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אחו-העם

ראשוןמאמר

תיתרבח nוליצאא.

ם,עה-איחדשמוקראהספרותבימתאלשבצאתוגינצברג,אשררבי
העם.יבפלללכ·תתמידזרנו

נעוריושבותואנשי"'מעשה.,~חסידים"לומדים-סוחרים,ממשפחתנצרהוא

בקשרילבואגםוזיכה-"חסידים".פוי bבובעיוןלש.מהבתווהעברוזבחוותו

וכשגדל-הלבנה,וברוסייהבאוקויינה"·החסידות"מורישלבני-בניהםעםייזנשפחה

אשוהדרךאתלפ·ניופתחווהםוחבריו,ריבפיסספרילידובזרמנוהרוךמןזתעה
 .יעשהאשרהעשמהואתבה''ילך

ארכולאאבלה,מכחנתיבויתלבקשוללמו,דללמודעודנסההואאמנם

סופרעסקן,בעיקרוהואאחדשמצדסופוועסקן,סופרבעשיהוהוא.הימיםזבאר

רהטמלשםלפרקים,הנכנסאורחהספרות",בהיכלכ"אורחרקעצמואת:ה:רואה

הדברושעיקר·תועלת",להביאשיוכלרעיון"איזהבלבוכשישת,·חדומי
ה"עשמלוה 1להלכבכויבד-ואשויבחנםהדבריםעצםללב"ישיםהקהלכיב:.עיניו,
השניומהצדדובים"),·פרשת"עלשלהראשונהלמהדורהבהקדמה(דבריו

 ".הכל·השלבע·מקהלןכאילווהואעליותמידהתורשלכ:לי-זינה
לתכליתעיוניתהקדמה :מורכבהואאחד-והעםשלממאמריומאמרכל
כיחודשנאמרההקצרה","הלשוןאותה :מורכבהואגםוסגנונו'מעשית.

.נותןשאינואיש-מעשה,שלוהבירורהבהיר·ותעםמדע·תם",ומבינים"לחכמים
בדבריו.לטעו·ת.מקום

אחד-שלרעיונואבל ;להלכהאחד-העםפוסק-ן"וירעההיה"בראשית

חזיונותעם"בקשרבונולדיני-אםלעצמו,שליטואינומעצמומולךאינוהעם
החיים.םשלו-עפ"ד)שלב'למהדורה(הקדמה·החיים"

כו·כביםוארץ,ש·מיםשלוקצהגבולללאהחייםאותםאינםשלווהחיים
על-דבר·כי-אםל,כהעל-דברלעולםמדבראינואחד-העםונהרות.ימים:ומזלות,

האנושית.רהחבהחייהםהריחיים,אחד-העם~צל.שנאמרמקרםרכלק.חל:ה
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אחד·העם

לשהגדולההחברהאינהבעיביר,חשרבוגדולהלדהרצויהזר,חברהאזלם
 . 1נהנים""חברהואהאידיאליחידי-סגולה.שלחבורהאלא.רהמררבים","הרבים

כ"עם;אותרהואשרואהמפניאלאבעי·נירחשובאיברכאילוישראלעםגם

עם;שלהמוסריתב"גארנירתר"מרדיםהכלש"כמעטבעיניו,ספקואיןהנבחר",
ולא .) 71 1עח"ב.(עפ"ההעמים"שארכלעלהוא"עליון"זהבמקצוערכיישראל

א~שר ב~,ללחיר·תה.קדרשההחרבהאתהעםשכםעלשהטילעדזעתרבתקורה
ונביא")~("כהןישראל"ת 1"תערדבזההואדודאההצדקלנחמיוחד"ידימת

פריזריך·שלאלדכגרןהמרחלטה,האצילותשללדעותהעם-1אחןשליחסר

אפילר-היתרמעיןומצאיגעהוארבה,דאז .רכלמכלשליליאיבר ,ה:שצבי
תדרה;להרכיבהואש.בזטהאלאניצשן,.,שלהעליון""אדםל-ישראלרוחעל-פי

כל'בבחינתהכל,כתכליתעליון""אדםה.וחבהבתרותזראריסטוקרטית
שר·במאמרלכןס,מרכיןמצאואחד-העם-כשבילדאלאנבראלאכרלרהעולם

בשביל;אלאנבראלאכרלרהעולם"כל :)ב"ע ,'לשבת ;ע"ב ,"(ברברתאלעזר ,,
כי-אםהנח",אל"החפץעםהעליון""האדםלאאבל ;רברדאיב·רדאי- , 2זה"

במחשבה~והצדקהאמתבקשתהבהמי,היצרכבישתהמוסרי,הנח"תגבורת

סך)"ע•ח"ב,עפ",ןערכין",("שנרי nךהרשעהשקרנגדעולםומלחמתובמעשה

 ·· rםארלאםתנ"םלואיםוביהוד ,)א"ח«עפ"דונניא".כהזוהעם';,.הנהניםעייז 1

"במקרםרכבל-זאתהאנושי,המיןתכליתשהואהרמב"ם,שלבפועל""האדם:אותר
אחוון,הלזהלהשתעבדהואמחריבהחברתיאלמתנגדשלוהאישי'שהקריטריון

השלםלהתהוותהאפשרותגם·תגדלרכז'להשתלםהחברהשתוסיףמהכלכי

11עח"השם.השכל",("שלטוןגזול"יר·תרובמספרתדירות:•ניתר 1 (. 

רטובים".גזוליםשלהמצמצרמחבורהבעולםלגזליהיהאפשר :"כלזמר
כמרארישראל.עםשאלתלאהיאאחז-העםשלהשאלותשאלתלפיכן

הישראליתהרבמהאקירםשאלתאלאישר.אל",ביתרןמ"הלזה,קרוא·שהוא
לתרעלתכללמשועבד"איברשחלט,-מרהקזצהשלהאיזיאל.כנרשא·ת

(הוספהאחז-העםמדגישים"בוהתועלתמצדהגבלהכלסובלו"אינוים"דבה

 , nרוחניתישרתכל"מקררהמוחלט",ה"ןךחניךך),ע•ח"ב,שם,ערכיך",ל"שנוי

יוןהוא ; nמוחלטל"צןקוהיההאין-סופי,העליון,ארוראתכאןצמצםהרנ"ק"של
·זכאותואתו,אצילותוסדוכאןשגםאלאוהעשיה.הבריאהלעולםהאצילות~ממרומי

מרבבה,לאחדרקירעילכיויזענבוכיםלהדרותספרשכתבהשכל","שלטוןביעל
והעשיההבריאהבעולםאחז-העםמבקשכןממצוקותיה,נפשואתיציל:.אשר
בית-ישראל"המוןשלחלקיםלצ"טלבשיםבליממאן,.,האחוזהאחד"את"שלו

j ל"אחדרגם .) 55ע•א, 0חה 0עפראשון.מאמרמארץ-ישראל",ל"אמתמלואים
הדרן!"זה"לא :בפעםפעםמדיקוראכאילוהואזהממאה":א.חוז

 .) 55ע· ,םש(·ראשדזםאםרישראל'/

ושרך·אב'אומרד,שםאתא 5דםדד 5נתהםאםרםקדםאת א;:םצייזאיבדאחד·העם 2

חםאםוי:םושארעזו 5או'שושםאםוושבח.נסםכחרואיםשאנונםובזה,זהקשוריםאינם

א:תנפושאםו 5ואפיהונא.ובנשםחונוד'שוסאסוונויוחוו.םרבאיםבוהקשורים

הישעוהויציב.

מכלשלוהיצירהלגביחפשיהואהכל.תכליתביצירתורואההירצו

בזהפחותהאינההמחשבהויצירתיצירה.-יצירהשכרתועלת.של·חשבון
מכיןוביותר,טהורההנאההיאכאילוהנאתהואדרבה,והאמנות.השירהמיצירת

הגשמי.מןביותרהוחזקהביותר,הצרופהגםהיאביותר,המופשטתשהיא,

היצירהשלזולהנאהאחתלאעדיםאנואחד-העםשלדבריואתבקראנו ..

הואב'פעמיםב' :פשוטלאמורדרכואיןאףהואהרוחנית..המחשביתית,

ההיסטוריההפילוסופיה,מןולהוכיחוקצרו·תארוכותלטיילדרכואלא.ראבע.ה,
הצדבהארתבמשל,הואהחידושאחתלאארבעה.,הואב'פעמיםב'-כי:דנו',

שלהמעשיתבמסקנה-בנמשלמאשריותרהדבר,שלהמזרשי-פילרסרפי,,עה:י.רני,

ליצירהגמרושחוררשטרפעםאףבדתןאיברכאילואחד-העםאלוםהדבר.
היאוזקוקהלעצמהכשהיאבפניותקומהלהאיןכאילוהיאשלד.·המחשבתית

בו.להתלרתהמעשייםהחייםשלזהלאילןיתמיד

כמאמראוזורח","בשרכמאמראחד-העם,שלביותרהעיונייםהמאמריםאף

במחשבהמעשהכסוףנגמר,הלז :החייםשאלתאחרינגרריםהשכל",שלטון ...

נאשנתלסודהזההסאסראיזונעצםאלעזר, .,שללסאםוושכונתועליו,םעידהמאסר

כ?זה •כ.הססואאתדוושעזו 5ארר'ם,ישםתאו ' 5ש 5הנדוערכהאתא 5אהרכיח 5

םצותיוייואת•ראהאוחיםאתכשעזכהכוובו:.סר1ןאחו•שבא ,)נ"י ,ב"•(קרחותהאדם"

פירושופשוסופי 5וזה",בשבילאלאנבואלאכולוהעולםכל :הקנ"ה.אסר-שמוו"

הפסוק;אתרש"ישספרשבםוזה,וכונשכילאלאנבראלאכוווהערוםכל :הואהמאסרשל

רב.אםרבו 5חו' 5שהסאםועםנקשרכנראהנוגדת,םוד 5נתמפרש·~הואכםווואת, 5בקוה

שמים;יראתבושישםאך 5כ :הונאוכאםרהונוו'("אםרהזהחםאםושלפניחוכא,

חסאםרי:םששנינעדר ,)"'וגדיראהים 5חאאתנשםעהכלדנוסוףשנאסרבשסעיו,ונויו

שבר.השסיםיראתא 5אהאדם.כאז·העיקראיזברכותבםסכתרש"י 5שפירושופי 5המאסר

אב"זח,רעיוזלהוכיחישפיהם 5שעובסורשים,םדד 5נתאחריםסאםריסישאםנם

יד. J5זמוכיחאינוחזההמקום
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m "ודעותיהםאמונותיהםסודואףבבי-האדם,שלהחייםיסודאתהאדםשלארשר

 ,) 152ע'שם,שם,בחיים"ומאוחר"מוקדם , 115 'ע'ח"א,שם,הנפש",("חשבון

המדעיתב"כפירההמחזיקהזומשפחהעלבפירושעצמואתמיחסהוא·וכאילו

כיואומר, ,) 132ע'שם,שם,חירות",נתון("עב.דו-תדרווין"שםעליהזrבושאת

לעדומעלוםייחבםייחשקכל :חיכללפניהכבושההטבעית"הדרן

 .הנפש"),,חשבון(בסוף ,"שפ 1 .

כתעודהורואהטרבסצבדבטלי-נצחיערןלצדקאחד-העםמיחסזאתובכל
("כהןהמוחלט"הצדקלצדהמעשייםהחיים"משיכתלישראל
רהמרפתהשכללגבולש"מעבראומר,שהואבלב,ןזהולא .) 184ע'שם,שם,·דבבאי",

תרדעהבספק,המוטלים·כאלה,זש"בדבריםאמונה",רשמהגדולהiבמלכהעדו ש"'

אחד-העםבידישנכתבהחיים","דון(במאמר "tבלהמןםאיצוייםשעמהד
אחרילכאורהשבנטותואלא ,) 201-198ע'ח",ןשם,משה","בנילאגודתכיסדו 1

אןהואבשרבלי"רוחכיבפירוש,ובאמורזרוח""בשרשלשלמה:זרמרניה

ממשלתאחרי-זרוח"ב"בשר-עצמוהמאמרבאותובנחההואממש",ברשאיןצ:ל
ח"ג(שם,אומרהואהריהמלוכה.שרביטאתבעצםמוסרחראלרוח,ולך,:הרוח,

שלמה,באחדותלחיותיכוליםוהרוחני,הגשמישבאדם,היסודות"שבי : ) 233ע'

עצםלתוךחביווהיסוד·הלשווידוחעל-ידיהבאהימית,בפאחדות

אם,ולמלכבעצמם,שהםעדמחלאתם,ולטהרםלצרפםהגשמיים,·החיים

אלאיור.,ןחוהרןאיהזאתהאחדותעל-ידיח.ורהייחמקחלכיםעשב

החייםבאותםהדברוהוא ."וילעותשודקמחורהיאצלכיה,לוערשב:יז
הקדמתו(ראהאחד-העםשלכמשבתומרכזימקוםהתופסיםהכלל,בעדהפרטש·ל

ח"א,עפ",ן ,'אמאמרהדרך",זה"לא ;_ Xע'ח"א,עפ",ןשלא'למהדורה
;7-3 '1t ניחרד ; 91ע,שם,באוהל","האדם 180ע'שם,ומחברתו",פיבסקר"ד"ר
כאמצעילוהםחשוביםדבריו,לפיאמנם .) 216-214ע'ח"ג,שם,"משן"ב·מאמר·ו

לנו,מראהאליהםממנוהנודעתהיתר.הבה r1האבלהמטר.ה;אלוכדרךהתכליתאל
ותכליתעצמהבפנימטרהמעיןלווהםומדרך,מאמצעייותרלוהםכי

עצמה.נ:פני

הואשזנות.מעשירתלשאלותאחד-העםשלביחסוגםרואיםאנוזהדובר
בוהנבניםהגביניםוכלממשישוביהיהבארץ-ישראלהישובכילכך,•תמידבלחם
ושלמים.בריאיםבבי-אדםאלא"רוחות",לאבהםלהשכיןשאפשרממש,בביביםיr<היר

שבהם.ומאוחרהמוקדםעלהדברים,שלההגיוניהסדרעלמאדמקפידגםהוא
חפשילשוטיוצאוהרוחהממשיות,קליפתאתברקעמגדרן,יוצאשהואישאזלם

אולחכמהבארץ-ישראלגדולאחדבית-מדרש"יסדוכיברבים,להודיע:~עולם,

ב:זזשישוהיזם","לפניםעלבסקירהפותחרזההמדיניים,והציוניםבהרצלתחלו"

ואמון·ארי.סטראחרישגנורזהביבים,בימילחכמיםשבניגודלאלה,סטירהמשרם

הום·לנדה~אחרפה"הרוחניות"כיאומריםהםלבו",הואחרפההמישוש"חושכי

בפתיחה#כאןעדללון"."ר"מקוםלאכוללחםלשאלתרקפתרוניםהמבקשיםהם

ממשבתדפתאוםאחד-העםמפסיקהלכה,שלומתן·משאבשעתעצמו,'ובמאמר

"החיהשלמפלצתארתהאלדומההרמב"םשלבפועל""האדםאידכיואזמר,

-איש-האלהיםמשהדמותלפניבעמדואףשלבז."לביצשבייםאשרהצהובה"

 .•בהם"מלחמתוואתבימינוהמתבולליםאתשוכחאח.ו-העםאין-"משה"במאמרו

לשמשאלאבברא,ובצבירנובקומתולא ;ידועהלתכליתנבראכאילוהכל

תקומ:העצמ;ךהבחשמלאיוועל-כןלתועלת.להםולהיותבני-האדםחברתאת

הספררנואתמגבילשהואנלבהזהולאהעברי,דורנושלהמחשבהאביאצל

אלאחברתית",א·ומוסריתפסיכולוגית,נכבדה,תזרהל.איזהשובל "כדיעדהיפה

כלבית-מדרשם,בכתליומסוגריםהסגוריםישראלמיכ"חבכבודהואמזלזל

 .עפ".דהשלוח",("תעודתשלו"הפרטיבמקצוענסתרז·תלגלותרקמבקשאחד

כיבן·לוחיינואתלהביןעצמנו,את"לדעת :היאהרצויההתכליתכי ,) 5ע'ח"ב,

 .• )~ 217ע'ח"א,עפ"הגםוראה ,'דע'(שם,ה"ביבבתבייך;תעתיד

היכולתמדתעל-פיהצורןאתמחשבהבעניניגםלמדדשעלינואומר,גוזראףוהוא

להרכיבדוקא,יזרעבנוסחמחשבהעלאותנומצדהוהואויכולת"),"צורן(במאמרו

ח·בויכבים,ידבהבכו"הלהרכיבההיהדות,בתורתהאירופיתהמחשבהאת

מתממנהלברור- ) 20ע'ח"ב,עפ"הטובה",("עצהרה"ווברהכהבו

הספודנרשזוהימפנילמחנה,מחוץהלאה,לזורתהשארואתבך,תרעלתלנדשיש

מישראל".אנשיםבתורבהרהלצרכינו"המתאימה

זרוחגשםג.

של'עשימההצדאתבפעםפעםמדילהטעיםאחד-העםשלדרכו

הxוכמצומצמת,שנראיתשלד,הכבידשיטתשליסדוהכיולהדגיש,מחשבותיו

תר mמטעים.הואזהבלתי-.אפשר.האפשרבידובהבדלהבוזרביהגיווובחשב

באת·לאומי-ורחבי""מרכזביצירתהצידניתהתנועהאתבכזזצזכיומטעים,

ההנות·מתוןנאזהאלארוחניים,לעניניםהמיוחדתהתנהמפביזה,אידישחאל

-היחד.דתשאלתעלתשובה-בהלמצואשנזבלזהאתבצידןלבקשההגיוני

רג1כהואבידינולא-היהודיםשאלתעלהתשובה-האחרשהחצי"בעוד

 .)א"חעפ",ןשלא'למהדרו.ה(בהקדמהאיבנו.""כצירך

הקירפב"חפץהרואההשיטה,אלאחתלאנוטה"שהואאלאבלבדזהולא
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אחד·חעם-(11

ונשגב" .גדדללאומימפעליא 1 ;י;רספרר·תללשוןשםאחתאקדמיהיסודלאומנות,
 ·'"המאד-דיבועלשתרניולוקמאהמיותרלמסותנואותנוהמקרב

 .) 130ע'ח"נ,עפ",ןהרוח",("תחית

אחר~.'במונןגםאחד-העםשלבמשנתורואיםאנורווחגשםביוזוהתנודדות
- ) 138ע'ח"א,שם,לחדל",קודש("ניןנ"פר.ורים"אחד-העםאומר-"נקדוש

נחר.תרבהאםגםאותהמורידיםאיוושרב 1חתרןלמדרגת·הקליפהאתמעלים

הקודש,~מספרילכןראיותמביאוחראחדש",וחאוו·תהלםשיועאלא

דרובכלנהםומוצאים•ומבקשיםקלף,עלקדושה·לצוניהיוםעד·הנכתבים

ננסיה:העם,גםהונהלארנןקדושתם,במעלתאותםלהשאירבלבדאחו,תרנן

בנויה.מגפןחדשיייחביתואתמלאראשולחכמיו,"להתנגדשלו,הטבעית

 ..ודומיהם·הקראיםאבלולהעריצם;מלהקדישםגםבמבעולאוסיע.תן,כהומב"ם

אותם;·-עיניהם,ואותלפיפניהולשגרתיתחביבי.דםלשלוחנועזואשו

הישן,הייןהואכיייבם,אתלפניולהללשהונואף-על-פיתוקף,בכלהרחיק

נכללינקודששאםלהוסיף,בוראיישזהועלירים".נוחלדשלאדמו,שמה
הערך·מדתשמרונהודאיכאןוכמה.כמהאחתעלהמאיבקדשיכן,הדבר

מאומהונדהנעדברהואורחביתזכךכלכיהתוכן.שלהערךממרתהצורהשל

היינו-.הנעה,שלגנרליםניחרדהםלאר·מהא·ומהשבידהרוחנייםוהגנרליםלחבותו"

הוא,שמתרגםהאומרכלאבל 1להתרגםבתבןהספריםכללמשל,נימינו,ה.וצושל

פרצוףאתנידתונעהקדהדברהיאהלשוןזה,לפיבדאי..ה rהרי ,ו.תו.ןצכפסוק

י uשעללשןן,יתרה•ומעלה.זן.צןןת•פרצדףעלבירתוהשומרתוהיאאומהשלפניה

את:תטבעהכלועלשבעולםייןכלזוחביתבלהכניסאפשרוהעמקההוחנה

של'רעדמההקייםזה,ב"כלי"מסתפקאיבראחד-העםאת rרבכל-המיוח.דחותמה

האומ:ד.שלהקייםהיסדויהיהשהוא-רוחני,תרנן- n"תןןמבקשאלאה;אומה,

-ח"נעפ",ןהלאומי","המוסרבמאמר-רמיאלהוסרמהאתרואהחראכן 1/'
"לחיזוקאמצעיאותרלעשרתורצהואףעלינ·ו,אותרלהטיל·חרא·ורוצהזהקייםניסרו
רוחעל·ידירנתפתחהברצדה"הלשוןבידר:ישוחרמווקלהעם",בלבהלאומי,הרוח
הלאומי,הרוחמסגולותלשרןבכלשישבהכרח"הנה , nננפעלהפועלר"כחהעם"
האלההסגולות·הןאיזולהראותנידינושאיואף-על-פיועל-כן,נוצרה,ידו·זוזעל

הרוחאלהלבנותאתמקרנתהלאומיתבלשוןשהשמושבכל-זאת,לנוברורבלשןו,
זוכמהכמהאחתעלוכמה".כמהאחתעלהמוסרכן,הלשון•ואםזזלאומי.
כאךישו"צורה""·תרד"שלעניונאותרעצמואחדהעםשלובלשונו ~"!ניתמיה

 :ולומר·ל·התרים

שיצאוהתולדות-נפשם,כאותחביתהשמירתעלהמלעיגיםלהם"ילע.גר
פניהם".עלומספחותאנותייןהמ:.שמירת

ואמונהכפירה.ד

כלושלהתבוללותכלשלכמתנגד :זרהבענודהככופרידועאחד-העם

קרובכאילולנרהואונראהישאולםאחרים.עמיםכלפיהתבטלו·ת"של,,.,חקרי
זהלאהישראלית.האומהשלהקיימיםהערכיםבכל-בכללכפירהגםחרא

מכניםואיברהאלהי,היחרדכיסודישראל,אמונתשלגדוליסרוחראשמניח.בלנן;
שהכניםבםפררתנר,הראשוןכמד.ומני,היה,שהואאלא , 1עולמוליםרד·רת.אותר

אותושקשך ',ושערסוףבטרנח"ז,חרנ"ק, 5אצכנרטוצאיםאנוח lועיוז 1

שתי 5.עטאםוראתתר"ע>(אבח 5נ"חשו·חעם nאפרסםזהטאטריסיוםעס 1

 ,,תעשהא 5 "מופשט,שםטחהיחוות:םזסר 5יסדרחי 5חאהיחוואתעשהשנוה:סעפים", 1

אינזאיסטוסאתה,א 5ןאניואטזפשט,כאזאףתטזנח", 5ןכ 5·פ·ס

דבריוחםח 5וארכזת,טצזזת 5שבםעטזחרטנ"זובריזעםחרזחניחסיטז·דנר 5עו 5שחועיזזעם

כ 5חאתים 5ןטשכימעיריםמרמזים,ם 5כןחמצןןתשאוח.חןמב"ז), 5(שדבריי"נוודת :שם

זח· 5ןם. 5בעזהרוחניןסדויחרזחניחטצא 5עראשיעד 5סיטזשחןאמאזרע 5אאןחוןחני, 5א

~ 

טדת-א 5אהפןן,אןישו

 "\'אחחיבן 5כ\יפס 5בסיסשטש 5א 5אחןאגסנאא 5זהיסןךס 5אוט. 5חטוחהצדק

צררת 5כ ,,שא•זזח 5אונטרדת,נועזתאהד·חעם, 5שהשקפתופ• 5הגרסה,ת, ,כם

 ,!זןס 5ובט 5שיtנ" 5ט"ירזשח 5ג 5חתנותורתחחאוטח 5עזוהשקפה :אגבדרךת.חשין:ם

ד• 5.ידרךםטנח,ים 5ןחפסיהתמוכות\הרחקתהיהדותבאסזנתחצזרהקביעתאיאתחטדניש

 ם,,כחשהםר ם,,חבווחכחיסזדזתירחחח 5שא 5ית 5חישרא("חדתסבפי 5ש;רוחי"

כטעטטןצאיסאבוז 5שאצז,סקיכ 5סטןעדסתטדת"),צדדהיחם 5עקבוע 5ןבטחונה?תארם
נתזאשראחד, 5אכאסזנתא 5 •אחד·חעם: 5שהנוסחה:וcת

כי , nאו 5נפעשהעטו, 5חםחוקק

ם 5צכ'חסיוןכאדאחד, 5כאחאםינראשד 5בני·ישדאנד 5םחיודניםעםים·נם

ר 5"אהסעפים":שתי 5ב"עאחד·חעםדברי(חשדהאטת"הי 5אנתזבזה , 5פסןחנר,,תם

ו: 5אןםרחייתיאחת, 5דג 1(5עוסוכשחראח 5כזחתןרח 5כםןן 55שביקשנויאןתןפנ' 5:אנ

הנפש,פנימיותטזהבאיםחדזחניסיטניהיינן,ש,קיוםטצעבו 5חאיםעשמחיחיד

 '"יח, 5םנעייזע"חחחבםיםאטרדןחכחהחיצוני.טציאזת 5ןחאברים,שוז 5ה!!אטצעזת

חפצישחם, 5חכזןכחנזרקיז,טצוחתשטישי , jנזרקיאינזקדושהתשטישי- :ע"נכ"ן,

רזחנ•· 5ס•יםזחיינו,ש,דיקםתיאחוחתןתהעשןבטעשח,נפחשנתקדשןאחדח,ביב

 ·;א"כנבזה,הפסו 5תתם 5א 5שןחזחידח,רבמשטשיחז,בחםחשטירחבחןזקןצןתחקיים,עזטד

ןכז".'חכטים) 5וידוענכבדהתברכיי,בצירוחןואתחחיינו,יפה,חשו(סרורת 5חתע 5
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מפנ""'והבהלה"הפחדכיותלמידיו,םוישלמעדית""כפירהאותהלתוכה

א:תלדכ.יוהאדםאתואשרנה"שהביאוהםבעולם"המתרחשיםהרעיםהמקוים

הגי·וניתמסקנהארתה·מכאךמ,ןציאאינוהואאמנם .) 152ע'ח"א;(עפ",ןבורא'ו'

האלוהי'/"השקרעלבדברוהמוסכמים'/"השקריםבספרורארדבישמוציא

כמרבוודאו;שלכזולמסקנהמקרםהנותנתהשקפהבפנימתקומםאינוגםאבל

אתהואמדגישואף ,. 1רביםחוקריםגםאלאמאמינים,רקלאבפניהשהתקוממו

יוש .)"'רכוותלמידיוידםן,ןןהוכיחורותרוב("בראיותז·והשקפהשלאמתירתה

היסוד-הצדקיסודאתגםזרטבעיתהשקפהשלנכחהלהרוסמנסהשהוא

כופרשהואישכידתי,ההיסודשלבמקומואצלוהבאהיהדן.ת,שלחברתיה

אומר,הואובפירושיחסי,ערןאלאהחלטי,ערןבעיניולושאידבכלל,המוסרביסוד

ואוהבייהלב,הכאתאוכליותמוסר :בעבריתקוראיםשאנוהפנימי,"הקולכי

כמו·-אלאבאמתאינו-האדם,בלבהמתהלךאלחיםקוללו:יקראוהפלאות

עצמואדםהלקיהד-אחריווהבאיםתסמיאדםלבארשהיטיבו

 .) 141 'ע,ח"אשם,הרחמים'/ומדתהזיד("מדתאחרים"פשעיל·ויחוסב

מחליט·הואשברושרירת'/"שתיאחד-.העםשלבמאמרומוצאיםאברזהמעיד

הפנימית""ההכרהעל-אר.רותגבוההמדבריםבני-אזםשומעים"כשאברכיואומר,

ירע-וכערריופיורע,טובושקר,אמתעלמשפטיוציאולפיהאשרשבלבם,

את.ולמצואהזאתההכרהאתלנתחיכוליםהיינושאםאז,לחשובצדקהלנר

שר;ות.מצורתאלאהרובעלבהמוצאיםהיינולאמהם,שהורכבהתרדיסיה

בחי-ישדנותסברתהסתבכותשעל-ידישרבים,מזמניםשרביםהיפנוטיזרריםשל

(עפ"השלהם"האניצורתולבשרהללובני-האדםכבפשרתיחדבזרמנוהחברה

 .) 163ע-ח"א,

נסי-םאחד-העםעושהבני-האדם,בחייהחלטיערןלושאיןכזה,רעועויסוד

בלבד,זהולאהלאומי'.'ה"מןסרעלאותםמעמידשהואשלבן,הלאומייםלחיים

החיים"משיכתשלהתעודהארתה-תעודתנואתכאןוראהשהואאלא

"שקולבשעהחלטומצדקעללדבראפשר(אידהמוחלט"הצדקלצדהמעשיים

ניחרםרעצמוהאדםקולהד :בת-קולמיןרקהואהאדם"בלבהמתהלךאלחים

,,. 

 , uהמוחךטל"צןקהמכיויעההראיההואזהאלחיםקלוכין.ןע,אחרים"".לפשע

·האדםללבבדברואלחיםקלוזהאידארם- lהמ,וחלט""הצ·רריבעלבהשהשתמש
רכ.חותי·תרעלשלםלנצחוןתקוהכלזר·למשיכהל·ה,"ובאין·מנין!),טחלומצדק

לבעליה.גםוממילאלה,יהיהלאלכןאחרים,לצדדיםהאנושיתהחברהאתהמושכים
 .) 184ע-ח"א,עפ",ןונביא",("כהןעולם"עדותכלהקץ

,ולפילוסופיההאנגליםשל.הנסיונ·ותלפילוסופיהאחד-העםנוטהכללבדרן
עילותשלכשלשלתהעולםאתהרואהחכמי-צרפת,שלהפסיכולוגית-חברתית

רהתיח·יראיןזהבבית-מדרששקבלהתורה·לפיותכלה.·תחלהבליועלולים,

נסתרים,היפנוטיזורים,אלפייושביםהחברהמאישיאחדכללב"במע·מקיאלאלאדם,
 ,) 162ע'שם,(שם,מעשיך!"יוכןכןדעותיך,·תהיינהוכןכן :בחזקהעליוהמצרים

יואחד-הע.ןלם.מן·ולהכחדלמותלונותןואינועיליוהשומרלעם,מיוחדחביורואין

"חיזוקעל-דבראלינוומדבראצלנו"הרוח"ממשלתאתהמיסדהואהעם

("לאת"ילכתהלאהמדחהוהאהבהחכבהרצוןוהתעוררותהבומאה

צציםנוההיסטוריים"רעיונותועל-.דבר ) 4ע'ח"א,עפ",ן 1אמאמרהדרן",זה

כי .) 9ע-שם,(שם, ",כלהכצרישעההשכאליהם,מומכפתאום,

הפילוסופיהומןהחקירהמןכמתיאשהואשאחד-העםישלכךצריכהכשהשעה
אתכשוכחשהואישאזנגדו,כהםלועזרמשהםשיותרויודע,מרגישוחרא

ובלחם,עומדהואהכלכנגדואחדומנהגיה,חוקיההחברה,אתואףוהחכמה,המדע

רע,לדוםבאבמהואשלבומנביאי-האמתוכאחדלברמתהבמוצועקקוראואף
כלשרבםכמוהםקרואהואישראלאלהיונשםתשרנה,לעשר·תואדםעםשיכריח
 :)"השמ"מאמרו(בסוף

אבי,חי-כגויםנהיהאומריםאתםאשרתהיה,לאהיהרוחכםעל"והעולה
עליכם".אמלוךהקזחידבלאאם

חרכהבזהלראותזימאמהואהפילוסופי-מדעיבטריווזרןדרכורעל-פי
 . 2היסטד"רי

תויטנמורוזויגהה.

-תוחתפתההתורתכולהלכאורההיאותורתואחד-העםהואגדולסדרן

שהואכמו-הטבע,חוקימעיןהיאוחוקהטבעמדעישליסודותעלהבנויהזר ויאחזא 5אבחזא"),פירזשאזא•רךה, 5כזהתורהכלהיאזז-המזכהזבלפסללךתעשה·לא

ברעיוןהצדiוועיר;אחקשרולאהאומהשלרםר 1לנניחםר·חעם nאשלחמםiוכחאחהזצ•א

•חרזת.חשליםאלהאחוזתאזהאלה''חזרח

בספרו-אחזר,ה 5 א~,·בהחדשההחקירה ? tt 'השונותקפרת ttהת'עו·רבר 1

und soziales Lebe:: bei den Naturvolker11 סאתH. Visscher 1911-בזזכרכים),-גשני 
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אחד·חעם 1>1

גנזו-שלשמדאתנדמעטושהואתדאו-כנודהגידן",שבדלוכ"אישגםלנדנואה
 .) 160ע'ח"א,(עפ"הםב"מוהשלשמדאתנידתו,עליזהחביבדגנדו-העםהתווה

הדבמאדדאהבבדברירמזנול"שיטה"חדץיוצאשהואשישבלבהזהלאאזלם
ההתפתחותשלהסדרעםידחנושנואהאלא-הקדדם,נפרקלמעלה,ראה-

 .ימיספ·יאדיסבמדי-אחוסדרגםדההגידן
היאהודמנטיד·תיפזזכיסין,ומאהאמריקאיהפילוסוףאדנתדהדו.הכנו

בעתו"יפהעשה"הכלשלדהאילדזיההטובבמציאותהאמרנהכיהאדפסימידת.
רבועהמרהתיאיצמבבצדהשוברהאתמוצאת-נזוז"העולםז"נסדנ

ממשיהרעשאיןבמקדםהעבר'אלההרהמןנחלתהאתמעבירהוהיאיחוכהה

אינו.כאילודלואדתדהעלוםמןלמחקרואפשרכל-כןמדרגשדאינוכל-כן
א·דפטימיות.ןניזהעברכלפירדמנטי·ותניןקשרישהזה,הרעיוןנכדןאם

אתיח,דגםהאלההקצדדתשתי M.ארואיםאבדבאחז-העםואכןהעתי.דיכלפי
חדהראיהעםיחד-·העתידכלפיהאופטימיותואתהעברכלפיהרדמנטידת

 • 1להדהביחסתילכשיתביייגהתודקבשלראיהוחריפה,

מדולדלים","אבריםל-זדזנשעהאחז-העםבעינידרמהישראלכנסתלמה
עפ"ה iאמאמרמארץ-ישראל",("אמתשלמה"ואחזרתאדיררצןד"בליהמפרכסים,

("הנהניםהודח"בהןתבדאכיעדתחיינהלאאשריבשותל"עצמדת ,) 29 1עח"א,

בעלדהדאהפנימיים""מחסדרידרובוגזלוזהעם .) 19ע'שם,שם, ,"נ:lעה
·וסדרים"אחזרתניחדרחסריםחייד",אתהממודרתנשחתדתאנדשידת"תכונות

קשה-ערוףהואחזקות",חברתי.דתרעבדתדתכללי"רגש~מעשיר",ובכלדרכיוינבל

במזההעםבאישימושלתהעצמית"האהבהומנהיגיו",גדדלידנגד"מרידמלא
 iכוכמדפנימי·ת",שפלדתתחתיההמכסהוההתגאות,ההתראות"אהבתזכךבדואה",

נוםשוםגעראתנםאחד-חנוםרואהשכך'צייז,·חענ•זסזזהיחיהאדו• 1

נווןתסרזר•םננוסא 5ןסבצערשרריה•חז:מיר .:! 5מעו 5ישרא 5ו 5ה•רא 5חרה.חיי • 5•שרא

כנצחו;עסוקהואסונהסזהירותתקןןתזהעםא 5סה•התסיר 5אנחרה.בשוהרשעההרעה

עבי·הבחז•רנותתםיוומוצאמבקשהיהןאמרנתרתקרתר 5רסמרנ•ם ·י,עת 5רהצךקהםרב

ר•א 5"אספקסע•זעשזתם 5 5בשג•קשרס•ם,מיני 5בנקשסם 5 5ועטבו 5מהרהור•ראהשבהם

ו"עת•ד""עכר"א 5א"חוה",נחאיז , 5ישרארוח 5שנזשו 5חענר•ת,שוז 5הו 5אפ•העתיר";ש'

היאאםעטנו:רוח 5שהיסודיתתנונתו 5בנוגעקצזות 5ןנתרחקןהדעותקו 5נחחנם 5ובו. 5ב

פס•מ•סמזס.אזארפט•ט•סטום
החזה, 5אמת•חסשבזשהפסימיסמזסא 5אבן,•שוזהזהבאטת

יי
 ·י,עתהא'-.והאופטים•סםזס

עפ"ד, ','ה c •מ,,(הנביאים''עםגםהואוכדהנביאים,היוכד

 .) Z!l ' 11ח"נ.
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 nישרהגירןדחדסרדעתענידתעלהמעידההדברים,בכליתרהלהת.חכמדת"נטיח

לנרמתדרנשמתושפרחה"עםהואכללדכדוך .) 91ע·שם,שם,באוהל",("האדם
כזהחדלה.ן"מלנ ,) 93ע,שם,שם,שבלב",("תדרהשנכתב"לדבריםכדלהונכנסה

ההגידן,הכתב.מןשלאעניךבאיזהחזקהותנועהעצמיתהתעוורותנבקשלשדאאן
ולהוליכואחריהםלמשכוהםק.צרי-ידבדלם-המוסריהרגשהבריא,השכלהנסירן,
 .) 96ע'שם,(שם,חפשית"מטרהלאיז·רחדשהנדרן

כחייםאח.ד-העםבעינינראיםהוחזקהעברחייז·ונעברנהזה.כאןעד

התורה)(בעיניבעיניההואישראלאיש"כלכיעדהכלל,הצלחתנעזהפרטשל
הפרט"למעשיהשכרהואהכללאתישיגאשרוהטובישראלעםמאחזאבררק

אחד-העםמפקפקאחדרגעאמנם .) 4ע,שם,שם, ,'אמאמרהדרן",זה("לא
עמנובלבכזרלמדרגההלאומיתהאהבהרגשהזמניםמןנזמןהגיענאמת"אם

אזמרדהראבכנד",היותרחלקןבלבמוסריאידיאלאלאזההיהלאאדנכלל,
הראשון,החורבןא.חרכילן,נודרנראהזהדבראבלבבירור",להגיד"קשהזאתכי

הפרסי,האישפתאוםזכרהלב,אתולרומםלהלהיבעדריכלהלאהכלל"כשהצלחת
עונגחפץהואאלהבחייוגםזכיעצמולדמיוחדיםחייםעודישהכללחיימלנדכי

שנדדעהפרטי","האישאתכאןזכרשאחד-העם·מזה- ) 5ע,שם,(שם, nןאןשך

להוציאישכאילולעצמן,לדמיוחדיםחייםעודישהכללחיימלנדכירםתאפלד
האהבהרגש"הגיעכיבסוף,דודאהפקפוקןעלבסוףהתגברשאחז-העםמסקנה,

לאחדהעם,נודרזכךהראשון.הביתנימינכלל"עמנובלבכזדלמדרגההלאומית
והצדקחטובננצחרןעמוקהואמונהמזהירותתקוותזהעםמלאחיה"תמידכי

האידיאללהתגשמותהפנימיתד"השאיפה ,) 221ע,ח"ג,עפ",ן ,"השמ"(לעתיד"
שעתידאחד-העם,מאמיד-לעתי.ןואשרשם).(שם,עמנו"אתעזבהלאהנבואי
לחידתזהעםועתיד-ישראלבגבולפניםכלעל-ולמלוןלכסאלשנתהצדק

דעתלפילפנים,שהיהכמר-המוחלטהצדקועירןשלמיוחד"תמידיל"נרשא
חזה,המוחלטהצדקלצדהמעשייםהחייםאתלמשדךהואועתיד-אחז-העם

ח"אע.פ",ן·ונביא",("כהןשלם"·לנצחדןהזמניםמןבזמןלהגיעאפשרות"בליאמנם
אתותוקפתחוזרתהיאואחר-כןלזמן,אלאמסתלקתה"נבדאה""אידוכן ,) 184ע,

אינוזהד"נרשא"- ) 22ע,ח"ג,עפ",ן(משה",כוחו"נעלבוומושלתבדשאה
הנבואי".""העםאלא

·העתידאלההרהדמןהחוח,אלהעברמןה"התפתחות"סדרההגיוני,הסדרזהר
אחד-העם.שלבתורתו

עודנווהעםתחוב,כי"ארץ :הקשיםהתוכחהפסוקיאותםלהדהביחסהבה
 m·דיבבדישונואחריהם.והעםובחמיהעזרא ,.זרובבללהיקומו-ונח,חייםמלא
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הכוהישעבדבלבדכזהשרעיוןאי-אפשר,אבלרבים,בריחיםזלפtודח

ומחשבהשרעיוןרוח",אנשי"ענייםאינםהעםכלרוחות.הבוהויכניעלכבדת

אתדיעדרררלבותיהםעלתחיהשלנטליהירוטבעייםאמתייםחייםעל-דברבלבד

צריכיםער.דהתפתחלאםחרושקטנים,כילדיםהעם,ידמה ;לפעולהרצונם

"חבראחד-העם,אזמרלפיכן,קו,יעכאצלםאיברטעםרממששללדברים

ביןחדש,ועירן"כלכיובחוץ-לארץ",בארץ-ישראללחבת-ציודגםנחרץ_"נהנים"

יקדישואשר"נהנים"חברבלעדייהיהולאיקדםלאחברתי,ארמוסרי,בידדתי,

 ,) 18ע,שם,שם,והעם",("הנהניםמאדם"ובכלנפשםבכלדיעבדוהדחייהםלו

לכלערלבבעלירדדו,דדובכלהואברדןהקדושששתלםמהמעטים·האלה.והאנשים

הםרגליהם,ע.לולהעמידםלהחיותםאפשרבלבדרוחשברעיוןומרעיל,טובדבר

והתם,הנאבידהגשראתויגשרוציודהריעללעבודשיבוארהראשוניםיהיו

מןהרבהעלגםתתפשטומלכותוהרעיוןממשל·תויתרחביתגדלידיהםעלכי

ת,וליעפליוצאידיעושאיוישחומבאופןרואיםבהיותםהמעשיים,

 ,'אמכתבהשעה",("הגיעההרוחני""הפררלטרי.דןבגולהפהיתרבהכזהדבאדפן

להסתגלעודי.דכלושלאהאנשים ,) 72-59 1עח".דעפ",ן-א'ספר"העומר"

זכומלהקבועהמקדם"אתיבראואלהרכלבגדלה,ולחידתהגלותיתהסביבהאל

אשרעדשבגדלהאחיהםיתרעלגםגדולהתהיהאלהוהשפעתחבי"יו·ימיאל

 _רtרפתתש.ה.ו"ההמרכזלילכשבעל-כל-פניםלהשתתףלהםגםיתחיל·רלאט:יילאט

ת,יע.דביםרקמבהזמהזםיקיחוהתאחיוהתבוקבוקתתאזה

ףקיההת·ודוקבלכלעזכומהתעפשהעל-ידיגםכןואחריידה,רעל

האחדותרגשגםויתחזקהלבבותבכלהלאומיהרוחיתחדש

כזהובאופן ,) 80ע'ח"א,עפ",ןומחברתו",פינסקר ר"ד"( "".םהבתיו·מלאה

יתגדלהשפעתושתתו.בהרכלהשפעתו,·תתרנהזהועל-ידיהמרכזלאטלאטיתגדל

כמדישראל,עםשלאמתית"מיניאטורהבארץ-ישראלתבראכזהובאופןהוא,גם

פעםבעיניולראותלאושרלדחושבנגולחעברישאישעדלהי·דת."צריךשהיה

שלטופסלראותרצדנו :לחברואומרהואלביתוובשובוהיהדות""מרכזאתאחת

 ?סרחואואומןאואכדבידסופר,אוחכםאדרבביןה.אמתי,בצביונוישראלאיש

 .) 84-83ע'שם,(שם,הו" tדתר)ישראללארץלן-

אחר,מעגלמעידויוצרהעםשלהעתידחלדםאתאחד·העםפותרכן

דישממנו.לצאתאידכאילושדומההקסמים,מעגללעומתהקסם,העברתשלמעגל

היהדותתשובכאשראז,"כיחלומך,אתולהמשיךלהוסיףמנסהאפילושהוא

לבםאתהיהודיםינדנדבטוח,היותרהמקלטמןגםפזוריהם,ארצותומכללמקווה,
אז-בלב,ןהעתיד•ושלהעברשללאההרה,.שלירושליםכבגזאמתיתבאהבה

שהיאהקודש.רוחאולםעזרו?"יבואומאידלויקוםמייחוב.כיםעה~ו ;שנית

 :אומרתו,חוכעלאחז-העםעלשררהכאילו

 "."בווקולאאשררנוה,תעולא"אראנד

םמיסקהגלעמו. 11 1

הריהוישראלעםשלהעתידאחד-העם.לפנידברורהנהירהישראל·תעודת

דאי-הכורההרהמןעידלהעליםלאחד-העםלואי-אפשראבלהמציאות","מחריב

המוסרי-במובןדקלאודלים"הלוךוכלים"הלוךהולכיםאנואיולראותשלאאפשר

אחדמצד ?התכליתאלהדרןאיזהובכן-החברתי-לאומיבמובןגם·אלארוחני,

בזמןבגדלה,להבראותיכולגדוללאומיאידיאלחי,רעיון"אידכיהדבר,ברור

להםואידבמסתרים,ומונחיםצרוריםהטבעי,גדולםממקוםשנעקודהעם,שכחדת

שני,מאמרמארץ-ישראל",("אמתישרה"בדרךולהתפתחלמרחבלצאתיכולת

ועירןשאידעודכלבארץכלדםלברואאי-אפשרהשניומהצד ) 43ע,ח"אעפ",ן

היאצריכהחייםתורתתורתכןשתהיהכדיאחהמצדאמונה."ואידרצוןאידחי,

שתתישבלארץ-ישראלאי-אפשרהשניומהצדבארץ,רקאפשרוזההלבבותלתחית

~והדגהחושבאדם ?הדרןאיזה-ובכן-חייםתורתתורתנותהיהשלאעודכל

שכיוןהיחי.דשלדדנוואת 1היחידשלערכואתגםיי·מביןייודעכאחד-העםות 1דע

"והשטןלרבים,מדרסולעשרתוהמסלהאלשדבלהטותואיןהרביםמדרןשפרש

ומכבהלעמנונעשהאשרבכלבינינומרקדהפרטי,.והצבורהיחידשל·ה"אני"הזה,

נלחםובמה- ) 6ע,ח"א,(עפ",ןוחוקרת"לעתיםבהתגלותההלאומיתהאהב.האת

הרצון"שיתעוררעדהלבבות"תחיתאמנםהיאזדשאלהעלהתשובההזחןבשטן

פהרצון,ואידתחיהשאידלמדנן,חד-העם t ·\שלמבית-מדרשוהןאבלשם),(שם,

-נושע?איואם-כן-ועוד)שבלב""תורה ,'אמאמרהדרן",זה("לאנגולה

וחוזראחתצעודאלאאח,דבכדדןמהלכות t \עושהשאינובהריםכמטפס

"אמתאחד-העם.כאןעשהכןהסלעים,צוקיבידועוברגוחןשהואוישש·תים,

לעבודהעיקרכלמוכשרעתההמוסריבמצברעמנושאיד-אומרהוא-היא

קודמתארוכההכנהבלילפעולהכןעלתצאלאהאומההתרכזותגדולה,לארמית

---עצמהציוד""חבתמתון--לבואלהאפשר---זוהכנהאבללה;

בתורהיסודות,יסודבתורהנפשאתהממלאהציוד""חבתמתון
 .)א"חעפ",ןשלא,למהדדרח(הקדמהח"ווהזכומ

כבליםהרבהלשברלואפשרוגאולהשחרורעל-דברדבלבזדיעו.ה



ע-לידיהאבטראמבציפציהועירןבלבםשיעוררכפיבסקר,לחכמיםעדויצטרכולא
רגש.המתיךחתרכימתולדהכיתעורר,יואלמכישכלירת,חקירות
יהיהולאהלבמןהזההרעיוןכשיצאואזוארצה.ליהדותהאהבהרגשמתוךכלומר,

החיצוניים","המכשוליםמפני,גםאחוריסרגלאאזבלב,ןרההגירן"השכל"ילידערד
בדעתלבקש,שראויכמריבקשוכאשרלהסירם,ותחבולותעצרתיבקשכי-אם

לובראהובכל-זאתשם)(שם,ימצא.""אשרהיירםגםיבראהדרושה,וסבלנות
היהרדיבנ,·וצרתהיהודים("מדיבתהטבע"מןשלמעלהלדבר-גלידת"קברץ
להאמירכדיעדדהריאליהטבעיאחריבזטההואמדידירתו ) 25ע,ח"ב,עפ",ן
זה.בדבר
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שהואעד, ,בכלתאחדדהאתאחד-העםימבקשהןם mרכמ . 1ווו"רירבפשות

אתכללידעלאוכאילו , 2דרקאהפרושיםתרותעלכדלההיהדותאתמעמיד

ל, nשןכןמךח,לבבעלבלהב,יהודיכיעןאןתן,מלאהשתרר,תנרה,למחה

התורה"."יסודיאתשלההבסיסעלהעמיד

שלהם,ךההרכחותהראיותכלעםשלבך,ימי-הביבים.חכמישלשמדבריהםכמר

זרחי,מפנימי,ל.הםפתאוםאלינווערלהיששלהם,והשכליותהשכלתנותכלעום

אפרבהכלטומןהואכמוהםאבל 1אחד-העםשלמדבריוגםאלינוהואערלהכך

בלבבוגחלתוך"נךשא- ...המוסריתה"הרמוניהואתהמדעי.דתאתבכלמבקשצרבן,

ולפנים"."לפני

רתע".אב,

! li ו

חתימה

אחד-שלדערתיייאתהכניסשלואלחים"ב"דעתלדפרבבשמערן
למסגרתהישראליתהאומהשלוהעתידהעברעלוהשקפותיוצידן"ב"חבתהעם

כאןישואכןתדלדדתיה.אתההואבספרשכתבבישראל,תיתהדהפילוסופיה
ובקשההשונותתווצקהביןהדרךאתשבקשהזר,דתיתלפילוסופיההמשךמעין

אחד-העם,שדורשכמוברורה",,רב.הכרה"בכדנהתמידלאאףכיאםל.הרכיב,
בימיםהנאורההאנושיותשלהמושגיםבאותםכלומר:באנושיות,היהדותאת

רהרלכיןמתמעטים"התלמידיםאתבימיושראהגודל,י·הרדיפילוסוףכאותוההם.
אחד-העם,גםראהכךהקצרות,שלזרמדרךלהניעםעצרתובקשת"ווצקל

והללויסו,דלושאידידבבבכחםומאבדיםהקץאתםיקחוד"שהללו
אולושאליילוונדמהגבול,להשאידירהסיתבכחסומאבדיםהקץאתיםחדי

(הקדמהבאמצע"מונחתהישרהשהדרךבערדלקצורת,ומתרחקיםהםםרעים
שלאמת-המרההיאזאתוהן i-אמצעב .)א"חעפ",ןשלא,למהדורה

באלההגדולשגםעדברעדת,'מזהפחותלאואזליבמזרת,הישראליתהפילוסופיה
באמרוספרן,בראשזופילרסרפי·השלדרכהאתקבע"כבזכים"להדרותשבאד
תונאמיבתהעלופשובבהרגלוהשדת,בעלאיש"להעירבאשספרו

ייידעופ.ילוסופיםבחכמתועייןירבמדרתי.ךבדתושלםוהואובתוותתתימא
הרב"ם(דבריבמשב.בר"להשכי·.בוהאנושיהשכלומשכרעניניהם

גםעמדוכךהןדרכים",פרשת"עלעומדשאחד-העםוכמרל"מדרה").בפתיחה
מהגדוליםשאחדעדדרכים,פרשתעלהישראלית,הן,תיתהפילוסופיהיוצריהם,

ההםהדתייםשבפילוסופיםנידתוההגיוני-שיטתיעלאמרזמננו,בפילוסופיביותר
 • XIXע' , Charakteristik der Ethik Maimunisבקונטרסו 1הכזמהדמדברי 1שתי"שכנובדגםכי-אחד-העם,שלההגדרה·לפיהגיון",שנדלוה"אישעל-

הסעי1נים·:שתי"עובמאמר.וכיחודראה 2
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אחו-העם

שבימאמר

שמרתועיוני,למושגרחיהשםמהירתכברזהחדל n"אחן•העםהשס

ברברתל.מרחקים.נשמעהדםעםקולםשצלילאלהאףמתבנם.מהרמתרוקנים

מושגאולםמהד.דלאטלאסחראגםחדלוההדבדםהקולנשכח.הכלהימים
ומתחלףמשתנההואתמורה.רקנוישהמושג.הואנצחיאףקיים.דברהוא

כלה.ואיבנואובדאיננואבלצורה.ולובשצורהפושט·ו.הזמן,המקוםלפי

אדם,על-דברהמושגחראמאתנו,הלךאשרהנעלה,הסופר·מ·ושג

שלהרוחני"ה"מרכזנמצאבלשונו,נדבראםהר.וחבי,במרכזואשר

בפשראתקשרהואברוח.וגםבחומרגםומפורד·מפחועםשלם,עם

חבורהיההאומהעםחבורומנפשה.לנפשהיההאומה,נפשעםקיימאשלקשר

דאגמחשבותיה,אתחשבהואשלה.והלבהמוחנעשוולבושמרחועדכזה,

למסה,מלמעלהאותםמולידאליה,חייםהמולידהראשי,לצבורהיהדאגותיה,את
העתי.דמורדאלהעברממעלה

אבלהעבר.חשבוןאתחשבהואועתי.ו"."עברביןתמידהיהמקומוולכן
לחשובצריךאוליהזההחשבוןאתלעצמו.כשהואהזההחשבוןאתחשבלא

בוזחשכאותוחשבהואאבלאחר.באופןאותולחשובבוראיוישאחר,באופן

לפרסיהם,איש-המדעכראותהדבריםאתראהלאהואהגוי.חייכחשבוןה,מאוה

בהםאשרהבטוחים,ם,ילולסההדרכיםאתראהם,תוללכבאותםרא·האםכי

למעןהאלה,הדרכיםאתדלהאריךלהמשיךואמרבארץ,היחידיהזה,הגויעבר
האומה.ימיגםיאריכו

הזה,היחידאתיראכאלוהואליחי.דרבמקוםבשארלאבחשבון-עולמו

אחדכלללאאבלהצבור,הכלל,תמידאצלוהואהיוצרנאומה.רדומהאת

היותובכלהאומה.צבור :הכוללהצבורהצבור,כללאםכיאח,דוצברו

צבורכיאצל.בתמידזאתבכלהיההחיים,אלהקרובאדםועסקן,פונליציסטן
היוםעומדעמנופהישבראשר"אתאםכיהיום,לפנינוהעומדזהאיכנוהאומה

לחיותיכ·רלאח,דד.ררשלצבורהיחי,דהצבורגםהיום".עמנופהאיננואשר·ואת

ו
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האומהחשבוןממרא,ודוגםאםכיממרא,צעיראוזקןרקלאישלאומה.מיסרכן

וי·יסטוהחשבוןרקלחיותיכול

רקואלח,אלהפרסיםלאהאומה.היאה"נצחית",ההיסטורית,האומהרק
הכלליםתמציתהכללים~כלכללאלאוזה.זהכללגם~ולאכולו.הכלל
מפשט,ל.מושג.ממילאכךעל-ידינעשההאומהמושגיחד".וכוללםיכול"הכ·לכ·רלם.

