
);' 

ד
..? 

ך

1 

ואחרוניםראשונים
ומאמריםמסות

אתונ

לחוברפ.

ראשוןספר

תרצ"דתל-אביב, ,»ריכ ד((הוצאת



ז
I · 

' 1 

1 
i 

1 

וחרגי-רעותחרז:כריםסופרים,עלמאמריאתאחריםבספריםמכנםאניכיכרםבשעת
כעשהלכךראשוןכסיוןוכתבי-עת.במאספיםמפוזריםשחיוהחרשה,בתז:כרפהבישראל
תרפ"ח)וורשהשטיבל, ·'א.(הוצאתשכיםתשעלפכישיצאוכסירנות","מחז:כריםבספרי

משרז:כ-הספרים.בינתיםואזל

ראשונים.עלמאמריםחםכולליםפיואחרונים","ראשוניםבשםהספריםאתז:כראתי
ראשוןראיזדורנו.מבני-אחרוניםרעלחחדשח,לתרבות-ישראלהראשוןו.דורמבכי

נםרעל-בזבזמן.ואחרוןבזמןראשוןאלאבמעלו,,ואחרוןבמעלהראשוןכאןאוחרוז
מעשיהםלפיאוהאנשים,שלתולדותיהםלפיחראהאלחבספריםו.מאמריםסדר

שלהרוחותז:כרבתעל-ידישגםישאבלמאוחר.והמאוחרז:כודםחמרז:כדם"-ופעולותיהם
לזה.זההמאמריםכתז:כרבוז:כרובחאטמרםפירחעל-יריאוהנושאים,
םופריםעלברובםמאמרים,כאזומפרסםחוזרשאניהתנצלות,צריךהדבראולי

העבריתהספרות"תולדותספריאתפרסמיאחריגםחיםר,וערו.ו.שכלהמימיעברים
גםולפרז:כים-וכתישכרםפרים)'ד'תרפ"ח-תרצ"ב,תל-אביב"דביר",(הוצאתחחרשח"
תירתילשלחדרךאבלחירם.וערחחשכלחמימיהסופריםאותםעל-בהרחבה

עומרשםה.יפרגוכומחותיתרiלבחחסמחמררואחרתהיאתירפסח
שביזוהחבורההצטרפותשםהפרט.-וכאזהכלל,וד.ר.סתכלותר.התענינותבמרכזלפנינו

ו.חמשך,לנרנותז.חרבהשםהאישית.והובלטהו.הבדלהוכאזעיז:כר.לנוחםהיוצרים
הספריםשניאףהעצמית.חנז:כודהעםלעצמוד.פסוז:כד.חפסז:כ,לנונחשבחרבהוכאז
-הספרותעלוחמסותהמאמריםוספרחחרשח"העבריתהספרות"תולדות-שלי

ושונותמיוחדותנז:כודות-ראותמשתיר.ענינים,אותםעלרובעל-פיכיאםלרוז.יוצאים
זו.אתזומשלימותאבל'זו,אתזוםותרותשאיגדאלח,

ידסועל-בזבזמז.אצלי,הפחותלכלד.מרז:כדם,הואוהמאמרחבז:כרתיתחמסהדרך
העבריתהספרות"תולדותבספריעבודתיאלהכנהמעשהמעיזגםשליהמסותמןבכמה

בזמניםאחדדברלהשיגשעמלתיו.עמלעז:כבותלמחו;:גשלאאישי,מטעםהחדשה·:
דברים:בלבדלזכותילזiכוJ:ןשלאכללי,עכיכי·כמו;:גמתוךיותרועודשרכות,וכצורותשונים
אותם·ושחרשואחריםעל-ידיבינתיםשנתו.לוהדבריםכליאליהםמגיעחייתילאשאולי
כשתוכךואפילוהמאמרים,שלםנכתכשנוייםרובעל-פיו.כנסתילאאחרים,בינתים
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ו.עבריתפררת :tד."תולדותפך· ::tכ-.תו'אותררתי 1-כואףיותר,אחר-כרלינתבררזד.

כספריו.וספתיכז •שהוספתיד.ד.וםפחזמזציינתיזאתשעשיתיאחדיםכמ]?ומותו.חדשה".

שב"מח]?ריםח]?ודמת,במד.דורה-אותווסיימתי ?]"ברד.עללמאמריחדשפר]?זה

עללמאמריהאמצעי, ?iד.פרשלם,פר]?כמעטוהוספתי-סיום,בליד.יחובסירנות",

שפ·נוזחלתורתשד"לשלבהתנגדותוו.נוגעשלי,מאוחרמח]?רעל-פישד"ל

בזה.וכיוצא-זרתורד.אחרשנכד.ואלחעםובוכוחו

לדבריםבלתי-ו.וגבתאותו.כשראיתיהמאמרים,צורתבו.כנסתימאלחגדוליםשנויים

מעטאםלשנותמוכרחד.ייתיו.צרוד.אתלשנותשבבואיישאולםפר.בםו.מכונסים

ד.םתרכזשגוילידיגםבד.םו.געתיצורר.שכדישעל-ידיהמאמריםבתוכן.גםחרבו.ואם

ב.ולו "וסםוחכעלרד.מאמרסייישריד. "יזייאעלהמאמרד.ראשרזבספר
יחיאלחייםעלשכים,שמוכחלפנישד.ופסחימאמר,שלצורתואתלשנותבבראי
מחדש.חובראתלד.תחילשעלי 1גח ?1מסלידיבאתיבחיים,ערדבד.יותרין,ישטכרבי

כדיאפילוממכרנשארשלאחישן,ו.מאמרשלכמ]?רמררכתתירחדשמאמראפואכתבתי

שורר,",של"לרז

אחדעכיזעלשכתבתימאמרים,שלשוכרת"יריעות"ככסתישבספרמאמריםבכמד.

ביכיחזרד.חכורח]?שראתמצאתיוכשלאחברתח;אלאחתאותזוחברתישרנות,בת]?רפרת

ד.]?רראימצארכןלחרד.רזולחרדזראותזכתתיאלאומד.ומר,,ערבוביו.בחזו.ככסתילא

שניימצאחראשרזכספראחת.אישיותעלאהדבספרמשכים,יותרואףמאמרים,שכי

ועלםעח-דחאעלמשכיםיותראףימצאו.שניובספר ,/אמשירפעלמאמרים
אנימד.םאחרובכלבד.לן·ררחם,מזר.זר.שרכיםחםו.אלד.המאמריםי.ס"בצ'רדיב

שרכותבת]?רפרת·חייםאדםשלכריר]?נרתרחזאחרת,מזרית·ראיד,חאישירתאתרראח

שלו.לאי]?רכיזמצטרפיםיחדשכולםשרבים,ובמצבים
לאח,כיתמאישיותפניו.אותחיאשבספרומאמרמאמרבכלשכ]?רדת·ר.מרצאכיוז

אדכחברתםשנמצאתיו.סופרים,שלמעשיד.םעלמספרמאמריםבכמחעצמיאתמכעתי

משרשם.לפנינולר.בר.י]?בר.םשישכמח-ער 1זכרוכותדברימעיז-ביכיר.םשר.תר.לכתי

ו.מאמריםמזואחריםודרישר,,ירד. ?fמחנםעצמיאתמכעתילאזחעם

מכללו.וצאתיאבלריציררתיד.ם.מעשיד.םאישים,על"מח]?רים"מעיזגםחםו.אלח
ים.ישאר.מגבולותו.יוצאאחר,ספרותימחiכרכלו.אלד.חספרים
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מנולםזרןמשה
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זכרלונשארלדורותאבלמפורסם,פילוסוףמנדלסזוןמשההיהבזמנו

ובמקומובעתודברלמסרה.קולעסוב,כחדוררביםבעינינראיתזוחכמהם.כח:כז

אתשמציידמהמנדלסזון.שלבכתביונמצאשלאכמעםזהחודראולםהנכון;

אלאהרעיון,ברקלאאףהח,ןהעוקץלאהמרה,החריפותלאהואהאלהזrכתבים
אברחריפותמנדלסזוןשלבספריומוצאיםשאנומקוםבכלמאיר.ה·האיר

·תמידאותומלרהנדיבה,סרבה,ררחמעיןבצדה.הפשטותאתlנ'וצאים

אתמכירכאילוהואבלב.דאחדצדלאיודעהואועל-כןובכתבו-,בחקרו

יותרהחיים.תביבמתוך-החייםבחינתמתוךגםההגיון,מבדרךחוץ:הדברים,

. c בצדדיםוכןהחיים,שלהשוניםשבצדדיםההשלמההרגשתאותוממלאהמכל

שבתוךהאחדותואת-שבהםההרכבהאתתמידמכירהואהדברים.שלה:שונים

הרבהנוסההרצון,חולשתמעיןלאות,סימנימעיןבהשניכריםזן,חכמהזו.,הרכבה

לגמריתרחק 1להערף,להגביהנוסהאינההיאובחיים.בעולםלהסתכלות•להתבוננות.
המרחבבתרךומשוטטתהחייםרביןההפשטהביןנמצאתאלאההפשטה.·לעולם
וחיי-העולםלחיי-העולם,כאןומתקרביםהולכיםחיי-השעהועל-כןשביניהם.:היפה

דירסהגבם,עלעליהמעיןחיי-השעה,שלהמשךמעיןאלאכאןאינםהם,גם

והיפה.הפשוטהקיים,והטבעהבריא""השכליסודעלשנבנתהע-לירנה

ביחודהמאוחרים,יוןחכמישלוהחייםהעולםחכמתאתהמזכירהזו,חכמה

תקופהמסיימתכמותמידהיא"אחרונה".תמידנולדתכאילוהססדאה,חכמיש;ל
מבולס-גםהיהלחנםלאורבת-המחשבה.רבת-המוחתקופהקיצונית,"חד-צדדית,

תקופתשלפניזופילוסופיתתקופהשלתקופה,שלמסייםרקפילוסוףבתורזרן

הן'אמנדלסזון.סייםזותקופת-מחשבהרקלאאבלקנס.שלהחדשההפילוסופיה
-פלפוליתחריפה,היא,גםמוחיתתקופהאחרת,תקופת-מחשבהכמסייםגם:היה

המופשסההתקופהשלכמסייםהיההואהיהודי.והפלפולהאסכולססיקהתקופת

אתהמופשסה.בהלכהשעסקהזווביןהמופשסהבמחשבהשעסקהזרבין-ביהדות

הדחוקה-האנליזהאתהקודמת,התקופהשלשבהלך-המחשבהוהמוכחדה.טוב

אליהםהכניסהואספריו.לתוךמנדלסזוןהכניסזהאתהדקה,מןוהדקהל<פעמים
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הכני-סהואומיוח.דיחידכמעטלסינגשלבדרוראףהיהשבזההדקה,ההבחנהאת
מאוברנמשךהיהודיתהמחשנהשלהאחרוןהt:כיוםאתספריולתוךאחרבמובןגם

שלש:תהאלהית.וההשגחההנפשהשארותשכל,על-פיהאלהיםמציאות-שנים
שלהדתייםהפילוסופיםאחדשמנההעיקריםלשלשתהקורניםהאלה,היסודות
הוא·גם-עוונש)שכרהשמים,מןתורהאלחים,(מציאותאלנויוסףרביהיהדות,

נד.תאוהדתיתבפילוסופיההיסודותשלשתהם-האחרונים,מןהמסיימים,מן
מנדלסזון.שלהפילוסופית

ב

·;התחלה· rגםתקופה.גומרהיהתקופהמתחילמנדלסזוןמשהמשהיהיותר
מנדלסזון·היהשבספריובחייםכמויום-יוםבחייגומר.שהיהכןעל-ידינאהשלו
ונוי-אתדברבכללמצואלהבחין,המרבהצ.דמכללהתבונןלהסתכל,המרנהאדם

 1tהותמי.דאצלוחטובההאחרונה,והתכליתה"פועל-יוצא"הטוב,הצדואתהצדדים
בחיים"חרבהשראהכמי-הגיעלאחןולזקנה-נעוריונימיגםתמיהלנונראה
נשטףדולאבמיםנאנכוח,ולאבאשהיה :מאדרביםבסירנותשנתנסהכמי

היר·לאמנדלסזוןשלהפרטייםחייובלב.דפרטייםבסירנותאינםהאלההנסיונות
בת:ארוכה,תקופהשלכנסיונ~תלראותישאלהבסירנותניותר.מרובי-בסירנות

הדורות.שלהזההרבהנסיוןאתבלנונשאמנדלסזוןבסיון.מלאותרבות,מאות
שנתנס::ההדורות,שכלשלסמלכעיןהזה,החזירןשלהגשמהכעיןכולוהיההוא

 .•בהםמוצאשהו~דברמכלעודנבהלאיברולכןבהם,הרבהראהבחיים,הרבה
דבר","סוףאתגםויודעהגדולההתעיהאתיודעהדרכים,ונויאתזהשכלידוע
נמצאה;תמידלרגלים,מרחבאיזהנמצאשתמידזה,אתהאחרונה,התכליתאת

מכאן·תמי.דמנדלסזוןמבקשהיהכאילוהזאתהדרןאתהצלה.שלדרךאיזו
ונוי·אלתמידשלוהנטיהצ,ןלכלשלוהרבהההתבוננותהגדולה,שלוהמתינות
האחדות.את-הזההרבויבתוךלמצואואףהצדדים,

לבבי.,,כל-כןשיהיהדבראידשלוהפילוסופיהבכלדתי.טפוסהיהמנזלסזון
כולך,,,היאגםבנויהשלן,הפילוסופיתהדתאותהשלו,והדתשלו.הדתכמואמתי,

בנוי·שעליוהאסתיטי,החוקההרמוניה,חוקגםשהואזהחוקעלברברי,האחדותעל
מנזלסזון.שלעולמוכלבכלל

פח,,איננואלחיםביותר.מופשטתאינהשכליותח,בכלמנזלסזון,שלחדת
חאלחית.ההויחממנו.כולונאצלמעולמו.כולומרוחלן ,בכללהשכליתבדתכמו

 .•מנדלסזרןשלהשכליתבזתעיקר-העיקריםהיאחאלהית,השגחההשבעולמן,
אל·האחדות,אלההויהשלהצדדיםונויאתוכמטהכמנהיגוהעולםבתרןהאלהים
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 9ואחרזניםראשזנים

לשוניתבהרגשהמנזלסזרך.שלאלהיוהואזהאלחים-האחת:זתכלית
המלהכי("במארגענשטרנדען"),מנזלסזרךהעירלו,המיוחדהדקה,·ופסיכולוגית

במקרה,שנפלדברבמובךבההשתמשושלנוימי-הכיניםשחכמיבעברית,,,.מקרה"
"פאססיע-אלא"צופאלל",איננובעבריתהמקרההמקורית.בעבריתכןפירושה~יד

פוגע.שישמכלל-צדמאיזהנפגעהאדםדבר,איזהאירעהמאורע.מעיןר:ונג",
באותו-מקרהאידהעברית,בלשוןשהתבטאהכפיהיהודי,שלהדתיתבהשקפה

אחרות.בלשונותשישונוכן

מבזלסזוך.שלוהפילוסופיתהדתיתהשקפתושחיתההיאזודתיתהשקפה
משביצדשוםעללותררצהלאהואתמי.דראהזהאת-הרבריבתוךה:אחדות
טפוסירתחוברי.שבתוןהאחדותצדעלולאונוי-הצדדיםעללאהאלה,ה:צדדים

עםימירסוףעדמנזלסזרןשלוהתלבטויותיוהתחבטויותיוהןזהבנדון.מאד
גםשהואהאחרון,ספרועדשלוהראשונההפילוסופיתמה"שיחה"השפינוזיזם.

כעיןרואיםאנו("מועדי-שחר"),ה"מארגענשטונזעך"שלו,הראשיהפילוסופיהספר
אתבספריורואיםאברמזהיותרוערדשפינוזה,לצדמנדלסזוןשלחשאיתב:טיח

הצדהואואיפהכאךהדוחההצדאימפניו.ונדחהשפינוזהאתדוחהשהואה::זחיח

ה"סובסטאנץ";ת, 1האחדוהיאשפינוזהשלבשיטתולמנזלסזוךהמקייםהצדהמקיים?
ולכךזו.לאחדותמחוץ-לדברימקרםכלכאךשאיןמהזן,בשיטהאותרדוחהא:ולם
נידוהשואהשלוםשלדרךלמצואבקששלוהראשונההפילוסופיתשיחה"ב"ערד

ונידחובריבין-היינושפינוזה,שלה"סובסטאנץ"וביןלייבניץשלה"מונזות"
לונעשהמהלכובראשיתעצמולמבדלסזרןברורזיעודחיהשלארמההאחדות.

הואיכולכיבפירוש,אומרהואב"מארגענשטובדעך"דרכו.בסוףמאדובהירב.רור
לסיבגיזידואתלראותשרצולאלהשהתנגדמהבכל-השפיבוזיזםאתגםלקבל
הצרוףהשפיבוזיזםומהוהצרוף.השפיבוזיזםאתרקאבל-שפינוזה,אחרינבוטה
יחדהאפשריזה,ונוי-צדדיםעלההויה.שללרברי-הצדדיםמקרםשנותךזה ?הזה
זהבספרוהרבהמנדלסזוןנלחם-שפינוזהשלוהגמורההשלמההאחדותע.ם

המוסריהצדאפילומחשבתי.ויסודמחשבתיתאפשרותלדברלמצואהרבה.והתחבט
בוזהאםהמוסרי,הרצוןאתהמוסרי,החופשאתלהצילישכמהעדהשאלה,זזזל

לוחשובשהיהזרבמרהלמנדלסזוןחשובהיהלאשפינוזה,שלהמחשבהב.יסוד
המוסריהצדכולה.האחדותיתההויהבתוךמקוםלושישונוי-הצדדיםעללהראות

כולו.הכללולאאחדפרטרקכאךה:יה
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יסודאלהקרובוהואאחהיסודעלכולוהושתתמנדלסזוןשלהכלל

כשהואדתית,צורהמקבלתזוהרמוניההדת,עלמדברכשמנדלסזוןההרמוניה.

והמרותהמוסרעלמדברוכשהואפילוסופי,נסרחמקבלתהיאהפילוסופיה,עלמדבר

האדtכיזכהבמהןמנדלסזוןiילתורת-המוסרמהימר~רית.צורהמקבלתהיא
לתורת-מיוחדספרהקדישלאשמנדלסזוןהוא,ביותרהנפלאארחרזאתהשלם

ולשאלותהראשיותהמטפיסירתלשאלותמיוחדיםספריםשהקדישכמרהמוסר,

ומקומות·המוסר,בענינימנדלסזוןכתבבודייiיםמאמריםרקהראשיות.האיסתיטירת
אותגר,ללמדכדיישכברעצמוזהבדברבספריו.אלהבעניניםנמצאבודדים

ענף.אלאושורש,יסודלאפרט,אלאכלל,מנדלסזוןאצלתורת-המוסרשאיד

טבעיתוהבחנההתבוננותובעלמתינות-הרוחבעלאישאצלאחדמצדהיההמוסר

שיקולעליו.לדברהמיותרמןכמעטשהיהעדמאליו,מרבןכל-כןדברכמבדלסזרן

הדבריםיתרוכלהנצחי,הצערכנגדהרגעיהתענוגהשכר,בגדעבירהשלההפסד

ימישלהאדם,הצלחתעלהבנויהאבדימובי,במוסרניחרדבמוסר,טעםהנותנים

היההשניומהצדבלב.דשבמוחדברולאשבדםדברכאןהיואלהכל-ההשכלה,

ביביהם.שנבלעעדשלוהיופיועולםהדתלעולםקורבכולומבדלסזוןשלהמוסר

זאת-השלמותקניתשלמרת.ויקבהילך-זארחואתהשלםהאדםיזכהבמה

הברתךבעולם,והצלחתואשרוגםוממילאהאדם,שלהפנימיטבעורגםתכליתוהיא

ש'לנוסחביסודוהואהשלמותשלהזההנוסחהנפש.שלותאמתי,סיפוקלו

 1כתראתלבארבאכשמנדלסזרןאבלבעיקר.מנדלסזרןנמשןשאחדירלייבניץ,
לאאחרת,לתרדהאזאופןבכלמתקרבהואמשלו.נוסחמעיןלוישהזאת,השלמות
קני:תעניךובאברבעשממנהה"מרנדרת",על-דברלייבניץשלהמטפיסיתלתרדה

גםלושהואזהברברי,האחדותעל-דברלחוקההרמוניה,לתורתאלאהשלמות,

היאזושלמות ?לקנותהאדםשעלהשלמותמהי-בעולם.האלוהי,הדתי,החרק

בזה.זהומתנגחיםזהאתזהסותריםיהיושלאבמרההשוניםהאדםנחותפיתוח
מבדלסזרךלפיהואהחכםגמור.שווי-משקללידישלמה,אחדותלידייבואראלא
תגברמההאדםלאהואוהתבונה.היצרביןוהמוח,הלבבידשלוםשמביאזה,

כאילויצרועלהמתגברבהכרה.בתבונה,בדעת,אותרהמנצחהאדםאלאיצרו,על

על-הואממעטומשעבדו.שבנפשהנחותמןנחמדכאבנפש,הפסדהואגםגורם

המביאזהאולםהאדם.שלוההצלחההאושראתממעטבעולם,התענוגאתכןידי

אחרים,שלראםשלהאםההפסהשיקוללידיהתבדננדת,לידיהכרה,לידיהנפשאת

האחריםואתעצמואתהמביאהואהשכר,כנגדחלק,לוקחתמשתתפת,היאבהשגם

ההרמונית.בדרןהאדםנחותפיתוחלידיהמביאהואהאמתית.ההצלחהלידי

'"זי
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דרכושהיאכמומנדלסזון,שלהמוסרדרךגםאיפואהיאההרמוניהדרך

::r יפהבנפשנפשו.יסודגםשהיאכמושלו,המחשבהיסדוהיאובמחשבה.דת
'il ברברי.האחדותאחד:שהואובירהכלמנדלסזוןשלזרשלמה

ד

ומכלמנדלסזון,שלובמחשבהובדתבתורת-המוסרכיסודהיאההרמוניה

בעיקריודעתמנדלסזוןשלתורת-היופישלו.בתורת-היופייסדו-היסדוותשהיאשכן

שהחלקיםזה,הואהיופישלהסודברברי.האחדותשלהחוק-אחדחוקוק

עלאחת.לאחדותוהיושלמהמזיגהמתמזגיםדמיוניארממשייצורשלהשונים
ערשההואאזבאחדותו.שלםלהיותזהעםריחובחלקיושלםלהיותהזההיצרר

מזוןמוצאשלנרהדמיוןכי.הוא,הזההנעיםחורשםשליסרורם.נעיורשםב:נפשנו

המקילההיאוהאחדותוהצדדים,החלקיםברבריולתפיסה,להתעוררותמקרםלעצמו,
שישפעולתו,אתפעולשהואונמצאהאלה,והצדדיםהחלקיםכלאתלתפוסעליו

שלבאורולפיוהנעיםהיפההרושםיסודזהובנעימות.בקלותארתהופועלב:טבען,
נפשנועלשפעולתולזהגב,שנלהיופיבממלכתמקוםאיןזהלפיזננדלסזון.

מזיגהאיברוהואאותר,לתפוסיכוליםאבובקלותולאקלה,איבהדמיוננוזעל
להפך,הוא,יסדוראלאונכרנה,מזירקהבמרההנתוניםרבים,חלקיםשלאחדרתית

מבדלסזרןמצאבנקללאואכןהוגנרל.המרהאתערבוההויהמחלקישאחדבזה,
ללכתניסהדרכיםבכמהשלו..היופיממלכתאלהנשגבאתלהכניסהשעראת

הזה.השערלפניושנפתחעדלדפוק,ניסהשעריםובכמה

מבדלסזרןשלההרמוניההרגשתחיתהעמוקהכמהעדהמראהדברלןאין
משרוי-אותוהוציאאותר,הדהיםכאילוובאמבותשבהריההנשגבזה.דברכמר

ובכלפעמיםכמהזרלשאלהושבחרזוחראמברכה.לידיתמידאותרהביאזנשקלר,
אלהנשגבאתלקרבורצהשחראישאחרת.ובדרןאחרבאופןאליהשבהואפעם

מעשיחקריאםהחקרי,חראהאמבותיסרוהעתיקהההגדרהלפי :זרבדרןiזירפי

כמררהשירית,הזמריתבאמבותרגשות,חקריארהופלסטית,הציוריתבאמבותהטבע,

רהבהוהפיסול.הציוראמבותלגביעביךיותרבהשישההגדרהאתלהרחיבשביסו
לאהמחקה.אתהחקרייסדועלומוסיףההגדרהאתיותרעדומרחיבונבדלסזרן
היאגםבמלאכתוהאמןשלהשלמותהאמן.גםאלאאותנו,מהנהבלבדה:אמבות
מאשרהנשגבבצירוקטבהשאיבהבלבדזהלאזרושלמרתמסרנה,עלינוובשפיעה

הנשגבצירועלמתענגיםאברולכןיותר,גורלהערדכאןשהיאאלאהיפה,בצירו
שלהסדונוברי,האחדר-תחרקההרמוניה,חוקלומר:תמצאואםהיפה.ציורעל:גמר

באמבותמבדלסזרןמוצאזהאתגםזהנשגבשלזרבאמבותהואהיכןבאמבותה.יפה
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כחדורשכלהאישהשלם,האישהואאמנותובפריאותנוהמהנההאמןן.מהאשלזר

שאנובשעהשגםנמצא,יחידה.אחת,למטרהונתוניםאחתבנקודהמיתרכזיםנפשר

דדרנימוההאתתופסיםאבריפה,האתרואיםאברבאמבותהנשגבאתרואים

האמן).(של

לתפרדכבנקליכוליםאבראידבטבעשבטבע.הנשגבאיברשבאמנותהנשגב

אתלהשיגיכוליםאבראיד ;מרהלבלירוחבההגדולההיוצר,שלהתכניתאת

יחדאבלאותנו,מדהיםשבטבעהנשגבולכןמעינינו.הנעלמהשלו,היחידההמטרה

שלואי-הנאה,הנאהשלמעורבה,היאכאןההרגשהם.מוומהואזהעם

אל"כאןגםאותנומקרבותכאילווההתרוממותההשתוממותפח.דושלהשתוממות

עליונה"הסתכלותשללעולםונכנסיםהשפלמןמתרוממיםאנועל-ידיהןהיפה.

הרמונית.יפה,

נטר"שהואישאבלהיפה.אלשבטבעהנשגבאתמנדלסזוןמקרבזובדרן

של·דעתןאת nההרגשותעל•ןברב"מכתביםמפניושדחהואחריאחרת,לדרךכאן

ארת:המושכתחזקהפעולהכלולכןלפעולה,מתארההאדםנפשכידירנו,הצרפתי

ארתה.לקבלההרגשותעל-דברשלוב"רפסרדיה"נוטההואהנאה,להוגורמת

-הנשגבאתשלותורת-היופיאללהכניסמנדלסזרןלפניאחרתדרךוערד

פותחהואהאלההשעריםאתהרחמים.שעריאתלפניופותחהואהרחמנות.דרך

זה.ממעשה-גבורהלנושישההנאהלבנו.אתהמרעישהטרגדיה,גבורלפניבעיקר

שהו.אבשעהאפילוהגבור,אתמרחמיםאנומצרה.הנאתמעידהיאהבימהשעל-פני

אר.תרשמעליםהפושעאתגםמרחמיםשאנוכמוכן,על-ידיאובדהואאםפושע,

הזחהרחמיםליסודבצדקו.האובדהצדיקאתמרחמיםשאנושכןומכללגרדום,

אדםגבורתהנפש,גבורתדוקאלאווהגבורההגבורה,יסודאתגםמנדלסזוןמוסיף

אותנוומקרביםלבנואתמושכיםאותנו,מהניםגבורהמעשיכלעצמו.עלהמתגבר

הגברר.אל

הדברטבעימנדלסזון,ובידלסינגבידכידוע,מחלוקת,היתהזובנקודה

המתבונןלמנדלסזוןגםהואטבעיאולםהנפש,גבורתשדרשהלוחם,ללסינג

מנדלסזוךהלןכאןגםגבורה.מעשילכבחפץשמצאהאסתיטיקן,והמסתכל,

אחדו.תאחת,בנקודההכחדתוכרזהיאשלמותוכלשלמות,היאגבורהכללשיטתו.

היפה.רגשההרמוניה,רגשאתבנוהמעוררתזוברברי,
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זרההרמוניה,אלמקרםומכלתמידאיפראחוזרתמנדלסזוןשלתורת-היופי

בידרעלהביותר,אליההקרובהבתורת-היופי,שכאןרוחן,שלהפנימיתהנקודה

בידיעלהשלאמהואכןשלמה.שיטהמעידממנה·וליצורולהרחיבהלפתחה

מנדלסזוןהיהלאכאןהיופי.שלזהבמקצועבידועלהמקצועבשדםמנדלסזןו

רקלאומגלה.מחדשגםהיהאלאבלבהאחריםשלרעיונותומסבירמבארמסדר,

אלאמנדלסזון,גלההיפההאמנותובתכונתהיופיאמןבתכונתרביםדקיםקוים

עולמותלשנישלישילעצמן,ונבדלמיוחדכעולםהיופיעולםאתגלהשכמעט

מסייםרקמנדלסזוןהיהלאכאןהרצון.ועולםהשכלעולםוהידועים,הקבועים

היההואחדשה.פילוסופיהתקופתמתחילמעידהיהאלאישנה,פילוסופיהתקופת

בספרר:רקלאקנט.מימישהתחילהזוהחדשה,לפילוסופיהדרךסוללכעיןכאן

לזרבדומהוהרגשהרצוןשכל,שלהגדרהלמצואישב"מארגענשטונדען",האחרון,

לזרשםקרובההרגשת-היופישלההגדרהואףהחדשה,בפילוסופיהמוצאיםשאנו

הפילוסופיה,תולדותכותביגםשמצייניםדבר-זרחדשהבפילוסופיההרגילה

במאמריומבדילהואהרבהקודםשעודאלא-מנדלסזון,שלבכבודולהקלשדרכם

היחסוביןבחייםאותםרואיםשאנולדבריםשלנוהיחסבידהאסתיטייםובמכתביו

ונבדלשונההואהיפהשעולםהיינן,באמנות,אותםרואיםשאנוכפיאליהםשלנו

דברלעצמו,מיוחדיםחוקיםעםלעצמוונבדלמיוחדואי-הרצון,הוצרךמעולם

ישכברזהאתואףאחריו.שבאהזוהחדשה,האסתיטיקהבעיקראליושהגיעה

לרעיון,מזהעדראחדצעדרקוהןתועלת.כלתכליתואידהיופיכיאצלו,למצוא

שנאואלההרבהאותושפתחורעיון-התועלתלגבולמעבררקמתחילהואכי

מנדלסזון.אחרי

>,., 

הרגשתהיאובלהזהוהיופיההרמוניהאיששנתןמהכיהוא,פלאהאם

הגומלהואהזמןהזמן,ב·תוןתמידנעשיתהןשהיאפעולה,כלאליו?והשאיפההיפה

הנושאתהיאהיאאמתשלופעולהבכורים.ולידיבשולגמרלידיאותהמביאאותה,

עתהלנוהואמההזמן.נמשןהנובליםפרחים,אלאאינו-והשארפרי,תמיד

כתקופההעבריתההשכלהשלהספריםספרזהמנדלסזון,שלה"ירושלים"

הספרןעתההואמה-שלנוההיסטוריתלהבנהגםאלאלנו,רקולאןהראשונה

ספראלאבעינינועתהאינוהיהדות,שלעמוקהפילוסופיהבוראושבני-הדורהזה,

הבדללהבדילמנדלסזוןאמרבוולשעתו.לדורובעיקרהראויפובליציסטי,

בעמדםלבני-ישראללמכשולתהיהלאשדת-ישראלכדיודת,המדינהנידגמדו

,.1 
\ 
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אתכןעל-ידילהצילרצהגםהואהמדיניות.והזכויותהמדיניהשחרורסףעלאז

המדינה,שלהמושגלגבולימחוץבסיסלהםשימצאוישראל,עםואתישראלדת
היסודיתהההגדרהמכאןהמיוחדים.ובחייהםבהםלשלוטתוכללאשהיאבאופן
לבוראו.אדםשבידענידהיאוהאמונההחברהשלבאת-נחהיאהמדינהכינספר,

רוםעדהקרקעמןולמעלה,השטחשמןמהאולם ;למדינהלחברה,נמסרהשטח
האמונהברשותנמצאזהליהודיםהדת.ברשותהאמונה,ברשותנמצאזה·רקיע,

דבריעלמצרהאינההיאחפשית.בהכרחהיאהזאתהדתהיהודית.והדתהיהדוית

עללצוותיכולותשאיבדאחרות,לדתותלמופתלהיותצריכההיאבזהכיאמונה,

המחנכותמצוותישהיהודיתלדתאבלבהן.מאמיניםשאינםליהודים,אמונהךברי
רקולאמנדלסזון,מאדמקפידהמצוותמעשיעלהאמונה.דרךאלהאדםאת

הומברגלהירץבמכתבוגםאלאלצבור,לקהל,מדברשהואבמקוםב"ירושלים",

המצוות.מעשיבקיוםנזהרהיהשלאידידו-תלמידו, ,) 1783בספטמברכ"ב(מיום

דבר-המצוותמעשילקיוםשלוהאמתיהטעםאתגםמגלההואזהבמכתבו

היהודיםאתלקשרוהוא:-סופיסמיםבקצתאותווסבבב"ירושלים"אותושהעליםי
אתסמולנסקיןמאשיםשבההאשמה,מנהגים.שלמעשים,שלממשיאחדבקשר

המצוות,מעשיקיוםעלהכלאתשהעמידבזה,ברית-עםהפירהואכימנדלסזון,

מצדמתנגדהואגםכישאםכהן,חרמןממנולראותבוראיוהעמיקנכונה,אינה

ויהדות","אשכנזיותבס!(רו-בכל-זאתמצאמנדלסזןו,שלה"מעשית"לדתאחר
צדמכללהשארבוהסכנות,מןהיהדותאתלהצילחיתהמנדלסזוןשלבובתוכי-

להצילתריסאזבקשהואהגויים.עולםעםהראשונההחברתיתההתקרבותבשעת

לראיההלאומית.ההתיחדרתזה,אתקרואיםשאברכמואו,היהודית,ההתיחדרתאת

צדכלמפניחשששמנדלסזוןזה.עלבצדקכהןמראהמנדלסזוןשלבובתוהי,תהשזאת

ב"חבוךלסינגידידושלהרעיונותאחריגםנטהולאהיהדות.שלמשיחי-אוניברסלי

הנצררת.ושכבתההיהדותביןהגנרליםטשטושלכלבחששושלן,האנושי"המין

לאבררכםפילוסופיים,רעיונותברשישפובליציסטי,ספראיפראהוא"ירושלים"
חדש,ברואיאיברהיהדות,הןשהןבספרהמעשיותהמצוותשלהיסודגםחדשים.

סירם,גמר,בסרח,זהראלאשפינוזה.דברישליזרענסרחדרקאבזהלראותצוידולא

התיחששמנדלסזרן(הרמ"א),איסרלסמשהרבישלזואולי-הישנההיהדותשל
אחריו.

דוקאהואלנושנתןהחדשמבדלסזון.ובלשנתןברואיהחדשזהרלא

והשפההתנ"דהדגשתמבית-מדרשן,שיצאוהתנ"ך,אלוהנאורהתנ"דתרגום

שעשרהןהדמבית-מדרשן,שיצאההתנ"כית,המליצהאלוהבטיחהנעלה,היפה,

שלנו.החדשההיופיהרגשתאתוהצמיחושהולידוהןהןהעברי,במחננופרי

רה"שלמרת".ההרמוניהאישהיופי,מאיישממנו,שיצאהזר

~ 
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היולהגםהזאת.ההרגשהגםהתחילהממנולאכיונדע,יוםיגיעאולי

יסודותעלהרבהשהשפיעובלבהושפטסנורילייבביץרקולאבמחננו,אבותבוראי

התחילואחדדורלפניאבותיה.אבותהיומנדלסזון,שלוההרגשההמחשבה

מזמןהחיצוניים,המדעיםתחיתמזמןבאיטליה"התחיה"ימיאתלמנותהחוקרים

"התחיה"ימיראשיתאתרואיםעתהוכדומה.העתיקיםברוחוהאמניםהמשוררים

הנסתר,בדרןהיאאףבאהה"אלילות",אלוגםהבהירות,אלהנוטההתחיהקדום,

האנושיתהתחיהגםוהאסכולסטיקה.ימי-הכיניםשלהנוצריתהמיסטיקהדרך

בימי-הכיניםאבותלהישמנדלסזון,מימותבספרותנומתגליתשהיאכפישלנו,

לבקשעודכאןישוהרבהבדיוקבסמנולאעודהאלההגנרליםגבוליהם.ועלשלנו

לפניבספרותנוושםפהעודנמצאתהיופי,הרגשתאוהיפה,ההרגשהולמצוא.

למדרג~הגיעהואילוממנו"נסתר",בבחינתחיתהמנדלסזוןלפניאבלמנדלסזון.

כלל.גםלהי~תכןלידיהגיעהואילומכאןפרט,רקחיתהמנדלסזוןלפני 1"נגלה"

נפ-עםשלםחבורארתהוחבראחדהיופי;שיטתאתבנפשושגלםהאישהיהמנדלסזון

בליולכןמאליה,כמעטכאןהאירהנפשי,ארושלרם,בארוכאןהאירההיאשו.

זכה,והואומבית-מדרשו,ממנוהזההאוריצאלהאיר,מיוחדהכונהכאןשחיתה

שמו.על·תקראבישראלהחדשהשתקופת-האור

תרם"ט.אורומנד?סזו;,דת 5חר 5שכחמאתיםאת 5ם 5

~-

'p~ 
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הכהןשלום
לו.גורלשיתנורביםימצאולאזהכהםולששלבשמועתהבקראי

תבניתאתרקידעשעברהדורגםשמעו,אתשמעשלאכמעטהאחרוןהדור
הסופר,קסתיהודהלבניללמדוטהורה,צחה"בלשוןשכתבשלו,מליצות""אגרות
היהדורותשנים-שלשהלפניאולם- 1וברית"שלוםדברילרעהואישלכתוב
והמליץ"נעים-הזמירות"באשכנז",המשוררים"שרהנשגב","המשוררהכהן.שלום

 • 2והמפוארהנשגב

"המאספים"דורההוא,הדורשלהמליציםאחדרקהיהלאהכהןשלרםאכן
הכבודהיההואדורו.בבישלמליץחכי-אםהעתים","בכוריוהאחרונים
המליץהעברית:ההשכלהשלהראשוןבדורדיזלהירץבפתלישיהיהמהלשיר.תם.

בפשראתעליהןושרפןהחדשהוהדעתהנמוסירתרעלהאדם""תורתעלהחרד
-קלופשטרקשלהדתית-המוסריתוהשירההאודותימיהימים-רוממהבשירה

באשכנז,זראנג"אובדוה"שטורםהרזוימיהימיםהשבי.בדורהכהןשלרםהיה
הראשונים,הגיטריוצאיהעברים,המשכיליםשלהגעגועיםנושאהיההכהןושלרם

בעימותושכרובם,החייםתפארתוהיער,השדההדרעלוהיפה,הגדולהעולםעל
תקס"ט-תקע"א,לשבתב"מאסף"שפרסםהשירים,ביןהסתר.תוגתוהקיץ,האביב

אללאהבהבמשךלברהגפן"."שיררגםהסתר,הקיץ,הבציר.עלשיריםמוצאיםאבר
שיריוביןתמימים.ברהואלישריםחיי-הודאלהקדומים,החייםואלארץ-הקדם

~A: 

היפה,האידיליהמןברישאבלאחרת,לתכליתבכתבשאמנםשיר,מוצאיםאבר
ובעימותה:בחבהשביאותרולקחתבשלחתהלבנואתלתפושעתהגםשנכחה

~ןםרץ $tןדי iJגיןנ\חרת, t'~י~לגיעל

סןקיג< ת~~ג:~סתדז;א~יtאדת~ם

f יןר~ץכע~P.v דריםtS נרדרםtנ:יננn • 
't ךנ\ו:יח!P ~~ינדג;ויר 9 ן~\ =t ק.ךנדQ ;>ךגרג

-~:זיח 1*ר'ס v:;וי~י=נף.ע.להקדל~יו
~~וברגה\ר~ל~ל.יןר .v ז:;rrיויקדת~לז:יי

 rט uדrrול.ר , /f ~ o .ה~ fiiiJ~ית rpQו,יכי~ין

ך~חן, Qל~גיע,~רotיף /oזז tכו:זל~ף

tז~סל,ת tן.ןד~אדתרת. 9~מרק.דןו,יכים,ו,יכ~מר

' rr' ו.כקדל~לt ל,תQ יQ אל ם<ג~~יר!.)• 
 .ם~ /fio~גירן q ~גן. י~ז:;ו,יכ,, iiJ~ת

זמר.ז:זזץ1לי~~לע.ל.יז.פד. !:lס~לזנ~~ש
 .~פ~,ער-iע,~קים lסרריםיtאדתן~אן

כיחדת.ריחבתנןשדיעשנייחד  " •- •• 1זז• .• : ."--

"' 

qtp זקןt.f זים:t~גןל·רצדן~ןם,רt1 .גיסד

 ,\קן'*ז-ורןהקדלךג:ייתו. Qצאןג<לךצדן

t? ןt?.' ז'יM \ .~פרת!:ך~ירלסב~o/ ,\לפ

 •סל t~יוגים tל~ודךא~ל~ג<םם fלtז
הנדפסכשדים",באוראברהם"הצלתהשירמןחלק-הזההאידיליהקטע

גםבכל,האידילי 1-קדם""מטעיבשםאותרשקראהכהן,שלרםשלהשיריםכקובץ

הידועננית·חדפוםראשונהנדפם )" iצפואדמת 5טקדם("מטעי " bקד"מטעיהספר 1

רנות.פטוביםנדפסהואהנח~.ש'וםחבראשריושר","כתבחאגרוזשבשטרהדבריםוב! 1

תקצ"ח).(ורשה,הדורות""קוראספר 5נחסנמתושי"ראותוקראכשגבמשוררנשם 2

 5ש iםפר·זכרונעיזא iשהבמכתב,זקששניאוראותועטרכאשכנז" bחמשוררי"שרבעטרת
כנראה.נעצמו.המחברשתרגמואשכנזי.תרגוםעםתקס"זבשנתחים 5נרדהינדנחיםף 5וורני 5ש

נכינ"מכתנינדפס-'סריסהוויומאירנתבאשריוכי\,טר 5דמח"וכימיהעבריתהשירה

שנדפסיו, 5אבמכתבואוטויצחקאותוקראדורנו"זמירות"נעיםתרנ"ר).(רינה,טריס 55קדם"

חירשצבי 'ו(רביםים 5משכיאותוכנוומפוארנשגביץ 5מנשם '.וחוברתיצחק','ב"כוכני

ספר 5הרבהכיחודוטור).נספר"נ"זכרוזטריס 5וי 5חמאירהדורות","קורא 5בהסכמתוהיות

מחברת ,נ" 5תר(אמשטרדם, " 5תנ,,פנינספרוההמנורניםזוז 5מנדמשהמנני·דורו,אחדבשבחו

ואור•צאתקע"ח)(כשנתמספר·שניםכעכורכיעדהמשכי?ים,כעינימאדחשובהספרזזיח

·ידי 5טנ"מאסף",נינתיםשנדפסוהחדשים,המשוררשיריוכהוספתהאשכנזיהתרגוםג'ישנית.

 !מחכביותצטב'הדפיסו'~נגש-מרוח,דנרג 5גואברהם-נ'יציהי 5ממשניאחד

וטריסגםיושר"."כתבנאגרו!נאהוחמחברחמו''ל iניזהבטני!יפת·המכתנים 5ח . 5מכוקו

נשרים"נאוראנוחםת 5"חצהשיררב.ערךלןונותז ) 137 'ט(נספר"נ"זכרוזחדנואתונ-ספד
וי"- 5חיהודהו'כשירינשגביםורטירניםהשכלמוסרנדרוונונהזיומלאיםשיריו"כל :)א"ב

בראששנדפסהמשורר. 5אבמכתבויר 5טמרבד(הואד 5חו iטוגניעקבעו·ידינית 5פונסהודגם

....., 
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חוזרתעקבותיה,עלבפעםפעםמדיהיאחוזרתשכאילווהתמימה,השרקטהבלשון

שיריו.בידהיחידאינוהזההקטע-וקשה,כבדהמלהכלזכרלמחותכמורגשנית,

לבומאורעליהםשופךהואתמימיםנרהואלישריםאהלאלמגיעשהואעתבכל
ךודעל 1הכהןשלוםשריל"גלפניעודלו.אשרהנפשיהשקטומןהרן

נוסח.ובאותולי,זיובו

t3 ;זר~~ןי~' Q ר~~ו;נ~~\ךים. 

לסף· qב הר~?~:1ןךה.~לד 1vfו.י~לזז
~~זזר\גדת .Pוןוגוט

\! P. ו:ולירR תtp ;ן

'ה ij~וד~לז;רףריריבדת
 .;·ל~'סןא;:זליף

-שלום"נאות"סתריאחרילנטותמסור.תמעיןהיתהההשכלהלספרות

שלהנטיהמעיקרבזההיהונו'.עולם"הררי"הוילוצאטו:שלבמונולוגשלוםכדברי

השאיפהומןבכתבי-הקדושזכרםשבאהפשוטים,הקדומים,החייםאלזוספרות

והחריפותהפלפולאלבנגזו-היושרואלהפשטותואלשבטבעהתמימותאלשלה

הלכתזושאיפההרבות.והתחבולותהרביםהחשבונותאלבבגדושמסביב,שבחיים

םןכברזהשנטתההאשכנזית,הספרותבהשפעתההשכלה,שלהשניבדורוגברה

לפי-דראנג),אובד(שטורם nרהדחיפה"הסערהתקופתאתועברהההשכלה

והגיעהוהשאיפה,הדחיפהסערתשלהתקופהאתאו-זותנועהשלהפנימימובנה

שאיפה mהדחיפהסערתהרומנטיקה.שלראשיתהועדהגבוההקלסיציסמוסעד

היההחביבהגבררהטבע.בחיקהנפשאתולשפוךהלבקצתלערותהיתההעברית

אתששבראברהם,גםהמשורר.הרועה,-וביותרשדהו,חלקתעלהחיהאישעתה

הכהןשלוםשלבשיורנעשה-המשכילללבמאדהקרובטפוס-אביר,פסילי

ואתעדריואתרועההואשםקדם",הרריבידמנוחות,מיפלגי"עלרעה.ול

שלההשפעהבתקופתהשלםהאדםסמלהטבע,אלהקרובלאדםלו,מחשבותיו.

ומרגישחושבשכן-שלבומכלומרגיש.חושבלבלומחשבו.ת,לו- ,,סווקי'זי'

רעי1;כאהבתהיעדווהואנגןומיטיבעיניםיפהבצאן",הרועה"הקטןהואהןלזר.ד

אישהואאחרים.ונפשנפשועלונלחםבמערכהעמדגםהואנשים.ואהבת

הגבור.-הוארהפגערת.המאורעות

ןדעדה").ה 5בגינפשרגשתומעדורנשגביםרעיונותא 5"מהשירכיואומר,הדודות","קרואספר

 . 1840כשנתנדפסהתרגום

 • 5חנ"קדש""מtנעישבספרדרו"חיימקודרתחד·~יםב"מזמררים . 1
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מאדמפורסמהשחיתהדרמה-האפרתיליוסףשאול""מלוכתבדרמהערד

והראשוןהראשחראכיהראשי,כגבורדודאתרואיםאנו- 1ההםההשכלה.בימי
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החדשיםה"מזמרריםמלבדאשי·והרוגבהזרדהיההכהןלשלוםאולם
הודועטותתפארת"שיריהכהןשלרםשרשלו,קדם"שב"מטעידוד"חייןנקרררת
ישיבןדודישראלזמירותנעיםיעקב,אלהימשיחאפינורוחעוזנו,לגאון

גבורותיוועזוזאלהיריראתחייו,נפלאותמספריםנ"ע,ע"האלרשיולמ

ברינה(נדפסדוד""נירבשםשקראוהזה,הספר ."םירישםירשעבונגינותיו
שיר·שםאתהסב(ויזללויזל.תפארת""שירימעיןעבריאפוסהוא ,) 1834ב:שנת

על-פניהוסיףשבכל-זאתאלאת,ראפתשיריאל-הנכריהאפוס-הגבורים

ב, wתקפבשנתןבקןקןיתק"פ,בשנתכ?גובאחן·כךתקנ"ד,בשנתברינהיצאהזחהספר . 1

תרמ"ה.ובשנתתד?"אבשנתוברושהתקפ"ט,כשנתזבדינה
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ונפלאותי"ו'וזוזעוה,תהלתמספרים"כולםהדברים:אתשבשערהראשיהשם

הודועטרתתפארתירי"שספרו:תוכןאתהכהןשלוםגםצייןזהועל-פיוכר',

ו"רותיוגבזועזווכר,חייונפלאותמספריםונו,ובזועןוגאל

קלופשטוקשל"המשיח"-הדתיהגבורשלהסמלרחףשניהםעינילפני .ונו')
לעמוהמושיעהעברי,המחוקקבעיקרהיהדיזלשלהגבררואולם-מרפתם,היה

-בן-מנחםבימיהשלםבן-האדםסמל- 1ובתבונתובחכמ•תולעולםומאיר

אלהיל"משיחשהיהנגן,המיטיבהרועהנעים.:הזמירות,הואהכהןשלוםשלוגבורו
ומרשיעים,משיחיםאלעניזלשניםהיהעיניהםלנגדשחיתההדוגמהעל-פייעקב".

המיטיבהרועההמשורר,משיחורזההמחוקק,הנביא,החכם,שלוהמושיעשזהאלא
ושבומתודהחוטאגםוהואוהיצירההטבעמעינותעל-ידהיושבבן-האדם-נגן,

בתשובה.

שלאחדלסוגשניהםששיכיםהללו,האפוסיםשניבידההבדלכאן

החכמה.גבורתאתבעיקרמספרדיזלשלהאפוסהדתי.האפוסשללסוג-אפרס
שידסמשה,ואנשי-הדעת.הדעתתהלתאלאבעיקר,מספרהואה,תהלתאתלא
יתרו,ביתאלבאוהואהחכמה,בשבחמדברוהחכם,הבבוןשלהטפוסמןבו

המדברותרכות","עלמות"משכילות",בנותמוצאהואושםהדעת",איש"בית

השיר(ראהחד"חןבתשואותרך"מעבהלהןעונהוהואנרעם","אמריאליו
להך:אומרגםהוא .) 53-45ע, ,'אחלק , 2תפאר.ת"מ"שיריהשלישי

~ v1 .י~ילדת~יכ~ידנכי.ז:ייrtה~ו::נ~ס. 

p ז,ק;ז~ ז.?י:נ~ידםידםפדוץבןיםס~ר 1 ~·ל. 
 47ע'שם,

ם i;'אר ',חת 5תחמספריםחשיריםכינאמר,תפארת""שירישוהשערעו·פניאמנם . 1

שלהאפוסגםשחיהכמוחרתי,האפוסאת-חוחיתית 5רחתכהמגמהאתמצייזרקזה

חרבתמגויםותכניתוהספררוחאתחכם.ןח wח"מושיעמשחעו i;'ריזשןבעיקןןפשטןק. i;'ק

משה:חתגורתופניהשני,השירבראששבאוהדברים

!i! ותiלמו,~;אור•זד'~יר-~וכרן~

למועוןרא 1ת י~;:-זtמר~"ייו 1!1

מו\!(יןו,~יש ה,ל~~~ת\ןכיאוןף

 ז;;י~~ ל~('!ז?'ע,ש\~ים~ל.י ·~

 .ןנ'ן;:~ן.ןווות:;זזtןץ\לגו~·

חכם,גםיחיהחראארוםקורפשטרק,שוגבררראתהרבהמזכירריוד·השעשרעיםח"מרשיע"

הארץ.". ,•גרייגםכי·אםנובר,ועמוואתורות,ומביעומחוקקתנו,פניהמגיהנארך,אדם

 • 1858משנתורשההרצאתתפארת""שיריעו·פיפחמצייזאני 2
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זהלכגוןשקראוכמו-מורדי-אור"חשוכים",כמעטהיומדידרועי

יתלוצץ".כלש"עלוולטריני,משכילחפשי,חוקרמידהיהפרעהאולםהמשכילים.
לאספרעליזכרו,"לאאשרכאלה,דברי-ארןדבראלחים,אתהזההרשענאץ

 :'האליהםנראהכיהאומרים,ישראל'עםזקניאלאומרהואיכתבו".

 .ד~~רי t:פדלבזכ;כ~ילשזםליזכלילה

מ~~ינז.נ:;,ןם 15~לי?.ם~ל~ן~ה ל~~

וזוכ.נ~ידנדתrוזינכס,~זבה t1ך Q ז:' 13

 ; זע~'yז~~ים 9~ץ~םמד?.ם f~ןאי 1חד

יקז Q ~~לrךקדר~םסם.ידןנזיםבלוי ה~~

~~יםז.זנ;ומזנדת~;ך~ילז~ו;זק,ר~'וב

 76-75ע'שני,חלק

שעל-יודעיםדיזל,כרוךההבילר,מחקרשמרוב"יודעים",לאיזהלדעת,קשה
שלפרעהמלפניהשיר,בחמשךמוצאיםשאברכמרמלפנים,נשמעעודאודותיהם
המשכילשבידהוכרחעצםכי-אםעיקר,כאזהיאההיסטוריהלאאולםשעבוד;
לחיותשנדמהדבראיזהנראהראםבטבע,ימרטובלחרקיםכיהאומר,הכופר,

המשכילרביד ,) 22ע' ,'גחלק(ואחחראמקרחארמחזה-כזברקהטבע,מןיוצא
כאלח,ומופתיםאותרתחךהמכותעשר-וכמופתיםבאותותלוהמוכיחהמאמין,

הדעת""מואסדיזלשלבאפוסחראעמלקגםנח".באלישהחרקים"לחפוןכי-

 .) 11ע, ,'ו(חלק

הכהן.שלרםשלבאפוסהםכךלאאולם 1ריזלשלבאפוסהדבריםחםכך
כאןחראדודהרגש.גבורחלב,גבוראלאחזה,האפוסגבורחרא-הדעתגבורלא

המשוררהימים.משכבראותריודעיםשאברזהוכר',ים i.יפח-חעיהאדמוני,הנער

לפי-טעמו,יר·תר,יפההתמרנהאתלעשותכדימשלו,ונוגחאורקצתפההוסיףרק
-לפנינוולהעמידוגבוררפניאתלנרלתארבאכשהואיותר.לפי-טעמו,ומזהירה,

כילנר,מספרהוא

ij ~~ך:;ניץ ש:;~ t זרקיגוגול·,גיהד:;

::ז~ןץ~נ nעל-צחוזוכ:פ~זכןס'דם

 , 1ג'ה 1זק;לדןןד,בד f~זiייו Q ~~~חדז

רבן•,'ו~יןr:כדבינ~ם .v ה~~~םגנ$ןמד~ינער

 V' 40רון,ניר

/ 

בעיניטובושכלחןוהמוצאדרכיובכלהמשכילהנחמההנערפחחרארדד
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לרגליו.רשתהיוםכלופורשכל-היוםעיבועליוישיתאשרהשטן,בעיניגם:זל,
אתידעהואונעימות.מורוותהרבהידעהונפשוותלאותבזרדיםשבעהוא

את-וההפכיםהניגודיםאתידעבנפשו:גםאותןידעהאיבה;ואתהאהבה

שלוההפכיםהניגודיםאתגםהסוער.הרגששלוהמעמקיםוההפכיםהניגדוים
אתלעשרתהרוחעליוותהיהמנגןלברעלכנגןאשרהאיש,הואוהתשובה.החטא
ההם.הימיםשלהגבררהואהרע.אתרגםרבני-אדםאלחיםבעיניוהיפההטוב
 .וו-המשוררהגב

הואגם-אליוומתנכלאחריוהרודףשאולדוד,שלוארינומתנגדוגם
 n"שמואלבספרעל-אןןןתירקראנומאזשיןענוהושאול,אותןאלאבעיקרןאינן

עלכי-אםדעות,עסקיעללגדולה,שעלההקטן,דודאתרודףאיברהואשלנו.
העזההשנאהוהשנאה,האהבהאישהואגםקנאה.עסקיעללגמרי:אחריםעסקים

ולהנבאלהבעיתובפעםפעםמדיבאהאשרהרעה.הרוחעודלוונוספהכמות.
ההם.הימיםגבורהואגםרעות.לו

לאהכהןשלרםדיזל.שלהאפוסעלעולהויבבאהכהןשלרםשלהאפוס
רב,אוןהמלאההשירהאתהגבורה,שירתאתלשירמדיזליותרמסרגלזזיה

עבותמהרוממה,התרועהמקולעל-כל-פניםישלדיזלאדרבה.מרחקים.הכובשת
דומההכהן.שלוםשלבספרויותרלמצאיששידייםדרתוסיאולםהשירה.
בוישכיחודיותר.ואנושייותררזןטהורהואשלוהשיריהקולגםכילפעמים,
אנוש,לבומרעידמחרידמקרםאלמגיעכשהואהאנושית,הטהרהמןלפעמים

שאולמאתהימיםכלנרדףכשזרדהנפש.תנועתאתלעוררכדיבושישדבראל
אזבמערה.שםיושבוהואעין-גדי,מדבראלבאאשרעדלמקוםממקוםבורחהווא

בו. f1בךה pס'fנסי p:~בךיי 11'נ~ךןד

ל;ל;~ןו;ב:תןןו;ב;ה~ט #fלמד~יב 9ן
 .~~רשא.ןן~ל .ף~~צ 9ו~הדוה a~ין

f רד ש~~-לQQ .ה~ P, מ~שניולבטדף

-t ן:ז?יםQ ל~ך';ירדת. Q נ~יבa נ.ן~רז

ה. 1ז;וטנדז;יג;ויו Q ~ז;ו~ןהלדור לי?.~ Qו
 152-151נוי ,,,,גיר

דממהקולנעים,ן"קולתהלותירשבספרקמ"בהמזמוראתאזמזמרדוד
בשעתפעמיםכמהשומעיםאברנעים,קולזה,דקהדממהקולהשמיע".דודדקה

מראהזהגםאבלהתהלים,קלוהואביותרכאןהנעיםשהקולמרבן,קריאת-הספר.
שלהשירהקולותאתשירוספראלקלטשהמשוררשירי,חושנעים,חרשעל

1 
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דבריובתרןיפהמקוםלהםבצרסרב,מקרם-מקלסלהםשמצאוישהתהלים,
ההקשבה.ואתהדממהואתהשתיקהאתלהםמסביבונטע

הרוחותיסודגםהואהכהןשלרםשלשבספררהשיוייםהיסודותמן
"הצלתבשיר(גםלפנינופהומלאכיםרוחותשלשלמהמלכותוהמלאכים.
להצילהחפציםשרפי-קודש.ורבבותהשרמיכאלישקדם"ש"במסעיאברהם"

-הלהבהמןרמרציארהגחליםאתלוהמצנןורפאלמכבשן-האש,אברהםאת
עלומיובעצםראשונהלפנינומתיצבכשזרדהעתיקה).העבריתהאגדהעל-פיקצת
 1וויפינגהרבכל

~ך~הו;בזו;;ם~לים~דאדת~זipןפו~ז

~רסם.~לו:דיר f. .ם?~ס~גים v:ב f.לrךזדת
~רו.(~ירים~ל;:זיםגי f~לסויעובמר

~r 

 40ע'שם.

דרכיו,בכלומצליחלמעלהערלהכשהוא
tt$ ךעדךרוQ ,יאדלה 11ר~ע,רה~יםrrו;ב~ו:זת

מת. 1ו~יזןגזשז·ב~rורדק 1 ~~~כק

-------- --- --
יכי··::זz;רל~רורים wןגזיוים f!סו;בז1f•חדתבמר

 70 ,,שם,

אזעליון,לאלתהלרתיראתושרבישראלחילערשהכשדור
בדז;ןירו.ךךדשםרדם Q~לי~~נ:זקים~ם

אזוחוטא,הרמהממעלתוונפלוכשהוא

 .וי~~ר Qלדם rfל~כי Qרדם. Qז.;אtקחו

~ליi.ות.שד.ן~גיד~tזfו;~יםנו fךדיצו ?jס
רכן•.ןסויעי;::ןלו~ים Qךד~ילים,ךקדו~נזיוים

 105ע·שם.

גרברת.השטןוידבעל-זבובלראשעטרהאזערטריםהם

ההםבימיםבישראלה"משכילים"כייעןולהדגישו.זהדנולהטעיםיש
אףבגברליהמבראובמנערהגדולהמלכות-הרוחותעלהמאמיניםעםערדנלחמו
ככל-ארתהרויחקשלוה"מרזה"כבפיאתקצץדיזלהירץ(בפתליחזיונם.בחזון

מיבדיס.פואבקרזרדאגדה;גםארחלוםמראה.זמירן,ברשישדברמכלהאפשר
 nב"עתליהיפיםהיותוהמקראותאתוסוסעקםרמח"ל,שלתלמידןעןןשהיהמי
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שלאכדירקשלן,עתליה""גמולאתחברעל-פיהםאשרומטסטסין,ראסיןשל
 . 1בחלומותבאמונהלטעותמקוםלתת

-למופתהכהןלקחשאותולספר,כאןכנראה,היתה,גדולההשפעהאמנם
רכלואופניםומלאכיםשרפיםכולוהמלאספרקלרפשטרק,של"המשיח"לספר
"המשיח"שהשפעתמעידים,דוד""ביובספררביםרשמיםחיות-הקודש.מיני

מהשפעתויותרהרבהגדולה-מאדגדולההיתההזההמחברעלקלופשטוקשל
וכקלופשטןק,יעקב",אלהי"משיחעל-ה"משיח"עלשרכמוהוהואגםויזל.על

הואגםשרעלי-אדמר•ת,בדרכוהמשיחעל-ידיהחוטא"האדםגאולת"עלהשר
אותובתןהואגםבדרך".חוטאים"להרוותשבאהאיש,על

לה. t9נןםלדגיק thיכל.כי f1!ליימר~ת

דש.גן. a;א~ד ל;:עד /oר fנד~ש.י' tiיאנל

: P, סכזד~p ויכ~לל;ש'ןנ , ן~~\ 1אq .\ו,וה

 7 1עשונתי•).("tכוכתחבוכת•חהרוונ•ר

למדתגםכי-אםהספר,בכלרבערךן \'iנבלבדהחוטאלתשובתרקלא

שלכבספרומאהרבהפההיאובעל-זבובהשטןממשלתגםאליו.הרחמים

הנוצרית,האגדהאתליסודלולקחהאבוד"ב"גן-העדןכמילטרןאשרקלופטשרק,

המלחמהלבן-האדם.מכחםשוחריםוהםהרעיםעםפהבלחמיםהטוניםוהמלאכים

הואגםתלויכמעטוהדברלו,מחוצהכי-אםהאדם,בלבלאהיאולרעלטוב

ב"חביבה".

קדושה"."אםחיתהודודשאולבימישליהודיםלידי-כך,הגיעהדבר
נאיםהםזן,מדרכםושביםמלן,להםלבקששמואל,אלנאיםכשבבי-ישראל

קברה:עלמתפלליםהםלבםובעטוףרחל,קבורתמקוםאל

וכר·. ף'~!ו:ו~נiי~ה tי ה;ז:;~~ז:: !קדד~ה~ם

כלספרלספר,שיריםעשרים"המשיח".מספרהרבהישהספרבצורתגם
יראכמרוהואהספר.תוכןעלידברבשירהמשוררשבהלן,פתיחה"המשיח".

אחר·שירו.בהתחלתכקלופשטוק-והרםהקדושאללגשתוחרדפיואתבפצותו

וחףחולל"בערןוהואלחם"ביתנקריתעולם"אורמופיעהראשון,בשירכן,

אשרהחווםאתיחםםפרהאחריעתויח, 5אועונדמתזכרכריעתויה""גמרוראה • 1

וכ"א).כ'דפים-תק"םרינה,-כ'(בהוצאהנית·דרדומוכיערדנשאראשדהנצרעו·דנרחומה

כדירמטםtכםיו,ראםיזמדרךבזהסרכישם,מורחהואהםםר.כראשהמחברהקדמתגםואח

האפשרי".בחרקשאינו"דברואמרשוא

_j 
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לבקשהאומרומורה,סוררלדורעוו,לעםקשותערבהושמואל . nרחםמבייצא
אלחיםקולרהבהשטרחות.וכפירכרועותברכיוישער.צרראלפונהוהואמלך,לו
ונרחם":חמלה"מלאאותוערבההשמיםמן

ל~ף~נע~לעדיזי, ל~~מיrr .כ~יtג-tן~ל
 .~ה 1סח'לא ר~~י.יןגז~דיו;וה·~מ~ם

------- ------
Q גו~יזי~אנ:ייf ~~ז w וק~סהן,-~ר~

f קי,ר~נכהו:זיויt~וזב~~ rp וגי;:ז 1 ~עד.

 ,ש~~~זכתב~ר p: ,·ו:זי t?'Qלגרןענ~r:יי
 • •ז •

י· 9ס ~ה~ t?'Q ~ןחדר.חדדראעז:פרה\  ... •ז. ···:--:-

------
:לךז;ןיה\,סודם י~?- ה.!ז:יי. t= ~~ו;ול~יז.ה
-ו:ור. ;t;נאדודע j2~ניה~דח.:בכיתדם 1ה
זז : •• : "

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

 18-17שם.

שהבאתיהחרוזיםאותלעומתווישים"המשיח"שלהראשוןבשירהמעייןכל
שבשיונדבריםבגררוכןכאן.הדבריםאתמלרהשםהדבריםשצלמיה~מצאבזה,

השבי.בשירשםשבאמוממהקלושצל-ועצותיוהשטןמעשי-פההשלישי

הלאה.גםזנן
קבעאשרכפיתפארת","שירישלהצורהמןהרבהגםכאןישכימרבן,

למעלהעיניונותןהמשוררשבהשיר.לכלבחרוזיםפירטיתפתיחהדיזל:אדחה
בני-אדם,אלכברשיםדברימדברארבעולמו.אלחיםדרכיעללמרחרק,דעוובדשא
להתבזבזדעתואתרבותןהמאורע""מעיןלברשמשיחארבחכמה,לבםאתלפתוח
הרצאהמעיןהמאורעות,הרצאתבאההפירטיתהפתיחהאחרבמאורעות.זלדררש

הדרךכלוהדמיונות.החזיונותהשיחות,אלדהכנהמבראמשרםכהשישהיסטורית.
המשקל.ודרךהחרוזדרךזגםדיזל.שלדרכוהיאהזאת

שלרםהלן-ומשקלחרוזשלאחרתבדרןלאאמנם-אחרתבדרן
הדאהזההספרשבספריו.החשוביםעללהחשבירכלהואם  1 'שגאחר.בספרהכהן

"לערמתרעשההכהןשלרםששרחלקים,בשלשהזרדיםשירת , 1ותרצה""עמל

 ,) 1812 (תקע"אבנ~כתרווחיים,חינדחים,רווףשוננית·הדפרםחראשרנחנפעםנדפם 1



' . 
2G פראשוניםחכחןשלרםi27ראחררני 

משהמרהר"רהחכםהגורל,המליץלהגארןהלתהישריםלהמפרארההמחברת

בימיכספר-המרפתהיהלרצאסרשלתהלה""לישריםהספרזצ"ל".לרצאסרהיים

בן·-האמת.ירשועל-דברלרצאסרשלהמשל""פתשגןרבים.לחקרייםרזכהההשכלה

רלרקחתרמיתאלהמתחבררהב,רעל-דבריכירהר,לאראישהעםבידדכאהירצא

פתשגן-המשל-לאשהלדרתהיההתחלהתנתןרלרמעםערדוהחמרןלבאת

הראירשורערהלאהחמרן.בתהלתהםגםזכרשלאהאנשים,עלחביבהיההזה

-החמרןשפחתהיאהגסהשהסכלותבערדמחקר,גםבלדהואליהםשכלפה

נצחרנם.אתכאןוארכאילוהמשכילים .שכלדללירשרהראגםהןחרדןהאזהנצחרן

היהרלכןרתקדרתיהם,מלחמותיהםלהםנשקפרשמתרכזראי,כעיןלהםהיההספר

האליגררית,הצרדההיתהבכללכמרהר.ולעשרת"לרקוח"כדיעדעליהם,הביב

הןרבהההשכלה.אנשיעלחביבהרהשכלירת,ה"חכמה"מןבהשישהמשל,צררת

הםרביםלהם.קשהחי.תההגלריה,המפורשת,שההבעהדברים,להביעהיהאפשר

להגיהאפשרשכמעםעד:תהלה",ב"לישריםלדצאסרכמעשהלעשרתבסדאשראפדא

שעל-פיהושלה,תהלה""לישריםמיןהיההמשכיליםשלרקברצהחבורהלכלכי

דאמרנרתיה.תקרדת'החלרמרתיה,עםהזאתרהקברצההחבורהפניאתהרבהנכירגם

למ.והנחרדת"ה"ילדרתמשלאתמוצאיםאבר"המאספים"ימיבראשיתעוד

השתעשע,למעןבסכלות,דבקהבת-צדקהילודתהנהתקמ"ד).(ברלין,סלריב:ר

מתיעצתלבתה,מרהתהיההזאתהחברהאחריתכיבראותהילודת,אםוצדקה

ולהדריכהילודתעםלהירתלה,אמריהתשיברדעתעמה,לעשרתמהדעת,עם

ילים nתגבירילודת,אללהתקרבמתאמצתדעתכיסכלרת,רכרארתמרסר.במעגלי

אתלהולידיבראררבתחברלרתלמליץלצדןגםלהרתקחדעתנגדילודתלבלהפוך

יחדת.באנהרחכמהדעתצדקה,ארלםמדעת.הסירהלמעןחכמה,מאחריילודת

צדקה,משרתגםיתחברואליהןרלצרן,סכלרתאלשמרעלבלתיילודתאתלהזהיר

(העלילות)החלקיםד·בתרןהמדבריםמעשיהםאלהילודת.מהללילספר

אלהםקוראיםכיצדקה,ביתהכל-אלהבאיםה·בחלקהספר.שלהראשונים

לארתרשיהדעתהמלאהילודתכיהקוראים,בתרןשכלגםעשתה.אשרהמשתה

מררה-דרכה,להירתלדעת,עתהקראהרהיאבחרדת,כי-אםשמה,יקראילודתעדר

"מחזהנדלםהקוראיםיחזדכיעדבחרדת,עללהשגיחלראש,עתההדשםשכלזגם

סרב.בכלצדקהביתאתלנרןאתםבריתיקיםא.להים"

ימי-שלהילדותממעשההרבהישרהבחררת",ה"ילדר•תשלהזהבמשל

עמרק-אחר-כןואררשכללצדןעדות,סכלרתשלהנגזזאתהראשונים.ההשכלה

ע'לרקשהעזהמלחמהנלחמרכשהמשכיליםברדסיה,ההשכלהבימי-ירתרעמרק

הכהןלאד"םראמרנה"ב"אמתהחמרן.השקפתעםשלהםהצרופה""האמרנה

עלרעזה.גורלההיאהומלחמהוגדולרבהראהנגררלאב"גבינה"לבנירב"תפארת

ובספררופתיותעקשרתהליטאיאד"םשלבספרונוספדעדעתהשידענוהנפשות

הרב:הארתםירעדלאשכנראהדברים-רחסידרתצביעותהררליניגרסלרברשל

שלא:דבריםישרתרצה"ב"עמלגםאזלםאשכנז.בארץהראשונים'המשכילים

של'האליגרריהבאמתהזאתהאליגרריהאידההם.הראשוניםהמשכיליםיוערם

שלרם;רהיפה.הנעיםהרגששלהרגש,של-יודעהבבחינהכי-אםוהשכל,הדעת

נעים>שקםחיירפשרסים,קדומיםחייםעלהגעגועיםבדשאכאךגםהואהכהן

החכםשלנתחלהעדרלארהראשמר,עמלבן,כאןלרצאסרשללירשרותמימות.

