאותיים מאד — והוא
היבר פואימי. דרמטית בשם רוה־מלך,
.1 הפועלות בו היו רוחות, שהנפשי
ננסים, ענקים וכל מיני כרואים לא
מעלמא הדין. לא די שהיה סוטה מן
המקובל. היה סוטה בהרוזים. עולם
של מסתורין העלה בהזייו, כולו ערפל.
כיסופים ודביקות- היה בן־ברית אצל
פרץ וליצגיכ אומרים. ;וש8־כליו,
מושפע מפרץ, שהיה מושפע טן הפייטן
הפולני ויספיאנסקי, שהיה מושסע
מפייטנים אחרים. שהיו מושפעים
מלך שרר תוהו ובוהו מגיטה- ברוח־
הקודם ליצירה. אך מתוהו זה. או
מערב־רב של צורות זה, ניתז מעין
גץ המבשר יצירה. קאציזנה נתן
תקוות. וכשהכרתיו קצת מקרוב
מצאתי בו בוהות רדומים, ואולי לא
כוחות. כי אפ חושים, ושמא לא חו-
שים, בי אפ ניחושים, רדומים. של
נהירו עילאה. מעין ערב שבת או פוצ־
אי־שבת של רומנטיקה חדשה. הוא
נמנה עם ס־ג הסופרים, שנשמה היתי-
רה שלהם באה לידי גילוי בעל־פה
יותר מאשר בכתב, הדמדומים שבאי־
שילתכ. כיוון שמקריבים אותם אל
שולחן הכתיבה להעלותם על
גליון הנייר באותיות ובמלים, מחשי-
כים יותר או. להיפך. מאירים יותר
מדאי, עד שהחן האפלולי מסתלק מהם,
ישוב אינם משמשים הויה של בינים,
חוליה. כין יוצר אוף ובורא חושך,
אלא הם ספק אור וספק חושך. עיקרו
של דבר. אותה אש מחממת ומטהרת
שבשיחה נהפגת אצלם ככתיבה לאש
זרה. זה היה הרושם שלי או בימים
ההם. מעי המו עליו. רחשתי לו רגשי
חו וחסד. הוא אז במראהו היה כלי"
חמדה. פניו מעוגלים כעין הסהר.
אישיותו לא היתה שמשית אלא ס ה־
דית. טהרונית וסערונית. הירח בידוע
מושך. מושך את המים- מושך את הב"
-ואים השונים השוכנים במים. הירח
תוא חסד וסוד. קאציינה נראה איש־
סוד. הוא דבר בלחש, צעד מעתות,
-צר- איר, ורח-־מעיקפיט. חייך ־יגות,
הרבה פסוקים יצאו אצלו ?ט1עי־

סיפווו. די היה לו ברישא, אף אנ-
מחבב רק רישות. נעים להתחבר עם
אנשים שיש בהם מיסוד הודו"ק.
מכל מקום לא היה שייך ל,.וקל להי
בין". י'א היה קל. לכן יקר היה לו.
נוהג הייתי לראותו בעמדו על דוכנו
בעבודתו בקודש במלאכת הצילום,
ראשי מעוטף בסודר השחור המאפיל,
ואף לאחר שפשט את הסודי שלא בש-
עת עבודתו, נראה היה לי כאחד
הניהיר תמיד וראשו מעוטף בסודר
שחור. מן האפלוליים היו. זכורה לי
שיחה שהיתר לנו בשעת פרידתנו
שלושה ימים לפני פרוץ המלחמה,
המלחמה עמדה אז לא רק מאחורי כת־
לנו. גם על ראשנו, ואנו בני אדם
יושבי חושך תעינו באופל ולא ידענו.
השתעשענו. בשיחת־חן ושעשועים,
כנהוג ביטים ההם. ותמצית מה שסה לי

אותה שעה היתה בעדך כך:
בעצם בני אדם בזמן הזה אינם
צריכים. אף אינם יכולים עוד, לשוחח.
מד, שאפשר לנו להגיד זה אל זה אנו
מבינים בלי מלים, ברמזים, ולגבי
התוו שלנו העיקר שבנו, התהום שב־
:פשנו. החיים הגנוזים שבקרבנו, או־
צר הכיסופים הממלא אותנו. אין לנו
נגיד־ אופן־ביטוי. תש כוח המלים. תפ-
קיד הלשון לגבי החיים הפנימיים כמ-
עט בבר תם ונשלם. האדם של הזמן
תזה כולו מסתירין, ורק בשפה חדשה.
בשפת הסמלים אשר טרם נודעו לנו,
אי בשפה שעיקרה רנן וצלילים. אפשר
?היד, אולי להלביש אולי מעט מזעיר

מהגיגינו הסתומים.
עיקרו של אדט הסתום שבו, הלא־
מובע, האיךיש בביטוי — זה היה תו
בפרידה שלנו. מתוך הסתום המרובה
גל הפרוץ יצאתי לעולם המלחמה ומ-
גנו נכנסתי לתקופת המהפכה, שעשו
1רצים בכל סדר העולם ומשטר החיים
•הביאו לעולם אדם חדש. היושב כולו
פרזות, היושב על ההריסות סל יסודות
המוסר. החן והאמונה, אף הביאו לעו-
לם יהודי חדש היושב על הריסות
עמו ובתוך החורבות של נפשו וקורא:
נפרא טנא. בא גד, אור חדש של