מוצאיםשאנו·האומה","רוחאתהוכהלמצואאידאחד-העםאצלמטפיסי.נאצל,

היאאףכיהונ"ק,שלל.מושגקרובשלו.האוז.בהמושגגםאבלהרנ"ק,אצלאותר

היסטורית.תמציתית,שהיאמפניאצילית,היא,רוחבית

ממילאכןעל-ידינעשיתאחד-העם,בעיקרעליהשחשבזרהזאת,"האומה

אינםהאוו,ןההיסטוריהיזםבכלאףיום,בכלהמעשיםהאומה,מעשי"בנחות'.'

אבל ;אחראוזהעכורחומרשלצדאיזהתמידישבמעשיםנבחרים.לרוב
מקבליםהםהריהיסטורי,לגובהאותםומנשאיםהאלההמעשיםאתכשמרוממים

כולם."רוחניים"ונעשיםהגשמילבושםאתאזפושטיםהםאחות.צורהממילא

הגדולה,העברנחלתפניעלממרומיםומשקיףהרואהאלאבלב,ןזהדברולא

שביניהם.העמקיםאתולאההרים,אתרקממילארואהבכללותה,אותההרואה

אב·ודנואליו.לחדורואידוערפל,ענןכולושחראה iבארנ"גוש"בתקלתהעין

הנביארקלאונביאים.נהניםעלבמאמריוהרבהמדבראחד-העםאתמוצאים

עודלדרשושישבישראל,הבהובהבחזיוןגםהן.כהגםאםכילאידיאל,לונעשה

האנשים,חבראתה"נבחר",הצדהטוב,הצדאתרקרואההוא.פנים,בכמה

מקוםבכלעליוונלחמיםמשמרמכלעליושומריםאח,דלרעיוןימיהםהמקדישים

זמן.ובכל

כולהכמעטכולה,נאצלהלאחד-העםהעבריתההיסטוריהחיתהוכן

החורבןהפסקתגםהפסקה.בליכמעטהזאתההיסטוריהאתרואההוא"כבחוה".

ההיסטוריהבמהלןהפסקהאינהאחרי-כן,באהאשרהגן.ולה,הוגל·ות

הפדזיטיביסמוסבלשון"התפתחות",היאהזאתההיסטוריהכלכיהנבחוה,

אחד-העם.משתמששבוהחדש

לשםאלאבאלאאחד-העםשלהפוזיטיניסמוסכלכילפעמים,נדמה

בהיסטוריה.קפיצהלכלמקוםלתתלא lt! 'כ.דיאלאבאלאהואזד."התפתחות"

ההיסטוריתהקפיצהעל-ידיכיהזאת,הקפיצהאתיראאחד-העםהיהמכליתר

הנעלהההתבוננותבזמן·ההיסטוריה.דרומהבטיחאללבואלפעמיםאפשר
זהמעידבטבע.מהפכותאיך :ואמרדרשהטיגשבחייהשלוחוההסתכלות

תמידכאןישבהיסטוריה.מהפכהאיד :בהיסטוריהימירכלאחד-העםדרש
 /f>ז 1 ; 1\גן;
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נוצציםהיtסטורייםש"רעיונותישובכל-זאתבהיסטוריה.מהפכהאין

כאןמדברהואאחד-העם.אומרלכן",צריכהכשהשעהמאליהם,כמופתאום,
ה"התפתחות"עםהפוזיטיביסמוסשלגדולהיותרהשונאל,קוליישלבנוסח
הנוצציםההיסטוריים"רעיונותבמקרםבאיםהיוקרליילשליומגה(בנוסח
גדלוים,רעיונותברשאי"גבררים",היסטוריים,אנשים-·וכר'מאליהם",כמופתאום,

כשהשעהכילכן),צוינוכשהשעהמאליהם,כמופתאום,הנרצציםהיסטוריים,

הזמן,בת.השקפת-עולםישאלא"התפתחות",אחד-העםאצלאיןלכןצריכה
העתיקהההשקפהההיסטורית,בהשקפת-העולםהמורכבההמדעית,השקפת-העולם

בבריאה.השליטמינדיההנחעל-דברבעולם,אלחיםדרכיעל-דברישראלשל
נעשההואהדור.בסגנוןמסוגנןהוא·מנוסח.אחד-העםאצלה.ואהזההדינמיהנח

עליו.לשמורכדילו,גבולהושםיותר.חזקשיהיהכדיכבוש,כאן

* 

--אבתרופומורפיממשי,מציאות,כולושהואלדברהמציאות""חיובשלהנחאת
אחד-העםלוקחבו,לעמדולבני-אדםגםשקשהכולו,המוחלטהזה,המוסראת

בי.מי-הכינים·מחכמי-ישראלכמהשעשומהאותו."מצרף"ו.הואכור-התבונהלתוך

אחד-העםעשהזהדבר-צרוףאחריצרוףאותולצרףהאלהות,שלהעליוןלמושג

שד"ל,שללמוסר-היהדותביגודתכליתהתנגדהואהמוסר.שלהעליוןלמושג

לפימוסר-היהדות,·התורה".ב"יס·ודיזהשמצא·והרחמים,ה"חמלה"למדת

הוא,מופשטמזה.בעלהצרוףהואאלטר·ואיסטי."אנושי",איננואחד-·העם,

והעמידתהוס.ובייקטיביהיחסאתהמוסרמתורתהסירה"היהדותאבסטרקטי.

אחד-העםאומר ,"טלחומהקדצהלע :טשפומיביטקייבואבסיסעל

בכלאחד-העםאומרהצדק,הואהמוסרהסעפים".שתי"עלבמאמרמנצחבקול

ל"אבי"יתרוןבאי-המוסרשישכמר"אני",כבגד"אחר"שליתרוןכאןאידמקום.

תרדוף".צדק"צןק, :שריםבעלי-דעהפההםשניהםה"אחר".כבגד

·הואהאובבהנחגםצורף.אלוהינחהואט.חלו.מהואהזההצדק

סימנהאתבהוסימןבישראלהנבואהדבראתיפהתפסאחד-העםהזה.הצדקנח

שלהקיצוניותדבריו,לפיהיא,זוקיצוניותאבלהקיצוניות. :והיסודיהעיקרי

(דבריו-קיצונינחאחד-העםלפיגםאיננולעצמוכשהוא·הצדקהצדק.

הנביאאבל ;הרמונינחדוקאוהוא-הרחמים")ומדתהדין"מדתנ"פרורים":

קיצובי.הואזהבוהצדק,ממשלתלשםנלחם

כל-כךאמיץקשרהקשורהעתיקה,היהדותשלהנבואהעיקרגםנעשה~ו

כשליטהבריאה,באמצע·האלהיםאתהרואהזן,יהדותשלהשקפת-העולםכלעם

לנושאפהבעשההואגם-שליחיםעל-ידידרכיואתלכלומדויעכל·יווצר

הואונעלהשמרומםכמרונעלה,מרומםבשארהואהצדק.ועירןהמוסר.ועירן

העליוןבמובןלאאלוהיכאןהואכמוהםאבלוהמוסר,הצדקשלו,הנשואגם

העליון.האנושיבמובןכי-אםהגמור,

"הצדקהצדק-עםעיקרעםנקשראחד-העםהניאהיהדותשלאחדעיקרעוד

בנים"ושברשלהתכליתכלכיזאת,רקלאהמשיחי.העיקרזהושלו.המוחלט"

ויוקמההרעיוןשהואהזה,הרעיוןאתבחייםלגשםהצדק,תכליתהיאלגבולם"

היאהצדק.דרךאלקרונההיאזותכליתלידיהמביאההדרןגםאלאהעברי,

המיוסדתתורת-המוסרבידההבדלאליה.·מקוםבקרבתהזאת,הדרןידעלעוברת
המוחלטהצדקהם•ותכליתהשלהשהבסיסתורת-המ·וסרוביןהרחמיםמדתעל

אמת-המרהרבידהסובייקטיביתאמת-המזהביןההבדלאחד-העם,עלפילפחותהוא,
עניךהואשהצדקבעודהיחי,דעלהאדם,עלמרחמתהרחמיםמדתהאובייקטיבית.

לאיש.אישבידלהבדילבליכולה,האנושיותאתרקלפניוהרואהמופשט,כללי,
גםרבכן"אתה".ו"אני«נידלהבדילאיד :והצדקהמiספטכסאלפנישריםכולם  iו

i ןיי:
" 1 ! 

ליסדוי-עדומגיעהואהולןבכל.אוחזאחד-העםשלהזה.ה"נסוח"

היהדותשלאחדעיקרעלאףמוותראחד-העםאיןהעתיקה.היהדותשלהיסודות

אותרולפרשלבארבלישהוא,ג·מראחדעיקראף.משאירהואאיןזהועםהזאת,

שרקגדולה,"רשת"פרששלימה,"שיטה"כזהבאופןיצרהואהדור.רוחלפי
ההידוקאתצרכהכלוראההפשוטההעיןאיןמזרזורחוקותהןשעניבותיהונפבי

שבה.והריתוק

מובןוכמעטהדברהואוטבעיספר,כתיבתעלימיוכלחלםאחד-העם

בספרגםאצלוהואהמוסרהיהדות"."מוסרספרהיההזההספרכימאליו,
דברבאיכולהכל·הנחבמקוםכולה.היהדותבמקוםדרכים",פרשתב"עלשכתב,
בני-תמותה,שלבן,דברמאליו,כאילוהמתקייםאוירי,"רוחבי",דברממנו,אנצל

לאאלוהימאתנו,ו"נאצל"מרומםהואזהעםוביחדעל-אן.דרתיו,שלמההשגהיש
הנחכלבושישהזו,..·הדברהנעלה.שיואבהבמובןכי-אםהגמור,העליוןבמובן

אלחיםעל-דברלדעתחפצהשאינהבבריאה,פה,למסההאלוהיהנחהאלוהי,

"המוסר :אחדהעםשלבלש·ונוהמ·וסר.הואהזההדבר-אליהבלתי-קר·ובים
היהדות•."מוסראוהלאומי"

ידועיםביסדוותיו.ניכרלא"בלתי-ידוע",דברהואהריעצמוהאלוהיהנחכמו
מהותואתלעולםידועיםאנואידאבלישנן,הואכייודעיםהויתול·פינחו.אתרק

הצליחלאאבלהמוסר,שלמהותועלגםלעמודאחדותפעמיםאחד-העם(ניסה

ברור.זהאולםזה).אתזהסותריםרקאחרים.עלהרבהפהשבשענון.ןבריר,בזה,

ף.וגבחכאלוףוגונביאאוהכי

 :דינמיכנחלרובאותורואיםאלוהי,ככ_חאותושרואיםשאלההמוסר,
לושנותניםאלהעל-ידידוקאאחרמצדשובשנעשהזה,מוסרמוחלט","צווי
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"הצלחתוכי-אםי,טפרהשאיהגאולתאיננהאחד-העם,לפי·היהדות."גאולת'"
טובהדרךלהיותאזרקתוכלהזאתהגאולהדדךגםולכןחכלל",שלוהשתלמותו

הצבור.בפניכולובהומתבטלבהנשכחהיחידאםהכלל,דרךהיאאםרמוצלחה,

ה"עם".·כזפביהמופשט,הצבור:מפני :ומדויקנכוןיותר

עללהתרומםישראל,עםשלהיסודית"הבטיחאתזהבכלדאהאחד-העם

שתי"עלבמאמרואמרהאל·ההדבריםאתוהמוסריים".הדתייםבחייםתמונה""כל
לאחד-העם,מאדטבעיזהגםהנצרות.מןהיהדותאתלהגדירבאהדאשבדהסעיפים",

היהדותדעותשל·והסגנוןהנסדחמןהרבהבהןשיששלן,האלההרעותשכל

הדתרבידהיהדותביד·וחיץגדרלכנותכדיזהעםבהןישהזמן,רוחלפיהעתיקה

לרובעשובימי-הניניםהעבריםהפילוסופיםגםגזע.קרבתאליההקרובההאחרת,

התרבותשלהמצרףבכורהאלוהיהמושגאתצרפו :הזאתהכפולה·המלאכהאת

מפניוחיץגדרהזה·הצרוףהמושגאתעשוזהעםוביחדבזמנם:הפילוסופית

התרכזתבןשובהואובזהדתי,פילוסוףאיננואחד-העםאמנםהאחרות.ה~דתות

אותהנותןשהואשלן,החדשההלאומיותאבלהבלתי-דתית,החילונית,החדשן"

היהודיתהחילוניותהרכבתהיאהזאת,הדתשלחדשגלוימעיןהואהדת,במקום

היהודית.בדת

* 

שהתגלהמלבדכינראה.הזאת.הגדולהההתנגדותמקורעלהרבהנעמודאם
ניגודגםפהנתגל,ה-יתמאנונאישזהאלהאויריות.אלההגזמה.אלביגודפה

האמצעיאתכמטרה.הדרךאתשרואיםזהמצדראשית,אחרים.צדדיםמשבי

אתלוקחים.ושבית,שבו.ב"תון"בעיקר,הקרקעיה"לבוש"אתמחליפיםכתכלית.
עדוהכמות.אתהאיכותבמקוםנותניםיותר.עודאותוושוטחיםהשטוחהשטח

הפנימיהתוומלחמתהזאת,המלחמהאתבעיקראחדהעםנלחםחובבי-ציוןבימי

גםרוחניתהיאהזאתהמלחמהבנמרת.האיכותמלחמתהחיצונית,בקליפה

הרוחנית.הדתיותהיאשלההעצמיתהמהותכיחריתה.בעצם

כשהיאבהלראותשאומריםהריה,לכלערךאחד-העםנתןלאזה·מצד

מקודכנראה.כאן,העצם.כלאתהעולם,מעצמיותמנותקתכשהיאלעצמה.

הת·ועלתמןבהשאידזן,לאמנותיפיח",אלאבהשאיןהיפהל"יצידהההתנגדות
מפניפחדמעיןלפעמיםבוביכרהלאומית".הדעתוהרחבתהמחשבה"להתעוררות

העולמיתהמהותעםהקשורהמהותערדבושאיד"תוך",עודבושאידמזהח,טשה

אנשי·כלפיגםהתנגדותדברילפעמיםמביעהואזהמצדכאילובראההכללית.

לעצמה.תכליתבוורואיםעצמובפניעביךלהםהואשהמדעהמדע,
הארכיאולוגית"."האמתבגד-"משה"במאמרו-לערערזהמטעםיצא'הוא

ריקהאמתאותם.הבושאהשהיאוהרעיוןהתוכןכברדדק.הואהאמתכברדגם

כלדם.גברלאיננה

שאיןלזועצמה,ל"לארמירת"התנגדותגםלפעמיםאצלוזהמצדלמצואיש

הביעבאחל"ב."האדםאנושי."תוו" :ועצמיפנימייותראחר,"תרד"ערדבה

למצואישזהדבר-ה"אברשיות"רעיוןאלהחזקהבטיתראתרקלאאחד-העם

"צףרההיאה"לאומירת"כיהדעה,אתגםשםהביעאלא-ממאמריו,וכמהבכמה

"תוך"ללבושרקהבההיאגםניהיינן,האנושיות",תתגלהבהאשרת,חשיומ

איבנההזאתהלאומיו·תפנימית.עצמיותבעלאיכות.בעלממנהיותרשהואאחר,

העבודהשרידיעודובנשמתםהזרמהעולםאלינושבאואלהכלבהשדבקוזר,

המפנההחיים,זדםעוברבההיא.חייסודהקפאון.לעולםישל•וטלאבההזרה.

הרבה.לתוכוקלטרגםהרבהבקרבונושאזהזדםהדורות.הררימבידוברבע

עמוק.רגםרחבגםממילאוהוא

שלאביתרתמידנישאהוהעצומיםהרביםגליוכלעםהזההזרםפניעל
לתתתעלה.לשטףלפלגאמראמררמצולות.עתבכלפהחתרהואאחד-העם.

בקרבנו.·תמידימהלךהזהלזרם

-ההצליחיו

רבים.ימיםבשתהועודשתינומימיואת
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גםאינהובעצםחדשה.יהודיתדתהיאאחד-העםשלהיהודיתהחילוניות

הלשןכלבהבשארההיסטורית.העתיקה,הדתמנחהרבהבהנבלעניחדשה,

והעצמות.הבשרבתוךהגוף,בקרבמלאכתואתהרףבליהעושההפנימי,המוחרכל

במובןרוחניותלאה"שיטה".צדדיבכל.המפעפעתהזאת,הרוחניות·מכאן

שלצחיבהלקיוםפההיאהגדולההדאגהנשמה.נפש,במרבןאלאאריריו·ת,

שלה.הנפשלהשארתהאדמה,

בכלאבלאחד-העם,שלבשיטתומאדחשובהואאףהקרקעיהיסוד

הואהתכלית.אלאמצעיהמטרה,אלדרךדקלהיותלפעמיםדרמההואחשיבותו

הגדולההגדולה,ההיסט·רריתהשינהמןהאומהתתעוררעל-ידיובדנה.המחזיקכלי

ורוחניותה.רוחהאתגםותחיהחדשיםלחייםכךעל-ידיתקיץהיא ;מדייותר

אבלוקיום.מנוחהכךעל-ידיוימצאז.העל-ידיאחד-כךבהיתקייםגםהרוח

עליו.להשתרערגםברלהתכבסמקוםמצע,רקלדהואשהקרקעהאמתי,הקיום

נזלם.רוחבייםהםשתפקידיהה"ארמה",קיוםבכל-זאתהוא

לאחד-העם,·לן,צרהואמצעבתורגםהקרקעיהמצעכילפעמים,דרמה

-לכמישבו.הברכהכלאתלהחזיקיכולהכליאידהפנימי.התוכןכלאתמהכיל

מכאןי·כיתלכמריקהמן,צעליכהלערובליאישזכש
היתרה.ל"מדיביות"אחד-העםשלהגדולהההתנגדות
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אחו-העם

הכוללברוחניהקשורישראל.בעםרא.פילוהכולל.ברדחנימקורואלהשואף

מוחלטכןעל-ידיהיאהרוחניעםחייושלוהקשרהפרטי,ברוחניולאהומוחלט,

הרדחנידרשחרמעידיהיאשלו.ועליונהחדשהדרגה.כלזהבעםגם-ונצחי

אחד-העם.שלבשיטתוהדברכן·ולא . 1עצמותואלהרוחניושיבתהחמריונן

באדמה.כולהכאןקשורהה"אומה"בחומר.ינתק,בלאמיץ,קשרהרוחקש·ורכאן

אחד-העםשלשיטתובמרכז~ופורחת.צומחתעולה,היאהאומהתמאדמתוןורק

להיותצויד·והואחבי",וו-מיולאזכומ·לעובקהםוקה"םנמצאהאומהעל

שלהדגשתוכפילאומנו",לרוח ,ת,ויהדהלכי-אםלהיהודים,לאבטוח"מקלט

-חיינו ,) 79ע'ח"א,עפ",ןומחברתו",פינסקר ר"ד"(ממאמריובאחדאחד-העם
בטוח.מקלטלרוח,לן,גםאידשבלעדיולרוח.וראשוןראשתנאיהוא"הלאומיהמרכז

האואבל 1למעלהתמידרעולהברקעכאילואחד-העםשלבשיטתוהאומהרוח

לדה"מציק"יסודומרגבלת. iמיוחדתארץשלאד·מה.שלהיסודאתעליונושאכאיליי

בטרחה."עמדתו"נעשיתכאיל·רזר"לחיצה"שעל-ידיאלאל.מטה.אותוולוחץ

אדתר,·ולרחצתע·לירהמכביד.הקורה.עליוכששמים,וערלה,הבוקעעמדוכאותו

ואיתנה.בטרחהנעשיתעמדתוכןשעל-ידי

ה"מילייה"'-הכיבהסלתורתנסיהאחד-העםמראה·והתבוללות"ב"חקוי

מסביבם,רואיםהםאשראתמחקיםבני-האדםשעל-פיההקיצונית,בהתגלותה-

צרפתיחוקראותרשלבשיטתואחדלצדונסיההפרזה"שישאומר,הואכיואף

פריאלאאינהההיסטוריהכלכיהאחרונות,בשניםודורשהיושב-דוט '-

דיהשהיאכלש"התברננרתואומר,חוזרהואידועים",חוקיםלפיהפועלהחקוי,

הדבריםמןאחדבאמתהיאזומגונהמרהכיהדבר,בעיקרהודיהלידילהביאנו

אחרל,ה·תפתח·ולאלהבראיכול.ההיתהלאושבלעדיהםהאדםחברתעומדתשעליח.ם

בן•תרברת,ש"כלאומר,הוא Hות 1רשויוב"שתי ,) 170-169ע'ח"א,(עפ",ןשנבראה"

אותרשלבמצברימירכלנמצאהוא·הרימסודרת,חברהאיזונתוןוחיוגדלשנולד

עליומפילהאותוהסובבתהחברהבידיעתו.שלאאחריםלרצוןהמשועבדהאיש

אותרממלאההיאוחנוהובתמונתימיו,בראשיתעודהיפנוטי·תתרדמה

צררהונותנותלעתידרוחותנועותאתמראשהמגבילותשונות,מצוותשלחבילות
הולכתהיאלאיש,נהירתוואחרי-כן, ;ובחירותיולנטיותיוולבו,לשכלוקבועה
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רוחות-ונדרתמשנתבעלכולו~ומצרף,מחברדמיןובעליוצרהיההוא

במזת·היי·רקעל-ידיאחדלכנידאצלוומצטרפיםהמתחבריםשוניםצולעות

כולובדי.אמת-הכבידעםחכם-חרשיםכולוהיההואמהם.אחדכלשלהמשקל

זר.בניהבחכמתאמן

וחזקמוצקולעשותואליולהצטרףכדיאלאזהדגבניתןזהאיןבבניה

·משלן,כורן~מהםאחדולכלנפגשיםכשהםצדדים,שניג.דבתמההנחע·ל-ידי-

והמושכבהמאונןאחת.פנהיוצריםזה,אתזהולוחציםזהאתז.ה"סותרים"שהםכיון

משקלנעשהרזהלזהמשעןנעשהזה-לזהזהחיזוקומשמשיםבזהזהמתקשרים

ת,דומבכאןתלויהכלאבלשביניהם.ביגודהעל-ידי-זהשלהעולהלרוח

שביניהם.המשקלויושבהשונים,הצדדיםשלהמדויקבמשקל

אחד-העם.שלשיטתוכלבנויההשרביםהצדדיםשלהזההמשקלשרריעל

שלוהיוצרכח.העם,שלה"אני"ז:דוה"אומה".כאןבאהכלראשית

של·ה"אני"כמובעצם,הואאי-רציונלי,הואכיאףזה,ה"אני"אבל 1ופ.נימי

ורשמים"זכררנרתהוא ."וברצועםובוזכוווחבמהיוצא"הסכוםהיחי.ד

ואלבואליםוקשווזיםאחייהאחר,·מצדוחפצים·רתק·ררתאחדמצד

מילס.י·בשם , 158ע'ח"א,עפ",ן·ועתיד",("עברהעם"אישילכלומשרתפים 1

והעתיד~והעברהולן,הוא.ולאןבאמאיד"הידוע,הוא..ונברןחכםרעםבז),ויי

שם).(שם,רהתפתחות·ר"לאשרונאותרבא·רפןזוכ.בבערושל·ר"האני"בקרביתמזגו

שלההיוצרהרוחזההאומה","רוחאלאבעצםאינה.היוצרתזר·ר"ארמה"

אחתארמהתבדלשעל-ידירעדהאומה.מעשיבכלעצמותופתוחיהמפתחהפנימי,

ק.ב"והשלבמשנתושלמדברכמו,האומות,שארבקרבאחתאומה·ותוכרמחברתה

הכולל,הרוחנימןחלקאלאאינואומהכלשלזהרוחהרנ"קשלבמטפיסיקחאולם

שהואהפרטי""הרוחניהרנ"קשלבלשונו-הגדולהעולמיהרוחניהכללמןפרט

ובלתי-בעל-תכלית"קייםמציאות"טבעלוישוהוא-הכולל""הרוחנימןחלק
להכירכדיזמן,למת·וכהמתגלהשהואהאומה.שלהמציאותבליגםיבטלולא

הרוחבי,עצםלעליההיאכאילוהאומהמןזועליהואדרבה,עצמו.את

i דאהרדניסב"ראשוניםהרנ'•קשיסתעודבריראהH , בפרוכן ',ךפר!כ ',אספרp 

בםאםרוהיסבועיין ',בספרהחדשה",העבריתהספרות.תרודרתבספרי:\שי"ררנ"קעו
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,, 

תרם"ר,),וברב,מאמרים'/("אנודתהאמונה"התעוות-האומה.ירידתקרוכמא?:אברהםשו
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והמוסר,הדתרהספר.רת,הלשוןשונים.בדרכיםזרפעולתהאתהרףבליברומחדש.!ו

היאשבהםהחברה,בידיהםאמצעיםודומיהםאלהכל-והמנהגיםהחוקים

למלטירכללאכיעדבתמירות,מצרותיהלוומשבבתהפרטיהאישאתמ~שבת

 .) 162ע'שם,(שם,מהן"בפשר

הי.אהחברה,בניבנפשפעולתהאתהעושההחברתית,הסביבהשלזרתורה

הפנימיהשורשמתוןהיוצרהאומה""רדהשלהרוחנית'התורהאלסתירה

מת-האלההשונותהתורותשתיאחד-העםשלבמשנתואבל ;ירעצמירתזעצמוזזtל

דבראחד-העםשלבמשנתוהאומהרוחאיןרכןהאח.דהכבידהיזרקלשםיחדקשוות

מיוחדת,בסביבההנמצאתהאומה,שלבחברהקשורהואאלאלעצמו,נבדל

רקהחקרי,תורתואףהאומה.עםהיסטורי,חני,ויקשרהקשורארצי,במרכז

המרכזעל-דבר·התורהאתאחד-העםיוצרעל-ידירכיהזה,הרוחניהקשראתמחזקת

רדוקאוי,קחהזכומלשבגולהההיקףנקדוותלכליהיהשהואבארץ,הר.וחני

כןרעל-ידיוי,קלחחדתיומהנטיומעולםמאזמרצאיtנאברשבישראלמפני

האחרון(הפרקהעמיםבקרבגםשלוהלאומית-הרוחניתבאחדותישראליתקיים

 .והתבוללות")"חקרישל
סותרוצדומדרתבנידשלצרוףאחד-העםשלבמשנתומצטרףהכלכן

שהואארכיטקטוני,חבור-יפהחברושלסודעל-ידימקייםצדכאןנעשה

ם.ידדצהבוומוהרמוני

ועצמותומהותועל-פישהואהאומה","רוחאר"האומה"שלהתוכןאלגם

חבותיההרעיוןאתאחד-העםומחברמצרףהחברתי,לטבעועבממטפיסי,

שבאדמהבירתוהמקרריי'םשהםאלההנביאים,לבאתהממלאשחראהצדק,של
הצדקאבל ;)"השמ"·ונביא",("כהןאחד-העם·לפיהמקורי,רוחהאתביותרומניעים

האידיאהעםזובדרןהקשורהאובייקטיבי,המופשט,הלט,ומה"הצדקהואהזה

שרצתההטהורה,המונרתיאיסטיתהאידיאה-היהדותשלהמטפיסיתהמופשטת,

ח"העפ",ןהסעפים",שתי("עלפסלוכלתמונהכלואסרהבטהרתהלהשאר

וכר'). 42ע,

אולם ;ישראל""תעודתשלהמטפיסיהרעיוןאלגםנמשןאחד-העם

החיים"משיכתאותה-עשיתמזותעודההואערשהה"תערדה"לבעליבניגוד

למודית,ולא ,) 184ע'ח"א,עפ",ןונביא",("כהןהמוחלט"הצדקלצדהמעשיים

לה,יפההפיזורשלאה"תעודה",שלהראשיבאמצעישנריכאןשיש·וממילא

"התאחדות :אדרבהאלאהאומות",ביןישראלכנסתשלהמוחלטתה"התפזררת

בדרןחייהלנהגבידהיכולתשתהאבמקוםחלקית,-לפחות·כחרתיה,וה·תרכזות

יסית,פמטביסודהשהיאזן,~תעודהנעשתהוכןשם).(שם'לתכ•ונתה"הנאותה

צדדיםשלחדשצרוףעל-ידיבמקרםהאומהשלכחרתיהלריכוזישעמאמצעיגם

האומרתאלתובוקתההשלהפנימי~והרעיוןבטבעם,לזהזההמתנגדיםשונים,

ת. ,,לבדת.ההותקוחותההשללרעיוןכןעל-ידינעשתההאחר.ות

במקצת.וחריףחדבאופןומסתייםהולןגםאחד-העםשלה"תעודה"רעיון

הצדקרעיוןאולם 1המוחלטהצדקלצד~המעשייםהחייםמשיכ·תהיאישראלתעודת

הואעולם,תעדותלן,ש"תעדוה"ועם-העמיםשריוןשלרעיוןהואהמוחלט

"סוףביןלסיפא,רישאביןסתירהאפואכאןוישנבחו,מיוח.דעםבהכרח

כדיהעמים,שארעלומתעלהמתבדלאחדעם :תחלה",ה"מעשהוביןהמfדש"בה"

לאחד-העםלעזרהבאכאןאולםהעמים.שלהשירוןלצדהחייםאתלמשוך

מעלהשאחד-העםהעליון","האדםעלהשצנישלהמחודשארהחדשהועידן

ביצשה.שלבדברי·יגםיסודלושיש·מה-ע·ליון""עםשללרעיוןמידאותו

הצדקלתורתהמתנגדאי-שריון,שלרעיוןהואעליון""אדםעל'הרעיוןאולם
הצורהלפיפשוטן,מידיהעליוןהאדםרעיוןאתגםמוציאאחד-העםאבל 1המוחלט

 :ישראלתורתשלהמיוחדהרוחלפיאותוודורשהאריים,העמיםאצלשקבל

במחשבהוהצדק,האמתבקשתהבהמי,היצרכבישתהמוסרי,הנח"תגבורת

המוסריהאידיאלאותו :בקצרהאווהושע,השקונגדעולםולמלחמת.ובמעשה,

היהדותבשםבובוחרהואשגםעליון'/"אדםזהובלבנו".היהדותשקבעה

שלהרעי·ון 1אתלחברדרךישהוי-כןואם .) 70ע'ח"ב,עפ'ה'ערכיך",("שנוי

 :הנבחר""העםעלהרעיוןעם 1ישראלשלה"תעודה"שהוא'המוחלט","הצדק

משאריותרמושריתלהתפתחותיכשירוהורוחותכונותאשואח.דעםבעולם"·שי.מצא

חספוסמןגבוההמוסריתתווהעל-פימסודר.ותיהיוהליכות-חייוכלואשוהעמים

ומתוקנתהמוכשותהפוריה","האדמהיהיההזהשהעםבאופןוהרגיל,המצוי

בעלשהוא ,) 71ע,שם(שם,·הנוצה"העליון""האדםאותולהצמיחמעיקרה

היהודים,לצדהכףהכרעתכאןואיד-·והצדקהאמתושלהמוסרשלהאידיאל

לולהיותמוסרית,ל·התפתחות"כי-אםבכיפה,מושללהיותבובחרלאשאלחיםכיון
היהדותהטילה·וקשות"גדולותתרב·י ח,.מצררתי·ו".כלולשמרוסגולה""לעם
לעולםחלקלהם,ונתנההערלאתהקלהלאחריםאשר"בעודזכויות,ולאנניח.עי

 "_נח,בני·מצוותשבע-יסודיותהיותוהמוסריותהחובותמלויבזכותרקהבא
 .) 72ע,שם,(שם,

מזות.שלצרוףכולושחראאחד-העם,שלהצרוףודרךהבגיןדרךהואכן

לשוןאין·מזות.שלסגנוןכולוחראאחד-העםשלמשנתוסגנוןואף

·ממקוםנעתקתשאיבהבזהשבח,בקבוענחה.נקבעת.אלאשוטפת,זו
נח,ואיןחללאיזהתמידהיאממלאהאתה.שמקומחמכיוןלמקום,
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שכברכאן,מההיאהמוסיקההולן.שוטףשוטף,שהואמזהגםאלאהמיותר,מןרקלא

במקוםככנור.אלחיםעשהולאלשוןשלזהסגנוןקפואה.הארכיטקטורה,עלנאמר

מילרדיה,כאןאיד :המקוםמדתתמידכאןבאההזמן,מדתהיאשמדתוהגגון,

היפההדיוק :שברהסימטריההיאאחד-העםשלבסגנונוהיפהה.וימטיסאלא

היפהומדת-הצרוףהמאמרבחלקיהנכוןהשעוריח,דהמצטרפיםהמשפטבחלקי

הבגין.שבכל

לעמדוים.בינותאלכמותמידנכנסיםאחד-העםשלמאמרולגבולכשנכנסים

שנראיםלחלקים,תמידהכבידמחולקמסטיו.לפניםסטיונעידתמידהמאמרבנוי

נראיםהםמרחוקאמיצה.שיטת-חבורעל-ידימתחבריםאבללעצמם,כעומדים

כאןהואזהכבנידביותרוהקייםהחזקהחלקלראשם.חופףאחדגגרקכאילו

החלק'והואשונים,חלקי-בנידבידהממצעהואע.ו'צממההחלקתמדי

הנראיםאגפים,שניעל-ידינשמרהואשלר,ובהבגין,כלשלתיכון,ההיסדוי,

-רואים.מעידקצתנסrררלפנים,נדחקבעצמושחראבעודיותר,
בלב.דנוימשמשתאינהן,היאהטהורה,האמנותמןבארדיכליותאידכידעו,

אתראה~והואהטהורה,האמנותלצדשעמדואלהעלימיוכלאחד-העםנחלקואכן

 ,"תדחדימהוסמלשםלפרקיםהנכנסאורחהספרות,בהיכל"כאורחעצמו

היפהעםתמידבקשהואתועלת".להביאשיוכלרעיון"איזהבלבוכשיש

וישיג.וביתשבונהזהכבנאיהעיקר,לו•והיאשבדבר,התועלתאתגםבהוסו

ני-אדם.בוב

הגדלוי.םהבוניםאחדהיההואמובהק.ארדיכלעיןהיהאחד-העםשלעינו

תרפ"ז.
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ברדיצ'בסקייוסףמינה

ראשוןמאמר

יקסב 'צידובלםעה-דחאמא.

נעידמבחינת-מההואאחד-העם,שלבר-פלוגתאשהואברדיצ,בסקי,

עלהחולקבתרא,כתנאלא-אחתלנונראההואשל.ו.לבר-פלוגתאלו,המשך

פרשת"עלהספרעל-דברבאמרועצמן,עלזאתמעידברדיצ'בסקיקמא.התנא

שאלתבמקצועלבנשיבקראתי·לאבספריםקוראשאני"מי.רם :דרכים"

הכבודרחשיעםשיחדכאלה,טעםשלדבריםישראלשלבעולמו"הערכיז"

מחשבות,להרבהנמוצההתנגד.דתביהתעוררה.הבטוח,למשפטםבלבישהרגשתי

לידילבוארוחיאתהכריחוהםוהם·תורתו,גופיהםש.הםוהגיונות,אמרים

 .) 26ע'("ערכיך",האלה"הדבריםבנידוןאחרותהחלטות

עלבנויהמעירהדרןשזו.חיאלאזרן,ישלבדריצ,בסקימאחד-העם

שבילים.שביליםובשדה'מרוצפיםרחובותישבעירשדה.לרחבי-:-תלה

וברדי-לחפצו,אותןומסהבעוזבדעותיומחזיקוהואחזקהידישלאחד-העם
,ושררהעצמיעלשרר·הת'חסר"לי :מגבורי·יאחדבפידבריואתנותןצ'בסקי

ת,·וזעהאישהואאחד-העם·הוסדן").הפטיש("בידדעותי"הומיתדע•ותיעל
קבועים,גליםהגלאחד-העםשלבעולמות.ובשחמהאיש.הואוברדיצ'בסקי

ת,חאעיקריתאמתישלאחד-העםחוזרים.המזלותברדיצ,בסקישלובעולמו

ישולברדיצ'בסקישונות,כדרכיםלהגיעחפץהואואליהעובדהואשא·ותה

רבות.תוויושפא-יא-כןועל-ידית,·ובר.ואפשרויותתו 1בואמתיות

משהואיותרוברדיצ,בסקיב,ישמהואשואלמשהואיותראחד-העםלפיכן
אל.ושהואמשיב

(הקדמהח"ווהתוזכות"ההיאאחד-העםשלבתורתוגדולעיקר

גדולוהפסדהה·תר.כזות,היאאסורהולברזיצ,בסקי ,)א"חעפ",ןשלא'למהדורה
באהשלשמועצמן,רעיוןלאותורגםולאדם,לעולםהשקפתן,לפיבה,

ל,כהוהוא-"הרצון"הואהכלכידאמר,מאןכאותוסבורהואכיז·ו.התרכזות

היחידלעצמן,כשהואהעצםהעולם,אלהיהוא("הרצוןלורביםשפניםאחד

"על-והמציאות"העלוםחלקישלהרביםהחזיונותכלשאנוהמוחלט
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ורצונוהעםשלרצדנוהעולם."רצדןהראוהוא ,) 12ע'הדרן",אםב"עלהרצון"

לעל-ארתה.למלאשאידתארהמלאתשוקה,מלאדהראיחיד",בתדרהאדםשל

שהוצרךכשםישבע,לאהעממישהוצרךעודכלישבעלאלחידת"הוצרךכן

"עלגם'רואה , 14ע'(שם. 1ישבע"לאהעולםשרצוןערדכלישבעלאהעממי

את"לשעבדכדיעדאלה.משלשתבאחדהתרכזר·תרכל- ) 15ע'שםהחיים,

אחד-שדורשכמדצרכיו",לפיתכונותיהםולשגרתלדהמיוחדתלמטרתונדלם

דורשכשאחד-העםניחרדבכלל.הרצוןהחלשתלידילהביארקיכולההעם,

האיששל"רצדנוהןכי- ,הלאומיברצדן-יממעהןיצובהרוחהתרכזות

שברצוןהאחרונה"התכליתהאחרון","הסכוםהואשבכולם",העצמיהואהפרטי

זה ?מניןעם-אדםשאידוכידן- ) 13ע'הדרן",אם("עלבכלל"העולם

נושא.בלינשואמעיןיהיה

שלשבשיטתוה"התרכזות"נגדברדיצ,בסקישל.טענותיוהןוכאלהכאלה.

אחד-העם.

החכמהבפרדסמטיילאחד-העם :לברדיצ,בסקיאחד-העםביןישעוד

שלאו.יושהדגה-מהואברדיצ,בסקיאולםהמחשבה;בעולםהואובן-בית

אשרהיקוםכי-אםהעיקר,הואיודעיםשאנומה("לאעיקרלדהיאידיעהה

בלשונו:שבלב,ההתעוררותאלאפרח"),"עדרבא-בנד"ואשרלנדמסביב

("ערבים",ילהעדלם"שייכותנוומחזקתבנואשראתה"מחיהשבלב",פלאהה"ה

האחריותרגש("זהזרןלמצואלחידה,פתרוניםלבקשאותנוהמעוררת ,) 35ע'

בחייהגדוליפרשחiדיסודזה ;דבעדלמנדבחיינואשרבלבנן,אשרהגדולה

דהדעדת.התדר.דוגלאלפיהמקורזהר ;ספורננותלאלפיהיסודזהר,האדם."

רעל-שם).שם,-ובנסתר"שבנגלההחכמותלכלוהעיונים,המחשבותלרבבות

אתהמחיהרב.חיהלדהואגדולשעיקרלאחד-העם;בניגודז.ה,מצדגםכן

בשבילו,ןלתגרעליזלהלחםועצמהעוזלהםרנותןדעתן,לפיידהחברה.האדם

לפנים",ולאלאחור"צעדאצל·דהיאבלבדשליליתשתנועה(בערדבאחרים

עליולהסמןישן""חיובאיזהלהמוצאתשהשלילהעדשיעשה,גםשאי-אפשר

לברדיצ'בסקיהואגדולעיקר-ח"א)עפ".דוהשלילה",החיוב"לתולדות-

אברממנהאשרהעולמית,הבארהיא("השאלההשמאהספק,מזדדירתוהשלילה.

מציידהודאיאתכיעד ,) 8ע'"ערבים",-וצמאים"שרתיםאנושרתים,כולנו

תייכ"חמציידהואהשמאשאתבערדהמחשבי",הנחכ"אפיסתברדיצ,בסקי

העיקרהואדברשל·והחיות- ) 56ע'הדרן",אם("עלהמחשבה"הנשמה.

-יופישםהחידושובמקדםחידוששםהחייםבמקדםכיברדיצ'בסקי,למשדרו

ופריחה.שגשוגשל'ירפי

חב:;אתומכריחוכמשעבדשרבע"כ"אינורצוזכחהגדרתואףאחרים,צוריםבכמהגם·ה 5גדו·

הספראישב.

בןוהוא(נמז,יניז')ה"חסידות"מולדתבעירנולדברדיצ'בסקייוסףמיכה

ה"חסידרת"גדולישם"חברב"קרירתהרבהוחנהבאוקריינה.קטנהבעירהרבלאביו

רמיסדיה.

ולאאחדהואבספדרידישאוההגבדר-ספדרידגברועלהואמספר

עומדתעלשיושביםבעתלחבריו.לספרידעדבבוחמש"בןשנהירתו-·הרבה,

שלמהאתרמזנודודאההשמימהבערבערלהשהואוגשרים,מערותובדניםחדל

ן"כלספר"ואוהבמבעדריוהיהזמירן"בעלכיוהסדן"),הפטיש("ביןהמלך"""

גר".שבההעירכחלקיבעיניוהיתהבספריםהכתרנההתולדה

ושדניםרביםהידוהספריםשלנד.נקרית-ספרברדיצ,בסקיישברביםימים

תיקוןימיעדהראשוןאדםשלחטאו,"מימיאצלנווהחייםהאנשיםאתוכללו

נעשהויהראבככפיה",ההשכלהאותרצררהבד"אשרהיזם.שבאעדהבעש"ט",

אחרנעשהלאובדת,בנטיעותאחר-כןאמנםשקצץזה."אחר"אבלאחו.ל

גבורעלהואאזמר-אצלונתחלפדהספרים"רקדבתדן-תדכד.בפנימידת-פכימידתד

החיצוניתהצורהאפילופרח").("עדרבאנתחלף"לאבםהקרואאן-ספדריד

שםשלהמדרש"ב"ביתישבערדרביםרביםוימיםמהרכל-כןאצלוכתחלפהלא

פעםערדהתחיללחכםכבר"נהירתואולםתדרה.שלבאחלה·דרדבדוראשודעכו
יפת.חכמישללבתי-מדרשדת-ונדדמבראשית"

וברקלאאבל"בן-ספר",בשםתמידעצמואתומכנהקרואברדיצ,בסקי

הראשייםהגדומיםאחדהואשהספרהואודאיכיאיש-הספר,גםכי·אםהוא,הספר

ומעוטשפלדתנובכלדעתן,לפיהאשם.הספראותרדדקא ;ומעשירדעותיובחשבון

הטבעי-נפשייחסנוואתתומתנואתמאתנוובגזלוכחדתינדמיטבאתבאכלוערבבן,

אמנםכיבספרותנו.ברדיצ'בסקיחזיוןכלליתוארלאהספראותובלילדברים.
האדםאתומקרביםשמרוממיםדישותרמתם,הריתםבמלואבמלואם,החייםיפים

בחוברותשהביעברדיצ'כסקי,שו'בר'~ירנרתיויסודיתשהיאה"רצרז'/ר·סרפית 5פי 1

חיתהברדיצ'בםקי 5עשהשפעתואר,יוחבפשי 5משהיא"צעירים','הרצאת 5שהראשונות

 :שרפנהויאד 5שההגדרה·פי 5עהוא-החיים" 5רנ"עחרצוז" 5ב"ע-החייםתאותהתארה 5

עוהשציבשוהשפעתונכרתו, 5"הז"באמירתח"רצרז'/ 5אהחיוביניחםם 5אר

ו
 'י;',י
 1ייי!

