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(קטעי-הערכה)

שמואל~אפיר-םסאת

א.

רמי Mהתחרמ.ים,.בין-לבסקי oוריצביהרושלרגיחלוליךתן
מרזלרת,עירברייiס,ורחם.רחלךזמניםותחומיראמויהין,רתדבןיותיהןמדינות

ררזבייזrם nסרדעלוכרפהיפוליןיעירותבחוןה.חזרותימשלשמשרבצת

רימיפרדסיה-גרמניה,רביןהיראצתחסיהשביודג,בולעלושרכnנפרנסתם,

בסוהפרגמניהשלדכ.בירהלפריחת-הבסמכןדרברהבחומרהעיירהשלרפיחתה

עלרריסלבסקי .כתב-מולדןתעירעלוהסוציולוגיתבמסתרהי"ס.האמהשל

רהירתרהויזmגוייהם,חיתהבברלין,,עיירת :ומים Mחשביןזהסיהבעיקר

 ·רתבויותשלשלמפווסלתשדל"סרובותיה nרמעולתיהלכעלבכדלה,מצובית

פירזתשפעושממנהלחסיה, , , ,1ימקורהמכורתהלפרליןוזב,רזר mו Mונ

תווכתלשון,השפעותובהתמהדאילםל-אםחדרוועמהםוהערף,הבהמהדא,דונה, .

מךותפרנסתםאתעהייהרמגנירביםמצראשבהולגרמניה,יחםי,ודסרי

בעהלחגאונiסראוחיקו,מנרב.יהתאולשתהאתמסוימ.תחירותדר,גשת

באלהואפילובבניה,יפהניכרהבמפשלוזרה mעמיותרבות"',לציביליזציה
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אדיואלסבנג,ונן. :העבריתבספורתשהתבלסרנבניתכגזןבנעדזםת.שעוברת