ה;פיהבתרצהכי-אםאחרת,נתחלהלארגם , 1נפשרחשקההאיטלקידהמשררר

רהעברדד~הטבעעלדנגןהלרןרילןשדהתלמיעלזרעמשלידזהעמלבכנדת.

צדיק,.הואהעין"."חמד.תתרצהעלגעגועיםדברירזנוהלרןרהירפי,רהזרהרדהמנדחה

כי-אם.בעשרן,אתיקנאולאהאנשיםמןבאישיתחרלא 1פעלרתמיםכי

ןק.יענ:.זו tם p:ב fלtןזדת:נ~ל

ב~יוז.כנךזזכבצדת i fזtיf llךכד~;ים

זה·הבלאבלהבל,הראמידר,תרצהאתלקחתעמד.ונלחםלמולדהעומד

חכמה;גברתהמפניהמתפרצת"סכלרת"-האמונהבהבלימאמיןבעיקראיבר

מחיי-העמלהוחרקבך-אדםכי-אם-מקדמה,לרשתואדמותואמונה"ב"אמת

שהוא:רהב,שליבנרהעיר,מעשיריאחדשלבנדהראופוחז.ריקוהואהפשוטים

מובהק."אריססרקרס"כאן

פ:הנתרןאחרים,עמלהרנרחליםהעמליםכאךשהםוהעשירים,הענייםעולם

צרעלהםוהנעיםהיפהגםרהישר,הטובזה.לערמתזהמערכה,לקראתמערכה

ונעלה~יופיבכללהםידרלאמוסרפורעיהם 1תרמי•תמלאהעשיריםדלבהעניים.

זו).חוצאחעו·פד iמציי(אניתרכ"בברושה,שוישיתרבפעםתקפ"ב,כשנתבוכוב,שניתבפעם

זח·עושמספרמחשכר.מכ?ח 5מע 5ח 5חתחחיתהחאיט?קיוהמשוררחכם 5 . 1

(במחברת.הונח tמתאונש?נר 5עמנראגםם 5אריורע.הרנסנס" 5ש"חתרנותע?כספררבורקחרדט

בשעתחופר,ימיזרנוחוארגעגרעיםרבאחבחממכרש?רקחחחתח?חע?חראשרנח)

רבים.אצ??מצראישרחחתפאררתחתח?חואהבתנעמר"."שדירינקחמרז"אצ?"אמוזשחיה

?רצאטוחייםמשחו'אףחרזי!·תרותאחרישנטרא?חאצואפי?רש?נר,איט?יחמחכמי

חא?ח.:כדבריםחוננים.אותרשרדפוהרדיפות,בשעתבאסאזישעיה 'ו?במכתבוהתפאר

ריקם".ישיב?אאשראני,מקררכיעדי,יבראררחרוהניחיתארח"מי
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דלת-העםבניביןמפרידהרבהותהוםהאלההעולמותשניבידרבנגרדכאןיש

עם-הארץ.מרוםבניי~ניד

בימיבני-האדםבידשהתהלכוולמחשבותלדעותודאיהדכאןנשמע

להןשורשאשרומחשבותדעות-ולאחריה,ולפניההגדולההצרפתיתה'מהפכה

שקרובמה-אוירוקרוביםעל-פיוהחייםהאנשיםועלהטבעעלדרסובתורת

רהב:שלהתאווהנהספריו.בכלהכהןשלוםשל'ללבו

 .ש~ h יד~~;:~ל~שאדנד tנiבכמב

f ~נ;ומ!ידז. ה~~ר~f לזונכ~נ•גי~
 ז~~~רירים ל~~ f~רד. fז w;ר

 ·•ה•ב~;דם;ג~ים qב-!?~ונגיםןסיל .ה~1-זז:

 2ע'

האנשיםבשםההםבימיםבהםשהתגרוה"אצילים",אחדהואזהרהב

והצדיקהתמיםהואהעמלכיואףהשלישי"·"המעמדבניהעמלים,ה:.פשוטים,

 :רהבאלושנאההתמרמרותדבריגםלפעמיםפולטהואבכל-זאת\המאושר,
 •ז ••ז • : ?אניעמללמי

 1~כמבח•ץ•ש nzא~ל 1י Q~ר~י

 .ד~~דזנדהדה f~ר~י tjגגית 9
 ·י~ ?iע.ליזז-1י' ?iית 9נכן 1ומכסז

~זכד ,ע~מדz:ויךז?'ק•יוכלנiבילם\ץ

 ,~י .v ץ;:ל~ן-iגית fזז-1גי;;:זםע.ליר• 9נד
סת Rל~אנד~ה p: ה..! 1ןע.ץ .vיד ה.~

 .~ה•ע~;:; י~~ב;עדןפ• ,לי Q ~~וי

שם .~ע~יי?t:ו~יגע .•פד;~~ןסם~ק,צדר

בסוף-גםהרבהונשמעיםנראיםודעותיומעשיווהדיהדורפניכידרמה,

החזירןשלהקשראתלהתירהשלישיבחלקהמשוררכשנאה"דרמה",שלדבר

~תרצהעמל.צדעלהואהנצחון-ועמלרהבלו.יפהשחבורםאלהאתולחבר

תהלה"ב"לישריםאםאולםה.לתה-ישריםלשכמותהיה,לובננותה.יפה

אתלהרוסואומומן-הסערהלאיוב,כמונגלה,אלהים-שמיםבידיהוא.הנצחון

שכל,על-ידיבאהנצחוןפההנה-יושביועלויושר,אמתבראידאשר.הבית,

היערצההעצהבצדקו.האובדהצדיקעמל,זיזודורשהמשפטשעראל.הנגש
היא:ובאתו

ומ~!.ל~לעד..ול v~י 9להד~יא

~~דז P:~ל v~תכסבל 1 ~ י~~
 \-t;111קי ב.ש~:; םי~'*~כנדת~ה

~דהלןז?ינ?יםה Qז;וק•עדו יז::;ן'לאלד.

~ט w ~ס~לדז ם~:;;י.ל~:~קדו:קי

 43'ע.ךץ. $t 19זכ~~יםר~נפופ• ,ם,ע1-זז~

סערתהיאבית-המבטחיםעלכאןהבאההסערהנעשתה.גםהזאתהעצה

וגםההםהמהפכהימישלגדולורשםעמל.דיןלדוןשכלמאתהיוצא·תזזמשפט,

בספר.ונכרנראהאחרי-כןשבאונפוליוןימישלרושםאיזה

בעיניו,הרצויהתרצהאתלוולתתעמלזיזלזרן-כאןיצאההסערה

שלוםשלפניואולםהאחרון.בחרוזהמשוררכמאמרתרצה",לעמל"נאוהכי

סערתמתוךלשלום.כי-אםהמלחמה,ואלהסערהאללא-באמתהיוהכהן

ישכבובווהדומיה,השקטאוהלאלבגעגועיםעיניואתנשאכאילוזזמלחמה

גבורהענותוקולמלחמהאישהיהלאהואורעיה.רעהוהנעימים","הנאהבים

העצובההגעגועיםשפתהיאביותרהנאמנהשפתובדבריו.הרבהנשמעלא

והרוחש.הלוחשהלבקול-הרךהקולהואביותרכאןלנרהנשמעוהקולזהנעימה,

אגרר",("משלישכתבומשלי-חכמהוהחזו,ןהחריפותמןכללבסגנונוגםהיהלא

אינם ) 109-107תקפ"א,העתים","בבררי-שלרם"משליאלה"גםתקנ"א;ברלין

בקצבהלשון,שלהתפארתבמעטההיפה,במשלכי-אםשבהם,ב"חכמה"מצטיינים

 .הנעים.בזווג-המאמריםהרך,המלים
הכהןשלוםנטהלאולכןאפיו,בכלכנראה,היו,הללן,והרכותהנעימות

כבואה.בלבן,ידעהואהשוללים.ביןהמחייביםמןוהיהההריסהאלהרבהב.השכלתו

רהבהאביובאליליהנלחםאברהםאתהוארואהכיעדמשמרת-אברת,עלגעגועים

 .) 15ע·קדם,מטעיאברהם",("הצלתאביו"באמונתיכזב"כיבקובן,נשברלבר

דבריהדורות",("קוראשלובספר-ההיסטוריהגםולראותלהכירישאלהאת

מימימושבותםמקומרתובכלודורדורבכלקרםאשריעקבזרעלעמנוהימים

וורשה.ראשון,חלקהכהן.שלוםמאתהזה.היוםעדחשמונאיםביתמלכות

לשנתהחדשים"העתיםב"בכררינדפסוהאחרוןהשלישיהחלקמןקטעחקצ"ח.
בבית-ארצובכ.תג-ידנמצאיםכולםהאלההחלקיםיש"ר.על-ידישנערכותור"ר,

"תולדותבעקבותהזהבספרהלךהואבוורשה).הגדולבית-הכנסתשעל-ידהספרים
זהשנטהבכל-עתיוסט,שלמדרכובפעםפעםמדישנטהאלאליוסט,ישראל"

שלאאחדים,רבניםגםהסכמתםאתניתנוהזההספרעלכיעדוהמסורה,הקבלהמן
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בבתי-החקרניםעל-דברבפולמוסכנראה,השתתף,הואהמשכילים.דגלעלנמנו

בפרק"הריפורמתהאחרון,החלקהגדול,בספרו(גוץהמשמריםצדעלועמדהכנסת,

מהקןםתגםכבראהכי,אףיונה"),ב"כבפיזקששניאורבשם nהצעירוישראל

משכיל,לבבלבו,והיתהושלמהקבועהבזהדעתוהיתהלאהדורות","קוראספרו

החקרנים.אלנסיהקצתגם

נוגעיםאינםהכהן,שלוםשלתודעגלרימשוםבהםשישהאלה,הדברים

עלשהגעגועיםהוא,פהלנושנוגעמהבירתו.גדולההיתהלאדעתוכיהרבה,לנו

העברית,השפהאלועצומהעזהבאהבהבעיקראצלוהתבטאומשמרת-אברת

כ.תבהואלשרנו.עלרגילשהיהכמו-קדם"בימימחמדיומכלישורון"פלטת

ענגיבעררי,"אלופתלהוקראוהקדושה"הנעימההעברית"לשפהידידותשירי

לברליןבבראובלב.דהשירממיטברקאליהבאהבתוהיהלאוכבראה , 1ומעדני!"

מבקשואידאזדורשעודאיןושם"המאסף",האסףאחרישביםחמשתקב"ט,בשנת

לומעט"תקרהכיאותר,והודיעאייכליצחקאלהיזרעבמכתבופנהעברי,ספר

עבהאייכלכיואף"המאסף".הוצאתאתלחדשכלומר,ליושנה",עטרהלהחזיר

בצבייבראועתוכר·,הבריתימיעבורהאהבה,ימי("חלפומריאושדבריאותר

בא .סבנחרצות,באשוטטוכר·.ולתפארתלתהלהעברלשוןותפרחהחכמה

יאבואשרבמשפחהושביםבעיראחדתמצאאםוראהעיניופקחברחובות,

שביםעשרכעבורקייםבכל-זאתלשובך"),עלעברשפתכייחרשואםלך,שמרע

רחצי.שבתיםכעבורגם-הואנאסףשאמנם"המאסף",אתויוצאבדראשרבדוראת

-התיכונה,לאירופהמשרם-מהשקראכמר-תימן","באוצרתכיבוארתן,

רביהם,גליציהיהדויאלצפרן","יושביאלהתקרבימעטו,עברשפתדרושי

העתים"."בכוריאתיסדשםבמקוםבריבה,והתישב

"בארךליר: Kאזכתבאוטויצחקרב-הערך.מאורעאזראוהזהנדבר

השמשכבראנדחינואוצרתאלאשכנזארץמקצהאלינובראךהאדון,אלינו

אדמהפניכמרהתחדש rפניךארובקרניצפונה,יושביאלתימןמחדריהחרוףבתם

ואמנםונפש".לבמשמחיחמדפרימחיקהלהניבאלף,שברתמבישממהשוממה,

המשכיליםמחבהאתלאסוףקריאהאותכעיןמושבותינומקומרתאלבואוהיה

"מנחתשירוחראזןבבחינהר 5דרמה '.וע' , 5הכ"החדשים"העתיםב"בנורישירו . 1

הקטןשירוגםואחערך.אשרתקס"ט,לשכת"המאסף"אתפתחשבוויזו,חירץונפתליאזכרה"

ביחסהעתים"."בכרוישוחראשרכחהמחברתבראשהנדפסעתים','בנורימחברת"עו

"בשררתוובשוחרנוסרת','"ארבענעויים,פפכחשומהאושנתבבאגרתגם tיעבישוזח

 .ח"-5"ר 5 ',אתקרפחתקס"ט,ב"מאסף"נדפסההמאסף'.'

" 
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וגםוביהםגליציהנערישםזעירשםזעיראזבפרץהיהשכברהקטן,העברים

טובותספרו.תשלבימותליסודאחר-כךהביאהעתים""בכורייסודבפולניה.

שבוצרמהלכלתוצאותהעתים",מ"בכררימהם,-מזהובאיזומהם,וחשובות

בספרותנו.היוםועדמאזובברא

 • 1ציוןבהלווהצבתיהחדשה,ספרותנושלהבוניםמראשיהיההכהןשלום

תר"ם.

מאיר-תווררתיונותבהבחן.שווםשוחוודתומקרםבכדררער-חירםיודעיםאנואין 1

בערדפוזנא,שבמדינתבמןריטשנוודכימספר,-החדשים"העתיםב"בכודיטרים 5וי 5ח

בהמבורגד 5שנואומרים,וישפוזנא.במחוז iשטיי 5ריד 5יחיה 5קאסד.דבריפי 5ש

אםניבווינה,בבואויו 5אשנתבבמכתבו,אייכואתמרדיעחראואמת:נראהשואמח

סביבות'.'הבארצותירביוזומשחריהאוהביהרביםערדנינא,"ידעבאשכנז,עזובהושרננר

אתמצייניםשאחריםבעוד ,ג" 5תקכשכתד 5כרכיאזמר,וטריםבוררה.איכנהדתר 5שכתגם

תר"ח,-מותושנתברורהערמת·זאת 5תקו"א.שכתשוכוחתארידפי 5שהיא , 1771שנת

בספריו.בפעםפעםמדימקוםכרתןחראתאורם 5-ומחסוררעבחרבה 5םבכיברור,זהרגם

ידועיםח 5מאספרים.י"דחבר ," 5תב"פכי 5בעדבריופיבברור.יורעא 5ספריומספררגם

עברי,באורעםירמיהספר 5שאשכנזיתרגוםבמאמרי:שחזנותיאוח 5ענוסףעוד,

תרגרם(באשכנזית),העבודה""סדר(באשכנזית).עברית"שון 5"תורתאמונה","שרשיספר

ועת-מצוא.שיריםשומחבורתחזוהשאר-עבריבארדעםחסויחרתשואשכנזי



סררכמלנחמן
א

ז·ולקיב,העירדרךלעבורגליציהממשכילילאחדקרהאשרעתבכל
הכהןנחמן ,,אתמאחיו",הגדול"הכהןאתלראותהשתומםללנוב,הסמוכה
וצנום,דלגוףנעלהואוהנהבהערצה,משכילכלשפתיעלנישאששמוקרוכמל,
לאוהםהתמימים,בני-עיווונ~ןנינושלוםושקטה.יראהנקרנורוחוגםוכאילו

מנהיגלהם,ראשמבוהואשרעדיכבדוהו,כבדגםאשרוישיבזוהו,ולאישנאוהו
מתבונןאדםגםאלאהרגיל,מהמיןמשכילההואהאישהיהלאאםאכן . 1ומנהל

העצבוכיפנימי,אורמירחהנאורמואריםהכהןפניכירואה,היהומסתכל,
הגדולהיגוןמןהעולמי,הצערמןבויששלרה,הנסוךעצבאותועליהם,השפוך

מןהזה,היגוןעלעליו,ההתרוממותומןבהבל,ויסודתונתבלנעשהאשרכלעל
עיניםאםהערנו.הזה,העולםלענינימעלהאדםאתהמרימהננצח,ההסתכלות

לבואשואףכאןאשרעלכמוותרהנראהזהכיראה.היהבהן,רואהוהואלאיש
זהבעולםאשרוהמקריםהעלילותוהדברים,המעשיםכלמןלא-כאן,אשראל
והתכלית"."הכרנהאלה,בשחמהאלולהגיעלעלותנכסףהוא

ממשכיליאחדזהשהיהיש"משכיל".סתםהאורחהאישהיהתמידלא
תלמידבאאשרישלאחרים.מאיריםוהיוהאדרעלשנלחמומאלהאחדהרבים,
מןאחרחבראומברודיאוטויצחקאומלנוברפרפורטיהודהכשלמהחבר

הכהן,אלרנלוהבאהלריכלרןכשמשוןאדםאשרישוהרחוקים;הקורניםהחברים
לקח-נחמןרבימפילקחתעצמהז·ולקיבבעירהצעיריםהמשכיליםמןשבארישאר
על-פניבשדה,לשוחוהתלמידיםהחבריםעםויצאבביתוממחבואוהגיחאז

בקעות,וירודבמחשבותיוהריםאזעולההיהנחמןרנילעיר.מסביבאשרהגבעות
יאןשלהיכל-הציידיםחרבותעלעל-ידו.להולכיםומשקההעמוקממעינודולה

הארץעלממנהבהשקיפוסרנייסקיאשרהאלה,הגבעותאחתכשעל-פניסובייסקי,
שלזההיכלחרבותעל-עדן)(גןראי!""האיהאגדה,לפיקרא,שמסביב,

--חיותחירשצביר'דות 5בתודק,ובעקבוהחרא,הדורמבניאחדדבריופי . 1

 5כשנתקבזפרנס·העדה 5ראש·הקחחרנ"קהיה-ו"א-ח' . 5ג ,'אשנהב"חמגיד",נדפסו

תרפ"ט.בשנתהיינן,קיב, 5בז'זרב 5חיותחירשצביר'

r 
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ראלהיר","גיוםעלמדברותיוונשאהיהודיהפילוסוףלא-אחתעמדהנכריה;נסיך
רארבידם,חולפיםהגשמייםהדבריםש"כלזה,עלהקיים,והעולםהעוברהעולםעל

ומציורש i:רנרנראהשחראמהש"כלהמציאות",אמתתעלם 3שאילפיכלרם,ואינם
המושגי,בשכלכי-אםבעצמו,ומעמדקיוםלואיןובפס,ןהרהחולף,הכלדמדומה.
אצלוועוברותבאותונסתרות.המתראותההוירת,אלהשלוסדרחוקגםה.משיג

שבה",הרוחניעצמותכי-אםארמה,שהיאבמההאומהעצמותש"איןלדפני"'ו,
"ארבעתשבאיםעדתחלה",מאלהיהשנפרעעדאומהמןנפרעהקב"ה"אידולכן

אסעדרוח-האומה,משחיתיראמרבת-שןא,ומשרהגאוןתענוג,הרעים,השפטים

 . 1לגרי"."עודמהיותותשבותבשרעדמנפש.תכלה

דרושוהיההמטפיסיקהשלהעליוןלפרדסכאלהבמקריםבכבסהיהרנ"ק
קייםמציאות"טבעלוישגםשאםלאומה",הכולל"רוחעל-דברגבוההגבהוה
"היותרבכחיבתבצחיבכל-זאתאיננובן-חלוף,אפואואיבנותכלית"בעל·ובלתי
רוח-כלומראחת.לאומהמיוחדהיותרבבחינתהיינן,פרטי",דוורלארץמיוחד
העולם.מןריכלהשיבטלעשויאיבנוהאין-סופי,הכללי,הרוחמןכחלק:זארמה

גרףבתרןאראחרתאדמהבתרןלשכרן·ריבואאחתמאומהשיבטלאפשר~זבל
שלחורערדברשאידהאומה,גרףכלהאבלכלה,איבנוחראהגדולה;·האנושיות

ערבוהיהרב"קלגמרי.וארבדכלהשנעשהעדובפרן.ומתפורהלוןוהוא;חיי,ם
ישרתכלמקררהמוחלט,"הרוחניעל-דברלדברמתחילהויההלאה-הלאה.עדר

שנצחיכמרהזה,העםהואבצחיולכןיעקב,אלהישהואעצמן,האין-סוף·רוחבית",

נחמן.רבי 5שמידיר 5זתמחבריואחדיםנר 5מספריםוהשיחותה 5האים 5חטיר·רנר 5ע . 1

עתרתעזר"אזכרה :) 49עמוד ',וכרךחמר•,("כרםרנ"ק 5עבהספדואומרשי"רiזרנ

מהב·~רה.שזח 5כנר 5רהשנרעאזורמיםארורם 5עכפעםכפעםאוירנסענואשרוקורת,

רי 5הרר 5נשמשרואמרותיו".חכמתשנעהא 5אזניר, 5חמנעמי 5מנאוחים 5טיר ,,סתקז

יפהפיהנבעהי 5ע 5זגי"בשמחותערום~:י 5.שניספררבראששנתורנ"ק, 5אבמנתנואימר

כאחדותכפשרתבהשתפרנאהבים,סנר 5התעשמהשניכר,ינר 5נמיםושבעתחמרכצביזרועה

נ.;כרם(כרפסהנאגרתיר 5אפרכהקינ, 5ז'ריר 5יוסריס,רי 5הרמאיורעדתה".בחוקאשה

מארץכיונקאזבאני.בנעזריעמריעשיתאשרואמתך,חסרך ,,"זכרתי ;)'ב ','רמח.

כנר 5חאזיבונבון.ארז 5כעבינתך 5ערוהשעוערכיונחוירבועושרשיח 5ש 5רתי 5החי·ציה

הרמים,ההרים 5עאררתי, 5עיר·מרומנושיבשרהשרח 5עת·ערב 5רטזני·ובשמחיםיחדנזמדים

 1ר 5חמהר: 5נרעס 5הגיורפניהם, 5עהנשקפיםעונג,היגליושממרתקרםימיחרבות.אשר

במקרםבארכאןטריס 5שסתםרמהרנארנםז"בכאותםבני-חורףיבראובריאהשרא nמ·גזו

·הציידים. 5היכ 5שהחרבותעובספררבספר"),"זכרון(בספררא.חר

,_j 
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דעתםבכל-זאתחיתהלאמדע,ויודעיאנשי-דעתהיוגםאםהשומעים,אלהיר.הוא

לפנימספרשניםשכתבבמנתנוהרב"קמתאונןזה(ועלכאלהלדבריםנתרנה
בעניךשאלהממנןששאלפינקליש),מנזיל(חירששל"ש'החכםאלמותו
ולמרדודעתיעלעמדי"מידם :קנסשלהשכלצוררתנעביד-פילוסופיהשל
היוםהיוצאהבכב,ןזולתךהשכל,נצורותז~דםשאלנילאשגהוחמשעשריםזה

ארארתךשעברן,הטובהבימילייחנךמילבוא,אחרתאחיאמנםבזה.ראשונה

נפשנו.אותככלוקצרותארוכותהפילוסופיהבפרדסמטייליםוהיינובך,כיוצא

ומהםמקשיבים,חבריםאזלימצאתיומרעיליםיקריםאחריםשבדרושיםואף

המדעים,כלישרכוואליוחוצנוממנוצררהראשית,בחכמההבהתישים,ובעשוגדיים

אחרים,לעביניםאותומסיחיםהיווהםההם"),הטוביםנימיםערבהואידקראתי

בעניביםאתםבדברוגםאולםללבותיהם~יותרקרוביםשהיווחכמה,תורהעניני

זעתרנותןנחמןרביהיההמוחלט,הרוחנירביןניניהםאידשדברכאלה,
שחקרמהכלימיו,בסוףעצמוהדואתולפיהעצמיתבחינתולפיכיעליו,

עמנובניעלשעברווהמסבותהקורותוהשכלה,מדרש"דבריהימיםכלובקר
רעלהאומהתכונתעלנעמודשעל-ידיהם"בכרובההיההכלקדומים",היותרבזמנים

 .) 275עמוד,ןחמד",ב"כרם(דבריווזמן"זמןבכלשבהוהרוחניהמאורתכונת

הזמןבשאלותעסקואלאנלבהחכמהבעבינידברולאהחכמיםשגםיש

יהודיניןוהתרחבהלוךוהתפשט,הלוךההולכתהחסידות,על-דברלמשל,ודברו.

מלאיםהגדולים,ואףהקטביםהמשכיליםכולם,היוזו,לפרשהכשהגיעוגליציה.

אשפתובביכלאתהוציאאוטו,ישראל",סטירות"נעיםוהתמרמרות.התרגשות

ערןכלבהםמצאהוארוביהם.החסידיםשללבותיהםתוךאלאותםשולחוהיה

מעשיהדברתחטאתהבלים,הרבותחטאתכזנים,הרבות"חטאתחטאת:רכל

רתמהרן-שכרוןבצע,אהובחטאתדעת,שנואחטאתארו,מורדיחטאתתעתועים,

קצףמלאהיהשי''רהחוקראףככנפיהם".נמצאובבלהזמהגםוחמס,שודגםלב,

ואיךירדנופלאים"אהה!כן:לאאשרדבריםגםמפירוהוציאשישעדוהתמרמרות,

ערבעדמבקרנרפיםילכובני-אדםרננותנתוננו?כזאתמקדםשמעמימקים, '

האחדהיהנחמןו'רקשמים".לכבודוהכלויקיאו,וישתכרובידםמקטרתםוכלי

נאלאוהחסידים,החסידותעלכעסלידילפעמיםבאגםשאםהחבורה,בנינין

החיצונית,הצורהההופעה,מןמידעברהחוח,שלבחזירןכאן,גםכיטעות,לידי

רוחניותומתגלהשהואמקרםבכלאשרהרוחני,אלהפנימי,הרעיוןאל-והלאה

ועקומה.עקרנהאלאישרה,אינהכיאםהרוח,דרךהואשהדרךמצא,כאןאףאתו.

ומחמדיהעולםמעסקימחשבתוויפשוטלענודה,נפשראתהמאמיןילהיב"כאשו

השכלית,ההשגהגםבעיניותקטןאחרהחושים;תחתהנופלבכללמארסיבואהחיים,
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נפשרמעמדאלרקהיוםכלעיבויהפוךוהנקוות,ההגירןעל-פיכשמרשהמוגבלת

צעדהראשון.הצעדוזהוממרומים.ועוזחדשההשגהבחרתבהויחלוםהנלהבת

החומרמשולליאוזכיעוצמיםעליוןמלאניפנימיותונעידלראותידמהלושני

העתידוכלרזכלויודיעוהועמהםיתערבאחראליהם~להתקרבתחבולהיובקש

ויקראםקדושנספריעדותלויבקשדמיונו,אשלנתפריההגדות,ולקירםלבוא,

צעדובתגיך.נטעמיםבנקודות,באותיות,גםכי-אםובמלות,בדבוריםלנדלא

כחפצוהז:כנעלשנותושנידוית"ש,להברואכשותףעצמולחשובישתגעאחרון,

't על-עצמולספרשגערנויגיעשלבסוףעדמחוקיה,אותהולהביעאומרלגזדר

אלוהעצמולעשותמאדמאדוקרובהררחנירת,ומןהאנושיותמןנשגבים,ב:תארים

החוזיםשנהם,המובחרהחלקוהחסידים,הדנייםמןחלקקרובזהלסוג . nתעתרעים

זהמסוגמאמיןהראשון.מןחשובפחותמאמינים,שלסרגערדישאולם,ה:חוזים.

תכונתן,ורועחסרונובנפשוומרגישנרע,ונוחרבטובמואסלנויצראת"מוצא

למצואידמהעל-כןהאושר,אלמניאיםוהעבודההאמונההיותבלבונשרשו:כנר

ותחנונים,תפלהויעתירענודה,והרבותאמונהנגודללמחלתוותרופהעזר

't לפנימליציםלויבקשתכונתו,לרעונענהלהיותראויאינושהואנהוגישר

אראמתייםנשמדתם,ויקראםשעברן,הדורותוצדיקימררםמלאכיצדק,שיופס

מזחלזה.וכדומהברותנהםוידליקנפשותלהםיבנההמתים,אלידרוש.בדויים,

וברוחנייםומקריה,רכחותיההיצירהיסודיכלעלממוניםבשדיםהאמונהלו·תסתעף

בעיניחןלמצואויעמולדבר,לכלרמתלויםומתלוצציםמזהיריםורעים,·טונים

להכניסשאפשרמאמינים,שלזהסרגגםהרעים".מפנילהסתראוולפייסהסונים

l:t פחותהואכיאםההמוניים,הצדיקיםואתוהחסידיםהמאמיניםחמדןאתליו

 • 1הרוחניים"קרנתנעל-ההזיהכמו"יחפשנעלי-ההזיה,מסוגב.מעלתו

השאיפהומןהרוחנימןנריהיהשלאבעולם,אחדחזיוןאףראהלארנ--ק

 .והכלבכלהואא-ליו.

fJ 

ש'דבריוישרא,",ובית"חצופהבספדונמצאיםחחסידרת 5עאדםד 5שדבריו . 1

ניחום,ומפראובתורה 5גדוימים, 5צעיר"א'יוt 5אח 5שאשדמצדה','"נדבאגדתשיי"ר

עו·ידיתדכ"חבשנת'אורשיצאה ',אמחברתיהודה",ת 5"נחבספר(נדפסהנתחסדאשר

 bאחזמז".נכוני"מרדהמספררחרא·~ון~עד 1בנמצאים 5קדוכמש'וברירשי"ר),ש'.בנו

צרנץכידנד. 5זכרישיחם. t5כיובשעתהחכמיםדברוח 5חאחובריםשאתדבר, 5ראיהאין

ממכתבוקטעיםמביא ) 155-147עמודב:כדדשריפוכעז",וכע 5("געזאממעדנ"קעוב.חםפדר

בחיותושחוחאביר,ת 5םחאחדיביהמספר,חדנ"ק,שובנרקררכם,,יוסףהרופאשו

חוצהרעיונותיושוחאזנספרים,ר'קדאבחכמהועסוקידועזמןר 5אסורהיהכ"ך,ב.ן
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ומצאקרוכמלוחפשבקשוהתבונה,הבינהמןברשישזהאתהרוחני,את
שאפילועד ,ברוחביהיאדתאמונת"כלוזרה.ערההיותרבעבדוהאף ,בכלאותר
בונהגשמידבריראתםתהיהלאעורבהמדברלמוידפראיםשלגרעוההיותרבדת
שבר.הרוחביהיינו,המעמידו.הנחכי-ז~םואובהגבלובעלפרטי,גשםשהוא
שאמררוכעיןגבול,ובליכוללהגשמי,תמורותבשנוייקייםלבדרהעומדשהוא

-ולחמהדהר,לגדאבובתולהרשהמשתחוהשם),ותוספותם nמחולין(בגמרא
ובכלזמןבכלתמיהבאדםונמצאקייםוהשכליהרוחביהמנהיגה".למלאךבובתו
העומדהאדם,שלבלבוגםזה.ויועדמכירהואהאדםתמידלאכיאםמקרם.
בעול.םאשרהרוחביהנחמהכרתישההתפתחות.בסולםבמוכהמדרגהעלערד
אידעצמה.אתרלדע.תלהכירכזן,למדרגההגיעהולאאצלוכהההיאזרשהכרזואלא
שלבמדרגותאלאחכםשאיננולמיחכםביןובלתי-משכיל,משכילבידהבדל
אומרהבה,מדעתו.ומביןחכםהוא ,וטבעיפשוטהיותראףאםד,כלאבלחכמה,

שכליים.מושגיםאותםוערשהחושייםציוריםשעהבכללוקחאדםכל 1קררכמל
הכוללבית,שלשכלימושגלווברבהאחדים,בתיםאראחדביתלמשל,רואה,
רקבאמתכאןהואוהנלבבהנבובשבין"ההבדלשבעולם.הבתיםכלאתותופס

פעלוהעושיםככולםרובםהשגתם.ודרךבמושגיםוערבובבירורבידלמעט,רבבין
הלמודהמשכיל,לבדואךהעסק,מזהברורהובבלי-דעתבהלך-נפשזרשכלית
היאראיוהואונהוידעמעשהוישכילבפעולותיה,ולהתבונןבפשרעללהשגיח
לויולדואיככהיבין,שבאדםהרוחנייםהכתרתכשמרשיותרוהמנידידיעתו,
אלאאיכרתי,גמור,הבדלאפואאיבנוההבדלוכר'".ומחשבותיומושגיוציוריו,
כמרתי.

אלהדתמןלבראחדשהדרךקרוכמללפניבפתחהזרהשלןפהעל-ידי
-העליונההחכמהואלהחקירהאלהפשוטהיהודישלהפשוטההאמונהמןהדעת,

כילהוכיח,לרובהתאמצוהחדשהובעתבימי-הביביםחכמי-ישראלהתנובה.אל
הדרכיםכיוהמקובל,הסבורביןוהאמרנה,החקירהביןוהדת,הדעתבידסתירהאין

יוצאותגםשהןמצא,קררכמלאולםאחד;מקרםאלשמובילותישהאלההשוברת

המקוםברב, 5ביו 5אחחודעחאשדואחדים,ש•"דהצעיד•ם,חברת 5עבפיווהשפיע 5וחתחי

עו·דברהבזשםכותב-שווהרעיוןבדקיאתח 5שא'~י ש•"ברופא•ם.?דרוששמחשבא

וכר 55באאשרו•שההזיה 5ואהמחשבה 1י 5וחוהסעשהקדושת 5א-שיחותיהם 5שהנושא
צדדים 5בעאחדבדבראוחםרואהשחרנ"קח, 5חאהדבריםשת 5שרעת'!מחסרוזהתסיסותע?

חרנ"ק. 5שכפירונחתיםהדבריםאתלקחת•ססכואשרספסרר,חראשוזהשער 5שהנושאחםשונ•ם,
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שוברתדרכיםגםאלהאויןהאדם.שבלבוהשכליתהרוחביתמהנקדוהאחהlב'מקרם
בזזתרקשהאומישרבות.תחנותבתארוכה,אחתבתיבהאלאמחולקות,ובתיבות

לעלותאפואעליוהאמרנה,שלהתחנהאלשבארמיהעדת,מןלהמלטירכללא
הואבטבעוהאדםאםהתנובה.שלהעליונההתחנהעדהתחברת,יתראלולהגיע
שלעניוגםההשכלהאיןזרהשקפהעל-פיהשכלה.רבותהלעליוהלאמשכיל,

(ולאעליהמצרריםכמרהוםבהחלקישבבי-אדםלכלאלאבלבהיחידי-סגולה
כמקיים"המביאהלבבות","חרבותבעלבגדלצאתכל-כךקררכמלהתעוררלחנם
הדורנביאכי-אםהעלרתעל·תיעבדולא-המאמר:בופרקהיחר,דשער-בספרר
עלזולתו").עובדיםחולתםהחכמה,מןשקנהובמההמובהקהפילוסוףארבטבעו

דתו.אתולהעלותאמונתואתלזכךאדםכל
מהעמדויםאחדקררכמל,שלשבספררהיסדויותמהדעותהיאזרדעה
כתב-השערפתחעל-ספררבראשערדהבגין.כלעומדשעליוהתיכונים,
ובשערתורה".ושומרשכלאוהבכללפניבפתחיםצרופהאמונה"שעריקררכמל:

האווההגיונות",הפילוסופיהמןלקרחותהאמרנהלחכמתוהצערתב"גדריםס"ז,
התווית,האמרנהבעצמוהואהבאמיהמתכח"נושאכיבפתח-דבר.עדומעיר
ובהדגשמחשביבציורבאמונההנמצאשהתוכןל, nרבשכל,נשכלתשהיאכמראן

הוציורההרגשהמצורתבעתקאולםהאמרנה,תמכחבשימצאחתרכןהואנפשי
המחזיקיםובלבהתוויתשבאמונהלפירזהכוללים.שכלייםמושגיםצררתאללבד
 .העולםאלוהצטרפותומתאריוחשם-ברוךחוא,מןהורגשותציוריםכברישבה

חכמתומעשהוכיוצא,והרעהטובמןותעודתה,האדםנפשמןובפרטיובכללן,
מפרטיותםלהפשיטםחיינו,ההם,הציוריםשלבאמתתםלהשכילכי-אםאיבראמונה

בעינייזרבמזחחשוביםהיוהאלחוהדבריםשכליים".ומושגיםכ.רלליםדלעשרתם
שהם.ספרר.שלהראשוניםהשעריםמארבעתרבחלקלהםשהקדישעד ,קרוכמל

חששיונשערבזהגםהסתפקלאוהואהספר.לכלכוללת"פתיחה"כמרדבריו,לפי
באמונותהפנימיחתרכן"באמתכיחדשות,בראיותלהוכיחהפעםערדשבהוא

גםהמאמינים,חמרןשלהפשוטהבאמונהגםעצמותן,לפיואחדשרההתוויות
שבישראל".הדורותכלחכמישלצרופהבאמונה

ממדרגתדעתהיאשזאתאלאבאמונה,גםבכל,קררכמלרואההדעתאת
המחשבה,עלפהרבהדמיוניהציורכיבלשונו, nחמחשבחתחלת"ציורינמוכה,

השגותשללמדרגהגבהוה.יותרמדרגהאלזרממדרגהלהתרומםהמאמיןועל
המונחיםחרבות,הסתירותבמכשוליינשלגםכן,לאשאםגמורות,סחורות.שכלירת
היותוהאדםשלזהאףהאדם,שלמרחובלתי-שלמה.השכלהדרךעלונמצאים

ממילאערליורובצות,הוטעותהשגיאההמחשבהפתחעולמחשבות,חושבבכרב,

t 
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קרוכמלדברי(תמציתמפיהןעצהלקחתוההשכלההחקירהאולהחכמהאללהמלם

"המנוכה").בשםאותרשקראמספרר,ג'.נשער

הכל,ותכליתכלכראשיתההשכלהואתהחכמהאתקררכמלרואהכןהנח

אדtכשלאחדלבואידהאנושיתההזיהכלאתומקיףוישנמצאשהוא'כדבר

כנשאהודת,האמונהאתבחיקןנושאותוהשכלהזוחכמהאולםממנו,פנוישיהיה

שלזו 1חשקפנעצמו.ללכתלמדולארגליועלעודעמדשלאילרםפוחה.אתזזאם

היותרחאפותיארזהמןבהישהתבונהרעלההשכלהרעלהחכמהעלקררכמל

נחלקגםונופלותבאותהןאבלנעלות.עלירנרת,קרני-הרזלהןנותןהואגדרלה,

שחןהדרכים,שתיאתומאחדחשביהאלאחתמדרךבאהוארכןוהדת.זrאמונה

ם.לועביבחורהךרדונעלה,עליונהאחתדרךרק·לו

ג

שהיאאלאעוליונה.שלמהאחתכדרךדרך-הרוחאתרואהקרוכמל

עשויההיאומדרדרת:מעלותשרנך.ת,מתחנותתחנותבהוישונמשכהארוכה

תכרנהשלאחדרוחאםהתפתחות.שלהרעיוןגלוםכברכאןמדרגות.מדרגות

החזיונותניןשהיחסהוא,ההכרחמןהאנושית,התרבות-שלהחזיונותלכלודעת

ומעלהלשני.דוגאהואהאחדכן,ראםומעט,ורבונמוך,גבוהשליחסהוא·האלה

אלעורליםמתנשאיםאברוהנמוךהשפלומןההרבהאלבאיםאברהמעסמן·אלין,

הריתן,סדואתוראהחרארכןקדוכמל,לפיהעולם.סדררזהוהגברה.·הנשא

מספרו: ' Tבשערדבריוהנהוהתגלותו.שברהרוחניהתהוותהתהוותו:-·היינו

לקנוציומהןלמשפחרת.ומהןבתי-אבות,"ראשיתןהאנושיותוהחברותהאגודו,ת

כלומר,בהנהגתה".מסודרתשלמהארמהשלהגדולההאגודהעדומדינה.·עיר

מנתי-אברתבית-אב,שלהסנעיתהקטנה,האגודהחיתההוחברותהאגודותואשית

שכלשלמרת.משפחותודברי,הסתעפותידיעלאחר-כך,התחרוכאלהאחדים

אחד-כךהסתעפוהאלהוהמשפחותבתי-אברתשלידועמספרומאגדתמקשותאחת

שלמה.אומהשלאחתגדולהלאגודהשהתאחדועדומדינות.עריםומלאוהותרחבו

זה:בסדרהולכיםהאלההאגודות-האומרתנקרבוהרוח.הקדלטרדהחייהחיים,זגם

משפסמנהגי"ויצמחוונעלים"סרניםסדריםאחתאחתיולדוהללוהאגדוות."בין

קצתמהםשיתחרהעדבלב,נסועיםשהםמהולפירמערס,בפרטמתחלהוצדק,

וחמלהחנינהאהבה.נסעיאיזהיפרחומעטמעטכוללים,בזונחיםמשפטחרקי

הסרביםהמוסריםושאווהצניעותהעברההכבוד.ועמהםובאומה,נקהלבמשפחה,

המערילאללבדהצורןמןהמלאכותעילווערדהדין,משורתלפניםהנכנסים

המושגיםואףלמיניהם".ונאהיופיבכלמחשבותחושניירבועומהן;ונהדר,
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התנוצצונתחלה"עודכיוהתפתח.הלוךוהתרחב,הלוךזד.בדרןהולכיםזזדתיים

שנתבאראלחים,ועבדותאלחיםדעתבנחדתאששביניקצתכמר-כןהעםבקרב

הקשתהעבודהמןלאומהבהניחאחדי-כן,והיההאדם,נפשבעומקבסוערתהיותן

עשייתגםתתרבהאזנושבת,בארץרהאחזהיסרדתהשבתחלתרהעצבונרת

והקודרת.העתיםרירדשמררכז',ודבוריםבמלותהלשוןותתעשרהכוללים,המושגים
רידרקדקןוהחקירות,החשבונותוינוארולגדולים,לקסניםומדושספדבתיויתיסדר

באורחאזהכוונה,וסחרתהמחשבהיושראלהמוסריםויתעלורהמשפס,הנימוס

הנערכתהענודהגםהאלהית,הידיעהגםותזדכךתתנקהובהדרגתובעצמוההוא

וערבובהחומריותבגסותאןצמיחתה.מתחלתערדבאומהשהיוהידיעה,אלתמיד
החושיות".

ש'להמושגאתהעברי·תהספרותאליחדזהועםספוראלקרוכמלהכניסוכך

השנימהחציתרות-ההתפתחותרביןזרהתפתחותביןלהבדילכדיארההתפתחות,

ההתהוות.קררכמל:ארתהשקרואכמרארתה,נקראאחר.שיסודההי"ט,המאהשל
אברת","חקרחרקוהואעל-פירמחקריו.לכללכנין-אבנעשההתהוותשלזהמושג
אדמתעלשצמחוהחדשותואתהישנותאתומפרשמבאוקדם",מני"חיזרתפרתו

במצרתוההלכההפירושלמסורת"אםאותרהואוודאההעברית,ההיסטוריה

אותןלושקראמספרן,הי"גהשערהאחרון,השערמיוסדניחרדשבעל-פה".תורה

התורה·שלומוצאהראשיתהאתההתהוות.שלהזההמושגיסודעלארון,שם

ביחסאולםשבכתב,בתרדהלפניו,שהיומאלהכוביםקורכמל,רואהשבעל-פה
ש'להחדשהההשקפהומתראהמתגלההזההיחסובנאורהאלההתורותשתישנין

רפרטים.כללשליחסדעתו,לפיהוא,האוחהתורותשתישניןהיחסקרונמל.
ולפרסיו.ולחלקיולכללשלם,לקבוץחבתןכולל,נימוסשכלהשכל,מחייב"נבר

רגםומשפחה,צברולכלגםהעם,לכללגםומשפטחוקהנהגתברשישהיינו,

שהםכולם,הפרסיםכלברויבוארשיפרושאי-אפשרומקריר,בעסקיולהיחיד
הפרסיםשכלבאופןכללים,כלליםהכלשיבואההכרחמןיהיאלאאין-קץ,באמת

בארשבכתבבתרדהההמה".הכלליםתחתיכנסוהזמניםבהמשךלבואד:עתידים
הרביםהפרטיםהאבות,מןכתולדותיוצאים,האלההכלליםומןהכללים,רקאפוא

למשהנתןהכללחדשעתידותיקשתלמידמהכלזהובמובןשבעל-פה,שבתורה
אומרו,"הרגישהזה:התלמודיהמאמראתההואבשערקררכמלמבאד(כןבסיני

שמתאחדיםהתולדותכלבראשיתויכלולמושכלושכלהאחדותהרוחנימסבעכי
אחדחזירןהןשבעל-פהוהתודהשבכתבהתורהישובו").ואליויצאוממנובן,

בנח.ואשרנהשהיהמהוהתפתח:הלוךוהתרחב,הלוךהזמןבמשךוl•ז:לךורחבי,
הפועל.אללאט-לאטהימיםברברתיצא
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בהתפתחותתלויההיז~גםכישבכתב,התורהעלזהבשערמרמזקרונלמ

הבחןהכולל,בנמרםכיהשכל,שחמייבמהעלשהראהאחרהנהוהקרלסררה.:ז.חיים

זו"לאכיזה,עלמוסיףהואכללים,כלליםהכלשיבראההכרחמןשלם,לקנוץ

שיררשמראי-אפשרנתינתן,מתחלתבכתבמרבהההואהנימוסיהישאםאלאנלב,ן

הצורךלפיר"להמיוח,דהדרךעלכי-אםהנזכרים,הכולליםהמשפטים~:זפילו

הנימוסכללותאצלושהונחההואהדורשלהמושבומקרםהחייםרדוןוהעסק

דרכיואלוהמקוםהזמןאלקשוהרהיאוגםבהרהאלאתורהדברהלאבכתב".

שבכתב,החררהפעלותאתכאןממשיכהשבעל-פהוהתורהההם,בימים?החיים

בלשונוהכולל,בנמוסשבכתב.בתורהשבארהכלליםאתלבארדרכיםלהשיש

הנחתבדורשהיהמכמותהרבהמשונהחייםדרוןרםובנזק"בזמןקררכמל'של

אליו".סמוכיםובדורותה.נימוס

קץאיו .ושעלצעדכלעלההתהוותרעיוןאתזהבשערמוצאיםאנוכן

שלהיסודאותרכולםיסדווכמעטשער,באותוקרוכמלשחדשההלכות,·לחרושי

גםנוסדושחקירותיואחריו.זהבמקצועהמדבריםראששהרזהעדההתהוות,

דרךכידרורשיר",דור"דורבעלווייס,חירשאייזיקר·יסו,דאותועלהרבהה.ן

לחקורבאעול-יידרספרואלנכנסהואהזמן"בברכי"מורההספרשלהשער

 .) 123עמדו·תרנ"ה,ורשה,("זכרונותי",זהבמקצועלודרוש

השעירםיתרגםכאמור.אבל.ביותר,ובולסנכרהדברזהבשער

שלרם.הפנימיהמושגכולםשבספרוההיסטוריים-פילוסופייםה.היסטוריים

כישרהקרוכמלאותהרואהתמידלאשאמנםההתהוות,ארההתפתחותשלזהה.או

.ןפשוסה.

ד

עלום"עםשבספרו.השעריםשבשלשתההיסטורהי,עלהכלליתבהשקפתו

שאנודעהלפיקרוכמל,ראהלבקרים",ו"חדשיםעלום",עם"מעודי·ומעודיnן,

עתים.שלשלפניו,שהיוההיסטוריתהתפיסהמבעליאחידםאצלארתה~מוצאים

 ,והגידולהצמיחהמעודמעוירם:אוארמה",כלעלהטבעיהסדרבנוהג"העוברות
ארמה.לכלטבעהאוזהזמניםסדרהוכלירן.ההיתוךמעודוהמפעל,העוז,מעוד

מועדהאחרון,הטבעיהמעודאלמגיעיםשכשאנואלאלנו,גםטבעהואולכן

ושרבחדשה,לצמיחהשביםלבראשית.בפעםפעםמירשביםאברוהכליןר,ההיתוך

שקררכמל ,לארשי nויחצבהיאוזאתהמעודים.שלשהנדעלימתחדשים

זה,על-היינוס,לחרמהיבחררהעםישראלשלהקשרעלארתהמבסס

לתבנית,ולאלדמיןולאשאידהמוחלטת,ברוחניותמאמיניםכולםשבני-ישראל

בהםומתגלהמחרכםשמאירנמצאבה.תפיסהלושכל,למחשבהלא'ואף

שבהןהאומרת,שארכיהם.אוין-ספוייםברבקיומםקשוירםהם.האין-סוף.
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אובדותהמוחלט,הרוחנישלשוניםצדידם-היינופרסי,םרוחנייםרקמתגלים

להתדרצהואהמכירהרוחבישלשטבעומפניהזאת.ההתגלותהשלמתעםוכלות

ההכרההשלמתועםהגשמי,ב·תוךפעולותיועל-ידיעצמואתולהכירעצמואל

האירהמוחלט,הרוחניאבלאוב.דוהואהגשמישללקיומוותכליתטעםאידהזאת

אין-סופי·הואזועצמיותוהמגלההאין-סופית,עצמיותואתלהכרתואין-סוףסופי,

במוהר.

התחרות,.שלדרגותמעיןקרוכמלומוצארואהזרבאין-סופיותגםאבל

באומההראשוןוהגידולהצמיחהמועדהרוחנית.ההתגלותשלעליהדרגותשהן

משבכנסמשה.מותעדאבינולאברהםאלחיםמשנגלהקרוכמללפיהאו"העברית

ימיסוףעדבמשךהואוהמפעל.העוזמועדהשני:המעודהתחיללארץישראל

בני-ישרא'לוהתאחדות:חבורלידיישראלעםהגיעהאלההימיםבמשךשלמה.

התחילהשלמהמרתאחריאח.דבמקדשהעבודהועל-ידיהממלכהעל-ידינקשור

הפרוד·על-ידיממלכות.לשתיחיתההממלכההשבטים,ביןהפרודבאהירידה.

ניחרדהמרשלים.והריגתבעםהמריבותאזרבוזרה.עבודהלידיהעםבאהזה

גדליהרוהריגתהראשוןהביתחורבןעדנמשכההזאתהירידהאפרים.בממלכת

ההו-אהנוראהפזוראחריכילקוות,עוזהיהאי-אפשרעיןראותלפיאחיקם.בן

אןהבקעה,פניעלבפזרוהעםשעצמותאחריתחיהעודותהיהחבורעדויבוא

צמיזזחחיתהזאתעצם.אלקרבועצםהנדחיםהמפוזריםלבותאלהרוחבאה

ביסודה.רוחביתשחיתהבזה,הראשונההצמיחהמןשונהשחיתהשנית,בפעם

הביתבימיבהתלוייםשהיוזובמזהבאדמהעדותלוייםהיולאהעםחיי

ברוח,כי-אםנכח.ולאבחיל"לא :ביותררוחבימעתההיההקשרהראשון.

הארצת·כבושעםנגמרשניתבפעםוהגידולהצמיחהזמןצבאות".ה'אמר

מאזכישני,ת,בפעםוהמפעלהעוזמועדהתחילאזהגזול.אלכסנדרעל-דיי

בכלהתפשטווענפיהבאוץהיוששרשיהלאומה,והתגברותעליהחיתה

אנשיהיוההםבימיםאלכסנדר.בידישנכבשומסביב,והעריםהממלכות

עזר-אשלהגזולההרוחניתהעבודהאתשהשלימוהגזולה,הכנסת

המדינישנצחונםהחשמונאים,התקוממותחיתההזההמועדבימיהסופר.

בךינאיאלכסנדראשתאלכסנדרהמותעזבמשךהזההזמןרוחני.נצחרןגםהיה

אחריכמרהתחיל,הואוחכליון.ההיתוךמועדשניתבפעםהתחילמאזהורקנוס.

עדהזההמועדונמשךואריסטזנלוס,הורקנוסבידהמחלוקתמןשלמה,מרת

מועדים.שלשהשלשלישימחזורעודבאאחר-כןעקיבא.רביוהריגתביתרכברש

לשרךלפילישראל,אלחיםהעמידשבהםבימיםשובהתחילוהגידולהצמיחהמועד
מיסדהנשיאיהדוהרבי-רני"ביתאתקרוכמל,שמניא ,)א"י(מגלההגמרא

הערביתההשכלהעםשובהתחילוהמפעלהעוזמועדהדורות".וחכמי-המשנה

\\' 



4% 
קרוכםונחמן

 4ומשורריםחכמיםסופרים,גדולים,גאוניםבישראלעמדושאזבעולם,שהתפשטה

עדשנמשכהירידהשובהתחילהמאזוחרמב"ן.הרמב"םמותעדהזההזמךזנמשך
חששי.לאלףת'ינזנת

יותר.רוחניותהרוגותת 1נעשוהמחזוריםמשלשתחדשמחזורכלעם
ההתגברותעל-דברהפילוסופיהיסודעלהבנויהקווכמל,שללהשקפתומתאיםזזה
עצמושלההכרהבדרךהלאהוצעדובפעםפעםמדיהגשמיעלהרוחניינזל

שאבר ,ת·אביליגחיחהמחשבהשליסודפחגםאפואישעצמו.אלוחחתודעות
שלהכלליתהשקפתוכיאףקרוכמל,שלובהשקפותיובדעותיובכלל·מוצאים

כאןומושפעחיגליאנית,איבנהשלחהמועדיםשלשתעםההיסטוריהעלקרוכמל
שקרוכמלהגרמניםמהסופריםהיגל.שללזושקדמההיסטוריתמהשקפהקרוכמל

דו.והאצלזוהשקפהמוצאיםאנוספריהםאצלמצויהיה

חנירוהלשודוהלכאתולהכירבספורלהתודעאמרקררכמל
היסוד-ההלכהמבחקרחוץכנראה,נזצא,מיוחדעניךאבל . 1ביהדותאשר

להקדישאמו~להרב"קבלח",היהודיתבפילוסופיה-חדורותיהדותינזל
אינוהואוגם-מספרוחלקאלאלהשליםהספיקלאכיואףבספרן,אחדיםינזעוים

הפילוסופיהעלבשערהאלחהשעריםאלחדרךאתבומוצאיםאנו-שלם
(היודעים)חגנרסטיקיםהחיצונים":"דרךועלקדם")מני("חידותזrאלכסנדוובית

חראגםקווכמל,שלשבספרוהאמונה",לחכמתוהצעות"גזריםוהשערעוו.ד

בפילוסופיהושעריםח"קבלח"לשעריבפירוש,קורכמלשאומרכמוהוא,מבוא

ואוי("איןפה"וצוהרבמ"אמתכחאצלוחםיחדשכולםעברית,.רוחנית

מחכמתוהצעותגוריםצרופהאמונהלחכמתמקדימיםחיותנועללחפלא
זועבריתרוחניתבפילוסופיהמשעריםחנ"ל).לשערדברבפתח-הפילוסופיה"

ל"חכמתחרא,גםנגמרשלאהגדול,השעראתמיוחדתונחנהבהתמכרותהציב

השכלאישוהאמרנה,התבונהאיששלהמיוחדתהרוחניתלפילוסופיה-המסכן"

ה"רמז"אתשאהבכמרזן,חידהולפתרוהשכלית,החידהאתלחרדשאהבדהרז,
עזרא.אבןאברהם ,,:ח"סוד",

והתבונההאמונהבספר-הגורלבגזרתכאילו-הואגםקורכמלצייןוכן

בעלתהאחת,חדרןאתובסודברמזרקכמעטהצרופה",ה"אמרבהספרשלו,

-המוחלטהרוחנימאונתולפי-הרוחנישלהשונות,המדרגותהשובות,התחנות

היהדות.בעולם

חרצ"ר.-האחרוןהפרקתרע"ח.

ב"ספושנדפסחרנ"ק','שושמנתז"סדרבמאמר•קרזנמושוספרותכניתכרכרראה . 1

תרצ"ד).(ת?·אב•ניק" 5 א•-ב.

1 . 

;וצאטודודשמואל

'. 

·1 

א

מש-הרביהמקובלהמשוררממשפחתאיש ,)ל·דש(לרצאטודודשמואל

בעירתק"סבשנתנולדלוצאטו,אפריםוהמשורר-הרופא(רמח"ל)לרצאטרחיים

בשעתאולםחרש-עצים,נעל-מלאכה,היהחזקיהלרצאטו.חזקיהלאבירטויאסטי

ירא-רחיהלמסתוריןבזטההיהחראבמדעי-הטבע.וגםנתווהעוסקהיההפנאי

את·משתכר.שחראמהמכל"מעשו"מפרישעת,בכלצדקהועושהגדולשמים

ה"חדר"אלבאוהיהשניםשלשבןבחיותוה"חדר"אלמסושמואל-דודבנו

מהלאמור:מחרבנךישאלו"כישבתורה:הפסוקיםקריאתאתלכנרומלמד

עבדים· :לבבןואמרת ?אתכםאלהינרה'צרהאשווהמשפטים,והחוקיםהעדר·ת

כלאתלעשרתה,ויצרנו 1רכחזקהבידממצריםה·רירציאנרבמצריםלפרעההיינו

וצדקתהזה;כחירםלחיותנוהימים.כללנרלסרבאלהינרה'אתליראההאלההחוקים

הואצובר'.'כאשראלהינרה,לפניהזאתהמצרהכלאתלעשותנשמרוכילנותהיה

קטןחכמים:שאמררמהבדלקייםהאלה,הפסוקיםאתלוומכארעמוקוראהיה

ל"תלמרדנכנסרחציארבעבןשמואל-דודבהירתתורה.מלמדואביולחברןשהגיע

נפ,תלישחררההדרכיםעל-פיה"השכלה"ימיבראשיתחרקםאשרשבעיר nתדרה
שבעארששהאדם":"תרותגםהנעריםלמדרשםואמת'.'שלרםב"דברידיזלהירץ

האיטלקיתהלשוןאתלמדרנירםשערתרשתיהתורהעלשקדרכיוםשערת

אחריהתלמו.דלשערישמואל-דודנכנסעשרבןהחשבון.חכמתואתוהאשכנזית

במצר.תכבית-הספרנוספואזוהמשניות.העבריתהלשוןדקדוקאתקודםשלמד

ורומיצרפתלשוברתלמדדגם-רכברשירהראשוןנפוליוןימיהימים-הצרפתים

הוסיףבנית-הספרשמואל-דודשלמדהתווהמלבדוההיסטוריה.הגיארגרפיהולמוד

ביומו.יוםמדיתורהללמדואכיר

אתאבירעזבשנהאחת-עשרהכנןשמואל-דודנהיות

נשקפרשאליהגבעה,בראשבקצהביתלורבבההעירבתרןמגוריומקרם

יוצ:א"השמשאתראהכישלו,באבסובירגופיהאחר-כןספושד"לאחררת.גבעות

"וכבר·לאלהיר".נפשראתומרומםשמואל-זרדלבבומשמחבנוקרבברקומחרפתו

ומבי:אלבראחריתרשמואל-דדוכשהיה-לספולרצאטרמוסיף-מעשההיה

איזולדעתהפילוסופיםשיטותכלומנסההאמונהעיקריכלהiופשיהמחקרבכרו

איולומרעצמומלמדוהיהבה'מכחש-בסירןדון-עצמולעשותנקשתבשר.
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והחמהרעבן,עץכלעולהגבעותעלהפרושהשחרבראותוברקו,בכלאךאלהים;
לבנוהיההאחרת.בשבהההואביום.אהלהשםהיהאשרהמקוםמןיום-יוםיוצאת
ההואבניתשז"לישבשבהלעשריםקרוב-אלחים!"ישואומר:בעצתומורד
עלכאח.דבכפרבעירהיוחייוכיולנפשו,לוהרבהזההועילדבריודלפי

עובדי-אדמהוהיובמלאכהעושיםהיושכנירובלוכרמים,שדותראהסביבותיו
אנשיה.ודרכיהעליזההעיראתגםוראהלעירבאיוםובכל

וצעירי-מעטיםאזגםהיובאיטליההיהודיםבעיר.כמעטבודדהיהשד"ל
היושכשרלנרתיושד"ל,אתגםהמסחר.אלבימי-נעוריהםאזכברעברוהיהודים

עליומתהאמואךלעוזר.שםלהיות"לחנות",למסוראמואמרחבלתי-רגילים,
יתרואתבמלאכתו,קצתלושעזראנין,בניתבשאר tוחוזוחציי"גבןנהירתו

בטריאסטי,הרבאלחולךהיהביוםאחתלשעהרקוחקירה.ללמודנתןהזמן
שלקהאחר,חכםאלהולךהיהאחתלשעהועודבתלמו.דשעורמפיולשמדע
אחדותשניםכעברומפיו.זונדרךוללמדולושיצרהממהלפניולהקריאבעוררן,

כלבהםשדבק.שך"ל,לומצאאחדיםרעיםרקמעצמו.הבלולמדמזהגםדחל
חייו.ימי

בארצועצמואתראההואהעברית.בלשוןבימי-נעוריועודדבקשד"ל
כמוהאור"'סחףהרוח,נשאכולםת t ~""לבדו".הואכאילוההיאבתקופהעוד
ודקדוקה,העבריתהלשוןנחקרהתעמקהוא"לנדי".שלהמשורראחר-כךששר
בחקרוכולםשנה,וששעשריםבמשךגדוליםספריםשבעהלחברסדרלועשהואף

האלח,הספריםכלאתחברלאהואלחם.שמרשספריאוהתנ"ך,ובחקרהלשון
האלה.המקצועותבשניחםחייובימישחברוהמאמריםהספריםרובאבל

ועוסקכמשוררבעירכבריצאושמושמונה-עשרה,בןשד"לבהיות
שנזדמןמגוריציה,(יש"ר)ריג,יושמואליצחקהחכםאותובקרבחקירת-הלשון,

יש"רעםהתקשרהואשד"ל.בחיילמאורעהיהחזההדברלטריאסםי.לבוא
בחיותושד"ל,אחר-כןבמנהיש"רבהשפעתרב.זמןשנמשכהידידות,שלנקשר

משםנפדובה.שנוסדלרבניםבנית-מדרשלפרופיסורשבה.ושמונהעשריםבן
ולימ.דלמדבאיטליה.התורהודעתהלשוןדעתאתה:פיץ

ב"נכורימאמרו-מכתנוחראבעברית,שד"לשהדפיסהראשון,הדבר
הדפיסשנהח i'!נאוהעברים.הנרדפיםהשמותשלבחקירהתקפ"ולשנתהעתים"
"איכהכותבהואלשיריובהקדמהנעים"."כנורשיריוקובץאתהעתים",ב"בכורי

הואעצמוואלמבקש,ואידלהדורששאיןבאיטליה,העבריתהלשןועלבדד"ישבה
ועמודוהתחזקחזקמולדתן?באבדןוראיתתרכלאיכנהנרדםןלן"מהקורא:

שז"ל,קוראשק",חוגרת"תורההתורה.שכחתבאההלשוןשכחתעל-יידבפרץ!"
כבדואתלהשיבמגבירה".יוסיררהוהדרה,הדוההזילותרוה,ברחוב"כשלה
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החת-ימיהימים .שד"לעליושקבלהתפקידהיהזה-והמסורההתורהוכנודשוךחל
לחכמיםמידנטפלל nןשןובגליציהבגרמניהישראל""חכמתלהראשונהעוררות

"אוהבספרואתהדפיסתק"ץבשנתהיחרדי.העברבחקירתזן,בחכמההעוסקים
ב"בכוריהמשיךהעבריםהנרדפיםבשמותחקירותיואתאונקלוס,תרגוםעלגר"

העברשלנפרדיםבעביניםחשובותחקירותהדפיס nחמןןב"בכרםהעתים",
נאורים,רעםגדולמבראעםהלוייהודהרבישיריקובץהוציאת"רנשבתהיהודי.
מצבותזכרון","אבניספרגםהוציאהואיהודה".בת"בתולתנשםאותושקרא

היהולאהעברבעפראףהתפלששד"לנספר.רטולידהנעירהיהודיבית-העלמין
ומאמריםהתנ"דעלפירושיםחברנו:עסקשלאהעברבחקירתמקצועכמעט
והצו-האיטלקייםהאשכנזיים,ובכתני-העתיםהעברייםנכתבי-העתיםהדפיסרבים
וספריםרבים'לספריםוהוספותהערותכתבכןכמווהיהדות,היהודיםלעניניפתיים

"ביתהתורה","יסודיהם:ביותרהחשוביםספריובאיטלקית.גםחברחשובים
נקבצווממאמריומספריוחלקחלקים.ט' ,שד"ל"אגורתשז"ל","פניניהאוצר",
בשני"הצפירה")הוצאת"תבונה",(נינליותיקהתרע"גבשנתיוצאומחדש
היהדות"."מחקריבשםשנקראוכרכים,

ב

דבריו,אתפיזרהואשלמים.בניניםבהיסטוריהדבריואיתבבהלאשז"ל
בלב.דמדעיעניזלוהיהלאגםבהיסטוריההחקררומנטית.המית-נפשמתוןכאילו
ההיסטוריהעפראתגםחונןהואחבת-הלב.ושלאמונהשלדברמזהיותראלא
הקדמוניה.רוח-ישראל nאתוחיהלאמרהואישנים.שפתיברוחולדובבואמר
בקן-העוסקיםאשכנזחכמיאלכיחודהחכמים,שאראלן,תביעותבטענותבאל nשן

נקד-עוסקיםאחריםשחכמיםכמרבהןעוסקיםהםכאילולושבראהישראל,מוניות
על-להחיותשאףהואאליהן.פנימיתזיקהכלבליופרס,בבלואשור.מצריםמוניות

 .העבריהעםשלהמקוריותואתהעבריתהלאומיותאתהיהודיםקדמוניותידי
בנירוחס,ומסימובאהרוחאתלהחיותשד"לאמרבקדמוניותהחקרע"י

החכמהבלשונו.האטיציסמוסיון.רוחאלגמור,כבגודאותושראהוכר·,אברהם
הטובים.המעשיםבדרןהליכההאדם,מדרתיתקוןכי-אםההשכלה.לאאצלוזזיא

יגשובהאדם.לבבתמימותההשכלה.אלבנגוזהם,הטוניםהמעשיםשרשי
החמלהמדתשדל,לפיהיא,הטונותהמזותשלהיסודותיסודשבקרנו.הדבבה

היסדולהוהיאהזאתהחמלהבדרןהאדםאתשהדריכההיאוהיהדותהאדם,שבלב
אנולזהברורהוראיהאדם.כלבלבבהמוטבעתהיא,אנושיתזומזההראשון.
והאביוניםהענייםאתמעליהםמרחיקיםמצדקה,הרחוקיםאבירי-לב,כימוצאים,

,, 
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האומלליםשלבאשתםושמיעתפניהםשראיתמפניאלאזאתראיוומערבה,נגרע\כל

אדם,כלבלבאפואנמצאתהחמלה.ריגרן.עצבותבלבםומביאהשמחתםערכות

ארחווהרגילהמצותיהעל-ידיזרבדרןמישראלהאדםאתהדריכהשהתווהאלא
ולאלמנה.ליתרםלגולעבירפאהשכחהלקט,כשדהרלהניחלרצרתההיאבנן.
העני,ביתאללבראעליואסרהותרבית,בשןהענימןלקחתעליואסרההיא

חבולראםאלמנה.נגדלחבולאדרוכב,ריחיםלחבולעליואסרהעבוטן,לעבוט

שמלתוה~אלבדה,כסותרהיאכילן,תשיבנרהשמשבאעדרען,שלמתתחבול

חמלה:התורהרבים.דיניםרעודשבתורההשמטהדיןחרארכןןישכבבמהלעורר,

כ'לעלרחמיוניעצמם,נעלי-החייםלטונתאחדמצדרזהוהערף,הנהמהעלגם

החמלה.במזתהאדםאתלהרגילהשביומהצדמעשיר,

נעל' :נבראדר-פרצופיםהאדםכישד"ל,אומר"המשתדל"לבהקדמה

זבדמביןהואהמחשנה"נכחשני.מצדהמרן-מעיםובעלז~חדמצדמחשבה

 ,..,,-לעו 1החכמותתעלומותומגלהמחשבת,מלאכתכלוממציאדבר,מתרד

מדרגה~אחרמדרגההתבונהבמעלותרעולהתמיהוחזקהולךהאדםהזההנח

קראתיאשרהאחו,ונכחהארץ.עלאשרבכלולמשוללרצותלעשות,ומפליא

יראתואםוישמחנצרתו,ומצטעררעהובכאבכואבהאדםהמון-מעים,שמר

אדםשיהיהבעיניויקשהכי 1והיושרהצדקאוהבחראכךומתוןמצרתן,נושע

שהיטיבנמיהנפשדבקותכןגםהזההנחובכלל 1וחומסררגוזלררעהואתמצער

-המוך-מעים-השבי"הנחהאלההנחותמשנילו".ולהיטיבאותרלאהבהלה,
ב·תחלתחלשוהראשוןהאומרת,הרייתנתחלתרכןהאדם,הוייתנתחלתחזקהוא

מקבלאינווהשניהדורות,ובמשךהשביםבמשךוגבורהכחמוסיףוהואתן, 1הויי

בדורותולכןרמחלישר".עליומתגברהראשוןכימגועת,הראמקבלאבלתוספת,

האחר,הנחבעיניהםלהנדותגררםר"הראהראשון,לנחבבי-האדםנוטיםהחדשים

על-כךכמוהר.פלאותמפליאולאתרעלותמגדילראינומציאותמחדששאיבר

כולן,ולאחצי-האדם,הואהמחשנהנחכייבינוולאהאדםכלזהכייאמרו

מזויפות~סברותנשחתנופליםהםלבדונח-המחשנהמצדהאדםעלובשפטם
בנוסחשד"לכאןאומרהשכל,מןיותרחראהרגשבני-האדם".דרכיהמקלקלות

"המון-מעים"~שםלווקוראישוחתראונותןהואלרגשאולם 1וסוושל
נספרירשהתבטאכפיהצרפתי,מהסבסואליסמוסהשפעהכמקבלבזהנכרהוא

 ,·גשנה("המגיד",שלונאבטוניאוגרפיהמעידששד"לק,לאיביקושל
והוא,הפילוסופים,משאריותרעליוהשפיעוהאנגליקולושהוא .)א"כגליון

העצמית.מחשבתואתועוררבנפשוטמוןשהיהמההפועלאלשהוציאקונדילאק,
שהאדםמוצא,הואעל-כןכיהחושים,בידיהכלכקובדילאקנותןהואאיןאמנם
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מקשרהואהרגשאתאבלאחר.מצדרגשובעלאחדמצדמחשבהבעל:זוא
בידו,גרתןחראוהצדקוהיושרהטובשלהשלטוןמוסרותואתבחוש,אמיץןושר

למה-תרשיחגטיהנעלכאדםגםבזהבנרשד"להמתעוור.החרשבידי

הרוחביתהשאיפהכלעם-שלוהדרומילטבעומתאיםבכתביוסימניםכמהשיש
שלו.הרוחבייםוהכסופיםוהגעגועיםשז"לשל

רבותשביםשנלחםשד"ל,שלמלחמתוזהמצדגםגדולהחיתהרעל-כן
העברית.הספרותחרךאלודבריומדעותיולהכניסשאמרוובאלההזוביפש:ב

"הפיון-כימדגיש,הוא-היהודיםמדרךהפורששלסבולשפינוזההיהל~ד"ל
רשל-כיביהם"מתולאעמהם,חי"לאישראל",מזרעהיהאשרהזה.סרף

הצופיותעיני-האלהים,על-דברהפלאיהרעיוןאותרה"השגחה",רעיוןאתה:מבטל
היהודי.הרומנטיקןשללבראתשמשךישראל.נעמוצופיותהןוניחדרבכל.
המפורסםהפילוסוףלימדאשרהבשחתרת"הדעותלאותןשז"להתנגדניחרד:אבל

והחביבההחמלהכימלא,בפההזה"האישאומרהבהכי ;בספר-המזות"·שפינוזה

יתנהגשלאלן,ואריהחכםהאישכיראמו, ;בשיםוחולשתפתאיםבחלתה:יא
עיבותחוסרלאדבר,לשרםמעיויהמושלאשישתדלוראויהשכל,אחרירtק
היחידאבלהצבור.עלמוטלתחונההיאלענייםהצדקהכיואמר. 1יחמולרלא
שמירתרקלבקשלאדםאידכיואמר, 1הענייםעלכללשישגיחואריחראא.יד

מביאשד"לל"המשתדל").(הקדמהכולה"התורהכלזוכיעצמו,ותרעלת.גופו
פסוקרכלומאמרמאמרכללחזקשפינוזהשלהמזות"מ"ספרופסוקים·מאמרים

והפסוקיםהמאמריםאתמוציאשהואכןשעל-ידיוישהפילוסוף.עלשלוו:פסוק
בשים.שלהרחמנותענידכמופשוטם,מידיגםאותםמוציאהואמסגרתםמתון

אלאלאדם.וחסדצדקהעשייתבגדשפינוזהשלב"ספר-המדות"נאמרשלא
ששפינוזהבכלל,החמלהנעבידאוהתנובה,דרךשתהיההזאת.העשייהודוכ<בגד

עםהחס.דאתאראותה.למזגורוצהההתרגשות,צורתתה,צרול·מתנגד

בחרתלשביהאדםשלנפשואתהמחלק ,לשד"להדברטבעיאולם 1ה:תברגה

לצדומכריעחרשי,תראונותןהואולרגשורגש.כמחשבהקיצונייםגגרדיים

שפינוזהשלבמזותהתנובהלדרךכזוגמורההתנגדותיתנגדשהואזה,rזרשי

שניןהביגודאתגםמשיםבליהמבלטתזר,בצררההתנגדותואתיביעו:שחרא

שד"לשלתורת-המזותשביןהפנימיהניגודמןבוגםשישוהתבוני,החושי

שפינוזה.שלזתררת-המדות

.הטבעיתובהשקפתושד"לשלהפנימיבטבעוזהיסורעל-פיכימאליו,מונן

השתדלותכלהחמלה.עלאלאתקרן-המזותאתלהעמיד rשאהיא,שז"לעדת
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אחרים,יסדוותעלהמזות.תקרןאתליסדבעקבותיהםוההולכיםחכמי-יוןשל

תשוקותיועללהתגברעליוכילאדם,אומרשהשכלמהשז"ל.דעתלפיהצליחולא
הוצלחהאושרלאלאדםלהביאוהתשוקותהתאוותשסוףמפניאםותאוותיו,

אנשיםכיהיא,החברהשתרעלתמפניארומכאובים,צערלולגורםכי-אםקיימת,

שלרםאתולדרושישרהבדרךללכתאדםלכלראויולכןישרה,בדרךילכו
המוסר,על-דברלהןבזומרתעדותערודשלרם,לוגםיהיהבשלומהכיהחברה,

אתליסדמערילותאינןהיונים,שלהשכליתמהדעתשז"ל,לפיכולן,הנובעות

דז,למחה .רגשברקהואהטובותוהמזותהמוסריסודנכרן.יסודעלהמוסר
ראטיציסמוסזהמצדאברמיסמוס :הנכריהעולםמןהיהדויהעולםנבדלרכזה

חיצוני,ויופידבריםשלסדרתועלת,חשבון,שכל, :הואאטיציסמוסאחר.מצד

פנימי.ויופידתיתהתלהבותמסירות-נפש,אהבת-לב, :הואשאברמיסמוסבעדו

ובזההנכרי,העולםמןהואנבדלרכזהצדקה,שלרגשעלעומדהיהדויהעולם
שודקםעלהיותנוצרהואהעמים.ליתרלמופתלהיותהיהדויהעםנוצר

ישראלבנישלההתבדלותעלהצרוימקורגםוכאןם.יבוטהוישעמב

מןרבותגםם.ינהככםישודקתויהלולהבדלעליהםהעמים.מיתר

ברוחו.וימשולהתאוותעלהיהדוייתגברכי-זהבשורש-קדושהיסודןהמצרות

ולפרוש.ולסבולברוחולמשולהיהדויאתמרגילבכללהמצוותוניו

ג

מאדחשובהחיתההאדם,שלהטבעיהרגשעלהכלהמעמידלשד"ל,

וכלליםיסדוותים,רקיעשמעמידיםלאלההתנגדולכןהטבעית.העםתבומא

הואומסירגה.גדורההיהדותאתלעשותשאמרולאלהאוליהדות,שכליים,

לעשותאמרתורה""משנהושבחבוררליהדותעיקריםשהעמידלהרמב"ם,התנגד

היוניתהחכמהידאתשד"לראהזהבכלהדורות.לכלוקבועהגמורההיהדותאת

ימי-הניניםחכמיאחריאחרים,כמשכיליםנטה,לאשד"ל 1היתרהשכלידתהעם

הפשטן.רש"י,לוהיהימי-הניניםחכמימביןהאידיאליהחכםהמשכילים.

