ך

1

';)

ד

?..

ראשונים

ואחרונים

מסות ומאמרים
ונ את

פ .לחובר

ספר ראשון

הוצאת ד)) כ י ר  «,תל-אביב ,תרצ"ד

ז
·I

'1
1

i

1
י

1

i

1

e

בישראל בתז:כרפה החרשה ,שחיו מ
פוזרים במאספים וכתבי-עת .כסיון ראשון לכך כעשה
בספרי "מ
חז:כרים וכסירנות" ,שיצא לפכי תשע שכים )הוצאת א.
ואזל בינתים משרז:כ-הספרים.

·'

שטיבל ,וורשה תרפ"ח(

ז:כראתי את הספרים בשם "ראשונים ואח
רונים" ,פי כוללים חם מאמרים על ראשונים.
מבכי ו.דור הראשון לתרבות-ישראל ח
חדשח ,רעל אחרונים  -מבני דורנו .ראיז ראשון
אוחרוז כאן ראשון במעלה ואחרון ב
מעלו ,,אלא ראשון בזמן ואחרון בזמן .רעל-בז נם
סדר ו.מאמרים בספרים האלח חרא לפי
תולדותיהם של האנשים ,או לפי מעשיהם
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בשעת כיכרם אני מכנם בספרים אחרים
את מאמרי על סופרים ,חרז:כרים וחרגי-רעות

ופעולותיהם  -חמרז:כדם" ז:כודם ו
המאוחר מאוחר .אבל יש שגם על-ידי ז:כרבת הרוחות של

r

הנושאים ,או על-ירי
אטמרםפירח ז:כרובח כתז:כרבו המאמרים זה לזה.
אולי הדבר צריך התנצלות ,שאני
חוזר ומפרסם כאז מאמרים ,ברובם על םופרים
עברים מימי ו.ו.שכלה וער חיםר ,גם אחרי
פרסמי את ספרי "תולדות הספרות העברית
חחרשח" )הוצאת "דביר" ,תל-אביב תר
פ"ח-תרצ"ב ,ד' םפרים(' שכר וכתי  -ולפרז:כים גם
בהרחבה  -על אותם הסופרים מימי ח
חשכלח וער חירם .אבל חדרך של תיל ר י ת
ח ס פ ר י ת

היא אחרת מררו

ח מ ס ח

ח ב iל ר ת י ת

לפנינו במרכז ר.התענינות וד.ר.סתכלות הכלל ,וכאז

-

ו ח מ ו כ ו ג ר פ י ה.

שם

עומר

הפרט .שם ההצטרפות והחבור שביז

היוצרים חם לנו עיז:כר .וכאז ו.הבדלה וה
ובלטה האישית .שם .חרבה נותז לנר ו.חמשך,
וכאז חרבה נחשב לנו ד.חפסז:כ ,ד.פסוז:כ
לעצמו עם חנז:כודה העצמית .אף שני הספרים
שלי " -תולדות הספרות ה
עברית חחרשח" וספר המאמרים וחמסות על הספרות -
יוצאים לרוז .אם כי על-פי רוב על אותם
ר.ענינים ,משתי נז:כודות-ראות מיוחדות ושונות

אלח,
שאיגד םותרות זו את 'זו ,אבל משלימות זו את זו.
דרך
חמסה חבז:כרתית והמאמר הוא ד.מרז:כדם ,לכל

הפחות אצלי ,בזמז .ועל-בז ידס

בכמה מן המסות שלי גם מעיז מעשה
הכנה אל עבודתי בספרי "תולדות הספרות העברית
החדשה· :מטעם אישי ,שלא למחו;:ג
עז:כבות ו.עמל שעמלתי להשיג דבר אחד בזמנים