העיהרישלבביתשאיפותכל nוויסלבסקי.ןצביךבאיזוביץשמערןזהב,אבן

לאכןהעיייrההחיהנמשכת :הי·ימצדנירתנידת mובדבחומריותודח.מאצדתם

מאכןאחר.תתשפ.עהעולהועתיםאחתהשפעה Mהיגוברתעתיםזל,אכן,

דרת,רדבתיים·.דח,ברתייםלנסיהגםמןאכגדוהתל,

לשדפיתחההגדו;ןל.פסררהת mמכ·יברתוניכרתרוסיהשלהשפהתע

בכלוה.לכהשהתמידההמדיהנ,ש'להמדיניתירידתהשבעתדראקחלהזוספררת

הערלמיתונמהלהמביפןב:ת·דסהמלחמות :שלנדהאמהזתנחילתהי"טהמהא

הלעשכדבורנוץרח.בתוסותלוכמיותרריהכ .nשדאיו,מה,במהכפההראשונה

מבעלה,ארשוהנ , nעבקיעולםמעצמתכדימדינתםתאלחזקדר.רסיםבידי

רדחמליה,רדיה nררוכיתמלמשכילייותרהרזה.כלזניטלספרותהשלזיהרנפה

היהודיםלשמכיליהרסויתהספחתהיתה ,ליופיים iדהכvכאלrוה'םהצמאים

הסרפותתאשהשברהםהידבעיקר :נתעצמרש;ןברוחני.תרטיטוריהמעיד

שאהדמהעליהםהיהדרהמור.סוי.העםנשמתשלהיחידיויהללגיהררסית

תדלשיםהפירלסרפיםי.ר.חתינרייםהספדיםבצוררנשמתהכלאתקיפלתהרוסית

יזםמגפעיהר nרברדרחר.ב-ההעצר;זמהמדינהשלמאהיתית nהמציארמןהיד

משכדדןון nהפכשעתהיחהרא•ןמתלקלותיה,רמיבויוא.פלים,מיצויהיום,

זר.ספררת

מאנותית.מיעוהטזרקסוצירלרגיתרז;םזרהיברסוהיהתהספחתבקרות

חיפושיםלשפיל-וסרפיתנעיהמרהסיףשעליהאאלרריסלבסקי,קיבלממנה

שלובחיגרת n.ידבקו ,לאווה.יהתרברתה ,האדמהבע\לםדאהם,בעולםרלבtכים

שנעדזד~ההעמקויםהעזזועיםדורותינז.שלבעולםמישראלדאםשלרדכר

שלסיבהעצםעל~ nהר nלשכמריuורביםערודוואחריההמהפכהבימירוסיה

שלמרחיזרדוuר,מצרתדורותעבדותשליחכההגדהלרהשהלבתאלרו :הרתכזת

שלרתכליותיה.דרכיהמקוררת•ד"אלנוגן-דלתתלרארתהעיניםנקפחורבםת

חובר.ת;ןקרויהזראנרשיתןאת,מצרת

האירופיתהציבילניזציה.שלסמהלבן·דג,ברליןבעיניהיtiתרגמניה

שלסמלהעביניו Mהיהיא :מז'\וגתלחעולם.שלבישרנוה mנויטלו

לידדד.ים mשו n.זכרירהמקנהההשדח,החילונית,דת.רובתיורצתאיפחה,

הרעיוןאבידי ~ליהודיםהאמעיפציהמגילתניבתהזריאברןnפברתנו"

הם.חוריןבניולפיכךלזתזהשזריםאםדבניכלפיושעלהטבעי,המשפטשל-

תאשלתסרבעשתהשוציאחדתי,החוקמןהמדיניהחרקתאהפרידואכן

זסך nררו,נnידא.דnרתלשהרעיךןבםדל uאכן .העמיםלמחנהץר nונישארל

רא,ייrופיא.יזם,f3ןיון.תיהקתולדהתית,הקודמת,דדחא,רתת Mהחשרהאידרnפ

זתנגt«רשיים·כלליים"ערכיםשלמערבת :מישרא.להדאםעלביורתשבתיקו

ד. mדמ.יאהירופאיהתרבותיוא.ימפריאלזים

נתעוררכרבדעתועלמשעמדווי.םלבסקי.גדלמנים mחחרמיביזףאו
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נפגמהכיחודרבתי, n•ורוחב•ק'יוםשקיימרחו,הערביםמןדטל·nבעירשאלבית