יח. 5עהגזימו·כללשבדרךחשפע~תקופה,אותהשלבר·דיצ'בםקי
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האדםאתלרובהםומטמאיםרובץחטאתגםלפתחםאבלוהיופי,החייםוקומל

הן ;ובהילותםרבפחזותםבממשירתם,ולבו,מוחואתמטמטמיםוטומאתם,בחלאתם

עלבהולוהאדםואחוו.מפניםגן.ולהוהמלחמהחמת.החיים,למגםישהחייםמלבד
המלאיםאצלנו,החייםניחרד-הדליקהכמתוךהכלאת'ומצילוממונוגופוצרכי

הרףבליהקוראאישלהולידהיהאי-אפשרכאלהלחיים-פורטה,שלעסקנות

ואפילויצאו,הכהונהמגזעועםעםשלהערכיןמשנימןרביםגםערכיך.לשנוי

כהןשלבנוהיהניצשה,פריזריו"שנוי-הערכין",שלהדבור-המפוצץויוצרהחוזה

וחולם,ח·וזהלכלחוכומתנאיכידתיים,ספריםגביעלבלהנעוריוימיומבחר

שוםת.ואצימהבצבתאותויאחזולאושהםהממשייםהחייםמןרחוקשיהיה

תויטוכקי-ןודבהםשישאנשיםעל-ידיאלאלבוא,לואי-אפשרשנוי-ערכיך

לאבילדותן,כי-אםבזקנרתו,לאספריואתשרפולוא-ודרן-קיכוטידוען"במרה

רוח."שלבריחיםנלחםהיה

שכבדהשכל"עקמומיותלבני-ישראלהביאשלנושהספרבוראי,היאאמת

איןאחר,מצדא·בל ,) 16ע,("ערכיך",בעלי-תרבות"העמיםבכלדוגמתהלמצוא

אתעושהשהואוישאחר,באופןהספרפועלודמיוניתשיריתנפשעלכילכח,ן

גחלשהספרישרבים.ת ,,בובחשלרובמבקשיםשהחייםבעודישו,האדם

ועושההאדם,שלהטבעייםמלחמתוכליועקמומיותיך,ערמומירתיואתמהאדםדוקא

לעםנשמהולהשיבבגלמי-חומרחייםרוחלפחת :גבחותיוומאמיןלתמיםאותר

בקרבו."נתאבן"שלבו

שלבן,החברתייםהחייםבעצםקרובהנגיעהלושאיןכאישכאיש-הספר,רק

חפץאיןלואחרים.עליהןמשדניםאחרבאופןחיינושאלותעלברדיצ'בסקידן

אינוהואהשאלה.אצלוהיאזאת-ל"חדולאוהיות"לופשרות.בותורים

אחת.יהדותאינהברדיצ'בסקיעל-פיהיהדותגםחיים.ושלתורהשלבמועטמסתפק

בית-המדרש,שלהיהדותולאבית-הכנסתשלהיהדותלאבטריו,דרךלפיאינה,היא

חכמישללאהקראים,שלולאהרבניםשללאהצדוקים,שלולאהפרושיםשללא

היאחפצהכי-אםהמשכילים,שלולאהחסידיםשללאהמקובלים,שלולאספרד

אחהדוראחת,רשימהאחת,פרשה"לאכולם.אתהגיהלוכולםאתלהניד

המלשההוצוהאתלנונותנים-אומרהוא-אחתתקופהוזרםאחתתקופה

בעולמנוהתנועותכל ;השבטיםכלהזדרזת.כלכי-אםישראל,מהדתושלישראלשל

נותנותנדלןנדלןהבלתי·מצדידת,ובידהמצוידתביןבן,שנשבוהרוחותרכל

("בחומרהעם"נפשמסתריאלידןעלולחדדוהעםחלקידןעללהכירמקדם

בתורבבדהאדםמאותו-ברדיצ,בסקיאזמר-חדלם"הנני .) 11ע,·דברדח",

על·יזידדקאטהורהכי-אםהחיים,מןבזיוהלטהרתהצריכהשאינהכריה

 ;) 54ע,הדרך",אם("עלהבדל"בליהחייםכלאלהחיים,אלושייכותההליכתה

עלינו"'נפשיתתביעהלהםוישאלינוהםששייכיםחיצונים,אינםהדבריםש"כל

ובלתי·אנושייתאנושיותדבלתי-יהדות,"יהדות"אצלואידלפיכךפרח").("עורבא

 .) 25ע,הפרק("עלאחת"בנשימהבבת-אחת,עברים""בני-אדם"נהיהכיהואוחפץ

אתאפילואלאאחו,באופןמבידהואשלנוהודחנידתהשאלותאתרקולא

ארתהת,עשימההאחת,האלשהאתנכדן,יותראר,המעשיות,השאלות

גיוסהלוישבזהגםלנשמה.וגוףלרוחחומרלעם,ארץעל-דברהגדולההשאלה

אצלנושאיד-ברדיצ,בסקי,אזמר-בחיינוהמאדההיאזד"לאלגמרי.אחרת

שאנוזהרקהכלל,טובתמפניהפרטייםחייהםאתלדחותמוכשריםה.רבה~~בשים

ביתוובעדבעדוושאיפותיוהפרטחייאתשעושיםכאלה,בתנאיםבתרנים

מפשטיםבנותקומלאלכלל.מצטרפיםואינםהכללבדןמחשיםדלדבמ

עצמםבעדעושיםפרטייםמאישיםיצטרףהעםעם.יבנהמאלתולאעםהיחי

לצוניביסודןשנבנוהנחלות,רכל·ונחלתו.בביתואישבמקומו,אחדכלועומדים

מוסדליסודוהידוובצהתאתדשועהןהןוהמשפחה,היחידהבית,

וחפצהבתולדההפועלת"הידולכן ,) 29ע'המעשה",("מימיהצבור"לאפשרות

היאהאדם,עםנלחמתדאינהנפשרויסודיהאדםאתמכרתהיאבתולדהלפעול

עושהשהואשמעשיו,באופןהכלל,בחוגהפרטיהאדםשאיפותאתלהעמידתשתדל

הוא"הכללכישם),~שם,הכלל"ובחשבוןהכלללטובתגם-כןיבואועצמו,לטד:;ות

ע·(שם,יחידים"שלמכחםובאיחיד•םממעשיהמתחרהורוחני,חומריסכוםרק

לא-אומרהוא-ישראלגאולתהכל.להתחילצוידי,ןחיהמןוממנו, ,) 30

לנוירושהתהיהלאו"לעדלםדיפלומטיםעל-ידיולאנביאיםעל-ידילאתברא

בעדהדרךאתבזהוסולליםעצמםבעדפועליםמאנשיםאלאדנדשעים,ממרשיעים

אתהיחידיעזובאמנםיםחןאיםעלביםגעול eכי ,) 21ע'(שם,אחרים''

יםשדדויםויתריה:חייםהאבלהכלל'לטובתדעדסקהפרטייםחייוצרכי

לתוךהיחידאתלהביאהואהעיקריםעיקרלפיכך .) 29ע·(שם,תפקידם"תא

מילאמאחר-כךיצטרףביתדובעדבעדרשיעשהמהשכלהצנדר,שלהיקףה

נחרציםסדניםופרנסיםשתדלניםצנזר,נצרכיעוסקיםעסקנים,לאהצבור.לחשבון

אתלשנותהחפציםאנשיםאלאלבן,נחרציםאחריםבעדהדואגיםאלהלאלבן,

"המההם,ביתםולמעןלמענםדעדבדיםבארץיתדםאתתוקעיםזהםעצמםחייהם

 Nכלכליצבוראיזהולשכלולצבורלכנידיסודאיזהוהניחרצנזרשלהדבראתעשר

מונטיפידריכמשהצנזראהבתמלא·היהלאהןהנדנה"סיסיל-רדדס .) 30ע·(שם,

וכמה,אנגליהלעםהואכבשכמה !אלהעללעשרתהגדילוכמה-חירשדהנרדן

זאתעצמואתהעמידהואעצמן,בעדאךבוזבזעשהלאדהדא-נכחוברא

 iי!
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ובוהווחכלכבעמדשיען.ובצורות,גדולותבראהואבמפעלו,רבבותיו
 .) 19ע,(שםבוא"שקוםמב

מןהרחוקאדםיסודםעדאותםומביןעמקםלכלהדבריםאתתופסכך

הצבורית.והעסקנותהחברתיות

זוצוהתולדתזזואהכלהכלבצרכים,וביןבמותרותבידברוח,וביןבחומרבין

לחיות"."שלו
אינההרצון,שלתשמישוכלירקאלאאינהסוףסוףשלנוהר.וחניות"גם

 .) 62ע'("ערכיך",שבאדמות"שמיםועליאדמותעלילחיינוידועצורךוק

החמורההשאלהלאותהשלנו.הערכידלשאלתברדיצ,בסקיהגיעזודרךועל
כעtנעמנועל-דברשלבובוראיספקהטלתלידיובאיוצר,כעםערכנועל-דבר

מדבראינוהואאבלויינינגיר,אתברדיצ,בסקיהקדיםבזהבחרתנו"."אתהשל

מוחלטות"אידיארת"עלהיהדות.שלהנצחיתהמוחלטת,ה"אידיאה"עלכמרחו
ים,וייסטוההבגלרייההיהדותאלאלנראידואנוהדיון,בכללקשהדמרפשטרת

מנהיגי·ובאותםשלנוההיסטוריתבדרךאשרהתנאיםבאותםמותנתשהיאנפי

נובעיםואינםלגבינוכללמוכרחיםשאינםרביםדבריםבנושהרכיבושלבן,הדורות

במחשבהבורא"איד-שתהיהאיזוהיהדותשלהאידיאהתהימפנימיותנו.בלל

ונרגישונחזההאובאשראתאםכי ;מאידישבזהנבראואידמאידישובשירה

n נתבים,לופנימיםחרשיםרקהםוהחושב,המש.רווחרשיחיים.לו.ומפלסבפינוי

שלבן,והשכינהאכזב",לאהמקרראלולהתקרבהעולמיתמהבארידםעללשאוב
יסד,ןנבנהאשרבכללבר"חסרזהמשרםבגלדתא,היאשלבן,היצירהשכיבת

חסרהולנשימתבד,לנשמותינוקרקעלנוחסר ;קבועאופקשמינולקדשיחסר

כעץוהאדםהאדמה",ארתההדלנדדחסונושבתאדמהדלמחשבדתינדלשירתנו

ריכלה."יבוללראשן,ממעלואדררשמיםרגליותחתאדמהאידאם-השדה
הפנימי.אתלאאבללבן,·לאבארץלנרלסגלנרכלשבעםהחיצוניהחזירך"את

הנעלמה·הידואתהחייםמסתריאתלאאבלשם,הםבאשרנראההנגליםהחייםאת
לוופותחהטבערבידהאדםבידעצממההואהתרלדי"החדשכיעם",שבחיי

לאעםושירתם,עתושיבטבולההיאידחיהתושיהטבע.תחוםאת
 nןברןח("בחומרעם"ותןאשלהטבעיומאופקעםתןןאמהמיתרקתברא

ואידכללמחשבהלוואיןכללאדפקלדאיד-לדאידטבעישאדפקזעם ,) 26ע,
ידושכאידאבלחיצונית,הסתגלותרקהואהכלכזהבעםכלל.שירהלו

המלחךהאדמה,מעומקהנובעהמעידאתאבדחסריםכיובזרא,היוצרפנימי

בן,רקושבר,והדשאיםהעמקיםהשדה,ריחאתבזרמווהמביאההריםרגליאת

לכשרובותיש"אם :החמורההשאלהעללפיכךטוהר."וערפלעולםשמימשתקפים
מפקפקהואלפעמיםכיבחשאי,ברדיצ,בסקילנומשיבתקרה?"איזוישראלבני

בעלוחריף,בקילחידתכללכשורןזה"אידלזיזיהכיבכלל,כשרוד"בנדיש"אם
הרבהלומדהרבה,ותופסהרבהיודעלהיותכללכשודךזהאיד 1הריםועוקרזכרדד

הרבה".וזוכר

וקובהתוישדםייחהועסג.

חיים,שלגדולגלהספרים".ערמתמעלומנשבבאהיההחייםסער"והד
הספר,שלוהמהדקהקרלמנסהמתחתשניםהרבהבמשךוהצטמצםשהתכנס

עולמנואתלשנותראמורעשבקולפתאוםהתרומםגדול,לנחשולשהיהעד
התמידילחשורעל-ידידבריושבקסםעצמן,הספרעלממסגרותיו.אותזולהוציא
הזההספרעל-החיים,אללצאתלדנתןולאנשביחובדתשניםאותזהחזיק
הנוראהמכשףאתבהלחמובשעתומנחהכגבורקצףבחמתברדיצ,בסקיהתנפל

הדורותוחלודתכברזהאמנםבנמשומעליושהרבההזה,הספראתסלנדריאן.
אתתמידהמזכירהמראהאותרירדקים-צהדבים,להיותאותםוהפכהבהםחיתה

אתניחרדהזה,הספראת-דהכליון,המרתשרשלדהעקן,מותהירוקותהשנים

לרוחלמשחקרחיה·ויתפזרושיפזזועדקרעים,קרעיםלקועראמוהנכמשים,עליו
כמהזהלבוואורביםהעומדיםאלה-דהכלידדהמרתאתלנולמזכירערדיהיהולא
גדותעלמהםהרחקהיושבלבודדהםיפיםמהוהחיים !החייםיחיופנה.מכל

הנוקראורמולכאידהבןשנים"אלף !קדושיםומהיפיםמה·והחלום."ההזיהנחלי
הבוקרשלהלבטהרתובשעתהנדקרנאורוהסדן").הפטיש("נידהנדקר"וטהרת

החייםכלעולם,שלמלכולקראתומצפהכחרדועומדלאדו-יהמתגעגעהעולםכל
יגעיםהחייםהאומר"כלומשכר.הערבםכיתרקונשארקליפתםהוסרהכאילו
 .)םש(לכם"הנתזהעולםאלהקשינוהנוקר,שירתאלהקשיבוטועה.אלאאיבד

ומדבר.קוראהואהיופיואל.חיהיופיבשםדוקלחולם",·החיים"יפיםכן,

סתםחייםלאאבלהספר,מדלהחייםאתומעמידהחיים,אלדרושברדיצ,בסקי

מוצבסולםלוהםהחייםוטהרה.יופישלחייםאלאנרדיצ,בסקי,ומבקשדורש

עליותיו"בשמיםלבנותשרוצהלמילואדיזרקהשמימה,מגיעוראשוארצה

שלבן,והשאיפותהרצונותסכרםהםהארצייםהחייםיסדה".ארץ"עללאואגודתו

אפשרזוקרובההתיחסרתעל-ידידוקומלואו,לעולםהנפשיותוביתיווסחיתה

איבן,אידשחייםמיוההזיה.העולםנשמתאתלהשיגה"תון":אללהגיעלנר

מהאלשיגיעאי-אפשרלו.אידשעולםומי 1החייםקדושתאתשירגישאפשר

דעותיוכלרמחשבדתין,האדםמעשישכלפשוט,"הדברכילעולם.שמעבר
דלעבןן,לעמול·ולחשוב,לעשרתאותזשימלאמהכלדנטיותי.ן,רגשותיורחשבדנותין,
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עקא,דא ;לחודשכלובעלילחודמוחותבעלירקישנםשאצלנועקא,"ודא

בל"במחשבותועוסקיםכביכולמחשבותיהםאתאומריםכאילושלבושבבי-אדם

 ."הזלישפבוווצוימיבפחוכהכל

שואלים·שאינםשאלותעלהרבהתשובותלהםלסגלרגיליםשלבד"בבי-אדם

על'זביםוהמהלהםפשיתביעהגבכלמבליבמחשבותעוסקיםהמהכלל.

שלהם".שאינםדברים

לה:ם 1לחשובהחיוביתהרגשה mהמחשבותשליודלמהחכיחסר"להם

אחר" 1ליודעיםיודעיםמאינםומהלכםהחייםתסיסתתוצאתאיבןהמחשבות

ל"לכבתיבדיחהתויבחווהםהלהוסחוללכםייחםהלןיאש

 .) 89ע'("נמושות",

לממשלתמתבגרשהואמשוםלאשלבוהרוחניותעלתגוקרואברדיצ,בסקי

רוחביו:תשתהיהדאי-אפשררוחביותאיבהשלבדשהרוחביותמשרםאלאבכלל,הרוח

הלב.וטהרתהלבתורתולאפה,שבעלותדרהשבכתבתדרהרקשהיאכיוןכלל,

מדוד·איבדשלבך,הדתמתוותדבריםלהרבההמתנגדבודיצ,בסקי,

ארץ·בלירגלם.תחתאיןעקקוושמימההעוליםבאנשיםאלאהשמים,במלכדת

 .•אלכבודמספריםאיןבספרהכתוביםרשמיםהשמימה,·להביטאיןהארץומעמד

 1המשהומןמשהדרקובנפשנו,בבדמאשרבהספדיאמרמזעירמעט"רק

העצם:.דמותלהםשאיןבעלמאדבריםרקודברים,אומררקהואזהמשהדוגם

שבעצם".והחיים

בטורבלידברים,דבליאומרבליהואבפנימיותנו,בנך,שחימהבנו,חי"ה

 .) 38ע,הדרן",אם("עלשבדבור"הגשמהדבלי

העול:םלפנישהכריזמישללתלמידולניצשאני,בינינו"ידוע"ברדיצ'בסקי

אדתו·בשםהחייםשלעלב•ונםאתתובעוהואהאדם",·ויחי-אלחים"מתכינדלך,

שבזבזו""הגשמהובליבטריבליבפבימי·רתנך,בנן,שחי

וצעק,"צעירים"שבהרצאתהראשוניםספריואתשפרסםבזמןשבדאלאעדהולא

יששבדשלך,החסידים"ספר ...אתגםפרסםבזמןבדהגדולה,החייםצעקתאותה

למצו;אכללקשהלאעצמםהספריםבאותםרגםהיש","נטרלאתהדורשאחדפרק

 :אלהמעיןדפים

אחרי·העתיקהקולטדרתבדמןלנרישארמה :לנפשיאומרשהייתי"דיש

בדברים.אר 1עליההעומדיםחדשיםקולטורייםבחייםותמורתהערכיהכלשנדי

בהיו·תנוגםמזהבאיזולאורלנולהיותצוידאולי,שעדהשבנרהנצחימהו :אחרים

קדושיםזו.ווהייתםוהתקדשתם :שכתובמלאמקראזוכרעוזביואז ?חדשיםלאנשים

האדם.כלהמקדשתשלמהאנושיתקולטורהכלמהותזוהי !תהיו"קדושים

 .) 63ע,(שם,הנצחית"הרמתווטהרתן,האדםמתוהזוהי

שהדרןאלאשלך,האחרונההמטרהזוהי-החייםקדושiוהאדם,רוחהרמת
יופיואיןחי,נפשייחסאיןחיים,איןשאםהחיים,זרןהיאזולמטרהחמדבילה

קדושה.ואין

איןכיזכורחי,כלאםאמכם,אלשובר-קורא,הוא-הטבעאל"שובר

סוףאיןהכלומירחהיחידאחההכלכיואדם,אלחיםואדם,עולםרשויות,שתיכאן

שמהמה :תשאלוכאשרוהיה !ישראלבבילהטבע,שובר"שובך,סוף".ובלתי

שעה"ובכלעתבכלובבוקר,בערבלכםמשיבההיא !אהיהאשר'אהיה ?ובזע

 .) 32-31ע,(שם,

אלהחייםומןעבטלובעמשמהאלתמידעזבוברדיצ'בסקיהטבעמן

החיים.תשדדק

מחשבהוחייחייםמחשבת.ן

-מעיקרא"סנדל"זההרימת.נולד-חיההיאבהולדהאמתיתמחשבהכל

ברדי-רואההשאלהעצבאתעצב.שלוגידוללידהצערגםבהישחידברוככל

המהרס,שאורהרעידן,שבעיסתשאורכמוהקדמדניה,כפילוסופיהצ.'נסקי,

רעיוןשלגיד.ולדצערמעולםידעושלאהםסריסי-המחשבהומולי.ד-מבעבע

ביןחלקם-האלהאנשיםהםסופריםאםמאחרים.-המוכןמןתמידושלקחו

הרלאבהשאיןהמי.שור,בשפתופרוזאית,שטוחהבשפהחב.ותניםהנוחים,הסופרים

אלאלשאול,דרכםאיןזהממיןאנשיםמישור.כדלההיאאלאועמק,נחללאזגבע,

נקללאכהלכהששואלמיאחרים.שלשאלותיהםעל-תשובותלתתהםב.וטים

היאוכנחש-פתןנשמתוקרקעמתוןגדלהשהשאלהמיכעניך.משיבלהיותלד

לנחש--קוממיותדמתיצבתאבריהבכלמפרכסת·הסבכים,מביןראשהאתזכדציאה

הנחשאתחממולאלרובה"מלחשים"אולם"לחש".למצואשקשהבדדאיכזהפתן

-והםעל-ידירהנשוךאתרקואדהם-אותוראוולאידעושלאגםדישבחיקם

וצוידשישפשוטה,חשבוןשאלתהיאשאלהכללאלההמכה.עלמלחשים

אבסולוטית,מקדרי,דברככלבמקורה,היאשהשאלהבעודפתרון,להלהיות

ברדיצ,בסקי,שלדבריואתהזכרתיכבריחסיות.רקלגבהלרובהןוהתשובות

וצמאים"."שותיםשותים,אבדכלנדממנהאשרהעולמית,הבארהיא"השאלהכי

שהשאלהמיחש.אלה,אלעמוקנפשייחסלושאיןדמיתשובה,איןשאלה.בלי

 ;מלאכותיתשטחית,חיצונית,תהיהתשובתוגם-פנימי.דתומעומקנובעתאינה
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צרהואפתרוןכללו-ותוכיתעצמיתידיעה-השאלהאתכברשידעמיאולם
נשאריםבאמתהשואליםועל-כןהשאלה.מערומיעללעולםיכסהולאוקצר

הפתרוןאתלכאורה,שמצאו,אחייאףתשובח,וכלפתרוןכלאחריגםשואלים,
שמצאאחרישואלשואל,תמידהוא :זהלסוגכלושייוברדיצ·בסקיוההתרה.
וצערהמחשבההמיתכמוהרהמלאאישבספרותנואידהתשובה.אתלכאורה

תמי.דומחפשתמבקשתולשוכוהמנוחהאתחסרסגנונוגםהמחשבה.
סרפיסטיקה.שלסימניםברדיצ·בסקיפכישעלהנצחיתבשאלהשראויש

הסרפיסטן.ובידברדיצ·בסקישלמהטפוסחושבבידמבדילעמוקאחדקראבל
חיה.מחשבתואיןצירם,עלתמידסובביםשלוהמחשבהאופניכיאףחסרפיסטן,

וטוחןכותש :ומכרנהגלגלבתבועתאצלומתנועעהכל ;חייםמתשנבהאיןכי
מצטייניםדבריו :ברדיצ·בסקישלמהטפדסהחושבאצלכןשאיד·מהלרוח.וזורה

ה.משננפש,נחשישזר.חידתשבהם,חיותב

בבחינתאיכההיאגרידא.,מחשבהלעולםאיכהברדיצ·בסקישלהמחשבה
ופועלת.חיהערה,היא :הדםוטבעהזםנחגםבהישאלאבלב,ן"מרחיך"
יסדואחותה.אלאשהמשיקרתוכנפיהןזואלז.ןהומות-והמחשבההשירה

המושכל·רתאתגםכבקש"שם :בלבהוא-ברדיצ·בסקידברילפי-הכל
אחרבמקרםאולם ,) 35ע·("ערבים",הכל"."הכל,יבראמשםהמושכלות,עצםואת

ברדיצ·בסקיהגיונית".צררהתמידאצלומקבלות"ההרגשותכיברדיצ·בסקי,מרדה
ברדיצ·בסקישלהמחקרדברימשורר-חושב-מחשבות.אופילוסוף-פייטן,הוא

שירהדבריוגםאלח",בכלהשואןהואהלבר"ה.לב.שירהפניניהםמלאים
הדקה,המחשבהמןבהםיש-ההגיוןמןבהםנזהרהואשלרובברדיצ·בסקי,של

תמידיששלובספורי-החסידיםוכןפרח""עורבאב"מחנים",השירית.המחשבה
אתמפריעאיכראבלהדברים,אתהמלוחושקוף,דקצלכמושהוארעיון,גם

מתקרבכברבאלהכיהעממיות,באגדותיוזהלמצואשישומכל-שכן 1מהלכם
מלהיותברדיצ·בסקיהוארחוקמחשבת-עולם.המלאס,ותמיהאלברדיצ·בסקי

ל·תתחפץהואשהואכמוהדבראתלאכיציור,לשםצייראמנות",לשם"אמן
הצרו:-דלא ;ומצעלאיהשכרבהןאתהואומבקשמחפשאלאלפנינו,

"מעירי(בקובץמספוריובכמההפנימית.המהותאלאלן,עיקר·היאהחיצונית
ברדיצ'בסקימנסההקרוב")"מהעברשבקובץאחדיםבספוריםדגםהקטנה"
בעיכיםלראותלכרקוראהואוכאילולפרטיהםגבדרירשלחיצוניותםאתלתאר

שלטפדסיםלאכאילוכלום,וזוכריםרואיםאכדאידאזדוקאאבל ;ולהסתכל
לכהר"}"מעבר(שלבת-שועשאתבעודצללים,אלאלפנינו,עובריםחייםאנשים

בעיניאחתפעםאףהספורבכלראיברחשלאאף-על-פיומנירים,יודעיםאבר
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"מחכים")(שלהדויגאתנשכחלאשלעולםכמדלעולם,עודנשכחהולאבשר,
"שתיאתאלאצניעותהמחודראתהלאהעיןכיאףוהפנימי,החיצונייפיהואת

המכסההלבן,מעיל·העלכרבעהחת hמהיורדותהשחורות.שערותיהמקלעות
מתה")של"בדויה(שלשושנהאתלשכוחאידכיחודהכהה".ש·מלתהאתברובו
מא,ןיפה"הבערהכיזאת,רקלנומודיעהמספרשבה.והנאצלהנעלה'היופיואת
שאכדמפניל.ן,מאמיניםואבד-בארץ"להתהלךהשמיםמןנפלככוכבדתהי

צביעותיפיח,תרםאתהמספרעםביחדהספורשלושורהשורהבכליםשיגרמ

וסודה".נפשהועצבהודה

הואמבפכים.הבאאדרמירחהבאורגברריופניאתמאירברדיצ·בסקי

שהיאראיהאגדית,ראיהאותםורואהאגדי,תרםמירחן,תוםעליהםשופך
אגדתשהיאזוהאגדית,האשהנשמתרואההואניחרדה.משנראיתבעיקר

שהואכמוברונן,הןברדיצ·בסקישבספרריהנשיםשלו."חלדם-החלומותהאיש,
(ב"נדריהמשדשנהאגדת-עם"."ומקצתבהקיץחלדם"מקצתמהן,אחתעלאומר
הכפרית,וחרף")"קיץ(שלמרתאעדהעיר,כרכבהעירונית.הגברתמתה"),של

אגדתשלהנצחיתמבת-המלכהבהןישמלכות-היופי.כולןהןהכפר,משרש
חפץחראשרי.אכמרהאשהאתלאכיובדמירנר.המשוררבלבהחיההילרים,

ברגעיםמיוחדים,עליהברגעיארתהרואיםשאנוכמרהאשהאתאלאלפניכן,לתת
ה.משנכסופיעליונים,כסופיםשל

בזה.אחריםשלאלהעלמצטייניםברריצ·בסקי,שלספורי-החסידיםגם
החסידיםייחאתלציירממכרשהיטיב·ראחריםישחסידים"."בשמתבח.םשיש

לתתאיששרםביריעתהערעל.הלאאבלוצלליהם,לאורותיהםלמשל)(פרץ.
רואיםאכדהחסידיםחייאתמציירכשפרץהחסידות.תמשבאתזרבמזהלפנינו

במערבו",ר"השמחההרים"שביב"ביןאותר.המלוחהצלאתגםהאורבעקבות
הפנימיתוהשמחההפנימי.והאושרשבחסידותהאמרנהחייאתאנורואיםלמשל,
ומתענגיםאותםרואיםהדברים,אתקוראיםשאבובשע·הבהאבללרגליהם,הבאים
בהכישבדבר,והאפלהעכורמהצדהשבי,מהצדגםדעתלהסיחנוכללאעליהם,
"צדיקים",שבאמונתוהחיצוניתהפבי·מיתהעבדותכללפנינומתגלהבשעה
בספררי-החסידיםברדיצ·בסקי,אצלאולםזרה"."עבורהמעיןבהשישעבדות
איברלפנינו,·מגלהשהואשלן,האדרכיהדברים,צלאתלעולםבראהלאשלו,
החסידותאדראלאהחסידים,חייבםלתגמומתגלהשהואכפיהאדראותר
חרשן."יושבילבבי-אדםהתגלהבטרםהנצחית.נעליתובמקורר,מאירשהואכמו
בדבריםהמסתכלציירצייר,בעיקרוהואלרוחניות,הואגםנטיותיובכלפרץ,כי

תמשברואהאלאומצייר,מסתכלבעיקראיברשברדיצ·בסקיבעודאותם,ומצייר
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דהתבדנן".בקדםאיבד-אחדעמדןלאפדריסמדסאומר-ודאהשהוא"מיהדברים.
פרץעומדעצומה,בכדנהומתפלליםמצדהשלוקודיךמרןלדיםכשהחסידים

איבדאבלבאשרם,הואמןלנאמאירות,עיניואמנם ;אליהםזניבתמימרחדןל
תפלה"("אניתפלההואגםמתפלליםכשהםשברדיצ'בסקיבעודבקהלם,מתערב
מלאהכדלהנפשוגםאזשם),-("ריקדדיז"מרןלדיםוכשהםחסידים"),ב"ספר
עליון.נעלה,ריקוד

מרקד".הואד'לפנייעטוף,כילעני"תפלה
גלים,מכהוחראסוערליםבנדיהיהוהיהממרדם,רוחבנדיגעאשר"יש

בנפשנווהסערומסתערים,ומתרגשיםמ·תפעליםהננודאז 1בחזקהושוטףמתגעש
כלעלשוטפיםחייםשיחה,זאתאותהידענושלאחיהבתנועהאותנומניע

לנו".מסביבאשרהעולםרבידבינינוהמבדילהקדאתיסירוכמעטאשרגדותיהם,
מרקדים!"ו.בנד !מתוכנולצאתורצים"הננו

יחידי.""שאינואזמרגיש"האדם
מכמניבכלהמתגלהאין-סוף,אדרהעליון,האדראליחסראזמרגיש"הוא

ולבבודדרדת,לדורדדרד·תמודרהעולמיתוההזיההחיותסודאתמרגיש ;המציאות
להתרפקהכל,עםלהתאחדהוארוצה ;שדיזיזלפנימלכותך,כבדדהדרלפנייצא
הוא :עוזםנזרםשוטפים·בדוהחייםומחותך,נפשולבבך,בכללהתרפקקובו,על

מרקד"."הואסוער,

עשרה,עדזכךלרביעיוהשלישילשלישיהשנילרעהו,ידויתדחסיד"איש
רעלבלחשלאט-לאט,נתחלהנהלן-נפש,מרקריז 1דירןלדופעמיהםירימוזהמה
ואחר-כן ;דבקיםהמהשקרעים,חמהחדשנים,המה-וצלליםאדרשדכןפניהם
כמתחננים,ידיהםויניפוברגליהםישתקשקובמעגלה,ירוצולהתנועע,ימהרו

הלןועגול,הלןהמורץ.וחזק,הלןרגבו,הלןהולכתוהתנועהנפשם.עלכמבקשים
וסבב".

האדר.""מפנינדחה"והצל
מרחפיםרעולים,נשאיםוהמהבארץ,נוגעותאינןכמעטמרחפות,"ורגליהם

בשמחהשמחיםשמחים,והמה 1כמאוריםועיניהםיחלוף,פניהםעלוארובאדיר
אלוגעגועיםאהבהמלאוהלבעליון,הלןמרגישיםהםהנפש.כלמשעשעת
השכינה".

עלמא"."בהאיאינםהםם,יטשפומ"המה
חראנוטהרעל-כןצחי,בהאלהמןלרר,אלתמידמתגעגעברדיצ,בסקי

הארדמפניאצלונדחהוהצלבד,מתגלםשהואהעכורהחומרמןהצורהאתלהפשיט

הרב."
ו
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למספרנעשהשברדיצ·בסקיהרבה,בדדאיגרמהלאבסולוטיותזדנטיח
תמידהיאהאגדהבספרותנו.נידתוהגדולהאגדהמספרהואאולי-האגדה

והמקדם.הזמןמןכלמעלהבבחינת-מההיאבבחינת-מה.דמדפשטה-אבסולוטית
הואגםוזמנהאין-ארץ,בארץונפלאה,רחוקהבארץתמידקרהשלההמעשה
·תמידומקדמהזמנה-והמקדםהזמןמןלמעלהשהיאמשדםד.וקאאזלםאין-זמן.

מתגלמתשאינהידם,בכלוהמעשיםהדבריםתמשבזוהיהאגדהכימקדם,ובכל
הדבריםשכינתהמציאות,שבחייטחלדמהחיצנההיאכיכולה,לעולם

נשמת·ייי'עליהם,ומרפרפתמרחפתהיאבתרכםשוכנתמשהיאשידתווהמעשים,
תויוהקשורהההמון,העם,ונשמתהמציאות,אלכדלהערדקשורהשאינההילדים·

רק-ענדו"מ"עמקלהמלטדרדצהבהחפצהאינהלאבהמציאות,אלדימ
ומכל-הילדים,נשמתוניצוצותהאגדה.שיחסודאתאוהבותאלהפשוטותנשמות

אלה-הגדוליםנשמדתמתוןגםתמידמאיריםהעם,מנשמתניצדצד·תהרבהשכן
מכבידהמקדם :ביותריםחדדוהיביותרהטהוריםאדביותר,ה·פשדטים

אחתנקודהאלולבםעינם-רחםגדול,נכחעליהםמכההזמןקורנסעליהם,
ברדיצ·בסקי,שלדספדריוהנצחית".בקרותםאתתמידמבקשיםהםנאויר".שממזלם

בדלםכי :תכנםעל-פיהםאגדותעיןמצררתם,על-פיאגדתייםשאינםאלהאפילו
בחיים.הפועליםםיותסבההכחדתאתמבקשיםכאילו

ונהניiבנחיםשהםבשעההדבריםאתלנולהראותבזטהברדיצ·בסקיאין
הקולחיםאתלאבאלהרגםוהמעשים,הפעולותאתניחרדאוהבהוא :מעצמם
 :שקרההמקרהאתה"מאררע",אתאלאפוסקת,שאינהבזחילהפרשו,בקלוח
שלוהמעשהסביבתו.אתמיוחדבברקוהאירהרגיל,ההכרח,ממסגרדברהתפרץ

שבכלהמעשיםאלפתחלנרפותחאבלידם,בכלמהמעשיםשאיברמעשהלרובהוא
כולו".הכללעלללמדויוצאהכללמןהיוצאפרט ;יום

שרשנהעלהיפההאגדהבאותהוהכעורהיופישבידהנצחיתהמלחמההנה
יוסף,עלספרר-המעשהאתלנרהמזכירההקרוב"),ב"מהעברמתה",של(ב"בדדיה

סגר"רה'לבעלהאהדנהשחיתהואמר,לעבד."ונמכרריפה-מראה,יפה-תראושהיה
ובסוףהרביםבפרטיהמזכיר.הוהיארמתה".בלדתו"רתקש-וכשילדהוחמה"
והשטן,אלחיםשבידהנצחיתהמלחמהעלהרבותימי-הניניםאגדותאתשלההעצוב
גבר."·תתאההרבים,בערנרתינרשתמיהרתתאה,עלאהרסמאל,מיכאל

ברדיצ'בסקי.שלבאגדותיוולשמועלהקשיבישאלהמעיןהרבהרחובה
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הסערדממתה.

ופתאוםגלים,מכהסואן,חי,בנואשרכל ;רועשהיקוםרכלהסערסוער

קולדתאחרים,לקולדתמקשיביםאבר·ובדממההסער,שלאחרהדממה-דממהרחבה

והדם.הםהחייםצלליממחבואם.יוצאיםהםדעתההנפש,בפנדתשנחבאוחשאים,

שהבלבשעהליום".מאתמולשנשארההנפשית,"השארתםאתמול,שלהחייםהד

 ;הלילבממלכתאשרחשאידכלשנתהםונחבאיםלהם,שליטהאידורועש,סואןבנד

ומגיחיםקליםבצעדיםצועדיםממחבואם,יוצאיםרחםלדממה,הסערהקמההבהאבל

באדרתםהכלאתועוטפיםהכלעלומנסיםונמתחיםמתגדליםצל,אחרצלממקומם

הצללים".סודבלחשלנפשוקרואתהמדברתהרכה,

ומתרגש.מסתערבבזאשרכלבחזקה.תפקידהאתדרושתנפשנואשר"יש

ומעשיםמחייםדבריםלועשרתללונדררלצא·ת,לחי·רתולצאת,אסדוינרלנתקלצאת,

נרבד-ולפתעררחנן,משאתאלאחדשעלןן 1עהמפתן,עלכברהיינו ;מחיים

לנוומסביבבבזאשרוכלרפאיםבקהלכמתנועעיםהפעםעודאבדלפתעידע,ן

 .) 11ע'("נמושות",יחיד"לאמתיםבתכריכייראהוהכלעינינולנגדכמצנרת

אחרתנעשתהכאילונפשנוהדממהוברגעיהדממה,באההסערבעקבות

והאדםוחלשיםכהיםזובשעהנעשיםהנח"אלן"חחפץהחייםאלהרצוןלגמרי.

זהוחאלאועושה,פועלערדואינופנהבסתרכלי-מלחמתוא·תוטומןאזמניח

הסתכלותת,יתזבמאהסתכלותאלאערדאינהבעולםהסתכלותויאה.וז

והוא-ברדיצ'בסקיאומר-בחזוןתעלתוהיחסלאדם-המשוררן"אידת,וייש

דוקאויש .) 9ע'וכלשדן",("בשירהורחוק"קורבלגביושכר,הפסדלגביבן-חדריו

כיההרה,אתדוחה·העבר-דהרהעברדם,וקקזחו-ררחרקקורבזושבשעה

לחזיוןבנפשנוערדמצטרףשאינוכשלעצמן,רפרטפרטכלדודאיםחייםאבדבחוה

העבר.כןשאידמהשירי,חזירןשלם,

שאבובשעה :לומררצוניחענינים,נתזןאותנומעמידיםשאנו"בשעה

מןגדולחלקנגדהעבר,נגדרל·רחםדלבניחידיעצםב·תוראותנו·מעמידים

 1רדאיםאנואזחירם~לחיינו 1אנרלחיינו 1להחייםחראשסותרבשבילהעבר,

בעינייאיבה,בעיניהעברמןחלקאותוהעבר~אותואותולואביםאביס

ולארואיםרקאנשיםבתרוהעבראלבבואנוהדברהיאאחרת-וזעם.התנגדות

עלינועמוסואינוכללבנותלדישאיברם,לשדברכאלאליונתיחסבעתלרחמים,

אחודתבעיניםאותונראהאז ;טבעי-ו.ןחזיבתורוקייםעומדדברכאלכלל~

דנשגבהעבר.הואעשירהעבר,הואיפהאזלגמרי.אחרביחסאליוונ·תיחסלגמרי

דתילזתוטבעיחזיוןהואבאשרטבעי,מחד.ידןיותרעודונשגבבזראהעבר,הוא
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הספירהלידיהשביח,ספירתהלידיהטבעבאהבזבאשר :לדמורצוניכאח,ד

ופ.רט.""אלהכללמןלהיחיההצבורמןונתבתלדדומדורהמתנחלתהתדלדתית,

 .) 62ע,ודברים"("דין

שה"רצדן",ברדיצ,בסקי,שלבדבריוהמשתקףהגדול,התדלדתי""הצערוזהר

ביתראדהב''ל,שלבמרבנוהמסתכל,עםבנפשונלחםשדפנהואר,שלבמרבנו

הניגודבדרןנמשן,והואכחזיון,כמראה,כדמי·דן",ב"עדלםכרצון""העולם :ביאור

אותםמל.ךהעצבוהדמיוחדטרגיצבעלדבריונותןזהדברולכאן.לכאןהגדול,

-ברדיצ,בסקי,שלכלשדנו-הנכאיםשירתחאלגיה,שירתאצל.ןתדלוומזהתמיד

שאיןמזה,לאיןהגדולוצערההנפשעבותקץ,איןוהערני·המוחלטהצערשיות

שיחד"".ישפוךה,ולפנייעטוףכילעני"תפלה :מנוסואיךמהםמוצא

חדלהנפששלנפשי,ודרימידהיאהנכאים,שירתברדיצ,בסקי,שלזושירה

היסדו.עדועצובהעטופהומתעלפת,

מתמזלהרגשתילאשכמוהרישראלי~עצבאבל 1ליהיהמהיודעאני"אין

הבוד.דחדריחלדןעלודופקבאשלשדם,

ומקשיביושבאניהקטןובעולמיהקטןבחדריהקטן,שלחניידעל"שם

ודור."דדומשבותהאורןעצבווא·תהישראליהגוינכאיאת

על-ידוחזניםבאים:ןקטניהםבגדוליהםוזקניהם,בנעריהםבדלם,"ובדלם

י. iחלו

שלאדבריםרואהאניבעיניהםשמעתי.שלאדבריםלימספרים"ופניהם

ראיתי.

חשתיולאהרגשתילאשמעינורצעו-עולמיעמוקאופלכעיןמרחףהכל"ועל

נשמתי.כשדרשגם

אביהם".שלחןמעלשגלובניועלבוכהאלחים-אופלהכל"ועל

לתקועישראל,במחנהלצעוקאנכיחפץומרהגדולהצעקהאשר"יש

אתמכםהסירומקרבכם,הנכראתהסירו :ונשמתיכחיבכלאנכיחפץולהריע

לכם.נתתםאשר

חיים".שלואופקחייםאדירחיים,ונשמתחייםלבלהם,לתתדרושבשר"ולב

אנכיחפץאשראתאהבה,תכליתאוהבאנכיסרבלאניאידאשר"ואת

להורס"."יכולאינילהרוס

שלבד".הקדשבאדמתלגעתשלאכדיבעלי,מסיראניומרגליהרוס,אבי"בידי

והנכאיםהפנימיהצעררקהפנימי,העצברקליישארלא·הפעם"וערד

הפ.נימים".

רדוד.תלזרוילרדודת,שירהשירת-נכאים,לכםראשיו.וכבורבבללי"הבד
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הולן.ראינוהולןגוישירתלכםאשירבבלבהרותועלכבורלי"הבו
 .) 96-94ע,("ערכיך",בשירתי.""תשמעו"ובנאים

שלספוריובכלמקשיביםאבוהבנאים,שירתזו,עצובהשירהוהד
עמדשכאילובשעהשלו,והרעם""הסערב·~נותשבכתבובאלהאףברדיצ,בסקי,

ומאמריוספריואםכילבואם".חכהולבעיביםובכלירןהחדשיםהחייםסףעל

דרמתיים,במומנטיםביותרעשיריםההםמהימיםברדיצ,בסקישלהפובליציסטיים
וציור~ו,ספוריוהבהמלחמה,הדיששםשלוהבנאיםלשירתואףפת.וס,המלאים "

שבה.הפנימיהצדשבנפשו,השביהצדאתלרובלפנינומגליםההם,הימיםשלגם

תיקונן,אתמצאשלאהעברהדעולם,געגועיברונםהאלההספוריםהםמלאים

בעולםנודדיםכאילוושניהםגואלה,מצאהשלאהעתי,דשירתשלועצבה

הפועל,אללהוציאלקיים,יכולתוחוסרגדולרצוןשלהדבחשאי."והומיםובוכים
הנצחיתבתהוםתלויםכאילוברדיצ,בסקישלגבוריוכל :זןבאטמוספירהמורגשים

ולאלכאןלאמהלכםזאתדרכםאתלהטותלהםראי-אפשרלעתיההעברשביד

לצדיותרבוטיםבכללברדיצ'בסקישלספרריואםבנפשם."תוהיםוהםלכאן,

בימיםדוקאשנכ·תבוספוריוהבהוהפנימיות,ה"תון"תמידבהםומשתקףפנים

גבורמיכאל,. :פניםלצדכולםבטריםהחיים,אללצאתאמרשברדיצ,בסקיהאל.ה,

הקטניםבספדריוהפועלותהנפשותרכלפרח","עןרבאגבוראלימלך,"מחבים",

אידבעומק.אלאברוחב,מתפשטיםאינםחייהםרעוד-כולם"בלעדיה""לבדן",

הםואידומסתכלים,-מתגעגעיםשואפים,אלאהחיים,אתכובשיםהללוהגבורים

לתוךמסתכליםאלא-חיים,שלידועכבושזהגם-לחוץמפניםמסתכלים

רבים,דרכיםלצדיבוטהאותהומוצאיםנפשםחשבוןאתהםעושים :פנימיותם

ארלכאןלנטותלהשאפשרבליבאמצע,תלויה,נכון,יותראך,הולכתהיאלפיכן

מה-ומחוץ")"מנית(בקובץ"בלעדיה"שלה"גבור"צועק-לינא"הגידולכאן.
שביבידהמתנועעתבקודהבה,חישהואהקטנההנקודהבתוךכמוניאדםיעשה

ברדיצ,בסקישלגברריוכל-הואאחנהצמא- " 1והעתידהעברבידאין-סוף,חלקי

ברוח'הםעשירים ;קרובהלנפשומתגעגעיםבעולםהםבודדים :אהבהצמאיהם

אוהבכברהואוהנה-אשהלרחמיוצריכיםהםאומללים ;להשפיעןחפצים

נפשבתורל·ושנגלהמקוםלך,שמחוצהמקוםאלרבהרחיה"כעיןבקרבו·ומרגיש

אהבתי 1ולהלי"מהובכןהארץ",מבנותאחת"היאאבליחידה.""חיהנפשאחת,

הרוחבואלאליהבחזקה,ישאוני-רוחהואלאליהנפשיצרכיאליה,הגדולה

אבל ;בלעדיהיכבהברישמם,עולמיבלעדיה,לחיותיכולאיננישבעולמה.
יושבואניבצער,שרויעמי,כולך,עם"שםולבי."";פניעלמטפחשבי,העבר

הואנלחםדם."שותתיםובלםפצעיוכלאתפותחוזהאשה",מאחוריחירוםבשעת
i 

ד
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לקרעיםוהשסועההקרועההוא,נפשואתאלאמחוץ,והמכשוליםהמעצוריםאתלא
רצוןוצל,אורוחדלון,הריה·והעיקר,ו"עם""אדם"ו"רבים","יחיד"שלרבים

עדיה."לבאושנהיאי-הנפשוחשבוןההרגשהתמימותוהםתנלות,

החזיוניתהספרותאתשהעשירסופרהחדשהספרותנובכלכמדומני,אין,

חזיוןהםהפובליציסטייםספריוגםכי-אםספוריו,רקלאכיכברדיצ,בסקי.

דממה.והנהסערהבה-ושלדם.מלחמהוכשלרן,נצחדןוירידה,עליהשלאחד

מלחמהענותוקולוסערסועהרוחהנהודומיה,שקטוהנההסופהויללתסופההנה

השקיעהזיווהנההזריחהאורהנהבתחנה.משתפכתאדםונפשנפשיודריוהנה

יח.ד"גםובוקרערבוחורף,קיץובנפשו

אותההעשיררב,עושרברדיצ,בסקיהעשירי·תנזיוח.ההספרותאתכן,

 ;לעתיד-לבואפרייעשוועדרעשושכברושירה,מחשבהשלגרעיניםבהרבה
שלהחייםוהשקפתהחייםמעשיעללהשפיעהרבהלאזהמשוםדוקאאוליאולם

שנועדהמזרמדייותרמרוביםצדדיםובעלתמדייותרעשירהנפשו ;דורובני

להיותלהאפשרשיהאעדפניםכלפינטויההיאמדיויו·תרלבהלנח-דוחהל.היות

אמיץכבבצחונו.בכשלובראותואנוורואיםמדייותרהואגלוי-לב ;בחוץכובשת

קש, i:ומותועההדרן"אם"עלעומדלהיותכללמתביישאינואבלולוחם,הואלב
לפניהם."היוצאמנהיגעל-ידינהוגיםלהיותרוציםשהםהוא,המונהגיםוטבע

i 

בועבי·

שלנוהבוקרקצר.מקראזההריבוקר,אצלנושבאמומקוםכלבא.והערב

אתהרואהבהיר.אביביוםעלסתרבלילשחולמיםחלוםנדקר,חלוםרקהוא

וגשםאופללילרהבה-והקיצותשמש,אורושטוףדשאמלאנרחבכרבחלומן

גדר·ת·ירעלהואמשתפןנפשן,נתוןהאורהואמרובההחלונות.עלמתדפקטורד

אבלעליהם,ולהשפיעל.הםלהאיראתהחפץבבי-אדם,ממנולחנותאתהוחפץ

הנחרתלערמתהוא.מההמעטואורן-ואפלהלילהודממה,חושןרקמסביב

היההלילה.בממלכתהשטיםהמרובים,הצלליםיבלעואותר- 1האל.ההאפלים

רגעהשמשהאירכאילואזהמדינית,הציוניותימיתהילתמועטים,ימיםהיו-חלדם

נשימהונושםחיוהתחילהגדולהמנהיג-החולםלקולהעםהתעוררכאילואח,ד

הימנוןאתהבוקר,שיראתלשירוהתחילובעלי-כנףהתעוררובשימתולקולחיה.

מרחבאיד ;הכלאתויכסובאררעביםהשמשחשךהיוםבעצםערדאבלהשמש,

העם,יחידיעםתקרתבליקנם.אלשובונסרכנפיהםאספרובעלי-כנףמעוףואין

מתחמםבפנתר,יושבאחדכללעברו.אישנסיםנבעתות,כיוניםהסגולה,יחידי
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עליהסאתהסוגריםסער,ביוםכפרחיםנפשו.אתשםובודקהמעטלאורו
העם,מןפניהםמחזיריםהיחידים,אותםהם,כןעצמם,·לתוךומ·תכבסים·וכוסותיהם

למרחבלהתפרץמקוםעודלואידהנפשסערביחידות."ומתפללים·הצבור,מן
הדממהאבללדממה,שנהכאילוהסערההנפש.קרקענתוןוצוללמשתקעוהוא
שלערכיזעודמשניםאידעולמות.חורבןשעתהיאשעהכלוקשה.כבדההיא
הנפשיותהאמונותואתהקבועיםהנפשייםהערכיןאתהרףבליבודקיםאלאעם,

זהוכלממקומם,נסחיםפרי,ועשושורששםהכושכברחזקים,אלונים :הקבועות
ושיניםבצפוניםאלאהחוץ,מןיבואאשרח,ןברזלכליוכלבמגרהלאבעשה

של·האחרוניםבספריובראההזההמיוחדהנפשיהפרוצסכלוחותכות.המכרסמות
התיאשכבראה,חוץ,לגנימהשפעה-לחוץעודפונהאינוהוא :נרדיצ-נסקי

לבבי-להניאעודחפץהואוחייםאורלאנפנים.כולו:דואמרוכזאלא-כנר,זה
החשכהתוךאלאורשלאחדקןיו~ליבקיעכיהואחפץאלאחושן,יושניאדם
עצמו.אתלהפקיעלודיאלאנא,הואאחריםאתללמדלאנפשו.שנתוןהונה
ניצוץאיזהלהצילהואחפץאלאאחרים,שלנוראיותספקלהטילעודחפץאינוהוא
הוא-·הידחלכ"האותו.הסוכנתהנוראההחשכהתוךאלולהניאאורשל

("ערבים",עצמם"עלהםושואליםעצמםעלהם·תמהיםהחיים-עתהאומר
כשלהואהאלהבספריםהסגנוןגםועל-כןוכמגשש.נאו·פלכמתהלךהוא .) 8ע'

דברים."בצללינגיעהכשלגישוש,

לאהיא ;םצעבשלילהמ·תחלהגםחיתהלאנרדיצ-נסקישלהשליל·ה
עתהאולםאחרים.ושלשלונברישמאהטלתב,חיו·השלילתאלאהיתה
שמא·מידהואשלווהשמאבדבריםמסמרותקובעלהיותלגמריחדלכאילו

ומעשים,בדבריםעסוקיםאתם ?םולכםידעויובאיןאאמש :אריכתא

אקומעישמא :היסודאתלנזרקאתםושוכחיםעליהגניעלעליהבונים
עלמלאכותיגשרמידעיבים,אחיזתמידרקהואהכלאולי ?אכיופיבאדד
האחר.וביםנספריםחזקההיאובחייםשבעולםהתהומיותהרגשתרבה.תהוםפני
התרוממותושוםתעופהושוםדילוגש·וםל.התיראידכןואםנרדצ-בסקי,של

אתלמצואתא.מרכילריק,·ייגעתחידהחוד"בן-אדם,התהום.על-פיוקפיצה

-האחרוניםנגבוריואחדאומר-זההוא"שוטה .) 25ע-(עונים",הפתרון"
 1בחוףשם·תוחלתואתימצאכיומאמידהחוף,אללהניאהעמלוiדואבאביה,השט

ומה ?לאבדישמההימים.כלבן-אדםאתהותתעהתתעהאם ,עמלכלאידאבל
החיים").נ"נעמק(ה"הלך" "?למצאיש

במחברתו(ניחרדהאחרוניםבספריוהמיוחדעיונוודרךהמחשבהאופן

לאל·הלזה,זהספרותייםחזיונותלהשוותשאפשרכמהעדהרבה,דרמה"ערבים")

1' 

' 1 

j_ 

·החריפות,אותהישבשניהםב.סטושל.זה)גםיהודי(אמנםהרוסיהחושבשל
והתרוממות,קפיצהבשוםרוצהשאינהקיצונית,פשטותבעצםבהשישלכאורה,

מספרוהפרקיםבאחדבדברו,שסטובויפה.שלמהדואיותכלשוללתהיאועל-כן
H זC סf\noeeo3 6e3noYBeHH העולם,בבריאתהאיבולוציוניתהתורהעל

ז 1היאלמלאהדברהיהביותר"טבעיכיי,ןכלאחרמעירהואוהטבעית,ר",מובבה"
אנשיםשלהמחשבהאופןזהו:וכוכבים".אדמהלאוירח,שמשלא :כלוםבעולם
בהם.קדולאלאבהרים,לעלותדרכםאידעל-כןכיקיצונית,פשטנותבעלי

לידימגיע·הואין.ומסתולידיהאדםבאזוקיצוניתפשטותעל-ידי
לגנינוהואאפשרשהבלמחשבה,לידימגיעהואין.מיתסלכדאמיתס

שלאמתירא.היהאלמלאכיהנ"ל,מספרואחדב·מקוםאומרשסטרבדבלתי-אפשר.
מכלולהדלדלצאתאפשרדבר"כלכילמשל,מחליט,היהצחוק,לידיאחריםיביא
זבד-מציאותלחי.-והצומחלצ·דמחלעינינולההפןלדאפשרהדומםזבד.