צילם ו!מחר זורח עלינו.
הרבה טקריט יש טגיים, אגל מל6ד

הדדדקי שלנו !1ינו מקרה. הוא גורל,
כל אחד לוטד אלף בית ספי רגו,
שזימנה לו ההשגחה מששת ימי ברא־
שית. אף ההשגחה שלי זימנה לי
דווקא אח קאציזנה ללמדני אלף ביח
של האדם החדש שבא לעולם במוצא1
המלחמה על גנכ-י הרוחות החדשות
המנשבות משם, א־ על כנפי הרו־
חות החדשות הטנשב־ת טבל העולט
ם כדי להשתחוות למולו ש ל ונוהרות 

הוטן החרש.
באתי אצל קאציזנה כלב פתוח
ייצאתי ממנו בעינים עצומות למחצה:
לא עוד זה האיש. הוא לא זה- ואלי גם
אני יא אני- כקרובים נפגשנו וני־
חוקים נפרדנו. לא היה צריך כלל
לפענח סתומות ולמדוד תהופות. לא
צריך חיה כלל להזדקק לשפה חדשה
של רנן וצלילים ואף לא לשפה הישנה
של העולם הישן. בשיחה קצרה ותמ2י*
תית, ינשה כקרש, אף חשופה כחרש,
נתברר לאלתר לשנינו, שאנו עומדיס
בתוך העולם והעולם עומד לרגלי הר
סיני של שנאה. שאלני לאני מאמין
שלי. אמרתי לו: ישראל עמי, תורתו
תורתי, עברית לשוני. והוא הודיע לי
לאלתר, שנקרע החוט גינינו. כן,
נקרע החוט. אין בינינו עוד שפד,
משותפת. הגענו למפנה. לכאן או
לכאן. יש רק לנו או לצרינו. חד

וחלק.
נפרדנו ובמשך שנים לא נפגשנו
אלא פעם אחת נוספת באקראי וכשתי
רכבות מהירות, העוברות זו ליד זו
ופונות זו אל זו רק בעשנן, אף נמ-
צאות מחוברות רק בתטרות־קשו

מעטות.
לא שכחתי בשטף הרצאתי את נקו־
דת־מוצאי, את הרישא שלי- רצוני
לספר מקצת קורות אדם אחד, הנראה
לי נציג מתאים לבני־גילו וגורלו. *ד
קפצה עלי דמות אחרת, ובעקבותיהן
תבאנה דמויות. ולא יכולתי להתעלס
מהן. מספר אני על דיו־תהפובות, דור
בהול וטסוגסך, דור בגר־אחיפ. אח
באח כי סביך, ורבות הו בו הדמויות
המשולבות יחד. ביטיכ ההם אדם נת־
הווה תהום ותהום אל תהום קורא

גקראתי ועוד אס0ר.

ת ו ש ל כ ת ה* ב צ מ
מ??'2יחד1־דוך!?־מלכו;

והיא בלךך יקובילים בוךךים אל
כרמה לה נסתלקה.
וחגה בשנת תר"פ עלהי קרני לארץ,
ופתאום נזדמנה לו כל מציאותה וממ-
שה : נוף הריה ובקעיה, שמשה ושמ-
מתה, וזכרונות עברה הרחוק ותקוות
עתירותיה הקרובות. תוכן זה חזקה
שיאססנו המשורר בעצם ידיו ובבל חום
לבו אל שירתו. אבל כיצד אדם שלוקח
כל ימיו טן המוכן מרגיל עצמו ומכ-
ניס למובן זה דברים שמעולנ! לא
שיער קיומם? על כרחו שהוא מפרק
הוויה שמתחילת ברייתה תוכן וצורה
ממוזגים בה ונותן גתוכה מלל חדש
ודיבורים ודמיונות רחוקים, שהמשונה
שבהם והמרוחק שבהם אינם פוסקים
מלזעזע את השורה האורגאנית ולהח-
דיר מנוחתה 1 ובלבו התקווה שמלל זה
וזעזועיו שקולים כנגד החדש המסמא

עיניו.
מ&ל ך לקונים. י יעם לקר מן המןבר זקלו החמסינים

?^מןם עמדה ?5ש־צנינים
וצח יון כב ד לחך אךמת התמרונים.

ניסור )^חר ו?§3ן קלויה אחת
הפך9ל נתלה ביןי ?חול הים

ותכלת השמים,
ן5גד ש?!שה התגוללה באבקה

 ימ'?פחת
 \ל

כפיו המציעים.
עוד הניגון ניגונו של ביאליק, אלא
דומה מפתחו- אחר, הואיל ויש היסה־
הדעת מו הניגון עצמו וכל נתינת־

מאח שלמה צמח
הדעת על הזעזועים העולים טן החמ־
סינים והדרקונים והצנינים והצחיון
והיסוד והכפות המצורעים, אבל ?עתיד
לבוא אי אפשר שלא יבטל עצמו הני־
גון מפני מלל הזעזועים שהיו לעיקר
?לנפש־המאזנים של השורה. ונולדת
מעין אונאת־עצמך. שהטעטה חדשה זו
באילו ניגון פנימי היא ושכבר התוכן
החדש ממוזג בצורה חדשה. ולאמיתו
של דבר אין לפניך אלא היסודות המ-
פרקים את אברי שורה של שירה,
שפעם שלימה ומאוחדת היתה, וכל
שאתה מרבה בהם אתה מטעים יותר על
מלאכת הפירוק הזאת. הואיל ומשתמש
המשורר באמצעים מוכניים של שירה
(חרוז והטעמה וקצב) כלפי תוכן שהס-
עיר עניינו וכופת אותם לצרכים הללו.
ודרך אגב, אותה טינה של קרני כנגד
הנוף הארצישראלי אינה אלא סרטית
מאוד. עינויי גוף של נכי מצד אחד,
וסיסמה של בניין־הארץ מצד אחר, אבל
הסתכלות אסתטית בטבע שנתאחזה
בשירה אינה. בני אדם שלידתם בארץ,
או ישיבתם ארוכה בה, בשעה שהם
משתקעים בנוף מולדתם איו בלבם
תרעומת על החמסינים והצחיון ואין
סלעי הרים מצורעים בעיניהם, אלא
מקבלים הם את טבע ארצם כמות שהוא
ונענים ליפיו. ואם אמנים ד,ט. הרי טבע
זה בשבילם מקום אחיזה חיצוני לעו-
למם הפנימי. צריך אדט לראות כמה
חיבה ונוי והלך־נפש העלה הצייר
קראקובר מסלעי ירושלים .המצורעים"
ומשמש "צניניה" הדוקרנים ומסעדת
זיתיה המטורפים! וצריך אדם לקרוא
בתיאורי הנוף של יזהר ולראות מה