תק;ןנ,ללאnבערעדרהמסורתיסוחת .שםליהודיםובע•קרבמזרחהעמים

נגפמהכיחודרבנוי. nוני mדקיוםשקיימוהרהערכיםזבןנתערטלישראלבית

נתמלהא;,השלוכהשלשא.יפתההאמונה.שליסודותיהרקקורעםהנפש

עצמםשכלחיי,םולס.רדיחיםילתודתהכפ•פותניסלחבלבד.הדד.םמבחיתנ

מ•דונתערערבאמוחדאבהזכריותשיווי :הבגיןמבחינתנתקיימהואלווכרשה,

סחהשברני, mהדדב.•תדע·עורבנפילעמודכזיברהיהאלוכלורכל

רוחערכיאחדימתזריםהא.ומהסרביהתחילוהפכחרןשבעתמימיו.ישראל

במקומהלשמשעמםכוחםשיהאהגדרל,ה,הרוחניתמב~לתnבמעכוש,לאוחברה

סתימתאותהילה Mההעולם.מןשעבד,ו.רחוץ.שלימות-פניםואתהשל

אתרםשבילאיקהנפש,קערימבזלהיום.עדנסתיימהלאששעתהפרצים,

מהוגיכמהדרכיםסלזלכ.ברשלנפיואלאוו•סלס.בק•,גדלהעם•Kלחד ...בשיור

נתונהמחשבתורכלדדכיה,ם,תאלבדוקאלאעליוהיהראילוממנהיגיהוא.ומה

דבאידובי)ץ.ש.שלבעטרשגורשהיה(כביטויישראל"ביתל"בדקהיהת

ספררת•וצדירמ,עמ•ם,מישלארהוגיםשליהם nשייםואדחיימירכלהיהמחזר

בכלדבקרבהלבכבמיהתאבלעהמי,דלאלעצומשיהזביפה.ררפ,סותעידב•ת

-העשויים C.עתיק'ערכיםעלוינולחדששיצאומישלאררהפרבליציסםיםההוגים

שאולתלאשמשהשיביותרשפען.כלעל 11רהדעדח,יםידרישותבפנילעמוד

לבהכרעתויהפענידמקבלחביים.כרלהכזדנובנידחKת,כיףאבזקנות,

הימיםלוכאורתעינהתתפנים.תאלכנרתהמתוכוניםגחלים,יוצריםשלורעת

וד;,חר,בתזלג•לרדפתוחהעברעלוםשלפודה,חי,שיודמה :העירקיתהקושיה

חלייםרםאולמיהתלכמשיהאםהמכריע,הואהעבדשלפניםברחבוארי,

עמוום uבהרדת,מידיהלין-ח.דשתmנ nתברךדרכואתשכושבכלה. nופילדי

ביא.בנשויים,ויחסיםאנתיםשלהחשדהבמעכרהלהשתמרזרהכלובניגודאו

כיצדבאלעלתי.דדרךלומופלס;םרזזרגםשביהתדלרק;ע,הא:רובחוכו

ר.דרוחביתהמידני:תהגאולהבאשיפתזאותרמחזקיםוכידצזהשלובחרמכירים
,מסגרתק•בעמבתן,ראוורםא.ייםיהוידיםבערכיםצרייהרהאבראצוישלארשל

היהדויתזזהיוניותושאר.ונו.תהמסגרותמןחרגההשוטפתהדו.ויהשבותךלהם

מספריםלכמהודבמתבמסותיו,מזמ.ררשירוויסלכסקישרשל,הרג,חהל,

לוההיהזדרבק. mני nדושמידהלביתזקוקהדרורבניערביםומשוררים

הוגtמשרמה,אוה.,ךח,ח :קלצקיןעםפלדוכוסועיקרהיהרהז ,במררואדי

לפרנס mיכולא.ינןישרא'לתולדותמקפהח". eקטלנהולאהחיוביותשלמפלהם

 ,מנוערליד~,,רןחק•רתבןויסלבסקיהיהקר-ובכןמשםואחר.תהשקפה
גגקוד-תהמעניק ,ועצאמיגדלולבגיןמופxל"בנאימצאשבוקריפמן,ליחזקאל

גלואה".ל.צמאי , nהפיכול-.נסערי ,דורלנכרכירוחנית
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ב.