לנומניחהו iתורהאי-אפשרות.כלבזהאיןנילבו,מראההאיבולוציוביתהתורה
כשמסיריםהנצח".אלביחסרגעיםהןגםהיינו,-שבו·ת-האל·פיםהרגעיםתחת
הפעםעודאנועומדיםמכסרי,לפניםכסדיהבסרים,כלאתוהסיגים,המחיצותכלאת

עומדים".מהעליודעיםואיבנועומדיםהנצח,שלהגדולהפלאלפני
שלאפייםעלבחייו,צ·ור-חמכשולעלהאדםנעמודשםאלחים,"בסתר

רגעיבחיים,ואחיזהמרגועאיזהסתרה,להמבקשתשהנפשבמקוםשםשם, ;חייו
הדברים,אותםמכלהרחקחיינו,משאוןהחיים,משאדןהרחקשם,שםודעת,נוחם

עצמן,עםאדםהבוזחשעתשבשם,אחריהם,ושרצנואחריהםשרדפנו
עילאהירא·המפניופחדאימתהעליותפזלובחיים,בעולםנחל·תזעםמעמדן,עם

מאתו,כמוסדבררשאיזהבחייו,נפתולאדברשאיזההואמרגיש-רתתאה,
וחשבנוחלמנוהונהשהרבהאנו.מרגישיםדו.עלץבוונסתרערןשאיזה
 .) 9ע-("ערבים",ידינו"בהיאהתעישהבלבעודלחלום

הלילהשיותז.

 *tr~ז·tנךם.
- 1~הסע.מדק,;להלt;זצות י*כ~-ה~

ו;ונ;והדם.;;זעדלם"ע.מדק
ס•דם"• ב~ו;r ו~~~וע.מוק

צרתרםtנרהאמרכהניצשח,

שירתברדיצ-נסקי,שלהלילהשירתהיאזו-מתהום"העולם"עמוק
עתהזוהיהנצחי,הכאאוסהתהום,שירתשלו.והנדידותהדומיהומחשבתהדממה
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שמשןהדברתמידהיהוהאדם·העולםבעמקיהנסתרשלו.היחידההשירהשיר·תו.

האדם,בנפשתמידמבקשהיההאחדותאתלא ;ברדיצ-בסקישלועיניולבואת

עמוקששרשםהניגודיםאתאלאלמעלה,הצפההסינתיזהאתלאחוברי,אתאלא

היהברדיצ-בסקישלשיותרדרךאםאד;·םהנפשיים.הקרעיםאת-למטה

סתר.האלגלייהמןלהפך,עתה,דרכה-הגלויאלהנסתרמןנתחלה

לפניאותרולשטוחבמעמקיםעמוקהנסתראתלהעלותמתחלההיהזוכראם

הגלויאתלקחתלהפך,האחרונים,דספדרידבאגדרתירעתה,זוכרהנההשמש,

שללחייולרדתערדצוידאיברהואהתהום.במיולהציפולפנינווהשטוח

הניגודיםמקרראתשםלמצואכדיר·המטררפים,הסבוכיםהעבריהאיבטיליגנט

פניעליותר,הרבהערדגדוליםרקועיםוניגודיםאלה,אתמוצאהואכיוהקרעים,

על-לנומספר.הקרוב""מהעברשלהקובץכל ..פונהשהואפנדתבכלהחיים,שטח

בכף-היזםשערליםבני-אדם :וירודים""ערליםבני-אדםשלמיוחדעולםדבר

לפילהטן.תהבכףהאוחזתהידאתאבדרואיםתמידולאלמחר,לרדתכדיהמאזנים

משרפדתבביתקטנהמשרהבעלהיההעבר",ב"צלליאיש-שלדם,שמעדןחפצה."

צדלכלכסףויפזרכרוזן"ריחיערשושעשהמרגלית,יחיאלהעשירשלהיי"ש

קניני"כלבעליו.ביתעלהמשברבאפתאוםרהבהתולע",עליאמונותרבבותיו

-אחרלחפשיובצאתו-דינויצאכיעדבמאסרהרשםוהואבפומבינמכרויחיאל
שראובנותיו,ושלשרעיתובשר.ו.עלעורוכי-אםלונשארלאשלשהוירחיםשבה

פשרה"."ירעדשלאזאת,קשהחזרתכלעלתמרהדיתמוטיבוהביברלאעוני,

ולאידותחתשהיהכלעלוישמורבאמונהאזוביואת"עונדהיהאיש-שלוםשמעון

השתומםהגדול,המשבריום"בבראפחת".פיעבריעלעומדהגדולהסחרכל·כיידע,

לחבית:קרובהואבשארהמהפכה,,מןלהמלטתחתאבלעיניו,למראההואגם

בפעם"•פעםאותרויפקודבמאסרו,אדוניוואתהבנותואתהאשהאתוירחםהיורד

אשתושםלבו".בקשיאביהמתכאשרלאשה,לוהבכירהאתנשאהימים"באחד

אשה"היא-שלוה"מלכות"את-מאביה"דברירשהיפיחבחלום"וחוהחוה.זו

אזליוהבלתי-מביניםהעשירים,למשפחתונחשבת-העירשם-בגלונהיושבת

אביהשלהגדול·הימיכמלכה."היאבקרבהאךרעותה.וביןנינהלהבדילידעולא
זו"מלכה''לרגליויופי".תמ.הךןאיזהלההוסיפוהמשברזימיבלבהשדרשהכו
טובבמעמדשמעוןהיהכברשניםשלש"כעבורשמעון,ביתאלהברכהבאה

משרפדתבביתהמנהלהיהכברשלש,שביםעוד"כעבורפנים".לדהאירהוחהצלחה
הרבה".ומוציאהרבה"הרויחכברהואטלושה".בכפרפוטוצקיהאצילשלהיי"ש

יראה-"באיזוכבדעליה,שדרהוחיתהלרגליהבאהשהברכהה"מלכה",חוהאת

איש-שלוםשמעוןהצלחתטובים".חייםאצלולראותחיתה"צריכהוהיאעילאה"

ן
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בתיקו"כירר"כ,אלפיםעשרתאחתפעםהרויחהואפסגתה.למרוםעודהגיעה

אתהשליםגםומחוץ,מביתביתואתייפה"אז-באסמיו"יי"שהרבהולאהשער
ההםהימים"עדהבית".חולמתומשושמשושושהיההיקרים,הכסףכליארון

שבת.ערבבכללגלוגהלביתוולבואהחולימותכלבטלושהלשבתרגילהיה
שלחאוהשבוע,באמצעגםנוהראתלבקרויבראגעגועיוגםגדלודע·תוובהרחבת

הכפר,בחמדתולראותלסובבשמחהוהיאאלין,הכפרהחרהאתלהביאמרכבתואת

שלהשמאליבהאגף"שם,עליו".מרחפיםונעםשלרהואיזונהרכשפדלישיושב
מכלהכשהיהושמעון,במנוחה,בולשבתמלבבחדרלהפינובית-המשרפות,חומת

בחשתשלוהמיהםהקיץלמרחביפתוח.החלוןבנחת.ומדברעמדהיושבעבודתך,
הרבהלאהאוראולםומאירה"."בוערתהגחלתלחמים.המיםאתומבשלאדמעלה

סוסיואתלרתוםצדהשמעוןבשבוע.רביעייוםויפה,חוםיום"היהלהאיר.

ברסןויחזיקמושבועלישבכברהרכבהכפרה.חוהאתלהביאולשלוחלהמרכבה

השעה,לוארכהאליו.לקחתההואגםלנסועהעגלהלתוךשמעוןויקפץהסוסים
שלההקיץמטפחתאתעליהשמהוחוהלגלוגה.באוומהרההסוסים,היוקלים
משערובצאתםטלושה.פניהםאתהפכווהסוסיםלב,בשמחתהעגלהעלותעל

להרכבד.יצועליושמעוןשלדעתוזחהריח,נותנותוהשומותקלילוהאדירהעיר
רגליהםוירימולהםוישרקבידוהסוסיםרסןאתלקחוהוא ;מקומואתלות t'לפנ

נאבןותנשלהמרכבהרצהכברקכחד.מרדםמרגישושמעוןכנשרים,דיטדשו
והנפילהמפרקתהעלנפלהוחוהבההיושביםויפלוותשבר,ותהפןהדרךבמורד
אבלויהיבמתיםחוהנחשבהכברהיום"ממחרתחייה.""אתותפוצץחזקההי·תה
שמעוןהסיראדסרהההם"ומהימים--בעיר"ורעשהשכנותבידרבובכיגדול

---גידים"ממנ.ןהצלחתושלוםאיש
שלב"שרטוט"וגומרהקרוב""מהעברשלהקונץמתחילזהבספור

ולרגליזהעםוביחדכתבה"מקופליםיפיםעלי-קטרתב"צרורשזנהבגורל","זכה
עובריםוהאחרוןהראשוןהספורוניןאשה."ונאהבתאשהבאושרזהקטןמקרה

להרימםנסתרהידאיזובהםחיתהכאילושברובםשובים,מטפוסיםטפוסיםלפנינו
דרכיאתידעלא"ואישאחר-כך,ולהורידםלמודמיםלהעלותםמשפלותם,

למשחק?"."רקזהכלואוליומסבותיה.ההשגחה
האחרוןבקונץבאיםאב•והרבהמזהונסתרהרבהמזהעמוקהנמצאולעולם

כולםכמעטלהםשישבאנשיםנפגשיםאנופההחיים".ב"בעמק-ספוריושל
שאינובחכם,ידסאיזהנושאיםבלםאי-רציונליים.אחרים,עולמותעםמגעאיזה

אתלגלותנמרץחפץאיזהבהםשישאזבני-אדם,כשארבעולםלחיו·תלהםנותן
ולאבהחורוהחביתמדייותרעמוקשח.סודהוכחה,לידיבסוףובאיםהעולםסוד
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חייהבאורחכולהשחיתהבת-הפלאים,"בעמק")(של"חולדה"הבהלעולם.תמלא

יכלהולאאדמות,פניעלומתהלךממרוםשתעהככוכבתועה","ככוכבוהליכותיה

אל"ותרדממסתהקמהחתונתהמיוםולמחרתהארץ,כלנדרןבעל·העםלחיות

-עלידןיופיבעלתשבכפר",היופי""מלכתהבהעלתה"".ולא-הבהרמימי

אלששר-קרבני",ב"את-אבד.מרבראסילגםהנהוחרוף".ב"קיץ-מרתה

בקרבםהנושאיםחיים,חיזרתבעליאנשיםהםאלהכללו.יכולולאשר-המים

שאינווהאפל,הנסתרהצדאתהבריאה,שלאחרצדלפנינוומגליםעולמיםסוד

שלהרעיוןאותרלכברעלערלהאלהאתובקראנו ;השמשבארולגמדימואר

כמראן,אין",גשורגשותהום,כמוהכל"תהום,כי-הב"ל,בקובץ-"הזד

מעליו.החייםדרכיאתש"הסירה"הלן"הקובץ,מספרריבאחדאחרגבורשאומר

רעוע."הסולםפתוחה.""הגדר :האחרוניםחייוברגעימהלכם",לוהיהזרכי

עוברים".אבו".אורחעובריתמלא".לאהיאחור".בהחביתלריק.הםעמלים
ספר.ןאתברדיצ,בסקיגרמוכתהום,וחשכיםכתהוםהעמוקיםהאלה,בדברים

ונתיבמסביבאין-קץאופלעולמים.חשכתאיזואותנוהםוממלאיםהאחרון,

אין.אין,

ןהלעולמיםהשמש.אודאתומאפיליםערמותערמותבערמוכבדיםענבים

יזהיבוהענביםקצותןהנוראההחשכהדדןהשמשקרביעודתחדדנהלאהאם

ןיוד!,'מיבעבן."הקשתכמראהבפלא,מראהיהיה,הודומראהיכסיפו.ופניהם

" v זעדלםמדק:;Q ,והדם;z

מפדם".~ל\יזכ~נ ר~~~מדק vו

תרע"נ.תמזו'

j_ 
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שבימאמר

א

שעל-ידבפרידבוילבוהוקראשלרם""ברה-השלוחהיתהלרמסביב

חראמוצא.לרובקשלברעלדפקיוםיוםהסער.התגוררבקרבורק-בוליך,

אדםוקולהדף,בליההומיםרבים,גליםמשקקולאזשמעברבסערה.אלינובאאף

רביצשהזה.לחזירןאצלנוקראוהשצביספינה.איזומירכתיכאילואלינועלה

הקריאה!סימןאתאהבכמהעד-קריאהשלסימןרקלאיש-החזיונותבאמתהיה

-גמיראעדלקרואמעולםהצלחתילאצרתרסטרה("אתאחדרגעקו-משעזרק-

בשמראזשקראוישלבי").אליר·תדקרובהואהעבריבתרגום-פעמיםכמהאמר

גאוןהוא,כירחוק.משלאלאכאזהואגםהיהשלאן,ומיימהמלששל

בעיקרו :לגברישרקר·היההןחייו,.ונפתוליהויתוצוקיבכלמיימון,העבריהשכל

שלהקואולםהמושכלות"."עצםאתגםרלרא-אחדעצםהמבקשאדם

זהזה,גבעלזהרבים,קויםתמידהיוצאהברק,שלהקר·מזהיהבו-ברדיצ'בסקי

כאילואלאדבר,שלהמשךמעולםהיהלאחבררוזה.מתועלזהולזהבצרוף

מצדדיםהתנגדות),-אואחרותמחשבותבועוררואחדים(דברימעבריםבא

ובמקרםושונים,רביםמצדדיםהדבריםאתתמידראהרכןבבת-אחת.ובים

ושואל,עומדעדייןהואהיהלפרשועמדומלאכתםאתגמרוכברשאחרים

ודורש.חרקו

-כירועאצלהרגילצדזהבזבדדואההיתהביותרמבחינהשאינהעין

אתבושדאואנשיםבמצאוואמנם-אומנותםלפיקטיגרריםאוגוריםסביים,בדי

ברדיצ,בסקי,עםשיחהבשעתבראהזההיהוכיחוד-הישראלי""הסרפיסט

חקירותשבעאותרודרושחוקראחהבדברקץ,לאידעדומהפ,ןוחרזומהפןכשהיה

גדולאוקטןחלקנוסף,פרטעודבולגל·ותכדיבדיקות,שבעאותוברדקודרישות,

כלשבעביך,כובד-הראשכלמידהתגלההבוחנתהעידלפניאולםבלתי-בראה.

היושכאילוהמוסרית,והחרבההמוסריתהאחריותכלשבדבר,מסירות-הנפש

 :שקטולאבהלאהואשהוא.א.ופזבכלתמהאתאתוגלל-עליזמוטלות

וכשהבלרבות,ותמורותחליפותבועשהאחהבדברשיבהכאילונירםפעמיםשבע

מבראשית.שובהתחילושלם,גמורהיהכבד



·7 

 ,קסבצ' ,וג,רףסי ,הכימ 54

פוסקתשאינהעקשנות,בוחיתהלו.זמינתןשלאדבראיזהבוהיה

כלאתלשבורפנימיצובוהיהמח.ויהיהדבריםעללעמודמוותרת,זאינח
היזק.לגבוהיהלאראיההיזקנכונה.ראיהשיראהבלבדהמחיצ-ות,
אכזריות.לידיבקיצוניותושהגיעעדכל-כך,חזקהיהשבאפיוזחצד

ניכרשובזחחיהניחרדאחרים.ועלעצמועלבזההתאכזרכאילוהוא

ים,מתםויאדםעםלשוחחחיההבודההוא,דרכועמו.שיחהבשעת:ובולט

במפולש,בוומביטעמקולכלויורדנוקבאחהבדברנוקבלהיותדרכווחיה

זההיהכיעדבן,הנוגעולכללומסביבאשרלכלוגםולגבחו,ולוחנו·לאובו
חדיםעמולעלותכברת-ארץ,אותוללוותשידעמיגםאנוש.מכחלמעלהכמעט

't נפשו.עודידעולאויגעעיףאחדותשעותבמשךנעשההואאףבקעות,לרדת

·וכשהרגישבה,הרגישולאהיא·מהזועיפותידעלאכאילוברדיצ'בסקי,הוא,אולם

רבותושעות-העניואלושבבדברעודמעייןכשהואאחדים,רגעיםנחבה

לאהואקלה,אוחמורהחיתההסוגיהאםהלכה.שלבעמקהלןהההפסקבלי

אתהסיקוהפרטים,הדקדוקיםכלאתשמיצהעדחומר,כמידשדרשהעדממנההזר
תוצאותיהן,תוצאותואתהתוצאותכלאתהוציאוהרחוקות,הקרובותהמסקנות

יצאהשהסוגיהעד-הקשריםכלאתקשרצהשמכלהיחסיםאתבחשבוןהביא

העולמיבסבךקטןענף :חמורהכולה"מקשה",כולהכולה,וקשורהכבולהממילא
עולם.חידת-פתרוןוללאתכליתללאשאלההגדול,

אומרת,היאאידאולם"קרעים".המלהברדיצ-בסקישלבפיוהיתהרגילה
תמידבובתוקרעים,עלמדברכשהואקרעים-קרעים.העולםאתראהשהוא

וסכוסמהזובשחלשלה,השונותלנטיותהיינו,ש.פבבשיםעוקל
ברורה,הרגשהאני("מרגישאין-קץיחסיםשהםליחסיהבן,הבתובהיאש

אלינו").נפשיתתביעהלהםוישאלינוהםששייכיםחיצונים,אינםהדבריםשכל
החייםרשתעניבות.מלאיםהיו"קשרים",דוקאלגבומלאיםהיווהחייםהעולם
לפניו.פרושהחיתה

כמושמותלספריולקרואהיהרגילדחושבנא"."מאריהכולוהיההוא
ראהשכךמפניוכדומה,ומחוץ""מביתעברים","משניעולמות""משני"מחנים",

 :להםשקראהאחרונים,בספריוהדבר(התעמקזהלעומתזה-הדבריםא-ת
שורתלכלקראכתביושלהאחרונהבהוצאההחיים";"מעמקערב", i: ""ערבים",
כאילוביותרהעמוקותמחשבותיו"בדרך").שםשלוהפובליציסטייםה:כתבים
ודעותרביםחשוביםניםעני 1שלוחוכומאמרי-השלהשיטיןביןנחבאות
כשהללואחרים.ומחשבותאחריםלדבריגרדאאגבאצלונשנוכאילודתורות
נתונההיתהכשהכוסהעולה.קטנהעבעלבידוהואהראהקצירםשמחתשמחים

וי
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פיהעלאותהלחפוןהחפץבוהתעוררוכמלאהכגדושהחיתהוהיאהידכףעל
שוליה.אתולגלות

נתןלמחשבותיותנאי.עללחשבוןהסכיםלאאחרון.בחשבוןהיהחפץ
למחצה,רקדבריושהרהרמפנילאאבלוכר',"שברים""הרהורים",שלצורהתמיד
מפניתמיהבהםשהרהרמפניאדרבה,אלא,מסמרות,בהםקבעלאכאילולכן

נגמר.לאשלוהחשבוןתמי.דבהםלחשובשהוסיף
סופרים.באבקהתאבקמספרים,קטעיםהביאבקטנות,עסקשברדיצ-בסקייש

ספריםקראבספר,והרשומההמסורההאותאחרילהרהראותנושלימדהוא,

מהספריםאחדכלעםחשב·וזמעידלוהיהכיאותם.קוראעוד-מאתנואיששאיד
-לאחתאחתאותןוצרףלנואשרוהמשונותהשונותהמגילותאתפתחוהואשלנו
חשבון.למצואכדי

ועליהןלבן,מודדהיהקטנותמזותלשעורים.דבריולתתרגילהיהחרא
בליכמעטובאהחוזרתשחיתההשפעתן,אבלהיה,איש-השפעתמי.דהוסיף
שאינוזחאת ,,שמההאתכאןגםיראכאילוהואמזות-מזות.באההפסק,

זח-הקטןהפרקמאמרים.כתבשלאכמעט-הואהןח.דמי-וחשבוןמתוךבא
לפלגים,אצלוהואגםהיהוהנחלנחלים,לשבעההכההנהראתפרקו.היה

שלמהשיטהעל-ידירבים,צבורותדרךונתפצלו.עודבפלגוהםגםוהפלגים
·השפעתו.אתהעבירבלבהאחדבמקוםלאמחובריםהיושאמנםצבורות,של

ימיםשבעהעלפיזרדבריואתבקונטרסים.היהרגילנעוריובימיערד
קטנות.אגודותאגודותאותםאגדת,ורבוחביחדאותםאסףבפעםפעםרמזי

לחלקיםאותםחילק :פצליםשרבבהם·פיצלכולם,כתבי-ואתלאסוףבבואו,·בכתביו,
מערכותערךמהםולמעלהנתיבות,דרכים,שורות,שםהחלקיםמןלמטהרבים,

זהלצדהדבריםאתהעמידפעםופיזר,אסףואסף,פיזרהואומחלקות.מערכות-
להם.וגםלוגםמצאלאומקום-מנוחה-אחרלצדאותםהטהופעם

כ

שירה,ילבחללכלקודםהואהמכווןהרישירה,עלמדברכשברדיצ-בסקי
האלהוהחבליםהכרה.ליבחלבעיקרהיאהכובההריההכרה,עלמדברוכשהוא
לשאלותלוהיולבואתשלקחוהשאלותממנו.הרפוולאתמידאחזוהוכאילו
גאולה.מהןלוחיתהלאלעולם.מהןהשתחררלאהואר.ייחתראלשלחיים,

מפניריב-עולם,בהרבחראאולםידוע.ההיסטוריתביהדותהתמידיריבו
עסוקממנה.נגאללא·רגםגאולהבהמצאלאהואלעולם.ממנההשתחררשלא.
היהלאוכשמתחייוימיכלהמסורה,יחרותאוההיסטורית,היהדותבשאלותעסק
קשתהשכיבהכיאומר,נחליו,האחרון,משכברעלערדבידו.תאותרחציערד
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נותניםאינםוהדבריםעתה,עדראהשלאדבריםעודכאןהוארואהכייעןלו,

כמנדחה.לשכבלד

היהדותזו,יהדותםשאלתפתרוכברכאילולהםשנדמהאלהבעיני '
מא.דמוזרכדברנראההיההאחרון,חשבונהאתחשבוכברוכאילוההיסטורית,

מאסףהיהישנים,ב"שמות"הרבהלחייוהאחרונותבשניםעסקשברדיצ'בסקי
שנשתקעהזה,למורדהיהמהבאהליהם.רגנואחתלאוכד'.עתיקותאגדות
היטבהמתבונןאולםכבעל-תשרנה.גםאותווראויש ?האגדהאוההלכהבשערי
שלהראשוןלחשבונוכיימצא,האחרונותבשניםברדיצ'בסקישכתב·בדברים

וצובי-בעיקרשהיההעבר,עםההיסטורית,היהדותעםברדיצ'בסקי

הראהדעת.יסודאחר-כןנוסףפנימי,פתוסשלעניךפעולתי,

לאעצמה,אתלמדיהכירהשלאברדיצ,בסקי,שלהכרהלאותהה,וכהלנעשה
לצורתויותריותרהאחרונותבשנות-חייונטהכאמןולכןעצמה.אתהשביעה

מגבולאותהשדחוביהדות,ה"חיצובית"הצורהשהיאממהשחוץס,ותמיה
גםבהישהצרופה,היהדותלשםאחר-כןאוהטהורה,היהדותלשםישראל,

יח.ד"גםוההרגשהההכרהמיסודחידת-הפלאים,מ

אלה,ואגדותמיתיםשלו,ואגדות""צפונותאתראהעצמוברדיצ,בסקי
בספרותפעולתוגבוללקצהקדומים,מקורותועל-פיספריםעל-פילכאורהשיצר

מחוליתו.גםהבוראת.ומילאהישניםכבאדותחדשייןהכניסכאןכיובחיים.

ליצורכדיישניםשרשיםהפריחה,כותמהיהדותאתכןעל-ידיחידשהוא
אתדוראחרידורבישראלוגדעושקצצוהבראשית,יעריער-הע,דאתמחדש
שנלחםהמסורה,יהדותעלהבצחוןמןברדיצ,בסקישלבחייוחיהאםאילניו.

עםפעםהשליםאםהשלמה,בחייוחיתהואםחזה,הבצחוןרקזהחיהתמי.דנח

זו.השלמהרקזאתחיתהזו,יהדות

חליםאלחהיולאבעצםכיהשלמה.ולאנצחוןלאכאןהיולאבאמתאבל
בפעםפעםומדינח,מחפורחדלולא-זובאדמהרחפוחפרהואעליו.
יותר.ורחוקהיותרעמוקהחדשה,שכנחהעלה

עללדוןבבואו"הצעירים",בימישעודלברדיצ,בסקי,הדברחיהטבעי
למשפטותבעהגדול""העברעםדינואתדןישראל,שלהחוחבחייערכיםשנרי
המקורותכלאתבדקלחייוהאחרונותהשניםובחמש-עשרהוחכמיה.יבבהאת

ראיתי-בירתו·ופנימיתביותרמזריקהבדיקהאותםבדקהמסדרת,שלהראשונים
זר zמראזהואמלא :חורשיםחושדגברשעלכשדה·בדלווהואשלדהתנ"ןספראת

וסימניםרמבןקןח,מסרמנהתהישלאמלהכמעטואיןורשימות.ציוניםסופררעד
:זאגדה.ומדרשיהקדומיםההלכהמדרשישלן,התלמדוספרי םי",.~כ:נזספר'וא•ן
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בישראלשקמוהשובותהכתרתספריאתוהגנוזים,החיצוניםהספריםאתחקרוכן-
ביןאחריס"שהביאומהומאסףמלקטחיהלאאלחובכלואבבגליון.וספרי
ערכיםושיבהלעצמומיוחדהדרךאלחבכללדסללאלאלא-יהדוים,רביןיהודים

האחרון.הרגעעדכמעטלשנותםחדלולא-המדעעל-ידישנתקבלואלהגם-

ג

חיתתלאזהשבאופיהקבענחו.לאחםאח.דנדכאןעמדולאהחיים

צלמפניגםיראחיההואה.חובמאי-האלארבים,שחושביםכמראי-הקביעות,
כלאחרמידכאןבאההעקירהוהמוצק.הקבועכלאתאויולכןמנוחה.של

והגשר·השוטף,הבחלמןחיהברוחוהנחה.כלכאןאיןכאיל.ונראהולכןהנחה,

תמי.ד"וזענעהיהפניועלאשר

בחיירלמצואקשהגםרעל-כןחזר.·ולאיצאשב.ולאהימיםכלהלןהוא

תקופהשבידעיקריותהפסקותעםתקופות,שלעיקריםהבדליםיצירתוובחיי

אחד.ולהמרקאבלגדולים,שבוייםכאן.חיולתקופה.

 ...וווגסהתוגמסהאותהברדיצ,בסקישלליצירותיואיןהמהלךמפני
אותם,ומפסיקההאחרונההנקודהע.ןהזכריםאתמשלימהשהיאהצורחאותה
האין-סוף.אלתמידונוטיםפוניםחםהסוףאלכאןובוטיםפוניםמשהדבריםויותר

החדשה.לחידה-לפתרוןמעברקופציםכאילוחםלדבריםפתרוןכשישואפילו
מחידת-העולם."בלתי-נפרדחלקשהיא

שהמנוח.הכמרמוסר,ללאדברברדיצ,בסקיבעיניהיהקבועחשבון-עולם

ה.ךיגבמעידבהראהברדיצ,בסקיכבסירן.אי-עמידהחטא,בבחינתבעיניוחיתה

ועליווהבחנה.דעהבעלהואמכיר.ובבחינתחולןבכחיבתהואהאדםכי
·חרף.בליולבקשללכתתמיהולחפשללכתתמי.דלהכחיד

קראכאילוחראוי.סומוצלברדיצ,בסקיחיתהתוןקבהרעל-כן
שלוסמןעלבספריוהמדברהואוהן !דבקוקוםובחן,קוםבן-אדם, :גדולקול

הכרח.שלוסומועלדעת

מאותרהמשכילים,ראשונימצדאליההיחסמןהונחהיההנקוותאלביחסו
אלינ"קולשהיהזהיחסמעידהחדשה,בספרותנוהבקרותאברתמצדאליההיחס

אלרחמתודעהמכירהרוחניאתהאלחים,אתובו,חיגלעל-פינח,שואההדעת,
רחוקשחיהה,לכשההאלבודיצ,בסקישלהגדולההקרבהבוראיומכאןעצמו.

לאהעיקראתשואהשבו,הר.דמנטיוהפייטןהחושבמצד-אחרמצדיממנה

 • 1חחריחכליסודלדשהואהפנימי,זןצוהביסודבבלתי-מוכו,אלאבהכרח,
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שללאי-חמנדחחמירחוטעםהוסיףבך,שהחזיקהריח,שלזהיסודגםאבל

תמי'"נישאשהאדםנידתו,ההרגשהנתחדדחכןעל-ידיכייעןברדיצ-בסקי,

לבראימחוכישמדמהלמילוראויקצח.ללאים-הריחבתרןאדיריםגליםפניעל

'יחדף-מבטחיפ.ךל:זג·ע

רבה.תחוםלמיהיבשהאתלחםתמיד-לחפוןידדחיתהאלחבחותרי-יבשה

זאתחזידדנדם,המיםאתלעצורלהם,שעשוהסכריםאתחמלהבליהרסהדא

תוכם.אללחמלטלהם,שבנדהמצודדת

כא•לוהואבנקל.והפותריםבנקלהמוצאיםכלאתשנאברדיצ-בסקי

בבית·בשבתועודסניגורים.לכלתמידחיהקטיגורממנוחתם.להדריכםהתענג

התורני(במאסףכתליואתלהפילוגםגבולותיואתהונחלהרחיבחפץהמדרש

מאתבמאמרשהתחילמאסףתרמ"ח,בשנתברדיצ-בסקישהוציא"בית-המדרש",

ואמרים,פתגמיםוכמהכמהלמצואישעליה?"תהאמה"תדרהבשםהמו"ל

מלאכההיאההשבה"מלאכת :בהםטבועכברהאחרוןברדיצ-בסקישלשחותמו

ועדשיםבאמונהישראלבחכמת"העוסקים 1השגיאה"בזה"עלולהדכבדח",קשה

וקסעשידובעב"כיקודמה",דעהמכללהתרוקןהחרבהעליהםלשמח,מעשיהם

רכבל-קטן,עםחראישראל"עם 1ה"משליעסקולאכןלעם,חשםל

"דמחכרחבחכרה",רקהבריאהמןיתעלה"האדםעצמנו";אתנכירלאזאת

ומצדתודחדבתדולחתבדכןלבקרלשפוט,גמדוחפשיהדא"האדםהתאחדות";תברא

הנקוותחיבלאלבגשתי"ואנכי 1דההתבדננדת"המשפטחרגתחתדברכללהכניס

ד"חרחבה""בקדרת"והמלים-הבקרות"כנפילהרחיבלבישמתיבבית-מדרשי

ומלחמהבקדרת.חמתלמתמידלדחיתהרכןעמוד).כלעלשםדנשנדתחדזרדת

הרף.בליעליהןיהתדכחדעותעלהרףבלינלחםהדאמצרה..מלחמתלדהי·תהזד

ודעות.אמדנדתעלבדכדחלעמודהדאזוכרכןלפניםהאמרנהבכהני

בכקדרתבזד.אףתאמת.מבקשתיששלדדתיתב,מתאבכקדרתאף

אתלבקשהמוסריתצרמןה,חבבהלשוסמדתמןיששלד,האסתיטית

הבקרותמדתלפיחראהכשרדןמבחוץ..והמוכסףהמזויףעלולהתריעוהאמתיהנכון

שלדברהואואיןפנימית,ואמונהפנימית,אמתמשוםבדשישכשרוןרקשלו

בלב.דיכולת

הכרחמתדרפנימי,צורןמתדררקברדיצ-בסקילפיבאההאמתיתהיכולת

כוחומהמןישכמהעד :בני-אדםעםתמידמשפטרגםהיהרזהנפשי.

פנימיצררןמתוןנובעיםהםכמהעד ;ביצירותיהםבפעולותיהם.בהשקפותיהם,

כימרה.מתאונןהואהראשוניםה"צעירים"מספריבאחדעודועשה".ב"קוםזהם

בליבמחשבותועוסקיםכביכולמחשבותיהםאתאומריםכאילזשלנו"בני-אדם
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 :ברדיצ-בסקישבכתביהחדש(בנוסחלזה"נפשיזצורןפנימיכוחהכל
אצלנועוסקיםהספר,מתוךמחשבותיהםאתאומריםכמושלנו"החושבים

·וכשאבו·כלל"),נפשיצורןכלובליפנימיהכרחכלבליובתורותבמחשבות

אברדורו.סופריאתבודןשהואוסופריו","דורשלוספר-הנקוותאתפותחים

הכרתישכמהעד :הזההיחסהואהעיקרייחסרכימיהרואים

מחדשו·שהאדםזהאלאחשוב.חראחידושסתםלאהסופר.בדבריימיבפ

-לעצמועושהשהואמהאלאאחרים.בשבילעושתשהאדםמהלאד.בלמ
ו.חוולן,שפבללדלסאוהשוודה

ומהרצאות"על-דבר"שנאמרמזהיותרברדיצ-בסקיעלשבואדברהיהלא
בשמיעתנקנותוהדעתהתורהאיןברדיצ'בסקילפיודעות.שיטותשלוהצעות
מצווהלנפשו,תאמתבקשתעלמצווההאדםאלאבלב,ךשפתיםובעריכתהאוזן

הלב.בינתעל

דעתלפיוחיתהכןהעברים,ימי-הביביםמחכמיגדולאחדלפיאלחיםכדעת
עשה.מצות-והעולםהאדםאלחים,

לגב-יממנה.להבטלכללבן-חורין.היהלאהואדעת,השלזומצות
הידדכיעדידועות.בדרכיםלא-למודאדם"פרא",ימיוכלנשארכאילוזהדבר
הסלול.אתגםמחדשסולל

היה;לאשכיחבדבראףתרנים.שבילבתוךגםהיחידרשותחיתתלד
לד.רקמיוחדעצמי,צדיששלוומשפטמשפטבכלרגיל.

לרגליו~.פרושהחיתהלאכאילונלכדים,אנושבהזריום-יום.חיישלהמצודה

כלמשפטר.היהלאבכן",עולםשל"מבתגואובכן",העולם"דרךשלהמשפט
לדסבוריםהיולאהדיה,שהיאמפניההזיהדיןהמצדיקיםואמרים,חוקיםכללים,

עליו.מקובליםהיוולא

מקובלים~שתםזהביפמלברעלמתקבליםהיושלאכמעטמקובליםדברים
אחריבגררואיברלבראתמקשהלכלמקשן,לכלמרר,ךלכליד.כתןבבחינת-מה

תו.של·וחגםחיתתכאןכה.עדידעוםלאחדשים,בתיבותמבקשלכלאחרים,
ואפילואחדמאמרגםלפעמיםומעשיהם.כאלהאנשיםמדתעלשהפריזישכי

התלהבות.בדעוררתוההסתםארשואלסתםשלאחדמשפט

 .•ממאמריובאחדבצחוןבחזרתקוראהואזהמקרא-התמיד""הוסר
זה~מקראסוףאצלוהוארבים","ישוטטואויבו.אתראהבר-הרגילהתמיה
הדעת".ותרבהולדרושלבקשישוטט;

ב"ביתעודכמסלה.ההולכיםאחרמעולםנטהלאברדיצ-בסקישללבו
לרבים,ידועלאחיות.עקיבאחקרני,"רבעלבהתלהבותמדברהואשלוהמדרש"
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אחד".אדםאפילועמודיברלאבטדלשטין,ישבאשרחרצופדת,חשביםשבט"ד
מיוחדהשיטהבעלויינם,לרבאחר,לרבפרסוםבמאמריועשהחש.ניםבאותן
-לגמריאחרים-אחריםמחדשיםהידאחר-כןדחפדםקים.התלמודבלמוד

המחנה,מבניסופרבמסלח,מההולכיםשאחדישאולםלסמל.לואחריםדבדדדים
הכלל-מןהיוצאדבראיזהבלתי-רגילה,מימרהעטרמפיהוציאממסלתר,פעםנטה

שהעירהראשוןוהיהזוומימרהזהדברשתפסהראשוןתמידהיהברדיצ,בסקי

הסופריםאתרקלאכמוזרים.שנראובדבריםלחגשקראוישעליה,ועורר
חבל-ימיהםכלהממשיכיםאלהאתרקלאברדיצ,בסקי,שיבחלרובהמשובחים

אתבחןאחתולאלנתק,פעםלאבודיצ·בםקיניסההזההחבלאת-אחדכסף
עצמם,עלמתגבריםשכאילואלהאתאלא-כסף-סיגים,איבדאםשבו,הכסף

להוציא.בכחםלכאדרהאידאשואתעצמםמתדרומוציאיםבעצמםפעםשולטים
סופריםאותם.שיבחלאמלבדדשאישכאלה,סופריםחייובימישיבחהוא

מוניםעליוחביביםהידזליקדביץדגצילסירקיםיוסףכישראללמשל'"חיצוניים",
הראשונות.השדרותאתהתופסיםמאלה

מןיצאואוהוצאושבדחן,אלהשללצדם"חיצוניים",שללצדםנסיתו
נהליiןד.·קאהלכהאיןוהללשמאיבכתביו.נידתוהבולטתהבטיחכמעטה'א ,;השור·

עטרתגםלהסירמנסההואהתשיעי,ב"הגורד"מדתואחרשבדפםמדעי,(במאמר
ישניםמקדרותעל-פיגדולה,חריפותמתוךדתובהואהלל'ראשמעלההומניות

תעבי,דלאלחנוןסבי"רעלןהמאמרב'נ..להיההללאםהואגדולספקכירבים,
 15החיישאמתראיה,איד-ה'ונביאיהבעלנביאיכדלה");התורהכלהיאזו

-ובו,·והקראיםהרבניםוהפרושים,הצדיקים 1ה'נביאיצדעלחיתהוהמציאות
הבכורה".משפסמשניהםלמיתלמודצוידהדברעדיין

תמונות-אדםשתיאלאמצאתילאבודיצ,בסקישלחרודקיררתפניעל
שבידבכיתדלמחנה,מחוץעמן,בניבקרבבדדהיושבב"ל,ויהתמונתאת :אלה
-למחנהמחוץאחלותקעדגםלגמריבדדשישבאחר,אדםותמרנתקרמניץ,הוי

 ."הזוביפשודרבשלתמונתו

ח

למן.תידאבי-האחרוניםמספוריובאחדברדיצ·בםקימספר-הייתי"בער
שתנתןהמלך,מאםבקשחגיתבןאדוניהכידקר.אתילמלכיםהזכרדבדתבכתבי

דיברכבפשרכינשבע,הדבר,אתשלמהובשמועלאשה.רדדפילגשאבישגלד

נפגשהנההקצה.אלהקצהימדהמאורעאתוהפןבלביאחרחזוןובאאדוניה.
גבולבכליפההיותרהנערהוהיאבשדה-שלם,השרנמיתאבישגעםבן-חגית
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בתולהישרה :לאמדולאביוגדדיויעלאליה,האהבהבלבוותתלקחובו:ישראל
ויחשק 1וכואבישגאתדודויראותכונני.לאשהליאותהקח 1וכובעיניאחת
גםזבד'.אנידפנימאתמבוהלהבןויצאובו'.תהיהבחלתיאן :ויאמרהואגםבה

בן·אתורבהולןוהעםוכר:לבערהבנפשוקנאכיאניד,עלקשרקשראדוניה

ונו'".ה.מלך

חזרן-אמתהואוהמסדר,הכתובגדדבוכמסדרככתדנלאשחזה,החזרן

להמעברמלבקשבעדוגדרהלאעתיקהמסדרהשלגדרשכלנרדיצ·בסקי,של
לבעלעלתהולאאחריםארתהזכרושלאוהמציאות,החייםשלאחרתאמת

לכסרתנכחדהיהלאהלב,עלמעצמהנמוהמתקבלתכזן,שבמסדרההרגילאתרים.
במקדמותגםוחיפשיגעימיוכלדלדרדש.לחקורשלדהבלתי-רגילהטבעעל

לחפש.כללדעתםעלעלהשלאאחרים,חיפשושלא

שלהיסטורי,עולםחשבוןשלנרשתברדיצ·בסקיבלכדלארעל-כן
מסיירקבועים.דרכיםסימניעל-פיההיסטוריהדרכיאתהקובעתפילדסופיד,.,

-שבאהואוחלאה.האלההסימניםמןתמידנוטהוחיההאלחהדרכיםאתהיה
ההתלהבותומןההשפעותמןדירתויותרכשהשתחררחאחרדבדת,בשנותיובעיקר

("מכייליםכללים-כלליםתורתםאתהעושיםהמכיילים,כלאת-ימי-הנוערשל
שנדפסעקיבא",או"חלללמאמרובפתיחהמתאונןהוא-מכייליםאןאצלנו,

המקוררתבבירורחיטבהמעייןאבל 1דכונשפןדיונמה--,טספרבח"גורן'/

מוצאיםאבדודדי-נפש,גםהכוללתכזן,קובלנהמעידונד:יםפוסהעלדעומד
רמזרןח"חסידדת"מדוןנטותוזבואתהמציידשלו,אחרלמאמרבפתיחה

"מחשבותשלהשביהספרמתחילשבוחזה,המאמרימי-הבוער.שלההתפעלות
"בימי :ברדיצ·בסקיאומרדשם ,'הספרב"חעתיד",תרע"גבשב·תנדפסדתורדת",

העולםפרשתאתלדמכיילגםהואובחיים,בעולםלהתאחזמבקשכשהאדםהנוער,
-קד·דמיםממסורתלנפשופדותיבקשכיוגםוהיקפים,צירופיםדדדושדארחד·תיו

בימיהיאאחרת !ובמראהבחזרןאזידבראלחיםאחר.אמדןלידיאלאבאאיבד
אלאמבקשאיבד·וכד',עבבמתיעלאעלהשאמרהאדם,החכרה.בי.מי:י:עמידח,

לוקחהואדב.'רחתבמודבדדקחוזוח·ואונו'.םילובגהאתיוכהל
במקדםגםדבריואתמוצאיםאבדזמןשלפרקמאותרוכד·".מגילהמגילהספו,ספר
אינם"כללי~:~כי- ,,-ג'ספרב"רביבים",וממערב""ממזרחפוקדראש-אחר

בחייםהמחזותעצםושלפרטיםשלישרות·תוצאותאינםאםמאומה,נותנים

"חומרמאמודיאה-הנוערלימיעדרקרובשהיהבזמןואפילוזבעדלם".
הפרטיםבזבזתצרר-תרס"חבשבתשנדפסהוברוח","בחומרבמחברתולכניד"

הכללהלכלמתנגדהיההואבלבד).כלליםעלהדבריםאתלהעמידחפץולזז
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שאינהידועה,אחתבדרןרביםחייםשללכידהלכל"היסטדרידנדת",'-ולכל
מעצמך,ונמשןחדלןחראכאילושנדמהחבל,שלריתוקלכללחפש,מקדםערדנותנת

ממילא".
פררתא.הצלהגםרלרא-לחצילשבכחדחבל,בכללאחוזדרכםזהבני-אדם

גשריםבדניםלמוחזק,קדיםשולחיםהםחרמה",להםרמזת"אבזרןניבהציצם
לעמדופחדאידבני-אדםשלמועטיםבלברקלעבור.לענדו,וחפציםהרתעל

האלח.המועטיםנידהיהנרדיצ,נסקיהרעוע.נגשרולראות
שחיתהחרא,-הפילוסופיהמןגםנרדיצ'נסקיהתרחקהאחרונותבשנותיו

והעתיקהמקוריבמרנןה"פילרסדפרס",מןערדנרוהיהחזקהפילוסופיתנטיחלד
חרא ;שנעבידה"שיטה"זאתשבדברההפשטהאתיראחראהזאת.המלהשל
ולחיים".לעולםמחוץכאילורחילשליטהנעשההרעידןאתירא

 :ח"צעירים"נימיעדרשקראקריאתו,שלהפירושגםהיהבבחינת-מה
מןההכללה,מןלכםשובו-הטבע!"אלשדברשדבר !החייםאלשרבו"שדבר

בעצמם"."החייםאתאדהחיים","עצםאתורוצהמבקשחראבמקומןההפשטה.
מדאי.יותרלנריש"מחשבהה"צעירים":ספריבאותםשם,דבריוחםכההלא
("ערכיך",רא"השמרכחייםהעצםלבן,צריכיםחייםלנר,צריךרגש

קדם,מימינזכרדנדתיהםשלהם,בהעברנתאבנואשרולעם,לאדםלד"ארי ;) 65ע,
עיקרכלמהםדעתםלהסיחיכוליםשאינםבאופןומהותם,חללםכלהממלאים

לאםיבפםייחהרםלרעהלומפונותבפשותבתורלעצמםולחיות
מהימיםברדיצ,נסקישלנספוריומוצאיםאברזהומעיד .) 41ע,(שם,ים"בפ

החיים,עצםאללהגיעגופא",הויההאת"להנידהגנורשואףבנדלםההם.
-פרח",בא"נעוראלימלך-תגבוריםאחדמתאונןבהםוגםהאהבה,עצםאל
הספרים".נאשמתמאתנונסתלקרםמצעביםיח"הכי

עלברדיצ,נסקישקראהתגרמכאן-החיים""עצםבעצמם","החיים
לבללפניוגזריםוגזזוהשואףהאדםבפניגבולות l:חמציבישראל,הספרשלסדן
גםה"צעירים"בתקופתברדיצ,נסקיוטעןשישהטענהמכאןלראות.יהרוס

עליתרהיה"הסייףשתקופה,נאותהוהספרהסייףעלדבריומכאן ;המוסרעל
אותדרה",מתן"לפניהחייםעצמם,החייםכי .) 20ע'ערכין",ן,ספר"("שנרי

אליהם.לבראתשמשכדהםהם-מבטאולפי-הכתב"מתן"לפני
סקל,פשלבירתוהיפותמאמרותיואחתממאמריובאחדמציידברדיצ,בסקי

בטהרתוטהוריםחדשיםהידעתיקיםבשםמכביםש.אבדהעמים"אותםכישאמר,
עודהיהבנרדיצ'בסקי,בן,אולםעתיקים"."הננוהחדשיםשאנובעודהנוער,

הטהור."במובןהעתיקמן
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החזיונותאחדעל-חייולימיהאחרונהנשנה-ברדיצ,בסקיעםנדברי
לקרואביבלתואיןהזאתהספרותשמןלפני,התאונןהמדרונית,הספרותשל

און,פלוטאתקוראאביסתם,בספריםלקוראעודשאוכלכמה"עד :ןלא-כלדם
שלד".ואמת""חזוןאתרקמדבריווגםה,טיגאתקרואאניהחדשים,מןואם
שהחזוןגיטה,שלזהספרכזובמזהעליזחביבהיהמדועלהביןממנוהדברכבדלא

מזיגההתמזגובב,ןבדבועלוהוא,גםיבקשמהםאלה,שרשי-יצירהשביוהאמת,
בן-האדם,חייעלהספדולנראתמשןגםאולינידתו.כשלימהלנושנראיתכזן,

אשראזלםלעצמו.לדאגדהנעשוחייוכיעדבבי-האלים,בגנדלותשעמד
לבואתשמשכדהןשלונביאדגרפידתאשראגדות-האליםכיספק,איןלפלוטארן

גדליםכעשבי-השדה,צומחיםבני-אדםהיצירה.כבראשיתעולםהנהמא.ד
שדהעלעומדיםומריאוחראביער,האריהעםלמלחמההאדםיוצאכאלונים.