אברהםלו'חריפהבנקורתשד"להתיחסודרכיוהרמב"םעלבקרתומלבד

"אני :שד"לכתבממכתביו-מאמריובאחדמחשבות.והחושבהחוקרעזרא,אבן

אותםכיבעיני,ראיתיהתלמודשאחרקדמונינובספרילחקורילותי nהמאז

מרותיהםוהיוותמימים,ישריםדרכיהםהיוותלמודמשבהתנ"ך,רקשלמדר

ספרלךואיןאחריה,ודבקוידניתחכמהשלמדומאחרים,יותרהרבהמשובחות

הזה".הדברעלהמעידחדש,עדשאינולידי,הבאישן,

המשוררוי,להיהודהנר'דבקהחכמה,אלשנטוספר,דמחכמי
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ישראלאתשראההלב,נעלוהפילוסוףולירושליםלציןרהגדולההתשוקהבעל ;,,

אמונת-ועלאבו·תקבלתעלהיחזותבניןאתשד"לבנהכמוהושבאומות.כלב

שראהזהמצד-לורביגובהמלשלו'נטיחגלההואהחזקה.הלב

שד"ל.(אגרותהמאמיניםלהגשמתכקרובהזוהגשמהוחשבכ"מגשים",אותו

שהלכואלהושלהרמב"ם,שלהשכליתהרוחניותאלבניגוד ,) 1196-1195ע'

"נתפשסוופיוטיוהפייסנים""אבירשהיהמפנימזהפחותלאבוראיאבלבדרכיו.

ב"אוצרשנדפסלאפרתי,במכתבושד"ל(דבריהקראים"ביןוגםהמנהגים,בכל

 .) 208-203ע' 1בנחמד",

הואגםכי .שד"לשללבואתניחרדשמשןזה-והפילוסוףהמשורר

בהםש;דצליחהשיריםשירים.גםחברוהוא .וכחרקוכפילוסוףמשוררהיה

הצורהחושכיאףנימי-הנינים,והפייטניםהמשורריםברוחשנתחברואלההם

נמצאתאחתולאוהנאה,השלמהלצורהשמחוהואשד"ל,שלבלבומפותחהיה

באב""לתשעהבפזמוןנאה.דמותגםשבשיריו,בתרגומיםכיחודבשיריו,

כלות-הנפדסואתהיוםשלאין-סוףיגוןהמלאהקדור,השומם,הרוחאתהביע

ימי-הניני,םבנוסחגדלוהשירהחברהואאותר.הממלאהלגאולה,והצפיהוהחרדה

עםדתיתשירההיאזאתנירם-הנפרדים.בבית-המקדש"העבודה"שירתאת

בשירולאפוס.להיותכדיחאמתי.תהשירהרוחרקהחסרהאפיים,יסדוות

שאנוהגדולה,טידבלשירתחחקרייםזרןאתחמשירהחרוץ""עמקהגדול

והחשובשירי-מחשבה,גםכתבהואבאיטליה.ממשוררי-ישראלכמהאצלמוצאים

בידוההשראההשלרמיםרעיוןאתהביעשבויאכלו",כחלקהרא"חלקשבהם

בעולם.יאכלוכחלקחלקיחדבבי-האדםכלוערבי.עושרביןשבעולם,לרעטוב

שד"למאחיו.אישאלחיםהבדיללאועונג,נגעונגע,עונגלכולםחלקאלחים

שתבכרשאי-אפשרהאלהית,ההשגחהשלהדתיהרעיוןעל-ידיזהרעיוןלידיבא

אדם.עלאדם

הטוב.שמררעלחקירותיועלשהתענגזה,היהכחייושד"לשהשיגהעונג

ואשת-נעוריומאדדחוקההשעהלדשחיתהישתלאות.מלאיםהיוהחיצונייםחייו

מתושלואחדיםילדיםגםאחר-כן.רמתהשחורהבמרהרנותשניםחדלהחיתה

בחקירתגדולשםלושעשהגר","אוהבבכורן,בנועלניחרדהתאבלהואבחייו.

לחייוהאחרונותבשניםשנה.וחמשעשריםלושמלאוקודםערדרמתקדמוניות

תרכ"ושנתשלהנפרדיםיוםבלילבעוררן.כמעטולקהעיניואורכההשד"לשל

מתעוררת.והיאאחר-כןגםחדלהלאהשפעתואולםמגוריו.עירבפדובהמת

והרג-שהרומנטיהזרםשמתגברעתבכלהעבריתבספרותבפעםפעםמדי

הרצירנליסמוס.ועלהשכליותעלמתגבר

;\ 
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לאמניהואראשוןהיהודי.העםשלהגדולההיסטוריוןהואהיוםעד

אשרהיום,עדלושבישאיןלהגיהואפשרהחדשה,נע·תהעבריתההיסטוריה

צייררעליהכלארמים","השבשלהגדולהיריעת-החייםאתנספרכמוהוגלל
והתמורותהחליפותמלאתחזקים,וסממניםצבעיםהרוויההתמרנהאתכמוהר

גדולאפוסיצרהואוהירידות.העליותהונים,והמרודותהמעלותלאין-קץ,
זעזועים:הנפש,~תנועתכולומלאבהיותוובים,דרמטייםיסודותגםנושיש

אתגוץיצרויצורגבוויהםחיישלאפרסהיהלאליהודיםתנודות.רעידות,
 .הזה.היהודיהאפוס

הוציאעליואךהיהדוית,ההיסטוריהאתשכתבס,סיומ.י.היהגוץלפני
ולאבטבעוומתוןמנוחה"אישהיהכישלו,ההיסטוריהנספומשפטואתגוץ

מחסורשאיןהאלה,הסערותאתבהיסטוריה".ולאבחייםלאהסערות,אתאהב

ביוצושלו.בהיסטוריה-אחריהןונסהגוץאהבהיהודית,בהיסטוריהבהן

אשרמסירות-הנפש,אנשימושיעים,גנרוים,אחריהלךלנועםשלהאפוס
כולההיאלצייו,ידעשהואהתנועה,עמם.ת 1לעזרובאובכפם",נפשם"שמו

הרב,המהלךאתהגדולה,הפסיעהאתשלובהיסטוריהאהבהואם.ע-תתבוע

נעליאנשיםאחריתמידנסהשלובפתוסוחנה.מסלהעל-פניהדריכהאת

השפל,אתוגםהגאותאתגםהכל,אתציירנאמןכצייווהתלהבות.ה·תרוממרת

שתיקתאחריה,הבאההירידהאתוגםהרביםמי-ההיסטוריההתרוממותגם

והגבורהההתגברותעםהתרוממות.בשעתתמידהתרומםהואאךדוממתם.הגלים
ההתרוצצות,נשע:תהוא,גםמתרוצץכמו-כןגבורה,רוחאו·תוגםתוקףבהיסטוריה

האלה,הרגעיםבנפשו.אזומתלבטמתנגשהואגםוההתלבטות.הרת.נגשות

הנעליםהרגעיםהםקיומו.עלעםשנלחםומלחמה,אוןסערתשלרגעים
 .גוץשלבהיסטוריה

גדולה,מלחמהעל-דבראחדגדולספורהואגוץשלההיסטוריהכל
שלפיישהזאת.המלחמההולכתשוניםנדרכיםהעצמי.קיומועלעםמלחמת
לרעיוןנוטהגוץגםאזוהארציות,המדיניותנדרךללכתנוסההיאהזמןתנאי

והרוחניות,הדתיותנדרךללכתנוטההואאחרזמןתנאישלפיוישוהארצי,המדיני
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הזאתהמלחמהתמידאךהזאת.והרוחניותהדתיותבדרןללכתנוטחהואגםאז

התלהבות.תמידמלז~חהיאפתוס.מלאח

שאיךנשעהאףההתנגשות.אתתמידהיהודיתבהיסטוריהוראהגוץ

תמדיכמעטחשאית.מלחמהכהמכירהואבגלוי,מפרושת,מלחמהנחלראות

כהרואההואעתיקהישראליתהשקפהעל-פיחבלי-הלידה.אתבהוראההוא

הרותמלחמתת 1אבהרואהשהואישכחומר.הרוחמלחמתמעיןתמידכמעט

-ורוחחומרשניןאחותמלחמהבהרואהשהואוישהאליליבחומרהמונותיאיסטי

ספר-ההיסטוריהשלהרביעילכרךבמבואצייןגםוכךומחשבה.יסרריםנידמלחמה

והמחשבה-ומחשבה,יסוויםהיהדוית:ההיסטוריהשלהצדדיםשניאתשלו

 .חיסורים.יםעל-פגיתמידמתרוממת

מלאהרב,חזוןמלאההיאהתרוממות.כולהמלאהגוץשלההיסטוריה

מספורי-אגדההיסטוריה,לשםנכתנושלאבספרים,ורמזיםמרמיזות .דמיון

הואגוץ.שלמספר-ההיסטוריהגדולחלקבבבהגילו,מאשריותרשהעלימו

שסופרראויבשותברשימותשנגנזוובים,ומאורעותמקריםהחיבדמיונוהחיה

תולדותמחוקריאחרים,חקירתעל-ידיהונהגוץנעזרהזאתבמלאכהלמקוטעין.

הזאתהחקירהאתהונההרחיבאשומלבדאךימיו.דעובימיושהיוישראל,

הדבריםאחרים.דבריעלתמידשהוסיףההוספה,היתהגדולהוכרת,בתקופות

לשלדי-מתים,לדברי-היסטוריהתמידשהוסיףהואונשר.עדראצלותמידלבשו

החי.הצבעאתיבשים,חקירה

התרעמונימיועדדותרעומות.התנגודתגםעוורהגוץשלההסטוויה

מועם"מקראבבחינתהםמדבריוהרבהכיבמשפטיו,מחירהואכיגוץ,על

 • 1ללכתצורךהיהשלאלמקרםאותוהולידההיסטוריהדמיוןכימרונה",ומדוש

הצופההנביאמןהיהנו .ובעההזוח ,היסטורידמיוןנעלהיהגוץאכן

האמןנחושבחןהואהאמתי.ההיסטוריוןאתכברזהנרשכנוכנוילאחור,

יגידלאאישולקליפות.ללבושיםמנעדאותהלהרגישההיסטוריה,אתלחוש

לפררנותוחקירותאין-קץונדתידיעותיסודעלנבנולאגוץדבריניעתה,

מלבדאךנימיו.היהודית,ההיסטוריהחכמתהחכמה,מצבדלtניהחקירהמצב.

להיסטוריוןאותושעשהבגוץ,דבראיזהעודהיההרכזתוהחקירותהידיעות

הגדוליםהחוקריםויתרץבוצשלשבדוורהיהודים,ימידברישלהגדול

השrכוגויגחםואבשוכיחודגוץ,נגדחכrכי·חדודשומהמענותחדבח 1

ר 5סשטענותחרבהעויחזבחוםיפובך,י ,ושנראוrכעד"דאםזךך,וי ,נשני ,שט

 .) r 1881(בדוי Gratz's Geschichtsbauereiבפחבדתן , 5רדבדי·ז?זו
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שחראזהאחר,ולאחיחדריםשלחהיסטרריחאתהואיכתובישראל"ב"חכמת
נח.הדופקבלבהיהדוית,שבחיססור.יחהדםברהטגםוהרגישחש

קנאות.לידילפעמיםחמגיעחחתלחבות,וגעימלאההיהודיתההיסטוריה
אלםעדהיהלאהואשלו.ההיסטוריהאתגוץכתבכזרהתלהבותמתון

ה"קבאים",א:תגםלבושהתירזה,הואגוץקנאי.גםהיהאחתלאלמאורעות.
כ"רצחנים"כולו:נכללוהעםובדמיוןהאחרונה,מלחמת-הלאוםשנלחמואלה

גסו.הדגישהאלההקנאיםלנפשהביןאשרהואהוא(סיקריקין), nןכ"סיקרייס

כמקורהשרבים.ראשי-הגדודים,ראשיהם,עםהשרביםהגדודיםשביןההבדליםאת
שלהגדולהיהדויההיסטוריוןס,ויולפסופסוידבריבזהלוהיוראשי
הקנאים,עלשכתבמהבכללעיניםלוהיהמתתיהובןיוסףכיואםהחורבן.שעת

מתתיהובןיוסףכיהקנאים,דעתבזהגםקבלאשרהואלגבו.קנאיגםהיה
בארץ-מולדתו.בוגדסוף,ועדמראשמלכתחלה,היה

שפת-אותתמידממנהנשמעובכל-זאתזרה,בשפהספרואתכתבגוץ

היאשנשגבהכמרנשגבה,היאשלוהלשוןהעברית.ההיסטוריהשלהמקור
אתלמרחוק.דענושאתהעולם,מאורעותעלמדברתכשהיאהעברית,הלשון

נפעםפעםמדיאותםהעמידובכל-זאתהגויים,לעיניגוץכתבשלוההיסטוריה

דמים.דרושגםהיההואדרישותינו.איתדרשתביעותינר, 1אתתבעהואלמשפט.
הזההרםאתדרשגוץשבשפן.הרבדם-ישראלאתהגריםמידידרשדרוש

כעסואתהדברעוררכידוע,ספרו.אתכתבשבשפתםמאלההגרמנים,מןגם

וד·תועמוריבאתלריביצאאשרהגרמני,ההיסטוריוןה,שקטטריישל
כיהיהדות.במחנהפולמוסלידיאףפולמוס,לידיהביאהזההדברגוץ.מעם

גוץאתגיבוהםרגםלגרמבירתס,עלבוןבזההםגםראוהגרמניםהיהודים

שהיהמיהן,כזמוההפילוסוףגםהיהוהמגניםהמערעריםביןעליו.דערעור
זקב·תולעתרעודגוץ,על.קשיםדבריםדברכהןגוץ.שלתלמידובימי-בערריו

לגוץלסלוחיכוללאהיהודי,בגזעוגםארבבני-דתוהרבהכשנדבקכהן,של
אן . 1והטבעיהפשוטמובנםכפייהודי,ועםיהודילארםבמושגדבקותואת
היהודית.ההיסטוריהאתכתבגוץ

אתבהראההואיהודי.אותהכראותהזאתההיסטוריהאתראהגוץ

העבריתההיסטוריהשלכפילוסוףבה.השליטהפלאדיהאלהית,ההשגחהדי
וכמישהפריחהצמיחה,שלסדר-הזמניםאתהואגםקבלל,מכוקוזמנח

גוץ 5שהולדתר 5שכהמאחאת 5מ 5·גדץ 5פרנק 5שמיסודםב"מרכטםשריפס"במאמרו 1
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קווכמל,אצלכמרהוא,הזההטבעמןולמעלההטבעי,הסדרזהו~היסטוריה.

חדשה.צמיחהבפעםפעםמדיתבואהכמישהאחרי :ישראלשלסדר-ההיסטוריה

גםכי-אםהעבר,עםרקאיננוזהתמי.דמתחדשנפלו,אחרי~תמידקםזהנזם

העתי.דנזם

הכנהבהישתמדידבר,איזהתמדימתחרהישראלשלהזאתבהיססווי'ה

יחדזהרעםונסתר,נעלםדבראיזהאלצפיההזאתבהיסטוריהיששיבוז~.·למה

ההיסטוריה.שלהנסתרהרעיוןאתלנורלפעמיםמנסהגוץגמור.בברורiויים

לאורלהיותנוצרהזההעםכיאחרים,אותושבררובדוןאותומבור·הוא

כח-הואהעיקרהעיקר.זהלאאבלוכר·.חייםאוחרתהעמיםאתלאלףגוים,

שלאהפנימי,דופק-החייםהואהעיקרנתן,לשואלאאשוזה,בעם:זחיים

ספוראתהממלאהזן,השגהפוסק:ת,שאינההפנימית,התנועהמדפוק,יחדל

ההיסטוריהאתהמחיההיאיחול.שלחכרי.שלאטמוספיוהיוצרתגוץ,של

חיים.תקרתסופהועדמראשיתהלהנותנתכולה,ה;יהודית

תלמים-העשויוחב-ירים,כשדההיאהרבהההיסטוריהאתורואיםיש

איןההיסטוריהאולםההיסטוריה.נחלאלהשטחדמותאתמעביריםאלהוזלמים.

השוטףמזההתמידי,הנעמןאלאהנח,מןלעולםאיןבההזאת.הדמותמן.בה

:t שלההכרההיאזאתים.גלעל-פניהכלאיתהמעבירפוסק,שאינושטף

הזאתההכרהשלנו.בהיסטוריההלבא·תניחדרהממלאההאמתי,ההיסטוריון

גוץ.שלההיסטוריתההכרהשחיתההיאוהיאהישראלית,ההיסטוריהלהכרתח:י.תה

ההתחלהאתלאוראהאיברהוא'כירציונליסטן,איננוהאמתיההיסטוריון

מי-והסוףבראשית,בערפלימעולפהתמידכאןהיאההתחלההסוף.אתזלא

ישתמיד .ההיסטוריוןלפניושלמיםגמוריםלעולםמונחיםהדבריםאין ?ידענו

כאןישההיסטוריה.שללקלעיםמעברהפרגו,ןמאחוריהנמצאיםדבריםנזוד

הטבעחרקירציונלי.איננוההיסטוריהמדעגםיבוא"."המשךמיןתמיד·עוד

!t בהיסטוריהשעמדנואחרי :שבמדעי-הטבעזרמוחלטהבצורהבושולטיםינם

ממנה.המסובבעלגמורבברורמזהלדןועודיכוליםאנואידהסבו'תמןסנהבזל

כזה,באופןוטרויהקלועהוהיאורחבהגדולהפההיאוהמסובביםהסיבות~ושת

בהיסטוריהשישאלאבלבהזהולאמראש.קבועחשבוןבהלמצואשאידבזד

n ואיןמראשבדיוקלראותןשאידוהמסובב,הסבהבידאמצעיותחוליותמיד

והאותפקי,דבההממלאאנוישי,רצוןגםבהיסטוריה.רצוןישברן.בחש·להביאן

חוקיגםזהומטעםלחפצו.אותםמסהההיסטוריה,תפקידיאתלפעמיםמישנה

אי-רציונלי,פנימי,מירחהנחהואהרצוןכיבהיסטוריה,שולטיםאינם;השכל

הפנימית,ההשערהעלהרבהעומדתההיסטוריהעליו.חליםחוקי-השכלiי-איז
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מהיססור-בזהבבדלוהואבגוץ,היהוהמראההזההחזירןמכחהחזירן.המראה,על

-אצלווסמוךקרובכל-כךוהמסובבהסבהשלהטבעחוקשאידאחרים,יונים
רציוב-כל-כךואיבנהבחוליותיהפשוטהכל-כךאיננהשלוההיסטוריתהשלשלת

ודרךדרשדרךהרחוקיםאתלקרבאחתלאאותומביאזהדבראמנםלית.

והשירה.האמבותעולםאלמ·תקרבהאוזהעםיחדאבלדרברר,מאמר

בוהשירה,אלמאדאותההמקרבדבר,עדוגוץשלבהיסטוריהיש

למשל,.כשקוראים,הפנימי"."הבסיוןשקוראיםמהעלבהמיוסדוהרבההרבה

מלבדיכיבהם,מכיריםהרירהמתיובים,הברית""מרשיעיעלגוץדבריאת

עוברות:גםעיניולפניהיובמקוררת,לפניושהיוההיסטוריות,והעובדותהמעשים

הבסירבו:תאלתו 1בהרגששהצטרפוחיים,שלבסיובר.תת,וחיעוברותאחרות,

הברית'"ב"מרשיעי-יודעיםבלאגםאולי-כללהואההיסטוריים.והעוברות

אות.tנותפסמקרובבהםשהכיראלהשבימיו,הקיצונייםהריפורמיםאתגם

מקורבהוראהבגלותהיהודיםההמוניםשפתאתניזרע,מאהשבאגוץמקרוב.

היריד:העלבספרומדברכשהוארהבההיהדוים.שלוהחןהטעםאתלהשחית

"השפ:הכיואומר,הביתחורבןאחריאחרותמאותכעבורהיהודיםביצירת

טוב-אתהשחיתהוחן,יופילההיותלבליערהמדברים,בפיהנשח·תההארמית,

ביודעי'םכאן,בצטרפהגוץשללמשפטוכיבזה,מכיריםהמקומות",בכלהטעם

במזרח,היהודיםנפיהמדוברתהשפהשלהחיה""העובדהבלא-יודעים,אר

הטעם.ולהשחתתלירידהגוץ'שלרעתולפימת,הגררשהיא~ץ;ירופה,

היסטוריי~םלכסירנותגוץשלבספררהמצטרפיםכאלה,חייםשלבסירנות

ד.משפט·גםכילפעמים,נדמההרבה.למצואישהיסטוריים,וציוריםולמשפטים

-היוניםאצלהחבית""פתיחתחגשהואחג-הפורים,על-דברגוץשלהמיוחד
בימי-גוץשראהכזה,חייםשלכבסיוןמקורו-רבההתנגדותשעוררדבר

גוץ.,,שלהשלילימשפטואףישראל.בערי"דיוניסרס"חגהחוגגיםאתנעוריו

ה"חסידות'#·שלהחייםביסודשורשנוראילוישה"קנלה",עלספרובכלשהוציא

יסודות:עלהבנוייםגוץ,שלהאלהההיסטורייםהמשפטיםנכוניםאםבימיו.

ש'לבספר-ההיסטוריההאצורנח-החייםעלמראיםהםנכונים,אינםואםחיים,

שירה.שלנספרגדול,אמנותיבספרהאצורמזהפחותשאיננוגוץ,

רוש>tכאתלקבלגוץובקשחפשגםאמתיומשורראמןככלכיבראה,

היסטוריה~בדבריאפשרשזהכמהעדהדברים,מןהבלתי-אמצעי,הרושםהחיים,

שלו,,ההיסטוריהמספרהראשוניםהחלקיםאתלכתובנגשלאכימספר,גוץ

היכול.::תלושניתנהעדאדמתם,עלבשבתםהיהודיםתולדו·תאתהמספרים

כרכייבהדפסתגוץהתחילמאזשנהעשריםכעבוררקזו.ארמהבעיניולראות
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הזההגדולהספרהיהאזעדהראשונים.הכרכיםלחברונגששלוזזהיסטרריה 4
בעיבין,אותםשראהעדהחיים,התחל·תאתמצאלאכיהתחלה,בלימ~קרטע,

הפנטסיהנכחלן,אשרהחיהדמיוןברוחשהחיהמהם,השרידאתלפחות'ראה

שלו.ה:היסטורית

בטלוגוץ.שלספררבתישןלאגדולהיסטוריחזוןושלשירהשלכספר
על-ידיניבתיםשנתערערויסודות,עלהכנריםשבספר,דבריםכמההזמןב:משך
המראהשבספר,העיקריהחזוןאן 1ובטוחיםמוצקיםיותראחרים,יסודות>ונ:ציאת

שלאכמרבטל,לאספררבטל.לאבספרר,גוץלפנינושפתחהגדול,·ההיסטורי
ספרירזמנימ.תקדפריתהמחיהגדולה,היסטוריתאמנותשלאחריםספריםבי:טלו

הגדוליםמאמני-ההיסטוריהלהםובדומהטהודרקבריעקבמסן,מיה,קבי
הםאחריהםשנתחדשוהחידושיםובכלהיום,עדנקראיםהאחרוניםב:דורות

והאמןהמשוררהואעם.שלשלמההיסטוריההחיהוגוץלנס.היוםעדעומדים

היום.עדהיהודיתההיסטוריהש<ל
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עמדהחדש,אלהישן,בית-המדרשחניכיאותנו,שהולידהנתיב,פניעל

פרשדרעלבעמדנונתיבות".ב"ביתמתנגדיו.אותרשקראוכמרהלבן,רא"ההוא,

ואברלצדדים,ומסיםהבוסיםוהשבילים,ראשונים,שסללוהדרןלופנינודרכים

ההכעררדא'תשנ,תןהאישהואהיהאליהם.לנסותבנפשנועוזזיעזומצאנולא

זמןבאותולבנושרח•זtהגזולהכבודבכלה.כלהלעבכ-הואהאחרונה.

דור·ב"זררהוא,אולםזאגז·תא","רבבןבעינינוהםהיואחריםלסופריםגם
ה.קזחהידואתלפנינוחשףכאילושלו,רדררשיר"

אורשבעיירהבבית-המדרשכשגליתיהרגע,חקוקעוזנשארבזכררני

זאנרתרכ"'ב).(רינהרייסשלהתלמוד"ו"מסררתהראב"זפירושעםה"ספרא"

זה,.יייסחירשאייזיקהואמייזעלאבית-המדרשמיושביאיש"'תגלית".חיתה

ברינה~הרבהורוריץ,אלעזרר-מא·תהסכמהוקבלה"ספרא"עלהגהותשחיבר

שלמלואים""אבניהספרבשולירפפורטחזושישלתגליתמעיןהיתהזאת

עשוולאקליםהיורפפורסשלזרשים" nה"אולםהחושן"."קצרתבעלחותנו,

החוקר·כיאכזבה,שלהרגשהמעיןלעוררכזיגםבהםהיהואדרבה,ורשם.

יויס·שלהערותיוכןשאיןמהזה.בכגוןאלאבהלכהנחראתהראהלאשי"ר

ל"ספרא"-פירושמעיןחיברבימינוהחישמחבררושם,עשהזהגםכאןלספרא.
ה"אחררנים".אצלרגילבלתידבר

"דור·-רייסשלהגזולהספרבלבנועשהניותרהעמוקהרושםאבל

נגלהכאילוהראשונהבפעםת.ולגתהמשרםהזהבספרהיהליוזורשיר".דרו

אחז·ידיעלשנבגהבגין,ליהראהוהואההיסטוריהמדעשלה"גגיוס"עלי

לשכותבעלררחנ-ידים,גדולוהכבידמרוחו,עליהםלתתנהםבחרשהואמאלה
מראו:תעינישנעולאהאלה,ובתאיםבלשכותבן-ביתשהייתיואני,רבים,ותאים

האירשבןהרב,האורהערה.ובכלמאמרבכל-רצןצןשבכל nה"חדרשיםאת

העתיקים"בכתליםשקרעהגדוליםהחלונותזרןשבעל-פההתורהפינותא·תרייס

השניברגעאבלהקסם,כלסרכאילולינראהאחזרגעמעוור.נתדזלההיה

נראה·והכלהשמיםפניהתבהרורה.וה·אתורשלה iאחר,קסםלביאתמשן

ההיססרר""המרחקמןפתאוםונראונתגלוהדברים,התבלטוכןעל-ידיבארו.מחדש
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כאילוהואכלפנים.קדוירםעזוהיולאהקודריםהסלעיםוגםראשי-צוקיםמ'עין

ומבוא.מוצאדרך-נתיבה,זהבמקוםליהראהאופק,הסדוכאןליגילה

בראש(נדפסהגאוןאיהרבעל-אחזרתנאותמונוגרפיותכתביויס

רמב"ם,העל"אחיאסף"),בהרצאתשיצאגאון,האילרב nהשכלמוסר ד~ש,.,ח;:ספר

שנדפסגאון,סעדיהרבעלמאמרותלמדו".ב"בית(נדפסותםבןרבןי n.ש :ו:

-ןרןרשי'ר')דור"ןןרבספרסעדיהרבעלפרקןרקהואתרמ"ן,לשנת nב."האסיף

שיריו,(עלשלמיםספריםלידיכמעטהמגיעיםוחשובים,נאיםמאמריםכמה·וכן

"מסורתעםה"ספרא"אתומלבדבשתיקה),לעבוריש , nיצחקנ"כרכבי·שהדפיס

גזול,ומבראפירושעםתרכ"ה) 1(רינה nה"מכילתאאתגםהוציאשלן;ה<תלמוד"

'b הכבידאותרהואיויסהבבשמהאבלרעו.דהמשנה"לשרן"משפסאתחיבר

ה,קזחזיהראהכאןשבעל-פה.התורהשלההיסטוריהבספרשלו;ן;מרנרמנסלי

עזורצהאבלובזינים,הלכותבפסקיכברהואגםרצהשלאשלו,הדוררוחלפי

הימיםדברי"ספראתיויסלורבתןוהזינים,ההלכותפסקיורצובויאל<זעת

זרררשיר."דורדור :וספריה"סרפדיהקוררתעםפהשבעל·ל-תורה

 .כלקרנואלבלעהואז.יחיספרזההריתקופה,שלדור,שלספרככל

שרצוישמקוריותןתוכר.אלבאכיכמעםנעדולאכיעזלפניו,שהיהמ;ה

התורהבידהואמצאשכאילואמיץקשרבאותורייסשלמקוריותואת·למצוא

אתיזעולארייסאצלזרמקוריותומצארשבקשראלהשבעל-פה.התורהרבין·שבכתב

עזופתוחיםאיכםהישנההספרותשלאלהמקוררתזייס.שאבשמהם·המקררות

בדלם.פתוחיםעזוהידזייסלפניאולםהחדשה~הספרותקוראילפניכרלם

רביןהישנההספרותשניןהגבולעלכמעטהעומדאחהשספר<דרמה,

אינושיויסן,טביזזזרבילזן")(מסהשני""כוזריספרהחדשה,זז.ספררת

ראשון,מקרראיברהזההספרגםאולםמקרר.מעידבזהלוהיהבספרר,כללמ:.זכירו

הכוזריםמלןעםשלוהשניה"חבר"שלים mרהוכרביםממקורותאסףהואגםכ.י

במשךוהקראיםהרבניםשנידהזנוחיםעל-פיבזראיהםשבעל-פההתורהבזל-דבר

 :אחרתמקדריותביויסשמוצאיםיוש-וספרים.רביםסופריםערל-פישנים'אמדת

הדרשה-ההתפתחותרעיוןאתהתלמדויתהספרותחקיר-תאלהכניסהוא

-תלמדוי,דרויוןהוארייסזהלופיזין,זרואתזזלמחיצהומכניסהכאן.דורשת

התפתחותאתכירייס.שלהמקוריהעריוןאיבדשלוההתפתחותרעיוןגםא..בל

יויסאתשהקדימואלהאצלגםמוצאיםאברהמסורה,התהוותאו:המסורה,

אנווכיחודשבעל-פה,התורהשלימיהזבזבריהתלמודבתולדותב-חקירותיהם

לתלודותכאבשהיהל,מכקרומןחבשלזכ"ו"למסורתב"אםאותה.מוצאים

התקופותכיעזכל-כן,גזולההיאבקררכמליריסשלהתלן,תהןיויס.של:זמסזרה
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שאינןשכןומכלרוחניות,רקשאינןהכללית,העבריתבהיסטוריהקווכמלשואה

.בסדרהיסודיותלתקופות-ידועיםבשנויים-היוורחנירת-תלמודיר.ת,רק

היויד:דדותקופתיייס,שלבספורומהלכהשבעל-פההתווהשלההתפתחות

;הלכשההירידתעם-היינוהששי,האלףעםהמתחל•תישראל,בחייהאחרונה

;חנרוחאההדיויהלתקופתרייסשלבספורהיתהת,ידופסה-תיבועה

א"ב"שוהעםכלל,בלתי-טבעיתבדוןמתחילה,היא-פה.עלבשהתרוב

לתןוזן:והפירושההוראהלעמודישבחשבןוביםןעןןש nראה ,א"בריסה

כ'לעלמביםכשהואכילשעה.מברכהמעיןיייסשללספורהכניסזהשבעל-פה.

ערומניםצרפהוכשהואכנקןן;ת·עליה,ארחווראההואהאלהמהפרסיםאחד

בקונסטרוקצי:ה:גםמבוכהלידיהביאזהכירידה.אותורואההואכולםהפרסיםכלל

הימי:םדבריספריאתלסייםמלכתחלההתכווןיייסהאחרונים.בחלקיוהספרשל

"דודשלא·לחלקוייסשלוהקדמתוהששילאלףת·שנתעםשנעל-פהלתורה

מסיים;שבהשנהאותהוהיא ,)·דלחלקוהקדמתו ,·אמהדורהרדררשיר',דרו

לתחלתוייסוכשהגיעהזמן",נבוכיב"מורהשלוההיסטוריתההשקפהאתקררכמל

ה"רא.-קווכמלשלההשקפהלפיהאחרונההירידהתחלתוהיאהששי,האלף

לסיי-םאמר-שנהושתיםשבעיםבןוירידה,זקנהשלבתקופהאזהואגםיייס

חל.;קעודחברימיםכשהאריךאולםירידה.למקוםלהכנסולאבעליהספרראת

מלכתחלה.לרשהציבהגבולאותרחת·,גבולאתגםעבררבולספרואחד

לחברד·יייסשנגשבשעהכיזאת,גםלשכוחאידיייסשללמקוריותוביחס

המשנה"·כ"דרכיספרלפניוכברמצאשבעל-פה,לתורההימיםדבריספרספרר,

מפרזריtנ,היוהיהודיתהמסורהבתולדותומאמריםדבריםוהמוןקל,אבפרשל

 .•רץגשלההיסטוריהספרגםובגרמנית.בעבריתישראל""חכמתשלבספרים
החלק;ת 1ארייסשהוציאובשעהאז,שלםכמעטהיהשלו,הראשונהבמהדורה

גוץ,שלמספורהראשניםהחלקיםשנירקחסרוודוושיו"דור"דורשלהראשון

הימים·בדבריהחקירהשדהדש.קוכתבי-הבזמןהיהודיםתולדותהמספרים

נולדהצרידבור,שדההיהלאהואאז.שומםאפואהיהלאשבעל-פהל.תורה

שחיבר·מחברמאסף,גםהיהוייסה.רא.קודםשדודוגםבחושהואחדשה.חרישה

כבובה.אלאבעלמא,כמחברחיכולאהדבריםאותםגםאבלאחרים.דבריגםברוחו

אדיר.הידבבההואשבן,היפההצדוגםוייס,שלבספררהחזקהצד

ההיסטררידואתהכוללתמאהרחבהאחת,:תכניגדופיעלסוףרעדמראשהעשיו

מחוברהכלזהוכבניןהיהודים.שלהרוחנייםבחייםניותרהגדולהמקצועשל

העיקר-השורש"מןגידול,שלבדרןכמעטלאס,לאסומתומםרעולהומשולב

החומרוייס).שלבספררשמצאול"אנולרצינירת--,היסודגםנוראיהוא(כאן

T 
1' 

'• 

 .00ואחרוניםראשונים

אנשיםמקצוע,בעליגםכיזעכל-כן,רבהואספורלבניווייסבו'שהשתנוש

חפוחומרראותושלו.המחצבמקדםאתמהרהעדימצאולאאומנותם,·שתורתם

ותכליתו.בניבוצררךלפיאותולשהואמחדש.אותולשוכאילו-יייס·וחצב

תביכתישאבלבספרו.השליטאחדרעיוןאיד 1רייסשלבספורהרעיון

רעיונות,בכמהוייסהשתמשמאההרחבהזן,תכניתולשםנו.השלטתא:חת

בספרו.ויסדוימוצקשלם,הזההרעיוןאיןאבלההתפתחות.ברעיוןגםביניהם ..

עליהואחריצמצוםרואההואשנעל-פההתווהבמהלךהרחנהשאחרייש;כי
ירידה.ושובעליהשוברואההואהירידהואחריירידהעלמראה:הוא

אתלהבהיראצלושהעיקראמתי,היסטוריוןלכלכמולוייס,היההרעיון
אושלן,הבגיןקירותאתנהםלסמוךסומכותמעידרקההיסטוריה,שיעמ.

היהלאהואאגלוהשורות.הנדבכיםאתעל-ידולחברמלט,לושימשלפרקים
בעצםמשועבדהיהשלאהחדש,ההיסטוריוןמןבוייסהיהזהצדכילו.:משעובד

חוקימלבדאחרים,לחוקיםבעצםמשועבדהיהלאהואחיצוני.לרעיוןח:נווו
מקרהבכלכמעטתמי.דביקשהאלההחוקיםואתבנינו.נבנהשמהם;החומר,
 .חזיונותשלהחבורסדואתלמצואתמידביקשכאילוהואאותם.ביקשזמקרה

ובצדדיםאחתשבאוץשוניםבחזיונותקר-החבוראתאואחהבזמן~רונים

אחת.שבאישיות·שונים

פתרי,שלזרמזההריt:כרריקה,מדתואמיץ.חזקהוארייסשלבספרוהחבור
בספרווייס.שלמדתוהיתהלאגדולים,היסטוריוניםשלבספריהםגם~המצויה

ההיסטוריון,שלהרוחישכוןעליושגםישאמנםהמלאכותי.הפתוסמןמעטרקי"ש
שלהוכרתהחליפותאתדודאההגדולגלגל-החייםשללתהלרכדתיוהמתבונן
ההיסטורית,ה"מליצה"מןבהםשישדבריםמדברהואואזוהזמנים,העתים
אצלויוצאהכלכללבדרןאבלאלה.מליצהנדברילפעמיםהוא·ו-מאויד
היוצר,הדמיוןומיוס.דמבוססגםיוצאהוארעל-כןעצמו,החומרמתון

בעצםלנרמתגלהאינוחשוב,מדעיספרכלנתזךכמוזה,בספרלנושמתגלה

עליושנבנהמהכלומתוךהרחביסודומתוך :עצמוהספרכתלימתון.~אלא

ובגרבה.,בוחנות

זהעםבוגדולהאבל ;רבהוהתפצלותהסתעפותגםוייסשלבספרריש

השרביםהוחלקיםהשוניםהפרקיםבידוחבורהתאמהשלזומזההאחדות,מדת
אח.דלכללמאליהם,מעצמם,כאילוהעלויםהשונים,הפוטיrנביןואףהבגין,של

רכבל-ידועה,הבלטהלידיוייסשלבספררהגיעוותקופהתקופהכלשלה:אישים
הרקמהנתוןיחדונוקמיםהלוכיםואףלעצמם,כןעל-ידינבדליםהםאיד;ז:א'ת
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בהםרנחרתשנחקקהםהםבירתו'נרלז:יםכשהםלופעמים,התקופה,שלהכללית
התקופה.כלפרצרף

רחקריtכלקר.קרלקר.קר :חזהחגדרלהספרבכלמתגלחהארכיטקטוניהחרש
חחיס-מהחומרמרצק,מחרמותמידבעשראלארצירר,שרסרסקרירקאינםהאלח
אישיו.תלכלהצלעאתגםזהמחומרברנהכאילררייסוהאגדה.ההלכהשלסורי

ההלכה,.בחומרלהשתמשיותרכאןגרסהההלכהבעללעצמה.כשהיאואישיות
 .•וקריםריקיםגםאינםהחזקיםהספרוקירותהאגהד,הרזגםחסרהספראיןאבל
בתבני.תפוגםשאינוקשוס-מעטקשרסגםבהםוישידועה,חמימותגםבתוכםיש

חורץ·הואהלכה.כבעלתמידמדברגםרייסכולו.הכבידשלוהמוצקההכבדה
הכרחךדיין,שלמתינותמתינר.ת,גםברישאבללפעמים.מתרעםדין,גוזרמשפס,
אמתית.פשטותאפילופסק-הדין.אתמוציאשהואקודםהדבריםאתובדוק

הפלפול.אתשרגאחראלחנםלאבר.ישויסודית

העוסקי:םבחרביםספרו.שםעללהקראשזכהשלנו,המחבריםאחדהואיויס
שאראתכמעטשהשכיחזהדוורשיו",דורה"דררהיוםעדהואההלכהבחקרעדו

יויס.שלהספרותיות-מדעיותפעולותיו

ר"פסשחברהחדשה,העבריתבספרותהמעטיםהמחבריםאחדהאוהן

תד"ץ.

מאפואברהם

הגדלוהכהןוביניהםה"משכילים",נלחמודליסה,בירושליםשברילבה,בזמן
בית-גרתהלשונות,"גברתלהםשהיתהעבר,בשתפהמתאונן,המשוררמאחיו,
התחמקזמןבאותווהאמונה","האמתמלחמתאתאלהי-ישראל",בחירתאלהים,

"רואהשעהלפיקובנה,שבעירהמלמדיםמצעיריאחדמביתובפעםפעםמדי
פנישעלהגשראתבחרדהעובררהיהיקותיאל,בןאברהםסתםבראה",ואיבר

הסרכהואלההרראשאלוכשהגיעהאלקסוסי,ההר!כניעלהתרומםומשםהנימן,
ועמקיה".הריהוכרמיה,שדותיהעלאחז,שבימייההדוארץעלהשקיףשם,אשר
נפשר.שפתהביןכאשררחוקיםכרכביםרמזיהביןהאו

בימין,שהיואלהוגםמאפן,יקותיאלבןלאברהםשקדמוה"משכילים"כל
לא-אכזב,מעיןלכולםהיווהכתוביםהנביאיםוספריהתנ"ן,אתאהבוכולם
צמארנםאתהרוווממנוהדורותמאבקוהטהורבווהתקדשוירדואליואשר
המעיןתפלשלהקשיבכמאפושידעאחדאףניניהםהיהלאאולם ;ולחייםליופי

בראשית.סדו-סודםלהמיתהגלים,לחשלקוללשמועהטמיר,

בזעתרהיהציון""אהבתאתליצרומאפרשבאשנשעהלדבר,רגליםיש
הדרופנינשקפיםיהיושממנוהיסטוריראיספרותית,אליגוריהמעיןרקליצור
ומעברמזה,מעברהאור","מרודיהחרדים,עםרהמשמאילים,המימיביםעםהחדש
אחיטובאלצבוע"שב"עיטנעמןשכתבבמכתברה"משכילים".הנאורים-מזה
מגדתוכןעלילות".נתכנוולוחזיונ~תחזהציוןאהבת"ספרכיכותב,הואערו

הנפשותמשפטרמהחזיונותיו"מההזההספרעלנעמןאלצנוע"שב"עיטאלישבע
העתיקה".מגרר.תנובעירהחייםביןחזיתיכולןאת"כיבו",לשחקהברצררת

שיצורזומעיןהיסטוריתיצירהציון"ב"אהבתליצורהואגםאפואאמרמאפר
זההרהמןבהישהעברמןבהישמאשרשיותריצירהח"השכלה",מסופרירבים
 :לתחיהשברההיסטוריהרמתיזמנם,גבולאתמידעברומאפושלהזמןבניאולם

בהן.נ•תןמרוחןרוחכי-ועורבשרהעלוהיבשותהעצמות

נגרכתב-אשמהלקראבעיקרמאפושלכוונתוהיתהשומרון"ב"אשמתגם
זמריהנהשומרון.לבניקוראשהואכמראולחם",ברובשוגיםשןא,הבלי"משמרי

חבורועמריצבוע",שב"עיסצדוק ,,מעיןברישבתחבולותיו,והמתהפךהנוכל
בהרים,הבודדעוזיאל,גםצדוק.לו'החכרהתלמידבלוי,שישממהקצתבויש
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הםגםחושן".שכ"יושנינאור mהמאורבשאול,ארכבחמיהלהםחבריםזבתן

לנותעלמדבריםהםגםכסל,זרןל-עזובנכי-אזםארזןומעיריםלמוסרמטיפים

למרשבחוראלהיתהלכו",ובחשכהמאפליהמארץבאר"בחשךאשרבני-אדם

החדשים",והמשפטים"החרקיםאתיעזבוכיאבותיכן«,שערוםלאחדשים"אלחים

נהםשגזולהמארצותמרחוק,הובאוכי-אםנולדו.ישראלאדמתעללאאשר

והכוכביםוהירחהשמשתקופתלדעת"המשכיליםוהחרטומים,הנהניםממלכת

לחכמת(רמזנעם"הבועריםהמרןמעיניזאתחכמתםהעלימואךנמסלרתם,

שלהונביאי-השקרבית-אלכהניואףה"משכילים«).דעתלפיומוצאה,הקבלה

נימי-נעוריואליהםכלוחשמאפרוגדוליה,החסידותכהנירקכנראה,הם,הרבים

אור),ראהממנוקטןחלקשרק"חרזי-חזיונות",נספרר(ניחדראחר-כךנהםונלחם

רקהםמאפר.שראםכפישבאפרים,והנוכליםוהפוחזיםהרביםשהשכוריםכמו

 • n"לחייםהשרתיםקצת,תמימיםארשוטיםחסידים

"חלקאשראלה,אתניחרדשומרון"נ"אשמתלתאראמרשמאפרכנראה,
החדשהכשמלהנקרעונגזרואין-מספר,לפלגרתעל-ידםבפלגויעקברננילבם,

הקרעיםרגםקרעים,שנים-עשראותההשילוניאחיהקרעואשריונעםלבשאשר

נתןשמאפוהאלה,הדבריםסחבות".לבלרייויהירלנקריםחדשיםנקרעוהאלה
לממלכ·תעניךיותרנוראיהםאלידע·ערזיאל,ונביאוהחביבגנרררשלבפיו

היתהאפריםממלכתהעתיקה.אפריםלממלכתמאשרהחדשיםוהדנייםהחסידים
קרעיםאין-מספר,רפלגותשבטיםשלממלכהולארביםשבטיםבתאחתממלכה

סחבות".לבלרייויהיולבקריםחדשים"נקרעואשר

הנמהריםהקלים,בני-אפריםשלבדמותםלנרלת·תנדראיאמרמאפוכן,

"שכםאותםשבאהמשכילים,ככלשמאפן,החסידים,תמרנתאתועליזי-החיים

המקראאתחרמוכמיןלדרושהיהזרל·תכליתטובאמצעיהמתנגדים.עלאחד"

רעשהרבדן'בנית-אלאותםרשםזהבעגלישעשהמבני-אפרים,המלךעלשכתוב
אתאלחיםיקרעידועלכיהנביא,עליושכנאזהואתהעם",מקצרת"כחנים

עברמאפראבלהמטרה,חיתהזאתקרעים".עשר"שניםישראלממלכת
כבבי-אדםרקל.תארםאמרשהואבני-מפרים,אותםהלאה-הלאה.הזאתהמט,:;וזtמן

המקרא.חרזיאותםוחזושראוכפילבני-אפרים,היוחכמות",להם"ראמר-תאשר
אתגםלפנינואנוורואיםשלהםהגאות""עטותלפנינומתגלהבפעםפעםזכדי

אנוירבעם,ממלכתמימילני.ת·ישראלאבן-נגףהיואשרהמקדשים,ואלבית-אל

-הבעלנמרתולפנינוהרביםהמזבחותמןהערלההקטורתענןעתראתרואים
אתרואיםאנולו.שמקריביםהקרבנותואתהמשרמם,השקרץלך,ומהאתרגם
ההרים.אלהאוכליםרננותיואפריםבני

·-~ 
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השועים .אליאייהממלכתאתגםלפנינורואיםאברציון""אהבתרב
יופימלאיםבצירןוהחייםהנביאים.נכיעםמתרועעיםנדיבים,הםביהודה

הםונעליםמבני-אפריםהםנשאיםבני·יחרדהעדינות.מלאיםותפארת,

האמתונביאיחרזי·יחמאפרנתןלהםוהנעלה.הנשאאלמהםיותרונוטיםעליהם

תמהאהבההאוהביםאלהגםובודדים.ומשורריםושואפים,ראידיאליסטיםוהצדק,

הטוביםוהגעגועיםהרךוהיופיהשוקטוהחןהצניעותלהםמבני-יהודה.הםושלמה
בתרכםשישהרעעלהנצחרןגםולהם-והמוסרהאמתרוגשוהצדקחידשוורגש

הארץ."מצפוןאחיהםרביןביניהםלהם,ומחוצה

המקראיים,הניגודיםאתוהרחיבוהעמיקהמקרא,בעיניזהכלראהמאפר

הצלליםאתמיוחדת,מזרחי·תרומנטיקהמ·תרךמירחהיחסמתוךוהגדילהעמיק

נצחרןבסוףהנוחלהוארבצם.אתומשדדבצלליםהנלחםהואוהאורהאורות.ואת

הצדקצדעלהנצחרןאתתמידשראההמקרא,בןמאפרהיהבזהגםכיעליהם.

אמנוןישאבצדקו".ארבד"צדיקאיןמאפרשלבספרוירגםוהמוסר.והאמתוהיושר
רפררענירתליסרריםמבטןמוקדשיהיהופגעים,צררתשלובמשאשכמרעלהיפה

משאת,ישאיחדראתהוהנדיבה,הסרנההרכה,תמראתלאשהלוישאהוא-

הרריקצהאלנדודעוזיאלירחיק 1נני·יהרדהאצילישלגדולורכושרנהננודה

אנשי-רביןאריותרבידיבואלנאיםוניןסלעבנקיקברדדרבותשניםוישכוןלבנון

והואעליומתגעגעתשהיאאחריהתמימה,אשתוואלנוהראלישובחרא-טרף

לרישאצבוע"ב"עיסאשרונדיב-הרוחהעדיןנעמןגםהימים.כלאליהמשתוקק

ותהוםדרכםעלעומדיםרביםויעריםהריםגםאםהיפה,אלישבעעדן,בתאת
ישאמאפר,שלוהעדינותהיפותהנפשרתככלהוא,ניניהם.מפסקתרובהעמוקה

ומטהריםממרקיםרקמאפושלוחזיונותיובספורירחיסוריםימלט".רגםויסבול

היפים.הגברריםלפניעצבשלונעימהלרית-חןמוסיפיםרקזהם

נסיהגםלמאפרחיתהאולםשלום".ר"נוהישרים""תרמתלתארנטהמאפר
"הריקיםחייאתבני-בליעל,בשםאותםשקרואיםאלהשלחייהםאתלתאר

המשתולליםאתגםאהבהואכאלה.לחייםהקרוביםחייםארוהפוחזים",

(ב"אהבתזהבוראיהואשבספורירבירתוהנחמדיםהתאדריםואחדתובנים 1רהמש

והבוצרות,הבוצריםשלוהשתוללותםהשתובבותםאתברמתארשהואציון"),

לצחקהכרםפנותבכלשטוחלהם"וישטחוידיהםעיפרהצהריםעתשבהגיע
בסנסניראוחזותידירב·תמר,ערלהעלםפההנהלב.משמחיבחתוליםנחולהחליף

עלםאחריורדפתעלמהשםלשחוק~והיהלארץיפרלמעמהבאיןכושלותורגליו
תסחטתשיגהר,ליסרהו,אשכולרבידיהבאדניהכמתלהמיםדבריםדבראשראחה

שלבספרריוהםמעסיםלאכאלהתארריםמתולעים".פניווהנהלחיייעלהאשכול
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לאוהשוכנים,ההולליםאתגםנהםמתארשהואהתאוריםהםשרביםכמומאפו,

רקלאמוצאשהואבאמת,בני-בליעלאתרמשתרבבים,המתהולליםאלהאתרק
שמקומוהשופט,מתןהנהבני-יהודה.ביןגםזעיר-שםזעיר-שםכי·אםבשומרון,

התופסיםוהשכורים,והנוכליםהערומיםוברקיה,חפרגםוהנהיהודה,שעויביו

ונוכליםעורמיםמלאים , nצבעון"עיט nשומרןןן"אשמתצירן",ב"ז~הב·תמקוםלהם
התמימיםשלצדםעלאלאאלה,צדעלאיברווחצבהאבלושכורים,

מאפו,שלדוורבניה"מליצים",אמרומונים",השושניםעל"הקמשרניםוהישרים.
ופורחת".מנצחתעליהם,עולההשרשנהאבל

כגבורמיוזןסוסעלרוכבכלכושר"הדרואדםתמונתלתאראוהבמאפר
סוסוגבעלוגאוןבהדרויושבוכרבעשרירןלבושחרב,חגורבמלחמה,הודר

קצף,יזומפירעשןיצאמנחיריולקרב,כעררןסרסרומראההאריה,בעורהמכוסה

ידו,בעוזעדיויבלוםורכבואןארץ;וישאףיגמאברגליו,ירקענחרו.בהדוירעש

שיצרהאדם,אלגםנוטההיההוא .) nציןן("אהבת nויטהןבוויעצורברסנןיאחז

האהבהגםכולו.אותוולהכניעבולרדותיצוראתיתדשלאבלבדכלבר,חומד
ועדינה.כבושההיאאבלועזה,רבההיאיוו itרבני·בבות-צירןשלוהתמימההטהורה

מצדהפשוטאיננובספרריר,היתרוןאתלונותןשהואמאפר,שלהיופיעול-כן
למראהגםמתעוררשהואוישבמקצת.ומעוטףמעולףשהואזהע,ובצהאלאעצמו,

וער"אשרהמקום.בית-לחם,גםעינים.מעררויהיהלאשלושהברקבלבדהמ:;~ריק,
באורתסביבותיההןר,גבנוןראשעלתלהעל"בנויה , nעדריהםאתשםהרועים

עסיסוגפנירענניםזיתים"יגדלושם 1nכבדולחטהוריםמיםועינותבאורת

פרחיםרקמתעדרייועמקיהגילחוגרותגבעותיהבכוריהם~באשכלותמתריעים
מרחיביערביםוסביבותיהןבכסף"כבחפיםשפניהןשם,ישברכן,תגם . nזשרשנים

הפשוטיםהרועיםנאותגםעפאיהם".ביובאהביםמתעלסיםרבני-ירבהותרדיםעין,

 • nרשרשניםפרחים"רקמתעודריותמקושטותאלאפשוטות,אינן

האמתיים-הטבעייםהפניםמאפר.שלסגנונוגםהואעדייםועדירמקושט

רגלרףמעולףכאילוהכלאבני-חן.שללמשכיתמבעדאלינונשקפיםכאילושלו
אומרכשמאפרגםנרצץהכלכיחודשבכה.מעשהשלרשתמתוןכמרונראהכאן

דרךועובריםלעצמםדרךפורציםכאילוהנהדריםהחייםומסתתר.צנועלהיות
צירףב"אהבתלשבכה.מבעדונרצציםחןברמזימשקריםהםלהם.שהעמידהשכר

ישמפרקיושברביםספר , nשרמרןןב"אשמתמאשריותרנרצצתהשפההצנועה

אימה«,פראמ"הדו

נהר·מתוןממנה.מתפרציםכאילוהקלוותמאפרשלשבספריררהדממהגם

הומלאיםרבמאדםההומיםציוןרחובותאתבפעםפעםרואיםאברתמרשלהשקט

בעלותםובכרכרות,בצביםברכב,ואציליה,יהודהשרי"יעברובהםתשואות,

ערלההשאוןממרחק".גלגליהםויהמואופניהםוישתקשקוןיועשרוה-הראל

השואןהחרישי,"השאוןזההנהממרחקים.אלינובאשהואאלאפה,גםאלינו

לנוהנראיםהחיים-כל-כןעליוומתענגכל-כןאוהבושמאפוהארץ",מקצרת

ערפלהדבריםאתעוטהכאלוהמרחקדורות""ממרחקיאלינוונשקפיםו::רחוק

ומשביח.ומרגיעמנעיםוהואדק

אתנותןהואשומרון","אשמתעלציון"ל"אהנתהיתרוןאתנותןמאפר

עליזותעללבני-יהודה.אותםמיחסשהואוהשקט,הצניעותלחייהבכורהמשפט

בבני·לרובמתגריםבני-אפריםאולםלבני-אפרים;מיחסםשהואושכרונם,החיים

גדותיהם.עלועובריםמתפרציםהחייםבפעם.פעםמדילהםומתקוממיםיהודה

אותםמושןולבםוהמותרותהתפנוקיםאתשונאיםמאפרשלהחביביםגבוריר

התפנוקיםאתלתארמוקדשיםמספוריורבחלקאולםרועים,שללנרה-שקט

מןבהםשישומאורעות,למקריםגםרבמקוםנרתךוהוא-האלהוהמותרות

והיתר".המותר

שנילנרמספריםולכאורהואידילית,תמימההיאמאפושלהעיקריתהצורה

השלישיגםידועה-ונמרהשומרון""אשמתוציון""אהבת-העיקרייםספוריו

התםוהוא,בבן-עולה,שבחלףבבן-נדיביםמעשה-צבוע""עיט-שביניהם

בידאותרותושיבתרוממהרשאהבהעדבן,מכיראישואיןבשפליושבוהישר,

חייעלגעגועיםעודנוספושעליהמאפר,שלהעיקריתהפבולההיאזאתנדיבים.

שכתובכמוהכל-ואנשי-הטבעחיי-הטבעעלאוונוסעים-בעדרורעים

שלנרהידועהה"פסטורלה"מחברגםלפנינושנתןכמווהכלידועותב"פסטורלרת"

וסבכידבריםכאןנוספוהאלההפשוטיםהדבריםעלאולם- 1לרצאטוחייםמשהר-

מעשיםשלוהתנגשויותופעולותמעשיםושונים,רביםומאורעותמקריםדברים,

מסובכיםלרומניםבעשרתוהתמימותהפשוטותשהאידיליותעד-ופעולות

ומסוכסכים".

שפחוכחבד 5ובעוז". 5"ובנד 5שה 5הפבר 5אמאדקררנהצירז""אהבת 5שה 5הפבר 1

וישרהתונחאהבהארחבוישר,התםבז·הכדיביםוחרא,בבז·עו?ה,בז·כדיביםכחלףשם,כמר

ביזשבת 5אותרתררובםהזאתוהאהבהור,ויעודהוישרהבתרובתהא'יוהדרובהבת-כדינים,

אתוברכערתאיכזרשתיהזרם, 5שאתעדהאהבת 5הדרמהאובכרן, 5ונענהאהבתפהישכדינים,

כתחכרוחרובשתובשרתבאובתהאהובהובזבאובתהאוהבאתוהרחיקכדיכרשישדבר 5ובכעצובז

פכי 5שנחט"זתקצ"ז,כשכתיצאהעוז""ונגדל 5שהראשונהההרצאהנסיר. 5רעשיובת 5ש

כן, 5קרדם·אחדותשכיםעודציר!""אחנתבכתיבתהתחיומאפרגםראםצירז","אהבתצאת

עוז". 5"ובנדצאתאחדיאחדותשניםנכתבהנוראיארד,שראתהזרן, 5שהאחרונהחובהדררההנח
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פתאיןכיהאלה.המאורעותבסבכיגםהתמיםמןהרבהישלרובאמנם
שעשועים.עודהםפההחייםהמציאות.שלההגיוןקושיומכלזןקשההמציאותמן

עניך.מלאחלוםמעין

חייביןוהמסוכסך,המסובךוביןוהאידיליהתמיםביןמרחףהיהשמאפוזה

הביאהמותרות,ואהבתושאונםהחייםעליזתוביןהצניעותואהבתוהתוםהשקט
וגםובשומרוןביהודהלפניםבני-העירלחייגםבספריומקוםנתןשמאפולידי-כך,

שלחייהםדמותאתגםבספריולנונתןהואויושבי-האהלים.בני-הכפריםלחיי
לואשהכמואווהאפרתיםהשועים עם-אתוגםהארץ",עםמרום"בביהם,קורא ' ,

יתרתוחבהשן,בהיכליהספוניםאלמיוחדכבודהוגההואשם.מוצאיםאנוהארץ
בנקיקייהנחיםלאלהוהנודדים,לבודדיםאוומקנהאהלליושניגםממנונודעת
ובמדבריו·ת.במערותוהלניםסלעים

רועיםחייהחייםאלהשלן,הפשוטיםהאנשיםכילמאפו,הואאפייני
מרוםמבניאנשיםאלאפ.שוטים,אנשיםאינםונודדים,בודדיםחייאופשוטים
אפלשבתוהשפילווממדרגתםממעלתםשירדוהארץ",עםמרוםמ"בניהמעלה,

ג.םוכמוהומשפחותיה,ויקירייהודהמאציליהואאמנוןהרועההרבה.ואםמע~
החייםשביןהמזיגהאתכאןלמצאמאפואמרכאילודומהבהרים.הבודדאל,עוז

וביןציון""אהבתןביוהתשואות,ההמולהרביהחייםוביןותוםשקטהמלאים
המספר.נמשךשתיהןשאלשומרון","אשמת

הריםפוניםאנואשרבכלהנשגב.אתוגם-היפהאתבספוריומתארמאפו

השתומ~ו.תלידיאותנוהמביאיםאחרים,נשגביםומחזותמראותאולנומסביב
כזרהשתוממותלידיאו·תנומביאיםבספוריואשרבני-האדםגםהתפעלות.ולידי

טובי~הםוהטוביםמאדומכועריםמאדרעיםהםהרעיםכיהטובים.כמוהרעים
אברלבבחרדתנרדפים).תאריםלמאפוהםוהיפה(הטובמאדיפיםדג~מאד

יפ:הנפשהצללמעןהארי,עםהנלחםהרועה,אמנוןשלהרבלמעשהםמתבוננ
פ;המעוררהכלוהררי-טרף.כפיריםביןלשכוןהבאהבודד,עוזיאלולמעשידבקיה,

 .התעוררות.לידיאותנוומביאנפשנוואתלבנואת

מל~שבספוריובני-האדםלבמאפו.שלספוריוכלמלאיםזוהתעוררות
רו:בעללוומשבחיםמודיםהםלאלהים.שיחםאתלשפוךהםמרביםואףהגרת
 .שולמיתמתפלל·תהבוד,דעוזיאלמתפללרעה.בימיאליוומתחנניםומפלליםטובה

ירוחם~גםמתפללהיפה,אלישבעגםמתפללתלמרום,כפיהונושאתהחמודה
ורדויים."געגועים-כולםהיפיםגבוריוותפלת

# 

אלדרשהואלנביאו.גםהיהולצייר,לולמליץשהיהמלבדהיפה.אלדורשגם

אותוהעמידוהואוהתושיה.הטובאלה"השכלה"בימיאחריםדרשוכאשרהיפה,

אחיטובאלנעמןשלממכתביובאחדלהם.וקודםוהתושיה""הטובמן·למעלה

בטובהכתובים"הספריםכיברפדן,שלדבריואתמביאהואצבוע"ב"עיטאשר

ברפדן,שלבאורואתגםשםמביאהואנולד".לעםיעמדולבדהמהודעת,טעם

אתיערכולאנשגביםלמודיםהמלאיםהספרים"גםלאמו:הדברים,את.המבאר

הםכתוביםלאאםכיאחרון,דורעדוזכרשםלולתתלידו,יתקעוולאהסופר

זכרם,מאנושואבדהספריםיסופרעתהכישפתים,וניבטעםובטובובהדרבחן

ויפארנהמחלצותילבישנהאשראחרלסופרמורשהתהיהבהםהצפונהו.החכמה

הטעםערךהאדם".הואהאישטעםכישמן,עלהחכמהונקראהלמודיםבלשון

שומרון""אשמתספרובראשהעמידגםוהואהממש,מערךלמאפווגדולרבהוא

ודעתטעם"טובודעת",טעם"טובלעםלתתסרפדיהעלכיל"השכלה",לקו

החלן,בדעתאשרמשפט,ההופכיםבידייצלחלאהעתחפץכילהגיהאמרתי,

היופילשקר".אמ•תביןיבדילאזיגדלוכאשרלתפל,נעיםביןויבדיליטעםהילד

מאפו.לפילאמת,קודם

לאדםהראשונההמעלהמאפו.שלבספוריוהמכריעהואכאילוהזהוהיופי

מאפוהבדיללאהנפשיוהיופיהגופניהיופיבין-ובנפשובגופויפהלהיות

שהואמיאולםההשכלה.למעלתקודמתאףהיאכאילוזוומעלה-זי-צרכן,

צחותמדברהוא :שבהשכלהזהוטעםזהיופיאלממילאנוטהיפהטעםובעליפה

זהמטעםהיאמאפושלה"השנלה"וברכות.בנעימרתבני-האדםאתדמתהלך

בעלקיצובי,משכילמצדנמרצותטענותעליה(העירהשטחיתואףחיצונית

מהחייםברומןאףהתוהו")."עולםבתקופתנליליינבלוםה"תועלת",השקפת

חדשות,דעותהוגימשכיליםאין-צבוע",ב"עיט-ה"השכלה",מחייהחדשים,

החייםאלאהעיקר,היאהחדשההדעתלאפהגםחדש.טעםבניאנשיםאלא

החדשים.