שונים וכצורות שרכות ,ועוד יותר מתוך כמו;:ג
עכיכי· כללי ,שלא לזiכו:Jן לזכותי בלבד דברים:
שאולי לא חייתי מגיע אליהם כלי הדברים
שנתו.לו בינתים על-ידי אחרים ושחרשו אותם·
בינתים אחרים ,לא ו.כנסתי על-פי רוב
שנויים כ ת כ נ ם של המאמרים ,ואפילו כשתוכך
וובום !'",וא" ת'·אביב

~~~~~bUJ.2

זד .נתברר לי אחר-כר יותר ,ואף כ  -1רתי אותר .-תו' כ  t::פך· "תולדות ד t: .פררת ו.עברית
ו.חדשה" .כמ[?ומות אחדים שעשיתי זאת ציינתי זמז ד.ד.וםפח
זה פר[? חדש למאמרי על ד"[? .בר וסיימתי אותו

ובסירנות" ,ד.יח בלי סיום,
שד"ל

-

שהוספתי•

כז ו.וספתי כספרי

!

במד.דורה ח[?ודמת ,שב"מח[?רים

ת ו כ ן

 -והוספתי כמעט פר[? שלם ,ד.פר? iהאמצעי ,למאמרי על

על-פי מח[?ר מאוחר שלי ,ו.נוגע בהתנגדותו של שד"ל לתורת שפ·נוזח

ובוכוחו עם אלח שנכד.ו אחר תורד .זר  -וכיוצא בזה.
שנויים גדולים מאלח ו.כנסתי ב צורת המאמרים ,כשראיתי אותו .בלתי-ו.וגבת לדברים

ו.מכונסים בם פר .אולם יש שבבואי לשנות את ו.צרוד .ד.ייתי מוכרח לשנות אם מעט

-

\"'1

מישה מנדלזסרן - - - - - - - - -
שלום הכהן

/1

ו

שמואל דרו לוצאטר
11,

·צבי גוץ

כתבתי אפוא מאמר חדש רכתתיר כמ[?רמר של ו.מאמר חישן ,שלא נשאר ממכר אפילו כדי
\""~""

-

1

.י· ל .פרץ

לא ו.ככסתי בחז ערבוביו .ומד.ומר ,,אלא כתתי אותז זר לחרד רזו לחרד .רכן ימצא ד?[.ררא

שלרם-עליכם

שכי מאמרים ,ואף יותר משכים ,בספר אהד על אישיות אחת .כספר חראשרז ימצא שני

י .ל .קנטרו

מאמרים על פ ר י ש מ א  /,ובספר ו.שני ימצא אף יותר משכים על א ח ד  -ח ע ם ועל
רראח את חאישירת מזרית·ראיד ,אחרת ,רחז כריר[?נרת של אדם בת[?רפרת·חיים שרכות

ובמצבים שרבים ,שכולם יחד מצטרפים לאי[?רכיז שלו.

כיוז שכ[?רדת·ר.מרצא בכל מאמר ומאמר שבספר חיא ו.אות פני אישיות מ ת י כ ח ,לא

'

מכעתי את עצמי בכמח מאמרים מספר על מעשיד.ם של ו.סופרים ,שנמצאתי כחברתם אד
עם

זח

לא

מכעתי

1

את

עצמי

נם

מח ? fירד.

ודרישר,,

ו.מאמרים

ו.אלח חם גם מעיז "מח[?רים" על אישים ,מעשיד.ם ריציררתיד.ם .אבל ו.וצאתי מכלל
חספרים ו.אלד .כל מחiכר ספרותי אחר ,ו.יוצא מגבולות ר .א יש ים.
תו·אביב' אייר תדצ"ד.
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ח .י .בורבשטייד

.בחום סוקולוב

 מעיז דברי זכרוכות -ער כמח שיש בר.ם לר.בר.י[? לפנינו משרשם.ואחרים

- - - - - -

י· ל .קצנלסרן - - - - - - -

ב רדי צ' ב ס" י .המאמרים ו.אלד .חם שרכים זר .מזר .בד.לן·ררחם ,ובכל אחר מד.ם אני

שר.תר.לכתי ביכיר.ם

56------- -

מ .ל .לילינבלרם 8 8 - - - - - - - - - - - - - - - -

בת[?רפרת שרנות ,וחברתי אותז אחת אל חברתח; וכשלא מצאתי את ח[?שר רד.חכור ביכיחז
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א..ייזיק חירש דיים

בי ר כ שט י ין ,בד.יותר ערד בחיים ,באתי לידי מס ? 1גח  1שעלי לד.תחיל את חובר מחדש.

בכמד .מאמרים שבספר ככסתי "יריעות" שוכרת של מאמרים ,שכתבתי על עכיז אחד

-

-
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ואם חרבו .גם בתוכן .המאמרים שעל-ידי שכדי צורר .ו.געתי בד.ם גם לידי שגוי תרכז ד.ם

בספר ד.ראשרז המאמר על א י י ז י " ד .י ר ש י י י ס רד.מאמר על כ ח ו ם ס ו " ו ל ו ב.
בבראי לשנות את צורתו של מאמר ,שד.ופסחי לפני שמוכח שכים ,על חיים יחיאל
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משה מנולםזרן

1

א

בזמנו היה משה מנדלסזון פילוסוף מפורסם ,אבל לדורות נשאר לו זכר
:כז ח כ ם .חכמה זו נראית בעיני רבים כחדור סוב ,קולע למסרה .דבר בעתו ובמקומו

הנכון; אולם חודר זה כמעם שלא נמצא בכתביו של מנדלסזון .מה שמצייד את

זrכתבים האלה הוא לא החריפות המרה ,לא העוקץ הח,ן אף לא ברק הרעיון ,אלא
·האיר ה מאיר .בכל מקום שאנו מוצאים בספריו של מנדלסזון חריפות אבר
lנ'וצאים

·ז'-
1

t

את

הפשטות

בצדה.

מעין

ררח

נדיבה,

סרבה,

,בחקרו ובכתבו -ועל-כן הוא יודע לא צד אחד בלב.ד
:הדברים ,חוץ מבדרך ההגיון ,גם מתוך בחינת החיים

-

אותו ·תמיד

מלרה

הוא כאילו מכיר את

מתוך ביב ת החיים .יותר

c .מכל ממלאה אותו הרגשת ההשלמה שבצדדים השונים של החיים ,וכן בצדדים
ה:שונים של הדברים .הוא מכיר תמיד את ההרכבה שבהם  -ואת האחדות שבתוך
,הרכבה זו .חכמה זן ,שניכרים בה מעין סימני לאות ,מעין חולשת הרצון ,נוסה הרבה

•להתבוננות .להסתכלות בעולם ובחיים .היא אינה נוסה להגביה ערף ,לה תרחק לגמרי
1

·לעולם ההפשטה .אלא נמצאת בין ההפשטה רבין החיים ומשוטטת בתרך המרחב
:היפה שביניהם .ועל-כן חיי-השעה הולכים ומתקרבים כאן לחיי-העולם ,וחיי-העולם
,גם הם אינם כאן אלא מעין המשך של חיי-השעה ,מעין עליה על גבם ,דירסה

ע-לירנה שנבנתה על יסוד "השכל הבריא" והטבע הקיים ,הפשוט והיפה.
חכמה זו ,המזכירה את חכמת העולם והחיים של חכמי יון המאוחרים ,ביחוד

ש;ל חכמי הססדאה ,כאילו נולדת תמיד "אחרונה" .היא תמיד כמו מסיימת תקופה
"חד-צדדית ,קיצונית ,תקופה רבת-המוח ורבת-המחשבה .לא לחנם היה גם מבולס-

זרן בתור פילוסוף רק מסיים של תקופה ,של תקופה פילוסופית זו שלפני תקופת

הפילוסופיה החדשה של קנס .אבל לא רק תקופת-מחשבה זו סיים מנדלסזון .הן'א
:היה גם כמסיים תקופת-מחשבה אחרת ,תקופה מוחית גם היא ,חריפה ,פלפולית

-

תקופת האסכולססיקה והפלפול היהודי .הוא היה כמסיים של התקופה המופשסה
ביהדות

-

בין זר שעסקה במחשבה המופשסה ובין זו שעסקה בהלכה המופשסה .את

ה.טוב והמוכחד שבהלך-המחשבה של התקופה הקודמת ,את האנליזה הדחוקה-
1

,1

ל>פעמים והדקה מן הדקה ,את זה הכניס מנדלסזון לתוך ספריו .הוא הכניס אליהם

1
ראשזנים

משח

8

מנד?סזזז

:זתכלית האחת

את ההבחנה הדקה ,שבזה היה אף בדרור של לסינג כמעט יחיד ומיוח.ד הוא הכני-ס

-

אלהיו

של

מנזלסזרך.

בהרגשה

לשונית

·ופסיכולוגית דקה ,המיוחדה לו ,העיר מנזלסזרך )"במארגענשטרנדען"( ,כי המלה

גם במובן אחר לתוך ספריו את ה:tכיום האחרון של המחשנה היהודית נמשך מאובר

.,,מקרה" בעברית ,שחכמי ימי-הכינים שלנו השתמשו בה במובך דבר שנפל במקרה,
~יד פירושה כן בעברית המקורית .המקרה בעברית איננו "צופאלל" ,אלא "פאססיע-

שנים  -מציאות האלהים על-פי שכל ,השארות הנפש וההשגחה האלהית .שלש:ת
היסודות האלה ,הקורנים לשלשת העיקרים שמנה אחד הפילוסופים הדתיים של
היהדות ,רבי יוסף אלנו )מציאות אלחים ,תורה מן השמים ,שכר עוונש(  -גם הוא·
מן המסיימים ,מן האחרונים - ,הם שלשת היסודות בפילוסופיה הדתית או נד.ת

ר:ונג" ,מעין המאורע .אירע איזה דבר ,האדם נפגע מאיזה צד

-

מכלל שיש פוגע.

בהשקפה הדתית של היהודי ,כפי שהתבטאה בלשון העברית ,איד מקרה

-

באותו

ונוכן שיש בלשונות אחרות.

הפילוסופית של מנדלסזון.

השקפה דתית זו היא שחיתה השקפתו הדתית והפילוסופית של מבזלסזוך.
ה:אחדות בתוך הרברי

יותר משהיה משה מנדלסזון מתחיל תקופה היה גומר תקופה .גם ;· rהתחלה·
שלו נאה על-ידי כן שהיה גומר .בחיי יום-יום כמו בחיים שבספריו היה מנדלסזון·

השפינוזיזם .מה"שיחה" הפילוסופית הראשונה שלו עד ספרו האחרון ,שהוא גם

אדם המרנה להסתכל ,להתבונן מכל צ.ד המרבה להבחין ,למצוא בכל דבר את ונוי-

הספר הפילוסופי הראשי שלו ,ה"מארגענשטונזעך" )"מועדי-שחר"( ,אנו רואים כעין
ב:טיח חשאית של מנדלסזון לצד שפינוזה ,וערד יותר מזה אבר רואים בספריו את

הצדדים ואת הצד הטוב ,ה"פועל-יוצא" והתכלית האחרונה ,חטובה אצלו תמי.ד הו1t
נראה לנו תמיה גם נימי נעוריו  -ולזקנה חן לא הגיע  -כמי שראה חרבה בחיים"

~

'

כמי שנתנסה בסירנות רבים מאד  :היה באש ולא נכוח ,נא במים ולא נשטףד
הנסיונות האלה אינם בסירנות פרטיים בלב.ד חייו הפרטיים של מנדלסזון לא היר·

•"<" -

ה::זחיח
שהוא דוחה את שפינוזה ונדחה מפניו .אי הצד הדוחה כאך ואיפה הוא הצד

המקיים? הצד המקיים למנזלסזוך בשיטתו של שפינוזה היא האחדו 1ת ,ה"סובסטאנץ";
א:ולם דוחה אותר בשיטה זן ,מה שאין כאך כל מקרם לדברי  -מחוץ לאחדות זו .ולכך

מרובי-בסירנות ניותר .בסירנות אלה יש לראות כנסיונ~ת של תקופה ארוכה ,בת:

ערד ב" שיחה" הפילוסופית הראשונה שלו בקש למצוא דרך של שלום והשואה ניד
ה"מונזות" של לייבניץ ובין ה"סובסטאנץ" של שפינוזה ,היינו  -בין חוברי וניד

מאות רבות ,מלאות בסיון .מנדלסזון נשא בלנו את הנסיון הרב הזה של הדורות.

החזירן הזה ,כעין סמל של שכל הדורות ,שנתנס::ה
ולכן איבר נבהל עוד מכל דבר שהו~ מוצא בהם •.
יודע את התעיה הגדולה ויודע גם את "סוף דבר",
שתמיד נמצא איזה מרחב לרגלים ,תמיד נמצאה;

האחדות .רמה שלא חיה עוד זי ברור למבדלסזרן עצמו בראשית מהלכו נעשה לו
ב.רור ובהיר מאד בסוף דרכו .ב"מארגענשטובדעך" הוא אומר בפירוש ,כי יכול הוא

לקבל גם את השפיבוזיזם  -בכל מה שהתנגד לאלה שרצו לראות את יזידו לסיבג
נבוטה אחרי שפינוזה - ,אבל רק את השפיבוזיזם הצרוף .ומהו השפיבוזיזם הצרוף

את התכלית האחרונה ,את זה,
איזו דרך של הצלה .את הדרן הזאת כאילו היה מבקש מנדלסזון תמי.ד מכאן·

הזה ? זה שנותך מקרם לרברי-הצדדים של ההויה .על ונוי-צדדים זה ,האפשרי יחד
ע.ם האחדות השלמה והגמורה של שפינוזה  -נלחם מנדלסזון הרבה בספרו זה

המתינות שלו הגדולה ,ההתבוננות הרבה שלו לכל צ,ן הנטיה שלו תמיד אל ונוי·
הצדדים ,ואף למצוא בתוך הרבוי הזה  -את האחדות.

.והתחבט הרבה למצוא לדבר אפשרות מחשבתית ויסוד מחשבתי .אפילו הצד המוסרי

מנזלסזון היה טפוס דתי .בכל הפילוסופיה שלו איד דבר שיהיה כל-כן לבבי,,.
אמתי ,כמו הדת שלו .והדת שלו ,אותה הדת הפילוסופית שלן ,בנויה גם היא כולך,,,
על האחדות ברברי ,על חוק זה שהוא גם חוק ההרמוניה ,החוק האסתיטי ,שעליו בנוי·

זזזל השאלה ,עד כמה יש להציל את החופש המוסרי ,את הרצון המוסרי ,אם בוזה
ב.יסוד המחשבה של שפינוזה ,לא היה חשוב למנדלסזון במרה זר שהיה חשוב לו

להראות על ונוי-הצדדים שיש לו מקום בתוך ההויה האחדותית כולה .הצד המוסרי

בכלל כל עולמו של מנזלסזון.

ה:יה כאך רק פרט אחד ולא הכלל כולו.

חדת של מנזלסזון ,בכל שכליותח ,אינה מופשטת ביותר .אלחים איננו פח,,

כמו בדת השכלית בכלל  ,מרוחלן כולו מעולמו .נאצל כולו ממנו .ההויח חאלחית.
שבעולמן ,ה השגחה חאלהית ,היא עיקר-העיקרים בזת השכלית של מנדלסזרן •.
האלהים בתרן העולם כמנהיגו וכמטה את ונוי הצדדים של ההויה אל האחדות ,אל·

-

את זה ראה תמי.ד הוא לא רצה לותר על שום צד משבי

ה:צדדים האלה ,לא על ונוי-הצדדים ולא על צד האחדות שבתון חוברי .טפוסירת
.מאד בנדון זה הן התחבטויותיו והתלבטויותיו של מנזלסזרן עד סוף ימיר עם

ב

הוא היה כולו כעין הגשמה של
הרבה בחיים ,ראה הרבה בהם,
ידוע שכל זה את ונוי הדרכים,

אלחים זה

הוא
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דרך ההרמוניה היא איפוא גם דרך המוסר של מנדלסזון ,כמו שהיא דרכו

ג

 ::rדת ובמחשבה .היא יסדו המחשבה שלו ,כמו שהיא גם יסוד נפשו .בנפש יפה

הכלל של מנדלסזון הושתת כולו על יסוד אחה והוא הקרוב אל יסוד

 'ilשלמה זר של מנדלסזון הכל וביר שהוא אחד :האחדות ברברי.

ההרמוניה .כשמנדלסזון מדבר על הדת ,הרמוניה זו מקבלת צורה דתית ,כשהוא
מדבר על הפילוסופיה ,היא מקבלת נסרח פילוסופי ,וכשהוא מדבר על המוסר והמרות

היא מקבלת צורה מר~רית .מהי תורת-המוסר iיל מנדלסזון ן במה יזכה האדtכ

ד

השלם את ארחרז הנפלא ביותר הוא ,שמנדלסזון לא הקדיש ספר מיוחד לתורת-

ההרמוניה היא כיסוד בתורת-המוסר ובדת ובמחשבה של מנדלסזון ,ומכל

המוסר ,כמר שהקדיש ספרים מיוחדים לשאלות המטפיסירת הראשיות ולשאלות

שכן שהיא יסדו-היסדוות בתורת-היופי שלו .תורת-היופי של מנדלסזון יודעת בעיקר

האיסתיטירת הראשיות .רק מאמרים בודייiים כתב מנדלסזון בעניני המוסר ,ומקומות·

החוק של האחדות ברברי .הסוד של היופי הוא זה ,שהחלקים

בודדים נמצא בענינים אלה בספריו .בדבר זה עצמו כבר יש כדי ללמד אותגר,

וק חוק אחד -
השונים של יצור ממשי אר דמיוני מתמזגים מזיגה שלמה והיו לאחדות אחת .על

שאיד תורת-המוסר אצל מנדלסזון כלל ,אלא פרט ,לא יסוד ושורש ,אלא ענף.

היצרר הזה להיות שלם בחלקיו ריחו עם זה להיות שלם באחדותו .אז הוא ערשה

המוסר היה מצד אחד אצל איש בעל מתינות-הרוח ובעל התבוננות והבחנה טבעית

ב:נפשנו ורשם נעי ם .יסרור של חורשם הנעים הזה הוא ,כי .הדמיון שלנר מוצא מזון

כמבדלסזרן דבר כל-כן מרבן מאליו ,עד שהיה כמעט מן המיותר לדבר עליו .שיקול

לעצמו ,מקרם להתעוררות ולתפיסה ,ברברי החלקים והצדדים ,והאחדות היא המקילה
עליו לתפוס את כל החלקים והצדדים האלה ,ונמצא שהוא פעול את פעולתו ,שיש

ההפסד של עבירה בגד השכר ,התענוג הרגעי כנגד הצער הנצחי ,וכל יתר הדברים
הנותנים טעם במוסר ,ניחרד במוסר האבדימובי ,הבנוי על הצלחת האדם ,של ימי
ההשכלה,

-

כל אלה היו כאן דבר שבדם ולא דבר שבמוח בלב.ד ומהצד השני היה

המוסר של מבדלסזון כולו קורב לעולם הדת ועולם היופי שלו עד שנבלע ביביהם.

במה יזכה האדם השלם את ארחו ז

 -ילך ויקבה שלמרת .קנית השלמות

 -זאת

היא תכליתו רגם טבעו הפנימי של האדם ,וממילא גם אשרו והצלחתו בעולם ,הברתך

לו סיפוק אמתי ,שלות הנפש .הנוסח הזה של השלמות הוא ביסודו נוסח ש'ל

'"זי

ב:טבען ,ופועל ארתה בקלות ובנעימות .זה יסוד הרושם היפה והנעים לפי באורו של
זננדלסזון .לפי זה אין מקום בממלכת היופי ל נ ש גב ,לזה שפעולתו על נפשנו
זעל דמיוננו איבה קלה ,ולא בקלות אבו יכולים לתפוס אותר ,והוא איבר מזיגה
אחדרתית של חלקים רבים ,הנתונים במרה מזירקה ונכרנה ,אלא יסדור הוא ,להפך,
בזה ,שאחד מחלקי ההויה ערבו את המרה הוגנרל .ואכן לא בנקל מצא מבדלסזרן
את השער להכניס את הנשגב אל ממלכת .היופי שלו .בכמה דרכים ניסה ללכת
ובכמה שערים ניסה לדפוק ,עד שנפתח לפניו השער הזה.

לייבניץ ,שאחדיר נמשן מנדלסזרן בעיקר .אבל כשמנדלסזרן בא לבאר את תר כ 1
השלמות הזאת ,יש לו מעין נוסח משלו .הוא מתקרב בכל אופן אז לתרדה אחרת ,לא

אין לן דבר המראה עד כמה עמוקה חיתה הרגשת ההרמוניה של מבדלסזרן

לתרדה המטפיסית של לייבניץ על-דבר ה"מרנדרת" ,שממנה ברבע ובא עניך קני:ת

כמר דבר זה .הנשגב שבהריה ובאמבות כאילו הדהים אותר ,הוציא אותו משרוי-

השלמות ,אלא לתורת ההרמוניה ,לחוק על-דבר האחדות ברברי ,זה שהוא לו גם

זנשקלר ,הביא אותר תמיד לידי מברכה .חרא חרזו ושב לשאלה זר כמה פעמים ובכל
פעם הוא שב אליה באופן אחר ובדרן אחרת .יש שחרא ורצה לקרב את הנשגב אל
iזירפי בדרן זר  :לפי ההגדרה העתיקה יסרו האמבות חרא החקרי ,אם חקרי מעשי

אלא יבואר לידי אחדות שלמה ,לידי שווי-משקל גמור .החכם הוא לפי מבדלסזרך

הטבע ,באמבות הציורית הופלסטית ,אר חקרי רגשות ,באמבות הזמרית רהשירית ,כמר

זה ,שמביא שלום ביד הלב והמוח ,בין היצר והתבונה .הוא לא האדם ה מ תגבר

שגם בה היא משתתפת ,לוקחת חלק ,כנגד השכר ,הוא המביא את עצמו ואת האחרים

שביסו להרחיב את ההגדרה שיש בה יותר עביך לגבי אמבות הציור והפיסול .רהבה
ונבדלסזרן מרחיב עדו יותר את ההגדרה ומוסיף על יסדו החקרי את המחקה .לא
ה:אמבות בלבד מהנה אותנו ,אלא גם האמן .השלמות של האמן במלאכתו גם היא
ובשפיעה עלינו מסרנה ,ושלמרת זר לא זה בלבד שאיבה קטבה בצירו הנשגב מאשר
בצירו היפה ,אלא שהיא כאן ערד גורלה יותר ,ולכן אבר מתענגים על צירו הנשגב
:גמר על ציור היפה .ואם תמצא לומר :חוק ההרמוניה ,חרק האחדר-ת נוברי ,הסדו של

לידי ההצלחה האמתית .הוא המביא לידי פיתוח נחות האדם בדרן ההרמונית.

ה.יפה באמבות היכן הוא באמבות זר של הנשגב ז גם את זה מוצא מבדלסזרן באמבות

מהי השלמות שעל האדם לקנות ? שלמות זו היא

החרק הדתי ,האלוהי ,בעולם- .
פיתוח נחות האדם השונים במרה שלא יהיו סותרים זה את זה ומתנגחים זה בזה.

על יצרו ,אלא האדם המנצח אותר בדעת ,בתבונה ,בהכרה .המתגבר על יצרו כאילו
גורם גם הוא הפסד בנפש ,מדכא נח מן הנחות שבנפש ומשעבדו .ממעט הוא על-
ידי כן את התענוג בעולם ,ממעט את האושר וההצלחה של האדם .אולם זה המביא

את הנפש לידי הכרה ,לידי התבדננדת ,לידי שיקול ההפסה אם שלה ראם של אחרים,

ואחרונים
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זר של הא מ ן .האמן המהנה אותנו בפרי אמנותו הוא האיש השלם ,האיש שכל כחדור

תורת-היופי של מנדלסזון חוזרת איפרא תמיד ומכל מקרם אל ההרמוניה ,זר

נפשר מיתרכזים בנקודה אחת ונתונים למטרה אחת ,יחידה .נמצא ,שגם בשעה שאנו

הנקודה הפנימית של רוחן ,שכאן בתורת-היופי ,הקרובה אליה ביותר ,עלה בידר

רואים את הנשגב באמבות אבר רואים את ה יפה ,אבר תופסים את ה ה ו מ רני דד

לפתחה ולהרחיבה וליצור ממנה· מעיד שיטה שלמה.

ואכן מה שלא עלה בידי

)של האמן(.

מנדלסזןו בשדם מקצוע עלה בידו במקצוע זה של היופי .כאן לא היה מנדלסזון

הנשגב שבאמנות איבר הנשגב שבטבע .בטבע איד אבר יכולים בנקל לתפרדכ
את התכנית של היוצר ,הגדולה רוחבה לבלי מרה ; איד אבר יכולים להשיג את
המטרה היחידה שלו ,הנעלמה מעינינו .ולכן הנשגב שבטבע מדהים אותנו ,אבל יחד

מסדר ,מבאר ומסביר רעיונות של אחרים בלבה אלא היה גם מחדש ומגלה .לא רק
קוים דקים רבים בתכונת אמן היופי ובתכונת האמנות היפה גלה מנדלסזון ,אלא

שכמעט גלה את עולם היופי כעולם מיוחד ונבדל לעצמן ,שלישי לשני עולמות

עם זה הוא מ ו ו מ ם .ההרגשה כאן היא מעורבה ,של הנאה ואי-הנאה ,של
השתוממות ושל פח.ד ההשתוממות וההתרוממות כאילו מקרבות אותנו גם כאן אל"

תקופת פילוסופיה ישנה ,אלא היה מעיד מתחיל תקופת פילוסופיה חדשה .הוא היה

היפה .על-ידיהן אנו מתרוממים מן השפל ונכנסים לעולם של הסתכלות עליונה"

כאן כעין סולל דרך לפילוסופיה החדשה ,זו שהתחילה מימי קנט .לא רק בספרר:

יפה ,הרמונית.

האחרון ,ב"מארגענשטונדען" ,יש למצוא הגדרה של שכל ,רצון והרגשה בדומה לזר

הקבועים והידועים ,עולם השכל ועולם הרצון .כאן לא היה מנדלסזון רק מסיים

שאנו מוצאים בפילוסופיה החדשה ,ואף ההגדרה של הרגשת-היופי קרובה שם לזר

בדרן זו מקרב מנדלסזון את הנשגב שבטבע אל היפה .אבל יש שהוא נטר"

כאן לדרך אחרת ,ואחרי שדחה מפניו ב"מכתבים על•ןבר ההרגשות  nאת דעתן של·
הצרפתי דירנו ,כי נפש האדם מתארה לפעולה ,ולכן כל פעולה חזקה מושכת ארת:ה

הרגילה בפילוסופיה חדשה זר

-

שדרכם להקל בכבודו של מנדלסזון,

>,.,

דבר שמציינים גם כותבי תולדות הפילוסופיה,

-

אלא שעוד קודם הרבה הוא מבדיל במאמריו

ובמכתביו האסתיטיים ביד היחס שלנו לדברים שאנו רואים אותם בחיים ובין היחס

וגורמת לה הנאה ,הוא נוטה ב"רפסרדיה" שלו על-דבר ההרגשות לקבל ארתה.

שלנו אליהם כפי שאנו רואים אותם באמנות ,היינן ,שעולם היפה הוא שונה ונבדל

וערד דרך אחרת לפני מנדלסזרן להכניס אל תורת-היופי שלו את הנשגב -
דרך הרחמנות .הוא פותח לפניו את שערי הרחמים .את השערים האלה הוא פותח
בעיקר לפני גבור הטרגדיה ,המרעיש את לבנו .ההנאה שיש לנו ממעשה-גבורה זה.
שעל-פני הבימה היא מעיד הנאת מצרה .אנו מרחמים את הגבור ,אפילו בשעה שהו.א
פושע ,אם הוא אובד על-ידי כן ,כמו שאנו מרחמים גם את הפושע שמעלים אר.תר
לגרדום ,ומכל שכן שאנו מרחמים את הצדיק האובד בצדקו .ליסוד הרחמים הזח

מעולם הוצרך ואי-הרצון ,מיוחד ונבדל לעצמו עם חוקים מיוחדים לעצמו ,דבר
שהגיעה אליו בעיקר האסתיטיקה החדשה ,זו שבאה אחריו .ואף את זה כבר יש

למצוא אצלו ,כי היופי איד תכליתו כל תועלת .והן רק צעד אחד עדר מזה לרעיון,
כי הוא מתחיל רק מעבר לגבול התועלת

-

רעיון שפתחו אותו הרבה אלה שנאו

אחרי מנדלסזון.

מוסיף מנדלסזון גם את יסוד הגבורה ,והגבורה לאו דוקא גבורת הנפש ,גבורת אדם

המתגבר על עצמו .כל מעשי גבורה מהנים אותנו ,מושכים את לבנו ומקרבים אותנו

האם פלא הוא ,כי מה שנתן איש ההרמוניה והיופי הזה ל ב ו היא הרגשת

אל הגברר.

היפה והשאיפה אליו? כל פעולה ,שהיא הן נעשית תמיד ב·תון הזמן ,הזמן הוא הגומל

בנקודה זו היתה מחלוקת ,כידוע ,ביד לסינג וביד מנדלסזון ,טבעי הדבר

אותה ,מביא אותה לידי גמר בשול ולידי בכורים .ופעולה של אמת היא היא הנושאת

ללסינג הלוחם ,שדרש גבורת הנפש ,אולם טבעי הוא גם למנדלסזון המתבונן
והמסתכל ,האסתיטיקן ,שמצא חפץ ב כ ל מעשי גבורה .גם כאן הלן מנדלסזוך

תמיד פרי ,והשאר

ה"ירושלים" של

-

אינו אלא פרחים ,הנובלים נמשן הזמן .מה הוא לנו עתה

מנדלסזון ,זה ספר הספרים

של ההשכלה העברית כתקופה

לשיטתו .כל גבורה היא שלמות ,וכל שלמות היא וכרז הכחדת בנקודה אחת ,אחדו.ת

הראשונה ן ולא רק לנו ,אלא גם להבנה ההיסטורית שלנו

ברברי ,זו המעוררת בנו את רגש ההרמוניה ,רגש היפה.

הזה ,שבני-הדור ראו בו פילוסופיה עמוקה של היהדות ,אינו עתה בעינינו אלא ספר

-

מה הוא עתה ן הספר

פובליציסטי ,הראוי בעיקר לדורו ולשעתו .בו אמר מנדלסזון להבדיל הבדל
גמדו ניד המדינה ודת ,כדי שדת-ישראל לא תהיה למכשול לבני-ישראל בעמדם
,.1
\

~
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אז על סף השחרור המדיני והזכויות המדיניות .הוא גם רצה להציל על-ידי כן את
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ואחרונים

אולי יגיע יום ונדע ,כי לא ממנו התחילה גם ההרגשה הזאת .גם לה היו

דת ישראל ואת עם ישראל ,שימצאו להם בסיס מחוץ לגבולי המושג של המדינה,

בוראי אבות במחננו ,ולא רק לייבביץ ושפטסנורי בלבה שהשפיעו הרבה על יסודות

באופן שהיא לא תוכל לשלוט בהם ובחייהם המיוחדים .מכאן הההגדרה היסודית

המחשבה וההרגשה של מנדלסזון ,היו אבות אבותיה.

לפני דור אחד התחילו

נספר ,כי המדינה היא באת-נח של החברה והאמונה היא עניד שביד אדם לבוראו.

החוקרים למנות את ימי "התחיה" באיטליה מזמן תחית המדעים החיצוניים ,מזמן

השטח נמסר לחברה ,למדינה ; אולם מה שמן השטח ולמעלה ,מן הקרקע עד רום
·רקיע ,זה נמצא ברשות האמונה ,ברשות הדת .ליהודים זה נמצא ברשות האמונה

המשוררים והאמנים ברוח העתיקים וכדומה .עתה רואים את ראשית ימי "התחיה"
~-

קדום ,התחיה הנוטה אל הבהירות ,וגם אל ה"אלילות" ,באה אף היא בדרן הנסתר,

היהדוית והדת היהודית .הדת הזאת היא בהכרח חפשית .היא אינה מצרה על דברי

דרך המיסטיקה הנוצרית של ימי-הכינים והאסכולסטיקה .גם התחיה האנושית

אמונה ,כי בזה היא צריכה להיות למופת לדתות אחרות ,שאיבד יכולות לצוות על

שלנו ,כפי שהיא מתגלית בספרותנו מימות מנדלסזון ,יש לה אבות בימי-הכינים

ךברי אמונה ליהודים ,שאינם מאמינים בהן .אבל לדת היהודית יש מצוות המחנכות

שלנו ועל גבוליהם .הגנרלים האלה עוד לא בסמנו בדיוק והרבה יש כאן עוד לבקש

את האדם אל דרך האמונה .על מעשי המצוות מקפיד מאד מנדלסזון ,ולא רק

ולמצוא .ההרגשה היפה ,או הרגשת היופי ,נמצאת עוד פה ושם בספרותנו לפני

ב"ירושלים" ,במקום שהוא מדבר לקהל ,לצבור ,אלא גם במכתבו להירץ הומברג

מנדלסזון .אבל לפני מנדלסזון חיתה בבחינת "נסתר" ,ממנו ואילו הגיעה למדרג~

ידידו-תלמידו ,שלא היה נזהר בקיום מעשי המצוות.

"נגלה" 1לפני מנדלסזון חיתה רק פרט ,מכאן ואילו הגיעה לידי כן להי~ת גם כלל.

דבר

מנדלסזון היה האיש שגלם בנפשו את שיטת היופי; אחד וחבר ארתה חבור שלם עם נפ-

)מיום כ"ב בספטמבר (, 1783

במכתבו זה הוא מגלה גם את הטעם האמתי שלו לקיום מעשי המצוות -
י שהעלים אותו ב"ירושלים" וסבב אותו בקצת סופיסמים  -והוא :לקשר את היהודים
בקשר אחד ממשי של מעשים ,של מנהגים .האשמה ,שבה מאשים סמולנסקין את

מנדלסזון ,כי הוא הפיר ברית-עם בזה ,שהעמיד את הכל על קיום מעשי המצוות,

שו .היא האירה כאן בארו שלרם ,ארו נפשי ,האירה כאן כמעט
~'p

אחר לדת ה"מעשית" של מנדלסזןו ,מצא בכל-זאת

-

שחיתה כאן כונה מיוחדה להאיר ,יצא האור הזה ממנו ומבית-מדרשו ,והוא זכה,

שתקופת-האור

אינה נכונה ,והעמיק בוראי לראות ממנו חרמן כהן ,שאם כי גם הוא מתנגד מצד

החדשה בישראל ·תקרא על שמו.

 5ם 5את מאתים שכח  5חר 5דת מנד?סזו; ,אורו תרם"ט.

 -בס!)רו "אשכנזיות ויהדות",

כי בובתו של מנדלסזון חיתה להציל את היהדות מן הסכנות ,שארבו לה מכל צד

בשעת ההתקרבות החברתית הראשונה עם עולם הגויים .הוא בקש אז תריס להציל
את ההתיחדרת היהודית ,או ,כמו שאבר קרואים את זה ,ההתיחדרת הלאומית .לראיה

שזאת הי,תה בובתו של מנדלסזון מראה כהן בצדק על זה .שמנדלסזון חשש מפני כל צד

משיחי-אוניברסלי של היהדות .ולא נטה גם אחרי הרעיונות של ידידו לסינג ב"חבוך
המין האנושי" שלן ,בחששו לכל טשטוש הגנרלים בין היהדות ושכבתה הנצררת.

"ירושלים" הוא איפרא ספר פובליציסטי ,שיש בר רעיונות פילוסופיים ,בררכם לא
חדשים .גם היסוד של המצוות המעשיות בספר שהן הן היהדות ,איבר ברואי חדש,

ולא צויד לראות בזה דרקא נסרח יזרע של דברי שפינוזה .אלא זהר בסרח ,גמר ,סירם,

של היהדות הישנה  -אולי זו של רבי משה איסרלס )הרמ"א( ,שמנדלסזרן התיחש
אחריו.

לא זהר החדש ברואי שנתן ל ב ו מבדלסזון .החדש שנתן לנו הוא דוקא
תרגום התנ"ד והנאור אל התנ"ך ,שיצאו מבית-מדרשן ,הדגשת התנ"ד והשפה
היפה ,הנעלה ,והבטיח אל המליצה התנ"כית ,שיצאה מבית-מדרשן ,הד הן שעשר
פרי במחננו העברי ,הן הן שהולידו והצמיחו את הרגשת היופי החדשה שלנו.
זר שיצאה ממנו ,מאייש היופי ,איש ההרמוניה רה"שלמרת".

...

מאליה ,ולכן בלי

( j
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אבר מוצאים שיר ,שאמנם בכתב לתכלית אחרת ,אבל יש בר מן האידיליה היפה,

שנכחה גם עתה לתפוש את לבנו בשלחתה ולקחת אותר שבי בחבה ובעימותה:

על ~לגי ~י  'tנ\חרת ,גין  iJןדי t$רץ ~ןם
~ם ~יtאדת דז;א ג~:סת ת~~ סןקיג>
 fכע ר~ץ ~ין

שלום הכהן

~יו קדל ע.לה ~י=נף;: .וי  vר'ס :~ *1זיח

הדור האחרון כמעט שלא שמע את שמעו ,גם הדור שעבר ידע רק את תבנית

~A:

u

~ין ו,יכי ~ rpQית . fiiiJה~  o/ ,~ fל.ר דrrו ט

ו,יכ~מר ק.דןו,יכים~ ,מר  9רת .ן.ןד~אדת  tת tז~סל,

' '~ rrל קדל ו.כ  tל,ת  Qי Qיר ם>ג~~ •)!.אל

אכן שלרם הכהן לא היה רק אחד המליצים של הדור ההוא ,דור "המאספים"
האחרונים ו "בכורי העתים" ,כי-אם

q

הוא היה הכבוד

לשיר.תם .מה שיהיה בפתלי הירץ דיזל בדור הראשון של ההשכלה העברית :המליץ
החרד על "תורת האדם" רעל הנמוסירת והדעת החדשה ושרפן עליהן את בפשר
בשירה רוממה  -הימים ימי האודות והשירה הדתית-המוסרית של קלופשטרק -

~ת  iiJו,יכ ,,י~ז ;:גן ~ .רן ~גי

'"

ן~אן יtאדת סררים  lע~,קים  i-ר ~.פ~,ע
יחד
עשני
שדי
בתנן
ריח
כיחדת.
-•. : ".
ז•
ז 1
••
•
"

 qtpקן tז  .fר~:tזים ~ןם ,רצדן גןל·  t1גיסד.
ךצדן ג>ל צאן  Qךג:ייתו .קדל ז-ורןה \,קן'*

על העולם הגדול והיפה ,על הדר השדה והיער ,תפארת החיים ושכרובם ,בעימות
האביב והקיץ ,תוגת הסתר .בין השירים ,שפרסם ב"מאסף" לשבת תקס"ט-תקע"א,

?tן' t?.י ז' \Mלסב~:! .ך~יר ~פרת  o/לפ\,

אבר מוצאים שירים על הבציר .הקיץ ,הסתר ,רגם "שיר הגפן" .לבר במשך לאהבה אל
ארץ-הקדם ואל החיים הקדומים ,אל חיי-הוד ישרים ואל ברה תמימים .בין שיריו
1

2

נשם משורר כשגב קרא אותו שי"ר נחסנמתו

 5ספר

"קורא

לtז  fם ~ג>ם א~ל ך ל~וד  tם ~יוגי  tסל•
הקטע האידילי הזה

1

בעטרת "שר חמשוררי  bכאשכנז" עטר אותו שניאור זקש במכתב ,שה  iא נעיז םפר·זכרו  iש5
השירה העברית וכימי

דמח"5

טר יוכי\ ,אשר נתב ומאיר הווי 'סריס

-

ש5

נכי

זזיח

קדם"
 55טריס )רינה ,תרנ"ר(" .נעים זמירות דורנו" קרא אותו יצחק אוטו במכתבו א 5יו ,שנדפס

ב"כוכני

יצחק' ',חוברת '.ו נשם מ 5יץ נשגב ומפואר כנו אותו משכי 5ים רבים

-

חלק מן השיר "הצלת אברהם באור כשדים" ,הנדפס

כקובץ השירים של שלרם הכהן ,שקרא אותר בשם "מטעי קדם"  -1האידילי בכל ,גם

הדורות" )ורשה ,תקצ"ח(.

נדפס נ"מכתני

fio/

.ם~

זנ~~ש ס~ל ! l:ז.פד .ע.ל.י ~ל ז:זזץ1לי~ זמר.

היה שלרם הכהן בדור השבי .הימים ימי הרזו וה"שטורם אובד זראנג" באשכנז,
ושלרם הכהן היה נושא הגעגועים של המשכילים העברים ,יוצאי הגיטר הראשונים,

וב! הדברים שבשטר חאגרוז "כתב יושר" ,אשר חבר ש'ום הנח~ .הוא נדפס פטובים רנות.

r

~ף כו:זל  tזז ot o/יף ע~,ר ל~גי  Qך~חן,

•2
של בבי דורו.

-

~לז:יי rrיויקדת ז v. ;:ןר ר~ל~ל.י ~~וברגה\

"אגרות מליצות" שלו ,שכתב "בלשון צחה וטהורה ,ללמד לבני יהודה קסת הסופר,
לכתוב איש לרעהו דברי שלום וברית"  - 1אולם לפני שנים-שלשה דורות היה
.שלום הכהן "המשורר הנשגב"" ,שר המשוררים באשכנז"" ,נעים-הזמירות" והמליץ

ח מליץ

דרים  tSדרם נtנר

 'tנ\ו:יח ך  !Pן~~ ~ 9ינדג;ויר \  =tק.ךנד  Qךגרג>;

בקראי עתה בשמו של ש ל ו ם ה כ ה ז לא ימצאו רבים שיתנו גורל לו.

הנשגב והמפואר

P.v

נ:ינ•n

הספר "מטעי

קד" b

)"מטעי קדם

ט5

אדמת

צפו "( i

נדפם ראשונה

ננית·חדפום הידוע

רני
וו 5ף הינדנחים נרד 5חים בשנת תקס"ז עם תרגום אשכנזי .שתרגמו המחבר נעצמו .כנראה.
הספר

חשוב מאד כעיני המשכי?ים ,עד כי כעכור מספר·שנים

)כשנת תקע"ח(

•צא ואור

שנית .ג'י התרגום האשכנזי וכהוספת שירי המשורר החדשים ,שנדפסו נינתים נ"מאסף" ,ט· 5ידי

'ו) צבי חירש

אחד

היות בהסכמתו " 5קורא הדורות" ,מאיר ח 5וי  5טריס נ"זכרוז נספר" וטור( .כיחוד הרבה  5ספר

ממשני 5י

קו ו כ

בשבחו אחד מנני·דורו ,משה מנד 5םזוז ההמנורני נספרו ,,פני תנ) " 5אמשטרדם ,תר, 5נ" מחברת

מ .5

נ'יציה

-

אברהם

ח 5יפת·המכתנים בטני! זה ני  iחמו''ל וחמחבר נאה נאגרו! "כתב יושר" .גם וטריס

ונ-ספד את חדנו נ"זכרוז נספר" 'ט)

(:א"ב "כל שיריו מלאים זיו ונונה נדרו מוסר השכל ורטירנים נשגבים כשירי ו' יהודה ח 5וי"-

הודגם נס פו 5נית עו·ידי

.....,

גו 5דנרג

מרוח,

-

'~נגש

'הדפיסו

ב ט צ ת

ו בי

כ ח

מ!

(137

ונותז לן ערך רב .השיר "חצ 5ת אנוחם נאור נשרים"

יעקב טוגנ  iחו 5ד )הוא מרבד ט 5יר במכתבו

א5

המשורר .שנדפס בראש

ראשונים
שורם
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חכחז

דרמה שחיתה מפורסמה מאד

ערד בדרמה "מלוכת שאול" ליוסף האפרתי -
.בימי ההשכלה ההם  - 1אנו רואים את דוד כגבור הראשי ,כי חרא הראש והראשון

בלשון השרקטה והתמימה ,שכאילו חוזרת היא מדי פעם בפעם על עקבותיה ,חוזרת
הקטע הזה אינו היחיד ביד שיריו.

רגשנית ,כמו למחות זכר כל מלה כבדה וקשה- ,
בכל עת שהוא מגיע אל אהל ישרים ואל נרה תמימים הוא שופך עליהם מאור לבו
הרן ומן השקט הנפשי אשר לו .עוד לפני יל"ג שר שלום הכהן  1על

בעיני המחבר .מפיר מדבר המחבר לא-אחת את דברו ואת משפטר ,כי
הזי ל~ם וד  v.י ~ןץ .יז ~ rr1ים ז;כפ~~ים .ת;~

ד וך

ע~~~ ~לר~ם ~ל·מק~ו ~  f?1t#1ו ;וןישח~.

ו ב ו זי לי ,ובאותו נוסח.

~ t3ןי; '~זר~ \~~ Qךים .ר~~ו;נ

~ ~ Mזtp;:ןה  f ~ fו tז iה נןר ;:זץ.ןב

ו.י~לזז ~ 1vfלד 1:ןךה .הר~?~ ב qלסף·

הדל.דז לכדל.י ~11רד ,ה!א ~ןלד ידן,p

וןוגוט  P.ר\גדת ~~זז

~ד\ות ;:זוד;ו fתןב ~ :Pלה ןן~א.

'°

!\  P.יר ו:ול Rת tpן;

 Qח~ק-~tת ל:פד ;ךאדת\ ~ןם ע,לדת ש~~

ריריבדת ~וד~לז;רף 'ijה

~;ני מ~tזו ~~יץ ;z Qוסת

ןא;:זליף ·;.ל~'ס

ן;!~  jה מ qז.ה זעבי \דנ~ודמיי

לספרות ההשכלה היתה מעין מסור.ת לנטות אחרי "סתרי נאות שלום"

זכ~ךץ,

ן,~~:

 Qבנ~ו ער· iןב ~ע,בדו ע,נדןתד.

-

~ז ~~בדו .זזם·~  11י:דד .זזם;z-ו~תד .ת;;

כדברי שלום במונולוג של לוצאטו" :הוי הררי עולם" ונו' .היה בזה מעיקר הנטיה של
ספרות זו אל החיים הקדומים ,הפשוטים ,שבא זכרם בכתבי-הקדוש ומן השאיפה

שלנת ל נבדמם ז~;:ב :םד;~;:ג' ז;ו~ 1ו•
עדר \נ~; ,םי~~ עזו ~ל t t3ךויסם ~.טיב;:.

שבחיים שמסביב ,בבגדו אל החשבונות הרבים והתחבולות הרבות .שאיפה זו הלכת

 v.ת ז;וt 9יו .ש~jט עדר ו'~'?'ו~ tדו,ין~ת

וגברה בדור השני של ההשכלה ,בהשפעת הספרות האשכנזית ,שנטתה זה כבר םן

 fמרר.י ~ש \ו;ז.וד~ם ~ך~ה tז rr.'reת -

שלה אל התמימות שבטבע ואל הפשטות ואל היושר  -בנגזו אל הפלפול והחריפות

ההשכלה ועברה את תקופת "הסערה

רהדחיפה n

)שטורם אובד דראנג(,

-

לפי

 ijם ;'\ j?ryם 11 ; tעד 1ם t3 ,דז  ijם ~ךגדנן ~י,ו;~ M

מובנה הפנימי של תנועה זו  -או את התקופה של סערת הדחיפה והשאיפה ,והגיעה

\ל~ל יד~ןם

עד הקלסיציסמוס הגבוה ועד ראשיתה של הרומנטיקה .סערת הדחיפה  mשאיפה

ו:ב~ ' W. ~P,

ל  fם ;? jןא~.
ם~וכח ה'  ,בהתחלה.

העברית היתה לערות קצת הלב ולשפוך את הנפש בחיק הטבע .הגברר החביב היה
עתה האיש החי על חלקת שדהו ,וביותר  -הרועה ,המשורר .גם אברהם ,ששבר את

אולם לשלום הכהן היה זרד ה גב רו ה ו אשי· מלבד ה"מזמררים החדשים

נעשה בשיור של שלום הכהן

ןנקרררת חיי דוד" שב"מטעי קדם" שלו ,שר שלרם הכהן "שירי תפארת ועטות הוד

ל ו רעה" .על פלגי מי מנוחות ,ביד הררי קדם" ,שם הוא רועה את עדריו ואת

לגאון עוזנו ,רוח אפינו משיח אלהי יעקב ,נעים זמירות ישראל דוד בן ישי
מ ל ו י ש ר אל ע"ה נ"ע ,מספרים נפלאות חייו ,יראת אלהיר ועזוז גבורותיו

פסילי אביר,

-

טפוס הקרוב מאד ללב המשכיל

-

מחשבותיו .לו ,לאדם הקרוב אל הטבע ,סמל האדם השלם בתקופת ההשפעה של
לו מחשבו.ת ,לו לב חושב ומרגיש .ומכל שכן-שלב חושב ומרגיש

ונגינותיו ב ע ש ר י ם ש י ר י ".ם הספר הזה ,שקראו בשם "ניר דוד" )נדפס ברינה

לזר.ד הן הוא "הקטן הרועה בצאן" ,יפה עינים ומיטיב נגן והוא היעדו אהבת רעי;1כ

ב:שנת  (, 1834הוא אפוס עברי מעין "שירי תפארת" לויזל) .ויזל הסב את שם שיר·

ואהבת נשים .הוא גם עמד במערכה ונלחם על נפשו ונפש אחרים .הוא איש

הגבורים  -האפוס הנכרי  -אל שירי ת פ א ר ת ,אלא שבכל-זאת הוסיף על-פני

י' ז י' ק

ו ו ס - ,,

המאורעות רהפגערת .הוא

-

הגבור.

.1
ספר "קרוא הדודות" ,ואומר ,כי השיר "מ 5א רעיונות נשגבים ומעדור רגשת נפש בגי 5ה ןדעדה"(.
התרגום

.1

נדפס כשנת

.1840

ב"מזמררים חד·~ים מקודרת חיי דרו" שבספר

"מtנעי קדש"

הספר הזח יצא ברינה בשנת תקנ"ד ,אחן·כך כ?גוב בשנת תק"פ ,ןבקןקןי בשנת תקפ wב,

זבדינה כשנת תקפ"ט ,וברושה בשנת תד?"א ובשנת תרמ"ה.

חנ"•5
~

1

!!!.
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הכהז

שורם

וכר' ,ועל-פי זה ציין גם שלום הכהן את תוכן ספרו" :ש ירי תפארת ועטרת הוד

עוזבו

ל גא ו ן

מספרים

ונו,

וכר,

חייו

ונו'(  .לפני עיני שניהם רחף הסמל של הגבור הדתי
היה מרפתם,

ו עז ו ז

המשכילים .אולם פרעה היה מיד חוקר חפשי ,משכיל וולטריני ,ש"על כל יתלוצץ".
נאץ הרשע הזה את אלחים ,דבר דברי-ארן כאלה ,אשר "לא יזכרו ,על ספר לא

גב ו רותי ו"

" -המשיח" של קלופשטוק

יכתבו" .הוא אומר אל זקני עם ישראל' האומרים ,כי נראה אליהם ':ה

 -ואולם הגברר של דיזל היה בעיקר המחוקק העברי ,המושיע לעמו

זכלילה לי לשזם זכ;כ~י לב :פד tרי .ד~~

ומאיר לעולם בחכמ•תו ובתבונתו  - 1סמל בן-האדם השלם בימי בן-מנחם -
וגבורו של שלום הכהן הוא נעים:.הזמירות ,הרועה המיטיב נגן ,שהיה ל"משיח אלהי
יעקב" .על-פי הדוגמה שחיתה לנגד עיניהם היה לשנים עניז אל משיחים ומרשיעים,

אלא שזה המושיע שלו החכם ,הנביא ,המחוקק ,רזה משיחו המשורר ,הרועה המיטיב

נגן- ,

ל~~ ~ן~ה ~ל ~לי?.ם  15נ,;:ןם מ~~ינז.

,,

בן-האדם היושב על-יד מעינות הטבע והיצירה והוא גם חוטא ומתודה ושב

כאן ההבדל ביד שני האפוסים הללו ,ששיכים

שניהם לסוג אחד של

חלק שני ,ע'

בו מן הטפוס של הבבון והחכם ,מדבר בשבח החכמה ,והוא בא אל בית יתרו,

אליו "אמרי נרעם" ,והוא עונה להן "מעבה רך בתשואות חן חד" )ראה השיר
השלישי מ"שירי תפאר.ת"  ,2חלק ',א ע (. 53-45 ,הוא גם אומר להך:
ז:יי .כ~ידנכי~ .י סrtי~ילדת .ה~ו::נ~

·~ pל 1ס~ר פדוץבןים ידם ידם ז?.י:נ~ .ז,ק;ז~
.1
זה

)חלק ',ו ע(. 11 ,

47

כך חם הדברים באפוס של ריזל 1אולם לא כך הם באפוס של שלרם הכהן.

אמנם עו·פני השער שו "שירי תפארת" נאמר ,כי חשירים מספרים תח 5ת ',ח אר ';iם

רק מצייז

את המגמה

ק  ';iןפשטןק .בעיקן שן

רחתכ 5ית

ריז  ';iעו משח

חוחית
ח"מושיע

-

האפוס חרתי ,כמו

w

ןח חכם.

את

רוח

הספר

שחיה
ותכניתו

גם

האפוס

מגוים

לא גבור -הדעת חרא גבור האפוס חזה ,אלא גבור חלב ,גבור הרגש .דוד חרא כאן

של

הנער האדמוני ,יפח-חעי  .iים וכר' ,זה שאבר יודעים אותר משכבר הימים .המשורר

חרבת

רק הוסיף פה קצת אור ונוגח משלו ,כדי לעשות את התמרנה יפה יר·תר ,לפי-טעמו,

הדברים שבאו בראש השיר השני ,ופני חתגורת משה:

! !iןiות ~וכר
"~ 1!1ייו זtמר

ומזהירה ,לפי-טעמו ,יותר .כשהוא בא לתאר לנר את פני גבורר ולהעמידו לפנינו -

• -זד'~יר ~;אור ~למו,

-

76-75

קשה לדעת ,לאיזה "יודעים" ,שמרוב מחקר ההבילר ,כרוך דיזל ,יודעים שעל-
אודותיהם עוד נשמע מלפנים ,כמר שאבר מוצאים בחמשך השיר ,מלפני פרעה של
שעבוד; אולם לא ההיסטוריה היא כאז עיקר ,כי-אם עצם הוכרח שביד המשכיל
הכופר ,האומר ,כי חרקים בל ימרטו בטבע ,ראם נראה איזה דבר שנדמה לחיות
יוצא מן הטבע ,רק מחזה-כזב אר מקרח חרא )ואח חלק ',ג ע'  (, 22רביד המשכיל
המאמין ,המוכיח לו באותות וכמופתים  -עשר המכות חך אותרת ומופתים כאלח,
 -כי "לחפון החרקים יש באל נח" .גם עמלק חרא באפוס של דיזל "מואס הדעת"

"בית איש הדעת" ,ושם הוא מוצא בנות "משכילות"" ,עלמות רכות" ,המדברות

את

חד 1י ~ןא  fמד?.ם ~ם ~ץ~ 9ים זע~'yז~ ;
~'וב ~ו;זק,ר ~;ך~ילז זנ;ומזנדת ~~יםז.

אפרס  -לסוג של האפוס הדתי .האפוס של דיזל מספר בעיקר את גבורת החכמה.
לא את תהלת ה ,הוא מספר בעיקר ,אלא תהלת הדעת ואנשי-הדעת .משה ,שידס

שם ,ע'

 13זt Q ':ך1ה ~זב rוזינכס ,נ~ידנדת וזוכ.

ה~~ בלוי ידןנזים סם~ .ם לrךקדר ~~ Qיקז

בתשובה.

~v1

רועי מדיד היו כמעט "חשוכים" ,מורדי-אור

 -כמו שקראו לכגון זה

ראשונים

השם הראשי שבשער את הדברים" :כולם מספרים תהלת ה ,ו ע ז ו ז ו ונפלאותי"ו'

נפלאות

ואחרונים

21

הוא מספר לנר ,כי

י~; :ת 1א עוןר למו

ijש~~ ;:ך;:ניץ ~ tהד גול·,גי ;:זרקיגו

\ןכיאוןף ~ת ה,ל~~ ~יש מו\!)יןו,

·~ ~ל.י ז?'ע,ש\~ים ל~)'! ז;;י~~

ןס'דם :פ~זכ וזוכ צח על~ n-נ ::ז~ןץ

\לגו~· ;:זזtןץ ן.ןווות .ןנ'ן;~:

~~חדז ~ Qיו ~זiי  fבד ןןד; ,לד זק1ג'ה,1

v.

נער גנ$ןמד~י ~ם ה~~ ינ~ם ן:rכדב 'ו~י רבן•,

ח"מרשיע" ריוד·השעשרעים מזכיר הרבה את גבררר שו קורפשטרק ,ארום חרא יחיה גם חכם,
אדם נארך ,המגיה פני תנו ,ומחוקק ומביע תורות ,וא ועמו נובר ,כי·אם גם •,גריי

ניר רון,

הארץ.".

 2אני מצייז פח עו·פי "שירי תפארת" הרצאת ורשה משנת •1858

40 'V

רדד חרא פח הנער הנחמה המשכיל בכל דרכיו והמוצא חן ושכל טוב בעיני

י

/

1

'22

ש5

ום

הכהן

רא• ttרכים

האהבה ואת האיבה;

ידע אותן גם

בנפשו :ידע את הניגודים

וההפכים

ונטע מסביב להם את השתיקה ואת הדממה ואת ההקשבה.

את

מן היסודות השיויים שבספרר של שלרם הכהן

הניגדוים וההפכים והמעמקים של הרגש הסוער .גם את הניגודים וההפכים של
החטא והתשובה .הוא האיש ,אשר כנגן על לבר המנגן ותהי עליו הרוח לעשרת את

את אברהם מכבשן-האש ,ורפאל המצנן לו את הגחלים רמרציאר מן הלהבה

הגב וו-המשורר.
גם מתנגדו וארינו של דוד ,שאול הרודף אחריו ומתנכל אליו

גם הוא

בכל נגהר ויפי ו

אינן בעיקרן אלא אותן שאול ,שיןענוהו מאז קראנו על-אןןןתיר בספר "שמואל
שלנו .הוא איבר רודף את דוד הקטן ,שעלה לגדולה ,על עסקי דעות ,כי-אם על

1

~ז ~זipןפו ~דאדת ~לים ו;בזו;;ם ~ך~ה

לrךזדת :.fב vם ~גי .ם?~ס .fו:דיר ~ל ~רסם.

עסקים אחרים לגמרי :על עסקי קנאה .גם הוא איש האהבה והשנאה ,השנאה העזה

שם .ע'

לו רעות .גם הוא גבור הימים ההם.

 tt$עדךרו ך~ Qים~ ,ע,רה ר  11ה rrיאדל ו;ב~ו:זת

זזיה מסרגל יותר מדיזל לשיר את שירת הגבורה ,את השירה המלאה און רב,
הכובשת מרחקים .אדרבה .לדיזל יש על-כל-פנים מקול התרועה הרוממה ,מ עבות

~כק ~~ 1ב~rורדק שז· ןגז ו~יז 1מת.

השירה .אולם י ס ו דרת שידיים יש למצא יותר בספרו של שלום הכהן .דומה
לפעמים ,כי גם הקול השירי שלו הוא טהור רזן יותר ואנושי יותר .כיחוד יש בו

--

שם,

אל דבר שיש בו כדי לעורר את תנועת הנפש .כשזרד נרדף כל הימים מאת שאול
הווא בורח ממקום למקום עד אשר בא אל מדבר עין-גדי ,והוא יושב שם במערה .אז

70 ,,

כשדור ערשה חיל בישראל ושר את תהלרתיר לאל עליון ,אז
~ם ~~נ:זקים ~לי  Qרדם שם ךךד בדז;ןירו.

יי ~בך :pסי ס'fנ pךה ב  f1בו.

וכשהוא ונפל ממעלתו הרמה וחוטא ,אז

ן ~ 9יב למד ~ f#ט ןןו;ב;ה ~ןו;ב:ת ל;ל;

tקחו ז;.א  Qרדם Q .ל~כי  rfלדם  Qר .וי~~

~ין  aדוה ~ה ו. 9ף~~צ ~ל א.ןן ~~.רש

ס ? jיצו ךד fנו ד~tזfו;~ים שד.ן~גי ~לי.iות.

 fש~~-ל רד  QQה P, ~ .טדף לב מ~שניו

~נזיוים ךקדו ד~ילים ,ך~ Qים ;::ןלו ןסויעי רכן•.

: -tז?ים ן Qירדת .ל~ך'; ~ Qיב נ aז נ.ן~ר

שם .ע·

ו Qלי? ~.לדור ז;ו~ןה ~ Qג;ויו ז;וטנדז;י 1ה.
גיר

----- --- ---

במר ו;בז•1fחדת ס!fגזיוים ן wרים ::ז;zרל~רו יכי··

לפעמים מן הטהרה האנושית ,כשהוא מגיע אל מקרם מחריד ומרעיד לב אנוש,

,,,,
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כשהוא ערלה למעלה ומצליח בכל דרכיו,

האפוס של שלרם הכהן א יבב ו עולה על האפוס של דיזל .שלרם הכהן לא

נוי

~r

במר סויעו ~ל  fגי ~ל;:זים )~ירים ~רו.

כמות .ונוספה לו עוד הרוח הרעה .אשר באה מדי פעם בפעם להבעיתו ולהנבא

ךןד

-

קצת על-פי האגדה העברית העתיקה( .כשזרד מתיצב לפנינו ראשונה בעצם עלומיו

n

נ~ '11

הוא גם

יסוד הרוחות

והמלאכים .מלכות שלמה של רוחות ומלאכים פה לפנינו )גם בשיר "הצלת
אברהם" ש"במסעי קדם" יש מיכאל השר ורבבות שרפי-קודש .החפצים להציל

הטוב והיפה בעיני אלחים רבני-אדם רגם את הרע .הוא הגברר של הימים ההם.

-

ואחרונים

התהלים ,ויש שמצא להם מקרם-מקלס סרב ,בצר להם מקום יפה בתרן דבריו

:זל ,גם בעיני השטן ,אשר ישית עליו עיבו כל-היום ופורש כל היום רשת לרגליו.
הוא שבע בזרדים ותלאות ונפשו ידעה הרבה מורוות ונעימות .הוא ידע את

-

23

105

הם ערטרים אז עטרה לראש בעל-זבוב ויד השטן גרברת.

152-151

יש להטעים דנו זה ולהדגישו .יען כי ה"משכילים" בישראל בימים ההם

דוד מזמר אז את המזמור קמ"ב שבספר תהלותיר ן"קול נעים ,קול דממה
דקה דוד השמיע" .קול דממה דקה זה ,קול נעים ,אבר שומעים כמה פעמים בשעת

נלחמו ערד עם המאמינים על מלכות-הרוחות הגדולה ובמנער מברא בגברליה אף
בחזון חזיונם) .בפתלי הירץ דיזל קצץ את כבפי ה"מרזה" שלו רויחק ארתה ככל-

קריאת-הספר .מרבן ,שהקול הנעים כאן ביותר הוא קלו התהלים ,אבל גם זה מראה

האפשר מכל דבר שיש בר זמירן ,מראה .חלום אר גם אגדה; זרד פואבקר מיבדיס.

על חרש נעים ,חוש שירי ,שהמשורר קלט אל ספר שירו את קולות השירה של

מי שהיה עןן תלמידן של רמח"ל ,עקם וסוס את המקראות היותו יפים ב"עתליה

_j

n

ש5

~2

ום

הכה

i
ראשונים

של ראסין ומטסטסין ,אשר על-פיהם חבר את "גמול עתליה" שלן ,רק כדי שלא

יצא מבי רחם  .nושמואל ערבה קשות לעם עוו ,לדור סורר ומורה ,האומר לבקש
לו מלך ,והוא פונה אל צרר ישער .ברכיו כרועות וכפיר שטרחות .רהבה קול אלחים

לתת מקום לטעות באמונה בחלומות . 1
אמנם השפעה גדולה היתה ,כנראה ,כאן לספר ,שאותו לקח הכהן למופת

-

מן השמים ערבה אותו "מלא חמלה ונרחם":

לספר "המשיח" של קלרפשטרק ,ספר המלא כולו שרפים ומלאכים ואופנים רכל
מיני חיות-הקודש .רשמים רבים בספר

ן~ל .כ~יtג t-ל~~מי rrעדיזי~ ,ל ~נע ל~ף

"ביו דוד" מעידים ,שהשפעת "המשיח"

ו;וה·~מ~ם גז~די י.ין ר~~ 'לא סח~.1ה

של קלופשטוק על המחבר הזה היתה גדולה מאד -
על ויזל .גם הוא כמוהו שר על ה"משיח"  -על "משיח אלהי יעקב" ,וכקלופשטןק,

גדולה הרבה יותר מהשפעתו

------- -----~ Qאנ:יי גו~יזי  fז~~ ~- wר ~וק~סהן,

השר "על גאולת האדם החוטא" על-ידי המשיח בדרכו עלי-אדמר•ת ,שר גם הוא
על האיש ,שבא "להרוות חוטאים בדרך" .גם הוא בתן אותו

 fו:זיוי ר~נכה ב~tקי~ ,וז ~ rpעד ~.1וגי;:ז

מר~ת ליי!f1כי tיכל h .ק לדגי tנןם  9לה.

ןענ~:rיי גר ל · t?'Qו:זי:p ,ב~ר ~זכת ,ש~~

נל יא  tiי' נד~ש f .ר  o/עד ל;; :א~ד  aדש.גן.

ראעז:פרה\ חדד ןחדרQ ~ .
'?~ tה~ ס 9י·
···-:--:
...

•

ז

•

------

נ•ר רוו בוכת•חה )"tכוכתח שונתי•(.

ע1

ז.ה ו;ול~י ~~  =tז:יי .ה !.י~? -סודם :לךז;ןיה\,
ה 1דם :.בכית יה~דח ~נ  j2ע אדוד ;נ; tו:ור- .

7

לא רק לתשובת החוטא בלבד נ \' iן ערך רב בכל הספר ,כי-אם גם למדת
הרחמים אליו .גם ממשלת השטן ובעל-זבוב היא פה רבה

"

o

מאה כבספרו של

שם.

והמלאכים הטונים בלחמים פה עם הרעים והם שוחרים מכחם לבן-האדם .המלחמה
ב"חביבה".

הדבר הגיע לידי-כך ,שליהודים בימי שאול ודוד חיתה "אם קדושה".

זנן גם הלאה.

כשבבי-ישראל נאים אל שמואל ,לבקש להם מלן ,ושבים מדרכם זן ,הם נאים

מרבן ,כי יש כאן גם הרבה מן הצורה של "שירי תפארת" ,כפי אשר קבע

אל מקום קבורת רחל ,ובעטוף לבם הם מתפללים על קברה:

אדחה דיזל :פתיחה פירטית בחרוזים לכל שיר .שבה המשורר נותן עיניו למעלה

~ם קדד~ה ! ה;ז~~;:ז ::י  tנiי~ה ף'~!ו:ו~ וכר·.

ובדשא דעו למרחרק ,על דרכי אלחים בעולמו .אר מדבר דברי כברשים אל בני-אדם,
לפתוח את לבם בחכמה ,אר שמשיח לבר "מעין המאורע" רבותן את דעתו להתבזבז

גם בצורת הספר יש הרבה מספר "המשיח" .עשרים שירים לספר ,כלספר
"המשיח" .פתיחה לן ,שבה המשורר בשיר ידבר על .תוכן הספר והוא כמר ירא

זלדררש במאורעות .אחר הפתיחה הפירטית באה הרצאת המאורעות ,מעין הרצאה

היסטורית .שיש כה משרם מברא דהכנה אל השיחות ,החזיונות והדמיונות .כל הדרך

כקלופשטוק בהתחלת שירו .אחר·

כן ,בשיר הראשון ,מופיע "אור עולם נקרית בית לחם" והוא "בערן חולל וחף
ראה "גמרו עתויה" כרכרי מתז ועונד

א5

חומה עו·דנר הנצר אשד נשאר ערד ומוכי נית·דרד )בהוצאה כ'
ואח

גם

הקדמת

שוא ואמר

המחבר

כראש

הםםר.

הוא

מורח

שם,

הזאת היא דרכו של דיזל .זגם דרך החרוז ודרך המשקל.

בדרן אחרת  -אמנם לא בדרן אחרת של חרוז ומשקל  -הלן שלרם

עתויח ,אחרי םפרה יחם את החוום אשר

כי

סר

בזה

רינה ,תק"ם
מדרך

18-17

כל המעיין בשיר הראשון של "המשיח" וישים לעומתו אות החרוזים שהבאתי
בזה~ ,מצא מיה שצל הדברים שם מלרה את הדברים כאן .וכן בגרר נדברים שבשיו
השלישי פה  -מעשי השטן ועצותיו  -צל קלוש ממה שבאמו שם בשיר השבי.

לטוב ולרע היא לא בלב האדם ,כי-אם מחוצה לו ,והדבר כמעט תלוי גם הוא

בפצותו את פיו וחרד לגשת אל הקדוש והרם

•• :

:

ז

ז

וי ןז;ןיח\ ד~  v.1י ~יש?- .תד;נו:ות ודן~ה~ זבד•,

קלופטשרק ,אשר כמילטרן ב"גן-העדן האבוד" לקח לו ליסוד את האגדה הנוצרית,

-

•

•ז.

 P, :זד כ ס  ~pא  1ן~~\; ,ש'ןנ ל ~ל ויכ qו,וה\.

•1

ואחרונים

~

-

ראםיז

הכהן בספר אחר.

שג ם 'הוא ירכל
להחשב על החשובים שבספריו .הספר הזה הדא
1

"עמל ותרצה"  ,1שירת זרדים בשלשה חלקים ,ששר שלרם הכהן רעשה "לערמת

דפים כ' וכ"א(.
רמטםtכםיו ,כדי

"דבר שאינו בחרק האפשרי".

 1נדפם נפעם חראשרנח ננית·הדפרם שו רווף חינדחים ,רווחיים ,בנ~כת תקע"א

_j

)(, 1812

.
'

2G

שלרם

חכחן

ראשונים

27

ראחררניiפ

המחברת המפרארה ל ישרים תה ל ה להגארן המליץ הגורל ,החכם מרהר"ר משה

ההשכלה הראשונים .את הנגזז של סכלרת עדות ,לצדן רשכל ואר אחר-כן עמרק-

היים לרצאסר זצ"ל" .הספר "לישרים תהלה" של לרצאסר היה כספר-המרפת בימי
ההשכלה רזכה לחקריים רבים" .פתשגן המשל" של לרצאסר על-דבר ירשו בן·-האמת.

עמרק ירתר  -בימי ההשכלה ברדסיה ,כשהמשכילים נלחמר מלחמה עזה רקשה ע'ל
"האמרנה הצרופה" שלהם עם השקפת החמרן .ב"אמת ראמרנה" לאד"ם הכהן
רב"תפארת לבני בינה" לאב"ג הנגרר הרא רב וגדול הומלחמה היא גורלה רעזה .על

הירצא דכא ביד העם ראיש לא יכירהר ,רעל-דבר רהב ,המתחבר אל תרמית רלרקח
את לב החמרן ערדו מעם רלר תנתן התחלה רתהיה לד לאשה  -פתשגן-המשל
הזה היה חביב על האנשים ,שלא זכר גם הם בתהלת החמרן .רהלא רע ירשו הרא
פה שכל ואליהם בלדה גם מחקר ,בערד שהסכלות הגסה היא שפחת החמרן
זהנצחרן הא חרדן הן גם הרא לירשר דל שכל .המשכילים כאילו ואר כאן את נצחרנם.

-

הספר היה להם כעין ראי ,שמתרכז נשקפר להם מלחמותיהם רתקדרתיהם ,רלכן היה
הביב עליהם ,עד כדי "לרקוח" ולעשרת כמרהר .בכלל היתה הצרדה האליגררית,
צררת המשל ,שיש בה מן ה"חכמה" רהשכלירת ,חביבה על אנשי ההשכלה .רבה הן
אפשר היה להביע דברים ,שההבעה המפורשת ,הגלריה ,חי.תה קשה להם .רבים הם
אפדא אשר בסד לעשרת כמעשה לדצאסר ב"לישרים :תהלה" ,עד שכמעם אפשר להגיה

כי לכל חבורה רקברצה של המשכילים היה מין "לישרים תהלה" שלה ,שעל-פיהו
גם נכיר הרבה את פני החבורה רהקברצה הזאת עם חלרמרתיה ,תקרדת'ה דאמרנרתיה.
עוד בראשית ימי "המאספים" אבר מוצאים את משל ה"ילדרת והנחרדת" למ.
ב:ר סלרי )ברלין ,תקמ"ד( .הנה ילודת בת-צדקה דבקה בסכלות ,למען השתעשע,
וצדקה אם ילודת ,בראותה כי אחרית החברה הזאת תהיה מרה לבתה ,מתיעצת

עם דעת ,מה לעשרת עמה ,רדעת תשיב אמריה לה ,להירת עם ילודת ולהדריכה
במעגלי מרסר .רכרארת סכלרת ,כי דעת מתאמצת להתקרב אל ילודת ,תגביר nילים
להפוך לב ילודת נגד דעת רתקח לה גם לצדן למליץ רבתחברלרת יבראר להוליד את
ילודת מאחרי חכמה ,למען הסירה מדעת .ארלם צדקה ,דעת רחכמה ת.באנה יחד

להזהיר את ילודת לבלתי שמרע אל סכלרת רלצרן ,ואליהן יתחבר גם משרת צדקה,
לספר מהללי ילודת .אלה הם מעשי המדברים בתרן ד· החלקים )העלילות(
הראשונים של הספר .בחלק ה· באים כל-אלה ביתה צדקה ,כי קוראים הם אל
המשתה אשר עשתה .גם שכל בתרן הקוראים ,כי ילודת המלאה דעת רתרשיה לא

עדר ילודת יקרא שמה ,כי-אם בחרדת ,רהיא קראה עתה לדעת ,להירת מררה-דרכה,
זגם שכל הדשם עתה לראש ,להשגיח על בחרדת ,עד כי יחזד הקוראים נדלם "מחזה
א.להים" יקים ברית אתם לנרן את בית צדקה בכל סרב.

במשל הזה של ה"ילדר•ת רהבחררת" ,יש הרבה ממעשה הילדות של ימי-

הנפשות שידענו עדעתה נוספד בספרו של אד"ם הליטאי עקשרת ופתיות ובספרר
של גרסלרבר הררליני צביעות רחסידרת  -דברים שכנראה לא ירעד ארתם הרב:ה

'המשכילים הראשונים בארץ אשכנז .אזלם גם ב"עמל רתרצה" יש דברים שלא:
יוערם המשכילים הראשונים ההם .איד האליגרריה הזאת באמת האליגרריה של'
הדעת והשכל ,כי-אם בבחינה יודעה  -של הרגש ,של הרגש הנעים רהיפה .שלרם;
הכהן הוא גם כאך בדשא הגעגועים על חיים קדומים רפשרסים ,חיי שקם נעים<
ותמימות .לירשר של לרצאסר כאן בן ,עמל שמר ,רהרא לא עדר נתחלה של החכם
דהמשררר האיטלקי חשקה נפשר  ,1רגם לא נתחלה אחרת ,כי-אם בתרצה ה י פ ה;

בכנדת .עמל זה משליד זרע על תלמי שדה רילן הלרן דנגן על הטבע רהעברדד~
דהמנדחה רהזרהר רהירפי ,הלרן רזנו דברי געגועים על תרצה "חמד.ת העין" .הוא צדיק.,
כי תמים פעלר 1לא יתחר באיש מן האנשים ולא יקנא את בעשרן ,כי-אם.
:נ~ל לtןזדת : fב pם  tנ.:זו ןק.יע
ךכד~;ים i fזtיf llצדת זזכב כנך ב~יוז.

העומד למולד ונלחם עמד .לקחת את תרצה מידר ,הרא הבל ,אבל הבל זה·
איבר בעיקר מאמין בהבלי האמונה " -סכלרת" המתפרצת מפני גברתה חכמה;
ב"אמת ואמונה" ואדמות לרשת מקדמה - ,כי-אם בך-אדם הוחרק מחיי-העמל
הפשוטים והוא ריק ופוחז .הרא בנד של אחד מעשירי העיר ,בנר שלי רהב ,שהוא:
כאן "אריססרקרס" מובהק.

עולם העניים והעשירים ,שהם כאך העמלים הרנרחלים עמל אחרים ,נתרן פ:ה

מערכה לקראת מערכה ,זה לערמת זה .הטוב רהישר ,גם היפה והנעים הם על צר
העניים .דלב העשירים מלא תרמי•ת 1הם פורעי מוסר רלא יד להם בכל יופי ונעלה~
 5 .1חכם והמשורר

חאיט?קי חיתה

חתח 5ח  5מע 5ח

מכ? שכר.

מח שמספר

בורקחרדט כספרר ע? "חתרנות ש 5הרנסנס" יורע .אר 5ם גם עמנרא 5ש?נר מתאונt
חראשרנח(

ע?

חתח?ח

ש?רקחח

ממכר

רבאחבח

רגעגרעים

חוא

זרנו

עו

זח·

הונח )במחברת.

ימי

חופר,

בשעת

שחיה "אמוז אצ? חמרז" רינק "שדי נעמר" .ואהבת חתח?ח רחחתפאררת יש ?מצרא אצ? רבים.
מחכמי איט?יח ש?נר ,אפי?ר אצו א?ח שנטר אחרי תרות חרזי!· אף ו' משח חיים ?רצאטו

בפעם שנית בוכוב ,כשנת תקפ"ב ,רבפעם שוישית ברושה ,תרכ"ב )אני מציי  iעו·פד חוצאח זו(.

התפאר במכתבו 'ו?

ישעיה באסאז בשעת הרדיפות ,שרדפו אותר

"מי יתארח והניח ררחר יברא עדי ,כי מקרר אני ,אשר ?א ישיב ריקם".

חוננים .כדברים חא?ח:.

•
שורם

28-

חכח i

ראשונים

ואחרונים

יש כאן נגרד רב ביד שני העולמות האלה ותהום רבה מפרידה בין בני דלת-העם

להד~יא ~ 9י . vול ~לעד .ומ~!.ל

י~ניד בני מרום עם-הארץ.

י~~ ~ 1ל כסב ~ת ~ vל ~~ :Pדז

נשמע כאן הד ודאי לדעות ולמחשבות שהתהלכו ביד בני-האדם בימי

ה'מהפכה הצרפתית הגדולה ולפניה ולאחריה- ,

דעות ומחשבות אשר שורש להן

בתורת דרסו על הטבע ועל האנשים החיים על-פיו וקרובים אויר

-

מה שקרוב

'ללבו של שלום הכהן בכל ספריו .הנה התאוו של רהב:

כמב נiב tאדנד ~ל~ש יד~~;. h :ש~

20

~ה כנדת םי~'*~ ב.ש~t; ;:קי \111-
לד .ן'לא יז ;::עדו ז;וק• Qה לןז?ינ?ים ~דה

~ wט
:קי ~:קדו ם~;;:י.ל~ ס~לדז ~
,ם,ע-1זז~ ר~נפופ• זכ~~ים

19

. t$ךץ' .ע 43

העצה הזאת גם נעשתה .הסערה הבאה כאן על בית-המבטחים היא סערת

 fה~~ר~ ~נ;ומ!ידז f .נכ~נ•גי ~לזו

זזמשפט ,היוצא·ת מאת שכל לדון דין עמל .ורשם גדול של ימי המהפכה ההם וגם

 wז ~ fרד f .ל~~ ~רירים ז~~
;ר

.ה~-1זז :ןסיל !?~ונגים -ב qג~ים ·•ה•ב~;דם;
ע'

2

רהב זה הוא אחד ה"אצילים" ,שהתגרו בהם בימים ההם בשם האנשים

איזה רושם של ימי נפוליון שבאו אחרי-כן נראה ונכר בספר.

הסערה יצאה כאן

-

לזרן זיז עמל ולתת לו את תרצה הרצויה בעיניו,

כי "נאוה לעמל תרצה" ,כמאמר המשורר בחרוז האחרון .אולם פניו של שלום
הכהן היו באמת

-

לא אל הסערה ואל המלחמה ,כי-אם לשלום .מתוך סערת

ה.:פשוטים ,העמלים ,בני "המעמד השלישי"· ואף כי העמל הוא התמים והצדיק

זזמלחמה כאילו נשא את עיניו בגעגועים אל אוהל השקט והדומיה ,בו ישכבו

\המאושר ,בכל-זאת הוא פולט לפעמים גם דברי התמרמרות ושנאה אל רהב :

"הנאהבים והנעימים" ,רעה ורעיה .הוא לא היה איש מלחמה וקול ענות גבורה

אני ?
עמל
למי
•
••
• :
ז

~ר~י  Qי  1א~ל

nz

לא נשמע הרבה בדבריו.

ז

•ש ח•ץ ~כמב 1

9גגית ~ tjי ~ר  fה הד נד

שפתו הנאמנה

ביותר היא

זהנעימה ,והקול הנשמע לנר כאן ביותר הוא הקול הרך -

ד~~דז.

שפת

הגעגועים

העצובה

קול הלב הלוחש והרוחש.

לא היה גם בסגנונו כלל מן החריפות והחזו,ן ומשלי-חכמה שכתב )"משלי אגרר",
ברלין תקנ"א; "גם אלה משלי שלרם"

סז ומכ 1נכן 9ית ? iזז1-י' ע.לי ?· iי~

-

"בבררי העתים" ,תקפ"א,

(109-107

אינם

מצטיינים ב"חכמה" שבהם ,כי-אם במשל היפה ,במעטה התפארת של הלשון ,בקצב

לם\ץ וכלנiבי ךז?'ק•י ע~מד:zוי~ ,זכד

המלים הרך ,בזווג-המאמרים הנעים.

.

נד 9ר• ע.לי זז1-גי;;:זם ~ fןi-גית ל ץ;~ v. :י,
ה ~.יד  v.ץ ןע 1 .ה :p !..נד~ה ~א ל Rסת

ב.השכלתו הרבה אל ההריסה והיה מן המחייבים בין השוללים .הוא ידע בלבן ,כבואה.

~וי ~ Qלי ,עדןפ• י~~ב; ~.ה•ע~;;:

געגועים על משמרת-אברת ,עד כי רואה הוא את אברהם הנלחם באלילי אביו רהבה

~ק,צדר ןסם •.פד;~~ ~יגע ~.ע~יי?:tו

הנעימות והרכות הללן ,היו ,כנראה ,בכל אפיו ,ולכן לא נטה שלום הכהן

שם

דרמה ,כי פני הדור והדי מעשיו ודעותיו נראים ונשמעים הרבה גם בסוף-

לבר נשבר בקובן" ,כי יכזב באמונת אביו" )"הצלת אברהם" ,מטעי קדם ,ע· (. 15

את אלה יש להכיר ולראות גם בספר-ההיסטוריה שלו )"קורא הדורות" ,דברי

דבר של ה"דרמה" ,כשנא המשורר בחלק השלישי להתיר את הקשר של החזירן

הימים לעמנו זרע יעקב אשר קרם בכל דור ודור ובכל מקומרת מושבותם מימי

ולחבר את אלה שחבורם יפה לו .רהב ועמל  -הנצחון הוא על צד עמל~ .תרצה

מלכות בית חשמונאים עד היום הזה .מאת שלום הכהן .חלק ראשון ,וורשה.

תה ל ה .אולם אם ב"לישרים תהלה"

חקצ"ח .קטע מן החלק השלישי והאחרון נדפס ב"בכררי העתים החדשים" לשנת

לאיוב ,מן-הסערה ואומו להרוס את

תור"ר ,שנערכו על-ידי יש"ר .החלקים האלה כולם נמצאים בכ.תג-יד בבית-ארצו

ה.יפה בננות לו תהיה ,כמו ש ל ישרים -
.הנצחון הוא בידי שמים  -אלהים נגלה ,כמו

הנה פה הנצחון בא על-ידי שכל,

הספרים שעל-יד בית-הכנסת הגדול בוורשה( .הוא הלך בספר הזה בעקבות "תולדות

.הנגש אל שער המשפט ודורש זיז עמל ,הצדיק האובד בצדקו .העצה היערצה

ישראל" ליוסט ,אלא שנטה מדי פעם בפעם מדרכו של יוסט ,בכל-עת שנטה זה

ובאתו היא:

מן הקבלה והמסורה ,עד כי על הספר הזה ניתנו את הסכמתם גם רבנים אחדים ,שלא

.הבית ,אשר איד בר אמת ויושר ,על יושביו -

iו

~

ראשרנים

שורם
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הבחן

נמנו על דגל המשכילים .הוא השתתף ,כנראה ,בפולמוס על-דבר החקרנים בבתי-

הכנסת ,ועמד על צד המשמרים )גוץ בספרו הגדול ,החלק האחרון ,בפרק"הריפורמת
וישראל

הצעיר n

ואחרונים

81

בשם שניאור זקש ב"כבפי יונה"( ,אף כי ,כבראה גם מהקןםת

ספרו "קורא הדורות" ,לא היתה דעתו בזה קבועה ושלמה והיתה בלבו ,לב משכיל,

העברים הקטן ,שכבר היה בפרץ אז זעיר שם זעיר שם נערי גליציה וביהם וגם

בפולניה .יסוד "בכורי העתים" הביא אחר-כך ליסוד בימות של ספרו.ת טובות
וחשובות מהם ,ובאיזו מזה

מהם ,מ"בכררי העתים" ,תוצאות לכל מה שבוצר

-

ובברא מאז ועד היום בספרותנו.

שלום הכהן היה מראשי הבונים של ספרותנו החדשה ,והצבתי לו בה ציון •1

גם קצת נסיה אל החקרנים.

תר"ם.

הדברים האלה ,שיש בהם משום גלרי דע תו של שלום הכהן ,אינם נוגעים
לנו הרבה ,כי דעתו לא היתה גדולה בירתו .מה שנוגע לנו פה הוא ,שהגעגועים על
משמרת-אברת התבטאו אצלו בעיקר באהבה עזה ועצומה אל השפה העברית,
"פלטת ישורון מכל מחמדיו בימי קדם"

-

כמו שהיה רגיל על לשרנו .הוא כ.תב

שירי ידידות "לשפה העברית הנעימה והקדושה" וקרא לה "אלופת בעררי ,ענגי
ומעדני!"  ,1וכבראה לא היה באהבתו אליה רק ממיטב השיר בלב.ד בבראו לברלין