למיניהןוהדיהוהאיהאנושלילדישדחולצתהזאבהמערכה.מדלמערכה-הקרב
משמר."מכלעליהםשומרות·והןבעביך,אותםלכלכלוצידהמזוןלהםמביאות

שדניםבפניםאותןראהכיעדביותר,עליוחנינותהיובראשית""אגדות
מא,ןעליזחביבהיהנכללהאגדהעולםאולם ;שדניםמאופניםבאופניםאותןיבד .s:ו·
שכבר ,.,ןזתמידובשמרעודחיבהבראשית.מאגדתאגדהבכלישבעצםכי

אתדגם-בזמןממנההקדוםאתבקרבהנושאתוהיאבחיים,אזרחלודחל
הראשון.לאדםקורבבהבעשהאדםכלוהתמים.הפשוטהטבעאת :הקדמון

מספרזופגישהשלהגדולהרושם·רעלשבאגדההקדמוןבאדםפגישתועל
אבות","לארץוהסדן",הפטיש"ביד :(ראהבספורידפעמיםכמהברדיצ,בסקילנו

שלמרשימותיובאחתהזההגדולהרושםנקבעבעיקרוערד)."הבריחה"
ספור-אתהמספר"יוסיפון",הספרלמקראילדותושמחתהביעשנהברדיצ'בסקי,

המערהפיעלאשרהגדולההאבןאתשניפץעשיו,בןאליפזבןנצפוהמעשה
רמזתולמטהומחציהתישזמרתולמעלהמחציהשדר,אוכלתגדולהחיהומצא
שלקברואתשםומצאהרזוארץעדשבאמוקדון,באלכסנדרמעשהאואדם."
ועשרתרכבבןיובדבבביממקוםהיהרחוקולאהרי-חושןעדובאאנוש,בןקינן

ימישלביותרוהעמוקיםהחזקיםמןהזההספרשלהרושםהיהכנראה,השבטים."
הספדשלהאגדיהמחברשלשמואתמותולפנישניםכעשרקבעכיעדילדותן,

השםאתקבעואחד-כןשלוספרי-האגדהעלחתםשבדכשמן,-גדידןבן-הזח
שלו."המשפחהכשםהדה

הדנההולםהיהוזהזן,לרשימתובדדיצ,בסקיקרארחוקה","בדרך
לכלמעבראלנטהואףהעבר,שלרבותדרגותעל_קופץשחיה-דרכו.את
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עולם"ז"חידזתהמיתוסעדהגיעבאגדההערפל.עדבliיגשהתדהראתיראלאעבר,

-יחד"וההזיההאפסנדבקוזזגביעלזזמזבחותעוברת"כשתיחידותיו.היד

 :שלדבראשיתמעשיהידאלהכישלד.במעשה-בראשיתמפסוקיוהואפסוק

מבדיל.מסןבליביניהם,אמתחיץבלי-יחדמדובקיםע·זדוההזיההאפס

מתוןידוען,..פרספקטיבהמתוךבזמןהוחזק~תברדיצ'בסקיראהלאולכן

שביניהםהפגימותאתממלאההשונים,חלקי-הזמןאתהמחברתמרחק,שלראיה

לונחשבמהעברחלקכלחשבוןמרחוק.אלינוהנמשךאחהלדבראותםועושה

נהרה.אישילחםכאשרהעברגבוריעםנלחםהואההוה.כחשבוןזהמטעם

לחידתהחלואנשים"שני :רעודוהסדן"הפטיש(ב"בידעמהםחיזגםעמהםנלחם

למלקיםנתתיגזיאתאקזסטא.ואוריאלשפינוזההימים,באחריתלמעוזלי

זידרכניעליהעםכלובעברובית-המדרשאסקופתלפניבשכבילבלמה.ולחיי

בחרבי.ונלחםעומדמלחמה,איש"הנניובהם".בינקםואקחרוחביבצבברגלם

לפניחיוהכלרכז'בספריםקרוא"הנניזכר'".במדבריותתרעההנני ;ובקשתי

שאזל.וגדעון,יפתחיהושע,משה,אתיודעאניאח.דזמןזבאחדסדרב

ישראלמלןשאידההם,האנשיםמתרשכברהציור,עליוקשה ;זאבנוידאב

בישראל").חזרןושחדלשמרזן,שערפתחבגזרןיושביםיהודהומלן

הזמןשלהחוליותאתומחבריםמאחיםמושגיםכלכיהדבר,הואטבעי

-העולםימותמקדמיונמשןההולךאחדלחוטאחת,אחזרתלבעלאותוועושים

ומגליםההיסטוריהדרכיאתהמיישריםהשתלשלות,אדהתפתחותמעידמושגים
נקודתמתוןלנרהנראהאחהכשטחהעברשלהגדולההארץכלאתעינינולפני

אן.תןשראינועתובכללך,זריםהםגםהיו-במרחקיםוטובעכשרקעאברעמדתנו

 lכןקבלשלאאלאכן,סבורשלאבלב.הזהלאכיהרגש,לנרהיהעליהםמתוכח

הזמן.הרריההרים,.ביפעלאותם.השיגולאבעיקרםהדבריםאתקלטלא

 .·כעמקים.ולאכהריםאותם.וראהעמד

קורבהיהלאכאן-ורחוקקרובעמ.דהרחוקיםהווי-הזמךפניעל

הואצעיר,חדש,עדייןשהיההעולםוהבלתי-וגיל.הזרדוקאמשן·ואףקודם,

ידועים.הלאונופשים,נרמסיםהלאהחייםאותרמשכרהתוהה.הלבאתשמשן

ם.צעבםייחהמ ,בכללמהחייםמהגלותילכדיבהםיששאולי

עלינואליהם ?לנולפתוחעצמםה·חייםעללאהאםהחיים.עצם

אתובודקברחןהואשבהםברדיצ'בסקי,לספוריבאיםאנווכןולגשת.להתקרב
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 Qעליההתהיהמןבדברים,הבחינהמןתמידכאךשישן,ך•מה,עצמם.החיים

בהם.והשהיה

אתמאתושבודיצ·בסקיבשעה,ןהעירן.ההתבוננותמןתמידכאןיש

ישמהותם.~תכנם,עלגםלע.מודהואורצהכאילול.הם,מעייןגםכאי·ל,ןהואהדברים

חרושהוא ;רואיםבמקרםלמעלה,בולשהואאזגםאבללויאלי.דת.בזטהשהוא

לפעמיםבזניכרכראוי.מגובש,בלתיבמקצת,תחוחשנעשהעדבחרמו,אזזחזפר

גםאבל ;הגדולהשטחאתהתרפסיזהרב,הרחבהתאזראלהאפוס,אלחפץמעין

לבקשכדיכאילועבר,לכלקרביםשולחפצלים,זהעליוןבשטחמפצלהואאז

אזגםאחדרתיים.כהלנרהנראיםוהאלה.החייםשלוהמזיגה·ההרכבה·מקוםאת

חשבון.מבקשכאילוהוא

הואיחד!"וטמא"טהורלפניו.שנתנוהחייםשלשופטגםלהיותדרכו

בחייוטהורהואמהםשאחדהשניםהשותפיםעלהשתוממות·מתוןבספרדייקרוא

האלה.~האחיםארבעתחיו"כהארחזיר,בשעורתסוחריםיושביהםטמאהואוהשני

דאביצאואחד~מרחםזהם !משוניםמהורבעם,בארחםומשזניםהשרבים

 uיצרם."אחד

אתוהעז·מדים,המהלכיםאתשםוראהוחראעומדהואעיר"של"בתחומה

ביביהם.הפרידווהחייםבזהזהודבקונצמד:ראמםשבבטןאלהאתוהערים,הישנים

דוד-אליהו,"הנסתר".אתוראההואביותר,הגילוייםהאלה,הגל,זייםבחייםאף

אצל.ןנעשההעיר",כ"שוםהגםיזרעשהיהזהבקיטוב,חסידיםש·לבקלזיזהשמשבך

אתיוראהברדיצ'בסקיהסתכלכאלהחייםבמיןאףנסתרים.חייםשללגברו

שבהם.הנסתר

שקרו"במקרה·הרבההתבונןחראמקום.בכלראהומעשים·מא,ררעזת

להבהיקיכולהואוהמתמיד.התדירימןיותרלהאיר·להעי,דיכרלהמקרהכאילו

יכולהמספוריו,לאחדגםשקראכמר·הפעם","זאתהיסדו.ימןחש.ורש,מןפתאום

ההתגלות.א·רהגלוי,הואבן-רגעביותר.החשובהלהיות

שלחרליר·תחוליותלפנינומציעהואלפנינו.תמידנך,תןהואמעשיםהמרן

כי·-~הקדמה.מקדיםהוא-בזהיסופראחדשלרמזל·ר·מאורעועל"לאמקרים.

ישבאחיו,אישהםומשולביםאחיואחריאישבאיםוהםושלשיה,שניםשלאם

לחיים".חליפות

בספררירלראותשאיןדן.מה,לעמו.דבעיקרחפץ.חראהאלההחליפותועל

עדר,נראושלאדבריםלהראותהמספרשלמתענוגוהבדי,ה",מ"חדותכלום .

ביביהם.ולהפרידדבריםלהרכיבבבראן,לאועודהיולאשעודמצביםליצור
שפעעלון 1הששמןההזיה,'משמחתגםכאךאין ..ולהחריבם,עולמותלבנות
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הגברשאלשלוהנטיהמןהתא.רו,אלהמתארמאהבתהיוצר,לרגליהמוטל:זחרגבר,

גמרבשעתאףאחר-כך,גםהחומראתכובשהואאידאזוב.ה,הכבוש.ואל

שישבמצבבלתי-נכבש,במצבדרקאלפנינולתתוחפץהואכאילו·רד~מהמלאכה,
' 

ה"בואשית".מורחע.ךןברישכךעל-ידיכיההירלי..מןע·דרבר

-אליה·והקרובההקלסיתהספרותש~זר-:---האמנותיתה"איידאלירת"

·הויאלייםבמקומרתנותןביותו,ריאליגםהואאחדמצדרעל-כןלרוחו.זרההיתה

קרקעאלכ·מעטמחוברערדכשהואבחמרירתן,ע·דרכשהואהחומראתזוזבספווי·י

שאינואתלתפוסשואפתשהיאדומהשל.ן,האידיאלירתזאתותחת 1המציאות

יצירה".סיפרסליו.רק•"קלאותרהתרתילחרבלהכניסשואפתכרגיל,נתפס

העולמותשכלזה,ו.הזת :ממנוונתפסמוקף.ואינוכולוהע·רלםכלאתהמקיף

לתפ·סאמוכאילואותרמתוכם.מתחמקכאילווהוארעל-ידיד·ממב·ונוצרוכאי·ל.ן

ה.ווצוסוחמהאתהצורהלתוךלהכניסולהקיף,

שרכןהוא ..היחידיהנושאגםזהעולמי'תוהוהיהבודיצ,בסקי·מספרריברבים

החיים"בידקובני","את :ספרויו(ראהקרבנותיואתותובעהחיים"ב"עמקאצלו

צללים,ולה 1שכלא-נראיתגדול.הידידך,אזלם ;"בעמק")וחורף","קיץדהמתים",

מקרם.בכלכאןשלוחהאכילו

"הקןצללים.אותםהקיףאלאגבזוין,לפניבו,דיצ'בסקינתןהזרקונילא

עטיפהממנומקבלביותרהבהיראףאותם.ומקיףחדלךאותם,·וסובבחדלך·היורק•

למעלהתמידכאן.ועוליםצפיםהתהוםשרידיכל-שהיא.הצללה ,במקצתכהה

שאידעצם-הםעצמםגםה·ראהחיים.מעצםוחלקהישוב,נפיאתמכסיםדכאילר

עליו.גםלדתונודיצ,בסקישלהעצמית~תפיסתולפי

ח

·ותפיסתהחייםלקראתמלכתחלה.בודיצ,בסקי.הלךשב:ךןהזוכים,הןשתים

היתחהשניהוהדרךשלו,הפנימיה"אני"אלפונהחיתההאחתהדרךבזצמרתם.

החיץעלהמצודה,עלצוכאיל·רהואיחדגם·ומחוץ·מביתהעולם.לקראת'כפתוחה

המספר.עצמיותאלבעצמיותודרמהמלכתחלההיהאשיוההגבורהמחייץ.

צמא•רנרחקרם.אלולהגיענתזכםלצלולהחיים,נבכיאללבראחראשאף.כמוהר

יכ·רלהיהלאלחייםמסרגל.היהשלאמפנילאפוסק.שאינוצמארןהיהאליהם

על-ידימדי.יותרמהםודרושמדייותראליהםדווששהיהמפניאלאמהם,·לקחת

עולם.חשבון·מידכןעל-ידינעשהחשבונווהלאה.המטרהמןמידעבוכך

והרגשותהאדם.התר·ו·ממרתהיאיי·וחבשרקונתעל-ידיבנפשנפששל"נביעה

·הדומההוא,אףפרח"."עןובאבעלאלימלך,גםאומרלבדו",איברכיה:נעלה
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איש-רקבעיקורהואאףהיתרה,חשבנ·ותועלבעצמוומתאונןחשבוןבעללהיות

לאין-סוף,אהבהלהיותדומהלרחלאהבתוכיעדאין-סוף,עדשואףהוא,הגעגועים

בד"כמסופקהואגב·זליה,אתעדנותמדי,יותרוחבהשהיאמפניכן,ועל-ידי

אליה."זובאהבתו

 nה"תלרשיםהגברריםאלדמיוןצןבןשישפרח","עןובאשלהגבןוגםכן

בעצםאינוהואגםאחו-כך,שבאוהימיםושלההםהימיםש·להעבריתשבספורת

אלהמחוברמןמלאכל-כךשיהינרדיצ'בסקי,שלספרלךאין·ואזובה,תלוש.

נין.תרהפנתיאיסטיהואהזה.כספוהאין-סופי,העולםעלההתרפקותמןהחיים,

.החייםדהוןח,החומרהתחברותאלגטיהביותוהמלאברדיצ'בסקי,שלבספריו

היא~וחוליהחוליהרכלומוותקה,סגורהכמופהנראיתהחייםשלשלתוהעולם.

אותהיכיללאלעצמן,כשהואמקומהלהצוועל-כןכולה.בשלשלתכמדובקה

לעצמו.כשהוא.המקוםגם

וחפץוצדןנהםישברדיצ'בסקי.שלגבוויוליתרכמוזה,לגברולוצר

סרף.להםשאיןהחייםעםלחיותהגדול,בים-החיים.לצלול :הגדולהההויהכלאל

שאיפתוחי~זומעידהכל.אתומרגישהידועחלקאלארגב,שבב,להיותלבלי

שנים(ב"שתישמואלושללנהר")(ב"מעברגבריאלושל(ב"מחנים")מיכאלשל

"לכדףהולךבהיותואין-סוףוצערונכאיםהמיהכל-כךהמלאהאדםושלומחצה")

לא.ה"קרע"הו:זיים.במהלךשלמההפועהכאןהיאאי··ההתדבקותי"נלעדיה".

·הקוסמוס.אלניחםשנמצאדברמידכאןנעשיתהאהבהלהתאחות.פהיוכל

הרוחמכמניכללהלגלותאנכיחפץחפץ.אנינשמתיבקובאשרכללה"לפתוח

לויםכשיישאישש·הננילה,ל·הטעיםאנכיצויד 1העולםשבחללהורםרכל

הםכאלה-לכל"יחסיעל-ידיהכלאזרןהננישאנכיהללן,העולםחלליכל

אתלהונותהואא•ומראהבת·יעל-ידי"לבדד".בעלש·ללבן,המיתההמיה,דברי

נבטיהאלאבעצםלנונראיתאינהזוואהבתואין-חקר,זהבעולםמגעיואת•חסין,

העזל·מי.העושרואלהעולםאלעמוקה

אאלהיאגם .אפואחיתהלאכאילושל·וה"אני"אלברדיצ·בסקישלהדרך

אתהעולם.דרךאל-יותרהוחנהחשביה,הדרךאלמעבר,מעידםב·וב,מעיד

בםורחוקהקררנהשהיאדרךזן,בדרךלהגיעואמרבלבדה"אני"נתןהעולם

המאיהרכאספקלריהכמשקיף,זהב"אני"יותראזהאמידכאילוהואאליו.יחה

הלוקח,לעצמו,:וכ.תכליתלעצמוכמרכזלעצמו.כשהואב"אני"לאאפלתה.מתוך

עלטלאיג·מרר,"קרע"אלאשיהיהאי-אפשרזהמחזיר.דאינונוטלנותן,ואינו

הבלואים,לסוגאלאבודיצ-בסקישלבםפורירשייואינוכזה"אני"העולמי.הגוף
נתרןהסתירזרמיעםאצלוהנגרפיםהםהם ..שלוהרפאים"ב"עמקשמקומם
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הרףבליכתופסהעלום,אתמתוכוכ,משקיף"האני"אולםקב.והםהביבים.

-המלאהיםלתיורכספהתוכראלזלהשתפןאליולבראוערוגממנוושמיוא·ת

מל:אראתאחת,בבתכאילולשאוב,אמושבדהכלימלכתחלהלדהיה:הזה:ז"אני"

דרונה-לעצםרכשהואחעדלםאתלתפוס.מלכתחלהגםנסהזהעם:ויחדחלדבזם.

 , nע.ךל•מךת"משנישלהקטניםהנסיךנךתאותםכלשלך,ה"אני"עזותבליכאילך

 nהקויךב"מעבואלמעבוכעיןשהידנםידנדתהקסנ·ה",,,מעירי , nיךמחזד"מבית

ג1למראים , nפוחך"עךובא"מחנים"יד-עלשבעשךנםיךנךת , nהחיים"מעמקןאל

נפשרהתפשטה..התרחבו"חתעמקה,בפע.םפעםמדיהתעצהמזרדרןוזר.דון

פוצההיאה"אני".·מכבליידידתוידתולה.שתחוונלחמהבודיצ'בםקישל

העולם.שלגבולות-העדלתוך'!~·התפוצהגבולותיהאת,דירתוידתו

לפיאותםסידוזנחדש,םפדוידאתלסדרכן,לידיימיובסוףכשהגיע

בזההלא :כןעל:וכשנשאל , nה"אניעקבותהאפשרככלמהםוהעביריןבעה

דוביואתלחקרוכדיזה,"אני"אללחדדושיבואראלה,בפניהדודאתג.ךדוהוא

-כאן·הואאם·הענין.הואהעיקרספל.הואשליה"אני« :ענהידמהלכי.ו,

כאן.זזכל
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החיים,כלליעול-כןבכלל.החייםענידהואזה.ערנידהענין.כאןהכל

-ביד·תרשוההאיברכאילווהואהכל.ברדיצ'בםקיאצלהוא.החיים,ולהמ

הםאלאאחהספדםאדאחדאדם'אצל-האחרונהמהתקופהבםפדרידביחדד

אדוח.לודץמהמריםכאילוכולם

תועויאמעלמספואלאענינים,ארדבריםבעצם·מתארבודיצ'בסקיאין

וההתרוצצותההתנגשות :החייםשלדסו-המעוכהאתלתפרםהאוהעיקוהחיים.

והשנאה,האהבהוהעליה,הירדיההיסודות,החלפתהתמידי,חלדף-המשמו·דתשבהם,

דבר·.והריחוקהיקיורב

 '--האדםא·תהו·דדףהמזל.הועונש,השכרןהוע,'הס.רבשלהגמולההשגחה,

מאופניםבאופניםגורל.היותוהמקדםאתבודיצ·בםקיבספרריתופסיםאלהכל

וב.דת,מזיגותממזגשי.דנותהוכבדתכאן·מרכיבהיראעליהם.·מספוהואשיובים

נםי·דנרת.עשרהנזנסה

תםידיביקושכאןישרכאילר 1הרף,בליוערליםירודיםוירודים,כאןע·רלים

כילעצמם,כשהםלמאזניםגםכאןומעייניםבכף-המאזנים.·הא,ךחזתהידאחרי

שדוקאישהיא.ירידהיתמידלאוירידתםהיאעליה.ת·מידלאשעליתםזרמה

רקנמשןשחרא,דיש ,) n"בינתים(בספרוהחייםשלההצלחההאושר, n~ביבתים
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שהואיש 1בית")"שלדם(בספרובין-השמשותשבתבערבזמנוכמימוא,דגע

ןיש"ראשי-אברת"),(בספדוחייהםימילכללהםניתןבתי-אבות,למספרניתן

באשהואישערב");"צלליהולן","דרו :(בספוריםלשעהרקלהםביתדשהוא

קיץיוםלע.ת-עוב,לאדםבאשהואוישבגורל"),("זב.האביב-החייםעםיחדלאדם

עיףכשהואעוקי·פין,בדרןאליובאשהאדםיש 1בסתי,ו")קיץ"יום(בספורבסתיו

't .קלןנימדסוהעצובהקצרהריומן(ראהממנועדרליהנותע,ודנכחוכשאיד·מדוכא"

החוף"."אל,הגיע"לאאליו:הגיעלאהרביםהעקיפיןשבכל.וישונעמי")

בודיצ·בסקי,שואלההשגחה?"מסבתפשרידעמי 1החידהאתיפתור"מי

גמולכאןיש·החידה.אתלפתורדווושחפץהפשר,אתלדעתודרושחפץוהוא

עלהעולםתלויתשלומים.וישחשב.רןאידשכר.·ואיןשכרישגמול.יאין

יתמיד".בכל-זאתוהמקרהבמקרה,מתקייםכלימהי.

בעלתההשגחהלברדיצ'בסקיהיאהיוניתלטרגדיההע,ררהמזלש,היהמה .

ישנהישבח,יהיאאבלידוע.ה.אינהשהיא-שכןומכלנעלמים,דרכיההפקוחה.העיד

עליונהשמירהישמידיה.לגמרישינצלבן-אדםואידנראה.ולאידועלאנכח

עםהכעור.עםיתערבלבלעליוהשומרלי.ופי,גםישכזרשמירההצדק.לנח

ברדיצ'בסקיבספורי(ראהונמלטלופורחוהואשםלכלאואתהחפץהתיפלות.

 .)"התמ·של"נדריהתבנה","בית

עליהם,השומרהנחאולםמער·לה.שמירהכאןהיאוהיופיהצדקעלהשמירה

אליך,ל·התחנןשאידשפט,מהיהואהוא.·תוםסכח:ההשגחתו,ואיתרכל·עזם

יכשילוכאילומש.פסיעשהלאהואשגםישאבל ;לולהעריםשאידשכן~ומכל

כדישבעהביתריםהגברואתאוסרלמות.ולהכריעולהאביד·וכדי·האדםאת

מאיזהחלקערדישכאילופקוחה.עיןכולושהואבן,גםהבור.אללהסליכר

כל-שהוא.הגדרהלרביקששברדיצ·בסקי·ת-הו,

חזק,ותשהןמצודותעלצרמסגר.עלסגוריםשעריםע·לימיוכלדפקהוא

אליהן."נפשראתבהבקיעוגםהקולנשמע·ולאנראות.שאינןכידןבירתו,

חרם"נ.
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חיהחייואורחהרבה.לבוידועיםאינםהראשוניםברדיצ,בסקיימיגם

שהכירשמי'ומכל-שכןאותו.הכירלאערד-אותרשהכירמיגםכיעד"פלאי",
אחו.תשבתקופת-חייםברדיצ,בסקיעלידעלאעדואחתבתקופת-חייםאותר

חייילשבותהאחרונהובשבהאלי,ן,קורבהייתיהאחרונהבתקופת-חייו

ספו.משלכשודןבלי-לספראביאיד,מרזדשבהעלבמחיצתו.נמצאתי

בוידצ,בסקישלהכתביםסדרופושתחיתה.השבהכלבהשעדמנוהפושה

כנדלםשרדכםבכתביםשעסקנוכיןוסתדמד"היתהלאזדפרשהלדפוס.והכנתם
בקבצי-כתביםאחו-כךבקבצו.ן~ףובכתבי-עת,במאספיםונדפסואדרואדכבר

כב,ךענןהכלעליודכאילוהמלאכהאלבגשתנואבלברדיצ'בסקי.שלשונים

מןיובעשהרלברדיצ'בסקיושעלצעדכלעלהספקותרבוהכל.אתךכסהששב

מוקשה"."נדלוהעבידבפעםפ.עם

שמעיקראכך,כדיעדהתגבר-בודיצ'בסקישל nה"שמא-שהספקיש

שהואזבולמוצקלעשרתהישןהכתביםאתלהוציאבכללהיש :פירכאדדינא

ומק.ןשויםזזזמןעםהנולדיםדברים:זבצחפנימדללהעמידהיש !שוטףבעצם
עמדו

 !ו

-הכתביםאתלהוציאהדבר,הנכון :אחרמצדגםהתגבושהספקדיש
שלבבבת-עיבההנרגעות.והתמיהותהשאלותוהתביעות,הסעבדתאתולעדרולשוב
שעת-האומה.שלקש.המשבובשעתכיחדוהתעוורהזההגדולהספקןהאומה

ביהןןוהפוערתעם-בודיצב,סקילחייהאחרונההשבהשלבאביבבאהכזדמשבר

שללבדשקםלאוביםימיםו.בובבהרגשבהןתרפ"א~שבתשלאוץ-ישראל

השאלותבידומשיב.שואלצ,דמכלנעבידודרוששואלהיה.דכדוכדברדיצ·בסקי

אתלאדמהכזדבשעת-משבולהוציאסובהאם :זדשאלהגםהיתההרבות

ברזיצ·בסקי·ליסיפוזושיחהבשעתיהאומהבשבחמדבריםשאינםכתביו,

הםוגםאחרים,סופריםדבריגםאביקורא :הרבאביולואזמרשהיהמה
 ", w,היה,ןןית"הנקודהבעצםנוגעבעיקר,כופראתהאבל ;כופרים

אחוספורים.כמהבודיצ·בסקיליסיפרוהתמים,הקדושהרב,אבירעל
בזמן-ברדיצ,בסקיסיפר-אחתפעםשלפנינו.העבידאלהואגםשייךמהם

ע'לד'ופקקול·השכםבברקושמעתימחו"ל,שרביאחריאבי,עםאחתבעירמגורי
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יבראדמי-בעיירההיהדויםלמושבמעבולעיר,מחוץכמעםגרתיאנידלתי.

ל'פניעמד,ןהנהאותהופתחתי.הדלתאלנגשתי !כזובהשכמהדלתיעללדפוק

אליך.לינחוץדברכי-לי,זיכו-אליוצאבגדיךאתולבשמהראבי.

כל :תכנההיהשזהעמי,בשיחההתחילוהואאליוואצאבגדיא'תלבשתי

החוליות,שתים-עשרהבתהוכבדת,ששלשלתלדבר,פשרבבקשישנתינדדההליל·ה

הבעש"טשלתלמידומניקלשבדרג,שמואל'קהשמואלרבימהרבאלישנמשכה

זולחידההפשראתלמצואהרבהבקשתיעמי:נפסקהממזריטש,ה.מגידזהוב

.השחרנצנוץועםהצדיקים,אבותידמדרכימדרכיא,ןתךשהרחיקהסב,ןת,מסבבשל

סיבדאתתפרסםלמעןזאתעשהשהאלהיםאו :לחידהפתרוניםשניבלבינצנצו

רוסית,גםההםבימיםתורגמוודבריוגרמניתגםכתבברדיצ,בסקי-הגוייםניד

שבת :הולדשנולדקודםיוםארבעיםשמכריזיםהכרוז,בתוקףבאזהכיאיו-

רבים.גלגוליםנתגלגלתזדמשכלתאשהישאבעיירהשבן-הרברכזילפלוני.פלוני

אלחיםשלשחפצווכיוןמשכיל.לבן-אדםאתהגםדהייתלחו"לויצאתותפקדת
 !בךחזורובכן,בתשובה.שתשובהשעההגיעהנתמלא,כבו

ברדיצ,בסקי.שללבוחזויעללא-אחתדופקהיהלתשרכן"הקרואהזה,הקול

לכךכיחודאותושעוררהואנוראים,ניסוריםהשםקדושעלשנהרגאנין,זבות

השלשלתאותהעםלהשליםברדיצ'בסקיביקשכאילודאזידועים,ברגעים

מותזבואליה.ותביעותטענותתמידמלאשהיההדורות,שלשלתההיסטורית,

עליוהשפיעולכןקודםגםאבלזמן.כעברורקלברדיצ·בסקינודעאביר

'אותן.ויצאועזכןבעדריובימיבהןשישבהעריםבאותןבאוקריינה,,השחיטות

זכושעהבאותהבעיקרנמחקלאמלבראליהן.לרגעיםכךעל-ידישבכאילוהוא

והיא-,הראשוןחרתנובביתישבשבהפ,דוןליה,בפלךהיהיודית,העיירהארתה
הגיעהתקופהנאותה " ..האדמהפנימעלהפרועיםבידי,נמחקהנמעט

ביקרולארעים,משיחתודאףחבר.ה,מכלהתרחק :הגנרלקצהעדהתבדדדדתד

נזהר·היה·וכיחדומקודם,אותםשהכיראנשים'לפגדש'יכולהיהששםבמקדמות,

נזהריםהידלאשאחריםבעיניו,סרבהדנוהיהלאוכאילוממקדמדת-שעשדעים,

כזד.בשעהבזה

בערבבודיצ·בסקיאתבקרתיתוע"סשנתבסוףלברליןשבבואיזכדרני,

ארוחת-הערב.אחרילעשותבדעתימהשאלנימביתד,ובצאתיראש-השנה

לי,אמרעליך,מאדלי"חרהלתיאטרון.ללכתמרעיאחדעםנדברתיכילן,·עניתי

לתיאטרדן".בראש-השנההולךאתהבאדקריינהאיומותשחיטותשלשנהאחריכי

אותזמעכביםנכח-סתריםכיהרגש,לפעמיםלברדיצ·בסקיהיהכתביונדבו

זנן-הדרדריץאישש"יהתחילוהמלחמהפרוץלפני:ד·ז;;נתיםולהוציאם.יחד'לאספם
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זכשהתפוצהזז,להזצאהוביםעכזביםיז m-הכתביםבהזצאתלעסוקאביגדזו

י·א.בהשהתחיל.הכתבים,שלהחדשהבהרצאהזאףלגמרי,נפסקההמלחמה

מעזלם-לגמריוחזקשהיהליזשב-הארהל,שלן,ענובים,לכתחלהמצאשםיבל,

בלבוודשםעשרביחזדעליהם.להתגברשאידעדכזך,במזהגדזליםנואזהמעשה,

הרצאתכיבודיצ'בסקי,רצההנהבאמצע.המרתידהיתהשבשניהםדברים,שני

אחדזתשבאזתיזתפתאוםלדזנתגלהוזחזלפי.החיצונימהצדגםתהיההכתבים

בהצע.הדפנהפגם,ישולהדפיסם,הכתביםאתלסדראמונוהאותיות-שבהןמסדו

להצ~השמחהלזאזזוז.לתקןבליפסיה,בבית-הכנסתחזןוחראהאותיות,ודשםאל

אחריהכפרוים,ביזםמבית-הכנסתשכלנתזהמקו·ה,זקרההדנואתלעשזתונאות

שלהנפרדיםזבירם'רמת.בוחזבנפלנדרי","כלתפלתהתיבהלפנישםהתפללך

הכתבים;הזצאתעללמפקחהעיר,באותהכזה,חדשמקרהקרההשניתהשנה

שבורכםמסדריםבידיזסרדורבירתוהגדולים·מבתי-הדפזסבאחדשנדפסו

האזתי·רתצדותאתידעוכיאף·מתבנם,מהעדהבינזרלאיהודיםהיד~א

אינם.חדשהענויתיזדעישתלמידי-חכמיםבליפסיה,למצזאהיהקללאהעבויזת.

המסדרים"שלגבםעללעמודלכן,מתאיםרחיהבכןורצהשהיהאדםבה,ובים

ההדפסו".במלאכתהעוסקיםאלהשלגבם,ןעלמבני-ישראל'בו,ןבםהידלאש.כאז.ברו

מזז.תבע·לגםלכן,נוסףלהיות,היהזהאדם.ךע·למבני-ישראל,שלאנזלםשהיו

אחריבדברים.אתזלברארוצהברדיצ'בסקיהיהלאזהבליכייפים,.ןנמוסיםיפות

"קרית.בעלצייטלין,יייליאםהידועהביבליזגוףבליפסיהאזלנונמצאובחפוש

מתרא mיהכתבים,שלההדפסהעבודתעל.הפקוחאתעצמועלשקבלספר",

שלמותךעלהידיעהבודיצ'בסקי.בחייהאחר·זד·תרפ"ב,הנפרדיםנירםפתאום

ועם.כמהלומתלבודיצ,בסקיהיתהצייטליד

לליפסיתמברליןזאבי,בודיצ,בסקישנינך,נסענזבבוקר,הנפרדים,יוםממחרת

אזלם. 1הסתיזשבראשיתהיפיםהבקריםאחדזההיה'צייטלין.שלללריתז

שטפה,,'והשיחהקצתהתבדובדוןזה.בבזקומאדפזור-נפשהיהברדיצ·בסקי

מתעלמתהיתהפעםזה"אתכסיה",ה"אתגליא"מןבהשהיהברדיצ'בסקי,שלזזשיחה

מתזכתמנצנץהיהזפעםקץלאידעמוקהתזגהמלאההיתהפעם~ומתגלה,חוזותופעם

החריפות.ארההומזו 1

מן:זראשגםתפקי,דלמלא-עצמההלויהמןחוץ-עלינוהיהבליפסיה

הוכתקוד.ביאתויה 1הללפניעודלבקרהיהעלינוכאלה.במקויםבירתוהקשים

עודהדברהיהוכאןלפניהם.מוטלערדשמתםבשעההאבליםאתןולנחם

החוקים.לפילאטרגיים,הידצייטלידשלהמשפחהשחייזה,לרגלביותרקשה

·הבית"פנ·רתמכלאלינויחד-נשקפ.הגםוחמותהחייםאימת-האימההמקובלים.
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שרפמן.אומושהיהכמדההזיה",של"עיורםנעידלפנינוונחשףבאבר,דזזאליר

מא.דפזור-נפשגםזהד·לוגלמאהנרגששרבהיהבודיצ'בסקי

מצומצם"מניד"עםיחדצייטלין,שלמטתראחריהלכנוזמן-מהכעבדו

המל·ומדמזתדבראתששמעזאחדים,יהזדיםזאינטליגנטים 1"כלי-קודש"·של

 :גדולהבכל-זאתהיתהה"דושה"שנה.משלשיםלמעלהבעירםשישבזזיהזדי,

ברדיצ'בסקי ."'השרףאשוהשרפ.האתיבכהבית-ישראל"דבילכבה",ישראל"נר

רבצאתנז,הזההדרשןהרבאתכשפרדיך,זקדחזשנצובזבעיניך,זשוףהזמןכלישב

.הןרקט.ורהרבפנימזלארתנזהציגהמלזיםמן.ך.אחדמבית-העלמיןהלזיה,אחרי

הדוש:ד.שנוהיהזהי.דלדלהושיטרצה·זלאבוניםבודיצ·בסקיאזתזבייש

הזההעזנשבואהליהמזת.בפניזיוףמעשהשבהבמליצהראה·שבודיצ·בסקי

עניךכי ,כללבבזןהיהלאבודיצ·בסקיאולםמבזכה.ביועררומדייותרקשה

זוגילבנפשומאדעמזקטבזעהיההרעהמעשהעלזהעונשהטובהמעשהעלהשכר

 .לדין·ולהעמידמשפטלדרזשהיה

כאילווחמים":כ"מלאגםבודיצ,בסקיאתראיתיעצמהלדיהבאותהאזלם

אמירתזאפילרמתים,בהלזיתבישראלהנהזגמנהגכלקייםוחמנ.ןתאיזזמתדר

-אחזונית.ןןזקא-העפרקזמץזריקתבשעתהשדה"כעשבמעיר"זיציצז'הפסזק

בהשהשתתפנזזהלזיהצייטלידשלמזתזעםבקשוכילי,נדמההעשב.מעטעם

הדיניםנאספזשבזהשלם,יבזק""מעבואתבשבילולקנזתאחו:יייכןממנזביקש

בכתביווהמרת."החייםשבידשעת-מעבולאותההשייכיםוהתפלות,הרדוייםהרבים,

(ראההאלההמנהגיםמןוביםהזאגםשאסףזה,מעידספועלקשהבקדותבמצאה

 .)ח"ע-ה"עע·ןספוים","חרקיםספו·בכתביו

בליפסיה,היהודים.המלומדיםאחדאתלכקוהלכנזהלויהיוםשאחריבערב

מווהובעשהדליץ·פובץאלונתקרבמוילנהשנהארבעיםלפנישבאליטאי'למדן

רעשםלדיצאכןועל-ידיזמיסירבוים,כמריםיצאזשממגדשלך,ב"אינסטיטוט"

מידחדיחסהיהלבודיצ'בסקיהקהל.מןכמנ·דרהזהיההיהודיםהמלומדיםביד

הספרותאתפהעלכמעטהואגםשדיעהגאזן,שלעיו.ךבןשלזולטרגדיה

ביןנשבהדהזא:זנרסחאות,זשנזייהשזנזתההגהותלרבותשלבן,הגזולההעתיקה

לביתוכשבאבדזחזלה.זקןערירי,כשהזאלמחנה,מחזץכאילזרמזשבר:זגזיים,

ברדיצ'בסקיאחת.דיגידםזהזאממנן,עזדיודשלאדדיך,ערש~להזקןשכב

גםהיהדבכל-זאתפתא.זם,לניתזנכנסנזז-אלשלנרהביקורעלקודםלזקןהדויע

מתוןכמ·י.התנוצצורהעיניםמבפניםהוארושלדהקלףפניהביקור,מןכנרגשהזקן

ענויתספוזתכן, :בהקיץלחלוםהתחילכאילו,והיבשהזקןהמלומדקדחת.

צעירסופואזהיה :זוכוהואל.כהקראבוילנה,ערדכשבתרלפנים,חדשה".
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מחז1נךאזלםפוישמאן."דדושמד,היהפוישמאןכשודן,בעלהעברים,במחנה

בהשנעשה.מזהיודעואינוהעבריתנספרותלקרואהוסיףלאלגרמניהשנא

זאת.לדעתעדומשתזקקשהזאודשםזהיהכלום."ולא

בליפסיו"מסלת-הבוזלתחנתשלזהוחנהגדולבכניןיוםבאותובשנתנו

כאילוזכאים,היוצאיםרבים,אנשיםו·מלאאורכולוהשפוךהתחנה,שלנוסטורן

ארמעשהמספרהיהבשיחהברדיצ·בםקילב.ךכטוב.נםיעתנז,מטותלשעהשבחבר

כשגמר·זכו.'אמראבא :אביונשםדבר-תורהסיפרהפעםחסידים.שלדבר-תורה

שבד,הרעידןאתזהשיגעליועמדעכשיורקכאילזאותו,קילסהדבראתלספו

יופתאזםנפלא",אדםבכל-זאתהיהשלי"אבא :כמנהגושלאקצתמשום-מה,·והוסיף

בתחנההרביםהאנשיםלעיניבבכיפרץוהואמרוביםרגעיםעבורולאפניו,קדרו

אניד.שליחדגםדחקך.ושהנוראחמותזכווןבדהתעוררהגדולה."

אזלםהכתבים.עבזדת-לעבודתנושבנולברליןהיזםלמחרתכששבנו

זבקשההר",אתהזיד"יקזבשלהזעףדזקאגדלבודיצ·בםקישבלבלי,נדמה

בחקרהמדעיתעבזדתדאללשובהתגעגעועל-כךהזדרזת,חשבוןאתידי.ותריותר

בםך.ןןעסקשבהזו,בשנהאותהשהזניח , 1העתיקהביהדותוהמעשיםהתורות

האפשר :בפעםפעםמריזשאלהתחילאשראתלסייםהשתוקקהזאהכתבים.

 ?לעשותהחלדתיאשראתלגמדואוכלשבהןשנים,מספרעודאחיהכי

אתלשבורדבר,עלאורלהגיהחייו.תכליתאזראההמד'ג.יתבענודה

.ותפקידו .המכירהאדםשלמי·דחדתפקידראהבז.ה-הגרעיןעדולהגיעהקליפות

חיץכלבליעמו,שלהעברעלהאמתאתולדעתלהכירהואהמכירהיהודישל

הםזף.עדשלן,החסריםוכיחודהיתרים,כלעלהאחו.זך,החשבוןאתלדעתומחיצות,

גאךל~•ומעיךלהן n"תיקךןמעיךראהההיסט.ךריןת,הטעןיןתתעיךביזה,בחשבון

אחר~לחיין,משמעותכלראהלאההיסטוריתהיהדותעםהזההחשבוןבלימהן.

בני-אתעוזבהייתיזרענו.זהלולאבית-אביו.רעםאבי.יעםקרראשרהדברים

לחיות,עלישהוטלהימים·מעטאתשםומסייםבסתר-פנה·מתבודד'והייתיאדם

המדעיתבעבודתזאולםהכי.כלארגםהיתהההתבודדזתאמנםאומר.היה

עליו.שאייםמהומכלובחלוםבהקיץאותושהבעיתמהמכלסתרהמצאכאילו

דבראבלז.ז.עבודהעלשדברבשעהרקהתלהבלחייוהאחרונהבשנה

האתגליא.אלמאשרהאתכסיאאליותרטבעועל-פינוטהבהיותומעט,רקעליה
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שכמעטדברים,עלשחפרקדמונים,עבריםמחבריםמזכירהיהה"סדד"בבחינת

נפירדשיררגילשהואכמואצלן,רגילדברהיהסוד""וזהגליא.לאלפדמיהדלבא

להתנסותצריך.דהייתישבסד,ךסודהיתהבה,שעסקזו,עבודתואולםהואב"ע.של

והראהבחדרחדראזאותיהכניםהואהזה.הסודמןלישגילהעדבסירנות,בכמה

פחדתלאפרטים.גםן.הוסיףכלליםכמהעלליספרעבודתן,שלבה :Eאבני-האתלי

שפןאשרהאדרעםיחדנולדשהוארבר,הסתכלתיבעבדדתדאזהסתכלתיובאשו

הלהבממראההפלדה,ממראהתמידבהןהיהאשרעיניך,הוחזק.העברעל

החזון.בארו-רחוקבאדרהןגםוהאיורפתאוםהדדלקדהטמון,

עלאזדפקחזון-החייםגםאבלגדולה.מדעיתבעבודהגםישהחזרןמן

חייוכשנדתוהתעצםנעורשבוהמשורררב.ונכח-ברדיצ·בסקישללבו

ה~וןחלקיותר.דחוףנעשההואכאילויותרדחוקנעשהשהזמןוככלהאחרונות,

חייובימיפרקיםוכמהברדיצ·בסקילחייהאחרונהבשנהנכתב"מרים"מהרומן

שאמו(טרילוגיה),משולשמרומןאחוחלקאלאאינוכולוהזההוזמןהאחרונים.

מעיו-המחתלבראערדצריכההיתההרומן,גבורתזן,מריםלכתוב.ברדיצ·בסקי

לבידלשדייץ,להתגלגלעודעליההיהדמאודיסההגדולה,העירלאודיסה,חונירד

לתארהמספראמר'אלהחייהתארואגבורבדלוציונרים.סטודנטיםחברות

עםבחו"להרוסיםודנטים 1הסטחייואחו-כןמשביליה,,וחייברדסיההגדולה.העירחיי

ובקשתובדתתעיותאחריעדו,צריכהחיתהמריםהרבולוציונוים.שלחספוסים

והיקרה.החביבההיחידה,ועדתהלבעל-טרגיתאהבהבסבןלהסתבןדרכים,

כפיברומןמריםשלהסוףשוייץ.מיאוויבאחדלמצואצריכההיתהמותהאת

מצד.זי.תורגםחייהוהמרת,החייםלסודויתורדמלאמאדהאלגיעכשיו,צ·ורתו

שאפשרכמהעדלקצררצההואאליו.שהקשיב.והמרת,החייםלסודהמחבר

עדהשטחאתתחתיוקיפלהואעצמו.כורמןגםניכרהזההקיצורלוגמור.

ורזים.רמזיםאגדות,סמלים,דרךהרבההחייםאתוהשקיףשאפשרכמה

אניהזה.הרומןעלחיתהעמיברדיצ·בסקישלהאחרונותמשיחותיואחת

חוליות-חיים,כמהערדבולהכניסיריעות,כמהעודעליזלהוסיףלברעלזברתי

כשכברלרומןברדיצ·בסקיהכניםהאלההחוליו1ימןקצתכחסרות.לישנראו

מלאן-גםנראההאלההפרקים-החוליותמןבאחדיו.דלאממנהאשרהמטהעל

בדריצ·בסקי.שלמרתולפניימיםשלשההרומןעלונוסףנתחברזהפרקהמות.

הטפרםייםמןקצר","רומןאחו.ספררינושאגםאותוהעסיקזהזמןבפרק

פרט~י.לכלתכבואתליסיפרטיולבשעתבמוחו.נשלםלברדיצ·בסקי,נידתו

על-פיורקאותן,ולכתובהשולחןאללשבתכברשאמרזאת,גםליסיפרהוא

הפועל.אל·חדנויצאלאמקרה
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למניעיםזהירחזרזזאלהבחיי.ן,אזזרבזהלבדלכאדרה,החיצזנייםהמקרים,

התקרבזשבאזקריינה,בפרעזתהזאגםשנרצחאחיד,·זניתאנידאלמנתפנימיים.

זך 1חזכלאתבזעזרוזגםהטבחמגילתכלאתבזעוררזהלפרלניה.ובאראז

אותרותקרבבדשתתגברהרחמיםמדתמפנייראגםהזאחיינז.שלהבלהות

שיזבלכדילהם,מחזץלע·מזדמהם,להתרחקאמרשהואכאלה,חייםאלמדייותר

·ואובדחדלןשהואפעמים,כמהלדנדמהחמור.דיןגםולדונםלהםשזפטלהי·דת

גדולה,בהתאכזרותשרקזה,חופשחזפשך,אתוארבדהולןשדדי-משקלך,את

נפשך,עםאין-קץמלחמדתשלשנהוחמששלשיםנמשןעצמועלשהתאכזר

לויקרחיההזההחופשמשמר.מכלעל~דשמרתנאי-החיים,זעםהחייםעם

אחראבדת,מדרשתאחריחבהשלבטיחבליפניה,בלית,דעהחופש :.מכל

נתוןאותונשא :מזהזיזתרגבו,עלנשאהזההסבלאתכיאףהידרשן"םבל·

ולבטלו..הזההדין«"גזראתלקרועיבדלהיההלבקריעתעםורקלבר,

תמי.דחיי·יאתהעשירהדגםתמידחייואתשמלאהזדשכנפשך,ההתאבקות

הקץ.אתגםכנראה,שהביאה,זהיאקצה,למרדםהגיעהכאילו

אזלילמשכב.נפלברדיצ'בסקיכיהידיעה,אותיהבהילהחשדןמימיבאחד

אבלבברלין.ידידיולשאראותוהדויעשלאכשםזה,דבראותי·מודיעהיהלא

נקראתיברלין.אתאצאשלאלעכבני,רצהוהואלעירי,לשזבאז.התכוננתיאני

היתה ..משחשבתייותררציניהזאהדברכילי,נזדעשמה:ובבואיביתד,אללברא

מוראיעלהבלגתיחיים.רזחכלבליאחדיםרגעיםנשארזהזאהתקפת.,.לב

שללבית-זיז"קוראיםלשלזמר.ושאלתידאימותשלפניםבלילחדרוונכנסתי

כבפשר.ורשומהההתקפהדבראתליתארהואהקצרה.תשדבתדחיתהונעלה",

"עדרהגל.אתלפרקיבדלאינודהדאעליונפל.אבניםשלגלכאי·לדהרגשלדהיה

עמיכמרסיהיהשהדברממני,דרשדרזשבכל-זאתעודד".אהיהולאאחתהתקפה

בברליןלהשארבקשנירכןלמשכבנפלכיביזתוהקרוביםלידידיזאפילזאגלהזלא

נפשך,אהבהכאשרה"סזן",עלשמרתיהמחלה.תדצאזתאתשאדעעד

שנדמהשערתהיוכך.על-ידירפתהלאהמחלהאבל ;נסיעתימרעד~ודחיתי

שחיתההנסיעה,עלולדברלחשזבשרבהתחלתיהאלהבשערתלו.הוקלכאילז

לעמדו.בכחךאידאחרוןכבסידן :כאומרכן,עלהקפידזהזאמאהנחצרה

שנמצאכתביך,שלהמד"לאתצאתילפנילכיתדלהביאובקשביסלחאחו-כך

שלבמצבאותרמצאנוהמד"לעםאחו-כךאצלובהכנסיבברלין.אזהואגם

גמורה,הבטחהדושמהמד«למא.דהונהזרנובמטתדישבהואגדולה.הקלה

להבטיחמשנינך,דושושדביבזא,שלאמקרהבכלנתביוהרצאתאתיגמדוכי

עבודתועלהמרל"בפניגםדברהפעם-איש.לשרםמחלתוזבונגלהשלאלך,
i 1" 
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לאהאדם,עליודה·תהיה,אשותהיהאר,ה,אםלסיים.ערדשעלי.זהמדעית,

טעןכןלבני-האדם.תתגלה~ולאאזתהדיבלע.החדשן·ריבואשיחוזריתכן

רעיםעלדברועדרהאחרזן.כנקוש-הצלהבדנאחזזה.ברעיון·נאחזרכאילו 1

זנפרדתיהמולעםביחדמחדרוכשיצאתיכדוכן.דידידדת.ברעדת-יודידים

אותי.וקראשבלביתי,,ךלשזבברליןאתהיזםל,מחותלעזובמנתעלממנו

שעד"בכללושדאגרען,דנויהיהביחידו.תעמישזבוהדברים,שאוביד

מחלתו.על-זבולאישאספולבלביקשזשזבאותז.לזכרובקשניחרא

לאלמחותךכשמת .•מחלתועלהקורניםהידדייםמןאישידעלאדאבן

רוקליחדיים.אלאמזתזעלאףוצרנו.אתרהרקיוושהכיורבני-ביתר,הדויעו

אורנך.אחרי.הלבדייחדים

חר"ןי.



ניימרקדרו

ניןהיחידיחתיאולוגהואאוליג.ולואיתמחותונעצםחיההוא

העיקרים"תולדותחראהראשייםספרי·ימשניאחדבימינו.עבריתהנותנים

הואשברתרע"ט),-·תרע"גאודיסח,"מוריה",הוצאתעל-ידי(יצאבישראיל"

להאמיןבליבהלהחזיקנוכלשלאלדת-ישראל,עיקרי-אמונהשישהיס;ן,ן~לעומד

כשאלחהרבההתלויהב·מחלרקת,כמהזהשבריההיתהזרעיקריםשאלתבהם.

בהשקפת-העולםזהאוזהחלקבהדגשתבישראל,והמעשההאמר.נחבשאלתאחר.ת,

חופש-הדעותומימי-שלה,רבאי-הרצירנליות 1ברציונליות·וגם-היחזות,ש·ל

תאלשבאףהאחרונה·ובתקופהבעיקרי-אמונה,לזלזלרגיליםהיינוחחשכלחשל

בדתהמשתקףלרוח-האומההיאכףנתנרדת-ישראלעלמדבריםכשא·נ·והעיקרים.

·ונעלמיםהחברייםוחלומותיה,תקרותיהלשאיפותיה,בה,שנשקעלכח-;חיצירחזן,

זכיוישהלא.רמי","המוסרא·ת.הזאתהדתשלבמוסרלראותשרוצהמיישבלבנו.