יפה עינו המסתכלת בשממות ארצו.

ודאי שינוי כאן. שפעת קלגסים של
ויבורים לפנינו והגפת תריסין של
סיסמאות שהשירה העברית לא היתה
פתוחה להן, ועל אחת כסה וכמה
שיהודה קרני לא היה נצרך להן עד
שנזדמנו לו בדרכו מאורעות הארץ
ומראותיה. ואף־על־פי־כן תולדותיהן
של חמורות הללו לא היו עלייתה של
שירה ובמעשה הקסמים שלהם — גחרו־
הישנה אל שוליה, אל תחומי־טפר של
ירכתי שירה, אל הקו המבדיל בינה
לבין1 הפרוזה. כלומר שימוש בכלי־
שירה חדשה. אלא זיזת מרכזה של
זים, ובפסוקים שיש מעין עילוי ברע־"זם
ובהמולתם, ובדימויים שהמשונה שבהם
קולו הולך ובעל כרתן אחי. נרעד לו,
ובכמה חירויות של פיוט בסדרי המש-
פט ובשימוש הלשון, ואפילו בצורות
טיפוגראפיוח של השורות בקיצורן וב־
אריכותו — לשם תכלית מסייימת שה־
שעה צריכה לה ושפרוזה פשוטה מס-
פיקה לה. אבל כשאתה מקיף אותה תכ-
לית גינוני פיוט הרי ניתוסף לה זיע
של רגשנות המחזק השפעתה, הואיל
וזיע זה על נקלה פושט ברבים ודבק

בהם.
ואף בי סמךמר ?זער ויאשי

מןאות ?נוף קרוישי
גזלת התם בכי שולים!

יהם^סר פשט ?מו אך?ה ןאף כי
ומוחין

ו ?גל קורה ?ךם ישלה קולחץ
טבל וכל )0ר 6תו בכוס עןיוי

מנאץ ?פי נבל —
לאי קראתי" לרעב ולצמא,

ושתרד שחפת ?כל ג?עיל קמה,
י ו'?י?אש ענב ןשיתליע צמל
ושיכהש הזית וי'&בר הממל.

כוונתי, שבמקום זה, ומחמת התמו־
רות האלה, לידתו של הפזמון העברי
החדש שבא במקום השירה העברית
הגדולה שלפניו: הואיל ותוכן שצורת
שידה תשמיש לו על כרחו שיתגלגל
בפזמון, שהוא אחת מנתיבות התעייה
משהגיעה שעתה של שירה גדולה

שתתחלף משמרתה.
(ב) חוץ מכוחו המשנה של תוכן
חדש בחיי אומה באות תמורות בשירה
מתוך לקיחה ממקורות שמבחוץ, משאי-
בת במים זרים, ויבוא הסימבוליזם
הצרפתי ויעיד על כך. בסופה של
המאה הי"ט כאילו נהפכה על פניה
מסורתה של שירה בארץ הזאת. בטל
הפסוק האלכטנדרני בן שתים־עשיה
הברות וכל גווני סדריו וקצניו ששלטו
שש מאות שנה, ובמקומם בא השיר
החפשי וכל שיצא סמנו, ושמשורריו
ומחדשיו נתאחדו למחנה אחד, לאס-
כולה אחת — הסמלית — ותורת הפיוט
שלהם פשטה בכל ארצות המערב ואו־
מותיהן ולשונותיהן, ועדיין גדול כו־
חד, בזמננו. והנה ראשיתן של תמורות
אלו בצרפת באה מן החוץ וכליה של
המשמרת הנכנסת החישה כלים שאו-

לים היו.
,,איז.י הו הנטיות של הזרם הספרות1
המכונה גשם סימבוליזם ומקורותיו מו
הם ?" — שואל ריימי דה־גורמון, וה-
ריהו קובע כלל גדול ומשיב: "בשעה
שבא שינוי בספרותה של אומה לעולם
סיבתה מן החוץ". מגלה הוא השפעתם
של היגל ושופנהאואר וניצשה הגרמ-
נים על מהלך הדעות והמחשבות שבספ-
רות צרפת משנת 1860 ואילך, ויציאה
בעקבות (1ייטנים מן האומות הפרוטס־
טאנטיות. וכאילו הללו מטרטרות בץ