בשנת תקב"ט ,חמש שבים אחרי האסף "המאסף" ,ושם אין עוד דורש אז ואיד מבקש

ספר עברי ,פנה במכתבו היזרע אל יצחק אייכל והודיע אותר ,כי "תקרה מעט לו
להחזיר עטרה ליושנה" ,כלומר ,לחדש את הוצאת "המאסף" .ואף כי אייכל עבה
אותר דברי יאוש מר )"חלפו ימי האהבה ,עבור ימי הברית וכר· ,עת בראו בצביי
החכמה ותפרח לשון עבר לתהלה ולתפארת וכר· .שוטט בא נחרצות ,סב  .בא
ברחובות ,פקח עיניו

תמצא אחד בעיר

וראה אם

ושבים במשפחה אשר יאבו

שמרע לך ,אם יחרשו כי שפת עבר על לשובך"( ,בכל-זאת קיים כעבור עשר שבים
את בדור אשר בדר ויוצא את "המאסף" ,שאמנם נאסף גם-הוא כעבור שבתים רחצי.

בוארתן ,כי "באוצרת תימן",

-

כמר שקרא משרם-מה לאירופה התיכונה,

-

דרושי שפת עבר ימעטו ,התקרב אל "יושבי צפרן" ,אל יהדוי גליציה רביהם,
והתישב בריבה ,במקום שם יסד את "בכורי העתים".

אין אנו יודעים ער-חירם בכדרר מקרם חוודתו שו שוום הבחן .נותב תווררתיו

1

נדבר הזה ראו אז מאורע רב-הערך .יצחק אוטו כתב אז  Kליר" :בארך

ח 5וי  5טרים ב"בכודי

אלינו האדון ,בראך אלינו מקצה ארץ אשכנז אל אוצרת נדחינו כברא השמש

קאס5

דברי

ש 5פי

ד.

העתים
חיה

החדשים"
י 5יד

מספר ,כי

-

במחוז

ר 5שטיי i

נווד במןריטש

פוזנא.

ויש

בתם החרוף מחדרי תימן אל יושבי צפונה ,בקרני ארו פניך rתחדש כמרה פני אדמה

מח

שוממה ,שממה מבי שברת אלף ,להניב מחיקה פרי חמד משמחי לב ונפש" .ואמנם

ושרננר עזובה באשכנז" ,ידע נא ,ני ערד רבים אוהביה ומשחריה

היה בואו אל מקומרת מושבותינו כעין אות קריאה לאסוף את מחבה המשכילים

שוא

גם
שנת

.1

שירו ב"בנורי העתים החדשים"

הכ",5

ע' '.ו דרמה  5ר בבחינה זן חרא שירו "מנחת

אזכרה" ונפתלי חירץ ויזו ,שבו פתח את "המאסף" לשכת תקס"ט ,אשר ערך .ואח גם שירו הקטן

"עו

וזח

מחברת

יש

עב י t

בנורי

עתים'',

הנדפס

בראש

המחברת

חראשרכח

רגם

,1771
זה

איכנה

שהיא

ברור ,כי

 5פי

םב5

ביחס

עוד,

גם באגרת שנתב או שומה פפכח יים ,נעו "ארבע נוסרת' ',בשוחר וו "בשררת

ספר

"שרשי

אמונה",

שו

חסויחרת

"

בוררה.

מרדיע

וטרים אזמר,

חתאריד
חרבה

אייכו

שוכו

רעב

כי

שכת

-

ומחסור

אשכנזי

ע5

אוח

שחזנותי

במאמרי:

"תורת  5שון

עם

בארד

עברי

כשכת

בע5

)באשכנזית(.

והשאר

חז

כרתן

תב", 5

אשכנזי

א 5יו

ש5
"סדר

פוזנא ,בערד

שנו 5ד

בבואו

בהמבורג
ני

בווינה,

אם

ירביוז בארצות ה סביבות''.

תק, 5ג"

 5ערמת·זאת

"פכי

אומרים,

שנתב

 5תאורם חרא

תרגום

עברית"

-

כר 5ד

תקו"א.

רגם מספר ספריו  5א יורע בברור .ופי דברי
נוסף

המאסף' '.נדפסה ב"מאסף" תקס"ט ,תקרפח ',א " 5ר . 5-ח"

שו

"בכרוי

העתים".

נראה

שכת  5דתר

ואמת:

חרא

את

במכתבו,

שבמדינת

-

מאיר

בעוד

ברורה

שאחרים
שנת

מקום מדי

חבר

מותו

פעם

-

בפעם

י"ד ספרים .מא 5ח

ספר

ירמיה

העבודה"

מחבורת שו

מציינים

שירים

עם

את

תר"ח,
בספריו.

ידועים

באור

עברי,

)באשכנזית(,

תרגרם

ועת-מצוא.

r
~

ראשונים

זאחרזנים
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ה;נסיך הנכרי עמד לא-אחת הפילוסוף היהודי ונשא מדברותיו על "גיום ראלהיר",
על העולם העובר והעולם הקיים ,על זה ,ש"כל הדברים הגשמיים חולפים רארבידם,

ואינם כלרם ,לפי שאי3ם על אמתת המציאות" ,ש"כל מה שחרא נראה רנר :iש ומציור
דמדומה .הכל חולף ,הרה ובפס,ן אין לו קיום ומעמד בעצמו ,כי-אם בשכל המושגי,
ה.משיג גם חוק וסדר של אלה ההוירת ,המתראות ונסתרות .באות ועוברות אצלו

נחמן סררכמל
א

בכל עת אשר קרה לאחד ממשכילי גליציה לעבור

לדפני"'ו ,ש"אין עצמות האומה במה שהיא ארמה ,כי-אם עצמות הרוחני שבה",
ולכן "איד הקב"ה נפרע מן אומה עד שנפרע מאלהיה תחלה" ,עד שבאים "ארבעת

דרך העיר ז·ולקיב,

הסמוכה ללנוב ,השתומם לראות את "הכהן הגדול מאחיו" ,את

,,

נחמן הכהן

השפטים הרעים ,תענוג ,גאון ומשרה ראמרבת-שןא ,משחיתי רוח-האומה ,עד אס

קרוכמל ,ששמו נישא על שפתי כל משכיל בהערצה ,והנה הוא נעל גוף דל וצנום,
וכאילו גם רוחו נקרנו יראה ושקטה .שלום נינו ונ~ן בני-עיוו התמימים ,והם לא

.תכלה מנפש עד בשר ותשבות מהיות עוד לגרי".1".
רנ"ק היה בכבס במקרים כאלה לפרדס העליון של המטפיסיקה והיה דרוש

ישנאוהו ולא יבזוהו ,ויש אשר גם כבד יכבדוהו ,עד אשר מבוהו ראש להם ,מנהיג
ומנהל  .1אכן אם לא היה האיש ההוא משכיל מהמין הרגיל ,אלא גם אדם מתבונן

גבהוה גבוהה על-דבר "רוח הכולל לאומה" ,שאם גם יש לו "טבע מציאות קיים
·ובלתי בעל תכלית" ואיבנו אפוא בן-חלוף ,איננו בכל-זאת בצחי בכחיבת "היותר

ומסתכל ,היה רואה ,כי פני הכהן מוארים נאור מירחה אור פנימי ,וכי העצב
השפוך עליהם ,אותו עצב הנסוך שלרה ,יש בו מן הצער העולמי ,מן היגון הגדול

מיוחד לארץ דוור פרטי" ,היינן ,בבחינת היותר מיוחד לאומה אחת .כלומר -

רוח

:זארמה כחלק מן הרוח הכללי ,האין-סופי ,איבנו עשוי שיבטל ריכלה מן העולם.

על כל אשר נעשה נתבל ויסודתו בהבל ,ומן ההתרוממות עליו ,על היגון הזה ,מן

~זבל אפשר שיבטל מאומה אחת ·ריבוא לשכרן בתרן אדמה אחרת אר בתרן גרף

ההסתכלות ננצח ,המרימה את האדם מעל לעניני העולם הזה ,הערנו .אם עינים

·האנושיות הגדולה; חרא איבנו כלה ,אבל כלה גרף האומה ,שאיד בר ערד ר ו ח של

לאיש והוא רואה בהן ,היה ראה .כי זה הנראה כמוותר על אשר כאן שואף לבוא
אל אשר לא-כאן ,מן כל המעשים והדברים ,העלילות והמקרים אשר בעולם זה
הוא נכסף לעלות ולהגיע אל ה מ ח ש ב ה ,אל "הכרנה והתכלית".

;חיי,ם והוא הלון ומתפור ובפרן .עד שנעשה כלה וארבד לגמרי .רב"ק היה ערבו
עדר הלאה-הלאה .הויה מתחיל לדבר על-דבר "הרוחני המוחלט ,מקרר כל ישרת
·רוחבית" ,האין-סוף עצמן ,שהוא אלהי יעקב ,ולכן בצחי הוא העם הזה ,כמר שנצחי

לא תמיד היה האיש האורח סתם "משכיל" .יש שהיה זה אחד ממשכילי

הרבים ,אחד מאלה שנלחמו על האדר והיו מאירים לאחרים .יש אשר בא תלמיד
.1

חבר כשלמה יהודה רפרפורט מלנוב או יצחק אוטו מברודי או חבר אחר מן
iזרנ

החברים הקורנים והרחוקים; יש אשר אדם כשמשון כלרן הלרי בא רנלוה אל הכהן,
אר יש שבאר מן המשכילים הצעירים בעיר ז·ולקיב עצמה לקחת מפי רבי נחמן לקח-
אז הגיח ממחבואו בביתו ויצא עם החברים והתלמידים לשוח בשדה ,על-פני

ע· 5רנר חטיר  5ים הא 5ה והשיחות מספרים  5נר אחדים מחבריו זת 5מידיר

שי"ר

וקורת,
סתקז

אומר

אשר

,,

הגבעות אשר מסביב לעיר .רני נחמן היה עולה אז הרים במחשבותיו וירוד בקעות,

אימר במנתנו

דולה ממעינו העמוק ומשקה להולכים על-ידו .על חרבות היכל-הציידים של יאן

זרועה

סובייסקי ,כשעל-פני אחת הגבעות האלה ,אשר סרנייסקי בהשקיפו ממנה על הארץ
שמסביב ,קרא ,לפי האגדה" ,האי ראי!" )גן עדן(

אשה
'',רמח.

 -על חרבות היכל זה של

·ציה

.1
נדפסו

ופי

דברי אחד מבני

ב"חמגיד" ,שנה

ר' צבי חירש חיות

',א

ג.5

הדור החרא ,ו עקב ב ו דק ,בתו 5דות ר' צבי חירש חיות

ח'

-

ו"א

-

היה

חרנ"ק

ראש·הקח5

זפרנס·העדה

בחוק

א5
חמר

אוח

מנ5

ושבעת

רעדתה".
"זכרתי

ע5

ח 5ר,

ורם
אזני

בראש ספרר

מים

רמאיו

,,

כפעם

מנעמי

רנ"ק ,שנתו

החי 5רתי  5ש 5ח

נזמדים

--

;('ב

אויר

כפעם

נסענו

טיר 5ים

כצבי

בהספדו

ע5

רנ"ק

)"כרם

נ 5ינר

ה 5רי

חסרך

שניכר,

וסריס,

ואמתך,

חמר•,
אר
5א

כרך

כשנתקב5

·גזו

 5רב בז'ז 5קיב ,היינן ,בשנת תרפ"ט.

א.חר

,_j

אז

שנרע

ורמים
שנעה

חכמת

.שני 5י ערום~:
שמה

י 5יר
אשר

ז'ר 5קינ,

עשית

שרשי עו ירבו נחו ערכיו רוהשעו

נאהבים,

פרכה

עמרי

ע5

אמרותיו".

"בשמחות

התע 5סנר

כע5

שרא

בריאה

יבראו

)בספרר

"זכרון

בספר"(,

בני-חורף
בספרר

בכאותם
עו

ע5

רנארנםז"

החרבות

ש5

ב·~רה.

שמשרו

ע 5י

נ 5רר

נבעה

מה
ה 5רי

יפהפיה

נאגרת

)כרפסה

נ;.כרם

כיונק

מארץ

באני.

אז

כאחדות

ארז בונבון .אזי ח 5כנר

ע5

ההרים הרמים,

 5עס נר 5ר:

שסתם  5טריס

היכ· 5הציידים.

 5שזח

בהשתפר

פניהם ,הגיור
רמה

"אזכרה

עזר

עתרת

כפשרת

א 5יר

בנעזרי

בינתך

זגי5

יחד שמחים רטזני·וב  5עת·ערב  5שרח בשרה ומנושי עיר·מר 5רתי ,אר

.אשר חרבות ימי קרם ושממרת היגלי עונג ,הנשקפים

מn

',ו

עמוד

(: 49
רה 5כנר

ש5

רבי נחמן.

כאן

מה

באר

ח 5ר1
במקרם
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קרןכמ 5

הוא אלהיר .השומעים ,אם גם היו אנשי-דעת ויודעי מדע ,לא חיתה בכל-זאת דעתם

מוגבלת כשמרשה על-פי ההגירן והנקוות ,יהפוך עיבו כל היום רק אל מעמד נפשר

נתרנה לדברים כאלה )ועל זה מתאונן הרב"ק במנתנו שכתב שנים מספר לפני
מותו אל 'החכם של"ש )חירש מנזיל פינקליש( ,ששאל ממנן שאלה בעניך
של פילוסופיה  -נעביד צוררת השכל של קנס " :מידם עמדי על דעתי ולמרדו

הנלהבת ויחלום בה בחרת השגה חדשה ועוז ממרומים .וזהו הצעד הראשון .צעד

שני לו ידמה לראות נעיד פנימיותו מלאני עליון עוצמים זכי או משוללי החומר
יובקש תחבולה להתקרב אליהם~ אחר יתערב עמהם ויודיעוהו כל רז וכל העתיד
לבוא ,ולקירם ההגדות ,פרי לנת אש דמיונו ,יבקש לו עדות נספרי קדוש ויקראם

זה עשרים וחמש שגה לא שאלני ז~דם נצורות השכל ,זולתך הבכב,ן היוצא היום
ראשונה בזה .אמנם אחי אחרת לבוא ,מי יחנך לי בימי הטובה שעברן ,ארתך אר

לא לנד בדבורים ובמלות ,כי-אם גם באותיות ,בנקודות ,נטעמים ובתגיך .צעד

כיוצא בך ,והיינו מטיילים בפרדס הפילוסופיה ארוכות וקצרות ככל אות נפשנו.

אחרון ,ישתגע לחשוב עצמו כשותף להברוא ית"ש ,ושנידו לשנות הז:כנע כחפצו

ואף שבדרושים אחרים יקרים ומרעילים מצאתי לי אז חברים מקשיבים ,ומהם

 'tלגזדר אומר ולהביע אותה מחוקיה ,עד שלבסוף יגיע שגערנו לספר על-עצמו

גדיים ובעשו תישים ,הבה בחכמה הראשית ,צרר ממנו חוצנו ואליו ישרכו כל המדעים,

,ב:תארים נשגבים מן האנושיות ומן הררחנירת ,וקרוב מאד מאד לעשות עצמו אלוה
לסוג זה קרוב חלק מן הדניים והחסידים ,החלק המובחר שנהם ,החוזים

קראתי ואיד ערבה נימים הטובים ההם"( ,והם היו מסיחים אותו לעבינים אחרים,

תעתרעים .n

עניני תורה וחכמה ,שהיו קרובים יותר ללבותיהם~ אולם גם בדברו אתם בעניבים

,ה:חוזים .אולם יש ערד סרג של מאמינים ,פחות חשוב מן הראשון .מאמין מסוג זה

כאלה ,שדבר איד ניניהם רבין הרוחני המוחלט ,היה רבי נחמן נותן זעתר
עליו ,כי לפי בחינתו העצמית ולפי הדואת עצמו בסוף ימיו ,כל מה שחקר
ובקר כל הימים "דברי מדרש והשכלה ,הקורות והמסבות שעברו על בני עמנו

"מוצא את יצר לנו מואס בטוב ונוחר נרע ,ומרגיש בנפשו חסרונו ורוע תכונתן,

בזמנים היותר קדומים" ,הכל היה "בכרובה שעל-ידיהם נעמוד על תכונת האומה רעל

ו:כנר נשרש בלבו היות האמונה והעבודה מניאים אל האושר ,על-כן ידמה למצוא
עזר ותרופה למחלתו נגודל אמונה והרבות ענודה ,ויעתיר תפלה ותחנונים,
;

...

 'tנהוגישר שהוא אינו ראוי להיות נענה לרעו תכונתו ,יבקש לו מליצים לפני
שיופס צדק ,מלאכי מררם וצדיקי הדורות שעברן ,ויקראם נשמדתם ,אמתיים אר

תכונת המאור והרוחני שבה בכל זמן וזמן" )דבריו ב"כרם חמד", ,ן עמוד (. 275
יש שגם החכמים לא דברו בעביני חכמה נלבה אלא עסקו בשאלות הזמן

.בדויים ,ידרוש אל המתים ,יבנה להם נפשות וידליק נהם ברות וכדומה לזה .מזח

ודברו .למשל ,על-דבר החסידות ,ההולכת הלוך והתפשט ,הלוך והתרחב נין יהודי
גליציה .כשהגיעו לפרשה זו ,היו כולם ,המשכילים הקטבים ואף הגדולים ,מלאים

·תסתעף לו האמונה בשדים ממונים על כל יסודי היצירה רכחותיה ומקריה ,וברוחניים

·טונים ורעים ,מזהירים ומתלוצצים רמתלוים לכל דבר ,ויעמול למצוא חן בעיני

התרגשות והתמרמרות" .נעים סטירות ישראל" ,אוטו ,הוציא את כל בבי אשפתו

הסונים ולפייס או להסתר מפני הרעים" .גם סרג זה של מאמינים ,שאפשר להכניס

והיה שולח אותם אל תוך לבותיהם של החסידים רוביהם .הוא מצא בהם כל ערן
רכל חטאת" :חטאת הרבות כזנים ,חטאת הרבות הבלים ,חטאת הדברת מעשי

 l:tליו את חמדן המאמינים והחסידים ואת הצדיקים ההמוניים ,אם כי הוא פחות

ב.מעלתו מסוג נעלי-ההזיה" ,יחפש כמו נעל-ההזיה קרנת הרוחניים" •1

לב ,גם שוד וחמס ,גם זמה ובבלה נמצא ככנפיהם" .אף החוקר שי''ר היה מלא קצף
והתמרמרות ,עד שיש והוציא מפיר גם דברים אשר לא כן" :אהה! פלאים ירדנו ואיך
מקים ,מי שמע מקדם כזאת נתוננו? רננות בני-אדם ילכו נרפים מבקר עד ערב

וכלי מקטרתם בידם וישתכרו ויקיאו ,והכל לכבוד שמים" .רק ו' נחמן היה האחד
נין בני החבורה ,שאם גם בא לפעמים לידי כעס על החסידות והחסידים ,לא נא

fJ

רנ--ק לא ראה אף חזיון אחד בעולם ,שלא יהיה נר מן הרוחני ומן השאיפה

תעתועים ,חטאת מורדי ארו ,חטאת שנוא דעת ,חטאת אהוב בצע ,שכרון רתמהרן-

'

ואחרונים
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א-ליו .הוא בכל

[

והכל.

(

l

.1

דבריו ש5
"נד

שיי"ר

באגדת

אשר

נתחסד

אדםד ע 5חחסידרת נמצאים בספדו

מצדה'',

אשד

)נדפסה בספר

ש 5ח

"נח 5ת

א5

"א'יוt

צעיר

ישרא ,",דבריו

"חצופה ובית

 5ימים,

בתורה

גדו5

ומפראו

ש'

ניחום,

בשנת תדכ"ח עו·ידי

יהודה" ,מחברת ',א שיצאה 'אור

לידי טעות ,כי גם כאן ,בחזירן של החוח ,עבר מיד מן ההופעה ,הצורה החיצונית,

.בנו ש' שי"ר( ,ובריר ש' קדוכמ 5נמצאים ב~1עד חרא·~ון מספרר "מרדה נכוני חזמז" .אb

אל הרעיון הפנימי ,אל הרוחני ,אשר בכל מקרם שהוא מתגלה רוחניותו

זכר  5דנד .כי צרנץ

והלאה -

אין

אתו .אף כאן מצא ,שהדרך הוא דרך הרוח ,אם כי אינה ישרה ,אלא עקרנה ועקומה.

ראיה  5דבר ,שאת חוברים חא 5ח דברו החכמים בשעת tכיו  5יחם.
עו

דנ"ק

הרופא

יוסף

ב.חםפדר

"כאשו ילהיב המאמין את נפשר לענודה ,ויפשוט מחשבתו מעסקי העולם ומחמדי

שו

החיים ,יבוא למארס בכל הנופל תחת החושים; אחר תקטן בעיניו גם ההשגה השכלית,

ב.ן
1

l
#

'
_j

כ"ך,

היה

)"געזאממע 5וכע

קררכם,,

אסור  5ר

זמן

בנר

שריפוכעז" ,כדד

שו

ידוע

חדנ"ק,
ועסוק

ב:

המספר,

בחכמה

עמוד

בי

ר'קדא

יש

(155-147

אחדי

םח 5ת

נספרים,

אז

מביא

אביר,
שוח

קטעים ממכתבו

שחוח
רעיונותיו

בחיותו
חוצה
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קרונמ 5

lב'מקרם אחה מהנקדוה
הרוחבית והשכלית שבלב האדם .אוין אלה גם דרכים שוברת

ב.

ובתיבות מחולקות ,אלא
בתיבה אחת ארוכה ,בת תחנות שרבות .מי שהאו רק בזזת
לא ירכל להמלט מן
העדת ,רמי שבא אל התחנה של האמרנה ,עליו אפוא לעלות

את הרוחני ,את זה שיש
בר מן הבינה והתבונה ,בקש וחפש קרוכמל ומצא

אותר בכל ,אף
בעבדוה היותר ערה וזרה" .כל אמונת דת היא ברוחבי ,עד שאפילו

ולהגיע אל יתר ה
תחברת ,עד התחנה העליונה של התנובה .אם האדם בטבעו הוא
משכיל ,הלא עליו ל
ה רבות השכלה .על-פי השקפה זר אין ההשכלה גם עניו של

בדת היותר גרעוה
של פראים למויד מדבר עורבה לא תהיה יראתם דבר גשמי בונה
שהוא גשם פרטי,
בעל גבלו ואובה כי-ז~ם הנח המעמידו .היינו ,הרוחבי שבר.
שהוא העומד לבדר
קיים בשנויי תמורות הגשמי ,כולל ובלי גבול ,וכעין שאמרר

יחידי-סגולה בלבה
אלא לכל בבי-אדם יש חלק בה הום כמר מצררים עליה )ולא

לחנם התעורר קררכמל
כל-כך לצאת בגד בעל "חרבות הלבבות"" ,המביא כמקיים
בספרר  -שער היחר,ד
פרק בו -המאמר :לא יעבדו על·ת העלרת כי-אם נביא הדור
בטבעו אר הפילוסוף
המובהק במה שקנהו מן החכמה ,חולתם עובדים זולתו"( .על
כל אדם לזכך את אמונתו ולהעלות את דתו.
דעה זר היא
מהדעות היסדויות שבספרר של קררכמל ,אחד מהעמדוים

)בגמרא
חולין מ  nם ותוספות שם( ,שהמשתחוה להר בובתו לגדא דהר ,ולחמה -

בובתו למלאך המ
נהיגה" .הרוחבי והשכלי קיים ונמצא באדם תמיה בכל זמן ובכל
מקרם .אם כי לא
תמיד האדם הוא מכיר ויועד זה .גם בלבו של האדם ,העומד
ערד על מדרגה
במוכה בסולם ההתפתחות .יש מהכרת הנח הרוחבי אשר בעול.ם
אלא שהכרזו זר
היא כהה אצלו ולא הגיעה למדרגה כזן ,להכיר רלדע.ת את עצמה .איד
הבדל ביד משכיל
ובלתי-משכיל ,בין חכם למי שאיננו חכם אלא במדרגות של

התיכונים ,שעליו עומד כל הבגין .ערד בראש ספרר
קררכמל" :שערי
אמונה צרופה בפתחים לפני כל אוהב שכל ושומר תורה" .ובשער
ס"ז ,ב"גדרים
והצערת לחכמת האמרנה לקרחות מן הפילוסופיה וההגיונות" ,האו
 -על פתח השער

חכמה ,אבל כל אםד,
אף היותר פשוט וטבעי ,הוא חכם ומבין מדעתו .הבה ,אומר
קררכמל  1כל אדם
לוקח בכל שעה ציורים חושיים וערשה אותם מושגים שכליים.
רואה ,למשל ,בית אחד
אר בתים אחדים ,וברבה לו מושג שכלי של בית ,הכולל
ותופס את כל הבתים
שבעולם" .ההבדל שבין הנבוב והנלבב הוא כאן באמת רק

לבד אל
צררת מושגים שכליים כוללים .רזה לפי שבאמונה התווית ובלב המחזיקים
בה יש
כבר ציורים הורגשות מן חשם-ברוךחוא ,מתאריו והצטרפותו אל העולם .
בכללן ,ובפרטיו מן
נפש האדם ותעודתה ,מן הטוב והרע וכיוצא ,ומעשה חכמת

אמונה איבר
כי-אם להשכיל באמתתם של הציורים ההם ,חיינו ,להפשיטם מפרטיותם
דלעשרתם כ.רללים
ומושגים שכליים" .והדברים האלח היו חשובים במזח זר בעיניי
קרוכמל ,
עד שהקדיש להם חלק רב מארבעת השערים הראשונים של ספרר .שהם.

כמרתי.

על-ידי השלןפה
זר בפתחה לפני קרוכמל דרך חדשה לברא מן הדת אל
הדעת ,מן
האמונה הפשוטה של היהודי הפשוט אל החקירה ואל החכמה העליונה -
אל התנובה .חכמי
ישראל בימי-הביבים ובעת החדשה התאמצו לרוב להוכיח ,כיאין סתירה ביד הדעת
והדת ,בין החקירה והאמרנה ,בין הסבור והמקובל ,כי הדרכים
השוברת האלה יש שמ
ובילות אל מקרם אחד; אולם קררכמל מצא ,שהן גם יוצאות
וחתחי 5
שבא

והשפיע

שמח

הנושא

ש5

?דרוש

בפיו

ברופא•ם.

שיחותיהם

ע? התסיסות מחסרוז
שונ•ם ,חם הנושא

ע5

חברת

ש5

 -א5

ש•"

הצעיד•ם,

א'~י ש 5ח

קדושת הסעשה

ש•"ד

ואחדים,

את בדקי

וחו 5י1

אשד

הרעיון

המחשבה

חחודעח

שוו

וא5

-

א 5יו

ב 5ברב,

כותב שם

הבז

'1

את הדעת
רואה קררכמל בכל ,גם באמונה ,אלא שזאת היא דעת ממדרגת

נמוכה,
"ציורי תחלת חמחשבח  nבלשונו ,כי הציור הדמיוני רב פה על המחשבה,

ועל
המאמין להתרומם ממדרגה זר אל מדרגה יותר גבהוה .למדרגה של השגות

עו·דבר

שכלירת סחורות.
גמורות ,שאם לא כן ,גם ינשל במכשולי הסתירות חרבות ,המונחים

ההזיה ו•ש אשר בא  55וכר

רעת'! ש 5שת
הדברים חא 5ח ,שחרנ"ק רואה אוחם בדבר אחד

בע5

השער חראשוז
ספסרר ,אשר ססכו לקחת• את הדברים ונחתים כפיר

ש5

חרנ"ק.

לפי דבריו" ,כמר
פתיחה כוללת" לכל הספר .והוא לא הסתפק גם בזה ונשער חששי
הוא שב ערד הפעם
להוכיח בראיות חדשות ,כי "באמת חתרכן הפנימי באמונות

התוויות שרה
ואחד לפי עצמותן ,גם באמונה הפשוטה של חמרן המאמינים ,גם
באמונה צרופה של חכמי כל הדורות שבישראל".

המקום

צדדים

 -כתב

מעיר עדו בפתח-דבר.
כי "נושא ח כ מת ה אמי ב ה הוא בעצמו האמרנה התווית,
אן כמר שהיא נשכלת
בשכל ,ר  nל ,שהתוכן הנמצא באמונה בציור מחשבי ובהדגש
נפשי הוא חתרכן
שימצא ב ח כ מ ת האמרנה ,אולם בעתק מצורת ההרגשה הוציור

בין רב למעט ,ביד
בירור וערבוב במושגים ודרך השגתם .רובם ככולם עושים פעלוה
שכלית זר בהלך-נפש
ובבלי-דעת ברורה מזה העסק ,ואך לבד המשכיל ,הלמוד
להשגיח על בפשר ו
להתבונן בפעולותיה ,ישכיל מעשהו וידע ונה הוא ראיו היא
ידיעתו ,והמניד יותר
כשמרש הכתרת הרוחניים שבאדם יבין ,איככה יולדו לו
ציוריו ,מושגיו ומח
שבותיו וכר'" .ההבדל איבנו אפוא הבדל גמור ,איכרתי ,אלא

'

1

אחר

1

כ•ם

37

ונמצאים
על דרך השכלה בלתי-שלמה .מרחו של האדם ,אף זה של האדם היותו

בכרב ,חושב מחשבות ,עול פתח המחשבה השגיאה הוטעות רובצות ,ערליו ממילא

t

נחמ;

3$

קרוכמ 5

1
~

'

להמלם אל החכמה אול החקירה וההשכלה לקחת עצה מפיהן )תמצית דברי קרוכמל

!

'כדבר שהוא נמצא ויש ומקיף את כל ההזיה האנושית ואיד לב אחד של אדtכ

1

.נשער ג' מספרר ,שקרא אותר בשם "המנוכה"(.

ראשונים

ואחרונים

:3D

זזדתיים הולכים בדרן זד .הלוך והתרחב ,הלוך והתפתח .כי "עוד נתחלה התנוצצו
בקרב העם כמר-כן קצת שביני אש דת בנח דעת אלחים ועבדות אלחים ,שנתבאר

!1

היותן בסוערת בעומק נפש האדם ,והיה אחדי-כן ,בהניח לאומה מן העבודה הקשת

הנח כן רואה קררכמל את החכמה ואת ההשכלה כראשית כל ותכלית הכל,

רהעצבונרת שבתחלת

יסרדתה רהאחזה

בארץ

נושבת,

אז תתרבה גם עשיית

שיהיה פנוי ממנו ,אולם חכמה זו והשכלה נושאות בחיקן את האמונה הודת ,כנשא

המושגים הכוללים ,ותתעשר הלשון במלות ודבורים רכז' ,רירדשמר העתים והקודרת.

זזאם את ילרםפוחה .שלא עמד עוד על רגליו ולא למד ללכת נעצמו .חשקפ1זו של

ויתיסדר בתי ספד ומדוש לקסנים ולגדולים ,וינואר החשבונות והחקירות ,רידרקדקן

קררכמל על החכמה רעל ההשכלה רעל התבונה יש בה מן חאפותיארזה היותר

הנימוס רהמשפס ,ויתעלו המוסרים אל יושר המחשבה וסחרת הכוונה ,אז באורח

גדרלה ,הוא נותן להן קרני-הרז עלירנרת ,נעלות .אבל הן באות ונופלות גם נחלק

ההוא בעצמו ובהדרגתו תתנקה ותזדכך גם הידיעה האלהית ,גם הענודה הנערכת

זrאמונה והדת .רכן הוא בא מדרך אחת אל חשביה ומאחד את שתי הדרכים ,שחן

תמיד אל הידיעה ,שהיו באומה ערד מתחלת צמיחתה .אן בגסות החומריות וערבוב

·לו רק דרך אחת עליונה ונעלה ,ד ר ך ה ר ו ח ב י ב ע ו ל ם.

החושיות".

וכך הכניס קרוכמל אל ספור ועם זה יחד אל הספרות העברי·ת את המושג ש'ל
ההתפתחות ,אר כדי להבדיל בין התפתחות זר רבין תרות-ההתפתחות מהחצי השני

ג

קרוכמל רואה את דרך-הרוח כדרך אחת שלמה עוליונה .אלא שהיא

של המאה הי"ט ,שיסודה אחר .נקרא ארתה ,כמר שקרוא ארתה קררכמל :ההתהוות.
מושג זה של התהוות נעשה לכנין-אב לכל מחקריו .על-פיר הוא חרקו "חקר אברת",

מדרגות מדרגות .כאן כבר גלום הרעיון של התפתחות .אם רוח אחד של תכרנה

פרתו "חיזרת מני קדם" ,מבאו ומפרש את הישנות ואת החדשות שצמחו על אדמת

ודעת לכל החזיונות של התרבות -האנושית ,מן ההכרח הוא ,שהיחס נין החזיונות

ההיסטוריה העברית ,וודאה הוא אותר "אם למסורת הפירוש וההלכה במצרת

·האלה הוא יחס של גבוה ונמוך ,ורב ומעט ,ראם כן ,האחד הוא .דוגא לשני ומעלה

תורה שבעל-פה" .ניחרד מיוסד השער האחרון ,השער הי"ג מספרן ,שקרא לו אותן

·אלין ,מן המעס אבר באים אל ההרבה ומן השפל והנמוך אבר מתנשאים עורלים אל

שם ארון ,על יסוד המושג הזה של ההתהוות .את ראשיתה ומוצאה של התורה·

ארוכה ונמשכה ויש בה תחנות מתחנות שרנך.ת ,מעלות ומדרדרת :היא עשויה

·הנשא והגברה .רזה סדר העולם .לפי קדוכמל ,רכן חרא וראה את סדו הריתן,

·היינו -

התהוותו :התהוות הרוחני שבר והתגלותו .הנה דבריו בשער  ' Tמספרו:

שבעל-פה רואה קורכמל ,כובים מאלה שהיו לפניו ,בתרדה שבכתב ,אולם ביחס

1

שנין שתי התורות האלה ובנאור היחס הזה מתגלה ומתראה ההשקפה החדשה ש'ל

האגודו,ת והחברות האנושיות "ראשיתן בתי-אבות ,ומהן למשפחרת .ומהן לקנוצי

קרונמל .היחס שנין שתי התורות האוח הוא ,לפי דעתו ,יחס של כלל רפרטים.

·עיר ומדינה .עד האגודה הגדולה של ארמה שלמה מסודרת בהנהגתה" .כלומר,

"נבר מחייב השכל ,שכל נימוס כולל ,חבתן לקבוץ שלם ,לכלל ולחלקיו ולפרסיו.

ואשית האגודות הוחברות חיתה האגודה הקטנה ,הסנעית של בית-אב ,מנתי-אברת

היינו ,שיש בר הנהגת חוק ומשפט גם לכלל העם ,גם לכל צברו ומשפחה ,רגם

אחדים כאלה התחרו אחר-כך ,על ידי הסתעפות ודברי ,משפחות שלמרת .שכל

להיחיד בעסקיו ומקריר ,אי-אפשר שיפרוש ויבואר בר כל הפרסים כולם ,שהם

אחת מקשות ומאגדת מספר ידוע של בתי-אברת והמשפחות האלה הסתעפו אחד-כך

באמת אין-קץ ,אלא יהי מן ההכרח שיבוא הכל כללים כללים ,באופן שכל הפרסים

הותרחבו ומלאו ערים ומדינות .עד שהתאחדו לאגודה גדולה אחת של אומה שלמה.

ד:עתידים לבוא בהמשך הזמנים יכנסו תחת הכללים ההמה" .בתרדה שבכתב באר
אפוא רק הכללים ,ומן הכללים האלה יוצאים ,כתולדות מן האבות ,הפרטים הרבים
שבתורה שבעל-פה ,ובמובן זה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל נתן למשה

זגם החיים ,חיי הקדלטרדה והרוח .נקרב האגודות-האומרת האלה הולכים בסדר זה:
".בין האגדוות הללו יולדו אחת אחת סדרים סרנים ונעלים" "ויצמחו מנהגי משפס
וצדק ,מתחלה בפרט רמערס ,ולפי מה שהם נסועים בלב ,עד שיתחרה מהם קצת

בסיני )כן מבאד קררכמל בשער ההוא את המאמר התלמודי הזה" :הרגיש אומרו,
כי מסבע הרוחני האחדות ושכל מושכל יכלול בראשיתו כל התולדות שמתאחדים
בן ,ממנו יצאו ואליו ישובו"( .התורה שבכתב והתודה שבעל-פה הן חזירן אחד

חרקי משפט בזונחים כוללים ,מעט מעט יפרחו איזה נסעי אהבה .חנינה וחמלה
במשפחה ,נקהל ובאומה ,ועמהם הכבוד .העברה והצניעות ושאו המוסרים הסרבים
הנכנסים לפנים משורת הדין ,וערד עילו המלאכות מן הצורן לבד אל המעריל
;ונהדר ,עומהן ירבו חושני מחשבות בכל יופי ונאה למיניהם" .ואף המושגים

ורחבי ,ו•lז:לך במשך הזמן הלוך והתרחב ,הלוך והתפתח :מה שהיה ואשרנה בנח.
1
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ו
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יצא ברברת הימים לאט-לאט אל הפועל.

כחמז

.40

קרוכמל

קרונלמ מרמז בשער זה על התורה שבכתב ,כי גם היז~ תלויה בהתפתחות

i

"''"''אר

מתגלים רק רוחניים פרסי,ם היינו

-

ואחרונים
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צדידם שונים של הרוחני המוחלט ,אובדות

וכלות עם השלמת ההתגלות הזאת .מפני שטבעו של הרוחבי המכיר הוא להתדרצ

:ז.חיים והקרלסררה .הנה אחר שהראה על מה שחמייב השכל ,כי בנמרם הכולל ,הבחן

אל עצמו ולהכיר את עצמו על-ידי פעולותיו ב·תוך הגשמי ,ועם השלמת ההכרה

לקנוץ שלם ,מן ההכרח שיברא הכל כללים כללים ,הוא מוסיף על זה ,כי "לא זו

הזאת איד טעם ותכלית לקיומו של הגשמי והוא אוב.ד אבל הרוחני המוחלט ,האיר

נלב,ן אלא שאם יהי הנימוס ההוא מרבה בכתב מתחלת נתינתן ,אי-אפשר שיררשמר

סופי ,אין-סוף להכרתו את עצמיותו האין-סופית ,והמגלה עצמיות זו הוא אין-סופי·

~:זפילו המשפטים הכוללים הנזכרים ,כי-אם על הדרך המיוח,ד ר"ל לפי הצורך

במוהר.

אבל גם באין-סופיות זר רואה ומוצא קרוכמל מעין דרגות של התחרות.,

והעסק רדון החיים ומקרם המושב של הדור ההוא שהונח אצלו כללות הנימוס

בכתב" .לא דברה תורה אלא בהרה וגם היא קשוהר אל הזמן והמקום ואל דרכי

שהן דרגות עליה של ההתגלות הרוחנית .מועד הצמיחה והגידול הראשון באומה

?החיים בימים ההם ,והתורה שבעל-פה ממשיכה כאן את פעלות החררה שבכתב,

"העברית האו לפי קרוכמל משנגלה אלחים לאברהם אבינו עד מות משה .משבכנס

שיש לה דרכים לבאר את הכללים שבאר בתורה שבכתב .בנמוס הכולל ,בלשונו

ישראל לארץ התחיל המעוד השני :מועד העוז והמפעל .הוא במשך עד סוף ימי

של קררכמל' "בזמן ובנזק רם דרון חיים משונה הרבה מכמות שהיה בדור הנחת

שלמה .במשך הימים האלה הגיע עם ישראל לידי חבור והתאחדות :בני-ישרא'ל

ה.נימוס ובדורות סמוכים אליו".

נקשור על-ידי הממלכה ועל-ידי העבודה במקדש אח.ד אחרי מרת שלמה התחילה

כן אנו מוצאים בשער זה את רעיון ההתהוות על כל צעד ושעל .איו קץ

הירידה .בא הפרוד בין השבטים ,הממלכה חיתה לשתי ממלכות .על-ידי הפרוד·

·לחרושי ההלכות ,שחדש קרוכמל באותו שער ,וכמעט יסדו כולם אותר היסוד של

הזה בא העם לידי עבודה זרה .רבו אז המריבות בעם והריגת המרשלים .ניחרד

נוסדו גם

בממלכת אפרים .הירידה הזאת נמשכה עד חורבן הבית הראשון והריגת גדליהר

ההתהוות ,עד שהרזה

ראש המדברים במקצוע זה אחריו .שחקירותיו

ה.ן הרבה על אותו יסו,ד ר· אייזיק חירש ווייס ,בעל "דור דור דרורשיר" ,כי דרך

בן אחיקם .לפי ראות עין אי-אפשר היה עוז לקוות ,כי אחרי הפזור הנורא ההו-א

השער של הספר "מורה בברכי הזמן" הוא נכנס אל ספרו עול-יידר בא לחקור

יבוא עדו חבור ותהיה עוד תחיה אחרי שעצמות העם בפזרו על פני הבקעה ,אן

לודרוש במקצוע זה )"זכרונותי" ,ורשה· ,תרנ"ה ,עמדו (. 123

באה הרוח אל לבות המפוזרים הנדחים ועצם קרב אל עצם .זאת חיתה צמיזזח
גם יתר השעירם

בפעם שנית ,שחיתה שונה מן הצמיחה הראשונה בזה ,שחיתה רוחבית ביסודה.

בשער זה הדבר

שלרם.

חיי העם לא היו תלויים עדו באדמה במזה זו שהיו תלויים בה בימי הבית

ה.או זה של ההתפתחות אר ההתהוות ,שאמנם לא תמיד רואה אותה קרוכמל כישרה

הראשון .הקשר היה מעתה רוחבי

"לא בחיל ולא נכח .כי-אם ברוח,

.ןפשוסה.

אמר ה' צבאות" .זמן הצמיחה והגידול בפעם שנית נגמר עם כבוש הארצת·

ה.היסטוריים

נכר ובולס ביותר,

וההיסטוריים-פילוסופיים

אבל .כאמור.

כולם

שבספר

המושג

הפנימי

ביותר :

על-דיי אלכסנדר הגזול .אז התחיל מועד העוז והמפעל בפעם שני,ת ,כי מאז

ד

בהשקפתו הכללית על ההיסטורהי ,שבשלשת השערים שבספרו" .עם עלום

חיתה עליה והתגברות לאומה ,ששרשיה

·ומעודיnן" ,מעודי עם עלום" ,ו"חדשים לבקרים" ,ראה קרוכמל ,לפי דעה שאנו

היו

באוץ וענפיה

הממלכות והערים מסביב ,שנכבשו בידי אלכסנדר.

בימים

התפשטו
ההם

בכל

היו

אנשי

של

עזר-א

~מוצאים ארתה אצל אחידם מבעלי התפיסה ההיסטורית שהיו לפניו ,שלש עתים.

הכנסת

"העוברות בנוהג הסדר הטבעי על כל ארמה" ,או מעוירם :מעוד הצמיחה והגידול,

הסופר.

,מעוד העוז והמפעל ,מעוד ההיתוך הוכלירן .סדר זמנים זה האו טבע לכל ארמה.

היה גם נצחרן רוחני .הזמן הזה במשך עז מות אלכסנדרה אשת אלכסנדר ינאי בך

ולכן הוא טבע גם לנו ,אלא שכשאנו מגיעים אל המעוד הטבעי האחרון ,מועד

הורקנוס .מאז התחיל בפעם שנית מועד ההיתוך וחכליון .הוא התחיל ,כמר אחרי

ההיתוך והכליןר ,אבר שבים מיר פעם בפעם לבראשית .שבים לצמיחה חדשה ,ושרב

מרת שלמה ,מן המחלוקת ביד הורקנוס ואריסטזנלוס ,ונמשך המועד הזה עד

ב צ ח י ו  nי ש ר א ל,

שקררכמל

כברש ביתר והריגת רבי עקיבא .אחר-כן בא עוד מחזור שלישי של שלשה מועדים.

מבסס ארתה על הקשר של ישראל עם ה ר ר ח ב י ה מ ר ח ל ס ,היינו

על זה,

מועד הצמיחה והגידול התחיל שוב בימים שבהם העמיד אלחים לישראל ,לפי לשרך

שבני-ישראל כולם מאמינים ברוחניות המוחלטת ,שאיד לא לדמיןו ולא לתבנית,

רבי יהדוה הנשיא מיסד

מתחדשים עלי נד שלשה המעודים .וזאת היא

'ואף לא למחשבה לושכל ,תפיסה בה .נמצא שמאיר
.האין-סוף.

הם

קשוירם

בקיומם

בר

אוין-ספויים

הם.

-

כי

שאר

האומרת,

בימי

המועד

הזה

חיתה

התקוממות

הרוחנית
החשמונאים,

הגמרא )מגלה (,א"י שמניא קרוכמל ,את "בית רני

מחרכם ומתגלה בהם
שבהן

הגזולה,

שהשלימו

את

העבודה

המשנה
'\\

הגזולה

-

שנצחונם

המדיני

 -וחכמי הדורות" .מועד העוז והמפעל התחיל שוב עם ההשכלה הערבית

.
4%

נחמן

1

קרוכםו

שהתפשטה בעולם ,שאז עמדו בישראל גאונים גדולים ,סופרים ,חכמים ומשוררים
זנמשך הזמך הזה עד מות הרמב"ם וחרמב"ן .מאז התחילה שוב ירידה שנמשכה עד

4

ינזנת ת' לאלף חששי.

עם כל מחזור חדש משלשת המחזורים נעשו ת הרוגות רוחניות יותר.
זזה מתאים להשקפתו של קווכמל ,הבנויה על יסוד הפילוסופיה על-דבר ההתגברות
ינזל הרוחני על הגשמי מדי פעם בפעם וצעדו הלאה בדרך ההכרה של עצמו
וחחתודעות אל עצמו .יש אפוא גם פח יסוד של המחשבה ח חי ג לי אבי ,ת· שאבר
·מוצאים בכלל בדעותיו ובהשקפותיו של קרוכמל ,אף כי השקפתו הכללית של
קרוכמל על ההיסטוריה עם שלשת המועדים שלח איבנה חיגליאנית ,ומושפע כאן
קרוכמל מהשקפה היסטורית שקדמה לזו של היגל .מהסופרים הגרמנים שקרוכמל

שמואל דוד

;וצאטו

1

א

'.
·1

חיים לרצאטר )רמח"ל( והמשורר-הרופא אפרים לוצאטו ,נולד בשנת תק"ס בעיר
טויאסטי לאביר חזקיה לרצאטו .חזקיה היה נעל-מלאכה ,חרש-עצים ,אולם בשעת
הפנאי היה עוסק נתווה וגם במדעי-הטבע .חרא היה בזטה למסתורין רחיה ירא-

שמים גדול ועושה צדקה בכל עת ,מפריש "מעשו" מכל מה שחרא משתכר .את·

היה מצוי אצל ספריהם אנו מוצאים השקפה זו אצל ה ו דו.

בנו שמואל-דוד מסו אל ה"חדר" בחיותו בן שלש שנים והיה בא אל ה"חדר"

קררכמל אמר להתודע בספור ולהכיר את כ ל ה דו ו ש ל ה ו ר חני
אשר ביהדות  .1אבל עניך מיוחד נזצא ,כנראה ,חוץ מבחקר ההלכה  -היסוד
ינזל יהדות חדורות  -בפילוסופיה היהודית רב"קבלח"~ ,לה אמו להקדיש
ינזעוים אחדים בספרן ,ואף כי לא הספיק להשלים אלא חלק מספרו  -וגם הוא אינו

שלם  -אנו מוצאים בו את חדרך אל השערים האלח בשער על הפילוסופיה
זrאלכסנדוובית )"חידות מני קדם"( ועל "דרך החיצונים" :חגנרסטיקים )היודעים(

ומלמד לכנר את קריאת הפסוקים שבתורה" :כי ישאלו בנך מחר לאמור :מה
העדר·ת והחוקים והמשפטים ,אשו צרה ה' אלהינר אתכם ?

/\-

תדרה שבעיר אשר חרקם בראשית ימי ה"השכלה" על-פי הדרכים שחררה נפ,תלי
n

הירץ דיזל ב"דברי שלרם ואמת' '.שם למדר הנערים גם "תרות האדם" :שש אר שבע

שערת כיום שקדר על התורה רשתי שערת נירם למדר את הלשון האיטלקית
והאשכנזית ואת חכמת החשבון .בן עשר נכנס שמואל-דוד לשערי התלמו.ד אחרי

הציב בהתמכרות ונחנה מיוחדת את השער הגדול ,שלא נגמר גם חרא ,ל"חכמת

שלמד קודם את דקדוק הלשון העברית והמשניות .אז נוספו כבית-הספר במצר.ת

המסכן"  -לפילוסופיה הרוחנית המיוחדת של איש התבונה והאמרנה ,איש השכל
דהרז ,שאהב לחרד את החידה השכלית ,ולפתרו חידה זן ,כמר שאהב את ה"רמז"

הצרפתים

-

הימים ימי נפוליון הראשון רכברשיר

-

גם למדד לשוברת צרפת ורומי

ולמוד הגיארגרפיה וההיסטוריה .מלבד התווה שלמד שמואל-דוד בנית-הספר הוסיף

אברהם אבן עזרא.

אכיר ללמדו תורה מדי יום ביומו.

וכן ציין קורכמל גם הוא  -כאילו בגזרת הגורל  -בספר האמונה והתבונה

נהיות

שלו ,ספר ה"אמרבה הצרופה" ,כמעט רק ברמז ובסוד את חדרן האחת ,בעלת
התחנות השובות ,המדרגות השונות ,של הרוחני  -לפי מאונתו הרוחני המוחלט -

שמואל-דוד

כנן

אחת-עשרה

שנה

עזב

אביר

את

מקרם מגוריו בתרן העיר רבבה לו בית בקצה בראש גבעה ,שאליה נשקפר
גבעות אחררת .שד"ל ספו אחר-כן באבסובירגופיה שלו ,כי ראה את "השמש יוצ:א

בעולם היהדות.
תרע"ח.

תהיה לנו כי נשמרו לעשות את כל המצרה הזאת לפני ה ,אלהינר כאשר צובר' '.הוא

שהגיע לחברן אביו מלמדו תורה .בהירת שמואל-דוד בן ארבע רחצי נכנס ל"תלמרד

לחפלא על חיותנו מקדימים לחכמת אמונה צרופה גורים והצעות מחכמת
הפילוסופיה"  -בפתח דבר לשער חנ"ל( .משערים בפילוסופיה רוחנית עברית זו

הפרק

החוקים האלה ליראה את ה' אלהינר לסרב לנר כל הימים .לחיותנו כחירם הזה; וצדקת
היה קורא עמו ומכאר לו את הפסוקים האלה ,לקיים בד מה שאמרר חכמים :קטן

.רוחנית עברית ,שכולם יחד חם אצלו ח כ מת "א מ רב ה צו ו פה" )"אין ואוי

:ח"סוד",

ואמרת לבבן :

עבדים·

היינו לפרעה במצרים רירציאנר ה· ממצרים ביד חזקה רכ  1ויצרנו ה ,לעשרת את כל

עוו.ד והשער "גזרים והצעות לחכמת האמונה" ,שבספרו של קווכמל ,גם חרא
מבוא הוא ,כמו שאומר קורכמל בפירוש ,לשערי ח"קבלח" ושערים בפילוסופיה

,,

שמואל דוד לרצאטו (,ל·דש) איש ממשפחת המשורר המקובל רבי מש-ה

מחרפתו בברקו בנוקר ומשמח לבב שמואל-זרד ומרומם את נפשר לאלהיר"" .וכבר·
האחרון

-

היה מעשה  -מוסיף לרצאטר לספו -

חרצ"ר.

כשהיה

שמואל-דדו תר אחרי לבר ומבי:א

בכרו המחקר הiופשי כל עיקרי האמונה ומנסה כל שיטות הפילוסופים לדעת איזו
תבשר .נקש לעשות עצמו  -דון בסירן  -מכחש בה' והיה מלמד עצמו לומר איו

 .1ראה כרכר תכנית ספרו שו קרזנמו במאמר• "סדר שמנתז שו חרנ"ק' ',שנדפס ב"ספו
א•-ב 5.יק" )ת?·אב•נ תרצ"ד(.

""
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שמוא 5

דוד

5

·r

וצאטו

ראשונים

ואחרונ•ם

~

אלהים; אך בכל
ברקו ,בראותו השחר הפרוש על הגבעות עול כל עץ רעבן ,והחמה

חל שוך וכנוד התורה ו
המסורה  -זה היה התפקיד שקבל עליו שד"ל .הימים ימי החת-

קרוב לעשרים שבה ישב שז"ל בנית ההוא

העוסקים בחכמה זן ,בחקירת העבר
היחרדי .בשנת תק"ץ הדפיס את ספרו "אוהב

עוררות הראשונה ל
"חכמת ישראל" בגרמניה ובגליציה ןשן nל נטפל מיד לחכמים

יוצאת יום-יום מן המקום
אשר היה שם .אהלה ביום ההוא בשבה האחרת .היה לבנו

מורד בעצתו ואומר :יש אלחים!" -

דלפי דבריו
הועיל זה הרבה לו ולנפשו ,כי חייו היו בעיר בכפר כאח.ד על

סביבותיו ראה שדות
וכרמים ,ובל שכניר היו עושים במלאכה והיו עובדי-אדמה

ובכל יום בא לעיר וראה גם את העיר העליזה ודרכי אנשיה.
שד"ל היה
בודד כמעט בעיר .היהודים באיטליה היו גם אז מעטים וצעירי-

גר" על תרגום אונקלוס,
את חקירותיו בשמות הנרדפים העברים המשיך ב"בכורי
העתים" ,ןב"בכרם

1

היהודים עברו כבר אז בימי-נעוריהם אל המסחר .גם את שד"ל ,שכשרלנרתיו היו
נהירתו בן י"ג וחצי וחוזt
בשאר בנית אנין ,שעזר לו קצת במלאכתו ,ואת יתר

הזמן נתן ללמוד
וחקירה .רק לשעה אחת ביום היה חולך אל הרב בטריאסטי,
לשמדע מפיו שעור
בתלמו.ד ועוד לשעה אחת היה הולך אל חכם אחר ,שלקה

האוצר"" ,פניני
שז"ל"" ,אגורת שד"ל ,ט' חלקים .חלק מספריו וממאמריו נקבצו
מחדש יוצאו בשנת תרע"ג

~""

)נינליותיקה "תבונה" ,הוצאת "הצפירה"(

בשני

כרכים ,שנקראו בשם "מחקרי היהדות".

ב

שז"ל לא בבה
אית דבריו בהיסטוריה בנינים שלמים .הוא פיזר את דבריו,

כאילו
מתון המית-נפש רומנטית .החקר בהיסטוריה גם לא היה לו עניז מדעי בלב.ד

ואף עשה לו סדר לחבר
שבעה ספרים גדולים במשך עשרים ושש שנה ,וכולם בחקר
הלשון ובחקר התנ"ך,
או ספרי שמרש לחם .הוא לא חבר את כל הספרים האלח,
אבל רוב הספרים
והמאמרים שחבר בימי חייו חם בשני המקצועות האלה.
בהיות שד"ל בן שמונה-עשרה,

היהודי .נשבת ת"ר הוציא
קובץ שירי רבי יהודה הלוי עם מברא גדול רעם נאורים,
שקרא אותו נשם "בתולת
בת יהודה" .הוא הוציא גם ספר "אבני זכרון" ,מצבות

חשובים חבר גם באי
טלקית .ספריו החשובים ביותר הם" :יסודי התורה"" ,בית

בעוררן ,להקריא לפניו
ממה שיצרה לו וללמדו נדרך זו מפיו .כעברו שנים אחדות
דחל גם מזה ולמד הבל
מעצמו .רק רעים אחדים מצא לו .שך"ל ,שדבק בהם כל
שד"ל דבק עוד
בימי-נעוריו בלשון העברית .הוא ראה את עצמו בארצו
עוד בתקופה ההיא כאילו
הוא "לבדו" t"~ .ת כולם נשא הרוח ,סחף האור"' כמו
ששר אחר-כך המשורר
של "לנדי" .הוא התעמק נחקר הלשון העברית ודקדוקה,

נפרדים של העבר

בית-העלמין היהודי
נעיר טולידה נספר.ר שד"ל התפלש אף בעפר העבר ולא היה
כמעט מקצוע בחקירת
העבר שלא עסק נו :חבר פירושים על התנ"ד ומאמרים
רבים הדפיס נכתבי
העתים העבריים ובכתני-העתים האשכנזיים ,האיטלקיים והצו-פתיים לעניני היהודים
והיהדות ,כמו כן כתב הערות והוספות לספרים רבים' וספרים

בלתי-רגילים,
אמרח אמו למסור "לחנות" ,להיות שם לעוזר .אך אמו מתה עליו

ימי חייו.

חמן n

הדפיס חקירות חשובות בעבינים

אלא יותר מזה דבר של
אמונה ושל חבת-הלב .הוא חונן גם את עפר ההיסטוריה

ואמר
לדובב ברוחו שפתי ישנים .הוא אמר ל ה חי ו ת א nרוח-ישראל הקדמוניה.

שן  nל בא בטענות ן
,תביעות אל שאר החכמים ,כיחוד אל חכמי אשכנז העוסקים בקן-
מוניות ישראל ,שבראה
לו כאילו הם עוסקים בהן כמר שחכמים אחרים עוסקים נקד-

ושמו יצא כבר בעיר כמשורר ועוסק

בחקירת-הלשון ,בקר אותו
החכם יצחק שמואל ריג,יו )יש"ר( מגוריציה ,שנזדמן

מוניות
מצרים ואשור .בבל ופרס ,בלי כל זיקה פנימית אליהן .הוא שאף להחיות על-
ידי ק
דמוניות היהודים את הלאומיות העברית ואת המקוריות של העם העברי.

לבוא לטריאסםי.
הדבר חזה היה למאורע בחיי שד"ל .הוא התקשר עם יש"ר

נקשר של ידידות ,ש
נמשכה זמן רב .בהשפעת יש"ר במנה אחר-כן שד"ל ,בחיותו
בן עשרים ושמונה
שבה .לפרופיסור בנית-מדרש לרבנים שנוסד נפדובה .משם

ע"י החקר בק
דמוניות אמר שד"ל להחיות את רוח ה א ב ו מ י ס מ ו ס ,רוח בני

ב"נכורי

זזיא אצלו לא ה
השכלה .כי-אם יתקון מדרת האדם ,הליכה בדרן המעשים הטובים.

ה:פיץ את דעת הלשון ודעת התורה באיטליה .למד ולימ.ד
הדבר הראשון ,שהדפיס שד"ל בעברית,
חרא מאמרו-מכתנו

העתים" לשנת תקפ"ו
בחקירה של השמות הנרדפים העברים .נאו  !'iח שנה הדפיס
ב"בכורי העתים" ,את
קובץ שיריו "כנור נעים" .בהקדמה לשיריו הוא כותב "איכה
ישבה בדד" על הלשןו
העברית באיטליה ,שאין דורש לה ואיד מבקש ,ואל עצמו הוא
קורא" :מה לן נרדםן
איכנה תרכל וראית באבדן מולדתן? חזק והתחזק ועמוד
בפרץ!" על-ייד
שכחת הלשון באה שכחת התורה" .תורה חוגרת שק" ,קורא שז"ל,
"כשלה ברחוב תרוה,
הזילו הדוה והדרה ,יוסיררה מגבירה" .להשיב את כבדו

אברהם
וכר· ,שראה אותו כבגוד גמור ,אל רוח יון .האטיציסמוס בלשונו .החכמה
שרשי
המעשים הטונים הם ,בנגוז אל ההשכלה .בתמימות לב האדם .ב ו גש י

ה ב דב
ה שבקרנו .יסוד היסודות של המזות הטונות היא ,לפי שדל ,מדת החמלה
שבלב
האדם ,והיהדות היא שהדריכה את האדם בדרן החמלה הזאת והיא לה היסדו
הראשון.
מזה זו אנושית היא ,המוטבעת בלבב כל אדם .וראיה ברורה לזה אנו

,,
·~-

מוצאים ,כי אב
ירי-לב ,הרחוקים מצדקה ,מרחיקים מעליהם את העניים והאביונים

שםוא?
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\כל נגרע ומערבה ,ראיו זאת אלא מפני שראית פניהם ושמיעת באשתם של האומללים

ראשזנים

:זוא בעל מחשבה מצד אחד ובעל רגש מצד אחר .אבל את הרגש הוא מקשר
ןושר אמיץ בחוש ,ואת מוסרות השלטון של הטוב והיושר והצדק חרא גרתן בידו,

ערכות שמחתם ומביאה בלבם עצבות .ריגרן .החמלה נמצאת אפוא בלב כל אדם,

בידי החרש המתעוור .שד"ל בנר בזה גם כאדם נעל גטיה

אלא שהתווה הדריכה את האדם מישראל בדרן זר על-ידי מצותיה והרגילה ארחו

שיש כמה סימנים בכתביו ומתאים לטבע הדרומי שלו

בנן .היא צרתה לר להניח כשדהר לקט ,שכחה רפאה לעבי לגו ליתרם ולאלמנה.
היא אסרה עליו לקחת מן העני בשן ותרבית ,אסרה עליו לברא אל בית העני,

וא n

רזנ•ם

47

-

ח רשי ת

-

למה

עם כל השאיפה הרוחבית

של שז"ל והגעגועים והכסופים הרוחביים שלו.
i.

לעבוט עבוטן ,אסרה עליו לחבול ריחים רוכב ,אד לחבול נגד אלמנה .ראם חבול

רעל-כן חיתה גדולה גם מצד זה מלחמתו של שד"ל ,שנלחם שבים רבות

תחבול שלמת רען ,עד בא השמש תשיבנר לן ,כי היא כסותר לבדה ,ה~א שמלתו

:ב ש פ י ב ו ז ה ובאלה שאמרו להכניס מדעותיו ודבריו אל חרך הספרות העברית.

לעורר ,במה ישכב ן רכן חרא דין השמטה שבתורה רעוד דינים רבים .התורה חמלה:

נעל'

ל~ד"ל היה שפינוזה סבול של הפורש מדרך היהודים  -הוא מדגיש ,כי "הפיון-
סרף הזה .אשר היה מזרע ישראל"" ,לא חי עמהם ,ולא מת כיביהם"  -רשל
ה:מבטל את רעיון ה"השגחה" ,אותר הרעיון הפלאי על-דבר עיני-האלהים ,הצופיות
בכל .וניחדר הן צופיות נעמו ישראל .שמשך את לבר של הרומנטיקן היהודי.
:אבל ניחרד התנגד שז"ל לאותן "הדעות הבשחתרת אשר לימד הפילוסוף המפורסם
·שפינוזה בספר-המזות" ; כי הבה אומר "האיש הזה בפה מלא ,כי החמלה והחביבה
ה:יא בחלת פתאים וחולשת בשים ; ראמו ,כי האיש החכם וארי לן ,שלא יתנהג

ומפליא לעשות ,לרצות ולמשול בכל אשר על הארץ .ונכח האחו ,אשר קראתי

רtק אחרי השכל ,וראוי שישתדל שלא יהמו מעיו לשרם דבר ,רלא תחוס עיבו

גם על הנהמה והערף ,רזה מצד אחד לטונת נעלי-החיים עצמם ,ני רחמיו על כ'ל
מעשיר ,ומהצד השבי להרגיל את האדם במזת החמלה.
בהקדמה ל "המשתדל" אומר שד"ל ,כי האדם דר-פרצופים

נברא :

מחשבה מצד ז~חד ובעל המרן-מעים מצד שני" .נכח המחשנה הוא מבין זבד

מתרד דבר ,וממציא כל מלאכת מחשבת ,ומגלה תעלומות

החכמות 1

-,,..,לעו

הנח הזה האדם הולך וחזק תמיה רעולה במעלות התבונה מדרגה אחר מדרגה~

שמר

המון-מעים,

האדם

כואב

בכאב

רעהו

ומצטער

נושע מצרתן ,ומתון כך חרא אוהב הצדק והיושר 1

נצרתו,

וישמח

אם

רלא

יראתו

יחמול 1

ואמר .כי הצדקה לעניים היא חונה מוטלת על הצבור .אבל היחיד

א.יד חרא וארי שישגיח כלל על

כי יקשה בעיניו שיהיה אדם

העניים 1

ואמר ,כי איד לאדם לבקש רק שמירת

מצער את רעהו רגוזלר וחומסר 1ובכלל הנח הזה גם כן דבקות הנפש נמי שהיטיב

.גופו ותרעלת עצמו ,כי זו כל התורה כולה" )הקדמה ל"המשתדל"( .שד"ל מביא

-

·מאמרים ופסוקים מ"ספר המזות" של שפינוזה לחזק כל מאמר ומאמר רכל פסוק

הוא חזק נתחלת הויית האדם ,רכן נתחלת הריית האומרת ,והראשון חלש ב·תחלת

ו:פסוק שלו על הפילוסוף .ויש שעל-ידי כן שהוא מוציא את המאמרים והפסוקים

הויי 1תן ,והוא מוסיף כח וגבורה במשך השבים ובמשך הדורות ,והשני אינו מקבל

מתון מסגרתם הוא מוציא אותם גם מידי פשוטם ,כמו עניד הרחמנות של בשים.

תוספת ,אבל מקבל הרא מגועת ,כי הראשון מתגבר עליו רמחלישר" .ולכן בדורות

שלא נאמר ב"ספר-המדות" של שפינוזה בגד עשיית צדקה וחסד לאדם .אלא

החדשים נוטים בבי-האדם לנח הראשון ,ר"הרא גררם להנדות בעיניהם הנח האחר,

כ>בגד דו ו העשייה הזאת .שתהיה דרך התנובה ,או נעביד החמלה בכלל ,ששפינוזה

שאיבר מחדש מציאות ראינו מגדיל תרעלות ולא מפליא פלאות כמוהר .על-כך

·מתנגד

יאמרו כי זה כל האדם ולא יבינו כי נח המחשנה הוא חצי-האדם ,ולא כולן,

ה:תברגה 1

ובשפטם על האדם מצד נח-המחשנה לבדו הם נופלים נשחת סברות מזויפות~

גגרדיים קיצוניים כמחשבה ורגש .ולרגש הוא נותן תראו חרשי ,ומכריע לצד

המקלקלות דרכי בני-האדם" .הרגש חרא יותר מן השכל ,אומר כאן שד"ל בנוסח

rזרשי זה ,שהוא יתנגד התנגדות גמורה כזו לדרך התנובה במזות של שפינוזה

אולם לרגש הוא נותן תראו ח ו ש י וקורא לו שם "המון-מעים"~

ו:שחרא יביע את התנגדותו בצררה זר ,המבלטת בלי משים גם את הביגוד שנין

הוא נכר בזה כמקבל השפעה מהסבסואליסמוס הצרפתי ,כפי שהתבטא נספריר

החושי והתבוני ,שיש גם בו מן הניגוד הפנימי שבין תורת-המזות של שד"ל

לה ,לאהבה אותר ולהיטיב לו" .משני הנחות האלה "הנח השבי -

של ו ו ס

ו1

של קו בי י לא ק ,ששד"ל מעיד נאבטוניאוגרפיה

שלו

המוך-מעים

)"המגיד",

שנה ·,ג

ל צרו תה ,צורת ההתרגשות ,ורוצה למזג אותה .אר את החס.ד עם
אולם טבעי הדבר

לשד"ל,

המחלק את נפשו של האדם לשבי בחרת

זתררת-המדות של שפינוזה.

גליון (.א"כ שהוא ו ל ו ק האנגלי השפיעו עליו יותר משאר הפילוסופים ,והוא,
קונדילאק ,שהוציא אל הפועל מה שהיה טמון בנפשו ועורר את מחשבתו העצמית.

מונן מאליו ,כי על-פי יסור זה בטבעו הפנימי של שד"ל ובהשקפתו .הטבעית
עדת שז"ל היא,

אמנם אין הוא נותן כקובדילאק הכל בידי החושים ,כי על-כן הוא מוצא ,שהאדם

~"

שא r

להעמיד את תקרן-המזות אלא על החמלה .כל השתדלות
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ראשונים

ורצאסר

של חכמי-יון וההולכים בעקבותיהם ליסד את .תקרן המזות על יסדוות אחרים,
לא הצליחו לפי דעת שז"ל .מה שהשכל אומר לאדם ,כי עליו להתגבר על תשוקותיו

;,,

ילכו בדרך ישרה ,ולכן ראוי לכל אדם ללכת בדרך ישרה ולדרוש את שלרם

ע'

נחמד",

היה משורר כפילוסוף
\;

מיתר העמים .עליהם להבדל

המצרות יסודן בשורש-קדושה זה -

-

זה שמשן ניחרד את לבו של שד"ל .כי גם הוא

וכחרקו.

והוא חבר גם שירים .השירים ש;דצליח בהם

הם אלה שנתחברו ברוח המשוררים והפייטנים נימי-הנינים ,אף כי חוש הצורה
היה מפותח בלבו של שד"ל ,והוא שמח לצורה השלמה והנאה ,ולא אחת נמצאת
בשיריו ,כיחוד בתרגומים שבשיריו ,גם

דמות

נאה .בפזמון "לתשעה באב"

הביע את הרוח השומם ,הקדור ,המלא יגון אין-סוף של היום ואת כלות-הנפדס

ה ט ו ב י ם .וכאן גם מקור הצרוי על ההתבדלות של בני ישראל

ולהיות

ב1

ע'

(. 208-203

המשורר והפילוסוף

נוצר העם היהדוי להיות למופת ליתר העמים .הוא נוצר להיות ע ם ק ד ו ש
קדושים

(, 1196-1195

בניגוד אל הרוחניות השכלית של הרמב"ם ,ושל אלה שהלכו

בדרכיו .אבל בוראי לא פחות מזה מפני שהיה "אביר הפייסנים" ופיוטיו "נתפשסו
בכל המנהגים ,וגם בין הקראים" )דברי שד"ל במכתבו לאפרתי ,שנדפס ב"אוצר

החברה ,כי בשלומה יהיה גם לו שלרם ,ערוד עדות בזומרת להן על-דבר המוסר,
הנובעות כולן ,לפי שז"ל ,מהדעת השכלית של היונים ,אינן מערילות ליסד את

כ כ ה נ י ם .גם רבות מן

בו

ג בי ר ו ל

 -מצד זה שראה

אותו כ"מגשים" ,וחשב הגשמה זו כקרובה להגשמת המאמינים )אגרות שד"ל.

קיימת ,כי-אם לגורם לו צער ומכאובים ,אר מפני שתרעלת החברה היא ,כי אנשים

במעשיו

בעל התשוקה הגדולה לציןר ולירושלים והפילוסוף נעל הלב ,שראה את ישראל
כלב שבאומות .כמוהו בנה שד"ל את בנין היחזות על קבלת אבו·ת ועל אמונת-

הלב החזקה .הוא גלה נטיח לו' ש ל מ ה

ותאוותיו ,אם מפני שסוף התאוות והתשוקות להביא לאדם לא אושר הוצלחה

המוסר על יסוד נכרן .יסוד המוסר והמזות הטובות הוא רק ב רגש  .ה ח מ ל דז,
רכזה נבדל העולם היהדוי מן העולם הנכרי  :אברמיסמוס מצד זה ראטיציסמוס
מצד אחר .אטיציסמוס הוא  :שכל ,חשבון ,תועלת ,סדר של דברים ויופי חיצוני,
בעדו שאברמיסמוס הוא  :אהבת-לב ,מסירות-נפש ,התלהבות דתית ויופי פנימי.
העולם היהדוי עומד על רגש של צדקה ,רכזה נבדל הוא מן העולם הנכרי ,ובזה

ואחרונים
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ד.

כי יתגבר היהדוי על התאוות וימשול ברוחו.

והחרדה והצפיה לגאולה ,הממלאה אותר .הוא חבר שירה גדלוה בנוסח ימי-הניני,ם
את

שירת

"העבודה"

בבית-המקדש

יסדוות אפיים ,החסרה רק

וניו המצוות בכלל מרגיל את היהדוי למשול ברוחו ולסבול ולפרוש.

נירם-הנפרדים.

זאת

היא

שירה

דתית

עם

רוח השירה חאמתי.ת כדי להיות לאפוס .בשירו

הגדול "עמק החרוץ" חמשיר את זרן חחקריים לשירת דב טי הגדולה ,שאנו
מוצאים אצל כמה ממשוררי-ישראל באיטליה .הוא כתב גם שירי-מחשבה ,והחשוב

ג

לשד"ל ,המעמיד הכל על הרגש הטבעי של האדם ,חיתה חשובה מאד

שבהם הרא"חלק כחלק יאכלו" ,שבו הביע את רעיון השלרמים וההשראה ביד

א מ ו ב ת העם הטבעית .ולכן התנגד לאלה שמעמידים ע י ק ר ים ,יסדוות וכללים

טוב לרע שבעולם ,בין עושר וערבי .כל בבי-האדם יחד חלק כחלק יאכלו בעולם.

שכליים ,ליהדות ,או לאלה שאמרו לעשות את היהדות גדורה ומסירגה .הוא
התנגד להרמב"ם ,שהעמיד עיקרים ליהדות ושבחבורר "משנה תורה" אמר לעשות

אלחים חלק לכולם עונג ונגע ,נגע ועונג ,לא הבדיל אלחים איש מאחיו .שד"ל
בא לידי רעיון זה על-ידי הרעיון הדתי של ההשגחה האלהית ,שאי-אפשר שתבכר

את היהדות גמורה וקבועה לכל הדורות .בכל זה ראה שד"ל את יד החכמה היונית

אדם על אדם.

עם שכלידתה היתרה  1שד"ל לא נטה ,כמשכילים אחרים ,אחרי חכמי ימי-הנינים
המשכילים .החכם האידיאלי מבין חכמי ימי-הנינים היה לו רש"י ,הפשטן.
מלבד בקרתו על הרמב"ם ודרכיו התיחס שד"ל בנקורת חריפה לו' אברהם
אבן עזרא ,החוקר והחושב מחשבות .באחד ממכתביו-מאמריו כתב שד"ל " :אני
מאז הnילותי לחקור בספרי קדמונינו שאחר התלמוד ראיתי בעיני ,כי אותם
שלמדר רק תנ"ך ,משבה ותלמוד היו דרכיהם ישרים ותמימים ,והיו מרותיהם

של שד"ל כהה אור עיניו ולקה כמעט בעוררן .בליל יום הנפרדים של שנת תרכ"ו

משובחות הרבה יותר מאחרים ,שלמדו חכמה ידנית ודבקו אחריה ,ואין לך ספר

מת בפדובה עיר מגוריו .אולם השפעתו לא חדלה גם אחר-כן והיא מתעוררת.

העונג שהשיג שד"ל כחייו היה זה ,שהתענג על חקירותיו רעל שמר הטוב.

חייו החיצוניים היו מלאים תלאות .יש שחיתה לד השעה דחוקה מאד ואשת-נעוריו
חיתה חדלה שנים רנות במרה שחורה רמתה אחר-כן .גם ילדים אחדים שלו מתו
בחייו .הוא התאבל ניחרד על בנו בכורן" ,אוהב גר" ,שעשה לו שם גדול בחקירת
קדמוניות רמת ערד קודם שמלאו לו עשרים וחמש שנה .בשנים האחרונות לחייו

ישן ,הבא לידי ,שאינו עד חדש ,המעיד על הדבר הזה".
מחכמי ספר,ד שנטו אל החכמה ,דבק נר'

יהודה

מדי פעם בפעם בספרות העברית בכל עת שמתגבר הזרם הרומנטי והרג-ש

ה ל וי,

המשורר

מתגבר על השכליות ועל הרצירנליסמוס.
תד"ץ
ג.

-

תרצ"ג.

ך

\i,
1

!
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בדרן הדתיות והרוחניות הזאת .אך תמיד המלחמה הזאת
אז גם הוא נוטח ללכת

מלאח פתוס .היא מלז~ח תמיד התלהבות.
גוץ

מעין מלחמת הרוח כחומר .יש שהוא רואה בה א1ת מלחמת הרות
כמעט תמיד
המונותיאיסטי בחומר האלילי ויש שהוא רואה בה מלחמה אחות שנין חומר ורוח -
יסררים ומחשבה .וכך גם ציין במבוא לכרך הרביעי של ספר-ההיסטוריה
מלחמה ניד

עד היום הוא ההיסטוריון הגדול של העם היהודי .ראשון הוא לאמני
ההיסטוריה העברית נע·ת החדשה ,ואפשר להגיה שאין שבי לו עד היום ,אשר

גלל כמוהו נספר את יריעת-החיים הגדולה של "השב כלארמים" ,רעליה צייר
כמוהר את התמרנה הרוויה צבעים וסממנים חזקים ,מלאת החליפות והתמורות

לאין-קץ ,המעלות והמרודות הונים ,העליות והירידות .הוא יצר אפוס גדול

שיש נו גם יסודות דרמטיים ובים ,בהיותו מלא כולו ~תנועת הנפש ,זעזועים:
רעידות ,תנודות .ליהודים לא היה אפרס של חיי גבוויהם ויצור יצר גוץ את

שלו את שני הצדדים של ההיסטוריה היהדוית :יסווים ומחשבה,

ורמזים בספרים ,שלא נכתנו לשם היסטוריה ,מספורי-אגדה
דמיון .מרמיזות
מאשר גילו ,בבבה חלק גדול מספר-ההיסטוריה של גוץ .הוא
שהעלימו יותר
מאורעות ובים ,שנגנזו ברשימות יבשות או שסופרר
החיה בדמיונו החי מקרים ו

לפני גוץ היה י .מ .יו ס ס ,שכתב את ההיסטוריה היהדוית ,אך עליו הוציא

במלאכה הזאת נעזר גוץ הונה על-ידי חקירת אחרים ,מחוקרי תולדות
למקוטעין.

דעו ימיו .אך מלבד אשו הרחיב הונה את החקירה הזאת
ישראל ,שהיו בימיו
גדולה היתה ההוספה ,שהוסיף תמיד על דברי אחרים .הדברים
בתקופות וכרת,
עדר ונשר .הוא שהוסיף תמיד לדברי-היסטוריה מתים ,לשלדי-
לבשו תמיד אצלו

גוץ את משפטו נספו ההיסטוריה שלו ,כי היה "איש מנוחה ומתון בטבעו ולא
אהב את הסערות ,לא בחיים ולא בהיסטוריה" .את הסערות האלה ,שאין מחסור
 -בהיסטוריה שלו .ביוצו

האפוס של עם לנו הלך אחרי גנרוים ,מושיעים ,אנשי מסירות-הנפש ,אשר

חקירה

יבשים ,את

הצבע

החי.

של גוץ עוורה גם התנגודת ותרעומות .עדד נימיו התרעמו
ההסטוויה
הוא מחיר במשפטיו ,כי הרבה מדבריו הם בבחינת "מקרא מועם
על גוץ ,כי
מרונה" ,כי הדמיון ההיסטורי הוליד אותו למקרם שלא היה צורך ללכת •1
ומדוש

"שמו נפשם בכפם" ,ובאו לעזר ת עמם .התנועה ,שהוא ידע לצייו ,היא כולה
תבוע ת  -ע ם .הוא אהב בהיסטוריה שלו את הפסיעה הגדולה ,את המהלך הרב,
את הדריכה על-פני מסלה וחנה .בפתוס שלו נסה תמיד אחרי אנשים נעלי
ה·תרוממרת והתלהבות .כצייו נאמן צייר את הכל ,גם את הגאות וגם את השפל,
גם התרוממות מי-ההיסטוריה הרבים וגם את הירידה הבאה אחריה ,שתיקת
1

נו היה מן הנביא הצופה

אכן גוץ היה נעל דמיון היסטורי ,ח ו ז ה ה ע ב ו.
שכנו נר זה כבר את ההיסטוריון האמתי .הוא בחן נחוש האמן
לאחור ,כנוי
סטוריה ,להרגיש אותה מנעד ללבושים ולקליפות .איש לא יגיד
לחוש את ההי
גוץ לא נבנו על יסוד ידיעות ונדת אין-קץ וחקירות רנות לפר
עתה ,ני דברי

הגלים דוממתם .אך הוא התרומם תמיד בשעת התרוממות .עם ההתגברות והגבורה

בהיסטוריה תוקף גם או·תו רוח גבורה ,כמו-כן מתרוצץ גם הוא ,נשע:ת ההתרוצצות,
הרת.נגשות וההתלבטות .גם הוא מתנגש ומתלבט אז בנפשו .הרגעים האלה,

מצב החכמה ,חכמת ההיסטוריה היהודית ,נימיו .אך מלבד
מצב .החקירה דלtני
הרכזת היה עוד איזה דבר בגוץ ,שעשה אותו להיסטוריון
הידיעות והחקירות

רגעים של סערת און ומלחמה ,שנלחם עם על קיומו .הם הרגעים הנעלים

בהיסטוריה של

.

ההיסטוריה של גוץ מלאה כולה התרוממות .היא מלאה חזון רב ,מלאה

'''!'

'

והמחשבה

-

מתרוממת תמיד על-פגי ים חיסורים.

.

בהן בהיסטוריה היהודית ,אהב גוץ ונסה אחריהן

תמיד

מפרושת ,בגלוי ,הוא מכיר כה מלחמה חשאית .כמעט תמדי
לראות נח מלחמה
חבלי-הלידה .על-פי השקפה ישראלית עתיקה הוא רואה כה
הוא וראה בה את

צבי גוץ

האפוס היהודי הזה.

וראה

בהיסטוריה

היהודית

את

ההתנגשות.

אף

נשעה

שאיך

דברי ימי היהודים ,שבדוור של צ ו ב ץ ויתר החוקרים הגדולים
הגדול של

גוץ.

כל ההיסטוריה של גוץ הוא ספור גדול אחד על-דבר מלחמה גדולה,

מלחמת עם על קיומו העצמי .נדרכים שונים הולכת המלחמה הזאת .יש שלפי

1

תנאי הזמן היא נוסה ללכת נדרך המדיניות והארציות ,אז גם גוץ נוטה לרעיון
המדיני והארצי ,ויש שלפי תנאי זמן אחר הוא נוטה ללכת נדרך הדתיות והרוחניות,

שט

,

חדבח

י נ ש נ

,
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צבי

ג רץ

ב"חכמת ישראל" יכתוב הוא את חהיסטרריח של חיחדרים ולא אחר ,זה שחרא
חש והרגיש גם ברהט הדם שבחיססור.יח היהדוית ,בלב הדופק נח.

t

מתון התלהבות כזר כתב גוץ את ההיסטוריה שלו .הוא לא היה עד אלם

נזם

·למה שיבוז~ .יש בהיסטוריה הזאת צפיה אל איזה דבר נעלם ונסתר ,רעם זה יחד

)סיקריקין( ,הוא הוא אשר הבין לנפש הקנאים האלה ו.הדגיש גס

iויים בברור גמור .גוץ מנסה לפעמים לנור את הרעיון הנסתר של ההיסטוריה.

את ההבדלים שבין הגדודים השרבים עם ראשיהם ,ראשי-הגדודים ,השרבים .כמקור

·הוא מבור אותו בדון שבררו אותו אחרים ,כי העם הזה נוצר להיות לאור
גוים ,לאלף את העמים אוחרת חיים וכר· .אבל לא זה העיקר .העיקר הוא כח-

שעת החורבן .ואם כי יוסף בן מתתיהו היה לו לעינים בכל מה שכתב על הקנאים,

:זחיים בעם זה ,אשו לא לשוא נתן ,העיקר הוא

היה גם קנאי לגבו .הוא אשר קבל גם בזה דעת הקנאים ,כי יוסף בן מתתיהו
היה מלכתחלה ,מראש ועד סוף ,בוגד בארץ-מולדתו.

דופק-החיים

הפנימי,

שלא

יחדל מדפוק ,התנועה הפנימית ,שאינה פוסק:ת ,השגה זן ,הממלאה את ספור

של גוץ ,יוצרת אטמוספיוה של חכרי .של יחול .היא המחיה את ההיסטוריה

גוץ כתב את ספרו בשפה זרה ,ובכל-זאת נשמע ממנה תמיד אות שפת-

ה;יהודית כולה ,נותנת לה מראשיתה ועד סופה תקרת חיים.

המקור של ההיסטוריה העברית .הלשון שלו היא נשגבה ,כמר שנשגבה היא

הלשון העברית ,כשהיא מדברת על מאורעות העולם ,נושאת דע למרחוק .את

יש ורואים את ההיסטוריה הרבה היא כשדה וחב-ירים ,העשוי תלמים-

ההיסטוריה שלו כתב גוץ לעיני הגויים ,ובכל-זאת העמיד אותם מדי פעם נפעם

וזלמים .אלה מעבירים את דמות השטח אל נחל ההיסטוריה .אולם ההיסטוריה אין

למשפט .הוא תבע את תביעותינר ,דרש אית דרישותינו .הוא היה גם דרוש דמים.