בני-אדםההשכלה.חייאתלגמריסתרושגםישהאלההחדשיםוהחיים

כאילומאפושלוספוריעולםכלהנה .כלל"משכילים"פהשאינםישמשכילים

אשריפה-עינים,עלםעל-דברציוד"שב"אהבתחננאלחולםחלומות.עלעומד

גםהעלמה,גםוחולמתהוא,גםחולםהזהוהעלםשבותו;מארץלגאלויבוא

אחריהולך Tנמשךמאפושלולבוצבוע",שב"עיטאלישבע,המשכלת,העלמה

פהמתהלכיםבני-אדםקיום.להםונותןאותםמקייםוהואהאלההיפיםהחלומות

שפת-החייםאינהשבפיהםהשפהכגבורים.ומנצחיםהם,חייםנסיכיכרוזנים,

ומשוררים.חוזיםומלכים,נביאיםשפתומטוהרה,זכהעדינה,שפהאלאהפשוטה,
חי:ההואםאולחדשה.השבספרותבדהגדוליםהיפהמיוצריאחדהואמאפו
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יחש"שפ'תהיאאלאיחידה","שרידהמרביה,קדירושהפהאיבההעברי·תהשפה

-ההרהמחייברומןבהרה,גםבההמדבריםעם,ולמשכיליארץלנאמנישפה

שאינם:העלם,כעמילהמזויפים,המשכיליםלאותםהבזיםוהם-צבוע",ב"עיט

קדומים,ולהודהקודשלארץלבםאלהמשכילי-אמתאותה.שומעיםואינםיודעים

"מורדיאתהמלחמהנהיותיוצאצנוע",שב"עיטהנחמד"המליץ"העלם(עזריאל,
שם:נפגשוהואאבניה,ומחונןציוןעפרותמנשקארץ-ישראל,אלנתקפה,האור"

מליצה.:-וניבונשגבה"שיחתואשראיטליה,מארץהימךעםאחר,משכילעם
מן·לפרקיםנואיךכאילומאפושלההרהמחייהרומןאףעבר).בשפתוצחות"

מעולם.נפעםפעםמדינמלטכאילוהואמהעתי.דאוהרחוקמהעבראלאההרה,
יותר.יפהוממילא-יותררחוקשחראאחר,עולםאלחצרההרה

א..תרקםשלו,השבכהמעשהאתעשההיפה,החלוםאתמאפוחלםוכך
עתה."עדלבנואתצדהואשנההדקה,הרקמה

אכרמוביץיעטבשלום

תרע"ח.תשרי,

א

(הוצאת.ישראללסופריהזכרון"נ"ספראנרמוניץשהדפיסחייו,בתולדות

נפעםנעוריונימינבואררשמיועל-דברלבומספרהואתרמ"ס),"האסיף",

הנאכאישהייתי-אנרמוניץמספר-שמה"נבואיהתלמו.דגנרלאלהראשונה

ופרקמטיהסחורהמיניעיניולמראהמשתאההגדול,ליום-השוקהראשונהנפעם

וצרחהוהמולהשאוןקולאזניולמשמעומשתומםוהמשונים,הרביםחפץודברי

ותשוקתיחפזוךגדולנרעשוסוחריםסרסוריםומוכרים,קרביםופנה.עברמכל

אחיוואישבחניתווזהנכדוזהומנוהלים,דחופיםרציםכולםיאחזוך,המסחר

ונותנים,ברשאיםברגליהם,מדלליםבעיניהם,קורציםממללים,לאלהאלהידחקון,

ביעוטבההמגשההחכ"בובכל-זאתכמחבה".עברתוקולוטריםשוקלים

 .•התלמדו"נשערםיבאהלכלרהוצויםרדבהלכלתומדיתתב
צורהמחוסרשהואלמהוצורהדמותנתינת !המשגההחכ :הדברזהאכן

גבולותאלנזמךשנעשהמההעברתוזע,הבעשלהקבועהפרצוףמציאתודמות,

אנרמוניץ·שלהמיוחדוהאופיהמיוחדהאופןזהו-נהרההמתהוההחלפתהמקום,

והתבועההנדידהחיישלהמיוחדאופךאתאיהמצארעל-כך .גדולנחרובזה

הנחאתגילההואהאלה.החייםשלהקבועההצורהאתוגילההיהודיםשל

שנהם.הציורי-צררתיהצדאתשגילהידי-כן,עלשנהםהמתמיד

לאהעלילהאוהמעשהספורמצייר.אלאמספר,נעצםהיהלאאנרמרניץ

של1בהיותרספור-המעשהפה.יוצרהיהלאובעיקרלו,עיקרפעםאףהיה

הוא·מלאכילחצאיך,ספרר-המעשהרקהואוגםהנכא","בעמקהואשנספוריו

על-עשויעצמווהספורשלן,הסביבהומחייהירשלישלהילדו·תמחייציירים

והםהאבות,מדרןפורשיםהטוניםשהבניםההשכלה,ספררשלוהבניההגזרהפי

בניםולבכביםעלאבות"לבהמספרמשיבולבסוףבעולםונודדיםדרךמבקשים

נשער-הכנררלושקראכמר"ראשון",לאאנרמרניץהיהלאפהלא,אבדתם".על

ובמקרםאחרתנפעםביאליקלושקראכמדהנוסח","יוצרולאביאליק,לספרריד

היה.אנרמוניץאולםהמשכילים.לספוריקבועדרקאהיההזהה"בוסח"אחר.
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שתפסוהצורתית,הציוריתב:תפיסההציור,במקצועאחר,במקצועויוצרדאשון

העולם.:את

ובעשה,הולןונהיה,כהולךאלאכיש,העולםאתרואהאינוהאמתיהמספר

השובים,החייםחזיונותשביןוהחבורהקשראתרואההואכמתחרה.אלאכהרה·לא

הבאזהאתוהתוצאות,הגורמיםאתוהתולדות,האבותאתוהמסובבים,הסבותאת

שלהפנימיתהבסתרה,התבועההנסתר,הפנימי,העולםהואעולמוזה.אחול'

אתפותחהואלפניו.והפתוחהנחהעולםהואהציירשלשעולמובעודהעולם,

מציירהואוכךזה,אלסמוךנ·תוןזהלפניו,ושטוחגלויהעולםאתורואהעיניו

הנההמנוחה,אלמאשרהתנועהאלטבעועל-פייותרקרובשהיהודימלבדארתר.

לאאברמוביץעדהחדשההספרותוגםהיהודים,אצלמאזהתפתחלאהראות·חוש

הדמיוןועננידמיונית,פנימית,יותרתמידחיתההיהודישלהראיהאותו.פיתחה

נטואברמוביץשלפניהיוצריםוטובישהוא.כמוהעולםראיתבעדמאפילים·היו

הרומןאחראלאהציור,אחרהרבהנטולאובכללבציור,ה"מליצה"אל

העיןהיאעינוהעולם.אתוראהלרוחהעיניואתפתחאברמוביץאולםהמסובך.

אותם.לציירכדיבהםשישוהיקפים,שטחיםלפניההרואההצייר,שלהרואה

ממחבואיהם,האנשיםאתהוציאכאלוהואטפל.רקלאברמוביץהיהספור-המעשה

תמונה.בהםויצוראותםיראהאותם,שיגלהכדירקמעשה,לידיאותם·הביא

יריעהלפנינולגוללדרכורחבה.גדולה,תמונההיאאברמוביץשלהתמונה

רענן,שלםיערהמרובה:את~תופסלהיותהואאוהבוההקף.השטחרבת·שלמה,

קטניותגבעוליושלחטיםשלמוצהבותשורות"שורותובואחדשטוחשדה

שחומותשחורות,כבקודרתמרחוקנראיםובקרצאן"עדריוירקרקים",גבוהים

בכפהשםהנוצציםהכוכבים"ו"רבבותהרקיע""כפתהנההרקיע,אם·ואדמדמות".

הפרטים,אוהפרטאתחספוסים,אוהטפוסאתבבני-אדםגםרואהאינוהואזו.

הגדוליום-השוקאתלנומציירהואמיוחדבעונגל.לכהאתצבור,האתאלא

שלחבורותה"חבורותאתכרכום",שהקיפוהוה"פונדקאתהקבצנים"),'(ב"ספר

ביותרהנפלאותמהתמונות(אחתחםבליל-קיץבחוץ"ושוכביםמשתטחיםשכנים

היוצאיםהכסלוניםאתקמ"ו-קמ"ח),הבכא","בעמק-אברמוביץשל·שכספוריו

("בסתרבתענוגים"רוח"לשאוףונעריהםבזקניהםסעודת-הצהריםאחרי.בשבת

שלםספר-והקבצניםגדולות,שורותבשורותההולכים"הנשרפים"אתרעם"),

גורלאחדלכללוסימניםרמזיםרקלרובהםהלאהאלההכלליםוכלקבצנים.·של

לעצמו,אחדכלחייםהאלההחייםהיצוריםאיןאחד".קבצןישראל"כללמהם,

~תמידמצטרפיםאלאהכלל,שללמחיצתומחוץהפרטיים,העצמיים,חייהםאת

זהבצדזהלשכוןבאיםהםשביניהםוהגדולהרבהפרודלמרותאח.ד·לכלל

היריעד;,על-פניעלותלמעןרקכאילוומתאחדיםבתמונההשונ~םבפרצופים

האחת.

לרוב·באןנראיתיחדוהצטרפותםאחהלכללהעוליםהפרטים,התאחדות

"החמההשדה:על-פניבקיץיום-שרבאברמוביץמציירהנהמקרית.היאכאילו
ומנענעותגרוןת 1נטויובשדהרובצותאלוהפרותרבו',נושבתלארוחלוהטת.

הפרהחרם.מפנירגועותומעפרותחרטטותבקרקע,קרניהןנרכשותואלואזנים,

שואף·לעפר,עדמצחומרכיןיעמו,דפתאוםלצדדים,ראשומנענעורץ,זנבופושט
עקומה.זקנה,ערבהאצליצא.מפיווהבל-ברגליוובועטנוהםבנחיריו,ומבשם

בריבצואררתיהם,זהעל-גביזהמאליהםצפופים,סוסיםעומדיםרעם,וסדוקת·

מע'לוהצרעיןהיתושיםאתלהבריחכזנבותיהם,ומצליפיםכל-שהוא,צללעשות
מרחוקונראההעולם,נאויררךענףעלמתנענעאחדעורבהאילןנואשגבם.
אפיםונופלמשתחרהיח,דותכלתלבןשלטלי.ת-קטןעטוףמתפללהואכאלו

ומשתתק,רפהבשפהושחיםאחתמקרקרקלה,וקידהתחתיורוקדראש,בכפיפת

 .)'והקבצנים",("ספרפקוחות.""ועיניוומתנמנםפניםמעמידגרונו,פושט

זן,בתמונההנאיםהיצ_ורים,יתרוגםבמקרה,כמוהנהבאיםוהעורבהזקנההערבה

בסקירת.האמןרקאותםומחברומאחדביניהם,וחבורוקשרפנימיתאחדותאין

זדבאחדותאיןהיריעה.על-פנייחדאותםמציירוהואיח,דאו·תםשראתהעינו,

הרואההעיןשלזו-הציוריתהאחדותמןאלאהאורגנית,הספרדית,האחדו-תמן
חייםוצמחים,אנשיםאברמוביץמאחדהזאתונאחזותהמראה.היריעהושל

ביניהםוהחייםעצמםלביןכיניהםהמדבריםוגםומתנועעים;מדבריםודוממים,

הטבעעםמתאחדיםאנשיםכבפראימהכזאת.אחדותשמתאחדיםישעצמםלבין

בזה.זהונאחזיםונאחזיםוהסביבה

פרקיםבעלתפואימהבספוריר,אברמוביץהאמןיצרגדולהפראימהאכן
בגולה.ישראלכללחייישראל,חיישלאפוספירטי-ספררי,ציורושרבים,רבים

ב

"יהודימרבו-ספרים,מנדליהואאברמוביץש'לבאפוסהראשיהגבר

בשיחתוובמשקהו,במאכלויהודיגרפו,ובמושבביתרבמעמדיהודיהיהודים",

שלההבעהבאפניוגםובהשגותיו,במחשבותיורבהעויותיר,בתנרער:תיררבדבררו,
ורואהערמואברמרביץ,ערמולרוממעלממולואולםהאלה;וההשגותהמחשבות

ארכלהואאשרהמאכלכלאתשלו,המושבכלאתהזה,היהודישלהמעמדכלאת
הוארעל-ידיהןרהעיורתירתנועותיוכלאתרואהשרתה,הואאשרהמשקהואת

זהכלאתרואההוא-ודבוריושיחר·תירבטיבוהשגותיו,מחשבותיובטיבמכיר
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מרובעליוכבדיםעליו",כבדיםואבריוומבשםעיניו"עצוםאבלהרענן,הדשאעל
אתלוופורשאברמוביץבאאזויסורים,צרותומרובהשבועימיבששתעבודה

ליהודי,קשהוהיאשישהזרה.הזאת,האדמהרחמניה".כאםמתחתיו"האדמה
משיכהובכלנחה.בזרועאליה"מושכתוהיאונעימה.רכהרכה,לונעשית
אתלוומחליקמתלהלהאחדדקחצירמכאוביו.אתממנומחלצתהיאומשיכה

חלוסושלפיולתוךראשומכניסאחדשעשועיםנטעועודשפמו,ואתחטמו
דעתו.ואתלבכראתלקנותוחפץבן-האדםאתמשתעשעהטבעצרארו".לרוממען

ובעולמובפנתרהמכווץשלו,היהדויאתמנדלי,אתלמשרדאברמוביץחפ•ןכך
לדמותמתחתיסדולברארגליו.תחתקרקעלתתמנסההגורל.העולםאלהקטן,

שלשהיהודידומהאולםהפורחות;כאותיותבאריומרחפתתהיהלבלתבניתו,
ונמשךהולךדליבמשלוספור-המעשהזרלבטלהלברמפנהאיבראברמוביץ

הסביבה.טבעואלהטבעיתהסביבהאלאמתיחסבלילעצמו
מפניבעיניו.נלעגהואאברמרביץ,בעינינלעגהואהזההיהודיכז:מור,

כצייראיןמגדר-הטבע.יוצאתונבדלה,משונהכריהמשונה,בעיניושהו-\!
באיזהחברולוואידעליונים,בעולמותונדהנעזה.שלבחסרונומרגישאברמוביץ

בקרקע,לואידושורשלראיןשיסודזה,שלבמומוחשכמוהואיןשהוא;מקום
אתולמלאאותולתקןחפץואינובמומושדבקכבעל-מוםבעיניונראהוהוא

בטבעו.קריקטוריסטאברמוביץאידיותר.עודבעיניובלעגהואולזאתחסרונו.
כשהואהשחוקאידגחון.לעוררכדימגוחכות,העריותגבוריולפנימוסיףהואאיד

שחרק.לשםהשחוקאתכשלום-עליכם,אוהב,איבראברמוביץעליו.חביבלעצמו
בהן.לשחקכדיפנטסיה,שליצירותהאמתים,כקריקטוריסטיםיוצר,הואאיד

שלוהשחוקפיר.שחרקממלאהואאיןלועג.אלאשוחק,בעיקרואינואברמרביץ
הםרואהשהואהאנשיםפניכייעןלועג,הואמר.הואשלדוהלעגזועםתמידהוא

בעיניווראההמלאה,הצורהואתהשלמההדמותאתהיודעהוא,בעיניו.נלעגים
ממילאשהםונמצאולמקומם,לזמנםמעברהחייםאנשיםנבדלים","שכלים
נלעגים.

הבל•תי-הגבוה.מהמידסטיריקןהואאבלההומוריסט,מןבאברמוביץאין
כאיזמלהחיבבשרחותכתהיאומחרוזה.חדהחריפה.היאשלוהסטירהמצוי.
ואוכלת.מגומתמעשיה.אתעושההיאשםרגםהעצמות,עדויורדתונרקבתח.ד
מפעפעשלוהשחוקעליהם.רזכאתמרונוראבפולסיזגבדריראתמכההוא

ופוצע.חדכגרזןיורדהואכבד:שהואמפניקשה,הואהזההשחוקוממית.כארס
ולבשרמעצמיולעצםנעשהזהוגבורומנדלי,גבורראלאברמוביץמתקרבפה

מנדלי~רבידביברלהבדילקשהשלו,הסטירהלפרשתמגיעכשאברמוביזמבשרו.

כלאתרואההואוממילאבהם,ומסתכללדבריםנזחוץבעמדוהציירבוארת
שבהם.המגוחך

אלאבלבההיהודימנדליאתוראהאיברלראות,פתוחהשעיבראברמרביץ,
אלהאיןכמהעדוראה,הואבתרנו.חיאיבררברנתוןזהשמנדליהעולם,אתגם

החמהרימו·תחםרוחשנושב"נירןהתאמה.ביניהםאיןכמהעדאחהביזtטחנמצאים
ובכיוצוםאבלימי-ושמחהאורההקדוש-ברוך-הואשלובעולמומגיעים,

היהודיבקינות".ישראל-בנגינותש"הזמירבשעהליהודים".ובאיםממשמשים
בשעהלגשםמתפללוהואלגשםצריךמסביבשהעולםבשעההטלעלמתפלל
לו.מ·תנכרוכאילובתרנונתרןשהואהעולםאתמתמזגאינוחראבשפע.יורדשהוא

יםחררפהים,רבשמאנשיםשלציורוהיאמשלח,רקערהסילהאיןהתמונה
כךעל-ידיאותםרואהאברמוביץהציירהאלח.שבאנשיםהנלעגמכאןר.ייבא

וכנלעגים.כמגוחכים

ובסוסוהרצוצהבעגלתונוסעבדרך,מהלךמרבד-ספריםשמנדליבשעה
אברמרביץ,עליוערמוכאילואזויערים,שדרתעל-פנירעדנוירכועלהצולע
שמסביבבמהמבדילר·"יסתכל-נאבדברים:ומשדלוומזרזואברמרניץ,הצייר

נפשואיןמנדליככלה".המתקשטהטבעאתהזאת,היפהפיהאתיראה-נאלן,
הפרנסה,מןהסח-הדעתומשרםותפלהתרדהנטרלמשוםבהםשישכאלה,לדברים

אתלפניוולהעלותבמכחולוקסםלולקסוםבפעםכפעםמנסהאברמרביץאבל
הנהבר.וידבקאותויאהבכלבר,אותריחמודלמעןלו,מסביבאשרהעולםזמרת
מוצהבותשורותשררותאצלכשלג,לכנרתבלבלרכן,כרסמיז"שדרתלומראההוא
דשאיםצומחתנאה"בקעהוירקרקים",גבוהיםקטניותגבעוליושלחטיםשל

הבדולחכעיןזכיםמיםברכתשוטפתרב·תוכהצדיה.לשניאגוזיםשלוחרושה
דמויותרעודכסף",וקשקשיזהבבתרדיפניהםוחופיםבהםבוקעיםחמהוזהרורי

המראהאברמוביץ,אלמלאכלל,ברואיארתךרואהמנדליהיהשלאכאלה,יפות
פהמקבלכאילואברמרביץשבעולם!"שוטהלבך,ויהבה"הסתכל :באצבעעליהן

חטמר,לתוךלר"מעלההואלמבדלי,יצר-הי:רעונעשהשטןשלתפקידעצמועל
באברים,הנבלעעשביםושלשחתערמותשלריח-ניחוחתפלחו.באמצעבעמדו
מסלסלפניו,עלחםרוחמשיבלב;משמחירבניםכנפיבנגינותלפניומשתפך
הנאהלהדירשוטה,תבוא,ואליהודי,אתה,אדםראה,באזניו:לוולוחשפאותיו

אלאפותחןואינוסגורותהיהודישלעיניוואםהקבצנים").("ספרהעולם"מן
שארדרךעליוולהשפיעבקרבופעולתולפעולאברמוביץמנסהרב,בקושי
שמואליק,בשםנקראהפעם-הזהשהיהודיישהנהממילא.הפתוחיםאברים,

סרוחלושוכב-הבכא",ב"עמקאשרמשה·לי,שלאביוהסמרטוטר,שמואליק



אגרוכרג•ץי ·'ש.-74

על-עומדואברמוביץונשמתו,גופראתפוצעמנדלי,אתמכהגםשמנדלייש.אז

~תהפוכותיולהמוןהאשמדאיכשחוקהשטן,שחוקאכזרי,שחוקושוחק.גביהם

אינוזהשחוקאמנם"סוסתי").(גבורהמטורף""ישראלשלהמשונות,ולתהלוכותיו

צורבוהואבאבריםכמוהומחלחלהואאולםההוא,השטןכשחוקברמה,מצלצל

כמוהו.\שורף

לאח.דנעשיםוהיצורוהיוצרמנדליציורואלאברמוביץהציירמתקרבכאן

הרבהמרחקמןשלו,האמנותפסגתממרוםלרגעיםכאןיורדהאמןא:ברמוביץ

על-ידהעומדלזהלמבדלי,עסואתאזמוסרוהואוהמתבונן,הרואהשלן.הבהיר

מפיו.כותבוהוא'ימינו,

ג

וכמוהוכמוהו,והמצאהחדרוהואמלאלמבדלי.אברמוביץקרובכסטיריקן

רחוק.רמזלשםידובשלוחעמוקדיוקלשםאצבעבהסיתכמוהוובקיחריף,.הוא

ונותןזוהלנהשובהלהיותהנסתר,אלולכרןנוכחכלשרןכמוהולדברהואיודע

פשוטםמידימקראותלהוציאוחידה,במשלמדברלהיותהאחרת,על·דעתו

ונכנסיוצאולהיותדופישלאויופישלדרשותדרושלהיותחומר,כמידולדרשם

לבותאלואנני-בליססראותחציםמשםלשלוחעל-מנתוהכלהעליון,לפרדסב.הן

בקיבקצרה:מפיו.המגנהדברלהוציאנדיואותיות,פסוקיםגםלעקם.בני-אדם,

להיותת, 1הזאהלמדנותדרכיובכלהיהודיתהשנינותדיניבכלאברמוביץהוא

לשרןולשלוחלשונות ,,באחדב"כי"משמשלהיותהרבה,ומכוןמעטא:ומר

יהודיכאןהואהאמןאברמוביץהעולם.רוחותארבעאלבעלת-פיפיותחדהנחרב

שלוהסטירהתורה.שלכלי-מלחמתההםעליואשרשכלי-מלחמתוולמדן,שנון

ומנלוהדקדוקיםהרביםהפרסיםמןבהוישהאמתית,היהודיתהסטירה.היא

אנשים,שלממרירותהגדולה,המרירותמןבהישבה.שתלווהנובות·ה??צוו·ת

אין-חמתאשרעדפיהם,פתחולאנאלמיםוהםהרבהעליהםהתאכזרואשר .

רוחהואהזאתהסטירהשלהרוחפתנים.לחמתבקרבםונהפכהוגדלהעלתהאונים

יהודינעשהשהואישאברמוביץ,עלנחהזההיהודיוכשהרוחהיהודית.הסטירה

אותםומלמדדרכי-החייםלבני-אדםמורהומוכיח,הואמיסוהויתו:בכלג.מור

דברי-הםשדבריווישובמליצהבמשלאזמדברהוא .זרן-ארץכרתבהלפ.רק

אחריהםפרטיםבלירביםכלליםמועטה,וציוריו·תמרובההתבוננותבלבד:.חכמים

משפטיםכומרןמלאוהואלראות,לעיןושרתאזנרתךהואתמידלאלפניהם..או

כאישכרלרלנושנדמהוישומאמרי-חכמה,פתגמי-מוסרשנונים,ואמריםחרוצים

כאיש-האמנות.ולאוהחכמה,ה.מוסר

ד

•. 

ד 5ראחררנ•םראשרנ•ם

ונשק-ףויוצאמבצבץויוצא,מבצבץלרובשבאברמוביץהאמןאזגםאמנם

המיוחדה.והשקיפותהבהירותמןבהשקפתועודישאזגםהעננים.מבידכשמש
ערפליחדה.בראיהדימ·תמצטיינתאברמוביץשלההשקפה .אמן-העידשל

היא:נולה.אותהיכסולאאולםפניה;אתשיעיבוישלה,מסביבאשרהעננים,
מןתמידבהישהשקפתורב.אורעודמלאהכשהיאמניניהם,תמידנשקפת

התהוזנמפניפעםאףנבעתאינוהואנהויתם.דברים·תמידהוארואהחריאליות.
משפסיושלהבהירותגםלראותה.שלאנדיפעםאףמאפילואינומחשבותיושל
הנהיר.האמןשלהאמן,שלהבהירותהיא

האמןמןהרבהישוהמתחכם,החכםוהמיסר,המוכיחכמנדליגםכן,

מורידהואמנדלי,שללמדרגהיורדאברמוביץכשהאמןובכל-זאתאברמוביץ.
ומצמצםמעשרהלמטהאזמורידההואהאמנותית.שכינתוא·תהרבהזהעל-ידי
יחדמנדליעםאזהיאבגלותא.אזזושכינתאהמצומצמים.מנדליבחייאותה
א·תעל-ידיהמורידרמוביץ i:שאעדמנדלי,בחייורבההצרההיאוגדולהבצרה.

מנדלי·אתהעלותלמעןאז,מורידהכאילוהואאותה.ומצמצםהאמנותי-תשכינתו
יסירלמעןוהימים,הזמניםבהמשךבודבקאשרמכלאותוויטהריצרףלמעןאליו,
היפההאמנותבמובןושלםיפהאדםאותוויעשהויחזוראבק-הדורותאתמעליו
בולהלחםנדיעליו,מנדלישלכלי-זינואתלזמן-מהלובשהואאברמוביץ.של

נצחובו.אתעליוולנחול
להתגברכדיעליו,מנדלישלכלי-זינוואףכלי-זין,מיניכלתופסאברמוביץ

אוחר.תלישרשבכפפה,היהודיקומתאתהאמצעיםבכללזקוףהואחפץמנדלי.על
אתיראהלמעןעיניו,סגוראתלפתוחלבנו,שבראתלרפאותבונתו,שכלו

מיניבכלמשתמשהואזהחפצולשםלו.ורפאאליוושבלושמסביבהיפההעולם
היהודי~השכלשלהעקלקלותהארחותמאותןבחםשישבאמצעיםאףהאמצעים,

 .יפיםשאינםבאמצעיםאףמשתמשהואיפהמטרהלשםאותו.לישרחפץשהוא
ושאינם-יפים,היפיםהרבים,האמצעיםכלכירואה,שאברמוביץישאולם

אותרמקרביםאינםהיפה,המטרהאלהיהודיאתלקרבכדיבהם,משתמששהוא

קבועהיהודישלובנפשושבגופוהמוםכירואה,שהואישאליה.גדולההתקרבות
גדוליםרחמיםרגשיאזהרב.ושחוקולעגומפנישיתבטלעשויהדברואידהוא,

אברמוביזשללבובלבו.מתעורריםרחמיםהמוןאברמוביץ.אתתוקפיםורבים
עוברתכלפתאםהואמעבירוכמווגעגועיםאהבהגדותיוכלעלמלאאזנעשה
אברמובידרואהאזהסניגור.לוקחמקומוואתפיואתסוגרהקטיגורעמו.

ורואים:כאןיושביםשלהם,שאינובעולםחייםהקבציאליםשהיהודיםמהכיפתאום,
בא_,והזמן,המקוםומןהטבעמןשלמעלהלדבריםתמידמצפיםבאספמיה,חלומות
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ודברי-לתקוותהאדםאתמרגיליםוהיסוריןוהבטלהוהשפלות"שהעניותמפני

כלכירואה,הואכאילואזקמ"ר).הבכא",("בעמקהעולם"כדרךשלאהגאי,

מעשי"אלאאינםסדרם,כמעשיאותםרואהוהואשישישראל,שלה:מעשים

וחטאים,רעיםככתוב,היו,בריי·תםבטבעסדוםאנשיבדבר:ישרבוחילוקיהגלות,
העוני-חטאיםפעמיםנעשיםעל-כרחםשבהם,הצדיקיםאפילוהגרלה,זאנשי

הוארצ"ז).(שם,קרנו"ודעתדעתועלהאדםאתמעביריםחכמינו,אמרווהלחץ,
כשהואאףוהתוצאות.הגורמיםאתחוקרוהמסובבים,הסבותאלפתאוםאזדורש

לידי-כך.אותםהניאהשהיאהגלות.אתאלאמקלל,הואאותםלאעתה,'מקלל
כמרהטבעי·ת,והרגילותהדבריםטבעעל-ידיעתהגםבאוהואשיששלו,השחוק

הנהממילא.כמוובאודקירהעקיצהלשםעודברמתכוןאינוהואעוקצו.ניטל
עיניהםנושאיםהנהירים,מלילי-הקיץנאחדגדולהבחבורהיושביםכשהיהודים

כהכיעצמו,אתמברךאחדשכלהכוכבים,מספרבדברונושאים-ונותניםלשמים
הלץכיממילא,כמרהדברבאהסלעים,מספרארשלוהאדומיםמספר·יהיה

ורעבתניתכרסתניתאדומה,.פרההאלההיהודיםעל-פניאזמעבירשבאמרמרניץ

וכשמגעתשם,עשבירקולוחכתהרחובבצדייחידיתההולכתשנתה,שנדדה

כמנהגשלאדברבפניהםוערשהכברדםכלפיאחוריהמחזרתהיאהיהודיםלמרבץ
הללוהבטליםהיהודיםאתלהקניטיתרהכרבהפהאיןקמ"ח).(שם,·ד:ך-ארץ"

אתם,חפציםאםשחרק-רצון.הואהזההשחוקממילא.כאןבאהלעגלהם.וללעוג
ראו-נא,כאומרהאלה,היהודיםכלפיוהרכנת-ראשהסכמהמעיןאףכאןישהנה

ואסירי-תקררישני-עולםשלרבצםא·תהמשדדיםהםרמיאותםהמקניטיםהם·מי
א.לה."

הבכא","בעמקעוברכשהואעליו,אברמרביץשללברונהפךישכן

ד

מדתאברמרביץ,שלהטובהמדתרחמים.שלספרהואהבכא""בע~ק

שהיאעדכך,כלמררנהשהואוישפורעניות,ממד·תכאןמרובהשלו,ה:רחמים

אב-הרחמיםאב-הרחמים,למיןפהנעשהאברמוביץמנות.חוהלגבולמגיעה
והנדחים,האובדיםכלאתאליוואוסףלאלמיםפהכאןנעשההואעמו.וחולילעביי

לאברמוביץשבחשבווהדלות,החושךפניו.מעלהדיחםבעצמושהואאלהאתגם
שתישמותוכסלון-בטלוןרהכסלהבטלהלחטאתלישראל,לחטאספריוברוב

למעשהלמצרה,זהבספרנעשוכאילו-אברמוביץשלבספרריוהןערי-ישראל

שהוארמילישראל,עניותאכאןיאהשכר.לקבלתעצמומצדהראויויפה,טוב

והםולמעשיולפניומיוהרהלוית-תןמוסיףיפה,גםאותועושהאברמוביץ-עני

ז
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כהירש,ליבכני-עניים,זהבספרנזהרשהואבלנהזהלאלפנינו.חןמעלים

אבותיהם,בכנודגםנזהרשהואאלאתורה,כאןלנויוצאתומהםומשה,לי,

שלדנכבודובימים-נוראיםהעירבכסלוןבעל-התפלהלייזיר-יענקילבכבוד

אתעתהרואההואאמתים."קבציאלים"יהודיםשניהםהסמרטדטר,שמראל,יק

כאילואברמוביץאידיאליות.שלאורעליהםושרפךאידיאלייםכטפוסיםשניהם

העניות".כמוכל-כךמרובהבמזהלפיוטמסרגלדברלך"איןכיפתאום,מוצא

אתמכשרתעניות ;מחכימה"עניות :בענידתעתהמוצאהואדבריםזהרנה

בניםעלאבותלבמקרבתשלום-בית,מרבהעניותטובות;ולמזותלהרגשהה:נפש

שלזהבעולםעתהמוצאאברמדניץ .)ג"שהנכא",("בעמקאבותם"עלבנים·ולב

שופךהואהזה.העולםאתומעלהמיפהוהואנעלה,וכליפהרכלטובכלעניות

הקשההקליפהאתמרכךשהואעדהמרובים,רחמיוכלאתזהעולם-עניותעל

פנימיותה.באורלהאיריוצאתוהיאהמנוולתהעניותשל

אללבשםמשהואהדבריםפנימו·תאליותרהפעםאברמוביץתודראכן

מכניסאברמוביץשלספוריוכלעליתרללבב.יותרהוארואהשלהם.החיצוניות

לבבו.אתלפנינופותחהיהודי,שלהפנימיהעולםאלהבכא""בעמקאותנו

שחיהלעצמו,ופותח-פתח-חרטהלסביגוריותו,והסברהטעםלומבקשהסניגדר

הללו.האומלליםלאנשיםקטיגור

ואינםאותםדןשאינווממילא,אומללים,האנשיםאתכאןדואהאבדמוביץ

תוכחהאזתוכחה,אםאנרמוניץואצלעליהם.מרחםאלאמיסרם,ואינםמוכיחם

יהודים,שלההיסטורייםהרחמיםמדתכל-רביםרחמיםאזוחמים,ואםגדולה,

גולהשנותאלפישלנאד-הדמעותכללחם.תמידזקוקיםשחיוז~ומללים,אנשים

הנוראים,בימיםבעל-התפלההישראלי,הזמירפהמקרבןחזה.בספרנתוןכאילו

"זכרתיאתבגרונומסלסלהנביאים,ובדבר~זוכר""אתהבתפלתנפשואת~שופך

ומצוקהצרחומלאעליוצרשלבבוכ.כזיענדוליבויםהומיםומעיונעוריך"חסדלך

קטן"כילדקטן,כילדומתחטאאזנוכהחיחדינימיו.ומרגישרואההואאשרלכל

הרחמים!אבאני,אוי,בוכים:בקולוהומהומתגעגעלחיועלדמעתושפתיו,ז.נשרבנ

אתפתאוםעוזבכאילוהואגםאברמוביץ.גםבדנהואתושבשמים!"אביאוי,אוי,

הואאידבקרבו.החומההיהודילרוחבוומנגןכנורולוקחשלומכחול-הציירים

הנגוזלפימנגן,בנגוזהואאלאותאודי,ציורירדיאלי,אוביקטיביכולועוד

יותר.ולבבייםיותררכיםעתההםשלוהציוריםאףהחומה."היהודימלבהערלה

העולהאדכחלחל,דקלאדמבעדנשקףכאלוכהה,ויותריותררפההואהאור

רנות-רנות".עיביםדמעותמתוך

וביןבינולהבדילקשהכ.כזליt~-רחנזיםלפנינובגלהשאברמוביץבשעהגם
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אבחהאזמלאהואמא.דאליוקרובשנעשהעדהיהודי,אתאזמקרבהואמנדלי.

על'ומשתפכותמתגלגלותחשאיותודמעותאנקת-חשאיךבאבקהואדכמדהרכמוהו,

זיפים.שלמיםאותםמוצאוכאילוחייורא·תהיהודיאתאזמשליםכמרהואלחייו.

שעשהזה,אתאלהים,עשהאשרזה,לעומתזהאתאזשוכחכאילואברמוביץ

רביןביברוקשראחדותשאידעדממנה,ומובדלמסביבתושרנההיהודיאתאלהים

רעלהגוייםנידישכוןלבדדשהיהודישוכח,כאילוהואזמנו.רביןביברמקומן,

ודאה:שאינודרמהלמלא-רחמים,בעשהשאברמרביץבשעהיתחשב.לאסביבתו

הואלמה-זהבא,הואמאידזהמעידרואהאיברשכלבר,הרחמיםמקדראתערד

 ,..יחשבידהחיץלרחמים.כל-כןאלהזקוקיםומדועהיהודיםאתכל-כןמרחם

וישראליבנגינות"הזמירערדלאעתהעתה.נפלכמרשמסביבהחייםרביןהיהודי

זועפים·השמיםפני"כךזעומים,בת-ישראלאובך-ישראלכשפניאלאבקינות",

וירק·שדה"עשבכזרבשעהאבלד•ת".אומרנדלוהעולםואוירבעבים,ומתקדרים

עלקינותואומריםרמיבביםרוחלפנימזדעזעיםקדמהבפרפיעציםנובלים,דשא

אבלים,כנףבעליראשם.עטרתבצמרתםהקרחהרעללהתכמשהמתחיליםהעל~ם

כנפיהם.תחתבחרטומםמתגרדיםסעיפו,עלואישסבכועלאישעצוביםעומרים

לתוךובכנסיםרגרהקיםפהופרציםברצתםמנדנדיםרנה,כהומביטיםעיןברשאים

רפ"ח).הבכא",("בעמקערבית.""שלשירהקריאתבלאוישניםקניהם

מתענתמוצאה,ראינומחיתואתלמצאיגעצער,שלחייםחיכשבך-ישראל

עד·והיהזהמחזה-תוגהאלמשגיחמשמים"הירחאזלד,ואידפרנסהעסקיעל

לחצו~ואתעמלוואתעניו"אתאזהוארואהרצ"ה),(שם,ישראל"בניבפרנסת

עצובה."וצורתואטלומתהלךשמיםחוגרעל

ה

בכרס·ותוכחתם.וחסדםומוסרםאברתתורתאברמרביץזוכרוברוגזברחמים

בהיר-ציירצייר,הריהוואילןמכאךיהודי.נאמךבנרהואובכעסושלוהיגון

הקרוביםאלהפניבהירבאורנשקפיםממנהאשרמאירה,אספקלריההמראות,

האמן.עיןזן,עיןכךנראית,ראינהרואהחופיה,ביןזרמוצבעתננוכהאליה.

על-דברלבומספראברמרביץאיךבמעמקיה.אשראתמגלהואינהנכחהמביטה

תקוותיו;.שאיפותיו,מארייו,שברר,משושן,עצבך,על-דברהפנימי,עולמו

חיי:.םאינםמבדליחייוגםמנדלי,חייהםחייולך,מסביבאשרהעולםזהעולמו

הספראףובמשא.במגעעמהםבאושהואבקרבונושאשהואאלה,חייאלאשלן,

כאילוהואגםשלו,ספר-החייםאתלפתוחאברמוביץאמרבואשרשלמה","חיי
ההם"."בימיםמהחייםספרררקלנומספר

היותרלספרותכניתותנובתועל-פילהיותראוישהיהההם","בימיםהספר

ז
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שבספרדומה,מביביהם.האובייקטיביכמעטהואאברמוביץ,ספריבידסובייקטיבי

הספרצייר.רקלהיותשהוא,מהרקלהיותלכןהגיעאברמוביץ,שלחייוספרהזה,

לעצמםבודדיםציורים,כאךהספור.שלהחיצונההמסגרתאףחסרהריהוהזה

חייםשלתמונותתמונות.רודפותותמונותציוריםאחרבאיםלעצמם,ובבדלים

שהואבמהה,אורשהואבמהחיהואה.מלשייחהםאלהטבע.שלותמונות

-לספררבהקדמתובעצמואומרשהואכמו-יותרישברהואבך.ובמת

נח-הנתיבה,עלאצלוורבגדולנח-התפיסהרעשה"."בקרםמאשרוהתבונן"ב"עמוד

אבללא-עוררת,ארעוררתהריה,שלרצוןמתוןרעולההמפכההנח-הפנימי,על

הקדמה.באר·תהלבומספרהואהבהרואה.אלאחרזה,בעיקרוהואאידבלתי-נראית.

עומ.דועתיםברגלים"אץעצמואתרואההואילהעצמואתרואהכשהואכי

וזקופותקשובותואזכירסכיניוכלעלמשרטטותעיניו

מספרשהואנמראז,גםידעהואקע"ח).ההם",("בימיםבת"ארבהאזניכ

רמהואומרים,מבעבעיםהנוזליםשהמיםהשירהגבה,וזורעיהצמחים"שיחתשם,

גםוהואהגדולות",עיניהולוטשתברפשבאגםצרארעדשקרעהמקרקרת,הצפרדע

החתולכמרהומהכפרה,גדעהלהיותידערכןלקרקר.ידעוכמרהבקוללהנענה

הנהחייו.יוהולסביבמיוהאשרהאללשחייםהכצפור.·ומצפצף

בטביעות-עיברלהכירמהיר"היהבערנהירתוכיעצמו,בספרגםלנרמספרהוא

מעשהפרטיהםבכלאותםלחקותומפליאאדםשלמשרנהודבורזרה·תנועהכיל

רהירצלאיזיק-נפחאושלהרארנניליפאשלחייוהםשלמה""חייקצ"ח).(שם!זמך"

יהודיםרעודוחיה-גרונאיחנה-סרסיושלירסילרו'בריי'חייםר'ושל·הנגר

אתרגםהנכריםעולםואתהנכרים,אתוראהידעמלבדםבהם.כיוצא\יהודיות

ראהאשראלהכלא•תחיהואמתחת.ובארץממעלבשמיםאלהיםשלהגדולעולמו

t חייו.היוואלהידע,אשר

אברמוביץקרא(כןשלמהשלהאמתחיילפנינונגלושלמה"נ"חייאכן

ספריכמוכרבהקדמה,הפעם,אותרמוצאיםשאנו ,מנדלילאבספר-חייו;לעצמו

האפית,שהשלדהאישכחיילשלמה)שלוםשםהסברקהואלאור;ומוציאיםשלמה

והיהקרהמאשרהמספרכמספר,נולולפנינופהבגלהאברמוניץשלו.הפירטית

לעתיםרקיתאר.אשרני-אםיבכה,אשרומבליישחקאשרמבליההם",."בימים

פה,מספרהואשחררה.אראדומהבמרה .עטראתפהטובלהואמאד·רחוקות

הצנעאתמקבליםוהדבריםהרחוקים,בימי-הילדותראהמאשרבספר-הזקנה,

ברקו.כענניובהיריםוהשקופיםוטהוריםהזכיםימי-הילדות,ההם,הימיםשלזהגרך

לאברמרביץ'ישיתרהנטיחרבת-אור.שלרה,פירטיתלתמונהונעשיםהולכיםהם

חומבךורכזלויהשםייחהזכררנות:וכותבנשכחותזוכרלהיותספריוב.כל
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המרחקושלמה.שלרהתמונהה,בומתםירצויהםהםהח,ורבםיעובקלו
נוטהלפיכךהאח.דהשטחאתויוצרומאחדומחברומישרומשרהמטהר

רואהשהואהאבות,מעשיאתשהיה,מהאתהעבר,חייאתלתאר·תמידאברמוביץ

נוטהוכשהואספריו,בכללהכירישהזאתהבטיחאתלבנים.זמסירקאותם
רואהשאינוכמהעדהחדשים,מהחיים(ספוריוהדרךמןנוטהכאילוהואממנה
אולם"השערה").אתלהזכירדיבערכם.מאדפחותיםהםהעבר,מחייהמשךאותם

פה.אבלכל-כך,לא-עיקריותאחרות,בנטיותלונתערבהזועיקריתשבטיהיש
וכשרונו,הצדדיות,הנטיותכלעלהאחרוןהנצחוןאתנחלכאלוהאחרון,בספרו
בטהרתו.לעינינונגלהשלו,הציירכשרון

יששלמה.אמנותשלספרכולוהואאברמוביץשלהאחרוןספרוועל-כן

והרוחבהעומקבבחינתאםבחינות,בכמהזהספרעלהעוליםאנרמרניץשלספרים
רוכזהאידהשלמההאמנותבבחינתאבלבהם,הפועםהרבהרגשבבחינתואםשלהם

כאיש-הצבעיםכישלה.הצמצוםוממזתהאמנותמשלמותבוישספריו.בידלו

ישלכןלבו,אתמושךהלבושכייעזצבעים.לגדישתנסיהלפעמיםלאברמוביץיש
עלהרבהלעמודהואאוהבבירתו.גדושאותוועושהנכחובעדומשחדשהוא
לעולםאינהצבעיוומדתבגובים,הואששהדקדוקים.בכלאותםולציירפרטים
ספריוביתרהראויה.המזהעלשומרהואכאןהאחרון.בספררכןלאאולםמחוקה.

תמידמתגלהשבוהציירוהסביבההנוףבציוריבציורי-הטבע.רקזאתרואיםאנו
מוצאשהואעדגדולה,כל-כךהיאשבבריאהההודמפנישלויראת-הכבודבגדלו.

אברמוביזאידכאןאותו.יתארלמעןצבעים,שלהראויההמזהאתתמידכמעטלו

בעצמו,ומתארבעצמומצייראלאמפין,לכתובלמבדליעטואתפעםאףמוסר
אחרים.וציוריםנתאוריםכןשאידמהורב.גדולותאודיציוריבחושומתארמצייר

הצבעים.באיםובמקומםלרגעים,ממנוסרוהתאווהציוררוחאשרישפה

שהואחייו,נספרהאחרון,בספרולמצואאידזהדבראולםהמאליפים.הצבעים
טהורה.אמנותשלספרכולו

והמזותהציורטהרתהריבטהרתו,אלינונגלהשאנרמוביץמקרםבכל
הרבהלהכירישזהדברלנר.ומאירותלפנינומבהיקותהציירשלהמיוחדות

שלסגנונוהמובהק.האדםהואמובהקוסרפדירצושלסגנוןשבכלבסגנונו,גם
הריםהדבריםאתהוראהאדם,שלסגנוןמצייר,שלסגנוןכולוהואאברמרביץ

להיותדרכואידבהרה.אלאתמידמדבראברמרביץאידולכןלפניו.ומונחיםונחים
העתי.דכלפימזהפחותרעודמעינינו,המכוסההעבר,כלפיהרבהבדבריופונה

1 
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פעליםזעיר-שםזעיר-שםתמצאואברמדביץבספריהרבהבהפככםבערפל.הלוטה
בספורבספדו-המעשה,כל-כךהחשובהזו,תמרנהעבר,שלבתמונהלפנינושנתנו

בששיםובטלההולכתלשוןשלזרתמונהאבלוהיה,קרהשנעשה,מהעל-אודות
זהולאלפנינו.ומונחיםונראיםכהריםהדבריםאתהמתארותהרה,שלתמרנר·ת
להשתמשאברמרביץשלדרכואידהעברבתמונתבהשתמשושגםאלאבלבה
התנ"כית,העברבתמונתבעברית,הרגילההמחלטה,הפשוטה,העברבתמונתהרבה

אלאאחת,פעםרעשיתהמלאכתהונגמרהפעםשנעשתההפעולהעלהמראה
זמן.איזהונמשךונמצאכישיזרע,זמןכהרההעברפעולתאתלנרהמראהבזו
מהלך","היהשלהתמרנהבמשנה,וכרתפעמיםמוצאיםשאברהעבר,תמרנתזאת
תארוואלההרהאלמתקרבהואבזהגםבאלח.וכיוצאנוהג""היהאזמר","היה

ונחים.ומנחיםכהדיםהדברים
העבר.בתמרנ·תמאשרחרת sערדהעתידבתמונתאברמרניץמשתמשנאמרו,

להתנשאלזמירןמקרםחברתןהעתי,דנגדנטיחמעידלאנרמרביץחיתהכאילודרמה
אברמדביזשאידכמעטהמציאותיים.הארציים,אסוריואתלגמריולנתקולהתרומם
זאתיזרע,זמןוהולךהנמשךעברבמקרםבתנ"ךהבאההעתידבתמונתאףמשתמש
וכדרמה.ה)א,(איוב,יעשה""ככהר)ב,(בראשית,יעלה""דאזשלהתמרנה
התלמודית,התמרנהאתתמידנמעטנותןהואהתנ"כית,זן,תמונת-לשרןבמקום

 • 1למעלהשנזכרה
יבכראברמרביץכיבזה,הסבהאשראחת,סבהערדכנראה,חיתה,אמנם

ואתהבהירותאתנסגנרנדשבקשמה-התנ"כיתעל-פניזדתלמודיתתמונת
שלהערבובומפניהגנרליםטשטושמפנינזהרהואהלשון.צבעשלהשלמות

אתלהפוךאםהמהפך,ברא"ולהשתמשזוכרהיהלאגםמפני-זהסדר-זמנים.
סדרכלאתאברמדביץהפךבזהעתי.דהעבראתלעשותראםלעברהעתיד
המאמרומזריק.וקצובושקולמסדרואותורעשההעבריהמשפטשלהכביד _____ 

אברמזב•זעיברעו-פ•האשרה•הזר•ת·הסרזברת,:;שפההשפעהפהשה•תהאפשר 1
ןתמזנתב•הזד•ת·המדזברת,א•ננזחברמניה"א•מפדפקטןם"עבריים.םפודיירובאת

שכשהגיעאפשרווכןשבמשנה,ה"א•מפדפקטום"תמזנתאוממשפחדומהה"פדפקטום"
השפעהבצודתז.פםןקתרגם:;עברית,מ•חוד•ת-מרובדתםפד•ואתותרגםו•ד•·כך,אבדמזב•ץ

ביום","בו:;וזבכותבאבדמוב•זשבםגנןנז.אחדיםבפרטיםגםוהניראדו••שזומע•ז
הדומוכנדיהקדמתההיא"."בשעהבמקדםשעה""באותהההוא","ביזםבמקום•דם""באזתו

ח•הזד•תאוהיאומתאימה ) 3עמדוודיים,משנה"ושזז("משפטהארמיתעו-פ;היאכאז:;שם
אבדמוב•ץ.שובםגנונז:;מצואעור•שכאוחסשותפ•םדבריםהאשכנזית.
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שםומסתבכיםוהולכיםלמעלהתמידעוליםשנויפובמקצת,הפנטסטיה.עברי,
האו'ותר.הוג•בו•'ותרפשוסאצלועבשהלעח•,ןהעברשב•ןבא•ן-סוףומתלכד•ם

פרוזה.העבריתהפרוזהא·תגזשה

דרכיאלוסגנונולשוברדרכיבכלהרבהאברמוביץהתקרבועל-ידי-כך
לרוחוהאח•סהלאהחב•ןשלהנשגבשפחוהמדרש.המשנהשלוהסגנןוהלשןו

ההומיםהםמעיוולאמהלך-נפשלוגדולעיקרעיניםשמראהמיזtציררי-תאורי.
אחריו-ועיניולבואתמושךלושמחוצההעולםאלאלן,דמינותניםואינם.בקרבו

וכגבדלפב•ו,מלאעלוםשבבת•ן,תאור r:ושוםתעצם r:שסוחבמ<זרס'םחפקלאזה
ושלשמוח-עצםשלמלאעלוםלכוון ,,.,,הואצוורו,תצעמ•םהמלארד,מלאעולם

שחוזהמישלציוריתהפלגהולאממש,תאריםלהיותהתאריםועלשימות-תואר,
הסרפ•םבגדוד•'דואחשלוח r•ברמובאחורא•םאבווכןובדמ•בוו.ברחווהכל

לשובו,אתלעהש•רחרבהבהםומצואמבקשהבה,עודשמהחב•ןהבר•םחעבףם
מרסור-הדמרש,ומןשבחלמןוהאגהרמןלקחהאולשוהרמראוח,תה•הלעמן

הדרשהחק•רה,ומספר•הופ•סו•םוהק•ובתהסל•חוחמןומסדר-התגהר,התפלה
באוצררקלאשהשמ•תמשהמשנה,בעלישלהחלקבספריומכריעאבלו.הפשט,

J> לחובםתגםאלאחורב,הגדלול•תםp ורב•שהםבסנגןו,לודכר•הםבלשןו•הם
גפקא-מ•בתבתםש•שכדבףםרקהרקואחרכותשב•םעו'בואנחרבהחלכן,

האגדה.לגבולותזהאתאברמוביץהעבירהיבשהההלכהומןלהלכתא,
העבריםהסופריםשלסגנונםלגביאברמוביץשלסגנונוהואחרושגםאם

התלמודייםקרעי-הלשוןעםוהולןהשוטףצוייפל,שלהסגנוןאף-לושיקדמו
אינווצורה,מקוםלעצמםלקבועלהםבדתןראינואותםממססשהואר:המדרשיים,

אגומר-אדרבה,חדש.סגנוןבכל-זא·תאיברבימיו,שהיואלהלגביאו-שלוה;סגנון
ביותרוהמחוברהמוצקמןהיהודיים,ובחייםבספרבלשון,הקבועמןלולקחב.יץ
בריאלאשמא,בכחיבתעודאיברשלושהמראהמזהדתו,עלהשומרהיהודיאל
וביברים."אמתייםיהיוהצבעיםכיגדול,עיקרהיהשבאברמוביץלציירלכל.הוא
ובטוחים.באמניםלהיותצריכיםהיוכןורבים,שלמיםשיהיוהיה,הצורךשמןכמו
אלולבואלעלותאפשרועל-ידיוהידועמןורקלכל,ידועיםלהיותצריכיםהיוהם

ה.בלתי-ידוע.

עםעביךבעיקרלוישולכןכאיש-המראות,כצייר,בכלביכראנרמוביץ

רבמקום·תופסאיברוהבלתי-בראה,האי-ידועהבסתו,העולםהנגלה.העולם
שחק.שעריעלודופקתמעלהפההנפשעולהמאדרחוקותלעתיםרקנספוריו.
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ראשונים
ואחרונים

רתאתופתאוםותצאישאשראלחים
ב~רך ' ,סערתאתיודעא

 ,בתשחראמזה,למעלהאחר,עולםאלההרשאיןבלבן,זהלא

עזה,תאו·ת-נפשבספוריואיןפש- ,צבפותצבפהואדםשלראשובציצת
 .הבסערתאתהרבה

 1 ,יודעהואאיןשנכללאלא
בספרריהנפשממסגרותיה.חורגת

הלפההנפשאידדוללל

 •מכבבפעל.כולוכאןהיא-הפועל 1 •גחבותהיהשתצאבערה

הזא:תהנפשכלאבלנשמה,חיות ,ונחבגרף,פועלנחהיאאברמרביץ
צאת ,נפש,בוישבספרריר

 ' 'ירהנפשאידבר.ומעוטף"רםוהראהראהשאברמרביץ

-זגוגרףנתוןצאל

ערכאןאיברהנשמותעולםעצמה.פנינמהכ-והנשמההחיותרכל
לחמת-לבגםלהריהנעשיתה

 .מעד•םאבוא•זאברמוב•ץשלר•ואו•ב'ומה~חחבמדרהפה

הפנימייםהנחרתשלגדולההתרוצצותבספובקראנולכןלעצמו.נבדלמירחהלס
עולםלל ,כאןרואיםאנואיד

שהגדרהתנגשותכאןרואיםאנואי-גברריהם.שלעזהנפש
מארייםנידלשאיפות,שאיפרתביןליכןכמריח.דוהתנגשותםלאדםאשר

תלהגרומלחמהו  'אחפנימיבעולםזהי
 .הבווהחתההתרוממות

 , ,ההתעוררות,מןייםל ,פנימ

וגטגילחוגרותגבעו·תבדישאמנם ,החשהפתוסמןכאןאידלמאריים.
i:ניםשרחב,מישורכאןם

וועמהריםשיאירבi:נער·תוליםההחייםמציאות.כאןהכל
 ,וגדרכסיםכאןאידל ,

אבומהמרדות,ובוררתפחתים

החייםפהאליהםוי-יווניםדם-מתחתם.הפתוחותתהומותלרגליהם,גדולים
 I "> ,אבניחיייץ

אףוגדלים.צומחיםאלאאברמרנשלבספרריוהםכן
חיים,שאינםהיצוריםל ,

אברמוביזהאמןשלהחיהעיבד ,שואףבעלי-החיים,יתרשל
רנה ,החי.למדרגתתעלה

 1ההגבוההלמדרגההעלתהל ,רמפהשעולהישהדומם

ציורי ,אבאמתהחיאתםל ,
 ~יסודהצייר-האמןבעיניהואהגםארהכל,מחיהחיתה

הבדיל , "כעץ-השדהאדם ,
 ,עיקרי,יסודי,הנדל , ,בעלי-החיים.יתרל

 ,ודאהאברמוביץידלשמזר

נהירתועודכילבן,ספראפיכןוכתמים.צבעיםשל
מחראהנההבריאהימזיגה

אפשרהם,ובשר-ודםזודרצואחד . ,מסוגהשרביםהסוגיםביןאיכותי
ה . 'שמחומרובהמה.ם '

י·ושמחיגוןמרגישיםלהםחרשיםל ,"אדזההרהורבונצנץנער
בל- ' ,ובושרוחכיודים-ל

 ,יווהרהםתואמהיהל ,החיינעוכל .לכלאחדרוח

בי"לבעבקבלאאים,טלבאיםי ~:זיהרהורכבני-אדם.ועונגצער

פנה,אשרבכלאותרמצאהרינלבן,עיעויםענבכ ,שעהליםלשעו
לחיותשרביםוקניבי-הנפשדעהיששהדלב;~:~ייםוכיוןרי"ד).הנהמות",("ספר

דתגםואפשרומשפטים.ומנהגיםוi:ניםב"שגםאחר-כן,מצאבספריםואף

כלומר,ולמיניהם,לתרלדותם 1חדנו',דנמרסיםמדרתדברר,להםישבהם
םבפודיםהםאףל , ,

 .ביביהישונו'.מזרלמעלהזרדרגותבם.בהבוראבתןוכר'ואמונה

וכד'כר'מדרגות-מבעצמה
 •וובני-תרבותפראיםונוחים;י ,אחתובאומהלאומותיהם.

םותחבוטונים;רעים-ים משרבבעלי-מדרת

~ 
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הצלתעלנפשםשמוסריםונדיבים,רחמניםוישואכזרים,צרי-עיןצייקניך,·יש
גםכנגדוישבאדםשישמהכלבקצרה:רט"ו).(שם,הסכנה"בשעת.נפשות

ונותךציוריואתאברמוביזמציירזהוברוחלכל".אחד"ורוחאחריםכ.בעלי-חיים
שלאחתובתנועהאחתבמפלת-ידודומםוצומחחיוגםובהמה,אדם·לפנינו

מחשיבואינולאדםמיוהרהחשיבותבציוריונותךהרז~איךשבידו.מכחול-הציירים
אתעליונותךהואואיךמיוחדהעטרהאותומעטרהואאיךהבריאה".כ"נזרא.ותו
בעליציירים(ישציוריוגבוללתוךשבכנסובעלי-חיים,כלעליתרכיחו,דזעתר

גמוריםבני-בינהבעשיםוכלבוחתולבבעלי-חיים,גםאותהשמטילים."נשמה",
בעולםלמכבירישדוגמאות-קדושיםכבני-אדםוהטהורהקרושאחרי·ו>הולכים
וכשחראלבהמותלא-אחתבעיניונמשלובבי-האדםאדרבה,והציור).הספרות

גםזוגדרלתוךמכניסשהואישהבהמה,עלספריווביתרהבהמות"נ"ספר;מדבר
מוניםאותםרואהכשחראאותם,ובחמלתובאהבתובני-ישראל,גםחךהאדם.א:ת

לסוסה."בעיניונדמוו;רצוצים,

אליהמצרפיםואנויפה-יפה,נחמעייניםכשאנחנואברמוביץ,שלזותכונה
נטיחעםנפשתכונתלפנינווהנחלקו,קולקו,קוהאמן,שלתכונתוקרייתרא:ת

מדברלחנםלאוחמדנית.טבעביתהשג·ת-עולםאלהריאליות,אלמובהקת
הטבעיים.ש"כררךואומר,הטבעייםמעשהכעלשלוהאמנותמעשהעלא:ברמוביץ
בעלי-החייםכלועלהרמשועלהבהמהעלומדבריםהברואיםבטבעשמתבוננים
לושנגלוולאחרמעשיהם·;כלאלומביךבכסלונים"מסתכלהואכךלמיניהם",

יםאורבהךמישלדרכיהםוכלוקומםשבתםרובעם,ארחם."תעלומותיהם,
החם",("בימיםוצביונם"בטבעםשהםכמוב"עט-סופראותםמציירהוא ,"ולל·ה

jהיז~וזורואים".בך"מיכעלבני-אדםעלמדברהואהטבעייםכדרך .)ח"פו
ספריו.בכלודרכיהםבני-אדםאתתופסהואשעל-פיהשלו,העיקריתהתפיסה

ולאלזה,זהשריםהםשבוהצדאתהכללי.המיני,הצדאתבעיקרבהם·תופסהוא
ז~תתופסלהיותבספוריודרכוכאמור,מזה.זהונפרדיםנבדלים.הםשבוהצדאת

פרטיםאינםבספוריו.בהםנפגשיםשאנוהפרטים,גםאולםהפרט.אתולאהכלל,
אנואיךהכלל.עלללמדהכללמןשיצאופרטיםמכללים,פרטיםאלאלעצמם.
הנשמהבעללעצמו,והנבדלהמיוחדחאיבדיבירואלי,האדםאתלאבספוריומוצאים
רוחבית.צורחהיאחטפוסיותגם(כיחספוסאתלאאףהכלל,נשמתעלהיתרה
מןהמין,מןכחלקהאדםאתאלאבני-אדם).מספרשלת, 1איבדיבידואלייחידית.
הכלל,רקעולמיםחייחיהטבעיים,שלכבספריהםאברמוביץ,שלבספוריוה:כלל.
מגורך."יסוערכמוץונסעריםאובדיםהפרטיםאולםהמין,

אמךחריאלי,האמןלגבילגמריטבעיתשהיאהטבעבית,זומתפיסת-עולם
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1 

יחסאברמוביץשלבספריוומוצאיםרואיםשאבויה rילא שאינםדי-צרכם,טבעיים"שאינם ,,ממיוצאהרואה,העיד כאלהפורחותבפשותר~אחשבו ~~י:~~בבד~~:מ ~;לג~;פנימיתהתנגדותשל מתקומםהאדםלכ 1וממשיים.ריאלייםדי בשעה ק~./לאהא,אשדרם:מצאאללואבכגלםלהן,ולועגמלגלגוהואונלעגותמשונות-צורה ההולכיםהשלישי,כבנימיןהאנשיםבהןחםנהואבהך.ונלחםבגדן . .יוכאשרבכלל בשעהגםאלאוכנלעגיםובים 1אתרואההואעליושורההצחוקששנ•נת  ~/~~רה"בימיבקבציאל'גדולהומבונהמהומהשלכשע:ד ,ביו~ר ש:~,-~~וי:ס:; •נמשברוחם,שחזוארצותלחםל
חפזון,נסיעתברדאיחיתהמהםרביםיחהמקוםלומוצאהואאזגם 1השהארץאלועוליםהנוסעיםבאלהםלל לנסיעהשעוררובאלה,גםא 'עתשנסבלבההאלהבנוסעיםרקולאלחם. "צאןזו:בסיעהרואהחראאכלןנוח~;הואלה,קוראשהואנמומנוהלת","הליכה ושאובםהמונםומקולוגו~ים,:~:ים~ומ:ם ,::~רה~הדמיוןיאתבכללשעוררוזו, קופציםם,בויזחבהמ-רבדלעדםעדרונעשיםים 1בדחוקדשים םההמבדשעתדדיםזו ומסמאיםבפרסותיהםעמודי-אבקלים ,איהאזבים.תחרשנה ג-נרןבדלילמעהעדר,כלז~תאחריהםומושכיםנואש חזיונות.בחוזיגדולהבעיטהובועטכאן "הדאתרואיםשאינםעדהעינים ' 'מנתביכהרעש",בימי (רן" אברמוביץ.ליקופץשבאברמוביץהרי\~ליסט .)ה"עעמוד שובספרבקראנורבותפעמיםזים ביום,אכילהשללעברהלפתותולעאנוקפיצה,אגבכזאת,ולבעיטה שאלחלפניומציעהואבבונדנאצר,חילילינכבכשיצר-הרעולןלא 1וחפץימבדעםבדבריםס םימיברצבאכדובבלולפברהעותבקעלפניםהאויבגברשבד האבימינוליהודיל אברמדביץ),שלכאךהואותיות tפזור-הזב" "י 1וה"מזו:מעין "בימיםשהיהמהעלהגדולהשלוותופרק ,םהקבצנ("ספרים?"ביאשו בתורה,ומטיוליוילדותובימיה"ללנשאברמובגםאלא 1 1האוביקטיבילפימסיחיץ מעירהואובמצרים,נבעןובארץהרים- "והבכובד-ראשומספרההם" 1משחיימגדרתרי אדםשיהאמשתכח,כלנדישראלילידאותושהביאו 1כבארםדמיונייםטיוליםיל בכ"אצניר"ח)ההם"' העולם-הזה,לחייהנצרכיםרץ- ' . 1 1("בימיםדרך-אגב אחריםולזמניםאחרלעולםותיומבישיבה,ימיוכליושב 1 'אדרךמדברידעתוסיח ומחשבבפשראתמסיעויהאדתל העבר,מפניההרהאתל 1 'הנויככנחתלחיי קיימיםשאינםבמהעוסקויהא 'םאצראשנים~בדורות 1 1 1מבטאדםשיהאאפשרבלבדל  1בהם,מרגישיםכולםשהחושיםקיימים,דבריםמניח

נולו,אברמוביץאתמלפףונח-הדמיון".בזכרוןאלאומורגשים שוהואהפוזיטיביות,לגנרלפהמגיעסליי הואהזהוהדברהיסו.דמןהשורש,מןאסמואהר בשהואמפניבספריו,פוניםשאנופנהבכל

~ 
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הפרזיטיביסטית-ריאליתהתקופהשלהגדוללאמןבעיקראברמוביץאתשעושה

ביותראצלנוהצטיינהלאזרתקופהדוקאאמנםה"השכלה".'תקופתשללאמןשלנו,

מלאהוחיתהרלילינבלום,קובנובימיסופה,אלכשהגיעהאףריאלית,באמנות

ריאלית.אמנותבכל-זאתלהחיתהלאקיצוניות,ריאלירת-פוזיטיביסטיותדעות

שה"משכי-הדבר,זהאבל-לאמן,ליליינבלוםאתנחשובלא-אםפוזיטיביסטית

הריאלירתעלה"אור",עלה"השכלה",עללרובחלמורק-בלבדשלנרלא-לים

היההנהאבלאי-הרומנטיקה;שלרומנטיקיםרקבררכםהיוהםוהפוזיטיביות;

כיבאמת,והפוזיטיביותהריאליותמןבני-דרור,מיתרשנשארבענק ,מרביץבאבר

שלו.העיןבעצםאותןנשאאלאבהן,דברבחלוםולאבדמיוןלאבהןהגההוא

ה"איד"והשגתן,תפיסתוזרןשלן,הראיהאופןהיהזההעולם.אתוראההביטשבה

בושגמגמוהריאליסמוס,אתשבטאהואולכןתחומו.לתוךשנכנסהמכלשל

זהלחרשהרואה,לעיןכתריםשקשרהואנצחי.אמנותי,שלם,בטריה"משכילים",

ממשלתואתוהרחיבביותר,הפוזיטיבייםביותר.הממשייםהחרשיםמןהחרשים,מן

הריאלי,הסגנוןאתסגנון,להשבתןהואהן . 1ה"השנלה"שלאמןההואולכןמאה

ה" 5ה"השכ 5אאברמרכ•ץזמהא 5שו·ורדע•ם, 5בהנסתר,הפנימי,היחסעורק 1

אכרמרכיץש?הידוע,ה, 5הנגהיחסעו·רברגםהעיר 5יהיה?מותר?אם 5ארכאז,מדבראני

כימידגי?אכרמרביץהיההששיםשבשנותהקיצונייםה"משכי?ים"ככ?זר.תנועהא?האיש

כמכתבוערראכרמרכיץמדברזרת 5תרעבשםהמוחשית.התרעותבשםר?דררשרבר 5נעוריו

ידיעת?והיארראשית·דעתתר"ן),נה, 5(רישורם".משפטבספרושהדפיסהחנון,·דבר 5ע

שנפתחהיהודית,?כיכ?יותיקהשחכרכספר·תקנרת,נםהחזיקזרכדעתווינה.מהזוש 5

כי ,)ז"ינ?יוז , 5הנ"השנהב"המ?יץ",נדפסהזה(ספר·התקנותתרכ"הכשנתבברדיצ'כ

נאוה,ספרים?הרבותראויומארהסיווזו'שויפסאתכיחודיקנוההכנסות"מכסף

נעשהכהואשרמאדעדהמרעי?הרוסיה,שפתידיעתעירנוכניבתרדהרחיכ 5

נכו?הרחיכ 5'ויעויאשראשכנז,?שרזספרייקנוגםהארץ,עםעםונתקרב 5חי

תועותאחרירדיפהםעיזים". 5רהמרעיהטוביםעבר,שפתספריאתבםויקנוה, 5ההשכ

שאכרמרכיץהטבע",דרת 5מ"תוהשניח?ק 5בפתח·דכרגםמוצאיםאנו-"השכ?ה" 5שכזאת

שאינזעוררת,עינים?פתוחכעברית,כזהחבור?חברהיתר?מצואכדיהרבהשםחוכר

חכמת·א?אכרסוביץש?ננסיתואףאחרות.ב?שרנותהחכמהאוראת?ראותערריודעות

המבקרעםכויכוחירעצמוהודאתש?פיזר,בחכמהספריםכחבורשהתבטאההטבע,

עכרוגםהוראית.המוחשית,התועותכקשתאת?ראותישוה,מומחההיהא 5-קובנו

אברמוביץשמעידכמרהרכים","תועותמפניבאההיהודית?ספרותה 5האהשכיםבעצם

רתחי?תהששיםבשנותקווה 5האהדברים 5כהזכרוז".שב"ספרבאכטוביאוגרפיהעצמועו

ד
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והריםהזאתהתקופהשלימיהאתבאמתשהאדירהואלפה.להוהיההפוזיטיבי,

גמורמעשה-אמנותשלמה,תבניתארתהכיצרקיים,שללמדרגההזההעובראת

ההיא.התקופהשלהאמןהואזשלם.