; משוררי צרפת ובץ נביאי ישראל
-לא הפילוסופיה הגרמנית בלבד,
כותב גורמון בסוף מאה י*ט, היתה בנו
בעשר השנים האחרונות. במישרים,
בהשפעה של מפיות, השפיעו עלינו
אומות גוזרות. ראשית אמריקה כאן.
על־ידי אדגאר 18 שסטיפאן מאלארמה
חידש בו שיריו ו ויתר מכן על־ידי
וולט וויטמאן שז'ול לאסורנ וויילה
גריפין תרגמו מפיוטיו. הטור החפשי,
כפי שתמס אותו משורר זה, בא במק-
צתו מוויטמאן ו אלא וויטמאן גופו בך
בית הוא בתנ"ך, ונמצא שהפסוק החפ-
שי כאילו אינו אלא ה0סוק העברי של
הנביאים. וכן נראה לי, מן המקרא —
והפעם עסקנו במקרא שבלשון הגרמ-
נית — מוצאו של גוון אחר של הטור
החפשי; כוונתי לזה שנתן שס־טוב
לגוסטאב כהן. אבל כהן אינו מקראי
אלא לפי צורתו. בשעה שגריפין כך

הוא ברוחו ובכל לבבו".
ולאחר שגוימון מביא ראיה מכמה
משוררים צעירים שהתחילו לחזור,
דרך התמורות ותידושיהן, אל מסורתה
של שירת צרפת והלך־רוחה, הריהו
מסיים ואומר; ,,שהרי כך סופן של כל
תנועות ספרות אצל כל אומה ולשון.
משעברה שעתה של שכרות שאובה
מגפן היין בגרמי זרים, חוזרת רוח
האומה אל יינות ארצח, אל המסורת.

אל השלום-.
הווה אומר, אין טוענים כנגד רעייה
בשדות זרים בימי חילוף־משמרות
בספרות. אדרבה, פעמים ואין מחדשים
פניו של רוח נכון בקרב שירה אלא
ירך עקיפין חללו, דרך צינורות־נכר
הללו. אלא מיום שפקקו מאור מסורתה
של השירה העברית מחטת חיקוי מן
החוץ (שמתירים אותו כהוראת שעה)
ככר עברו שלושים וחמש שנים. ובין
כך וכך קם כאן דור שעריםתו עמד!־
בארץ מולדתו, וגם הוא מתחיל אוסר
שירה, ואף על פי גן אין זכר ואין
סימן לשיבה אל .יינות ארצו, אל המ-
סורת. אל העזלום". באילו מתוך הרגל
ועצלות היתה אדמת נבר לארץ מכורה.
וכאילו נוח לו לדור זה שתהא כך.
לפיכך כל פרק שירה ןת, שאינו שעת
מעבר בלבד אלא ישיבתו פעי! ישי-
בה של קבע, עוםד בספרותנו נערער
בערבה. אינו מתענב עם טה שלפניו
ואין עתידו פתוח אלא לנובלות נכר
והבליו שבמרוצת החילופים שמבחוץ.
אבל שירת ישראל. שבפסורתד, אוצ-
רות התניך והאגדה ושירי הלוי וכיא־
ליק וטשרניחובסקי, בשום פנים אי
אפשר לה לעקור את עצמה טקוקע
גידולה ולהיות מחזית בתלישותה על
הפתחים ומלקקת פינכאות בסעודת שמ-
חה של אחרים. שדוק מכאיב לב הדבר,
או עקשות לב ושפלות רוח ועברות
פנימית, או סתס טמטום מוח (מידות
שאין שירה, שבת־חוריו היא, סובלתן),
בשעה שמשורר עברי חוזר, כביכול,
אל הפסוק המקראי דרך ,,עלי עשב'
של וולט וויטמאן! זו ועול אחרת. אי-
מתי .שכיות שאובה מגפן היין בכר-
מי זריט" יכול וטובה בה ז סשאותה
חבית של יין־נסך בתסיסתה היא וחומ-
רת היא אל שליטותה וכוחות עלומים
של התחדשות גנוזים בה. אבל בשעה
ששירה מוזגת לה כוסה מתוך חבית
ש.רוח ותוהו נסגה", ושואבת טן החוץ
צורות מבולבלות סתור שירה בניוו־
נד, ובירידתה שכבר נתפקקו כל חו-
ליותיה, על כרחה שהיא מוכרת את עו־
לם־הבא שלה לשטן וגוזרת על עצמה
נזר דץ של מיתה מנוולת. שהרי אם
חפצה חיים היא אין לה דרך אלא
ורך תשובה. שיבה אל עצמה ברוב
ענווה וצניעות ודריכה שאינה יודעת

יגיעה בגתם של מקורות מחצבתה.
(המשד יבוא)

"ביקשתי לתת אח מדיאה כשהורה שבהם"
שיחה עם חנה רובינא לפני צז^ת .הבימה' לפאריס

מאת חוה רזילי
אותות מאמץ העבודה ניכרו היטב
בפניה החיוורים ובקולה הלאה של הנה
רובינא. בחשש היצגתי שאלותי. ואו־
לם משהחלה לענות ולנסח דבריה, שנ־
סבו על המחזות אשר יוצגו בפסטיבל
בפאריס, הוארו פניה וגבר הקול הע-
מוק. החדר, על ריהוטו וחפציו ניטשטש

והלך, ועמם נמוג ונעלם כל חשש.
.הייתי אחת המתנגדות הגדולות לב-
חירת .הדיבוק' לפסטיבל, — אמרה
רונינא בחיוך רב־משמעות — שוב
"הדיבוק" 7 סבורה הייתי, ני הקהל
נלאה כבר מ"הדיבוק" ושמן הראוי
לבחור ולהציג בפאריס מחוה אחר
מתוך הרפרטואר העשיר שלנו. אך