.בה מן הדמות הזאת .בה אין לעולם מן הנח ,אלא מן הנע התמידי ,מזה השוטף

1

דרוש דרש מידי הגרים את דם-ישראל הרב שבשפן .גוץ דרש את הרם הזה
גם מן הגרמנים ,מאלה שבשפתם כתב את ספרו .כידוע ,עורר הדבר את כעסו

 :tשטף שאינו פוסק ,המעביר אית הכל על-פני גל ים .זאת היא ההכרה של

ההיסטוריון האמתי ,הממלאה ניחדר א·ת הלב בהיסטוריה שלנו .ההכרה הזאת

של טריי ט שק ה ,ההיסטוריון הגרמני ,אשר יצא לריב את ריב עמו וד·תו

ח:י.תה להכרת ההיסטוריה הישראלית ,והיא היא שחיתה ההכרה ההיסטורית של גוץ.

מעם גוץ .הדבר הזה הביא לידי פולמוס ,אף לידי פולמוס במחנה היהדות .כי
היהודים הגרמנים ראו גם הם בזה עלבון לגרמבירתס ,רגם הם גיבו את גוץ

ההיסטוריון האמתי איננו רציונליסטן' ,כי הוא איבר וראה לא את ההתחלה

מי

זלא את הסוף .ההתחלה היא כאן תמיד מעולפה בערפלי בראשית ,והסוף -
ידענו ? אין הדברים מונחים לעולם גמורים ושלמים לפני ההיסטוריון .תמיד יש

דערעור עליו .בין המערערים והמגנים היה גם הפילוסוף ה ו מ ז כ הן ,מי שהיה
בימי-בערריו תלמידו של גוץ .כהן דבר דברים .קשים על גוץ ,רעוד לעת זקב·תו

נזוד דברים הנמצאים מאחורי הפרגו,ן מעבר לקלעים של ההיסטוריה .יש כאן

של כהן ,כשנדבק הרבה בבני-דתו אר גם בגזעו היהודי ,לא יכול לסלוח לגוץ

·עוד תמיד מין "המשך יבוא" .גם המדע ההיסטורי איננו רציונלי .חרקי הטבע

את דבקותו במושג לארם יהודי ועם יהודי ,כפי מובנם הפשוט והטבעי  .1אן

 !tינם שולטים בו בצורה מוחלטה זר שבמדעי-הטבע :

גוץ כתב את ההיסטוריה היהודית.

אחרי שעמדנו בהיסטוריה

בזל סנה מן הסבו'ת איד אנו יכולים עוד לדןו מזה בברור גמור על המסובב ממנה.

גוץ ראה את ההיסטוריה הזאת כראות אותה יהודי .הוא ראה בה את

~ושת הסיבות והמסובבים היא פה גדולה ורחבה והיא קלועה וטרויה באופן כזה,

די ההשגחה האלהית ,די הפלא השליט בה .כפילוסוף של ההיסטוריה העברית
נח מ ז קו ו כ מ ל ,קבל גם הוא את סדר-הזמנים של צמיחה ,פריחה וכמישה

בזד שאיד למצוא בה חשבון קבוע מראש .ולא זה בלבה אלא שיש בהיסטוריה
 nמיד חוליות אמצעיות ביד הסבה והמסובב ,שאיד לראותן בדיוק מראש ואין
·להביאן בחש ברן .יש רצון בהיסטוריה .גם רצון אנוישי ,הממלא בה תפקי,ד והאו

 1במאמרו ב"מרכטםשריפס" מיסודם ש 5פרנק· 5גדץ  5מ 5את מאח שכה  5הולדתר ש 5גוץ
בשנת

העתי.ד

בהיססווי'ה הזאת של ישראל מתחרה תמדי איזה דבר ,תמדי יש בה הכנה

ראשי היו לו בזה דברי י ו ס פ ו ס פ ל ו י ו ס ,ההיסטוריון היהדוי הגדול של

1917

ישראל :

אחרי הכמישה תבוא מדי פעם בפעם צמיחה חדשה.

נזם זה קם ~תמיד אחרי נפלו ,מתחדש תמי.ד זה איננו רק עם העבר ,כי-אם גם

למאורעות .לא אחת היה גם קנאי .גוץ הוא זה ,שהתיר לבו גם א:ת ה"קבאים",
אלה שנלחמו מלחמת-הלאום האחרונה ,ובדמיון העם נכללו כולו :כ"רצחנים"
ןכ"סיקרייס

~היסטוריה .זהו הסדר הטבעי ,ולמעלה מן הטבע הזה הוא ,כמר אצל קווכמל,
סדר-ההיסטוריה של

ההיסטוריה היהודית מלאה וגעי חתלחבות ,חמגיעח לפעמים לידי קנאות.

n

ראשונים

ואחרונים
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מישנה לפעמים את תפקידי ההיסטוריה ,מסה אותם לחפצו .ומטעם זה גם חוקי

)כרך ם"א ,חוב' (.ב"י'-ם

;השכל אינם שולטים בהיסטוריה ,כי הרצון הוא נח מירחה פנימי ,אי-רציונלי,
4,,

iי-איז חוקי-השכל חלים עליו .ההיסטוריה עומדת הרבה על ההשערה הפנימית,

r
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צבי

•~נ\-יי~-Uו

גוץ

\

על המראה ,החזירן .מכח החזירן הזה והמראה היה בגוץ ,והוא בבדל בזה מהיססור-

יונים אחרים ,שאיד חוק הטבע של הסבה והמסובב כל-כך קרוב וסמוך

4

אצלו -

'ראה לפחות את השריד מהם ,שהחיה ברוח הדמיון החי אשר לן ,נכח הפנטסיה
ה:היסטורית שלו.

לית .אמנם דבר זה מביא אותו לא אחת לקרב את הרחוקים דרך דרש ודרך
מאמר דרברר ,אבל יחד עם זה האו מ·תקרב אל עולם האמבות והשירה.

כספר של שירה ושל חזון היסטורי גדול לא בתישן ספרר של גוץ .בטלו
ב:משך הזמן כמה דברים שבספר ,הכנרים על יסודות ,שנתערערו ניבתים על-ידי

יש בהיסטוריה של גוץ עדו דבר ,המקרב אותה מאד אל השירה ,בו

הרבה והרבה מיוסד בה על מה שקוראים "הבסיון הפנימי" .כשקוראים ,למשל.,

<ונ:ציאת יסודות אחרים ,יותר מוצקים

את דברי גוץ על "מרשיעי הברית" רהמתיובים ,הרי מכירים בהם ,כי מלבדי
אחרות ,עוברות

חי ו ת,

בי:טלו ספרים אחרים של אמנות היסטורית גדולה ,המחיה תקדפרית רזמנימ .ספרי

בסיובר.ת של חיים ,שהצטרפו בהרגש 1תו אל הבסירבו:ת

והעוברות ההיסטוריים .הוא כלל

-

י ב ק ה ,מי מסן ,יעקב בר רק הוד ט ובדומה להם מאמני-ההיסטוריה הגדולים

ב"מרשיעי הברית'"

ב:דורות האחרונים נקראים עד היום ,ובכל החידושים שנתחדשו אחריהם הם

גם את הריפורמים הקיצוניים שבימיו ,אלה שהכיר בהם מקרוב ותפס אותt.נ

עומדים עד היום לנס .וגוץ החיה היסטוריה שלמה של עם .הוא המשורר והאמן

מקרוב .גוץ שבא מאה ניזרע ,את שפת ההמונים היהודים בגלות וראה בה מקור

ש>ל ההיסטוריה היהודית עד היום.

להשחית את הטעם והחן של היהדוים .רהבה כשהוא מדבר בספרו על היריד:ה
ביצירת

היהודים

כעבור

מאות

אחרות

אחרי

חורבן

הבית

ואומר,

כי

תרפח.n

"השפ:ה

הארמית ,הנשח·תה בפי המדברים ,ער לבלי היות לה יופי וחן ,השחיתה את טוב-

הטעם בכל המקומות" ,מכירים בזה ,כי למשפטו של גוץ בצטרפה כאן ,ביודעי'ם
אר בלא-יודעים" ,העובדה החיה" של השפה המדוברת נפי היהודים במזרח,
~ץ;ירופה ,שהיא הגרר מת ,לפי רעתו של גוץ' לירידה ולהשחתת הטעם.
בסירנות של חיים כאלה ,המצטרפים בספרר של גוץ לכסירנות היסטוריי~ם

ולמשפטים וציורים היסטוריים ,יש למצוא הרבה .נדמה לפעמים ,כי גם ד.משפט·
המיוחד של גוץ על-דבר חג-הפורים ,שהוא חג "פתיחת החבית" אצל היונים
דבר שעורר התנגדות רבה

-

ובטוחים 1

אן החזון העיקרי שבספר ,המראה

·ההיסטורי הגדול ,שפתח לפנינו גוץ בספרר ,לא בטל .ספרר לא בטל ,כמר שלא

המעשים והעובדות ההיסטוריות ,שהיו לפניו במקוררת ,היו לפני עיניו גם עוברות:
אולי גם בלא יודעים

זזהיסטרריה שלו נגש לחברו הכרכים הראשונים .עד אז היה הספר הגדול הזה
מ~קרטע ,בלי התחלה ,כי לא מצא את התחל·ת החיים ,עד שראה אותם בעיבין,

השלשלת ההיסטורית שלו איננה כל-כך פשוטה בחוליותיה ואיבנה כל-כך רציוב-

-

וחו  rרר-ני!:כ
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-

מקורו כבסיון של חיים כזה ,שראה גוץ בימי-

נעוריו את החוגגים חג "דיוניסרס" בערי ישראל .אף משפטו השלילי של גוץ,,.
שהוציא בכל ספרו על ה"קנלה" ,יש לו נוראי שורש ביסוד החיים של ה"חסידות'·#

בימיו .אם נכונים המשפטים ההיסטוריים האלה של גוץ ,הבנויים על יסודות:
חיים ,ואם אינם נכונים ,הם מראים על נח-החיים האצור בספר-ההיסטוריה ש'ל
גוץ ,שאיננו פחות מזה האצור בספר אמנותי גדול ,נספר של שירה.
בראה ,כי ככל אמן ומשורר אמתי גם חפש ובקש גוץ לקבל את רוש<tכ
החיים ,הרושם הבלתי-אמצעי ,מן הדברים ,עד כמה שזה אפשר בדברי היסטוריה~

גוץ מספר ,כי לא נגש לכתוב את החלקים הראשונים מספר ההיסטוריה שלו,,
המספרים את תולדו·ת היהודים בשבתם על אדמתם ,עד שניתנה לו היכול::.ת

לראות בעיניו ארמה זו .רק כעבור עשרים שנה מאז התחיל גוץ בהדפסת כרכיי

"

r
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ראחררנים

ראשרנים

\

~

מ'עין ראשי-צוקים וגם הסלעים הקודרים לא היו עזו קדוירם כלפנים .הוא כאילו
גילה לי כאן סדו ה אופק ,הראה לי במקום זה דרך-נתיבה ,מוצא ומבוא.
יויס כתב מונוגרפיות נאות אחזרת  -על רב ה אי גאון )נדפסה בראש
ח;:ספר ד~ש ,.,מוסר השכל

n

לרב האי גאון ,שיצא בהרצאת "אחיאסף"( ,על ה רמב"ם,

:ו. :ש  nי ן רב בן תם )נדפסו ב"בית תלמדו" .מאמרו על רב סעדיה גאון ,שנדפס

אייזיס חירש וייס

ב".האסיף n

לשנת תרמ"ן ,הוא רק פרקן על רב סעדיה בספר "ןןר דור ןרןרשי'ר'(

-

על פני הנתיב ,שהוליד אותנו ,חניכי בית-המדרש הישן ,אל החדש ,עמד
הוא ,רא"ה הלבן ,כמר שקראו אותר מתנגדיו .ב"בית נתיבות" .בעמדנו על פרשדר
דרכים לופנינו הדרן שסללו ראשונים ,והשבילים ,הבוסים ומסים לצדדים ,ואבר
לא מצאנו עזו זי עוז בנפשנו לנסות אליהם .היה הוא האיש שנ,תן א'ת ההכעררד

 'bחיבר את "משפס לשרן המשנה" רעו.ד אבל מה ש ב ב ה יויס הוא אותר הכביד

 -כ ב ע ל ה ל כ ה .בכל הכבוד הגזול שרח•ז tלבנו באותו זמן

;ן;מרנרמנסלי שלו בספר ההיסטוריה של התורה שבעל-פה .כאן הראה י ז ח ז ק ה,

האחרונה .הוא

·וכן כמה מאמרים נאים וחשובים ,המגיעים כמעט לידי ספרים שלמים )על שיריו,
·שהדפיס נ"כרכבי

;ה>תלמוד" שלן הוציא גם את ה"מכילתא

גם לסופרים אחרים היו הם בעינינו "רבבן זאגז·תא" ,אולם הוא ,ב"זרר דור·

n

)רינה  1תרכ"ה( עם פירוש ומברא גזול,

לפי רוח הדור שלו ,שלא רצה גם הוא כבר בפסקי הלכות ובזינים ,אבל רצה עזו

ל>זעת א י ו ב ו צ ר ו פסקי ההלכות והזינים ,רבתן לו יויס את "ספר דברי הימים

רדררשיר" שלו ,כאילו חשף לפנינו את ידו ה ח ז ק ה.

·ל-תורה שבעל פה עם קוררת סרפדיה

בזכררני נשאר עוז חקוק הרגע ,כשגליתי בבית-המדרש שבעיירה אור

וספריה" :

דור דור זרררשיר".

ככל ספר של דור ,של תקופה ,הרי זה ספר יחי ז .הוא בלע אל קרנו

ה"ספרא" עם פירוש הראב"ז ו"מסררת התלמוד" של רייס )רינה תרכ"'ב( .זאנר

חיתה "'תגלית" .איש מיושבי
שחיבר הגהות על ה"ספרא"
זאת היתה מעין תגלית של
חותנו ,בעל "קצרת החושן".

יצחק ,n

יש לעבור בשתיקה( ,ומלבד את ה"ספרא" עם "מסורת

בית-המדרש לא יזע מי הוא אייזיק חירש יייס זה.,
וקבל הסכמה מא·ת ר -אלעזר הורוריץ ,הרב ברינה~
חזושי רפפורט בשולי הספר "אבני מלואים" של
אולם ה"nזרשים" של רפפורס היו קלים ולא עשו

מ;ה שהיה לפניו ,עז כי לא נעדו כמעם כי בא אל תוכר .מקוריותן

כל .

יש שרצו

·למצוא את מקוריותו של רייס באותו קשר אמיץ שכאילו מצא הוא ביד התורה

·שבכתב רבין התורה שבעל-פה .אלה שבקשר ומצאר מקוריות זר אצל רייס לא יזעו את
·המקררות שמהם שאב זייס .מקוררת אלה של הספרות הישנה איכם פתוחים עזו

ורשם .ואדרבה ,היה בהם גם כזי לעורר מעין הרגשה של אכזבה ,כי החוקר·

כרלם לפני קוראי הספרות החדשה~ אולם לפני זייס היד עזו פתוחים בדלם.

שי"ר לא הראה את נחר בהלכה אלא בכגון זה .מה שאין כן הערותיו של יויס·
לספרא .כאן גם זה עשה רושם ,שמחבר החי בימינו חיבר מעין פירוש ל"ספרא"-

רבין

זז.ספררת החדשה ,ספר "כוזרי שני" )מסה זן"( ל רבי ז זז בי ט ן ,שיויס אינו

דבר בלתי רגיל אצל ה"אחררנים".

מ.:זכירו כלל בספרר ,היה לו בזה מעיד מקרר .אולם גם הספר הזה איבר מקרר ראשון,

אבל הרושם העמוק ניותר עשה בלבנו הספר הגזול של רייס " -דור·
דרו וזורשיר" .לי היה בספר הזה משרם ה ת ג ל ו ת .בפעם הראשונה כאילו נגלה
עלי ה"גגיוס" של המדע ההיסטורי והוא הראה לי בגין ,שנבגה על ידי אחז·

כ.י גם הוא אסף ממקורות רבים רהוכ mים של ה"חבר" השני שלו עם מלן הכוזרים

>דרמה,

שספר

אחה

העומד

כמעט

על

הגבול

שנין

הספרות

הישנה

בזל-דבר התורה שבעל-פה הם בזראי על-פי הזנוחים שניד הרבנים והקראים במשך
'אמדת שנים ערל-פי סופרים רבים וספרים.

-

יוש שמוצאים ביויס מקדריות

אחרת :

מאלה שהוא בחר נהם לתת עליהם מרוחו ,והכביד גדול ררחנ-ידים ,בעל לשכות

הוא הכניס אל חקיר-ת הספרות התלמדוית את רעיון ההתפתחות

ותאים רבים ,ואני ,שהייתי בן-בית בלשכות ובתאים האלה ,לא שנעו עיני מראו:ת

.דורשת כאן ומכניסה למחיצה זז את זרו זין ,לופי זה רייס הוא דרויון תלמדוי,

-

הדרשה

-

 -בכל מאמר ובכל הערה .האור הרב ,שבן האיר

א..בל גם רעיון ההתפתחות שלו איבד העריון המקורי של רייס .כי את התפתחות

רייס א·ת פינות התורה שבעל-פה זרן החלונות הגדולים שקרע בכתלים העתיקים"

שהקדימו את יויס

את ה"חדרשים  nשבכל צן רצן

:המסורה ,או התהוות המסורה,

היה נתדזלה מעוור .רגע אחז נראה לי כאילו סר כל הקסם ,אבל ברגע השני
משן את לבי קסם אחר i ,ה של תור ה·א ו רה .התבהרו פני השמים והכל נראה·
מחדש בארו .על-ידי כן התבלטו הדברים ,נתגלו ונראו פתאום מן המרחק ההיססרר""

אבר מוצאים גם אצל אלה

ב-חקירותיהם בתולדות התלמוד זבזברי ימיה של התורה שבעל-פה ,וכיחוד אנו
.מוצאים אותה ב"אם למסורת זכ"ו" של ב ח מן קרו כ מ ל ,שהיה כאב לתלודות
:זמסזרה של יויס .הן התלן,ת של יריס בקררכמל היא גזולה כל-כן ,עז כי התקופות
\'
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חירש

ראשונים

וייס

רק ורחנירת-תלמודיר.ת ,היו

-

בשנויים ידועים

·שתורתם אומנותם ,לא ימצאו עד מהרה את מקדם המחצב שלו .ראותו חומר חפו

לתקופות היסודיות .בסדר

·וחצב יייס

ההתפתחות של התווה שבעל-פה ומהלכה בספור של יייס ,ותקופת היויד:דד
האחרונה בחיי ישראל ,המתחל•ת עם האלף הששי ,היינו

-

א:חת השלטת נו .ולשם תכנית זן ,הרחבה מאה השתמש וייס בכמה רעיונות,

ה ע ו ב י ת  -ה ס פ ו ד י ת ,היתה בספור של רייס לתקופת ה י ו י ד ה ה א ח ו ר נ ;ח

..ביניהם גם ברעיון ההתפתחות .אבל אין הרעיון הזה שלם ,מוצק ויסדוי בספרו.

ב תרו ה ש ב על -פה .היא מתחילה ,בדון בלתי-טבעית כלל ,עם ה ו ש ב" א"

;כי יש שאחרי הרחנה במהלך התווה שנעל-פה הוא רואה צמצום ואחרי עליה

ה ריס ב ,א" ה רא  nש ןעןן ובים שבחשבן לעמודי ההוראה והפירוש לתןוזן:

:הוא מראה על ירידה ואחרי הירידה הוא רואה שוב עליה ושוב ירידה.

שבעל-פה .זה הכניס לספור של יייס מעין מברכה לשעה .כי כשהוא מבים על כ'ל

הרעיון היה לוייס ,כמו לכל היסטוריון אמתי ,שהעיקר אצלו להבהיר את

אחד מהפרסים האלה הוא וראה ארחו כנקןן;ת·עליה ,וכשהוא צרפה ומנים ער
של הספר בחלקיו האחרונים .יייס התכוון מלכתחלה לסיים את ספרי דברי הימי:ם

 -וכאילו לש אותו מחדש .הוא לש אותו לפי צררך בניבו ותכליתו.

הרעיון בספור של רייס  1איד רעיון אחד השליט בספרו .אבל יש ת כ בי ת

עם ירידת ה ה ש כ ל ;ה

כלל הפרסים כולם הוא רואה אותו כירידה .זה הביא לידי מבוכה גם בקונסטרוקצי:ה:

ואחרונים

'שהשתנוש בו וייס לבניו ספור הוא רב כל-כן ,זע כי גם בעלי מקצוע ,אנשים

שואה קווכמל בהיסטוריה העברית הכללית ,שאינן רק רוחניות ,ומכל שכן שאינן

-

00.

•'

מ .ע שי ההיסטוריה ,רק מעיד סומכות לסמוך נהם את קירות הבגין שלן ,או
לפרקים שימש לו מלט ,לחבר על-ידו את הנדבכים והשורות .אגל הוא לא היה

לתורה שנעל-פה עם שנת ת· לאלף הששי והקדמתו של וייס לחלק א· של "דוד

:משעובד לו .כי צד זה היה בוייס מן ההיסטוריון החדש ,שלא היה משועבד בעצם

דרו רדררשיר' ,מהדורה ·,א והקדמתו לחלק ·(,ד והיא אותה שנה שבה מסיים;

ח:נווו לרעיון חיצוני .הוא לא היה משועבד בעצם לחוקים אחרים ,מלבד חוקי
;החומר ,שמהם נבנה בנינו .ואת החוקים האלה ביקש תמי.ד כמעט בכל מקרה
זמקרה ביקש אותם .הוא כאילו ביקש תמיד למצוא את סדו החבור של חזיונות .

קררכמל את ההשקפה ההיסטורית שלו ב"מורה נבוכי הזמן" ,וכשהגיע וייס לתחלת
האלף הששי ,והיא תחלת הירידה האחרונה לפי ההשקפה של קווכמל
יייס גם הוא אז בתקופה של זקנה וירידה ,בן שבעים ושתים שנה

-

-

רא .ה"

אמר לסיי-ם

את ספרר בעליה ולא להכנס למקום ירידה .אולם כשהאריך ימים חבר עוד חל;.ק

~רונים בזמן אחה או את קר-החבור בחזיונות שונים שבאוץ אחת ובצדדים
·שונים שבאישיות אחת.

אחד לספרו רבו עבר גם את גבול חת· ,אותר הגבול שהציב לר מלכתחלה.

החבור בספרו של רייס הוא חזק ואמיץ .מדת הרי:tכרריקה ,מזה זר של פתרי,

ביחס למקוריותו של יייס איד לשכוח גם זאת ,כי בשעה שנגש יייס לחברד·

~המצויה גם בספריהם של היסטוריונים גדולים ,לא היתה מדתו של וייס .בספרו
י"ש רק מעט מן הפתוס המלאכותי .אמנם יש שגם עליו ישכון הרוח של ההיסטוריון,

של פר אב קל ,והמון דברים ומאמרים בתולדות המסורה היהודית היו מפרזריtנ,

המתבונן לתהלרכדתיו של גלגל-החיים הגדול דודאה את החליפות הוכרת של

ספרר ,ספר דברי הימים לתורה שבעל-פה ,מצא כבר לפניו ספר כ"דרכי המשנה"·

ג רץ•.

העתים והזמנים ,ואז הוא מדבר דברים שיש בהם מן ה"מליצה" ההיסטורית,

במהדורה הראשונה שלו ,היה כמעט שלם אז ,ובשעה שהוציא רייס א 1ת החלק;

בספרים של "חכמת ישראל" בעברית ובגרמנית .גם ספר ההיסטוריה של

·ו-מאויד הוא לפעמים נדברי מליצה אלה .אבל בדרן כלל הכל יוצא אצלו

הראשון של "דור דור ודוושיו" חסרו רק שני החלקים הראשנים מספור של גוץ,

מתון

המספרים תולדות היהודים בזמן כתבי-ה קו דש .שדה החקירה בדברי הימים·

שמתגלה לנו בספר זה ,כמו נתזך כל ספר מדעי חשוב ,אינו מתגלה לנר בעצם

ל.תורה שבעל-פה לא היה אפוא שומם אז .הוא לא היה שדה בור ,הצריד נולד

~.אלא מתון כתלי הספר עצמו  :מתוך יסודו הרחב ומתוך כל מה שנבנה עליו

חרישה חדשה .הוא בחוש וגם שדוד קודם רא .ה .וייס היה גם מאסף ,מחבר שחיבר·

ברוחו גם דברי אחרים .אבל גם אותם הדברים לא חיכו כמחבר בעלמא ,אלא כבובה.
הצד החזק בספרר של וייס ,וגם הצד היפה שבן ,הוא ה ב ב יד ה אדיר.
העשיו מראש רעד סוף על פי :תכניגדו אחת ,רחבה מאה הכוללת את ההיסטררידו
של המקצוע הגדול ניותר בחיים הרוחניים של היהודים .וכבנין זה הכל מחובר
ומשולב רעולה ומתומם לאס לאס ,כמעט בדרן של גידול ,מן העיקר-השורש"
)כאן הוא נוראי גם היסוד ל"אנולרצינירת ,--שמצאו בספרר של וייס( .החומר

החומר

עצמו,

רעל-כן

הוא

יוצא

גם

מבוסס

ומיוס.ד הדמיון

היוצר,

,בוחנות ובגרבה.

יש בספרר של וייס גם הסתעפות והתפצלות רבה ; אבל גדולה בו עם זה

מדת האחדות ,מזה זו של התאמה וחבור ביד הפרקים השונים הוחלקים השרבים
של הבגין ,ואף בין הפוטיrנ השונים ,העלוים כאילו מעצמם ,מאליהם ,לכלל אח.ד
ה:אישים של כל תקופה ותקופה הגיעו בספרר של וייס לידי הבלטה ידועה ,רכבל-
;ז:א'ת איד הם נבדלים על-ידי כן לעצמם ,ואף הלוכים ונוקמים יחד נתון הרקמה

6U

אי

יזיק

ה,ר·c

ריים

הכללית של התקופה ,לופעמים ,כשהם נרלז:ים בירתו' הם הם שנחקק רנחרת בהם
פרצרף כל התקופה.

החרש הארכיטקטוני מתגלח בכל הספר חגדרל

חזה :

קר לקר .קר לקר .רחקריtכ

האלח אינם רק קרי שרסרס רצירר ,אלא בעשר תמיד מחרמו מרצק ,מהחומר חחיס-
סורי של ההלכה והאגדה .רייס כאילר ברנה מחומר זה גם את הצלע לכל אישיו.ת

אברהם מאפו

ואישיות כשהיא לעצמה .בעל ההלכה גרסה כאן יותר להשתמש בחומר ההלכה.,

בזמן שברילבה ,בירושלים דליסה ,נלחמו ה"משכילים" ,וביניהם הכהן הגדלו
מאחיו ,המשורר המתאונן ,בשתפ עבר ,שהיתה להם "גברת הלשונות ,גרת בית-

קשוס שאינו פוגם בתבני.ת

אלהים ,בחירת אלהי-ישראל" ,את מלחמת "האמת והאמונה" ,באותו זמן התחמק
מדי פעם בפעם מביתו אחד מצעירי המלמדים שבעיר קובנה ,לפי שעה "רואה

אבל אין הספר חסר גם הרז האגהד ,וקירות הספר החזקים אינם גם ריקים
יש בתוכם גם חמימות ידועה ,ויש בהם גם קשרס מעט

-

וקרים•.

הכבדה והמוצקה של הכביד כולו .רייס גם מדבר תמיד כבעל הלכה .הוא חורץ·
משפס ,גוזר דין ,מתרעם לפעמים .אבל יש בר גם מתינר.ת ,מתינות של דיין ,הכרחך
ובדוק את הדברים קודם שהוא מוציא את פסק-הדין .אפילו פשטות אמתית.
ויסודית יש בר .לא לחנם חרא שרגא את הפלפול.

יויס הוא אחד המחברים שלנו ,שזכה להקרא על שם ספרו .בחרבים העוסקי:ם
עדו בחקר ההלכה הוא עד היום ה"דרר דור דוורשיו" ,זה שהשכיח כמעט את שאר
פעולותיו הספרותיות-מדעיות של יויס.
הן האו אחד המחברים המעטים בספרות העברית החדשה ,שחבר ס פ ר"
תד"ץ.

ואיבר בראה" ,סתם אברהם בן יקותיאל ,רהיה עובר בחרדה את הגשר שעל פני
הנימן ,ומשם התרומם על !כני ההר האלקסוסי ,וכשהגיע אל ראש ההר ואל הסרכה
אשר שם ,השקיף על ארץ יההדו שבימי אחז ,על שדותיה וכרמיה ,הריה ועמקיה".
האו הבין רמזי כרכבים רחוקים כאשר הבין שפת נפשר.

כל ה"משכילים" שקדמו לאברהם בן יקותיאל מאפן ,וגם אלה שהיו בימין,
כולם אהבו את התנ"ן ,וספרי הנביאים והכתובים היו לכולם מעין לא-אכזב,
אשר אליו ירדו והתקדשו בו והטהור מאבק הדורות וממנו הרוו את צמארנם
ליופי ולחיים ; אולם לא היה ניניהם אף אחד שידע כמאפו להקשיב לש פ ת המעין
הטמיר ,לשמוע לקול לחש הגלים ,להמית סודם

-

סדו בראשית.

יש רגלים לדבר ,שנשעה שבא מאפר ליצרו את "אהבת ציון" היה בזעתר
ליצור רק מעין אליגוריה ספרותית ,ראי היסטורי שממנו יהיו נשקפים פני הדרו
החדש עם המימיבים רהמשמאילים ,עם החרדים" ,מרודי האור" ,מעבר מזה ,ומעבר

מזה  -הנאורים רה"משכילים" .במכתב שכתב נעמן שב"עיט צבוע" אל אחיטוב
ערו הוא כותב ,כי "ספר אהבת ציון חזה חזיונ~ת ולו נתכנו עלילות" .וכן מגדת
אלישבע שב"עיט צנוע" אל נעמן על הספר הזה "מה חזיונותיו רמה משפט הנפשות
הברצררת לשחק בו"" ,כי את כולן חזיתי בין החיים בעיר מגרר.תנו העתיקה".

מאפר אמר אפוא גם הוא ליצור ב"אהבת ציון" יצירה היסטורית מעין זו שיצור
רבים מסופרי ח"השכלה" ,יצירה שיותר מאשר יש בה מן העבר יש בה מן ההרה ז
אולם בני הזמן של מאפו עברו מיד את גבול זמנם ,רמתי ההיסטוריה שבר
העצמות היבשות העלו בשר ועור

-

לתחיה :

כי רוח מרוחן נ•תן בהן.

גם ב"אשמת שומרון" היתה כוונתו של מאפו בעיקר לקרא כתב-אשמה נגר

"משמרי הבלי שןא ,שוגים ברוב אולחם" ,כמר שהוא קורא לבני שומרון .הנה זמרי
הנוכל והמתהפך בתחבולותיו ,יש בר מעין

,,

צדוק שב"עיס צבוע" ,ועמרי חבור

יש בו קצת ממה שיש בלוי ,התלמיד החכר לו' צדוק .גם עוזיאל ,הבודד בהרים,

~·-
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רב "אהבת ציון" אבר רואים לפנינו גם את ממלכת ה איי י אל.

זבתן חברים להם כבחמיה אר בשאול ,המאור  mנאור שכ"יושני חושן" .גם הם

השועים

מטיפים למוסר ומעירים ארזן נכי-אזם ל-עזוב זרן כסל ,גם הם מדברים על לנות

ביהודה הם נדיבים ,מתרועעים

בני-אדם אשר "בחשך באר מארץ מאפליה ובחשכה יתהלכו" ,אלה שבחור למר

ותפארת ,מלאים עדינות.

"אלחים חדשים לא שערום אבותיכן» ,כי יעזבו את "החרקים והמשפטים החדשים",

עליהם ונוטים יותר מהם אל הנשא והנעלה .להם נתן מאפר חרזי·יח ונביאי האמת

אשר לא על אדמת ישראל נולדו .כי-אם הובאו מרחוק ,מארצות שגזולה נהם

והצדק ,ראידיאליסטים ושואפים ,ומשוררים ובודדים .גם אלה האוהבים אהבה תמה

ממלכת הנהנים והחרטומים" ,המשכילים לדעת תקופת השמש והירח והכוכבים

ושלמה הם מבני-יהודה .להם הצניעות והחן השוקט והיופי הרך והגעגועים הטובים

נמסלרתם ,אך העלימו חכמתם זאת מעיני המרן הבוערים נעם" )רמז לחכמת

ורגש חידשו והצדק רוגש האמת והמוסר

הקבלה ומוצאה ,לפי דעת ה"משכילים»( .ואף כהני בית-אל ונביאי-השקר שלה

ומחוצה להם ,ביניהם רבין אחיהם מצפון הארץ".

עם נכי הנביאים.

בני·יחרדה

נשאים הם

-

והחיים בצירן מלאים

מבני-אפרים

יופי

ונעלים הם

ולהם גם הנצחרן על הרע שיש בתרכם

הרבים הם ,כנראה ,רק כהני החסידות וגדוליה ,שמאפר כלוח אליהם נימי-נעוריו

מאפר ראה כל זה בעיני המקרא ,והעמיק והרחיב את הניגודים המקראיים,

ונלחם נהם אחר-כך )ניחדר נספרר "חרזי-חזיונות" ,שרק חלק קטן ממנו ראה אור(,

העמיק והגדיל מתוך יחס מירחה מ·תרך רומנטיקה מזרחי·ת מיוחדת ,את הצללים

כמו שהשכורים הרבים והפוחזים והנוכלים שבאפרים ,כפי שראם מאפר .הם רק

ואת האורות .והאור הוא הנלחם בצללים ומשדד את רבצם .הוא הנוחל בסוף נצחרן

חסידים שוטים אר תמימים קצת ,השרתים

עליהם .כי גם בזה היה מאפר בן המקרא ,שראה תמיד את הנצחרן על צד הצדק

"לחיים •n

כנראה ,שמאפר אמר לתאר נ"אשמת שומרון" ניחרד את אלה ,אשר "חלק

והיושר והאמת והמוסר .גם בספרויר של מאפר אין "צדיק ארבד בצדקו" .ישא אמנון

לבם ,רנני יעקב בפלגו על-ידם לפלגרת אין-מספר ,נגזרו נקרעו כשמלה החדשה

היפה על שכמר משא וב של צררת ופגעים ,יהיה מוקדש מבטן ליסררים רפררענירת

אשר לבש יונעם ואשר קרע אחיה השילוני אותה שנים-עשר קרעים ,רגם הקרעים

הוא ישא לו לאשה את תמר הרכה ,הסרנה והנדיבה ,ראתה יחד ישא משאת,

-

האלה נקרעו חדשים לנקרים ויהיר לבלריי סחבות" .הדברים האלה ,שמאפו נתן

ננודה רנה ורכוש גדול של אצילי נני·יהרדה 1ירחיק עוזיאל נדוד אל קצה הררי

בפיו של גנררר החביב ונביאו אלידע·ערזיאל ,הם נוראי יותר עניך לממלכ·ת

לבנון וישכון שנים רבות ברדד בנקיק סלע ונין לנאים יבוא רביד אריות רבין אנשי-

החסידים והדניים החדשים מאשר לממלכת אפרים העתיקה .ממלכת אפרים היתה

טרף -

ממלכה אחת בת שבטים רבים ולא ממלכה של שבטים רפלגות אין-מספר ,קרעים

משתוקק אליה כל הימים .גם נעמן העדין ונדיב-הרוח אשר ב"עיס צבוע" ישא לר

אשר "נקרעו חדשים לבקרים ויהיו לבלריי סחבות".

את בת עדן ,אלישבע היפה ,אם גם הרים ויערים רבים עומדים על דרכם ותהום

חרא ישוב אל נוהר ואל אשתו התמימה ,אחרי שהיא מתגעגעת עליו והוא

כן ,מאפו אמר נדראי לת·ת לנר בדמותם של בני-אפרים הקלים ,הנמהרים

עמוקה רובה מפסקת ניניהם .הוא ,ככל הנפשרת היפות והעדינות של מאפר ,ישא

ועליזי-החיים את תמרנת החסידים ,שמאפן ,ככל המשכילים ,שבא אותם "שכם

ויסבול רגם ימלט" .חיסורים בספוריר וחזיונותיו של מאפו רק ממרקים ומטהרים

אחד" על המתנגדים .אמצעי טוב ל·תכלית זר היה לדרוש כמין חרמו את המקרא

זהם רק מוסיפים לרית-חן ונעימה של עצב לפני הגבררים היפים.

שכתוב על המלך מבני-אפרים ,שעשה עגלי זהב רשם אותם בנית-אל רבדן' רעשה

מאפר נטה לתאר "תרמת ישרים" ר"נוה שלום" .אולם חיתה למאפר גם נסיה

"כחנים מקצרת העם" ,ואת זה שכנא עליו הנביא ,כי על ידו יקרע אלחים את

לתאר את חייהם של אלה שקרואים אותם בשם בני-בליעל ,את חיי "הריקים

ממלכת ישראל "שנים עשר קרעים" .זאת חיתה

המטרה,

אבל

מאפר

עבר

והפוחזים" ,אר חיים הקרובים לחיים

כאלה.

הוא אהב

גם

את המשתוללים

מן המט;:,וז tהזאת הלאה-הלאה .אותם בני-מפרים ,שהוא אמר ל.תארם רק כבבי-אדם

רהמש 1תובנים ואחד התאדרים הנחמדים בירתו שבספוריר הוא בוראי זה )ב"אהבת

אשר "ראמר-ת להם חכמות" ,היו לבני-אפרים ,כפי שראו וחזו אותם חרזי המקרא.

ציון"( ,שהוא מתאר בר את השתובבותם והשתוללותם של הבוצרים והבוצרות,

זכדי פעם בפעם מתגלה לפנינו "עטות הגאות" שלהם ורואים אנו לפנינו גם את

שבהגיע עת הצהרים עיפר ידיהם "וישטחו להם שטוח בכל פנות הכרם לצחק

בית-אל ואל המקדשים ,אשר היו אבן-נגף לני.ת·ישראל מימי ממלכת ירבעם ,אנו

ולהחליף נח בחתולים משמחי לב .הנה פה עלם ערלה ב·תמר ,ידיר אוחזות בסנסניר

רואים את עתר ענן הקטורת הערלה מן המזבחות הרבים ולפנינו נמרת הבעל -

ורגליו כושלות באין מעמה יפרל לארץ והיה לשחוק~ שם עלמה ורדפת אחרי עלם

רגם את ה מ ו לך ,השקרץ המשרמם ,ואת הקרבנות שמקריבים לו .אנו רואים את

אחה אשר דבר דברים כמתלהמים באדניה רבידיה אשכול ליסרהו ,תשיגהר ,תסחט

בני אפרים רננותיו האוכלים אל ההרים.

האשכול על לחייי והנה פניו מתולעים" .תאררים כאלה לא מעסים הם בספרריו של

64

אנוחם

מאפו

ראשונים

מאפו ,כמו שרבים הם התאורים שהוא מתאר נהם גם את ההוללים והשוכנים ,לא

ואחרונים

65

תשואות ,בהם "יעברו שרי יהודה ואציליה ,ברכב ,בצבים ובכרכרות ,בעלותם

רק את אלה המתהוללים רמשתרבבים ,את בני-בליעל באמת ,שהוא מוצא לא רק

אל הר ה -יועשרו וישתקשקון אופניהם ויהמו גלגליהם ממרחק" .השאון ערלה

בשומרון ,כי·אם זעיר-שם זעיר-שם גם בין בני-יהודה .הנה מתן השופט ,שמקומו

אלינו גם פה ,אלא שהוא בא אלינו ממרחקים .הנה זה "השאון החרישי ,השואן

ביו שעוי יהודה ,והנה גם חפר וברקיה ,הערומים והנוכלים והשכורים ,התופסים

מקצרת הארץ" ,שמאפו אוהבו כל-כן ומתענג עליו כל-כן

החיים הנראים לנו

להם מקום ב"ז~הב·ת צירן" ,ן"אשמת שומרןן  nן"עיט צבעו  ,nמלאים עורמים ונוכלים

ו::רחוק ונשקפים אלינו ממרחקי דורות"" המרחק כאלו עוטה את הדברים ערפל

ה ב צ ח ו ו איבר על

ושכורים ,אבל

צדם של התמימים

צד אלה ,אלא על

דק והוא מנעים ומרגיע ומשביח.

והישרים" .הקמשרנים על השושנים מונים" ,אמרו ה"מליצים" ,בני דוור של מאפו,

אבל השרשנה עולה עליהם ,מנצחת ופורחת".

-

מאפר נותן את היתרון ל"אהנת ציון" על "אשמת שומרון" ,הוא נותן את
משפט הבכורה לחיי הצניעות והשקט ,שהוא מיחס אותם לבני-יהודה .על עליזות

מאפר אוהב לתאר תמונת אדם "הדרו כלכושר רוכב על סוס מיוזן כגבור

החיים ושכרונם ,שהוא מיחסם לבני-אפרים; אולם בני-אפרים מתגרים לרוב בבני·

הודר במלחמה ,חגור חרב ,לבוש שרירן וכרבע ויושב בהדר וגאון על גב סוסו

יהודה ומתקוממים להם מדי פעם בפעם .החיים מתפרצים ועוברים על גדותיהם.

המכוסה בעור האריה ,ומראה סרסר כעררן לקרב ,מנחיריו יצא עשן ומפיר יז קצף,

גבוריר החביבים של מאפר שונאים את התפנוקים והמותרות ולבם מושן אותם

ירעש בהדו נחרו .ירקע ברגליו ,יגמא וישאף ארץ; אן ורכבו יבלום עדיו בעוז ידו,

התפנוקים

יאחז ברסנן ויעצור בו

ויטהן n

)"אהבת

ציןן (. n

הוא היה נוטה גם אל האדם ,שיצר

לנרה-שקט של רועים ,אולם חלק רב מספוריו מוקדשים
והמותרות האלה

-

לתאר את

והוא נרתך מקום רב גם למקרים ומאורעות ,שיש בהם מן

חומד כלבר ,בלבד שלא יתד את יצור לרדות בו ולהכניע אותו כולו .גם האהבה
הטהורה והתמימה של בבות-צירן רבני·itיוו היא רבה ועזה ,אבל היא כבושה ועדינה.
עול-כן היופי של מאפר ,שהוא נותן לו את היתרון בספרריר ,איננו הפשוט מצד
עצמו ,אלא ה צ ב ו ע ,זה שהוא מעולף ומעוטף במקצת .ויש שהוא מתעורר גם למראה

שביניהם

המ~;:ריק ,בלבד שהברק שלו לא יהיה מעררו עינים .גם בית-לחם ,המקום" .אשר וער

והישר ,יושב בשפל ואין איש מכיר בן ,עד שאהבה תרוממהר ותושיב אותר ביד

"בנויה על תלה על ראש גבנון הןר ,סביבותיה באורת

נדיבים .זאת היא הפבולה העיקרית של מאפר ,שעליה נוספו עוד געגועים על חיי

וגפני עסיס

שכתוב

הרועים שם את

עדריהם ,n

באורת ועינות מים טהורים

כבדולח1n

שם "יגדלו

זיתים

רעננים

המותר והיתר".

הצורה העיקרית של מאפו היא תמימה ואידילית ,ולכאורה מספרים לנר שני
ספוריו העיקריים " -אהבת ציון" ו "אשמת שומרון" -ונמרה ידועה גם השלישי

ורעים

-

"עיט צבוע"

ונוסעים-בעדר

-

או

מעשה בבן-נדיבים שבחלף בבן-עולה ,והוא ,התם

על

ואנשי-הטבע

חיי-הטבע

-

הכל

כמו

מתריעים באשכלות בכוריהם~ גבעותיה חוגרות גיל ועמקיה עדריי רקמת פרחים

ב"פסטורלרת" ידועות והכל כמו שנתן לפנינו גם מחבר ה"פסטורלה" הידועה שלנר

גם ברכן,ת יש שם ,שפניהן "כבחפים בכסף וסביבותיהן ערבים מרחיבי

אולם על הדברים הפשוטים האלה נוספו כאן דברים וסבכי

זשרשנים .n

עין ,ותרדים רבני-ירבה מתעלסים באהבים ביו עפאיהם" .גם נאות הרועים הפשוטים
אינן פשוטות ,אלא מקושטות עודריות "רקמת פרחים רשרשנים

•n

מקושט ועדיר עדיים הוא גם סגנונו של מאפר .הפנים האמתיים-הטבעיים

ר -משה חיים

לרצאטו - 1

דברים ,מקרים ומאורעות רבים ושונים ,מעשים ופעולות והתנגשויות של מעשים
ופעולות

-

עד

שהאידיליות הפשוטות

בעשרת

והתמימות

מסובכים

לרומנים

ומסוכסכים".

שלו כאילו נשקפים אלינו מבעד למשכית של אבני-חן .הכל כאילו מעולף רגלרף
כאן ונראה כמר מתון רשת של מעשה שבכה .כיחוד הכל נרצץ גם כשמאפר אומר

1

הפבר 5ה

שם,

כחלף

להיות צנוע ומסתתר .החיים הנהדרים כאילו פורצים דרך לעצמם ועוברים דרך

כמר

השכר שהעמיד להם .הם משקרים ברמזי חן ונרצצים מבעד לשבכה .ב"אהבת צירף

בת-כדינים,

הצנועה השפה נרצצת יותר מאשר ב"אשמת

שרמרןן ,n

ספר שברבים מפרקיו יש

מ"הדו פרא אימה»,

גם הדממה שבספרירר של מאפר הקלוות כאילו מתפרצים ממנה .מתון נהר·

השקט של תמר אבר רואים פעם בפעם את רחובות ציון ההומים מאדם רב הומלאים

כדינים,

עצובז

ש5

ש5

"אהבת צירז" קררנה

בז·כדיבים

הדרובה

א'יו

בבז·עו?ה,

בתרובתה

מאד

וחרא,

וישרה

א5

הפבר 5ה

בז·הכדיבים

ויעודה

ור,

ש" 5ובנד5

התם

וישר,

והאהבה

הזאת

עוז" .וב 5בד וכח שפח

ארחב

אהבה

תונח

וישרה

תררובם

אותר  5שבת ביז

יש פה אהבת ונענה  5אובכרן ,הדרמה  5אהבת עדה את ש 5רם ,רשתיהז

וברכערת את

איכז

ובכ5

דבר שיש כר כדי והרחיק את האוהב באובת ובז האהובה באובת רובשתובשרת כתחכרוח

שיובת

שנח  5פכי

רע5

נסיר.

ההרצאה

הראשונה

ש5

"ונגדל עוז"

יצאה

כשכת תקצ"ז,

ט"ז

צאת "אהבת צירז" ,ראם גם מאפר התחיו בכתיבת "אחנת ציר!" עוד שכים אחדות קרדם· 5כן,
הנח חובהדררה האחרונה ש 5ן ,זר שראתה ארד ,נוראי נכתבה שנים אחדות אחדי צאת

"ובנד5

עוז".
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אמנם לרוב יש הרבה מן התמים גם בסבכי המאורעות האלה .כי אין פת

גם דורש אל היפה .מלבד שהיה למליץ לו ולצייר ,היה גם לנביאו .הוא דרש אל
היפה ,כאשר דרשו אחרים בימי ה"השכלה" אל הטוב והתושיה .והוא העמיד אותו
·למעלה מן "הטוב והתושיה" וקודם להם .באחד ממכתביו של נעמן אל אחיטוב

זה שמאפו היה מרחף בין התמים והאידילי ובין המסובך והמסוכסך ,בין חיי

אשר ב"עיט צבוע" הוא מביא את דבריו של ברפדן ,כי "הספרים הכתובים בטוב
טעם ודעת ,המה לבד יעמדו לעם נולד" .הוא מביא שם גם את באורו של ברפדן,
.המבאר את הדברים ,לאמו" :גם הספרים המלאים למודים נשגבים לא יערכו את

מן המציאות זןקשה ומכל קושי ההגיון של המציאות .החיים פה הם עוד שעשועים.

מעין חלום מלא עניך.

השקט והתום ואהבת הצניעות ובין עליזת החיים ושאונם ואהבת המותרות ,הביא

לידי-כך ,שמאפו נתן מקום בספריו גם לחיי בני-העיר לפנים ביהודה ובשומרון וגם
לחיי בני-הכפרים ויושבי-האהלים .הוא נתן לנו בספריו גם את דמות חייהם של

השועים והאפרתים או כמו

,

שה' וא

קורא ל הם" ,בבי מרום עם הארץ" ,וגם את עם-

הארץ אנו מוצאים שם .הוא הוגה כבוד מיוחד אל הספונים בהיכלי שן ,וחבה יתרת
נודעת ממנו גם ליושני אהל ומקנה או לבודדים והנודדים ,לאלה הנחים בנקיקיי

סלעים והלנים במערות ובמדבריו·ת.

אפייני הוא למאפו ,כי האנשים הפשוטים שלן ,אלה החיים חיי רועים
פשוטים או חיי בודדים ונודדים ,אינם אנשים פ.שוטים ,אלא אנשים מבני מרום

המעלה ,מ"בני מרום עם הארץ" ,שירדו ממעלתם וממדרגתם והשפילו לשבת אפ

מע~ ואם הרבה .הרועה אמנון הוא מאצילי יהודה ויקירי משפחותיה ,וכמוהו ג.ם

עוז אל ,הבודד בהרים .דומה כאילו אמר מאפו למצא כאן את המזיגה שבין החיים

המלאים שקט ותום ובין החיים רבי ההמולה והתשואות,
"אשמת שומרון" ,שאל שתיהן נמשך המספר.

בי ן

"אהבת ציון" ובין

מאפו מתאר בספוריו את היפה  -וגם את הנשגב .בכל אשר אנו פונים הרים

מסביב לנו או מראות ומחזות נשגבים אחרים ,המביאים אותנו לידי השתומ~ו.ת

ולידי התפעלות .גם בני-האדם אשר בספוריו מביאים או·תנו לידי השתוממות כזר

הרעים כמו הטובים .כי הרעים הם רעים מאד ומכוערים מאד והטובים הם טובי~
מאד דג~ יפים מאד )הטוב והיפה הם למאפו תארים נרדפים( .בחרדת לב אבר

מתבוננ ם למעשה הרב של אמנון הרועה ,הנלחם עם הארי ,למען הצל נפש יפ:ה
דבקיה ,ולמעשי עוזיאל הבודד ,הבא לשכון בין כפירים והררי-טרף .הכל מעורר פ;ה
את לבנו ואת נפשנו ומביא אותנו לידי התעוררות.
התעוררות זו מלאים כל ספוריו של מאפו .לב בני-האדם שבספוריו מל~

.

הגרת ואף מרבים הם לשפוך את שיחם לאלהים .הם מודים ומשבחים לו על רו:ב

טובה ומפללים ומתחננים אליו בימי רעה .מתפלל עוזיאל הבוד,ד מתפלל·ת שולמית .

החמודה ונושאת כפיה למרום ,מתפללת גם אלישבע היפה ,מתפלל גם ירוחם~
ותפלת גבוריו היפים כולם  -געגועים ורדויים".

בחן ובהדר ובטוב טעם וניב שפתים ,כי עתה יסופר הספרים ואבד מאנוש זכרם,

ו.החכמה הצפונה בהם תהיה מורשה לסופר אחר אשר ילבישנה מחלצות ויפארנה
בלשון למודים ונקראה החכמה על שמן ,כי טעם האיש הוא האדם" .ערך הטעם
הוא רב וגדול למאפו מערך הממש ,והוא גם העמיד בראש ספרו "אשמת שומרון"
לקו ל"השכלה" ,כי על סרפדיה לתת לעם "טוב טעם ודעת"" ,טוב טעם ודעת
אמרתי ,להגיה כי חפץ העת לא יצלח בידי ההופכים משפט ,אשר בדעת החלן,

הילד יטעם ויבדיל בין נעים לתפל ,וכאשר יגדל אז יבדיל בין אמ•ת לשקר" .היופי
קודם לאמת ,לפי מאפו.

והיופי הזה כאילו הוא המכריע בספוריו של מאפו .המעלה הראשונה לאדם
להיות יפה בגופו ובנפשו  -בין היופי הגופני והיופי הנפשי לא הבדיל מאפו
זי-צרכן,

-

ומעלה זו כאילו היא אף קודמת למעלת ההשכלה .אולם מי שהוא

יפה ובעל טעם יפה נוטה ממילא אל יופי זה וטעם זה

ה חדשה.

ל

או ם הוא חי:ה

שבהשכלה :

הוא מדבר צחות

דמתהלך את בני-האדם בנעימרת וברכות .ה"השנלה" של מאפו היא מטעם זה
חיצונית ואף שטחית )העירה עליה טענות נמרצות מצד משכיל קיצובי ,בעל
השקפת ה"תועלת" ,נליליינבלום בתקופת "עולם התוהו"( .אף ברומן מהחיים
אין משכילים הוגי דעות חדשות,

החדשים ,מחיי ה"השכלה" - ,ב"עיט צבוע"- ,
אלא אנשים בני טעם חדש .גם פה לא הדעת החדשה היא העיקר ,אלא החיים
החדשים.

והחיים החדשים האלה יש שגם סתרו לגמרי את חיי ההשכלה .בני-אדם
משכילים יש שאינם פה "משכילים" כלל .הנה כל עולם ספורי ו של מאפו כאילו
עומד על חלומות .חולם חננאל שב"אהבת ציוד" על-דבר עלם יפה-עינים ,אשר
יבוא לגאלו מארץ שבותו; והעלם הזה חולם גם הוא ,וחולמת גם העלמה ,גם
העלמה המשכלת ,אלישבע ,שב"עיט צבוע" ,ולבו של מאפו נמשך  Tהולך אחרי

החלומות היפים האלה והוא מקיים אותם ונותן להם קיום .בני-אדם מתהלכים פה
כרוזנים ,נסיכי

#

מאפו הוא אחד מיוצרי היפה הגדולים שבספרותבד

הסופר ולא יתקעו לידו ,לתת לו שם וזכר עד דור אחרון ,כי אם לא כתובים הם

חיים

הם ,ומנצחים

כגבורים.

השפה שבפיהם

אינה

שפת-החיים

הפשוטה ,אלא שפה עדינה ,זכה ומטוהרה ,שפת נביאים ומלכים ,חוזים ומשוררים.
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אברהם

מאפר

השפה העברי·ת איבה פה ירושה קד מרביה" ,שרידה יחידה" ,אלא היא שפ'ת יחש"

שפה לנאמני ארץ ולמשכילי עם ,המדברים בה גם בהרה ,ברומן מחיי ההרה
ב"עיט צבוע" - ,והם הבזים לאותם המשכילים המזויפים ,כעמיל העלם ,שאינם:

-

יודעים ואינם שומעים אותה .משכילי-אמת אלה לבם לארץ הקודש ולהוד קדומים,

)עזריאל" ,העלם המליץ הנחמד" שב"עיט צנוע" ,יוצא נהיות המלחמה את "מורדי
האור" נתקפה ,אל ארץ-ישראל ,מנשק עפרות ציון ומחונן אבניה ,והוא נפגש שם:

עם משכיל אחר ,עם הימך מארץ איטליה ,אשר "שיחתו נשגבה וניבו  -מליצה:.

שלום יעטב אכרמוביץ
א

וצחות" בשפת עבר( .אף הרומן מחיי ההרה של מאפו כאילו איך נו לפרקים מן·

בתולדות חייו ,שהדפיס אנרמוניץ נ"ספר הזכרון" לסופרי ישראל )הוצאת.

ההרה ,אלא מהעבר הרחוק או מהעתי.ד הוא כאילו נמלט מדי פעם נפעם מעולם.
ההרה חצר אל עולם אחר ,שחרא רחוק יותר  -וממילא יפה יותר.
וכך חלם מאפו את החלום היפה ,עשה את מעשה השבכה שלו ,רקם א..ת

הראשונה אל גנרל התלמו.ד "נבואי שמה

הרקמה הדקה ,שנה הוא צד את לבנו עד עתה".

נפעם הראשונה ליום-השוק הגדול ,משתאה למראה עיניו מיני סחורה ופרקמטיה

תשרי,

תרע"ח.

"האסיף" ,תרמ"ס( ,הוא מספר לבו על-דבר

רשמיו

נבואר נימי נעוריו

 -מספר אנרמוניץ

נפעם

 -הייתי כאיש הנא

ודברי חפץ הרבים והמשונים ,ומשתומם למשמע אזניו קול שאון והמולה וצרחה

מכל עבר ופנה .קרבים ומוכרים ,סרסורים וסוחרים נרעש גדול יחפזוך ותשוקת
המסחר יאחזוך ,כולם רצים דחופים ומנוהלים ,זה נכדו וזה בחניתו ואיש אחיו

ידחקון ,אלה לאלה ממללים ,קורצים בעיניהם ,מדללים ברגליהם ,ברשאים ונותנים,

שוקלים וטרים וקול עברת כמחבה" .ובכל-זאת "ב כ ח ה ה גש מ ה ה ב ט ו ע בי

ב ת ת י ד מ ו ת ל כ ל ה דב ר ים ו צ ו רה ל כ ל ה בא י ם נשער התלמדו"•.
אכן זה הדבר  :כ ח ה ה ג ש מ ה ! נתינת דמות וצורה למה שהוא מחוסר צורה
ודמות ,מציאת הפרצוף הקבוע של הבע וזע ,העברת מה שנעשה נזמך אל גבולות

זהו האופן המיוחד והאופי המיוחד של אנרמוניץ·

המקום ,החלפת המתהוה נהרה -
ובזה נחר גדול .רעל-כך מצא ה י א

את אופך המיוחד של חיי הנדידה והתבועה

של היהודים וגילה את הצורה הקבועה של החיים האלה .הוא גילה את הנח
המתמיד שנהם על ידי-כן ,שגילה את הצד הציורי-צררתי שנהם.

אנרמרניץ לא היה נעצם מספר ,אלא מצייר .ספור המעשה או העלילה לא

היה אף פעם עיקר לו ,ובעיקר לא

היה יוצר פה.

ספור-המעשה

היותר

של1ב

שנספוריו הוא "בעמק הנכא" ,וגם הוא רק ספרר-המעשה לחצאיך ,כי מלא הוא·

ציירים מחיי הילדו·ת של הירשלי ומחיי הסביבה שלן ,והספור עצמו עשוי על-
פי הגזרה והבניה של ספרר ההשכלה ,שהבנים הטונים פורשים מדרן האבות ,והם

מבקשים דרך ונודדים בעולם ולבסוף משיב המספר "לב אבות על כבים ולב בנים
על אבדתם" .לא ,פה לא היה אנרמרניץ לא "ראשון" ,כמר שקרא לו נשער-הכנרר
לספרריד ביאליק ,ולא "יוצר הנוסח" ,כמד שקרא לו ביאליק נפעם אחרת ובמקרם
אחר .ה"בוסח" הזה היה דרקא קבוע לספורי המשכילים .אולם אנרמוניץ היה.

·•7U
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ואחרונים

דאשון ויוצר במקצוע אחר ,במקצוע הציור ,ב:תפיסה הציורית והצורתית ,שתפס

בפרצופים השונ~ם בתמונה ומתאחדים כאילו רק למען עלות על-פני היריעד;,

:את העולם.

המספר האמתי אינו רואה את העולם כיש ,אלא כהולך ונהיה ,הולן ובעשה,

האחת.

·לא כהרה אלא כמתחרה .הוא רואה את הקשר והחבור שבין חזיונות החיים השובים,

התאחדות הפרטים ,העולים לכלל אחה והצטרפותם יחד נראית באן לרוב·

את הסבות והמסובבים ,את האבות והתולדות ,את הגורמים והתוצאות ,את זה הבא

כאילו היא מקרית .הנה מצייר אברמוביץ יום-שרב בקיץ על-פני השדה" :החמה

ל' אחו זה .עולמו הוא העולם הפנימי ,הנסתר ,התבועה הבסתרה ,הפנימית של

לוהטת .רוח לא נושבת רבו' ,הפרות אלו רובצות בשדה נטויו 1ת גרון ומנענעות

העולם ,בעוד שעולמו של הצייר הוא העולם הנח והפתוח לפניו .הוא פותח את

אזנים ,ואלו נרכשות קרניהן בקרקע ,חרטטות ומעפרות רגועות מפני החרם .הפר

עיניו ורואה את העולם גלוי ושטוח לפניו ,זה נ·תון סמוך אל זה ,וכך הוא מצייר

פושט זנבו ורץ ,מנענע ראשו לצדדים ,פתאום יעמו,ד מרכין מצחו עד לעפר ,שואף·

ארתר .מלבד שהיהודי קרוב יותר על-פי טבעו אל התנועה מאשר אל המנוחה ,הנה

ומבשם בנחיריו ,נוהם ובועט ברגליו  -והבל מפיו יצא .אצל ערבה זקנה ,עקומה.

·חוש הראות לא התפתח מאז אצל היהודים ,וגם הספרות החדשה עד אברמוביץ לא

וסדוקת· רעם ,עומדים סוסים צפופים ,מאליהם זה על-גבי זה בצואררתיהם ,ברי

פיתחה אותו .הראיה של היהודי חיתה תמיד יותר פנימית ,דמיונית ,וענני הדמיון

לעשות צל כל-שהוא ,ומצליפים כזנבותיהם ,להבריח את היתושים והצרעין מע'ל

·היו מאפילים בעד ראית העולם כמו שהוא .וטובי היוצרים שלפני אברמוביץ נטו

גבם .נואש האילן עורב אחד מתנענע על ענף רך נאויר העולם ,ונראה מרחוק
כאלו הוא מתפלל עטוף טלי.ת-קטן של לבן ותכלת יח,ד משתחרה ונופל אפים

המסובך .אולם אברמוביץ פתח את עיניו לרוחה וראה את העולם .עינו היא העין

בכפיפת ראש ,רוקד תחתיו וקידה קלה ,מקרקר אחת ושחים בשפה רפה ומשתתק,

הרואה של הצייר ,הרואה לפניה שטחים והיקפים ,שיש בהם כדי לצייר אותם.

פושט גרונו ,מעמיד פנים ומתנמנם ועיניו פקוחות") "".ספר הקבצנים"'(. ,ו

ספור-המעשה היה לאברמוביץ רק טפל .הוא כאלו הוציא את האנשים ממחבואיהם,

הערבה הזקנה והעורב באים הנה כמו במקרה ,וגם יתר היצ_ורים ,הנאים בתמונה זן,

·הביא אותם לידי מעשה ,רק כדי שיגלה אותם ,יראה אותם ויצור בהם תמונה.

אין אחדות פנימית וקשר וחבור ביניהם ,ומאחד ומחבר אותם רק האמן בסקירת.

אל ה"מליצה" בציור ,ובכלל לא נטו הרבה אחר

הציור,

אלא

אחר

הרומן

התמונה של אברמוביץ היא תמונה גדולה ,רחבה .דרכו לגולל לפנינו יריעה

עינו ,שראתה או·תם יח,ד והוא מצייר אותם יחד על-פני היריעה .אין באחדות זד

·שלמה ,רבת השטח וההקף .אוהב הוא להיות ~תופס את המרובה :יער שלם רענן,

מן האחדו-ת הספרדית ,האורגנית ,אלא מן האחדות הציורית  -זו של העין הרואה

שדה שטוח אחד ובו "שורות שורות מוצהבות של חטים ושל גבעולי קטניות

חיים

ושל היריעה המראה .ונאחזות הזאת

מאחד

אברמוביץ

אנשים

וצמחים,

שחומות

ודוממים ,מדברים ומתנועעים; וגם המדברים כיניהם לבין עצמם והחיים ביניהם

·ואדמדמות" .אם הרקיע ,הנה "כפת הרקיע" ו"רבבות הכוכבים" הנוצצים שם בכפה

שמתאחדים אחדות כזאת .כבפראימה אנשים מתאחדים עם הטבע

גבוהים וירקרקים"" ,עדרי צאן ובקר נראים

מרחוק כבקודרת שחורות,

לבין עצמם יש

זו .הוא אינו רואה גם בבני-אדם את הטפוס או חספוסים ,את הפרט או הפרטים,

והסביבה ונאחזים ונאחזים זה בזה.

אלא את ה צבור ,את ה כ ל ל .בעונג מיוחד הוא מצייר לנו את יום-השוק הגדול

אכן פראימה גדולה יצר האמן אברמוביץ בספוריר ,פואימה בעלת פרקים
רבים ושרבים ,ציור פירטי-ספררי ,אפוס של חיי ישראל ,חיי כלל ישראל בגולה.

')ב"ספר הקבצנים"( ,את ה"פונדק שהקיפוהו כרכום" ,את ה"חבורות חבורות של
שכנים משתטחים ושוכבים בחוץ" בליל-קיץ חם )אחת מהתמונות הנפלאות ביותר

·שכספוריו של אברמוביץ

-

"בעמק הבכא" ,קמ"ו-קמ"ח( ,את הכסלונים היוצאים

ב

.בשבת אחרי סעודת-הצהרים בזקניהם ונעריהם "לשאוף רוח בתענוגים" )"בסתר

הגבר הראשי באפוס ש'ל אברמוביץ הוא מנדלי מרבו-ספרים" ,יהודי

ספר שלם

היהודים" ,יהודי במעמד ביתר ובמושב גרפו ,יהודי במאכלו ובמשקהו ,בשיחתו

·של קבצנים .וכל הכללים האלה הלא הם לרוב רק רמזים וסימנים לכלל אחד גורל

רבדבררו ,בתנרער:תיר רבהעויותיר ,במחשבותיו ובהשגותיו ,וגם באפני ההבעה של

מהם ,ל "כל ישראל קבצן אחד" .אין היצורים החיים האלה חיים כל אחד לעצמו,

המחשבות וההשגות האלה; אולם ממולו וממעל לר ערמו אברמרביץ ,ערמו ורואה

את חייהם העצמיים ,הפרטיים ,מחוץ למחיצתו של הכלל ,אלא מצטרפים ~תמיד

את כל המעמד של היהודי הזה ,את כל המושב שלו ,את כל המאכל אשר הוא ארכל
ואת המשקה אשר הוא שרתה ,רואה את כל תנועותיו רהעיורתיר רעל-ידיהן הוא
מכיר בטיב מחשבותיו והשגותיו ,בטיב שיחר·תיר ודבוריו  -הוא רואה את כל זה

רעם"( ,את "הנשרפים" ההולכים בשורות שורות גדולות ,והקבצנים

-

·לכלל אח.ד למרות הפרוד הרב והגדול שביניהם הם באים לשכון זה בצד זה
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בוארת הצייר בעמדו נזחוץ ל
דברים ומסתכל בהם ,וממילא הוא רואה את כל

המגוחך

שבהם.

אברמרביץ ,שעיבר
פתוחה לראות ,איבר וראה את מנדלי היהודי בלבה אלא
גם את העולם ,שמנדלי זה נתון
בר ר איבר חי בתרנו .הוא וראה ,עד כמה אין אלה

נ
מצאים ביזtטח אחה עד כמה אין ביניהם ה
תאמה" .נירן שנושב רוח חם רימו·ת החמה

מגיעים ,ובעולמו של הקדוש-ברוך-הוא

אורה

ושמחה

-

ימי

אבל

וצום

ובכי

ממשמשים ובאים ליהודים".
בשעה ש"הזמיר בנגינות  -ישראל בקינות" .היהודי
מתפלל על הטל בשעה ש
העולם מסביב צריך לגשם והוא מתפלל לגשם בשעה

שהוא יורד בשפע .חרא אינו
מתמזג את העולם שהוא נתרן בתרנו וכאילו מ·תנכר לו.
התמונה אין לה י ס רה רקע
משלח ,והיא ציור של אנשים מ ש רב ים ,ה פ ר ר ח ים
בא י י ר .מכאן הנלעג שבאנשים
האלח .הצייר אברמוביץ רואה אותם על-ידי כך
כמגוחכים וכנלעגים.

בשעה שמנדלי מרבד-
ספרים מהלך בדרך ,נוסע בעגלתו הרצוצה ובסוסו
הצולע על ירכו רעדנו על-פני
שדרת ויערים ,אז כאילו ערמו עליו אברמרביץ,
הצייר אברמרניץ ,ומזרזו ומשדלו
בדברים" :יסתכל-נא ר· מבדיל במה שמסביב
לן ,יראה-נא את היפהפיה הזאת,
את הטבע המתקשט ככלה" .מנדלי אין נפשו
לדברים כאלה ,שיש בהם משום
נטרל תרדה ותפלה ומשרם הסח-הדעת מן הפרנסה,
אבל אברמרביץ מנסה כפעם
בפעם לקסום לו קסם במכחולו ולהעלות לפניו את
זמרת העולם אשר מסביב לו,
למען יחמוד אותר כלבר ,יאהב אותו וידבק בר .הנה
הוא מראה לו "שדרת כרסמיז בל
בלרכן ,לכנרת כשלג ,אצל שררות שורות מוצהבות

של חטים ושל גבעולי קטניות
גבוהים וירקרקים"" ,בקעה נאה צומחת דשאים
וחרושה של אגוזים לשני
צדיה .רב·תוכה שוטפת ברכת מים זכים כעין הבדולח

ו
זהרורי חמה בוקעים בהם וחופים פניהם
בתרדי זהב וקשקשי כסף" ,רעוד דמויות

יפות כאלה ,שלא היה מנדלי
רואה ארתך ברואי כלל ,אלמלא אברמוביץ ,המראה
עליהן באצבע " :הסתכל ויהבה
לבך ,שוטה שבעולם!" אברמרביץ כאילו מקבל פה
על עצמו תפקיד של שטן
ונעשה יצר-הי:רע למבדלי ,הוא "מעלה לר לתוך חטמר,
בעמדו באמצע תפלחו .ריח-ניחוח
של ערמות שחת ושל עשבים הנבלע באברים,

משתפך לפניו בנגינות כנפי
רבנים משמחי לב; משיב רוח חם על פניו ,מסלסל
פאותיו ולוחש לו באזניו :ראה,
אדם אתה ,יהודי ,ואל תבוא ,שוטה ,להדיר הנאה
מן העולם" )"ספר הקבצ
נים"( .ואם עיניו של היהודי סגורות ואינו פותחן אלא
בקושי רב ,מנסה אברמוביץ
לפעול פעולתו בקרבו ולהשפיע עליו דרך שאר
אברים ,הפתוחים ממילא .הנה
יש שהיהודי הזה  -הפעם נקרא בשם שמואליק,

שמ
ואליק הסמרטוטר ,אביו של משה·לי ,אשר ב"עמק הבכא",

 -שוכב לו סרוח
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על הדשא הרענן ,אבל
"עצום עיניו ומבשם ואבריו כבדים עליו" ,כבדים עליו מרוב
עבודה בששת ימי
השבוע ומרוב צרות ויסורים ,אז בא אברמוביץ ופורש לו את
"האדמה מתחתיו
כאם רחמניה" .האדמה הזאת ,הזרה .שיש והיא קשה ליהודי,
נעשית לו רכה,
רכה ונעימה .היא "מושכתו אליה בזרוע נחה .ובכל משיכה

ומשיכה היא
מחלצת ממנו את מכאוביו .חציר דק אחד מתלהלה ומחליק לו את
חטמו ואת
שפמו ,ועוד נטע שעשועים אחד מכניס ראשו לתוך פיו של חלוסו
וממען לר צרארו".
הטבע משתעשע את בן-האדם וחפץ לקנות את לבכר ואת דעתו.

כך חפ•ן אבר
מוביץ למשרד את מנדלי ,את היהדוי שלו ,המכווץ בפנתר ובעולמו
הקטן ,אל העולם
הגורל .מנסה לתת קרקע תחת רגליו .לברא יסדו מתחת לדמות
תבניתו ,לבל
תהיה מרחפת באריו כאותיות הפורחות; אולם דומה שהיהודי של
אברמוביץ איבר
מפנה לבר לבטלה זר וספור-המעשה של מ ב דלי הולך ונמשך

לעצמו
בלי יחס אמת אל הסביבה הטבעית ואל טבע הסביבה.

כז:מור ,היהודי
הזה הוא נלעג בעיני אברמרביץ ,הוא נלעג בעיניו .מפני
שהו !\-בעיניו משונה,
כריה משונה ונבדלה ,יוצאת מגדר-הטבע .אין כצייר
אברמוביץ מרגיש ב
חסרונו של זה .הנע ונד בעולמות עליונים ,ואיד לו חברו באיזה

מקום שהוא; אין
כמוהו חש במומו של זה ,שיסוד אין לר ושורש איד לו בקרקע,
והוא נראה בעיניו
כבעל-מום שדבק במומו ואינו חפץ לתקן אותו ולמלא את

חסרונו .ולזאת הוא בלעג
בעיניו עוד יותר .איד אברמוביץ קריקטוריסט בטבעו.
איד הוא מוסיף לפני גבוריו
העריות מגוחכות ,כדי לעורר גחון .איד השחוק כשהוא

לעצמו חביב עליו.
אברמוביץ איבר אוהב ,כשלום-עליכם ,את השחוק לשם שחרק.
איד הוא יוצר,
כקריקטוריסטים האמתים ,יצירות של פנטסיה ,כדי לשחק בהן.

אברמרביץ
אינו בעיקרו שוחק ,אלא לועג .אין הוא ממלא שחרק פיר .השחוק שלו

הוא תמיד זועם והלעג שלד
הוא מר .הוא לועג ,יען כי פני האנשים שהוא רואה הם

נלעגים בעיניו .הוא,
היודע את הדמות השלמה ואת הצורה המלאה ,וראה בעיניו

"שכלים נב
דלים" ,אנשים החיים מעבר לזמנם ולמקומם ,ונמצא שהם ממילא
נלעגים.

אין באבר
מוביץ מן ההומוריסט ,אבל הוא סטיריקן מהמיד הגבוה .הבל•תי-

מצוי .הסטירה
שלו היא חריפה .חדה ומחרוזה .היא חותכת בבשר החי כאיזמל
ח.ד ונרקבת
ויורדת עד העצמות ,רגם שם היא עושה את מעשיה .מגומת ואוכלת.

הוא מכה את
גבדריר בפולסיז ונורא ר מ ת א כ ז ר עליהם .השחוק שלו מפעפע

כארס וממית .השחוק הזה
הוא קשה ,מפני שהוא כבד :הוא יורד כגרזן חד ופוצע.

פה מתקרב אבר
מוביץ אל גבורר מנדלי ,וגבורו זה נעשה לעצם מעצמיו ולבשר
מבשרו .כשאבר
מוביז מגיע לפרשת הסטירה שלו ,קשה להבדיל ביבר רביד מנדלי~
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.אז יש שמנדלי גם מכה את מנדלי ,פוצע את גופר ונשמתו ,ואברמוביץ עומד על-
ושוחק שחוק אכזרי ,שחוק השטן ,כשחוק האשמדאי להמון ~תהפוכותיו

אמנם גם אז האמן שבאברמוביץ לרוב מבצבץ ויוצא ,מבצבץ ויוצא ונשק-ף

,ולתהלוכותיו המשונות של "ישראל המטורף" )גבור "סוסתי"( .אמנם שחוק זה אינו

כשמש מביד העננים .גם אז יש עוד בהשקפתו מן הבהירות והשקיפות המיוחדה.

.גביהם

של אמן-העיד .ההשקפה של אברמוביץ מצטיינת ·ת מ י ד בראיה חדה .ערפלי
העננים ,אשר מסביב לה ,יש שיעיבו את פניה; אולם לא יכסו אותה נולה .היא:

מצלצל ברמה ,כשחוק השטן ההוא ,אולם הוא מחלחל כמוהו באברים והוא צורב
\שורף כמוהו.

נשקפת תמיד מניניהם ,כשהיא מלאה עוד אור רב .השקפתו יש בה תמיד מן
חריאליות .רואה הוא ·תמיד דברים נהויתם .הוא אינו נבעת אף פעם מפני התהוזנ

כאן מתקרב הצייר אברמוביץ אל ציורו מנדלי והיוצר והיצור נעשים לאח.ד
א:ברמוביץ האמן יורד כאן לרגעים ממרום פסגת האמנות שלו ,מן המרחק הרב

ן.הבהיר של הרואה והמתבונן ,והוא מוסר אז את עסו למבדלי ,לזה העומד על-יד

של מחשבותיו ואינו מאפיל אף פעם נדי שלא לראותה .גם הבהירות של משפסיו

'ימינו ,והוא כותב מפיו.

היא הבהירות של האמן ,של האמן הנהיר.

כן ,גם כמנדלי המוכיח והמיסר ,החכם והמתחכם ,יש הרבה מן האמן

אברמוביץ .ובכל-זאת כשהאמן אברמוביץ יורד למדרגה של מנדלי ,הוא מוריד

ג

על-ידי זה הרבה א·ת שכינתו האמנותית .הוא מורידה אז למטה מעשרה ומצמצם

כסטיריקן קרוב אברמוביץ למבדלי .מלא הוא חדרו והמצאה כמוהו ,וכמוהו

אותה בחיי מנדלי המצומצמים .שכינתא זו אז בגלותא .היא אז עם מנדלי יחד
בצרה .וגדולה היא הצרה ורבה בחיי מנדלי ,עד שא :iרמוביץ מוריד על-ידיה א·ת

.הוא חריף ,ובקי כמוהו בהסית אצבע לשם דיוק עמוק ובשלוח יד לשם רמז רחוק.

יודע הוא לדבר כמוהו כלשרן נוכח ולכרן אל הנסתר ,להיות שובה הלנה זו ונותן

שכינתו האמנותי-ת ומצמצם אותה .הוא כאילו מורידה אז ,למען העלות את מנדלי·
אליו ,למען יצרף ויטהר אותו מכל אשר דבק בו בהמשך הזמנים והימים ,למען יסיר

·דעתו על האחרת ,להיות מדבר במשל וחידה ,להוציא מקראות מידי פשוטם

ולדרשם כמיד חומר ,להיות דרוש דרשות של יופי או של דופי ולהיות יוצא ונכנס

מעליו את אבק-הדורות ויחזור ויעשה אותו אדם יפה ושלם במובן האמנות היפה

ב.הן לפרדס העליון ,והכל על-מנת לשלוח משם חצים ואנני-בליססראות אל לבות
.בני-אדם ,לעקם גם פסוקים ואותיות ,נדי להוציא דבר המגנה מפיו .בקצרה :בקי

של אברמוביץ .הוא לובש לזמן-מה את כלי-זינו של מנדלי עליו ,נדי להלחם בו

הוא אברמוביץ בכל דיני השנינות היהודית ובכל דרכי הלמדנות הזא 1ת ,להיות

ולנחול עליו את נצחובו.

אברמוביץ תופס כל מיני כלי-זין ,ואף כלי-זינו של מנדלי עליו ,כדי להתגבר
על מנדלי .חפץ הוא לזקוף בכל האמצעים את קומת היהודי שבכפפה ,לישר אוחר.ת
שכלו ותבונתו ,לרפא את שבר לבנו ,לפתוח את סגור עיניו ,למען יראה את

א:ומר מעט ומכון הרבה ,להיות משמש ב"כי" אחד ,,ב לשונות ולשלוח לשרן
נחרב חדה בעלת-פיפיות אל ארבע רוחות העולם .אברמוביץ האמן הוא כאן יהודי

שנון ולמדן ,שכלי-מלחמתו אשר עליו הם כלי-מלחמתה של תורה .הסטירה שלו
.היא הסטירה היהודית האמתית,

העולם היפה שמסביב לו ושב אליו ורפא לו .לשם חפצו זה הוא משתמש בכל מיני
האמצעים ,אף באמצעים שיש בחם מאותן הארחות העקלקלות של השכל היהודי~

ויש בה מן הפרסים הרבים והדקדוקים ומנל

·ה??צוו·ת והנובות שתלו בה .יש בה מן המרירות הגדולה ,ממרירות של אנשים,
.אשר התאכזרו עליהם הרבה והם נאלמים לא פתחו פיהם ,עד אשר חמת אין-

שהוא חפץ לישר אותו .לשם מטרה יפה הוא משתמש אף באמצעים שאינם יפים.

אונים עלתה וגדלה ונהפכה בקרבם לחמת פתנים .הרוח של הסטירה הזאת הוא רוח

אולם יש שאברמוביץ רואה ,כי כל האמצעים הרבים ,היפים ושאינם-יפים,

הסטירה היהודית .וכשהרוח היהודי הזה נח על אברמוביץ ,יש שהוא נעשה יהודי

שהוא משתמש בהם ,כדי לקרב את היהודי אל המטרה היפה ,אינם מקרבים אותר

התקרבות גדולה אליה .יש שהוא רואה ,כי המום שבגופו ובנפשו של היהודי קבוע

ג.מור בכל הויתו :מיסו הוא ומוכיח ,מורה לבני-אדם דרכי-החיים ומלמד אותם

הוא ,ואיד הדבר עשוי שיתבטל מפני לעגו ושחוקו הרב .אז רגשי רחמים גדולים

פ.רק בהל כרת זרן-ארץ .הוא מדבר אז במשל ובמליצה ויש שדבריו הם דברי-

ורבים תוקפים את אברמוביץ .המון רחמים מתעוררים בלבו .לבו של אברמוביז
נעשה אז מלא על כל גדותיו אהבה וגעגועים וכמו מעביר הוא פתאם כל עוברת

.חכמים בלבד :התבוננות מרובה וציוריו·ת מועטה ,כללים רבים בלי פרטים אחריהם
.או לפניהם .לא תמיד הוא נרתך אז ושרת לעין לראות ,והוא מלא כומרן משפטים

אז

רואה

אברמוביד

חרוצים ואמרים שנונים ,פתגמי-מוסר ומאמרי-חכמה ,ויש שנדמה לנו כרלר כאיש

עמו .הקטיגור סוגר את פיו ואת מקומו לוקח הסניגור.

ה.מוסר והחכמה ,ולא כאיש-האמנות.

פתאום ,כי מה שהיהודים הקבציאלים חיים בעולם שאינו שלהם ,יושבים כאן ורואים:
חלומות באספמיה ,מצפים תמיד לדברים שלמעלה מן הטבע ומן המקום והזמן ,בא_,
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מפני "שהעניות והשפלות והבטלה והיסורין מרגילים את האדם לתקוות ודברי-
הגאי ,שלא כדרך העולם" )"בעמק הבכא" ,קמ"ר( .אז כאילו הוא רואה ,כי כל

מעלים חן לפנינו .לא זה בלנה שהוא נזהר בספר זה בכני-עניים ,כהירש,לי
ומשה,לי ,ומהם יוצאת לנו כאן תורה ,אלא שהוא נזהר גם בכנוד אבותיהם,
בכבוד לייזיר-יענקיל בעל-התפלה בכסלון העיר בימים-נוראים דנכבודו של

יהגלות ,וחילוק רב יש בדבר :אנשי סדום בטבע בריי·תם היו ,ככתוב ,רעים וחטאים,

שמראל,יק הסמרטדטר ,שניהם יהודים "קבציאלים" אמתים .הוא רואה עתה את

ה:מעשים של ישראל ,שיש והוא רואה אותם כמעשי סדרם ,אינם "אלא מעשי

שניהם כטפוסים אידיאליים ושרפך עליהם אור של אידיאליות .אברמוביץ כאילו
מוצא פתאום ,כי "אין לך דבר מסרגל לפיוט במזה מרובה כל-כך כמו העניות".

זאנשי הגרלה ,אפילו הצדיקים שבהם ,על-כרחם נעשים פעמים חטאים  -העוני

והלחץ ,אמרו חכמינו ,מעבירים את האדם על דעתו ודעת קרנו" )שם ,רצ"ז( .הוא