ח

בספורתהריאליסמוסדרךואףה"השכלה"מדרןללכנןזה-כמההרחקנו

שאינםאלהשלנר,המעטיםהאמניםחותריםשהואכמרהדברמןדרכנו.עודאיננה
אלחתוך,אללעצמן,כשהואהדבראללבואהראשונים,בעקבות""הולכים
שהיאישזרותנועההתנועה.אתאלאהמנוחה,אתשרביודעיםאינםהםהנשמה.

העולםאתלקנויתבלבדבראיהעודסגילאהאלהלאמניםרבים.לצדדיםגםנוטה
הקניניםבשארגםלקנותומשתוקקיםוהםנסתר,גםברישהנגלהשמלבדהגדול,

אחרים.ודרכי-דבוראחרתשפהלה,אחרסגנוןגםממילאזרואמנותהאמנות.של

יתרפסגדול,יהודיעולםנתרפסראשוןראשון,אברמוביץתמידיחשבלאלהגםאולם
עצמי.בט~י iלרנותןבעצמיותואותרתופסנח,שלנטוילודגרתןנכחאותר

תרע"ה.אדר,

• r 
ז.-.;.~~

פוזיtניכיסtניתשחיתההרוסית.הספרותהשפעתגבוהשאזשעכרה,מאה 5השבעיםשנות

בתי·מדרש·מיוצאיהיהמהםרבק 5שחהצעירים.העבריםהסופריםע?הימים,באותםמאד

השמרנים,בשנותיותררעודהשבעים,שנותבסוףר·כן, nאיטרמיר.רכז'י?נהברהרבנים

נוברהזאתחנג?יתה"השכ?ח"גםרפתהרפתה,ה" 5ה"השכותנועתב?בברתמהפכהכשבאה

הריא?יתהאמנותמעשהאתכוא·יודעים?יצורהוסיףאבומרכיץהאמזאב?אבומוביץ. 5ש

ה"השכ?ה". 5שהאמנותשהיארהפרזיטיביסטית,



ליליבבלוםליבמשה
א

שתי-הלאומיותותקופתה"השכלה"כתקופתהמדבריםראשיכלמכין
הצטיין,-עליהןוהמשפיעיםכהןהפועליםמראשיאחרהיהשלילינכלוםתקופות,

מאותרכדבריואיןכלל."מדבר"היהשלאכזה,לילינכלוםהסתיים,נכוןיותראר

חרש.רעיוןשלנביאכלאצללמצארגיליםשאנופתוס,מאותוהכביד,הלשוןזרם
הרעםו"קולומטרות-עוזשטףכהםאיןפשוטים.תמירהיולילינכלוםשלרבדיו

אל·תמירהנלויםולפירים,ברקיםשלמדאותגםכהםאיןכהם.נשמעלאכגלגל"
לא :ומונוטוניתמירהאישהיהחד-גוניאדרבה,חרשה.תודהקבלתשלחזיון
וככ.רקשהסלעשלעוזדקנשגב,מראהולאיפהצבע

לאדושם,עלינועושהוהקפואים,הגלדיםהרחבים,פניוכהבעתלילינכלום
ומפכהעולםאודאלהלבמפנימיותכחזקהדדךלוהפורץחרש,רעיוןשלכיוצר
ה"שליחים"כאחרכשליח,אלאהצבורות.כלדדךומטרהחשבוןכליונובע

למטרתזאתלהםושמורעיוןשלשליחותואתעצמםעלשקבלוהקדמונים,

ולאוכמים,כאשלמענוכאוומדבריות,ימיםהרעיוןשלכשמועכרוהםחייהם.
להם.שבחרומרדכםנטו

רעיון-חרשיםעולמותובורארעיונותמחרשכעצםהיהלאלילינכלום
ברליןהיהמולדתוומקוםלילנכלרם,שנולדקורםרכותשביםנולדה"השכלה"
חרשרעיוןשאיברבוראיהעבריהלאומיוהרעיוןשבליטה,קירןלאשכאשכנז,

התיחסגנרלללאככרכר-ראשאכל-ה"תחיה",רעיוןאתהחיהלאגםולילינכלום
כלאתהסיקאותם,פתחרכהוכעקביותלעצמושסיגלהרעיונותאללילינכלום
התוצאות.כלאתמהםוהוציאמהם,להסיקשישהמסקנות,

שהואנובר-הראש,שלזהקרהואלילינבלוםשלבתנובתוהעיקריהקו

מעשהכלעלמקבלשחראהגדולההאחריותשלזהועניך,עניךלכלבונגש

דושםעלינועושיםכאילוליליבכלוםשלרבדיוועל-כןודבור.דבורכלועלומעשה
אתחסדיםשהםכך,על-ירירוקאהרב,בצמצומםרוקאשלהם,בפשטותרוקא

שכהם.כרכר-הראשכללבומתגלהכךעל-ירירוקאניהגדול.השטףואתהמעוף

אלאקלה,·תנועהאינההסופדשלהתבועהניהונחה,ליריכךעל-ידיבאיםאבו
 1כל-כךכנקלמתנועעואיברממקומומהדכל-כךנעקדשאיברהנכ,ןהסלעתנועת
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נמחה.שאינודרשםועושהעמוקההיאשלוותנועהתנועהכלאולם

וחקרניםשנוייםעלוהנלחםהמסורהנבגרהמתקומםבלילינכלום,רוקאני

הדיבולוציונד,מןכלוםהיהלאכלילינכלוםוהמתקן.המשנהמןהיהלאכרת,

הכברטבעועל-פיהיהלילינכלוםמחרש.הכלומתחילחרששחדעםהקםמזה

וב"ררךבעררים"כ"חטאתעל-עצמו,אחרותפעמיםמעיר(הואגדולקונסרוטוד

עצמו,על-אורותמספרוהואמאר","קונסידוואטיףטבעועל-פיהואניתשובה",

לאפיקורוסהסביבהובעדיבעירומפורסםכבדשהיהאחדיתדנ"ח,בשנתעורכי

לשאתמדייקהיהכרת,אחריםתקוניםעל-רבדמאמדואתשהדפיסואחריגדול

רוקאכמתנה,המשוררמאתאזשקבליל"ג,שידיאתמעילותחתהשבתביום

מחייב,אלאכלל,שוללטבעועל-פיהיהלאגםהואאמות).מארבעפחות-פחות

משקללושישרבדגמור,"יש"יהיהביררשיששמהזאת,דקחפץשהיהארם

איבר.כאילוולראותואותולבטלאותר,לשלולשאפשררבדולאנכון,וקיום~זמת

חפץהיהניכרת","תקרניםאזדרשהואשלילה.ליריבאהזההחיובעל-ירי

אפואאינהובטיחותםהאמתיהחיובמןבהםשאידהרבדיםאתהרתמןשיסירו

היהלאלילינבלוםוה"בטוחים".באמתהמחויביםהרבדיםאותםוישאדוגדולה,

גםהרכה.הרכהוהשלילהשלוה"השכלה"דדךבמשךומפני-זהכטבעוחפשיארם

שלו,התלמוד"ב"אדחותהראשון,כמאמדודרשלאבר·ת""תקוניםכבדבדרשו

להאמין,אזשחדלנירןניתלמוריו·ת,אגרותיסורעלשנוסרובדבריםתקוניםאלא

שנוסרוההלנות,ממילאלונעשוכסיני,הגבורהמפינתבוהןגםהתלמודאגורתכי

צערצערזהלמאמרב"נוספות"בשערה.התלויםלהרדיםהאלה,האגרותיסורעל

התלויותבמצוותתקוניםגםדרשאחד-כךרחבים.יותרתקוניםודרשהלאה~זחר

היהלאזההלאה.וכןכנחלה,אותןתלתהשהתודהוחליצה,ינוםמצוותכגוןבארץ,

צע,ראחדצערברדנו,לאט-לאטהצועראישאלאדתי,ושוללדתיריכולוציובד

ה"אין".לגבולמגיעשהואערוכטוח,איתןהבבון,אתה"יש",אתהחיוב,אתלמצא

ככללמצאועמלמחפשהואגדולה,אחריותובעלגדולכובד-ראשבעלארםכהיותו

המסורהמןלנתחלהמסידהואוהבהשלו,הפנימיתהאמתאתה"תוך",אתזבד

הגרעין,אתבוראיימצאמתחתהניומרמה,שלההראשונההקליפהז 1א·הדתית

זולקליפהמתחתמצאלתמהובו,והבה,בו,בטוחשיהיההאמתי,ה"תוך"את

אתבוראיימצאשמעתהמרמה,והואזוקליפהגםמסידהואאחרת;קליפהערר

אדונהבריקהאחדיניזה,כגרעיןגםבטיחותאיןהגדול,לתמהונואולםהגרעין,

ונךגרעין.מאשדקליפהלהיותיותרהקרוברבדלפניוישהפעםגםנילו,מתגלה

כפרקנחו,ככלצעקואזכלום,ביררעורהיהשלאערקליפה,אחדקליפה·קלף

וכאלוןהבוראנקדחוחבביריקלבי"הבהבעודים'י':מ"חטאתהאחרון

אלחים!"חדרתהוי,כת.לשנ
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ב

ואיש-החיובהמשכיליםנידגדולהיותרכרבד-הראשנעל ....היוליליננלרם

נב'לזה,נרגענרנטרחשהיהנדבר,פעםנבלאחזהואניניהם.גדולהיר·תר

הזבדאתרקלשלולאמרלפי-שעהממנו.ערדירפהלאכימדמה,והיהבחר

לפיכן'ת.והמציא-בוחימשרםעודנרשאידכל-צובר,נרנטרחשאיבר

הדתעלגדולהבהתלהבותמדברהיהנדת,החקרניםשאלתאתבראשונהכשעררו

הרבניםאלהתלמוד")(ב"ארחרתאזפנההואלכבודה.גדולהקנאrזוקנאעצמה

הלב:מןהיוצאיםהאלה,נדברים

יעריזבהםועם,לעםרמיםכמובנוייםהיכלותוראועיניכם,;שאו-נא

וראו"שכנינוחגביוםהסגורותהחנויותעלעיניכםשימואמונתו;אתאישויקדיש

החופש,.ארצותואיטליה,צרפתלמדינותלכובניה;מאתאמונהכלתנחלכבודכי

ישימונם·בבתי-כלאיםלאאםאמונתם,מקדושיאחדשםלחרףפיכםופתחו

כליכיאחר,עםמאמונתאמונתנותגרעומדוע-כלעבה;מרה.תהיהואחריתכם

עמנונערילבהמסיריםזמן,הדיבועלכראופניה?קלוןיכסהרועה-רוח

יכחדלאבלעדיהגםאשרלדתם,כבודינחילוהעמיםכלאםהלאתורתנו,מאחרי

ישרוך,.זרעאנחנו,כיאףבראשם;ומלכםאתםשפתםבידם,ארצםכיעצמם,

אן·הלאנו:מאולחיימקדר·תנונאמורקאשרהארץ,כנפותבארבעהנפוצים

בשפתו·בממשלתו,תבל:עלייברךושמולאומיםנקרבעםיודעאלהבשלשה

ומחריבינו,,מהרסינובפשעממנואבדוהראשונותהשחיםאשרואנחנו,ובאמונתו;

נחיר:,באמונתנואןהלאהשני,קדשנוביתשוממותבימייצאו,ממנוהמהגםאשר

כתב"'(כלעוד!!"יזכולאישראלשםגםהלא-ידעןנרהגםואםאלה,לעתות

 .)ה"כעמוד ,'אכרןמל"ל,

ו"להפן-לתקןבאשהואבשעההrזת,על-דברליליננלוםשלדבריוהנה

לפי-בובטוחשהואבדבראוחזחייוימיכלנמשןאותורואיםאנווכןאותה.

לנזר;קמתחילהואמדי,יותרברנטרחלהיותחפץשהואכיוןאבלבחר,בכלשעה

היותרהבטחרןושלהאמת-לאמתהשלהבחינהעלולהעמידוברולחטטאחריו

מאי-חיובבאהוארכןברנה.שאמרכמר-נטרח"הואהמרתש"רקומרבן,קיצוני,

 ."שי"מכלונקיריקשנשארעדלשלילה,משלילהלאי-חיוב,

שנספרר·ת;טרגיתהיותרלנפשטרגי,לאדםכןעל-ידינעשהלילינבלרם

על-·יכולותאינןכאלהשבפשרתבזה,כאןרובהגדולההיאהטרגדיהההשכלה.

רמה.בידשלוהאמתדגלתאלשאתשעליוכזה,"שליח"סוגיות,להיותטבעןפי

אי-אפשריכזהאדםמסופק~להיותיכולאיברהמחנה,דגלאתגברו-הצבאכנשא

טענ.תרקלטעוןהתובערעלעבותלהיותעליוכישמא,טענתטועןשיהיהלו
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אתיותרעודמגדילטרגי,להיותכמוהולאדםשאי-אפשרמההזה,הדברנ.רי.

הואלילינבלדם,_שלהאבסדביארגרפיהנעדרים","חטאתהספרשלו..הטרגדיה.

הספריםאחדהחדשה,העבריתבספורתאשרטרגייםהיותרהספריםאחדזהמטעם

שלאמתיתטרגדיהלפנינומתגוללתובעצבם.הנאמןבכאבםבירתוהגדרלים

איששלוספקות,ספקותספקות,מלאלברוהנהבכל,נטרחלהיותוצוידהחפץ.איש,

ומוצק,גדולסלעלפנינואבררואיםאין.מלאלבררהבההאמתיה"יש"אתה.מבקש

והואמתחתיוהקרקעונשמטהיסודנחרבמשארמכרבדרהבהאיתן,יסוד,הצריד

הזהבספרקוראיםדאבוישהתהום.לעומקלעינינוריפדלמעטרעודבאדיר.תלוי

(כלבעררים" /ב"חטאתלילינבלדםכותבהנהמפח.דתסמרנהואשבר.ושערות

ליהיהלאובתוהו,בהבלעליעבורימי"כל :ת"ד)עמוד ,'בכרן /מל"ל.כתבי

והודיה.בתפלהלמרוםודחישהתנשאהבשעהרבעונגליהיהאבלע:ונג".

החסידים.כתפלתבהתלהבותהצטיינהלאבכללן.תפלתיבחנוניאניתנגדןב.

ראש-בתפלתוניחרדתי, 1בתפלנלהבהדבקותבישנתעוררהפעמים.אף-על-פי-כן

תן"רבכןתפלתבאמירתילישהיהלבילעונגערוךשאידרירם-הכפדרים,;השנה

אוהבלבהמעורריםהיחרד",ר"שירידועיםפירטיםשמן",יתקדש"דבבן.פחדן",

אותרלתארצוידאיניזהעונגליודעיםמא.דנעלהב:אופן

עיניו,בדמעותשכלואחריאהובתן,אתהפוגעכימגיההנניאותרידדעיtנ~ולאינם

הואהאהבה,רגשותלהטנבללברעלרילחצנהבזרועותיויחטפנהשמחתו·דבררב

תפלותבאמירתמרגישה'שאוהבממהוסוערתנעימהיותרהלבתנועתיחדש א.,~
ידםהשבת,יוםליהיאאחתכעץ,היהיבשקר,לביעתה?אנירמהכאלה.,ופירטים

ונכרתהאבדהשהיאכלפראזיהגםחדל."דידםאסתרתעניתהפסח,חגהיכפדרים,

אלהדבריאתכללינידלא ,'האלקורבלבדהיהלאשמעודרהקרוא,אותרמלבי!
שבעדלם,זמירןמכלנתרדקנדולבדשמרחוהאומר,שכמרתי,אישעלו;ישתומם

אבלפירט;ארתפלהאיזועל-ידישבאההבל,שלרוחהתנשאותבאנחהמזכיר
דלתארלשערשאידעונגלינתנההזרהודחשהתנשאותאני,ויודעאעשה(מה

רמההבל,אלאזמירןואידבזמירן,אלארוחוהתנשאותעונגאידוסוף-סוף:אותר,
סוף-סוףאחרת,אדזדהכליתב-תמרנהליבאדודחיוהתנשאותתענוגיאם·לי

שבר.ובראמששיםאחדאפילועתהלהרגישארכלשלארם,עונגליזזיה

המנדחה,אלובאתיגדולמלחץעזרהלישבאהאחריתרל"ב,שנת.בראשית

כילבי,אלשמתימשכבי.עלערלשכבדגשםרוחבלילאחתפעםלי.נקרה
נתןלחמי-דאבימחסה,מבליעתהלניםאנשיםכמהשהרימאהחלקי·טוב

להציקם."מילפניליהיה'לאאןתדדה."רגשילבינתמלאפתאםטובה.ד:מנדחיתי
חליפות".כלמבליתדירעתהבדשולטתנפדודקרירדתהברואכקרחלביה:נה
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אלבטוחה,שישותודבר,לובקשהואלילייבבלום.שלהאיומההצעקההבה

אתשבאהזהוהטבעבוראה,ריקותגמור,"איד"והבהבשמו,וידברשיבוא 'אדיר

הריקות.

ג

עדבחשבונושהגיעה"משכילים""בידוהיחידהאחדהיהלאליליבבלום
ההשקפ:הבכוריימיהימיםהמודה.מןוגםהמזהמןאזהיהזהבדבראפס.לידי

הרוסית-האינטליגנציהבקרבכיחודהרוסית,האינטליגנציהבקרבהפיסריבית
בחוזפראיתןיסודאזלהשמצאההעתיקה,החמדניתהשקפת-העולםהעברית.

בא:ההרחב,הרוסיבמדברואובדהעובדהעםשלהגדולהחבוטבגוףהרב,האנושי

הרוחבית.השקפת-העולםאתגדולהבהתנגשותמבני-ישראלהמשכיליםאצלאז

מצדחמדנייםאידיאליסטיםהמוןהיההזאתההתנגשותופרישלהם,הישראלית,

החומר,._תורתלשםגדולהרוחביתעבודהשעבדורבים,בלהביםחמדנייםאחה

שעל-יד'יואובדי-זרן,נחשליםמתיאשים,קרירים:רוחבייםהרבההשביומהצד

לכופרי-הכל.בלתי-בלהבים,לחמדנייםנעשורוחניתועבדוהבתורהכפירתם

בתי-המדר"שחניכיהעברים,המשכיליםמןהרבהשייכיםהיוהזההאחרוןלסוג

בערריהםבימיחיתהההםלאנשיםבתי-מדרש-הרבבים.אלשעברווהישיבות,

בתדר:הלכופריםאחר-כןוכשהיוהכל,הרוחניתוהעבודההרוחביתהתורה

אל:הבידאזרבובכל.לכפריםנעשוהרוחביתובעבודההזאתהרוחנית
ליד'ילרובכןעל-ידיבאושאלהבעודאבלהגמור,האפסובעליהניהיליסטים

המעטים;מןהיההואמשבר.עדליליבבלוםבאקזיובית","השכלהולידיציניסמוס

לאפיסה.להםנחשבשהאפסבדור,

והשלילההכפירהבדרןשצעדבדור,המעטיםמןליליבבלוםהיהבזהגם
אליביחסגםהיהלאהואעצמו.ואחריותדעת-עצמועלסופהועדמראשהשלו

וקבל:הכזואמונהאיש.מפיאישהמקבליםמןהמאמינים,מןוהשלילההכפירה
הי:הלאליליבבלוםאולםאחרת.וקבלתאחרתמאמונהיותרעודשכיחותאוליכזו
 Jבדתתקוביםשדרשואנשים,ליליבבלוםלפניעודהיוו"מקובל".מאמידכאןגם

עודהיודגיגו;הולדהיםכמוליליבבלום,שלמאלהיותרהרבהגדוליםותקובים

שלמזוהרבהחפשיתחפשית,בקורתהתלמדואתשבקרואנשים,ליליבבלוםלפני
ברא:הליליבבלםאולם ; Nב"החלוץוחבריושורהשיליהושעכמוליליבבלום,

שהיואלהאתכללראהלאכאילוחדש,כמובתלמודוחדושיובדתבתקוביולפנינו
מחדשהכלהתחילהואעל-אודותיהם,שמעולאאותםידעלאלפניו,

כראתמחדשהתחילליליבבלוםעצמו.על-דעתהכלמחדשועשה

בדגשעברוהרבה,הדרןכלאתיחידישדבעברהואאותה.דגמוה"השכלה"
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לאור-עולםה"השכלה"יצאהמאזבקירוב,שבהמאהשלמותבחבורותהמשכילים
כלאתלפנינורואיםאבובעררים","חטאתבספרקוראיםכשאנוימיו.עדבאשכנז
עדהתחתונההמדרגהמןהשובות,התפתחותהבמדרגותה"השכלה"תבועת

היותר"המדרגהעדהגמורה,השלילהעדקטןמנהגבאיזההכפירהמןהעליונה,
ה"השכלה"שהתחילהנמוהתחיל,הואליליבבלום.שלכלשוברבשלילה",גבוהה
באגדההאמונהשלהחיובומשלילתה"קנלה"בקדושתהכפירהמןנכלל'

דרךכלאתבעצמועברהאהכל.ובשלילתבכלבכפירהוגמרהתלמודית,
מדרגהעלשזלגבליהשונות,המדרגותכלאתעברהזאת,הארוכההזזתפתחות

הקשתהדרןאתעברלאט-לאטלחברתה.מאחתשקפץובליהמדרגותמן
שמצאואילן,אילןזבלבדרכו,בהשבוקשואבן,אבןכלנבדקוהזאת,והמיגעת

עלזכרבשדםסומןהיהלאהואעצמו.ואחריותדעת-עצמועלוהכלדרכו,על
t ד~i ;נעצמו.אליהםולהגיעעצמובעיניהדבריםאתלראותהיהצוידרים

שםלאכאילוובראהאחריםבדבריכללהס·תייעשלאכמעטליליבבלום
היתלאכיאםשלו,נדרן-המחשבהעליושהגיעועידן,כלכלל.לבאליהם
יחס.נאותראליומתיחסוהיהלגמריחדשכדבראותורואההיההדש,כעיקרו

בעליהאנשיםכלאצלומוצאיםרואיםאבוהזההקואתחדש.לדברשמתיחסים
דרכוהיהלמשל,טולסטוי,לבכיידוע,גדולה.אחריותונעליגדולכזבד-ראש

"גילה"אחתפעםלפניו.בשביםמאדתנגלתהשכברחדשה,אמריקהז 1לגלותמיד
אתאזקראהואשדפבהדאר.אתפט,למשוררממכתביובאחדפתאום,זהבאופן

עלחדש,גלדיעלשכותביםכמדלפטעל-אדדדתידוכתבשופבהואר
שדפבהואר,אתמגלהלחידתלידי-כ,ןבעצמובאשלאעדכיהדשה.תיגל,תה

בתזותשחקרוהאחרים,שלהרביםהדבריםכלאחרים,שלהגלוייםהידלא
גםנהגכזהבאופןלנגלה.שופבהואראתלעשותבעיניוחשוביםזן,שדפבהדאר
אלאלפניו,רביםימיםגלדיםשהיודברים,לרובגלההואגםימיו.כלליליבבלום

ערךאצלוקבלוהדבריםכימחדש.אליהםהגיעואחריחדשים,אצלושבעשו
ובתוקףאחריםשלבאמתעדתםלאאליהםכשהגיעולבו,מוחוזרןכשענודרק

עצמו.זרעתעצמוטענתעל-פיכי-אםאחרים,טענת

לאכאילוודמהאלאאחרים,בדבריהסתייעלאשליליננלדםזאת,רקולא
שכתבבודדין,לברמספרליליבנלדםאחרים.אצלערןלושישמהעםכללהתחשב
להםשאידהפרטים,מחיייפרסיםוכהמכמההתוהה,חשיםנרצלפחדשלנשמו
היהליליבבלדםשלה"אני"כיהוא.לחייורקנוגעיםאלאטפדסי,כללי,ערך
להטמינואותז,להשקיעשאמרבשעהאףבולט,שהיהעדכל-כן,ומוצק.חזק

הספרבכתבהכלל,לטובתדהעדנדהחברתיליליבנלדם,דברילפיולהצפינו.
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כדינעוריו,וחטאתשגגותיוכלאתלקוראיםהראות"למעןנעורים","חטאת

רקלאיצאהספראולם ';'הזבספרושימצאוהנסיון,תורתעל-ידימהןהםשיזהרו

שכאילובעצמו,לילינבלוםעלהפרט,עלגםהרבהללמדאלאהכלל,עלללמד

כולו.הכללכנגדכאןשקולהוא

ועלבעצמומלאהואה"השכלה".שלווגבהכזהבאופןהיהלילינבלום

וילדותיקצתמגוחןגםלפעמיםעתהלנושנראההתפקיהלכאתעצמואחריות

במערכההעומדאיש-הצבאימלאכאשרכזן,בשלמותאותומלאהואכ:מקצת;

עללפנינועולהלילינבלוםאתנעורים"ב"חטאתרואיםאנוהנהחובתו.את

הגדולותמערכותיובכלה"השכלה"שלהמשחקאותוכלאתומשחקהחייםכ:ימת

"לארץבורחהדת,אתלתקןדורשהאור","מורדיעםנלחםהקטנים:זמחזותיו

לגמורבכל-זאתומחליטברעבמתענה"אהבה",מצותמקייםהנצחית",·האורה

-וחאשהיהגבור-החיים,לפנינוהנההגימנסיה".שלהמחלקותשמונהכלאת

התבניתעל-פיכידוע,עשוי,בדרדסשלוהחיים",ב"הדת(שמואללגבור-הספרכיו

 •לילינבלום)של

ד

יצירתוגםחיים.באלאבספרות,יוצרבעיקרוהיהלאלילינבלום

אתבהלפנינושנתןחייו,אתבהשנתןזו,היאכסופרהעיקרית.·הספרותית

שלםטפוסלכן,שכווןבליפה,יצרהואהעצמיים.חייואתכלומר:>תולדות-עצמו,

יותרובמרצהחזקהפעולהבנופועלכזהיחטפוסשלמים.חייםהיושחייו<מפני

תקופתמספוריגדול,היותרהחלקמאהגדולחלקספרותיות.יצירותוכמהמכמה

הספראבלהעברית,הספרותמןלהבטלבודאיעתידומספריהם·ה"השכלה"

שלוהאידיאליםהרעיונו-תממנה.יבטללאלילינבלוםשלנעורים"",חטאת

מןועברובטלוכברנעורים","חטאתבתקופתעליהםנפשואתנ·תוןליליננלום

ידוע.דבראלשלםאדםשלהשלםהיחסהאישי,הנחפהנשאראבל:זעולם,

הקבועה.האישיותקבועהפהגשארה

ם,עה-חדאמותואחרשהדפיסלילינבלום,על-דברומצוידקצרבמאמר

שלבאפיועיקריכקוומציידלילינבלרםשלהאופישלמותעל-דברמדבר:זוא

שהיהמהכלוהפעולה:המחשבהביןמפסיקחריץאצלוהיהלאכילילינבלום,

בזהלמצואאמראחד-העםבמעשה.גםלהתגשםצריךהיהבמחשבהא:צלו

היתהההגיוניתשהאמתאדםאיש-ההגיון,בעיקרהיהשלילינבלרםלדבריו,סיוע

מוכרחבהגיוןשמוכרח"מהכישחשב,אדםהמציאות,שלמהאמתבעיניוגדולה .

 .בחיים"להיות

 95'ראחררניםראשונים

נקודת-הכובדאתלמצאמבקשהגיוני,להיותהואגםהנוטהאחד-העם,

לילינבלוםשלהגדולהגיונוגםהיהשבאמתבעודשלו,בהגיוןלילינבלוםשלבאפיו

אפיוקריכליצאווממנוהגדולהמוסרינחרכלנבעשממנוהמקור,מאותרנובע

ההגיוךנחהואמהכיהגדול.שלוכובד-הראשהואהזההמקורהקטנים.עםהגדולים

אינילודאי,דבראיזהמניחשאנישבשעהעדכובד-הראש,שלידועגוןלאאם

ומוצייאממנולהסיקשישהמסקנותכלממנומסיקלהיותמבליעליו,לעבוריכול

עקבילהיותלאאםהגיוני,להיותהואמהלהוציא.שישהתוצאותכלאתממנו

יוצאתדברכלאחריתולראותבראשהמחשבהכלשלסופהלנעוץבמחשבה,

הגדולההסרירזיותבתוקףלילינבלום,שהיהוכמו-מראשיתו?ישרבאופן

גםזר,גדולהסרירזיותבתוקףהיה,כןייני,גהכלומר:במחשבה,עקבישנטבעו

אחתרקלילינבלוםאצלהיהזה-המעשהי.שעמהיינו:לפעולה,ביחסעקבי

שלה.והמחויבותהמוכרחותהמסקנותאחתהמחשבה,שלהאחרונותהתוצאות

"הצורהאותההשלמה,הקרמהאותהלילינבלום,שלהשלמותאותהומכאן

המחשבהביןמפסיקחריץבהש"אידאחד-העם,שלבלשונוהיפה",ההרמונית

הרעיוןמןתמידמותחשהיהאחד-העם,שלבלשונוהישר,הקואותווהפעולה",

המעשיים.החייםאלשלו

אחדהיהלילינבלוםבסגנון.גםלילינבלוםאצלרואיםאנוהשלמותאותה

התאמץלאהואורציונלי.ריאליבסגנוןשכתבוה"משכילים",בידהמעטיםמן

בספרורקה"משכילים".רובזאתלעשותשהתאמצוכמוהתנ"ן,שפתאתלחק~ת

השפ.עתהפסבדו-ביבלי,הסגנוןהשפעתידועהבמזהעודנכרתרפאים""קהל

חלשבכללשהיהכמווקלושה,חלשהבכללשהיאזו,דמיונות"יצירה"ה"מליצה".

לילינבלום.שלכדרכושלאעודנוצרהלילינבלום,שלנח-דמיונווקלוש

שהואשלם,כאדםכבראותורואיםאנואחר-כ,ןשחברובספריו,במאמריו

אח.דוסגנונו

ואמתימצומצםפשוט,סגנון :האדםלכהאדם,מעתההיההסגנון

בוהיהזהסגנוןריאליות.לדרישותריאליסגנוןואמתי,מצומצםפשוט,לאדם

היהלאזהסגנוןולשאיפותיו.הדורשללדרישותיומתאיםהיההואהדור,מרוח

המעטיםהסופריםמןהיהלילינבלוםהעתיקות.עםשנלחםבדורהעתיקמןבו

סגנון.בעלישהיוה"השכלה",בדור



םי 5ככי 5י 5 . 5מ. 96

ה

הנפשהיתהבפשרראשי.גבורמעיןליליבבלוםהיהברוסיהל"השכלה"
ברוסיה.הישראלייםהחייםבימתעל-פנירביםימיםשהעלוזו,בדרמההמרכזית

בתוקףאנשים,התחילונעורים"מ"חטאתאחרות.ושאיפותאחריםימיםבאואולם
ראשונההבאיםביןתשובה"."דרךאללבואוחיצוניים,פנימייםומאורעותמקו'י'ם

מאפיסת-נח;מחולשה,מזקנה,השבכבעל-תשובה,שבלאהואלילינבלום.היה

לשנתקרובשנותיו,במבחרעודבעמדואתו,נחועודהיהכאשרשבהוא

תחיתושלהישראליתהלאומיותשלהרעיוןאלשבהואחייו.לימיהארבעים

היההדברמולדתו.חיקאלבנכר,רביםנדודיםאחריששב,כמיישראל,עם

במדברנודדלהיותכללנבראשלאזה,ומוצקכבדשאדםכל-כך,וטבעיפשוט

מעצמומוכחפשוט,הדבר"הלאהישוב.אלישובב"עולם-התוהו",ומרחףהספקות

בספר-לילינבלוםכתב- " ..אחרת"דרךלמצואואי-אפשרראשון,כמושכל

לשובבנפשושהחליטאחריתרמ"ב),תשרי,(י"בהאחרוןהמשברבלילזכרונותיי
נפלהידוע,זמןבמשךלביעלשהכבידההמעמסה,"האבןלאומיותו.ואלעמואל

ירדתחיהשלטלאח.דלאישואהיהתרומםרוחיעיני,אורואחהברגעלגמרי

("דרךרבות"."שניםלביעלשכסההנורא","הקרחנמוגוממנועלי,מחדש
יסודנאויר,תלויכמוהיהרבותששניםהככההסלעמצאהנה ,)ז"מתשובה",

יכולהואמעתהחיובו,אתמצאאיש-החיובתחתיו.מוצקקרקעעליו,להשעןאיתן

ללכתהאנשיםמאתהתובעחדש,תובעגדול,רעיוןשלחדש"שליח"להיות
אחריו."

מ"חטאתחדשהפחותעודהיאלילינבלוםשלתשובה""זרןאמנם

ומדברובא-נחולשליחומע·תההיהשלילינבלוםהחדש,הרעיוןהלאבעררים".

מןהעברייםהחייםואתהעבריתהספרותאתהמבריחעתיק,רעיוןהואבשמו,

העבריתבספרותהתחילהותחיתוהזההרעיוןשלההתחדשותגםהקצה.אלהקצה
מוצאיםאנוחדשיםלחייםהחדשהרצוןאתהןאליו.ליליבבלוםשהגיעקודם

אנוניחרדהשלשים,בשנותעודשנדפסוו"השחר",ב"המגיד"מאמריםבכמה

גםאולםסמולנסקין.שלבמאמריוהחדשהההתלהבותואתהחדשהפתוסאת

רעיוןאלעתהששבומבוער,ה"משכילים"מכלושלםעקביליליבבלוםהיההפעם

הגדולהוההתלהבותהכבירהרצוןהפתוס,רקבאמתנתגלהבסמולבסקיןכיזה.

"אתכסיא".בבחינתעודאצלוהיהבעצמוהרעיוןאבלהחדש,הרעיוןאל
שלהמחודש,בכרן,יותראו,החדש,הרעיוןעלגבוהה-גבוההדברסמולבסקין
שלהמיושן,אוהישן,לרעיוןספר-כריתותעודבתןלאהואאבל"עם-עולם",
ה"משכילים",אלהיבן-מבחם,עלהתנפלשפוכהובחמהגדולבקצףה"השכלה".

ך

 $7ררנ•ם nראראשונים

" 

בהן,יושבשהואלמדינות,ארלמדינהישראלעםבידלפשראמרשהלזמפני

מני-"רחבהימיועדשהיתההישראלית,התווהשלדמותהאתמעטכךועל-ידי

בכלסמולבסקין,גםאולם 1נמדסיםשלולספרדתייםחוקיםלקונץאותהושםים",

ידועהבתקופההואגםהיההישראלית,הלאומיותלרעיוןהגדולההתלהבותו

שעםמפני :הרוח""עםשלהתורהאתעולם"ב"עםקבעהואגםכימפשר,

הקרובעם-הרוח,רקלחידתעליואחרים,עמיםנקרבהחימירחהעםהואישראל

הסביבהאלהרבהלבושםה"משכילים",ככלהוא,גםברוחו.רקעצמואל

הישראליתהלאומיותרעיוןעולם""עםבתקופתחיסמולבסקיןשלבלבוהנכרית.

ישראל,·תעודתעל-דברגדולותמדברתלרוחבפיושהיהוהואבלא-יודעים,בעיקר

סמולבסקיךהיהבידועיםאולםהידוע;עלבהםמרובהשאי-הידוענשגבים,דברים

ל"השחר"}:(בפתח-דברדגלועלשחרת"משכיל",הראשונה"השחר"בתקופת

החכמהאורראולאאשרעורות,עיביםלפקוחיעקב,בבידרכיעלאור"להפיץ

בעיניוהיהודיהעולםעלימיוסוףעדכמעטהביטוסמולבסקיןערכה".יבינוולא

גםהמיוח,דהיהודיהעולםהזה,העולםאתלבוהראהובספוריו"משכיל"של

החזקהלאומיהוצרךבכלאותו.הכירלבליעדושפל,מכוערומעדות,מעוקם

עדהיהלאהגדולה,התלהבותוובכלשלוהרבהיהודיהפתוסבכלבו,שנתגלה

בליל'~מידנתןלילינבלוםליליבבלום.כןלאאולםגמור.ל"בעל-tושובה" הר~\,"

נספר-שרשםכמו-משכבו"עלבלילהתשרי"י"נ(באותושלוהמשבר

שלמה.חדשהתורהעל-עצמווקבלה"השכלה"לרעיוןספר-כריתותזכרונותיו)

תוכללא"הציוויליזציההאלה:המשפטיםאתנספר-זכרונותיואזרשםהרז~

ר"מדרעכולה",אירופהבכלאךפה,רקלאזריםהננואנחנו.""זריםלבו",להועיל

כזרומעלנשכחהלאעדואבותינואוץאשובעתבכדירת,באוצרתזריםנהיה

עמנו?",בניאתלהכילסביבותיה,בצירוףויכולה,שוממהעודנהוהיאהארץ

שבתןבנאורים, .)ר"מתשונה",("דרךזרים"מהירתלחדוללהשתדל.עלינו

חסרןולאנישנוכחתי,"אחראומר:הואהאלה,לדבריםאחר-כךלילינבלום

מלאינהירתנוגםבחיהוזריםאבחנוזריםכיאסוננו,סבתהיארמההשכלה

לפעולההתרומםרווחיהחדשהאידיאלמןעינישאורואחריכומרן,ומההשכלה

ןחמב-לברעולםתשועתצפונהמישרים,תלךאןאםבחיקה,אשוחדשה,

אברואכן .)ח"מ(שם,אחד"רגעביםבישהיםאלאידיהלכבילמ

מאזחדלהואאחר.לאישלהיותליליננלוםלבמאזהפךכירו'~ים,

אדונה,האדר".ו"מרודיה"חשוכים"נגדדברםמכתובמאזחדל"משכיל",להיות

עםשלרםכרודףתמיד·ם 1לילינבלז~תלראותישוהציונייםציון""חונניבשדרות

הישובלחייהראשונותבשניםלמשל,כשהתעוררה,ישראל".אמוני"שלרמי
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ומשא-רנה,לשאלהוחיתהבארץהתלויותהמצוותזכרעלהשאלהנא"י,העברי

והללוכשביעיתהעבודהאתאסרושהללוהרכבים,נידהתעוררגדלומתן

ערדיצאלאאזואוסרים,מתיריםהיוכעצמםשהמתיריםאלאעו,דולאהתירו,

נעוריונשנותשיצאכמרהישוב,אתהמחריביםהאלה,כרבניםלריבליליננלרם

שנלחםאיש-המלחמה,שלו.נדת"ל"·תקוניםהסכימושלאהרכבים,אתלהלחם

אליווכשכתבהשמיטה,נשאלתפיהםלמוצאעתההכהומורי-הדת,כרכביםלפנים

ולהוקיעהעולםאתהאלההחשוכיםעל"להרעישחושבהואכייל"ג,המשורר

"להשקטלועצתוכיליליננלום,על-זהלוענההשמש",ונגדה,נגדאותם

אלה,עםאחר-כךנלחםגםליליננלוםקט"ז).גולים",לעכור("דרךכמכונו"

מעטולאוהציונות,חכת-צירןאלהעבריתהתרבותשאלתאתלהכניסשאמרו

בית-ישראלאתולהכותפנימיותשאלותלעזרוחפץהיהשלאמשוםכזההיה

על-ידיאחר-מרתושנדפסהצואה,מעידהשאירגםבכלום'לילילרסיסים.

כהןשישמצוות,הרכהלקייםלאומייהודימכלדרשוכהב"העולם",דררינרבא.

יהודי."לביתהמשכילשלביתואתולעשותבני-ישראלאתלאחדכדי

ליליננלוםהפעםגםהיהללאומיים,אחו-כךשהיוה"משנילים",מכל

נשניםעודשנלחםמלחמתו,היאידועהניותר.והשלםניותרהעקביהלאומי

עםה"השכלה",תקופתשלהגדולהמשוררעםה"השנלה",מןלהפרדוהראשונות

הכיר",לאאחיוש"אתעדכל-כך,גדולהדבקותהחדשברעיוןמידזנקהואיל"ג.

שנלחםנג"ר","דניאלשללנפשויל"ג,שללנפשוכללעודהנידולאידעלא

לראות"נטיתרכיהמשורר,עלאזכתבהיאנדת.התקוניםמלחמתא·תעל-יד.ו
הרע"מכלוכיעיניו"אתעררהאחריםאצלושמחהראווהנעמוואוןעמלאך

מסכיםשאינושנו,הצדאותואלארואהאיננוישראלשלכחייהםמוצאשהוא

אחדותשניםלפנישהיהמיהוא,כלומר:התשע-עשרה",המאהותהלוכותהיופיעם

עתהגםוהרהשהיהעלהמשורראתוכיל"ג,מהמשוררקיצוניכמעט"משכיל"

שהיההוא,ה"השכלה".מןתיכףהלאומיליליננלוםהתרחקכל-כך"משכיל".

לסניגזריל"ג)שירילכל("בקורתההואכמאמורנעשהככל,כרפולהיותקרוב

ולתלמו.דל"שולחן-עררך"ומכל-שכןולמלמדים,לרבניםאפילו

אחדאלאהמחודש,ארהחדשהרעיוןירצוהפעםגםהיהלאליליננלרם

אליו.ומסוריםנרהדבקיםהנאמנים,מ"שליחיר"אחדככל-עוז,נרהמחזיקיםמאלה

שקדמזהרמישלכעקבותההולך"·תלמיד",ליליננלוםהיהלאהפעםוגם

נ"דרךוהולךצועדהיהליליננלזםשקדמדהו.מיעלהזכריםאחריותוהמטיל

ככלעצמו.ואחריותעל-דעת-עצמובעררים",נ"חטאתכמושלו,תשרנה"

העברי.הלאומיהרעיוןעל-זכרהשלשיםנשנותעודשנדפסוהרכים,המאמרים

 (gfואחרוניםראזvרנים

לוש"נגלה"עדלרעיונו,נעשהולאליליננלוםשללברעלהרעיוןנתקבללא

תרמ"א.כשנתרוסיהכדרוםשהיוהפוגרומיםשלהרשמיםבתוקףרעיון,אותר

העצמייםחייובתוקףבעצמו,הגיעשלאערדכלה"השכלה",ככתקופתאז,גם

ירתראואליו,וכשהגיעהרכה,לכעלי.ושםלארעיון,אותראלהעצמית,והוכחתו

עתה".זהנולדכאלוכל-כך,בעיניוחדשהיהרעיון,אותרלוכשנתגלה :נכון

ביאורמצאתי"עתה :כותבהואאנחנו".""זריםשלהרעיוןאר.תראלהגיעואחרי

נהירתנוגםגלותנו,בימיצר~תינרכלסודזהרכן,אבטיסמיטיזם.המלה

עתה".ועדהחונןמימיפזורנואוצרתבכלגםהשבי,הביתבזמןנאלכסנדריה

לוב.תגלההכללא-קרואים".אורחיםאסופי-חרץ,אךבכבשים,לאאנחנו,זרים

-רציםהננונסים,"הננולכל.והדרךהכלשלהפתרוןאתמצארעתהעתה,

ארץאלנאמת,לנריבשראשרהמקום,אלולאלאמריקהדרקאברוץולמה

אבותינו"בארץאךבידינושיעלהמהזרים,מהירתלחדולעלינוכיאבותינו,

אתמלבדשושם,עדכל-כך,חדשגלויבעיניוהיהזה .)ר"מתשובה",("דון

ובאיזולו.נגלהשבהמשכבו),על(בלילההשעהאתגם·תשרי),(י"בהיום

הואהנהזה!גלויאלאליו,התיחסאמונהשלוהתלהבותקדושהשלהתרוממות

וישבתימחר.יוםריבואאחדים,נרגעיםהזההלילהרעףיתד"מישם:כותב

לר,רופאושבעמנוינידאוליהמדינה,נשפתמכה"עאלבזהמאמרוערכתי

 "". tעולמיםתשועתלוובאה

 .ג~ "

הלאומיותשלהמחודשארהחדשהרעידןלליליבבלרם"נגלה"מאז

ונלחםגדולהקנאהשעהבכללוקנאהואלגברור.לשליחו,הואהיההישראלית,

מעשי,ל"חרבב-צירד"גםהיההואאוהבים.עםרגםהאויביםעםאחתלאעליו

שביןגנרלכללילינבלוםידעלאהפעםגםכיהמעשיות,השאלותבכלהעוסק

החיוביתהתוצאההרעיון,מןישרה·תוצאהרקלוהיהוהמעשהוהמעשה,הרעיון

הראשונה;בתקופתושהיהמהביסודוכאןגםנשארליליבבלרםהרעיון.שלביותר

אתלהיות,והמחויבהפוזיטיביאתבעיקרהמבקשאדםוהאיתן,הכבדהסלע

ישראל",אדמתעלישראל"תחיתשללרעיוןביחסבשארולכןרהרדאי.המעשי

שלמזרבמוכהמדרגהעלוהתרוממות-הרוח,מעוףודורשחזוןמשוםברשישרעיון

ולהתרומםלעוףכדיעדמדייותרכבדאדםהיההואמבני-דרור.הרבה

במסבתשלוהפוינציפירןאתרמצרמצמה.פעוטההימיםכלהיתהשלוו"חבת-ציוד"

יהדויעודאחד",יהודי"ערדשלהפריבציפירןבשםאחד-העםקרא"חובבי-ציון''

בעיניוהיההזההצעדרקזר.מהי~תויחדללארץ-ישראליעבוראחד
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כלנפשואתונתןהימים,כלשמרוהדואותהבטיחותעלוהלאוודאי,בטוח
הימים!

וגםנמרן.במקרםנתונהחיתהכאילולילינבלוםשלגולים"לעבורה"דרן

ספוהואתרנ"ט)."אחיאסף",הרצאתגולים",לעברו("זרןזהשםהנושאספרר.

ודבליםשלמזריקהרברכהלטריהרחשברנרתמעשירתברישהתרוממות.בלי
היסטורייתעובדותרגםחשובותהיסטוריותתעודותגםבריש ;דקרפיקרת

החייםומןהראשוניםבספריולילינבלרםשלהיתרההרוחמןבראידאבלהשוברת.
אחרים.שלמאלהועמוקיםאחריםשלאלהעלהיתריםהחייםשם.שלו·היתרים

הספרגםרבמקוםבוראייתפוסבארץ-ישראלהעבריהישובימיבדברי

שמריכתבהעבריוהרעיוןהעבריתהספרותימיבדבריאולםגולים",לעבור"דרך

;תולדותכאןעדתשובה"."דרךרנעורים""חטאתשלכמחבררקלילינבלרםשל
אחרים;חייתולדותרקואילןמכאןהאישיים.העצמיים,ורעיונותיוהעצמייםחייו

בחייו.שקרוהיסטוריים.מקריםרושםרקואילןמכאןמיוחדים.חייםירצוכאןעד

שניםהרבהויחיהזמנואתלילינבלרםחי·תשרנה"ן"דרןנעורים""חטאתכבעל

למעלתלילינבלרםהגיעלאגלוים"לעברו"זרןכבעלאולםמזמנו;ל'מעלה

זמנו."לפנימתוכאילובזמנושחיואל:ד

הזההגאוןהליטאי.ארןגהליטה,בירתברילבה.חיויותרשביםמאהלפני .
התורהכלאתוהמסורת.האגדהלפייעד,רהראבתרדה.ודוברבראשובתרןהיה

ממש~על-פהמפרשיהן.ומפרשימפרשיהןעםושבעל-פהתורה-שבנתבכולה,

מחדשיםבבית-מדרשם,יושביםהתלמידיםהידארצות-הגרלהשבכלבזמן.אולם

ri לילותשםהזההליטאיהגאןוהיהלתורה.ופרחים""ציציםומוסיפיםדרשים

וזגרסהאתרלמצאמשברשיםהדתספריושארהתלמודאתלבקרתכימים

שמעת·תא"לאסרקיבפסקי-הלכות,גםהרבהעסקהואת.יארדרההרבכב.ה

היהגדולתלמדוימבקרואףודואית.ממשית·תרעלתלהביאכדידהלכתא",;אליבא

אפילוחפץשלאעדלדעותיו.היהגדולקנאיאולם ;במדעגםבמקצתעוסקוהיה

מקרםעלימירכלעמדהואכל."מפנישבולאמתנגדיולטענותארזןלהטות

פעם."אףהתנודדולאכסלע.איתןעמדתו

אחדליטאי,גדולהיההואאולםליטאי;גאוןהיהלאלילנבלרםליבמשה
האחרונים.בדורותליטהשביהודייםלדוג:ד

תדע"ד-ע"ו.

1 -
1 

·1 
' 

פרץל.י~

א

רה"רביים"הרבניםעםנלחםרביםימיםהאחרונים.מגבררי-ה"השכלה"היהפרץ

t משליםהרבהדברהאו"מרודי-האור".לבאלברעל.המשוחיםחציר,אתזשלח

לעשרות.עלוהנשף""שומריעלושיריוהצבעוה""התולהרעלהנצה""על
יל"גשלבמרכבםל"משכיל"להיותשכדידרמה.-"משכיל"?גםהחיה:אולם

והיהליטהבנישלהטבעיתהרציונליותאתחסרפרץהיההליטאיים,·ולילינבלרם

ירד".של"קרצועלגםלעמודהיכולתארתהכל-שלהםהעקביותאתגם·חסר

בקרבתהנמצאהחסידים.שלסביבהחיתהלאכיאףפרץ'ינקשממנה:הסביבה.

אתנקראנוהסו.דותם nבחתומההיאגםשלוהרציונליותולכןזר.סביבהשיל

לבנועלהרעיוןערלההאור~'.ר"מררדיהנשף""שזמריעל-דברפרץשל."משליד"

התרדמןלוחשובהסדויהלבושהנמשל;מןלפרץחשובהמשל~י

הפולנים,הפרזיסיניסטיםמפיבעיקראליובאהפרץשלהפוזיטיביות~הרציונלי.

בשנותניחרדתמיהעליהםמתרחהיהסנטימנטליותשלחרטכעין-:,ואלה

בהןנטההפולנישהפוזיטיביסמרס-פרץ.שלהתפתחותושנות-:השמרנים

החשיבפרץה"משכיל"רוחנית.ויותררכהיותרצורהלקבלוהתחילד,ןגקיצרנירתו
המדעי•שלהשמושיי-םלפרפרלריזציההמדעיםאתה"משכילים",כשארהוא..גם

את-שלוה"השכלה"בימישערךהיהדוייםבקבציםרבמקוםבתן;האלה

רוח-הםהאלההדברים-ומלאכת-הידהאומנותואתהפרודוקטיבית;ךגעברדה

היהלאפרץה"משכיל"אולםשלו;"בציורי-המסע"ואףהראשונים,בציוריו·ה;חיה

ה"פרזיטיביסט"'בפסח"."קטניותריבאתםרבולאהלכהבדברהרבניםאת.מנצח

טבע,העלבלנן),"משל"לדהיה(שלאהאירעלה.אהבהעלשרכפרץ

בעיקרהיהדה"רביים"הרבניםאתדיברחיים.הרעליפיהעלביב,הא·על

 nמעלו"פתילהשלמוסרהאתנשואיכוללאחראהרוח.חופשהחופש,·על-דבר
ימים.מרובררקבדןיוקרןשהעלתההביצה.וריחעגל",של"הקל-וחומרזאת " i·עש

ההשקפהקטנותעםונלחםשמחת-החייםזאתהחייםאתאהבהואלמחנק.לדה.:יה

סלצדועלעמדתי"מעולםהיתרה.והפרישותהרבההבטלנותעם.וצררת-המבט.

שחיהבשעהגםפרץכתב-יודע"הכלמרגיש,הכלחי.הכלכישא~ברזה.
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ש'ל"המוסרבשםשלו n(ב"מעשהופוזיסיביסטרציונליסטכבחיבתעוד
בחיבהוהתעכבבבו,הסוכןהיצר,שלצןןעלתמידעמןגםזהמפני ,) nהעששית

מרת"האשהשלריבהאתזהמשוםרבהרז~החיים~שבעיסתהשארועלגלריה
האיש,אתנשראיכרללאגםהואבנות-חוה.רלשארל"אלמת"לפההיהחנה",

דגבלישמעקריאתוארלימלוח.דגבלילחםפתארמלרח,דרגלחם"בפתהמסתפק
צרכיה"..שמעטים"האשהאתנשראיכרללאמזהירתרעודאבללחם",ובלימלרח

כמוהם.שכליהיהלאחראהליטאים.כ"משכילים""משכיל"היהלאפרץ
ארחובראותנום.חייהתאביחימאלאהמציאות,אתמחייבהיהלאהוא

עיקר·לו,עיקרהואמשהנצחוןיותרכיההרגשה,לנותמידהיתההדעותבמלחמת
כברקהמבריקההחריפה.המלהאתלבקשתמידנטהחראח.רצבהלרהואגדול

היוצרגםאהבבשעתו.הגדול,היוצרכיופיטר,כרעם;המרעיםההולם,הדבורואת

בני-האדם".ראשיעלרעמיואתלשלוחהזה

מיוצרי·אחדהיההואלרומנטיקן.פרץהיהכאילרהאחרונהבתקופת-חייו
רפקקריתדותיהשנתקוהזהב","שלשלתעלרשרבספרותהחדשה"סידות nה"

שפרןזאת.רקלאהגמור.הרומנטיקןאתבורואיםאנואיןכאןגםאולםחוליותיה.
ולהלח:םנגדהלדברלא-אחתיצאובחייםבספרותהחדשה"ה"חסידויתמיוצרישהיה
בטירתלושהירמישלעקבו.תיואתלמצואישפרץשלהחסידיםבספרריאףאלאעמה,

"המקובלים'"'צירווהרומנטיסמרס."הרציונליסמוסביונע-ונדרהיהרצירנליסטירת,
 .,חולוחציוקודשחציומזכה,וחציומחייבחציו /צלוחציוארוחציר-פרץשל

ב"ספורי-ואף-החסידייםויוספוביתרגםקריקטורה.רחציר.אפותיאוזהחציו

רלעשרזוהשכלאלהדבריםאתלקרבלו,שאפשרכמהעדמתאמץ,הוא-העם"
הרבראשמלsה"ספרדק"אתשקרעגבור",("שמעיהזרן-הטבעעל-פיהכלאת
לא·מת,"הרב",שלה"שולחן-ערון"על-פיולא"חיי-אדם"על-פיהלכהשפסקעל

חפן"אני-וקבלסברגםוהואחבריובושהתרוכמושמים,בידישנענשמפני
חולה:אדםהיההואכיבדרך-הטבע,מתאלא-קרא "!השםקדרשעללמות

לברכה,.זכרונו"הוא,הויפההגדולבספררומוסר-הלב;אתנשואיכולולאוחלש
כרהחסידות.שלבלי-גבולהאמונהאתלפנינולתתפרץאמרשברומקורבי'ו',

זרן-על-פיכולםלהיותקרוביםאזרק,מאמין"חסיד",בפיהמסופריםהמנtשים
רלא·בבואהלאהפשטות.בתכליתהכל"לכאורהמעיר:בעצמושה"חסיד"עדהטבע,

ספורי-נפלאו:תהםמספוריומאדמעטיםרקדרך-הטבע."").על-פיהכלררח-הקודש,
גדוליםגעגועיםהיולאגםלפרץנסים.מעשיותשהןאחדותרקישמעשיותיוובין

t הטרגיתוהנפשהראשי(הגבררביותרנפלאבעיניוהיהלאשהעבר,ל
ובדברי;םבנפלאותלהאמיןשחפץמשה.הואהזהב""שלשלתשבדרמהבירתו

אתאהבלאהואהזהב")."שלשלתנתקתגםועל-ידיויכול,ואיברהטבעמןש:למעלה·
מאסאלא- ,גדולעיקרהצורההיתהלפרץהישנה;בצורתוכיחוד-~קודש
אתאלאבעיקר,פרץאהבהקדושהאיתלאהחול:נטלאתנשואיכולולאבחול

הדת,אתלאמצרה",שלה"שמחהאתאלאהמצוה,אתלאוקדושה",:ה"כסרפין

שאtילוואי,קרובטלנה"".של"הכגוןאתאלאטלבה.אתלא"אש-דת",אתא.לא
כתורהה"חסידות",אלוגםשלו),"המקובלים"(והראיה:פרץאהבלא.ה"קבלה"

אתבעיקרהוקירהואביותר;לבשםלאהקבלה","שלשלתשהיאואמונה.ידועה

וההתעלות-האמונהחייאתוההתלהבות.שלההדבקותחייאתהחסידות.~חיי

גלי-החייםאתחיים,האתבזהגםאהבפרץמזה"."למעלהשלהחייםא.ת

בעוז."זtמפכים

ב

מבקשגמורורומנטיקן"היש"אתולדעתלהכירנוטהגמוררציונליסט
בעלי-החיצוניים,בני-האדםחייעםדין-ודבריםלוישזה ;הרוחא'ת·לתפוס

הבלתי-בעלת-האדם,נפשעם-הפנימיים,בני-האדםחייעם-והלזה:תכלית,

ה"נסתר".את-והרומנטיקןה"נגלה"אתבכלמבקשהרציונליסטת.כלית.
הבהרתאלבאמנות,ועוסקהואאמןאםהרציונליסט,נוטההצורהמ.בחינית

ל.מהסדרךאתלבקשנוטהוהרומנטיקןהריאליסמוס,אלהקרובהבדרןה::דברים
-פרץזשייוהיההאלההסוגיםמשנילמי

בתקופתשלו,הראשונהבתקופהגם-יחד:הסוגיםלשניפרץהתיחסלכאורה

ה"חסידית",השביח,ובתקופתוהריאליסמרס,אלנוטהפרץהיהשלו,:ה"השכלה"
ברינה·ס","מבדילחנה",מרת"האשהאתכתבהראשונהבתקופהסימבוליקן;היה

אתכתבהשכיחובתקופתוו"ציורי-המסע","השטרימיל"שתוק",.:,בונצ·ה
גםאפואהיההואהסימבוליות.הדרמותואת"ספורי-העם"את~ה"חסידות",

מילמעט.אלאלרבות,באאינוזהבמקוםזה"גם"אולםסימבוליקן.גם.ריאליסט
ואמנםזה.ולאזהלאהגמורבמובןבוראיאינוסימבוליקןוגםריאליסטגם·שהוא

o ה"יש",אתלתארבאכשפרץדי-צרכם.ריאלייםאינםפרץשלהריאלייםספוריו
לשכותגםבאהואמחדש:אותוליצורגםבאכאילוהואאלאבלבהמתארואינו

נלחםשחראבלבהזהלאת.המציאיאתעליתהליתהמציאי.את

לשם-ממנהקדיםתופסדאינותופסבה.מואסגםכאילושהואאלאזן,.במציאד·ת

בעיניםעליהמשקיףאלאהמציאות,לתוךיורדאינוכאילוהואת.חכיוימטרה

בינה,ללמדכדינושישהרוחני,הסימןאתבהמבקשותסמל-מה,בה:המבקשות

הםגםרחוקים-פרץשלהסמלייםדספדריווכד·.רחמיםלעוררלרומם,,כדי

אתלגלותשלאהוא,הסמליהספורדרךהמלה.מובןבמלואסמלייםמהיות

אלאשבסתר.הגלויאתלמצואלאה,גלכהאתסתיוהללהיפך,אלא,:הנס,תר,
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א:תלהיפן,אלא,שבסתר,הגלויאתלמצואלאה.גלבהאתסתיולחלהיפן.

שהו.איום-יום,מחיישלולדרמותהחומראתשלקחמטרלינק,וי·גלבשותהס

החיי;םאתרואההוא(כיסימבוליקןהוארזין-דרזין,ומלאיםנפלאיםאותםרואה

ואנטרלנעלים),ויותררוחנייםירתראחריםלחייםל,מכסכלבוש,רקהנגלים

הקדוש·פרנץמחיילציוריוהחומראתלוהלוקח•ונס,

שלקח:.פרץ,גםסימבוליקן.גנוז-זאתאיברהקתולים.הקדושיםויתר

גדגלמואותםמפרששהואהנפלאים,ה"חסידים"מחיילציוריוהחומראת

דעובלהואתה"משל"אתאוהבשהואזה,אףסימבוליקן.בכל-זאתאיבראותם,

אות-ועושהרקזהלסימבולי,אותועושהאינוביותר,נגליםנגלים,לדבריםהסודי

הגמור.במונןלסימבולילא-אופןבכללסימבולי,לאאבללאליגורי

--,טקלטביהאהואאלא ,סימברליקןולאריאליסטלאאיננושפרץדומה,

לרוחניות~נוטהדרקאלאדאבלתמיההואורחביכזהאמןשלנד.הספרותשלאלי

ומרקיו·אוהבהואבעצםהתעיה.ואלהרוחבממלכתהנדידהאלתמידנוטהגם:יזוא

אין--לתגליותיהםהים,בוההםראימלכבחייםהאתהחיים,את

קרן--לומיחדאיבדהואמקצוע,שלאמןאינוכזהאמןם.היבוגאבצרופס •

מקרםזלכלכחרתיראתמפזרהואאלאהאחת,תפלתואתבהמתפללשהדאזירת,

ל:א~תמי.דומבקשתמידמחפשאלאמקומן,אתלוקובעאינוהוארוח.נוtויש

מדיי·יותרנעל-מרחהואכזהלדב'ר-חדשהואמונהחדשהאמתלומבקששהוא

רתאות-חיים~חדשגוויפעםבכללומבקששהואאלא-מדי,יותרספקןוממילא

ר:קבנהםישאםחמויים,דבריםלגניגםואשראתמקלאיבדכזהאמןחדשה.

w רוחניות.ל

לגמרי,.חמרייםשהםדברים,מעלמרומםהיההואפרץ.היהזהממיד jאמ

באלאהואהרבה:הפליגלאהרוחובעניניוכל,מכלעליהםנעלההיהלאאבל

 ·,ו:שהוחכרתאתבעיקראהבהואחדשה"."חסידותלרלבקש"החסידות"מעידאל

בספררי·רוח.המלאותהתנועותזאתה"חירת"אתשלה,המעוףאתה"חסידרת",

ומתארושמחת-ההריהשלהה"חיות"על-דנוכסדרלבומספרהואה"חסידות"

תנועת-היד·אתפרץאהבאהובהרוחניות.החסידיםתנועותאתגדולהבאמנותלבו

ריסי-אתוהפוסק,החודרהמבטאתוהמפסיק,החדהדבוראתוהנאצלה,הרחנה

הואמדברמשהואשירתוהפהאתואתכסיא","אתגליאבבחינתשהםהעינים

הצריכים'הדבריםאתמטעימהרקוהיאכמגמגמתהנראההלשוןואתמרמז,

הו:אבציוריו.מציירהואוהחסידיםהחסידותשלהזההנאצלהעולם~ת tהטעמה".

נרת:עשאינוהזהב"),"שלשלת(בדרמהשלמהשלוקדושה"ה"עזות\!-חריבמשך

כביכול:עםגםובלחםדברשוםמפני

--י

 ;lfltו.אחרוניםראשונים

שרעקאוןפייןפרן"אריסגעלייזט

--ווערעןמרז

וועלט!די

נישט!"הבדלהקייןמ~~ךאיד

--"נשמה·לעך

טעון".פלא

פקדונזת·לען."דיס·ציטערן

הדין!יוםמאימת

נישט,ציסערט

נישט!פלאטערט

נישט".הבדלהקייןמאכטשלמה·לע

משפט·ן!"-נישטורעםמען

שנת!-זיין,זאל"שבת

איין!שבתאידהאלםצרראנגעןמיט

געשטראפט!"נישטגע·פסקנ·ט,נישט

זיין!זאל"שנת

שנתז

געאקעוט.בישט

געזייהט,נישט

פערריכט".נישטאוןגענויטנישט

געוו~~נדעלט".נישטגעהאנדעלט,נישט

ררעלט".דיועורעןזאלחורב

יוכולוה"יוםלאכימרגישים,אנולשלמהאשרהשירשלושררהשררהבכל

לעצמם,כשהםהדבריםלאהחגיגי;השבתי,הטןוכי-אםלפרץ,עיקרהואזzזינת"

כלפיאףדבריםהטחתדקדושה,הרתיחה-הנטוירחבותהדברים,נטריניי-אם

ש'מיא."

אתלבקשנאלאשהואושעל,צעדבכלראויםאנופרץשלהעם"נ"מפיגם

-נפלאות"ה"ערשהאתאלאהעם,שלהאמונהתמימותואתהפשוטההעםא:מונת

לשולחן:אזמרשחרא-העם",נ"מפיבירתוהמצויניםהספוריםאחדשל:ה"גנור"

זוגותשנירהבהבנית,אוריהיאומר:כשלג,לבנהבמפהמתכסהוהוא>זזתכסה,

מתנוצץכאןהכלהשולחן.על-פגימתראיםנרן.ת-סטאריזעםמבוררת-כסף'של

הרועםאולםגדול;ורשםהעושיםהאלההספוריםמןישומבהיקים.רביםהזצנעים

חליפתעל-ידישלהם,הציוריותעל-ידיאלאהדברים,שלהפשטותעל-ידיבאא:ינו
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ניגודיו:תלידיעדהמתחלפיםוהתאריםהמשתניםהצבעיםעל-ידיוהמראות,הגונים

יפו.תיפות,מתנות"אמנםהאלה:בספוריםפרץשלאחדיםמדרכי-דבור(דוגמה

"אדם-דוגמתן";איד-לנויאבלכלום,לאלתשמיש-המתנות""שלש-מאד

ראשו,עלמעון,אמנםוצילינדר,כלוא,קרוע-נפלאות"ה"עושה-חידה!

וגלוח").-החוטםעל-גבימרחףצלם-האלהים-יהודישלפרצוף-פנים

שי-שכמהעד-ההמוניםאחליאלוגםהחסידיםקלויזיאלנדדפרץ

"בן-הואפרץהאינטלקטואלישלההמוניהאדםגם"המון"~פרץשלבספוריו

חדרעגרריבהםלבקשחדש,ליופיחדשהזרןבהםלבקש-במקצת,תורה"

חדשים."לחיים

ג

שההכללההוא,האינטלקטואליתהאמנרתשלביותרהמובהקהסימן

אמנותכללאאבלמכייל·ת,אמנותכלהפשטה.לידיאצלהמגיעההאמנותית

אלףאלאבלבהאחדראובןזהאיד"ראובן"אומרתכשהיאאמנות,כלמפשטת.

ארמזוכנגדאףכאןשקולאחדשאישישכולם.אתכוללשהואבו,כיוצאוארכנים

כלעםפרסבכל-זאתהואהכלל,אתהואכוללאםאףהזה,האישאבלשלמה.

ללמדיוצאיםהאלהשהחייםורקהוא,חייואתהחיאדםהפרס,שלטריבוטים iה~

בלבהמכיילתאינההיאהאינטלקטואלית.האמנו·תכןשאידמהאחרים.עלגם

ולכןהמחשבה,מן-בהישזומחשבתיתאמנותגם-יח.דומפשטתמכיילתאלא

כי-החיים,אלבעיקרנטפלתאינההיא 1דויעוהאלהמושג,אללהיתרהנטיח

האדםהפרס,ואידה,דוסביוכוללתכלליתהיאהחיים.שלתםצימתלאם

הסברהשלזרןמספיק,ביאוראלאלהמשמשהחי,חספוסגםאוהחי,הפרטי

היאשלההצורהרעיונית;כללית,צורהאלרבהנסיהגםלהישועל-כןוהארה.