עםהפידל'!ספיתהrסצוילרוגיתרה,תבוננותבחינתמיזוגשלבהאדוגמה

היסרוטיוןומגוהשהוגהמ~שלאנהצירוףקטאולית, .xדה.יסדםרית-רהחביהנ

ומ.חלמהלש.לוסציוולגהידאמים·..כמלזסנפר'lמאצ;ךתאופרלביציסטן

עכ-מרמאיםזהדפםלשעקיורתשייג),סרבסקי,נ.(הואצתושלוחותיה•

חומר,רכדmתאיאידרתעלהב,שבאבקךהמצעמותעלהשביח,עהםלומלחמת

המאמריםלאה.עםאלהבדת,מדרדרםתרמאמצירם,רגלדדיהםאהוומת•שרי wעל

לאהמסוים.סדרלפיזאמנים•, ...רן mבירוב.םהרא.שרהנ,תנכיםתנאכןדו.דאב

 ,בערקיבד\רותינר,המדינותבעירתעל-וחבהר,פרליסיחקעלחשובותמסרתןה

וידיעותהשקפותהב·דר,זן.עםרזהמבאקמבחיתנמרפי·עותשהןהמדינותעל

כביתרתרילרפםיבחרתיכחזירןהמ.חלמהבבגויnישעסקוהווגים,סוציולוגיםשל

המסה,זרךהמחרב,שלדרכובלדכ.רבמיהזארבדב.לעהאכןr,ן:בראמחדקק,

ההקרבותרכדקדרקים.בפרטיםמחמיהרראינהעיקררעיונותכמההמבליהם

 ,ולמראידכיאףמעוטת,והסברהמחקרשלמיuודהעלרדה.קפהדמרובותןאכ
התיכון,כבריחכולםהרעיזנותבלחאהמבריחהשיהםלחונברשאין

אתהמחרבמתרגםכןהסיבות•.מעיןאלשב"תרלחתעוקססהרפ

אצלשההרמהבNלהתכליות•.של"היםירוגיניהרארובדסשלהעודיהמושג

מיאט-לדתרהרריסלבסקיאצלנהפךדומני,בעיקרה, nפסיכרלוגיתורהרארובזט

וכלבאישכלבמחשבותרבותשל-במץרבקיצור-זומעידבררחכ,פיסית

ל.דפן.ארמלוהכ,ומואציםאתרנדתלבקשיוצאיםתקרם.נוצחםאלבאלמדינה,

הואאבלההשיג.רב•ןומ.עדוהרצוןביןזהרקעלודבאיזפאאבהמרבח

הרשאיות,הדלחמרתדא,ר'lמתשלהעולםבהשקפותןחלדכרגות :חקרמעמקי

 Kאל'ו!ליטיים,כיב.רשיםעולשורקיםעלחיהתאלהמלחמהעשיירקסברווחרא

המחבר.בלב.דנגולתהקשפתואלמאםנמוסימות.עולםהשקפות-שללשדםנןגול

שלרמדאיריהןחייזהבלכומ.תבאטותדנ,סתררת•."ההשקפתואתגםבהןבלול

ורובכה-דעת.רחהבוהיריעה :האומרת
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ב.

אנכ,דדמ.רבnרתהשביח,~המהדוהרהרבים•ובזשת"יחידיםסופילבשני

תש")דיבנה,(הראצתשרויות•ר"עיררביתשי•ז)ירולשים.חאיאסף,בהואצת

הספרותבחקרדע,ירקיחידושוהעברית.תסופרתביוצריבעירקרריסלבסקיח

מןפ,סךרגתרנכסיתאובקדרעודמשחראוהעיונית,היםהחספחתהערבית,

ציברויתשליחותמעידבספרותורהאחשראהסרציולוגיתר-ת.וברתית,וב.חיהנ
מתיידחלואכרהצורביח.ואהמהלקרקעמחוברתוהיאהציבוו.תתעלשנוצרה

אבמתאבלהציברו,מזכתלושממעמקיה,בבזיםודהלול-בדבנפשרעםהיורצ
החשדההערביתספרוונתהצ\םר.לשאדמתוממעבהיצירתוששרייונקים

1 
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 uיחסימעוכרתתאלשגותבאממציהםהא"ררגיםהדררותלששופרםתאי
ת, uהישת Mחשדותמצרותעליגלרהלעמידם,רלעמלעםלחיים,דאלם, ,לעולם

לחוללשביקשהררתא,רבים,בדוחתהירר,ריתהיצירהבמכולל-רפשה-כלומר

אירופה•.שליןךדn,ויההרעתקוסמוסכלפימישראלאדםבהתוברגרח"ךמ,הפכתאת

עורווהגבלותדר&מהשלרר,ויתהעלחריפהבקרותמתחההnתיה""ספחת

עיקר,עלינו.:תזג- !עצמךתארגלאעצמךאתרעובמעשים.שבלבלאגוהל

 .ערךבעלתלפםררתורילםכסקי,ערלתהחדשה,העבריתהרפסותתאערשהזה

דפיעומר.כפלימישראלםדאהפתגהiויאושאוגר"ממדרגהואלרמיאנושי

ר" nלדורעיניותאפקוח.לאותרערווהגםאבלרב~יה,ביצירהדרכיותאלתקן

חידשההיא ;ותראפתומזיוווצליליו,מירחותיוול.דתבשםהעולםאתלקלרם

זח,עירקלזכורטובספרותנושלהרביזיהעל mבויכהעול-ם.אתעליו

 1רמדגישרחוזרשרריסלבסקי

השמש,הטבע,העולם.אתדר,שארנהבפעםראתהכאילוהעבריתהשיהד ...