דתשלחשבונהחושביםאינםאלחרבידאלהנידאולםזה.לאומיל.מוסרשמתנגד

הזח.החשבוןאתע·ודחשבנימוקאולם ..עיקרי-אמ·ונחשלזחמצדזר

אצלוהיא;היחזותהתפתחותהיהדות.שלהעיקריםתולדותאתכתבניימרק

דחרנחרבגבשוהיחן.ןתשלהעיקריםת.רדעשליסודיות,אמונותשלהתפתחות

יאשיהר,בריתברית-סיני,.הןהבריתות-השוניםנספרי-הבריתבפעםפעםזכדי

 1מי,וחדבספר-בדיתלדודותוהנחתהמבטאהאתמצאהמחןאחתשכלברית-עזרא,

תרות-נהנים,וספדמשנח-.תןרחספדהראשון,"ספו-הברית" :אלהספרי-בריתרעל

והאמידות,הקריאות :ספדי-בריתעיןמנימוקמוסיףספר-הקדושה,עםביחד

-בה,שמהספררגםכנסת-חגד·רלה,אנשישתקנווהקדושותתפל.ות i:·רחבדכ·ות

יםכלאמה-רבתמאעלהואשבחםוהמחלוקתהאלחספדי-חבריתביןזהחבדל

הולכותארהיחזותשלהיסודיותהאמונותמןונמשכותהיוצאותדאמונרת-אחר.ןת,

הראשונים,נספרי-הבריתחכמיםשמצארההבדליםכלעלעל-ידיהן.ונדחקות

בעיקרנמשןשניימרקלבית-מדרשו,והקורניםזןהרילוחרבהעלי.חםשע·מדוכפי

חרא.בית-מדרשואלאותם·ומושךעובר.שחראאוכשתיקח,עובדחראאחריהם,

אליסודית,אמונהאלאצלונמשןהכלהעיקרים.תודתתודתן,אלאותםמקרב

היהדות.שלחשושיםאדח

אינםהיהדותשל-אלהמעיןגםמוצאהוא ~יםיעשמההעיקריםאף 1 1 
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-ההיסטורייםהעיקריםואףאמונה.עיקרישלתומגלתהאמונה,עיקריאלא

תרחתפתחאלאנם 1אי-ומעשייםהיסטורייםלמחרתיים,העיקריםאתמחלקהוא

גזומיםבהשתתפותהמהותיים,היס·רדיים,העיקריםאלאאינםהםעיקרי-אמונה.

היסדזיתחאמזנחאלהיסודית,תרר·ת-חעיקריםאלנמשןהכלידועים.היסטוריים

היחזות.שלבעיקרי-האמונה

כאילוז·ידתבמינה.מיוחדתראיההישראליתחדתהתפתחותרואהניימרק

עליסודיות.ואמונותדעותתעביקביסודיות,ובאמונותבדעות·מתחילה

בה,והתחדשותחד·ושכלמקודשלה,הראשיוהעורקדתכלראשיתהדתי,המיתוס

מתנגדחראוכל,מכלעליזלדלגיכולאיבד·ואםהדת.עלבספדוניימדקמדלגכאילו

זרדאחדי·ייוחכמיונביאי-ישראלנדשנלחמוהמלחמהאתהואודאהבכל.לד

מפלא-העולמים,חנדנעחיים,המנדבנביבםאתממנו,שינקדהיניקהא·תודאהואיבד

עםהתהלךשנדמיעד-הע,דחלקשחראשלהם,והמליצה.המשלשלהיעראת

השפעהניימרקאצלנכדתהמיתוס.אישהקדמון,חתמים,החושבמחשב.ותיו

.הודתהמדפשםהדת 1חיהדבעליחכמי-המערב,ויתדןהכמןדחשלמהיהדותידועה

אמדבדת.שלדעות,שלצרוףאחוצו.דףאלאאצלוהיהדותאיןועל-כןח"צדופה",

והנחתםהתגלמותםהאלה,דהאמדנדתהדעותתעביקראשיכיסודאצלונוסףאולם

דבתפלדתבכרכרתבאמיד.דת,בקריאות,ספרים,שלשדנותנשכבותבספרים,לדדן.ךת

.שלהזאתהמדפשםההיהדותבתרןגנרליםהדףבלימציבכאילוחראדכדדמה.

ממשיים.יסודותמעידלהבדתןעיקרים,בהקובעחכמי-המערב,

ושבמזרח,שבמערבאלח·מישראל,למשכיליםנעיםחיהחםבמ-בןמימי

דבוי-אמרבה.עלמצרההזאתהדתשאיןלהגיההישראלית,הדתבסיסעלהעומדים

·ומוציאומפרקשואל·ניימרק-"ירושלים"בספרדבן-מנחםדבריעלנשענוהם

ש"איזהאומר,-חרא,דבריואלאותםלקרבפשוטם,מידיאלחבן-מנחםדבריאת

דקאמונה,שלמצרותקדזובדתודאהביימדקורהבהלהאמין",מצדההיהדות

ומחשבות.לדעותויסודותעיקריםקדנחדואה ;זעותעלצורים

אזמראיבדהואממש.תרטמגוד·ממש,עיקריםניימדקלפיהםהעיקרים

בעיקרי-אותםמוצאיםשאבדכפישלהם,החיצונייםהסימניםעלאפילולרדתו

עיקרים,להאיד"היהד:ותכיגייגר,אברהםשלזעתרלערמתאחרת.דתשלהאמרנה

חכ·פירהאשרזכר',נצחיתלאמתבפומבישחדכרז,,,יסדזזת-אמונה,להאידכלומד,

ניימדקמציגהדתי",הצב·דדקהלמתוןבהםהמכחישאתמוציאבהםהספקאו

אשדשבט,אזמשפחה,אדאשה,אואישבכםיש"פן :שבתורההפסוקיםאח

הצדבווכד',החםהגזיםאלחיאתלעבודללכתאלהינך,ה'מעםהיזםפונהלבבו

מתחתשמדאתה'ומחהחזה,בספרהכתובההאלהכילנו
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אלותככלישראלשבטיימכללרעהה'והבדילוהשiנים,

 .)'כ-י"זכ"ט,(דבריםזה"ההותךהספובהבתוכהבוית;ד

מוצאבהםשהכופרהעיקרים,שלכזהחיצוניסימןעלאףותר 1לראומראינוניימרק

מהותי,סימןעילמורתושאיברשכןומכלבית-דין,בידייראםשמיםבידיאםהכלל,מן

יפוי-כחלהשהיהאספהעל-ידינצחיתכאמתבפומביהוכרזשהעיקרפנימי,

הואכאלה,אספותהייילאשליהדותגייגר,שלדעתובגד.הכלל.מאתוהרשאה

-עםברובשהיווברית-עזרא,ברית-יאשיהובדית-סיבי,הבריתות,שלשאתמציג

שלדבאמזברתבדעותעיקריםכקביעתהאלההבריתותעיקרניימדקודאהכאמור,

בקריאותהיהן,ות,שליעיבוהשבספראלאבלב,ןזהולא-ישראל,דת

תפוצות-בכלשהתפשטוהגדול.ה,כנסתאנשישלוכקדושותובת·פלותובברכות

שכיו!:!,אחתכשעהיחדי,ו,וכולםשלהםבכתי-כנסיותמתכנסים"שהיוישראל,

סימןמעיועודרואההואשמים",מלכות,עולעליה~קבלוכמקדש,עבודהבשעת

ישי,מחההעיקרי·הספרגםהאומה".שלמאמין""אני"אמירת :עיקריםשלאחד

 nיפוי-כעלכטענהה"כאקובץביימרק,שלדעתולפיה,וא,ה,בשמהספר

מןאפואישבוגםהיום".עדבוומדריםזה,ניפוי-נחהרד,ו·והכלאבטדריטטיבי,

ספר-עיקרים.שלהפנימיהמה,ותי,היסודי,:זסי.מך

נתחדשוחדושי-הלכותדהרנההעיקרים,אחריניימרקאצלנמשךהכלכך

עלזנווהמחשבותהדעותמךלכמהגמורשנריכאןישזה.יסודעלאצלו

מהלכות.כמטבעותבספרותנושנתקבל,,שלבן,הרוחניתההתפתחות

ב

הואחדשה.חקירההעתיקיםש·לנרהספרותמקדר,ותאתכךע"יחוקרביימרק

כתוצאותתמידלבושבראות,יולכשת·ובימאועיקריםאלביחסאותםחוקר

מגלההואכימי-הביבים.העברי·תהפילוס,ופיהשלנעצם,מחשבתיותמופשטן,ת,

ביותר,פלפוליתגםלפעמיםגדולה,עבודת-מוחכיותר,העתיקיtנרת 1במקורעודכאך,

מחלוקת-להוהביגודבלבדיםכלאמובת-המאיסדועלאסכולסטית.כמעם

אמונהאםבחלקולאאזרגםהאחרונים,הגאוניםבימיבישראלבעיקרשבגילתה

נימי-חכמי-ישראלבידהיחידיהיהשהואהראכ",ןימיעדלא,ארעיקרהיאז·ו

בישראל.הרוחבתולדותשלםחדשכביןברבההוא-לעיקרזואמונהששםחביבים

'\ומבארולאחור,לפניםרביםובתיבותדרכיםעםגדולמהלךכןעל-ידימגלהה:וא

הארון,גניזתוע.ביךשבירת-הלוחותדעביןבכללהבריתותעביךזהמהלןבזל-ידי

שקלים,(יר,ושלמי,גנזושיאשיההקד.מונים,החכמיםכידיחיתהעתיקהשמסורת

הישראליתהבריתשד·מרימצדלההניגוד'ואתהזאתהאמרנהאתרואההוא .)ו"פ

ראשונים
ראחררבים
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זהעלברנההואבישראל.הר,רחבחיידגדולחשובכגורםוטהרתהאלחיםעם

הליכהנשמהלכבכיומצא,בקש(ניימרקהגדולהמשבחבביןאתגםהרבה

גדולהחיתהזהבעניךהמשנהשלוזהירותה ,ולאמגשמילוכזזאי

ים.כאלמלזכרובששיפסוק,םושהאבימהבאישעדכל-כן,

לרעיוןגדולהסבבהזרבאמונההיתההמשנהסדורשבזמןהוא,הזההחזייייטעם

לגמרי,היהדותמןאזעודבסתלקרשלאהחדשה,האמונהשמליצימכיון:זאחדרת,

למושגמאדהדומהצרכן,כלכילתי-מוגבלמושגעל-ידיישעושלמקומואת"קבעו

 . 1המשנהלאחדותמוכרחתראיהבזהורואההעלי,ןן")זrמלאך

שלהעיקרתרות-הבריאה,גםלוהיאאמונת-המלאכיםלניימרקשהיאמה

שלחקירותיולפי·ואףהדתית,היהדותבניןימיסודיהואזה,עיקרהעולם.בריאת

השקפתהיהדותאבלהתקופות".מןתקופהבשוםמחלוקתבזחיתה"לאביימרק

בשאלותהרבהמלכתחלהעסקהלאהיאביימרק.לפיוממקורה,מעיקרההיאהחיים

זה,עיקרלידישבאהעדהתפתחותשלתקופותכמהעודעבודולכןקוסמול·וגידת,

שלהיסודותיסדראלהראשי,העיקראלמהודק"הגיוני"בקשראמנםהקשור

בכלזה,בעיקרגםאפוא,יש,יחי.דרוחבי,אלמציאותאלהדתית,ה:יהן.ות

הנמשכתיד,זעה,תבועהמראש,הן;'נועאלהיסו,דאלקשורשהדאהאימיץהקשר

קביעותלידימגיעשחראעדשלמה,הנחהמקבלשהואעדזורזתכמה

שלהגדולהיכל-התועיםאלעל-יזיזולבואברגםלאחוזאפואדאפשראמתית,

לוקוראשהואזה,עיקריסודעלניימרקמחדשהרבהאמובת-הן,ורדת.זtתפתחזת

כשהואחדרשירהםמזהפחותלאאולם ;היהדותשלפנימי,מהדתי,עיקר'מקוםב,כל

שהתפתחותםאלה,אלחיסטרריים,בעצמולהםקוראשהואהעיקריםאלזנגיע

גורמיםבהשתתפותהשקפתו,על-פיגםחיתה,המהותייםהעיקריםמתןו

ידועים.זtיסטוריים

מקוםוהבצרות,היחזותשבידהיחסכיחודנותןיגולואיתהלביימרק

שלתויוטסיהההתפתחותהעל-דברגםתמידשדברהוא,הרכה.בדלדרוש

לכל"המשותף'זהאתתמירראהזהכיסודמוחלט.יסודגםתמידבהראההיהדות,

ב"העתיד"~ועתידותיה""היהדותבמאמרו-הדתיתה;יהדות"תכונתעלההשקפות

אחיאסף"ב"לזחהיסטוריים""כחדתכמאמודוכןרביעי,ספרהררזזיץ,אישש"ישל

יחיהרוחבי,אל,ןהמציאת-המהותייםהעיקריםחמשתהיינו,-תרס"ה,לשבת

החוליותשהם-בריאת-העולם,ועובש,שכרהאדם,שלהחפשיתנחירתונבואה,

הזאת,השלשל.ת . nהמוסןי"המוברתאיסמוסשלהחזקהכשילשלת:זראשי,ות

 '.חספרכ:כרו , Hם 5נ"מקחמש;ה•'"אחודתמאמורראה 1
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להתקייםומוכרחהלעדמתקיימתיחיהרוחני,אלוהמציאותועירןהיאשראשיתה

תעדותנו.גם-אחיאסף'ב"לוחהנ"לבמאמר-ביימרק,לפיהיא,זאתלע.ד

בשלשלת-הרעי.רךהראשיהרעיוןלגביהסכנהלעד.שתתקייםאל,ישורדתעת

הרבהכאןעמדהההיאליהדות,לה,ביותרהגדולהאפואהיאהיהדותשלהזאת

 1הבצר-רתשלוברעיונותבדעותמלחמת-תנופהוגםמלחמת-מגןונלחמהנפשהעל

הנוצרים".תורתבגרגדולה,היותרכ"מחאהבתכבהמשנהיסדואתר·ואהניימרק

שלחדהבוצריםאשוהתורה.חלקאותוניחדרלהטעיםלכך,צריכה·חיתה"השעה

"להטעיםגםצריכיםהיוחiיהרדיםשבתורה".החוקיותחלקלבטלן,זעמםחציבו

מהםאחדוכלבהאוחזיםשרביםלטליתעתהשחיתהשבכתב,התודהפירושאת

ל"עיקר",אזהי,חשבעל-פהתודתשלהעיקרכונתה'.'בטהרתשלי,כולהאומר

היהדו.תתורתשביןביחסיםרביםחשוביםפרטיםביימוקמגלהזהעיקרומצד

 . 1והנצרות

אתהמאמינים,מןאפילוהאחרים,מחוקרי-העיקריםיותרמדגישביימרק

אותרמבליעיםלמשל,.חרמב"ם,פילוסופי-העיקרים,ש.בעל-פה.תווהשלהעיקר

היחסמלבדלעצמו.מיחדרדניימרקהשמים,מןתורההעיקרבתרךאחו,עיקרבתרך

הנצרות,.שלורעיונותוערתאלביגדובתורה iעיקרלגבילניימרקשישחשיבותשל

הזה.העיקראלפנימית,עצמית,מיוחדה,קרנהגם,כבראה,לניימוקיש

המחשנ.;זההגיון,שלזוה,כלההשלהיהדותאלתמידברוחוקרובהיהביימדק

והשיטה.חמופשטה

ג

תופסביימרקשלבהשקפתו

כלל.מקוםאצלותופס
איבראוהדתי-עממי,היסדומאדקטןמקום

נעשהכאילוהכלדתית.תוממיתכלכאןאין

בעשהיד.רעה,שיטהעל-פימכדון,בכו.ונתחדת·ובתולדותהאנושיהרוחבתולדות

ונעצה.תחלהבמחשבהבעש.החכמים,ארנביאיםנהנים,על-ידיניריםכמו

כמעםאיןשלוהדתבהתפתחותאולם ;להתפתח.דתכתריםלפעמיםקושרניימרק

שלאמסקנותמהרצאתההגיון,מפתוחרקכאןישה"חתפתחות'.'מןכלרם

עצמה.הדתלאאבלהזמן,במשךמתפתחהדתיןוהגיהשרקדומהנתחלה.נודעו

כ·ולה,הגיוניתאצלוי·רצאתכאילוישראלדתישראל.בדתזאתדוא;ן;הואובעיקר

חקירה.יצירתה,מראשיתכמעטכולה,להיותהיאדומהשיטתי.ת.מחשבתית,

דתית.פילוסופיהאו

 '.בחוברת '.בכדך /'כt?קם"נויי;:-ר""ובשהובאובדוחראה tננדרזמארחשוב . 1
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השניהראשיבספרו.להרצותניימרקנבואכימאליו,מונןכאילוהדבר

שסיכלי,א.הוצאתעל-ידילאוד(יצא nבישראלהפילוסופיה"תלןךןתאת

 'המחקריםלכלכוללתפתיחהנרשישהראשון,הכרךרקשע:הלפיבאמריקה,

בכתב-י.דהמחברהשאירמהספראחדיםכרכים ;הכרכיםעשרתבןהספרשל

לפניהמחברהדפיסהספרשלהראש.וביםהכרכיםמארבעתעודשלמהלאהרצאה

זעםפילאזאפיעיודישעןדעו"געשיכטעבשם 1כוכיםבשניבגרמניתשניםכמה

הואהראשונות.ולגב·ולות-הןתהדת,לגבולותמידבכנסהואמייטטעלאלטערס")

הבחשמההיאישראלדתשל"מקדרה :בפסק-הלכהספרואתמתחיל

דתבכחיבתישראלדתאתלסמךאפשרהדתותשאראל"ביחס ,"תיעירבה

בהכרחשיטתית,השקפהכבחיבתו"דתעי·י·נית",הגיונית,זzזי.טתית,

(גםדבריועלעצמוביימרקמוסיףבערן",תטשפומהבחשמתולדותהיא

"הנביא,עצמו).ניימדקשלהיאהאחרוניםהמשפטיםבשניה;מליםהטעמת

יאה,בבהזכתותאהפשיטלהיהצוידבקהל,נבואותיואתלבשרכשבא

כמוכאן.מתגלחנבואתו".התלבשהשבהםרהחידות, 1המראותמכללן,שבאה

הדתאתומפשיט;ן;דתי,התוכןאתתמידהמבקששבנימוק,התיאולדגמקדם,בכל

"לבוש"באותודתית.לדוגמהעיקר,לאיזהלהגיעכדיהפשטה,אחרהפשטה

שלהמובהקיםמהחוקריםכמהלמשל,אמר.ו,לנבואהאשרוחידותמראותשל

הבבואהבצורתדאוהםניימרק.בר.משמוצאלגמריאחרסימןלמצואוזמנו-המקרא

האחרונים,שביןביותרהחשובים·מדאחדוע·דוהתוכן.שלשלםגלוינטיר,

בספרואזמרוהחוק,הנבואהשביוהיחסאתגםהרבהשחקרם,הדוברבהרד

היהלנביאי-ישראלכיניימרק,שלמהשקפתוממשבהפךישראל",",נביאיעל

לתורות,מוחלטות,לאמתיותמסוימה,לשיטהכובהבליחיים,"תנועה,;ן;כל

.ברצויים,חוקרי-מקרארקולא . 2תמי"דהחדששלאנשיםהםבכיאיםלעיקרים.

יודעתשאינההנצרדת.לצדנביאי-ישראלאתלהטותבלבםכ·ונהצפונהשאולי

אלאהמוחלטות",ה"אמתי·ותאתהדוגמה,אתדוקאיודעתהיאכיאםהחוק.את

למדיםהנבואה,שלזזה 1לפרשכשמגיעיםהכללית,הרוחבתולדותחוקריםאף

פתיחהעםרצודה)(חרובדבענויתהשניהנדןנייובןק 5שזכעזנונויצאונינתים . 1

בית·ובררשש;חזכםייםיםחנות(הוצאתתופ"םפי?ו?פיההתארים),(תרותישי 5השכוו 5

ה·נדזכנית.ובההזצאהישי 5·שרכוןכחן),שונחהשוברא?כעריכתנםינםינםי,ובנים 5

 , 1922שנ•ח,ובהדרוהםינ•ננז.זכוהר,ב.צ.י.הרצאתפדאפעםעז","א•זואעום 2

 . 8-7עובודים
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 '.אסדר :ב·ח'ןק , 1922 5הנ"ההוצאהרויםעםנשאפםעז",

אתלבססדאמודה,מצעדתהרןתלהפילוסופיהאתלהכניסשאמורהביבים,
פילוסופיים.יסדד·דתעלן.ןקאהדת

הספראלהים","דע·תאתלכקושבהושלשעשריםלפניביימוקכשבא
ה"פיל·רסרפיהכמאמור-בובפלדשלבישראלהדתיתהפילוסופיהתדלדרתעל-זבו
פילוסופיתשלמושגיםשניבידלהבדילביימוקידע-ז/נוןב"השלח",הדתית"
"הבסי·זר-הדתיתהפיל·רסדפיהשלרגיל"ה"המושגהואאחדמהםדתית.
הסתירותאתדלישבדתאיזועיקריעםפילוסופיתשיסהאיזושלעיקריהאתלאחד

השקפתנולפיבירתוחראצוניימוק,שםאומוהזה,הרגילהמושגשביביהם".
"המ·רשגלדקרואשהואהשבי,למושגאחו,למושגנוהס·הואנדלכןהזה,בזמן

שםאומוזה,במרבןהrדתיתהפילוסופיההדתית".הפילוסופיהשליעסבה
התחוללותהתנאית,הדלשיפוס ,,ליפהוראבי"ההיאניימוק,

ביימוקקרואדתית,(פילוסופיהוכד'היסטורי"מניעבתוונחהוכר,.והתפתחותה
הפיל.וסופיהכישם,אומון.ניי·מוקההיסטוריה!")פילוסופיתשלבכבדחלקהיאשם,

ן.השאלדתה·מחקויםאתמקפתההיסטוריהפיל·דסדפיתשלמקצועבתווהדתית
המשפח·דתמתוןשיצאהבעתהאדמה,שלראשיתה :ההתחוללותא) :האלה
האדמה,שלתידבומקדה·תובומהאעל-דנוזtשאלה :וכר'בגזעלהב.דתהקוד
 :ההתפתחותב) 1בטהרתההדתהזמןנמשןהושתהשמהםהיסודותהי·יאשו

החיצוניים,המקויםועל-דברהדתשלהrפבימינח-ההתפתחותעל-דברהשאלות
על-דברהשאלות :והעיקריםהמהותג) ;דכ.ן'התפתחותהאתשעכבראדשהקדימו

-דבמהזהאתזההםמשלימיםבמהלזה,זהיחסםהם,איזהע.יקרי-האמרנה,
השתתפותהעל-זבוהשאלה :ההיססדויהנחד) ;רבד'זהאתזהסדתוים-לפעמים

עכבתאדהדתהקדימהמזהדבאיזדבמההיססדוי,לגדיהאדמהשלבהדיתההדתשל
דתהשאל :האדמהאופיעלההשפעהה) ;האדמהשלהמדיניתהתפתחותהאת

חדוהזמהדבאיזדאידהא·דמה,שלבאפיזtגלדילידיהדתבאהשבדהאופןעל-דנו
המדעים,הספרות,הת·פתחדתעלהשפעתהעליהם,הטביעהצווהוראיזרהחיים,לתרד

עלההשפעהיי>י 1התפתחותםאתעכבהארהקדימהמזהבאיזורכן',האמבות
ן,הבהדכ·ד'.עולםלדתלחידתהדתשלסגולתה,על-זבוהשאלות :אחר·רתארמדת

בישראל'"הפילוסופיה"ת·לרן.ןתביימרק'שלספרדעללזרןעכשיובבראאם
הדתית.הפילוסופיהתדלדדתעלדןשממנהלפנים,ביימוקשלזדמנקודת-השקפה

שלליגוההמ·דשגכדיערדלאאםהגנרלים,אתבעצמוצמצםחראאידבואה
עיקרייעםפילוסופיתשיסהאיזושלעיקריהאתלאחד"הבסידןהדתית,הפילוסופי.ה

זה.למושגמאדקורבאדפןבכלהבהשביניהם",הסתירותאת.ד·לישבדתאזי·י
הנסירן.לגנרלמאדקורבנמצאהדאבישראלהפילוסופיהתרל.זרתעלספורבכלואכן

 ilי

הגיונית.שיטתית,הביאהיאת.דהיאדת-ישראלכיאחרת,דדקאממנה

 • 1המופשטתהמחשבהמןמעסאלאבהואידעיונית

 ,דת-ישראלשלהתפתחותהשתדלן.דתמכידןכיההנחה,מןיוצאביימוק
הבתהמתדל·דגיה,בגדשלהמלחמת-מצדה"זכודנדתהןהתפתחותה,ימיבראשיתעדו
שיליסדוהעל ."הורובהבשחמכהמתדלדגיהבגדמ·דצלחכלי-זיןלןאיד

זכודבד:תהןדת-ישראלש·להתפתחותהתדלדדתכילהוסיף,אפשראוליזדהנחה

המיתולוגיה.יביןהדתשביןהקשרת.לייאלההמתרלדגיה~גדמלחמת-מצחה
לציירבכלללנוקשהכיעדהדתות,שלההתפתחותתולדותבכלאמיץכל-כןחרא

שלרהחיר·רתזזמראדת"לב·דש"לאולישהיא.איזומיתולוגיהבלידתלעצמנו
החושההמיתולוגיהאתהולםלכדשאלאאיננ·וניימרק,בובוחלשכל-כןהנבואה,

חוראמיתולרגי·ות.ובהגשמותובגלומיםבלבושיםבאמתב·וחלניימרקאולםהזאת.

ערמושנביא"במזהכיההגירן,על-פיוגוזר,,ניהגיהכן·ותהאתזנבקש
הואנמחהבהנבואית,להתגלותזוכהשחראבשעהוהברורההבהירהבמחשבתו

בע·דלם-חזיונותשניבחזקת-הידכאילופהמקשוניימרקהנבדאה".במדרגתוערלה
מיד~מזכירהדאה.בחשמרבב·ואיתתרגלתהבעצם:כל-כןקשוריםש.יאינםהר.וז:ן,

על ,'בחלקב"מורה",הר·מב"םלדברי(חכורנהניוממישלזו"תורתוכי
המשניות",וב"פירוש ,'זפרקהתורה,יסודיהלכותתדרה",וב"משנההנבואה,
הרמב"ם·מדגישרהבה ,'זפוקהפרקים",דב"שמדנתשבסנהדרין,"חלק"במשנת

הנביאיםשאר·מנבראתהרבההבושחיתהמשהשנבראתהאלח,המקומותבכל
 )"ה,ןחיבבאב·מתובאישבחיד·רת,ולאבמראהעליומעידהשהתורהן"הרא
פילוסופיהשלבהתחלותיהההיסטוריתבהסתכלותנוהדרןאתלבו·מדרה

ליס·דוקבלשניימרק ,ושעלצעדכלעלזהבספררואיםשאנודרמהבישראל".
בימי-העבריםהפילוסופיםמןאלה.והשקפתהרמב"םשלהשקפתואתספרו

יםוורתשוהגנולותאתהרבהשכרסי,י כ:tיווכועםקזחריףםודרניחרקך . 1

ם 5בחשקפת·חערהראשייםחםרt:כיביםשת 5ששביז 5חחבדאתאףזה 5עיסדחשדנים,הררח

הרדיםחי 5ש ,תוהחםרt:כיב :רים•·חניניםחדאשרנ•םהנצררתים• 5שניחרדחםt:כפיםית,

בסרבן·הרצרז 5שרחםרםיבהיונים 5שי·עו.םיתםאםהחםרםיבהמזרח.עםיויתר

ט·אנשרארננ 5"ררעםפורדאההררםאים. 5שרבו'ם.פשהםרחוסהרפש,חהה, 5שםהם

ליפםיחםריננו,הרצאתועפאוםאציאז'/ארבדדענאםoאנםזייםםענשעזדעסאנאליזעאונו

חםתרלרניiי,רניזהדחשביזניחםנםםאדהעסיקםי 5די . 1עםרד , 1921שכיח)(םחדרוח

נייסt:כעם·דיאיזייםרננ 5"אייננספררמזחיותררעדוזהנספררלהלז,יר 5עםדברשאנידבר
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בישראל"הפילוסופיה"תדלדדתעלספרדבראשניימרקבדתןתפקידיםשלשה

זנידיצאיםהא·לההתפקידיםמןשניםה.זהזמזבהישראליתלפילוסופיה

שלםקשררדת-ישראלפילדסד·פית-ישראל.ומקשריםהדתייםוהעיקריםהדתילשדה

אמנם-השני,חראניימרקאצל-השלישי,התפקידוהשלישי,בלתי-שלם,אד

אבדכאילוזד;התרדפפדתדעל-ידידדקאאבל ;במקצתרופףהזההקשראת;ערשה

דחבדרד.קשדרואת~רואים

ביימרק,לפיחרא,הזהבזמןבישראלהפילרס·דפיהשלזושאדההתפקיד

~היינו,פילוסופית".השקפהמתוןבישראל"העיקרים"תולדותאת"הדצרת 7

כל-כןהקרובדברלןאידעיונית,הגיונית,שיטתית,דתהיאשדת-ישראל:וירז

בישראל.זייעהתולדותשהןהזאת,הדתתולדותאתמלהדצ·רתהפילוסופיהיאל

הגיעוהראשוניםשמחולליהבשעההתחילהכברבאמתבישראל"הפילרסרפ:יה

מד·פשסיםעיקריםשסגנ·וזומכידן ,"םיסשפדמםיוקיעסגנוןלידי

דןאשותפקידהדימאההקד·דמיםהדתביlביעודניימדק,לפיהתחילו,כאלה,

ולאהישראלית.תהדתולדותאתלספרבישראלהפילוסופיהלתולדותהד~

שלראשיתההתחוללותה,היינן,לפנים,ניימדקאותןשהנידכפיאלה,·תדלדדת

תולדותאלאוכד',האדמהשלהקדמוניותהאמונותעל-דברהשאלה :הדת

דדקא.הדתייםיםדקיע ;ן;

ודת,פילוסופיהמתקשריםבישראלהפילדסדפה:ישלהדאש·דזבתפקיד

הזההקשרנעשהכאמדו,שלם.קשרכמעטודת-ישראל,בישראלפילוסופיה

הפילוסופיה"תולדותלספרמקדםהנדתןהדאהשניהתפקידני·שהבתפקידזרפף

העיקרים"תדלד·דתבספרדניימדקמלא:הראשוןהתפקידאת-בישראל"

יסדולמצואמתעמלחראהרבה.ניימרקמתקשהדרקאדכאן-·בישראל"

מהלןכללפיכיניימדק,חראמבידהדת.דלותגבלמחוץבישראללפילוסופיה

אפשרהעיקריםתולדותעםבקשרהישראליתהדתהתפתחות.על-דברדעותיו

בהרצאהבישראל:הפילוסופיהתולדותאתמרצההואאיד"מדוע :שישאללשואל

בבת-אחתשהרצאהלסעדןשאפשראלאערד"ולאהעיקרים?"·תולדותאתאחת

מנסלנדותרשהבישראלהמחשבההתפתחותשלאחדותהאתיותרתבליטכזד

הרוחניתהתנועההתנהגהע·ל-פיהםאשדהחדקים,לתוךחדדודירתועמוקיותר

אתשעהלפילעשרתניימדקמוכרחהטועןדבריעללהשיבכדיגישדאל".
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אפשראמנם"שאםפתאום.מ.ןןהדהדאיותר.רופףדהפיל·דסדפיההדתשבידהקשר
הסכנובמרבןממש.פילוסופיההלאוהתלמדההמקראשלהפילוסופיהעללדבר
עםדקאצלנומתחלתזד!כילדסדפיההעתיקה".בת.קדפהלנרחיתהלאהמלה.של

הנימוקאתהיסבמנמקואיבדדבריואתמסייםביימדקאידכאןימי-הנינים.תקופת
"תדלד·דתספרדלגביהראשוןשה•ואהישראלית,הפיל·דסדפיהשלהשבילתפקידשלד

הקשראתלן.ןפףכדיבדישזהשנימוקמדגיש,כאילוחראבישראל".הפילוסופיה
היועהעםהעתיקה·הישראליתהדתאתתמידמקשרשהוא
(הראיהשנילתפקידשבינימוקמידומוצאאותרמפסיקכמדדהדאהמחשבה,עם

נולהוציא,אפשרדבריוכללמתדראלאהשני,:התפקידאתבכללמבטאאיבר
 .ל)אדשיבהיפיסיליפה·תידלותתאתוצוהלהדאהתפקיד

קימא,.שלקשרןסדפיה 1נפילדת-ישראלניימדקמקשרשילישהכתפקיד
 :.מלכתחלההואהזההשלישיהתפקידממש.נפילדסדפיהכנדארתהודאהשחראעד

מרזרבית";פילוסופיתהשקפת-עולםעלמבוססתהיהדותיסודישלשיטתית"הרצאה
מתוךהחדשותהפילדסדפידתהשיטותכלאתוחדדומקיףדכדח 1 " :ה:יאהכרנהא·רלם

בלבה'מלחמת-הגבהלחידתצריכהאיבההזאתהמלחמה·היהדות".שלהשקפתה
קרואהלבדה.היאה:תרדדת.מכל•תרות-ישראל"רקפגיעה.-חמתלמאלא

אתןלבראבנדנדתהאחדותשהתרדדת.ןפלססד,תיפל.ןתשלהתרדדתכלע·ללהתגבר
להלחםכדינסתד:ןת,היותרבזריותיההאליליותאחדינדקר"הנביאיםפשרה".לידי
מרציםשב:הםש"הגדדליםשלנר",ימי-הניניםפילוסופיעש·דרכןואדמהםבה.

ידועותשהיד·דהסבדדת.הדעותכלאתלתדדת-היה.דדת.בהשיששאלה,כלנוכרח
לתדדת-הי:הן.ןתלסגלןבנדבההיהדות,שלהשקפתהמתוןאותזלבחרןכדילהם,

וברחיושמהלעלינועליהן".ולהשיבלהןלהתנגדאד.ןתדכן,סגנוןכשנדי

זה".דתי-פיל·דסן.פי
חרא:השלישיהתפקידכילפרקים,שדרמהכמרבספן,העיקוהואזה·וכוח

עבודת-זהמצדבאמתהמשיךוהןא r ,lניימוקשלהראשיתפקיןןבכללהןא
דרמהחראכיעדבימי-הנינים,העבריםהדתייםהפיל:דסדפיםשלהגדולההמחשבה

הראיביימדקהפילוסופי-דתיבזבוחמהם.אחדערדחראכאילולא-אחתעלינו
רנותןבקדימהדבריםאתחראודאהונסתרות.זמרתתעלוחושףומעמיקחדדו
להוצאה·צללי-צליליהם.ואתצלליהסאתודאהשהואעדעינן,אתכל-כןבהם
חראחסדדהמיפה.המישדהמשרה,זהק,חדמהדדקאשחסדישדבריושל

עומדהואהספרדי.מהסגנוןכללהמדעיבסגנדנ•דואיןסשקהאתתמידניימדק

!11 
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הואחודררואים.אחריםשאיןדבריםומגלהעומד·ומנצח,עומדוטוען,תמיד
הואהולך ;לעצמועודותראיהלבקשכדימקומותלכמהבבת-אחתכמולפעמים
ח.וכווהדרךזה,בספרדרכובעייקרהיאהזאתהדרךדרכים.בכמה

שלהצאוההאמתצדעלבישראל"הפיליוסופיה"תולדותבספראין
אלפתאומיתפנימיתהדיוחמעיןכי-אםהישראלית,הפילוסופיה·תולדות
הדאטפוסיומחקריה.שאל.וחיהונתיבותיה,דרכי.האלהזאת,הפילוסופיהיתולדות

סדר-המחקרים.כי-אםסדר-הדורות,הספרשלסדרושאיןלניימרק,זהכבר
שניימרקנצחיות,אידיאותאלאזמניים,מאורעותדורות,אנשים,לאבעיקר,לפניו
אצלוהדבריםאיןבעיקרהזמן.השפעתמצדםג-שוניםמצדדיםאותןויראה
בלתי-בנון.אונכוןולא-אמת,אמתשלבגדראלא~וחלוף,שנוישלבגדר

ה

ד mרמיאחדצדהזה,הספרבהתחלתמידנס,עלומריםמדגישניימרק

אומר,הואח. ,,כיהצדאתכראוי,לבאליושמולאשאחריםהעתיקה,.ביהדות

כלשלאפיהאת"המצייניםהסימניםמשניאחדהואההיסטורי,הוכרחזה,שצד

שלה:שפלההאליליותנגדל·רחמתהנביאים·תורתחיתהשבההקדמונית,התקופה
נחרתבעלתתרבותעםעניךישראללעםכשהיהואחר-כךמסביב".עמי-כנען

אשראתהעםגלההוכרחבדרךהזה.הוכרחערדהתפתחגדולים,יותררוחניים

המוסרי,המוברתאיסמרסבנח.בושהיהמהאתהפועלאלהוציאבקרבו,טמוןה:יה

את"לפתחבטיחבושחיתהישראל,ספרותשלעתיקיםהיותרבמקורותהמתגלה
הגיעלאושלמה",מלאהמוסריית-קוסמולוגיתלהשקפת-עולםהמונותיאיסטיה:רעיון

הראשוןהואיהיונר"יהבבלי.ת.הקוסמ:ולוגיהעםבמלחמהאיל.אזהפתוחלידי
קדמונית,היותרבצורתהאלוהלמציאותתיגולימסיקההיאוהאת·שסגנן
ירמיהוזה"..עלזההטבעייהה,וכרחההיסטוריהוכרחאתשהרכיבהראשון,הואן.הוא

מחקרלא.ותו-וכוחשלסגנוןושוב-מדויקסגנוןשנתן"הראשוןגםהיה

הפיל.וסופי-הוכרח " 1צלחהרשעיםדרךמזרע :הדורותכלשל·פילוסופי-דתי
השני,ישעיה·והמבקריםבפיהנקראנביא-הגולה,של"בנבואותיומפותחהיה·דתי

ובמזהשיטתי".באופן·מפרחחהתורת-שבירתבעליהפרסיםאתלהתרכחאנוסשהיה
ב.ויאבספרגל·רילידיהחדשהוכרחסימןבאמררנה·יותר

העצמיתהצ.ורהניימרק,לפילהי,ןת,דומההדתי-פילוסופיהוכרחשלזוצורה

הזאת,הפילוסופיהאתומאגדתמאחדתגםהיאהישראלית.הפילוסופיהשיל
לקרוארגיליםשאבוהקד.ומים,שבימי-הנביאיםזוהיינו,יח.דגםוהחדשההעתיקה

אנושגםבימי-הביבים,העבריםהפילוסופיםשלרזו ,דת-ישראלבשםרק:אותה

ד
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הדיאלקטיהיסודערךאתידעניימרקפילוסופיה.בשםאותהלקרוארגי·ליםכולנו

כל-כךאותהשמבדילזהימי-הביבים,שלובפילוסופיההעתיקהבפיל.וסופית-ירך

-יתהדחוכיהאתהזאת,בספרותזהמעידלמצואעמלוהואהנבואית,מהספרות
שלהאחדותיסודאתלגלותאמרהוכרחשלהזההיסודגלוי·רעל-ידיפי,פילוסיו

דבר-המארחדההעבריתהפיל:וסריפתהספרותעםהנבואית,הזאת,הפסרות

למעלהממנושהבאתימה(ראהשלםבכטחוןתמידאותרבטאלאעצמושניימרק

אמצעית~חויליהנעידהזה).בזמןבישראלהפילוסופיהשלהשניהתפקידבדבר

ה.כלההאתביימרקראהאלה,שניהמאחדת

רואתהואבישראל.הפילוס,ופיהלהתפתחותגדולגורםבהלכהרואהניימרק

א.תבכללהר,ואהלניימרק,הדברחראטבעינכבד".היותר"הגרוםאתכאן

הפילו-ההשפעהשלדמותהשממעטכעיונית,בהתחלהמידהישראליתהמחשבה

להתוכחהאומרהוא,פנימיים.ההגורמיםאתיותרומדגישמחוץשבאהסופית

הואהחדשות,החיצוניות,הפיל.וסופיותהשיטותכלעםהיהדותשלההשקפהבשם

מלחמהמעיןכסדרורואההחיצוניתהפילוסופיתבהשפעהלפעמיםמואסגםכאילו

אצלו·שיטתי.עיוןפילוסופיה,היאגםשאמנםהישראלית,המחשבהרביןבינה

בכללהגיעהבטיחוגםמסתורין,שלתורותהדוחההגיונית,לפי·לוסופיה"הבטיח

הפילוסופיםההלכה".רוחמתוךמתבארותרה,ןובהקבסל'מושאלהשאלה

.עליהםעוליםאלכסנדריה,בתקופתפילוסופי-ישראלעלעוליםבימי-הביביםהעברים

הנגיעהוביןהראשונההנגיעה"בידכייעןהאמתית,חוו-התר·וחיבגם

-רוחךנוחלשףלאתפוקתישורוח-ירדרוח-ישראלשלחשביה

גדולייגםתמידהיובימי-הביביםהעבריםהפילוסופיםגדולי ."הכלהבהמיאה

בפילוסופיה,כל-כךגדוליםהיושלאבימי-הביבים,העבריםהפילוסופיםוגםההלכה,

בימי-הביניtכרןח-,ההלכההתגבורתעל-ידיבה·לכה.מלומדיםלכל-הפחותהיו

רוח-נמשךמדוע :בספרוניימרקהרבהבהשעוסקהחשובה,השאלהמתבארת

-ןאריסטואחריימי-הביביםרבתקרפת 1אפלטוןאחריהעתיקהבתקופהישראל

חיתהולפניו,האלכסבדרוביידידיהבימירוח-יון,אתראשונהישראלרוחכשנפגש

ובידמיתרלר.גית,ערדהיאמחשבתווצררתדבריושצררתאפלטון,ביןנקודת-מגע

בה.נלחםהיההנביאיםשלהמוסרישהמרבותאיסמרסהעתיקה,המיתרל,וגיהשארית

שרוחהפילוסופית,שיטה·רשוםדתיתתורהשרםלך"איןאחרשמצדאלאער,ןולא
שילבתורתוא:רלםאפלטון",שלכרירחולתרות-הנביאיםכל-כךקרירבהמוסרי

בימי-הביבים,·ופילוסופי-ישראלהישראלית,האחדותלתורתסכנהחיתהאפלט.רן

ששארי.תהמיתרל,רגי,אי-ההגירןאתנצחוההגיונית,ההלכהבחברךשנתחבנואחרי

 ..הלבקברקבשארהממנו
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דברכללראותחפץניימרקילידת-חרץ.נעצםא;ננההקבלהגםאמנם

:r שהיאהיהדות.מעצםפנים,במיוצאמחשבהרצדעידןצדבדשישיהזדת

:r בתקדפתהשטחפניעלשנגלתההמאדחרה,הקבלהגם.זבנןעיונית.טבעה

"מעשהבשםהמשנהבימיערדהנודעותתדר·דת-המסתדרין,בשתימקדרההגאונים,

עלדהשניהתזות-המלאכים,עלמידסזה"הראשונהבראשית",,ן"מעשהמרכבה"

ירמיהועםבזהשנחלקיחזקאל'עזערדבמשכ,ןתאלהשתיתדרת-האיזיאדת".

אותזשל"מקודדכאןבישראל").העיקרים"תד·לזדתבספרדביימרקבזה{האריך

בזדר.ןתהיהדותבקרבהקדסמדל.דגיהעידןמהלךאתהמפלשהצדדי,המסתוריהזרם

לפעמיםבט:ןהיהדותש·להמיופיםשבאי-הנחהיהזדת.שלצדדיזרםזהדהבאים".

~t ,חכמי-היהדותקבלןהש.עהשלצרוךישממגד.להתרחקע·דזיכלושלאבשעהליד

יוחנןרבןבדבר.מהססיםהיד"מאזכרחם".בע·ל"כמעטאלהתזוזתהמובהקים

ביחיד",במרכבה"ולאגזרבעצמוהמרכבה.שלהקבלהשלשלתראשזכאי,כן

במעשה-"דלאגזרלפרדס,ואשדןובכנסמעשה-בראשיתשחידשמיעקיבא,רובי

החדשה.האמרנהבגזהמלחמהלכך,צריכהחיתה"השעהבשבים".ביראשית

יצאדבעל-כרחםמנהיגי-הדרו·והחכמיםחיתה,בחרצהההם.בימיםשהתחזקה

המסתדרידת,התרדדתבאותןעוסקיםזהירהא.דפיציאליתוהתרחקותםמהתבדזזדתם

הםהעולם".מן·ולהכחידההיהזדתאתלבל.דעשאמררהחדשה.התורהינקהשמהן

,ךכדח.לשםגר,ןיבבתדרכמעטשדבהאלההתורותאלהתקרבו

כשהחלההישראלית,הפילוסופיהעלבישראלהעידןשלהדכדחיתההשפעה

מתאמץביימרקים.אקוהמצדגםגזולהחיתהבעין,·דלהתראדתלהגלדתכבר

הפילוסופיהעלהערביתההשפעה-מח.דץההשפע.האתהאפשרככללמעטשדב

הקראיתהתבועההשפעתאתהרבהמדגישוהוא-·רעודעזיהסשלזrראשדבה

הפילוס.דפיהאתארוב"הרבביםבישראל.הדיאלקטיתהפילוסופיההתפתחות ל.ב•·

היהןךtךלשםההגנהמלחמתאתבקשרבקראים,מלחמתםמתוךהחדשההזיא·לקטית

הרבביםשלמכלי-זינםאחזהיהבישרא·לצורפהפילוסופיהיסוד :התלמודית

שיזבלוכזישלהם,הדתאתכעתולטהרלצרףצריכיםהידהםזד".נימלחמה

הקראים.עםבדכדחיהםלעמוד

ביימרק,שלהזההספרהתפתחותבכלהחיהלרוחהדתיהזנוחנעשהוכך

דפרט.פרטכלשללעומקכמזהולרזתצויד,ןפרטפרטכלעלעמדלהתדכחשכזי

המידחזההביימרקיתהפילוסופיהשלהכלליאפיהאתלצייןאמר·תידאבי

י.ג·ילתיאראופיבמקצת,ימי-הביביםשלאופיהזאת,

תרם"ח,טבת-שבט

~ .. l 
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הדלכי:tכעביםמקדםאדיר-ההרים,בעצם.היהספקןלאשאלות.שאלהוא

הזב.עם,בד.בדשםהיהשהואהאדירהיהלאובמדגים,הדלביםלעיבים,·ומתרקמים

שהיה.הואלאלחבר.נעיםהיהלאיח.דגםומתוקהמרהספק,של·והחריףהזק

ובודר.דדזאיהבבוןאתתמידתבע-דרשהואאדרבה,תמי.דהת-דססהייןאתשדתה

הוציאהואים.רויובהאישכי-אםבעצם.היהלאאיש-הספקותכן.

לתשרנו".·תמידחכהוכאילוכללעיןא·ותםהעמידחרצה,נדלםשאלדתירספקדתידאת

 .•השמשלפניאותוושטחמ-מאובדאותזהוציאהספק,אתהגילהואלפתרון.חכה

 .לכלהצפויההסכנהעלהראהלכל'אותזהראה

הארמאתבברהמטיליםדבריםבסתר.בהםובזכאיםהדלביםשכדלבדדברים

מביע.המשוררשרקדבריםשלבן,הכבדדםאתמוצציםהםוכנחשיםהיוםכל

יבטאבטאההוגהאו·והאמןקררנה,סכנההמבשרתאידמה,בצריחת-חרזהלפעמים
בקפולי·הוא,פניובקמטיזזהעתיק,ישן,קלףכשלגבדרין,פניבקמטיזהאותם,

כשאל.ת-אותם,העמידלרשות-הרבים,הואהוציאכאלהדברים-הרותתתמחשבתן

סדר-היזם".עליםיקשלכשאלהחיים,

 .•פיזזואדניגרס"אןאו.-ארלפנינד.דרכים""שתילחרדל".אד"להיות

הדר-דדיץ,,היהנידתוקיצובילאאין"."שלישית"זרךיפה".מיתהאדחיי-כבדדאד

לאמהלכהחריפותבכלידועה.פרימיטיביותבהחיתהמחשבתושמכדנתרק

צירים.שנינין-לעצמדכאןהתגלגלדג·לגלגלגלכלנידתו.מדוכנהחיתה

אחדמצד :מזה·ושלילהמזהחיובהאנטיתזה,זאתהתיזהאתה.דרדדיץיזעבעיקר
זרע.מדתהשניומהצדוטובחיים

שנטה·צ,דאיזההיהנעיזנדאזלם ;"נעל-מזח"הדרדויץ,היהאיש-תעיון

שחיתתשלן,המחשבההתדצא-ות.אתבקש :לחוץזרךחפשהתכלית,אלמיד
וזמר"זיר.זשמיםמידהרכיןהואהמעשיות.לגנרלתמידיצאהנעצם,מופשטה
הרבה:כל-כךעומדיםבעיון,כל-כךשזהיםאבדלמההניןלאכאילולפעמים

-דרכים".פרשת"על

"חסידות",הרבהכל-כךלמהדברים.שלרייביבלדחיתהאמונהאיזד
"העתי"דייגםדוי.אחתפעםהדברא-תבררלצריך"מיסטיקה".במרכבה,צפיה
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.ןהיהזדים"."היtזדזתעניניב"בירזרב"בירזר",רקתלדישלבז

בתעדזתאלי.נ.ןקרואהזא-שלבזהנפש""חשבזןלעשרתהשעה"הגיעה

הגי.עהבז.תויאחלחכםבמעןלזדעבמעןל-"העתיד"מאספז

דעבשמעןל·זבה.זה,בעברשלבזהיהדזתלתבני"אינזזנטר"לעשרתהשעה
ליהן.ןת,מבקשיםאבדחזנהזלאזכרת"לאלע·תיד".מזעדזת·פנינ.ןא:נה
-לבזיפהזנןשלבן,הגן;ן·להעברעלינזשהטילחזבתנז,היאכןו.ויובהאלא

העניניםאלהבכל"הבירזר ."זב·לשתזמילאהשפבה-תואשהלביש.ב

אבייששיוצוזההזויובהמזכר':בלבדאקדמיתלחקירהעניךא:יבד

 "".םדיתע·תמחלמלהוובגיםהלשהיההלםיחייבכתה·אל
סך-הכל,רקהעתיד."לשםדהנלאחר,מצד·ד"אינז·דנטר"אחדמצדבירור

לאחריתנו."בחנםדלמעןמדעד·דתפנינדאנה.נדעלמעןח:שבדן,

המחשבבנחבמחשבה,תמימהאמדנהזאיזדכאןמחשבהשלתמימדתאיזו

עזלם.שלחשבד·נ·יננגדעדלםשקזלמזנה.איבדהמרנהשבאדם.והחשב.זן

מכריעה.כףאידמעוינים.המאזנים

-הבררן·דמקדרדמעשית-רציונליסטיתמסביבההיתההזר.זריזשליניקתו

בחסידדת,הרבנותמלחמתבימידע.ןןבלחםהדאמדי.יותרהנגליתהנגלית,הת·ורה

בקןבץרההשנלהוו"החסידותמאמר.ן- nןההשנלה"החסידותמלחמתשםלהשיקרא

בשםהטפלןתוו.ןב"הזיןתהעמןמןתווב"הרגשןתנלחם- , nןלואין"מאיןמאמריו

של"מלחמתהע.ןןנלחםמזהבאיזושבאדם.היסדזי·זנח-התנדבההמעשיהשכל

דנדדמה,.העיקריםהרלב''ג,הרמב"ם,מארצולק.וחיםהיושלווכלי-הנשק·תורה",

באחדדרשכאילדהיהדד·ת,שלהגנרליםהרחבתבמאמריודרשאשרשהדא,עד

שופטים,ספרכלאתנמעטנתבי-הקדש"מכלללהוציאב"העתיד"מהמאמרים

תיהומתהתזדגאהכלאתמלנים·ומספר ;ולוכיגול·יתיזנאהךשלפי

ימיםמאריכהאדמתנוהיתהשאילדבעיניד,ספקכלאידונו,",·דאלישעאליהועל

עלגםנתבי-הקדשלנו"הידזבמקומםהאלה,לספריםזאת.ע.דשיםה:י·יאדמתהעל

מבארהדאהטבע,שאחרידמההטבעידיעת-·דמעשה-מרנבהמעשה-בראשית

ההשתלמות.שרוחלפיבזה,·דניזצאחהגיוןחכמתרעל-הפילזסופיבדרןזאת

לוכובשהויהחיים,נאלחיםהאמונהאלהמית·וס·מדןנןו 1·לעב·דרשיהספיק

האנ·ושיתההשת·ל.מןתגבולקצהאלבאדהיהלהלאהגםדוןהי·מיםברב.דתספקבלי

המוסרי-רזחני"."המזניסמדסאל·המדעית,

המוסרי·"המרניסמדס:זאנזשית'',ה:השתלמותגנרלהצק "ההגי·ון","חכמת

-למעט,אלאלרב.ןת,.ןלאצמצום.אחרצםצ•זם , nיןחני

וחזקהיפהעמדהלתפוסידעהואת.נגדיתהבהיההורזזיץשלנחו

התגלהנשרזנדהנלחם.השניהצדאתבהירהבסקירהלסקורידעמתנג,ןשל

מתזנחהיההזאזמחדש.מתחדש·ומגלה,מתגלהמזהיר.ל·פרקיםהיהכאןח.זכיב

הוא.מע·מ.דאידלמקדםהקיר,אלללחוץולפוצץ,לשברידעהואמא.דעדחריף

א·דתןדחהדחהדזחק.לידילחיצן"שלמצבלידיזמחשבזתו.עדתגםלהביאידע

לדחדףידעע·זדזה,צרבמקוםושם,שבהן,ה"תנלית,,עדגבדלזתיהן,קצהעד

בהן."לבעוטצ,ןמכלבהן

בעל-הגידןשלסגנוןהיהלא?שזנו,זנחלשדנדסגנוןהזרוויץ,שלהסגנדן

הדרךאתלגרדואיש-ריבו,·רביןבינו·ובדתןלידדהבאמנ·ללוקחהיההואבלב.ד

לתרדהשאלהבדתןפעלים,עלפעליםמוסיףשמות,עלשמ·ותמרבההדאלפניו.