נראה, שגם אני טעיתי..."
העיניים הכחולות עמוקות־המבט
מקבלות לפתע ברק מיוחד כשהיא מי־
סיפד.: .האולם היה מלא מפה אל פה 1
האוירה היתה חגיגית כל כך ו וכל זה
לאחר 35 שנות משחק! נראה, בי
ב.הדיבוק'י יש משהו מיוחד, נצחי, 00

מותר לומר זאת".
— אנא, כיצד להבין סוד נצחיותו

של "הדיבוק"!
.שני דברים יסודיים הט המשווים
.גגוזיוון* להצגה זו* — משיבה האמ־
נית בהתלהבות עצורה, כשהיא מקפי-
דה על ניסוח דבריה. "האחד — העוב-
דה שאת .הדיבוק" הציג ו ו כ ט א נ ־
ג ו ב, שהיה גאון הן כבמאי והן כפד־
גוג. היא שגילה לנו עצמנו את עצמ־
נו... זוכרתני כשד"־טל עלי לשחק את
לאה, — אותר, שעה אף לא הלטתי על

תפקיד כה גדול והדבר קרה לפתע
דרך מקרה שאין ברצוני לדבר עליו
עתה — וראיתי את שתי המערכות
הראשונות, אמרתי — טוב, אך כיצד
אשחק בשלישית? היכן אקח את קול
הגבר?... הוליכני ווכטאנגוב אל הפ-
סנתר ואמר; הנה יש לך! וכך מצא-
תי אותו, ויכולתי לשחק נמ בפקרבה

השלישית."
את הגורם השגי מציינת רוביגא
בהטעמה מיוחדת: .אופן עבודת ההכ-
נה להצגת המחזה הוא שקבע. העבודה
לא נעשתה כי אט ניצרה ו המועד לח־
צגת־הבכורה נקבע רק לאחר שהמחזה
היה מוכן. ואילו ניום שונה הגישה:
קובעים תאריך, והוא הקובע מתי
'בשל' המחזה להצגה... ברוח חלוצית
ורעננה זו נוצרו גס שאר המחזות הג־
: דולים וה"נצחיים'י של .הביטה", כגון
.הגילט', .היהודי הנצחי־ וכר. מאז
היו לנו הרבה הצגות טובות, אבל בנות
חלוף, כי נעדרה מהן אותה רוח ראשו־
נית־היוצרתי. ולא בלי הנאה היא מו-

סיפה :
.הדיבוק" הפך למשהו בלתי נפרד
פ"הבימה", הביא לה תהילה עולמית.
ונעשה מעין כרטיס־ביקור שלנו בעו-

לם הגדול*.

— ופה בדבר הבחירה ב,מדי!יד,י ?
"על מדיאה שמחתי" — אומרת רו־
בינא בכנות, ומוסיפה: ,אלא שגם
חששתי במקצת, אם אפשר לכנות כך
אותה התרגשות האוחזת בך לקראת
התמודדות, בפסטיבל הקודם הוצגו 3
"מדיאוח" — אמריקנית, סקנדינבית
ואוסטרית, שהועלו גם לפי עיבודים
שונים בתכלית. ועתה נביא אנחנו את
.סדיאה'' שלנו... אל נא תצחקי, אך
אם יעזור לי אלוהים* — אומרת רו־
בינא בלחש של תפילה וחיוך של מבו־
כה עולה בפניה. עתה היא מספרת איך

: ניצרה .מדיאה" שלה
,יש קו מקביל — לא בתוכן, אלא
בסיטואציות של עבודתי — בין לאה
ב.הדיבוק" ובין .מריאה''. בראשונה,
זכיתי במחמאה הגדולה ביותר ברא-
שית דרכי, כשעוד לא האמנתי בכוחי
האמנותי, והדבר נפל בחלקי כאילו
מן השמיט... "לאחי היא שהביאה לי
דת־הבגרות שלי במשחק, שעה את תעי
ששמעתי מפי ווכטאנגוב הנערץ: "עכ-
שיו אה אקטריסה". וב"מדיאה" שהבי-
אה לי אח השעה הגדולה לאחר 35
שנות משחק... לא האמנתי, כי גוד
אובל לשאת על בתפי מחזה נה גדול-...
,גם באופן העבידה יש חרבה דמיון
בין שני תפקידי אלה*. — טוסיפח
רובינא ואומרת: .ראיתי את .מדיאה"
בארצות־הברית עם ;'ודית אנדרסוך,
שחקנית גדולה ומפורסמת מאוד, לפי
גירסת רובינסון ג'אפארס, (טמנה נע-
שה גט התרגום העברי). אותר. שעה

לא עלה בדעתי כלל, כי אשחק את
מדיאה. אף־על־פי־גו לא הזדהיתי בוו־

פיסתי עם ג'ודית אנדרסון.
אני הרגשתי את מדיאה באופן שונה.
אותה שעה קניתי אח המחזה וביקשתי
לקראו. ואם פי האנגלית אינה שגורה
בפי, רציתי לש1גו, משוט־פוז. 0ך
כשפיטר פריי עמד על כך — ועלי
להדגיש עד מה אני אסירת־תודה לו —
שאני אשחק את מדיאה, ובאשר הו־
דיעני, כי הוחלט להטיל עלי את התפ־
קיד — נפל עלי םחד. ניגשתי לתפקיד
בדחילו. טשהתעטקתי במחזה וביקשתי
אח הדמות שאגלם גטדיאה, רציתי
ה שבחם — .א ר ו נש ח  לתת אותה 
שווארצע"... 5ן רציתי להעלות אח
עלבון האשה, שהיה, חווה ויהיה בבל
האהוב"...הזמנים, — האשה הנעזבת ע-י בעלה
"לפי התכנית צריכים היינו לערוך
אח הצגת הבכורה בטוף העונה. והנה
יום אחד, היה זה יום חמסין קשה,
ואני הרגשתי ברע. דומה הייתי לאשה
ההשה ראשית תנועות העוגר חחי.
זיעה כיסתה אותי ואחזתני סחרחורת
ולפתע אף התחלתי להקיא... ההלכות
נפסקו ואני נסעתי לארזה. ושם, לאחר
שחוטב לי, עברתי *ל סדיאה. *הר נו