דורש אז פתאום אל הסבות והמסובבים ,חוקר את הגורמים והתוצאות .אף כשהוא

זהרנה דברים הוא מוצא עתה

בענידת :

"עניות

מחכימה ;

עניות

מכשרת

את

ה:נפש להרגשה ולמזות טובות; עניות מרבה שלום-בית ,מקרבת לב אבות על בנים

'מקלל עתה ,לא אותם הוא מקלל ,אלא את הגלות .שהיא הניאה אותם לידי-כך.

השחוק שלו ,שיש והוא בא גם עתה על-ידי טבע הדברים והרגילות הטבעי·ת ,כמר
ניטל עוקצו .הוא אינו מתכון בר עוד לשם עקיצה ודקירה ובא כמו ממילא .הנה

·ולב בנים על אבותם" )"בעמק הנכא"(. ,ג"ש אברמדניץ מוצא עתה בעולם זה של
עניות כל טוב רכל יפה וכל נעלה ,והוא מיפה ומעלה את העולם הזה .הוא שופך
על עולם-עניות זה את כל רחמיו המרובים ,עד שהוא מרכך את הקליפה הקשה

לשמים ונושאים-ונותנים בדבר מספר הכוכבים ,שכל אחד מברך את עצמו ,כי כה

של העניות המנוולת והיא יוצאת להאיר באור פנימיותה.

כשהיהודים יושבים בחבורה גדולה נאחד מלילי-הקיץ הנהירים ,נושאים עיניהם

אכן תודר אברמוביץ הפעם יותר אל פנימו·ת הדברים משהוא שם לב אל

·יהיה מספר האדומים שלו אר מספר הסלעים ,בא הדבר כמר ממילא ,כי הלץ
שבאמרמרניץ מעביר אז על-פני היהודים האלה .,פרה אדומה כרסתנית ורעבתנית

החיצוניות שלהם .רואה הוא יותר ללבב .יתר על כל ספוריו של אברמוביץ מכניס
אותנו "בעמק הבכא" אל העולם הפנימי של היהודי ,פותח לפנינו את לבבו.

שנדדה שנתה ,ההולכת יחידית בצדי הרחוב ולוחכת ירק עשב שם ,וכשמגעת

למרבץ היהודים היא מחזרת אחוריה כלפי כברדם וערשה בפניהם דבר שלא כמנהג

הסניגדר מבקש לו טעם והסברה

לסביגוריותו ,ופותח-פתח-חרטה

לעצמו,

שחיה

קטיגור לאנשים האומללים הללו.

·ד:ך-ארץ" )שם ,קמ"ח( .אין פה כרבה יתרה להקניט את היהודים הבטלים הללו

אבדמוביץ דואה כאן את האנשים אומללים ,וממילא ,שאינו דן אותם ואינם

וללעוג להם .הלעג בא כאן ממילא .השחוק הזה הוא שחרק-רצון .אם חפצים אתם,

מוכיחם ואינם מיסרם ,אלא מרחם עליהם .ואצל אנרמוניץ אם תוכחה ,אז תוכחה

הנה יש כאן אף מעין הסכמה והרכנת-ראש כלפי היהודים האלה ,כאומר ראו-נא,
·מי הם המקניטים אותם רמי הם המשדדים א·ת רבצם של ישני-עולם ואסירי-תקרר

גדולה ,ואם וחמים ,אז רחמים רבים

-

כל מדת הרחמים ההיסטוריים של יהודים,

אנשים ז~ומללים ,שחיו זקוקים תמיד לחם .כל נאד-הדמעות של אלפי שנות גולה

א.לה".

כאילו נתון בספר חזה .מקרבן פה הזמיר הישראלי ,בעל-התפלה בימים הנוראים,
~שופך את נפשו בתפלת "אתה זוכר" ובדבר~ הנביאים ,מסלסל בגרונו את "זכרתי

כן יש ונהפך לבר של אברמרביץ עליו ,כשהוא עובר "בעמק הבכא",

לך חסד נעוריך" ומעיו הומים ליבוים ענדו כ.כזי שלבבו צר עליו ומלא צרח ומצוקה
לכל אשר הוא רואה ומרגיש נימיו .חיחדי נוכה אז ומתחטא כילד קטן" ,כילד קטן

ד

"בע~ק הבכא" הוא ספר של רחמים .מדת הטובה של אברמרביץ ,מדת
ה:רחמים שלו ,מרובה כאן ממד·ת פורעניות ,ויש שהוא מררנה כל כך ,עד שהיא

ז.נשרבנ שפתיו ,דמעתו על לחיו ומתגעגע והומה בקול בוכים :אוי ,אני ,אב הרחמים!
אוי ,אוי ,אבי שבשמים!" ואתו בדנה גם אברמוביץ .גם הוא כאילו עוזב פתאום את

מגיעה לגבול ה ו ח מנות .אברמוביץ נעשה פה למין אב-הרחמים ,אב-הרחמים
לעביי וחולי עמו .הוא נעשה כאן פה לאלמים ואוסף אליו את כל האובדים והנדחים,
גם את אלה שהוא בעצמו הדיחם מעל פניו .החושך והדלות ,שבחשבו לאברמוביץ

מכחול-הציירים שלו ולוקח כנור ומנגן בו לרוח היהודי החומה בקרבו .איד הוא
עוד כולו אוביקטיבי רדיאלי ,ציורי ותאודי ,אלא הוא בנגוז מנגן ,לפי הנגוז

הערלה מלב היהודי החומה ".אף הציורים שלו הם עתה רכים יותר ולבביים יותר.
האור הוא רפה יותר ויותר כהה ,כאלו נשקף מבעד לאד דק כחלחל ,אד העולה

ברוב ספריו לחטא לישראל ,לחטאת הבטלה רהכסל -בטלון וכסלון שמות שתי
ערי-ישראל הן בספרריו של אברמוביץ  -כאילו נעשו בספר זה למצרה ,למעשה
טוב ויפה ,הראוי מצד עצמו לקבלת שכר .יאה כאן עניותא לישראל ,רמי שהוא

מתוך דמעות עיבים רנות-רנות".

גם בשעה שאברמוביץ בגלה לפנינו כ.כזלי-~tרחנזים קשה להבדיל בינו ובין

עני  -אברמוביץ עושה אותו גם יפה ,מוסיף לוית-תן מיוהרה לפניו ולמעשיו והם

)
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סובייקטיבי ביד ספרי אברמוביץ ,הוא כמעט האובייקטיבי מביביהם .דומה ,שבספר

מנדלי .הוא מקרב אז את היהודי ,עד שנעשה קרוב אליו מא.ד הוא מלא אז אבחה

הזה ,ספר חייו של אברמוביץ ,הגיע לכן להיות רק מה שהוא ,להיות רק צייר .הספר

כמוהו ,דכמדהר הוא באבק אנקת-חשאיך ודמעות חשאיות מתגלגלות ומשתפכות על'

הזה הריהו חסר אף המסגרת החיצונה של הספור .כאך ציורים ,בודדים לעצמם

לחייו .הוא כמר משלים אז את היהודי רא·ת חייו וכאילו מוצא אותם שלמים זיפים.

1

ובבדלים לעצמם ,באים אחר ציורים ותמונות רודפות תמונות .תמונות של חיים

אברמוביץ כאילו שוכח אז את זה לעומת זה ,אשר עשה אלהים ,את זה ,שעשה

ותמונות של טבע .אלה הם ח י י ש ל מ ה .הוא חי במה שהוא ר ו א ה ,במה שהוא

אלהים את היהודי שרנה מסביבתו ומובדל ממנה ,עד שאיד אחדות וקשר ביבר רבין

מת ב ו בך.

מקומן ,ביבר רבין זמנו .הוא כאילו שוכח ,שהיהודי לבדד ישכון ניד הגויים רעל

הוא ישבר יותר

-

כמו שהוא אומר בעצמו בהקדמתו לספרר

-

ב"עמוד והתבונן" מאשר "בקרם רעשה" .נח-התפיסה גדול ורב אצלו על נח-הנתיבה,
על הנח-הפנימי ,המפכה רעולה מתון רצון של הריה ,עוררת אר לא-עוררת ,אבל
בלתי-נראית .איד הוא בעיקרו חרזה ,אלא רואה .הבה הוא מספר לבו באר·תה הקדמה.

סביבתו לא יתחשב .בשעה שאברמרביץ בעשה למלא-רחמים ,דרמה שאינו ודאה:
ערד את מקדר הרחמים שכלבר ,איבר רואה מעיד זה מאיד הוא בא ,למה-זה הוא

מרחם כל-כן את היהודים ומדוע זקוקים אלה כל-כן לרחמים .החיץ שביד ..,יח

כי כשהוא רואה את עצמו ילה הוא רואה את עצמו "אץ ברגלים ועתים עומ.ד
עיניו משרטטות על כל סכיניו ואזכיר קשובות וזקופות

היהודי רבין החיים שמסביב כמר נפל עתה .עתה לא ערד "הזמיר בנגינות וישראלי

בקינות" ,אלא כשפני בך-ישראל או בת-ישראל זעומים" ,כך פני השמים זועפים·

כ אזני

ומתקדרים בעבים ,ואויר העולם נדלו אומר אבלד•ת" .בשעה כזר "עשב שדה וירק·

ה ארב בת" )"בימים ההם" ,קע"ח(.

הוא ידע גם אז ,נמר שהוא מספר

שם" ,שיחת הצמחים וזורעי הגבה ,השיר שהמים הנוזלים מבעבעים ואומרים ,רמה
הצפרדע מקרקרת ,שקרעה עד צראר באגם ברפש ולוטשת עיניה הגדולות" ,והוא גם

דשא נובלים ,עצים בפרפי קדמה מזדעזעים לפני רוח רמיבבים ואומרים קינות על
העל~ם המתחילים להתכמש רעל הקרחה בצמרתם עטרת ראשם .בעלי כנף אבלים,

נענה לה בקול וכמרה ידע לקרקר .רכן ידע להיות גדעה כפרה ,הומה כמר החתול
·ומצפצף כצפור .ה חיים ש ל אל ה אשר ה יו מ סביב ל ו ה יו חייו .הנה

עומרים עצובים איש על סבכו ואיש על סעיפו ,מתגרדים בחרטומם תחת כנפיהם.

ברשאים עין ומביטים כה רנה ,מנדנדים ברצתם ופרצים פה רגרהקים ובכנסים לתוך

הוא מספר לנר גם בספר עצמו ,כי נהירתו בער "היה מהיר להכיר בטביעות-עיבר
כיל ·תנועה זרה ודבור משרנה של אדם ומפליא לחקות אותם בכל פרטיהם מעשה

קניהם וישנים בלא קריאת שירה של ערבית") "".בעמק הבכא" ,רפ"ח(.
כשבך-ישראל חי חיים של צער ,יגע למצא את מחיתו ראינו מוצאה ,מתענת

!זמך" )שם קצ"ח(" .חיי שלמה" הם חייו של ליפא הרארנני ושל איזיק-נפחא רהירצל
·הנגר ושל ר' חיים יי' בר רו' ירסיל ושל יחנה-סרסי וחיה-גרונא רעוד יהודים
\יהודיות כיוצא בהם .מלבדם ידע וראה את הנכרים ,ואת עולם הנכרים רגם את

על עסקי פרנסה ואיד לד ,אז "הירח משמים משגיח אל מחזה-תוגה זה והיה עד·
בפרנסת בני ישראל" )שם ,רצ"ה( ,רואה הוא אז "את עניו ואת עמלו ואת לחצו~
רעל חוג שמים מתהלך לו אט וצורתו עצובה".

עולמו הגדול של אלהים בשמים ממעל ובארץ מתחת .הוא חי א•ת כל אלה אשר ראה

ה

 tאשר ידע ,ואלה היו חייו.

ברחמים וברוגז זוכר אברמרביץ תורת אברת ומוסרם וחסדם ותוכחתם .בכרס·

אכן נ"חיי שלמה" נגלו לפנינו חיי האמת של שלמה )כן קרא אברמוביץ

היגון שלו ובכעסו הוא בנר נאמך יהודי .מכאך ואילן הריהו צייר ,צייר בהיר-

לעצמו בספר-חייו; לא

המראות ,אספקלריה מאירה ,אשר ממנה נשקפים באור בהיר פני אלה הקרובים

מנדלי,

שאנו מוצאים אותר הפעם ,בהקדמה ,כמוכר ספרי

שלמה ומוציאים לאור; הוא רק הסב שם שלום לשלמה( כחיי איש שהשלדה האפית,
הפירטית שלו .אברמוניץ בגלה פה לפנינו נולו כמספר ,המספר מאשר קרה והיה
".בימים ההם" ,מבלי אשר ישחק ומבלי אשר יבכה ,ני-אם אשר יתאר .רק לעתים

אליה .ננוכה מוצבעת זר בין חופיה ,רואה ראינה נראית ,כך עין זן ,עין האמן.

מביטה נכחה ואינה מגלה את אשר במעמקיה .איך אברמרביץ מספר לבו על-דבר

עולמו הפנימי ,על-דבר עצבך ,משושן ,שברר ,מארייו ,שאיפותיו ,תקוותיו;.
עולמו זה העולם אשר מסביב לך ,חייו הם חיי מנדלי ,וגם חיי מבדלי אינם חיי.:ם
שלן ,אלא חיי אלה ,שהוא נושא בקרבו ושהוא בא עמהם במגע ובמשא .אף הספר
"חיי שלמה" ,אשר בו אמר אברמוביץ לפתוח את ספר-החיים שלו ,גם הוא כאילו

·רחוקות מאד הוא טובל פה את עטר  .במרה אדומה אר שחררה .הוא מספר פה,
בספר-הזקנה ,מאשר ראה בימי-הילדות הרחוקים ,והדברים מקבלים את הצנע
זהגרך של הימים ההם ,ימי-הילדות ,הזכים וטהורים והשקופים ובהירים כענני ברקו.
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הם הולכים ונעשים לתמונה פירטית שלרה ,רבת-אור .נטיח יתרה יש לאברמרביץ'

מספר לנו רק ספרר מהחיים "בימים ההם".

ב.כל ספריו להיות זוכר נשכחות וכותב זכררנות :ה ח י י ם ש ה י ו ל ז כ ר ו ך ב מ ו ח

הספר "בימים ההם" ,שהיה ראוי להיות על-פי תנובתו ותכניתו לספר היותר
).
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ו ל ק ב ו ע י ם ב ר ו ח ,ה ם ה ם ה י ו צ ר י ם ת מ ו ב ה ,תמונה שלרה ושלמה .המרחק

מטהר ומשרה ומישר ומחבר ומאחד ויוצר

את

השטח

האח.ד

לפיכך
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הלוטה בערפל .בהפככם הרבה בספרי אברמדביץ תמצאו זעיר-שם זעיר-שם פעלים

שנתנו לפנינו בתמונה של עבר ,תמרנה זו ,החשובה כל-כך בספדו-המעשה ,בספור

על-אודות מה שנעשה ,קרה והיה ,אבל תמונה זר של לשון הולכת ובטלה בששים
תמרנר·ת של הרה ,המתארות את הדברים כהרים ונראים ומונחים לפנינו .ולא זה

אברמוביץ ·תמיד לתאר את חיי העבר ,את מה שהיה ,את מעשי האבות ,שהוא רואה

אותם רק סי מ ז לבנים .את הבטיח הזאת יש להכיר בכל ספריו ,וכשהוא נוטה

בלבה אלא שגם בהשתמשו בתמונת העבר איד דרכו של אברמרביץ להשתמש

אותם המשך מחיי העבר ,הם פחותים מאד בערכם .די להזכיר את "השערה"( .אולם

המראה על הפעולה שנעשתה פעם ונגמרה מלאכתה רעשיתה פעם אחת ,אלא

בספרו האחרון ,כאלו נחל את הנצחון האחרון על כל הנטיות הצדדיות ,וכשרונו,

זאת תמרנת העבר ,שאבר מוצאים פעמים וכרת במשנה ,התמרנה של "היה מהלך",
"היה אזמר"" ,היה נוהג" וכיוצא באלח .גם בזה הוא מתקרב אל ההרה ואל תארו

ספרים של אנרמרניץ העולים על ספר זה בכמה בחינות ,אם בבחינת העומק והרוחב

הדברים כהדים ומנחים ונחים.

שלהם ואם בבחינת הרגש הרב הפועם בהם ,אבל בבחינת האמנות השלמה איד רוכזה
לו ביד ספריו .יש בו משלמות האמנות וממזת הצמצום שלה .כי כאיש-הצבעים

דרמה כאילו חיתה לאנרמרביץ מעיד נטיח נגד העתי,ד חברתן מקרם לזמירן להתנשא

ממנה הוא כאילו נוטה מן הדרך )ספוריו מהחיים החדשים ,עד כמה שאינו רואה

הרבה בתמונת העבר הפשוטה ,המחלטה ,הרגילה בעברית ,בתמונת העבר התנ"כית,

יש שבטיה עיקרית זו נתערבה לו בנטיות אחרות ,לא-עיקריות כל-כך ,אבל פה.

בזו המראה לנר את פעולת העבר כהרה זמן יזרע ,כיש ונמצא ונמשך איזה זמן.

כשרון הצייר שלו ,נגלה לעינינו בטהרתו.
ועל-כן ספרו האחרון של אברמוביץ הוא כולו ספר של אמנות שלמה .יש

נאמרו ,משתמש אברמרניץ בתמונת העתיד ערד  sחרת מאשר בתמרנ·ת העבר.

ולהתרומם ולנתק לגמרי את אסוריו הארציים ,המציאותיים .כמעט שאיד אברמדביז

יש לאברמוביץ לפעמים נסיה לגדישת צבעים .יעז כי הלבוש מושך את לבו ,לכן יש
שהוא משחד בעדו נכחו ועושה אותו גדוש בירתו .אוהב הוא לעמוד הרבה על

משתמש אף בתמונת העתיד הבאה בתנ"ך במקרם עבר הנמשך והולך זמן יזרע ,זאת
התמרנה של "דאז יעלה" )בראשית ,ב ,ר( "ככה יעשה" )איוב ,א ,ה( וכדרמה.

פרטים ולצייר אותם בכל הדקדוקים .שש הוא בגובים ,ומדת צבעיו אינה לעולם

במקום תמונת-לשרן זן ,התנ"כית ,הוא נותן נמעט תמיד את התמרנה התלמודית,

מחוקה .אולם לא כן בספרר האחרון .כאן הוא שומר על המזה הראויה .ביתר ספריו
אנו רואים זאת רק בציורי-הטבע .בציורי הנוף והסביבה הצייר שבו מתגלה תמיד

שנזכרה למעלה •1

אמנם חיתה ,כנראה ,ערד סבה אחת ,אשר הסבה בזה ,כי אברמרביץ יבכר

בגדלו .יראת-הכבוד שלו מפני ההוד שבבריאה היא כל-כך גדולה ,עד שהוא מוצא

תמונת תלמודית זד על-פני התנ"כית  -מה שבקש נסגנרנד את הבהירות ואת

לו כמעט תמיד את המזה הראויה של צבעים ,למען יתאר אותו .כאן איד אברמוביז

השלמות של צבע הלשון .הוא נזהר מפני טשטוש הגנרלים ומפני הערבוב של

מוסר אף פעם את עטו למבדלי לכתוב מפין ,אלא מצייר בעצמו ומתאר בעצמו,

סדר-זמנים .מפני-זה גם לא היה זוכר להשתמש ברא"ו המהפך ,אם להפוך את
העתיד לעבר ראם לעשות את העבר עתי.ד בזה הפך אברמדביץ את כל סדר

מצייר ומתאר בחוש ציורי ותאודי גדול ורב .מה שאיד כן נתאורים וציורים אחרים.

פה יש אשר רוח הציור והתאוו סר ממנו לרגעים ,ובמקומם באים הצבעים.

הכביד של המשפט העברי רעשה אותו מסדרו ושקול וקצוב ומזריק .המאמר

_____

הצבעים המאליפים .אולם דבר זה איד למצוא בספרו האחרון ,נספר חייו ,שהוא
כולו ספר של אמנות טהורה.

 1אפשר שה•תה פה השפעה ;:שפה ה•הזר•ת·הסרזברת ,אשר עו-פ•ה עיבר אברמזב•ז
את רוב םפודיי עבריים .ה"א•מפדפקטןם" חברמני א•ננז ב•הזד•ת·המדזברת ,ןתמזנת

ה"פדפקטום" דומה פח ממש או תמזנת ה"א•מפדפקטום" שבמשנה ,ווכן אפשר שכשהגיע
אבדמזב•ץ ו•ד•·כך ,ותרגם את םפד•ו מ•חוד•ת-מרובדת ;:עברית ,תרגם פםןק בצודתז .השפעה
מע•ז זו •ש אדו• והניר גם בפרטים אחדים שבםגנןנז .אבדמוב•ז כותב ;:וזב "בו ביום",
"באזתו •דם" במקום "ביזם ההוא"" ,באותה שעה" במקדם "בשעה ההיא" .הקדמת כנדי הדומו
;:שם כאז היא עו-פ; הארמית )"משפט ושזז משנה" ודיים ,עמדו  (3ומתאימה היא או ח•הזד•ת

בכל מקרם שאנרמוביץ נגלה אלינו בטהרתו ,הרי טהרת הציור והמזות
המיוחדות של הצייר מבהיקות לפנינו ומאירות לנר .דבר זה יש להכיר הרבה
גם בסגנונו ,שבכל סגנון של ירצו וסרפד מובהק הוא האדם המובהק .סגנונו של
אברמרביץ הוא כולו סגנון של מצייר ,סגנון של אדם ,הוראה את הדברים הרים

ונחים ומונחים לפניו .ולכן איד אברמרביץ מדבר תמיד אלא בהרה .איד דרכו להיות

האשכנזית .דברים סשותפ•ם כאוח •ש עור ;:מצוא בםגנונז שו אבדמוב•ץ.

פונה בדבריו הרבה כלפי העבר ,המכוסה מעינינו ,רעוד פחות מזה כלפי העתי.ד
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צת ,שנויפו עולים תמיד למעלה והולכים ומסתבכים שם
ה.עברי ,הפנטסטי במק
בשה אצלו פשוס 'ותר הוג•בו• 'ותר .האו

ומתלכד•ם בא•ן-סוף שב•ן העבר לעח•,ן ע

גזשה א·ת הפרוזה העברית פרוזה.
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רכי לשובר וסגנונו אל דרכי

ועל-ידי-כך התקרב אברמוביץ הרבה בכל
שגב דשל החב•ן לא האח•סה לרוחו
הלשןו והסגנןו של המשנה והמדרש .שפח הנ
גדול לו מהלך-נפש ולא מעיו הם ההומים

חר ,למעלה מזה ,שחרא בת
לא זה בלבן ,שאין הר פהו צבפה ,אל ע -ולם אפש אין בספוריו תאו·ת-נפש עזה,
בציצת ראשו של אדם ותצב
.
ררי
בספ
נפש
ה
יה.
רות
מסג
מ
רגת
חו
ל ה
אלא שנכלל אין הוא יודע
דול איד הנפש פה היא כאן כולו בבפעל .כ מ •
הפועלבערה שתצא ותהיה לל חב ג
1

•

1

חיות נשמה ,אבל כל הנפש הזא:ת
צאת
"רם ,ומעוטף בר .איד הנפש יר ' '
-

אברמרביץ היא נח פועל בגרף ,ונח
בספרריר יש בו נפש,
שאברמרביץ ראה והראה
צא נתון גרף זגו
ל
,

פני עצמה .עולם הנשמות איבר כאן ער

רכל החיות והנשמה  -הכ נמ
ו•ב' נעשית להריה גםר•ובשל אברמוב•ץ א•ז אבו עד•ם
~חח א ה
פה במדרה ומה
בקראנו בספו התרוצצות גדולה של הנחרת הפנימיים
לכן
מו.
לעצ
בדל
ל עולם
לס מירחה נ גברריהם .איד אנו -רואיםאי כאןאנו  ,רואים כאן התנגשות גדרל ה ש
נפש עזה של
שאיפרת לשאיפות ,ניד מאריים
ל מלחמת.-

אשר לאדם והתנגשותם יח.ד כמר כן יגרול ה בין
חמה
הבו
החת
ו
מות
רומ
ההת
ות, ,בד ,גבעו·ת חוגרות לגיל וגטת
פנימ י זה ,בעולם פנימי אח ו ' למל יים מן ההתעורר
אמנם יש
הח ,
למאריים .איד כאן מן הפ
:iנים
תוסם שכאן מישור רחב ,ש ולים רב:iנער·ת שיאי הרים ועמ ו
ה
ו ,
יים
הכל כאן מציאות .הח
כאן רכסים גד
.

ובוררת ומהמרדות ,אב
פחתים

,

ל איד

הפתוחות מתחתם.

דם וי-יוונים אליהם פה החיים

גדולים לרגליהם ,תהומות
יץ חיי בני א
Iאלא צומחים וגדלים .אף
כן הם בספרריו של ל מרנ
אבר ה,יצורים שאינם חעיבדיים,החיה של האמן אברמוביז
,
ש
ואף
ים,
החי
רנה
לי-
של יתר בע
,
החי .העלתה למדרגה הגבוהה ה
הדומם יש שעולה פה רמ תעלה ,למדרגת ל
יורי
צ
ל ם את החי באמתה אהוא ,בעיני הצייר-האמן יסוד ~
,חיתה מחיה הכל ,אר ם ג האדם כעץ-השד "  ,הנדל יסודי ,עיקרי ,ה,בדיל
ל יתר בעלי-החיים, , .
,
ל
יכן איד אברמוביץ ודאה מ ,ספר לבן ,כי עוד נהירתו
ש
מזר
מזיגה של צבעים וכתמים .פ י הבריאה הנה
חראזודרצו ובשר-ודם הם ,אפשר
אחד
.
כותי בין הסוגים השרבים מסוג ,
ה
אי
ם ובה,מה .שמח לומר חרשים 'להם מרגישים .יגון ושמח י·
'
נער נצנץ בו הרהור
זה " -אדים כיוד שרוח ו ב ו ה י ה מ ,א' ו ת ם ה ר ה ו ו י  -ל ב,
ל
רוח אחד לכל .וכל נע ל י החי ,
ים ,א לא ב ק ב ע ב ל בי"

אם גם חרוש הוא סגנונו של אברמו לגבי
ביץ והולן עם קרעי-הלשון התלמודיים
שיקדמו לו  -אף הסגנון של צוייפל ,הש
בדתןוטףלהם לקבוע לעצמם מקום וצורה ,אינו
ר:המדרשיים ,שהוא ממססאלהא שותםהיור ביאינומיו ,איבר בכל-זא·ת סגנון חדש .אדרבה ,אגומר-
ה;סגנון שלו  -או לגבי
וצק והמחובר ביותר

-

,

"<
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ב.יץ לקח לו מן הקבוע בלשון ,בספר ובחיים היהודיים ,מן המ
שלו איבר עוד בכחיבת שמא ,אלא ברי
אל היהודי השומר על דתו ,מזה ראה
שהמיקר גדול ,כי הצבעים יהיו אמתיים וביברים".
הוא לכל .לצייר שבאברמוביץ היה עורבים ,כן היו צריכים להיות באמנים ובטוחים.

כמו שמן הצורך היה ,שיהיו של
מים ורק מן הידוע ועל-ידיו אפשר לעלות ולבוא אל
הם היו צריכים להיות ידועים לכל,
ה.בלתי-ידוע.

ידוע והבלתי-בראה,

אתו
אלחים ' אשר יש ותצא פתאום רת ב~
,
רך ,
א יודע את סערת

,

לא 'םחפק במ>זרס שסוח:rעצם ושוםת:rתאור שבבת•ן ,עלום מלא
זה
כוון עלום מלא של שמוח-עצם ושל
ל
רד ,המלא צעמ•ם צוורו,ת הוא ,,., ,
מלא
ולם
ע
רים להיות תארים ממש ,ולא הפלגה ציורית של מי שחוזה
התא
שימות-תואר ,ועלבוו .וכן אבו ורא•ם אח •ברמוב  rשלוח אח 'דו בגדוד• הסרפ•ם
הכל ברחוו ובדמ• מהחב•ן עוד הבה ,מבקש ומצוא בהם חרבה לעהש•ר את לשובו,
חעבףם הבר•ם שוהרמראוח ,האו לקח מן האגהר שבחלמןו ומן הדמרש ,מרסור-
לעמן תה•ה לש הר ,מן הסל•חוח והק•ובת הופ•סו•ם ומספר• החק•רה ,הדרש
התפלה ומסדר-התג בספריו החלק של בעלי המשנה ,שהשמ•תמש לא רק באוצר
ו.הפשט ,אבל מכ
ריע אלא גם בםת לחו•pהם בלשןו לודכר•הם בסנגןו ,שהם ורב•
>Jל•תם הגדלו חורב,
ו'בו שב•ם רכות אח הרקו רק כדבףם ש•ש בתם גפקא-מ•בת
החלכן ,אנומןחרבההעלכה היבשה העביר אברמוביץ את זה לגבולות האגדה.
להלכתא,
סגנונם של הסופרים העברים

העולם הנגלה .העולם הבסתו,
האי-ולה הנפש פה מעלה ודופקת על שערי שחק.
נספוריו .רק לעתים רחוקות מאד ע

ואחרונים

הרבה את סערת הב

זtציררי-תאורי .מי שמראה עינים עיקר
ולם שמחוצה לו מושך את לבו ועיניו אחריו-
.בקרבו ואינם נותנים דמי לן ,אלא הע
לפב•ו ,וכגבד

כצייר ,כאיש-המראות ,ולכן יש לו בעיקר עביך עם
אנרמוביץ ביכר בכל
איבר ·תופס מקום רב

ראשונים

~

עונג כבני-אדם .הרהור י ~:ז י ם אי ב טל
צער ו

יעו

1

1
~.

ע נלבן ,הרי מצא אותר בכל אשר פנה,

שעו ל ים ל שעה  ,כ ענב יםשהדלב;~~:יים יש דעה וקניבי-הנפש שרבים לחיות
)"ספר הנהמות" ,רי"ד( .וכיון
ב ו:iנים ומנהגים ומשפטים .ואפשר גם דת
ואף בספרים מצא אחר-כן" ,שגם
דרת דנמרסים דנו' ,ח 1
בפודים לתרלדותם ולמיניהם ,כלומר,ם
בהם ,יש להם דברר ,מ ל אף הם
גות זר למעלה מזר ונו' .יש ביביה .
,
דר
ואמונה וכר' בתן הבורא ב בם.
חים; פראים ובני-תרבות וכר' וכד'•
צמה מדרגות-מ

שרבומה -אחת
לאומותיהם .מובא
בעלי-מדרת

ים

בע

,

י ונו

רעים וטונים; ותחב ם

.1
~8

ש.

·'

אגרמרגיץ

ר א ש י ב י ם

·יש ציי
קניך ,צרי-עין ואכזרים ,ויש רחמנים
ונדיבים ,שמוסרים נפשם על הצלת

ילא rיה
 ,,שאבו רואים ומוצאים בספריו של אברמוביץ יחס
העיד הרואה ,יוצא ממ
שאינם טבעיים" די-צרכם ,שאינם

.
נפשות בשעת הסכנה" )שם ,רט"ו( .בק
צרה :כל מה שיש באדם יש כנגדו גם

של התנגדות פנימית
שיים .לג~; ~; ~~י~~:בבד~~:מ שבו ר~אח בפשות פורחות כאלה
די ריאליים וממ

כ.בעלי-חיים אחרים "ורוח אחד לכל".
וברוח זה מצייר אברמוביז את ציוריו ונותך
·לפנינו אדם ובהמה ,וגם חי וצומח
ודומם במפלת-יד אחת ובתנועה אחת של
מכחול-הציירים שבידו .איך הרז~ נותך בצ
יוריו חשיבות מיוהרה לאדם ואינו מחשיב

1

.
.
בגדן ונלחם בהך .הוא נ חם בהן
האנשים כבנימין השלישי ,ההולכים
ששנ•נת הלצחוק שורה עליו הוא רואה את
רוחם ,נמש ובים וכנלעגים אלא גם בשעה
לחם ארצות שחזו ב

זעתר כיחו,ד יתר על כל בעלי-חיים ,שב
כנסו לתוך גבול ציוריו )יש ציירים בעלי
".נ
שמה" ,שמטילים אותה גם בבעלי-חיים,
וחתול וכלב בעשים בני-בינה גמורים
·ו<הולכים אחרי הקרוש והטהור כבני-אדם
קדושים  -דוגמאות יש למכביר בעולם

1

ש-,~:
~~וי:ס;:ביו~ר ,כשע:ד לשלל מםהומה ומבונה גדולה בקבציאל' "בימי ~~~/רה
•

באלה הנוסעים ועולים אל הארץ ש ה
גם אז הוא מוצא לו מקום ה ח
י רבים מהם חיתה ברדאי נסיעת חפזון,
לחם .ולא רק בנוסעים האלה בלבה שנס עת '
א גם באלה ,שעוררו לנסיעה
"הליכה

הס
פרות והציור( .אדרבה ,בבי-האדם נ
משלו בעיניו לא-אחת לבהמות וכשחרא

1

;מדבר נ"ספר הבהמות" וביתר ספריו על הב
המה ,יש שהוא מכניס לתוך גדר זו גם
א:ת
האדם .חך גם בני-ישראל ,באהבתו ובח
מלתו אותם ,כשחרא רואה אותם מונים

מנוהלת" ,נמו שהוא קורא לה ,הוא נוח~; אכלן חרא רואה בסיעה זו" :צאן
זו ,שעוררו
בכלל את הדמיוןי ~::,רה~ :~:ים~ומ:ם וגו~ים ,ומקול המונם ושאובם
ק

ו;רצוצים ,נדמו בעיניו לסוסה".

דשים בדחו1ים ונעשים עדר ם עד

תכונה זו של אברמוביץ ,כשאנחנו
מעיינים נח יפה-יפה ,ואנו מצרפים אליה

תחרשנה האזבים .אי

א:ת
יתר קרי תכונתו של האמן ,קו לקו ,קו
לקו ,והנח לפנינו תכונת נפש עם נטיח
מו
בהקת אל הריאליות ,אל השג·ת-עולם
טבעבית וחמדנית .לא לחנם מדבר

זו עתדדים ש בד מ ה

,

העינים עד שאינם רואים את הד

רן" )

הם

ד ב ר  -מ ה ב ח ז י ו ב ם ,קופצים

לים עמודי-אבק בפרסותיהם ומסמאים

בימי הרעש" ,כ

ל

נתבי מ

בדלי נרן ג-
'

'

" כאן ובועט בעיטה גדולה בחוזי חזיונות.

עמוד (.ה"ע הרי\~ליסט שבאברמוביץ קופץ
י ל אברמוביץ.
זים פ
עמים
רבות בקראנו בספר ו ש
ולבעיטה כזאת ,אגב קפיצה ,אנו ע
ל
לפ
תותו
ל
עברה
של
א
כילה ביום,
ס בדברים עם מבד י וחפץ
לא ולן כשיצר-הרע נכב
י ל י חיל בבונדנאצר ,הוא מציע לפניו שאלח
1

שבד גבר האויב לפנים ותבקע הע ר פב
ל

מעין זו" :מ ה

(.
ח"פו jכדרך הטבעיים הוא מדבר על בני
אדם כעל "מי ך ב רואים" .וזו היז~התפיסה העיקרית שלו ,שעל-פיה הוא
תופס את בני-אדם ודרכיהם בכל ספריו.
הוא ·תופס בהם בעיקר את הצד המיני ,ה
כללי .את הצד שבו הם שרים זה לזה ,ולא

ליהודי

ו

יאשו ב ים?" )"ספר
אלא גם נשאברמוב

י "
הקבצנ ם ,

ל

בימינו

יץ מסיח לפי

א

ל

ו ל ב ב ו כד בא צ ר ב ימי ם

ה

ב" פזור-הז tותיות הוא כאך של אברמדביץ(,

1

פרק ו
קטיבי ות שלו הגדולה על מה שהיה "בימים
האובי

י תר גדר

ההם" ומספר בכובד-ראש ה ו

את הצד שבו .הם נבדלים ונפרדים זה
מזה .כאמור ,דרכו בספוריו להיות תופס ז~ת

י טיולים דמיוניים

ל

ש ל מ ה" בימי ילדותו ומטיוליו בתורה,
1

מ חיי

1

"
בארם -כ הרים ובארץ נבען ובמצרים ,הוא מעיר
1

שהביאו אותו יד
ההם"' ר"ח( ני "אצ ל בכ י ישראל כלנד משתכח ,שיהא אדם
דרך-אגב )"בימים . 1 1
'
סיח דעתו מדברי דרך -א רץ הנצרכים לחיי העולם-הזה,
יושב כל ימיו בישיבה ,מ
ותיו לעולם אחר ולזמנים אחרים
ל
דת ויהא

הכלל ,ולא את הפרט .אולם גם הפרטים,
שאנו נפגשים בהם בספוריו .אינם פרטים

לעצמם .אלא פרטים מכללים ,פרטים ש
יצאו מן הכלל ללמד על הכלל .איך אנו

ה
:כלל .בספוריו של אברמוביץ ,כבספריהם
של הטבעיים ,חי חיי עולמים רק הכלל,
המין ,אולם הפרטים
אובדים ונסערים כמוץ יסוער מגורך".
מתפיסת-עולם זו הטבעבית ,שהיא ט
בעית לגמרי לגבי האמן חריאלי ,אמך

ל

נואש ומושכים אחריהם ז~ת כל העדר ,מע

א:ברמוביץ על מעשה האמנות שלו כעל
מעשה הטבעיים ואומר ,ש"כררך הטבעיים.
ש
מתבוננים בטבע הברואים ומדברים על ה
בהמה ועל הרמש ועל כל בעלי-החיים
למיניהם" ,כך הוא "מסתכל בכסלונים
ומביך אל כל מעשיהם·; ולאחר שנגלו לו
".תעלומותיהם ,ארחם רובעם ,שבתם
וקומם וכל דרכיהם של מי ך ה ב ר ו א ים
·ה ל
ל ",ו הוא מצייר אותם ב"עט-סופר כמו
שהם בטבעם וצביונם" )"בימים החם",

יחידית.
איבדיבידואלי1ת ,של מספר בני-אדם(.
אלא את האדם כחלק מן המין ,מן

כ ל האדם מתקומם

משונות-צורה ונלעגות והוא מלגלג ולועג
אשרלהן,יוכאללואבכגלם הא,אשדרם:מצא /לא ק~ .בשעה
ל
בכל

א.ותו
כ"נזר הבריאה" .איך הוא מעטר אותו
עטרה מיוחדה ואיך הוא נותך עליו את

מוצאים בספוריו לא את האדם חאיבדיביר
ואלי ,המיוחד והנבדל לעצמו ,בעל הנשמה
ה
יתרה על נשמת הכלל ,אף לא את חספוס
)כי גם חטפוסיות היא צורח רוחבית.

י א' ח ר י ב י ם
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1

'

לחיי נחת ככ הנוי

1

'

ל

מסיע את בפשר ומחשב

1
בלבד אפשר שיהא אדם מבט ל את ההרה מפני העבר,
1 1 1

בדורות ראשנים~ אצ ם
'
מניח דברים קיימים,
שהח
ושים
כולם
מרג
ישים בהם,
ומורגשים אלא בזכרון ונח-הדמיון".
י לי

1

ס מגיע פה לגנרל הפ

ויהא עוסק במה שאינם קיימים
1

מלפף את אברמוביץ נולו,

וזיטיביות ,והוא ש
הר א סמו
בכל פנה שאנו פונים בספריו ,מפני שהוא ב א מן השורש ,מן היסו.ד והדבר הזה הוא

~

j

ד
86

שעושה את אברמוביץ בעיקר לאמן הגדול של התקופה הפרזיטיביסטית-ריאלית

זשלם .הוא האמן של התקופה ההיא.

שלנו ,לאמן של 'תקופת ה"השכלה" .אמנם דוקא תקופה זר לא הצטיינה אצלנו ביותר
באמנות ריאלית ,אף כשהגיעה אל סופה ,בימי קובנו רלילינבלום ,וחיתה מלאה
דעות ריאלירת-פוזיטיביסטיות קיצוניות ,לא חיתה לה בכל-זאת אמנות ריאלית.
פוזיטיביסטית -אם לא נחשוב את ליליינבלום לאמן - ,אבל זה הדבר ,שה"משכי-

לים  -לא שלנר בלבד -

באבר מרביץ ,בענק שנשאר מיתר בני-דרור ,מן הריאליות והפוזיטיביות באמת ,כי
הוא הגה בהן לא בדמיון ולא בחלום דבר בהן ,אלא נשא אותן בעצם העין שלו.

שבה הביט וראה את העולם .זה היה אופן הראיה שלן ,זרן תפיסתו והשגתן ,ה"איד"
של כל מ ה שנכנס לתוך תחומו .ולכן הוא שבטא את הריאליסמוס ,שגמגמו בו
ה"משכילים" ,בטרי שלם ,אמנותי ,נצחי .הוא שקשר כתרים לעין הרואה ,לחרש זה
מן החרשים ,מן החרשים הממשיים ביותר .הפוזיטיביים ביותר ,והרחיב את ממשלתו

מאה ולכן הוא ה אמן של ה"השנלה"  .1הן הוא שבתן לה סגנון ,את הסגנון הריאלי,

רק

1
אני

עו

האיש א? תנועה

ר?דררש

נעוריו  5רבר

5

בברדיצ'כ

"מכסף

ונתקרב

כזאת

ש5

חוכר

יודעות
הטבע,

בעצם

בם

"השכ?ה"
הרבה

ערר

?ראות

5א

השכים

ספרי

?מצוא
את

אור

כחבור

היה

הא 5ה

שפת

מוצאים

אנו

-

כדי

שהתבטאה

-

את

מומחה

יקנו

גם

הארץ,

עם

עם

ויקנו

שם

יקנו

ידיעת שפת

היתר
החכמה

ספרים

וה,

?ספרות

גם

הטובים

?חבר

?ראות

היהודית באה

אותר נכח דגרתן לו נטוי של נח ,תופס אותר בעצמיותו רנותן ל  iבט~י עצמי.
אדר ,תרע"ה.

כזה

ש?פי

את

אף

הודאת

כקשת

מפני

םעיז

עצמו

התועות

"תועות

ש?

 5הרחיכ

נכו?

אחרי

תועות

הטבע" ,שאכרמרכיץ
עוררת,

שאינז

א?

חכמת·

אכרסוביץ
כויכוחיר

המוחשית,

הרכים",

כה

ואשר

עינים

?פתוח

ננסיתו

כי

נעשה

רדיפה

מ"תו 5דרת

השני

(,ז"י

נ?יוז

י ו ע י 'ו

אשר

כעברית,

אחרות.

ב?שרנות
זר,

אולם גם לאלה יחשב תמיד אברמוביץ ראשון ,ראשון נתרפס עולם יהודי גדול ,יתרפס

?הרבות ספרים נאוה,

מאד

עד

רהמרעי 5ים".

בפתח·דכר  5ח?ק
חבור

השנה

ומאר

אשכנז,

הנ",5

ראוי

המרעי?ה

?שרז

ספרי

בחכמה

יש

נדפס

רוסיה,

עבר,

הגדול ,שמלבד הנגלה יש בר גם נסתר ,והם משתוקקים לקנותו גם בשאר הקנינים
של האמנות .ואמנות זר ממילא גם סגנון אחר לה ,שפה אחרת ודרכי-דבור אחרים.

שנפתחה

יהודית,

?כיכ?יותיקה

ב"המ?יץ",

ו ו סי ה

'ש ו ז

כיחוד את ס פ וי

עירנו

כני

בתרד

ההשכ 5ה,

קובנו

כשנת

ההכנסות

 5הרחיכ

תרכ"ה

)ספר·התקנות

נוטה גם לצדדים רבים .לאמנים האלה לא סגי עוד בראיה בלבד לקנוית את העולם

ידיעת

?ו

היא

רראשית·דעת

תר"ן(,

כספר·תקנרת ,שחכר

הזה

הנשמה .הם אינם יודעים שרב את המנוחה ,אלא את התנועה .ותנועה זר יש שהיא

כמכתבו

ערר

אכרמרכיץ

מדבר

זר

תרע 5ת

)רי 5נה,

שורם"

נם

החזיק

זר

כדעתו

ה מ וינה.

ש ו ז

חי5

שהדפיס

החנון,

ע· 5דבר

בשם

בספרו

בשם

המוחשית.

.משפט

"הולכים בעקבות" הראשונים ,לבוא אל הדבר כשהוא לעצמן ,אל חתוך ,אל

אכרמרביץ דגי? כימי

זר .ככ? ה"משכי?ים" הקיצוניים שבשנות הששים היה
התרעות

1

איננה עוד דרכנו .מן הדבר כמר שהוא חותרים האמנים המעטים שלנר ,אלה שאינם

גם עו·רבר היחס הנג 5ה ,הידוע ,ש? אכרמרכיץ

יהיה  5העיר

?א ?מותר

מדבר כאז ,אר 5ם

i.

הרחקנו זה-כמה ללכנן מדרן ה"השכלה" ואף דרך הריאליסמוס בספורת

ה"השכ 5ה"

א5

אברמרכ•ץ

הא מ ז

ש5

ב 5ו·ורדע•ם,

הנסתר,

הפנימי,

היחס

ח

רק חלמו לרוב על ה"השכלה" ,על ה"אור" ,על הריאלירת

והפוזיטיביות; הם היו בררכם רק רומנטיקים של אי-הרומנטיקה; אבל הנה היה

ואחרונים

הפוזיטיבי ,והיה לה לפה .הוא שהאדיר באמת את ימיה של התקופה הזאת והרים
את העובר הזה למדרגה של קיים ,כיצר ארתה תבנית שלמה ,מעשה-אמנות גמור

י"אברמרביץ

ש.
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כמר

עם

המבקר

הוראית.

גם עכרו

שמעיד

אברמוביץ

עו עצמו באכטוביאוגרפיה שב"ספר הזכרוז" .כ 5הדברים הא 5ה קוו בשנות הששים רתחי?ת

•

r

 ~~.;.-ז.

שנות השבעים  5מאה שעכרה ,שאז גבוה השפעת הספרות הרוסית .שחיתה פוזיtניכיסtנית
מאד באותם הימים ,ע? הסופרים העברים הצעירים .שח 5ק רב מהם היה מיוצאי בתי·מדרש·

הרבנים בר י?נה רכז' יטרמיר .א nר·כן ,בסוף שנות השבעים ,רעוד

יותר בשנות השמרנים,

כשבאה מהפכה ב?בברת ותנועת ה"השכ 5ה" רפתה ,רפתה גם ה"השכ?ח" חנג?ית הזאת נובר
ש 5אבומוביץ .אב? האמז אבומרכיץ הוסיף ?יצור כוא·יודעים את מעשה האמנות הריא?ית
רהפרזיטיביסטית ,שהיא האמנות ש 5ה"השכ?ה".
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אולם כל תנועה ותנועה שלו היא עמוקה ועושה דרשם שאינו נמחה.

ני רוקא בלילינכלום ,המתקומם נבגר המסורה והנלחם על שנויים וחקרנים

משה ליב ליליבבלום

כרת ,לא היה מן המשנה והמתקן .כלילינכלום לא היה כלום מן הדיבולוציונד,

מזה הקם עם שחד חרש ומתחיל הכל מחרש .לילינכלום היה על-פי טבעו הכבר

א

קונסרוטוד גדול )הוא מעיר פעמים אחרות על-עצמו ,כ"חטאת בעררים" וב"ררך

מכין כל ראשי המדברים כתקופת ה"השכלה" ותקופת הלאומיות  -שתי
תקופות ,שלילינכלום היה אחר מראשי הפועלים כהן והמשפיעים עליהן  -הצטיין,

כי עור בשנת תדנ"ח ,אחדי שהיה כבד מפורסם בעירו ובעדי הסביבה לאפיקורוס

אר יותר נכון הסתיים ,לילינכלום כזה ,שלא היה "מדבר" כלל .אין כדבריו מאותר

גדול ואחרי שהדפיס את מאמדו על-רבד תקונים אחרים כרת ,היה מדייק לשאת

זרם הלשון הכביד ,מאותו פתוס ,שאנו רגילים למצא אצל כל נביא של רעיון חרש.

ביום השבת תחת מעילו את שידי יל"ג ,שקבל אז מאת המשורר כמתנה ,רוקא

רבדיו של לילינכלום היו תמיר פשוטים .אין כהם שטף ומטרות-עוז ו"קול הרעם

פחות-פחות מארבע אמות( .הוא גם לא היה על-פי טבעו שולל כלל ,אלא מחייב,

כגלגל" לא נשמע כהם .אין כהם גם מדאות של ברקים ולפירים ,הנלוים ·תמיר אל
חזיון של קבלת תודה חרשה .אדרבה ,חד-גוני היה האיש תמיר ומונוטוני  :לא

ארם שהיה חפץ דק זאת ,שמה שיש בירר יהיה "יש" גמור ,רבד שיש לו משקל
~זמת וקיום נכון ,ולא רבד שאפשר לשלול אותר ,לבטל אותו ולראותו כאילו איבר.

צבע יפה ולא מראה נשגב ,דק עוז של סלע קשה וככ.ר

על-ירי החיוב הזה בא לירי שלילה .הוא דרש אז "תקרנים כרת" ,ני היה חפץ

תשובה" ,ני הוא על-פי טבעו "קונסידוואטיף מאר" ,והוא מספר על-אורות עצמו,

לילינכלום כהבעת פניו הרחבים ,הגלדים והקפואים ,עושה עלינו דושם ,לא
כיוצר של רעיון חרש ,הפורץ לו דדך כחזקה מפנימיות הלב אל אוד עולם ומפכה
ונובע כלי חשבון ומטרה דדך כל הצבורות .אלא כשליח ,כאחר ה"שליחים"

ארם חפשי כטבעו ומפני-זה במשך דדך ה"השכלה" שלו והשלילה הרכה הרכה .גם

הקדמונים ,שקבלו על עצמם את שליחותו של רעיון ושמו להם זאת למטרת

בדרשו כבד "תקונים בר·ת" לא דרש כמאמדו הראשון ,ב"אדחות התלמוד" שלו,

חייהם .הם עכרו כשמו של הרעיון ימים ומדבריות ,כאו למענו כאש וכמים ,ולא

אלא תקונים בדברים שנוסרו על יסור אגרות תלמוריו·ת ,ני נירן שחדל אז להאמין,

נטו מרדכם שבחרו להם.

כי אגורת התלמוד גם הן נתבו מפי הגבורה כסיני ,נעשו לו ממילא ההלנות ,שנוסרו

לילינכלום לא היה כעצם מחרש רעיונות ובורא עולמות חרשים

שיסירו מן הרת את הרבדים שאיד בהם מן החיוב האמתי ובטיחותם אינה אפוא

גדולה ,וישאדו אותם הרבדים המחויבים באמת וה"בטוחים" .לילינבלום לא היה

 -רעיון

על יסור האגרות האלה ,להרדים התלוים בשערה .ב"נוספות" למאמר זה צער צער

ה"השכלה" נולד שבים רכות קורם שנולד לילנכלרם ,ומקום מולדתו היה ברלין
שכאשכנז ,לא קירן שבליטה ,והרעיון הלאומי העברי בוראי שאיבר רעיון חרש
ולילינכלום גם לא החיה את רעיון ה"תחיה" - ,אכל ככרכר-ראש ללא גנרל התיחס
לילינכלום אל הרעיונות שסיגל לעצמו וכעקביות רכה פתח אותם ,הסיק את כל

~זחר הלאה ודרש תקונים יותר רחבים .אחד-כך דרש גם תקונים במצוות התלויות

למצא את החיוב ,את ה"יש" ,את הבבון ,איתן וכטוח ,ער שהוא מגיע לגבול ה"אין".

המסקנות ,שיש להסיק מהם ,והוציא מהם את כל התוצאות.

כהיותו ארם בעל כובד-ראש גדול ובעל אחריות גדולה ,הוא מחפש ועמל למצא ככל

בארץ ,כגון מצוות ינום וחליצה ,שהתודה תלתה אותן כנחלה ,וכן הלאה .זה לא היה

ריכולוציובד דתי ושולל דתי ,אלא איש הצוער לאט-לאט ברדנו ,צער אחד צע,ר

הקו העיקרי בתנובתו של לילינבלום הוא קר זה של נובר-הראש ,שהוא

זבד את ה"תוך" ,את האמת הפנימית שלו ,והבה הוא מסיד לנתחלה מן המסורה

נגש בו לכל עניך ועניך ,זה של האחריות הגדולה שחרא מקבל על כל מעשה

הדתית א·1ז הקליפה הראשונה שלה ומרמה ,ני מתחתה ימצא בוראי את הגרעין,

ומעשה ועל כל דבור ודבור .ועל-כן רבדיו של ליליבכלום כאילו עושים עלינו דושם

את ה"תוך" האמתי ,שיהיה בטוח בו ,והבה ,לתמהובו ,מצא מתחת לקליפה זו

רוקא בפשטות שלהם ,רוקא בצמצומם הרב ,רוקא על-ירי כך ,שהם חסדים את

ערר קליפה אחרת; הוא מסיד גם קליפה זו והוא מרמה ,שמעתה ימצא בוראי את

המעוף ואת השטף הגדול .ני רוקא על-ירי כך מתגלה לבו כל כרכר-הראש שכהם.

הגרעין ,אולם לתמהונו הגדול ,אין בטיחות גם כגרעין זה ,ני אחדי בריקה אדונה

אבו באים על-ידי כך לירי הונחה ,ני התבועה של הסופד אינה ·תנועה קלה ,אלא
תנועת הסלע הנכ,ן שאיבר נעקד כל-כך מהד ממקומו ואיבר מתנועע כנקל כל-כך 1

מתגלה לו ,ני גם הפעם יש לפניו רבד הקרוב יותר להיות קליפה מאשד גרעין .ונך
·קלף קליפה אחד קליפה ,ער שלא היה עור בירר כלום ,ואז צעק ככל נחו ,כפרק
1

l

1

האחרון מ"חטאת בעודים'י'" :הבה לבי ריק וחבבי נקדח הבורא וכאלון
נ ש ל כת .הוי ,חדרת אלחים!"
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נ.רי .הדבר הזה ,מה שאי-אפשר לאדם כמוהו להיות טרגי ,מגדיל עוד יותר את

ב ב ו ן ם

.הטרגדיה .שלו .הספר "חטאת נעדרים" ,האבסדביארגרפיה _של לילינבלדם ,הוא

ב

ליליננלרם היו ....נעל כרבד-הראש היותר גדול ניד המשכילים ואיש-החיוב
היר·תר גדול ניניהם .הוא אחז נבל פעם נדבר ,שהיה נטרח נר נרגע זה ,נב'ל
בחר והיה מדמה ,כי לא ירפה ערד ממנו .לפי-שעה אמר לשלול רק את הזבד

משרם

חי ו ב  -המציא ו ת.

לפיכן'

שאיבר נטרח נר כל-צובר ,שאיד נר עוד
כשעררו בראשונה את שאלת החקרנים נדת ,היה מדבר בהתלהבות גדולה על הדת

עצמה וקנא קנאrז גדולה לכבודה .הוא פנה אז )ב"ארחרת התלמוד"( אל הרבנים
נדברים האלה ,היוצאים מן הלב:
;,שאו-נא עיניכם וראו היכלות בנויים כמו רמים לעם ועם ,בהם יעריז
ויקדיש איש את אמונתו; שימו עיניכם על החנויות הסגורות ביום חג שכנינו וראו"
כי כבוד תנחל כל אמונה מאת בניה; לכו למדינות צרפת ואיטליה ,ארצות החופש.,

ופתחו פיכם לחרף שם אחד מקדושי אמונתם,

אם לא

בבתי-כלאים ישימונם·

ואחריתכם .תהיה מרה כלעבה;  -ומדוע תגרע אמונתנו מאמונת עם אחר ,כי כלי
רועה-רוח יכסה קלון פניה? ראו כ ל ע ו ב די ה זמן ,המסירים לב נערי עמנו
מאחרי תורתנו ,הלא אם כל העמים ינחילו כבוד לדתם ,אשר גם בלעדיה לא יכחד
עצמם ,כי ארצם בידם ,שפתם אתם ומלכם בראשם; אף כי אנחנו ,זרע ישרוך.,

מטעם זה אחד הספרים היותר טרגיים אשר בספורת העברית החדשה ,אחד הספרים

הגדרלים בירתו בכאבם הנאמן ובעצבם .מתגוללת לפנינו טרגדיה אמתית של
.איש ,החפץ וצויד להיות נטרח בכל ,והנה לבר מלא ספקות ,ספקות וספקות ,של איש
ה.מבקש את ה"יש" האמתי רהבה לבר מלא אין .רואים אבר לפנינו סלע גדול ומוצק,
,הצריד יסוד איתן ,רהבה מכרבד משאר נחרב היסוד ונשמט הקרקע מתחתיו והוא
.תלוי באדיר רעוד מעט ריפדל לעינינו לעומק התהום .יש דאבו קוראים בספר הזה

.ושערות ואשבר תסמרנה מפח.ד הנה כותב לילינבלדם ב"חטאת /בעררים" )כל
.כתבי מל"ל /כרן ',ב עמוד ת"ד( " :כל ימי עבור עלי בהבל ובתוהו ,לא היה לי
ע:ונג" .אבל היה לי עונג רב בשעה שהתנשאה ודחי למרום בתפלה והודיה.

ןב .תנגד אני בחנוני ן.תפלתי בכלל לא הצטיינה בהתלהבות כתפלת החסידים.
.אף-על-פי-כן פעמים שנתעוררה בי דבקות נלהבה בתפל 1תי ,וניחרד בתפלת ראש-
;השנה רירם-הכפדרים ,שאיד ערוך לעונג לבי שהיה לי באמירתי תפלת "רבכן תן

.פחדן"" ,דבבן יתקדש שמן" ,פירטים ידועים ר"שיר היחרד" ,המעוררים לב אוהב
צויד לתאר אותר
ב:אופן נעלה מא.ד ליודעים עונג זה איני
~ולאינם ידדעיtנ אותר הנני מגיה כי הפוגע את אהובתן ,אחרי שכלו בדמעות עיניו,
·דבררב שמחתו יחטפנה בזרועותיו רילחצנה על לבר נבל להט רגשות האהבה ,הוא

הנפוצים בארבע כנפות הארץ ,אשר רק אמו נ ·תנו מקדר חיי ל או מ נו :הלא אן·
בשלשה אלה יודע עם נקרב לאומים ושמו יברך עלי תבל :בממשלתו ,בשפתו·

א ~,.יחדש תנועת הלב יותר נעימה וסוערת ממה שאוהב ה' מרגיש באמירת תפלות

ובאמונתו; ואנחנו ,אשר השחים הראשונות אבדו ממנו בפשע מהרסינו ומחריבינו,,

היכפדרים ,חג הפסח ,תענית אסתר דידם חדל ".גם פראזיה כל שהיא אבדה ונכרתה

אשר גם המה ממנו יצאו ,בימי שוממות בית קדשנו השני ,הלא אן באמונתנו נחיר,:

לעתות אלה ,ואם גם נרה ידען

-

הלא גם שם ישראל לא יזכו עוד!!" )כל כתב"'

מל"ל ,כרן ',א עמוד (.ה"כ
הנה דבריו של ליליננלום על-דבר הrזת ,בשעה שהוא בא לתקן ו"להפן-
אותה .וכן אנו רואים אותו נמשן כל ימי חייו אוחז בדבר שהוא בטוח בו לפי-
שעה בכל בחר ,אבל כיון שהוא חפץ להיות נטרח בר יותר מדי ,הוא מתחיל לנזר;ק

,ופירטים כאלה .רמה אני עתה? לבי קר ,יבש היה כעץ ,אחת היא לי יום השבת ,ידם

מלבי! אותר הקרוא ,שמעודר לא היה לבד קורב אל ',ה לא יניד כלל את דברי אלה
ו;ישתומם על איש שכמרתי ,האומר ,שמרחו ולבד נתרדקנד מכל זמירן שבעדלם,
מזכיר באנחה התנשאות רוח של הבל ,שבאה על-ידי איזו תפלה אר פירט; אבל

)מה אעשה ויודע אני ,שהתנשאות הודח הזר נתנה לי עונג שאיד לשער דלתאר
:אותר ,וסוף-סוף איד עונג והתנשאות רוח אלא בזמירן ,ואיד זמירן אלא הבל ,רמה

אחריו ולחטט בר ולהעמידו על הבחינה של האמת-לאמתה ושל הבטחרן היותר

·לי אם תענוגי והתנשאות ודחי באד לי ב-תמרנה הכלית זד אד אחרת ,סוף-סוף
זזיה לי עונג רם ,שלא ארכל להרגיש עתה אפילו אחד מששים וברא שבר.

לאי-חיוב ,משלילה לשלילה ,עד שנשאר ריק ונקי מכל ".שי"
לילינבלרם נעשה על-ידי כן לאדם טרגי ,לנפש היותר טרגית שנספרר·ת;
ההשכלה .הטרגדיה היא גדולה רובה כאן בזה ,שבפשרת כאלה אינן יכולות על·-
פי טבען להיות סוגיות" ,שליח" כזה ,שעליו לשאת תא דגל האמת שלו ביד רמה.

.נקרה לי פעם אחת בליל רוח דגשם לשכב ער על משכבי .שמתי אל לבי ,כי
·טוב חלקי מאה שהרי כמה אנשים לנים עתה מבלי מחסה ,דאבי  -לחמי נתן
ד:מנדחיתי טובה .פתאם נתמלא לבי רגשי תדדה ".אן לא היה' לי לפני מי להציקם".

קיצוני ,ומרבן ,ש"רק המרת הוא נטרח"

-

כמר שאמר ברנה .רכן הוא בא מאי-חיוב

כנשא גברו-הצבא את דגל המחנה ,איבר יכול להיות מסופק~ אדם כזה אי-אפשרי

לו שיהיה טוען טענת שמא ,כי עליו להיות ת ו ב ע רעל התובע לטעון רק טענ.ת

.בראשית שנת תרל"ב ,אחרי שבאה לי עזרה מלחץ גדול ובאתי אל המנדחה,

ה:נה לבי כקרח הברוא דקרירדת נפדו שולטת בד עתה תדיר מבלי כל חליפות".
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הבה הצעקה האיומה של לילייבבלום .הוא בקש לו דבר ,שישותו בטוחה ,אל
אדיר

'

שיבוא וידבר בשמו ,והבה "איד" גמור ,ריקות בוראה ,והטבע הזה שבא את

1

ראשונים

המשכילים בחבורות שלמות מאה שבה בקירוב ,מאז יצאה ה"השכלה" לאור-עולם

באשכנז עד ימיו .כשאנו קוראים בספר "חטאת בעררים" ,אבו רואים לפנינו את כל
תבועת ה"השכלה" במדרגות

הריקות.

ראחרר·נים

~

התפתחותה

השובות,

מן המדרגה התחתונה

עד

העליונה ,מן הכפירה באיזה מנהג קטן עד השלילה הגמורה ,עד "המדרגה היותר

ג

ליליבבלום לא היה האחד והיחיד ביד ה"משכילים"" שהגיע בחשבונו עד

גבוהה בשלילה" ,כלשובר של ליליבבלום .הוא התחיל ,נמו שהתחילה ה"השכלה"

לידי אפס .בדבר זה היה אז מן המזה וגם מן המודה .הימים ימי בכורי ההשקפ:ה

נכלל' מן הכפירה בקדושת

הפיסריבית בקרב האינטליגנציה הרוסית ,כיחוד בקרב האינטליגנציה הרוסית-
העברית .השקפת-העולם החמדנית העתיקה ,שמצאה לה אז יסוד איתן בחוזפר

התלמודית ,וגמר בכפירה בכל ובשלילת הכל .הא עבר בעצמו את כל דרך
הזזתפתחות הארוכה הזאת ,עבר את כל המדרגות השונות ,בלי שזלג על מדרגה

האנושי הרב ,בגוף החבוט הגדול של העם העובד ואובד במדבר הרוסי הרחב ,בא:ה

מן המדרגות ובלי שקפץ מאחת לחברתה .לאט-לאט עבר את הדרן הקשת

אז אצל המשכילים מבני-ישראל בהתנגשות גדולה את השקפת-העולם הרוחבית.

והמיגעת הזאת ,נבדקו כל אבן ואבן ,שבוקש בה בדרכו ,זבל אילן ואילן ,שמצא

הישראלית ,שלהם ,ופרי ההתנגשות הזאת היה המון אידיאליסטים חמדניים מצד

על דרכו ,והכל על דעת-עצמו ואחריות עצמו .הוא לא היה סומן בשדם זכר על

אחה חמדניים בלהבים רבים ,שעבדו עבודה רוחבית גדולה לשם _תורת החומר.,

~tד iרים; צויד היה לראות את הדברים בעיני עצמו ולהגיע אליהם נעצמו.

ומהצד השבי הרבה רוחביים קרירים :מתיאשים ,נחשלים ואובדי-זרן ,שעל-יד'י

ליליבבלום כמעט שלא הס·תייע כלל בדברי אחרים ובראה כאילו לא שם
אליהם לב כלל .כל ועידן ,שהגיע עליו נדרן-המחשבה שלו ,אם כי לא הית
כעיקרו הדש ,היה רואה אותו כדבר חדש לגמרי והיה מתיחס אליו נאותר יחס.
שמתיחסים לדבר חדש .את הקו הזה אבו רואים ומוצאים אצל כל האנשים בעלי
כזבד-ראש גדול ונעלי אחריות גדולה .ידוע ,כי לב טולסטוי ,למשל ,היה דרכו

כפירתם בתורה ועבדוה רוחנית

נעשו לחמדניים

בלתי-בלהבים ,לכופרי-הכל.

לסוג האחרון הזה היו שייכים הרבה מן המשכילים העברים ,חניכי בתי-המדר"ש
והישיבות ,שעברו אל בתי-מדרש-הרבבים .לאנשים ההם חיתה בימי בערריהם
התורה הרוחבית והעבודה הרוחנית הכל ,וכשהיו

אחר-כן

לכופרים

בתדר:ה

ה"קנלה"

ומשלילת

החיוב של

האמונה

באגדה

אל:ה

תמיד לגלו ז אמריקה חדשה ,שכבר נגלתה מאדת בשבים לפניו .פעם אחת "גילה"

הניהיליסטים ובעלי האפס הגמור ,אבל בעוד שאלה באו על-ידי כן לרוב ליד'י

באופן זה פתאום ,באחד ממכתביו למשורר פט ,את שדפבהדאר .הוא קרא אז את

ציניסמוס ולידי "השכלה קזיובית" ,בא ליליבבלום עד משבר .הוא היה מן המעטים;

שופבהואר וכתב

בדור ,שהאפס נחשב להם לאפיסה.

ה ,ת גל י ת הדשה .כי עד שלא בא בעצמו לידי-כ,ן לחידת מגלה את שדפבהואר,

הרוחנית הזאת ובעבודה הרוחבית נעשו לכפרים

בכל.

רבו

אז

ביד

גם בזה היה ליליבבלום מן המעטים בדור ,שצעד בדרן הכפירה והשלילה
שלו מראשה ועד סופה על דעת-עצמו ואחריות עצמו .הוא לא היה גם ביחס אלי

1

על-אדדדתיד

לפט כמד

שכותבים

על גלדי

חדש ,על

לא היד הגלויים של אחרים ,כל הדברים הרבים של האחרים ,שחקרו בתזות

שדפבהדאר זן ,חשובים בעיניו לעשות את שופבהואר לנגלה .באופן כזה נהג גם

הכפירה והשלילה מן המאמינים ,מן המקבלים איש מפי איש .אמונה כזו וקבל:ה
כזו אולי שכיחות עוד יותר מאמונה אחרת וקבלת אחרת .אולם ליליבבלום לא הי:ה

ליליבבלום כל ימיו .גם הוא גלה לרוב דברים ,שהיו גלדים ימים רבים לפניו ,אלא
שבעשו אצלו חדשים ,אחרי הגיעו אליהם מחדש .כי הדברים קבלו אצלו ערך

J

רק כשענוד זרן מוחו ולבו ,כשהגיע אליהם לא באמתעדתם של אחרים ובתוקף

גם כאן מאמיד ו"מקובל" .היו עוד לפני ליליבבלום אנשים ,שדרשו תקובים בדת

ותקובים גדולים הרבה יותר מאלה של ליליבבלום ,כמו הולדהים דגיגו; היו עוד

טענת אחרים ,כי-אם על-פי טענת עצמו זרעת עצמו.

לפני ליליבבלום אנשים ,שבקרו את התלמדו בקורת חפשית ,חפשית הרבה מזו של

ולא רק זאת ,שליליננלדם לא הסתייע בדברי אחרים ,אלא ודמה כאילו לא

אולם ליליבבלם ברא:ה

התחשב כלל עם מה שיש לו ערן אצל אחרים .ליליבנלדם מספר לבר בודדין ,שכתב

ליליבבלום ,כמו יהושע השיל שור וחבריו ב"החלוץ ;
N

לפנינו בתקוביו בדת וחדושיו בתלמוד כמו חדש ,כאילו לא ראה כלל את אלה שהיו
לפניו ,לא ידע אותם ולא
ועשה מחדש

הכל

שמע

על-דעת

על-אודותיהם,
עצמו.

ליליבבלום

הוא

התחיל
התחיל

הכל

מחדש

מחדש
את

כר

ה"השכלה" דגמו אותה .הוא עבר שדב יחידי את כל הדרן הרבה ,שעברו בדג

נשמו של צלפחד נר חשים התוהה ,כמה וכהמ פרסים מחייי הפרטים ,שאיד להם
ערך כללי ,טפדסי ,אלא נוגעים רק לחייו הוא .כי ה"אני" של ליליבבלדם היה
.חזק ומוצק כל-כן ,עד שהיה בולט ,אף בשעה שאמר להשקיע אותז ,להטמינו
ולהצפינו .לפי דברי ליליבנלדם ,החברתי דהעדנד לטובת הכלל ,בכתב הספר

מ.
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נעורים"" ,למען הראות לקוראים את כל שגגותיו וחטאת נעוריו ,כדי
"חטאת
הם מהן על-ידי תורת הנסיון ,שימצאו בספרו ';'הז אולם הספר יצא לא רק
שיזהרו
על הכלל ,אלא ללמד הרבה גם על הפרט ,על לילינבלום בעצמו ,שכאילו
ללמד
הוא שקול כאן כנגד הכלל כולו.

ילינבלום היה באופן כזה ה גב ו ו של ה"השכלה" .הוא מלא בעצמו ועל
ל
עצמו את כ ל התפקיה שנראה לנו עתה לפעמים גם מגוחן קצת וילדותי
אחריות
הוא מלא אותו בשלמות כזן ,כאשר ימלא איש-הצבא העומד במערכה
כ:מקצת;

חובתו .הנה אנו רואים ב"חטאת נעורים" את לילינבלום עולה לפנינו על
את
החיים ומשחק את כל אותו המשחק של ה"השכלה" בכל מערכותיו הגדולות
כ:ימת
זמחזותיו הקטנים :נלחם עם "מורדי האור" ,דורש לתקן את הדת ,בורח "לארץ
הנצחית" ,מקיים מצות "אהבה" ,מתענה ברעב ומחליט בכל-זאת לגמור
·האורה
את כל שמונה המחלקות של הגימנסיה" .הנה לפנינו גבור-החיים ,שהיה א ח ו -
בור-הספר )שמואל ב"הדת והחיים" ,של בדרדס עשוי ,כידוע ,על-פי התבנית
כיו לג
של

לילינבלום(•
ד

לילינבלום לא היה בעיקרו יוצר

בה

אלא

את חייו,

גם

יצירתו

שנתן לפנינו

בה את

ב חיים.

<תולדות-עצמו ,כלומר :את חייו העצמיים .הוא יצר פה ,בלי שכוון לכן ,טפוס שלם

שחייו היו חיים שלמים .טפוס ח י כזה פועל בנו פעולה חזקה ובמרצה יותר
>מפני
וכמה יצירות ספרותיות .חלק גדול מאה החלק היותר גדול ,מספורי תקופת
מכמה

·ה"השכלה" ומספריהם עתיד בודאי

להבטל

מן הספרות העברית,

אבל

הספר

והאידיאלים של

",חטאת נעורים" של לילינבלום לא יבטל ממנה .הרעיונו-ת
ליליננלום נ·תון את נפשו עליהם בתקופת "חטאת נעורים" ,כבר בטלו ועברו מן
אבל נשאר פה הנח האישי ,היחס השלם של אדם שלם אל דבר ידוע.
:זעולם,
גשארה פה קבועה האישיות הקבועה.

במאמר קצר ומצויד על-דבר לילינבלום ,שהדפיס אחר מותו א חד  -ה ע ם,
מדבר על-דבר שלמות האופי של לילינבלרם ומצייד כקו עיקרי באפיו של
:זוא
לינבלום ,כי לא היה אצלו חריץ מפסיק בין המחשבה והפעולה :כל מה שהיה
לי
למצוא בזה

א:צלו במחשבה היה צריך להתגשם גם במעשה .אחד-העם אמר
לדבריו ,שלילינבלרם היה בעיקר איש-ההגיון ,אדם שהאמת ההגיונית היתה
סיוע

בעיניו מהאמת של המציאות ,אדם שחשב ,כי "מה שמוכרח בהגיון מוכרח
.גדולה

להיות בחיים".

אחד-העם ,הנוטה גם הוא להיות הגיוני ,מבקש למצא את נקודת-הכובד

באפיו של לילינבלום בהגיון שלו ,בעוד שבאמת היה גם הגיונו הגדול של לילינבלום

מאותר המקור ,שממנו נבע כל נחר המוסרי הגדול וממנו יצאו כל קרי אפיו
נובע

הגדולים עם הקטנים .המקור הזה הוא כובד-הראש שלו הגדול .כי מה הוא נח ההגיוך
אם לא גון ידוע של כובד-הראש ,עד שבשעה שאני מניח איזה דבר לודאי ,איני
יכול לעבור עליו ,מבלי להיות מסיק ממנו כל המסקנות שיש להסיק ממנו ומוצייא
ממנו את כל התוצאות שיש להוציא .מה הוא להיות הגיוני ,אם לא להיות עקבי
במחשבה ,לנעוץ סופה של כל מחשבה בראשה ולראות אחרית כל דבר יוצאת

באופן ישר מראשיתו? -

וכמו שהיה

לילינבלום,

בתוקף

הסרירזיות

הגדולה

שנטבעו עקבי במחשבה ,כלומר :ה ג ייני ,כן היה ,בתוקף סרירזיות גדולה זר ,גם

עקבי ביחס לפעולה ,היינו :מ ע ש י .המעשה  -זה היה אצל לילינבלום רק אחת
התוצאות האחרונות של המחשבה ,אחת המסקנות המוכרחות והמחויבות שלה.

"הצורה

ומכאן אותה השלמות של לילינבלום ,אותה הקרמה השלמה ,אותה
ההרמונית היפה" ,בלשונו של אחד-העם ,ש"איד בה חריץ מפסיק בין המחשבה

והפעולה" ,אותו הקו הישר ,בלשונו של אחד-העם ,שהיה מותח תמיד מן הרעיון

בספרות,

·.הספרותית העיקרית כסופר היא זו ,שנתן

ראחררנים

'95

שלו אל החיים המעשיים.

אותה השלמות אנו רואים אצל לילינבלום גם בסגנון .לילינבלום היה אחד
מן המעטים ביד ה"משכילים" ,שכתבו בסגנון ריאלי ורציונלי .הוא לא התאמץ
לחק~ת את שפת התנ"ן ,כמו שהתאמצו לעשות זאת רוב ה"משכילים" .רק בספרו
"קהל רפאים" נכרת עוד במזה ידועה השפעת הסגנון הפסבדו-ביבלי ,השפ.עת
ה"מליצה"" .יצירה" דמיונות זו ,שהיא בכלל חלשה וקלושה ,כמו שהיה בכלל חלש
וקלוש נח-דמיונו של לילינבלום ,נוצרה עוד שלא כדרכו של לילינבלום.
במאמריו ובספריו ,שחבר אחר-כ,ן אנו רואים

אותו

כבר

כאדם שלם,

שהוא

וסגנונו אח.ד

הסגנון היה

מעתה

האדם,

כל

האדם :

סגנון פשוט,

מצומצם ואמתי

לאדם פשוט ,מצומצם ואמתי ,סגנון ריאלי לדרישות ריאליות .סגנון זה היה בו
מרוח הדור ,הוא היה מתאים לדרישותיו של הדור ולשאיפותיו .סגנון זה לא היה
העתיק בדור שנלחם עם העתיקות .לילינבלום היה מן הסופרים המעטים
בו מן
בדור ה"השכלה" ,שהיו בעלי סגנון.

ך
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מ.

 5 .5י 5

י כ

כ5

י ם
ראשונים

ה

רא

n

$7

ררנ•ם

ל"השכלה" ברוסיה היה ליליבבלום מעין גבור ראשי .בפשר היתה הנפש

מפני שהלז אמר לפשר ביד עם ישראל למדינה אר למדינות ,שהוא יושב בהן,
ועל-ידי כך מעט את דמותה של התווה הישראלית ,שהיתה עד ימיו "רחבה מני-

אולם באו ימים אחרים ושאיפות אחרות .מ"חטאת נעורים" התחילו אנשים ,בתוקף

ים" ,ושם אותה לקונץ חוקים דתיים ולספר של נמדסים 1אולם גם סמולבסקין ,בכל
התלהבותו הגדולה לרעיון הלאומיות הישראלית ,היה גם הוא בתקופה ידועה

היה לילינבלום .הוא לא שב כבעל-תשובה ,השב מזקנה ,מחולשה ,מאפיסת-נח;

מפני שעם

המרכזית בדרמה זו ,שהעלו ימים רבים על-פני בימת החיים הישראליים ברוסיה.

מקו'י'ם ומאורעות פנימיים וחיצוניים ,לבוא אל "דרך תשובה" .בין הבאים ראשונה

מפשר ,כי גם הוא קבע ב"עם עולם" את התורה של "עם הרוח" :

ישראל הוא עם מירחה החי נקרב עמים אחרים ,עליו לחידת רק עם-הרוח ,הקרוב

הוא שב כאשר היה עוד נחו אתו ,בעמדו עוד במבחר שנותיו ,קרוב לשנת

אל עצמו רק ברוחו .גם הוא ,ככל ה"משכילים" ,שם לבו הרבה אל הסביבה
הנכרית .בלבו של סמולבסקין חי בתקופת "עם עולם" רעיון הלאומיות הישראלית

הארבעים לימי חייו .הוא שב אל הרעיון של הלאומיות הישראלית ושל תחית
עם ישראל ,כמי ששב ,אחרי נדודים רבים בנכר ,אל חיק מולדתו .הדבר היה
פשוט וטבעי כל-כך ,שאדם כבד ומוצק זה ,שלא נברא כלל להיות נודד במדבר

בעיקר בלא-יודעים ,והוא שהיה בפיו לרוח מדברת גדולות על-דבר ·תעודת ישראל,
דברים נשגבים ,שאי-הידוע מרובה בהם על הידוע; אולם בידועים היה סמולבסקיך

הספקות ומרחף ב"עולם-התוהו" ,ישוב אל הישוב" .הלא הדבר פשוט ,מוכח מעצמו

כמושכל ראשון ,ואי-אפשר למצוא דרך אחרת"  - "..כתב לילינבלום בספר-
זכרונותיי בליל המשבר האחרון )י"ב תשרי ,תרמ"ב( ,אחרי שהחליט בנפשו לשוב
אל עמו ואל לאומיותו" .האבן המעמסה ,שהכבידה על לבי במשך זמן ידוע ,נפלה
לגמרי ברגע אחה אורו עיני ,רוחי התרומם ואהי לאיש אח.ד טל של תחיה ירד
מחדש עלי ,וממנו נמוג "הקרח הנורא" ,שכסה על לבי שנים רבות"") ".דרך
תשובה"(, ,ז"מ הנה מצא הסלע הככה ששנים רבות היה כמו תלוי נאויר ,יסוד

איתן להשען עליו ,קרקע מוצק תחתיו .איש-החיוב מצא את חיובו ,מעתה הוא יכול

להיות "שליח" חדש של רעיון גדול ,תובע חדש ,התובע מאת האנשים ללכת

אחריו".

אמנם "זרן תשובה" של לילינבלום היא עוד פחות חדשה

מ"חטאת

בעררים" .הלא הרעיון החדש ,שלילינבלום היה מע·תה לשליחו ובא-נחו ומדבר
בשמו ,הוא רעיון עתיק ,המבריח את הספרות העברית ואת החיים העבריים מן

הקצה אל הקצה .גם ההתחדשות של הרעיון הזה ותחיתו התחילה בספרות העברית
קודם שהגיע ליליבבלום אליו .הן את הרצון החדש לחיים חדשים אנו מוצאים

בכמה מאמרים ב"המגיד" ו"השחר" ,שנדפסו עוד בשנות השלשים ,ניחרד אנו
את הפתוס החדש ואת ההתלהבות החדשה במאמריו של סמולנסקין .אולם גם

הפעם היה ליליבבלום עקבי ושלם מכל ה"משכילים" מבוער ,ששבו עתה אל רעיון
זה .כי בסמולבסקין נתגלה באמת רק הפתוס ,הרצון הכביר וההתלהבות הגדולה

אל הרעיון החדש ,אבל הרעיון בעצמו היה אצלו עוד בבחינת "אתכסיא".

סמולבסקין דבר גבוהה-גבוהה על הרעיון החדש ,או ,יותר בכרן ,המחודש ,של
"עם-עולם" ,אבל הוא לא בתן עוד ספר-כריתות לרעיון הישן ,או המיושן ,של
ה"השכלה" .בקצף גדול ובחמה שפוכה התנפל על בן-מבחם ,אלהי ה"משכילים",

בתקופת "השחר" הראשונה "משכיל" ,שחרת על דגלו )בפתח-דבר ל"השחר"{:
"להפיץ אור על דרכי בבי יעקב ,לפקוח עיבים עורות ,אשר לא ראו אור החכמה
ולא יבינו ערכה" .וסמולבסקין הביט כמעט עד סוף ימיו על העולם היהודי בעיניו

"

של "משכיל" ובספוריו הראה לבו את העולם הזה ,העולם היהודי המיוח,ד גם
מעוקם ומעדות ,מכוער ושפל ,עד לבלי הכיר אותו .בכל הוצרך הלאומי החזק
שנתגלה בו ,בכל הפתוס היהודי הרב שלו ובכל התלהבותו הגדולה ,לא היה עד

הר~\ ",ל"בעלt-ושובה" גמור .אולם לא כן ליליבבלום .לילינבלום נתן מיד בליל'~
המשבר שלו )באותו "י"נ תשרי בלילה על משכבו"  -כמו שרשם נספר-
זכרונותיו( ספר-כריתות לרעיון ה"השכלה" וקבל על-עצמו תורה חדשה שלמה.

הרז~ רשם אז נספר-זכרונותיו

את

המשפטים

האלה:

"הציוויליזציה לא תוכל

להועיל לבו"" ,זרים אנחנו ".הננו זרים לא רק פה ,אך בכל אירופה כולה" ,ר"מדרע
נהיה זרים באוצרת בכדירת ,בעת אשו אוץ אבותינו עדו לא נשכחה מעל כזרו
הארץ והיא עודנה שוממה ויכולה ,בצירוף סביבותיה ,להכיל את בני עמנו?",

.עלינו להשתדל לחדול מהירת זרים" )"דרך תשונה"(. ,ר"מ בנאורים ,שבתן
לילינבלום אחר-כך לדברים האלה ,הוא אומר" :אחר שנוכחתי ,ני לא חסרןו
השכלה רמה היא סבת אסוננו ,כי זרים אבחנו וזרים בחיה גם נהירתנו מלאי
השכלה ומה כומרן ,אחרי שאורו עיני מן האידיאל החדש רווחי התרומם לפעולה
חדשה ,אשו בחיקה ,אם אן תלך מישרים ,צפונה תשועת עולם לבר

-

במחן

מ ל בי כ ל ה אידי אל ים ה יש ב ים ב רגע אחד" )שם(. ,ח"מ ואכן אבר
רו'~ים ,כי הפך

מאז

לב

ליליננלום

להיות

לאיש

אחר.

הוא

חדל

מאז

להיות "משכיל" ,חדל מאז מכתוב דברם נגד ה"חשוכים" ו"מרודי האדר" .אדונה,
בשדרות "חונני ציון" והציוניים יש לראות ז~ת לילינבל·1ם תמיד כרודף שלרם עם
"שלרמי אמוני ישראל" .כשהתעוררה ,למשל ,בשנים הראשונות לחיי הישוב
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העברי נא"י ,השאלה על זכר המצוות התלויות בארץ וחיתה לשאלה רנה ,ומשא-

לא נתקבל הרעיון על לבר של ליליננלום ולא נעשה לרעיונו ,עד ש"נגלה" לו
אותר רעיון ,בתוקף הרשמים של הפוגרומים שהיו כדרום רוסיה כשנת תרמ"א.

התירו ,ולא עו,ד אלא שהמתירים כעצמם היו מתירים ואוסרים ,אז לא יצא ערד

גם אז ,ככתקופת ה"השכלה" ,כל ערד שלא הגיע בעצמו ,בתוקף חייו העצמיים
והוכחתו העצמית ,אל אותר רעיון ,לא שם עלי.ו לכ הרכה ,וכשהגיע אליו ,או ירתר

להלחם את הרכבים ,שלא הסכימו ל"·תקונים נדת" שלו .איש-המלחמה ,שנלחם

נכון :

כשנתגלה לו אותר רעיון ,היה חדש בעיניו כל-כך ,כאלו נולד זה עתה".