נתזןוכליםמתנדפיםלארמיים"חיובים :כאלההשאלותאף(לפעמיםהשאלה

חדשים.""),חי·זביםלהצמיחהלילשהמןהיעלדזאזהזיזתמסתוריןערפלי

מדברופיוטי.רןגםלפרקיםנעש'ה.הוא:הונחה.על·זהדנחהראיהעלראיהמביא

נדי,ןהנלדמתחנן.דמפללומדשןנשגבהבשפהגםו 1אהלבבשפתלפעמיםהוא

ודאה.שהואמהלראותאדתנולהכריח

דוןמביא·ותזשהטהיששלן,הסגנוןשפעהור.וויץ,.שלזהסגנזן

שנן.דןממהיותרהרבהאמרשהואדומהבי·כתללאמוהואשה:דרןזבן

הזנוח."משןהחריפה,הדיאלקטיקהמשנהלהגי.ד.באמת

לערערתמימהתאדהמעידלהתנג,ןחפץמעידבהורזזיץלפעמיםניכר

ה"השנלה,,שלששמשהבשעהע.מש·נאלשובדדהגילמקזבלים,זנש·פטים

ה"לאומי·דת,,אחריהרבהשנטוהראשוניםמןהיההואהרקיע,במרוםעמדהבזד.ו

כלאתישפיקו",בכריםשב"ילדיאלהנ·לאתבר.ותחידאזדן,היההזאה:חדשה.

שפגעואלהבידהיההואהלאזמית.התורהאחריבזטהאינונילו,שבדמהמי

(וכמדטדההתיפות"תקופתהברליניתה:השנלהלתקופתאז·וקראהרמ,'דבכבוד

 .),,!תתיפילשדאאהבה."לבקשדרכןתיטיבי"מה :הנ·תובדבריזהלמאמר

הלאומיתההרגשהלרמב,'םלו"שחסרהידנתב,שד"לאחריאזנגררבגרר

הראשזנים.על-פילקוראנ·דהגשה:יהנמוחלדי,אזהיהן.בריובכל:זהיסט.ןרית".
נהגאדתושגםלמשל,הרנ"ק,חותמו.אתראהבכללמשען.ל·ו"הכוזרי",לבעל

 :להלנהבעיקרשהיהשל.ו,הניר.דראתלאחרונהגםעדרוראההרבה·להזכיר

שלן,הבירורעםאחדכ.דברלעצמ.ף,הרזחני"התדזעהמוחלט";האמת"דעת

הר.נ"קאתגם-מעשי,בעיקרושהיה ) 83עמדז.רלאין","מאין(ראההורודיץשיל .
ביסדורםתבבדבדישאושניהם"ודבריהלוי,יהודהרביאלדרמה·אזיוא:ז:
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אחדאזוכשאמר ;) 39עמדותרמ"ג,דרשה,רנ"ק",לנפש("ציודועיקריהם"

 !זאברהם"מדיה :.וקראתמהאףהיגל,אחרינגררהרנ"קכיבמאמר.ו,הסופרים

בעקבותהרנ"קהלןלאוכי ?קרוכמלבכתביכאלהראהואיהכזאתשמעאיפה

ה"לאומיות",ע·לדעתודכשנשתנת:ה-וכר'!"וישראלהתורהרוחבהבנתהכ.ןזרי

לאשוזבבושאמוהואהשני.הצדעלפתאוםכולדעמדכאילונזמה

 Jמעמיק'עי·וני"פילוסוףעטרתכביכול,להסיר,בזההסתפקלאנשמע.

טענותהןטענותיוכיוכתבלסמל!)הרמב"םלונעשה(ושובחלדיראשמעל

הגאוני.ה:מש.ורושלהשירהלכתרגםיז·וששלחאלאממש","::על-הביתיות

ציון".משרוראתבטלכברכירגע,לוונזמה-~ומתחדדמתפלפלהוא

בנשמתי"נבלעזורותשזרותשליוחסין"ספרחש.ובה.משפחהבןהיההוא

מגדכשהתיאשהיחידה,המרכזית,השאלהל.ונשארה Dידקהושאלתכתב,

השאלהאתערדלשאלחדלוכאילו-שבספרוהאחרוניםבמאמרים-ה:תש.ובה

הואיצירת.ו.חדלהתנובתן,לזמן-מהחדלהכמו-ולאין?",ל"מאיזהקדמתו-

בחיי",,"רבנועלהיפהעב·ודתוהיאזהבנדון(ספוסיתהעברבעב·וז.ותאזנשתקע

"חייו"~ספראתוכתבאנושית)רזיגנציהגםהמלאבירתו,אנושיבספרהעוסקת

שעה.לפינדפסוממנוקטעיםשרקספרודורן,סביבתוחיי

וון.חאבאמתהואהיהבחינותבכמה

חרפ"ג.
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ןהחסיזיםהחסידותשלכהיסטורי.רןבספר:רתנונודעהורוזצקיאבאשמואל

לברנראההואראשונהבהשקפהב"קבלה".ש·ונותשיטותוכמסבירוtכמבאר
אתומקבץמאסףרקוהואלן,מחוצהאובו,עוסקשהואלעניךמעלשעובזזכאדם

של n"אןבייקטיביתהערכה•ומעריכןוהיסט.וויה:גיוניבסדרמסדרןשלפני.ו,ה.חומר

ומחברהניירעלמעלההואל"ציטסה".חולשהכמעטלהורודצקיישבע·ל-מקצוע.
אוה"חסיזות",שלךמפרכסיםחייםאבריםכיבשיםהנראיםלמאמריוהרף.בלי

זובתנועהכמעטהדבראתעושהוהואה"קבלה".שלהדתיתמהאכסטזהקטעים

חוקראומאליפים,צבעיםבעלפרחשלפניוהלוחאלמדביקשחוקר-הצמחים

"תורה"רהקבל:חהיא"תורה"החסידותופורח.חישחיהנאה,פרפרב.עלי-החיים

אלאבלבההתורהאישחורודצקיאיןבעצםאבלצריכים.אבראותןוללמוד.היא

זוכר.על-פיל.וחםסופרגםהואהחיה.הפעולהאיש.גם

חוזרשהיהזהה"חסיזרת",בתולדותהידוע:ח"חרזר",מןבהורדוצקייש

ראות.אותכלדזורשואותאותכלעלשומר·והיההקהלבפניה"רביים"תורתעל
העמודשהיההואע·ליה.גםחוזרוהיההתורותשלהלשוןעלגםשומרהיהה.וא

תורתאתהפיץאשרהנאמן,הצירהיההואהתכוננה.שעליוה"חסידות",של

שלבניהםמבניבהור.דוצקי,בניהם.·ומחיימחייהםנפלאותגםוספרזt"רביים",

נחוםלרבימברצלב,נחמןלרבילהבעש"ט,ונכדנידוגדוליה,ה"חסיזות"מיסזי

אישבעיקר.ושהיהה"חסי.זות",שלהזההמספר-ה"חוזר"·מדישיוער,ןמטשרנוביל
רבותיו.לתורתמקשיבתלמידה"תורה",

הנקודהזאתאחת,כבקרחהנפגשיםיחדהדרכיםוכלב"חסידות",שוניםדרכים

כמוהואידזו.בנקודהכולהמונחת.הוררדצקישלפעולתושבלב.האמונהשל

ממנה.נטהלאשניםעשרותשל·תקופהובמשךגש,והנקדותעלעליה,מכריז

הורוזצקידמיון.·ושלרגששליהדותויששכל,שלויהדותחוקיםשליהדותיש

ומ"קבלה"ל"קבלה",מ"חסידות"חורזוהואזן,אחרונהיהדותעלכסדר.חוזר

השקפת-מעידלויצרהואלנבואה.ומזו.האסיים,שללזוהראשונה,.ל"חסידרת"

שבידתמידיתמחלוקתועל-דבראגדה,שלויהדותהלכהשליהדותעל-דברנן,ןלם

שלה~.הזותבידלמשל,שיש,פנימיתאחדות·רעל-דברא.לה,יהדותמיניש-ני
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הראבאמונתו.האחרונים.החסידיםשלהיהדותרביןהאסיים,הראשונים,החסידים

שלשלת-שנמשכתכמרהנביאים,עדהנמשכתקבלה,שלשלשלתכאןגםודאה

הראמאמריםבכמההחדקים.יהדותההלכה,יהדותשלשלשלת-:המסדוה,הקבלה,

וספריו.דבריולכליסוד·מעיןארתהוקבעזדדעהעלחרזו

עליהריםדהדודדצקישלה,תימימעהגםהיאב"חסידדJך"בהחשדנקודה

זד~מעממי·רתדבהוצאתדמאמריובתרכןגםדישהזאת,הנקדד.האתבמאמריונס

הדברים,במסירתנידתו·ומעודןדקגם·ואיננוחהסבותן,בהבעתןציוויאיב·יהוא

מסירות.באופןישדאדובהמרפשם,גםאיננואבלדה"קבלה",ה"חסידדת"גדולישל

הלן-דןח,.המשרהפשוטה,אמונת-לבשלבטהרןואיזהפשטותאיזושלדהדברים

מעין·תמידשרדהשלדדברי-ההלכהעלגםה:אגדה."שללהלן-הודחהדרמהזה

האגדה. mו

הואשדניtiכמאמריוה"חסידדת".מןבספרותדובראתהתחיללאהדדדדצקי

בשנ·תשיצאהוכבדת","לקדרותבספרדאחו-כן(נקבצוהובנ·ותגד·דליעלהיד

בחיי"השכלה"תקופתמעיןח:יתהזדתקופהאזלם"תדשיה").בהרצאתתדע"א

החייtנאלמהם,·דפנהשיצאהישנים,החייםמןתקופת-מעבומעיןהדודדצקי,

ישראל"·"חכמתבעלישלהשפעתםאתבמאמריומכיריםאנוזובתקופההדחשים.

·ודוושי.ו",.דדו"ך.ןרבעלשלהשפעתואלהבמאמריםמכיריםאברוכיחודהעברית,

כאילו·הרבנותלקורותשלובמרנוגדפירתשהוודדצקיס,ויישיו.הקזיייא

הוכבדת.לקדרותדבמונוגדפיותהגדולספו.ןבפרקישלווהכבידדדןאתמבקש

נדאה.אלאבלבהזהולאתלמוד"."ביתשלרבירחון·יייסשהדפיסהראשונה,

בלש·ודישראללחכמתוייסשלהירחוןאתגםלהמשיךהדדדדצקיאמוכאיל·ו

ממגרשיצאוישראל,לחכמתמאסף"הגרון",את-תונ"חבשנת-ויסדהעברית

העממי·ות,מןישהרבנותלקורותהדדודצקישלבמאמריוגםאולםספרים.עשרה

מגן.ולי-הרבנות,ואחדאחדכלשלבפדצדף-ה.פניםלבקשדרכו :ה"חסידדת"מןדגם

·ואחריאחדכלדכמעטהשלילי,הצדאת·ולאהחיובי,הצדאתעלי:הם,מספושהוא

גם::הןאכאילןךןןמהמיןח,ןבאןפןגןןלהוא nה"פןסקיםמןאןה"מפדשים"מן

ביניהם:שלדםעדשההואאלהעםאלהבחלקןאםדאפיל·ימיוח.דבאופן"קדוש"

זוכר..על-פיאחדכלאת.ןןןדדכןעל-פיאחדכלאתמבין

 nה"קבלהדמןה"קבלה",אלעלהרממנןה"חסיך.ןת",לעןלםהןךןןצקיבארכן

ויצרהעבריים,והדתהאמרנהספדיוביתדדבבביאיםשבתדרההמסתוריןאל:הגיע

נידתוהדדדדצקיעלהחביבההיאמסתוריןהמלה-מסתוריןשלשלםעולםמעין

"קבלה"·שלשלשלתיהודית,מסתוריתהשקפהומעין-בספריובירתוהמצויהוהיא

ימינו.עדמ"בואשית"הנמשכת
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המסת.רדיותרלדרתאתהדדדדצקימרצהדהאמדנה:האגדהשלזדכהתפעלות
יצאהקדום.המסתורין :ואשדן(כדןבישראל""המסתוריןבספרדכישראל
השרנדנרהתקופותאתומקשו.הןא·מאגד 1תדצ"א)תל-אביבשסיכל.י.א.כהוצאת

"המסתוריןמ"סיני".ממשנתנהתרות-המסת.ורידעצמם.המסתוריןשלזדברוח
בראשונהד.רח-ישדאלשנתגלהבמקדםנכתבי-הקודש.נערצהראשיתו-הענוי

החרקים"בצדספרר.אתהדדודצקימתחילכןשלו".המסתוריןרוחאתמוצאיםאבר

מוצאיםאבדהשכלית,רהבדרדה,הגלויההתודהבצד·ומפורשים,הגלוייםו.המשפטים
אחו-כןדנתעמקהשנתפתחההמסתוריןרוחאותההמסתורין,אתהסד,ןאתגם

"שבכתבי-הקדדשאלאבלבהזהולאקבלה".השםאתוקבלההוניםהימיםנמשן
 pהע·וסבי,י ~עההמסתורין :המסתוריןשלפרצויפושניאתכבדמוצאיםאבר

בהם,רכירצאבבריאהאלהיםהתגלות·ומלאכיו,אלחים :מופשטיםנענינים

לאדםלואפשרשעל-ידםמעשיים,בעניניםהמטפלזהעשי·מהחהמסתוריז

"קבלהבהתחלה,ערדמיהאפוא,לבן,ישבו".ולדבקהאלחיםעםלהתקשר
ה"קבלה"מתקופתדקאותן·ומכיריםיודעיםשאברמעשית",ן"קבלהעיונית"

אתשמלאהלז:ןאחדרנרת,דדגדת-התפתחדתלשתידקמתאימותרהןהאחרונה,

הנסיהאתבתרנהשכללהולזוהספרדית·היהדותשלהמופשטתהחקירהמקום

בראשיתך"עודכל:ולזהלפיהיהההתפתחותסרףהאשכנזית..היהדותשלהמעשית
שת·למידמה"כלכילספר,והאגדה,:ההלכהשלזוהרשמית,היהדותשיודעתזהמעין

אתזה.בספריוהוו.ןןצקימחברוכן 1מסיני".למשהניתןהכללחדש,עתידותיק
.העברי.המסתורייסודבכולן,טבועאחדיסוד-והחסידותהקבלה"הנבואה,

חרקים,הלעב·לבשהדיב .ע.האתהעלות 1ל :כולןלפניהיתהאחתמסדה
השכ·ל.יות".עלהמסתוריןאתהמוח,עלהלבאתלהגביר

ה"מטוהאלבנדלן"הסב·רע.האחד"היסודמןהודודצקיעובדבמקדהלא
בהעלאתדואההואהזאתהיחידה:המטרהואתכו·לן",לפנישחיתההאחת

ה"חסידדת",מסרתשחיתההיאזרהעלאהכיים,קוחהעלבלבשעבודהה
אתפקפוקכלבלימחברהוא·ולכןשלו.הנפשי-המסתוריהיסודהיאוה"חסידרת"

יותר-החרקיםע·לשבלבהעבודהעדןאתהקדומהבתקופהשהעלתהזוה:נבואה,
המסתוריןעם-והמנהגיםמעשי-הדת,המעשים,על :להגידאולייהיהבנון

למסת.ודין,.התנגדותשלמובהקיםסימניםגםבנבואהלמצואישכיאףבישראל,
זהעדדבקרבנותהמלחמהצורותיו,.,לכלבאלילותהנביאיםשלהמלחמהכגון

אלאמסתורין,שלצ:ורהאיבההיאאףהנביאיםמדבריכמהשלהרכוחיתוהצורה
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 1קביימודודלמשל,רואהזהיסוד(עלהשכלית-הדיאלקטיתלצורהמתקרבת

זרבמזהפשוטאיברבתווההמסתוריןעניוגםבפילוסופיה).-הבבואההמשךאת

ולכןאחהכזבוחהמסתרריןהמיתוסאתוראההרר:רדצקיהרררדצקי.אותרשרואה

והןמסתורין.בררואההואעממימיתוסשלשאריתבתור.המוצאשהוא,מקרםבכל

ובחקירתאחהדבראינםביניהם,בקודרת-מגעיששאמנםוהמסתורין,המיתוס

העבודהעררהעלאתביןבעצםל·הבדילשישכמרביניהם,להבדי·ליש·המסתורין

העבודהשלזרבהעלאהלמצואאףישואדרבה,המסתורין,רביןהחרקיםעלשבלב

רציונליות.שלסימניםביסודם,מסתורייםאלוהיים,שהםהחרקים,עלשבלב

עלהרורדצקי 1שלבספררהראשוניםהםשבכתבי-הקודשהמסתוריןפרקי

גדולההרר·רדצקישלספררוחשיבותהעיקריים,הפרקיםאינםאבל:המסתורין.

האפוקליפטיתבספרותהמסתוריןפריחתעלהרצהשבהםהפרקים,בשאריותר

כמהבהםדישיוערהבתוג·רמיםבמדרש,בתלמו.דהקדומה,בבצוירתהישראלית,

הפרטיםאתממילאכאילוהמצרפתזרפנימית,הארהבהםישמזהויותר-חרושים

אליהםאהבהושלהישראלייםבמסתוריןדבקותשלאחתרוחאח.דלכללהרבים

,המסתוריןבהתפתחותיהוודרצקינותןמדיייותרגדולערןאוליבספו.מנשבת

לשרןהרררדצקיבקיטמסתיררין",כולההיאשבתלמוד"האגtדה-לאגדהבישראל

הדינים,ביסוד(והןההלכהדמותאתלגמריכאןשמיעטבערד-גרזמא,של

בענפים).גםימצאושלאראי-אפשרהמסתורין,מןיששלהם,שוושכ

ורות-.האגדהוירחמבשבתהמסתוריןעלהרררדצקישלמספררגם

ה"החסידרת".שלהמסתורין

בר-טוביה

 . s ~ sע'ה, 5םע 5ראה 1

שעד.בויםבמקרםתקעאהלראתאולם 1מאזוחבהיהחושאשוהושדה

אלהשביליםת.הדאלהמולידוהשניהובחהאלהמולידאחדשבילים,שני

·והתחברוהתנגשוהסתעפן,התרחקן,התפרדן,התקרבן,בר-טוביו"שלבחייייה.תפתלו

נו-ט·רביהגםהלןכיער-לעצמואוחרסללכאילוואחזאחדרכלנפוררןושרב

ישוב.·רלאערדבריבראלאבאורח

תחילתימי·והימים-ספר·רתנרשלה 1לבית-מדרשבו-טוביהשלככניסתו

ישבירשצעירי-ישרא·לזרהיזם,שלהסוגיהחיתה-ברוסיההראשונההמהפכה

ךדושרקםאזהתעוורבר-טוביההמעמדות.חלוקתשליתירה,בשקידהב·הוהגר

אתהחברה,מעמדותשלהבעיהעםיחדעצמה,זרבסוגיהכדרךירהיהז·ן,בסוגיה

של·היהדותהיאוחכמיהיבנהשלזריהדותהיא.עמדותיהעלהדתשלהבעיה

כיומא, 1רבמלכותורצדהאומהאתמכורהביתבימישערדהעליונים,המעמדות

השניםכמאתיםכההתרבוהרביעיהמעמדשבניזרישראל,מלכ·רתשלאימתה

בקשרעל-כןההיא.בשעהעליהםרטלת 1מהיתה 1מהרמות,בהוהרבוהחורבןש·לפני

כאןהאדמה.אתר·לאהדתית,הכנסיהאתאספסינרסמאתזריהדותשלבא-ברחה

ההתבוללות.ואשיתהישראלית,באומההכפירהואשית-בהשכלהולא-
שנדפסממי?"קבל"מיבמאמרו-ההיאבתקופהבו-טוניהדרשכן

עלבמקצתכנראהשנשעןבר-דורמא,בשםערדעליושחתםזה(השני),ב"הדרו"

היהדות.שלה 1החיסטרריפושתאת-"האמת")נעל(ליברמן-,פויימן,בר-דרררא

חיתהההכוע·חוחלוקתם.המעמדותברוחאדונה.אלא,.ועמדתה,יבנהבורחלא
ודרשחדתשלהכתוביםאתבמקצתבר-טוביהאזעקםגםהמעמדולשםלמעמ,ד
עסקשנח 'מ"(פרקמטיחבעלהיהזכאיבןיוחנןשרבןזן,מעיןרח·רקרתדרשות

אתובקשהדתןב;ןהאדמהביןהגנרליםאתשהציבחרארעל-כןבפרקמטיח"),

באותהעליזזרמיםהיווחדתהמעמדהאומה.אתלבקשבמקום-הדתיתהכנסיה

בתקופהערדאולםזה.אתזהדוחיםבעצםרחםזהאתזההמדשניםלשניםשעה
ת,יתדההרבחהבעלילאיסיים,מיוחדחסדמשן~ההוא,במאמרואףההיא,

לגואליםנעיני·ינןא,ןאלה-חדתיהמומנטאתהפרושיםמןיותרהרבהשהדגישו

היהדותנצחרןנצחרנםדעתן,לפיהיה,אזכיבישראלהםנצחויולראה,מראהשל
השלם.העםהשלמה,~האומהשלזרהשלמה.
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כעיןרקהאחרונההיהודיםמלחמתאתבר-סוביהראהעודההיאבתקופה

יי·ומא",יון"יהודה,במאמרואולם ;המעמדותביתרהרביעיהמעמדמלחמת

אחרת.קצתרואהוהוא-נרנושלב"המעורר"-אחדותשניםכעבורשהדפיס

"עירובבללםבליליימ.שללמאמרוכתשובהונדפסנכתבהמאמראותר

דאףממי?"קבלב"מי·ודבריודעותיועלבר-סוביהאתהתקיףשבופרשיות",

איןהראשון,במאמרעמדתועללהגןזהנעבידהשביבמאמרובאבר-סוביהכי

היאשלוהגירסהלאחוריו.קצתונרתעמדבריובמקצתחוזרגםאלאבלבהמגןהוא

האומהחופשבעדמלחמהרקאלוחיתההאחרונההיהודים"מלחמת :עכשיו

חוזרהואאםאבלוכ·לכלית".סוציאליתמלחמהיכומכהיתחהיאוהאמרנה.

חאיסיים,עלמדבריוכלוםחוזראי.נוהאחר.ובההיהודיםמלחמתעלמדבריובמקצת

דתית-חברתית,מלחמה-המחלמישבאגםבחםלראותרוצהכאיל·ושהיא

ת.מיואלמלחמהבתכנהשהיא

יסו.דאיזהלהםבר-סרביהבקשלולאנאויר,פורחיםלגמריהידהדברים

לאותהסמוךשפרסםוהיהדות",היהודים",עלבמאמריומוצאיםאנוזהיסודבקשת

:החשובים.מדזן,מאמריםמשורתבראשוןהוווריץ.אישש"ישלב"העתיד"תקופה

בדברהראשוןעם-סכומילק·יבעםמתוכחהואבר-סוביה,שכתבביותר

השנידעםהיהודיםשלהאלהיתהאחדותרעיוןעלהאירופיתהסביבההשפעת

למצואאמרנוקלהממון.שלזרוהיהודים,שלאחרת"אלהית"אחדותבדבר

שהיהודיםכןעל-ידיכאילושלו,הסביבהלתורתסיועהיהודיםשלבהיסטוריה

"על-הרבות,האלוהותעבודתמביניהםבסלהלאירופה·ובאומסעםמאדמתנעקור
גדולה,אחתסבהאלאבעולםשאיןהרעיון,עלמעטמעטרוחםהתרומםכןידי

מהרעיוןנפגעבו-סוביהלהם".לשננוהקודמותבתקופותהיהשאי-אפשרועירן-

חרובןש·לפניזךה, rהעתיקהאמתית,היהודיתהחברהביןהמבדילנוקל,שלהזה

היהודיחמרנרתיאסמוסאדונה,כי,להוכיחמתאמץוהואשלחם,האלהיםוביןחבית,

כאילוהקדמ.וניתחבות-האבריםשלהאחדותהעתיקה.היהודיתבחברהקשור

אחדותיתחברהשלהתפוררותהעם·ועל-כןאחהא·להיםשלהרעיוןאתהוליוןה

כיחודבישראל,המלכותעםשהתחילהקדם,בימיישראלשלהרכ·דשניתבתקופהזו,

הנביאיםוקמוהתעוורודאזהאחדותית,האמונהגםהתרופפהשלמה,מלכותעם

החוקריםאחדהחברתית.ה~אחדותאלוגםהאלהיתהאחדותאלגםששאפו

התרבותיתההתהוותבהבנתמיוחדתשיסהבעל·והתפיסה,הטעםדקהחדשים,

האחתהאלהותוביןהאחתה~מלכ·ותביןהקשראתדוקאמוצאד.ער·למית,בהיסטוריה

האלהות.ונויוביןהשבטיתההתפוררותביןחשבימהצדכמוהאנושית,בהיסטוריה

חוץהיהודים,שלהמיוחדתהאלהית~האחדותרעיוןשלהתהוותואתמסביורהוא
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י: שבאוץזה,באופןהיהודי,הגזעשלהמ·ב.מיקהאמונהונחהמדמההנחשנתןמ:מה

דווששהיהחבלתי-מוגבל,הרוחניהנחאותודוושוהיהלאהיהודיםשלזו·jוטנה

שלדמויותשלהםהאחתהמלכותבתקופתולחברלצרף ,כבבלכמצרים,.בארצות

בזההקידמושהיהודיםנסבה,זאתוהיתהאחת,א·להותלדמותמספרלאין:אלוהות

יותרקוונהגםהיתההזאתהקסבההארץשלהאחת·והאלהותהאחרים.העמים.א:ת

התשועותשלהאלהותמבראשית,בהםהחוצבתוהיא,הארץ,יושבילכלבות

r ,אחוותאלוהותכאבוד-אבדהולאבבליסתה,חזקהןיגםהיתהןהמלחמות-

זרן"עלבספרוגזיוייבסוקושל-הזאתההשקפהגדול.נח-טבע"נ-תון

 ) 1927וברליןשסוסגוס ,'ב(מהדווההעולמית"ההיסטוריהשלהחרקיםועלד:זדוגות

היתהשלנרההיסטורי.הלפיגםהנהכיההיסטורית,האמתאליותרקוונה-

קצרהתקופת-זוהומעין.ושלמה,דודשאול,שלזרהראשונה,המלכות,.תקופת

שתיתקופתוביןאחדמצדהשופטיםתקופתביןהאלהית,האחדותועירן.של

איןאופןבכלשני.מצד·וישראל,יהודהביןהמלוכההתח·לקותתקופת·ה~מלכויות,

הכלכלהנחהדורשתאלהית,לאחדותנוסהאוץבשוםקדמוניה·:חברת-אבוים

הטבענחותנובריאםהקשוראלהדת,·לובויהיאנוסהלהיפן,אלא,"והפשטה,

ה~משפחותברבריואםלהם,משועבדתעצמהאתוראהכזראבויםשחבות

"אבות"שנשמתושנסיםמשפחותעליהם,מיוסדתכזרשחבות-אבוים:ךהשבסים,

אתלמשוךמתאמץבו-סוביהאולםמושבותיהם.רע·לעליהםחופפת·ש-דנים

זרןמעיןמוצאהואוממנההאברים,חבותשלהאחדותלתוךהאלהית·האחדות

ואלהאלהיתהאחדותאלשאיפהשהיתהלזוהנביאים,שלהאחד.דתשאיפת.א:ל

הםהאיסייםהאיסיים.שלהאחדותשאיפתאלוממנהיח,דגםהחברתית:זז-אחדרת

נושאיהםהםבישראל.העתיקהחבות-האבריםשלובאי-כחםהנביאיםניני.~יפוא

·והנצחוןוהשלמה.הבריאההיהדותנושאייח,דגםוה"גשמית"ה"ווחנית"::היהדות

השלמה.האומהשלהנצחוןהיה-בישראלנצחולרא-ש-להם

היהודית 1החברהשהיאהאיסיים,חברתעל-דברהרעיוןלא·ותומתנגדלןאין

היהודיםנאלחיהממוןעלמוכסשלמרעיונוהשלם,האומהאלהיעם:ה.שלמה

דבריעללהשיבהוכהעמלובר-סוביההיהודים,שלהעולמיכקדלסרסהסחררעל

רבדיוהיהדוים..והממוןוהיהודיםהסחרביןלכאווה,הקייםהקשר,אתולנתק.מוכס

אישהבודהביןה~קשראתגם·לנתקההכרחמןהיההזההקשואת·לגמרילנתק

כיכמירחהמדגישרבו-סוביההיהודים,רביןהעבודה,אלקשרושאיבד":המדבר,

והשובתתהכלאתהמניעהת,צו·יירהאתרובההאנרגיההוא,..,אלהי-ישראל

השביעיביוםורקימים,בששתהארץואתהשמיםאתעשהאלהיםמעבדדתה".

c-.השבי,עיוביוםתעבודימים"ששת :דרשבן,בחראשרהעם,מאתוגםשבת
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כאילייבבו-טוביהקרואהועברית,התווהשלהנסיםאיפראחראהסחרלאשיבת".

העבודה.אלא-נצחרן,מתרד

כלד.:ה;חלוין,מעשירת,היחרדינשמתעשיתהויהכל,נסיםהיאהעבודהראם

דגם~העיקרייםהיהודיםחייאתלוא·רתרביםבאמתשנוטיםכמרהוזה,העולםבת

הדמיון:עלהמעשיהשכלבנצחרןשבהם,בוצירנליםמרםהעיקריתהיהודיתהדתאת

שלהדתיתהםרצירלרגיהעלבספור-ברייכס·משלהנ·רסחהלפיארהי·רצר,

הרצירנלי·אידיאליהצדבנצחרן- ) 1921טיבינגןהמקובצים,(מאמירוהי,הרדים

לצדרהיהדדיםהיהדותאתלמשרדבר-טוביהבאושרב ;והמגיהפולחניהצדעל

ההוגשת.אלהמצטרףהרצוןלצד :·הוציונליסמוסמןבירתוהרחוקלצד-אחו

המאיה;"יסודותעלוספור )'בספו(ב"העתיד",יליברמצ'עםברכרחר·והדמיון.

הנפש::בחזיונותחכמיםשמנרהיסודותמשלשתכילהוכיח,מתאמץחראהי"ט"

ע;:םבצורףהרצוןהדורותשלוביהדותביהודיםשולטיםוהרצוןההכרהההרגשה,

קיומו"לצורןשוניםכלי-זייןגםהלוכדבדוןלעםשיצרהואהזההרצוןההרגשה.

של::אהממוניות,גםאחר,בפרקבו-טוביה·שאומרכמרנמצאת,אלהכלי-זייןביד-

 , ..פיארדל'ים,עמיםבידובשבתובגולהבצאתולישראלח·רמויקירםשנתנהבלבדזה

מיוחד.גוחטיבהלבעלהיהשלוהממוניותעל-ידיכירוחני,קיוםגםלו,נתנהא·לא

הו:א-מזה.יותרהרבהעודלעםהואאבל-בהם,התבוללרלאהאלההעמיםבתרן

אותוי"ומעוורלברמתרדאליוהמדבראלחיםקול :העולםשלסרבסטנציהמעידלר

של;,האיךסרףמוחקישללדבריםבר,תפיסההרציונליסטית·למחשבהשאיןלדברים

הרא,~קול"."זולתיל·הם,"תמרנה"כלשאידדבריםהעתי,דנצחיותרשלהעבר

ממראה-אמנםבהןשאידלעם,נצחיותיצירותיצרוהדמיון,ההרגשהעםבהצטרפו

--והנעלםהכמוסאל:הגן.ולההשאיפהמןגדולה,נפשמהלןבהןישאבלעינים,

הגדולה.הדתיתהשאיפהמן

והיצירה.הדתזרןאלולעבודהלחברהמזוכרבר-ט·רביהשב·וכן

כעיונים~בררכם·ונגמריםהולכיםהחברהבזוכיבר-טוביהשלהטיולים

של'מזרהשביח,והנקודהמןטיו·ליואתמתחילשחרא·ויש·והיצירה.הדתבמשנת

הנקודה;:אלרבאוחוזוהולןסובבסובבלהיות-לפניודובואזוגםוהיצירה,הדת

שתישביןהיחסאל:הונהלבושםהואהסביבה.אוהחברהשלזוהראשונה,

מאמרים,שלשלמהבשווהועל-כןקוים.הרב.הביניהן·והתרההאלההנקודות

חןקנונידגםקויםמתחבספורת,הואשובה iעבודתובתקופתבו-טוביהשפוסt;נ

שעברדל"ביןשלן,החירותובידהאדםשבחייההכרחניד :האדםרחוקתהעולם

השלי:טהטבעביד-היינוהפנימי,חוקו·ובידהחיצוניהחוקאלהאדםשל

העולם;"חוקתבמאמרוישמיוחדעניךבטבע.השליטהאדםשלוצרבווביןבאדם
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דוןלהכניסבו-טוביהמנסהשבד- ,'בשנהב"העדלם",נדפם-הרצון"ישחיורת

שלהזבוחהאדם.חירותהחירות,שלהחדקאתהסבתית,החזקההעולם,"זtרקת

עם "-""לדמאדואפיינימאדשטנעימה-בעיקרהואזהכמאמודכ:ו-טדביה

הואהטבעית.והסביבההטבעעם:הכללקשוהנוטההפילוסופית'זtשקפת-הער·לם

סבהמצאטבעית,סבהבכלומוצאהמבקשבדקל,הבהדקל.בא·לופונהוזרזו

האדמהעבדדתלידישהגיעוהעמיםעצמו.הסבתירתלחדק :הסברתלסבת'גם

התבואהאלבשדהשזורעיםהזרעשבידהישרהיחסזאתה:סדראתלגלות·:זתחילר

עםאחו-כן,התפתחשממנוהרציפות,שלהרעיוןנולדכןועל-ידיזrמתבכות,

וכמרהסבתידת.שלהועידןובהכרה,בסקירהוהשתלמותוהאדםדעת;התפתחות

מצאכןהסבתידת,לחרקטבעי-נסיוביגדוםאדטב.עית-בסידניתסבהבדקל-שמצא

בדקל.לפיפתיחה,שהיאהמקרה,·לתזותטבעי-נסיוביגדרםאדטבעית-נסידנית-tנבה

·רהטבענים,הטבעייםורבכמדנוקל,שאיןהחפשי,הוצרךוהוצרך,החופש-לתרות

לגמרי.מדעתנבעועםעל-ידינוקל,לפינולדה,זרמקרהתרותנר.רמוזה

יקרכאשוהצי,דעלרחייםהשכלהשלצבעכלעדייןהחסריםבודדים,ש'בטים

שאיךהתפיסה,לעולםבאהידםרעלהזאת,התווהאברתהםלפני:הם,הוקמ,זן-

זכרלהשנשארתפיסהההזיה,בכלהכוחואידהעולםבמה·לןקבועה·שיטה

 :שואלבו-טוביהדכאןהרצון.בחירותהמאמיניםהמיטפיסיים,של.ב<שיטותיהם

המיטפיסיים,אתשקשוהטב.עיהקשרראיבכל,טבעיותלהיותצויכ·ההןטבעיות ם~-

האנשיםעםעולם,שלבישרנוכבוועסקןבארץכברבדשנןשאנשיםבזמן-שחיד

אנד·ואםןמפיהםתדרהלקבלכדיעדחציהעלעדןשחיומדעת,,ה:נבערים

עולםשלבישרנובהןעסקושבני-אדםירתו,מארחורתבתקופותשדרקא·י·יאים,

שישאלאזאתאידהוצרך,חירותעלמחשבותלידיבארהמקרה,על-פילא·רחיו

זניךהסבתית,החוקהחזקת-העולם,בידהפנימיהקשרזהאחו,טבעיקשרכ;>אן

בשעהכילצאת.מפרכסתהשביחגםהראשונהשמתגברתשבשעההחירות,rזדקת

עצמהשעהבאותההעולמיים,בחזיונותהשוררהסבתי,הסדראתמכירשרוח·האדם

עםבמלחמהוצוברנחזאתרצונוחירותאתהפנימית,חירותואתגםמכירהוא
-ה.עתיקהמא~ו\בירןיותר·ועוד-רכןהעתיקה,בידןהיהכןהחיצוני.זrעולם

לפיוידען,מבערריו",רעהאדםלב"יצרכיידען,שםהעתיקה.כיחודהזהיהיה
.ןבכל-הטבעיים,התנאיםויתרהכלכלייםהתנאיםהש!כעתעלגםבר-טוביה,ה:סברת

מןואחדוכד"',הזנו"רחצן, :מוסרידהטיפדדדנו,השכםהנביאים,דברויזאת
כסרתויםהנראיםדבריםנתרנה",והרשותצפוי,"הכל :אמרחג-דולים;התנאים

i כאילואלאזה,אתזהסותריםאינםבעצםאבלראשדנ·ה,בהשקפהזהאתה
זה.אתזהמ;<חזקים
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החו;קהעולם,חרקדרךהטבע,שלהחרקדרךדרקאלהכניסבר-טר;גיהנסהכן

דא;םדתי·ההחרקגםשחראהאדם,חירותחרק·רהחרפש,הוצרךשלהחרקאתהסבתי,

עליהאדם,שלהחפשיתההכרהעלהמיוסדהזה,הפנימיבחרקספקמטילאתה

להשתנו:תבדקלשלדעתולפיהיבדלההכרהבמעשיר,בן-חדריךשחראר:דכ.rרה

באי-השנויגםספקומטילבר-סרביהבאאחרת,טבעיתרבסביבהאחרטבעיבמצב

ג:םסבה.ישהדעהארתהלפיהןכיעצמה.הדעהאותהלפיהסבתיתההכרהשל

דביכרר"צמיחהזריעה,שלסדר :עבודת-אדמהשליזרע,סדר-עולםוהיאלסבתירת,

הי;אגםכןראם 1האדםללבארתהוהכניסזרהו.שקפהלפיהסבתירתאתשהלויד

רמי·יזעזמיארתה,הכיר·לאהקדמוןהאדםאשרהיסטורית,קטיגרריהאלא"איבה

ארתה?"יכירהאחרוןהאדםאם-בר-סרביהשואל-יגיד

רעל~והטבע,העולםחוקעל-יד'רהרצרןהחירותחרקאתלבקשזר,זרן

ע.רקרנר("חרקהיתקרפהבאותהשהדפיסמאמריםבכמהבר-טרבי:ההמשיךדייר,

גגנזרבזרןלמצואשנסהאלאבלב,ןזהולארעדן).·והמקרה""החוקהחרקה",

נדפס·חראגם-העתיד"רעלהעבר"ע·לכמאמורלארמית.להשקפהבסיסמעיד

כש"יהחדשן"ההשכלהבעלילהשקפתכבקדרתשבכתב- ,'בשבהב"הערלם",

לקיומ:ה.האדמהשלהרצוןיסודאתלהגדירמנסהחראלד,·רהקררביםהרררירץאיש

והטב:עהעולםחרקעל-ידהונמצאהחירות,חוקהפרטי,באדםהוצרךלחרקבזרמה

שאםחוקה".עוקרת"חרקה-ביותרכאןאר-כאןואףעמד,ובלחםלעל-ידיר,

 1ברצרי.םצדמכלמוקפיםבהירתםהנוצריתהדתאתהיהודיםקבלולאמזועכןלא

ן·המרחמזיםאדמת,עלבשבתםהמרחמזדתאתקבלולאומזרעאדמתם,עלבתםדבש

הוא.השעבר,ןמןהחירותאלהורצוןהאדמה,שלהפנימישהוצרךאלאזאתאיד

 !תנבעיאל :להראמומבפניםארתהודוחףארתהזהמנהלההנלחם

מבסי:זשחראהעולם,חרקתזרןהרצוןלחזקתהבאלבר-טרניה,חראטבעי

רבעירתיזו·הגזעלתרות-עגזהלשהזם·כרצוןהאדמהשלזהרצדןלהגדיר

הו:אהזם"כיהפסוקאתלראיהמביארהרא-מאמריםכמהבר-טוביההקדיש

פשרטר·מידיהמקראאתמידמוציאשחראלבר-טרביה,טבעיזהגםאבל ;הנפש"

 )1ירצרכןהונפש.אתהזםרלאם,זהתאהש·יעשפבהכאילואותרדזררש

מן·בירתוהוחזקזהלרוח-היינות,זהלרוחשנעשהגמור,רוחנייסדולד

והסביבה.הטבע

למעשירתלכאדרהערןעוזאיןחוי 1המכריע,והואהשליטחראזהרוח•ראם

אזלם 1המעשיותהמצדדתעל-ידידתיתוסביבהדתיטנע.ליצירת :היהדותשל

 Aרפ.בימיתהדתית,החוקהאתועוקרתהחיצוניתהעולםחרקתשובבאהכאילוכאן

יי 1
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הדתי,חרקהאלמתקרביםכאילואברהחיצונית,זן,עולםחוקתעל-ידיזעל-יזיה,

מיוח.דערןלהםגםנתןשבר-טוביההדתיים,והמעשיםהמצדדתא:ל

ובהמשךהזמן,בהמשךבו-טרביהשלבעיניויותרחשובנעשהזהערן

נשתעבדכאילווחראהזה.הדתיהחרקמפניהחופשחרקכלאתבטלכאילו·הזמן

חייו.שנפסקוקזזםשניםכמהערדפסקהשלדהחופשויצירתזה,לחרק~כרלר

הןאףמעטרת.שאינןבו-סרביה,שלהמיוחדותההיסטוריותסקירותיו

לצדהקרובותמהןיש ;הדתרביןוהחברהביןהמזבחהשטחנאותרבדלן:גמצאות

הפילוסופייםכמאמריובאמצע,מוטלותדורבןאחר,·לצדהקורנותמהןדיש·זה

ההיסטוריתשהסקירהברואימקרהזהואידהקצרות,בידמתג.וזרותדtהפרבליציסטיים,

דושה"ספררת",הרצאתוהנזירים",("ספוהנזירים"ב"ספושלדבירתוה..שלמה

הראשונים,החסידיםבתולדותבישראל,דתיתההוחבהבתולדותהיא:תר"ע)

השני,הביתבימיהכתרתבתרלן.ותסקירותיושארואףרהאיסיים,הנזירים:חברת

פנימית,הרזהקבוהמעידשהיאזן,סקירהרסרבברתהולכותא.חו-כן,·שפרסם

נקודתזר,מרכזיתנקודהשלסביבותיהעלוהלןסובבהכלשלהן.ה:מרכזית,

בו-טוביה.שלכבפשרועיקר,יסודמרכז,גםחיתהכי.שדומההדתית,.;החברה

תוצ"ג.אייד,
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העולםאתהםמהפכיםעצמם.אתשגאלוקודם!העולםאתלגאולנאיםהםזנו.'

זמלאיםהעולמית,המהפכהשלהחלץונחי·לעצמםאתהםדודאים·פיהםנוזח:ז.ולז

לאותךהםזרמים , nהנותלמןלהבריחננחםאיןזבובשגםבשברים,"חרסיםזן:ם

מעךטריםיפהקיץביזםהעומדים , nהקנצביםנ"ספדס nמןמבדלישל·.:זגנזרים

ששקעההנצהמןהעגלהאתלהוציא , nעשיךידי"יןיםלומסייעיםותפילין:ב.טלית

:r. מנשורנשרזהאנדמזובים,הפייארמביםואףהתנופות."גניחותיהםעל-ידי-ה

זכרלאהםאף-ומבקריםומנקריםנדבריםהמתעמקיםברבר,"שלמבפשרזנפש

אףהחיים.זמרתאתוכמקטיניםנח-החייםכממעטיםודאההואאותםאףב::עיביז,

מפניהם".לנאזד:הבורחיםשהםשברחוב-היהודים,לשלזם-גציליםהםכביםה;:ם

שחיוהוא,נגנורי·ימו"ס·מבדלישלכדרכוהואאלהנגנזריוברברשלדרנו

טרודשאחדונשעהמנדליםשביבלנושוכניםנאי·לומנדלימהונזמנו.ב::דרור

:r ,שלאבניצים·חליפיםשלמסחראווקניומקבהועושהורועשהזמהנולועסקיך

דרשותמיניבאזנוולוחשנאגדלולומראהחטמו,עללווסוטרהשניעומדנ::·לודו,

אתהמהשבעולם,"שוטה :פשוטהואנולםשפיר.דשארוכים,ופלפוליםמושרגזת

- " 1רביםחשבונותמבקש·ואתהישר,העולםואתהאדםאתעשהאלחים 1:ערשה

ו,לשבודיםגהם·וחתבולוכמדעדהואהוא.נגנזריוכןברבר~ף

החריףהבתרחהחיטוט.אנשיעםיחדומחטטאנשי-הפלפולעםחרא~תפלפל

שם.פבבשלוהנקרותדדןשלן,החריףחבתוחגםהואש-להם

חואואידמגנוריז,כללדעתמסיחברברשאידהוא,מבדלישלנדוברשלא

שחםהאדמה,פניעלאלחיםש·ליצרדיראתאלא.ונו',שדרתולאשמיםלא~דואה

משתתףשנדברהונה,.ההשתתפותיח.דגם:והטוניםהרעיםאומללים,.ב:בי-אדם

עומדהוואאידאלהים.שלעולמומתוןאותרשמוציאההיאאלח,יצרדירב.:חיי

מתיחסשהואאלהאחריאפילואחריהם,בגררשהואכמעטאלאגנררין,·על

יעזובועזובאותם,גםעוזבאינוחראה.באיביהיומגהלילכש:אליהם

סביבהדזאה:איברשנוברנרדאי,שגרמההיאהיאהאדםעםזרסולידריותעמהם.

K: שבראהישנרבדאתקרואכשאתההאדם.מסביבתחוץשלן,לבבי-האדםחדת

רבשאדהאדמה,פניעלחדרהרכלארוכלואידנרקיע-השמים,המאודותנברכי·לך
עולם."יסודייסרריו,רעםעולם,צערצעדו,עםהאדםדקהאדמהפנילע-

ברבר . nי·

ו
י'

תהדפלתוך,עמוק-עמוקיורדשהואבזה,ברברבנדלהצעיריםממספרינו

לו"יקסוםולאבעיניושואאלאאיברקסםנ·לבעיניו.התהוםאתוממודדחייבו

ממנו".ירפה.ולאהצערעםמתיחדהואומבריקים.יפיםלצעיפיםמנעדגם·מחדור

בספרדיי~-הראשיהקוטבהםוהחדלוןההזיההשאלות".כלשאלתהיאושאלתו
דזידונסקיאוריאלהואנספוריוניותרהשלםהטפוסועל-כןלחדול!".אולהיות

תרזאעםרקלהשעביווהעמוקה,השלוההנפשזז-·לנקודה",נ"מסנינ-

עד··יוצרו,עלז:הגבורהוא·וחביבהדבר"."נעצםהכללדעת·והחפצהודבה

לפני·שבוצרנ"נחורף",(דקשוניםובאופניםנשמותנספודיוונשבההואהולןכי
עלי·ו).שמדגםלנקודה","מסביב

הי:א:שלדהמסכתת.ווקבהשלזההואנדברשלכבפשרהיסודיהקז

הר:ףבלינהם,לבקרנדילהחריבם,כדיעולמותנונההואבתרח.מסכתבעיקרה

השפיעו·שיצירותיוסקי,בוייסטדולדמיוןצדנוישולעקרם.·לנקרםכדי
נרבד.עלהונה

לרז-הבניםאתאלאהאבות,אתלאלרובברברלדלקחספוריולנושאי

חיי:הם:נצעדמשתתףשאיבר·ומשדםהאבותשלחייהםאורחאתיודעשאיבדמשום

לפנינו·נותןכשהואברבראצליותרלמצואישציוריתשלימותזאדרנה,:והזיתם,

 •# nעכןן"מעמקשמוצאםאותםוכלנרון,ד'שלום-גציל,הבדיל,מעיןטפוסים

נקז~·כנדשהםמשוםהם,אזלם ;שלו·והחיימוניציםהאבר.מזונים·מנפייארמנים,

מבדילמנחםהשלישי,כבימיןונקר.נקום-היינודעשה,נקוםשובאינם·וצייר

ש·לום-ושלמו"סמנדלישלד·ורםבביבשבילהסטירה.ברשאיהיווכר'מיהופיץ

לדיין·עודאידזזי-חיים,נמתמעלנמעטירדוכנדכשהםעכשיו,אולם ;עליכם

רואדדשנוברוהחנרשטייבים,:דחיימזניציםעםאלאנרבד,מדייןאתםולאעמהם.