שאיןחיה,כריהללכאדם,לכלנןתברתבבחינתשהיודוביםוהאדם,החיהמצ,ח

ולפיר mכלפידרכו,לפיעמהםאנבקאלאומציאוםתרר,ריתםעלותהההאו

ראהתחישדהקב•החדש.גילויבבחיתנהרב.עיתלשירההיורר,גשתז,עדקמ

איזו ,הסיבותאיזובריראת,איזו .בשאריתמשעההעבריתהשירהעלשעה

שלכללו " 1לרוגוניהםלצורותיהם .לחייםפארןוערבאיזהיר.ר,ולגבשאיפה

נבתלטהזקדמתבאמהומ.ערביתאבירופהמישראלאבדםשהובלטמה Iדונ

ידועיםהםפאילואהל,דבריםאבלהחדשה.הבצריתהפסרותבידוריבם

טיבו,מהזקנהאומהשלזהחידוש .מרובההסברצריכיםעלינו,ומקולבים

שהמרידה ,אלחבסונרתי<ולהוכיחהחמברשרקדזתארתיד nרהנכמווaרמה

שמארוהמולהכעיס.לתיאבוןחשדניתהערביתהספררתאתעשתהלאבישן

 :יותרערדאכןבוחריפהרתלר'lבותה,רופה,לאביחסו ,כנללמירשאלבדאם
ארתהפיעמהניהיליזם. mהספקנותההמפכיטת,גבליפה nנסתאלהעבריתהספרות

ישרלא.ביתהריסותתאלהקיםאינתיםתשוקת

 .סרפרתנריוצריומחשהכעשריםתודארהרבים"רבשות,יחידיםבספר

ירבוידצרדרכו,ויחירדודמותווחאזדחאכלומשוררים,מספרים ,ור.בים

מחרנביםידחכולםבאלהובעתם. nודנוררגשותשלמלאעולם-וסגנונו

דבובמנתחררnמ.ברוירשאילת,אשוניתלןקונמירתה rgבשאיפה ,בביןבארתב,

אמקבורקעעלהדרולבעירתזיתקםתארבהובבקיאותטעםבסבודקרת,

 :ימירכלששאלהעםזזאדהמעררער.קירמרתניאלשינייברי yהרצ,ירברשל
העם,לשיnריצרורתרנשרבדרהחדnמרחמשפנלוישרלtl,כנסתעליהאמה

ת uהפחרולכ.עלחלהלמרכפ.הגנדוחו .nרביח.שאמת·:זבביובמיוקוא.מין

בב:יןנסיםעלסומכיםראיוהמידנית,הציונותלעףאישרלא,שלאלות
לשדמ,ול!כnגההערכהכיזהלניח,מנסחהמחברעתיזח•.ובבזזםרןראהפה

קרנםלשרוחו ,וצ.יבורמןכחקלהרפט ~ריrזסרהעםאחדותבדת mרר,
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מיןסדרםאהפוזיטיביזם,עםהעםחאדשלנפתזלירכיהדא,דואיבהם.נדססת