אגדה.הועשיהמהשיחה,הגוריה,אליהל,שמהצורת

פרץ·הכלל.אלאלאהפרס,אלנטפללאאינטלקטואלי,אמןככלפרץ,גם

בספורירכ"חסידות".אינדיבידואליתבקולטורהאףהאיבד~בידואוםאתראהלא
הזאת.המלהשלהמלאבמובןספוסיםהטפוסים,גםמאד-מאדמעסיםפרץשל

-שפומהחייואתהחיהצבוראתובעיקרצברו;כי-אםאנשים,לפניוראהלאהוא

נפגשיםשאנוהאנשים,ה.רפיכהאוהבומהאייחשלו,חיי-הרוחאתים,ט

או"מתנגדים",או"חסידים"כופרים,אומאמיניםהםפרץ,שלבספוריועמהם

האנשיםאוכלל,אנשיםבספוריושאידישהאלה.הקצרותביןהמתנודדיםאנשים

רק,הואהסיפורשלהאמתיוהנושאבולטופירושחיביאוררקשםמשמשים

 Jהמלמד/יוחנןשל"ספוריוכלוכדומה.מוסרית·תכונהכללית,אמונהמפשט,רעיון

 ·-י

 1n1·ו.אחרוניםראשונים

ספורירוברכןכאלה,ספדריםהםוהולן",ה"פרחתוהמוסר,האמונהדור.נזל

ששון-ההיוההואבמעובר""שהשמחההמונולוגשלהנושאוהעם.:ך,"חסידות"

הנגינהנחהואנגרן"של"גלגולוהספורנושאהחסידות,שלמצרה"שלוה"שמחה

ועדהרחמיםמדתשלנחהעל-דברמספרמזה"למעלהלא"אםבחסידות,זערכה

"שלשהגוסס","למראשותיגםהםרכןהחסידות;גדוליאצלמגיעהזוחיתה·כמה

צוידואידב"מפי-העם",ועודמורדות""עיניםטובה",שנות"שבעה.מתנות",

פרץ,שלהמשוגע"ה"בטלןאותואפילושביביהם.הרביםה"משלים"-לאמו
"מישלו:הגדולההשאלהאתושואלהריקבבית-המדרשלפנהמפנההיוםכלהרץ

שאלתויחיד;שאלתלעצמו,רקשואלאיברזהגם"אנכי",רקאינוזהגםא.נכי?"
כמראן,בכלל,ה"אנכי"על-דבר'''עיונית,כללית,שאלההרבים,שאלת.היא

פרץ,שלהראשוניםספדריואפילוהןבכלל.ה"אני"עתה,לוקוראיםשיאבו
t> כ"השטרי-ידועהבמזההםרעיונייםהריאליסמוס,אלקרובשהיהמהזמןפוריו)

והכנרר"(כ"המחשבהואליגורירתמשליםשהםאווכדרמה),שתוק""ברנצ'ה·מיל",

כמעטצרשבהשלו,המיוחדתהצורהפרץ,שלוהצורהועוד).הנשמות""מקרר

המשל,צורת :האינטלקטואליתהאמנותשלהצורההיאהלאדבריו,את·תמיד

והאגדה.המעשיההשיחה,ה:אליגוריה,

בעיקרוהואולכןאינטלקטואלי,אמןהמובהקיםסימניועל-פיהואפרץ

לפנינולהבהיקידעהואהיהודית.הקולטורהחיישלהצייררה,וסלוקהרייצ.
נספר-החייםסתומותפרשיותכמההעדה.הקבוץ,מחיישלנו.חיי-הרוחשלמזיום

אצלנומוטליםשהיווקדושה",ו"מילידבריםוהרבהלנוגלהשלנוהעבר·של

צץנולזהבגםבידושהיהזהבם,אתשלובמטה-הקסמיםלנווהראהטיהרבעפר,

מבריקגםשיחיהאלאטהרו.זהביהיהשהזהבבלבדזהלאכיתמיהאהב(פרץ

ציורי-קרלטררההםהחסידות,מחיינכון,יותראר,החסידים,מחייציוריוונוצץ).

הפועלתהנפשאתהחסידו•ת,שלהרוחניהעולםא·תלפנינוהחיההוא.גדולים.

אלוגםקרב.לאשלהםהמחלט""רוחנילת.ציובקהנשמתםאת·שלהם,
הנאצלההנפשאתלאלנוהראהלאהוא ;ביותרלבשםלאשלהםח.יי-החול

העדראלרגםיחידים,גדוליםשלהחסידות,גדולישלהנאצלהעולםאת·ולא

ולבני-להםולחםפרנסהלכקש nה"צדיקאלהבאיםאלה-שלהם:זגדול

מכלעזבושלאאנשי-רוח,הםפרץשלה"חסידים"ביותר.לבשםלא-ב.יתם
"חסידים"-שלהם.לחיי-החומרהתכחשוולאהעכור"ה"חומרחייאתוכל

שלה"חסידים"-ברדיצ,בסקי.אצלרקמוצאיםאנועצמם"מתון:ז"יוצאים

אל-הגוף-העבדאתהסגירוש"לאאנשיםבלשונם,לדבראםהם,:פרץ

החסידיםהגרף.שללאדוןהםגםחושביםהנשמהאת-הנשמה"-א.דוניו
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לה:ם:קרעליו,ימםיתרהלמבקשיםוהםבעולמם,להםשצראנשים,הםהאלה

רטובי.ם~גדוליםשללאורםלהתחמםבאיםוהםהמצומצם,החוגבתרךלהםרצד

לנרנתןהזאתיציתקבההנפשאתהגדול.ה"קברץ"בעפרולהאתבקמהם

הזה.הקבץרשללילכהיןיעוהאתבספררין,פרץ

ה"חסידרת"-שלהמשךכעיןרקבאמתשהםשלו,בספררי-העםהדבררכן

האליה~בספוריםשםהערשותהנפשותלאהפשוט.ההמוןאינופרץשלה"עם"

הנפשר•:ת.ההמון.שפתהיאהספורים,שפתהשפה,ולאההמון,מקרבנפשותהן

-כאלה,גםביניהןויש-למדניםשללא"בני-תדרה",נפשותהןשםהעושר·ת

אפילו·הקטנות";ב"אותירתויודעיםיהודי"ב"ספרהמעייניםיהודיםשלכי-אם

מהדרי:aכבפסח,שמורה""מצהאוכליםשם,פוגשיםשאנוהכפריים,היהודים

ג~פלבנותיהם.חתניםבהןלבקשלישיבו.תונוסעיםלחג-הסוכרתנאהאתרוגי iאח

 .•מישראלאדםשלחיי-הודחאתבעיקרפרץנרלפנינתןאלהבספררי-עם

של'הכללייםהרעיונותאתשלן,הקברציתהנפשאת

מוסר--בהןשישעממיות,אגדותלנרמספרהואהישראלי.העממיהקברץ

-שפנהמןלפנינוגילהפהגםהעולם.ויצוריהעולםבמעשיוהתבוננותהשכל

הקברץ,,,שליםללכהביתייעוהמלנרונתןהישראליההמוןשליציתקבה

היכרל.וראתשלן,הקבוץנחאתלדונותניםאותרמחייםוהםעליהםחישהוא

של'המופשטעולמואתפהגםלפנינונתןהואאחת.חטיבהלהיותוהאפשרות

באגדותיו"מוצאיםשאנושלו,ויסומהעיוןוהי,·תהדוחוואתההמון,

(המספר"'אותןשומעהואתמידאבלאותן,המספרבעצמן,ההמוןהוא,תמידשלא

בן-·שלעולמוהואעל-אודותיו,מספרשהואוהעולם,"בן-תדרה",תמידהואכאמור,

ערש:האבלבהן,משיחאמנםבעצמן,החמרןהוא,שאידהרוחניותשיחותיואתתדרה),

חיק~ה"משליםאתאחרים,מפייוצאותכשהךאליהן,להקשיבכאפרכסתאזנירהוא

יש·שזהתאניביפלדבתאליהם-היאיוצאולנרנפשרא.תהמזיניםוים",

אנופהגםלפנינונתןהאינטלקטואלי,הוא,פעל.בלאיח,כבידה_מהאצל

 ..מישראלקהלר'יבצלשהטשפהיהללכההתאגיחהוההפשטהההכללה

ד

הישראלי,.הצבורכלשל-ישראלקהלצבור,שלוההפשטהההכללהאת

"ביי-נאכrcכ·בשםהנקרז~השלו,בדרמהמדרמותיו,באחתלפנינול·תתפרץאמר

הדרמ;המןשרנותהיויצירתוזרונייצירתוכלאשרפרץ,מארק".אלטעןאויפ'ד

לפנינונתןפעולותשבמקרםפרץ,הקצה,אלמהקצהמהךורחוקותהדומהרזוני

 t,00:ואחרוניםראשונים

יי-'

כלל-נעלי-אופייחידיםבמקוםרעיונות,-מעשיםבמקוםתנועות,תמיד

כללי,הלך-נפשתמידלפנינונתןפרטיותחיותבפשרתשבמקרםפרץ,מופשט,

אלהדרמה,אלתמידנמשךל'כבינחורהוטשפמההוא,דרקא

לעזרתוזו.אתזוומדשנותבזרזרנדגעדתהקצדדתבירתו.הקונקרטיתהאמנר·ת

בתקופת-יצירתוכולןנוצרופרץשלדרמותיו-המדורניתהדרמהפהעמדה

יו·תרלהשתמשוהתחילהמודרניתהיצירהלדרכילנטותכשהתחילהאחרונה,

הסו-התנועותמפניהפעולותעלהרבהותרההיאשגם-זן,יצירהבאפניויותר

מצב-הרוח.מפניוהממשיותהקדנקרטיר·תועלהאילדזיהמפניהמעשהעלגסטיביות,

שבכלהזהב","שלשלתשלדהדרמהאתליצורפרץהצליחזהבאופןוהלך-הנפש.

שחיתהמרים,דהמתנבאהההיסטריתהאשהאתלהזביו(דיהחלקייםלקרייה

להיותלאאבלצבי,שבתיימישלהיסטוריתבדרמהגדולתפקידלמלאבוראייכולה

וזקניישישיםישיחודשנהחסידית,בדרמההעדשותהראשיות,מהנפשותלאחת

לנולהראותהצליחבהכיפרץ.שלביותרהמוצלחותהיצירותמןהיאהחסידים),

אתהלך-נפש,שלציורעל-דייכי-אםמראה-עינים,על-ידילאסוגסטיבי,באפן

לנוונראה-שישהעברי,הראשון,בגלגולהלדרמהקרא-כךבית-צדיק","חדרנן

החולניתגדולה,אמונהשלחורבנהיותר,גדולביתשללחרובךאחר,לחורבןכסמל

ירושה,שללסבלליורשהשללסמלשנעשיתעדהדורות,במשךלאט-לאטרכבה

מתוןארתהממשיכיםארתה,וכשממשיכיםלהמשיכה,ואידאותהלעזובשאיו

הגדול,הצבורהעם,חשבוןעלרקזהרגםקרה,חשבנרתומתוךבפרזהעקשנות

החוליןאתבטבעושונאהדומה,שלהראשיהגבררמשה,ערות".אמונההמאמין

ושלאמונהשלגדולמעידהואגםלדמבקשכזקנודקדרשה";"כסופיךלודיש

ידבקוהיההמעין,אלהמקור,אלעדרקורבהיהזקנואבלה,תרוממדת-הווח,

ממנו.יותרהרחוקמשה,בכדרהוא,כןשאידמהממנן,מנזילא

ביןבעל-כוחווחלקומדי,יותרבהירהרעינומדייותרערנעשהלבר-הוא

מעטרעודהזהב","שלשלתאתלהמשיךיכולאינוהואמוצאים.ואינםהמבקשים

שלבכחדומולךיונתןבנרבאהאחרוןנרגעאולםנתקת,היאכאילולנדונראה

תמיםרגםמאביוהרבהפחדתערדמאמיןזהיונתןהמאמין.ה"ערלם"שלהצבור,

עםהקר,החשבוןבעלעםלדרזנוגדולעקשןהואאבלממנו,פחותהרבההוא

ממשיךזהדיונתןאיך-שהיא".הזהב""שלשלתאתלהמשיךהחפץה"גבאי",ישראל

הקדמון.מהשורשנצרשהוא,"רבי"בכלהמאמיןהצבור,שלננחראיך-שהיאארתה

נשמתו",ש"פרחהמהעם,החלקאותרשלהטרגדיהאתזרבדרמהרואיםואנויש

"שמרת"שלבכחםהגרףאללהחזירהוחפץהזאתהנשמהאתמתלבטוהוא

מתבנם."שבתורקבר

מןהרבהלנרלהראותפרץשלבידרהצליחהזהב",'שלת iב"שזן,נדומה

~· 
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האמונהאלהכפירהמןשנאדורמאמיניםכופריםשלדורשלםדורשלהטרגדיה

להיותשהתחילעדהרבה,כל-כןשכפרדורה;בומאהלאהויפכהווד-

לנקודת-עדהאורלקראתבמהלכושהגיעדורמאמין,להיותוחפץבכפירהכופר

עליהםטפסשהואההרים,אויר ;בקרירותביותרמרגישלהיותוהתחילהקפאון

מפנילהתיראהתחילוהואהנשימהלושקשהעדכל-כך,דקנעשהוברגליו,בידיו

מדרןאביהביתאלהשבהלאח,הנההגמור.האפסומפניהגדלהחריקו·ת

פסוקיה:אתפוסקתה"השכלה",

-שנייאיז"קלאר

טויט!איזשבייקאלס,איזשבייאון

פראסט!אבייגעודידורןיאגםעס

טויט!איז-קלאר

ורייסעתכריכיםאיודעו

סוד!אייבגעהילטער

קאלטאיזקלאררואס

הארס,אייזעןוויאון

שטאל".ווי

בליצט,עסאויב

מעסער,איונתן,עס,איז

 !טויבעןדיינעקוילעטרואס

קלאר,אריב

פארפאלען!איוביןקלאר,אויב

ברימעלטראפעןלעצטערדעו

 "!לאמפאיו-אריסזיןברעבם

קיים!אאיז"געזעץ

האלדז."אויפ·ןשטריקאאיזבאטדו

שטריק!דעועטעמען,נישטלאזטשטיקט,רוערגס,

-ורעלםהפקרקייזזייןבישםקעןעס

-ורעוזייןמזזורעלם,אדאאיז

-וועלטדיפיהרטוואס

איהר!אויףקוקטוואסאב·אויג,זייןמרז

הארץ,אשלאגסארגזאידארגז,אין

האריך!"אאוידחאבעןמרזוועלטדי

שלדורשאיברכזה,דורשלהכלליםהרעיונותואתהכלליהלך-נפשואת

1 

~ 
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באמנותזומדרמהאחדיםבמקדמותפרץלבומסרספקנות,שלדוראלאאמונה,

פרץידעהןלחול,קודששביןהגבולעלהעומדדורהזה,חדוראתרנה.

אחדוצברואחדבדדולהסתפקחפץלאפרץאולםפנימית.ידיעהרבה,ידיעה

בדורותגםהסתפקלאהואאח.דוצבוראחדדרושלוהרוחהמחשבהובתפוסת

יצירותיו.וביתרבספררירמוצאיםאנוהרוחניתמדמות-דיוקנםקויםשהונהאחדים,

שלגדולהסינתזהאללאחרונה,שאף,פרץרחב.יותרשטחלתפוסאמרחרא

וההפשטהההכללהאתרקלאלפנינולת·תשאףהוארבים.וצבוריםרביםדורות

הצבורלכשלההכללהאתלנרלהראותאמרני-אםבלבהמישראלצבורשל

לפנינולתתפרץאמרמארק"אלטעןאויפ·ן"ביי-נאכםשלובדומההישראלי.

העברתלפנינולהעביראמרהואשלו.ב"חתונה"לפולניםויספיבסקישב·תדזהמעין

הכלליבשםלוקוראיםשאנוהכללי,בחזירןהעדשותהשוברת,הנפשותכלאתמסת

ים.שמחמהעלמלהואפרץשלזובדרמההמשחקו·תהנפשותמספר"יהדות",

אצלגםמ"עולם-התהו".ו"רוחות"מתיםשלנפשותהןהאלההנפשותשלרונן

החיות,הנפשותמןנאצלותבפשותאחדו.ת,ת" 1"רוחובחזיוןמשחקותריספינסקי

מ"עולם"רוחות"שלרבמחנהשלוהדרמהאלאסףפרץאולםבו;המשחקו·ת

אחדים,דוממיםשלרוחותוגםמתיםשלערטילאותובשמותשלנוהגדולחתהו"

שלמזוורחבהגדולהעדומטרהלסמלים".אותםועושהאותםטישפמשהוא

לפניאפואחיתהאחר,דורבטפוסיאחהבדורבעיקרשהסתפקויספיבסקי,

שלידועההשפעהגםבוראיכאןישדורות.צבאלפנינולהעמידנקשהואפרץ.

לבולתת :מזהלמעלהערדכנראה,שאף,פרץאולםלמיצקביץ·;אשר"דזיאדי"

"מתי-עולם"אתלבולהחיותחפץהואהיהדות.שלאלהי·ת""קומדיהמעידזו.בדרמה

וחזוןחדורותמפלצתהדורות,אמונתאתהדורות,צבאאתלפנינוולהעמידשלנו

וחזןבדחןגם ;משכיליםוגםמקובלגםישב]וזיוןהמשחקותהנפשותביןהדורות".

לפנינוערבות ;שבאחרוניםמהאחרוניםפועליםרגםלפנינושהיומהדורות

ח"עלמח"מטיילתלהוסמוךבזפת,גרפהמריחתשעבשהמ"עולם-חאמת","חוטאת"

אפיקור-חנונים,"בעלי-בתים",זובדרמהלנרמראהפרץבפה.ותובעתהכרךשל

עלמותזקנים, ,) 2 , 1נומר(וצעיריםצעיריםזקנה,דודהפייטן,בעלי-עגלות,סים,

בחורים,בשים,נקפאים,אנשיםכלות,בית-רבן,שלתינוקותלירי.דנוסעיםבוגרות,

רומנטי""זוגמאכיל-טרפות,מוסר,מכנה-פנסים,שמשים,שומרי-העיר,נתולו•ת,

מתיםחםוהשארהחי,לדורשייוהזהה"צנור"מןקטןחלקרקוער.דועוד

בית-גגשעלפחשלהתרנגולגםמשחקיםהזהכחזיוןמ"עולם-התהו".ו"רוחות"

בית-הנזירים;שלהפעמוןוגםלבית-המועצה,מעלהתלוישעון-העירגםהכנסת,

וגםלבאר,שמעלהחטא),(סמלאשהוחציראישחצירדו-פרצופיך,נעלהפסלגם
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פרץהבא"".היוםאתאףן"ררקםהכלהמטהרארד",קרני"חטוההשחר,כוכב

הזאתהדרמהבכלהמעט.אףעלהלאבידואולםביותר,המדרכהאתהפעםתנפס

אתבחזירןלפנינולהחיותתחת"עולם-התהו".שלרתהר-רבהרערבוביהשולטת

תרטשפהאלאאנשים,אלהאיד 1כלא-חייםלרובכאןנראיםהחייםגםהמתים,
פתגמים,אמרי-מוסר,שתים,עלהדלביםפסוקיםרקאו"רוחות",אנשים,של

 .פרץשלהפשטתוכחאתבעיןבראהפהחרוזים."
לפנינו:ארתחועורךאותהרואהשפרץכפיה"סציבה·,ראשית,הנח,

ומעורפל.לח"ערב

צבעי-שלמתנועעיםבזריםרועדותהמעטיםבפנסי-הרחוב"לשוברת-האש
הקשת.

מתוכם.נוקעלהבהשלאור-בית-המרזחשבדליתוהזכוכיות"השלט
(גייסטער-ביומידבברקמכריקיםשעל-גבוהוצלבבית-הנזיריםשלהמגדל

שוק-העיר.עלהרועדאלכסוני,צלשלקוכהשליכםהאפט),

בית-חשוק.אלהישניםהכתיםמביטיםהמעקרת,מעומקברעדות"כבעינים

 ;יפותעותומ-הובלתי-מבריקיםהמארביםבחלונותיו-שבסמטההחרושת
הקומה-תגזובכרל,הבבכ-זכרכירתיהםשנטלוכבמשקפים-בית-הכנסת

החדש.הביתשלהמראהרהשביח

על-פניומתפשטההולךערפל,יורדלההנבתכבס,ת-הביל"מעל
בית·גגשעלהתרנגולאתבולעשהואעדורדתהלוךועב,הלוךהולךוהואהשוק.
בית-הנזיריםשלהצלעםאחר-כךמתמזגוהואהגג,אתגםאחר-כךהכנסת,

השוק".מרחבאתוממלא

הממשי,לבושםאתהחמריים,הממשיים,הדבריםמןכאןמפשיטפרץ

הואבדמיונו.אותםרואהשהואמפשטים,רוחניים,תאריםלהםונותןהחמרי, • 
ני,יומדקובבמבריקיםשעל-גבווהצלבבית-הנזיריםשלהמגדלאתרואה
הקומהיאתכבנהלבית-הכנסתאתעיפות.ונ.תוךמביטכשהואבית-החרושתאת

אמרשהואים,חביוויםותאהםאלהכל-כנרגזהחדשהביתשלהשביח
בחומר,הרותאתלגלםתחתמופשטים.דבריםליםבמסימעיןאותםלעשות

סדראתהעורךבידילתתבמקוםל"רוח",אותוועושההחומראתמפשיטהוא

אותםנראהונאשבאופןהממשייםהדבריםאתלפנינולערוךאמצעיםהבימה
וממילאמופשטים,עצמםהדבריםאותעושהחראמופשטים,רוחנייםלדבריםכסמלים

המופשט".אתלסמלסמליםעדוכאןשאין

להעמידכדיבהישאולםפרץ,שלבדרמהעיקרבוראיאינהזו"סצינה"

להשעניךבימה,שלסדרעריכתשגםהזה,הרוחניהאופישליסודועלאותנו
ורוחנית.מופשטתהיאגםאצלונעשיתוממשיים,טכנייםבדבריםב.עיקר

t" 

...... 

רר ~c:רא~ררכ'םראשרנ'ם

אנוהראשוןקט tב\והנהפגימה.הבניזאלבאיםאנוהשער,עלנעברנו
b ומשוחחיםהבארשעל-פניהפסלעל-פניהעובריםבית-רבן,שלתינוקותרגשים

עצמם:לביןביניהםעל-אודותיו

ןזיאציאנ,ער :לעגבריא

צוזאמען".ירנגעל:צורייטא

צו).נעהנטערזיוורקען(מיידלעך

מאמנון."דעופרןגעהערטדאסהאבאיו :עלידמיא

זינ.ודיל:עגבויא

בלינה :(פערטייטשענדיג)עלגביוטוידא

פלאמען".זיושטיקעןאינעווייניבאון

ה"חטא"על-דברמדבריםוהםהםשיודעיםבלבדזהלאחללוהתינוקות

 ."ה iראמרי-חכבדברי·משלהםשדבריהםאלאממש,כ:גדולים

במשלמדברתביצים,ומוכרתרקובהבשוקהסוחרתפשוטה,אשהאפילו
פרנסתה:שלהעצםעלד-ברבעלמא,נוחרבבעברהבאמרה,דמליצה,

ט!קעטשעור·חציועדסאווןיא

בדרמה.המשחקותהנפשותכלנפיפרץנותןכאלהומשליםחכמהואמרי

 :וקוראחבריואתמתרנחהצעיריםחד tנשזבמליצות-חידות.מדברותבולן
חיים."אהאבעןמרזמעבש,אוויפאלק,א

 :ח"בדחן"אחריועונה
חלום!אאדער

 :לערמתםקוראיםהנאספיםוקולו·תהחורבות,מתוךיוצאיםבשה"קדושים"
 !זעגאמיטדורכגעשניטען

 :ריפעןז~נגעריסענע
 !באזאיןאריג,אידנעגעל

 !זיפעןדיוויגעלעכערט,

 :ח"בדחן"אחריהםעונה
ןוואסצו ?רואסבאךאבער

 :שובקוראיםוכשהקולות
וועג".זעםבלוטמיטצייכענען

 !צייהןדימיטקריץקייןאון

 !מוילקייזעפעבטעס

 !איבערגעליטעןהאטדאסוואס-

 :שרבה"בדחן"עונה
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 !בעשטריטעןוואסאבער

חייםתינוקותהםהתינוקותלאהללו.הדוגמאותמתוךלראותשישכמו

איברהבדחןרגםרוכלת,אשההיאביצים,המוכרתהרוכלת,האשהולאוקיימים,

דבריהם.פרץשלדבריוובכללפרץ,שלרעיוניתהפשטהכאןהכלכבדחן.מדבר

על-אחת-כמה-וכמה.ה"מתים"לעינינו,חייםאינםשבדרמההחייםהאנשיםגםראם

מןבהםשאידבוראיה"ררחות""רוחות",פרץעשההחייםהאנשיםאתאם

 ...ערטילאיותנפשותרקוהםהחיה,היצירה

ה

אצרהמרובההאינטלקטואליותיסודעלמראהזההפשטה.רוח,כאןהכל

העמוקההיניקההוסראצלו,האמתיתהליריותחוסר :זהעלשמראיםכמופרץ,

אללספוגשלוהגדולההספוגיות-השניומהצדאחהמצדטמיר,לבביממעיד

ולזקקלצרףכמוהרמאידפרץשידעשירה,שליסודותמיניכלהחוץמןקרבו

באינטלק-שיסודואחהדברשלצדדיםשניהםאלהבהם.ולהשתמשאותם

הפנימי.העצמיהמעידא,תחסרהשהיאמפניבת-המרחב.תמידשהיאטואליות,

אליהםקרובראינוחושיתראיההדבריםאתוראהאיברהאינטלקטואליהאמן

הואאםאףכזה,אמןח.ויליםלגביזאיורוחני,הוא 1חרשי·תקרבה

להתפלספר·ת'גםנוטההוארעל-כןמעצמו.מדברהואאידעדן,בודבמ

ומוארת.חויויתלהביעבמקוםומחשבו·תדעותהואמביע

ישכאילופרץשלהלירייםשיריואולם 1לירייםשיריםגםכתבפרץ

כאלג"בשיריונראהשהואישהאפיגרמה.ירותקומוהאפיגרמהמצרותבהם

שלושירי-האהבהשל(השמותפנימיעצבוכאכולמופתו)בעיקרהיה(היינה

שאורלפניו,היטבהתאיםלאהעצבאולם 1"קינות")"אנחות-אהבה", :הם

קרירהלאפיגרמהבפירבחפנהוהאלגיהמהםשופעהיהושמחת-החייםחדרהשל
 :פרץשלמשירי-האהבהאחדהנהומחוכמת.

~וtנ:יוי,~יסדי~ל~:בא'לא
ים, t:1נרררי tP ~י v.1דם rp:קי

ן~ 9ןו:ז~ב:ףאדרלא:jוי

tס~ין~ז;זת 9 ,ל~ד:, t:1 ;ים
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 • 8עםי·העוגב•, ~;בנ:ידים iJ~יןעדרן~~נדר

~ 

 115זנים iר~~ה'טוכים tר-ז

הלרייהודהר·שלהאפיגרמרתאתמזכירהאחרון,הביתניחרדהזה.השיר

שלשבאפיגרמותהיתרההרוחמאותהברשישמבליאבן-עזרא,אברהםיי'

n ההם.משרררים

 :הנהרעלשירואתשרכשפרץאר,

 ז:ו~פנ1).זז:;~םר ry ~ז:;;:זר 1

הזפים;:פנרלח
 •ז-- : •

 ~-~~~קך:;בי 1 .םי~י;: 1נכר- ו~~-:;בי

 ! ם;~~;ויערת

 1~ו#על;ם i1 ~ Q:זנ;י~ס~נ;יאם

ער; 9 ~ע.~גים 1ל v:קי
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 • 19עם·שם. 1ר ryס~~ה aס ר~~~ן

הואבעדו.הנשקףוברעיוןחמלרטשהבלשונוהקצרה,נצרותוהזה,השיר

שלהרושםכאךאיןהטבע.עלשיר-מזמורזהאידבוראיאבלנחמדה,אפיגרמה

הרעיון.הוא,ואיןהרעיון,עםבד-בבדפההולכתהצורהעבן.וויהגשי

צרהצורהוכלגדרתמידרץופחיפיוטירגשוכלמשהר,אףגזריהאתפורץ

פרץשלשיריוכלהםכןהאלהוכשיריםאותו.ולהחזיקתוכהאללהכניסולו,

כןהלירייםוכשיריםיהודית.שכתבאלהובידענויתשכתבאלהנידהליריים,

מהםלכמההספרדיים.ושיריוהסטירות,שלו,שיוי-ההתרלגםידועהבמזההם

כאילועלינוהםדומיםאבלאמן,ידימעשהדק,חיטובהםומחוטביםנאהבנין

אמתית.שירהשלימיתמתיאמתי·תשירהשלרוחהםחסרים

הנפשי·השירי.היסודלאאבלהאמנותי,היסודגדולפרץשלביצירותיו

עליושישאאחהספרואףהונים,ספרריובכלפרץ,לנרספולאהנהעצמי.

לציירנרכלשלאעמוקים,עצמיים,חייםחיכילפנינו,ריגלההעצמייםחייוחן,תם

שונים,חמריםלזקקבעיקרהיהפרץשלדרכובלעדיהם.האמתיהמשורראתלנר

ממציאהיהלאפרץנאים.כליםמהםרלעשר,תוללטשםלצופםהחוץ,מןשקבל

שמרוגשבלבדזהלארוחבה.עשירההיתהלאשלוהפנססיה :ברוחוגדול

הקטנים,בספוריואףאלאורחב,גדולספוריצרלאומעולםקרצו-נשימה,אצלו

וספרים,סופריםמפיאוהעםמפיאליובאואינושלוהואשלחםשהחומרבאלה

לרובהםהויאלייםספרדיי :פבולהלושקרואיםדנו,אותוהואחסוכאילו

נחובחלקבהםשלקחמבליהחיים,מןישולקרחיםציוויםאותמונות-וגע

באגדות-העם,יסדולהםשישבדבריםבעיקרנתגלהפרץשלכחדוהחזירן.הדמיון
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אחר.ארזהנספריסודלהםשישארשנכתב,באגדותארשנעל-פהבאגדות

נרבפחהחיה,בעינואותרחיההוחראלפניו,היההספורשלשהשלדבאופן

להםשמצאנדבריםכאן,ומבריק.יפהסגנוןשלעוועליווהקריםמררחרררח

וישוהנכתב,הנאמרעלשלמרתפרשיותשהוסיףיש :ירצוגםפרץהיהשורש,

רב-הענפים,לאילןונעשהרעלהצמחקטןאחדשגרעיןיששלמרת,פרשיותשגרע

להצילכדיחשושים,אלגםידוושלחוניםינשיםענפיםשקטעלהיפך,ריש,

בעולםאידדברשלנכללוכייצירה,שלעבודההיאזרענודה . lהמצנתאת

אתלהניאצוידהיהשפרץמהאולם 1מאיןישלגמריתהיהשיצירתויוצר,

היהרלאהרבהנרבעהיהלאלכנרמעיןכילנרמראהזהדברהחוץ,מןחחרמר

 .•האינטלקטואליהאמןאופישנאפיר,הראשיהיסודשובכאןמתגלהמפכה.
מצדדיםהשפעהקבלפרץכישגרם,חראאינטלקטואליותשלזהאופן

מושפעפרץהיההראשוניםכשידירלזה.זהממתנגדיםואפילו-שרבים

שהיאלגמרי,אחותהשפעהנהםמוצאיםאברלפרקיםאולם 1יינההמהרבה

השפעתםנכרתחיתההאחרונהמהתקופהוכשידירחייבה,שלמזרהפוכהכמר

אחדונשיר-כשידירקבילרמטשלזרניחרדהמודרניים,ה.משורריםשל

ונפילי-במאמריוה.טיגשלקלסימשירהשפעהזרהשפעהעםיחדלמצואיש

ניחדר-ה,בהייוהרבבהשפעתמלבדנכרת,הונמרץ,העזבבסריםטוניו

נספרריר·סקי.ביחיסריבושהפולניהאינטלקטואליהסרפדהואשרן,-השפעתשל

גם:אולם 1עצמית-מקרויתהצורהפהחיתהכיחודעצמי,יותרהונהפרץהיה

-המלמדיוחנןשלבירתוהטוניםמספוריו(אחדהשפעותלמצואישפה
ש'להפילוסופייםמפיליסרניראחדעל-פיעשויאנכי?""מיהספדו

הרבהמושפעפרץהיהבזומרת .)ה"נ-ט"לע·מכתביו,נ'בכרןשווינטוחובסקי

חראות· 5ווראותפרץ,שליצירותיוכואתפחאבדוקווארביםבפרטיםאכנםא 5 1

אב'להעם,ספרי 5משאוהעםמשואחדים,משלבמהועדשווהעצמיתמהפנטם•הבהןישבמהעד

ענפ•·אגדהישהמתנות"ש 5ב"שגעשיבטען".קםטימויכע 5ב"פאמאגדותיואחדיםמשליםאביא

אגדותשושהןהמתנות"("שושאחתהגואאותםה cועיאותםביכוהשפרץאחדים,

ני:ה 5ובפויניז; 5בווהיהודיםביזמאונפוצחההזהאגדותמשושהאחרונההאגדהמיוחדות;

בעיקרההיאהים" 5ע"נסים .)ה!ספודוצודךבפינחהשתמשופר•ןיותר,חרבהרחבהוהיא

וא·יהודיםרשמיםערדנקונחשנשארוערהצפוניים,העמיםביןהידועהוא·יהרדית'אגדה

רעשאחארתהעיבדופר'{יהוד•),טפוסאיננובתוכו,ע 5הב 5כדיעדח•םאתהאוהב(דייג,

חוכעשהנמועממי,מספררהספור 5שהשורוכאתקה 5שישערמת·זאת 5יהודית.לאגדה

נח·מאז". 5רח·מ 5מפזזמעשה"דינשםהנקראקטז,בקונטרסשנמצאב"מווה·מוכה",
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נ"ניי-נאכטהדרמהאדפןוכלהזהב"שלשלתב"החרוז(אופןיקסביפריסימ

מארק"),אלטעןאריפ·ן(ב"ביי-נאכטפטמןהיימוגםמארק")אלטעןאריפ·ן

ב"ב~י-ייל.דורקסאויקבלירמטמגםהקטנות)(בזומרתידועהובמזה

נבראראםנטי.דשלהאלהית"מה"קמדיהתמונותישמארק"אלטעןארי·ןנאנס

 • 1וכהנהכהנהעודנמצאהרבה,לבקש

וסרפדיםאחדיםמקומרתךקראצייזמאך,•ארכואשררבים,בפרטיםכאזגםאכנסא 5 1

שוהשפעה 5ערכזהיינה,פעת cהי(עואחריםעכשיועדעליהםהראושלאאחדים,רםפר•ם

 1חראשרק 5חחאת , 5cמי 5חשררת, 5ישהספרות").עו·דברב"מנתב•םמאז eפר'יהעירשמ•םו

ג•טח 5שהידועשירואלחיים',';~וטעורעדאיז"צרריקבשםהנקראפרץ,שומשידו

שר:ניtנח"םיניוז".

יהעז' 5בציטראנעזדיוראאנך, 5ראםדר"קעננםס

יחען, 5גדאראנגעו 5גאדיריב t5 5ךןנקעא•ן

דרעחט, 5הימעריעז 5בפאםוריבדאנפטער rאייז

שטעהט,ארבעער 5רעדפראהארבד 55שטימירסע ,,

 ? 5ה tורזואסר iקעננםtכ

דאה•ו tדאה•

 ." iציהע•עבטע, 5געמייזדיך,מיזכאידמענטע

פרץ:שרוערמתו

רריזע:,וו• 1iיהע 5בחלומותוראוארט,ראםדו"קענסט

נאנס;רעדאיזאריי!סוררתזכריפעו'~טערעזךווואד

יגעואוענדע 5שטאהמיtכ•נטעונעזע 5חעוראו

נ·~מה'דיאדוםנעצעזיכע 5יב 5שפיגעו

הארץ?אדום

חיים,ךואי!ראם

הי,ם".טע 5אדי

צןרת 5ביותר,נ'ת iמורשיריתלצורהפתאוםפרץעוברחזההשיר 5שחשכיובבית

כי , 5כ 5נכדת 11פר 5שרמזת iה 5ע·ריספינםק•שלהדרנזותהשפעתינק. 5מטרשוחשירים

עו·פיעשו•מארק"טעו 5אאויפ'ז·נאנט 11"בהדרמה 5שהחצנהוארפזאו.מטת 5ברהיא

עוונטישוהשפעתומאדטת 5ברנמר·כז .)"ח 5ווס Jב"חתרנח"ריספינםקישואופו·חחצגה

תמרנת-ם·האמת" 5ב"עופרץשראהח 5יכאאחדותתמונותניוהזכיר, •ו(חח•אהרומח

קרובות-וערדבוךן,ורא·~וואשר, ז:ז;~·הפועל•תמרנתבידו,מ::יושנעקדהשונד 5רחמוסו

 .) 5בשאוונטישדאהחתמרנרת 5אאומ
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מכלשואבשהיההגדול,האמנותיהחושבעלפרץ,חאינטלקטואליסט

עלבדהבר,טבעשמחייבמההיה,מקוריות,שלרוחזהכלעלושפךהמקורים
המובהקיםמבעלי-הסגנוןפרץהיהשביהודיתכמדומני,ק.הבומניושלןונגס

היהודיתהספרותשלשנותיהאתבעיקרהיהודיתקנאימוניםלחנםלאביותר.

צורהוקבלהספרותיהשפהלמעלתראשונההזאתהשפההגיעהאצלורקכיונפרץ,

בריא-שוניםסופריםכתבומוכר-ספריםמנדליעדאמתית.ספרותיתשפהשל

לגרמנית,בספריהםהתקרבוה"משכילים"שלרובםשונים.יהודייםלקטים

וזההווליניבדיאלקטזה-כתבופשוטה,יהדויתדבריהםאתשכתבואלהואפילו

יהודיתשפהחיתהלאברומיני.גםאובדרומיוזההפולניבדיאלקטזהבליטאי,

מנדלי,גםאולםאחת.לשפההשוניםהדיאלקטיםאתוצרףמנדלישבאעדאחת.
היהודית,הספרותשדהעלפעולותיונתחלתניחרדהיה,הגדול,הלשוניהחושבעל

מהההמון.לשפתלהתקרבהמגמהאצלונכרתומשדם-זההרבים",מ"משכילי
קבלהכאילוהיאממש.ספרותיתלשפההיהדויתהשפהחיתהאצלופרץ.כןשאיד
שכתבבדבריוברדיצ-בסקימלבדיהודית.ההנשמההאחת,הנשמהאתכאן

רקמתתוךאלעבריותמליםהרבהכל-כךשרקםסופר,אידהמדוברתביהודית

בעברית.הואהיהודיתהמשנהשמקורוהבין,חשהואכיפרץ,כמוהיהודי,סגנונו

מחצה.עלמחצהכמעטבהםהיאשהעבריתהיהודיים,פרץשלבספוריומקומותיש

שלבספוריולעצמה.כשהיאהעבריתאלכזובמרהפרץהתיחסלאלדאבוננו
אלהבידעברית,לכתחלהשיצרהדבריםבידלהבדילמאדקשהגםהעברייםפרץ

לא-מעט(ישאחריםעל-ידישתורגמואלהוביןלעבריתמיהודיתבעצמושתרגם

בעבריתפרץשיצרהדבריםאףאולםעליהם.קולמוסוהעביררקוהואכאלה)
לחידה,הפתרוןגםכאןואוליהמבריק.הסגנוןואו.תוהמזהירההצורהאותההסדים

חמש-עשרהעשר,לפניגדולהשחיתההעברית,הספרותעלפרץשלשהשפעתו

חיתהלאהאחרונותהשניםשלהעבריתהספרותעלבחייו.עודכל-כךרפתהשנה

מןהעם,מןמדי,יותרהרבהאוליהדנה,התרחקההיאהשפעה.כלכמעטלפרץ
הצעירה.העבריתהספרותשלשידתהצבור~שלמאבסטרקציהומכל-שכןהצבור,

היאעלי-אדמות.חיובאישהחי,שידתי,ןחיהשידתכולההיאהיותר-צעידה,
הצערשיד.תכי-אםהמרחב,אלוהשאיפההמרחבשירתפרץ,שלכשידתהאיבה,

לפניו."וחתומותסגורותבדלתיםלשואהדופקבצחי,אסירשלהנצחי·והכאב

ז
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עליהשעמדהנקודה,אלבמהלכההעבריתהספרותעדותחזוראםלדעת,איד
קמטיאחדיאםהצבור,לשדרתותבואיחידשלהשבילאתשובתעזובאםפרץ,
בחדמוחייםשלארחלקראתתשישעודבפניה,שנראוהרב,והיגוןהצעד

שלכתביומפיתודהלקח.תומשוררינומספרינועודיבואואםביןאבלחיים.ה
אםוביןמהםהשפעההלאהדרכנועלנקבלעודאםביןיבואו,לאאםוביןפרץ
כל-קולטורהציודילנושנתןהמובהק,האמןאתפרץ,אתנזכרואנו-נקבללא
הקטן,אחלנואללהביאכדיהמקורות,מכלוינקעבדיםמכלואגדשאסףרחבים,כך

דניםגלידיםשברהעתיקה,העבריתהאגדהשכגבורזה.אתולהעשירו.ליפותו
נא~גםבשמחותינו,הרבהכל-כךששמחזה,אתהשידה.ממעיןאותנולהשקות

הדליק,לאאשדזה,אתנזכורמשאיפותינו."הרבהאלושאףממכאובינוהרבה
קדימה!".יםדבדרכיםעללברזמדאבלראשינו,עלאחתגדולהשמש

 .ה" Jlתראייך,



שלרם.·עוינם

 .•מליצהזאתאידהפעםלאנחות.אותנועוזברת mלמנהלזשלרם-עליכם
הצוהלהשחוקמקרבנונדםשלרם-עליכםשלמרתועםכיתר. iלאכאמיתדבררק

רכובהומערתמתוןששוחקמיכעלעליכםשלרםעללדבררגיליםאמנםוהרענן.
שלרם-אולםמר"ס.מנדלישלכבכוראותררואיםשלנר;חיי-הגלדתשלהקומדיהעל

בוהיהאב,כי-אם:תולדה,רקהיהלאהואמנכ.דיותרהיה ;מזהיותרהיהעליכם
היחידיהשחוקאוליהואשלרם-עליכםשלשחוקרהיהודי.הצחוקמאבי-אברת

ותכלית.קץבלישחרקכי-אםדבר,איזהוערדשחרקשאיננובינינו,
לאממהיהשלרם-עליכםכל-כן.גולרמפני-זהחראשלרם-עליכםשלהשחוק

דבריואתבקראנ~ת. iרצררפררעבירתריסרריםגלותשכלווהזה.בעלוםפירשחוק
חומרכיהאות,וזהמפנינו,ץופמתוהואשלנוהשחוקניצרלעצורנרכללא

שלרם- ·'שושיסודי-אמתי:כחורב,חזקנחלווהיהוחזקרבהיהשלוהשחוק
להעויותצוחקרקואיברהיהדוישנטבעידועיםמגוחכיםלקירםלועגרקאיננועליכם

כדל~היהודיאתלמצואשמחהואכאילודרמהאלאהיהודי,שלידועותמגוחנות
מפנינו.ומכיראליומתקרבכאילוהואכךעל-ידידוקאכישחרק.מעוררמגוחך,

נינוהעומדהפלאיהנחהואשלום-עליכם:שלהאמנותיהמדיוםחראשהצחוק
אליהם.קרנהשלוביחסעמהםבמגענאהואעל-ידירומקשר.כמתוךגנררירזניך

כלאתומקיפההגדלוההרמרריסטלבאתממלאהחיתהנצחיתילדותאיזו
מצדקשהשהדברמהכלאדרבה,ועצובים.כהיםפניםהעמדתולא-הכלישרתו.

הגזרותגםוקל.נפרחלעשרתואותו,לפעפעצוידהשחוקעצמו,נ~צדוכנדעצמו
שלבלתי-פיסקלעמידלוהיוומרותרעותהיותרוהצרותיומדת tוזקשותהיותר

נדודיםתמי.דנמלטיםוהגורל'מהפרליציהתמידנרדפיםאנשיובדיחות-הדעת.
ושחוקבדיחהמלאזהרכלחברתה,אלאחתומגלותהפחאלהפחתמןנאיםחמי.ו

"קל"על-ידיונעשהניותרוהמציאותיביותרהכבדהעבידגםכמשתה-שעשועים.
ישהנוראהלצרת-הפוגרוםאפילומאד.דמיוניתצורהעל-ידירמקבלהואכימאד,

שברחוכתרילנקה,ביהודימעשהאותולנולספריודעוהאומבדחצדבעיניו
מבניהאנשיםשניעל-ידיעליהםלבואדעתם,לפינכון,שהיההפוגרום,מאימת

האבעבועות,בעלתהופקהה"שבת-גרי"חבדררוהם:בעיירה,שדרו"אומות-העולם",

,ד
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הואובדיחות-העדתהחלובאיזהבימות-החול.העירהיהודיאתמשמשתשחיתה
באמצע.פגשוהסמוכה,לכשזינקהבצאתםהאלה,היהודיםאידשם,לנרמספר
בבושת-שברהעיירותשתיויהודילנתרילבקה,ההולכיםכשזינקה,ביהודיהדרך

בה.שבאובדרךפנים

תענוג.לוגורמותהןניהצרות,אתמחבבשלום-עליכםנילנו,שנדמהיש
 vמיאחדישבריאתשללאור,חושךשימתשלטהור.לזהבמאוסחומרהפיכתשל

אתכביכול,המפיר,האמתי,היוצרשלמתענוגובזהישממש.הפנושחראשני,
גבררודמותעםכאןהואאחדשלרם-עליכםהגדול.היוצרהאלהים,שלעצותיו
בביתגודלמרטילזה).נשםהנקראהנפלא,(בספררוהחזן"פיסהשלבבר"מוטיל

הדוחק,ואתזרמעניותעושרלעשרתחראיועדאכלודוחק,חושךוצרות,עניותמלא
חולההאבהבהוחדוה.אורהמלאיםלחייםלרוחה,חרפךהואוהצרותהחושך
לנקרן,נאצרחלןלת",רעיביםשחורשפםעםכרס"בעלוהרופא,אנושה,מחלה
אתלקחתבאמוכר-הספריםובדיחות~חדרהשלמקררלנערזהעל-ידיונפתח

שהיווהתמורות,החליפותעלשמחוהואאנין,בביתו~נשארוהאחרונים,הספרים
-הרחבהמזנוןאת-הביתשלהרהיטיםשאריתאתלקהתנאהנגרבנית;
עדכאלה,"נעימים"חייםחימוסילכבית.שקסוהשאון,הרעש·בולשמחוהוא

הואמעתההלאיתרם".אנילי,טוב"מהלעצמו:קרואחראאזליתום.שנעשה
בכותנתו.דגיםמשםושולהננהררוחץהחתול,אתמשתעשעה"הדר",מןפטור
ליתרםאזנדיםהכלהלאאכלמאחיו,סטירות-לחיזהנשכרמקבלהואאמנם

יתום".אנילי,טדכמה"הנהוקורא:חוזרוהואהמרנה,

שלבירתוהעצוביםהמומנטיםאתמוצאיםאברמוטילשלנתרלדדת-חייו
שומן",שללבררש"נפלאחריאליהו,מוטיל,שלאחיוהנררז{ים.העברייםהחיים
לאשולחנן,עלמעתהסמרןשהואז~ה,ןארפהשלנתראתל\~שהנשאכלומר,
לביתשבהואנור.רקובשאראזלנברוהשומןלנשראירשנהלעבורעודהספיקה

ממנולקחוהכלאתכינגדים,בליוגםומזונותכסףבליחעניה,האלמנהאמן,
אשתו,אתרגםגופר,שעלומהגופראתרקאתרמניאהואחרתנו.שלחבושים
העניותאשתו.ואתאותרעתהמפרנסתעל-ידיו.להתפרנסתחתהאם.נגופר.שהיא
ומעייךנעתוניםהקוראאליהו.אולםונוראה.גדולהמעתהנעשתההאלמנהבנית

כניכלא·תברוחהולפרנסהעניותאתלגרשנכונהעצהמהרמצאבספרים,
מלאנהומכלאחת,וגלעלמלאכותמאההמלמדספר,לוקנההוא :הבית

על-ידיהמשפחהכלאתמעתהמפרנסאליהולהתעשר.אפשרהלאומלאכה
יבראבלעדיומיכימוטיל,רקהואהאמתיהמפרנסאולםמי-פרות'שלתעשיה
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המש-כלאתכתפיועלמעתהבוש\~הנערמוסילברחוב?האלהחמיםאת?מכור

וקורא:ברחוברץשהואבזה,מיוחדעונגלומוצאהואאולםפחה;

~ס ?lל ~כ?~ו;ואל fהדי
וק.ת iJ ~ tyiנrפדכו.ית-~ר

~ tyl ת~t5 ת~~~ןנםכ 

 i ."! ת.קיr~~ םי'?ז~!'ן~ם

כעסיו.אחר-כךהזאתהפרנסהכשפסקהחרבה,מצטעראינואףזהמוסיל

מוסיל,עלמוטלתהזאתהענודהגםדיר.שללבעל-תעשיחאליהונעשהובעתה

בעיניושנראיתמלאכה,בשעתנהנההואהנאת-משנה:מזהנהנהמוסילאבל

אלהדיוכלאתששופכיםבשעהמלאכה,בסולועםהדעת,אתמאדכמבדחת

אליהווהגדרות.הכתליםכלאתבהומשחיריםלח)קוניםשאיד(מפניהביב

נחנהמוסילעל-ידיו.עוזרומוטיללמגרש-עכבריםספרועל-פיאחר-כך·נעשה

משחיתגםהואבסוףאולםאותו.מפריחוחראוסודות,נפלאותהמלאזה.מעסקשוב

הסממניםמונחיםשבוהשק,על-גבירוכבוחראבביתלבדונשארהנהאותו.

והסממניםהשקשלהסבלנותפקעהופתאוםסוס,על-גבישרוכביםכמוהשונים,

שכלעדאחריו,מזורולביתשנכנסמיוכללזוודהתחילמוסיללארץ.נשפכו

לראותמירח,ןתענוגלמוטילגרםזהאבלכך,על-ידינתקלקלהעסקמזורו.זrרחוב

ומזורו.התעוררהרחובשכלהמבדח.במחזה

כולםהנוסעיםובני-משפחתו,מוסילשלהנסיעהפרשתמתחלתאחר-כך

לקרקרי,מלנדבללבוב,מברודילכרודי,שלהםמהעיירהעוברתהחבורהל'אמריקה.

לאן.יודעה,-ומלונדוןללונדון,מאבסורפןלאנסורפן,מוינהלרינה,מקרקרי

מאורעותבחברתם,נוסעשהואוהאנשים,מוסילעלעובריםהאלחהמקומותבכל

אתמרעידיםרקאלחכלאבלמחברו,ומדכאבוראמחברו,גרועאחדשכלשובים,

שלו.לבדיחת-הדעתקץואידמוסילשלנימי-הצחוק

שאיוכמוהתליח",שלפניה"שחוקמןאידהזהשבספורהשחוקבכל

קסבהספהואףוחריף,חדאיננושחוקובשלום-עליכם.חזהמהשחוקכמעטלראות

ישמהמאליו.מובןוכמוהואיסודיהוא,טבעיבראשו.תלויהאינהכאילומרהשל

בל·תי·יותר,חפשיהאדםאתעושיםהםאםהרבים,והרוחהגוףנדודיעל·להתעצב

מוטלעללמהותמורות?חליפותעליוומניאיםידועועניךידועלמקוםסחרנו

כשמביטיםאםבארץ,ארץולהמירבמלאכהמלאכהלהחליףעליוכשהוטללחתיאש,

ץ.ביקוובך.י·שוהמצויןבתרגוםשוום·עויבםדבריהמאמרובנוכאןמניאאני 1
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אםהמיותדזושחוקוהמיוחדתענוגודוברדברלכלישהריאחר,מצדזiדכלאל
תענוג.שלנסיעהמעידאלאאינההזאתהנסיעהפרשתכלהריאתם,חפצים

כיסו-נמצאתשהיאכמומוטיל'שלנעוכסמוטבעתוהתמורההחלוףאהבת

אתלהפוךדרכוזהששלום-עליכםכמולשלום-עליכם.אשרהגבוריםיתרשלדם

המהפכותאלנולםגבוריובוסיםכןבבדיחות,מחליףהואהצרותואתלאורהחושך

הםביעף.תמידונשאיםועניךדברכלאלקשוריםשאינםדומה,החלופים.ואל

גבוריר,עללספרשלום-עליכםהוארגילעליה.ומתרוממיםלמציאותשוחקיםכאילו

היאהאלההאנשיםשלההליכהואףו"עפים".נאוירנשאיםשהםהםחולמיםכי

לפטרבורג.מוורשהלוורשה,מאודיסהלאוד\סה,מקיוב"עף"אדםתעופה.רקלרוב

חלוףאוהמקום,חלוף"רוח".איזהאחריורודףהרוח·תעופתעםביחדעףהוא

אלאארעי,דברמקרה,האלהלאנשיםאינובמסחר,מסחרבמלאכה,מלאכה

סולובי")ו"יוס,לי n("ססמפניוהראשוניםמספוריוברוחם.קבועזהלהם.הואקבע

כאילוהנדידה·תרעים"."כוכביםעםדברתמידלשלום-עליכםישהאחרוניםעד

מקל-הנדודים.א·תבידםלקחתתמידנכוניםוהםאנשיושלטבעםבעומקמונחת

במלאכה.מלאכהובחלוףהמקוםבחלופיעונגמוצאיםשהםכמעט

המציאותאלעדייןקשורהשאינההבלתי-פוסקת,הצעירותמןבזהיש

אכןממנה.ולברוחעליהלהתרומםנכונההיאשעהובכללא-נתקיםבקשרים

אתהאישאהבאהובבשלום-עליכם.היהרעננותושלצעירותשלרבמקור

לבדיחה.מקוםאצלויששםשמחהשאיןובמקוםועזהרבהאהבההחייםשמחת

היחי~הדבריםהםוחגי-ישראלהילדותכילשלום-עליכם,הדברהואאפייני

מחיישלום-עליכםשכתבוהמצוינים,הרביםבספוריובעיניו.מגוחכיםשאינםזים,

שמחתשלושפעעליוןשחוקשםיש :רבהומורישישראל,חגיועל-דברהילדות

בהם.ומתבדחוהמעשיםהנפשותכלפישםעומדהואאיןגחון.שםאיואבלפנימית,

הנפשיתקרבתואתשלום-עליכם,שלפיוסואתמוצאאתהאלהבספוריואדרבה,

ורעננות.שמחהשופעיםלעצמםכשהםשהדבריםבמקוםשם,ומעשיהם.גבוריואל

וזמר.בשירמשתפכתשהיאעדונוחה,רכהנעשיתשלום-עליכםשלנפשו

נובעמעיןלושהםשלום-עליכם,שלהחייםורעננו·תהחייםשמחתאת

הבלתי-פוסקבאופסימיסמוסלגבוריו,אשרהרבהבאמונהרואיםאנוובדיחה,שחוק

סימןמעיושזהועדבכולם,נראההדברהוא.מהיאושיודעיםאינםגבוריושלהם.

מנחם-מבידלשלהמיוחדאפיוב"מנחם-מנדיל'.'ביותרהדברבולסאולם 1להםמיוחד

ביםבפעםפעםמדיבסופתספינתוהיאוש.אתלעולםידועשאינובזה,נראה

תמי.דהואומצפהמחכההואתמידמצולה.יורדאינוהואאבלהחיים,שלהגדול

ברגעיםאףעליו.נופלתאינהרוחונפילהבשעתוגםונופל,קםוקם,נופלהוא
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תמידמחכההואלטובה,עליויהפךשהגלגלנטחונו,הזר~ורבגדולקשיםהיותר

שתברא.תמידנטוחוהואלגאולה

האופטימיסמוסשלהבולטתהדמותאתשלום-עליכםלנונתןבמנחם-.מנדיל

ן"אף-על-פיהגדול"ה·יום"קרובכיהבלתי-נפסקת,היהודיתהאמונהשלהיהדוי,

עיקררקאינההגאולהאמונתשיברא".יוםבכללואחכהזהכלעםשיתמהמה,

היהודיהיהודי.באופיגדול.היותרהיסודאוליגדול,יסדוכי-אםהיהודים.בדתגדול

הואמנחם-מנזילאמנםבגאולה.תמידוהמאמיןלגאולהתמידהמצפההאיש,הוא

לידו.הבאדברובכלבשדכנותבסרסרות,עוסקבניירות,הואסוחראיש-המציאות,

מעשיותובכל~רוחו.הוארנלחבמאמיןהפנימיברוחוהואזה"סוחר"אבל

הרווחאתיול,ןטרםהנולדאתבעיני-רוחוורואהבכוכביםתמידצרפההואהרגה

לזה.תמידומצפההמציאותאלכללקשוראיברהואגםלהרויח.בידרשיעלהקויום

ממצבר.אותרvויגאלאחר,נסלאיזהאוהגדוללגורל- nאתהשמיאענניש"עם

נבנה".בחסדשהעולםהדבר,לוטבעיכיכנס,בעיניונראהאינואףהדבר

שברמפנישלרם-עליכם.שלבספררירהראשיהבכורזהומנחם-מנזיל

אהבת :האלהפררים <tבאשריס~דיים. mהעיקרייםהראשיים.הקריםשניבולטים

יים. nבואמונהושמחת-החייםתמורות. mהחליפותהנדודים.

לפנינוהציגיהודי,דרן-קיכוטמיןאמתי.גבורשהואהזה.ה"גנור"לערמת

שלשכנגדהצדאת .•אחרצדלנוהמראהשני,טפוסספורבאותושלרם-עליכם

ןוטן.רווחאיזהאחריחיי-שעה,אחרירדיפתואתהמעשי,חרשואתהיהודי:האופי

מנחם-מנזיל.שלאשתושיינה-שיינדיל,שלבדמותהלנונתןהזההטפוסאת

דון-קיכרטשלעזר-כנגזרלהיות.העשויעברי,סנחר-פנשומעיןפחאבורואים

כןבעבים.ורואה.חוזה-בכוכביםמיןאישה-עתי,דהואשמנחם-מנזילכמרהעברי.

אלהיאנתרנהכן ,רוחניאוירישהואכל-כמה 1ההוחאלנזילשיינה-שייקשורה

נדודיואתוהתמורותהחליפותאתאוהבשמנחם-מבדילכמווחיי-האדמה~האדמה

במסמרים.כמוהעירבכתרילבקהמקומהעלשיינה-שיינדילנטועהכןוהרוח,הגוף

סנחו-פבשהזהובנידוןממקומה.אותהיזיזולאשבעולםהרוחותכלכישנדמה,עד

שלמסבחו-פבשהחרבהקיצוניהואשיינה-שייבדיל.שלבדמותהשלום-עליכם.של

כשהואהמסוכנות.בנסיעותיודון-קישוטאתמלרהסרובטסשלסנחו-פבשהסרובסס:

סבחו-פנשחאולםואיים.ארצותלושינכשאייmילמלך,אחר-כןלמשחולומבטיח

חאדיריות.בנסיעותיואחדצעדאףמבחם-מבדילאתמלרהאיברשלום-עליכםשל

רזהכלרם.שרהאינווהשארקח.בידןשישמהאחת:רקידועתשיינה-שיינדיל

מיעםחלקי"יהאמנותך';יוםעדבכספןתאמין"אלאמה:בשםתמידשאמרה

בידר".'דtהמזרמנים
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 nבדמוהעבריסנחו-פנשהאתבראשלום-עליכםשלהגדולהאמנותינחרש
איןאוליאם 'בחייםיותרוקשורההחייםאליותרנתונהבכללהאשהאםאשה.

האיש-הנחשלהיוצרומנח-זמירנוהאיששלההתרוממותמגברר.תנכלללאשה

הקרובים.והחייםהקרובההמעשיותלסמלהעבריבגיסוהיתההענויהה:אשה

הגדולה.העבריתהספרותאלהעברי,עץ-הדעתאלידהאתמעולםשלחהלאהיא

גםשהיאחיים.לעץ-ה,תמדיקרבהחיתההיאגדולים. mחלומות-רה:חלומת

עלהבית.ותפוסתהביתפרנסתאתשכמהעלבנשאההגיטר.בתוךאותונסעה

היהדוי.המעשילשכלסמללהיותהזאתה:אשה

ציירנהםהיהודי.שבנושאההפכיםשניהםרשיינה-שיינדילמנחם-מנזיל

אמונהמלאאחדמצדשהואההידוי,האופישלהצדדיםשניאתשלום-עליכםלנו

מעלהקסבותהפרוסותאתאףוארכלחוטףהואהשניומהצדונעלםגדולבעתיד

מעשישכלבעלהואהשניומהצדרמהאמונהבעלהואאחדמצד ;ההרהשלחן

ולחלומותיו.לדצריםכאילועולםמרחביוכלשחקיםורכבהואאחדמצדקטן'

בשמים.מנשרלוסרבניריםועגוררהנקרנרת.הערנותמןבטבעוישהשניומהצד

אחדכלזה.לעומtו>זהעשוייםהם ;אחדזוגהםרשיינה-שיינדילמנח-םמנזיל

היהודי.הזוגחםביחדדשניהםכבגדף',"עזרמיןלשניהוא

עםדברלשלום-עליכםיש"מנחם-מבדיל"החשובההאמנותיתביצירה

אתשלרם-עליכםלפנינונתןהזהבספרהיהודי.האופישלמופשטיםכמעטצדדים

גלםהואדימינא.הססראעםכמרשלהדשמאלאהסטראהיהודי,שלהאידיאה

ויהויד.יהדויבכללמצאשישראשיים,צדדיםשנישבספרהראשיי·םחספוסיםבשני

דבריםישבאידיאהרקכזה.אחדצדעלנדלונמצאשיהיהאחהיהודיאיןכיאם

היהודיוממוזג.מערובהכלפהשלמר.ת.איןבחייםאבלכאלה.שלמיםמוחלטים

למנחם-אשרוחרקיםלימיםרהצפיההארירירתמןגםורבעל-פיבוישהרגיל

 .נזילשיינה-שיישלוצרת-המבטהיתרההמעשיותמןבושישכמר ,>מנזיל

שלו.החולב"ב"סרביהשלום-עליכםלנרנתןכזהרגיליהדוי

הפשוט,היהדוישלרחבאמנותיתארומוציאםאנוהחולב"ב"סרביה

הואממנחם-מנזיל.יותראיש-מעשההואסרביהוגשמיות.מרוחניותהממוזג

עליושבהואימיוכלבערלם-התהו.כמוהרמרחףואיברבמקרםממנויותרקבוע

ג!באולםמלונו.אלשבהואנערבמזונו. ל!~ידם-יוםנדודוכשהואמקומו.

שמהבבראוכיאםלארץ-ישראל,ויוצאארצוואתעירואתימיובסוףעוזבהוא

כמנחם-מנזיל,גדולמאמיןאיברגםהואארץ-מולדתו.עלומתגעגעחוזרהוא

סוחרחראאיש-המיליונים.איננוסרניהמליונים.מקוםובכלשעהבכלהמוצא

שיעלההגדול.לגורלמחכההואגםאבלהקטנים.רווחיואתומוריההקטןב:מםחרר
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שאפשרוכדרמה,אקצירתניירות,על-דברלרומספרבאוכשמנחם-מנזילבידו,

חייו,ימיכלבמשךשקמץפרוטותיו,אתטוביהמוציאבן-לילה,בהםלהתעשר

טוביהאותר.גםויעשיריתעשרמילירניר,אתבהןשיעשהכדילמנחם-מנזיל,ומוסרן

מןקצתגםאצלומוצאיםאבררעל··כןכמנחם-מנזיל,גדולאופטימיסטאיברגם

החריפותומןהרעלמןקצתגםבדבריומוצאיםשאברכמרדמעות,מתוןהשחוק

בסירת.ובהפתעותבנסיםמאמידחראגםאבלמרה,נפשבעלשלוהמרההחדה

שלרם-רשםובראשונסים","מעשהבשםנקראטוביהמספוריהראשוןהספור

לושחקהאידבכברת,ומטופלענייהודיהחולב,טוביהלישסחפלאים,"ספררעליכם:

למעלה".למעלהפתאםנתעלההטבע,מגדרהיוצאמשרנה,מאורערעל-ידיהשעה

מאשרפחותלאטוביםומאורעותבמקריםהמאמיןמירחהממידמאמידחראסוביה

ברעים.

נסתכלאםשלרם-עליכם,שלגבורירמיתררביםכמרטוביה,גםדבר:סוף

מנשמתקריםברשנמצאכמרמיודענו,מנחם-מבדילמבשמתחלקברנמצאקצת,בר

מאמיןהואשלו.יום-יוםחייאתהחיוהרגיל,הפשוטהיהודיזהרשיינה-שיינדיל.

מקומר.אלהיטבבכל-זאתומחרבונצחינרדדואיש-המעשה,חולםגם-יח,דוכרפו

המדיוםחראהשחוקכאמור.שלרם-עליכם.שלגבריולכא·תהמלוחהשחוק

עמהם.במגעובאאותםמשיגהוארעל-ידירגברריר,רבידביברהעומדשלו,האמנותי

ונמצאהמצוירהדברשלבטבעמונחשחראשחרק,יששחרק.ויששחרקישאולם

ונמצאהמציירבטבעמונחשחראשחרקוישהמראה,החזירןשל.ביסודו

ואינולכלנגלהחראהראשוןהמידמןהשחוקהמראה.החוזהשלואפיוביסדוו

מנחם-עלהשחוקהואכזהשחוקלנר.ולהראותולגלותוכדייתרה,התאמצותצויד

כברלעצמו,כשחראואחדאחדכלגםאלה,שנישיינה-שיינדיל.ואשתומ~דיל

לידיעדמהםואחדאחדבכלהמגיעהשבהם,הקיצוניותצחוק.בנרמעוורים

ראידיאהשגערןככלשבנן,נימי-הצחוקאתמניעיםמתעה,זמירןלידיעדשגערן,

באופךולעשרתחפשיבאופןלהתנועעלונותנתראינההאדםאתהמלפפתקפואה,

מעררוניחרד • 1הוזמןהמקוםעל-פיפעםבכללעשרתרדארישצריךזה,אתחפשי

שאינההילדותית,באמונתוה"ררחנית--,בקיצרנירתרהשחוקאתמנחם-מנזילבנר

על-ידיצחוקתמידבנרמעררולמרחרקוהצופההמאמיןגדר.רכלגנרלכליודעת

שהואובערדאליהם,מסתגלראינורהריאלייםהקרוביםהחייםאתמתחשבשאיברכן,

אםנופל,וחראדוברעלקטניםמכשוליםשמיםהםגדולות,וכובשבגדולותעוסק

שחרא,אחריכזה,שחרקבנרמעררושחראברדאיומנחם-מנזילגלוי-עינים."הואכי

 'ובאשויןכעקבותיוצאאניהצחוקמםכעאחדים•םבפרt:כעודובזזחבפרט 1
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מאמיןלהיותצריךהיהלאלבורסה,מסביבהמסתובבמעולם-המעשה,ואדם:ז.סרחר

ריאלילהיותצריךהיההדברים,טבעעל-פיהוא,כל-כן;למרחרקוצופהכל-כן

שיינה-עםאחדשטחעל-פניעודנמצאזהוכשמנחם-מבדיליותר.ומעשיין.תר

הדי-המעשיהשכלעםבזווגוהמופשטהנאצלהשכל-פלג-גופרשלו,שייידיל

אתבירתוומבליטחברושלקיצוניותואתביותרמגלההאלההצדדיםמשניאחדכל

י-תרירתר.

ממלאהואכימלא,רחב,שחרק-מנחם-מבדילעלשוחקיםשאברהשחוק,זהר

שלרם-שלספר-הספריםזהרתגיר.מכלובשקףהנפלאהספורשלהיסודותכלא.ת

יצירה,פהיצרהואהאמנותית.ויבלתוגדלובכלאלינונשקףהואפהכיעליכם,

ולדמיוניותלפנטסירתהגדולההאהבה :נכחברשהיהמהכלבפועלבהשיש

הזדרגרתןעל-ידישרקריאלית,וראיהריאליתהשקפהעםביחדבאדיר.ולפריחה

האמתית,הקרמיתהיצירהנולדתיח,דוהתמזגותןהתנגשותןביח,דאלהשתישל

שבפנטסטיותהקרמיסמרסכלאתרואהריאליתהשקפהבעלרקקיכרט"."דוןמ.עין

מנחם-מבדילרחב.בסגנוןלקרמיסמרסמקרםשאידכמעטאלהובלעדירדמירנירת,

שנישלרם-עליכם,שלשבכשורנוצדדיםלשניסמליםכשניגםהםזשיינה-שיינדיל

ספרריר.בכלרואיםשאברהריאלי,והצדהפנטסטיהצד:צדדים,

פנטסטישאיברמפנימנחם-מנזיל'שלזרבמזהקרמיבנראיהחולב""טוביה

המצייר.בטבענמצאשהואכמרהמצוירבטבעכל-כןמונחהשחוקאידשםכל-כן.