נסעתי לאיטליה אל אילנה בתי, ושוב
עבדתי על התפקיד. ואת הופעת הב-
כורה של תפקידי העליתי באניה בה
חזרתי לארץ, לפני קהל בו היו הרבה
עולים חדשים, אשר לא שמעו עב-
רית... אך לפי הבעת פניהם ידעתי גם
: עתה אני מוכנה. וסיד בשובי ידעתי

העלינו את "מדיאה".
,,לשם מה, בעצם, אני מספרת לך את
כל אלד, ל ברצוני לומר רק, כי טוב
שקרה לפי שקרה. אילו העלינו את
.מדיאה" במועד הראשון שנקבע —
היינו נכשלים ללא כל ספק. תפקידים

כאלה מוכרחים להיווצר".
— האין ה"פיווש* שלך למדיאה,
והרצון לנלמד, כ"שחורה שבהם", נובע
מ"הנקודה היהודיתי שבך? שאלתיה

בסיום שיחתנו.

.יתכן — אמרה רובינא — אף גי
אני שואפת לגלם דמויות רבות ככל
האפשר ושונות מו הקצה אל הקצה,
הריני טביעה אותן לפי תחושתי שלי,
כמובן, והריני יהודיה בבל ישותי"...
לפתע שוקעת רובינא בהרהורים ול-
אחר רגעים אחדים היא מפתיעה אותי
באמרה: .אני גמחה לדמות של אם
או אהובה, או גל אשה ואם יהודיה
אשר חיתה את השואה, אשר התענתה
בתופת הנאצי, אשר ליוותה את מליוני
הנפשות היקרות שאינן — ואין, אין,
אין... עוד משתוקקת אנוגי לגלם איזו
דמות גדולה, עות יצרים נטדיאה,
.,. קולה העמוק געשה עצור !זע1לנ1־
ונוגה: .אוסרים, כי לנך דרושים דיס־
טאנץ, ופרספקטיבה של זטן... זםן רב...

אולי רב טדי"...

תפלת משורר
111 שלום

אלהי, ?יךתןז 'ןזנתת ?י
קלל — איגנד, יודעת̂ 

*ל <ו ר**י ?ל <ו?ר־לזי
וקל *יר??'ז ך?יךה להלל.

ואף לנטר איבה לא תוכל,
ןאף לא ?ד סיסוד לשנא —

'8ל גן #ל {קל" !קל
גקלו$י <^כ?ר ןלונ1.

ולא על ??קוי אקרא תגר
ולא ?ל קך;י א'?ר $ךןה —

ידעתי: לא ה^ר העקר,
גי אס ?ירת~קלב קיגךמ.

אולם ץ ל י ה אשא תפלה,
א'?ר >$מתה לבןז תבן —

'ןלא תשיב ץלה 3עלה
ןלא טיוךל #־?ר ?ן.

ןאל ?שיא?י ק?י קנקם
ואף לא ך,י1ת ?ץ^ה וקדוש,
ןןה ?ן גם זה עור לע1לפ
וליק סוגר ?9יו ן!;דוש.

ת^ני היות תמיד, כהי1תי
מנורת יזאוףך ץלי בהלה —

קזאקומע ואעתיק אל {קי ?ד מותי
8שר לי תלחש, מלח במלה.

ם י הרז כם  ח
'6מואל אגא הורודצקי ז"ל וקלושים לפטירתו)

מאת ג. קרמל
א.

־ ו ר ו ה דרגו ופעלו של רש "א 
ד צ ק י, כשהם נסקרים מהראשית
עד האחרית (תינ"ג—תשי"ז — ג189־
1957) ודאי שהם אומרים: דרשני. הוא
גופו ששרשי משפחתו נעוצים בחסי-
דות שקוע בראשית דרכו בעולם ההלכה
והרבנות. קמעה־קמעה גוברים יסודות
,.חכמת ישראל" ותורת החסידות וב־
אה תקופת העיסוק המדעי בעולם הרב־
נות והחסידות. לאחר כך באה תקופת
, שכל בולה חיוב מופלג ה כ ר ע ה ה
של החסידות ושלילה גמורה של הר־
בנות, עד כדי פתיחת מערכה כבדה
נגדה. לבסוף, באד, תקופת ההתפכחות
והחקר המתון והשקול של החסידות.
ומכאן לשרשיה העמוקים במסתורין
העברי בתקופות בראשונות עד לקדימה

שבהן.
דבר זה ראוי לתשומת לב יתירה,
שגן משתקפים בשלבים אלה כבאספק־
לריה מאירה התפתחותו של דור ביש-
ראל. שרק אפס קצהו ניתן לנו כספ־
רות. עולם המתחיל בהרמוניה ומגיע