עהבריתהמחשבהאתהרציארעלינו,כמקולבנסר, sסשלמיסודוואםקונטשל
המד.בתאל

כלהכרנה.תאהמחברמבלההערכיםושמנההמןדרבדריצ'בסקי·בבם

ישרלאביןוב.שריםלבניווהלביניםהחומראתומחפשהךלרזההיהימיר

המוובלבוברדיצ'בסקיהיההומקורותהשרשיםא.vישאיחפה.שלעולמ.הליבין

ומחשבהשירהיחםי,יצריוגשעוו Mובדמוישלאר,שלהוורדתמ-ורשיכל

חשבונותיהסרפיאתלבדוקעצמועלהטילברדיצ'בסקי ,., nןשותקושנחנקו

לעצמוקנה Mמרבתובעבודהומשדבשיםלקוייםאותםמצאהואהאדמה.של
לאומה.לקהנותבישקואוםתחדשיםערכים

העבריתפרות .oדיעלאלהבמסותבעיקר :בלבדהעיוןאישהמחבראין

חאהעיוןהסבריואתארזןוטביעתעיןטביעתכ·בל-עמתגהל.דואויצוריה

שליןח nלדין,שמךהיוהנה :ותיאורסיפורי '1בדבקרובותלעתיםכאןמפסיק

הבתהלבןת,,כדובר, :אביבבתלאבספ.הנואםהבינוני"המעמדשלהמוהבק

והלהכשנפ-כפההגבורהו.קומתו .עילאיכבשוון·הטפתישרלאית,בחכהמיהודית,

השדמעיםאלפיאתהליטההלילהאפ,לדלית ...שרבנזדקפהחאהרונות,בשנ•ם

 :ומ.רוביםהתערוכהבנינישלזיזובבלבליטהבכלותנלוהספסליםעלשנצטופפו
המחוטבים,הנוקשים,פני\אתהבליטהרכ.מסבישאראורשלקסבהשללד-יתרק

ניטלהלאשמער,לםאדםפניסתם·פנים,אבלפיםבטליםשאינםדאםפני

צלו,אתושרבבהגזעית·יוחסנית,דמותדמותו,אתזיקות :דרא.פייניתואשחם

בציבורלוונ~חבררנמאתתשובמעלה.לכפיוטיפסשנמחתמדרת,רבצל

ו,הדארוך,ארוךצללו,צלשאכן-ימיולכחיותומקוםהז,-ברבים

שעברב,·סלוביץ,.סבןלשצלר-חהצל •..קולנכרתבלאפיהתמפצוץוקללו,

דילפיקתהאזיןלשיחתן·דג:.>גתן,שמעבחייהן,ראה ,ישראלפ,תרצרתכלאתבחייו

דנ,רשתאהטירפסית,הבינונית,היהדותלשקלוההוקלובצביונו.ועמדלבן,

המקדיומהמודות,ואינהתורתהשלדת '1דהוסבלהעמוסהכועסת,ראינהבערל

מס-יבתרiזשלכ,שלל"נשמע"הגזע,הדם, ,לגךלךבצו n«הנעשהאתעלולם

 .לה.קבקרבכהןחרמןרנ.ה \lהעמים".לשעדהוותרהר.גשותז.בחרוחהזמן,

מעשהשליפהתרכובתהםהמאמריםבבחרותו.קויפמןיחזקאלרהבהתלמידיו.
עצהמעםמחמירתויאנההדבריםשללעןמקםיודרתעיונית,וחקיהרמאנות

ה-מידה.לעיתרעבירתקדבדקויהקואררעם
האולמלש,טשרניח-ובסקי,חידשו.דברמוצאאתהרמסהמסהבבל

העולםמשרורגםאלאלבבדה~סבעילם \lהעשמורררקלאהמנתועדלת
העבירם•.במשרוריםבירותההיסטורי"המשוררור.א :כן'עלירת ,.ההיסוםרי

.uמהרהוריברראהתחילזזעהולם.תאלראותומ.שוררזהנאויותשליז~,. 