אתכל-כןמעררוהיהלאומסחריועסקיוספוריר,כלעםלעצמוכשהוא·טוביה

l החוזרדברמשרנה,העריהלומוסיףשלום-עליכםהיהאלמלאשלנר,ימי-השחרק

ששלום-החז"ל",ר"מאמרה"פסרק"בדיחות-הדעת.שללמקוראותרוערשהבר.ובערר
מדירמנשילרלפניוהולןגדול,.תלמיד-חכםשאיברטוניה,שלבפירנותןעליכם

בפעם.פ,עם

שחרמול"מנחם-מנדיל",הקורניםכאלה,יששלרם-עליכםשלספררירמיתר

"טוביהליותרהקורניםכאלה,וישכולם,אותםוממלאביסודםנמצאה:שחוק

צחוקבליאבליוצרם.על-ידילהםובאבצורהיותרדבקהשחוקשנהםהחולב",

לשלום-עליכם.א:י-אפשר

תרע"ו.
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עםהיהקנטוראולם ;ימי-הכיניםשלטפוםכמעט-סופרמלומ.דרופא,רב,
הוכחקראהואבדורו.העבריםשבסופריםבירתוהמודרנייםמן-מודרניאדםזה

כלפינטהכלמדןאיש-החיים.גםאלאהיה,איש-הספריםרקולא 1הרבהושבה
-צלולהדעהבעלהיהמזהיותראבלאחת,לאבושהשתמשהח,דהעוקץ
ב"השכלה".אמיץקשרקשורהיהזהוצמד

גם:כלוםברהיהשלאכמוהעכור,מןכלוםבוהיהלאקנטורשלהסגנון
כלהעברית.בספרותשנזמנווהשקופיםהצלוליםמןהיהסגנונווחרותת.חתרםםמן

כבעדהזהחבליבעדאתהמשקיףחציצה.ללאושקוףטהרובכלינתןשנתןמה
מאליו.כמעטומובןפשוטכךכלבפיונעשההכלולבנה.טהורההיותרהזכוכית

הקרוב,ארהרחוקהעברעניביעלדעובנשאוגםוהשעה,היוםשאלותעלבדברוגם
-ומהתלותיוחרוזיופניניאתהגלידןעלכשפכרגםוחכמה,תורהדברינכתנוגם

במקצת.אטום-פניניברקעםונקיטהור"פניני",כל-כךהכל
כאןהיהבפרדס.מטיילהיהכאילואט,לוהלךנמהלנו.נרתעלאהוא

ואינודברכללמראהכמבולבלעומדשאינובן-כפר,שאיננוהאדםממזתהרבה
אבל'שלם.ביאוראותוומבארשלמההסתכלותנומסתכלאלאדנו,כלעלמתריע
אמונה.לידיעדהמגיעהצלילות-הדעתשיסודהמתונה,השקפת-עולםגםכאןחיתה

-נעוריונימיחוילבאיםה"משכילים"שלתלמידם-קנטורהאמיןרעל-כן

גבולעלבגרמניהוחבריושטקרשלההתהוללותנימיגםובציביליזציהבהשכלה
ההםהימיםשלה"רעמים"לשמעגםעליונפללאולנווהשמוניםהשבעיםשנות

האורהיוםהגדול,היוםאותוהוארחוקכיכנר,והביןידעחראאמנםברוסיה.
האמיןהואאבלברוחם,לוצפושה"משכילים"הבדל,באיןבבי-אדםלכלוהז~חוה

והאדםוהתפתח,הלוךוהשתלם,הלוךהולךהכלהןיבוא.בואהזההיוםכיעו,ד
ישה,חינפשכבעלכיאםהאורה,לקרא·תזר,בדרךעל-בוחרצועדהואגם

האמרנה,חיתהזומדרכו.לפעמיםונוטההשמשכלפיבמהלכוקצתשנרתע
לרוח-בפיוחיתהרזוייבריי",ה"ררסקיבראששעמדהימיםכלקנטוראתשהחיתה
"חירם".מגלירנותבחרנהגםממללא

לעשותבטבעהאיןקנטור,שלבלבועמוקעמוקתקועהשהית:דזן,אמונה
שחוח-האד:םמדעתם,מביניםכברהחכמיםהןנפש.עזוללוחםלקנאיהאדםאת

~ 
1: 
i 

 129ם ,ביוח.אים ,בישאו

בתערהסברתמןסנהשמאיזואוחכמים,שאינםואותםלמשכיל,למעלהעולה

נינה.ולהבינםדעהללמדםצריךבלאום,לארםולחרחררעהואתאישלשנואנשוא

וקהןולהתקצף,להתרגזעלינואםנשמעים.שננחתחכמים,נדברילהם,לאט-לאט

להרענאיםהםשלמהובדעתתחלהשנכונהאותםם,הליכבבלנרהצרוריםעל

שנקצורנדית,רלילעלנרהעולליםבה,למרדדומתכוניםהאמתאתהידועיםלבך,

-פהגםאבלונמרצים,עזיםיותרדבריםקנטורשדברישאלהואתקצירן,את

על-אמונהאותהאחרת,אמונהלעזרלקנטורנאהרפהשלנוןהגערהאותםהתכריע

-באזני"וקולכנצח".היאנצחיתרקדבר,נשרםתלויהשאינהישראלנצחיותדבר

לאגבורה,ענותקוללא-זעםנשבתעתרנוגלירןמעלאחדבערב-פסחקנטורקורא

הנפש,והתרוממותטובהתקרהקולכי-אםחלושה,עברתקוללאגםנקמה,ענותקול

עמדבלבדאחדשלאולנר,לאבותינושעמדהוהיא :וקדושיםבחרמיםטוביםודברים

ולפנישניםעשרולפניהעברהנשנהאמדנוהאלהכדבריםלכלותנו.עלינו

בעינינו!"כחדשיםהםרעדייךשנהמאותכמה

מעטלאמדי.יותרמ·תרןהיההואהעזים.הזעזועיםאישהיהלאקנטור

נקדוהחיתהאולםהתרבותי.שבאדםוהרעהטובומןה"השכלה"מירושתנרהיה

כאילולהובנרגעהמתינותמןכללברהיהלאאליהשביחסקנטור,שלבלנוסתומה

ת.ויעבההנקודהחיתההזאתהנקודהבן-התרבות.שלרוע"לטוב"מעברע~ד
שלוהמתינותלהאזלהכאילושבלנו,זרלנקודהלכאן,קנטרושהגיענירן

דברפהלאופק".מעברמרחק,באיזהטבעוהקרלטרר•האדםעםביחדו;"משניל"
גדולחלקפיפיות.כחרבחדיםהיוושבוניוכדרנרנר.ת,דבריםנמרצים,דברים

העבריתהשפהעלהצעירהדרוחברןעל-דברדניםקנטורשלר~יליטרנירממאמריו

יהדות,בליהצעיריםהיהודיםעלדבריואתכתבצורבוצערכאבובאיזהוספרותה,

ראשון."בכלייהדותבלי

נשםנ"השחר"עדושנקראנשעהשלו,ההתחלהנימיימיר,בראשיתערד

במערבחכמי-ישראלעל-דברמאדחריףמאמרבוהדפיםהצירםקי",עוזרבן"בחרם

עבר,שפתאללבשמיםואינםהעתיקים,העבריםהספריםבעפרהמתאבקיםאירר~ה,
ארתהומרציםישראל"נ"חכמתעוסקיםהזמן,סופרינפיהרבה,ארמעטאםהחיה,

חיתהוהיא"חבת-ציון",ימיכשבאראחר-כך,ישראל".בלשוןמלנדלשון,בכל

שרביצאהאלה,המליםמשתייותרהעבריהמלוןמןידעושלאלרבים,לכסות-עינים

החדשיםהיהודיםעםעזהמלחמהלהלחם-יגליבןברקיוערעם-יחדקנטור

ערב,צלליבנטותרעודמלים".שתיעלכולההיהדותכלאתשהעמידוהאלה,

דבריםדברהספרות,מןכברשהתרחקאחריזקנה,לעתכנרהגיעכשקנטר~

חרא .ט"ר)י",ןדרתחרב("רשפים",ישראל",בחייהעבריתשרןחל"ערךל I!-נמרצים
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כל"אחרידע·תו,לפיהרודפים,מהםשישהצעירים,הסופריםעםגםותתשםדבר
ספרותנואלולהכניסוזרהבספוו·תנוצץחדשכללקחתהאחוות,בספרויותחדש
ישראללרוחהזריםוהניביםהנאומיםכלעםקובו",ועלכרעיו"עלשהואכמו

בידומותחייםכי"לזכור,קנטוראומוההם,הסופריםעלעליהם,שפתו",ולרוח
וכלהמואהתמישנלוקאוהופוסהדיבטעהקשמלוקכי ,הלשון
וניפלדשוקהתכלאמכיומכיו,היודע-הסופרידמתחתהיוצאתדיוספת

ולהעם".להספוותתחיהשלטלהיא-

"מליץ"היהלאקנטורכיהמליצה.לתפארתרקנאמרולאהאחרוניםהדברים
לו.נתןאשווזהוהספוו.ת,הסופרעלימיוכלקנטורהביטכזהבמבטוכלל.כלל

הסופריםלכבודנוגעהיהכשהדברמגדרו,פעםבכללצאתועוזנחהמתון,
בדרכיהםמבזיםשהיוההם,בימיםהרבים"המחברים",עםבריבולבואוהספרות,
כמוההם,בימיםביניהםהיושוביםהסופרים,ועםהעברית,הספרותא·תובמעשיהם

קנטורנלחםאלהכלאתלפניהם.מלאכת-הקודשכיוהכיור,ידעואלשהזה,בזמן
ועלהונה,ובהסברתוהגדולהגיונונכחלשונו,בבהירותלו:שהיוכל-זיןמיניבכל
חמלה,בליהספרותמןגושהואהמבקשים.ובשנוניוהקולעיםבמשליו-כולם
היפההאביבעלאזשהאפילוהרבים,המשוווים-חחוז~יםאתידו,מצאהאשוככל
ידואתאחתלאהניףהואהם.לבםתוךאל"יתדו.תיחם"אתותקעשיריהם,בענן
בהלכותפרקולמזםחספוו•ת,בממלכתהעליוניםהשליטיםהערוכים,עלגם

היפה.והטעםעריכה

שיצר,העתוןמעשההואהעברית,לספורתקנטורשעשההרב,המעשה
כותב"אדםמא.דפשוטהואהבטלנותעםלחלחםחזההאמצעי"היום".מעשה
-ב"חיום"קנטורשלהראשייםמעוזריואחדפוישמאן,כותב-יומיעתרןבשביל

אפשרותלואידשובבכלל,החייםועםחיי-הוגעועםחיי-השעהעםעסקלוויש
רחיהקרקעעל-גביהואעומדאלאפסוקים,ולחלוםנאוירולחיותמליצו.תלכתוב
מליםופטפוטיהפסוקיםואהבתהבטלנותלאותהקץהושםבזהממש,וכותבממש
פעםקץעודהושםלאאמנםהקודמת".בספרותכל-כךשכשתרשומלים,לשםרק

פוישמאן,בקיטדלישנאשגוארוקהמלים,פטפוטיולכלהבטלנותאותהלכלאחת
שלנר.והעתרניםהספריםקוראיהםעדיםהלאלסובה,ובשנרימאזבאכיאבל

לאקנטורמא.ד.תרבותיחיהבעברית,הראשוןהיומיהעתוןקנטור,שלהעתון
הזחחעתוןבגבולותוהיפה.הטובהטעםבמזתנתןבושנתןמהאבלהונח,בונתן

ול"בן-עמי"קנטורשלל"היום"המלים.ולפטפוטילבטלנותקץבאמתהושם
קטןחלקאפילולהםהיהלאובים,סופריםחיולא-"היום"על-ידשיצאהירחון-

ידעו.ו"בן-עמי""היום"שלהסופריםאבלל"המליץ",אזשהיההרב,ה"חיל"מאותו

נ. 31םיכווח.איםיכישאר

לבטלניםדריסת-הרגלכאןחיתהולאלפגיהם,אשואתבמקצועו,ואחדאחד.כל
ולפטפטנים.
שלחשיבותהאתתיכףהעויןקנטרובפיליטרן.היה"היום"שלהחדרשעיקר

למדרגההזההמקצועאתתיכףוהעלהבחטיפה,הנקראיומי,בעתרןהקלההשיחה
יגלי.בןברקיושלפוישמאןשלפיליטרגיםמידנראו"היום"עמודיעלגבוהה.

פלייטון",.שלה"צלרחיתלגביאפילויפים,היועצמוקנטורשלפיליטוגיורגם
לאקנטורשלהפיליטוביםאמנם"המליץ".עמודיעל-פגיושפכויל"גאזשהריק
וקצבלסון-;פוישמאןשלכפיליטוביםדי-צרכם,ושלמיםדי-צרכםהיואמנותייםתמיד
שבעיקרווהאנשים,הזמןהמקום,שלהאחדותחוקאתקנטורבהםשמותמידלא
לרפרףלרובנהגקנטוראדרבא,וספרותית.אמנותיתיצירהלכלסמוכידלויש

 1האוץ"כנפות"מארבעודבריםמעשיםהקרואלפניולהביאלעגידמעבידבפיליסוניו

היתזדזוויפה.חיהשיחהשלצררהתמידבכל-זא.תחיתהקנטורשללפיליטרןאבל
מיוחד:תבריאהמיןעודהיהיל"גשלהפיליטרןשאפילובעודהגרנה,ספרותיתבריאה
"לשון".כולהשכמעטבריאהבמינה.

הידיעהאתהביאש"היום"המקרהלרגלאחרים.חרושיםערדהיורב"היום"
 .•אקסקובהרוסיהסופרלנשמתאזכרותעשורוסיהעריבכלכמעטכיהסלגרפי•ת,

זכתדדהמצוינותהמשחקותאחתכיאחות.ידיעהגםזמןובאותולעולמו,אזשהלך
בעתו-מחלוקתהתפוצההקלסיים,החזיונותאחדאתהבימהעלבשחקהגדוללכברד

היואשוהמסוות,אחת"כיולהודיעמגדורלצאתמוכרחהיהוקנטורהעברית,גרת
אחינובידוהידיעותהמושגיםגבולאתלהרחיב-חיתה"היום",בהוצאתעיניולנגד

מושגים,דעות,הונהכילהם,להראותבלבם,העולםאתלתתענוית,רקהקרואים
יישכיואבותיהם,הםידעולאאשובעולם,ישופתרוניםשאלותועגיבים,צרכים

וארלאאשוהמשכילים,העמיםבחייורעטובישויתרון,חסרוןישוצללים,אדו
גבולאתבאמתהרחיבוכןקל"ז).גלירן ,·אשבה("היום",בחלום"גםאחינו

השלישית(בחרבות"בן-עמי"בירחונווגם"היום"בעתרנוגםוהידיעות,המושגים
אפשסין,,זלמןבידישנכתבהאמן,טולסטויעלמאמוקנטורהדפיס"בן-עמי"של
והואתבקהלנו),לבואאחד-העםעודאותוהתירלאשניםעשושכעבורדנו

מכתב-עתי,לברואנתחלה:לוהציבאשוהמטרה,אללהגיעהואחותרכילדע•ת,
וצוכיהם,.החייםשאלותלכלאםכיחייהם,ושאלותעמנולצובירקמיוחד"שאינו
 .)·אגלירד("היום,ענוית"הקרואיםלמען

ביניהםבעצמו.קנטרושכתבגדול,והיקףורחבבעליהמאמריםהםוביםלא-
המחלקהמאתשיצא(ב"מאסף",המאספים""דורעלשכתבמאמריומיוחדים

ודסיה"יבאוץהשכלהמפיצי"חבותשעל-ידוספרותה"הקדושהשפתנו,,להרחבת

1 
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דג',ב·בחוברתוגםדרכים",פרשת"עלבשם 1אחובריתוב"בן-עמי'/תרמ"זבשבת

"עושי-שלהמושגגנרלאתהרחיבשבהםרבית-הספר"),"בית-המדרשבשם

דומהומדיניים.תרבותייםוגשמיים,רוחבייםרבים,גורמיםלתוכווהכניסהיסטוריה"
ההואהדורבבישלהאוניברסלי,הכללי,הצדאחרינמשךהואהאלהשבמאמרים

ימיהראשונים,הימיםשלבעיקרוהמתונות.עודהתמימותהרבות.השאיפותואחרי
בך-מנחם.

דבר-מההיהה"השכלה",בשמשהאחרוניםהמאמיניםמןקנטור.שלבאורו
שקיעה.על-דברהרגשאתעוררהכאילוהיאשלא-בעונ·תה.זריחהשלהחסדמאור
לשקוע.זמנהשהגיעקודםעודשמשרשקעהואמנם

תר"עה.

קצנלסוןל. •'
י) 5יג iב(ברקי

כמעטממוצעת.קרמהבעלאחדות.שניםלפנישראיתירכמראותר.רואהאניעדייך

ושלדת-טוב-לבמתיבות.אומרכולוומלאים.סגלגליםופניםבמקצתכנדגוף.זמוכה.

ביותר.המבקשותביותר.החיותהעיניםישבוהאלהפני-השלדהבתוךאולםזזנפש.

בעטרההקדקדאתשנסוהזקנה.ענבימתוךבברק-הנוערהבריקוהללוהעינים

ובחרותזהמצדזקנהשללאובחרות.זקנהשלסמלהיהזהשיבה.עטרת·כבדה.

לזן,זוידךאתשנתנוובחרות.זקנהשלגיחהובחרותזקנהשלאלאזה.מ.צד

יח.דוהתמזגויחד·חתאחדו

אתאצלואנחנומוצאיםקצנלסוך.שלמהותובכלחיתההזאתהאחדות

היואלהושניומשורר.היהמלרמזוהלב,המוחאישהיההואבכל.:ההרמוניה

זה.עםזהומתאחדיםלזהזהמצייתיםזה.אחרזח:זרוכים

מקראית,עבריתכתבוהואוגמרא.במשנהמבעלי-התריסיךחיהקצבלסוך

הישךשלוהאבקישניםספריםבאבקיתמידהתאבקהואמא.דורכה:נעימה

מאירההיתההעולם.אתלבווהראהראהבהשדרךשלן,האספקלריהבר.דבקלא

היפהממזתישמא.דדבקיהטהורהבצררהבתךשלוהעתיקותאתגםתמי.ד

למר.דלשםאלאיופי,לשםבכתבושלאבדבריםאףקצבלסוך,שכתבמה.בכל

ברקיאלאקצבלסרך,לא-אחרכתבםשלכאורהקצבלסוך,שלהיפיםודבריו

להשמיענוללמ.דבאהכלכאךגםפירזת.גםפרחים,מלבדיש,בהםגם-יגליב:ך

ת,ויגואליההיצירהבעצםהיאיגליבךברקישלהיצירהרעיון.איזהדבר.:איזה

קצבלסוןהיהזה,במקצועובזה,ובמשל.משלוגרעין,קליפהוצררה.יתרךלהשישזו

השדה",אדני"ביןבדורנו.העבריםהסופריםשביןהגדוליםחאמביםאחדא:מן,

מספוריואחדיםערודצחוק,;ידעהלאאשר"האשהמאחוזתו",גורשאשר"חיובב
ומשכר.מבריקאינושצבעןיקרות-ערך,כפניניםבספרותנויתנוססוהאליגוריים

רמבטיח.רומזאלא

הדמיה,נפשכבעלקצנלסוןאתרואיםאנוובאגדותיוהאליגררירתביצירותיו

עצב-נעים,בשירהמשתפןרן,כליריקןומפלל,רררת·תרועדברלבראשר·כאיש

כל-כךבהירהההרצאההאור!פהרבמהובכל-זאתוגעגועים.כיסופיםהמלא

מתפתחיםמתפצלים,היצירהחלקירכלומפרושהפשוטהשקטה.כל-כןידמתרנה,
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הירצומאתלברבמסותוהיצירהבשרלר,גמרעםהפרחעלייתפצלוכאשרובפרדים,
האילן.מעלהברשרהמכרכר,כפרי

אבוכאןרגםספררתבר.שלהיפיםהפיליטרביסטיםאחדגםהיהקצבלסרז
 •.הבסתרההדמעהרמזהשחוקמןישבפיליטרבירההרמונית.האחדותמןמוצאים

שי...חשפןבהםיששביגרת,בהםוישתמימותבהםישהליריזם.רמזהלעגמן
בהשישאחת,לאחדותהתאחדזהרכל-חריפות-המוחבהםוישהלב,השתפכות

הברעם.רמזהחן·מן

לאחדות-שלווכשרון-הרוחקצבלסוןשלכבפשרששררהשההרמוניהדרמה,
שבכבסן·הסופרים,בידהיהקצבלסרןעולמות.שביכורחושמיזגכן,לידיהביארהו

והואה"השכלה"שלדגלהתחתהרוסיתוהספרריתהעבריתהספרותתוךאל
מתבונניםכשאברמלחמתו.אתחייוימיכלובלחםחייו,ימיכלהזההדגלעלשמר

שעה:בכלמסורהיהכירואים,אברשובים,בזמניםשבכתבוקצבלסרן,שלבכתביו
 ,ובנרןחכםעםגיוים,לאורלהיותההשכלה,שלרהאידיאלההשכלה,שללמסורת

בשעת.אףאו,תועזבלארגע.אףאותרעזבלאהעמים,לעינירכיבתוחכמתואשר
בכתביורקלאהלאומיות.בורחברצדוכאילולכאורהלבוהבראותיצירותיויצירת

חכמי·ואתספרדחכמישלתקופת-הזהבאתושעלצעדכלעלמוצאיםאברהרוסיים
ג:םאלאהחכמה,לאורללכתיועראשרעללמרפתאותםמציגשהואעצמם,ספרד

שלהחמהאתבפעםפעםמדימוציאחראהעבריו·תרביציררתירהעברייםבכתביו
מרפ:אאשרשמש-צדקה,"תזרחערדכיביתקוה,עצמואיתרמבחםמנרתיקהההשכלה
-בכנפיה".

שם.אףהשדה".ארבי"בידשלובספרר-האגדהאףמוצאיםאברזרבחמהתקרת
להיותוכמיההעריגהשאיפה,מלארהראהשדהעלגעגועיואתשרפןשהואבמקרם
מחוברולהיותהקרקעתוךאלעמוק-עמוקשדשיואתלשלחהאדמה,מצמחיצמח
אמת-ארץעללהלחםצורןשאידחיי-בדודים,ש'להטובהצדאתמוצאהואאליו,
ריכולבנסיםדאגתלראידבנסיםלושאידעםרבדם.שדהשלגבולותריבולריב
השטיךבידלקרואישזהבספרוררמה.בידוהאהבההשריוןדגלאתלשאתהוא

עtככיהשטין,בתרןגם-אחריםרביםובמאמריםוצירו'"אולימפוסרבפיליטובר
 ,..חשאיברשמיהוא,יזרעאבלחי,איברהתלושאמנםבנצחיותו.יותרבטוחכזה
מת."איבר

איש·"נחוםאתלסמללרלקחרכ"משכיל""משכיל"ימירכלהיהקצבלסרזאכן
לעולם,מתיאששאיברהמצבים,לכלהמסתגלכבסים,ומלומדהמנוסההאדםזר",גם

שבר~והמאירהטובהצדאתתמידרמרצאעליו,העוברוגל,גללכלואשרמרכיןאלא
זחגם-זן,אישבחוםבחזוןאליובאהיהקצבלסון,לנרמספרצרה,בעתתמיד
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שחין",מלאגרפווכלרגליומשתיקיטעידיר,משתיגידםעיביר,משתי"סר~אשהיה
המאירהצדאתדברבכללראותחדללאמקרות,חדללאהתיאש,לאדבכל-זאת

לפנילפניונגלתההרוסיים,מפיליסרנירבאחדקצנלסוןלנרמספרזר,תמונהשבו.
היפיםוהחלומותהתקרותרכלברוסיההפוגרומיםהתפרצוכאשרשנה,וחמששלשים
פעםבגרזואליו,רקוביםהולכיםשאברהארד,ועל-דברבת-השמיםההשכלהעל-דבר

קצבלסרןהתיאשלאאזרגםכל,לבאתאזאחזבגולה nה"חשכלהמחייהיאושאחת,
שוב,לפניונגלתההזאתוהתמרנההחשכה.ענניבידהאורקרניאתלבקשחדלו.לא
בסהרנו'בהיכלגם-זואיש("נחוםהאחרוניםמפיליסונירבאחדלברמספרשהואכמו
ויזרע-חלי","איש-מכאובותשלזותמרנהחאחררנרת,בשביםו )'הכרן , n"מולדת-

שלהסמלהעולם,לכלוהתקרההנחמהואתהעולםלכלהרבהאוראיתבקוברהנושא
הימיםכלזהבאופןאותולותהליהודים,אשרההשכלהותקרתהיהודיםהשכלת
לעמו.חזיונותוחרזהכסופרחישהוא

אחר,כברהיההזה nה"משכילאבלה"משכיל",מןהרבההיהיגליבזבברקי
-והיהקצנלסרןשלידירתחתוהתרומםהתעלהגם-זו"איש"נחוםשלחספוס
.המרכיןהאישמצב,ולכלסביבהלכלוהמסתגלהמתרגלהאישזהטרגי.לספרם
רגבוגדלכקנה,הרןהאישזהלסרנה",זר"גםרארמרעליוהעוברגללכלואשר
רתש-כח,כזקןלאקצבלסוןאותרראהשבהוחמששלשיםלפניעודלגבור.דהיה
העוזהכרתאשרועיניו,בולסחזהונכח,נטויותזרועותיואשרעוז,מלאכ"גברראלא

מתוכו",הואחזקכיבחר,"זה-זהבעל-נחאולםיביטו".לנוכחמהן,נשקפההפנימי
שבטואתעלירזככתרסבלועולאתהנושאסוכל.וכאבו,אתהכובשהוא,גבור

הנוצץארו."בזראותראבלאורה,כתרואשרעלנושאהואמלכים.כשבטהמעונים
כחביתויתריררידיםבועקיםלרמסביבהזקן,ראשעלאשרהקשת.צבעיבשלל

קוצים."שלהואשלראשוהזררוח".כלאל
בר-נהלומשכבר-הימים,מיודענוגם-זו",איש"נחוםאתקצבלסוןראהכה
שלהזראתהוסיףשלולכתר-האורהאותר.מתארהוארכןואשבר,עלההשכלה
ואיברסובלזהגם-זר"איש"נחוםאחרת.הבעהפניולמראההברתןרזההמעונים,
מרגיששאיברהמת,בשרבשוראידכל.עלמתנחםהואכיאםמכל,עיןמעלים

לעולם.יכלושלאעדמרובים,כל-כןזמיראבלדם,הנוטףחי,בשראלאכאיזמל,
רכליצלחלאעליוירצוכליש"כלישראל,בצחירתשלמרומםלסמלנעשההיא
הגאוהאתבקרבוכאזנושאגם-זו"איש"נחרםירשיע".למשפטאתרתקרםלשון

לארמי.לסמלונעשההלאומית
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בתורתרגםאותםחברהואדורות.שניברוחווחברקצנלסוןאחדכן

חכמינרכילהראות,גטיהלקצנלסרןגםחיתה"משכיל"לכלכמוהמדעית.זבעבודתו

ידעואבריו,מספראתלמנותכדיאדם,גרפתלשלוקידעובמדע,פרקהםגםידעו

זו,לפרשהנה.גיעםה"משכילים",אםאבלחכמה,ובכלוברפואהבאנטומיהפרק

וקבל'שלולסביבהתמידברחוהיהאדםמכללמדעמנוכילהוכיח,משתדליםהיו
הדרןאתלהראותתמידמתאמץקצנלסוןהיהוחכמתה,השפעתהאתברצון

לנו·המיוחדאתגםלראותנטההואקדמונינו.בזהלהםשכבשוחדה,יומה

על-מהשהוספנוזהאתהחסרים,אוהיתריםהקריםאתולהבליטהאנושיתבתרבות

מודי-עהואמיוחדהבגארהמהם.שלקחנוממהשגרענוזה~אתאחרים.מאתשקבלנו
חכמינו·בדקוולהלכהלדתהנוגעים"בדבריםכיאברים","רמ"חספרובראשאותנו

שבימיהם"~והיוניםהרומיםוחכמיסופריעלגםבזהסמכוולאבעצמםרבבעיון
כיהיהודים,שלוהטהרההטומאהחוקיעל-דברבמאמריולהוכיחהתאמץזכך

מהחרקים·נבדליםוהםהפרסיםתורתאליחסכלמשהשבתורתהאלהלחוקיםאין
העיקר·שלפרסיםזה,על-ידיהמיוח,דה"רןח"על-ידיהפרסיםבתורתלהם.הדומים

יtב'יימחעל-ידיעוברתחומרית,היאהטומאהשלעבריםבערדח-הטומאה,וי

שור,ה.י·עםלמלחמהיוצאהואזובדרןבמשא.אובמגעהמטמאיםבלתי-טהורים,
תרות.עלהיהודיםשלוהטהרההטומאהעניניאתליסדשאמר"החלוץ",בעל

כפיוטהרה,טומאהשללדיניםכיקצנלסון,מורהגםואםוהשפעתה.הפרסים

מתאמץ·הואהפרסים,לתור·תיחסישוהתנאים,הסופריםבימישקבלוהדמות
חרקים :שליליאלאחיובי,לאלרובחיהחזההיחסכילהוכיח,

וממנהגיהם~הפרסיםמןדלבהלכדיונגלו,בתערורביםדויניםנחקקורבים

היהודי;םכיולציין,לראותנוטיםחיהשח"משכילים"מהכאן,גםאפואראהקצנלסון
בכל-זאתכיוהראה,ראההואאבלמאחרים,נבדליםחיוולאבעולםבודדיםחיולא
ם.ידחיימתמידחיו

גםלמצואישקצנלסוןשלברוחוהדורותשנישלהזחהחבורעקבותא_ת

בשבו:תהחושי(ב"ווסחוד" nרהצדוקים"הפורשיםעל-דברהמעדיתבעבודתו

הנוצרים.החכמיםכנגדלצאתוהתעוררלאומיתקנאותשםלבשהוא .) 1897-98
הוא·גדולהובחריפותהעברית,המסורתנושאיהפרושים,כברדאתלהורידהבאים
וההקלה-חתקוןשלוההתפתחות,ההתקדמותשלהנושאיםחיוהפרושיםכימראה,

ליאגםאםומחמירים.שמריחםעלקופאיםהיושהצדוקיםבעודהעם,ממשא

היסוד·אתכידוע.שהניח,גייגר,שלבעקבותיוכאןיצאהואלאחרים.אלאלעצמם,
הגרמנית,בלשוןשחברוהפרושים",ו"הצדוקים"אררשריפט"בספריוהזאתלהשקפה

קצנלסון·יצאבזהגםאולםשב"חחלרץ".העברייםבמאמריורכן

i 
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הפרושיםחכמישלוההקלותשחתקוניםבסברו.מתקן-הדת.גייגר,שלבעקבותיו

רחסמיכרםבתורהיסוד-מהלחםומצאובקשואחר-כןורקלהקל,מכווןבכזונתב.עשו
אסמכתא.אלאבואידכיבעצמם,שידעוהקרא.עיל

ולפלג.לחלקחרבהבטחלאאופןובכלתמי,דוחבראחדכאילוקצנלסון

"מוטיביםבגונז.חיהחתנ"כיתהפרוזהשלהרןוהכגוןמקראיברוחונשארכ:עיקר

ובכל(ברוסית),קצנלסרןשלהראשוניםהדברים-שבכתבהיובפרוזה"התנ"ןשל

חזה,הגגוןהמוטיב,לומס·תלסלהשירה,ממיטבלרובבהיששאמנםשלו,הפרוזה

דייקה"משכילים"מןכרביםשירי-ציון.אתב"שירת-הזמיר"לוהמסלסלנזמיו

לשפת-חלב.לוחיתההזאתחשפהאולםחתנ"ן,בשפתלכתובקצנלסרן

כספריכולה,הספוגהשלן,ב"שירת-חזמיר"חרבהקצנלסוןשפןזהלבראת

שפוכיםכולההזאתהיצירהעל-פניולשירת-צירן.לכתבי-הקודשאהבהלפנים,מאפו

יפיםועבודת-האדמה.האדמהעלחרביםהגעגועיםגםקציר,שדהעלהטלכ:נטפי

"נעיםעמרים.והמעמדיםהקוצריםמחםיפיםאבלהטבע,מראותהזאתביצירה:זם

ממנן,ונשגבמררםערדממנו,נעיםעודאבלהיער,בסתרשםהטבע·מראה

ממנוונשגבמררםעודממנן,נעיםערדאבלהיער,בסתרשםהטבעמ~ראה

אמת.התפעלות

מקבלתרכה,היאשלמה,הנערנפשהזאת,השירהשלהמרכזיתהנפש

לא-ממשית,קצת,היאארירית-עצםחסרהנח,חסרהשהיאישמתפעלת;השפעה,

השלמהההבעהאתקצנלסוןמצאבמקצת,חאליגרריתבזרבאגדה,אכןאגדית.

הואיח.דצמודיםכשהםוהרעיוןהמראהוהצרדה,חתרןחלנוכאןכילרוחו.בירתו

מכלהדשיםהתפוחיםהיותמידלאראםכסף,במשכירתתפוחי-הזהבאתלתתידע

האמתשגםזמירן,שלבמכסהעליהםולכסותיפהעטהמאותםלעטרתידעוכל,

פעולתהאתותפעלחמסן,מביןבהגלדתהחדש,באורתאירוהידועההפשוטה

האלי-שלהחוזיםמאבי-אבותרקה,פטרשללעצתובזהלשמועידעהואונחרש.

ברקמתהמציאותאתליפה"ישכיזו,אמנותשלהגדולהחרקאתשחקקגוריה,

באורהאמתתאירחמסןאתשיגלוובשעהזמירן,שלבמכסהולכסותהצ.בעים

בהמצאה".עלינותפעלנחפ-רשה,העמלשירבהיותרכיהביר,

קצנלסוןכיהכבדיםהתותחיםשלהיריותלקומעבראלינוהגיעההשמועה

זבת.

תרע"ו.



פריזסמאןדרו

ואשרומאמר

א

שהביאקטן,קונטרסבוורשההדפוסמכבשמתחתיצא·תרמ"גמימיבאחד
גפריתמלאשהיההקונטרס,שםהעברים.הסופריםבמחנהבהלהלידיכמעט
דודהיהובהו""תהושלהמחברובהו"."תהוהיהאכזרי,שחוקורעלואש

וגםוספורים,אחדיםשיריםאור"וב"הבוקרב"השחר"לכךקודםשפרסםפרישמאך,
ושבעצםובהו"ה"תהומןכלוםנופלהיהשלאאחההיההמאמריםביןמאמרים.

"ממסתריהיהההואהמאמרשםלו.המשךמעידרקובה'ו'ה"תהוהיה
ואבני-בליסטראות,חציםמיניכלובותר"מ-תרמ"א),אור",("הבוקרספרותנו"

ראש-שעה,באותההעברי·תהספרותשלהראשיהגבורבגדערוכיםשהיו
בדומהלבואיךשאוליההוא,המאמרך.סקיבלסמוהשמבךץופהמדברים,

שעשההרושםאתבכל-זאתעשהלאפיפיות,ובעלממורטח,ןלדבורהיוםעדלו
איתןאזהיהסמולבסקיךשלשמעמדומפניאוליאחריו.שניםכש·תישבאזה

משא·תו.ידיחוגדול,כשרוךבעלואפילומתחיל,שצעירבספרותנו,מדייותרובטוח
העבריתבספרותבהרגשהיההפשוט,המנהגממעשהזהבמאמרהקוראיםראוואולי
אתשופךעוזרו,אובישראל,עורךהיהטובההזדמנותבשעתכיזמן,אותושל

גוטלוברשלאור"ו"הבקרלדוש","כעפראותוועושהאתו,המתחרהעלכעסו
דברעובר,גלרקבזהאופךבכלראוהםסמולבסקיך.שלב"השחר"אזמתחרההיה

שהת-והגלהמתמידלדברהיהכאילווהמקרהובהו"ה"תהויצאהבהאבלארעי,
באשקבתמאיזהכאילודומההקטנה.הספינהבכתליוהכהוהוסיףהכהרומם
חסהלאהקטביםעלוגםהחלבגדוליםהואמקומו.אתשםלועקבוהמחנהלתוך
סמולבסקיך,עלנחתהכברהעלםידהבקרות.שנסתחתהעבירכולםאתעינו.
פירובשנסנקהמיואת-הארזעלרייפמאך,עללילינבלרם,עליהל"ל,על

ו"המגי'ד',"המליץ"מכ·תבי-העתים,שביעורכיבמחנה.החרדההי·תהכזאת
אולםהזאת;המחברתעל-דבראצלםנתקבלורביםמאמריםכילקוראיהם,הודיעו
גדבברובםערוכיםהיוכיאףההם,המאמריםאתלהדפיסכנראה,חששו,

הסתפקמפני-זהמחברו.ואתהקונטרסאתיותרעודלפרסםשלאכדיהמחברת,
אחדבמכתבב"המליץ",עוזריוונגדבגדוערוכיםהיוהמחברתדברישרובהארז,
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וכשהתרבוס"א.גליון , 1883שנתל"המליץ"כהוספהשנדפסלילינבלום,של
נגדב"המליץ"בעצמוויצאהארזעודהתאפקלאוהלפידים,הקולותיותרעוד

עוולידע"לאבשםקצרבמאמרפרישמאך,דודהמחבר,ונגדשפירא,י·א.המו"ל,
עתהעדלעצמוחשבכיהודיע,בו .)ד"צגליוךהב"ל,שנה("המליץ",ברשת!"

אבלבשנים",ממנוגדוליםבכדיראשרמשולח,נערעם"להתרכחלפחיתות-הכבוד
שדנים,מסופריםרביםמאמריםהאחרוןהזמןבמשךזהעל-אוזרתכברבל 1של"כיון

שא.זה,לימיםשבצעירהארז,אומרזלזולותרן-כדיעו.ד"לחשותלדאי-אפשר
בספרתלעבודכשורך"אוליהיהמני-דרך,לפי-זעתר,אותר,הסהשפיראי·

במזהשהיה"המגיד",עררךשלדבריואליותרלבלשוםהראוידמךהעברית".
אולם 1רבהר"ה"תהרעל-אוזרתרביםמאמריםשקבלהודיע,הואגםבייסרלי.ידועה
קרוא"היה-"המגיד"בעלאומר-האחדהצדדים.משביאותםקבלהוא

גרמניתבשפתהבהיירהבובספרותנו!בשמימזהירכרכבדרךנפשר:בעליצות
משחתשדרקלבר:מנהמתאחרצועק"לעומתועברית".בשפתאךמישרפו

ואכן .)ח"כגליוך , 1883("המגיד",כאלה"ובהרתהודברילכתובירכלומלך-בלהות
זרבספורתסופרלהיותשבאמילכלבספררתנרמאזפרישמאךהיהכלהרת""מלך

מלאשפירמילכלקצרה,וזעתרארוכהשלשוברמילכללך,איךדכשרוך-סרפרים
פרישמאךהיהאלהלכל-לדאידקסבותואפילוגדולותשמדברמילכלריק,ולבר
ועמקספרותנונחלרהבהשראהעתבכלההואהאישועלהומלך-כלהרת,נוראשד

האישרעלה-הולן,שקולםואילני-סרקוברקניםקוציםוהעלופתאםגאוחיינו
שמאל".ועלימיךעלמכהוהואבידרהחדרקרדרמלומעיורממקומרההוא

אדרושהירסבערוזבזהקזחדיבלאאםאניחיתהיה!לא"היה
לכם,אשרהמיוחדהשכלואתהחךואתהטעםואתהחךאתמלפניכםלהסיר.מעמכם
הסוג".הטעםאתלכםולהפוך

ב

השנים,באותךחלדפעולותיווראשיתבספררתברפרישמאןשלהראשונהזוכר
הקוצר."לידוחכרמדייותרמלאותה"השכלה"שלהמלאותהשבליםבעשרשבהך
התקופהימיאתהחדשה.התקופהשלהראשוניםהצעדיםגםאזנשמעורכבו

זתם kמקדימיםואיךהראשונות,הפוערתמשנותלמנו·תאבררגיליםהחדשה
ראשיז.הראשונים,צעדיהאתימצאבוחנתנעידהמס·תכלאולםתר"מ.לשנת

ליליבבלרםשלספרראתקודם-לכך.אחזרתשניםעודהתקופהשלצעדיה,
שלהגדולכ"ודוירקלאלראותאפשרתרל"ו,בשבתעודשיצא"חטאת-נעורים'',

 nהלכשה"התפוקתלשלוןגהיוןוכאלאהתוהה",חשיםברצלפחד
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הiיט~הימיםכלבוררי".ופתחהקצהאלהיאשקרבההרגישה,כאילוהיאל.לכב
לסרפדינו,.היוחשבון-הנפשימילמספרנו,הארבעיםשנותאמצעעדתרל"רמשנת

לךויכ~מאדקרוביםערדהיושאמנםדרכים,מחפשיםהיושבםוהצעיריםהסרבים

היוספרותנובימתעל-פניפרישמאןהתראהשבהםהימיםהקודמים.ה"השכלה"
היה·רפרישמאןבערבוביה,בהםמשמששהבללתקופה,תקופהשבידימיםאפוא

סרלאשחדה,יומהדרכועלשלן,עללעמודידע,ובכל-זאתרךנערעדראז
-והמליציהנבובהריק,במובנה-ה"השכלה"שלקברניהשבידבוראיה.בממ

בימיםפרסםאמנם-בעצמהעמהבלחםלאהואפרישמאן.אתגםלהעמידעלינו
התקובים-בדתאתלשחוקשםשבוואבי-זקני","אביבשםב"המגיד"מאמרההם
א:תירושתה,אתולכלותאחריהלפארהרבההואאולם-ה"משכילים",של

חיבותרה"חכמות"ה"ידיעות"אותןכלואתמאהטפלהשנעשתהשלה,"המליצה"
כל-כןהרבולמספרנווהארבעיםהשלשיםבשבותשסרפדינוה"משכילים",של
צדועלעודעמדלאהישןעםבהלחמואולםכלל.לצורךשלאלרובבהן,"התהדר"ל

ששט-ףהזרם,עםבסחףלאהואמשאותיר.עלשנבנהחדש,ו·תואשלהחדש,של

לעצמולושהולךאדםהרבים,ברשותיחידבשארוהואספרותנושדהכלאתמאז
המיוח.דבשבילו

-יהאמןברישאלאבלבהגדוליםכשדוברתבעלסרפדאיבנופרישמאןכי
אנשיםבקרבנוישכייעדלהדגיש,ישהזההדבראתבספרות.הבולסתתויש

הם.מעטיםהןאולםבספרותנו.כילד-שעשועיםהיוםעדפרישמאןאתהרואים

אותרזהפרישמאן,כמונתחלה,עליהשעמדומדרכם,סררשלאבספרותנו,האנשים

שלם,אופימידאישיות.שלשלמרתמידדי,מתריוגרותבמיוהרה,נגררתעל
ברייתו.מתחלתושלםגמורכשהואבאהואאלאהתפתחות,אפילואצלואידשכמעט

שוניםיסדוותערבבהישאלאאחהגרןבתרקאינהפרישמאןשלאישיותואמנם
צבעים·גםמאדגדולחלקבוראילוקחיםהאלההצבעיםביד :צבעיםשלומזיגה
וחלומםהמיוחדרמזירםהילדיםמחןהרבהישפרישמאןשלבפרצופו ;ביותררכים

אתמרכךרזההרבה,לשחקהואדעיווהרבהלשחקאוהבפרישמאןהתמידי;
הילדותמדהרבהבפרישמאןיש-וחירותקלותשלרוחדבריועלומשרהאפיו

עליכם,.יניףפזבחרבות,גםהמשחקזה,ילדמפניהזהרוואולם-הילדן.ת,ושחרק

זרועו."אתלכםה tרירזחרבואתמשחק,כדיתוך

יותרעודאלאפרישכזאן,שלהאופישלמרתמתגליתבלבדדבריוב·תרכןולא
לשובראתשינהשלאכמעטפרישמאןשלו.ההבעהבאפני-דבריובצורתמזה

ביפבאעיקרייםשנוייםחלולאאופןבכלבעברית,הגיונותיואתלהביעהחלמאז
שלמה,אחתלחסינההסגנוןאתשעדשיםהדבריםאותםבכלשלו,הסגנון

ז
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אפיועלמכליותרמעידזהוהןנאלף.אפילובטלהשאינהעצמה,"נפנילבדיה
פר,הסושלחספוסגלוילידיובאהרבההתבטאבפרישמאןכיוהמתמי.דהקבוע

בסגנון.בעיקרהמתבטאהעצמיותהיאזאתל"מה".אצלו,ודם ...איך"ה  '~ '"'ש
רה.צוב

ג

מיהיהבעיניך.קלזהדבריהאואלרה.וצה-מןאבעיקרהואפרישמאן
פארם").איזס(טאלענסהכשרוד"-"בצררהכי-כשעתר.גוצקובקול-שאמר

ב.תוכלהיודעאדםשהואהמשמעות.מןישרפוסהמלהשלהפשוטבמובנהגם
יש . 1ביותרוהשלמהביותרהיפההצורהאתשבכ·תבלדבריולתתידוע-היינו

מלאבטריאותםמבטאהסרפדאבלבמרת-מה,להםמתכווניםאחריםשגםדברים
לבוש.להםרבותןהסופר.שבאעדערסילאין,דאזלידכשמתיזבבחינתהםושלם.

כלפרישמאן.עםלהתחרותהיכוליםהסופריםבספרותנוהםמעטיםזרבבחינה
מלאכתבכל.ומהוקצעשלםדברהואמפיליטרבירפיליטרןרכלפרישמאדשלמאמר

ולחן.ליופיעתהבספרותנוכמוהראידפרישמאדשלבניד-המשפטשלמה.מחשבת
ברישפרישמאןשלזהומשפס,חרקסדר.כולוהואאחדהעםשלבבין-המשפטאם
קלי·סימרהואפרישמאןשלרזההגירני,הואאחד-העםשלבביבוובעימות.חד

לתתתמידפרישמאןדרשהעברית.בספורתרפוהסשלחספוסיכבא-נחו
שלהראשיכעורקהספרות.כיעת-מצוא.בכלוהטעיםזולספורתשלמהחירות

הדבריהיהגםולוא-דבראחריהנגררדברמידלהיותלהאי-אפשרתרבות-עם.
כי-המטרה.אלדרךלתכלית.אמצעירקלהיותלהאי-אפשר-מאהחשובההוא
שר:פרישמאןלעצמה.ותכליתלעצמהמסרהלהיותהיאצריכהאם

~י~ם~םדחדת~rךזy'בדת~ס,~נדת,לילנג.יל

נדת. 7?-ך~·ןך~שדתך~שדת,ליי?ה V.1~לת
ל;:ובדת.~ש W ~ 1' ~ Mת• 1;:זנ:ילםבלילזרא 1

 • • •:;זז

טובזהרגשטפל,היאואחרתעיקרהיאזרמחשבהלאפרישמאןעל-פי
שתהיההעיקר.כי-אםפסולה.אחר·תוהתלהבותכשרהזרהתלהבותרע,אחרורגש

היהלאלפינוהברת.תלה-וההתלהבותרגש-הרגשה,בחשמהמחשבה
פהעדואמרר:בבית-המדרשחרבשנעצואלהבידמעולםפרישמאןשלחלקו

שריפם·"רעדבמחברחרשפוהלםיווהגרמניהםרפרדבריואתבזההרהיב 1

 .)ט"למחברתגעזעלליטאפט"•יע i "(נטטעללער"
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השעריםאתפותחהיההספרותעלהממונההיהשהואבמקוםתוסיף.ולאתבוא

למ-הואויודעלדבריותוכןשישמיכלכברר;ש·תרכרמיכליכבסאומר:והיהלרוחה

ומבין,היודעהואכילתורה,עיקריםמעולםהעמידלאפרישמאןזה.לתוכןצורהצוא

הואלה;פניםושבעיםמבי-יםרחבההיאלכך,כדאיתהיאאםתורה,כלשהתורה,

לגמור.אפילוראויאיברואידוכולההתורהשהיאתורתו,עלמעולםאומרהיהלא

'אובדתתקוביםבעדברלין,השכלתבגדאוברליןהשכלתבעדהואשהאדםמהלא
זה.כי-אםלסופר,אותועושהחבת-ציון,בגדאוחב·ת-ציוןבעדבדת,תקוביםבגד

האירופאיתהצורההיאזאתלבו.מחשבותלהביעויודעחושבלבבעלשהוא
שלבר.לספרותלתתפרישמאןשאמרהחדשה,

ד

ביד-לאאםאבי,"חיפסוקו:אתאבופוסקיםמערבי.לכאורההואפרישמאן

החןואתהטעםואתהחךאתמלפניכםלהסירמעמכם,אדרושנטויהובזרועהזקה

אתכי-אםמיוחדים,ופסקי-טעמיםמיוחדטעםלאהטוב,הטעםאתלכםולהפוךזכו-,

אפואהואמערביהמערב".ארצותיושבילכלהמשותפיםפסקי-הטעמיםואתהטעם

היאממוזגהפרישמאןשלזומערביותכמהעדהדבר,בפלאאולםפרישמאן.

כאילולבובדמהשלפעמיםאלא·'בלב,ןזוולאגמורה.כמזריחות

ב"טעם"דבריו,שלהחיצוניתבצורהרקמתבטאהפרישמאןשלהמערביות

שלושהמזרחיותבעודהמערב",ארצותיושבילכלהמשותפיםוב"פסקי-הטעמים

האדם.רוחש,פבלהוקראושישזוצורההדברים,שלהפנימיתהצורהאתתופסת

מג-איבהמגשימה,איבההיאאריים.יסודותכללבהאיןפרישמאןשלששפתודומה

מטיףאומשוררמספר,הואפרישמאןזמר.מעידכולההיאמלאהאלא.בילה,

לשרטטגםדרכוואיןהדבריםקויאתלהבליטדרכואיןמצייר.איבנואבלדברים,

אומשלעל-ידיביב,על-ידילהשפיעלגזם,לפאר,להגדיל,דרכוואדרבה:ולהגביל,
הלבבות.תפישתאלאאצלו,העיקרהיאהעביד·תפיסתלאפתגם.

היאאגדית.היא-האפיקןמןבושישכמהעד-פרישמאןשלהאפיקה

היאואיןיםקצומאינםיסודותיהה.שעמה-וופסבבשיחה,בדבור,תלויה
הפנימי,היצרת.ויזבמהיאשלההתרבותבכלרב.שטחלכבושמבקשת

גםהיואלהלנושא,לוהיואלה-לבבוושבררןהכמוסיםמארייוהאדם,תאורת

מאזיניםהקרובה.וסביבתואדםביןלחברן,אדםבידלאיש,אישבידבספורירלשיחה
תמרנהאיןמבריק,מראהואידמסביבפהשקטאיזההכוכבים.רעדיםהשמיםכאן

כבפי-רוח.עלהמתבשאהארברבבהפההמשתפכתהיאהנפשרבת-ארן.

האנשיםואתההואהיוםאתימים,ארבהכחולראםאחיההרבהשבים"ראם
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ולאהדבריםימחולאלנצחלנצח!אשכחלאבעשהאשרהמעשהכלואתההם

מרצהכךלפני".אלחכליעלוכענביםאשרוישלבי.מקרבההםהאנשיםימושו

ד>במשךזכרבאיזהבזכרהקדמה,איזומקדיםחראאותם.ומספרדבריואתפרישמאן

הואחורזהפה.מןשיצאהקולעםהדבור,חתוךעםכמעטאחריובמשךהוא~חריר;

מסורת,שלחוטאלאחזההחוטאידלרובבלתי-בראה.חרטעלכמרהדבריםאת

מאמה,ראמהמאמההדבריםאתקבלה"אמיאיש:מפיאיששבאמרודבריםשל

דבור,שיחה,קול:אלאתמיהכאןמראהלאוכר-".מזקנתהוזקנתהמזקנתהזקתנה

-אמירה.
הצורך,דיוציורייםריאלייםפעםאףשלווהספורפרישמאןשלהציוראין

וישבפלאריתמוסמלאהואאבלרהציורות,הפסלותמןבראיןשלווהשיר

שלומתכונותיוכתבי-הקדשמשירתבהםישהלאהדבריםאלהוכלעיון.ובו

ספור-אלאעיקר,מעולםבוהיהלאלעצמוכשהואשהציורהתבכ"י,העברי,הספור

"האשחאללבששמובספררתבן,הראשוניםמןשהיהפרישמאן,ה.עשמה

זהפרישמאןגבררים,ולאגבורותישספורירושברובאתנו,החיהזראלהענויה",

וחייה·המיוחדרוחהאצלוהואוהעיקרהאשה,בפניהרבהלהסתכלדרכואין

המיוחדים.

החיצונה,הסביבהלאח,ווהאלאעיקר,הואחומוהלאלפרישמאןכי

החיצוניות.לסבו·תערךכמעטנותןהואאידלפיכךם,יימיבפהםייחהאלא

בשמתמקורהנובע,הפנימיהמעיןלוהואהעיקרכי-אםוהשפעותיה,לסביבה

ארחרתיהדלדעתהתאוהתכליתעדבא"מיולאן."הואמאיןיודעשאיןהאדם,

מס-באחזפרישמאןקורא-יספור?".""דרכיוואתהאדםלביצרבסודעמדמי

היצרדרכיאתלספורדרכואידהרביםספרריוובכל-ומקטרתו")("אישפוריו

ופעולותיו.נחולעצמו,כשהואהיצראתלדעתהואמבקשכי-אםן,צאיומו

ועלילות,מעשיםאלאי·תכלית,עלהומסובב,סבהבהםאידפרישמאןשלספוריר

בערפל,וטמוןכההדברמקרית,לרובהיאשלהםהראשונהההתחלהומקרים.דברים

יצרקטבה,תארהקטן:יצירפתאםובמלטיצאהאדםשבנפשבסתרמחבאמאיזה

כמרוגדלהולךהואובהתגלגלובפלאה,במהירותלעינינוומתגלגלהולךוהואבסתר,

עלי-אדמות".האדםחייינופצושאליוסלע-המחלקות,למיןבעשהשהואעדמאליו,

כאילופעםנתגלגלהלמוסיקה,חזקהגטיהבהשחיתהעביה,צעירהבערהר iאי

שובהביאהזהוהמקרההנפרדים"),"ביום(בספורהיהודילרחובמעבראלבמקרה

אחתשלשירתהקולא·תאחתפעםששמעהעדלן,הדומיםרביםמקריםלידי

ובחיי.בחייהכל-כךוקשותכל-כךרבות'תוצאותהיוהזהולמקרההמזמרות,הנערות

היארגםאחתבערהאהבבבית-הקברות")(ב"כהןאחדבחור-ישיבה-משפחתה.
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החולירהומחלתזאתרצהלאהאלהיםא,ולםחיקו;אלאהבהמשיבהאוליהי·תה
ללאותהח ...ל .כיפתאםאיננהוהנערהבארץ,חיתה , " i ' \יt ,דוד-"אבהים

מבלתי-יבלתומותו.אלהתפללביוםשנעוהואמת,לא-הגבורשםכך-יעקב
שםהולך,שהואמקרםובכלבביתהמקוםלוצרכיויהיחייו",משאעודלמלט
הנער,התנפלושםבית-הקברותאלבעצמו,זאתשהרגישמבליפניו,אתפתאם

אשרהעפראתולחונןהמקוםאבניאתלרצותהמתההנערהקברעלכהן,שהיה
גבר,דו,דכלהאמיןיוכללא"כי(מיכ"ל):המשוררדבריאזעלולבוועלתחתיו,

הגעריעשהוכןבקבר".מבלותלקוםתוסיףלאכינבלה,ובאבנהמתהרעיהאם

כהןיספר:לפהופחהעירכלותרעש"ותגעשהדברנודעופתאוםרבים.ימים

שחיתהמישראל,אחתנפשתעקרכישגרםהואהזההקטןהמקרהבבי·ת-חקברות"".
בבאולאבזהלאמנוחלהמצאהולאהימיםכלוסחופהזרויה רביםהםוכן- . '

עוודלנהר""מעבראחד",לילה"בןשערות","שתיכמופרישמאן,שלמספוריו
פתאו~המתפוררתהקטנה,פת-השלגאותהכעיןרקהראשוןהמעשהחיהאלחבכל

עריםמחריבהשהיאעדדרך-גלגול,ומתגדלתבמורדמתגלגלתוהיאהחדמראש
שלמות."

ח

המעשיםהרבות,והירידותהעליותלעצכוה:כשהיאהחייםשלהמוסיקה
שללבראתשצדההיא-לאין-מספרוהתמורותהחליפותלרוב,והעלילות
שלדרכושאיןוכמווהמוסיקלית.הליריתנפשואלושדברהפרישמאן

ולדרושתכליתלכלחוקרלהיותדרכוגםאיןכךהרבה,לציירפרישמאן

לאבוואיןלירי-פסיכולוגי,כולוהואפרישמאןשלספררוממנו.במופלא
ראשיתהואפרישמאןשלהאדםהחברתי.הספורמןולאהסביבהמתאווי

המיןאלשיי-ךרקואינולעצמוגםהואחיה.חישפנבעלאדם,לכל
היההואהחדשה.בספרותנוראשוןמעיןפרישמאןהיהבזהבלב.דוהחברה
האיבדיבידו-היחידית,נפשואתבספוריולפנינולתתשנסההראשון,כמעט

המתעניםאנשי-צבור,שמלבדלראשונה,שסענוכאילוומפיוהאדם,שלאלי.ת
המספריםכלביחידות.-לעצמנוהסובליםלעצמנו.אנשיםגםאנובצבור,

אתחקברצית,נפשנואתרקלנונתנואחריו,מהבאיםהרבהוגםלן,שקדמו

סימניםמיניהיושלהםהיחידייםהמספריםאפילושלנר.ללוכההסכום
הראשון,היהפרישמאןורקם,גדולילכלליםקטניםפרטיםולאלפים,למאות

אחדשכלהיהודית,הצורהלאכיוממילאלעצמו.כשהואהפרטאללבששם
שבנן,האנושיה"תוך"כי-ז~םקר/עיכאןחיתהעל-גבר,נושאמאתנוואחד

ד
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ומצטערת,סובלתונכספת,שואפתרכנזאה,צמאהגח,ועורהחיהשבנר, .יחידהה

לעצמה.להוהכל

לאשאחריםבמקרםאףהאדםאתכךעל-ידימצאגםשפרישמאןדומה

עלנתחנךפרישמאןגםכיאםהישנה.היהדותשלתוכהבתרךאותו,בקשו

הגיטרגבררישלהאנושיהפרצוףאתלקלקלרגילהשחיתהה"השכלה",ספרות

אתלגלותלהפך:בזההואדרכוהיהפניהם.מעלצלם-האלהיםאתולהסיר

בקשוהואהדורותשממתשלהעבלמסרהמתחתאףהאנושייםהפניםפרצוף

מצחם.עלאות-קיןלכאורההנושאיםאלה.פניעלאפילוצלם-האלהיםאתכאן

פוגשיםאברהנפרדים",ב"בירםפרישמאן,שלהראשוניםמספוריובאחדעדו

שיצאהעלידהבעצםבתהאתשהרגהדתה.עלחרדהאשהזקנה,אםשלזכפרס

יהודית;למפלצתהזהחספוסאתעדשיםהיוה"משכילים"המספריםרעה.לתרבות

מתהפךואףכאדם,סרבלהואכיאדם.נדלוהואהזההטפוספרישמאןאצלאזלם

נעשיתהספורשלל"גבררה"גבור.כבן-אדםהפנימייםמכאדניובעצמתחרא

ובאת-החדשהדורילידתהבת,ולאהישן,הדורבתהזקנה,האםכאןכמעט

והאם-אמה,שלבנפשהאשראתלהביןחפצהאינהכאילוהבתכיבחר,

משליר·תרגדולכאילוצערהלכןבתה.בלבאשראתלהביןהליכואינה

להיותדומההאםאולםהרבה,סרבלתהבתיותר.נאמניםכאילוומכאדניהבתה

הרב.מיגרנהלהמוצאכלאיןכיטרגית.

ההשקפהממשיגלדילידיה"השכלה",ימיאחריראשונה,באההזהבספור

רה iחזווהשקפהאח.דבנושאהפכיםשניעודאינםוהיהודישהאדםהחדשה,

מיוחדהבאהבהלתארהואנוטהפרישמאן.שלספוריוביתרגםאחר-כך.ונשנתה

ה i-ואיגדלותאיזובהםרואהשהואהאבות,שלפניהםפרצוףאתבן-נאמןשל

משוםהיפה,אשתואתלגרשבנואתשהכריח"מצרה",הספורגבורמורא-הו.ד

ופסי ,,להדומההזה.האיש-הבן,גםזהעו-ידילוואבדבנים,לוילדהשלא

אינוהואאמתי.גבורבעיניוהואבקשי-לבו,עליועולהועודיל"גשלהכוזרי

סובלוהואבקרבו,מתלאאבלהחוק,בדרךנתאבןשלבואדםאלאכלל,"טטרי"

הזה,באישמדברוכשהואהוא"."מצרה"והדבריעשהמהאבלבלי-קץ,רבענה

אשרויחידה,נחמדהבתולהבישראל,וכבודהגדולהאשה"זכרוןלברעלעולה

לפניימיםשלשתמתההזאתוהנערהוראיה;כלומשרש-לבמשוש-לבהחיתה

אשרהשבתבגדיאתהאשהלבשהאזחשכה.עםערב-שבתיוםוהיוםהתרבתה,

אתותדלקבאזניה,שמהוהגדולותהטובותהאבניםעםהגדוליםנזמיהואתלה,

דבר,דברהולאמתעצבתחיתהולאנאנחהולאהגדולות.במנורות-הכסףנרותיה

בשמיםנוארכאשרהשבת.יוםבמוצאיורק-היוםכלחיתהרכןותשת,ותאכל

!.....J 
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תקפו".רכבלנרראר,תירבכללבהמתוךכאבההתפרץהראשונים,הכוכביםשלשת
גםבעיניוהםממשוגברריםממש.לגבורהאצלונעשיתההיאהאשה

חראהחוליות.בשנתבירם-הכפורים,שאכלוהדינים,ושניהרבהאנשים,שלשת
בזה,רבמעשהלפנינורואיםכמוואברמא,ןפתיםיתהקדמהשםלנומקדים
העלוכאילוההםהאנשיםמכזית."פחותאוכלהחראנירםאכלואנשיםששלשה

כיבגבורים!"שםלהםגם"אכןאהבת-האדם.שלהמזבחעללקרבןעצמםאת
אתיודעמיפנימה?לבםבקרבקשוראשרהמלחמהכבדהכמהעדיודע"מי
סבלו?"""ראשונשאראשר

א~נושאידהחדשה,בספרותנוהראשונים tביהיהפרישמאןשלספרור
כולן,פסיכולוגיחראאםאולםפסיכולוגי.כולוהואחיצונית.מגמהבהםמוצאים

פריש-שלדרכואין ;והפסיכופיסיולוגיההפיסיולוגיהמןכלוםבכל-זאתבואיד
שיאהבאי-אפשרכפרישמאןלירימספרגבוריו.בנפשותהרבהולנקרלחטםמאן
עלעליו,כל-כך.רבמרחקהליריקהמןהרחוקותוהחטטנות,החקרנותאת

עלהרבהכל-כךשהשפיעההרוסית,הספרותזהבנדוןהשפיעהלאפרישמאן,
גדולההשפעהבספוריולמצאישזאתתחתארלםהאחרים.העבריםהמספרים

עליוהשפיעוכןכמוהתלמודית;האגדהשלגםולפעמיםהתנ"ך,שלוישרה
"ספר-אלהרבהחוזרתהשפעתןהןשגםהגרמנים,העמיםשלהספרויותהרבה

-שלנו.הספרים"

איזובפנים.כולויהודילהיותנדמהמנחרץ,הגמורהאירופיפרישמאן,
נראה,ראשונהשבהשקפהעדאלה,שניביןכאןשוררתהרמוניהואיזואחדות
בעלפרישמאןכינגו.רשלצדביניהםלמצאואידביניהםכלללחלקשאיד
 1שוניםובגודיםסתירותבתאמנםהיאנפשוה.יבומוהה-שיאהוא,סגנון

הואפרישמאןבקובר.מתמזגיםהםוכאילובומתאחדיםוהבגודיםהסתירותאולם
לפעמיםערחראמא.ד'תמיםגםהואכאילולנונדמהלפעמיםאולם"פקח";
מבעלי-ההגיוןאחדלכאורה,הוא,פרישמאןהוא.בעל-חלומותרקובכל-זאתביותר,
דבריאתמדברהואךאילראותלנודיאולםהבריא;ההגיוןבשםתמידומדבר
נעימתאותהואלשלווחנמוקיםהטעמיםאלאוזןלהטותלנוודישלוההגיון

בעל-הגיוןאדםלאבעיקרלפנינוכישברכת,עדבדבריו,המצלצלתוהעצבהחן
נטויראשואבלהאדמה,על-פניעומדותרגליושאמנםו,וושמאלארחשבון,
שהםישפרישמאןשלהחלומותודבריהגדולה".קערת-השמיםאללמעלה,
הגיון.דברישלוהפניםהצורהלהםיששכמעםעדכל-כך,ומפורשיםברורים
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ידועה,הפלגהגםתמידיששלרהאמתבדבריתמידפרישמאןל  •שדוברהוארכך
שלוההפלגהובדבריבאחרים~ומרגישרואהשהואהחולשהל ייישיתרההטעמה

פרישמאןמספרשעליוהקטן,המלאךאמתית.פנימיתנקודהאמת,צדתמידיש
עיניו,שתימתוךדמעותשתימרחהכשהיההקטן"),("המלאךהיפהאגדתואת

פר:ש-שלבטבעושמחה"."דמעתהשביתוהדמעהתוגההאחתהדמעה"ותהי
פה,לשושנהבראשוהמתעגלדוקרים,לןרציםמלאגבעוללנולהראותמאן

קצת,סודולהיותבטבעופרישמאן.שלגדולודרךחראכךמרחבת-עין.
בשברינתוןאינושלוהרעלגםהמסומר;בסנדלדורסהואאידלעולםאבל

ושקופים.טהוריםבכלי-זכוכיתאלאכלי-חרס,
כאן,ליפה.רקבהנלחםנלחםאולםבחרבו;קצתקויבמשפרישמאןיש

כאילולברבעמקיואכןחולם.תמידהפקחפרישמאןנעשהכאילוהיפה,על-יד
-תמידהאמידכאילוהוארבםדב.ביפהמאמידמאמין,תמידפרישמאןנשאר
ואור,הגדול,בזהרוהשמשיופיעערדכי-"אור",באגדתוהקטןהנערכאותו
האדמה.על-פנייהיהגדולאור

שוחקאינופרישמאדלסטיריקן.פרישמאןאתהעושההיא,זואמונהאו~י
'תמידהואשלוהשחוק .כללההרמרריסטמןבראידשחולו•לשםשחרסלעולם אתעודשניטיבוחפץינועללו שמהואועגג.עליבעיקרוהואבדבר.תלוי
~ראלהרעים,באהואכאילותמידרושםערשהשלופקחרתשלהשחוקדרכנו.
וכלכאשר"להיטיבעודשחפץמפנימעוררוהואלעורר,שחפץמפנימרעים

 ", nיוכלכאשרולהרשיע

ובמאמריו;בפיליטונירשלו,בפרוזהלרובשולטתפרישמאןשלהסטירה
אתיז~,זהולעוררזהעלזהלהשפיעכדימתאחדים,שבטבעוהנגרריםשם
 .וכשרקמוצאיםאברטבעושלשלמהמזיגהזים.מתמזגיםעודאינםאבל

ושרקטה.כההעצבותושלבנאהרוחשלאחדגוןשםיוצרותרהתמימו'תהפקחו'ת
עלטה.דמדומים.בין-השמשות.שלכאןהואהלך-הנפש

;;דיז ם·~~ T:'יף'? :ל~לה'לא~ףידם"'לא

ח·י·

 ה~ך:~'לא ו~~ ה..!ו ה~ז;;'לאר rf1 ~ ~..!ן
מאו~י·היה

לך~נזיםןכק-א,ו:דר ~י~שדת 9 ~~:;-ן:;
י· .V ~~:~ני~ש

 "_ .ה~ל~י: 1גיי ף~~ש~
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ה, t1זןק.זהןיס 1s נ;~

 "_ל~,ךת.;:זיאז:;ז.ןשז:;ז.ךש

ושפתוהמכויסהצבעמןבהםאיןהם.מונוטונייםפרישמז~ןשלשיריו

ישמעהדממ~ומתוךדממה.בין-השמשות.דוברת".היאחרש"חרשרקהיאגם
ותוגת-עולמים:אנחת-עצבהמלאהמשורר,קולהקול,

tז~את, ה~pז~זt~י~~ו;זז;י"ל~ה
 ,ה;. iJמל.כ~י~~ץז;ןל~ה
 .ןד.~ן~ל~ארכ Qל 11~ןהל fלח~ש

 .א f~ךל fנזם:בל 9ןלאת tuל

-ירםזP.ה wז~ודלל~לךנזם

אושיע~ל~לז:'ייךז;י Qם$~דין~
- .לןאות,גן~ןלי~גכז;יל~ה

ל~מוגן".-ו tאל~ה
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מאזד rפריישללשירתואשרזהבבין-השמשות ומספרת.אם-זקנהיושבת "
ספוריה-אגדותיה,את

ההתמרמרותמאותהבהישהקרהלת.משירתוחרקהדאיזהבהיששירתו

כלפידברים ;;:.מטיחשאיברוהיאוש,התמרוריםרוחהמר,הרוחמאותרהשקטה,
הכבוש,הפתוסמןכאזשיעצמו.אללוופונהעצמובתוךמתחבטאלאמעלה,
האלגיה.בתוךהנבלע

אכןהזה.המיוחדהאלגיהרותשולטפרישמאןשלמפיליטרנירבהרבהג'ם
שצררתאפשרבפרוזה.שיריםלמעלתהואגםמגיעשבהםהמבחר

מיןהאינטימית,הצורהארתהכזאת,לרוחמתאימההיותרהצורההיאהפיליטרן
להתבונןכי-אםלבכות,ולאלשחוקלאבעיקרההיאגםבאהשלאשבכתב,שיחה

מסיתרקהואהקהל.אלכללפונהפרישמאןאיןכאלהבפיליטוניםולהאנח".
ולעמליראהנעל-לבשאדםאי-אפשרהןעצמו.בפניונאנחלפי-תרמו

אללישפוולאיתנ·בך
תרבותיתיצירההיאזהממי~הפיליטרןומרותו.בוזהעו 1

עלמלכתחלהותרושכאילוקיצוניים,אינדינידואליסטיםשלנודדים,אנשיםשל
נפיליטוןשמצטייניםישהוינאימני·ת-המדרשהסופריםנידהחיצונית.ההשפעה

הרינאיאתגםלהתחרותהואיכולשבו,המבחרפרישמאן,שלוהפיליטוןהזה,
האמתי".
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מולידהיהגםכי-אםהרבה,נעצמולנושנתןבלבדזהלאפרישמאן

המובהקהמתרגםהואפרישמאןאחרי.םשאצלוהטובמהמבחרתמידלנרזמניז~

אותםלעצמו.הואנאמךרקכאןואףבדורנו.העבריתהספרותשלניותר

אמנםבתרגומיו.גםמוצאיםאנוהמקוריים,בכתניומוצאיםשאנוהיסודות,

"קין"בתרגוםאליהם.קרובשהיהלאלהרקבקותהאבלהרבה;.תרגםהוא

הפתוסמןמעלה,כלפיוהכבדההקשהההטחהמןגםלפעמיםישניווןשל

ממנורחוקהדשרקזה,פתוסבכתני-הקודש,לרובהשליטוהמרומםהטהור

מדם-גםאליוהכניסמכחן,כאךלוהוסיףכאילוניווןפוישמאן.בכתגינמצא

ניצשה.שלצרתרסטוא"אמר"כההספראלערדהתקרבמזהיותרשלו.הברזל

האנושיתהסטירהמסגרתאללגמריהזחהספראתהכניסכאילופוישמאן

הואטבעינקרהלת.מוצאיםשאנוכפישנה,העמוקההאלגיהרוחעםהחריפה

שלספואוחו,מתנכ"יספוכראותניצשהשלספוראתשואהלפוישמאן,

מזניחותיריםישכיואםוהחדשה.הישנההבריתאחרי ,ת.שיילש"ברית"

ניצשהשלנספורישהןבכל-זאתמניצשה,גםוחזקהחיתהלאזרמעיןשכוונה

סוףכלסוףהיאניצשהשלהזאתה"נוית"הונה.אחותאחרת,וערדזאתגם

ש.משהואורהנושאגםהוא"צותרסטוא"הנושאוי·מגלהחדש

הןגסס).פטראלממכתביונאחד(ניצשההזהב""כרכבהואהיסודיפורשו

על-פניהוא,גםהפראימחולד,אתמחוללהואלאו.אומרשהואבמקוםגםהוא,

צדקי-ההריםעלהואערלההישוב,מקומתרעל-פניהמדבריותשלחזלז·ת-הזהב

אתוצוחקקריאתואתוקוראעמדתועלשםועומדהנשרים,למעדןוהסלעים,

מירחדה,התלהבותמלאזהעםוביחדכפור,שלקפארןומלאקרצחוק-צחוקו

הואהספרפרישמאןשלבתרגומוהכיל."לבליעדאור-אורומלאחדשה,

זהשבספרהרביםהקולותגידמדי.יותרונשלםעתיקמדי,יותרקלסיאולי

מתלריםהםשגםים,הקהזהקזלזתים,דהצרןהקולדתבתרגוםחסריםכאילו

מצדאולםוישפלו.הרמנוכאילוהרביםקולות-הצהלהגםהמקהלה.אלפה

נבואהלרוב,היאגםקרהנבואהשנו,ה"ננראה"מצדזה,שבספרהתנ"כיות

שלנו.ה"חכמה"שבספריזרמעיןחכמהשנן,החכמהומצדמארחרה,חריפה,

כמרהזה,הספראתבאמתשעשההואהמדרגה.מווםאתפוישמאןכאןהשיג

t תנכי"ת,עבריתמסורתאיזופהממשיכיםהםעבריים.לספרים"קין",~ת

המסורתגבולי jתזאלהונההכניספרישמאןפרישמאן.שלהמסורתשנשארה

פרץלאמהם,יצאלאהואאבלאותם,הרחיבגםכךועל-ידיהזאת,התנ"כית

פוצות.נהם
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שנה,שלשיםלפניספרותנובימתפניעלפרישמאןהתגלהכאיש-מלחמה

תמידוהטובהיפהאתאהבהואולטוב.ליפהנלחםההםהרביםהימיםובכל
בנושאיבפרהסיהשהתגרהישאהבת-מסתרים.מעיןפנימית,עמוקה,אהבה

הטובהטעםשלהרביםהזייפניםאתמנוחההדריךניחרדאולםוהטוב;היפה

ההשכלה,מימיערדעמושהביאזן,יפהמסורתעלהימיםכלשמרהואוהיפה.
הסביבה.עםהדור,עםבקשרי-מלחמהלעמוד

תרע"נ. 1שבtכ

_.L_ 

פרישמאןווו

שכימאמר

א

פריש·הוא,פרישמאן•.שלזכרוא·תלכבדנתאסףהעבריפא"זהקלוב

הפא"ן,שלהללוהמקצועותבכלכיאותיותיו,לכלעבריפא"זהיהכאילומאן,
והמשפיע"הפועלהואהיההספרות,שלהראשייםהמקצועותבכל-היינו

שלמדתלידיבדהגיעשהואמקצועאידאוליומעלה.שנהארבעיםשלזמןבמשך
שלאהעברית,בספורתחשובמקצועלןאיןאולם-השלמות?גנרלבכללדאי-

דרכיבכלכידםגםנכריםצעדיוועקבותוהתקדמות,השתלמותלידיאותרהביא

שביליה.לכרעלספרותנו

לינדמהאבל·בספרותנן,יזרעסופראינושפרישמאןלהגי,ךאפואאין

סופריםשלזדבאספהוהערב,בירתו,יזרעאיבדפרישמאןאישהשלפעמים,
פ.רישמאן,האישהוא,ירכלואוליאיש,הזכראתלהעלותורצההייתיומכבדים,

פרישמאן.הסופרעלגםאורלשפוך

אתלמערבי.-היינובספרותנו,לאירופאיכידוע,נחשב,פרישמאן

אדםשלבדמותהאחרונה,בתקופהניחרדלנו,מצייריםאברהמערביהאירופאי

פרישמאןאולםוכדרמה.משמעתבעלהמעשי,הסדראישעבודה,שיטתבעל

בעצםהיההואכזה.דורבןאירופאיהיהלאהוא-היינוכזה,אירופאיהיהלא

החלומותעולםאלאלאהמעשיות,אלקרובהיהשלאדוראחר,דורבןאירופי

-נבחריםקטנים,בחוגיםיפיםעניניםעלהיפותהשיחותהיפה,הרוחהיפים,

ההוא,הרוחאלקרובעודהיההואהאירופאית.הרומנטיקהשלהרוחעולםמעיד

ההוא.לרוחעודקרובשהיההדורמןבנפשוקלטאו

-הרומנטיהגבורחייאלאותומקרבשהיהדברבחייוגםהיה

למצב·ממצב-רוחהבאבעולם,שלמהאחיזהלומוצאואינותמידהמתנודדזה

בתו-אביבהעבריפא"זהקורבחברישובאספהכהרצאהההדפסהופנינקראהמאמר "

פרישמאז.שוומותרשניםעשרבמואת
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זהגבורמספיק.הגירניטעםובלינימוקבליאףאחר,למעשהזרממעשהרוח,
נתןרףובדכייאהגרמניוהמשוררהגרמניתהרומנטיתבספרותרגילהיה
 Aus dem Leben ei11esבשםלושקראבספרר,ונעימהערבהכל-כךהבעהלו

Taugenichts . ה-מןהרבהערןהיהבפרישמאןTaugenichts .האנושיבמרבןהזה

שהחזיקבחייםדברהיהלאיצלח"."לאמעיןהואהיההיום-יומי,הרגיל,
אחר.מצבעל-ידיאראצלו,שהשתנהמצב-רוחעל-ידיאםממנו,הרפהולאבר

ישב.שעליוהכסאאתתמידלהפוךהיהודרכובחייםמעמדלהחזיקידעלאבעצם
רבות.וירידותעליותוחליפות,רביםשנוייםמלאיםהיוהחיצונייםחייוולכן

לקחשהואבמסחר,גםחייובימיעסקשפרישמאןידוע,מאדלמעטיםרק
שלבעסקיםגםכמדומני,רעבהאביר,בעסקיצעיר,בגילעודבהיותוחלק,

לרשד;י;ו-ן,זונדייעקבשלמפירכמדומני,-מזקניםשמעתיאחרים.