לפנים כרכבים ומורי-הדת ,הכה עתה למוצא פיהם נשאלת השמיטה ,וכשכתב אליו

אחרי הגיעו אל אר.תר הרעיון של "זרים אנחנו" ".הוא כותב :

ומתן גדל התעורר ניד הרכבים ,שהללו אסרו את העבודה כשביעית והללו
ליליננלרם לריב כרבנים האלה ,המחריבים את הישוב ,כמר שיצא נשנות נעוריו

"עתה מצאתי ביאור

המשורר יל"ג ,כי הוא חושב "להרעיש על החשוכים האלה את העולם ולהוקיע

המלה אבטיסמיטיזם .כן,

אותם נגד ה ,ונגד השמש" ,ענה לו על-זה ליליננלום ,כי עצתו לו "להשקט

נאלכסנדריה בזמן הבית השבי ,גם בכל אוצרת פזורנו מימי החונן ועד עתה".

כמכונו" )"דרך לעכור גולים" ,קט"ז( .ליליננלום גם נלחם אחר-כך עם אלה,

זרים אנחנו ,לא בכבשים ,אך אסופי-חרץ ,אורחים לא-קרואים" .הכל ב.תגלה לו

שאמרו להכניס את שאלת התרבות העברית אל חכת-צירן והציונות ,ולא מעט

-

עתה ,רעתה מצא את הפתרון של הכל והדרך לכל" .הננו נסים ,הננו רצים
ולמה ברוץ דרקא לאמריקה ולא אל המקום ,אשר יבשר לנר נאמת ,אל ארץ

על-ידי

אבותינו ,כי עלינו לחדול מהירת זרים ,מה שיעלה בידינו אך בארץ אבותינו"

א .דררינרב ב"העולם" ,וכה דרש מכל יהודי לאומי לקיים הרכה מצוות ,שיש כהן

)"דון תשובה"(. ,ר"מ זה היה בעיניו גלוי חדש כל-כך ,עד שושם ,מלבד את
היום )י"ב ·תשרי( ,גם את השעה )בלילה על משכבו( ,שבה נגלה לו .ובאיזו

היה כזה משום שלא היה חפץ לעזרו שאלות פנימיות ולהכות את בית-ישראל

לרסיסים' .לילי בכלום

גם

השאיר

מעיד

צואה,

שנדפסה

אחר-מרתו

כדי לאחד את בני-ישראל ולעשות את ביתו של המשכיל לבית יהודי".

מכל ה"משנילים",

שהיו

אחו-כך ללאומיים,

היה גם הפעם

"

ליליננלום

.ג~

זהר סוד כל

צר~תינר בימי

גלותנו ,גם נהירתנו

התרוממות של קדושה והתלהבות של אמונה התיחס אליו ,אל גלוי זה! הנה הוא

הלאומי העקבי ניותר והשלם ניותר .ידועה היא מלחמתו ,שנלחם עוד נשנים

כותב שם" :מי יתד רעף הלילה הזה נרגעים אחדים ,ריבוא יום מחר .וישבתי

הראשונות להפרדו מן ה"השנלה" ,עם המשורר הגדול של תקופת ה"השכלה" ,עם

וערכתי מאמר בזה אל מכה"ע נשפת המדינה ,אולי יניד עמנו ושב רופא לר,

יל"ג .הוא זנק מיד ברעיון החדש דבקות גדולה כל-כך ,עד ש"את אחיו לא הכיר",

ובאה לו תשועת עולמים."" t

לא ידע ולא הניד עוד כלל לנפשו של יל"ג ,לנפשו של "דניאל נג"ר" ,שנלחם

על-יד.ו א·ת מלחמת התקונים נדת .היא כתב אז על המשורר ,כי "נטיתר לראות
אך עמל ואון נעמו ראווה ושמחה אצל אחרים עררה את עיניו" וכי "מכל הרע
שהוא מוצא כחייהם של ישראל איננו רואה אלא אותו הצד שנו ,שאינו מסכים
עם היופי ותהלוכות המאה התשע-עשרה" ,כלומר :הוא ,מי שהיה לפני שנים אחדות

מאז "נגלה" לליליבבלרם הרעידן החדש

אר המחודש של הלאומיות

הישראלית ,היה הוא לשליחו ,לגברור .הוא קנא לו בכל שעה קנאה גדולה ונלחם
עליו לא אחת עם האויבים רגם עם אוהבים .הוא היה גם ל"חרבב-צירד" מעשי,
העוסק בכל השאלות המעשיות ,כי גם הפעם לא ידע לילינבלום כל גנרל שבין

"משכיל" כמעט קיצוני מהמשורר יל"ג ,וכ את המשורר על שהיה והרה גם עתה
"משכיל" .כל-כך התרחק ליליננלום הלאומי תיכף מן ה"השכלה" .הוא ,שהיה

הרעיון והמעשה ,והמעשה היה לו רק ·תוצאה ישרה מן הרעיון ,התוצאה החיובית

קרוב להיות כרפו ככל ,נעשה כמאמור ההוא )"בקורת לכל שירי יל"ג( לסניגזר

ביותר של הרעיון .ליליבבלרם נשאר גם כאן ביסודו מה שהיה בתקופתו הראשונה;

אפילו לרבנים ולמלמדים ,ומכל-שכן ל"שולחן-עררך" ולתלמו.ד

הסלע הכבד והאיתן ,אדם המבקש בעיקר את הפוזיטיבי והמחויב להיות ,את
המעשי רהרדאי .ולכן בשאר ביחס לרעיון של "תחית ישראל על אדמת ישראל",

ליליננלרם לא היה גם הפעם ירצו הרעיון החדש אר המחודש ,אלא אחד
מאלה המחזיקים נר ככל-עוז ,אחד מ"שליחיר" הנאמנים ,הדבקים נר ומסורים אליו.
שקדמזהר

רעיון שיש בר משום חזון ודורש מעוף והתרוממות-הרוח ,על מדרגה במוכה מזר של
הרבה מבני-דרור .הוא היה אדם כבד יותר מדי עד כדי לעוף ולהתרומם
ו"חבת-ציוד" שלו היתה כל הימים פעוטה רמצרמצמה .את הפוינציפירן שלו במסבת

ככל

"חובבי-ציון'' קרא אחד-העם בשם הפריבציפירן של "ערד יהודי אחד" ,עוד יהדוי

המאמרים הרכים ,שנדפסו עוד נשנות השלשים על-זכר הרעיון הלאומי העברי.

היה בעיניו

וגם הפעם לא היה ליליננלום "·תלמיד" ,ההולך

כעקבות

והמטיל אחריות הזכרים על מי שקדמדהו .ליליננלזם

של

מי

היה צועד והולך

תשרנה" שלו ,כמו נ"חטאת בעררים" ,על-דעת-עצמו

ואחריות עצמו.

נ"דרך

אחד יעבור

לארץ-ישראל

ויחדל מהי~ת

זר .רק הצעד הזה
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בטוח וודאי ,והלא על הבטיחות והדואות שמר כל הימים ,ונתן את נפשו כל
הימים!

ה"דרן לעבור גולים" של לילינבלום כאילו חיתה נתונה במקרם נמרן .וגם
ספרר .הנושא שם זה )"זרן לעברו גולים" ,הרצאת "אחיאסף" ,תרנ"ט( .הוא ספו

בלי התרוממות .יש בר מעשירת

דקרפיקרת ;

רחשברנרת

רברכהלטריה

יש בר גם תעודות היסטוריות חשובות

רגם

מזריקה של
עובדות

י~ ל .פרץ

ודבלים

היסטוריית

א

השוברת .אבל איד בר מן הרוח היתרה של לילינבלרם בספריו הראשונים ומן החיים

פרץ היה מגבררי-ה"השכלה" האחרונים .ימים רבים נלחם עם הרבנים רה"רביים"

·היתרים שלו שם .החיים היתרים על אלה של אחרים ועמוקים מאלה של אחרים.
בדברי ימי הישוב העברי בארץ-ישראל יתפוס בוראי מקום רב גם הספר

tזשלח את חציר ,המשוחים ברעל .אל לב "מרודי-האור" .האו דבר הרבה משלים

"דרך לעבור גולים" ,אולם בדברי ימי הספרות העברית והרעיון העברי יכתב שמר

"על הנצה" רעל "התולה הצבעוה" ושיריו על "שומרי הנשף" עלו לעשרות.

של לילינבלרם רק כמחבר של "חטאת נעורים" ר "דרך תשובה" .עד כאן ;תולדות

:אולם החיה גם "משכיל"?

חייו העצמיים ורעיונותיו העצמיים ,האישיים .מכאן ואילן רק תולדות חיי אחרים;

·ולילינבלרם הליטאיים ,היה פרץ חסר את הרציונליות הטבעית של בני ליטה והיה

עד כאן ירצו חיים מיוחדים .מכאן ואילן רק רושם מקרים היסטוריים .שקרו בחייו.

·חסר גם את העקביות שלהם

כבעל "חטאת נעורים" ן"דרן ·תשרנה" חי לילינבלרם את זמנו ויחיה הרבה שנים

ל'מעלה מזמנו; אולם כבעל "זרן לעברו גלוים"

לא הגיע לילינבלרם למעלת

1

1

אל:ד שחיו בזמנו וכאילו מת לפני זמנו".

 -דרמה .שכדי להיות ל"משכיל" במרכבם של יל"ג

-

כל ארתה היכולת לעמוד גם על "קרצו של ירד".

:הסביבה .שממנה ינק פרץ' אף כי לא חיתה סביבה של חסידים .נמצאה בקרבתה
שיל סביבה זר .ולכן הרציונליות שלו גם היא חתומה ב nותם הסו.ד נקראנו את

".משליד" של פרץ על-דבר "שזמרי הנשף" ר"מררדי האור~' .ערלה הרעיון על לבנו
~י

המשל

חשוב

לפרץ

מן הנמשל;

הלבוש

הסדוי

חשוב

לו

מן

התרד

~הרציונלי .הפוזיטיביות של פרץ באה אליו בעיקר מפי הפרזיסיניסטים הפולנים,
,:ואלה

 .לפני מאה שבים ויותר חי ברילבה .בירת ליטה ,ה ג ארן הליטאי .הגאון הזה

-

כעין חרט של סנטימנטליות היה מתרח עליהם תמיה ניחרד בשנות

היה בתרן בראשו ודובר בתרדה .רהרא יעד ,לפי האגדה והמסורת .את כל התורה

:השמרנים

כולה ,תורה-שבנתב ושבעל-פה עם מפרשיהן ומפרשי מפרשיהן .על-פה ממש~

ד,ןגקיצרנירתו והתחיל לקבל צורה יותר רכה ויותר רוחנית .ה"משכיל" פרץ החשיב

.אולם בזמן שבכל ארצות-הגרלה היד התלמידים יושבים בבית-מדרשם ,מחדשים

.גם הוא .כשאר ה"משכילים" ,את המדעים השמושיי-םלפרפרלריזציה של המדעי•

 riדרשים ומוסיפים "ציצים ופרחים" לתורה .היה הגאןו הליטאי הזה שם לילות

;האלה בתן מקום רב בקבצים היהדויים שערך בימי ה"השכלה" שלו

כימים לבקרת את התלמוד ושאר ספרי הדת

משברשים

רלמצא

את

;ךגעברדה הפרודוקטיבית ואת האומנות ומלאכת-היד

ה גרס וז

והיה עוסק במקצת גם

להטות ארזן לטענות מתנגדיו ולא שב מפני כל ".הוא עמד כל ימיר על מקרם
עמדתו איתן כסלע .ולא התנודד אף פעם".

משה ליב לילנבלרם לא היה גאון ליטאי; אולם הוא היה גדול ליטאי ,אחד
:ד ג דו ל ים שביהודי ליטה בדורות האחרונים.
תדע"ד-ע"ו.

הדברים האלה הם רוח-

.מנצח את הרבנים בדבר הלכה ולא רב אתם ריב "קטניות בפסח" .ה"פרזיטיביסט"'

;אליבא דהלכתא" ,כדי להביא ·תרעלת ממשית ודואית .ואף מבקר תלמדוי גדול היה

במדע ;

-

 -את

·ה;חיה בציוריו הראשונים ,ואף "בציורי-המסע" שלו; אולם ה"משכיל" פרץ לא היה

.ה ב כ רב ה רה רד א י ת .הוא עסק הרבה גם בפסקי-הלכות" ,לאסרקי שמעת·תא
אולם קנאי גדול היה לדעותיו .עד שלא חפץ אפילו

 -שנות התפתחותו של פרץ.

 -שהפוזיטיביסמרס הפולני נטה בהן

·1

'

כפרץ שר על ה אהב ה .על האיר )שלא היה לד "משל" בלנן( ,על ה טבע,

·על הא ביב ,על ה יפי רעל ה חיים .דיבר את הרבנים דה"רביים" היה בעיקר
·על-דבר החופש ,חופש הרוח .חרא לא יכול נשוא את מוסרה של "פתילה

·עש "i

מעלוn

זאת "הקל-וחומר של עגל" ,וריח הביצה .שהעלתה יוקרן ררקבדן מרוב ימים.

ה:.יה לד למחנק .הוא אהב את החיים זאת שמחת-החיים ונלחם עם קטנות ההשקפה
.וצררת-המבט .עם הבטלנות הרבה והפרישות היתרה" .מעולם עמדתי על צדו סל

זה .שא~בר כי הכל

חי .הכל מרגיש,

הכל יודע"

 -כתב פרץ

גם בשעה שחיה

ראשונים

" ·' פ ו ץ
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עוד כבחיבת

העששית (,n

רציונליסט

ופוזיסיביסט

)ב"מעשה

n

שלו

בשם

"המוסר

ש'ל

מפני זה גם עמן תמיד על צןן של היצר ,הסוכן בבו ,והתעכב בחיבה

ואחרונים

103

ש:למעלה· מן הטבע ואיבר יכול ,ועל-ידיו גם נתקת "שלשלת הזהב"( .הוא לא אהב את
~קודש

 -כיחוד בצורתו הישנה; לפרץ היתה הצורה עיקר גדול- ,

אלא מאס

גלריה על השארו שבעיסת החיים~ הרז~ רב משום זה את ריבה של "האשה מרת

בחול ולא יכול נשוא את נטל החול :לא אית הקדושה אהב פרץ בעיקר ,אלא את

הוא גם לא יכרל נשרא את האיש,

:ה"כסרפין וקדושה" ,לא את המצוה ,אלא את ה"שמחה של מצרה" ,לא את הדת,

חנה" ,היה לפה ל"אלמת" רלשאר בנות-חוה.

המסתפק "בפת לחם דרג מלרח ,אר פת לחם בלי דג מלוח .וארלי קריאת שמע בלי דג

א.לא את "אש-דת" ,לא את טלבה .אלא את "הכגון של טלנה"" .קרוב לוואי ,שאtי

מלרח ובלי לחם" ,אבל עוד ירתר מזה לא יכרל נשרא את "האשה שמעטים צרכיה"..

.ה"קבלה" לא אהב פרץ )והראיה" :המקובלים" שלו( ,וגם אל ה"חסידות" ,כתורה

כ"משכילים" הליטאים .חרא לא היה שכלי כמוהם.

ידועה ואמונה .שהיא "שלשלת הקבלה" ,לא שם לב ביותר; הוא הוקיר בעיקר את

א ת ה חיי ם .בראותנו ארחו

~חיי החסידות .את חיי הדבקות שלה וההתלהבות .את חיי האמונה וההתעלות-

פרץ לא היה "משכיל"

הוא לא היה מחייב את המציאות ,אלא מ חי י ב

במלחמת הדעות היתה תמיד לנו ההרגשה ,כי יותר משהנצחון הוא עיקר לו ,עיקר·

א.ת החיים של "למעלה מזה" .פרץ אהב גם בזה את ה חיים ,את גלי-החיים

גדול הוא לר ה ב צ ר ח .חרא נטה תמיד לבקש את המלה החריפה .המבריקה כברק

זtמפכים בעוז".

ואת הדבור ההולם ,המרעים כרעם; כיופיטר ,היוצר הגדול ,בשעתו .אהב גם היוצר

ב

רציונליסט גמור נוטה להכיר ולדעת את "היש" ורומנטיקן גמור מבקש

הזה לשלוח את רעמיו על ראשי בני-האדם".

רפקקר

·לתפוס א'ת הרוח ;
ה:תכלית ,והלז  -עם חיי בני-האדם הפנימיים ,עם -נפש האדם ,הבלתי-בעלת-
ת.כלית .הרציונליסט מבקש בכל את ה"נגלה" והרומנטיקן
 -את ה"נסתר".

שהיה מיוצרי ה"חסידוית החדשה" בספרות ובחיים יצא לא-אחת לדבר נגדה ולהלח:ם

מ.בחינית הצורה נוטה הרציונליסט ,אם אמן הוא ועוסק באמנות ,אל הבהרת

עמה ,אלא אף בספררי החסידים של פרץ יש למצוא את עקבו.תיו של מי שהיר לו בטירת

ה::דברים בדרן הקרובה אל הריאליסמוס ,והרומנטיקן נוטה לבקש את דרך הס מ ל.

בתקופת-חייו האחרונה כאילר היה פרץ לרומנטיקן.

ה" nסידות החדשה" בספרות רשר על "שלשלת

הוא

היה אחד מיוצרי·

הזהב" ,שנתקו יתדותיה

חוליותיה .אולם גם כאן אין אנו רואים בו את הרומנטיקן הגמור .לא רק זאת .שפרן

זה יש לו דין-ודברים עם חיי בני-האדם החיצוניים ,בעלי-

רצירנליסטירת ,רהיה נע-ונד ביו הרציונליסמוס והרומנטיסמרס ".צירו "המקובלים'"'

למי משני הסוגים האלה היה שייו פרץז -

של פרץ  -חציר ארו וחציו צל /חציו מחייב וחציו מזכה ,חציו קודש וחציו חול ,.
חציו .אפותיאוזה רחציר קריקטורה .גם ביתר ספו ויו החסידיים
 ואף ב"ספורי-העם"  -הוא מתאמץ ,עד כמה שאפשר לו ,לקרב את הדברים אל השכל רלעשרזו

לכאורה התיחס פרץ לשני הסוגים גם-יחד :בתקופה הראשונה שלו ,בתקופת

:ה"השכלה" שלו ,היה פרץ נוטה אל הריאליסמרס ,ובתקופתו השביח ,ה"חסידית",
היה סימבוליקן; בתקופה הראשונה כתב את "האשה מרת חנה"" ,מבדיל ברינה·ס",

את הכל על-פי זרן-הטבע )"שמעיה גבור" ,שקרע את ה"ספרדק" מל sראש הרב

,:.בונצ·ה

על שפסק הלכה על-פי "חיי-אדם" ולא על-פי ה"שולחן-ערון" של "הרב" ,מת ,לא·
מפני שנענש בידי שמים ,כמו שהתרו בו חבריו והוא גם סבר וקבל " -אני חפן

~ה"חסידות" ,את "ספורי-העם" ואת הדרמות

.ריאליסט גם סימבוליקן .אולם "גם" זה במקום זה אינו בא לרבות ,אלא למעט .מי

אלא מת בדרך-הטבע ,כי הוא היה אדם חולה:

·שהוא גם ריאליסט וגם סימבוליקן אינו בוראי במובן הגמור לא זה ולא זה .ואמנם

וחלש ולא יכול נשוא את מוסר-הלב; בספררו הגדול הויפה "הוא ,זכרונו לברכה.,

oספוריו הריאליים של פרץ אינם ריאליים די-צרכם .כשפרץ בא לתאר את ה"יש",

ומקורבי'ו' ,שבר אמר פרץ לתת לפנינו את האמונה בלי-גבול של החסידות .כר

אינו מתארו בלבה אלא הוא כאילו בא גם ליצור אותו מחדש :הוא בא גם לשכות

המנtשים המסופרים בפי "חסיד" ,מאמין אזרק ,קרובים להיות כולם על-פי זרן-

.את

הטבע ,עד שה"חסיד" בעצמו מעיר" :לכאורה הכל בתכלית הפשטות .לא בבואה רלא·

.במציאד·ת זן ,אלא שהוא כאילו גם מואס בה .תופס דאינו תופס קדים ממנה

ררח-הקודש ,הכל על-פי דרך-הטבע .("".רק מעטים מאד מספוריו הם ספורי-נפלאו:ת

מטרה וי חכי ת .הוא כאילו אינו יורד לתוך המציאות ,אלא משקיף עליה בעינים

ובין מעשיותיו יש רק אחדות שהן מעשיות נסים .לפרץ גם לא היו געגועים גדולים

:המבקשות בה סמל-מה ,מבקשות בה את הסימן הרוחני ,שיש נו כדי ללמד בינה,

 tל העבר ,ש לא היה בעיניו נפלא ביותר )הגברר הראשי והנפש הטרגית

,כדי לרומם ,לעורר רחמים וכד· .דספדריו הסמליים של פרץ

למות על קדרש השם "! קרא

-

בירתו שבדרמה "שלשלת הזהב" הוא משה .שחפץ להאמין בנפלאות ובדברי;ם

שתוק"" ,השטרימיל"

המציאי ת י ל ה עלית

ו"ציורי-המסע",

ובתקופתו

הסימבוליות.

את המציאי ת.

השכיח

כתב

את

היה

אפוא

גם

הוא

לא זה בלבה שחרא נלחם

-

-

לשם

רחוקים גם הם

מהיות סמליים במלוא מובן המלה .דרך הספור הסמלי הוא ,שלא לגלות את
:הנס,תר ,אלא ,להיפך ,ל ה סתיו את ה כ גל ה ,לא למצוא את הגלוי שבסתר .אלא

ו.אחרונים

ראשונים

·'
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"אריסגעלייזט פרן פיין און שרעק

להיפן .לח סתיו את ה ב גל ה .לא למצוא את הגלוי שבסתר ,אלא ,להיפן ,א:ת

מרז

הס ת ו ש ב גל וי· מטרלינק ,שלקח את החומר לדרמות שלו מחיי יום-יום ,שהו.א

איד מ~~ך קיין הבדלה נישט!"

הנגלים רק כלבוש ,כס מ ל ,לחיים אחרים ירתר רוחניים ויותר נעלים( ,ואנטרל
•ונס,

הלוקח

לו

את

את החומר לציוריו מחיי

החומר

מחיי

לציוריו

גנוז-זאת

סימבוליקן.

ה"חסידים" הנפלאים,

פרנץ
גם

פרץ,

ווערען

- -

די וועלט!

רואה אותם נפלאים ומלאים רזין-דרזין ,הוא סימבוליקן )כי הוא רואה את החיי;ם

ויתר הקדושים הקתולים .איבר

"נשמה·לעך

הקדוש·

- -

פלא טעון".

שלקח.:

ס·ציטערן די פקדונזת·לען".

שהוא מפרש אותם ו מ גל גד

מאימת יום הדין!

אותם ,איבר בכל-זאת סימבוליקן .אף זה ,שהוא אוהב את ה"משל" ואת ה ל ב ו דע

ציסערט

נישט,

הסודי לדברים נגלים ,נגלים ביותר ,אינו עושה אותו לסימבולי ,זה רק עושה אות-ו

פלאטערט נישט!

לאליגורי אבל לא לסימבולי ,בכל אופן -

שלמה·לע מאכט קיין הבדלה נישט".

לא לסימבולי במונן הגמור.

דומה ,שפרץ איננו לא ריאליסט ולא סימברליקן ,אלא הוא הא י ב ט ל ק ט ,--

מען ורעם נישט

אלי של הספרות שלנד .אמן כזה ורחבי הוא תמיה אבל לאד דרקא נוטה לרוחניות~

"שבת זאל זיין,

:יזוא גם נוטה תמיד אל הנדידה בממלכת הרוח ואל התעיה .בעצם הוא אוהב ומרקיו·

מיט צרראנגען האלם איד שבת איין!

את החיים ,את ה חיים ב כ ל

•

;lflt

מ ראי הם ה ו ב ים,

ה תגליותיהם ל אין--

ס פ ו ר צ ב א ג ו ב י ה ם .אמן כזה אינו אמן של מקצוע ,הוא איבד מיחד לו קרן--

 -שנת!

משפט·ן!"

נישט גע·פסקנ·ט ,נישט געשטראפט!"

--י

"שנת זאל זיין!

זירת ,שהדא מתפלל בה את תפלתו האחת ,אלא הוא מפזר את כחרתיר לכל מקרםז

שנתז

tויש נו רוח .הוא אינו קובע לו את מקומן ,אלא מחפש תמיד ומבקש תמי.ד ל:א~

בישט געאקעוט.

לדב'ר כזה הוא נעל-מרח יותר מדיי·

שהוא מבקש לו אמת חדשה ואמונה חדשה -
וממילא ספקן יותר מדי - ,אלא שהוא מבקש לו בכל פעם גווי חדש רתאות-חיים~

נישט גענויט און נישט פערריכט".

חדשה .אמן כזה איבד מקל את ואשר גם לגני דברים חמויים ,אם יש נהם ב ר:ק

נישט געהאנדעלט ,נישט געוו~~נדעלט".

נישט

 wל רוחניות.

געזייהט,

חורב זאל ועורען די ררעלט".

אמ  jממיד זה היה פרץ .הוא היה מרומם מעל דברים ,שהם חמריים לגמרי.,

בכל שררה ושררה של השיר אשר לשלמה אנו מרגישים ,כי לא ה"יום יוכולו

אבל לא היה נעלה עליהם מכל וכל ,ובעניני הרוח לא הפליג הרבה :הוא לא בא

זzזינת" הוא עיקר לפרץ ,כי-אם הטןו השבתי ,החגיגי; לא הדברים כשהם לעצמם,

אל מעיד "החסידות" לבקש לר "חסידות חדשה" .הוא אהב בעיקר את הוחכרת ·,ו:ש

ניי-אם נטרי הדברים ,רחבות הנטוי -

ה"חסידרת" ,את המעוף שלה ,את ה"חירת" זאת התנועות המלאות רוח .בספררי·

ש'מיא".

ה"חסידות" הוא מספר לבו כסדר על-דנו ה"חיות" שלה ושמחת-ההריה ומתאר

הרתיחה דקדושה ,הטחת דברים אף כלפי

גם נ"מפי העם" של פרץ אנו ראוים בכל צעד ושעל ,שהוא לא נא לבקש את

לבו באמנות גדולה את תנועות החסידים הרוחניות .אהוב אהב פרץ את תנועת-היד·

א:מונת העם הפשוטה ואת תמימות האמונה של העם ,אלא את ה"ערשה נפלאות" -
:ה"גנור" של אחד הספורים המצוינים בירתו נ"מפי העם" - ,שחרא אזמר לשולחן:

העינים שהם בבחינת "אתגליא ואתכסיא" ,את הפה שירתו משהוא מדבר הוא

<זזתכסה ,והוא מתכסה במפה לבנה כשלג ,אומר :יהי אור בנית ,רהבה שני זוגות

את הדברים הצריכים'

'של מבוררת-כסף עם נרן.ת-סטאריז מתראים על-פגי השולחן .הכל כאן מתנוצץ

הטעמה"~t .ת העולם הנאצל הזה של החסידות והחסידים הוא מצייר בציוריו .הו:א

הזצנעים רבים ומבהיקים .יש מן הספורים האלה העושים ורשם גדול; אולם הרועם

במשך \!-חרי ה"עזות וקדושה" של שלמה )בדרמה "שלשלת הזהב"( ,שאינו נרת:ע

א:ינו בא על-ידי הפשטות של הדברים ,אלא על-ידי הציוריות שלהם ,על-ידי חליפת

הרחנה והנאצלה ,את הדבור החד והמפסיק ,את המבט החודר והפוסק ,את ריסי-
מרמז ,ואת הלשון הנראה כמגמגמת והיא רק מטעימה

מפני שום דבר ובלחם גם עם כביכול:
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ראשונים

 il . 5ו ץ

מאד

" -שלש המתנות"

וה"שמחה של מצרה" של החסידות ,נושא הספור "גלגולו של נגרן" הוא נח הנגינה

 -איד דוגמתן"; "אדם-

חידה!  -ה"עושה נפלאות" -
פרצוף-פנים של יהודי  -צלם-האלהים מרחף על-גבי החוטם -

זערכה בחסידות" ,אם לא למעלה מזה" מספר על-דבר נחה של מדת הרחמים ועד

קרוע כלוא ,וצילינדר ,אמנם מעון ,על ראשו,

פרץ נדד אל קלויזי החסידים וגם אל אחלי ההמונים

·כמה חיתה זו מגיעה אצל גדולי החסידות; רכן הם גם "למראשותי הגוסס"" ,שלש

וגלוח"(.

ה.מתנות"" ,שבע שנות טובה"" ,עינים מורדות" ועוד ב"מפי-העם" ,ואיד צויד

 -עד כמה שי-ש

לאמו

בספוריו של פרץ "המון"~ גם האדם ההמוני של האינטלקטואלי פרץ הוא "בן-
תורה" במקצת,

-

לבקש בהם זרן חדשה ליופי

 -ה"משלים" הרבים שביביהם .אפילו אותו ה"בטלן המשוגע" של פרץ,

הרץ כל היום מפנה לפנה בבית-המדרש הריק ושואל את השאלה הגדולה שלו" :מי

חדש ,לבקש בהם גררי חדרע

א.נכי?" גם זה אינו רק "אנכי" ,גם זה איבר שואל רק לעצמו ,שאלת יחיד; שאלתו

לחיים חדשים".

.היא שאלת הרבים ,שאלה כללית''' ,עיונית ,על-דבר ה"אנכי" בכלל ,אן ,כמר

שיאבו קוראים לו עתה ,ה"אני" בכלל.

ג

הסימן המובהק ביותר של האמנרת האינטלקטואלית

הוא ,שההכללה

·מיל"" ,ברנצ'ה שתוק" וכדרמה( ,או שהם משלים ואליגורירת )כ"המחשבה והכנרר"
"מקרר הנשמות" ועוד( .והצורה של פרץ ,הצורה המיוחדת שלו ,שבה צר כמעט

מפשטת .כל אמנות ,כשהיא אומרת "ראובן" איד זה ראובן אחד בלבה אלא אלף
וארכנים כיוצא בו ,שהוא כולל את כולם .יש שאיש אחד שקול כאן אף כנגד ארמזו

שלמה .אבל האיש הזה ,אף אם כולל הוא את הכלל ,הוא בכל-זאת פרס עם כל
ה~ iטריבוטים של הפרס ,אדם החי את חייו הוא ,ורק שהחיים האלה יוצאים ללמד

גם על אחרים .מה שאיד כן האמנו·ת האינטלקטואלית .היא אינה מכיילת בלבה

אלא מכיילת ומפשטת גם-יח.ד אמנות מחשבתית זו יש בה -
ד1

מן המחשבה ,ולכן

היא אינה נטפלת בעיקר אל החיים ,כי-

אם ל ת מ צי תם של החיים .היא כללית וכוללת בי ס ו ד ה ,ואיד הפרס ,האדם
הפרטי החי ,או גם חספוס החי ,משמש לה אלא ביאור מספיק ,זרן של הסברה

והארה .ועל-כן יש לה גם נסיה רבה אל צורה כללית ,רעיונית; הצורה שלה היא
צורת ה מ ש ל ,ה אלי גוריה ,ה שיחה ,ה מ עשיה ו ה אגדה.
גם פרץ ,ככל אמן אינטלקטואלי ,לא נטפל אל הפרס ,אלא אל הכלל .פרץ·

לא ראה את האיבד~בידואום אף בקולטורה אינדיבידואלית כ"חסידות" .בספוריר
של פרץ מעסים מאד-מאד גם הטפוסים ,ספוסים במובן המלא של המלה הזאת.
הוא לא ראה לפניו אנשים ,כי-אם צברו; ובעיקר את הצבור החי את חייו ה מ ו פ ש

-

ט ים ,את חיי-הרוח שלו ,ח י י הא מ ו ב ה או ה כ פי ר ה .האנשים ,שאנו נפגשים

עמהם בספוריו של פרץ ,הם מאמינים או כופרים" ,חסידים" או "מתנגדים" ,או
אנשים המתנודדים בין הקצרות האלה .יש שאיד בספוריו אנשים כלל ,או האנשים
משמשים שם רק ביאור חי ופירוש בולט והנושא האמתי של הסיפור הוא רק,
רעיון מפשט ,אמונה כללית· ,תכונה מוסרית וכדומה .כל "ספוריו של יוחנן המלמד/

J

הן אפילו ספדריו הראשונים של פרץ,

> tפוריו מהזמן שהיה קרוב אל הריאליסמוס ,רעיוניים הם במזה ידועה )כ"השטרי-

האמנותית מגיעה אצלה לידי הפשטה .כל אמנות מכייל·ת ,אבל לא כל אמנות

נטיח יתרה לה אל המושג ,אל ה ו ע י ו

כאלה ,רכן רוב ספורי

:ך",חסידות" והעם .הנושא של המונולוג "שהשמחה במעובר" הוא ששון-ההיוה

)דוגמה מדרכי-דבור אחדים של פרץ בספורים האלה" :אמנם מתנות יפות ,יפו.ת

 -לתשמיש לא כלום ,אבל לנוי

ו.אחרונים

נזל דור .האמונה והמוסר ,ה"פרחת והולן" ,הם ספדרים

הגונים והמראות ,על-ידי הצבעים המשתנים והתארים המתחלפים עד לידי ניגודיו:ת

·1n1

·-י

·תמיד את דבריו ,הלא היא הצורה של האמנות האינטלקטואלית  :צורת המשל,
ה:אליגוריה ,השיחה ,המעשיה והאגדה.

פרץ הוא על-פי סימניו המובהקים אמן אינטלקטואלי ,ולכן הוא בעיקרו

צ .י י ר ה ק ו ל ס ו רה ,הצייר של חיי הקולטורה היהודית .הוא ידע להבהיק לפנינו
מזיום של חיי-הרוח שלנו .מחיי הקבוץ ,העדה .כמה פרשיות סתומות נספר-החיים

·של העבר שלנו גלה לנו והרבה דברים ו"מילי וקדושה" ,שהיו מוטלים אצלנו
בעפר ,טיהר והראה לנו במטה-הקסמים שלו את זהבם ,שהיה בידו גם לזהב נו צץ

)פרץ אהב תמיה כי לא זה בלבד שהזהב יהיה זהב טהרו .אלא שיחיה גם מבריק

ונוצץ( .ציוריו מחיי החסידים ,אר ,יותר נכון ,מחיי החסידות ,הם ציורי-קרלטררה

.גדולים .הוא החיה לפנינו א·ת העולם הרוחני של החסידו•ת ,את הנפש הפועלת
·שלהם ,את נשמתם ה ק ב ו צי ת .ל "רוחני המחלט" שלהם לא קרב .וגם אל
ח.יי-החול שלהם לא שם לב ביותר ; הוא לא הראה לנו לא את הנפש הנאצלה

·ולא את העולם הנאצל של גדולי החסידות ,של גדולים יחידים ,רגם אל העדר
:זגדול שלהם

ב.יתם

 -אלה הבאים אל ה"צדיק

n

לכקש פרנסה ולחם להם ולבני-

 -לא שם לב ביותר .ה"חסידים" של פרץ הם אנשי-רוח ,שלא עזבו מכל

וכל את חיי ה"חומר העכור" ולא התכחשו לחיי-החומר שלהם.

:ז"יוצאים מתון עצמם" אנו מוצאים רק אצל ברדיצ,בסקי.
:פרץ הם ,אם לדבר בלשונם ,אנשים ש"לא הסגירו את העבד

א.דוניו

 -הנשמה"

" -חסידים"

 ה"חסידים" של -הגוף

 -אל

 -את הנשמה חושבים גם הם לאדון של הגרף .החסידים

ראשונים

ltl

י.

ו.

:t,00

ואחרונים

פרץ

תמיד תנועות ,במקום מעשים

שצר להם בעולמם ,והם מבקשים ל ה יתר ימם עליו ,קר לה:ם:
האלה הם אנשים,
החוג המצומצם ,והם באים להתחמם לאורם של גדולים רטובי.ם~
רצד להם בתרך

חיות פרטיות נתן לפנינו תמיד הלך-נפש כללי,
מופשט ,פרץ ,שבמקרם בפשרת

דרקא

בעפר ה"קברץ" הגדול .את הנפש ה קב יצית הזאת נתן לנר
מהם ולהאתבק
ספררין ,את ה ו ע י ין ה כ ל לי של הקבץר הזה.
פרץ ב

דורנית  -דרמותיו של פרץ נוצרו כולן בתקופת-יצירתו
עמדה פה הדרמה המ
לדרכי היצירה המודרנית והתחיל להשתמש יו·תר
האחרונה ,כשהתחיל לנטות
שגם היא ותרה הרבה על הפעולות מפני התנועות הסו-
ויותר באפני יצירה זן- ,
האילדזיה ועל הקדנקרטיר·ת והממשיות מפני מצב-הרוח.
גסטיביות ,על המעשה מפני
פרץ ליצור את הדרמה שלד "שלשלת הזהב" ,שבכל
והלך-הנפש .באופן זה הצליח

אינו ההמון הפשוט .לא הנפשות הערשות שם בספורים האליה~
ה"עם" של פרץ

ההמון ,ולא השפה ,שפת הספורים ,היא שפת ההמון .הנפשר•:ת.
הן נפשות מקרב

נפשות "בני-תדרה" ,לא של למדנים  -ויש ביניהן גם כאלה- ,
העושר·ת שם הן
יהודים המעיינים ב"ספר יהודי" ויודעים ב"אותירת הקטנות"; אפילו·
כי-אם של

לקרייה החלקיים )די להזביו את האשה ההיסטרית

פוגשים שם ,אוכלים "מצה שמורה" בפסח ,מהדריa:כ
היהודים הכפריים ,שאנו

דהמתנבאה מרים ,שחיתה

גדול בדרמה היסטורית של ימי שבתי צבי ,אבל לא להיות
יכולה בוראי למלא תפקיד

הסוכרת ונוסעים לישיבו.ת לבקש בהן חתנים לבנותיהם .ג~פ
אח  iי אתרוג נאה לחג-

אשיות ,העדשות בדרמה חסידית ,דשנה ישיחו ישישים וזקני
לאחת מהנפשות הר

נתן לפני נר פרץ בעיקר את חיי-הודח של אדם מישראל •.
בספררי-עם אלה
של'

הכלליים
שיש בהן מוסר--

בוננות במעשי העולם ויצורי העולם .גם פה גילה לפנינו מן ה נ פ -ש
השכל והת
ההמון הישראלי ונתן לנר מ ה ו ע י י בית ה כ ל ל ים של הקברץ,,,
ה קב יצית של
והם מחיים אותר ונותנים לד את נח הקבוץ שלן ,את היכרל.ור
שהוא חי עליהם
חטיבה אחת .הוא נתן לפנינו גם פה את עולמו המופשט של'
והאפשרות להיות

הוא,

המפשט

והר וח ני

ב כ ל'

נמשך

תמיד

אל

הדרמה,

אל

הקצדדת נדגעדת זר בזר ומדשנות זו את זו .לעזרתו
האמנר·ת הקונקרטית בירתו.

רי-העם שלו ,שהם באמת רק כעין המשך של ה"חסידרת"-
רכן הדבר בספר

הרעיונות
את
שלן,
הקברצית
הנפש
את
הקברץ העממי הישראלי .הוא מספר לנר אגדות עממיות,

-

רעיונות ,במקום יחידים

נעלי-אופי

-

כלל

יי'-

·ת י ,ה ו עיון ה מ ו ס וי שלו ,שאנו מוצאים באגדותיו"
ההמון ,את ו ו ח ו הד

הוא ,ההמון בעצמן ,המספר אותן ,אבל תמיד הוא שומע אותן )המספר"'
שלא תמיד

תדרה" ,והעולם ,שהוא מספר על-אודותיו ,הוא עולמו של בן·-
כאמור ,הוא תמיד "בן-
וחניות שאיד הוא ,החמרן בעצמן ,אמנם משיח בהן ,אבל ערש:ה
תדרה( ,את שיחותיו הר

להקשיב אליהן ,כשהך יוצאות מפי אחרים ,את ה"משלים חיק~
הוא אזניר כאפרכסת
ולנר יוצא אליהם-היא בת ד ל פ ניבי א ת זה ש יש·
וים" ,המזינים א.ת נפשר

יד ב כ ח ,י לא ב פעל .הוא ,האינטלקטואלי ,נתן לפנינו גם פה אנו
אצל ה ה_מ
הפשטה גיחה א ת ה ה כ ל ל ה י ה פ ש ט ה ש ל צ ב י ר' קהל מישראל ..
ההכללה וה

ד

הכללה וההפשטה של צבור ,קהל ישראל  -של כל הצבור הישראלי.,
את ה
לפנינו באחת מדרמותיו ,בדרמה שלו ,הנקרז~ה בשם "ביי-נאכrcכ·
אמר פרץ ל·תת
מארק" .פרץ ,אשר כל יצירתו זרוני יצירתו היו שרנות מן הדרמ;ה
אויפ'ד אלטען

המוצלחות ביותר של פרץ .כי בה הצליח להראות לנו
החסידים( ,היא מן היצירות
מראה-עינים ,כי-אם על-דיי ציור של הלך-נפש ,את
באפן סוגסטיבי ,לא על-ידי
קרא לדרמה בגלגולה הראשון ,העברי- ,שיש ונראה לנו
"חדרנן בית-צדיק"- ,כך

של בית גדול יותר ,חורבנה של אמונה גדולה ,החולנית
כסמל לחורבן אחר ,לחרובך
דורות ,עד שנעשית לסמל של יורשה ל ל סב ל של ירושה,
רכבה לאט-לאט במשך ה
משיכה ,וכשממשיכים ארתה ,ממשיכים ארתה מתון
שאיו לעזוב אותה ואיד לה
שבנרת קרה ,רגם זה רק על חשבון העם ,הצבור הגדול,
עקשנות בפרזה ומתוך ח
הגברר הראשי של הדומה ,שונא בטבעו את החולין
המאמין אמונה ערות" .משה,
כזקנו מבקש לד גם הוא מעיד גדול של אמונה ושל
דיש לו "כסופיך דקדרשה";
היה קורב עדר אל המקור ,אל המעין ,והיה ידבק
ה,תרוממדת-הווח ,אבל זקנו
משה ,הרחוק יותר ממנו.
הוא ,בכדר
שאיד כן
מנזילא ממנן ,מה
מדי רעינו בהירה יותר מדי ,וחלקו בעל-כוחו בין
הוא  -לבר נעשה ער יותר
אינו יכול להמשיך את "שלשלת הזהב" ,רעוד מעט
המבקשים ואינם מוצאים .הוא
אולם נרגע האחרון בא בנר יונתן ומולך בכחד של
ונראה לנד כאילו היא נתקת,
מאמין .יונתן זה מאמין ערד פחדת הרבה מאביו רגם תמים
הצבור ,של ה"ערלם" ה
הוא עקשן גדול רזנו לד עם בעל החשבון הקר ,עם
הוא הרבה פחות ממנו ,אבל
המשיך את "שלשלת הזהב" איך-שהיא" .דיונתן זה ממשיך
ישראל ה"גבאי" ,החפץ ל
הצבור ,המאמין בכל "רבי" שהוא ,נצר מהשורש הקדמון.
ארתה איך-שהיא ננחר של
את הטרגדיה של אותר החלק מהעם ,ש"פרחה נשמתו",
יש ואנו רואים בדרמה זר
הזאת וחפץ להחזירה אל הגרף בכחם של "שמרת"
והוא מתלבט את הנשמה
שבתורקבר מתבנם".

רחוקות מהך מהקצה אל הקצה ,פרץ ,שבמקרם פעולות נתן לפנינו
רזוני הדומה ו

הזהב" ,הצליח בידר של פרץ להראות לנר הרבה מן
נדומה זן ,ב"ש 'iשלת

·~
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ם רץ

הטרגדיה של דור שלם דור של כופרים מאמינים דור שנא מן הכפירה אל האמונה
ו ה כ פ י ו ה א ל ה א מ ו ב ה; דור שכפר כל-כן הרבה ,עד שהתחיל להיות
 דובכפירה וחפץ להיות מאמין ,דור שהגיע במהלכו לקראת האור עד לנקודת-
כופר
הקפאון והתחיל להיות מרגיש ביותר בקרירות ; אויר ההרים ,שהוא טפס עליהם

1

ר>זשרג•ם

של ספקנות ,מסר לבו פרץ במקדמות אחדים מדרמה זו באמנות
אמונה ,אלא דור

רנה .את חדור הזה ,דור העומד על הגבול שבין קודש לחול ,הן ידע פרץ

ידיעה פנימית .אולם פרץ לא חפץ להסתפק בדדו אחד וצברו אחד
ידיעה רבה,
והרוח של דרו אחד וצבור אח.ד הוא לא הסתפק גם בדורות
ובתפוסת המחשבה

בידיו וברגליו ,נעשה דק כל-כך ,עד שקשה לו הנשימה והוא התחיל להתירא מפני
חריקו·ת הגדלה

ומפני האפס

השבה אל בית אביה

הגמור .הנה לאח,

דיוקנם הרוחנית אנו מוצאים בספרריר וביתר יצירותיו.אחדים ,שהונה קוים מדמות

לתפוס שטח יותר רחב .פרץ שאף ,לאחרונה ,אל סינתזה גדולה של
חרא אמר
וצבורים רבים .הוא שאף לת·ת לפנינו לא רק את ההכללה וההפשטה
דורות רבים
מישראל בלבה ני-אם אמר להראות לנר את ההכללה של כ ל הצבור
של צבור
בדומה שלו "ביי-נאכם אויפ·ן אלטען מארק" אמר פרץ לתת לפנינו
הישראלי.
שב·תד ויספיבסקי לפולנים ב"חתונה" שלו .הוא אמר להעביר לפנינו העברת
מעין זה
הנפשות השוברת ,העדשות בחזירן הכללי ,שאנו קוראים לו בשם הכללי
מסת את כל
מספר הנפשות המשחקו·ת בדרמה זו של פרץ הוא ל מ על ה מ ח מ ש ים.
"יהדות",
הנפשות האלה הן נפשות של מתים ו"רוחות" מ"עולם-התהו" .גם אצל
רונן של

מדרן

ה"השכלה" ,פוסקת את פסוקיה:

"קלאר איז שניי -
און שביי איז קאלס ,שביי איז טויט!
עס יאגם דורן די בייגעו א פראסט!

קלאר  -איז טויט!
דעו איו תכריכים ורייסע

אייבגעהילטער סוד!

בחזיון "רוחו 1ת" אחדו.ת ,בפשות נאצלות מן הנפשות החיות,
ריספינסקי משחקות

רואס קלאר איז קאלט

בו; אולם פרץ אסף אל הדרמה שלו מחנה רב של "רוחות" מ"עולם
המשחקו·ת
שלנו ובשמות ערטילאות של מתים וגם רוחות של דוממים אחדים,
חתהו" הגדול
ט אותם ועושה אותם לסמלים" .מטרה עדו גדולה ורחבה מזו של
שהוא מ פ ש י
שהסתפק בעיקר בדור אחה בטפוסי דור אחר ,חיתה אפוא לפני
ויספיבסקי,

און ווי אייזען הארס,
~

ווי שטאל".
אויב עס בליצט,
איז עס ,יונתן ,א מעסער,

להעמיד לפנינו צבא דורות .יש כאן בוראי גם השפעה ידועה של
פרץ .הוא נקש
למיצקביץ·; אולם פרץ שאף ,כנראה ,ערד למעלה מזה  :לתת לבו
"דזיאדי" אשר
"קומדיה אלהי·ת" של היהדות .הוא חפץ להחיות לבו את "מתי-עולם"
.בדרמה זו מעיד
לפנינו את צבא הדורות ,את אמונת הדורות ,מפלצת חדורות וחזון
שלנו ולהעמיד
הנפשות המשחקות ב[וזיון יש גם מקובל וגם משכילים ; גם בדחן וחזן
הדורות" .בין
לפנינו רגם פועלים מהאחרונים שבאחרונים ; ערבות לפנינו
מהדורות שהיו

רואס קוילעט דיינע טויבען !
אריב קלאר,

אויב קלאר ,בין איו פארפאלען!
דעו לעצטער טראפען ברימעל
ברעבם זין אריס

-

ראחררג•ם
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איו לאמפ "!

"געזעץ איז א קיים!

חאמת" ,שעבשה מריחת גרפה בזפת ,וסמוך לה מטיילת ח"עלמח""חוטאת" מ"עולם
ותובעת בפה .פרץ מראה לנר בדרמה זו "בעלי-בתים" ,חנונים ,אפיקור-
של הכרך
פייטן ,דודה זקנה ,צעירים )וצעירים נומר  (, 2 ,1זקנים ,עלמות
סים ,בעלי-עגלות,

באטדו איז א שטריק אויפ·ן האלדז".

רוערגס ,שטיקט ,לאזט נישט עטעמען ,דעו שטריק!
עס קען בישם זיין קייז הפקר ורעלם

-

לירי.ד תינוקות של בית-רבן ,כלות ,אנשים נקפאים ,בשים ,בחורים,
בוגרות ,נוסעים
י-העיר ,שמשים ,מכנה-פנסים ,מוסר ,מאכיל-טרפות" ,זוג רומנטי"
נתולו•ת ,שומר
חלק קטן מן ה"צנור" הזה שייו לדור החי ,והשאר חם מתים
ועוד וער.ד רק

איז דא א ורעלם ,מזז זיין ורעו -
וואס פיהרט די וועלט -
מרז זיין אב·אויג ,וואס קוקט אויף איהר!

מ"עולם-התהו" .כחזיון הזה משחקים גם התרנגול של פח שעל גג בית-
ו"רוחות"
ון-העיר התלוי מעל לבית-המועצה ,וגם הפעמון של בית-הנזירים;
הכנסת ,גם שע
דו-פרצופיך ,חציר איש וחציר אשה )סמל החטא( ,שמעל לבאר ,וגם
גם הפסל נעל

אין ארגז ,איד ארגז שלאגס א הארץ,

די וועלט מרז חאבען אויד א האריך!"

את הלך-נפשו הכללי ואת הרעיונות הכללים של דור כזה ,שאיבר דור של
•li
\
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ראשרנ'ם

כוכב השחר" ,חטוה קרני ארד" ,המטהר הכל ן"ררקם אף את היום הבא"" .פרץ

נעברנו על השער ,אנו באים אל הבניז פגימה .והנה ב\ tקט הראשון אנו

תנפס הפעם את המדרכה ביותר ,אולם בידו לא עלה אף המעט .בכל הדרמה הזאת

bרגשים תינוקות של בית-רבן ,העוברים על-פני הפסל שעל-פני הבאר ומשוחחים

שולטת ערבוביה רתהר-רבהר של "עולם-התהו" .תחת להחיות לפנינו בחזירן את

על-אודותיו ביניהם לבין עצמם:

המתים ,גם החיים נראים כאן לרוב כלא-חיים  1איד אלה אנשים ,אלא ה פ ש ט ר ת

א

של אנשים" ,רוחות" ,או רק פסוקים הדלבים על שתים ,אמרי-מוסר ,פתגמים,
חרוזים ".פה בראה בעין את כח הפשטתו של

א

"ערב לח ומעורפל.

א

"לשוברת-האש בפנסי-הרחוב המעטים רועדות בזרים מתנועעים של צבעי-

ד מי ו בי )גייסטער-

כ:גדולים ממש ,אלא שדבריהם הם דברי·משל ראמרי-חכב". iה

אפילו אשה פשוטה ,הסוחרת בשוק רקובה ומוכרת ביצים ,מדברת במשל

"כבעינים ברעדות מעומק המעקרת ,מביטים הכתים הישנים אל חשוק .בית-

דמליצה ,באמרה ,בעברה נוחרב בעלמא ,עלד-בר העצם של פרנסתה:
"t

אי ן

ו וא ס

בולן מדברות במליצות-חידות .נשז tחד הצעירים מתרנח את חבריו

יורד ערפל ,ההולך ומתפשט על-פני

וקורא :

א פאלק ,ווי א מעבש ,מרז האבען א חיים".

השוק .והוא הולך הלוך ועב ,הלוך ורדת עד שהוא בולע את התרנגול שעל גג בית·

עונה אחריו

הכנסת ,אחר-כך גם את הגג ,והוא מתמזג אחר-כך עם הצל של בית-הנזירים

ח"בדחן" :
אדער א חלום!

וממלא את מרחב השוק".

בשה"קדושים" יוצאים מתוך החורבות ,וקולו·ת הנאספים קוראים לערמתם :

פרץ מפשיט כאן מן הדברים הממשיים ,החמריים ,את לבושם הממשי,

דורכגעשניטען

החמרי ,ונותן להם תארים רוחניים ,מפשטים ,שהוא רואה אותם בדמיונו .הוא
•
רואה את המגדל של בית-הנזירים והצלב שעל-גבו מבריקים ב ב ו ק ד מ יו ני,

ז~נגעריסענע

מיט

א

זעג !

ריפען :

נעגעל איד אריג ,אין באז !

את בית-החרושת כשהוא מביט ונ.תוך עיפות .את בית-הכנסת כבנהל יאת הקומה

השביח של הבית החדש כנרגז

דע ו

י צ ר·ח ו ע ש ט ע ק ט!

ואמרי חכמה ומשלים כאלה נותן פרץ נפי כל הנפשות המשחקות בדרמה.

השביח המראהר של הבית החדש.

"מעל ל בי ,ת-ה כבס ת

בלינה

התינוקות חללו לא זה בלבד שיודעים הם והם מדברים על-דבר ה"חטא"

האפט( ,כהשליכם קו של צל אלכסוני ,הרועד על שוק-העיר.

הנב ה ל

י ו ב ג ע ל :די זינ.ו

און אינעווייניב שטיקען זיו פלאמען".

אור של להבה נוקע מתוכם.

החרושת שבסמטה  -בחלונותיו המארבים הובלתי-מבריקים  -מ תו ו ע יפות ;
בית-הכנסת  -כבמשקפים שנטלו זכרכירתיהם  -כ ב ב ה ל ,ר כ ב ו גז ת  -הקומה

מי יד על :

איו האב דאס געהערט פרן דעו מאמנון".

א ד וי ט יו ב ג על )פערטייטשענדיג( :

הקשת.

המגדל של בית-הנזירים הוצלב שעל-גבו מכריקים בברק

צוזאמען".

)מיידלעך ורקען זיו נעהנטער צו(.

הנח ,ראשית ,ה"סציבה· ,כפי שפרץ רואה אותה ועורך ארתח לפנינו:

"השלט והזכוכיות שבדלית בית-המרזח

י ר ב גע ל:

אנ,ער צי א זי ן

א צורייט ירנגעל:

פרץ.

-

רא~ררכ'ם

~ :cרר

געלעכערט ,ווי די זיפען !

 -כל אלה הם תא ו ים ו ו חבי ים ,שהוא אמר

ח"בדחן" :

עונה אחריהם

לעשות אותם מעין סי מ ב ים ל דברים מופשטים .תחת לגלם את הרות בחומר,

אבער

הוא מפשיט את החומר ועושה אותו ל"רוח" ,במקום לתת בידי העורך את סדר

וכשהקולות קוראים

הבימה אמצעים לערוך לפנינו את הדברים הממשיים באופן ש א נ ו נראה אותם

באך

רואס ?

צו

וואס ן

שוב :

צייכענען מיט בלוט זעם וועג".

כסמלים לדברים רוחניים מופשטים ,חרא עושה אות הדברים עצמם מופשטים ,וממילא

און קיין קריץ מיט די

שאין כאן עדו סמלים לסמל את המופשט".

צייהן !

עס עפעבט קייז מויל !

"סצינה" זו אינה בוראי עיקר בדרמה של פרץ ,אולם יש בה כדי להעמיד

-

אותנו על יסודו של האופי הרוחני הזה ,שגם עריכת סדר של בימה ,שעניך לה

עונה ה"בדחן"

ב.עיקר בדברים טכניים וממשיים ,נעשית אצלו גם היא מופשטת ורוחנית.

......

וואס דאס האט איבערגעליטען !

שרב :

·'

114
אבער וואס

פרץ

ו.

ר-ז' tטוכים

השיר הזה .ניחרד הבית האחרון ,מזכיר את האפיגרמרת של ר· יהודה הלרי

בעשטריטען !

כמו שיש לראות מתוך הדוגמאות הללו .לא התינוקות הם תינוקות חיים

יי' אברהם אבן-עזרא ,מבלי שיש בר מאותה הרוח היתרה שבאפיגרמות של

וקיימים ,ולא האשה הרוכלת ,המוכרת ביצים ,היא אשה רוכלת ,רגם הבדחן איבר

n

משרררים ההם.

מדבר כבדחן .הכל כאן הפשטה רעיונית של פרץ ,ובכלל דבריו של פרץ דבריהם.

אר ,כשפרץ שר את שירו על

ראם גם האנשים החיים שבדרמה אינם חיים לעינינו ,ה"מתים" על-אחת-כמה-וכמה.

:; 1זר ~ז ry ;:ר ~ם ז:ו~פנ.(1זז;:

אם

את

האנשים

החיים

עשה פרץ

היצירה החיה ,והם רק נפשות

ר~~ה

i

זנים
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"רוחות",

ה"ררחות"

בוראי

שאיד

בהם

הנהר :

:פנרלח הזפים;

מן

•

ערטילאיות ...

;:בי

-

:

-

-

ו~~

ז

•

1 -

נכר .םי~י;~ 1 :קך;:בי ~~~-

;ויערת ם;~~ !
ה

הכל כאן רוח ,הפשטה .זה מראה על יסוד האינטלקטואליות המרובה אצר

פרץ ,כמו שמראים על זה :

~נ;יאם :iזנ;י~ס; Q~ 1ם ~ו#על

:קי v

חוסר הליריות האמתית אצלו ,הוסר היניקה העמוקה

ממעיד לבבי טמיר ,מצד אחה ומהצד השני

1

ל 1ע~.גים ~ 9ער;

ךז~fיי ~ג~ •1ן;ננ:; 1זזןיאדרדח.

 -הספוגיות הגדולה שלו לספוג אל

a

קרבו מן החוץ כל מיני יסודות של שירה ,שידע פרץ מאיד כמוהר לצרף ולזקק

ר~~~ן ס ~ה ס~  ryר 1שם .עם· •19

אותם ולהשתמש בהם .אלה הם שני צדדים של דבר אחה שיסודו באינטלק-
טואליות ,שהיא תמיד בת-המרחב .מפני שהיא חסרה א,ת המעיד העצמי הפנימי.

אפיגרמה נחמדה ,אבל בוראי איד זה שיר-מזמור על הטבע .אין כאך הרושם של

האמן האינטלקטואלי איבר וראה את הדברים ראיה חושית ראינו קרוב אליהם

י גש ה י ו ו עבן .הצורה הולכת פה בד-בבד עם הרעיון ,ואין הוא ,הרעיון.

הוא רוחני ,ו אי ז גבי ל ים ל וי ח .אמן כזה ,אף אם הוא

פורץ את גזריה אף משהר ,וכל רגש פיוטי חי פ ו רץ תמיד גדר וכל צורה צרה

קרבה

חרשי·ת 1

השיר הזה ,נצרותו הקצרה ,בלשונו חמלרטשה וברעיון הנשקף בעדו .הוא

מ דב ו ב עדן ,איד הוא מדבר מעצמו .רעל-כן הוא נוטה גם להתפלספר·ת'

לו ,להכניסו אל תוכה ולהחזיק אותו .וכשירים האלה כן הם כל שיריו של פרץ

מביע הוא דעות ומחשבו·ת במקום להביע חויוית ומוארת.

הליריים ,ניד אלה שכתב ענוית וביד אלה שכתב יהודית .וכשירים הליריים כן

אולם שיריו הליריים של פרץ כאילו יש

הם במזה ידועה גם שיוי-ההתרל שלו ,הסטירות ,ושיריו הספרדיים .לכמה מהם

בהם מצרות האפיגרמה ו מ קו ירות האפיגרמה .יש שהוא נראה בשיריו כאלג"

בנין נאה ומחוטבים הם חיטוב דק ,מעשה ידי אמן ,אבל דומים הם עלינו כאילו

)היינה היה בעיקר מופתו( וכאכול עצב פנימי )השמות של שירי-האהבה שלו

חסרים הם רוח של שירה אמתי·ת י ת מ ימית של שירה אמתית.

פרץ כתב גם שירים

ליריים 1

אולם העצב לא התאים היטב לפניו ,שאור

הם " :אנחות-אהבה"" ,קינות"( 1
של חדרה ושמחת-החיים היה שופע מהם והאלגיה בחפנה בפיר לאפיגרמה קרירה
ומחוכמת .הנה אחד משירי-האהבה של פרץ :

ביצירותיו של פרץ גדול היסוד האמנותי ,אבל לא היסוד השירי .הנפשי·

עצמי .הנה לא ספו לנר פרץ ,בכל ספרריו הונים ,אף ספרו אחה שישא עליו
חן,תם חייו העצמיים ריגלה לפנינו ,כי חי חיים עצמיים ,עמוקים ,שלא נרכל לצייר

'לא ~:בא ~ל ~יסדי ~וtנ:יוי,

לנר את המשורר האמתי בלעדיהם .דרכו של פרץ היה בעיקר לזקק חמרים שונים,

tP

:קי  rpם ד  v.1י ~ רי נרר  t:1ים,

שקבל מן החוץ ,לצופם וללטשם רלעשר,ת מהם כלים נאים .פרץ לא היה ממציא

j:וי לא אדר ~ב:ף ןו:ז 9ן~

גדול ברוחו  :הפנססיה שלו לא היתה עשירה רוחבה .לא זה בלבד שמרוגש

,ל~ד 9tת ~ז;ז ~ין :,ס  t:1ים;

אצלו קרצו-נשימה ,ומעולם לא יצר ספור גדול ורחב ,אלא אף בספוריו הקטנים,

באלה שהחומר שלחם הוא שלו ואינו בא אליו מפי העם או מפי סופרים וספרים,

ו;~ ~zת י~י;~:ל קדנעת,

כאילו חסו הוא אותו דנו ,שקרואים לו פבולה  :ספרדיי הויאליים הם לרוב

'tדו:זלק.ה לבכל ~ת ס~זרים;
ןל~ה !ה ~זןי~ע ;:בן Qי

תמונות-וגע או ציווים לקרחים ישו מן החיים ,מבלי שלקח בהם חלק וב נח

הדמיון והחזירן .כחד של פרץ נתגלה בעיקר בדברים שיש להם יסדו באגדות-העם,

ן~~נדר עדר ~ין ; iJבנ:ידים ~ ·העוגב• ,עםי •8
~

י· ·' פרץ
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באגדות שנעל-פה אר באגדות שנכתב ,אר שיש להם יסוד נספר זה אר אחר.

1
\

באופן שהשלד של הספור היה לפניו ,וחרא ה חיה אותר בעינו החיה ,בפח נר

ו ם

ך א '  t:ו ;

,

ר -א ח  -1ו ב
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ם

מ י ריס פ י ב ס ק י )אופן החרוז ב" שלשלת הזהב" וכל אדפן הדרמה נ"ניי-נאכט
אריפ·ן אלטען מארק"( וגם מ היי פטמן )ב"ביי-נאכט אריפ·ן אלטען מארק"(,

ררח מררחר והקרים עליו עוו של סגנון יפה ומבריק .כאן ,נדברים שמצא להם

ובמזה ידועה )בזומרת הקטנות( גם מ מט ר לי ב ק י או ס ק ר ו ייל.ד ב"ב~י-

יש שהוסיף פרשיות שלמרת על הנאמר והנכתב ,ויש

נאנס ארי·ן אלטען מארק" יש תמונות מה"קמדיה האלהית" של ד נטי .ראם נברא

ירצו :

שורש ,היה פרץ גם

שגרע פרשיות שלמרת ,יש שגרעין אחד קטן צמח רעלה ונעשה לאילן רב-הענפים,

לבקש הרבה ,נמצא עוד כהנה וכהנה •1

ריש ,להיפך ,שקטע ענפים ינשים ונים ושלח ידו גם אל חשושים ,כדי להציל
את המצנת  .lענודה זר היא עבודה של יצירה ,כי נכללו של דבר איד בעולם

 5 1א אכנס גם כאז בפרטים רבים ,אשר •ארכו מאך ,ראצייז ךק מקומרת אחדים וסרפדים

אולם מה שפרץ היה צויד להניא את

רםפר•ם אחדים ,שלא הראו עליהם עד עכשיו אחרים )עו הי cפעת היינה ,רכז ע 5השפעה שו

חחרמר מן החוץ ,דבר זה מראה לנר כי מעין לכנר לא היה נרבע הרבה רלא היה

שמ•םו העיר פר'י eמאז ב"מנתב•ם עו·דבר הספרות"( .יש  5חשררת 5 ,מי ,5cאת חח 5ק חראשר1

יוצר ,שיצירתו תהיה לגמרי יש

מאין 1

מפכה .מתגלה כאן שוב היסוד הראשי שנאפיר ,אופי האמן האינטלקטואלי•.

משידו שו פרץ ,הנקרא בשם "צרריק איז רעד ;~וטעו חיים' ',אל שירו הידוע ש5

אופן זה של אינטלקטואליות חרא שגרם ,כי פרץ קבל השפעה מצדדים

שרבים

-

ממתנגדים זה לזה.

ואפילו

הראשונים היה

כשידיר

"םיניוז".

פרץ מושפע

א•ן

כמר הפוכה מזר של חייבה ,וכשידיר מהתקופה האחרונה חיתה נכרת השפעתם

של ה.משוררים המודרניים ,ניחרד זר של מט ר ל י ב ק כשידיר

-

,,

יש למצוא יחד עם השפעה זר השפעה משיר קלסי של ג י ט ה .במאמריו ונפילי-
טוניו בבסרים העז הונמרץ ,נכרת ,מלבד השפעת ב רב ה ו היי ב ה,

עשוי

הספדו "מי אנכי?"

אחד

על-פי

 5ריב

וערמתו

שר

פרץ:

"קענסט
וואד

5א

1

אכנם

בפרטים

ווא

רבים

אבדוק

את

פח

כו

של

יצירותיו

עד במה יש בהן מהפנטם•ה העצמית שוו ועד במה משל אחדים ,משו העם או
אביא משלים
שפרץ

אחדים,
מיוחדות;

אחדים

ה ו כ י ב

האגדה

והיא רחבה חרבה
אגדה

מאגדותיו

וא·יהרדית'

אותם

האחרונה

ב"פא 5קםטימויכע
ועי cה

יותר ,ופר•ן השתמש נח בפי צודך ספודו (.ה!

ע5

הים" היא בעיקרה

ערד

וא·יהודים

את ח•ם

)דייג,

האוהב

לאגדה

יהודית 5 .ערמת·זאת

העמים

ההז

עד כדי  5הב 5ע בתוכו,

יש ש 5קה

נפוצח

הצפוניים,

את

ב"מווה·מוכה" ,שנמצא בקונטרס קטז ,הנקרא

ער

איננו

כ ו

מאו

המתנות"

שוש

שנשארו

טפוס

השור

נשם

"די

ש5

"נסים

נקונח

יהוד•(,

הספור

מעשה

פזז

בוו  5יניז;

רשמים

ופר'} עיבד ארתה

מספרר

עממי,

נמו

מייז

דיך,

ארט,

ראם

הימע5

רעד

דרעחט,

 5ארבעער

גע• 5עבטע,

וראו

זכריפעו

נעז •נטעו

 5יב 5יכע

די

ובבית חשכי

ובפו 5ני:ה

פראה

'~טערעז

ראם

יש ענפ•·אגדה

ביז

בין

האגדות

א גו ה

)"שוש

המתנות"
הן

אדום

אגדות

פאם ב 5ריעז

ג 5יחען,

שטעהט,

נעצעז

חלומות

סוררת

מיtכ

ציהע ". i

ב 5יהע 1i

אריי!

שטאה 5ענדע

אדום

די

איז

וו•

רריזע,:

רעד

נאנס;

או יגעו

נ·~מה'

הארץ?

ספרי העם ,אב'ל

היהודים

הידועה

משוש

אותם

געשיבטען".
אחת

ב"ש 5ש

מש5

גא 5דאראנגעו

ארבד

חע 5ע

שפיגעו
פרץ,

דו

ךו

וראו

ו  5חראות·

די

דאה•ו

מענטע

ש'ל

ורא

ציטראנעז

ב 5יהעז'

 iר ואס ורז tה? 5

איד

שווינטוחובסקי בכרן נ' מכתביו ,ע· (.ה"נ-ט"ל בזומרת היה פרץ מושפע הרבה

וראות

וריבד

מיזכ

-

די

שטי 55

דאה• t

היה פרץ הונה יותר עצמי ,כיחוד חיתה פה הצורה עצמית-מקרוית  1אולם גם:
מפיליסרניר

מירסע

קעננםtכ

של הואשרן-,השפעת הסרפד האינטלקטואלי הפולני ש ו ריב ס יחי ב סקי .נספרריר·

הפילוסופיים

דר

ךןנקע t5

ניחדר

פה יש למצוא השפעות )אחד מספוריו הטונים בירתו של יוחנן המלמד

ראם  5אנך,

אייז  rאנפטער

ונשיר אחד

-

ניtנח שר:

"קעננםס

הרבה מ ה יינה  1אולם לפרקים אבר מוצאים נהם השפעה אחות לגמרי ,שהיא

ג•טח

ש5

אי!

ךו

א 5טע

חיים,

הי,ם".

חזה עובר פרץ פתאום לצורה שירית

השיר

מור  iנ'ת ביותר 5 ,צןרת

חשירים שו מטר 5ינק .השפעת הדרנזות של ·ריספינםק• ע 5ה  iרמזת ש 5פר  11נכדת  5כ,5
היא

בר 5טת מ או.

אופו·חחצגה שו

רעשאח

חוכעשה

מ 5רח·מ 5נח·מאז".

הרומח

חח•א

חמוסו

ר  5שונד

מ או

J

חd!'!-

א5

וארפז

החצנה ש 5הדרמה

ריספינםקי

•ו)

ב"חתרנח"  Jווס"(. 5ח נמר·כז

והזכיר ,ני

שנעקדה

מ::יו

"ב · 11נאנט אויפ'ז

תמונות אחדות יכא 5ח

בידו,

חתמרנרת שדאה ונטי

תמרנת

בשאו(. 5

הפועל• ז:ז;~·

א 5טעו

מארק" עשו• עו·פי

בר 5טת מאד השפעתו

שראה
ואשר,

כי

שו ונטי עו

פרץ ב"עו 5ם·האמת"

-

תמרנת

וערד

-

קרובות

ורא·~ו

בוךן,

&11

י·

ל.

ז

פ ו ץ

ואשר כ ים ראחררנים

חאינטלקטואליסט פרץ ,בעל החוש

האמנותי

הגדול,

שהיה

שואב

מכל

איד לדעת ,אם תחזור עדו הספרות העברית במהלכה אל הנקודה ,שעמד עליה

המקורים ושפך על כל זה רוח של מקוריות ,היה ,מה שמחייב טבע דהבר ,ב על

פרץ ,אם תעזוב שוב את השביל של יחיד ותבוא לשדרת הצבור ,אם אחדי קמטי

ס ג נ ו ן ל ש ו ני מ ו ב ה ק .כמדומני ,שביהודית היה פרץ מבעלי-הסגנון המובהקים
ביותר.

הצעד והיגון הרב ,שנראו בפניה ,עוד תשיש לקראת ארח של חיים ו מ ד ח ב
ה חיים .אבל בין אם יבואו עוד מספרינו ומשוררינו לקח.ת תודה מפי כתביו של
פרץ ובין אם לא יבואו ,בין אם עוד נקבל על דרכנו הלאה השפעה מהם ובין אם

לא לחנם מונים קנאי היהודית בעיקר את שנותיה של הספרות היהודית

ונפרץ ,כי רק אצלו הגיעה השפה הזאת ראשונה למעלת שפה ספרותיה וקבלה צורה
של שפה ספרותית אמתית.

עד מנדלי מוכר-ספרים כתבו סופרים שונים בריא-

לא נקבל  -אנו נזכרו את פרץ ,את האמן המובהק ,שנתן לנו ציודי קולטורה כל-
כך רחבים ,שאסף ואגד מכל עבדים וינק מכל המקורות ,כדי להביא אל אחלנו הקטן,
ליפותו ולהעשירו .את זה .שכגבור האגדה העברית העתיקה ,שבר גלידים דנים

לקטים יהודיים שונים .רובם של ה"משכילים" התקרבו בספריהם לגרמנית,

ואפילו אלה שכתבו את דבריהם יהדוית פשוטה ,כתבו -

זה בדיאלקט הווליני וזה

בליטאי ,זה בדיאלקט הפולני וזה בדרומי או גם ברומיני .לא חיתה שפה יהודית

להשקות אותנו ממעין השידה .את זה ,ששמח כל-כך הרבה בשמחותינו ,גם נא~

אחת .עד שבא מנדלי וצרף את הדיאלקטים השונים לשפה אחת .אולם גם מנדלי,

הרבה ממכאובינו ושאף אל הרבה משאיפותינו ".נזכור את זה ,אשד לא הדליק,

בעל החוש הלשוני הגדול ,היה ,ניחרד נתחלת פעולותיו על שדה הספרות היהודית,

שמש גדולה אחת על ראשינו ,אבל ד מ ז לבר על דרכים דב ים קדימה!".

מ"משכילי הרבים" ,ומשדם-זה נכרת אצלו המגמה להתקרב לשפת ההמון .מה

אייך,

שאיד כן פרץ .אצלו חיתה השפה היהדוית לשפה ספרותית ממש .היא כאילו קבלה
כאן את הנשמה האחת ,הנשמה ה יהודית .מלבד ברדיצ-בסקי בדבריו שכתב

ביהודית המדוברת איד סופר ,שרקם כל-כך הרבה מלים עבריות אל תוך רקמת
סגנונו היהודי ,כמו פרץ ,כי הוא חש והבין ,שמקור ה נ ש מ ה היהודית הוא בעברית.

יש מקומות בספוריו של פרץ היהודיים ,שהעברית היא בהם כמעט מחצה על מחצה.

לדאבוננו לא התיחס פרץ במרה כזו אל העברית כשהיא לעצמה.

בספוריו של

פרץ העבריים גם קשה מאד להבדיל ביד הדברים שיצר לכתחלה עברית ,ביד אלה
שתרגם בעצמו מיהודית לעברית ובין אלה שתורגמו על-ידי אחרים )יש לא-מעט

כאלה( והוא רק העביר קולמוסו עליהם .אולם אף הדברים שיצר פרץ בעברית
הסדים אותה הצורה המזהירה ואו.תו הסגנון המבריק .ואולי כאן גם הפתרון לחידה,
שהשפעתו של פרץ על הספרות העברית ,שחיתה גדולה לפני עשר ,חמש-עשרה

שנה רפתה כל-כך עוד בחייו .על הספרות העברית של השנים האחרונות לא חיתה
לפרץ כמעט כל השפעה.

1.19

היא התרחקה הדנה ,אולי הרבה יותר מדי ,מן העם ,מן

הצבור ,ומכל-שכן מאבסטרקציה של צבור~ שידתה של הספרות העברית הצעירה.
היותר-צעידה ,היא כולה שידת ה י ח י,ן שידת החי ,ש אי ב ו חי עלי-אדמות .היא
איבה ,כשידתה של פרץ ,שירת המרחב והשאיפה אל המרחב ,כי-אם שיד.ת הצער

·והכאב הנצחי של אסיר בצחי ,הדופק לשוא בדלתים סגורות וחתומות לפניו".
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שחיתה משמשת את יהודי העירה בימות-החול .באיזה החלו ובדיחות-העדת הוא
מספר לנר שם ,איד היהודים האלה ,בצאתם לכשזינקה הסמוכה ,פגשו באמצע.
הדרך ביהודי כשזינקה ,ההולכים לנתרילבקה ,ויהודי שתי העיירות שבר בבושת-

שלרם·.עוינם

פנים בדרך שבאו בה.

יש שנדמה לנו ,ני שלום-עליכם מחבב את הצרות ,ני הן גורמות לו תענוג.
של הפיכת חומר מאוס לזהב טהור .של שימת חושך לאור ,של בריאת יש אחד מי v
שני ,שחרא הפנו ממש .יש בזה מתענוגו של היוצר האמתי ,המפיר ,כביכול ,את

שלרם-עליכם הלז למנ mרת עוזב אותנו לאנחות .הפעם איד זאת מליצה•.
רק דבר אמית לאכ iתר .כי עם מרתו של שלרם-עליכם נדם מקרבנו השחוק הצוהל
והרענן .אמנם רגילים לדבר על שלרם עליכם כעל מי ששוחק מתון ומערת רכובה

עצותיו של האלהים ,היוצר הגדול .שלרם-עליכם אחד

על הקומדיה של חיי-הגלדת שלנר; רואים אותר כבכור של מנדלי מר"ס .אולם שלרם-
עליכם היה יותר

מזה ;

"מוטיל בבר של פיסה החזן" )בספררו הנפלא ,הנקרא נשם זה( .מרטיל גודל בבית

היה יותר מנכ.ד הוא לא היה רק :תולדה ,כי-אם אב ,היה בו

מלא עניות וצרות ,חושך ודוחק ,אכל יועד חרא לעשרת עושר מעניות זר ואת הדוחק,

מאבי-אברת הצחוק היהודי .שחוקר של שלרם-עליכם הוא אולי השחוק היחידי

החושך והצרות הוא חרפך לרוחה ,לחיים מלאים אורה וחדוה .הבה האב חולה
מחלה אנושה ,והרופא" ,בעל כרס עם שפם שחור רעיבים צרחלןלת" ,נא לנקרן,
ונפתח על-ידי זה לנער מקרר של חדרה ובדיחות~ מוכר-הספרים בא לקחת את

בינינו ,שאיננו שחרק וערד איזה דבר ,כי-אם שחרק בלי קץ ותכלית.
השחוק של שלרם-עליכם חרא מפני-זה גולר כל-כן .שלרם-עליכם היה מ מ לא
שחוק פיר בעלום הזה .שכלוו גלות ריסררים רפררעבירת רצר  iת .בקראנ~ את דבריו

הספרים האחרונים ,ו~נשארו בבית אנין ,והוא שמח על החליפות והתמורות ,שהיו

לא נרכל לעצור ניצר השחוק שלנו והוא מת פ ו ץ מפנינו ,וזה האות ,כי חומר

בנית; הנגר נא לקהת את שארית הרהיטים של הבית  -את המזנון הרחב -
והוא שמח ·בול הרעש והשאון ,שקס כבית .מוסיל חי חיים "נעימים" כאלה ,עד

השחוק שלו היה רב וחזק והיה לו נח חזק ורב ,כח יסודי-אמתי :ש ו ·'ש שלרם-
עליכם איננו רק לועג לקירם מגוחכים ידועים שנטבע היהדוי ואיבר רק צוחק להעויות

שנעשה ליתום .אז חרא קרוא לעצמו" :מה טוב לי ,אני יתרם" .הלא מעתה הוא

מגוחנות ידועות של היהודי ,אלא דרמה כאילו הוא שמח למצוא את היהודי כדל~
מגוחך ,מעורר שחרק .כי דוקא על-ידי כך הוא כאילו מתקרב אליו ומכיר נו .מפני
שהצחוק חרא המדיום האמנותי של שלום-עליכם :הוא הנח

פטור מן ה"הדר" ,משתעשע את החתול ,רוחץ ננהר ושולה משם דגים בכותנתו.

אמנם הוא מקבל נשכר זה סטירות-לחי מאחיו ,אכל הלא הכל נדים אז ליתרם

הפלאי העומד נינו

המרנה ,והוא חוזר וקורא" :הנה מה טדכ לי ,אני יתום".

זניך גנרריר כמתוך ומקשר .על-ידיר הוא נא במגע עמהם וביחס של קרנה אליהם.
איזו ילדות נצחית חיתה ממלאה את לב ההרמרריסט הגדלו ומקיפה את כל
ישרתו .הכל

-

הוא כאן עם דמות גבררו

נתרלדדת-חייו של מוטיל אבר מוצאים את המומנטים העצובים בירתו של

ולא העמדת פנים כהים ועצובים .אדרבה ,כל מה שהדבר קשה מצד

החיים העבריים הנררז}ים .אחיו של מוטיל ,אליהו ,אחרי ש"נפל לברר של שומן",
כלומר ,נשא ל\~שה את נתר של ארפה ז~ה,ן שהוא סמרן מעתה על שולחנן ,לא
הספיקה עוד לעבור שנה לנשראיר והשומן נבר אזל ובשאר רק נור .הוא שב לבית
אמן ,האלמנה חעניה ,בלי כסף ומזונות וגם בלי נגדים ,כי את הכל לקחו ממנו

עצמו וכנד נ~צד עצמו ,השחוק צויד לפעפע אותו ,לעשרתו נפרח וקל .גם הגזרות
היותר קשות וז tיומדת והצרות היותר רעות ומרות היו לו לעמיד בלתי-פיסק של
בדיחות-הדעת .אנשיו נרדפים תמיד מהפרליציה והגורל' נמלטים תמי.ד נדודים
חמי.ו נאים מן הפחת אל הפח ומגלות אחת אל חברתה ,רכל זה מלא בדיחה ושחוק

חבושים של חרתנו .הוא מניא אתר רק את גופר ומה שעל גופר ,רגם את אשתו,

כמשתה-שעשועים .גם העביד הכבד ביותר והמציאותי ניותר נעשה על-ידיו "קל"

שהיא נגופר .האם .תחת להתפרנס על-ידיו .מפרנסת עתה אותר ואת אשתו .העניות
בנית האלמנה נעשתה מעתה גדולה ונוראה .אולם אליהו .הקורא נעתונים ומעייך

מאד ,כי הוא מקבל על-ידיר צורה דמיונית מאד .אפילו לצרת-הפוגרום הנוראה יש

בעיניו צד מבדח והאו יודע לספר לנו אותו מעשה ביהודי כתרילנקה ,שברחו
מאימת הפוגרום ,שהיה נכון ,לפי דעתם ,לבוא עליהם על-ידי שני האנשים מבני

בספרים ,מצא מהר עצה נכונה לגרש את העניות ולפרנס ברוחה א·ת כל כני
הבית  :הוא קנה לו ספר ,המלמד מאה מלאכות על וגל אחת ,ומכל מלאנה
ומלאכה הלא אפשר להתעשר .אליהו מפרנס מעתה את כל המשפחה על-ידי

"אומות-העולם" ,שדרו בעיירה ,והם :חבדרר ה"שבת-גרי" הופקה בעלת האבעבועות,
,ד

תעשיה של מי-פרות' אולם המפרנס האמתי הוא רק מוטיל ,כי מי בלעדיו יברא

ן-
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?מכור את חמים האלה ברחוב? מוסיל הנער בוש\~ מעתה על כתפיו את כל המש-
פחה; אולם הוא מוצא לו עונג מיוחד בזה ,שהוא רץ ברחוב וקורא:

אל כל זiד מצד אחר ,הרי יש לכל דבר דובר תענוגו המיוחד ושחוקו המיותדז אם
אהבת החלוף והתמורה מוטבעת כס נעו של מוטיל' כמו שהיא נמצאת כיסו-
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חפצים אתם ,הרי כל פרשת הנסיעה הזאת אינה אלא מעיד נסיעה של תענוג.
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דם של יתר הגבורים אשר לשלום-עליכם .כמו ששלום-עליכם זה דרכו להפוך את

כ נם ~ן ת~~

החושך לאור ואת הצרות הוא מחליף בבדיחות ,כן בוסים גבוריו נולם אל המהפכות

i

ואל החלופים .דומה ,שאינם קשורים אל כל דבר ועניך ונשאים תמיד ביעף .הם

ן~ם םי'?ז~!' ת.קי!". ~~r

מוסיל זה אף אינו מצטער חרבה ,כשפסקה הפרנסה הזאת אחר-כך כעסיו.

כאילו שוחקים למציאות ומתרוממים עליה .רגיל הוא שלום-עליכם לספר על גבוריר,

ובעתה נעשה אליהו לבעל-תעשיח של דיר .גם הענודה הזאת מוטלת על מוסיל,

כי חולמים הם שהם נשאים נאויר ו"עפים" .ואף ההליכה של האנשים האלה היא

אבל מוסיל נהנה מזה הנאת-משנה :הוא נהנה בשעת מלאכה ,שנראית בעיניו

לרוב רק תעופה .אדם "עף" מקיוב לאוד\סה ,מאודיסה לוורשה ,מוורשה לפטרבורג.

כמבדחת מאד את הדעת ,ועם בסול מלאכה ,בשעה ששופכים את כל הדיו אל

הוא עף ביחד עם ·תעופת הרוח ורודף אחרי איזה "רוח" .חלוף המקום ,או חלוף

הכתלים והגדרות .אליהו