עםדחהשבריתמישלוחדאםכרתשהבזר,ויו:n,ומשמתתזנת J\הרעמקתורתי'\
שלה.וססלקפירעצמואתהxרכןאחרולצליזי.צבעיושפעתכלעםהעולם

~ 

' ~ 
1 

: 

 



 111זי,וויס,בסיףוצבי 1ד"

גתנלהלרסוףדמ.'בliהקים.דפ.בתיאיססיםהקדובונים.היוניםשלדכרכםה:עלרם,

שירתהצעו.י mנת'lל mוחלדימתמותוגזה.זxרומעמקיו,:זתיסטוריהעולםלו

געבינתוסרבא.י.תםגוי,.כןהירואי,תשירההיאטשרניחונ.סקישלהבגרות

לבבד,מיחאלוףאבכר,נהרעלות mממיים,ממדבוררקלאהיאההיסטורית

ןן.ת,וקפןת,וא.רצותבכלההירואיהאדםשלממבאקושירהjוליסתהיאולהס pאלא.

דשס.לוןבזירתנiוגהרובבורתמא-תנוי·אמתכלשעלכמעמקיה,היאויועחת

י Uה.חשלושלמנnצונהדג,בו-רתמפלתהיאאנהכןפיעלאוף nזהך"בעו·לם

תוקופתשלסלתניחדרהאריותשלשכימסב,תר,המנתומדבריקך.אין

צייהרשלבחריהעלכראויהעונידנרשאל-בחללבאטשרניחוסבקי.שלביצירתו

הזמנים.רדספיעלזר

לט~כח,תזכראב·לאלה,במסותתמתנוחידש,ויעלאכולעמודאפשראי

כלוידידווויסלב.סקישלנעורייחברקוימפן.יחזקלאעלהמסהבמידחו

מבסהידחחבnרררריסלכ:סקילשהיקחתסבלוותיוכלעללי.אכמור·הימים,

r כולפנים,לפניבוחנתעיז :וm חזרב·דדעהסב.דהrוהתךיל:כ.וויקn לו/:'עמותק 

יחזלאקונכנסהעםאחדיאצלא .. :יחיוואתישראלסד!iותתאהבונהעךר,דגר

להתי~העתידו.,לעגדהלוחלדדהישרלא,שלכהוiחעמוקהלביהנקויפמן

·בוג..הלההרגה·דח.יסםךןיוןשלשיטתואתומב.oירתרלךו;ןמחברעבדו•.עלרבה

,,זהתכ :וג.דולהכבידכוחתאובמלי·יםהישרלאית"האמונה nו,ב"תוזלוונכר"

חאילומיתהמחשבהלשורפיתהתו?כטםרתבימיחנזע,מיתד nהעב.ריהפ-סרות

רחוניתגגקידרתהמעניקועצKמי,גזוללבניוכמותרמופלאבנאיהעברית.

אגולה".לצKמי . nהפיוכלנסעריהדור,לב,נוכי

עשויאינופנים,בשוםעלצמו.ברת~כקובעוריסב/וסקישלס,uגגו

ובעבודתולמופ:תתברגומי·ר:בספריו,אחרים.שלבסגנוניהםולהטשטשלהבלע

ועשיר.מזדיקביקר-סגנוןתע.בדיתרהמחשהגהדמעסרפתותאהעשירבעריכה

ושחמבה,עדמבבחריסגנוןרתמקיוםעלבקרבנוששקדהמעלויםחאדהאו

ףבתדרגמדיבאונמדיר .יוקחרחירס\ןבלאמעוהו,אירופיתכלשוןגבו,התשךתא,

דבפוסיםלשוננו.של,א,ךוצדדתבתכיגמרוביתכבןמהלןאותוראויםאיבו

ונדרכיהמליםאבוצרוחשדיןשמןכזגמודרני,תרכזיוקצוהאמקורייםעבריים

:r .וכבירןפהיןu לדבריםמוחשיתחירתמקנהרחבשטףב~נעימההשזףםנו

ותפסתעםבצעים,רבב,יבולסיםלצבעיםחוהקלולפסוקיו "שבהפשסד

ועיםדרים.הידווים

חאריו.הניחנהאירושה
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