לחילופה עם העמידה על הדעת ויני-
קת השפעות מבחוץ. אי אפשר לו שלא
להסתבך בסתירות פנימיות המורות,
מודעות ובלתי מודעות, שנתגלו לעין
הדגים בפולמוסו של הורודצקי עם אבי-
רי המפרות העברית של החסידות מלפ-
ני יובל שנים ומעלה. התום המתגלח
ר* פ ש י  ר מ א . בספרו הראשון 
הבא .לבאר איזהו מקומם של שב-
חים, מדרשים ומאמרים, בו יבואו מבי־
אדים. בדברים ישרים ונכוחים. בעזרת
יוצר הריס וכי"', אי אפשר לו ל1.ת-
קיים זמן רב, שבינתיים .מתערבים*
ס י י ו ספריו של ר' אייזיק הירש 
(.דור דור ודורשיו") ושל א. צ ו 1 י י־
פ ל (.שלום על ישראל'') ומחוללים
מהפכה בלבו של הצעיר התוהה ומפ-

נים אותו לאפיק אחי לגמרי.
ושני הלפריס האלה היו לו, על רקע
חינוכו וגידולו, בבחינת טהפכה גמו-
רה. אם הראה וייס שניתן לכתוב על
ההלכה לא בדיר של .אמרי שפר",
הרי ספרו של צוויי&ל היה בבחינת תטי־
הה גדולה, ואפילו התגלות. חפה שנת־
גלה לו לראשונה, גי נל עצמה של
ההשכלה באה לידי שיא ביטוייה בטל־
הטה בחסידות (יוסף פיל ויצחק איטי) ו
והוא לא ידע כלל, גי עולם זה בו היה
קשור בכל נימי נשמתו .חשוך* עד כדי
צורו כבליסטראות גה כבדות ננגדו.
צווייפל ביקש להראות את המאור בח-
סידות ולהחזיר על־ידי נך את ה"ש־
לום על ישראל" (בעל שט טוב וגם ע<
עמנו) ובודאי לא ניחש, שסטרו זה
עתיד לשמש מגן לחסידות טתוך־חו־
גה ובגלי .חנטת ישראלי ולא בדרך

הפובליציסטיקה.
וישיא הודודצקי משנה גבת ראש
את הדרך שכאילו התווה לעצמו ב,,אט־
יי שפר" וממשיך בצעדיו בעולם הה-
לכה, אולם לפי נתיבו הסלול של וייס.
היינו בדרך ביקרתית־היסטורית. הוא
פותה נסידרת טונונראפיות על ענקי
עולם ההלכה במשך החדות, בני תקר
פות שוייס לא הספיק להגיע אליהן,
וממשיך, בצורת סונוגראפיות את .דור
דיר ודורשיו". ו.דורשים" אלה הם הטה
האריות: הרמ"א, הרש*ל, ר-ם יפה ודו-
מיהם, מהאחרונים שטבעו את חותמם
על עולם הרבנות והלומדות בישיבות
ובבתי מדרשות. הנוסח נמונונראפיות
אלה קבוע ועומד פיפי .תולדותייו ח8־
ט ר אפו פפ ר סורסמות זל ר •. י. 
(שייר). שוייס הוסיף לו את הליטוש
האחרון החיצוני והפנימי. סממני ,תול־
דות" אלה הט תחילה הפרטים הביו־
גראפיות הפזורים על פני שבעים ושב־
עה יפים ואחר נר עיקרי שיטה וד-
רך. מתוך חיבוריו השונים והמרובים
של נושא ה.תולדות* בצירוף הערכת
השפעתו על הדורות הבאים והתפתחות
ההלכה מזה ושיטתו של נושאו מזה.
הטונוגראפיות של רשאיה באי עתה
בזו אחר זו גאגסניח שהקים ל.חנסת
ישראלי יטזרה ובלשיו העברית —

.* ן ר גו ה .

יש-א הורודצקי ביקש לנול את החר-
פה מחכמי ישראל הכותבים עברית,
האנוסים להפליג לבםות זרות ואכסנ-
יות לועזיות ל.חנמת ישראל* במערב,
מהן ותיקות ומנוגדות. והיתה זו. נטו־
גן. העזה רבה וגדולה מצדו של צעיר
לגייס את חכמי ישראל במזרח ובמערב
(לימים הכניס תחת כנפי "הגורן" גם
נוצרים ובהם טורו ורבי קארל פאר־
טי, חוקר תנ־ך מפורסם). טעט־מעט
נתלקטי תחת דגלו דוד גהנא, א. א.

הרכבי. אברהם אפשטיין, ש. פו!ננס־
קי, ש. ז. הלברשטם (שזח"ה). אלעזר
שולטן ועוד ממזרת 1 וממערב באו
דוד קויפמן, ב. ז. באבר, א. ברלינר,
ח. ביתי, א. ה. וייס, קייזולינג ועוד
ועוד. המאמרים עוסקים גכללים ובפ־
יטים ובמובן שחלק נכגד תופסים כאן
מאמריו ומחקריו של העורו עצמו הגו־
סיף לפרסם כאן מונוגראפיות על האר־
יות שבחבורה הרבנים בצירוף המונו־
גראפיות הראשונות שלו על אישי הח־

סידות.
בכפיפה אחת שוכנים שני עולמות
אלה ג"הגורן" ובנפשו של הורודצקי.
איננו שומעים עדיין, כי אלה שני עול־
מות נפרדים שביניהם רובצת תהום
שאין לגשרה. בצורת ספר טופיעה תחי־
לה המונוגראפיה על רבי נחום פטשר־
נוביל, הוא "הצדיק* שרשאית הוא אחד
מצאצאיו. ובסמוך לכו מופיעים קבצי
המונוגראםיות על החסידים והחסידות,
שנדפסו תחילה ב"הגורך, וגן .לקורות
הרבנות'' בצירוף הערה מוטעמת במ־
י נ לפ בוא הספר, גי איה נתחברו 
מאמריו על החסידות. דומה ורק ע ת ה,
משנודע שמו ברבים, מתחוללת בקר-
בו מהטבה, שכל עיקרה פניית עורף
לעולם הרבנות תוך זיקה גוברת מיום
ליום אל עולם החסידות, שראשיתה
ואחריתה — הקר ושלב־ביניים בה —
הפולמוס העז והחריף נגד עולק הי־
בנות והעמדת החסידות כנגדה כמאור