מלאכה במלאכה ,מסחר במסחר ,אינו לאנשים האלה מקרה ,דבר ארעי ,אלא

·נעשה אחר-כך על-פי ספרו למגרש-עכברים ומוטיל עוזר על-ידיו .מוסיל נחנה

קבע הוא להם .זה קבוע ברוחם .מספוריו הראשונים

ו"יוס,לי סולובי"(

שוב מעסק זה .המלא נפלאות וסודות ,וחרא מפריח אותו .אולם בסוף הוא גם משחית

עד האחרונים יש לשלום-עליכם תמיד דבר עם "כוכבים ·תרעים" .הנדידה כאילו

השק ,שבו מונחים הסממנים

מונחת בעומק טבעם של אנשיו והם נכונים תמיד לקחת בידם א·ת מקל-הנדודים.

הביב )מפני שאיד קונים לח( ומשחירים בה את כל

אותו .הנה נשאר לבדו בבית וחרא רוכב על-גבי

השונים ,כמו שרוכבים על-גבי סוס ,ופתאום פקעה הסבלנות של השק והסממנים

)"ססמפניו n

כמעט שהם מוצאים עונג בחלופי המקום ובחלוף מלאכה במלאכה.

נשפכו לארץ .מוסיל התחיל לזווד וכל מי שנכנס לבית מזורו אחריו ,עד שכל

יש בזה מן הצעירות הבלתי-פוסקת ,שאינה קשורה עדיין אל המציאות

זrרחוב מזורו .העסק נתקלקל על-ידי כך ,אבל זה גרם למוטיל תענוג מירח,ן לראות

בקשרים לא-נתקים ובכל שעה היא נכונה להתרומם עליה ולברוח ממנה .אכן

במחזה המבדח .שכל הרחוב התעורר ומזורו.

מקור רב של צעירות ושל רעננות היה בשלום-עליכם .אהוב אהב האיש את

אחר-כך מתחלת פרשת הנסיעה של מוסיל ובני-משפחתו ,הנוסעים כולם
ל'אמריקה .החבורה עוברת מהעיירה שלהם לכרודי ,מברודי ללבוב ,מלנדב לקרקרי,
מקרקרי לרינה ,מוינה לאנסורפן ,מאבסורפן ללונדון ,ומלונדון

-

ה ,יודע לאן.

בכל המקומות האלח עוברים על מוסיל והאנשים ,שהוא נוסע בחברתם ,מאורעות
שובים ,שכל אחד גרוע מחברו ,בורא ומדכא מחברו ,אבל כל אלח רק מרעידים את
נימי-הצחוק של מוסיל ואיד קץ לבדיחת-הדעת שלו.

בכל השחוק שבספור הזה איד מן ה"שחוק

שמחת החיים אהבה רבה ועזה ובמקום שאין שמחה שם יש אצלו מקום לבדיחה.
אפייני הוא הדבר לשלום-עליכם ,כי הילדות וחגי-ישראל הם הדברים היחי~

זים ,שאינם מגוחכים בעיניו .בספוריו הרבים והמצוינים ,שכתב שלום-עליכם מחיי

הילדות ועל-דבר חגי ישראל ,יש הומור רב  :יש שם שחוק עליון ושפע של שמחת
פנימית ,אבל איו שם גחון .אין הוא עומד שם כלפי הנפשות והמעשים ומתבדח בהם.
אדרבה ,בספוריו אלה אתה מוצא את פיוסו של שלום-עליכם ,את קרבתו הנפשית
אל גבוריו ומעשיהם .שם ,במקום שהדברים כשהם לעצמם שופעים שמחה ורעננות.

שלפני התליח" ,כמו שאיו

נפשו של שלום-עליכם נעשית רכה ונוחה ,עד שהיא משתפכת בשיר וזמר.

לראות כמעט מהשחוק חזה בשלום-עליכם .שחוקו איננו חד וחריף ,ואף ספה קסבה

את שמחת החיים ורעננו·ת החיים של שלום-עליכם ,שהם לו מעין נובע

של מרה כאילו אינה תלויה בראשו .טבעי הוא ,יסודי הוא וכמו מובן מאליו .מה יש

שחוק ובדיחה ,אנו רואים באמונה הרבה אשר לגבוריו ,באופסימיסמוס הבלתי-פוסק

·להתעצב על נדודי הגוף והרוח הרבים ,אם הם עושים את האדם חפשי יותר ,בל·תי·

שלהם .גבוריו אינם יודעים יאוש מה הוא .הדבר נראה בכולם ,עד שזהו מעיו סימן

סחרנו למקום ידוע ועניך ידוע ומניאים עליו חליפות ותמורות? למה על מוטל

מיוחד להם 1אולם בולס הדבר ביותר ב"מנחם-מנדיל' '.אפיו המיוחד של מנחם-מבידל

לחתיאש ,כשהוטל עליו להחליף מלאכה במלאכה ולהמיר ארץ בארץ ,אם כשמביטים

נראה בזה ,שאינו ידוע לעולם את היאוש .ספינתו בסופת מדי פעם בפעם בים

הגדול של החיים ,אבל הוא אינו יורד מצולה .תמיד הוא מחכה ומצפה הוא תמי.ד
 1אני מניא כאן ובנו המאמר דברי שוום·עויבם בתרגום המצוין שו י· ך .ב ו קו בי ץ.

הוא נופל וקם ,קם ונופל ,וגם בשעת נפילה רוחו אינה נופלת עליו .אף ברגעים
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נחרש האמנותי הגדול של שלום-עליכם ברא את סנחו-פנשה העברי

היותר קשים גדול ורב הזר~ נטחונו ,שהגלגל יהפך עליו לטובה ,הוא מחכה תמיד

אשה .אם האשה בכלל נתונה יותר אל החיים וקשורה יותר בחיים '

לגאולה והוא נטוח תמיד שתברא.

אם אולי אין

לאשה נכלל מגברר.ת ההתרוממות של האיש ומנח-זמירנו היוצר של האיש-הנח

במנחם.-מנדיל נתן לנו שלום-עליכם את הדמות הבולטת של האופטימיסמוס

ה:אשה הענויה היתה בגיסו העברי לסמל המעשיות הקרובה והחיים הקרובים.

היהדוי ,של האמונה היהודית הבלתי-נפסקת ,כי "קרוב יום ה· הגדול" ן"אף-על-פי
שיתמהמה ,עם כל זה אחכה לו בכל יום שיברא" .אמונת הגאולה אינה רק עיקר

בדמוn

i>,

היא לא שלחה מעולם את ידה אל עץ-הדעת העברי ,אל הספרות העברית הגדולה.

חלומות-רm

גדולים .היא חיתה קרבה ,תמדי לעץ-ה חיים .שהיא גם

גדול בדת היהודים .כי-אם יסדו גדול ,אולי היסוד היותר גדול .באופי היהודי .היהודי

ה:חלומת

הוא האיש ,המצפה תמיד לגאולה והמאמין תמיד בגאולה .אמנם מנחם-מנזיל הוא

נסעה אותו בתוך הגיטר .בנשאה על שכמה את פרנסת הבית ותפוסת הבית.

איש-המציאות ,סוחר הוא בניירות ,עוסק בסרסרות ,בשדכנות ובכל דבר הבא לידו.

ה:אשה הזאת להיות סמל לשכל המעשי היהדוי.
מנחם-מנזיל רשיינה-שיינדיל הם שני ההפכים שבנושא היהודי.

אבל "סוחר" זה הוא ברוחו הפנימי מאמין רנלחב הוא ~רוחו .בכל מעשיותו

על

נהם צייר

הרגה הוא צרפה תמיד בכוכבים ורואה בעיני-רוחו את הנולד טרם יול,ן את הרווח

לנו שלום-עליכם את שני הצדדים של האופי ההידוי ,שהוא מצד אחד מלא אמונה

קויום שיעלה בידר להרויח .גם הוא איבר קשור כלל אל המציאות ומצפה תמיד לזה.

חוטף וארכל אף את הפרוסות הקסבות מעל

ש"עם ענני שמיא אתה

n

-

בעתיד גדול ונעלם ומהצד השני הוא

שלחן ההרה ;

לגורל הגדול או לאיזה נס אחרv ,ויגאל אותר ממצבר.

מצד אחד הוא בעל אמונה רמה ומהצד השני הוא בעל שכל מעשי

קטן' מצד אחד הוא ורכב שחקים וכל מרחבי עולם כאילו צרים לד ולחלומותיו.

הדבר אף אינו נראה בעיניו כנס ,כי טבעי לו הדבר ,שהעולם בחסד נבנה".
מנחם-מנזיל זהו הבכור הראשי בספרריר של שלרם-עליכם .מפני שבר

ומהצד השני יש בטבעו מן הערנות רהנקרנרת .ועגור נירים סרב לו מנשר בשמים.

בולטים שני הקרים הראשיים .העיקריים mיס~דיים .אשר ב> tפררים האלה  :אהבת

הם עשויים זה לעומtו< זה .כל אחד

מנח-םמנזיל רשיינה-שיינדיל הם זוג אחד ;
הוא לשני מין

הנדודים .החליפות  mתמורות .ושמחת-החיים ואמונה בnיים.

"עזר

כבגדף',

היהודי.

דשניהם ביחד חם הזוג

לערמת ה"גנור" הזה .שהוא גבור אמתי .מין דרן-קיכוט יהודי ,הציג לפנינו

ביצירה האמנותית החשובה "מנחם-מבדיל" יש לשלום-עליכם דבר עם

שלרם-עליכם באותו ספור טפוס שני ,המראה לנו צד אחר  •.את הצד שכנגד של

צדדים כמעט מופשטים של האופי היהודי .בספר הזה נתן לפנינו שלרם-עליכם את
האידיאה של היהודי ,הסטרא דשמאלא שלה כמר עם הססרא דימינא.

האופי היהודי :את חרשו המעשי ,את רדיפתו אחרי חיי-שעה ,אחרי איזה רווח ןוטן.

הוא גלם

אשתו של מנחם-מנזיל.

בשני חספוסים הראשיי·ם שבספר שני צדדים ראשיים ,שיש למצא בכל יהדוי ויהויד.

רואים אבו פח מעין סנחר-פנשו עברי. ,העשוי להיות עזר-כנגזר של דון-קיכרט

אם כי אין יהודי אחה שיהיה נמצא נדלו על צד אחד כזה .רק באידיאה יש דברים

העברי .כמר שמנחם-מנזיל הוא אישה-עתי,ד מין .חוזה-בכוכבים ורואה בעבים .כן

מוחלטים שלמים כאלה .אבל בחיים אין שלמר.ת .פה הכל מערוב וממוזג .היהודי

קשורה שיינה-שיי נזיל אל ההוח 1כל-כמה שהוא רוחניאוירי ,כן נתרנה היא אל

הרגיל יש בו על-פי ורב גם מן הארירירת רהצפיה לימים וחרקים אשר למנחם-

האדמה וחיי-האדמה~ כמו שמנחם-מבדיל אוהב את החליפות והתמורות ואת נדודי

<מנזיל ,כמר שיש בו מן המעשיות היתרה וצרת-המבט של שיינה-שיי נזיל.

הגוף והרוח ,כן נטועה שיינה-שיינדיל על מקומה בכתרילבקה העיר כמו במסמרים.

יהדוי רגיל כזה נתן לנר שלום-עליכם ב"סרביה החולב" שלו.

את הטפוס הזה נתן לנו בדמותה של שיינה-שיינדיל,

ב"סרביה החולב" אנו מוציאם תארו אמנותי רחב של היהדוי הפשוט,

עד שנדמה ,כי כל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותה ממקומה .ובנידון זה סנחו-פבשה

של שלום-עליכם .בדמותה של שיינה-שייבדיל .הוא קיצוני חרבה מסבחו-פבשה של

הממוזג

מרוחניות

וגשמיות .סרביה הוא

איש-מעשה

יותר

ממנחם-מנזיל.

הוא

כל ימיו הוא יושב על

סרובסס :סנחו-פבשה של סרובטס מלרה את דון-קישוט בנסיעותיו המסוכנות .כשהוא

קבוע יותר ממנו במקרם ואיבר מרחף כמוהר בערלם-התהו.

מבטיח לו למשחו אחר-כן למלך ,אייmי שינכש לו ארצות ואיים .אולם סבחו-פנשח

מקומו .וכשהוא נדוד ידם-יום ל!~ מזונו .נערב הוא שב אל מלונו.

של שלום-עליכם איבר מלרה את מבחם-מבדיל אף צעד אחד בנסיעותיו חאדיריות.

הוא עוזב בסוף ימיו את עירו ואת ארצו ויוצא לארץ-ישראל ,אם כי בבראו שמה

רזה

הוא חוזר ומתגעגע על ארץ-מולדתו .הוא גם איבר מאמין גדול כמנחם-מנזיל,

שאמרה תמיד בשם אמה" :אל תאמין בכספן עד יום מנותך'; "יהא חלקי עם מי

המוצא בכל שעה ובכל מקום מליונים.

חרא סוחר

'דtהמזרמנים בידר".

ב:מםחרר הקטן ומוריה את רווחיו הקטנים .אבל גם הוא מחכה לגורל הגדול .שיעלה

שיינה-שיינדיל ידועת רק אחת :מה שיש בידן קח .והשאר אינו שרה כלרם.

'"

סרניה איננו איש-המיליונים.
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בידו ,וכשמנחם-מנזיל בא ומספר לר על-דבר ניירות ,אקצירת וכדרמה ,שאפשר

:ז.סרחר ואדם מעולם-המעשה ,המסתובב מסביב לבורסה ,לא היה צריך להיות מאמין

להתעשר בהם בן-לילה ,מוציא טוביה את פרוטותיו ,שקמץ במשך כל ימי חייו,

כל-כן וצופה למרחרק כל-כן; הוא ,על-פי טבע הדברים ,היה צריך להיות ריאלי

ומוסרן למנחם-מנזיל ,כדי שיעשה בהן את מילירניר ,יתעשר ויעשיר גם אותר .טוביה

ין.תר ומעשי יותר .וכשמנחם-מבדיל זה נמצא עוד על-פני שטח אחד עם שיינה-

גם איבר אופטימיסט גדול כמנחם-מנזיל ,רעל··כן אבר מוצאים אצלו גם קצת מן

 -הדי

השחוק מתון דמעות ,כמר שאבר מוצאים בדבריו גם קצת מן הרעל ומן החריפות

החדה והמרה של בעל נפש מרה ,אבל גם חרא מאמיד בנסים ובהפתעות בסירת.

שייידיל שלו ,פלג-גופר

~

 -השכל הנאצל והמופשט בזווג עם השכל המעשי

כל אחד משני הצדדים האלה מגלה ביותר את קיצוניותו של חברו ומבליט בירתו את
י-תרירתר.

הספור הראשון מספורי טוביה נקרא בשם "מעשה נסים" ,ובראשו רשם שלרם-

זהר השחוק ,שאבר שוחקים על מנחם-מבדיל  -שחרק רחב ,מלא ,כי הוא ממלא

עליכם" :ספרר פלאים ,שסח לי טוביה החולב ,יהודי עני ומטופל בכברת ,איד שחקה לו

א.ת כל היסודות של הספור הנפלא ובשקף מכל תגיר .זהר ספר-הספרים של שלרם-

השעה רעל-ידי מאורע משרנה ,היוצא מגדר הטבע ,נתעלה פתאם למעלה למעלה".

עליכם ,כי פה הוא נשקף אלינו בכל גדלו ויבלתו האמנותית.

הוא יצר פה יצירה,

סוביה חרא מאמיד ממיד מירחה המאמין במקרים ומאורעות טובים לא פחות מאשר

שיש בה בפועל כל מה שהיה בר נכח  :האהבה הגדולה לפנטסירת ולדמיוניות
.ולפריחה באדיר ביחד עם השקפה ריאלית וראיה ריאלית ,שרק על-ידי הזדרגרתן

ברעים.

סוף דבר :גם טוביה ,כמר רבים מיתר גבוריר של שלרם-עליכם ,אם נסתכל

של שתי אלה ביח,ד התנגשותן והתמזגותן יח,ד נולדת היצירה הקרמית האמתית,

בר קצת ,נמצא בר חלק מבשמת מנחם-מבדיל מיודענו ,כמר שנמצא בר קרים מנשמת

מ.עין "דון קיכרט" .רק בעל השקפה ריאלית רואה את כל הקרמיסמרס שבפנטסטיות

שיינה-שיינדיל .זהר היהודי הפשוט והרגיל ,החי את חיי יום-יום שלו .הוא מאמין

רדמירנירת ,ובלעדי אלה כמעט שאיד מקרם לקרמיסמרס בסגנון רחב .מנחם-מבדיל

וכרפו גם-יח,ד חולם ואיש-המעשה ,נרדד נצחי ומחרבו בכל-זאת היטב אל מקומר.

זשיינה-שיינדיל הם גם כשני סמלים לשני צדדים שבכשורנו של שלרם-עליכם ,שני
:צדדים ,הצד הפנטסטי והצד הריאלי ,שאבר רואים בכל ספרריר.

השחוק המלוח א·ת כ ל גבריו של שלרם-עליכם .כאמור .השחוק חרא המדיום

האמנותי שלו ,העומד ביבר רביד גברריר ,רעל-ידיר הוא משיג אותם ובא במגע עמהם.

"טוביה החולב" אי בנר קרמי במזה זר של מנחם-מנזיל' מפני שאיבר פנטסטי

אולם יש שחרק ויש שחרק .יש שחרק ,שחרא מונח בטבע של הדבר המצויר ונמצא

כל-כן .שם איד השחוק מונח כל-כן בטבע המצויר כמר שהוא נמצא בטבע המצייר.

ונמצא

·טוביה כשהוא לעצמו עם כל ספוריר ,עסקיו ומסחריו לא היה מעררו כל-כן את

ביסדוו ואפיו של החוזה המראה .השחוק מן המיד הראשון חרא נגלה לכל ואינו

 lימי-השחרק שלנר ,אלמלא היה שלום-עליכם מוסיף לו העריה משרנה ,דבר החוזר

שחוק כזה הוא השחוק על מנחם-

.ובערר בר וערשה אותר למקור של בדיחות-הדעת .ה"פסרק" ר"מאמר החז"ל" ,ששלום-

מ~דיל ואשתו שיינה-שיינדיל .שני אלה ,גם כל אחד ואחד כשחרא לעצמו ,כבר

עליכם נותן בפיר של טוניה ,שאיבר .תלמיד-חכם גדול ,הולן לפניו רמנשילר מדי

.ביסודו של החזירן המראה ,ויש שחרק

שחרא

צויד התאמצות יתרה ,כדי לגלותו ולהראותו לנר.
מעוורים בנר צחוק.

מונח

בטבע

המצייר

הקיצוניות שבהם ,המגיעה בכל אחד ואחד מהם עד לידי

פ,עם בפעם.

שגערן ,עד לידי זמירן מתעה ,מניעים את נימי-הצחוק שבנן ,ככל שגערן ראידיאה

מיתר ספרריר של שלרם-עליכם יש כאלה ,הקורנים ל"מנחם-מנדיל" ,שחרמו

קפואה ,המלפפת את האדם ראינה נותנת לו להתנועע באופן חפשי ולעשרת באופך

ה:שחוק נמצא ביסודם וממלא אותם כולם ,ויש כאלה ,הקורנים יותר ל "טוביה

חפשי את זה ,שצריך רדארי לעשרת בכל פעם על-פי המקום הוזמן  •1ניחרד מעררו

החולב" ,שנהם השחוק דבק יותר בצורה ובא להם על-ידי יוצרם .אבל בלי צחוק

בנר מנחם-מנזיל את השחוק בקיצרנירתר ה"ררחנית ,--באמונתו הילדותית ,שאינה

א:י-אפשר לשלום-עליכם.

יודעת כל גנרל רכל גדר .המאמין והצופה למרחרק מעררו בנר תמיד צחוק על-ידי
כן ,שאיבר מתחשב את החיים הקרובים רהריאליים ראינו מסתגל אליהם ,ובערד שהוא

עוסק בגדולות וכובש גדולות ,הם שמים מכשולים קטנים על דובר וחרא נופל ,אם

תרע"ו.

~·

כי הוא גלוי-עינים ".ומנחם-מנזיל ברדאי שחרא מעררו בנר שחרק כזה ,אחרי שחרא,
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עולה למעלה למשכיל ,ואותם שאינם חכמים ,או שמאיזו סנה מן הסברת בתער

נשוא לשנוא איש את רעהו ולחרחר לארם בלאום ,צריך ללמדם דעה ולהבינם נינה.
לאט-לאט להם ,נדברי חכמים ,שננחת נשמעים .אם עלינו להתרגז ולהתקצף ,הן וק

י .ל .קנטור
רב ,רופא ,מלומ.ד סופר  -כמעט טפום של ימי-הכינים ; אולם קנטור היה עם
זה אדם מודרני  -מן המודרניים בירתו שבסופרים העברים בדורו .הוא קרא הוכח
ושבה הרבה  1ולא רק איש-הספרים היה ,אלא גם איש-החיים .כלמדן נטה כלפי
העוקץ הח,ד שהשתמש בו לא אחת ,אבל יותר מזה היה בעל דעה צלולה -
וצמד זה היה קשור קשר אמיץ ב"השכלה".

הסגנון של קנטור לא היה בו כלום מן העכור ,כמו שלא היה בר כלום גם:
מן חתרםם וחרותת .סגנונו היה מן הצלולים והשקופים שנזמנו בספרות העברית .כל

מה שנתן נתן בכלי טהרו ושקוף ללא חציצה .משקיף אתה בעד חבלי הזה כבעד
הזכוכית היותר טהורה ולבנה .הכל נעשה בפיו כל כך פשוט ומובן כמעט מאליו.

גם בדברו על שאלות היום והשעה ,גם בנשאו דעו על עניבי העבר הרחוק אר הקרוב,
גם נכתנו דברי תורה וחכמה ,גם כשפכר על הגלידן את פניני חרוזיו ומהתלותיו -
הכל כל-כך "פניני" ,טהור ונקי עם ברק פניני  -אטום במקצת.
הוא לא נרתע נמהלנו .הלך לו אט ,כאילו היה מטייל בפרדס .היה כאן
הרבה ממזת האדם שאיננו בן-כפר ,שאינו עומד כמבולבל למראה כל דבר ואינו

מתריע על כל דנו ,אלא מסתכל נו הסתכלות שלמה ומבאר אותו ביאור שלם .אבל'
חיתה כאן גם השקפת-עולם מתונה ,שיסודה צלילות-הדעת המגיעה עד לידי אמונה.
רעל-כן האמין קנטור  -תלמידם של ה"משכילים" חוילבאים נימי נעוריו -

בהשכלה ובציביליזציה גם נימי ההתהוללות של שטקר וחבריו בגרמניה על גבול
שנות השבעים והשמונים ולנו לא נפל עליו גם לשמע ה"רעמים" של הימים ההם
ברוסיה .אמנם חרא ידע והבין כנר ,כי רחוק הוא אותו היום הגדול ,יום האורה

והז~חוה לכל בבי-אדם באין הבדל ,שה"משכילים" צפו לו ברוחם ,אבל הוא האמין
עו,ד כי היום הזה בוא יבוא .הן הכל הולך הלוך והשתלם ,הלוך והתפתח ,והאדם
גם הוא צועד על-בוחר בדרך זר ,לקרא·ת האורה ,אם כי כבעל נפש חי ה ,יש
שנרתע קצת במהלכו כלפי השמש ונוטה לפעמים מדרכו .זו חיתה האמרנה,
שהחיתה את קנטור כל הימים שעמד בראש ה"ררסקי ייבריי" ,רזו חיתה בפיו לרוח-
ממללא גם בחרנה מגלירנות "חירם".

אמונה זן ,שהית:ד תקועה עמוק עמוק בלבו של קנטור ,אין בטבעה לעשות
את האדם לקנאי וללוחם עז נפש .הן החכמים כבר מבינים מדעתם ,שחוח-האד:ם

על הצרורים לנר ב ב כ לי ה ם ,אותם שנכונה תחלה ובדעת שלמה הם נאים להרע

לבך ,הידועים את האמת ומתכונים למרדד בה ,העוללים לנר ע ל י ל ר ת ,נדי שנקצור
את קצירן ,ואת אלה יש שדבר קנטור דברים יותר עזים ונמרצים ,אבל גם פה

-

התכריע אותם הגערה שלנון רפה נאה לקנטור לעזר אמונה אחרת ,אותה אמונה על-

דבר נצחיות ישראל שאינה תלויה נשרם דבר ,רק נצחית היא כנצח"" .וקול באזני -
קורא קנטור בערב-פסח אחד מעל גלירן עתרנו נשבת זעם  -לא קול ענות גבורה ,לא
קול ענות נקמה ,גם לא קול עברת חלושה ,כי-אם קול תקרה טובה והתרוממות הנפש,
ודברים טובים בחרמים

עלינו לכלותנו.

וקדושים :

והיא שעמדה לאבותינו ולנר ,שלא אחד בלבד עמד

כדברים האלה אמדנו נשנה העברה ולפני עשר שנים ולפני

כמה מאות שנה רעדייך הם כחדשים בעינינו!"

קנטור לא היה איש הזעזועים העזים .הוא היה מ·תרן יותר מדי .לא מעט
היה נר מירושת ה"השכלה" ומן הטוב והרע שבאדם התרבותי .אולם חיתה נקדוה
סתומה בלנו של קנטור ,שביחס אליה לא היה בר כלל מן המתינות ובנרגע לה כאילו

ע~ד "מעבר לטוב רוע" של בן-התרבות .הנקודה הזאת חיתה הנקודה ה עב וי ת.
נירן שהגיע קנטרו לכאן,

לנקודה

זר שבלנו,

כאילו

אזלה

לה

המתינות

שלו

ו;"משניל" ביחד עם האדם הקרלטרר• טבעו באיזה מרחק ,מעבר לאופק" .פה דבר

דברים נמרצים ,דברים כדרנרנר.ת ,ושבוניו היו חדים כחרב פיפיות.

חלק גדול

ממאמריו ר~יליטרניר של קנטור דנים על-דבר חברן הדרו הצעיר על השפה העברית
וספרותה ,ובאיזה כאב וצער צורב כתב את דבריו על היהודים הצעירים בלי יהדות,

בלי יהדות בכלי ראשון".
ערד בראשית ימיר ,נימי ההתחלה שלו ,נשעה שנקרא עדו נ"השחר" נשם
"בחרם בן עוזר הצירםקי" ,הדפים בו מאמר חריף מאד על-דבר חכמי-ישראל במערב

אירר~ה ,המתאבקים בעפר הספרים העברים העתיקים ,ואינם שמים לב אל שפת עבר,
החיה ,אם מעט אר הרבה ,נפי סופרי הזמן ,עוסקים נ"חכמת ישראל" ומרצים ארתה

בכל לשון ,מלנד בלשון ישראל" .אחר-כך ,כשבאר ימי "חבת-ציון" ,והיא חיתה
לכסות-עינים לרבים ,שלא ידעו מן המלון העברי יותר משתי המלים האלה ,יצא שרב
קנטור -יחד עם וער ברקי בן יגלי

-

להלחם מלחמה עזה עם היהודים החדשים

האלה ,שהעמידו את כל היהדות כולה על שתי מלים" .רעוד בנטות צללי ערב,
כשקנטר~ הגיע כנר לעת זקנה ,אחרי שהתרחק כבר מן הספרות ,דבר דברים

נמרצים  !I-ל "ערך חל שרן העברית ,בחיי ישראל" )"רשפים" ,חרב דרת י",ן ט"ר(  .חרא
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קנטרו

כל אחד .ואחד במקצועו ,את אשו לפגיהם ,ולא חיתה כאן דריסת-הרגל לבטלנים

דבר
שם ותת גם עם הסופרים הצעירים ,שיש מהם הרודפים ,לפי דע·תו" ,אחרי כל
חדש
בספרויות האחוות ,לקחת כל חדש נוצץ בספוו·ת זרה ולהכניסו אל ספרותנו
כמו
שהוא "על כרעיו ועל קובו" ,עם כל הנאומים והניבים הזרים לרוח ישראל
ולרוח
שפתו" ,עליהם ,על הסופרים ההם ,אומו קנטור "לזכור ,כי חיים ומות ביד

ולפטפטנים.

עיקר החדרש של "היום" היה בפיליטרן .קנטרו העוין תיכף את חשיבותה של
השיחה הקלה בעתרן יומי ,הנקרא בחטיפה ,והעלה תיכף את המקצוע הזה למדרגה
גבוהה .על עמודי "היום" נראו מיד פיליטרגים של פוישמאן ושל ברקי בן יגלי.
רגם פיליטוגיו של קנטור עצמו היו יפים ,אפילו לגבי ה"צלרחית של פלייטון".,

הלשון
 ,כי ק ו ל מ ש ק ה ע ט ב י ד ה ס ו פ ו ה ו א ק ו ל נ ש י מ ת ה א ו מ ה וכל
ספת דיו
היוצאת מתחת יד הסופר  -היודע ומכיו ,כי מ לא כ ת ה ק ו דש ל פ ני ו

-

שהריק אז יל"ג ושפכו על-פגי עמודי "המליץ" .אמנם הפיליטובים של קנטור לא

היא טל של תחיה להספוות ולהעם".

תמיד אמנותיים היו די-צרכם ושלמים די-צרכם ,כפיליטובים של פוישמאן וקצבלסון;-

הדברים האחרונים לא נאמרו רק לתפארת המליצה .כי קנטור לא היה "מליץ"
כלל
וכלל .במבט כזה הביט קנטור כל ימיו על הסופר והספוו.ת ,וזה אשו נתן לו.
המתון ,נח ועוז לצאת בכל פעם מגדרו ,כשהדבר

היה

נוגע

לכבוד

לא תמיד שמו בהם קנטור את חוק האחדות של המקום ,הזמן והאנשים ,שבעיקרו

יש לו סמוכיד לכל יצירה אמנותית וספרותית .אדרבא ,קנטור נהג לרוב לרפרף

הסופרים

בפיליסוניו מעביד לעגיד ולהביא לפני הקרוא מעשים ודברים "מארבע כנפות האוץ"
אבל לפיליטרן של קנטור חיתה בכל-זא.ת תמיד צררה של שיחה חיה ויפה .זו היתזד
בריאה ספרותית הגרנה ,בעוד שאפילו הפיליטרן של יל"ג היה עוד מין בריאה מיוחד:ת

והספרות,
ולבוא בריב עם "המחברים" ,הרבים בימים ההם ,שהיו מבזים בדרכיהם

1

ובמעשיהם א·ת הספרות
העברית ,ועם הסופרים ,שובים היו ביניהם בימים ההם ,כמו

בזמן הזה,
ש ל א ידעו והכיור ,כי מלאכת-הקודש לפניהם .את כל אלה נלחם קנטור
בכל מיני
כל-זין שהיו לו :בבהירות לשונו ,נכח הגיונו הגדול ובהסברתו הונה ,ועל
כולם

-

במשליו הקולעים ובשנוניו המבקשים.

במינה .בריאה שכמעט כולה "לשון".

רב"היום" היו ערד חרושים אחרים .לרגל המקרה ש"היום" הביא את הידיעה
הסלגרפי•ת ,כי כמעט בכל ערי רוסיה עשו אזכרות לנשמת הסופר הרוסי אקסקוב•.
שהלך אז לעולמו ,ובאותו זמן גם ידיעה אחות .כי אחת המשחקות המצוינות זכתדד

הוא גוש מן הספרות בלי חמלה,

ככל אשו
מצאה ידו ,את המשוווים-חחוז~ים הרבים ,שהאפילו אז על האביב היפה
בענן
שיריהם ,ותקע את "יתדו.תיחם" אל תוך לבם הם .הוא הניף לא אחת את ידו

לכברד גדול בשחקה על הבימה את אחד החזיונות הקלסיים ,התפוצה מחלוקת בעתו-

גם על
הערוכים ,השליטים העליונים בממלכת חספוו•ת ,ולמזם פרק בהלכות
עריכה
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גרת העברית ,וקנטור היה מוכרח לצאת מגדור ולהודיע "כי אחת המסוות ,אשו היו
לנגד עיניו בהוצאת "היום" ,חיתה  -להרחיב את גבול המושגים והידיעות ביד אחינו
הקרואים רק ענוית ,לתת את העולם בלבם ,להראות להם ,כי הונה דעות ,מושגים,
צרכים ועגיבים ,שאלות ופתרונים יש בעולם ,אשו לא ידעו הם ואבותיהם ,כי ייש

והטעם היפה.

המעשה הרב ,שעשה קנטור לספורת העברית ,הוא מעשה העתון שיצר,

מעשה
"היום" .האמצעי חזה לחלחם עם הבטלנות הוא פשוט מא.ד "אדם כותב
בשביל
עתרן
יומי
 כותב פוישמאן ,אחד מעוזריו הראשיים של קנטור ב"חיום" -ויש לו
עסק עם חיי-השעה ועם חיי-הוגע ועם החיים בכלל ,שוב איד לו אפשרות
לכתוב
מליצו.ת ולחיות נאויר ולחלום פסוקים ,אלא עומד הוא על-גבי הקרקע רחי
ממש
וכותב ממש ,בזה הושם קץ לאותה הבטלנות ואהבת הפסוקים ופטפוטי מלים
רק
לשם
מלים ,שכשתרשו כל-כך בספרות הקודמת" .אמנם לא הושם עוד קץ פעם

אדו וצללים ,יש חסרון ויתרון ,יש טוב ורע בחיי העמים המשכילים ,אשו לא ואר

אחינו גם בחלום" )"היום" ,שבה ·,א גלירן קל"ז( .וכן הרחיב באמת את גבול

המושגים והידיעות ,גם בעתרנו "היום" וגם בירחונו "בן-עמי" )בחרבות השלישית

של "בן-עמי" הדפיס קנטור מאמו על טולסטוי האמן ,שנכתב בידי זלמן אפשסין,,
דנו שכעבור עשו שנים לא התיר אותו עוד אחד-העם לבוא בקהלנו( ,והואת
לדע•ת ,כי חותר הוא להגיע אל המטרה ,אשו הציב לו נתחלה :לברוא מכתב-עתי,
"שאינו מיוחד רק לצובי עמנו ושאלות חייהם ,כי אם לכל שאלות החיים וצוכיהם.,

אחת
לכל אותה הבטלנות ולכל פטפוטי המלים ,רוק שגוא דלישנא בקיט פוישמאן,
אבל כי בא מאז שנרי וב לסובה ,הלא עדים הם קוראי הספרים והעתרנים שלנר.
העתון של קנטור ,העתון היומי הראשון בעברית ,חיה .תרבותי מא.ד קנטור לא
נתן בו
הונח ,אבל מה שנתן בו נתן במזת הטעם הטוב והיפה .בגבולות חעתון הזח

למען הקרואים ענוית" )"היום ,גלירד ·(.א
 -לא ובים הם המאמרים בעלי ורחב והיקף גדול ,שכתב קנטרו בעצמו .ביניהם

הושם באמת קץ לבטלנות ולפטפוטי המלים.
הירחון שיצא על-יד "היום"  -לא חיו סופרים ובים ,לא היה להם אפילו חלק קטן
מאותו ה"חיל" הרב ,שהיה אז ל"המליץ" ,אבל הסופרים של "היום" ו"בן-עמי" ידעו.

ל"היום" של קנטור ול"בן-עמי"

מיוחדים מאמריו שכתב על "דור המאספים" )ב"מאסף" ,שיצא מאת המחלקה

,,להרחבת שפתנו הקדושה וספרותה" שעל-יד "חבות מפיצי השכלה באוץ ודסיה"י
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בשבת תרמ"ז וב"בן-עמי' /חוברית א  1בשם "על פרשת דרכים" ,וגם בחוברת ב· דג',
בשם "בית-המדרש

רבית-הספר"( ,שבהם הרחיב את גנרל

המושג של

"עושי-

היסטוריה" והכניס לתוכו גורמים רבים ,רוחביים וגשמיים ,תרבותיים ומדיניים .דומה
שבמאמרים האלה הוא נמשך אחרי הצד הכללי ,האוניברסלי ,של בבי הדור ההוא

•' ל .קצנלסון

ואחרי השאיפות הרבות .התמימות עוד והמתונות .בעיקר של הימים הראשונים ,ימי
בך-מנחם.

באורו של קנטור .מן המאמינים האחרונים בשמש ה"השכלה" ,היה דבר-מה
מאור החסד של זריחה שלא-בעונ·תה .היא כאילו עוררה את הרגש על-דבר שקיעה.
ואמנם שקעה שמשר עוד קודם שהגיע זמנה לשקוע.
תר"עה.

)ברקי ב i

יג 5י(

עדייך אני רואה אותר .כמר שראיתיר לפני שנים אחדות .בעל קרמה ממוצעת .כמעט
.זמוכה .גוף כנד במקצת ופנים סגלגלים ומלאים .כולו אומר מתיבות .טוב-לב ושלדת-
זזנפש .אולם בתוך פני-השלדה האלה ישבו העינים החיות ביותר .המבקשות ביותר.
העינים הללו הבריקו בברק-הנוער מתוך ענבי הזקנה .שנסו את הקדקד בעטרה

·כבדה .עטרת שיבה .זה היה סמל של זקנה ובחרות .לא של זקנה מצד זה ובחרות
מ.צד זה .אלא של זקנה ובחרות גיחה של זקנה ובחרות .שנתנו את ידך זו לזן,
·חתאחדו יחד והתמזגו יח.ד

האחדות הזאת חיתה בכל מהותו של קצנלסוך .מוצאים אנחנו אצלו את
:ההרמוניה בכל.

הוא היה איש המוח והלב ,מלרמז היה ומשורר .ושני אלה היו

:זרוכים זח אחר זה .מצייתים זה לזה ומתאחדים זה עם זה.
קצבלסוך חיה מבעלי-התריסיך במשנה וגמרא .והוא כתב עברית מקראית,

:נעימה ורכה מא.ד הוא התאבק

יתמיד באבק ספרים

ישנים והאבק של הישך

לא דבק בר .האספקלריה שלן ,שדרך בה ראה והראה לבו את העולם .היתה מאירה
גם את העתיקות שלו בתך בצררה טהורה דבקיה מא.ד

תמי.ד

יש ממזת היפה

.בכל מה שכתב קצבלסוך ,אף בדברים שלא בכתבו לשם יופי ,אלא לשם למר.ד
ודבריו היפים של קצבלסוך ,שלכאורה כתבם אחר
ב:ך יגלי

-

גם בהם יש ,מלבד פרחים ,גם פירזת.

-

לא קצבלסרך ,אלא ברקי

גם כאך הכל בא ללמ.ד להשמיענו

:איזה דבר .איזה רעיון .היצירה של ברקי בך יגלי היא בעצם היצירה ה אלי גו וי ת,
זו שיש לה יתרך וצררה .קליפה וגרעין ,משל ובמשל .ובזה ,במקצוע זה ,היה קצבלסון
א:מן ,אחד חאמבים הגדולים שבין הסופרים העברים בדורנו.

"בין אדני השדה",

"חיובב אשר גורש מאחוזתו"" ,האשה אשר לא ידעה צחוק ;,ערוד אחדים מספוריו
האליגוריים יתנוססו בספרותנו כפנינים יקרות-ערך ,שצבען אינו מבריק ומשכר.
אלא רומז רמבטיח.

ביצירותיו האליגררירת ובאגדותיו אנו רואים את קצנלסון כבעל נפש הדמיה,
·כאיש אשר לבר בר רועד רררת·ת ומפלל ,כליריקן רן ,המשתפן בשיר עצב-נעים,
המלא כיסופים וגעגועים .ובכל-זאת מה רב פה האור! ההרצאה בהירה כל-כך

ידמתרנה ,כל-כן שקטה .פשוטה ומפרושה רכל חלקי היצירה מתפצלים ,מתפתחים

134

·'

.5

קצנ

5

םרז
ראשונים

ובפרדים ,כאשר יתפצלו עלי הפרח עם גמר בשרלר ,והיצירה במסות לבר מאת הירצו
כפרי המכרכר ,הברשר מעל האילן.
קצבלסרז היה גם אחד הפיליטרביסטים היפים של ספררתבר .רגם כאן אבו
מוצאים מן האחדות ההרמונית .בפיליטרביר יש מן השחוק רמז הדמעה הבסתרה•.

מן הלעג רמז הליריזם.

יש בהם תמימות ויש בהם שביגרת ,יש בהם שפן שי...ח

השתפכות הלב ,ויש בהם חריפות-המוח

-

רכל זה התאחד לאחדות אחת ,שיש בה

·מן החן רמז הברעם.

דרמה ,שההרמוניה ששררה כבפשר של קצבלסון וכשרון-הרוח שלו לאחדות-
הביארהו לידי כן ,שמיזג כורחו שבי עולמות .קצבלסרן היה ביד הסופרים ,שבכבסן·

אל תוך הספרות העברית והספררית הרוסית תחת דגלה של ה"השכלה" והוא
שמר על הדגל הזה כל ימי חייו ,ובלחם כל ימי חייו את מלחמתו .כשאבר מתבוננים
בכתביו של קצבלסרן ,שבכתבו בזמנים שובים ,אבר רואים ,כי היה מסור בכל שעה:
למסורת של ההשכלה ,רהאידיאל של ההשכלה ,להיות לאור גיוים ,עם חכם

ובנרן ,

אשר חכמתו רכיבתו לעיני העמים ,לא עזב אותר אף רגע .לא עזב או,תו אף בשעת.

יצירת יצירותיו הבראות לבו לכאורה כאילו ברצדו בורח הלאומיות .לא רק בכתביו
הרוסיים אבר מוצאים על כל צעד ושעל את תקופת-הזהב של חכמי ספרד ואת חכמי·
ספרד עצמם ,שהוא מציג אותם למרפת על אשר יוער ללכת לאור החכמה ,אלא ג:ם
בכתביו העבריים רביציררתיר העבריו·ת חרא מוציא מדי פעם בפעם את החמה של

ההשכלה מנרתיקה רמבחם אית עצמו ביתקוה ,כי ערד "תזרח שמש-צדקה ,אשר מרפ:א
בכנפיה".

-

תקרת בחמה זר אבר מוצאים אף בספרר-האגדה שלו "ביד ארבי השדה" .אף שם.
במקרם שהוא שרפן את געגועיו על השדה רהרא מלא שאיפה ,עריגה וכמיהה להיות

צמח מצמחי האדמה ,לשלח את שדשיו עמוק-עמוק אל תוך הקרקע ולהיות מחובר

אליו ,הוא מוצא את הצד הטוב ש'ל חיי-בדודים ,שאיד צורן להלחם על אמת-ארץ
ולריב ריב גבולות של שדה רבדם .עם שאיד לו בנסים איד לר דאגת בנסים ריכול

הוא לשאת את דגל השריון והאהבה ביד רמה .בספרור זה יש לקרוא ביד השטיך
רבפיליטובר "אולימפוס וצירו' ובמאמרים רבים אחרים  -גם בתרן השטין ,כי עtכ
כזה בטוח יותר בנצחיותו .אמנם התלוש איבר חי ,אבל יזרע הוא ,שמי שאיבר ..,ח
איבר מת".

אכן קצבלסרז היה כל ימיר "משכיל" רכ"משכיל" לקח לר לסמל את "נחום איש·
גם זר" ,האדם המנוסה ומלומד כבסים ,המסתגל לכל המצבים ,שאיבר מתיאש לעולם,
אלא מרכין ואשר לכל גל וגל ,העובר עליו ,רמרצא תמיד את הצד הטוב והמאיר שבר~
תמיד בעת צרה ,מספר לנר קצבלסון ,היה בא אליו בחזון בחום איש גם-זן ,זח

ראחררנים
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שהיה "סר~א משתי עיביר ,גידם משתי ידיר ,קיטע משתי רגליו וכל גרפו מלא שחין",

דבכל-זאת לא התיאש ,לא חדל מקרות ,לא חדל לראות בכל דבר את הצד המאיר
שבו .תמונה זר ,מספר לנר קצנלסון באחד מפיליסרניר הרוסיים ,נגלתה לפניו לפני

שלשים וחמש שנה ,כאשר התפרצו הפוגרומים ברוסיה רכל התקרות והחלומות היפים
על-דבר ההשכלה בת-השמים ועל-דבר הארד ,שאבר הולכים רקובים אליו ,בגרזו פעם
אחת ,היאוש מחיי ה"חשכלה בגולה אחז אז את לב כל ,רגם אז לא התיאש קצבלסרן
ו.לא חדל לבקש את קרני האור ביד ענני החשכה .והתמרנה הזאת נגלתה לפניו שוב,
כמו שהוא מספר לבר באחד מפיליסוניר האחרונים )"נחום איש גם-זו בהיכל בסהרנו'
n

 "מולדת  ,כרן ('ה ו בשבים חאחררנרת ,תמרנה זו של "איש-מכאובות ויזרע-חלי",הנושא בקובר אית האור הרב לכל העולם ואת הנחמה והתקרה לכל העולם ,הסמל של
השכלת היהודים ותקרת ההשכלה אשר ליהודים ,לותה אותו באופן זה כל הימים
n

שהוא חי כסופר וחרזה חזיונות לעמו.

בברקי בז יגלי היה הרבה מן ה"משכיל" ,אבל ה"משכיל  nהזה היה כבר אחר,
חספוס של "נחום איש גם-זו" התעלה והתרומם תחת ידיר של קצנלסרן והיה -
לספרם טרגי .זה האיש המתרגל והמסתגל לכל סביבה ולכל מצב ,האיש .המרכין

ואשר לכל גל העובר עליו רארמר "גם זר לסרנה" ,זה האיש הרן כקנה ,גדל רגבו
דהיה לגבור .עוד לפני שלשים וחמש שבה ראה אותר קצבלסון לא כזקן רתש-כח,

אלא כ"גברר מלא עוז ,אשר זרועותיו נטויות נכח ,חזהו בולס ועיניו ,אשר הכרת העוז
הפנימי נשקפה מהן ,לנוכח יביטו" .אולם בעל-נח זה

-

"זה בחר ,כי חזק הוא מתוכו",

גבור הוא ,הכובש את כאבו ,סוכל.ו הנושא את עול סבלו ככתר עלירז ואת שבט
המעונים כשבט מלכים .הוא נושא על ואשר כתר אורה ,אבל אותר "בזר ארו .הנוצץ
בשלל צבעי הקשת .אשר על ראש הזקן ,מסביב לר בועקים ריררידים כחביתוית

אל כל רוח" .הזר שלראשו הוא של קוצים".
כה ראה קצבלסון את "נחום איש גם-זו" ,מיודענו משכבר-הימים ,נהלו בר-

ההשכלה על ואשבר ,רכן הוא מתאר אותר .לכתר-האורה שלו הוסיף את הזר של
המעונים ,רזה הברתן למראה פניו הבעה אחרת" .נחום איש גם-זר" זה סובל ואיבר
מעלים עין מכל ,אם כי הוא מתנחם על כל .איד בשור בשר המת ,שאיבר מרגיש

כאיזמל ,אלא בשר חי ,הנוטף דם ,אבל זמיר כל-כן מרובים ,עד שלא יכלו לעולם.
היא נעשה לסמל מרומם של בצחירת ישראל ,ש"כל כלי ירצו עליו לא יצלח רכל
לשון תקרם אתר למשפט ירשיע"" .נחרם איש גם-זו" נושא כאז בקרבו את הגאוה

הלאומית ונעשה לסמל לארמי.

ראשונים
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בעקבותיו של גייגר ,מתקן-הדת .בסברו .שחתקונים וההקלות של חכמי הפרושים

כן אחד קצנלסון וחבר ברוחו שני דורות .הוא חבר אותם גם בתורתר
זבעבודתו המדעית .כמו לכל "משכיל" חיתה גם לקצנלסרן גטיה להראות ,כי חכמינר

ב.עשו בכזונת מכוון להקל ,ורק אחר-כן בקשו ומצאו לחם יסוד-מה בתורה רחסמיכרם
עיל הקרא .שידעו בעצמם ,כי איד בו אלא אסמכתא.

ידעו גם הם פרק במדע ,ידעו לשלוק גרפת אדם ,כדי למנות את מספר אבריו ,ידעו
פרק באנטומיה וברפואה ובכל חכמה ,אבל אם ה"משכילים" ,נה.גיעם לפרשה זו,

קצנלסון כאילו אחד וחבר תמי,ד ובכל אופן לא בטח חרבה לחלק ולפלג.

היו משתדלים להוכיח ,כי עמנו למד מכל אדם והיה ברח תמיד לסביבה שלו וקבל'

כ:עיקר נשאר ברוחו מקראי והכגון הרן של הפרוזה חתנ"כית חיה בגונז" .מוטיבים

ברצון את השפעתה וחכמתה ,היה קצנלסון מתאמץ תמיד להראות את הדרן

של התנ"ן בפרוזה" היו הדברים-שבכתב הראשונים של קצנלסרן )ברוסית( ,ובכל

גם את המיוחד לנו·

הפרוזה שלו ,שאמנם יש בה לרוב ממיטב השירה ,מס·תלסל לו המוטיב ,הגגון חזה,

ה מ יו חדה ,שכבשו להם בזה קדמונינו .הוא נטה לראות
בתרבות האנושית ולהבליט את הקרים היתרים או החסרים ,את זה שהוספנו על-מה

נזמיו המסלסל לו ב"שירת-הזמיר" את שירי-ציון .כרבים מן ה"משכילים" דייק

שקבלנו מאת אחרים~ .את זה שגרענו ממה שלקחנו מהם .בגארה מיוחדה הוא מודי-ע

קצנלסרן לכתוב בשפת חתנ"ן ,אולם חשפה הזאת חיתה לו לשפת-חלב.

אותנו בראש ספרו "רמ"ח אברים" ,כי "בדברים הנוגעים לדת ולהלכה בדקו חכמינו·

את לבר זה שפן קצנלסון חרבה ב"שירת-חזמיר" שלן ,הספוגה כולה ,כספרי

בעיון רב בעצמם ולא סמכו בזה גם על סופרי וחכמי הרומים והיונים שבימיהם"~
זכך התאמץ להוכיח במאמריו על-דבר חוקי הטומאה והטהרה של היהודים ,כי

מאפו לפנים ,אהבה לכתבי-הקודש ולשירת-צירן .על-פני היצירה הזאת כולה שפוכים

כ:נטפי הטל על שדה קציר ,גם הגעגועים חרבים על האדמה ועבודת-האדמה .יפים

אין לחוקים האלה שבתורת משה כל יחס אל תורת הפרסים והם נבדלים מהחרקים·

:זם ביצירה הזאת מראות הטבע ,אבל יפים מחם הקוצרים והמעמדים עמרים" .נעים

.הדומים להם בתורת הפרסים על-ידי ה"רןח" המיוח,ד על-ידי זה ,שלפרסים העיקר·
י ו ח-הטומאה ,בערד שלעברים הטומאה היא חומרית ,עוברת על-ידי ח מ י י יtב'

i
1

:

·מראה הטבע שם בסתר היער ,אבל עוד נעים ממנו ,ערד מררם ונשגב ממנן,
מ~ראה הטבע שם בסתר היער ,אבל ערד נעים ממנן,

עוד

מררם

ונשגב

ממנו

בלתי-טהורים ,המטמאים במגע או במשא .בדרן זו הוא יוצא למלחמה עם י· ה .שור,
בעל "החלוץ" ,שאמר ליסד את עניני הטומאה והטהרה של היהודים על תרות.

הנפש המרכזית של השירה הזאת ,נפש הנער שלמה ,היא רכה ,מקבלת

הפרסים והשפעתה .ואם גם מורה קצנלסון ,כי לדינים של טומאה וטהרה ,כפי

השפעה ,מתפעלת; יש שהיא חסרה נח ,חסרה עצם

ארירית היא קצת ,לא-ממשית,

הדמות שקבלו בימי הסופרים והתנאים ,יש יחס לתור·ת הפרסים ,הוא מתאמץ·
להוכיח ,כי היחס חזה חיה לרוב לא חיובי ,אלא שלילי  :חרקים

אגדית .אכן באגדה ,בזר חאליגררית במקצת ,מצא קצנלסון את ההבעה השלמה

בירתו לרוחו .כי כאן חלנו חתרן והצרדה ,המראה והרעיון כשהם צמודים יח.ד הוא

רבים נחקקו דוינים רבים בתערו ונגלו ,כדי ל ה ב דל מן הפרסים וממנהגיהם~

ידע לתת את תפוחי-הזהב במשכירת כסף ,ראם לא תמיד היו התפוחים הדשים מכל

קצנלסון ראה אפוא גם כאן ,מה שח"משכילים" חיה נוטים לראות ולציין ,כי היהודי;ם
לא חיו בודדים בעולם ולא חיו נבדלים מאחרים ,אבל הוא ראה והראה ,כי בכל-זאת

וכל ,ידע לעטרת אותם מ עטה יפה ולכסות עליהם במכסה של זמירן ,שגם האמת
הפשוטה והידועה תאיר באור חדש ,בהגלדתה מבין חמסן ,ותפעל את פעולתה

חיו תמיד מ י י ח ד י ם.

ונחרש .הוא ידע לשמוע בזה לעצתו של פטר רקה ,מאבי-אבות החוזים של האלי-

התפעלות אמת.

-

א_ת עקבות החבור הזח של שני הדורות ברוחו של קצנלסון יש למצוא גם

גוריה ,שחקק את החרק הגדול של אמנות זו ,כי "יש ליפה את המציאות ברקמת

בעבודתו המעדית על-דבר "הפורשים רהצדוקים )ב"ווסחוד" החושי בשבו:ת
 (. 1897-98הוא לבש שם קנאות לאומית והתעורר לצאת כנגד החכמים הנוצרים.

צ.בעים ולכסותה במכסה של זמירן ,ובשעה שיגלו את חמסן תאיר האמת באור

n

הביר ,כי יותר שירבה העמל נחפ-רשה ,תפעל עלינו בהמצאה".

הבאים להוריד את כברד הפרושים ,נושאי המסורת העברית ,ובחריפות גדולה הוא·
השמועה הגיעה אלינו מעבר לקו היריות של התותחים הכבדים כי קצנלסון

מראה ,כי הפרושים חיו הנושאים של ההתקדמות וההתפתחות ,של חתקון וההקלה-
ממשא העם ,בעוד שהצדוקים היו קופאים על שמריחם ומחמירים .אם גם ליא

לעצמם ,אלא לאחרים .הוא יצא כאן בעקבותיו של גייגר ,שהניח ,כידוע .את היסוד·
להשקפה הזאת בספריו "אררשריפט" ו"הצדוקים והפרושים" ,שחבר בלשון הגרמנית,
רכן

במאמריו

העבריים

שב"חחלרץ" .אולם

גם

בזה

יצא

קצנלסון·

זבת.
תרע"ו.

ראשונים

ראחררכים
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של לי
לינבלום ,שנדפס כהוספה ל"המליץ" שנת  ,1883גליון ס"א .וכשהתרבו

עוד
יותר הקולות והלפידים ,לא התאפק עוד הארז ויצא בעצמו ב"המליץ" נגד

המו"ל ,א .י· שפירא ,ונגד המחבר ,דוד פרישמאך ,במאמר קצר בשם "לא ידע עוול

דרו פריזסמאן
מאמר

ברשת!" )"המליץ" ,שנה הב"ל ,גליוך (.ד"צ בו הודיע ,כי חשב לעצמו עד עתה

לפחיתות-הכבוד "להתרכח עם נער משולח ,אשר בכדיר גדולים ממנו בשנים" ,אבל

ואשרו

"כיון של1
בל כבר על-אוזרת זה במשך הזמן האחרון מאמרים רבים מסופרים שדנים,

א

באחד מימי ·תרמ"ג יצא
מתחת מכבש הדפוס בוורשה קונטרס קטן ,שהביא

כמעט לידי בהלה
במחנה הסופרים העברים .שם הקונטרס ,שהיה מלא גפרית
ואש ורעל
שחוק אכזרי ,היה "תהו ובהו" .המחבר של "תהו ובהו" היה דוד
פרישמאך ,שפרסם
קודם לכך ב"השחר" וב"הבוקר אור" שירים אחדים וספורים ,וגם
מאמרים .בין ה
מאמרים היה אחה שלא היה נופל כלום מן ה"תהו ובהו" ושבעצם
היה ה"תהו
ובה'ו' רק מעיד המשך לו .שם המאמר ההוא היה "ממסתרי
ספרותנו"
)"הבוקר אור" ,תר"מ-תרמ"א( ,ובו כל מיני חצים ואבני-בליסטראות,

שהיו
ערוכים בגד הגבור הראשי של הספרות העברי·ת באותה שעה,
המדברים ,פ ו ץ
בך מ ש ה סמו ל ב סקי ך .המאמר ההוא ,שאולי איך לבו בדומה

ראש-

לו עד היום
לדבור ח,ן ממורט ובעל פיפיות ,לא עשה בכל-זאת את הרושם שעשה

זה שבא כש·תי
שנים אחריו .אולי מפני שמעמדו של סמולבסקיך היה אז איתן
ובטוח יותר מדי
בספרותנו ,שצעיר מתחיל ,ואפילו בעל כשרוך גדול ,ידיחו משא·תו.

ואולי ראו הקוראים
במאמר זה ממעשה המנהג הפשוט ,שהיה בהרג בספרות העברית
של אותו זמן ,כי
בשעת הזדמנות טובה היה עורך בישראל ,או עוזרו ,שופך את

כעסו על
המתחרה אתו ,ועושה אותו "כעפר לדוש" ,ו"הבקר אור" של גוטלובר
היה מתחרה אז
ב"השחר" של סמולבסקיך .הם ראו בכל אופך בזה רק גל עובר ,דבר
ארעי ,אבל
הבה יצא ה"תהו ובהו" והמקרה כאילו היה לדבר המתמיד והגל שהת-
רומם הכה
והוסיף והכה בכתלי הספינה הקטנה .דומה כאילו איזה מ ת ב ק ש בא
לתוך המחנה ו
קב ע לו שם את מקומו .הוא בגדולים החל וגם על הקטבים לא חסה
עינו .את כולם
העביר תחת שנס הבקרות .יד העלם כבר נחתה על סמולבסקיך,

על יהל"ל ,על לילינבלרם ,על רייפמאך ,על הארז
כזאת הי·תה
החרדה במחנה .עורכי שבי מכ·תבי-העתים" ,המליץ" ו"המגי'ד',
הודיעו לקוראיהם,
כי מאמרים רבים נתקבלו אצלם על-דבר המחברת הזאת; אולם

-

חששו ,כנראה ,להדפיס את המאמרים

ההם,

אף

ואת מי נקה בשנס פירו

כי היו ערוכים

המחברת ,כדי שלא לפרסם עוד יותר את הקונטרס ואת מחברו.

ברובם

ב גד

מפני-זה הסתפק

הארז ,שרוב דברי
המחברת היו ערוכים בגדו ונגד עוזריו ב"המליץ" ,במכתב אחד

אי-אפשר לד לחשות עו.ד" ותרן-כדי זלזול אומר הארז ,שבצעיר לימים זה ,שא.
י· שפירא הסה אותר ,לפי-זעתר ,מני-דרך ,היה "אולי כשורך לעבוד בספרת
ה
עברית" .דמך הראוי לשום לב יותר אל דבריו של עררך "המגיד" ,שהיה במזה

ידועה בייסרלי .גם הוא הודיע ,שקבל מאמרים רבים על-אוזרת ה"תהר רבהר" 1אולם

הוא קבל אותם משבי הצדדים .האחד  -אומר בעל "המגיד" " -היה קרוא
בעליצות נפשר :דרך כרכב מזהיר בשמי ספרותנו! ב ו ב ה ר היי ב ה בשפת גרמנית
רפו יש מ אך בשפת עברית"" .לעומתו צועק אחר מנהמת לבר :רק שד משחת
ומלך-בלהות ירכל לכתוב דברי תהו ובהר כאלה" )"המגיד" ,1883 ,גליוך (.ח"כ ואכן
"מלך כלהרת" היה פרישמאך מאז בספררתנר לכל מי שבא להיות סופר בספורת זר

דכשרוך-סרפרים איך לך ,לכל מי שלשובר ארוכה וזעתר קצרה ,לכל מי שפיר מלא

ולבר ריק ,לכל מי שמדבר גדולות ואפילו קסבות איד לד  -לכל אלה היה פרישמאך
שד נורא ומלך-כלהרת ,ועלה האיש ההוא בכל עת שראה רהבה נחל ספרותנו ועמק
חיינו גאו פתאם והעלו קוצים וברקנים ואילני-סרק שקולם הולן - ,רעלה האיש

ההוא ממקומר ומעיור רקרדרמל החד בידר והוא מכה על ימיך ועל שמאל".

"היה לא תהיה! חי אני אם לא ב י ד ח ז ק ה ז ב ז ו ר ע ב ס ר י ה אדרוש

.מעמכם להסיר מלפניכם את החך ואת הטעם ואת החך ואת השכל המיוחד אשר לכם,
ולהפוך לכם את הטעם הסוג".

ב

זוכר הראשונה של פרישמאן בספררתבר וראשית פעולותיו חלד באותך השנים,

שבהך בעשר השבלים המלאות של ה"השכלה" מלאות יותר מדי וחכר ליד הקוצר".

רכבו
נשמעו אז גם הצעדים הראשונים של התקופה החדשה .את ימי התקופה
החדשה
רגילים אבר למנו·ת משנות הפוערת הראשונות ,ואיך מקדימים  kזתם
לשנת
תר"מ .אולם המס·תכל נעיד בוחנת ימצא את צעדיה הראשונים ,ראשיז.

צעדיה ,של התקופה עוד שנים אחזרת קודם-לכך .את ספרר של ליליבבלרם
"חטאת-נעורים'' ,שיצא עוד בשבת תרל"ו ,אפשר לראות לא רק כ"ודוי הגדול של
צלפחד בר חשים התוהה" ,אלא כ ו
ן ו י ה ג ן ו ל ש ל ת ק ו פ ת ה"ה ש כ ל ה n
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דוד

פרישמאז

ראשונים

ב כ ל ל .היא כאילו הרגישה ,שקרבה היא אל קצה ופתחה בוררי" .כל הימים הiיט~

משנת תרל"ר עד אמצע שנות הארבעים למספרנו ,ימי חשבון-הנפש היו לסרפדינו.,
הסרבים והצעירים שבם היו מחפשים דרכים ,שאמנם היו ערד קרובים מאד לךויכ~

ה"השכלה" הקודמים .הימים שבהם התראה פרישמאן על-פני בימת ספרותנו היו
אפוא ימים שביד תקופה לתקופה ,שהבל משמש בהם בערבוביה ,רפרישמאן היה·

141

ראחררנים

לבדיה "נפני עצמה ,שאינה בטלה אפילו נאלף .והן זה מעיד יותר מכל על אפיו
הקבוע והמתמי.ד כי בפרישמאן התבטא הרבה ובא לידי גלוי חספוס של הסו פר,
ה איך" ,...ודם
'"'ש
'~

אצלו ל"מה" .זאת

היא עצמיות

המתבטאה

בעיקר

בסגנון.

ב צו רה.

אז עדר נער רך ,ובכל-זאת ידע לעמוד על שלן ,על דרכו ה מ יו חדה ,ש לא סר

מ מ ב ה .בוראי שביד קברניה של ה"השכלה"  -במובנה הריק ,הנבוב והמליצי -
עלינו להעמיד גם את פרישמאן .הוא לא בלחם עמה בעצמה  -אמנם פרסם בימים
ההם מאמר ב"המגיד" בשם "אבי ואבי-זקני" ,שבו שם לשחוק את התקובים-בדת
של ה"משכילים" - ,אולם הוא הרבה לפאר אחריה ולכלות את ירושתה ,א:ת
"המליצה" שלה ,שנעשתה טפלה מאה ואת כל אותן ה"ידיעות" רה"חכמות" חיבות
של ה"משכילים" ,שסרפדינו בשבות השלשים והארבעים למספרנו הרבו כל-כן

ל "התהדר" בהן ,לרוב שלא לצורך כלל .אולם בהלחמו עם הישן לא עמד עוד על צדו
של החדש ,של א ו ·ת ו חדש ,שנבנה על משאותיר .הוא לא בסחף עם הזרם ,ששט-ף

מאז את כל שדה ספרותנו והוא בשאר יחיד ברשות הרבים ,אדם שהולך לו לעצמו
בשבילו המיוח.ד

כי פרישמאן איבנו סרפד בעל כשדוברת גדולים בלבה אלא יש בר מן הא י -
ש י ו ת הבולסת בספרות.

את הדבר הזה יש להדגיש ,יעד כי יש בקרבנו אנשים

הרואים את פרישמאן עד היום כילד-שעשועים בספרותנו .אולם הן מעטים הם.
האנשים בספרותנו ,שלא סרר מדרכם ,שעמדו עליה נתחלה ,כמו פרישמאן ,רזה אות

על נגררת מיוהרה ,ב גרות יו תר מ די ,מיד שלמרת של אישיות .מיד אופי שלם,
שכמעט איד אצלו אפילו התפתחות ,אלא הוא בא כשהוא גמור ושלם מתחלת ברייתו.

אמנם אישיותו של פרישמאן אינה רק בת גרן אחה אלא יש בה ערב יסדוות שונים

ומזיגה של צבעים :
רכים ביותר ; בפרצופו של פרישמאן יש הרבה מחן הילדים רמזירם המיוחד וחלומם

ביד הצבעים האלה לוקחים בוראי חלק גדול מאד גם צבעים·

ג

פרישמאן הוא בעיקר א מן  -ה צ ו רה .ואל יהא דבר זה קל בעיניך .היה מי
שאמר  -קול גוצקוב כשעתר - .כי "בצררה  -הכשרוד" )טאלענס איזס פארם"(.

גם במובנה הפשוט של המלה ס ו פ ר יש מן המשמעות .שהוא אדם היודע ל כ תו ב.
היינו  -ידוע לתת לדבריו שבכ·תב את הצורה היפה ביותר והשלמה ביותר  .1יש
דברים שגם אחרים מתכוונים להם במרת-מה ,אבל הסרפד מבטא אותם בטרי מלא
ושלם .הם בבחינת כשמתיז דאזליד ערסילאין ,עד שבא הסופר .רבותן להם לבוש.
בבחינה זר מעטים הם בספרותנו הסופרים היכולים להתחרות עם פרישמאן .כל
מאמר של פרישמאד רכל פיליטרן מפיליטרביר הוא דבר שלם ומהוקצע בכל .מלאכת
מחשבת שלמה .בניד-המשפט של פרישמאד איד כמוהר בספרותנו עתה ליופי ולחן.

אם בבין-המשפט של אחדהעם הוא כולו סדר .חרק ומשפס ,זה של פרישמאן יש בר

חד ובעימות .בביבו של אחד-העם הוא הגירני ,רזה של פרישמאן הוא מר סי קלי·
כבא-נחו חספוסי של הס ו פ ר בספורת העברית .דרש פרישמאן תמיד לתת
חירות שלמה לספורת זו והטעים בכל עת-מצוא .כי הספרות .כעורק הראשי של
תרבות-עם .אי-אפשר לה להיות מיד דבר הנגרר אחרי דבר  -ולוא גם יהיה הדבר
ההוא חשוב מאה  -אי-אפשר לה להיות רק אמצעי לתכלית .דרך אל המטרה .כי-
אם צריכה היא להיות מסרה לעצמה ותכלית לעצמה .פרישמאן שר:
לנג.יל לי ~ס~,נדתr~ ,ךז'yבדת ~םדחדת ~י~ם

~לת  V.1י?ה לי ך~שדת ,ך~שדת ך~·ן  -?7נדת.
 1לזרא לי ;:זנ:ילםב 1ת•~ M~ 1' ~ Wש ל;:ובדת.

התמידי; פרישמאן אוהב לשחק הרבה ו יו דע הוא לשחק הרבה ,רזה מרכך את

אפיו ומשרה על דבריו רוח של קלות וחירות -
ושחרק הילדן.ת - ,ואולם הזהרו מפני ילד זה ,המשחק גם בחרבות ,פז יניף עליכם.,

יש בפרישמאן הרבה מד הילדות

תוך כדי משחק ,את חרבו רירז tה לכם את זרועו".
ולא ב·תרכן דבריו בלבד מתגלית שלמרת האופי של פרישכזאן ,אלא עוד יותר
מזה בצורת דבריו

-

באפני ההבעה שלו.

פרישמאן כמעט שלא שינה את לשובר

מאז החל להביע את הגיונותיו בעברית ,בכל אופן לא חלו שנויים עיקריים בא פ בי
הסגנון שלו ,בכל אותם הדברים שעדשים את הסגנון לחסינה אחת שלמה,

;:זז

•

•

•

על-פי פרישמאן לא מחשבה זר היא עיקר ואחרת היא טפל ,רגש זה טוב
ורגש אחר רע ,התלהבות זר כשרה והתלהבות אחר·ת פסולה .כי-אם העיקר .שתהיה

המחשבה מ חש ב ה ,הרגש  -רגש וההתלהבות  -ה תל הברת .לפינו לא היה

חלקו של פרישמאן מעולם ביד אלה שנעצו חרב בבית-המדרש ואמרר :עד פה
 1הרהיב בזה את דבריו הםרפר הגרמני
נטטעללער"

")  iיע געזעלליטאפט"• מחברת (.ט"ל

ו יו הלם

שפו

במחברחר

"רעד

שריפם·

r.

r

דרו
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תבוא ולא תוסיף .במקום שהוא היה הממונה על הספרות היה פותח את השערים
לרוחה והיה אומר :יכבס כל מי ש·תרכר כברר; כל מי שיש תוכן לדבריו ויודע הוא למ-
צוא צורה לתוכן זה .פרישמאן לא העמיד מעולם עיקרים לתורה ,כי הוא היודע ומבין,

שהתורה ,כל תורה ,אם היא כדאית לכך ,היא רחבה מבי-ים ושבעים פנים לה; הוא

לא היה אומר מעולם על תורתו ,שהיא התורה כולה ואידו איבר ראוי אפילו לגמור.
לא מה שהאדם הוא בעד השכלת ברלין או בגד השכלת ברלין ,בעד תקובים בדת 'או

בגד תקובים בדת ,בעד חב·ת-ציון או בגד חבת-ציון ,עושה אותו לסופר ,כי-אם זה.

שהוא בעל לב חושב ויודע להביע מחשבות לבו .זאת היא הצורה האירופאית

החדשה ,שאמר פרישמאן לתת לספרות שלבר.

,

ם

ו'א ח ד ר כ י ם
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ההם ואת כל המעשה אשר בעשה לא אשכח לנצח! לנצח לא ימחו הדברים ולא
ימושו האנשים ההם מקרב לבי.
פרישמאן את דבריו ומספר אותם.

ויש אשר כענבים יעלו כל אלח לפני".

כך מרצה

חרא מקדים איזו הקדמה ,בזכר באיזה זכר ד<במשך

~חריר; הוא במשך אחריו כמעט עם חתוך הדבור ,עם הקול שיצא מן הפה .חורז הוא
את הדברים כמר על חרט בלתי-בראה .לרוב איד החוט חזה אלא חוט של מסורת,
של דברים שבאמרו איש מפי איש" :אמי קבלה את הדברים מאמה ראמה מאמה,

זקתנה מזקנתה וזקנתה מזקנתה וכר ."-לא מראה כאן תמיה אלא קול :שיחה ,דבור,
אמירה.

אין הציור של פרישמאן והספור שלו אף פעם ריאליים וציוריים די הצורך,

פרישמאן הוא לכאורה מערבי .פוסקים אבו את פסוקו" :חי אבי ,אם לא ביד-

והשיר שלו אין בר מן הפסלות רהציורות ,אבל הוא מלא ריתמוס בפלא ויש
בו ו עיון .וכל אלה הדברים הלא יש בהם משירת כתבי-הקדש ומתכונותיו של
הספור העברי ,התבכ"י ,שהציור כשהוא לעצמו לא היה בו מעולם עיקר ,אלא ספור-

הזקה ובזרוע נטויה אדרוש מעמכם ,להסיר מלפניכם את החך ואת הטעם ואת החן

"האשח

ד

זכו ,-ולהפוך לכם את הטעם הטוב ,לא טעם מיוחד ופסקי-טעמים מיוחדים ,כי-אם את

הטעם ואת פסקי-הטעמים המשותפים לכל יושבי ארצות המערב" .מערבי הוא אפוא

פרישמאן .אולם בפלא הדבר ,עד כמה מערביות זו של פרישמאן ממוזגה היא
כמזריחות

גמורה.

ולא

זו

בלב,ן

אלא·'

שלפעמים

בדמה

לבו

כאילו

המערביות של פרישמאן מתבטאה רק בצורה החיצונית של דבריו ,ב"טעם"
וב"פסקי-הטעמים המשותפים לכל יושבי ארצות המערב" ,בעוד שהמזרחיות שלו
תופסת את הצורה הפנימית של הדברים ,צורה זו שיש וקראו לה ב פ ש ,רוח האדם.

דומה ששפתו של פרישמאן אין בה כלל יסודות אריים .היא איבה מגשימה ,איבה מג-

.בילה ,אלא מלאה היא כולה מעיד זמר .פרישמאן הוא מספר ,משורר או מטיף
דברים ,אבל איבנו מצייר .אין דרכו להבליט את קוי הדברים ואין דרכו גם לשרטט
ולהגביל ,ואדרבה :דרכו להגדיל ,לפאר ,לגזם ,להשפיע על-ידי ביב ,על-ידי משל או
פתגם .לא ·תפיסת העביד היא העיקר אצלו ,אלא תפישת הלבבות.
האפיקה של פרישמאן  -עד כמה שיש בו מן האפיקן  -היא אגדית .היא
תלויה בדבור ,בשיחה ,ב ס פ ו ו  -ה מ ע ש ה .יסודותיה אינם מ ו צ ק ים ואין היא
מבקשת לכבוש שטח רב .בכל התרבות שלה היא מ זב וי ת .היצר הפנימי,
תאורת האדם ,מארייו הכמוסים ושבררן לבבו  -אלה היו לו לנושא ,אלה היו גם

לשיחה בספוריר ביד איש לאיש ,ביד אדם לחברן ,בין אדם וסביבתו הקרובה .מאזינים
כאן השמים רעדים הכוכבים .איזה שקט פה מסביב ואיד מראה מבריק ,אין תמרנה

רבת-ארן .הנפש היא המשתפכת פה ברבבה אר המתבשאה על כבפי-רוח.

"ראם שבים הרבה אחיה ראם כחול ארבה ימים ,את היום ההוא ואת האנשים

ה מ עש ה.

פרישמאן ,שהיה מן הראשונים

בספררתבן,

ששמו

לב

אל

הענויה" ,אל זר החיה אתנו ,ושברוב ספוריר יש גבורות ולא גבררים ,פרישמאן זה
והעיקר הוא אצלו רוחה המיוחד
אין דרכו להסתכל הרבה בפני האשה,

וחייה·

המיוחדים.

כי לפרישמאן לא ה חומו הוא עיקר ,אלא ה ו ו ח ,לא הסביבה החיצונה,
אלא ה ח י י ם ה פ ב י מ י י ם ,לפיכך איד הוא נותן כמעט ערך לסבו·ת החיצוניות.
לסביבה והשפעותיה ,כי-אם העיקר הוא לו המעין הפנימי הנובע ,מקור בשמת
האדם ,שאין יודע מאין הוא ולאן" ".מי בא עד תכלית התאוה לדעת ארחרתיהד
מי עמד בסוד יצר לב האדם ואת דרכיו יספור?" - "".קורא פרישמאן באחז מס-
פוריו )"איש ומקטרתו"(  -ובכל ספרריו הרבים איד דרכו לספור את דרכי היצר
ו מ ו צאי ן ,כי-אם מבקש הוא לדעת את היצר כשהוא לעצמו ,נחו ופעולותיו.
ספוריר של פרישמאן איד בהם סבה ומסובב ,עלה י·תכלית ,אלא מעשים ועלילות,
דברים ומקרים .ההתחלה הראשונה שלהם היא לרוב מקרית ,דבר כהה וטמון בערפל,

מאיזה מחבא בסתר שבנפש האדם יצא ובמלט פתאם יציר קטן :תארה קטבה ,יצר
בסתר ,והוא הולך ומתגלגל לעינינו במהירות בפלאה ,ובהתגלגלו הוא הולך וגדל כמר
מאליו ,עד שהוא בעשה למין סלע-המחלקות ,שאליו ינופצו חיי האדם עלי-אדמות".
אי  iר בערה צעירה עביה ,שחיתה בה גטיה חזקה למוסיקה ,נתגלגלה פעם כאילו
במקרה אל מעבר לרחוב היהודי )בספור "ביום הנפרדים"( ,והמקרה הזה הביא שוב
לידי מקרים רבים הדומים לן ,עד ששמעה פעם אחת א·ת קול שירתה של אחת
הנערות המזמרות ,ולמקרה הזה היו 'תוצאות רבות כל-כך וקשות כל-כך בחייה ובחיי.
משפחתה.

-

בחור-ישיבה אחד )ב"כהן בבית-הקברות"( אהב בערה אחת רגם היא

ד

ך

144

דוד

'1

פרישמאז

הי·תה אולי משיבה אהבה אל חיקו; א,ולם האלהים לא רצה זאת ומחלת החולירה
חיתה בארץ,

והנערה איננה

פתאם

כי  .ל " ...iח אותה' י\ tל

,

הים,

"אב ל

ה יחידה .

דוד-

למלט עוד משא חייו" ,ויהי כי צר לו המקום בבית ובכל מקרם שהוא הולך ,שם

פתאם את פניו ,מבלי שהרגיש זאת בעצמו ,אל בית-הקברות ושם התנפל הנער,
שהיה כהן ,על קבר הנערה המתה לרצות את אבני המקום ולחונן את העפר אשר

·~

תחתיו ,ועל לבו עלו אז דברי המשורר )מיכ"ל(" :כי לא יוכל האמין כל דו,ד גבר,

זרויה וסחופה כל הימים ולא מצאה לה מנוח לא

לתרבות רעה .המספרים ה"משכילים" היו עדשים את חספוס הזה למפלצת יהודית;
אזלם אצל פרישמאן הטפוס הזה הוא נדלו אדם .כי הוא סרבל כאדם ,ואף מתהפך

מספוריו של פרישמאן ,כמו "שתי שערות"" ,בן לילה אחד"" ,מעבר לנהר" עווד

בכל אלח חיה המעשה הראשון רק כעין אותה פת-השלג הקטנה ,המתפוררת פתאו~

שלמות".

ולהסיר את צלם-האלהים מעל פניהם .היה דרכו הוא בזה להפך :לגלות את
פרצוף הפנים האנושיים אף מתחת למסרה העב של שממת הדורות והוא בקש
עדו באחד מספוריו הראשונים של פרישמאן ,ב"בירם הנפרדים" ,אבר פוגשים
זכפרס של אם זקנה ,אשה חרדה על דתה .שהרגה את בתה בעצם ידה על שיצאה

וכן הם רבים

מראש החד והיא מתגלגלת במורד ומתגדלת דרך-גלגול ,עד שהיא מחריבה ערים

דומה שפרישמאן גם מצא על-ידי כך את האדם אף במקרם שאחרים לא
בקשו אותו ,בתרך תוכה של היהדות הישנה .אם כי גם פרישמאן נתחנך על
ספרות ה"השכלה" ,שחיתה רגילה לקלקל את הפרצוף האנושי של גבררי הגיטר

כאן את צלם-האלהים אפילו על פני אלה .הנושאים לכאורה אות-קין על מצחם.

אם רעיה מתה ובאבנה נבלה ,כי לא תוסיף לקום מבלות בקבר" .וכן יעשה הגער
ימים רבים .ופתאום נודע הדבר "ותגעש ותרעש כל העיר ופח לפה יספר :כהן
בבי·ת-חקברות"" .המקרה הקטן הזה הוא שגרם כי תעקר נפש אחת מישראל ,שחיתה

בזה' ולא

שבנר ,החיה ועור גח ,צמאה רכנזאה ,שואפת ונכספת ,סובלת ומצטערת,

והכל לה לעצמה.

יעקב  -כך שם הגבור  -לא מת ,והוא שנע ביום התפלל אל מותו .מבלתי-יבלתו

בבא- .

רא'tנ.ונים
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חרא בעצמת מכאדניו הפנימיים כבן-אדם גבור .ל"גבררה" של הספור נעשית
כמעט כאן האם הזקנה ,בת הדור הישן ,ולא הבת ,ילידת הדור החדש ובאת-

~

'

בחר ,כי הבת כאילו אינה חפצה להבין את אשר בנפשה של אמה,

אינה יכו ל ה להבין את אשר בלב בתה.

ח

המוסיקה של החיים כשהיא לעצכוה :העליות והירידות הרבות ,המעשים

לכן צערה כאילו גדול יר·תר משל

הבת סרבלת הרבה ,אולם האם דומה להיות

בתה ומכאדניה כאילו נאמנים יותר.
טרגית.

-

והאם

כי אין כל מוצא לה מיגרנה הרב.
בספור הזה באה ראשונה ,אחרי ימי ה"השכלה" ,לידי גלדי ממשי ההשקפה

והעלילות לרוב ,החליפות והתמורות לאין-מספר  -היא שצדה את לבר של

וכמו שאין דרכו של
פרישמאן ושדברה אל נפשו הלירית והמוסיקלית.
פרישמאן לצייר הרבה ,כך אין גם דרכו להיות חוקר לכל תכלית ולדרוש

החדשה ,שהאדם והיהודי אינם עוד

שני הפכים בנושא אח.ד

.ונשנתה אחר-כך גם ביתר ספוריו של פרישמאן.

והשקפה זו ח  iרה

נוטה הוא לתאר באהבה מיוחדה

במופלא ממנו .ספררו של פרישמאן הוא כולו לירי-פסיכולוגי ,ואין בו לא

של בן-נאמן את פרצוף פניהם של האבות ,שהוא רואה בהם איזו גדלות -ואי  iה
מורא-הו.ד גבור הספור "מצרה" ,שהכריח את בנו לגרש את אשתו היפה ,משום

לכל אדם ,בעל נ פ ש חי ה .חי הוא גם לעצמו ואינו רק שיי-ך אל המין

האיש הזה .הדומה ,,ל ופסי

מתאווי הסביבה ולא מן הספור החברתי.

האדם של פרישמאן הוא ראשית

שלא ילדה לו בנים ,ואבד לו עו-ידי זה גם הבן,

הכוזרי של יל"ג ועוד עולה עליו בקשי-לבו ,הוא בעיניו גבור אמתי.

והחברה בלב.ד בזה היה פרישמאן מעין ראשון בספרותנו החדשה .הוא היה

רבענה בלי-קץ ,אבל מה יעשה והדבר "מצרה" הוא" .וכשהוא מדבר באיש הזה,

אלי.ת של האדם ,ומפיו כאילו שסענו לראשונה ,שמלבד אנשי-צבור ,המתענים
בצבור ,אנו גם אנשים לעצמנו .הסובלים לעצמנו

עולה על לבר "זכרון אשה גדולה וכבודה בישראל ,ולה בת נחמדה ויחידה ,אשר
חיתה משוש-לבה ומשרש-לב כל וראיה; והנערה הזאת מתה שלשת ימים לפני
התרבתה ,והיום יום ערב-שבת עם חשכה .אז לבשה האשה את בגדי השבת אשר

כל המספרים

שקדמו לן ,וגם הרבה מהבאים אחריו ,נתנו לנו רק את נפשנו חקברצית ,את
הסכום ה כ ו ל ל שלנר .אפילו המספרים היחידיים שלהם היו מיני סימנים

למאות ולאלפים ,פרטים קטנים לכללים

גדולי ם ,ורק

פרישמאן

היה

הוא אינו

"טטרי" כלל ,אלא אדם שלבו נתאבן בדרך החוק ,אבל לא מת בקרבו ,והוא סובל

כמעט הראשון ,שנסה לתת לפנינו בספוריו את נפשו היחידית ,האיבדיבידו-
 -ביחידות.

-

לה ,ואת נזמיה הגדולים עם האבנים הטובות והגדולות שמה באזניה ,ותדלק את
נרותיה במנורות-הכסף הגדולות .ולא נאנחה ולא חיתה מתעצבת ולא דברה דבר,