כפיאחדים,כסארת-אורגיםארנולים-היינושלו,קטןבית-חרושתגםנעוריובימי

להפוךכדרכומהרה,עדהפךהכסארתאתאבלההם.בימיםבלרדזנהרגשהיה

לאותהסניףמעידחיתהלאריגיםשלוהפירמהישב.שעליוכסאכלמהר
זו . Harry Heine und Conו p •של-לסחורות-ארגהיאגם-הפירמה

לידיארתהלהביאוהצליחבהמבורגבימי-נעוריוהיינההיינריךאותהשהקים

לחברתבוודאישייופרישמאןהיהזרבבחינהאח.דחורףבמשךרגלפשיטת
היהן tשפרישמיזמאהלמעטיםרקבוראיידועזהדברגםושותפיו.היינה

כרטיס-ביקורהיוםעדנכזצאהחיים.אחריותחברתשלסוכןזמןאיזהבמשך

להצליחקרהשפרישמאןאני,בטוחסוכן-אחריות.התואר:עםפרישמאןשל
רהכסאקצרזמןאפילועברלאאבלולהתעשר,גדולותברלעשרתזה,בעניך

ידועתחתיו.ונהפךנשברעליו,ישבשפרישמאןבוראיראויהיהשלאהזה,
בארני-שםולמדבברסלרישניםכמהבבזשךנמצאפרישמאןכימזה,יותר

הביאלאזהדברגםאבלוחלומות.תקרותבכמהקשורהיהזהגםברסיסה.

קבועעוזרעור,ךפעמיםכמההשניםבמשךהיהרכךגמר.לידיפרישמאן
הפךשהואארעליושישבהכסאשנהפךקרחבפעםפעםמדיאולםנעתרנים;

תחתיו.אותר

טוב,אחדותפעמיםמצברהיהפרישמאןאגrחכרתישאניבשניםגם

הזההקצרהזמןבמשךמא.דקצרזמןבמשךרקאבללכאורה,מברססואף

יפיםרהיטיםלרקרנההיהידועה,ברחבותחייואתמסדרפרישמאןהיה

לזהנשארלאקצרזמןבמשךאולםמאד;אהבשהואשונים,קטניםוחפצים

שהיהקטן,בחדרנפשרעםרמתיחדחרתנושולחןעללסמוךנעשהוהואזכר

ושוב.הלוךלפנה,מפנהברהוולךמטייל
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שנהוחמשעשריםלפניפרישמאן,אלהראשונהבפעםהתודעתיכשאני

השני,"הדור"חורבןאחריהימיםהיואלהבחייו.כזרתקופההיתהנער,ך

לצאת.אזהואגםחדלזמן-מה,במשךפרישמאןערךשארתו"הזמן",וירחון

פיליטרניראתאחר-כךבההדפיסשפרישמןזד-ודרשהשלהיהודיתהעתרנרת

לאשחיתהוזרכמעט,חיתהלאעדר-ממנההותפרנסלהפסקההפסקהביד

יזרעזמןכמשךפרישמאןכתברכךבשבילו.פרנסהשללמקררחיתה

לקוראיםשהיהזמןכל-בלונדוןהיהודייםהעתרניםלאחדמרוסיה""מכתבים

הנהאולם-ררסיה-יפרניהמלחמתאחרישבאהזרהרוסית,בריברלרציהעניך

רפרישמאןבזה,עניךעודמצארלאעררן-העתדןאווהקוראיםהארץשקטה

באחדחרתנובביתזרבתקופהישבהואפרנסה.שלצלללאגםנשאר

אחדהידועה.הדז,יקהמןאחדיםצעדיםבוורשה,היהודיםתחוםשלהרחובות

-נכרןיותרפרישמאן,שללבי.תואותיהביאהצעיריםהעבריםהסופרים

גדולה,אמנםשחיתהלחצר,פנהשנרהיחידיוהחלוןקטןשהיהלחדר-עבודתו,

בדידותשלרושםעשההחדרנורשה.כנהרגבית-חומה,כולהמוקפהאכל

כלשלרושםנשארלאבלביויפים.טוביםהיושברהרהיטיםכיאףוכובה

לעתיםאחר-כךאליוונכנסבאשהייתיזה,בחדרהעין,אתמשמחר,בהידבר

דברי-כמהנמצאווהכנההגדולשולחן-הכתיבה,פניעלאמנםמא.דקרונות

הביאולאהםגםאבלפרישמז~ן;אהבשאותםוכלי-שעשועים,קטניםהפץ

פניםבסברלהגידאיד-קבלניפרישמאןללב.וקלותשעשועיםשלרגשכל

קודםמתחילים.צעירים,בסופריםמרהקצתלהטילהיהדרכומא.דיפות

גםהייתיאניובכשדונם.בהםהאמידאלבהם,חשדהיטבאותםונזקשחקר

"חסידים",שלבגדעודלבושלפרישמאן,הראשונהנפעםבהכנסיפרובינציאלי

לפרקיםדרכוהיהכךצחה.גרמניתבלשוןאלידברזאתמשרםדרקאארובכל-זאת

גםוכמדומנילבואתלפנישפןוהואהשעהארכהלאאולםמתחילים.עם

מדבריו.לפניקרא

ועל-לדבריו.קשבתאוזןאצלושמצאבאדם,החזיקכאילופרישמאן,הוא,

הפתח,עדאותוומלוחהנכנס,האורחעםשיחהלהרבותבבדידותודרכוהיהכן

אם-מלבראליוומדברלבראתלפניוושופךגדולהשעהערדעמועומדהיהרשם

ארסבאזנידברים.קריאתלגניהיהוכןבר.מרגישאומכידלבאשראישברמצא

לכל.ידועיםוהיונדפסוכבראםאפילומדבריו,הרבהקוראהיהכזה

גםאישעםשהלןמקרה,ליידועהפרישמאן.אצלגדולהחיתהזרחולשה

האחרוןחפיליסוןאתלפניולקרואכדיזר,לביתאפילועמוונכנסלא-קטןמהלך

כברהיהוהואמותר,לפמניחצי-שנהלדרשהגבסיךב.א.כשבאכיאני,זוכרשלו.

בואו.למחרתלפרישמאןשביברנכנסנו-זאתאמנםשידענובלי-מסרכןחולה
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רבים-רביםלפניושקראבזה.גנסיזאתכבדאולםלקראתן,מאדשמחפרישמאן
התכופףהרחובות,הכ,תפיםבעל"אצל",שלהגבוה""הבחורשלו.מהפיליטונים

היהוכשיצאכבהאחדותשערת-קריאהבמשךשנעשההזה.הנעיםהמשאתחתכולו
הוא,בעולמושקועהיהזרבמזהבדבר.הרגישלאפרישמאןאבלזיעה.מכרסה
מחזיונותיו.לולמסורהיהשיכולאדםלמצאשמחזרובמזהחזיונותיו,בעולם
לבו.אתלפניולשפוךיכולשהיהאדםלמצואששמחכמומנפשו,

שולחנומגרותאתגםלפניופותחשהיהישכזהאדםפרישמאןכשמצא
כיחודשהיודבריםיקרים,דבריםכמהשבהןהפיוטיתהערבוביהמתוךומוציא

זליגלחייםהטבע")"ידיעות(בעלברנשטייזאהרןשכתבמכתבהנהלו.יקרים
המכתבאתקבלפרישמאןובעברית.לימים,צעיריםשניהםעודבהיותםונימסקי,ס~ 1

אקוססא")"אוריאל(בעלגוצקובקולשכתבמכתבהנהאומסלונימסקי.מתנה
ג~הנהמא.דהוקיראשרמרובין,במתנההמכתבאתקבלופרישמאןורבין,לשלמה

החובבהמיליונרברנשטיין,ואיגנציפרישמאןבין-בגרמנית-חליפת-מכתבים
על-דברהיוהמכתביםהידוע.הפתגמיםשלהקטלוגבעלהעממיים,הפתגמיםאת

ברדיצ,בסקישלאחד-העם,שלמכתביםגםהנהביידיש."אכפרויש"המלהמקרר
עלהמדברהזקן-הצעיר,יגלי,בןברקישלהשתפכות-הנפשמלאמכתבוהנהרעו,ד

האנציקלופדיהשלגליונרת-ההגהרתעליושבכשהואחלונו,אלהחודרותקרני-הירח
אחרים.וחלומות-נוערמימי-הנועראחרותקרני-ירחלומזכירותוהןהרוסית-עברית

לבבעלאדםלפניאותםופרשאותםהוציאופרישמאןשם,שהתגוללוהדבריםבין
שלאדברעצמו,פרישמאןידימעשהבוקצ'יו,שלספררתרגוםגםהיהכזה,פתוח
אותושכתבספורגםוהנהרב.בחשקאותוקראופרישמאןבדפוס,לבואיכולהיה

כולוכתובוהואקנטור,שלב"הירם"ראשיעוזרשהיהבימיםעודפרישמאן,
ומתחילשלו,הרוסי-עבריבמלוןשטיינברגיהושעשלהעבריתבלשון
שלבבתרנכבדר,ת"ל"דברבא-השדכןהיינו,-דודים"בריתשה"יועץבזה,

שקב-מפנינדפסלאשהספורמיד,מוסיףפרישמאן(האדמירל).הים"בגאות"מושל
הדבריםבידמיוח.דהודלדברכמרבן,בדתן,זהשסיינברג.שללחייוחששסור

ניחרדפרישמאן,שלדברי-יצירהכמהגםהידהללוהמגרדתבתרךשהתגוללו
עברי,לרומןוהתחלותרשימותגםכמזדמני,היד,הדבריםבידדברים.שלהתחלות

שיכלנובלילכולנו,כמרבן,סיפר,הנושאאתחייו.ימיכלעליוחלםשפרישמאן
זהמדועאן.תןמשךראםרומן,שלהזהכבדשאאותרמשךמהלדעתבכל-זאת

הדבריםיתרביןממנו.פרטיםהרבהלנוסיפרכיאםאותר,כיתבולאממנו,הרפה
מגררמבתב"יידיש"שירי-אהבהשלשלםספרגםהיההללובמגרדתשהתגוללו
בימי-הבעור,ברואינכתבוהשיריםהיום.עדבכתב-ידכמדומני,שנשאר,במקצת,

היינה.שלליעדער"דעוה"נוךזנבוסח
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עומדיםהנהפרישמאן.שלבספריוגםחיתהכזרפירטיתערבוביהמעין_
שליקרותמתנו·ת-יקרי-מציאותאריקרי-ערךספריםהגדולבארון-הספרים

כאילוומביביהםרבנים,וספריבבי-ידמםדבריםוהנה-לפרישמאן,יקריםאנשים
גרמניתבהוצאהשקספירכתביכלבולטיםכןכמרשפינוזה,שלהאתיקהבולטת
אחת.בערבוביהכאילווהכל-שרנות-רחרבררתמרזרבייםדבריםושרבטובה,

המעשיותומןהשיטתיותמןברהיהלאפרישמאןשלעבודתוסדרגם
בגדי-א,תלבשופתאוםמשדמם,יושבוהיהכללעבדלארביםשחדשיםישהיתרה.
לידוכשבאמיוחדבחשקעובדהיהניחרדממש.דלילהידםוענדשלוהעבודה
ומתגברמתרומםהיהכאלהבשערתעליו.חביבוהיהלדיקרשהיהספרלתרגם

רהטרידרהר,עליושהכבידוהכבדותהדאגותכלמלברהרחיקוכאילופרישמאן,
ובספרבסופראחזוהואממנן,היאגםעברהכאילושלדהרומנטיתוהחולשה
בשעתעד-ראיההייתיכח.כךעל-ידיהואגםהוסיףוכאילוכחבכלהמ·תררגם

תרגםלילו·תשניארערביםשנישבמשךוראיתיצרתרססרא"אמר"כהשלתוגזם
עבדעצמושלדדבריועלתקרבים.רקאחר-כךברוהכניסדפוסשלשלםגלירן

איוכאילותמידלדנדמההיהלידם.מידםהענודהאתדחהוכאילוהתמדהנפחדת
כמעם-פעמיםכמהכברסיפרהתוכןאתכיאםצרכן,דיבידומוכןערדהדבר
נירםאלאפעםאףכתבלאהעתרןבשבילשלוהפיליסרןאתאףפרטיו.לכל

הקלהפיליטרןאתאפילוואדרבה,שלד,לפ.יליסרןערךנתןשלאמפניולאהאחרון.
-לי)אמרשערת",מששפחדתדברכתבתי("לאשלםמידםפחדתכתבלאביר,תר
לד.ידם-הזיזמעידהיההפיליטרןאתכתבשברוהיום

ב

התיחםכידם,ערדמצריהשאינהקדושה,רומנטיותאיזושלזהברגשכך,
מסרלאהואשנים.עשרותבספרותשעבדאחררזה-הכתרנההמלהאלפרישמאן

חרץביותר.הקטנההמחיקהבליכמעטהנקי,אלכולומעתקשאיברדברפעםאף
היהשלפרקיםהראשונה,ההתחלהמלבדהנקי,אלמידדבריוכותבהיהמשירים,
קודםהניירעלהמשפטאתהעלהלאהואזר.אחרבזררבן.ת,פעמיםארתהמעתיק
ממנומחקולאשבר,המיותרמןפטורהיהרעל-כןכלבר,פרטיולכלמוכןשהיה
כך.עלממניכשנשאלהדבר,אתליבארכךכלרם.

בכללה.הספרותאלפרישמאןהתיחסאומר,הייתיכזן,רומנטיותשלביחס
לפרקיםאלאוחברים,אורחיםלפניקראדבריו-הואאתרקשלאלומר,ישולשבחו

היוהדבריםאםניחרדומתחילים,צעיריםסופריםשלואפילואחרים,דבריגם
"הצדה",לאנשימגמה.רכלימטרהבליפנימיים,נדרדי-ררחעלמספריםליריים,
מיוח.דיחסלדהיההנפשית,המרסיקהבעלי
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הביאלבו,בעמקיטמוןשהיההספרות,אלזוקדושהרומנטיותשליחס

ושופטה,מגינההיינו,הספרות,שלקרבמהלהיותכךלידיבוד~~יאותו

הגבורהאתהנפשית,אי-הטהרהאתבעיקררדףכידוע,קשה.שופטלרוב

לאהאמתיתההירואירתאתגםכילהגיהישהאמתלשםהזיוף.את~מלאכותית,

היהשלאהאחרונה,ההשכלהדורדורו,בןבעיקרהיהבזהאבל-לפעמיםהשיג

 .הגדולהרצוןמןהפתוס,מןב.ר

ברשהתגלהלדבריחסוגםהיההירואילדברפרישמאןשלהיחסעמין

נשמתחיתההליריותלו.זרנשארכאילוזהבבין.שלכחאוגדול:וח-הגשמה

כלמדבריודברבכליתרהחבהשנהגהוא,מתמיה:דברברנראהעול-כן!שמתו.

אותםכשראהזויתרהחבהבדבריונהגלאובדידות,פיזורשלחייםהדברחיעדר

פעםאףפרישמאן"בנה"לאאוכןכתביו.נכבידכנדבכים-רבקבוצםבאיחודם

שיצאוהנבחרים","כתביולהם.נאהסדרגםמצאולאשלו,הכתביםבניןאת

סדרבליהקוראלפנינז-רנורגםנבחרים,בעצםהיולא"חרשיה",על-ידי~בשעתם

"ספרות",בהרצאתכרכיםבחמשהאחר-כךשיצאושלו,החדשים"רה"כתניםנכון,

ההוצאהבסדורעסקמזההרבהפחותעודבעזרתו.כי-אםעל-ידיו,בסדרולא

לפניאחדיםחדשיםשיצאהתרגומיו",ומבחרפרישמאןדודכתני"כלשל·הגדולה

הכתביםהכנתבעת"מרכז".הוצאתעל-ידיספריםבששה-עשרהמלחנזהפירוץ

אבלההוצאה,למערכתיוםבכלכמעטלבואנוהגפרישמאןהיההמולי"םעל-ידי

ואףהכתבים,בהגהתהשתתףלאהואנאה.שיחהלשםאלאעבודה,לשםלאלרוב

מלכת-שמותחסריםשהיוסויה,מתוךשלו,דבריםלכמהשמותבעצמוקראלא

אנימשיםבליעליו.ידיואתסמךשפרישמאןאחר,על-ידינעשהזהכלחילה.

עבדשלמהשנהוהוצאתו.הואכתביוובסדורבברדיצ,נסקינזכר

עדומחריב,בונהוהורס,כאןגםברנההיההואכתביו.סדורעלברדיצ,בסקי

לאהואפרישמאן.כןלאאךלפנינו.מונחיםשהםכפיובצלמםבדמותםאותםשיצר

אףבדראיהגיעלאכךומשרםלאכיסקטררה.-בניןשללאמנר·תנטיחכלהראה

פריש-שלמדבריודברכלכמעטרחבה.קונסטרוקציהבעלדברחבורלידיפעם

וסובבאליהשואףשהבלמרכזית,אחתנקודהעלאח,דמומנטעלומיוסדבנרי·מאן

סביבותיה.על•והולך

גועל-שלחזק,אחדרושםעלבעיקרעומדתפרישמאןשלהבקרותגם

לצדארזכרתלצדהכף,אתבהמכריעכאילואחדמומנטחדרת-נפש.אדנפש

קרעלכולםמיוסדיםפרישמאןשלבבקרותביותרהיפיםהדבריםאופןבכלחובה.

השארכלמרכזית.אכזצעית,אחתנקדוהארלפניו,שהתגלהמרכזי,אמצעי,·אחד

לזה.לצרותרק:נברא
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("פרצופים")שלוהיפיםהלירייםשהפורטרטיםלפרישמאןאדא  r 'מהרטפוסי·

אתהרעידהמותשלזהמעידחזקרןשםאדם.מרתעלשמיעהעםכולםכמעטנכתבו
-כנשמהארתהראהוהואאדם,נשמתלראותהרוחניעינופקחואזנפשו,

לראותעיניואתשפקחהואזיוףושלשקרשלאחרחזקמומנטוכןתה.וחדבא
כזן,במזהעולמוונתרןעצמונתרךנתוןפרישמאןהיהכרגילומעשיהם.בני-האדם

רקאותםראה-אותםראהראםלן,שמחוצהבני-האדםאתהרבהראהשלא

נשמתם.נשורשאליוקרוביםשהםכמהעדהיינו,עולמו,לתוךנכנסיםשהםבמזה

בבתכאילולפניווגילהנדירותומתוךאותושהוציאהואאחדחזקרושםאבל

אליו.הרושםבאשממנוזהאתאחת

אבלבתרח;שלגדולנחלפעמיםהראהואמנםלחריף.בינינוידועפרישמאן
אחת,הארהשלנכחהקודםכברנעצםגילהז~שראתלגלר·תנידוכלירקהיהזה

הזה,הברקמןהרבההיהבחריפותוגםואמנםלפניו.פתאוםשהבריקאחהברקשל

ביותר,החריפיםמןשלו,הפתגמיםמןכמהפה.שנעלבשיחהכיחודניכרהיהרזה

הקודש".ב"רוחפתאום,לפתענולדו

ג

אולםהיהודים;ה"פקחים"ממשפחתכאחדפרישמאןידועהקוראיםנקהל

דוקאידועהבמזהשייוהיהשאליה-זו,למשפחהנעצםשייוהיהלאהוא

היסודיכקדתמידראהמקרובאליוהמתבונןואדרבה,-ץ,ופשלדה"אנטיפוד"

מאדהמפותחגדול,ילדשלוחולם,משוררשלזותמימותהתמימות,אתבאפיו
בשכלו.

היההואאמו.בחברתנמצאכשפרישמאןניחדרהודאההרגישזוב"ילדרת"

היהפרישמאןשלבחייוביותרהקשותכשעדתלפינוק.הזקוקרך,גדול,ילדאז

שבמנהגיועדינים,רכיםקויםבעלתגבוהה,אשההאם,נחכרתאותולמצואאפשר

שהיאתמיהבטוחהייתימהמשוםאבלהישן,לדורכמעטעודשייכתחיתהחייה

לנצח".ירוק"שיהאהאהבה,אילןעלוהתפללהרלשיבשירינעוריהנימיקראה

כתבלשראולאבאהבתה,מאדדבקחהיהואגםוהואבנהעלהרבהלספראהבההיא

כי-שנים,וכמהחמשיםבןאזוהוא-מותה,אחרישהדפיסמפיליטוניו,נאחד

עלוב.קטן,כיתוםעצמואתודאההוא

נפקחותזאתלתלותרצוורביםהלאו","אומריעלאצלנונחשבפרישמאן

שלנדהפקחותמןהיהלאפרישמאןשלהלאובאמירתגםהןאולםשלו.היתרה

היזlלאשדברנשמע,לאשדברדוקאאלאהנשמע,דברהגדילאהואכיהרגילה.

כמדלה,נאמןוהיה"ההשכלה"שלהמסורתאתבזהגםהמשירכאילוהואנעתר.

משוםגםבזההיהלפרקיםימי-הנעורים.שללחלומותבכללונאמןקשורשהיה
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הן.אמרלברגםאםלאר","אומרשלתפקידלמלאהיהעליו"תפקיד".מלוי

בני-אדםגםכיבדכמהעדלשערקשהמקרובפרישמאןאתידעושלאלאלה

גדולכשרוןבעלכלמפנינכנעהיהבכללבהם.והתלוצץלהםהתנגדשלכאורה

ששכח,ישאלמוני.רעלפלוניעלזלזולבקצתלדברהיהמדרכוגדולה.אישיותרכל
ריסרצקישלהפקידעלאחדיםרגעיםבמשךודבראחד-העםשלשמראתלמשל,

אחד-אתכבדרמעטיםרקאבלבאחד-העם.שנתןהטפליםהסימניםמןלזהוכדרמה

יכלתראתהספרותי,כשרונואתרכןאישיותואתכןהוא,שכנזהרבמרההעם

פרץאתאפילושבדור.הסופריםמגדולילאחריםגםלוהיהזהמעיןויחסהגדולה,

הצעירים.הסופריםאחדאתבשמעומתרעםוהיהלשער,שאפשרממהיותרכבד

 .פרץשלבכברדומקל
שהיהולאהמזויף.אתזאתלערמתושנאהאמתיהכשררןבעלאתכיבדכך

דליבממהואנתפעלכמההןאחר.בית-מדרשבעלארזהבית-מדרשבעלאוהב

-ץעביבאזאתהוקירכמהרעדמא.דממנוהרחוקבית-מדרשבעלס-ו"מ
ריחוק.תכליתבהשקפותיוממנורחוקשהיהאדם

ותלמידי-מלומדיםכלפיגםאלאאמרר.הדברכלסדיסטיםכלפירקולא

פרישמאן,כיבדכמהעדלשערקשהמקרובפרישמאןאתידעושלאלאלהחכמים.

והמולדות.התקופותבתולדותשעסקבררנשטיין,יחיאלכחייםמלומדלמשל.

גם·לא-אחתעצהשאלוממנובעיניוביותרהחשובההי·תהבררנשטייזשלההסכמה

לשרן.בענינילעת-זקנה

בספרות:בקיאותולהראותבלמדנותלהתפארגםלפרקיםאוהבהיהפרישמאן

אחריאחדיוםאניזוכרהישן.בבית-המדרשהרבהישבלאכיאםשלנר.העתיקה

שבתוומקרםממוסקבהשבכשפרישמאןבמלחמת-העולם,השלוםבריתכריתת

נחרצותטרםהיהולאשביתרתימיוהימים-העירממרכזמאדרחוקאזבוורשה

שואלהואבהכנסרומידהליכה,מרובכולועיףאלי,נכנספרישמאןרהבה-וורשה

שאיננילו.אמרתיהשח?משחקנזכרהתלמודממסכתותשבאחתאתההזוכראותי:

המלהנזכרתאמר,שם.-לואמרתייש,-כתרבות?מסכ·תאתךהיש-זוכר.

והואהמסכתאתלוהרשט·תיאישקקיש.אומר:ררש"יבדשיו,גורסיםוישנרדשיר.

ידעתיכיכך,עלהרבהנצטערתיואני-הדף.ממנונתעלם-המלהאתמצאלא

שבספרות.הוא.ביותרהמעבידאולםזאת.בקיאותולילהראותבעיקרנכנסשהוא

היהשלאדברבשרםהתקשטולאזר.מעידבבקיאותפעםאףפרישמאןהתפארלא

משמר.מכלעליוששמרהואהכתרנההמלהשלהקרלטרסלו.עצמי

 •פרוהספרישמאןגםבעצםהיההואשהואש.יהאפרישמאןהיהכך

תרצ"ב.

T 
11 

ו

li. 

1 

בררנשםייזיחיאלחיים

א

וערההדז'יקההנלבקי,מןשבוורשה.מושב-היהודיםמרחובותבעלותך

דרךהזכסי,הגןואלה"ביילנסקה",דרךהתיאטרון,ככראל-העירמרכזאל

שקועהכאילוהאחתרגלושרקה"טלומצקה",פניעלועברת-ה"רימרסקה"

- nה"סינגוגהעומדתשםלן,מעבראלכפוסעהואהשביחוברגלוהתחום.בתוך

שבתבימילפנים.והנאוריםקדימה,הצועדיםהמתבוללים,המשכיליםהיכל

חגיגיים,פניםכאןנראים-עשיריםשלחתונות-משפחהובחגיומרעה

קולביוםפעמיםרקמשםרעולהסגוריםשערי-ההיכלהשנהימותבשאראבל

בתי-חומה,הואגםהמוקףההיכל,ובחצרי·תומים.שלחטופהואמןחטוף"קדיש"

פסנתר.קולאונגינה.קוללפרקיםמשםרעולהושקט,דממהבהיכל,למכהנים

זמן'לפניעודישבו,הפנימית,בחצרזן,בדממת-היכלהדממה.אתהמשבית

"חכמת-הואגםהנאורהנוסחלפיישראל,בתורתועסקויםבשלא-רחוק.

שחלונותיהזר,קומהאלובעלותךאחת,קומהפניעלשניהםשכברהםישראל'.'

הדלתעלומצאתההיכל,הספרים"-שבבניז"בית-אוצר-הספדיהמולאלפונים

 nלדורשיןה"במצאסקי,בזבופא.ש.ן"רשםרעליההטבלאאתשמאלשמצד

רעליההטבלאאתימיןמצדהדלתרעלואלה,אלהובשעותאלהאלהבימים

שעה.ובכלע·תבכללדררשירשנמצאיין,שטרבובי·ח.שלשמר

פנימהבהיכלכיהןפרזבבסקיד"ראולם 1בהיכלהמכהניםביןהיושניהם

ההיכל.רעדכמזכירכיהןאלאההיכל,בתרןכהןהיהלארבררבשטייזכמטיף
היינוובביתוכהרבה.שלאדר·תכלאפואנשאלאהואבית-הכנסת.ועדאר

ובבי-תורההפרלני·תמהפרובינציהרבביםפרזבנסקישלמבביתויותרפוגשים

וערהסופרים""משפחתבעלק,באלםולש ,,ובכבסיוצאהיהבביתומשכילים.

רק(יצאהמדעיפירושעםהתלמודאתלהוציאהמלחמהלפניקצרזמןשהתחיל

אנטר-של nה"חריףאתהזכירבחזותו-והבקיהחריףאלבק,אחת),חוברת

שליפה(תמרנההשוםכקליפתחכמי-ישראלכלאתמבטלהיה-קרלסקי

"סתם .)'חספרב"התקופה",עליובהספדו-צעיר,רבצייראלבקשלרם ,,

יזיקאיל-מכןרב•תחיתה , nאומןהזהרץהא-םעש"מהבפיר:כזומשבה"



יזבורנשסיי· ..ח 160

בן,היבהאלמכיוקלהכרוכההיתה-אומרים"םהש"מהוס,ייישיוה

בעלי,ליהיזיקאייצחקו,שלהיההנוסחונר:גוץלגו,ייגלאר

שהוא"רני"כלפי"חסיד"שבפיביטולשלתוספתעם , nחראשונים"דרדרת

לביתויצור.אתנרכשאלבקחיהבררנשטייזנפנישלו.ה"רני"שלנר-פלוגיתיה

שלמחותנומן,להייבדילמו'קורנותלעתיםנכבסהיהנררנשטייזשל

ננעלאלנקלגנינכללוהיההאגדה,במסתריההםנימיםגםשעסקאלנק,

ג,ברשוהש.א.לוורשה,נראועתבכלנזדמן,שמההלנה.נעללגבי-ז~גדח

רנןהתלמו.דבתקופתבישראלהתרבותחייבחקרשניםעשרותזההעוסק

יותרלפרקיםשהפליאואחרים,תורנייםומשכיליםחוקריםזהלביתבזרמנו

להעליב,גםרצהולאועתרעלנוכרחעומדשהיהרנררנשטיין,בחודשיהם,מיד

ממני".במופלאללנתארכלולאמתימטיקאי." ינ:~" :נז~להבמקריםלהםאמר

מאומהבודבקשלאנורנשטיין,עלששמרההיאזומתימטיותגםאולי

פולניו,ת,שלשבשמיניתמשמיניתחוץלנאורים,"היכל"שלהמיוחדהטעםמן

מתקדמיםשלבהיכללמבחניםמיוחדהנררנשטייזשלההשכלהנימיחיתהשלא

נררבשטיין,שללשולחן-עבודתומעל ' Yקביצמישלהגדולהותמונתוונאורים,

היהשבורנשטייזמזהיותרקרובעבראמנם-עברעלרקהיאגם'ספרה

כבפשר."מושרשפחותגםזהמשרםאבלחקירתן,נעברותלונתון

במהדורהבאורהמיהדותדבר-מההיהבררנשטייזשלהחיצוניתבחזותוגם

שבחיצונית,החיצוניתלקליפהמבעדמי,ןבוארהיטבלמסתכלאבלפדלבי·ת;

זמןפרירקשאיבנהבמחשבתן,האיתןבהק,ומהדיוהיהלימדמהפני

אמתיותשלבחותםזהמצדהחתומותמוצקות,במטבעותטבועהאלאוערבו,חולף

רבות"תעודות"שלבחן.תםחתומותהןהשניומהצדמתימטירת,אמתיותמעיד

העצומהבבקיאותובררבשטייזשידעישראל,ספררתבכלהמפוזרותאין-קץ,

נמרחו.מאיד-ושלםבנרןצירוףאותןלצרףוידעאותןלמצוא

ב

רעיוןהואבורבשטייזשלהמתימטיותהאמתיותמעידהאמתיותמן ;

ישהאנגלים.שלהםהמחשבהבתרותארתהשקבעוזונצררהת·תחיפתהה

זההמתון.האנגלילטבעמתאיםאטיתהתפתחותשלזהרעיוןנישאומר,מי

על-פיגםמתבונן, :מאדמתוןהואאףשהיהנררבשטיין,שללטבעוגםהתאים

פעםאחרפעםאחדעיפןובודקברחןצ,דמכלאחדדבראלהגדולה,ישרומדת

אףראיות.שלובתוספתנחרתשלבתוספת-פעםאחרפעםאליורז.קבוחרזו

מןיוצאיםבנשררבותבחןהואבזא.ראטיתחיתהנורנשטייןשלהתפתחותו

ז
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לביומהעלמל-חייולעבודת-המדעיתלעבודתו'התכונןאבלהכלל,
יםעבשיןבשבגילופרסםחברהמדעיותעבודותיושרוביעדים,בש
חדללאוחראהעיבים,ארואלהלעבודותיובהכברתממנואבדם.בילמשל

אחרמאמרשלוהחושןמגבזילאורהוציאהאחרונותחייושברתובעשרמחן,
הלוחתולדותאושלבר,הזמןשלהקביעותתולדותמספרפרקאחרפרקמאמר,
שלבו.הזמניםוחשבוןהעברי

טורפי"הצמחיםבמאמרו-שלוהראשונההתקופהמשלהמאמריםבאחד

שיר-שרהוא-תרל"'ר)כסלו(מי' 47גל. ,'בשבהב"הצפירה",שהדפיסטרף",
דעהלכלמשא-פניםרכליחפשיברוחאשרהחוקרים"בראשן:ייידולמזמור
ידוהניףאשרהאישהואיין.וידהגדולהאדםבצבמשפט,לארדיוציאוקדומה

נתחלה.מעמדןשםהיהאשרהמקוםמןהלאההרחקויעתיקןהחדשותהידיעותעל
הגיונורעלהכביררוחועלנשתומם·תבונתומפרימשאתלנרישאעתבכל

ארדעת,רוחהמלאותהנפלאותהתוצאותעלנתפלאאםנדעלאכיעדהנעלה,
הלוטהלוטהצעיףאתלגלותידומצאהכביראשרומחוללן,מרלידןורחב-לבעל
שיר·א·תשרהואומטמוני-מסתרים".אוצרות-חרשןלנוריגלהתולדה,פניעל

בספרודרוויןדברי.תמציתאתהעבריםלקרואיםלמסרובבראוהזההמזמור

 :.אלהבדבריםמאמוראתהואומסייםחדש,אזשהיהבשר",אוכלי"הצמחיtנ
ימצאהתולדההליכותעללהתחקותהאוהבאישרכלדרווין,דרכיקצותאלה"הן
אלאשהוהחייםהצמחיםמעוכרתאתקרבבואשרזה,בספררלא-מעטעונג

והתפתחותם"הבוראים"השתלמותבנהאשרהיפהלאומרןזיקויוסףרעותה,

לפנינופתחדרוויןדבר:סוףלהתפאר.ידירמעשהטהעאריע),ערראלרציאנס(די
חדששערויפתחרב-תברארת,לשדה-חמדוהיהויעדויעבדאםאשרברחב,כר

דרושי-דעת,ויזרוחכמיםובאיבהיכלה;ולבקרהתולדהפלאיעללהתענגלאוהבים

מבוגרהיותראחרת,ובתקופהזן,ואשרנהבתקופהכאןעדלקח".ויוסיפואמת

הואתרמ"ה)~(לשנתהראשוןב"האסיף"שהדפסהשמשות","בידבמאמרמזר,
מעלסרבהתעבירלאערבלפנותאותנובעזבה"השמשהמאמר:בהתחלתכותב
תגדללאטלאטכי-אםלילה,לחשכתיומםארוהתפוךפתאוםולאאחהוגעפנינו
המריקיםקריהאתתשלחערדהארץיושבימעידפניהבהס,תירהחרשן,מפניארו

הדבריםממוצאוכר:כשלמהארותעטהרהשמים,רקיעפניעלהזהבמעליהם
דרכהתלןכיהטבע,במעשהואיברוכרתאשראתהפעםערדנחזהבשרבהאלה
איןדברהערשימלאכיהלפעלם,יצאובחפזוןלאחליפותיהצבארכללאט,לאט
 Natura non facitלאחריהםאולפניהםראשבבתנזקריםואינםקפיציםלהם

saltum . אשרהרגעאתלדעתהחכםיאמראםרגםפניהם,ישברעל-ידעל-ידכי-אם
ו

1 
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מוצאיםאברכאןלמצוא".ירכללא-אחרתוילבשוהאחתצררתםפשטוכר

מחקור.ליסודארתהרשםהאבולוציוניתבשיטההואשמחזיקבדבריו,מפרוש

אחת,אמתבבחינתלווהיאלו,ליסודהיאזרששיטהמחקריו,בכלאבררואיםואכן

אחריה.ערדלהרהריז ttש

חייםעםשלואמצעיתתקופהבאותהלהתרכחבאזרשיטהשלהיסודעל-פי

שבני-ישראל·ומקובל,למוסכםבניגודלהוכיח,שהתאמצוואחרים,סלרנימסקיזליג

ש"בני-ההנחה,מתוןכאןיוצאהואללבנה.ולא 11לחמרחרשיהםאתבימי-קדםמנר

למדריכלולאבארץ,ומשטרםשמיםחרקחתלהםנודעובטרםבערריהם,באביבאדם

לקלרםיכוליםהיושלא-החמה.כחרוש-מרפשט·תמזהעל-פיעתרתםאת

פעםהירחאתובוארתםלחרשיהם,הנגליםואותרתסימניםעל-פיכי-אםבמרחם,

השביח,מחציתו-ופעםהאחתמחציתותאירפעםישרפנר,חרשןופעםהולןיקר

הרלכימהםכיעיניהם,למראההרכחםואחריעליהם,ורשםהאלההשנוייםעשר

יצארבכןומרעדיהם,עתותיהםעל-ידםלמרדהשכילומזומניםלעתיםומתחדשים

ויראהימיםאוכרלאאולםאמיץ.קשרברהקשרווהשבועהלבנהחודשלהם

תלויותאינן-וחרוףקיץרחום,קררוקציר,זרע-השוברתעתרת-השנהכיהאדם

לקצובנסהוכאשרלארץ,ביחרסרהשמשבמצבכי-אםהירח,מראהבהשתנות

יכילכילדעתנוכחהלבנהחודשמדתעל-פיהשרותהשנהעתרתשביןהזמן

חיתהאשראמת-המזהאתמידרלהשליךיכוללאכיויהיוער.דחודששנים-עשר

-הגדולההשני.תהמזהאתראהכיגםרמההירח,חודשאתלחפצו.מאדדרושה

הארירהשתברתלפי·תאחרארותקדיםגדולבצמצוםמרעדיהתשמרולאכי-השנה

השכילמפעולותיו.וחשבוןדיןלנפשול·תתיכולולאעתר,אתהאדםידעלאאשר

ןירסףבחשברנר.לולטפלהשמשואתלעיקרהירחאתלעשרתשתיהן,אתלצרף

מןחשבונונעתקכיראה.כאשרלעתמעתאן 1לבנהחדשיבמספרזמנולמנות

אח.דחודשחשבונועלהוסיףההוא,לפרקהראויההעתערדהגיעהלארכיהתולדה

בכללשאולזקוקוהיהמראש,העבורחודשהוספתלקצובבידרהיהלאנתחלה

הימיםברברתאשרעד ;חשבונואתפיהועלולתקןהטבעמורהופיאתפעם

בידועלתהרגםונסה-כלברחכמהבאהאזהנחוצות.הידיעותאתבחפניראסף

הלכואשרשרבים,מחזוריםלוריעשלהתעבר,הראויותהשניםא·תמראשלחשוב

-תרמ"ח-"הכרם"בספר-השנתיהעבור"("פרשתלעת"מעתבידררנשתלמר

רו,קללבנה,חרשיהםאתמרביםשיהירהקדמוניםלעמיםאפואהואטבעיאטלס).של

קנה-המזהאתגרםאחרישהשליכועמיםהיוההשכלהבמעלותעלותםאחרי

ההוכחהזאתאידאמנםשנת-החמה.כמדתהזמןאתומדדוהטבעבידםשנתן

גם;זאתואידללבנה.בני-ישראלמנרקדםבימיגםכיבורנשטיין,שלהיחידה

l 
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מושכתכאילושהיאואשרנה.החנהמעידאצלוהיאזאתאבלהראשונה,ההוכחה

בררנשטיין,שלהרעיוןאר·תריסודהיאזרהנחהרכןוההוכחות.ההנחותשאראחריה

בישראל,העבורחשבוןבקודרתהמדעיותעברדרתירשליסודיועירןמעידשהוא

החכמיםאפילולחשוברגיליםשהיומכפיהרבהמארחוהואהזההחשבוןכי

שלוהנשיא,הללרביבימיבכלעררןהיהלאזהחשבוןרכיזהבמקצועשעסקו

התחילאלא-בישראל,העבורוסדרהשניםשלהחשבון"תקרן"אתמיחסים

זה,חשובנעבידאףלר.הרבהמארחותשהיאבתקופהונגמרלרהרבהקודם

התפתחותן,בדרןרביםציוניםומצאוהוכחותראיותהרבהלרמצאשבררנשטייד

לאהזמנים,חשבוןכסידורכזה,עיקרי"תקרןכיההנחה,ארתהראשוןיסודמעיןחיתה

אשרעדצררה,ולרכשצררהפושטלאט,לאטונעשההולןאןאחת,פעםיולד

רבןגאוןסעדיהרב("מחלוקתהאחרונה"בתמונתומשוכלללבסוףיוצאהוא

הספרארבמאמררקלאכיסודמוצאיםאברזרוהנחה .) 16ע,תרס",ןורשהמאיר",

בסוףשפרסםענין,נאותרהאחרוןבמאמרגםאלאזה.נעבידבררנשטיידשלהראשון

אומרהואברגם .)ר"ט-ד"יספר"התקופה",האחרונים",העבורימי("דבריימיר

הולכתהאדםשרוחהגדול,הכללאתליסודלישמתיאלה"בחקירותמפרוש:

בסולם-הואערלהכימדרדרת.רבפסיעחתלאטלאטאןשלמרתהאלזמתקרבת

אבדזהואת .) 324ע'(שם,מעלה"אחרמעלהשליבה,אחרשליבההתפתחותה

משררתהאחרוןומחזורים","עכוריםבמאמר-מאמרלאותובמלואיםגםמוצאים

ע' ,'כספר"התקופה",(ראהב"התקרפה"הרב,המשקלבתשלו,המאמרים

 .) 310רע' 287

ג

לא-אחתשקרהדבר-בררנשטיידהביאהאברלרצירניהיסודעלבעמדו

שלנר.הקביעותבחשבוןשלמהמהפכהלידי-רלאברלרצירניסטיםלאברלרצירניסמרס

חשבוןהחשבונות.כלכיסדושהואהחשבוןשלנו,בירתוהקבועהחשבוןגם

מחזורים,עכורים,שלאחריםחשבונותכמהלנרהיוקבוע.איברהואגםזמן,ה

ולילה.יוםשלאחריםראפני-חלרקהשערתשלאחריםחשברנר·תואף rוכותאריכים

ממנושחלקחרמועל-פיהזאתההתפתחותדרךאתבמאמריימציידבררנשטייד

מןארה"גניזה"מןהאחרונהבתקופהרקונתגלהרביםימיםנסתרהיהאמנם

הגדולה.ישראלספררתפניעלמפוזרהיהממנובירתוהגדולהחלקאבלה"גניגרת",

כמעטאלאהפינות,מכלאותראסףשבררנשטיידלבדלארכבל-זאתלכל,גלוי

מהלכו,ובדיוקמהלכובאסירתהואכיהנסתר.מןכאילואותוגלהאותר,חשףש

איזועליהם.עמדוולאעל-ידםעמדושאחריםדבריםעלעמדהעמוקהבפשטותו
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לעביואםשבאמרההחכמים,אחדשלמימראארנסתרתברייתאארמפורשתמשבה

ואתבסתורת.לפניוגילו-אגבדרךכאילולפרקים-אחרעביולשםארזה

אתבכקשרהפשט,בדרןדרקאהואמצא-"הסוד"ואת Nה"רמזאת-הזההנסתר

לתקןהדורים,לישרגםלא-אחתעליוהיהזרלתכלי·תבירתו.הפשוטהמרכן

איזופניעל-דרךשאיןבמקרםמסילהגםלסלולארוכר',גירסארתשלפגימות

ולבקר-להתנגדמקרםכאןמצארמתנגדיוהדורות.במהלןלפנינושבשארה"תהום"

ב"מחלרקתאר·תהשהביעהכפימארחו,שהואשלבר,העבורחשבוןעל-דברזעתר

אברהםבחרקוקשהומבקרמתנגדלהמצאהרבן-מאיר",גאוןסעדיהרב

בעביוהציעשבררבשטייואומר,הוא ,'הספרב"הגררן",שכמאמוריין,אפשט

- ) 118ע'(שם,אופן"בשרםלהתקייםבלתי-יכולותזעתרלפיאשר"השערותזה

אמת.היובררבשטייושלהשערותיוכיהואר,אחר-כןשבמצאומציאר·תאבל

זהירבררבשסייוהיהואכןשלו.בזהירותהדבראתתולההיהבררבשטייו

ישרה,שאיבהנגיעהואפילובהן,עסקשהואבבעיותשנגעמהכלרעל-כןמא.ד

הגיעכןאותר.לבררוהעמוקההרחבהזעתרכלאתנותןהואהיהבלתי-אמצעי·ת,

כלקודםלבררוהתפתחותובישראלהעבורחשבוןאתלבררהלרכרבדרןהוא

המאמר , ...וקורותיההסמיכה("משפטוקורותיהבישראלהסמיכהמשפסאת

על-פיהחודשמקדושהשבויכיב"התקרפה").שלוהמאמריםבשררתהראשון

על-החודשלקדוששבארץ-ישראלהגדולבית-הדיןעל-ידיהחודשועברוראייה

שבאבשבריהמקובל,לפיתלוי,היהחשבוןעל-פירעברר-החרדשחשבוןפי

קרבסטבטיברסשלמלכרתובימישחיהשבי,הללרבישמימרתהסמיכה,בעביו

זה-עביולבררבפשראתבררבשטיידב·תדרעל-כןמישראל,חדלהכאילו ) 337-362 (

זהלעביוהמתקרבכלאתהלרכרובדרןרקרררתיזi,הסמיכהעביוכלאתבררוהוא

שברררבן-מאיר",סעדיהרב"מחלוקתבספררערדמצאנוזהמעיןבר.תקשר 1רהמ

תרפ"'ב-תרפ".דד"אשברתקביעתעל-דברזרלמחלוקתהנרגעכל

שהואלמקצועעביושאינםדברים,גםמתברריםבררבשטייושלבירורובדרן

("התקופה",ישראל""תאריכיכמאמורביררבררבשטייומשל,דרךבלב.דברעוסק

יחזקאלבספרהנזכרלחודש","בעשורשלהשבהראשכי ,) 337-335ע' ,'חספר

בארבע-עשרהלחודש,בעשורהשבהבראשלגלותנו,שבהוחמש("בעשרים

מביןלפיראש-השבההוא ,)·א ,'מיחזקאל-העיר"הוכתהאשראחרשבה

שעל-אלאבלבהזהולאבאב.העשירי-הואלחדושוהעשורמהחורבן,שמבר

שכןיוצא,עולם"שב"סדרבברייתאבלעדיו,שאי-אפשר"חסר",הוספתי'די

מזרמארחותשבתקופהבערדהתנאים,ב:תקרפ.תשביחזקאלהפסוקאתפירשו

שראש-השנהשבההיא"איזו : )'אי"ב,ערכיו(בבליבתלמודמוצאיםאבר
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ראש-השבההיאכאןשראש-השבההיינו,ירכל",זהאומרהוי-לחודשב,עשור

שפירשזן,היילוימוציאכידוע,לחודש.בעשיריההיאבשנהשחיהשבתשרי,

בבלבגלותכיהמסקנה,אתמכאןהרגיל,הפירושלפיביחזקאלהפסוקאתהואגם
 ,•ןמהדורה , u("פרוליגרמינהלחודשבעשורראש-השבהחגאתהיהודיםחבבו

נהנים""תורתספרחברואתהמאחרתלשיטתו,סמוכיםבזהגםומוצא ,) 105ע'

לחדוש,בעשור"בראש-השבה-בררבשטייושלהמזריקפירושוהשני.הביתלזמן

הראיהיסודאתמערער- ",יעהתהכיהרשארחאשבהבארבע-עשר

ררלהריזן.שלהזאת

הערהנצררתלפרקיםהצד","מןשנמצאממהמהרבהאחדמשלרקזהר

אבולוציונית,דרךאטית,זהירה,בדרןוהכלבררנשטיין,שלבמאמריםקסבה

-לפעמיםלמאמר,ממאמרבררבשטייושלרעיונותיובהתפתחר·תגםהנכרת

שנים.עשרותשלזמןבמשך

ד

מאדארוכהבדרןלפרקים-להביעהיאבררנשטייושלהמדעיתהדרן

הפשוט,לטבעוביותרמתאיםשהיהזהבירתן,הפשוטאל- nכסוחים"קרציופשל

אתלהסיר-היההמדעיתמעבוד.תרביותרהגדולהחלקיח.דגםעניר mהתקיף

מסילותחדשות,מסילותולסלולהמיותריםוהלבושיםהשברשיםהטעויות,

רשתיםהשמוניםמאותןמששיםיותרישבכןלשםהדורות.הרריניןתיישי

גירסאו·תושלנוסחאותשלבהרי-הררים-בהריםמקדרוהיהחייושבותשל

והכלהאחרונים,ועדניר·תרהראשוניםלמןובכתבי-י,ןובקונטרסיםבספרםי

ביותר.והנברןביותרהפשוטאללהגיעכדי

אתבמלהלהרגיש-החזקהההרגשהמןגםבררבשטייושלבמדעיש

שלהתרגוםמעשהאלבררבשטייואתשקרבזהראוליהאמתי.השלם,תכנה

בזהלגשראמרכאילוהוארב.משקלבעלותכבדרת,חשובות,פיוטיותיצירות

רבר.תשביםלפנישנדפסשלו,"המלט"תרגוםוהשירה.המדעביןגשרגם

מדעיהואהמחבר)בהרצאותתרפ"ו,(ורשהמיוחדבספרגםויצאנ"הצפירה"

שיריערןגםחסרהואואיןהמשובחות,הנסחרתאווהנוסחההדיוקבמרבןגמור

הגדולההמזרחיתהשירהותרגוםרב,לשרביערןלוישהפחותולכלושם,פה

פעמיםכמהשתורגמה(פאריס),"הפרש"ארבמדבר""הערבימיצקביץ·של

זה(תרגוםרבפיוטיערןגםלויש-כ"למיכמשוררבידיגםביביהם-עברית

האחרוןאףואיבנו )·אשנהנורשה,סוקרלרבנ.שהוציאהשבה",נ"ספרנדפס

ערדבוראינמצאיםבררנשטייושלבעזבוברהזה.השירשלהפירטייםבתרגומים
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מותז.לפניאחזרתשניםפעם.שקראזכרוני,הפולנית.מהשירהתוגרמיםמספו

 Ojciec zadzum-םלרנצקישלהיזערשיורחוגרםפוישמאן,זרדשלנמעמדר

ionych • פוישמאןרשנחשריםקי,המשרוושלמשידירתוגרמיםכןכמר-

שריםקי.שלמשידירהתוגרמיםאתניחרד

חדצ"ד.
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סרסרלרבנחרם

כמרעלי,שנגלההואשרן.הענויהםרפושםהיהםרקרלרננחרםשלשמר

הייתיעשתי·עשוהבןגדה.אכמידרנגלה-ילדר.תינימיפרלניה.ילידייתרעל

זוכים.פושתעלעמדתיכנושאננים.דיערדהירלאר"עשתנרתי"ההםנימים

שנרהוכרתהבררנותעםהענרדה"רשרוש"יםרדהספראחדמצדמשךמהמשרם

הערלם.שעריהפרחחאחו,ספומשךהשנירמהצדרהנרגה.הכנרשהההתלהבותרעם

הספריםשניניןלידי.שנתגלגלהורםית,נשפהגיארגופיהלימדדשלספומיד

לאאמ"רבןגינזנרוגירםףמאתלנינה""עתיםהספרערדכלרהשעליהםהאלה,

קרפוניקרםשיטתעל-פיהתברגהיםרדרתהמלמדרכר-,רבכןנידמטשאררם,אהרןמשה

וחבכביארדלירחיהאנאבניתשמצאתירחלקים.לתתו"ףהשעהחלרקתרעניד

ירם-ירםאזשהתהלכהכפיםרקרלרנ.זמרתאלינגלתהקצרה.גיארגופיהלארתה

דיחיתהניר·תו,פשרטהחיתהלאשאמנםזר,שזמרתדרמהנ"הצפיוה".מעדנות

בבתי·זרזמרתהתהלכהכאגדהכיבעיני.חיתהכאגדהרקרכבל-זאתנהירה.

עלספרההאגדהרנעיורתיה.פרלניהנעריהחסידיםשלרננתי-התפלהמדושרת

נחויפרתנפלארתהראהבנית-המדרשהחררהעלחנוירנידכשבתרשערדח,ןהא

ראיו"אצלם",שם,נפלארתהראהרפיוש.שנהבית-המדרש.אתרכשעזנרנקיארת.

דבריםהרגילים,הדבריםעלאףמקסמהנתנהזראגדהממגר.נשגביהיהאשודנו

לאהרגיליםהדבריםשגםשכןרמכלנ"הצפיוה".םרקרלרנשהדפיםירם-ירם,נשאלרת

לשרביתחויפרתשרפעיםרהירדובבן""מלידמלאיםהירהםנבל.וגיליםהיר

-הציושכלכילהאמין,מהשרם ?1פיתרהםרהחכמה.תרוהבחדרירנקיארת

מאמריםזהאחובזהרנאררצהגםשחרארישכשירצה?."םרקרלרנירכללאמה

שלנםגנרןבמקצת-ענוי?"חן"היש-ענויחןעלהדניםונים,בהמשכים

-ארתםערשהשחרארוחרקים.מופשטיםגםמהםענינים,שאורעלח"ן,יודעי

לשםדרקארכאילרתבלין","תרוהבהונהארתםמתבליחד:גםורחוקיםקורנים

כמהעדמאההונההעניניםאתחראמסניו 1דעתהיצרא·תהונהגררתלכך,

נעשיםהםראדונה:בירתו,פשוטיםנעשיםהעניניםראיולשמוע.תרכלשהארזן

צדדיהם."נובריהוכרת.נחליפר·תיהםםקיויבמםםגרניים,

לבקש-אחו-כךגםארתנרשמשכהשבסרקרלרב.חידההמןחלקגםרזהר
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היההדברסרקרלרב.חדיתעל-עצמוסרקרלרבדבריאתאנירזרכרפתרןו.לה

כברהיהכשהואפרטי,בביתלכברדרשנערכהבמסבהשנים,כמהלפניבדרושה,

רעתרנרת,ספררתאנשיקצתמספר,אנשיםהוזמנוהמסבהאלבדרושה.אזרחבבחינת

-דרשותהידכנהרג,אחדים.ועשיריםיהודים,משכיליםוסתםעסקני-צברו,קצת

ובגמרסרקרלרב,אתכנראה,הרגיזו,הןונימוס.טעםחסודתשהידתפלות,רביביהן

שערתשתידדנוהאולםבאמצעסרקרלרבישבהחצות,גנרלאתעברהכשהשעההכל,

הגבירותאחתבקשהלדברשכשהתחילאני,זוכרסרקרלרב.החידהעל-וצופרת

-ונעימהפשוטהכלשרן-אםדברסרקרלרבאבלפולנית,לדברהנכבדהאזרחאת

-בה,לעמודיכוליםהצבורורבשאיןגזירהבבחינתזרבמסבהחיתההעברית

נדדבעולם,הרבהשתעהאדם,שלרדדי-נפשהיהזהבלתי-מצריה.בנעימותדדנו

משרטטוהואילדותו,עריסתעמדהשברהמקדםאלקנו,אלבסוףושבלמרחקים,

מעררהשהיהזהשרשר,אתעיקרך,אתידםעללהכירהראשונים,צעדיועקבותומבקש

הראשונותתחנות-הילדות-פלרצקרישגררן,העולם.אדמתאלעל-ידיררמחרברבר

לעברלמרחקים,זרמהשטףעםרהריסלהזהבנאדםהרבהנזכור-סרקרלרבשל

הי·תהסרקרלרבחידתהןקשב.רבהזהלנאדםוהקשבתיהצדמןישב·תיאניהים."

אחדהאחזה,רבדישכתרךהאחדותאתכמרניובקשהואגםישבוהנה-חידתיגם

הרבים.הגרזניםשכתרך

השלבים?רבהעיגולשכתרךזר-נקודת-המרכזאישאל.-זר?אחזרתמהי

תמרנהאלאמרכזית,אחתנקודה-לאשרבנתןזרשאלהעלתשרנהלהשיברבבראר

זר.אחרבזרובדת,תמרנר.תעינינולפניהעבירקלידרסקרפיבאופןתמרנה.אחר

האחדות.חיתהכאילוהגרזנים,ויבובזה,רברברי

ניכרהןכירבים.סגנוניםכבעלמתגלההואכיאףלסרקרלרב,אחדסגנוןיש

אלאבלב,ןזהולאקר.ובכלתרבכלואףכותב,שהואר-שדרהשררהבכלסרקרלרב

רמזנוכותבכשהואגםניכרבעברית,כמרבןהמתבלטסרקרלרב,שלזהשסגנונו

אזלםלשרן.בכלעל-ידירהנאמרתסרק.רלרבית,מיוחדת,לשרןשישדרמה,לועזית.

שלסגנוןהואסרקרלרבשלהזההסגנוןהאםסרקרלרב?שלהזההאחדהסגנוןהואמה

סרקרלרבשלבסגנרנרשישבדבר,ספקאין 1סרקרלרבהוא"המליץ"כלבדד"לשרן"

תרנןארמושג,דרקאמציינתאינהסרקרלרבשלבסגנונוהמלהידועה."מלדליות"

איןבלבד;יפהקליפהבבחינתגםאצלוהמלהאיןאבלורצון.חפץושלהרגשהשל

בהיששלם,ותרנןשלםמושגבהכשאיןאףלא.ותרנאה,מלבושרקהיא

אצלוהמתפצלועירן,שלובצבעבגררןמששיםאחדמתוכן,חלקממושג,חלקתמיד

הקפרליםעםהרחבהמלבושהלבוש.שלהרכיםהקפרליםמתוךבפצרליר,ומתגלה

קפרלים,רבתמתקופהכפסילים,וגםידועים,בציוריםכמר-שייושכרהרבים
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כמוהםהרכיםשלכדשיהזן,לזמרת-רכהמסורתשלעול'כגאוןעליההנושאת

עצמיותה.שלה-הבעתההבעהשלגםועל-כןשלה.ההזיהשלעצמיחלקמנה-ובה,

היאאלאוצרים,קצריםרגשייםארהגיונייםכמשפטיםאחת,בכתבאהזוהבעהאין

לכרש.אחרבלבושגרון,אחרכגווןזה,אחרכזהבאה

הואמצרף"אישים".שלדמויותלפנינונותןאנשים,סרקרלרבמציירהןרכך

-זכר-מקריםפגישות,מאורעות,עלמספר :אחריםלפרטי-מעשיםפרטי-מעשים

נעשיםשהםרבים,לכרשיםנעלת"רחבה",תמידשהיאהזמרתאתמצרףהואומהם

הואאידומתוכם.על-ידםמתגליתהיאהןכיעצמיותה,שלבלתי-נפרדחלקמעין

בקריההצמצוםמדתמתוךערטול,מתוךאר·תהרנותןלבושיהאתהדמותמעלפושט

שהיאעדנסרי,אחרכסרידרקאארתהמכסהאלאהיסודיים,העיקריים,העצמיים,

ישרתהאתמבליטמהםאחדשכלהרבים,הכסרייםעםאחד"גרש"נעשית

בליטה.גורן,צבע,עליהומוסיףעליהמכסהשהואכךעל-ידי-ב"אתכסיא"

להשתמשמרבהגםהואואידםצעהאלהרבהנוטהציורובדרךסרקרלרבאיד

לוהנעשיםבעצמיםארנשמרת-התראו,להשתמשמרבהשהואכמרבשמות-העצם

ורצהכאילופעולה,שלבתיאוריםגםלרובמאריוהואתארים;שלחלקיםמעיד

לאגלים.נצררתזהאחרבזההבאיםשדנים,מגרזניםבגרזניםולתארהלציירההוא

זראחרבזרהבאהאלאאחת,הרמהנכחאחת,בבתהבאהת,אחההפעולה

הוארבדכעיקרבזהלדנעשהטעםהפעולות.שלטעמיםוכמהלכמהומתפצלת

רבני-גרזניםבגווניםדקההבחנהלפרקיםאצלוישרב.דיוקלא-אחתמדייק

גדולות.גםלפעמיםמראההואשבתארובדיוקרבני-צבעים.בצבעיםרבודיוק

שאינהגלרפים,שללשרןבעבריתויוצרדקיםבלופיםמעשהאחתלאערשההוא

בה.מצריהערד

משישיותרכיעדה,וסבהלהיתרההנטיהלסרקרלרבבאהזהמצדואולי

זהההוכחה,חכאתחסרכאילוהואהמלמד.מןכפובליציסטברישהמדריךמןבר

חסרשהואדרמה,כאש",דברי"כהמןבהשישונמוצה,קצרהבשפהתמידהמדבר

ישהיא,גםשהיא,הרחבה,ההסברהאתכמקדמונותןוהואהפנימי,הפתוסאת

סרקרלרב.שלתוניתמהגםברדאימכאןרבגררנים.בצבעיםההבחנהמןביסודה

להכריעדרכואיןוצבעיהם,צדדיהםברבריהדבריםאתלתפוסנוסהשהואכידןכי

בלב.דאחדלצדומלאהשלמההכרעה

ההסתכלותההבחנה,מאיש ,יטיתסאההטפרסמןהרבהבסרקרלרביש

דרךהיאזר.תפיסתורדוןהרעידן.אישארהוצרך,מאישהרבהולאוהתפיסה,

לגבולותהנכנסיםענינים,שלהוחכרתארתהומכאןה.בוומהשלהתפיסה

שהואלעניניםשלמהמסגרתאידגנרלים.כחסרלא-אחתנראהשהואעדתפיסתו,
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הדבריםוכר'.לספררירלמאמריו,לספריו,גםשלמהמסגרתשאידכמרבהם,עוסק

מהן,ולגורעאחזרתמגילר·תערדעליהןלהוסיףואפשרניתנומגילותמגילותכאילו

בתרןכמרכזשהיאאחת,נקודהאידאחת.בנקודהשלםחברומתחברר.תאינןכי

עדכל-כןרחבהואזהשהיקףוישמרכז.מעיןכאןהואכרלרההיקףאלאההיקף,

ההשכלההשקפתלמןשרבים,תידיושלשרנות,השקפותאפילוכוללשהוא

שבחדשה,חדשההשקפהעד-הרבהלהשקדםמהגםאחתולא-הישנה

י.ביוהיןבת-הואהזההאסתיטישבטפרסהאחדותרכןשכמרזרבית.מרזרבית

תרפ"ג-תרצ"א.
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