זורח באור יקרות.
צריכים אני עדיין לתהות על שור־
שה של מהסנה זו, שאינה מתבארת גם
ם־כרונותיו ואף לא מתוך שיחות בעל־
פה שלו. מאפרי הורודצקי (ב,השלוח*,
.העולם* יעוד: "הגר"א והבעל שם־
טוב", .השכל והרגש'', "שני מיני יה־
דות-, .החסידות" ועוד) היו גהתפר־
צות־פתע ל0ה שתסס בקרבו שניט
רבות ועוררו פולמוס סוער בגל רחבי
הספרות. לילינבלום יצא כנגדו
בארבעה מאמרים, ונטצרסו לו ש "י
הורביץ, רב צעיר ואתרים- עיקר תש־
גתו של רשא"ה על עולם הרבנות,
שהגאון מוילנה היה לו סמל ומופת,
שעולם זה היה תלוש מהחיים: והיפוכו
של דבר בחסידות. ונודעת הערתו
שהיתה מיד לאימרת־כנף: .הגר"א
ם והבעל שם־ י ר פ ס השאיר אחריו 

." ם י ש ג א טוב — 
פולמוס זה יש בו עני! רב, ופן.
הראוי לעמוד עליו בפיטות, כאן :ג־
סטצם רק כקביעת העובדה, שהתנג־
דות זו למלחמתו של רשאיה ברבנות
היתד, רבת פנים ומגוונת ביותר. שעו,
שמליל ניצב גמשביל וביוב הגיון
חותך לימין הרבנות ונגד החסידות
היתה עמדתו של הורביץ לגבי וזוז&י־
דות חיובית נטידי. טפוייטת תיו ז/ר
כחית שאין היא כה .הסונית*, גטקר
בל. ברם, אף הורביץ ביקש להראות:
ז־מוסריוז היו מנהיגי שמבחינה אישיי
הרבנות נעלים לאיו ערוך מאישי ז1ח־
סידות, שביקשו עטרה לעצמם להתגדל.
בה. ברט, ושא"ה לא טפן ידיו ווד.
שיב לנולט בסידרת טאםרי0 בה חזר
במישנה הדגשה *ל עדיפותה של ז/די
סידות על הרבנות, שגאן רגש פול
.חוקי מאובן — דוגמת הטענה הנושנה
של הפרוטסטנטים הנוצרים בעקבות:
טענותיה של ה"ביית החדשה* נגד ח6־

יושיט.
ומלווים חיו מאפרי רשא"ה בתי*ר.
רים מרומטיט ומרעידים של חחסידיט
והחסידות, הלא הם התיאורים שפתהו
תקופה חדשה בספרות העברית והאי־
דית ביחס לחסידות. היתה ז< התרפ־
קות ריטאנטית, שהפנגנון חפדעי
שימש לה אך ביסוס שאינו עיקר גלל
וגלל. אמת, חיתה בפך גנות 8רוגת,
מעוררת- הערגה והתפעלות. אולם
הקורא עתה דברים אלה ודאי לו
שישתאה על מידה זו שהיא רופפת
ביותר — אם לדון אך פתור האוטוביו־
ביוגראפיה הספרותית והמדעית של
בעל יועמדו; עצפו. גיגר שרויים חיי
שני עולמות אלה, הרבגות והחסידוו!
בכפיפה שלווה אחת ברשא"ה עצטו
טלפני גן ובחטיבות גדולות וניגרות
ביהדות וכיצד אירע שנעשו !<תח
לפתע שני עולמות מתנגשים, שקיום
האחד שולל את קיומו של האחר י
פליאה היא, שנתיישבה 0**םה ומ-
מילא בתיקו ועל ידי רשא"ה עצפו
בנטישת המערכה ובהפלגה לחקר
החסידית ללא נ־פד פולפוסי וןןטוציל

נאלי.

ודאי, שאין חקר החסידות בלי
הכלים הדרושים במיוחד לת; האתגה,
ההתלהבות והעיקר החדירה לעולמה
על־ידי פגישה בלתי־אמצעית, ולא
על־ידי ספרים והתעמקות יתירה בחט
גלבד. .החסידים והחסידות" שי
רשא'ה ייחשב ללא נל ספק לאחד
הספריס המשפיעים גיויזר גפשך עש־
רות השנים האחרונות. אפילו וטח־
קר זה הרחיב 8תה אםקיו וטטדיו. אף
בניינו החיצוני של הספר — קובץ
מונוגראפיות על אישי החסידות —
דומה שאינו אלא בבואת החסידות
שבל כולד, מתבטאת ג,,צדיק", ואין
'̂ בחסידות אלא מה שיש ב.*דיק*. ו>
על פי בן מצטרפות פונוגראפיות אלין
לתיאור רב־ממדים של החסידות,
שאין לו אח ורע, ולא רק בספרותנו
העברית. ואילו היה רשא'ה מחברו
של ספר זה בלבד. דיו היה להנחילו
חיי עולם. ברם, רב־פעלים היה ישא"ה

(הפשר בעטי 6)
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