הראשון,

ששם לב אל הפרט כשהוא לעצמו .וממילא כי לא הצורה היהודית ,שכל אחד
ואחד מאתנו נושא על-גבר ,חיתה כאן עי קר /כי-ז~ם ה"תוך" האנושי שבנן,

ותאכל ותשת ,רכן חיתה כל היום

_l

-

ורק במוצאי יום השבת .כאשר נואר בשמים

!.....J
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דוד

פרישמאז

שלשת הכוכבים
הראשונים ,התפרץ כאבה מתוך לבה בכל נרראר,תיר רכבל תקפו".
האשה
ההיא נעשית אצלו לגבורה ממש .וגבררים ממש הם בעיניו גם
שלשת
האנשים,
הרב
ושני
הדינים ,שאכלו בירם-הכפורים ,בשנת החוליות .חרא
מקדים לנו שם
הקדמה פתיםית מא,ן ואבר כמו רואים לפנינו מעשה רב בזה,
ששלשה
אנשים אכלו נירם החרא אוכל פחות מכזית ".האנשים ההם כאילו העלו
את
עצמם
לקרבן
על המזבח של אהבת-האדם" .אכן גם להם שם בגבורים!" כי

"מי יודע עד
כמה כבדה המלחמה אשר קשור בקרב לבם פנימה? מי יודע את

אשר נשאר ראשו סבלו?"""

ספרור של
פרישמאן היה בי tהראשונים בספרותנו החדשה ,שאיד א~נו
מוצאים בהם
מגמה
חיצונית .הוא כולו פסיכולוגי .אולם אם חרא פסיכולוגי כולן,
איד בו בכל-זאת
כלום מן הפיסיולוגיה והפסיכופיסיולוגיה ; אין דרכו של פריש-
מאן לחטם ולנקר
הרבה בנפשות גבוריו .מספר לירי כפרישמאן אי-אפשר שיאהב
את החקרנות וה
חטטנות ,הרחוקות מן הליריקה מרחק רב כל-כך .עליו ,על
פרישמאן ,לא
השפיעה בנדון זה הספרות הרוסית ,שהשפיעה כל-כך הרבה על

המספרים
העברים האחרים .ארלם תחת זאת יש למצא בספוריו השפעה גדולה
וישרה של
התנ"ך ,ולפעמים גם של האגדה התלמודית; כמו כן השפיעו עליו

הרבה הספרויות של
העמים הגרמנים ,שגם הן השפעתן חוזרת הרבה אל "ספר-
הספרים" שלנו- .

ראשונים

רכך הוא דובר

ראחררנים
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ש ל פרישמאן תמיד• בדברי האמת שלר יש תמיד גם הפלגה ידועה,

הטעמה יתרה ש ל יהחולשה
שהוא רואה ומרגיש באחרים~ ובדברי ההפלגה שלו
י
י
יש תמיד צד אמת ,נקודה פנימית אמתית .המלאך הקטן ,שעליו מספר פרישמאן

את אגדתו היפה )"המלאך הקטן"( ,כשהיה מרחה שתי דמעות מתוך שתי עיניו,

"ותהי הדמעה האחת תוגה והדמעה השבית דמעת שמחה" ".בטבעו של פר:ש-

מאן להראות לנו גבעול מלא לןרצים דוקרים ,המתעגל בראשו לשושנה פה,
מרחבת-עין .כך חרא דרך גדולו של פרישמאן .בטבעו להיות דו ו ס קצת,

אבל לעולם איד הוא דורס בסנדל המסומר; גם הרעל שלו אינו נתון בשברי
כלי-חרס ,אלא בכלי-זכוכית טהורים ושקופים.

יש שפרישמאן מ ב וי ק קצת בחרבו; אולם נלחם נלחם בה רק ליפה .כאן,

על-יד היפה ,כאילו נעשה פרישמאן הפקח תמיד חולם .ואכן בעמקי לבר כאילו
נשאר פרישמאן תמיד מאמין ,מאמיד ביפה רבםדב .הוא כאילו האמיד תמיד

-

כאותו הנער הקטן באגדתו "אור" - ,כי ערד יופיע השמש בזהרו הגדול ,ואור,
אור גדול יהיה על-פני האדמה.

או~י אמונה זו היא ,העושה את פרישמאן לסטיריקן .פרישמאד אינו שוחק

לעולם שחרסו לשם שחולו• איד בר מן ההרמרריסט כלל .השחוק שלו הוא 'תמיד

תלוי בדבר .הוא בעיקרו לי ע ג .ל ועג הוא ל מ ע ש ינו וחפץ שניטיב עוד את

דרכנו .השחוק של פקחרת שלו ערשה רושם תמיד כאילו הוא בא להרעים~ ,רא

מרעים מפני שחפץ לעורר ,והוא מעורר מפני שחפץ עוד "להיטיב כאשר וכל

פרישמאן,
האירופי הגמור מנחרץ ,נדמה להיות יהודי כולו בפנים .איזו
אחדות ואיזו
הרמוניה שוררת כאן בין שני אלה ,עד שבהשקפה ראשונה נראה,
שאיד לחלק
כלל ביניהם ואיד למצא ביניהם צד של נגו.ר כי פרישמאן בעל
סגנון הוא,

איש-

ה ה ו מ ו ב י ה.

נפשו היא אמנם בת סתירות ובגודים שונים1

אולם הסתירות
והבגודים מתאחדים בו וכאילו הם מתמזגים בקובר .פרישמאן הוא
"פקח"; אולם
לפעמים נדמה לנו כאילו הוא גם 'תמים מא.ד חרא ער לפעמים
ביותר ,ו
בכל-זאת
רק
בעל-חלומות הוא .פרישמאן הוא ,לכאורה ,אחד מבעלי-ההגיון

ומדבר תמיד בשם
ההגיון הבריא; אולם די לנו לראות אי ך הוא מדבר את דברי
ההגיון שלו ודי
לנו להטות אוזן אל הטעמים וחנמוקים שלו ואל אותה נעימת
החן והעצב ה
מצלצלת בדבריו ,עד שברכת ,כי לפנינו בעיקר לא אדם בעל-הגיון
רחשבון ,אלא
מ
ש
ו
ו
ו ,שאמנם רגליו עומדות על-פני האדמה ,אבל ראשו נטוי

למעלה ,אל
קערת-השמים הגדולה" .ודברי החלומות של פרישמאן יש שהם

ברורים ומפורשים כל-כך ,עד שכמעם יש להם

הצורה והפנים של דברי הגיון.

ולהרשיע כאשר יוכל

,"n

הסטירה של פרישמאן שולטת לרוב בפרוזה שלו ,בפיליטוניר ובמאמריו;
שם הנגררים שבטבעו מתאחדים ,כדי להשפיע זה על זה ולעורר זה אתיז~,
אבל אינם עוד מתמזגים זים .מזיגה שלמה של טבעו אבר מוצאים רק כש ו .
הפקחו'ת רהתמימו'ת יוצרות שם גון אחד של רוח בנאה ושל עצבות כהה ושרקטה.
הלך-הנפש הוא כאן של בין-השמשות .דמדומים .עלטה.
"'לא ידם ~ף 'לא ל~לה :יף'?  ':Tם·~~ ;;דיז

ח·י·

~!..ן ~  rf1ר 'לא ה~ז;; ה!..ו ו~~ 'לא ה~ך~:
היה מאו~י·

~~-;:ן9;:שדת ~י~ א,ו:דר  -ןכק לך~נזים
~ש ~:ני ~~  V.י·

ף~~ש~

גיי1י. :ה~ל~ "_
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ך ו ך

פ ך י -כ 'tמ א

בבין-השמשות זה אשר לשירתו של

·i

רא·c

פריי"rד מאז

את ספוריה-אגדותיה,

נ;~  1sןיס זה tזןק .ה,

1

ז;:ז.ךש ז;:ז.ןש ;:זיא ל~,ךת_" .

היסודות,

שיריו של פרישמז~ן מונוטוניים הם .אין בהם מן הצבע המכויס ושפתו

גם היא רק "חרש חרש היא דוברת" .בין-השמשות .דממה .ומתוך הדממ~ ישמע

הקול ,קול המשורר ,המלא אנחת-עצב ותוגת-עולמים:

"ל~ה ~~ו;זז;י ~י ה~pז~זt tז~את,

ן~ל .ןד~.

שירתו יש בה איזה הד וחרק משירת הקרהלת .יש בה מאותה ההתמרמרות
השקטה ,מאותר הרוח המר ,רוח התמרורים והיאוש ,שאיבר מטיח ;; .:דברים כלפי

rו
!

י ש כאז

מן הפתוס הכבוש,

ג'ם בהרבה מפיליטרניר של פרישמאן שולט הרות האלגי המיוחד הזה .אכן
בפרוזה .אפשר שצררת
למעלת שירים
המבחר שבהם מגיע גם הוא

הפיליטרן היא הצורה היותר מתאימה לרוח כזאת ,ארתה הצורה האינטימית ,מין

שיחה שבכתב ,שלא באה גם היא בעיקרה לא לשחוק ולא לבכות ,כי-אם להתבונן

ולהאנח" .בפיליטונים כאלה אין פרישמאן פונה כלל אל הקהל .הוא רק מסית
לפי-תרמו ונאנח בפני עצמו .הן אי-אפשר שאדם נעל-לב יראה עמל ול
היא יצירה תרבותיתא
ל
יתנ·בך ולא ישפו ל
ממי~ זה
1

ו ע

זה

בו ומרותו.

הפיליטרן

של אנשים נודדים ,של אינדינידואליסטים קיצוניים ,שכאילו ותרו מלכתחלה על

ההשפעה החיצונית .ניד הסופרים מני·ת-המדרש הוינאי יש שמצטיינים נפיליטון

הזה ,והפיליטון של פרישמאן ,המבחר שבו ,יכול הוא להתחרות גם את הרינאי
האמתי".

הטהור והמרומם השליט לרוב בכתני-הקודש ,פתוס זה ,שרק הד רחוק ממנו

הזח

לגמרי

אל מסגרת

"ברית" ש ל י שי ,ת .אחרי הברית הישנה והחדשה.

ל~ה א tו ל~מוגן"-.

1,Ili

הוא .תרגם הרבה; אבל ה ת קו ב רק לאלה שהיה קרוב אליהם.
של ניוון יש לפעמים גם מן ההטחה הקשה והכבדה כלפי מעלה ,מן הפתוס

הסטירה האנושית

החריפה עם רוח האלגיה העמוקה שנה ,כפי שאנו מוצאים נקרהלת .טבעי הוא
לפוישמאן ,שואה את ספור של ניצשה כראות ספו תנכ"י מ אוחו ,ספו של

ל~ה ~גכז;י לי גן~ן לןאות- . ,

הנבלע בתוך האלגיה.

בתרגום "קין"

פוישמאן כאילו הכניס את הספר

.

מעלה ,אלא מתחבט בתוך עצמו ופונה לו אל עצמו.

שאנו

מוצאים

בכתניו המקוריים ,אנו מוצאים

גם

בתרגומיו.

אמנם

נמצא בכתגי פוישמאן .ניוון כאילו הוסיף לו כאך מכחן ,הכניס אליו גם מדם-
הברזל שלו .יותר מזה התקרב ערד אל הספר "כה אמר צרתרסטוא" של ניצשה.

ן~ ~די ם Q$ךז;י ל~לז':יי אושיע~

],·,

ח

פרישמאן לא זה בלבד שנתן לנו נעצמו הרבה ,כי-אם גם היה מוליד
זמניז~ לנר תמיד מהמבחר והטוב שאצל אחרי.ם פרישמאן הוא המתרגם המובהק
ניותר של הספרות העברית בדורנו .ואף כאן רק נאמך הוא לעצמו .אותם

\" ?.#11ךת ק.~ Q\lךת

ל~ה ~~ץז;ן ~י מל.כ ,iJה;.
לח~ש  fל ~ןה  11ל ~ Qארכ
ל  tuאת ןל: 9בל נזם  fל ~ך  fא
ךנזם ~ל ~ודלל ז wז.Pה ירם -

ואחרונים

רבים

יושבת אם-זקנה ומספרת.
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ואם כי יש ירים מזניחות

שכוונה מעין זר לא חיתה וחזקה גם מניצשה ,בכל-זאת הן יש נספור של ניצשה
גם זאת וערד אחרת ,אחות הונה .ה"נוית" הזאת של ניצשה היא סוף כל סוף
חדש ה ל ג מ וי· הנושא "צותרסטוא" הוא גם נושא ה אור ו ה ש מ ש.

הן

פורשו היסודי הוא "כרכב הזהב" )ניצשה נאחד ממכתביו אל פטר גסס(.
הוא ,גם במקום שהוא אומר לאו .הוא מחולל את מחולד ,הפראי גם הוא ,על-פני
חזלז·ת-הזהב של המדבריות רעל-פני מקומת הישוב ,ערלה הוא על צדקי-ההרים
והסלעים ,למעדן הנשרים ,ועומד שם על עמדתו וקורא את קריאתו וצוחק את
צחוקו  -צחוק קר ומלא קפארן של כפור ,וביחד עם זה מלא התלהבות מירחדה,
חדשה ,ומלא אור  -אור עד לבלי הכיל ".בתרגומו של פרישמאן הספר הוא
אולי קלסי יותר מדי ,עתיק ונשלם יותר מדי .גיד הקולות הרבים שבספר זה
כאילו חסרים בתרגום הקולדת הצרן ד ים ,זהקזלזת ה ק ה ים ,שגם הם מתלרים
פה אל המקהלה .גם קולות-הצהלה הרבים כאילו הרמנו וישפלו .אולם מצד
התנ"כיות שבספר זה ,מצד ה"ננראה" שנו ,נבואה קרה גם היא לרוב ,נבואה
חריפה ,מארחרה ,ומצד החכמה שנן ,חכמה מעין זר שבספרי ה"חכמה" שלנו.
השיג כאן פוישמאן את מוום המדרגה.

הוא שעשה באמת את הספר הזה ,כמר

תנכי"ת,

~tת "קין" ,לספרים עבריים .הם ממשיכים פה איזו מסורת עברית
שנשארה המסורת של פרישמאן .פרישמאן הכניס הונה אל תז  jגבולי המסורת
התנ"כית הזאת ,ועל-ידי כך גם הרחיב אותם ,אבל הוא לא יצא מהם ,לא פרץ
נהם פוצות.
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כאיש-מלחמה התגלה פרישמאן על פני בימת ספרותנו לפני שלשים שנה,
ובכל הימים הרבים ההם נלחם ליפה ולטוב .הוא אהב את היפה והטוב תמיד
אהבה עמוקה ,פנימית ,מעין אהבת-מסתרים.

יש שהתגרה בפרהסיה בנושאי

ווו פרישמאן

היפה והטוב; אולם ניחרד הדריך מנוחה את הזייפנים הרבים של הטעם הטוב
והיפה .הוא שמר כל הימים על מסורת יפה זן ,שהביא עמו ערד מימי ההשכלה,
לעמוד בקשרי-מלחמה עם הדור ,עם הסביבה.
שבtכ 1

מאמר

שכי

א

תרע"נ.

הקלוב פא"ז העברי נתאסף לכבד א·ת זכרו של פרישמאן• .הוא ,פריש·

מאן ,כאילו היה פא"ז עברי לכל אותיותיו ,כי בכל המקצועות הללו של הפא"ן,
 -בכל המקצועות הראשיים של הספרות ,היה הוא הפועל והמשפיע"

היינו

במשך זמן של ארבעים שנה ומעלה .אולי איד מקצוע שהוא הגיע בד לידי שלמדת
 דאי בכלל גנרל השלמות?  -אולם אין לן מקצוע חשוב בספורת העברית ,שלאהביא אותר לידי השתלמות והתקדמות ,ועקבות צעדיו נכרים גם כידם בכל דרכי
ספרותנו רעל כ ל שביליה.

אין אפוא להגי,ך שפרישמאן אינו סופר יזרע בספרותנן ,אבל· נדמה לי

לפעמים ,ש ה איש פרישמאן איבד יזרע בירתו ,והערב ,באספה זד של סופרים
ומכבדים ,הייתי ורצה להעלות את זכר ה איש ,ואולי ירכל הוא ,האיש פ.רישמאן,
לשפוך אור גם על הסופר פרישמאן.

פרישמאן

נחשב,

כידוע,

לאירופאי

בספרותנו ,היינו

 -למערבי .את

האירופאי המערבי אבר מציירים לנו ,ניחרד בתקופה האחרונה ,בדמות של אדם
בעל שיטת עבודה ,איש הסדר המעשי ,בעל משמעת וכדרמה .אולם פרישמאן
לא היה אירופאי כזה ,היינו

-

הוא לא היה אירופאי בן דור כזה .הוא היה בעצם

אירופי בן דור אחר ,דור שלא היה קרוב אל המעשיות ,אלא אל עולם החלומות
היפים ,הרוח היפה ,השיחות היפות על ענינים יפים בחוגים קטנים ,נבחרים

-

מעיד עולם הרוח של הרומנטיקה האירופאית .הוא היה עוד קרוב אל הרוח ההוא,
או קלט בנפשו מן הדור שהיה קרוב עוד לרוח ההוא.
היה גם בחייו

דבר שהיה

מקרב אותו

אל חיי הגבור הרומנטי

-

זה המתנודד תמיד ואינו מוצא לו אחיזה שלמה בעולם ,הבא ממצב-רוח למצב·
"

המאמר נקרא ופני ההדפסה כהרצאה באספה שו חברי הקורב פא"ז העברי בתו-אביב

במואת עשר שנים ומותר שו פרישמאז.

__.L
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רא'  t:רנים

רוח ,ממעשה זר למעשה אחר ,אף בלי נימוק ובלי טעם הגירני מספיק .גבור זה

נער,ך היתה תקופה כזר בחייו.
העתרנרת היהודית של ודרשה

חיתה למקרר של פרנסה

בשבילו .רכך

יזרע

כתב

פרישמאן

עניך בריברלרציה הרוסית,

זר שבאה אחרי מלחמת

-

זמן

כמשך

כל זמן שהיה לקוראים

ררסיה-יפרניה

-

אולם הנה

שקטה הארץ והקוראים או עררן-העתדן לא מצאר עוד עניך בזה ,רפרישמאן

נשאר

 -שד;י;ו לר

גם

ללא צל של

פרנסה .הוא

ישב בתקופה

חרתנו באחד

זר בבית

הרחובות של תחום היהודים בוורשה ,צעדים אחדים מן הדז,יקה הידועה .אחד

אחרים .שמעתי מזקנים  -כמדומני ,מפיר של יעקב די נ זו ן,
בימי נעוריו גם בית-חרושת קטן שלו ,היינו  -נולים אר כסארת-אורגים אחדים ,כפי

הסופרים העברים הצעירים הביא אותי לבי.תו של פרישמאן ,יותר נכרן

שהיה נהרג בלרדז בימים ההם .אבל את הכסארת הפך עד מהרה ,כדרכו להפוך

הפירמה

-

עדר לא חיתה כמעט ,וזר שחיתה לא

"מכתבים מרוסיה" לאחד העתרנים היהודיים בלונדון

חלק ,בהיותו עוד בגיל צעיר ,בעסקי אביר ,רעבה כמדומני ,גם בעסקים של

מהר כל כסא שעליו ישב.

-

זד שפרישמן הדפיס בה אחר-כך את פיליטרניר

ביד הפסקה להפסקה הותפרנס ממנה

רק למעטים מאד ידוע ,שפרישמאן עסק בימי חייו גם במסחר ,שהוא לקח

-

לחדר-עבודתו ,שהיה קטן והחלון היחידי שנר פנה לחצר ,שחיתה אמנם גדולה,

הפירמה שלו לאריגים חיתה מעיד סניף לאותה

 -גם היא לסחורות-ארג

אלה היו הימים אחרי חורבן "הדור" השני,

וירחון "הזמן" ,שארתו ערך פרישמאן במשך זמן-מה ,חדל גם הוא אז לצאת.

ולכן חייו החיצוניים היו מלאים שנויים רבים וחליפות ,עליות וירידות רבות.

 -של

ואחרונים

כשאני התודעתי בפעם הראשונה אל פרישמאן ,לפני עשרים וחמש שנה

היה רגיל בספרות הרומנטית הגרמנית והמשורר הגרמני א י י כ בד ו רף נתן
לו הבעה כל-כך ערבה ונעימה בספרר ,שקרא לו בשם Aus dem Leben ei11es
 .Taugenichtsבפרישמאן היה ערן הרבה מן ה Taugenichts-הזה .במרבן האנושי
הרגיל ,היום-יומי ,היה הוא מעין "לא יצלח" .לא היה דבר בחיים שהחזיק
בר ולא הרפה ממנו ,אם על-ידי מצב-רוח שהשתנה אצלו ,אר על-ידי מצב אחר.
בעצם לא ידע להחזיק מעמד בחיים ודרכו היה להפוך תמיד את הכסא שעליו ישב.
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מוקפה כולה בית-חומה ,כנהרג נורשה .החדר עשה רושם של

וכובה אף כי הרהיטים שבר היו טובים ויפים.

שהקים אותה היינריך היינה בימי-נעוריו בהמבורג והצליח להביא ארתה לידי

בדידות

בלבי לא נשאר רושם של כל

דבר בהי ר ,משמח את העין ,בחדר זה ,שהייתי בא ונכנס אליו אחר-כך לעתים

פשיטת רגל במשך חורף אח.ד בבחינה זר היה פרישמאן שייו בוודאי לחברת

קרונות מא.ד

היינה ושותפיו .גם דבר זה ידוע בוראי רק למעטים מאה שפרישמיז tן היה
במשך איזה זמן סוכן של חברת אחריות החיים .נכזצא עד היום כרטיס-ביקור

הפץ קטנים וכלי-שעשועים ,שאותם אהב פרישמז~ן; אבל גם הם לא הביאו
כל רגש של שעשועים וקלות ללב .פרישמאן קבלני  -איד להגיד בסבר פנים

של פרישמאן עם התואר :סוכן-אחריות .בטוח אני ,שפרישמאן קרה להצליח

יפות מא.ד דרכו

בעניך זה ,לעשרת בר גדולות ולהתעשר ,אבל לא עבר אפילו זמן קצר רהכסא
הזה ,שלא היה ראוי בוראי שפרישמאן ישב עליו ,נשבר ונהפך תחתיו .ידוע

היה להטיל קצת מרה

בסופרים צעירים,

מתחילים .קודם

שחקר ונזק אותם היטב חשד בהם ,ל א האמיד בהם ובכשדונם.

אני הייתי גם

פרובינציאלי בהכנסי נפעם הראשונה לפרישמאן ,לבוש עוד בגד של "חסידים",
ובכל-זאת אר דרקא משרם זאת דבר אלי בלשון גרמנית צחה .כך היה דרכו לפרקים

יותר מזה ,כי פרישמאן נמצא בבזשך כמה שנים בברסלרי ולמד שם בארני-
ברסיסה .גם זה היה קשור בכמה תקרות וחלומות .אבל גם דבר זה לא הביא

עם מתחילים .אולם לא ארכה השעה והוא שפן לפני את לבו

פרישמאן לידי גמר .רכך היה במשך השנים כמה פעמים עור,ך עוזר קבוע
נעתרנים; אולם מדי פעם בפעם קרח שנהפך הכסא שישב עליו אר שהוא הפך
אותר

אמנם על פני שולחן-הכתיבה ,הגדול והכנה נמצאו כמה דברי-

וכמדומני גם

קרא לפני מדבריו.

הוא ,פרישמאן ,כאילו החזיק באדם ,שמצא אצלו אוזן קשבת לדבריו.

ועל-

תחתיו.

כן היה דרכו בבדידותו להרבות שיחה עם האורח הנכנס ,ומלוח אותו עד הפתח,

גם בשנים שאני חכרתי אג rפרישמאן היה מצבר פעמים אחדות טוב,

רשם היה עומד עמו ערד שעה גדולה ושופך לפניו את לבר ומדבר אליו מלבר  -אם

ואף מברסס לכאורה ,אבל רק במשך זמן קצר מא.ד במשך הזמן הקצר הזה

מצא בר איש אשר לב מכיד או מרגיש בר .וכן היה לגני קריאת דברים .באזני ארס

היה פרישמאן מסדר את חייו ברחבות ידועה ,היה קרנה לר רהיטים יפים
וחפצים קטנים שונים ,שהוא אהב מאד; אולם במשך זמן קצר לא נשאר לזה

כזה היה קורא הרבה מדבריו ,אפילו אם כבר נדפסו והיו ידועים לכל.
חולשה זר חיתה גדולה אצל פרישמאן .ידועה לי מקרה ,שהלן עם איש גם

זכר והוא נעשה לסמוך על שולחן חרתנו רמתיחד עם נפשר בחדר קטן ,שהיה
מטייל הוולך בר מפנה לפנה ,הלוך ושוב.

מהלך לא-קטן ונכנס עמו אפילו לבית זר ,כדי לקרוא לפניו את חפיליסון האחרון
שלו .זוכר אני ,כי כשבא א .ב .גבסיך לדרשה חצי-שנה לפמני מותר ,והוא היה כבר

חולה מסרכן

l

 -בלי שידענו אמנם זאת  -נכנסנו שביבר לפרישמאן למחרת בואו.
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פרישמאן שמח מאד לקראתן ,אולם כבד את גנסיז בזה .שקרא לפניו רבים-רבים

מהפיליטונים שלו" .הבחור הגבוה" של "אצל" ,בעל הכ,תפים הרחובות ,התכופף
כולו תחת המשא הנעים הזה .שנעשה במשך שערת-קריאה אחדות כבה וכשיצא היה

מכרסה זיעה.

אבל פרישמאן לא הרגיש בדבר .במזה זר היה שקוע בעולמו הוא,

בעולם חזיונותיו ,ובמזה זר שמח למצא אדם
מנפשו ,כמו ששמח למצוא אדם שהיה יכול לשפוך לפניו את לבו.
כשמצא פרישמאן אדם כזה יש שהיה פותח לפניו גם את מגרות שולחנו
שיכול היה למסור

לו מחזיונותיו.

ומוציא
מתוך הערבוביה הפיוטית שבהן כמה דברים יקרים ,דברים שהיו כיחוד

יקרים לו .הנה מכתב שכתב אהרן ברנשטייז )בעל "ידיעות הטבע"( לחיים זליג
1
ס~ ונימסקי ,בהיותם עוד שניהם צעירים לימים ,ובעברית .פרישמאן קבל את המכתב
מתנה מסלונימסקי .או הנה מכתב שכתב קול גוצקוב )בעל "אוריאל אקוססא"(

לשלמה ורבין ,ופרישמאן קבל את המכתב במתנה מרובין ,אשר הוקיר מא.ד הנה ג~

חליפת-מכתבים

-

בגרמנית

-

בין פרישמאן ואיגנצי ברנשטיין ,המיליונר החובב

את הפתגמים העממיים ,בעל הקטלוג של הפתגמים הידוע .המכתבים היו על-דבר
מקרר המלה "אכפרויש" ביידיש .הנה גם מכתבים של אחד-העם ,של ברדיצ,בסקי
רעו,ד והנה מכתב מלא השתפכות-הנפש של ברקי בן יגלי ,הזקן-הצעיר ,המדבר על
קרני-הירח החודרות אל חלונו ,כשהוא יושב על גליונרת-ההגהרת של האנציקלופדיה

הרוסית-עברית והן מזכירות לו קרני-ירח אחרות מימי-הנוער וחלומות-נוער אחרים.
בין הדברים שהתגוללו שם ,ופרישמאן הוציא אותם ופרש אותם לפני אדם בעל לב
פתוח כזה ,היה גם תרגום ספרר של בוקצ'יו ,מעשה ידי פרישמאן עצמו ,דבר שלא
היה יכול לבוא בדפוס ,ופרישמאן קרא אותו בחשק רב .והנה גם ספור שכתב אותו
פרישמאן ,עוד בימים שהיה עוזר ראשי ב"הירם" של קנטור ,והוא כתוב כולו

בלשון

העברית של

יהושע

בזה ,שה"יועץ ברית דודים"

שטיינברג

-

במלון

היינו ,השדכן

-

הרוסי-עברי

שלו,

ומתחיל

בא ל"דבר נכבדר,ת" בבתר של

"מושל בגאות הים" )האדמירל( .פרישמאן מוסיף מיד ,שהספור לא נדפס מפני שקב-
סור חשש לחייו של שסיינברג .זה בדתן ,כמרבן ,לדבר הוד מיוח.ד ביד הדברים

שהתגוללו בתרך המגרדת הללו היד גם כמה דברי-יצירה של פרישמאן ,ניחרד
התחלות של דברים .ביד הדברים היד ,כמזדמני ,גם רשימות והתחלות לרומן עברי,
שפרישמאן חלם עליו כל ימי חייו.

את הנושא סיפר ,כמרבן ,לכולנו ,בלי שיכלנו

בכל-זאת לדעת מה משך אותר כבדשא הזה של רומן ,ראם משך אן.תן מדוע זה

הרפה ממנו ,ולא כיתב אותר ,אם כי סיפר לנו הרבה פרטים ממנו .בין יתר הדברים
שהתגוללו במגרדת הללו היה גם ספר שלם של שירי-אהבה ב"יידיש" מגררמבת
במקצת,
שנשאר ,כמדומני ,בכתב-יד עד היום .השירים נכתבו ברואי בימי-הבעור,

זנבוסח ה"נוך דעו ליעדער" של היינה.
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מעין_ ערבוביה פירטית כזר חיתה גם בספריו של פרישמאן .הנה עומדים

בארון-הספרים הגדול ספרים יקרי-ערך אר יקרי-מציאות  -מתנו·ת יקרות של
אנשים יקרים לפרישמאן - ,והנה דברים בבי-ידמם וספרי רבנים ,ומביביהם כאילו

בולטת האתיקה של שפינוזה ,כמר כן בולטים כל כתבי שקספיר בהוצאה גרמנית

טובה ,ושרב דברים מרזרביים רחרבררת -שרנות  -והכל כאילו בערבוביה אחת.
גם סדר עבודתו של פרישמאן

לא

היה בר מן

השיטתיות ומן המעשיות

היתרה .יש שחדשים רבים לא עבד כלל והיה יושב משדמם ,ופתאום לבש א,ת בגדי-

העבודה שלו וענד ידם דלילה ממש .ניחרד היה עובד בחשק מיוחד כשבא לידו

לתרגם ספר שהיה יקר לד והיה חביב עליו .בשערת כאלה היה מתרומם ומתגבר

פרישמאן ,וכאילו הרחיק מלבר כל הדאגות הכבדות שהכבידו עליו רהטרידרהר,
והחולשה הרומנטית שלד כאילו עברה גם היא ממנן ,והוא אחז בסופר ובספר
המ·תררגם בכל כח וכאילו הוסיף גם הוא על-ידי כך כח .הייתי עד-ראיה בשעת

תוגזם של "כה אמר צרתרססרא" וראיתי שבמשך שני ערבים אר שני לילו·ת תרגם

גלירן שלם של דפוס והכניס בר אחר-כך רק תקרבים .על דבריו שלד עצמו עבד

נפחדת התמדה וכאילו דחה את הענודה מידם לידם .היה נדמה לד תמיד כאילו איו
הדבר ערד מוכן בידו די צרכן ,אם כי את התוכן סיפר כבר כמה פעמים

 -כמעם

לכל פרטיו .אף את הפיליסרן שלו בשביל העתרן לא כתב אף פעם אלא נירם
האחרון .ולא מפני שלא נתן ערך לפ.יליסרן שלד ,ואדרבה ,אפילו את הפיליטרן הקל
ביר,תר לא כתב פחדת מידם שלם )"לא כתבתי דבר פחדת משש שערת" ,אמר לי( -
והיום שבר כתב את הפיליטרן היה מעיד ידם-הזיז לד.
ב

כך ,ברגש זה של איזו רומנטיות קדושה ,שאינה מצריה ערד כידם ,התיחם

פרישמאן אל המלה הכתרנה  -רזה אחר שעבד בספרות עשרות שנים .הוא לא מסר

אף פעם דבר שאיבר מעתק כולו אל הנקי ,כמעט בלי המחיקה הקטנה ביותר .חרץ

משירים ,היה כותב דבריו מיד אל הנקי ,מלבד ההתחלה הראשונה ,שלפרקים היה
מעתיק ארתה פעמים רבן.ת ,בזר אחר זר .הוא לא העלה את המשפט על הנייר קודם
שהיה מוכן לכל פרטיו כלבר ,רעל-כן היה פטור מן המיותר שבר ,ולא מחק ממנו
כלרם .כך באר לי את הדבר ,כשנשאל ממני על כך.

ביחס של רומנטיות כזן ,הייתי אומר ,התיחס פרישמאן אל הספרות בכללה.
ולשבחו יש לומר ,שלא רק את דבריו-הוא קרא לפני אורחים וחברים ,אלא לפרקים

גם דברי אחרים ,ואפילו של סופרים צעירים ומתחילים ,ניחרד אם הדברים היו
ליריים ,מספרים על נדרדי-ררח פנימיים ,בלי מטרה רכלי מגמה .לאנשי "הצדה",
בעלי המרסיקה הנפשית ,היה לד יחס מיוח.ד
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יחס של רומנטיות קדושה זו אל הספרות ,שהיה טמון בעמקי לבו ,הביא

אותו בוד~~י לידי כך להיות

ה מ ב קר

של הספרות ,היינו ,מגינה ושופטה,

לרוב שופט קשה .כידוע ,רדף בעיקר את אי-הטהרה הנפשית ,את הגבורה
~מלאכותית ,את הזיוף .לשם האמת יש להגיה כי גם את ההירואירת האמתית לא

השיג לפעמים -

אבל בזה היה בעיקר בן דורו ,דור ההשכלה האחרונה ,שלא היה

ב.ר מן הפתוס ,מן הרצון

הגדול.

עמין היחס של פרישמאן לדבר הירואי היה גם יחסו לדבר שהתגלה בר
זה כאילו נשאר זר לו.

:וח-הגשמה גדול או כח של בבין.

הליריות חיתה נשמת

!שמתו .עול-כן נראה בר דבר מתמיה :הוא ,שנהג חבה יתרה בכל דבר מדבריו כל
עדר חי הדבר חיים של פיזור ובדידות ,לא נהג בדבריו חבה יתרה זו כשראה אותם

באיחודם רבקבוצם

-

כנדבכים נכביד כתביו .אוכן לא "בנה" פרישמאן אף פעם

את בנין הכתבים שלו ,ולא מצא

גם

סדר

נאה להם" .כתביו הנבחרים" ,שיצאו

~בשעתם על-ידי "חרשיה" ,לא היו בעצם נבחרים ,רגם נז-רנו לפני הקורא בלי סדר
נכון ,רה"כתנים החדשים" שלו ,שיצאו אחר-כך בחמשה כרכים בהרצאת "ספרות",
לא בסדרו על-ידיו ,כי-אם בעזרתו.

עוד פחות הרבה מזה עסק בסדור ההוצאה

על-ידי המולי"ם היה פרישמאן נוהג לבוא כמעט בכל יום למערכת ההוצאה ,אבל
לרוב לא לשם עבודה ,אלא לשם שיחה נאה .הוא לא השתתף בהגהת הכתבים ,ואף
לא קרא בעצמו שמות לכמה דברים שלו ,מתוך סויה ,שהיו חסרים שמות מלכת-
חילה .כל זה נעשה על-ידי אחר ,שפרישמאן סמך את ידיו עליו .בלי משים אני
נזכר

בברדיצ,נסקי

ובסדור

כתביו

הוא

והוצאתו.

שנה

שלמה

עבד
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שהפורטרטים הליריים היפים שלו )"פרצופים"(
טפוסי· הר א מ אד לפרישמאן
r
'

נכתבו כמעט כולם עם שמיעה על מרת אדם .רןשם חזק מעיד זה של המות הרעיד את
נפשו ,ואז פקח עינו הרוחני לראות נשמת אדם ,והוא ראה ארתה כנשמה

-

בא חד ו תה .וכן מומנט חזק אחר של שקר ושל זיוף הוא שפקח את עיניו לראות
בני-האדם ומעשיהם .כרגיל היה פרישמאן נתון נתרך עצמו ונתרן עולמו במזה כזן,
שלא ראה הרבה את בני-האדם שמחוצה לן ,ראם ראה אותם

-

ראה אותם רק

במזה שהם נכנסים לתוך עולמו ,היינו ,עד כמה שהם קרובים אליו נשורש נשמתם.

אבל רושם חזק אחד הוא שהוציא אותו מתוך נדירותו וגילה לפניו כאילו בבת
אחת את זה שממנו בא הרושם אליו.

פרישמאן ידוע בינינו לחריף .ואמנם הראה לפעמים נח גדול של בתרח; אבל
זה היה רק כלי נידו לגלר·ת את ז~שר גילה נעצם כבר קודם נכחה של הארה אחת,
של ברק אחה שהבריק פתאום לפניו .ואמנם גם בחריפותו היה הרבה מן הברק הזה,

רזה היה ניכר כיחוד בשיחה שנעל פה .כמה מן הפתגמים שלו ,מן החריפים ביותר,
נולדו לפתע פתאום ,ב"רוח הקודש".

·הגדולה של "כל כתני דוד פרישמאן ומבחר תרגומיו" ,שיצאה חדשים אחדים לפני
פירוץ המלחנזה בששה-עשר ספרים על-ידי הוצאת "מרכז" .בעת הכנת הכתבים
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נקהל הקוראים ידוע פרישמאן כאחד ממשפחת ה"פקחים" היהודים; אולם
הוא לא היה שייו נעצם למשפחה זו,

ה"אנטיפוד" שלד פ ו ץ- ,

-

שאליה היה שייו במזה ידועה דוקא

ואדרבה ,המתבונן אליו מקרוב ראה תמיד כקד היסודי

באפיו את התמימות ,תמימות זו של משורר וחולם ,של ילד גדול ,המפותח מאד
בשכלו.
ב"ילדרת" זו הרגיש הודאה ניחדר כשפרישמאן נמצא בחברת אמו .הוא היה

ברדיצ,בסקי על סדור כתביו .הוא היה ברנה גם כאן והורס ,בונה ומחריב ,עד

אז ילד גדול ,רך ,הזקוק לפינוק .כשעדת הקשות ביותר בחייו של פרישמאן היה

שיצר אותם בדמותם ובצלמם כפי שהם מונחים לפנינו .אך לא כן פרישמאן .הוא לא

אפשר למצוא אותו נחכרת האם ,אשה גבוהה ,בעלת קוים רכים ועדינים ,שבמנהגי

לאכיסקטררה .ומשרם כך לא הגיע בדראי אף

חייה חיתה שייכת עוד כמעט לדור הישן ,אבל משום מה הייתי בטוח תמיה שהיא

פעם לידי חבור דבר בעל קונסטרוקציה רחבה .כמעט כל דבר מדבריו של פריש-

קראה נימי נעוריה בשירי שי ל ר והתפללה על אילן האהבה" ,שיהא ירוק לנצח".

·מאן בנרי ומיוסד על מומנט אח,ד על נקודה אחת מרכזית ,שהבל שואף אליה וסובב

היא אהבה לספר הרבה על בנה והוא גם הוא חהי דבק מאד באהבתה ,ולא לשרא כתב

הראה כל נטיח לאמנר·ת של בנין -

•והולך על סביבותיה.

גם הבקרות של פרישמאן עומדת בעיקר על רושם אחד חזק ,של גועל-

נאחד מפיליטוניו ,שהדפיס אחרי מותה,

-

והוא אז בן חמשים וכמה שנים,

-

כי

הוא ודאה את עצמו כיתום קטן ,עלוב.

נפש אד חדרת-נפש .מומנט אחד כאילו מכריע בה את הכף ,לצד זכרת אר לצד

פרישמאן נחשב אצלנו על "אומרי הלאו" ,ורבים רצו לתלות זאת נפקחות

חובה .בכל אופן הדברים היפים ביותר בבקרות של פרישמאן מיוסדים כולם על קר

היתרה שלו .אולם הן גם באמירת הלאו של פרישמאן לא היה מן הפקחות שלנד

·אחד אמצעי ,מרכזי ,שהתגלה לפניו ,אר נקדוה אחת אכזצעית ,מרכזית .כל השאר

הרגילה .כי הוא לא הגדי דבר הנשמע ,אלא דוקא דבר ש לא נשמע ,דבר ש לא היזl

:נברא רק לצרות לזה.

נעתר .הוא כאילו המשיר גם בזה את המסורת של "ההשכלה" והיה נאמן לה ,כמד
שהיה קשור ונאמן בכלל לחלומות של ימי-הנעורים.

לפרקים היה בזה גם משום
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מלוי "תפקיד" .עליו היה למלא תפקיד של "אומר לאר" ,אם גם לבר אמר הן.
לאלה שלא ידעו את פרישמאן מקרוב קשה לשער עד כמה כיבד גם בני-אדם
שלכאורה התנגד להם והתלוצץ בהם .בכלל היה נכנע מפני כל בעל כשרון גדול
רכל אישיות גדולה .מדרכו היה לדבר בקצת זלזול על פלוני רעל אלמוני .יש ששכח,
למשל ,את שמר של אחד-העם ודבר במשך רגעים אחדים על הפקיד של ריסרצקי

חיים יחיאל בררנשםייז

וכדרמה לזה מן הסימנים הטפלים שנתן באחד-העם .אבל רק מעטים כבדר את אחד-
העם במרה שכנזהר הוא ,כן את אישיותו רכן את כשרונו הספרותי ,את יכלתר

א

הגדולה ,ויחס מעין זה היה לו גם לאחרים מגדולי הסופרים שבדור .אפילו את פרץ

בעלותך מרחובות מושב-היהודים שבוורשה .מן הנלבקי ,הדז'יקה וערה

כבד יותר ממה שאפשר לשער ,והיה מתרעם בשמעו את אחד הסופרים הצעירים.
מקל בכברדו של

אל מרכז העיר

פרץ.

כך כיבד את בעל הכשררן האמתי ושנא לערמת זאת את המזויף.

ה"רימרסקה"

ולא שהיה

-

ומרעה ובחגי משפחה

"קדיש" חטוף ואמן חטופה של י·תומים .ובחצר ההיכל ,המוקף גם הוא בתי-חומה,

חכמים .לאלה שלא ידעו את פרישמאן מקרוב קשה לשער עד כמה כיבד פרישמאן,

למכהנים בהיכל ,דממה ושקט ,רעולה משם לפרקים קול נגינה .או קול פסנתר.

למשל .מלומד כחיים יחיאל בררנשטיין ,שעסק בתולדות התקופות והמולדות.

המשבית את הדממה .בדממת-היכל זן ,בחצר הפנימית ,ישבו ,עוד לפני זמן'

ההסכמה של בררנשטייז הי·תה החשובה ביותר בעיניו וממנו שאל עצה לא-אחת גם·

לא-רחוק .ש ב ים ועסקו בתורת ישראל ,לפי הנוסח הנאור גם הוא

לעת-זקנה בעניני לשרן.

פונים אל מול הספדיה " -בית-אוצר הספרים"-שבבניז ההיכל ,ומצאת על הדלת

העתיקה שלנר .אם כי לא ישב הרבה בבית-המדרש הישן .זוכר אני יום אחד אחרי

וורשה

-

שמצד שמאל את הטבלא רעליה שם ן"ר ש .א .פ ו זב ב סקי ,ה"במצא

במלחמת-העולם ,כשפרישמאן שב ממוסקבה ומקרם שבתו

שמר של ח .י· ב ו רב שט יין ,שנמצא לדררשיר בכל ע·ת ובכל שעה.

רהבה פרישמאן נכנס אלי ,עיף כולו מרוב הליכה ,ומיד בהכנסר הוא שואל

שניהם היו בין המכהנים

אותי :הזוכר אתה שבאחת ממסכתות התלמוד נזכר משחק השח? אמרתי לו .שאינני

שם .אמר ,נזכרת המלה

אר ועד בית-הכנסת .הוא לא נשא אפוא כל אדר·ת של כהרבה .ובביתו היינו
פוגשים יותר מבביתו של פרזבנסקי רבבים מהפרובינציה הפרלני·ת ובבי-תורה

ואני נצטערתי הרבה על כך ,כי ידעתי

משכילים .בביתו היה יוצא ובכבס ,,

שהוא נכנס בעיקר להראות לי בקיאותו זאת .אולם המעביד ביותר הוא .שבספרות.

ש ל ו ם אל ב ק ,בעל "משפחת סופרים" וערה

שהתחיל זמן קצר לפני המלחמה להוציא את התלמוד עם פירוש מדעי )יצאה רק

לא התפאר פרישמאן אף פעם בבקיאות מעיד זר .ולא התקשט בשרם דבר שלא היה

חוברת אחת( ,אלבק ,החריף והבקי

עצמי לו .הקרלטרס של המלה הכתרנה הוא ששמר עליו מכל משמר.
כך היה פרישמאן הא י ש .שהוא הוא היה בעצם גם פרישמאן

בהיכל 1

אולם ד"ר פרזבבסקי כיהן בהיכל פנימה

כמטיף רבררבשטייז לא היה כהן בתרן ההיכל ,אלא כיהן כמזכיר רעד ההיכל.

נרדשיר .ויש גורסים בדשיו ,ררש"י אומר :אישקקיש .הרשט·תי לו את המסכת והוא

לא מצא את המלה  -נתעלם ממנו הדף- .

לדורשין n

בימים אלה אלה ובשעות אלה ואלה ,רעל הדלת מצד ימין את הטבלא רעליה

והימים ימי שביתרת ולא היה טרם נחרצות

זוכר - .היש אתך מסכ·ת כתרבות?  -יש ,אמרתי לו -

-

"חכמת

ישראל' '.הם שכבר שניהם על פני קומה אחת ,ובעלותך אל קומה זר ,שחלונותיה

פרישמאן היה אוהב לפרקים גם להתפאר בלמדנות ולהראות בקיאות בספרות:

בוורשה אז רחוק מאד ממרכז העיר

-

חתונות של עשירים

-

נראים כאן פנים חגיגיים,

אבל בשאר ימות השנה שערי-ההיכל סגורים רעולה משם רק פעמים ביום קול

ולא רק כלפי כלסדיסטים הדבר אמרר .אלא גם כלפי מלומדים ותלמידי-

-

n

-

היכל המשכילים המתבוללים ,הצועדים קדימה ,והנאורים לפנים .בימי שבת

אדם שהיה רחוק ממנו בהשקפותיו תכלית ריחוק.

כריתת ברית השלום

-

ועברת על פני ה"טלומצקה" ,שרק רגלו האחת כאילו שקועה

.בתוך התחום וברגלו השביח הוא כפוסע אל מעבר לן ,שם עומדת ה"סינגוגה

אוהב בעל בית-מדרש זה אר בעל בית-מדרש אחר .הן כמה נתפעל הוא מ מ ב דלי
מ ו" ס -בעל בית-מדרש הרחוק ממנו מא.ד רעד כמה הוקיר את ז א ב י עב ץ

-

אל ככר התיאטרון ,דרך ה"ביילנסקה" ,ואל הגן הזכסי ,דרך

-

בחזותו הזכיר את ה"חריף

n

של אנטר-

קרלסקי -
 ,,שלרם אלבק צייר רב -צעיר ,בהספדו עליו ב"התקופה" ,ספר '(.ח "סתם
משבה" כזו בפיר" :מה ש ע ם  -הא רץ הזה אומן  ,nחיתה מכןרב•ת  -ל אי יזיק

היה מבטל את כל חכמי-ישראל כקליפת השום )תמרנה יפה של

הס ו פר•

תרצ"ב.

1

ז

ח..
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י·

ה יו ש י י י ס ,ו "מה ש ה ם אומרים"

ראשדנ•ם

בורנשסי יז

היתה הכרוכה ל ק ו י כ מ ל הא ב י ה בן,

-

אר ל ג י י גו ,ל גוץ ונר :הנוסח היה של ו ,יצחק אי יזיק ה לי י ,בעל
"דרדרת חראשונים

,

n

עם תוספת של ביטול שבפי "חסיד" כלפי "רני" שהוא

נר-פלוגיתיה של ה"רני" שלו .נפני בררנשטייז חיה אלבק נרכש את יצור .לביתו

הכלל ,אבל 'התכונן לעבודתו המדעית

,
I1

ראחר'דנ•ם

 -לעבודת חייו  -ל מ על ה מ יו ב ל

ש ב ים ,עד שרובי עבודותיו המדעיות חבר ופרסם בגיל ש ב ין ש ב ע ים

ל ש מ ל בי ם .אבד ממנו בהכברת לעבודותיו אלה ארו העיבים ,וחרא לא חדל

il

מחן ,ובעשר שברת חייו האחרונות הוציא לאור מגבזי החושן שלו מאמר אחר
מאמר ,פרק אחר פרק מספר תולדות הקביעות של הזמן שלבר ,או תולדות הלוח

ו

של נררנשטייז היה נכבס לעתים קורנות ו' מ בדיל י י ה ל מן ,מחותנו של
אלנק ,שעסק גם נימים ההם במסתרי האגדה ,והיה נכלל לגני אלנק ננעל
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העברי וחשבון הזמנים שלבו.

11

-ז~גדח לגבי נעל הלנה .שמה נזדמן ,בכל עת נראו לוורשה ,א .ש .ה ו ש בר ג,

באחד המאמרים משל התקופה הראשונה שלו -

העוסק זה עשרות שנים בחקר חיי התרבות בישראל בתקופת התלמו.ד רנן

טרף" ,שהדפיס ב"הצפירה" ,שבה ',ב גל) 47 .מי' כסלו תרל"'ר(

בזרמנו לבית זה חוקרים ומשכילים תורניים אחרים ,שהפליאו לפרקים יותר

מזמור ל דו י י י ן" :בראש החוקרים אשר ברוח חפשי רכלי משא-פנים לכל דעה

מיד בחודשיהם ,רנררנשטיין ,שהיה עומד נוכרח על ועתר ולא רצה גם להעליב,

קדומה יוציאו לארד משפט ,בצב האדם הגדול ד וי יין .הוא האיש אשר הניף ידו

ינ "~:מתימטיקאי ".ולא ארכל ללנת במופלא ממני".

על הידיעות החדשות ויעתיקן הרחק הלאה מן המקום אשר היה שם מעמדן נתחלה.
בכל עת ישא לנר משאת מפרי ·תבונתו נשתומם על רוחו הכביר רעל הגיונו

מן הטעם המיוחד של "היכל" לנאורים ,חוץ משמינית שבשמינית של פולניו,ת,

הנעלה ,עד כי לא נדע אם נתפלא על התוצאות הנפלאות המלאות רוח דעת ,אר

אמר להם במקרים נז~לה :

אולי גם מתימטיות זו היא ששמרה על נורנשטיין ,שלא דבק בו מאומה

ונאורים ,ותמונתו הגדולה של
'ספרה גם היא רק על עבר

קרוב יותר מזה שבורנשטייז היה

מי צ קבי ' Y
 -אמנם עבר

 -הוא שר שיר-

על ורחב-לב מרלידן ומחוללן ,אשר כביר מצאה ידו לגלות את הצעיף הלוט הלוט

שלא חיתה נימי ההשכלה של נררנשטייז מיוחדה למבחנים בהיכל של מתקדמים
מעל לשולחן-עבודתו של נררבשטיין,

במאמרו "הצמחים טורפי

על פני התולדה ,ריגל לנו אוצרות-חרשן ומטמוני-מסתרים" .הוא שר א·ת שיר·
המזמור הזה בבראו למסרו לקרואים העברים את .תמצית דברי דרווין

בספרו

"הצמחיtנ אוכלי בשר" ,שהיה אז חדש ,ומסיים הוא את מאמור בדברים אלה .:
"הן אלה קצות דרכי דרווין ,רכל איש האוהב להתחקות על הליכות התולדה ימצא

נתון לו נעברות חקירתן ,אבל משרם זה גם פחות מושרש כבפשר".

גם בחזותו החיצונית של בררנשטייז היה דבר-מה מיהדות באורה במהדורה

עונג לא-מעט בספרר זה ,אשר בו קרב את מעוכרת

פדלבי·ת; אבל למסתכל היטב בואר מי,ן מבעד לקליפה החיצונית שבחיצונית,

הצמחים והחיים אשה אל

רעותה ,ויוסף זיק לאומרן היפה אשר בנה "השתלמות הבוראים והתפתחותם"

פני ה מ לימד היה ו די ה מ ו בהק ,האיתן במחשבתן ,שאיבנה רק פרי זמן

)די ערראלרציאנס טהעאריע( ,מעשה ידיר להתפאר .סוף דבר :דרווין פתח לפנינו

חולף וערבו ,אלא טבועה במטבעות מוצקות ,החתומות מצד זה בחותם של אמתיות
מעיד אמתיות מתימטירת ,ומהצד השני הן חתומות בחן.תם של "תעודות" רבות

כר ברחב ,אשר אם יעבד ויעדו והיה לשדה-חמד רב-תברארת ,ויפתח שער חדש

אין-קץ ,המפוזרות בכל ספררת ישראל ,שידע בררבשטייז בבקיאותו העצומה

לאוהבים להתענג על פלאי התולדה ולבקר בהיכלה; ובאי חכמים ויזרו דעת ,דרושי-

למצוא אותן וידע לצרף אותן צירוף בנרן ושלם

-

אמת ויוסיפו לקח" .עד כאן בתקופה ואשרנה זן ,ובתקופה אחרת ,יותר מבוגרה

מאיד נמרחו.

מזר ,במאמר "ביד השמשות" ,שהדפס ב"האסיף" הראשון )לשנת תרמ"ה(~ הוא

כותב בהתחלת המאמר" :השמש בעזבה אותנו לפנות ערב לא תעביר סרבה מעל
פנינו וגע אחה ולא פתאום התפוך ארו יומם לחשכת לילה ,כי-אם לאט לאט תגדל

ב

;

מן האמתיות מעיד האמתיות המתימטיות

של בורבשטייז הוא רעיון

ארו מפני חרשן ,בהס,תירה פניה מעיד יושבי הארץ ערד תשלח את קריה המריקים
מעליהם הזהב על פני רקיע השמים ,תעטהר ארו כשלמה וכר :ממוצא הדברים

ה ה ת פ ·תחי ת נצררה זו שקבעו ארתה בתרות המחשבה שלהם האנגלים .יש
מי שאומר ,ני רעיון זה של התפתחות אטית מתאים לטבע האנגלי המתון .זה

התאים גם לטבעו של נררבשטיין ,שהיה אף הוא מתון מאד :

האלה בשרב נחזה ערד הפעם את אשר וכרת ואיבר במעשה הטבע ,כי תלן דרכה

מתבונן ,גם על-פי

מדת ישרו הגדולה ,אל דבר אחד מכל צ,ד ברחן ובודק עיפן אחד פעם אחר פעם

וחרזו רז.קב אליו פעם אחר פעם -

בתוספת של נחרת ובתוספת של ראיות .אף

התפתחותו של נורנשטיין חיתה אטית בזא.ר הוא בחן בנשררבות יוצאים מן

ו

1

לאט לאט ,רכל צבא חליפותיה לא בחפזון יצאו לפעלם ,מלאכיה ערשי דברה אין
להם קפיצים ואינם נזקרים בבת ראש לפניהם או לאחריהם Natura non facit
 .saltumכי-אם על-יד על-יד ישבר פניהם ,רגם אם יאמר החכם לדעת את הרגע אשר
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כר פשטו צררתם האחת וילבשו אחרת
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דא•טונ•ם
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רא.חדרנ•ם

ההוכחה הראשונה ,אבל זאת היא אצלו מעיד ה נ ח ה ואשרנה .שהיא כאילו מושכת

 -לא ירכל למצוא" .כאן אבר מוצאים

אחריה שאר ההנחות וההוכחות .רכן הנחה זר היא יסוד אר·תר הרעיון של בררנשטיין,
שהוא מעיד ועירן יסודי של עברדרתיר המדעיות בקודרת חשבון העבור בישראל,
כי החשבון הזה הוא מארחו הרבה מכפי שהיו רגילים לחשוב אפילו החכמים

מפרוש בדבריו ,שמחזיק הוא בשיטה האבולוציונית רשם ארתה ליסוד מחקור.

ואכן רואים אבר בכל מחקריו ,ששיטה זר היא ליסוד לו ,והיא לו בבחינת אמת אחת,
ש  ttיז להרהר ערד אחריה.

על-פי היסוד של שיטה זר בא להתרכח באותה תקופה אמצעית שלו עם חיים
זליג סלרנימסקי ואחרים ,שהתאמצו להוכיח ,בניגוד למוסכם ומקובל ,שבני-ישראל·

שעסקו במקצוע זה רכי חשבון זה לא היה עררן בכל בימי רבי הלל הנשיא ,שלו
מיחסים את "תקרן" החשבון של השנים וסדר העבור בישראל - ,אלא התחיל
קודם הרבה לר ונגמר בתקופה שהיא מארחות הרבה לר .אף נעביד חשוב זה,

אדם באביב בערריהם ,בטרם נודעו להם חרקחת שמים ומשטרם בארץ ,לא יכלו למדר

שבררנשטייד מצא לר הרבה ראיות והוכחות ומצא ציונים רבים בדרן התפתחותן,
חיתה מעין יסוד ראשון ארתה ההנחה ,כי "תקרן עיקרי כזה ,כסידור חשבון הזמנים ,לא

מנר בימי-קדם את חרשיהם לחמר 11ולא ללבנה .הוא יוצא כאן מתון ההנחה ,ש"בני-

את עתרתם על-פי מזה מרפשט·ת  -כחרוש החמה - .שלא היו יכולים לקלרם
במרחם ,כי-אם על-פי סימנים ואותרת הנגלים לחרשיהם ,ובוארתם את הירח פעם
יקר הולן ופעם חרשן ישרפנר ,פעם תאיר מחציתו האחת ופעם  -מחציתו השביח,
עשר השנויים האלה ורשם עליהם ,ואחרי הרכחם למראה עיניהם ,כי הם הרלכימ

יולד פעם אחת ,אן הולן ונעשה לאט לאט ,פושט צררה ולרכש צררה ,עד אשר
הוא יוצא לבסוף משוכלל בתמונתו האחרונה" )"מחלוקת רב סעדיה גאון רבן
והנחה זר אבר מוצאים כיסוד לא רק במאמר אר הספר

מאיר" ,ורשה תרס",ן ע(. 16 ,
הראשון של בררנשטייד נעביד זה .אלא גם במאמר האחרון נאותר ענין ,שפרסם בסוף

ומתחדשים לעתים מזומנים השכילו למרד על-ידם עתותיהם ומרעדיהם ,רבכן יצא

ימיר )"דברי ימי העבור האחרונים"" ,התקופה" ,ספר (.ר"ט-ד"י גם בר הוא אומר

להם חודש הלבנה והשבוע הקשרו בר קשר אמיץ .אולם לא אוכר הימים וירא
האדם כי עתרת-השנה השוברת  -זרע וקציר ,קרר רחום ,קיץ וחרוף  -אינן תלויות

מפרוש" :בחקירות אלה שמתי לי ליסוד את הכלל הגדול ,שרוח האדם הולכת
זמתקרבת אל שלמרתה אן לאט לאט רבפסיעחת מדרדרת .כי ערלה הוא בסולם-

בהשתנות מראה הירח ,כי-אם במצב השמש ביחרסר לארץ ,וכאשר נסה לקצוב
הזמן שבין עתרת השנה השרות על-פי מדת חודש הלבנה נוכח לדעת כי יכיל

ואת זה אבד

התפתחותה שליבה אחר שליבה ,מעלה אחר מעלה" )שם ,ע' (.324
מוצאים גם במלואים לאותו מאמר  -במאמר "עכורים ומחזורים" ,האחרון משררת

שנים-עשר חודש וער.ד ויהי כי לא יכול להשליך מידר את אמת-המזה אשר חיתה

המאמרים שלו ,בת המשקל הרב ,ב"התקרפה"

דרושה מאד לחפצו .את חודש הירח ,רמה גם כי ראה את המזה השני.ת הגדולה -
השנה  -כי לא תשמרו מרעדיה בצמצום גדול ותקדים אר ·תאחר לפי השתברת האריר
אשר לא ידע האדם את עתר ,ולא יכול ל·תת לנפשו דין וחשבון מפעולותיו .השכיל
לצרף את שתיהן ,לעשרת את הירח לעיקר ואת השמש לטפל לו בחשברנר .ןירסף
למנות זמנו במספר חדשי לבנה  1אן מעת לעת כאשר ראה .כי נעתק חשבונו מן

287

(. 310
ג

בעמדו על היסוד האברלרצירני הביא בררנשטייד
לאברלרצירניסמרס רלאברלרצירניסטים

התולדה רכי לא הגיעה ערד העת הראויה לפרק ההוא ,הוסיף על חשבונו חודש אח.ד
נתחלה לא היה בידר לקצוב הוספת חודש העבור מראש ,והיה זקוק לשאול בכל

-

-

דבר שקרה לא-אחת

לידי מהפכה שלמה בחשבון הקביעות שלנר.

גם החשבון הקבוע בירתו שלנו ,החשבון שהוא כיסדו

כל החשבונות .חשבון

ה זמן ,גם הוא איבר קבוע .היו לנר כמה חשבונות אחרים של עכורים ,מחזורים,
תאריכים וכו  rואף חשברנר·ת אחרים של שערת ראפני-חלרקה אחרים של יום ולילה.

פעם את פי מורהו הטבע ולתקן על פיהו את חשבונו ; עד אשר ברברת הימים
אסף בחפניר את הידיעות הנחוצות .אז באה חכמה -כלבר

רע'

)ראה "התקופה" ,ספר ',כ ע'

ונסה רגם עלתה בידו

בררנשטייד מצייד במאמריי את דרך ההתפתחות הזאת על-פי חרמו שחלק ממנו

לחשוב מראש א·ת השנים הראויות להתעבר ,ריעש לו מחזורים שרבים ,אשר הלכו
רנשתלמר בידר מעת לעת" )"פרשת העבור" בספר-השנתי "הכרם"  -תרמ"ח -
של אטלס( .טבעי הוא אפוא לעמים הקדמונים שיהיר מרבים את חרשיהם ללבנה ,רו,ק
אחרי עלותם במעלות ההשכלה היו עמים שהשליכו אחרי גרם את קנה-המזה

אמנם היה נסתר ימים רבים ונתגלה רק בתקופה האחרונה מן ה"גניזה" אר מן
ה"גניגרת" ,אבל החלק הגדול בירתו ממנו היה מפוזר על פני ספררת ישראל הגדולה.
גלוי לכל ,רכבל-זאת לא לבד שבררנשטייד אסף אותר מכל הפינות ,אלא כמעט
ש חשף אותר ,גלה אותו כאילו מן הנסתר .כי הוא באסירת מהלכו ובדיוק מהלכו,
בפשטותו העמוקה עמד על דברים שאחרים עמדו על-ידם ולא עמדו עליהם .איזו

שנתן בידם הטבע ומדדו את הזמן כמדת שנת-החמה .אמנם איד זאת ההוכחה

היחידה של בורנשטיין ,כי גם בימי קדם מנר בני-ישראל ללבנה .ואיד זאת גם;

l
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בררנשט•יז

ב,עשור לחודש

משבה מפורשת אר ברייתא נסתרת אר מימרא של אחד החכמים ,שבאמרה אם לעביו

ואחרונים

ראשונים

-
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הוי אומר זה ירכל" ,היינו ,שראש-השבה כאן היא ראש-השבה

מצא הוא דרקא בדרן הפשט ,בכקשר את

שבתשרי ,שחיה בשנה ההיא בעשירי לחודש .כידוע ,מוציא וי ל היי זן ,שפירש
גם הוא את הפסוק ביחזקאל לפי הפירוש הרגיל ,מכאן את המסקנה ,כי בגלות בבל

המרכן הפשוט בירתו .לתכלי·ת זר היה עליו לא-אחת גם לישר הדורים ,לתקן

חבבו היהודים את חג ראש-השבה בעשור לחודש )"פרוליגרמינה  ,uמהדורה •,ן

 -על פני איזו

ומוצא גם בזה סמוכים לשיטתו ,המאחרת את חברו ספר "תורת נהנים"

 -לפרקים כאילו דרך אגב

זה אר לשם עביו אחר
הנסתר הזה

-

את ה"רמז

N

ואת "הסוד"

-

 -גילו לפניו בסתורת .ואת

פגימות של גירסארת וכר' ,אר לסלול גם מסילה במקרם שאין דרך

ע'

(, 105

"תהום" שבשארה לפנינו במהלן הדורות .מתנגדיו מצאר כאן מקרם להתנגד ולבקר-

לזמן הבית השני .פירושו המזריק של בררבשטייו " -בראש-השבה בעשור לחדוש,

זעתר על-דבר חשבון העבור שלבר ,שהוא מארחו ,כפי שהביעה אר·תה ב"מחלרקת

בארבע-עשר שבה א ח ר א ש ר ה י כ תה

מערער את יסוד הראיה

רב סעדיה גאון רבן-מאיר" ,מצאה לה מתנגד ומבקר קשה בחרקו אברהם

הזאת של ררלהריזן.

ה ע י ",

-

אפשט יין ,שכמאמור ב"הגררן" ,ספר ',ה הוא אומר ,שבררבשטייו הציע בעביו

זהר רק משל אחד מהרבה ממה שנמצא "מן הצד" ,לפרקים נצררת הערה

זה "השערות אשר לפי זעתר בלתי-יכולות להתקיים בשרם אופן" )שם ,ע' - ( 118

קסבה במאמרים של בררנשטיין ,והכל בדרן זהירה ,אטית ,דרך אבולוציונית,

אבל מציאר·ת שבמצאו אחר-כן הואר ,כי השערותיו של בררבשטייו היו אמת.

הנכרת גם בהתפתחר·ת רעיונותיו של בררבשטייו ממאמר למאמר ,לפעמים

בררבשטייו היה תולה את הדבר בזהירות שלו .ואכן היה בררבשסייו זהיר

-

במשך זמן של עשרות שנים.

מא.ד רעל-כן כל מה שנגע בבעיות שהוא עסק בהן ,ואפילו נגיעה שאיבה ישרה,

בלתי-אמצעי·ת ,היה הוא נותן את כל זעתר הרחבה והעמוקה לברר אותר .כן הגיע
הוא בדרן הלרכר לברר את חשבון העבור בישראל והתפתחותו לברר קודם כל
את משפס הסמיכה בישראל וקורותיה

)"משפט הסמיכה

וקורותיה,...

ד

הדרן המדעית של בררנשטייו היא להביע

המאמר

של "קרציופ

כסוחים n

-

-

לפרקים בדרן ארוכה מאד

אל הפשוט בירתן ,זה שהיה מתאים ביותר לטבעו הפשוט,

התקיף mעניר גם יח.ד החלק הגדול ביותר מעבוד.תר המדעית היה

הראשון בשררת המאמרים שלו ב"התקרפה"( .כי השבוי מקדוש החודש על-פי

ראייה ועברו החודש על-ידי בית-הדין הגדול שבארץ-ישראל לקדוש החודש על-

הטעויות ,השברשים והלבושים המיותרים ולסלול

מסילות

 -להסיר את

חדשות,

מסילות

המקובל ,בשברי שבא

י ש י י ת נין הררי הדורות .לשם כן ישב יותר מששים מאותן השמונים רשתים

בעביו הסמיכה ,שמימרת רבי הלל השבי ,שחי בימי מלכרתו של קרבסטבטיברס

של שבות חייו והיה מקדר בהרים

בהרי-הררים של נוסחאות ושל גירסאו·ת

) (337-362כאילו חדלה מישראל ,רעל-כן ב·תד בררבשטייד את בפשר לברר עביו זה-

בספרםי ובקונטרסים ובכתבי-י,ן למן הראשונים ניר·תר ועד האחרונים ,והכל

והוא ברר את כל עביו הסמיכה רקרררתיז ,iובדרן הלרכר את כל המתקרב לעביו זה

כדי להגיע אל הפשוט ביותר והנברן ביותר.

פי חשבון רעברר-החרדש על-פי חשבון היה תלוי ,לפי

-

יש במדע של בררבשטייו גם מן ההרגשה החזקה

רהמ1תקשר בר .מעין זה מצאנו ערד בספרר "מחלוקת רב סעדיה רבן-מאיר" ,שברר

כל הנרגע למחלוקת זר על-דבר קביעת שברת ד"א תרפ"'ב-תרפ".ד

-

להרגיש במלה את

תכנה השלם ,האמתי .אולי זהר שקרב את בררבשטייו אל מעשה התרגום של

בדרן בירורו של בררבשטייו מתבררים גם דברים ,שאינם עביו למקצוע שהוא

יצירות פיוטיות חשובות ,כבדרת ,בעלות משקל רב .הוא כאילו אמר לגשר בזה

עוסק בר בלב.ד דרך משל ,בררבשטייו בירר כמאמור "תאריכי ישראל" )"התקופה",

גם גשר בין המדע והשירה .תרגום "המלט" שלו ,שנדפס לפני שבים רבר.ת

כי ראש השבה של "בעשור לחודש" ,הנזכר בספר יחזקאל

נ"הצפירה" ויצא גם בספר מיוחד )ורשה תרפ"ו ,בהרצאות המחבר( הוא מדעי

ספר ',ח ע' (, 337-335

)"בעשרים וחמש שבה לגלותנו ,בראש השבה בעשור לחודש ,בארבע-עשרה

גמור במרבן הדיוק והנוסחה או הנסחרת המשובחות ,ואין הוא חסר גם ערן שירי

יחזקאל ',מ ·(,א הוא ראש-השבה לפי מבין

פה ושם ,ולכל הפחות יש לו ערן לשרבי רב ,ותרגום השירה המזרחית הגדולה

העשירי באב .ולא זה בלבה אלא שעל-

פעמים

שבה אחר אשר הוכתה העיר"

-

שמבר מהחורבן ,והעשור לחדוש הוא -

של מיצקביץ· "הערבי במדבר" אר "הפרש" )פאריס( ,שתורגמה

כמה

 -יש לו גם ערן פיוטי רב )תרגום זה

י'די הוספת "חסר" ,שאי-אפשר בלעדיו ,בברייתא שב"סדר עולם" יוצא ,שכן

עברית  -ביביהם גם בידי משורר כ מי כ"ל

פירשו את הפסוק שביחזקאל ב:תקרפ.ת התנאים ,בערד שבתקופה מארחות מזר

נדפס נ"ספר השבה" ,שהוציא נ .סוקרלרב נורשה ,שנה (·א ואיבנו אף האחרון

"איזו היא שבה שראש-השנה

בתרגומים הפירטיים של השיר הזה .בעזבובר של בררנשטייו נמצאים בוראי ערד

אבר מוצאים בתלמוד )בבלי ערכיו י"ב'( ,א :

-L.
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מספו תוגרמים מהשירה הפולנית .זכרוני ,שקרא פעם .שנים אחזרת לפני מותז.
נמעמדר של זרד פוישמאן ,חוגרם שיור היזער של םלרנצקי Ojciec zadzum-

 •ionychכמר כן תוגרמים משידיר של המשרוו שריםקי ,רשנח פוישמאן

-

ניחרד את התוגרמים משידיר של שריםקי.

נחרם סרסרלרב

חדצ"ד.

שמר של נחרם םרקרלרנ היה שם הםרפו הענוי הואשרן .שנגלה עלי ,כמר
על יתר ילידי פרלניה .נימי ילדר.תי

-

רנגלה מיד כ א גדה .בן עשתי·עשוה הייתי

נימים ההם ר"עשתנרתי" לא היר ערד די שאננים .כנו עמדתי על פושת זוכים.
משרם מה משך מצד אחד הספר "יםרד רשרוש הענרדה" עם הבררנות הוכרת שנר

רעם ההתלהבות הכנרשה רהנרגה .רמהצד השני משך ספו אחו ,הפרחח שערי הערלם.
מיד ספו של לימדד גיארגופיה נשפה הורםית ,שנתגלגל לידי .נין שני הספרים
האלה ,שעליהם כלרה ערד הספר "עתים לנינה" מאת ירםף גינזנרוג בן לאאמ"ר
משה אהרן מטשאררם ,ניד רבכן רכר ,-המלמד יםרדרת התברגה על-פי שיטת קרפוניקרם

רעניד חלרקת השעה לתתו"ף חלקים .שמצאתיר בנית אנא רחיה לי כביארד וחב
לארתה גיארגופיה קצרה .נגלתה אלי זמרת םרקרלרנ .כפי שהתהלכה אז ירם-ירם
מעדנות נ"הצפיוה" .דרמה שזמרת זר ,שאמנם לא חיתה פשרטה ניר·תו ,חיתה די
נהירה .רכבל-זאת רק כאגדה חיתה בעיני .כי כאגדה התהלכה זמרת זר בבתי·

מדושרת רננתי-התפלה של החסידים נערי פרלניה רנעיורתיה .האגדה ספרה על
הא ח,ן שערד כשבתר ניד חנויר על החררה בנית-המדרש הראה נפלארת נחויפרת

רנקיארת .רכשעזנ את בית-המדרש .שנה רפיוש .הראה נפלארת שם" ,אצלם" ,ראיו
דנו אשו יהיה נשגב ממגר .אגדה זר נתנה מקסמה אף על הדברים הרגילים ,דברים

נשאלרת ירם-ירם ,שהדפים םרקרלרנ נ"הצפיוה" .רמכל שכן שגם הדברים הרגילים לא
היר וגילים נבל .הם היר מלאים "מליד דובבן" רהיר שרפעים חויפרת לשרבית
רנקיארת בחדרי תרוה רהחכמה .הם פיתר ? 1שרם מה להאמין ,כי ל כ ש יו צ ה
מה לא ירכל םרקרלרנ כשירצה? ".ריש שחרא גם רצה רנאר בזה אחו זה מאמרים

-

בהמשכים ונים ,הדנים על חן ענוי

-

"היש חן ענוי?"

-

במקצת נםגנרן של

יודעי ח"ן ,רעל שאו ענינים ,מהם גם מופשטים רוחרקים .שחרא ערשה ארתם

-

קורנים ורחוקים גם יחד :מתבל ארתם בהונה "תרוה תבלין" ,רכאילר דרקא לשם
כך ,ל גררת הונה א·ת יצר ה דעת  1מסניו חרא את הענינים הונה מאה עד כמה
שהארזן תרכל לשמוע .ראיו הענינים נעשים פשוטים בירתו ,ראדונה :הם נעשים
םםגרניים ,מ ב וי קי ם נחליפר·תיהם הוכרת .נוברי צדדיהם".

רזהר גם חלק מן ה חידה שבסרקרלרב .שמשכה ארתנר גם אחו-כך

"'
i

-1

-

לבקש

נחרם

ltJS

ראשונים

םרקרורב
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לה פתרןו .רזרכר אני את דברי סרקרלרב עצמו  -על חדית סרקרלרב .הדבר היה
בדרושה ,לפני כמה שנים ,במסבה שנערכה לכברדר בבית פרטי ,כשהוא היה כבר

הנושאת עליה 'כגאון עול של מסורת רכה  -לזמרת זן ,שלכדשיה הרכים הם כמו
מנה-ובה ,חלק עצמי של ההזיה שלה .ועל-כן גם של ההבעה שלה-הבעת עצמיותה.
אין הבעה זו באה בכת אחת ,כמשפטים הגיוניים אר רגשיים קצרים וצרים ,אלא היא

קצת עסקני-צברו ,וסתם משכילים יהודים ,ועשירים אחדים .כנהרג ,היד דרשות -

באה כזה אחר זה ,כגוון אחר גרון ,בלבוש אחר לכרש.
רכך הן מצייר סרקרלרב אנשים ,נותן לפנינו דמויות של "אישים" .מצרף הוא

בבחינת אזרח בדרושה .אל המסבה הוזמנו אנשים מספר ,קצת אנשי ספררת רעתרנרת,
רביביהן תפלות ,שהיד חסודת טעם ונימוס .הן הרגיזו ,כנראה ,את סרקרלרב ,ובגמר
הכל ,כשהשעה עברה את גנרל החצות ,ישב סרקרלרב באמצע האולם דדנו שתי שערת
וצופרת  -על החידה סרקרלרב .זוכר אני ,שכשהתחיל לדבר בקשה אחת הגבירות

פרטי-מעשים לפרטי-מעשים

ומהם הוא מצרף את הזמרת שהיא תמיד "רחבה" ,נעלת לכרשים רבים ,שהם נעשים
מעין חלק בלתי-נפרד של עצמיותה ,כי הן היא מתגלית על-ידם ומתוכם .איד הוא
פושט מעל הדמות את לבושיה רנותן אר·תה מתוך ערטול ,מתוך מדת הצמצום בקריה

את האזרח הנכבד לדבר פולנית ,אבל סרקרלרב דבר כלשרן-אם פשוטה ונעימה -
העברית חיתה במסבה זר בבחינת גזירה שאין ורב הצבור יכולים לעמוד בה- ,

העצמיים ,העיקריים ,היסודיים ,אלא מכסה ארתה דרקא כסרי אחר נסרי ,עד שהיא

דדנו בנעימות בלתי-מצריה .זה היה רדדי-נפש של אדם ,שתעה הרבה בעולם ,נדד

נעשית "גרש" אחד עם הכסריים הרבים,

למרחקים ,ושב בסוף אל קנו ,אל המקדם שבר עמדה עריסת ילדותו ,והוא משרטט
בר רמחרבר על-ידיר אל אדמת העולם .רישגררן ,פלרצק  -תחנות-הילדות הראשונות
של סרקרלרב  -נזכור הרבה בנאדם זה רהריסלה עם שטף זרמה למרחקים ,לעבר

בשמות-העצם כמר שהוא מרבה להשתמש נשמרת-התראו ,אר בעצמים הנעשים לו
מעיד חלקים של תארים; הוא מאריו לרוב גם בתיאורים של פעולה ,כאילו ורצה

הים ".אני ישב·תי מן הצד והקשבתי לנאדם הזה רב קשב .הן חידת סרקרלרב הי·תה
גם חידתי

הוא לציירה ולתארה בגרזנים מגרזנים שדנים ,הבאים בזה אחר זה נצררת גלים .לא

והנה ישב גם הוא ובקש כמרני את האחדות שכתרך רבדי זה ,אח ה אחד

הפעולה ה אח ת ,הבאה בבת אחת ,נכח הרמה אחת ,אלא הבאה בזר אחר זר
ומתפצלת לכמה וכמה טעמים של פעולות .ה טעם נעשה לד בזה כעיקר רבד הוא

שכתרך הגרזנים הרבים.

מהי אחזרת זר?  -שאל .אי נקודת-המרכז -

זר שכתרך העיגול רב השלבים?

מדייק לא-אחת דיוק רב .יש אצלו לפרקים הבחנה דקה

רבבראר להשיב תשרנה על שאלה זר נתן שרב -לא נקודה אחת מרכזית ,אלא תמרנה
אחר תמרנה.

רברברי זה ,ב ו ב וי הגרזנים ,כאילו חיתה האחדות.

יש סגנון אחד לסרקרלרב ,אף כי הוא מתגלה כבעל סגנונים רבים .כי הן ניכר
סרקרלרב בכל שררה ר-שדרה שהוא כותב ,ואף בכל תר ובכל קר .ולא זה בלב,ן אלא

ערד מצריה בה.

ואולי מצד זה באה לסרקרלרב הנטיה היתרה ל ה סב ו ה ,עד כי יותר משיש
בר מן המדריך יש בר כפובליציסט מן המלמד .הוא כאילו חסר את כ ח ההוכחה ,זה

שסגנונו זה של סרקרלרב ,המתבלט כמרבן בעברית ,ניכר גם כשהוא כותב רמזנו
לועזית .דרמה ,שיש לשרן מיוחדת ,סרק.רלרבית ,הנאמרת על-ידיר בכל לשרן .אזלם

המדבר תמיד בשפה קצרה ונמוצה ,שיש בה מן "כה דברי כאש" ,דרמה ,שהוא חסר
את הפתוס הפנימי ,והוא נותן כמקדמו את ההסברה הרחבה ,שהיא ,גם היא ,יש

מה הוא הסגנון האחד הזה של סרקרלרב? האם הסגנון הזה של סרקרלרב הוא סגנון של

ביסודה מן ההבחנה בצבעים רבגררנים.

"לשרן" כלבדד "המליץ" הוא סרקרלרב 1אין ספק בדבר ,שיש בסגנרנר של סרקרלרב
"מלדליות" ידועה .המלה בסגנונו של סרקרלרב אינה מציינת דרקא מושג ,אר תרנן
של הרגשה ושל חפץ ורצון .אבל אין המלה אצלו גם בבחינת קליפה יפה בלבד; אין

מכאן ברדאי גם ה מ ת י נ ו ת של סרקרלרב.

כי כידן שהוא נוסה לתפוס את הדברים ברברי צדדיהם וצבעיהם ,אין דרכו להכריע

הכרעה שלמה ומלאה לצד אחד בלב.ד

ה א ס ת י ט י,

מאיש ההבחנה ,ההסתכלות

והתפיסה ,ולא הרבה מאיש הוצרך ,אר איש הרעידן.

רדון .תפיסתו זר היא דרך

יש בסרקרלרב הרבה מן הטפרס

היא רק מלבוש נאה ,ותר לא .אף כשאין בה מושג שלם ותרנן שלם ,יש בה
תמיד חלק ממושג ,חלק מתוכן ,אחד מששים בגררן ובצבע של ועירן ,המתפצל אצלו

התפיסה של ה מ ו ו ב ה .ומכאן ארתה הוחכרת של ענינים ,הנכנסים לגבולות
תפיסתו ,עד שהוא נראה לא-אחת כחסר גנרלים .איד מסגרת שלמה לענינים שהוא

ומתגלה בפצרליר ,מתוך הקפרלים הרכים של הלבוש .המלבוש הרחב עם הקפרלים
הרבים שכר שייו

בגוונים

רבני-גרזנים

ודיוק רב בצבעים רבני-צבעים .בדיוק שבתארו הוא מראה לפעמים גם גדולות.
הוא ערשה לא אחת מעשה בלופים דקים ויוצר בעברית לשרן של גלרפים ,שאינה

באופן קלידרסקרפי העביר לפני עינינו תמרנר.ת ובדת ,בזר אחר זר.

-

שכל

אחד

מהם מבליט את

ישרתה

ב"אתכסיא"  -על-ידי כך שהוא מכסה עליה ומוסיף עליה צבע ,גורן ,בליטה.
איד סרקרלרב בדרך ציורו נוטה הרבה אל ה ע צ ם ואיד הוא גם מרבה להשתמש

ומבקש עקבות צעדיו הראשונים ,להכיר על ידם את עיקרך ,את שרשר ,זה שהיה מעררה

-

אחרים :

מספר על מאורעות ,פגישות ,מקרים זכר-

-

כמר בציורים ידועים ,וגם כפסילים ,מתקופה רבת קפרלים,

_j

כחרם
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עוסק בהם ,כמר שאיד מסגרת שלמה גם לספריו ,למאמריו ,לספרריר וכר' .הדברים
כאילו מגילות מגילות ניתנו ואפשר להוסיף עליהן ערד מגילר·ת אחזרת ולגורע מהן,
כי אינן מתחברר.ת חברו שלם בנקודה אחת .איד נקודה אחת ,שהיא כמרכז בתרן
ההיקף ,אלא ההיקף כרלר הוא כאן מעין מרכז.

ויש שהיקף זה הוא רחב כל-כן עד

שהוא כולל אפילו השקפות שרנות ,של דיו י ת שרבים ,למן השקפת ההשכלה
הישנה

-

ולא אחת גם מה שקדם לה הרבה

-

עד השקפה חדשה שבחדשה,

מרזרבית שכמרזרבית .רכן האחדות שבטפרס האסתיטי הזה הוא
תרפ"ג-תרצ"א.

-

בת ין ה ו בי י.