רחוקי:םניאףהיהודי,מהתחוםמבדילמבחםואותוכבימיןאותושלכביניהםאותם

רואי:םוהחדנשטייבים,החיימוניציםהם,אףומיהד·ות."מיהודיםלכאורה·הם

המספרות,.אותןשבחייבו,הממשיותהעונדותאתדואיםואינםבאספמי·החלומות
מצ·ול·ות-ים"'·ועלבעולים,שעדיםועלדוגמתן,שאידמנוסות"עלברבד,שלכלשובו

 .ו'
1 
יי(

ציוריואףגדולים.ספוריםהכותביםמספרינו,נידמהמעטיםהואנרבד

שהואגנוריו,מחייפרטעלאףלדתולושקשהדומה,לפרט.דדנווחנים.זrם

גנודין,שיחתאולםנפרט.ים.מדייותרמאדיוגםשהואוישאחריהם,:במשך

אצלנו.סופדשוםנחעדאליוהגי.עשלאנמעט-נספ;דיוהחישלוה<דיאלוג
11 
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מפלג:גtכל.רםנואידא.דמתויכגהיאהחיים,אתתופסהואשנהשלו,התפיסה

זהגמישות"הגרציהוהפי.נוק,הרוןמעולם.היופיי·וצריהאמנים,שלדנוקבא

ש'ל'סימןאףנואידאלה.אמניםממזותכלוםאידנברנו-היפההאמנותיההילוך

השרטוט~אף !התפיסהומחריפותהתפיסהמנחנוישכמהעדאולםעידון.

הוי:איודעלהם,בליטהשאידדבריםלהבליטהואויודעמא.דוחדחריףהואשלו

א.:תלמשל,מתאר,הואכןמיוחדת.הבלטהולהבליטהוהצעתש·מנאתלגלות

אלמ:תשממון,""ושתיקת :שרבניושלההזיהצערואתהיהודיתשבעירה"עמק"

 .•שרבניו-צלליוישניםורעבון,דאגהשנתגסיסה,שנתבלילה.רבידביוםבידבעמק
חיות~להמכאידוחזיונות-ליל.חלומותכלובליופתוחותנובלותכשפתים-

שר-ונפשו-שכלובתפיסת"גלות"·שלפירושהארהזוית").("מןדממה"

חשכת:אימה".ומלאההדמיהחשכת-ברר"הגלות!"נרנו:שלבספרורהנער

אור·קרןבליחשכהמוגף."והתריסהנראתכשמכביםבנשף,אמישלזרחנותה

זר~.נשמת-צערמבליטיםברברשלגברריראף .)םש(בצחת.""חשכהמטושטש."

ממנה.בריחהשאידמקרם,בשרםפוסקתשאינהז.ן,קשהגלותשלהצערנשמת

כלות-הנפרעהבכא,,עמקאתלעזובהבלתי-פוסקתהנהיהומכאןממנה.מפלטואיד

יצירותיוכ·לאתהיאאףהממלאתמקרם,מכלרפדותגאולהרפדות,לגאולה.הגדולה

אש·שלמראה ,.,ךלמיוחדומראהרבה,פסימיותהמלאהכלות-נפשברבר,של

המחממ.:ת-העברית,בתורת-הסודהרבהמוצאיםשאברהשחורההאש-שחררה

מאירה."אינהכיאף·מבפנים

ברבר . nי·

תרם"ח-תרע"א.

שנימאמר

וחרשך.ובהרתהוחדרים.ישימון.עוברים.אבר.וארוןגדול"מצרף"דרך
םלוא .בכרץטובעותנדדוגליעכור","עמקא·ל ,גדולעמקתוךאלאנחנובאים

ראיהעל-ידייסדרים,על-ידימתמרקיםאבד .וה 1בםילדעדבאהצכהדותמ
ה"מצרף"כהרההר,לאט.לאט·ומתרוממיםדמיצרפיםחרטה,על-ידישלמה,וקבלה
שוהים,אנשיםכלתי-שלמים,מארייםשנדרים,וצרבותמלא"חצאיים",מלאהידוע,
מיתתם,לפניאחדרגעעדשלמהבתשובהשבדשלאאנשיםעצלים,ברפים,תזעים,
מחשכותעלשכסדאנשיםבצבי.ערת,עצמית,כרמאותבשקר,ימיהםכלשחיואנשים
להרזותחפצוולאגאותתמידשלבשראנשיםשאדלה,קדושהשלטליתועטפולנם

בוערתזדאשגםאולםלבבם.אתצרפהלא~הקודששאשאלהוכלבפחיתותם,
תכנה.לאתרקהתמידאשלמעלה,שם

בנפשונוקט"נחרוף",נרנו,שלהראשוןהרומןגבורמן,אויפיירמיה
כלחלאה,כלמשםומוציאנחנבלכנפשומגרדהוא •גברושאיבדאחהדברעל

תשיושיה :עצמ·ד·לפניעצמואתלזיזמעמידהואאי-שלמדת.כלרפיון,
הואגבורת-הנפשונאמרו ?שלמדתבלינפש,ה-תובדגילבתידחלאדםל

 ?נפששלגבורה.היש-מצדדומאדתצניעות,כאזהאין :נרתע ,ננהלשדב

 ?גבורליחידתאדם·ויבדלהכדאי
מחייו.ושרטוטיםרשימותבדודשםוהואניירשלפנקסלדעדשהפייארמן

הואדבר.מכחדאיבדהכל,הואכותבעצמו"."נעזבשקט,בחשאי,כותבהוא
הכלדחותןקרהתפיסההכלאתתופסהסכינה,וחייחייושלולפניםלפנימביט

רפיון,דלות,עדני,רקשישגבורה,שאידלכאורה,הואמראהח.דחידתובאיזמל
ועוליםמנצנציםג.נדרהסימניובכל-זאת-וכדומההתחכמותאי-טבעית,פקחות

וההתמרמרותחוסר-ההסתגלותאי-ההשלמה,על-ידיומנצנצים·גודלים·מא·ליהם,
התפיסהאותהנזמרתכיחודכאןהמתגלההתמרמרותהסתגלות,לידימגיעכשהדבר
עצמה.אתלרמותאו.פןכשדםנותנתשאינהזדהמנתחת,הבקרותארתההקרה,
אחותי"גבורה .אףאולםת.מאלשהודבגכאןישו.להתבדות.פעםלהאחז

אותםמתוןרעולהמבצבצתהיאאףכאן.מתגליתיותר,ופשוטהיותראלמנטרית
הרשת,עללנדבספרדהנה'פייארמן.שלנפשרנמצאהשבהםהונים,הסכסוכים

המסוכסך"רוחי :בפנקסופייארמןרושםבימי-הנעורים,ערדינפשרנצדרהשבה
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ואחרוניםראשונים

העובר,הרע,העולםנצרתיודעיםבלאהשתתףדבר,לאיזהחכהשאף,נקש,

ש·הםאר.וכה,כמלחמההםשהחייםידעתיולגאולה.למשיחוהמחכהחבלהמלא
ומבורר,בורראלחיםלי,חיואלחיםגםוכר';למקורםושינהצרוףתקרן,דורשים

נקשתי,חייםנקשתיהו.ואני-ידועיםדבריםין.רעים,חשבונותעמולישהיה
ואלחים"."חיים

ע.לכולההמעידההכנ·רשה,הפשוטה,מסגרתםשלולאהודברים,לאותםסמוך

הלבלהמיתכהמשךלראותםאפשרהיהנגררת,שלרוחדקה,נקורתשלרוח
אנוהדבריםלאותםסמוךג,ובואיפישלגנררוחפני,הצעירשלוהרוח

"עלילדותונימיענויירעל-דברפייארמן,שלגנורנו,שלהספוראתגם·מוצאים

פשוטיםהדבריםאלהגםהדבר".עלהשלאועלצבי)(שנתיהמודח""הצביהרת

כךמשו~דוקאואוליויבשר"קצתקרירהבלשוןאגב,דרךרקכאילומסופריםהם,
עמוק.רושםנזכרוננומשאיריםהם

ונתוןהואמצומצםמא,ןכברשהואהראשון·הגדולבספררוברברשלהפתוס

המסתכל:בעיקרנברברכאןה 1מתגלמא.דכאןנזהרברברצרים.גנרליםבתוך

קררםלפנינומתגלהוחריף.חדבתרחאותםוהמנתחבחיים•ומתבונןהוראההאדם

חראיראמוסרי.כרל·רהואפה,שישנוכמהעדהפתוס,ן.מהאובובכל
הכל,לצמצםהרבההוא·נוטההזיוף.·ואתהצניעותאתהשקר,אתמאדפייארמן,

פשובבקטביהואאולם·להתעורר.שלוהגבורהלרוחגםלתתלבליל.הקטין,

הואמחטטהוא,.נקרןכיזה,נספרפה,הואווויוו.וגביבישאף,והליב
בתרחבלימאלי·יוערלהקלהרהרוכלחולפת,~הרגשהכלמניח"אינ•רכימדי,יותר

אתמריקההיאכינקרנדתן,היאתויזכאכיהוא,מתאונןהתהום",עדברקב

הפנימיתהנקודהאתהמתיקההזאת,הנקובותהיא,ריקניות.אותרממלאהשקן,
בפרקדל.דת.לידיעדני,לידיארתההמניאהמערכה,אותהוהשוללתהיאשבנפשו,

שאתזה,דרידונסקי-לדרידרנסקיגלוימכתבכותבהואנספרהאחרוןשלפני
ונר-חייוימיכלברברנלחםהנאנק,המנתח,המסתכל,המתבונן,רוחר·דחן,

צ,עירהאשהפניאשרחורף,נוקרשלאותהולאהשמש,תזרח"היוםלאמור:כתוב
תוכלנהלאהאדםועינינרצצת.גדולה,עזה,קיץשמשאלאלה,·וחורתרפויה

החיים,אתאוהבמהאחי,הרי,החיים.אתאוהב·ואנימסביב.רחוםאורבה.להביט
ולסכיניםלימהגדותיו."כלעלעולהלני !נשימתיעלרגשרתי,עלאשמח·מה

שחיטה"'!,ן"לחלפילי·מהבתרח".כלעלועולהמורכבמא,ןעשירהכלמנתחים'!

אניהצדק."אתהעוז,אתהנשגב,אתהטהור,אתהיפה,אתהטוב,אתאוהבאני

חדשיםחייםחשאביההבלים".אלהכלעלנעלהאניהצער."חניךאנישואף".

מתעוררתהגבורהרוחעיני".אתנושאאניל·הם".החומרצפוןוני-ואחרים

מעסעודסוף.לבליהנמשךהזועם,המנתח,הקר,החרוףר.ךחכלפינפייארמן

"מסביבשלהחורףפעולה,רצון,חפץ,מלאהתעוררות,מלאאחר,חרוףויברא

לנקודה".
* 

כןלן,ושטרחקרנראההןאכפזר,שלדקןס rקרמעיןכןלןמכוסה"נחרוף"

כולהה~יא :לדרמת-החרוףישאחתמיוחדת"תכונהסוף.איועדנמשןנמשן,

החשאיתזן,דרמהעלאומרכזאתחמשן.""ורקהמשך,המשך,יברא".המשך

התנשאותהשטח,פנימעלגדולהקפיצהכאןאיןנעצמו.הגנררוהנמשכת,

מרגיששנהםאלה,רקפההםוההתרוממות~ההתנשאותרגעיעליו.דהתררממרת

נתרךונבלעהולןשחראאז,מרגישהואולהתרומם.להתנשאיוצושהואהגנזר,

גםאזהואמנסהלו.שמסביבהנוראהקרחנתזןנשקעלפניו,השטוחהשטח

כךעל-ידיאבל.ולשברה.למגרהוחפץשכנת-הכפורמתוך~החזקהידואתלהוציא

האמןכאןחראהגנרריותר.עודנשקעכאילווהואאחיזהכל·לחסרנעשההוא

 :דחותובהמקדחהוקפואה,השכנהנתרןחרתןוהואוהרושם,הוראההכותב,נעצמו,

אזאבלזמגדנב.תחוחנעשהמתבטל,הואמידהחדהעינובזנותןשהואמקדםכל

לךמוצאךאינושמסביבןהריקנירתהשממרן rבתרןהרן,העפרנתרןטובעהןא

ויור.ד""מטפסדאבימדרגה."אחרמדרגהקרח".שלמעלות"שבעיםמוצא.

"מסביבשלהחורףנרנו.שלהשניברומןשלטתעזחורףשלאחרתרוח

הקדראבלהקדר.סוףרעדמראששליטכאןגםלגמרי.אחרחרוףחראלנקודה"

צדהתגלהכאןתנדע·ה.מלאובה,התעררודתמלאהכלבפניםנחרץ.רקהוא

 .ונמוצהחזקה·תפיסהאותהתופסהסביבה,אתשרואהזהלאנרנו.שלנאפיראחר

בסביבה,חםלבש·זהאלאבפניה,ומתבטלעמהמתאחדכמעטשחראעדכל-כן,

להטותוחפץעליהומתגנומבליגלריב,תמידארתהקרוארל.מןת,לחייםעמהנלחם

מנתיבתה.מדוכה,ממהלכה,ארתה

אתלהתיקנותןאינוחראו.לשלנקודהמסביבוסובבחדלןנרנוכאן

לערמתנח.בכלבהונאחזשמאלועםימיןעם.עליההואנלחםממנה.עצמו

אותרודאההגבדר,אתכאןרואההאמןאמן.הביבאיאןכיוגבה"בחורף"

ע.לעומדנלחם,אדםגברו,כאןחראהגברר 1אחו.הואאבלדהעדידתיך,תנועותיובכל

נולד.עולםכנגדהואשקולבמעשיר.להכריעחפץהואשלםעולםנפשר.

 "ממדרגהעליהכדלההיאה.יוגבהשיותהיאלנקודה""מסביבשירת

לשקיובבסביבה,מלחמההיאכדלהלשניה.אחתממעלההתרוממותלמדרגה,

שלזהזמו-דבקותלחי-עולמים!"."·דהזזהר"הזידברפיון.כשממון,ה,סביבה

התגלהשבברברהפתוסהספדו.בראשיתעודאברמזדןשללבדעלערלה"חסידים"
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חיצובי.איבנוהזההפתוסשלו.מעטותביצירותאלאהתגלהשלאבמרהזהבספור
מלהיבבזרוע-נח,כמואחריומושךהוא.הריק.בחלללפעמיםהשליטמזהכלוםבואין
בכנעהואאיןאופןובכלבסביבה,שליטאףכאןנעשהשהגבורישתחתיו.הוא

זהוספובועל-כןלו.מסביבכאןמסתובביחבלתמיד.הגבורהואמפניה.
חבלמצודתו.בתוךכמווחובהמתרומםמתבלט,כאן,מתגבשהכלטח.שאין
למלחמה.כאןערוךכאלו

מקבלותקבועות,פחבעשותב"בחורף",לפנינו.העוברותהנפש.דת,מןהרבה
.הבולעהסביבה,שלהשטוחהשטחמתוךויוצאותיומתבלט·ותבבלטותקבועה,צורה
חיימן-כאךיוצאלעצמן.פניםפרצוףומקבלותלעצמךפהמתיחדות·הךאותן.
אינטליגנטיםהחבריא,בניוכלשביסוכאןיוצא-חברשטיך,שמוכאך-ביץ

גבהוהגבוההומדבריםלהבאתםהמתפלפליםיהודים,בתים""בעליבבי·הדלכי·בטל,
·תמידשהיאזוהמשכלת,העלמהפנייפהכאךומסתמניםיוצאיםהעול·ם.תקרךעל
עושים.ואינםמדבריםיפה,כל-כךהמדבריםאלההחבריא,בבישלצדםעל

המורים,.העברים,"המשכילים"פניגםיתר.הבבהירותפה·ו·מסתמביםחולבים
הולךלראש~ולכלהישן.מהדורהעבריהסופרחציוני,בית-העקרשלהעסקנים
איןב"בחורף"שגםחראדוידובסקי,אוריאלשל.והשלםהמלאיחטפוספחומסתמך
הואשםאבלהאינטליגנטית.החבורהבנייתרבתוךאותולהבליעיכולברבר
בכלומזדקףהולךהואכאןאלוםוקר.שטוחשטחמאותוכחלקבכל-זאתבראה

פה,חםפניולעצמו.מיוחדמקוםלוותופסהסביבהמןכ·ולונפרשהואקומתו.
קך.מןך",חדויאיזה"כפני·והזחלנית,העסקניתהקטנה,היהודיתהסביבהבתוך
בטבעהחודרת·והקשח,השלוחה"חסתכלותבעלחרא,ברבר.עליושא·ומרכמו

סוף·הרואההסוף,עדהמתבונןהוא,בבת-אחת",בתעלו·מותיה~ומתהלכתהדברים
אברמזוןשלדרכועלביותרהגורללמכשולפהשהיההוא·תחלה,במחשבהמעשה
חתהואתמיד.חתהואכאיל.ומפניופעולה.של.התעוררותכולוהמלאהגב·רר,
הרצון,בעלהפתוס,איש'!יורדת..הנוקבתהסתכלותו·מפניהח,דמבטומפניתמיד

ותופסומתבונןהמסתכלשבן,האווחשבן,האמןמפניתמידיראכאיל·ושבברבר
.הסוף".עד

והוזה,משוררבבת-אחת,וחושבאמךשחראזהדוידובסקי,שלחטפוס
חראראשי.לטפוסחראאףובעשהכאןהתעלהחזהחספוסקן,סיטפימ

אותם,מושךדבראיזהזה.לעומתזהמעיןהםבספר,הראשי.הגבוראדברמזון,
בבהירותהמסמניםהםשניהםזה.אתוממלאזהשבאיי·מהחשבי.אלה>אחדאת

·ושניהםדהעשיה,ההשגה .•ההבנה·והפעולה,הראיהאתההזיה,שלצדדיםשבייתרה
שאברמזוןדומהשכבגדו"."עזרבבחינתלזהביחסזהיו·הםבזהזהכאןתופסים
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להבליגהפחות,לכלאומרבן,גםשנמצאדוידובסקישלזהטבעעלפחמבליגגם

ח. iשבספרפתטיותלידילפעמיםהמגיע·הפתוסמכאךשבו.המסתכל:האמן·על

עלהפסיחהמןכאןיש 1מעצמיותומעצמו,חלקעלהבלגהברבראצלכאךישכי

האכסטטי,ואףהפראי,המחולמןגםכאךישועל-כןשבנפש,•תהומותפני

יזזשכרןד.·מלא

* 
התגלהכאךברבר.יצירתשלהאמצעיתהנקודה-לנקודה"ב"מסביב

גדותיו.עלעווברשופעפנימיותו.מפנימיותכאןשופעהואו.כ·ותמ:הא·מן

כלעםבלחם-שבההמרכזיתהנקודהעלונלחםנפשו,עלפח·הואעומד

כאןהואשוברשבקרבו.·והמקטרגהמשטיןעםגםוה~קטריגים,הiמשטיבים

שחראסביבהת,ירבציחההביבהסאןכיןאזוכר.שעלוהגזריםכל:את

-שלוסביבהכדלהכאןהיאהסביבהההשגחה.אוהגורלצועל-פיבהה:וטל
כולההיאספוגהזרסביבהחיותה.את,מוצאתהיאשבהנפשן,שלהסביבה

דרכים.לאיזוהאדםשלמנטיותבהיש 1שאיפרת

א.לעיר-הפלךוהספורבראשיתערדבבראוהגבוראברמזוןלפנידרכיםשתי

-·ועמדחדרךבאמצעהלוכדאתכשהפסיקעצמ.ן,אתפתאוםשאל- ."?ןאל"
חברשטין,החבורה,בביכלושםאיסקדבבה.ירהחוה,שם "."?קצמךמבשהלבית

אחר-כךעלייקשההרי.הזח.הביתאלאסדראם"אבלוכד.דמה.קצמן,שלrזתבד

חזקהבטיחלאברמזוןיש "! ..מיוח.דלמעוןזקוקדאבי·לנפשן,אברמזדןא·ד·מרלעזבן,

לפעמיםלזהקוראשחראכמוהוצער,אתבעולםלמעטלאחרים,להועיללחברתיות,

אפואילך ..מיוח.דלמעדןבכל-זאתזקוקהואאבלהחסיד·רתית.·המי·וחדה,ב.לשונו

"אמנם.הוא.אףהמושךאי,ליעההאחר,הצדזהדוידובסקי,אוריאלא:ל

אוריאל". ...עליוקשהאורחיםהכנסתטוב."לאדוידובסקיאוריאלאלגםללכת
דבר.איןבתוכו.·ושכבתי"משכן"ליאמצאמחואחד".לילהלינתא:מנם,

 "!דוידובסקיא:ל

התכליתי,-איהעילאי,הצדדדידובסקי.אלל·לכתיותרנוטהאבומז.ון

בביכלאתהדאמבטלבדרכיו,הרבהגםוהולןאליוהולןהואיותר.זבדשן

ואיתרנכחאוריאל,שללכחדהדומהבנחאותםמבטלאוריאל,בשבילזזחבררה

אוריאללביתבאכשהואאבלדברים.שלתוכםלתוךהיורדתהחריפה,ה:אמיצה,

שבנפשו".והדחרההגיל.הכלעל.ומטפחבאהזההאיששל"נוצב-הודחהזבה

צריכהשאיבהזו,ו.דממות·מפניסולדתנפשואוריאל.עםגםמשליםאיבד:זוא
רבחפץישלדההתעלות.אתהעליה,אתעודיודעתשאיבהלהתרומם,כ:בר

ועדשה,פועלהוא·מעשה.פעולה,כלוהמלאהנפשובהתאבקות.·במלחמה,
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התפשטות.איןדרך,אין·למעשה,מקרםשאיןידיעתוכללמרותל.כהמוותל
הנשגבתהצורהאתמקבלאי-תכליתי,נעשההואמבפנים,רנ·רבעבאהמעשה

הרוזואףלנצחי,כאןנעשההמעש.ה,חרא,הנצחית.השלמה,אוריאלבתחשמשל
הנצחיות.אתלומבקש

 4חפנימיההכרחהואשברההכרחלחיות.כאןכוחר 1·מהמעשה,הוא,

יר,zןאםכאןחשוב·לאמחוץ.התפשטותלדמוצאהראאםכלל,הבדלאיןהנפשי.
·הברדדהיחידח,בשחמבחדאשדרידרבסקימהבים.מקשיחבריםלאברמזדן
כאןנעשההמעשהגםבמעשה.אברמזדןהואזאת:המוחלט,העליון,בעולמו

להיות.חוכימהוא :טלחימ

כדלתהנזדנחאינטליגנטית,סביבהארתחנתזןעברי.סופרהואאברמזדן
גדול".לגדיאותן"ואעשהבבחינתשםהואהעברי.הסופרהואהגדיים,,מחכמת

שינדלינסקי,.אישישיבןד.דדעםלד.אידאחרתוסביבהזדבסביבהשםהואיחידי
לקהל.עודחדאומחובר"קהל"עדרלדשהיהזח.הישן,מחד·ורהעברייהסרפד
ה"משכי·לים",.ושרידיחצאי-המשכיליםשבעיר,המועטיםהציוניםלקהללפחות

נתזךגםהןא,בודדחרא,יחידיאמת.שלקשר,כללדאיןלעט,זהחברועם
נדלוהידבקהאבסדלרטי,ברצדנרגםהואבודדהחדשה,בזדוגםחישבההחברה

התפשטותעם-החוץעםלדאיןדברוכמעטחדדר,ןת,קמרע·ממבפנים,

בחוץ.הדברים

נדלונמצאוהלזבלילהמאדחרהבשעהדרידרבסקילביתבאכשאברמזדן
כלאפיסתשל'ודוממתקרחדומיהממושכה,שתיקהכול.ושותקההוא,מעבר

ב"התחיה"שהדפיסהעברי·מאמורעלאברמז·דןלדמספראזהאילדזיות,וכלהסערות
ש'לשפתירבחגרירבו:החדשה"ספר·רתנרזרמיעלהחסידות"השפעתעל-אדוות
שחרא,כל"טשטושהמספר,לנרמספרהצטחקות,שלקורטובאזהתרוצץדוידובסקי

נרתעאברמז,רןהיהלאבן,שלטהגםלדאאבלבו",שלטחלאאברמזרןשעין
חתר.לשמהיאזרכייעזמשלחתך,אתממלאהיההואלאחדו.

נעלים·פרקיםהםאברמזדןשלבלבוהסופרהתעוררותעל-דברהפרקים
בקרבו.שרקקאצילי,משדנה,וזמזוםכתב,"הואכדלה.דבספררתנוזחבספר

שנש'אהניגוד·מדדהמתרכזהתנדףכןכתביו,בשרטוטילשקועהוסיףאשרככל
והרדדדקצמן,מנשהביתגרתח,תאי,רביןכתבשהואמחבידזהניגודנלכד,

שללאגםאןהאלה,בימיםאבו.מזדןהיהעצמושל"לאחחדא".בביתהשורר
פחדת·לאלדןהכרחי 1קייםעולםבלבן,נשאפנימיעד·לםהחיצוני".העולם

סוף.איןעדלדונלחםסוףאיןעדבלבונשאזחעולםהחיצוני.העולםמלאחרים
עצמי·להואיוגבעשיה,שלפעולה,שלהכרחנדלומלאאברמזדן

קידמועל-ידיהדי.תן,על-ידיגםידלדא-החייםאת,ןלהעלרתלח·ידתחראזנדכרח
שמסביבהריקנותלצב·רר.בעצםצוידשאינוהצבור,נכחהבאהיחידה:ואב.לב.ד
המעוררתשהיאישיואדרבה,עליז.להשפיענכחהאיןוכאילואותו,בולעתא.ינה
המשמרעללעמיודחאחר·רן,נטף-חרםעדלהלחםמלחמה,בקשרילעמוד.אותר
ועתר.עלעמדן,עללעמדואותומחזקעודכאילוהסביבהמןיא·ושו:הסוף.עד

של,הטרגיהגבורחראיותר.חזקנעשההואיותרמתיאששחראשככלז:ומה
האחרונה.היאושבתקופתtגפר·רתנו

עמדתך,כלאלאהתחלתן,על'מוכיחבלבדסופדרקלאהטרגי.הגבדרהוא
מתחתנשמטנמוג,הכלכיעמדה,איןכי,מראהלפרקים,זרותקיפהחזקהע·מדה

י,ותרבי·לבשימיתבפהרדהקבבבעצמך,בעיקרנאחזרהד'א 1הרגלים,
חראשבהזין,קטנה.בקדרהעלתמידחסהוא~ולכןאחיזה.כדיכאןאיןכאילו

בינתים.נתקהלאאםתמיהאותהבודקתמיהבהממשמשכאילוהואב.אחז.
ישנה.עדוהיאאםמ~מקדמה,

עםהגמר,עםבעצםבאלאהגמר,"שגעדן"אברמזרן,שלהגמרארתד
החבריא,בנימפיקצמןבביתששמעזרשמדעההפרעיות,על-דברהנוראהה:שמועה

רקהזאתהשמועה .טבחה.כצאןהידהיהודיםכיוהתפלפלוזהעלידודבש
המיהאוחדפלחיזוקרקנתנההיאקזזם.כאןשהיהמהוהעלתההrגבירה

כד·ל·ויחידי,המשמרעללעמודשעליוי,ןחיאושבשאדםחאתאחזר·ש
האין-סוף.יםבת·רופנימיתאחתבקדרהכעין<רק

קץ,איןעומקואשדעלחשכה.חמימה.דיבטהגשרעלהתיצב"הוא
השמיםהידשחדרים ."?ץקאין~ועומקיעקבתולעתיעקב.תולעת-ונלכד
-למעקה-הגשרמעברוינשאהתגעשגידפוכל·מתחת.המיםהידדשחרר·יםזנמעל

רעדן,הנהר:דגלי-נקפאהואבקרבו.פתא·וםחשתזרודרכיםכמוסים'ז<געגדעים
-גודעתאחייספח.עמההעומ.דהרהוריגםרועדיםהתחילוהג·ליםוכאלה
הנהרהלאחלדיי,כיחדוההענתרתי,כירמיהווהוא,מתה."היא !הואיחיהמדוע

מבניה.""אחד·רק

ל·מעקח.מעברדמתבשאמתגעשגופרכלהגשר.עלתמי;בצבאבר.מזרן
מאותהגםיונקשל,ן,זרטרגיותעלגםחיהואזר.בהתגעשותגם.משעןמרצאחראא:בל

מנותקת.שאינהעודכל-ו.ועדתמזדעזעת,י,ןמתתעע ,,בתמהדוקנ
אימהאותהברהמטילחראלגמרי,התקתהממקדמה,הנקודההתקתשלהפחדדק

חייו.לפנינועובריםשבהרנרראה,חזקהאימהאותהבוהטילאשדוהוא.הזקה,
לאחראגם,האחרון,שהוא,מורא,שלשגעדןמתוןלפנינויראדבדיםעובריםהם

לבדר".יעקב"ידידתוהחלל",מלואבכל"אחד.כשחראלהנצלל·ראי-אפשרנצל.
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קרעים,לשנים-עשר-יהודה"מחנה"דגל-דגלןאתהאחרוןכשגערנוקרועחרא
מסביבערדסובברהראבידרהקורעהדגלהולן,סובבסובבע·רדחראאזרגם

לנקודה".

* 

i i 
י !

מ.ערב"מא.-לנקודה""מסביבאחרשבארהספרים-הספרדים~בשני
גtננמשכתהחורףדרמתל"בחררף".המשךשרבמוצאיםאבר-אחת"רב"שנה

בתרןמחייםמן,אויפישללאלההדומיםמחייםושרטוטיםרשימותשובפה.
האמן-המסתכל.שובהתגלהכאןהבוץ.בתוךהשקועהבשפל,היושבתסביבה
הכותב,כאןשובהואהמטהרות.המצרפות,•המנתחות,העיניםבעל.הרואה,
מתאחת",ב"שבהאחר,מפיא·ר ,".מעדב"מא.עצמו,מפיהדבריםאתהרושם

דבר.אחרדברקטע,אחרקטעלן,סיפרשהלז

לאוכמעטסרףלאברבראצללראידושטחן,בביפלחטשרבשאזכ
יותר·מחלקחתן"קטע",כעיןרקחםתאורםוחברתבכלהספרדים(שניהתחלה
אראנושיתגבורהידיעלגדולהקפיצהלקפוץרקאפשרשטחפנימעלגדול).

אריגדולפתוסעל-ידי-נירים·ובברירתעשויותמעלותפניעלעליולהתרומם
אבללשעה.רקולרא-עליוולהבליגהשטחאתלנצחאפשררברצוןעל-ידי

הכל.ומבלהבולעהואהתחלה.גםלרראיזלראיווסוףשטרח,השטחזך"בלי

שדבהיאשלן,הגבורהמלחמתהאלה,הספרדיםבשניברבדשלמלחמתו
היותרהחרישהאתב·רחרושאותר,רמפרררמנתחהיאח.טשבהמחלמה

השטח:אדמתמתרדהעלהברברעמוקות.היותרהשכבותאתומעלהעמוקה
של-אכאלהשכבות- ,".מעדב"מא.בראשון,כיחוד-האלההספרדיםבשני
כזו,.תפיסההשטחאדמתאתתופסהראאיש.שוםעתהעדבספרותנוארתךהעלה
מה,·רגםמלמעלהשםנצבראשרכ·לאתהשפל,כלהסחי,כלאת·ומראההמגלה
האורהחטשהתמאדתאזאכופהוברבלמטה.מלכתחילהששרכן

הפשריטהיצראתיונקים,חיי-האדםשממנוהיניקה,מקרם ת!\הראה ,.,ך.עקוקתא

אשר·בכלבחברן,בעצמו,האדםידהיתהאשראתשפלה,היותרבהתגלותו
האסירים,עםכאן·רעבושכןהראפניו.מעלהרסןאתשהסירבשעהלן,נזסביב

שמארניבסק,.בתי-האסוריםכלאתפוליטייםשאינםאלהועםה"פרליטיים"עם
-מ.עדמא.-המדינהבליטאיהודיתעירמירלנה,עדהגדולה,ברוסיהעיר-פלך

מינירכלשלן,עבודת-הצבאשלאחת"שנהב"גםלררבים.בתי-אסוריםועדו
האנוששלוצביעותורמאותאנושיתוטפשותוטמטום·וקהותוצרותיסררים
אותםראה·הואסופר.שוםערדאצלנוראהלאכאשרברברכאןראההאנוש
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 ,אחרסופראצלנואותםראהלאכאשרכאלהתראווובטרחותבעינים
שהיא.איזוהצלה-·מפלטמנדס,כאןגםזאתבכללוביקשובקש

* 
-המצר",ן"מןלגברליז""מעבר-נרנושלהלרנדרנירתהיצירותשתי

ערדלהןשאידכמעטאלה-קרקעהמתוןגם·וכאילולונדוןאדמתעלשנרצר·ר
חבור·רכלקשרכלערדלואידמנוח.כלערדיודעאידבהןהאדםכלל."קרקע"

כאיל·רהואלנפשו.מפלטמנוס,רקלרהואמבקשהוא."נרדד"סביבה.איזועם
"גנורים"שהיומיהםפההראשייםהגבררים-הסביבהעםכאןלהלחםלגמריחדל

לנפשו.חייםשליסוד·למצואכןעלהואעומדנפשר,עלחראנלחםאבל-לפנים,
-חתוכות""מגילדתהואהמצר"ר"מןמחזות""שבריהואלגבוליז""מעבר

צררתשלן,הרגילההצורהאתבונועזבכאןזין.חשלשניהםהםשברים
ההשתלשלותארתההספור,שלה"הכרחית"ההתפתחותאותהכאןאידהספור.

מקושריםכשהםלעינינוהעובריםיחהגםוהחיצונייםהפנימייםהמאורעות,של
לעצמו,כאילועומדהכלכאןחזק.וקשרחבורביניהםכשישהיטב,·ומהודקים
לכל.והמבוטאהמתואר·ומןהקבועמןפחותכאןישמיוח.דגילוימעידמתגלה
מהלאספור,שלצורהערדלושישהמצר","מןאףז.מוהמןיותרוישפרטיו

כאילודומהלבן,·ומתגלהנראהבן,לנושנראהזהאלאחיב.יקר,הואבושמסופר
למחזה.מחזהבידשלן,·למגילהמגילהבין

הראשישהגבררברבר,ספוריבידבכןחןמיוחדותהאלההיצירותשתי
איזההואפוגשאחר.מעולם·וכאילו.מחוץ,אליוהבאלקולשומעמקשיב,בהן

לגבוליז''ב"מעברחזקוביאליהו-בלתי-רגילנפלא,אדםאיזהבחוץ,"פלא"
הואמבקשאוחרת-חיים.מבקשהואוממנו-המצר"ב"מןמברחיךואברהם

על-ידירמלבו.אליומדברהלזבקרבו.כבראמנםנושאשהואמהממנוולמד
חיי·י·סודעלעומדהואכאילו

חראבו,ונאחזאליומתחברהראשי,חגבורכאןאליושמתחברזה,"פלא"
והחולשה.·האפסותהטומאה,הצער,כלבתרןהחייםאתהואמחייבחיים,חייבמ

להוסיףהאלח,החייםבתוךלחיותלעצמומיוחדהמשלחתמוצאכאילוחרא
חשבון-החייםבתרןתחיהחסרה.שהיאבמקוםשפבלשחשאיתהווגב

בכל-זאתישתנהכןשעל-ידיאפשרכזאת,ספרהגםמאדומרוכבהמס.רכסן
הכולל."החשבון

מכלפחותהם-המצר"ו"מןלגבוליז""·מעבר-האלההספריםשני
מןחשובאולילעצמן,חשובשהואאנושייסודאיזההתגלהבהם"ספרים".

לאכדבעי,מפותחלאלפעמים,רפה,כאןדרקאשהואהספרותי-האמנותי,הצד
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שעלידדז·ושבן,החזקההיהדדית":זנקודה"יוגםשבבונו,:זסופוכראוי.מבוסא

הםגם:זם-אומץ ,,למוסיפההגבוו:ז,רוחאתבן:זמפיחה,והיאיתמידנשעןהוא

לפניהם.המתגלההחזקה,הנפשיות:זסהווה,האנושיותמפניפהבסליםכאילו
ומסשסשת,,ההולכתהעבריתהנשמהעלהרבההתוההחסופו,מחושקיוחנן
פהבסלכאילוממקומה,·ומנותקתההולכתאברמזוןשלהפני·מית:ז"נק,דוה"על

מוצאהואבהלפניו.ומתגלהההולכתחזקוני,איליהןשלז·וסחורהאנושיותלגבי
ין,חנןשלהאחרוניםימהדבויםשל,ן,זןלנקודהמפלסבית-מנ.ןס,גםמעתה

א·ידנאיל·וונראהואפסכאןהולןהכלניומתלונן,מתאונןשהואאחרימהוש_ק,

סדוהשונ·ות,הדחיפותהשונות,הנסיותהשובים,הנחות"סדו :הםשאוית,עוד
לופוסקזהועלקץ".ולאתכלהלא-הסוד-שבסודסודסוד-הסדו,שבו,הסכסוך
ובטחוןחייםשלחשאיתגבור.הכל-כןהמלאהאחרון,פסוקואתחזקוניאליהו
ה.יהאושאהיהא :אי-הבסחוןכלבתוךהחיים

* 
בתוךעמוקחתןיהיאשלו,ההתחלהנעוצהשבהזובונו,שלהנ·ובילה

אותההמשיךלאבגרבילה,מאדשהצ·ליחברבו,החיים.שליהי.רם-יומיחאוג

ל·מקןם,היהצוידוחבה.ליריעהגדול,להמשךצויןהיההואהרבה.בכל-זאת
אופנימימאורע,שלוגע,שלתפיסהעצומים.נחותולגלםלפתחכדיבןשיש

הרבהשלןבנובילותגםישובאמתל·ו.סגילאבזה-ע·ובולאגםולואחיצוני,

נדיבהםשישנחות,שלוהצ"סופפותהצסבו.ןתהקצו".ה"ספוומןהספור,מן

הכבדהמשקלגםמכאןיותר.וחבשסחלהםלכבושי.ותו,ולהתרחבלהתפתח
האלה.הנוביל·ותשללרוב

ברברשלהגבורהסימןו.ובגתמידנמעסלהישבונושלהנ·ובילה
החיצונית.חהויהעל-ידיבנקלבכבש·האדםאיןפהגםפה.גםפוסקאינו
והקסן.הצוהשסחבתוךגםבפשרעלעומדהוא

עושהיחדוהתנגשותםהנחותשהתגלמותישוקסןצושסחאותו·בתוך

שנצסבווהעבים·מחשותכאןישוהרחב.הגדולהשטחמבתוךגד·ולו.ושםאף

פההמתגלחנפששללגב·ווההועם.להתפרצותוגעבכלומחניםאחדבמקום

בשורשעודהמעווהדברשלער,ךנתבשלשלאדברשלקהותמאותהלפעמיםיש
לעצמו.הבלתי-נודעזהאלעוד·ומחובו.העולמי

אינסליגנסים.שלנ·פשותאינןבונושלהקטניםבספוריםהעושותהנפשות

בפשותפשוסות,לנפשותמקוםלרובנותןהוא·ומצומצם,צושהשטחבמקוםכאך,

בעלותבפשותבעצמן.להןגםעודנדועלא·וכחןוסתום,גלוםע.דואצלךשהבל
(בספורהבדילשלזוואפילו(ב"בחצו")חיים-מתישלזואףכאןהךכזהנח
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איבראחריםבידישגםזההחיים,ברסן·לאחוז,אומרותאואוחזות,הןגם"הבדיל").

כדבעי.בסרח

פה".גםגדולהמלחמת-החיים

* 
שופהכאילווהיאהלהבהעלתההארץמחייהראשוניםבונושלבספוויו

זדהשביח,·והמרההגבורה,מדתמאדגברהבהםשמאחריה.הגשריםכלאת

שהתרחקהאןלה,כלי-שרתמעיןונעשיתבקובה,נבלעהכאילוהמסתכל,האמןשל

האופק.בשפויליכאילו.ועמדההמרכזמן

האמנותננגדואשואתבונומקלהאלהבספורים

 ,הארץמחייבספוויוהראשוןלמים",מיםב"ביןבה.מתקלס·ואףה,ו·יהסה

לא ;דמסאבותאמסטואאותוהראההואקויקסווה.יפה,דודאתהאמן,אתיצר

המתקייםהדקדנט,המתנוונה,את :שבןהמקולקלאתאלאשבן,המתוקןאתהראה

אלאדנמצא,בקייםלאונאחזבעולםאחיזהבלישהואזהאתקידם,ל.ןשאין

לעצמן,לן,לעזושםכנגזזוגע.ובהרגשתרגעבהנאת-ובחולףבעזבוברגעי,

גמזן,נחמיהאוהמוהילובי,נחמיההאדוק,ציון"""חובבשלבניוגמזן,בנישניאת

מעיךהםעזב".לאמקומוזאתהנדחות,המושבותבאחתצהובהמקדחתש"מתזה

-מוצןנ.ןחלק,מסוגמזן,לשאול·לבכור,כיחו,דמהםשלאחדלצון,אנשיגבורה,בני

מתיאש.וממילאמסתכל,גםשהואהמתלהב ,ה.אויה-יוגבהנפשנפשן,מרצון

מקרובבהתנדבנובונולגבורתהראשונהשהיאגמז.ן,שאולשלגבורתן

דודשילשבנפשולאי-הגבורההכרעהמעידלהיותרקנוצרהכאילוהארץ,לחיי

לאי-גבורהכהכרעהכאן,גלוי-עינים.גםשאינוה"נופל"הדקדנטי,האמןיפה,

דרךבה,ללכתאומושהואהחדשהלדוןהבעהאותהעשהכאילושבונוזן,

הגבורה,מךתאתגםהרבהברבוהעלהלאלה,ועיקרשורשאינהשובשהאמנות

יפה.דודאי-חגב·וואתלהכריעגמזוכשאולבגבורגםדיהוא.גבווושל

לכן,בונוזקוקחיהלאזה,בספורעודגן.ולחאינה,חגב.ורהשמדת'וכיון

ביותו,חשובשאינוהספור,של·והמסגרתהספרדית,הצורהשלהגדראתלפורץ

הצורהשלהגדראתלגמריבונופרץזאתלעומת-שלמה.כאןעודהיא

שלההארהההסתכלות,מדתשבו,שהאמנותזהבספורומכאן",ב"מכאןהספרדית

החיים,דוןלהראותברצוןהגבורה,במזתבובבלעהחיים,שלוהבסויחיים

תמימה,לאמונהלאמיוחדת,הספחלהסיףהחיים,לקונןלהלהיבלמופת,להעמיד

אמונה."לכל,מעבושהיא·לאמונהתמימות,לנילשמעבולאמונהאלא

באירוניה,בונומתיחס-המלביה"ד"מאתב"התנצל·ות-זהלספובמבוא

הזההספרבצאתשהדפיסובמנתב-רשימהלאסתי.טיקהביותו,דקהלאואף
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נרבד .ה·' '120

מחייספוריויתרועלהזההספורעלכותבהוא-תרע"אהצעיר",ב"הפועל-
באותהבהשעמדמהנקורההזההקואתשםמותח:הווא-,ההואהזמןערהארץ

המלאיםים,בתכמשהם-קורם,דהרפיסשכתבמהעללמעלה:גםשעה
שכמותיארםחייעלהקרוביםלחבריכותבאביפשוט,"מכתבים",ש.פב-תמיה

זה".רקש.פבתמי"הבארץ-יהודה)".האחרונות:(בשביםרגש·ותיורעלמאז
מכתביםשלצירוףהאוהמית-נפש,כל-כןהמלאכ.ולן,הזההספראכן

כתבים :עיקריפחותלאאחר,במובןגםומכאן(ומכאןאיכמ:ןאיכמוכתבים,
העומריםמאנשיםלגולה,ומהארץלארץהגולהמןהארץ,ומןהגולהמןומכתבים

ישראלחיישלהחשבוןאתועושיםלהתם.ומהבאלהבאמהתםומביטיםהגבולעל
לשף,ןויצ :בוישאחרצירוף·ועור .מהתם)ישראלחיישלהחשב.רןואתמהבא

והםלזה,זהידםהםנותניםכאילושביביהםההבדליםשבכלים,ווגבתושפנ
גבורה,שלזרלילאגבורהכולה,ברבריתמיוחדת,לגבורהאחתידמעיןעושים
רן."בצחתקרתללא

כותבוארבד-עצות,לפיררתאריהשבספרר,ראשייםגברריםשביעל
שביביכםההבדלבכלשניכם,"אתםשבספרר:לא.ובר-עצרתבמכתבודיאספרריד

אתםוהרילזה,זהידיכםאתסוף-סוף""נתתם,שניכם,שלהשליטהיאושולמרות
החיובי,התוכןאתמצאלפיררת)(אריהדורישלו.אתאחרכללעשרתמוסיפים
בכפרת-ידירהרועד·ובאתזושבארץהרעועבביתובארץ-ישראל,הכל,למרות

אתהשהייתכמר-·להתקיים"בכרירקכי-אםש,וכולבכרילאהמיר.בל.דת,
אומרשהייתכפישרב-ההרהמ""בבדידותןמנוחתןאתמצאת,ןאתה ;אומר

דבריך".לפיכל-כןמורגשחוסר-קרקעהאיןשבא"ילעמן,ובספר.דת-בעצמן
גומרהוא-דיאס.פררין-גל.דתאלמגלותהגרלההתפוצות,אישעלעצמו,רעל

בספורהשלישיזה,דיאספרריןהוא,גםבעצםאולם- " 1מה"ואבי :זארמר
עללמשחקנסיהבעלבמקצת,אמןאותועשהשברבר·וארבד-עצרת,ללפדירת
לשביידםאתבתןזהדיאספוריןגםבעצם-מיוהרההתלהבותבעלאבלהבימה,

לפיררתאריה-ההתלהבותבעלילשביגשרמעידלהם,הכנהמעין~הואאלו"
הוא.אףאהדוי"·וסתרי"תרתימעןברברעשהשמותיהםאתשאףזא•רבר-עצרת,

השורש.אלבמשךהואאף-מקרםבשרםלואיןששורשהדיאספררה,איש
שהואכמרארבד-עצות,עצמואתשיכןשבהוהיפה",המושכת"הארץאלבמשך
הנמשךכתלמידארבד-עצרת,אלדבמשןהוא,גםואחר-כןבמכתבן,אליוכותב
לחדוררצהבאשרומקשיב,מסורכתלמידרב,נעבידליהאזין("תמיד."רבאל

במחברתורשם-לפניו"גליתיאשרהפנימיהיהודיהעולםאלבעזרתי
האופטי-מצר-ידעומצדעליועלהואףאובד-עצות),על-אודותיו(הרביעית)
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מת(ראהיפהמשחקכעיןבמקצתהדבריםאתשקבלבזהשבו,האמנותימיסמוס
ןעל-ייד- )'אפרקהרביעית,-המחברתבאותהאובדעצותעל-אודותיושרשם

שבהם".הקושיעללהתגבריריםמצאכן
ארי:תדיאספורין,רצון:אנשיגבורה,אנשיהםשכולםשבספור,השלשה

גווךמהםואחדאחדשלכלהמשולש,חוט,מעידאפואהםוארבד-עצות,לפידרת
בטבעודישלשבים,ההכנהכבחיבתשהואשבהם,האחדזר.בגבורת-נפשמי.וחד
זקוקוהואלעצמן,לעמדויכולאינוחקרי,משרםגםברשישזהה"תפקיד",ממלוי
מהקצההשבי,מהצדהשביועצמה.כחלויוסיפוחיזוק,ל·ושיתנוהשבים,לאלה
שלבגבורהאחרת,בגבורהקשורהזרגבורתואבלרבה;גבורהבעלחרא ,השבי
הוא,בעשהעל-כןניראיה.היזקמיןכאן.וישסוף,לבליחתירהסוף.לבליראיה
עלבסוףלהשעןאפוא,שניהם,עלארבד-עצות".לאלהיו,כחדגב·דרתד,כחבכל

שהריאאיש-הלפירות,הוא,יבתק.לאאשרהמשולש,החוטבבחינתהאמצעי,
מהצד·ולאזה.מצדלאהאמן,מןכלרםבר.ואידטהרו,רצוןנפש,שלגבורהכרלר
החמישיתהמחברתבסוף-הם(דבריולמעלהישרהבלהבהכולוהעולההואאחר;

האדםלעצמו,מטרההוא"האדם :אובד-עצותעל-ידילנרבמסריםשהםכפי-
לעשותצוידהואהכלבעצמו,ברכלומרבאלהיר,רקמטרתואתלבקשצויד

הואהריהאחרוןבאופןכיאחרים,בשבילולאעצמובשבילכלומר,אלהיו,בשביל
הכל.כאןבשעןשעלי·יהנחבעצם.הנעשההוא ,)"""אוהמעוט'"ערכראתמראה
הודאתהאמן,-אובד-עצותעלועליותקוה,כלככלותארבד-עצותבשעןשע·ליר

המשחק.התפקידים,אישדיאספורין,בשעןכאילו-
מורא,להודברבריצירתבכלכמוהרשאידשבספור,האחרוןהאקורדוכן,

גברותשלזוהריהאלהגברר-האמן,ארבד-עצרת,שלהתלהבותהבעתהואלנשגב,
ארבד-העצות,חרא,ולאחור.לפניםראיהבלילצדדים,הבטהבליגבורהטהורה,

עלקוצים,של.הריהולאחוו,לפניםהוראהשלהריהשל.ו,ההויהבזואתכאןשם
ואליו.חיים.הרמשמעלהעומדהאיששלואשרעלההויה,איששלואשו

הםדנוהחדש.הדרוסמלעמום,אתחנכהאתגםאסףלפידות,אריההזקןאל
קוציםשניהםנעטויםכשהםמשמות-החיים","על:והצעיר,הזקןשניהם,עומדים

לשבורהלחם,אתלאפות ,_~אלהעציםאתבאספםלהםשבזנקוהקוציםאותם-
קוצים"".הזיתחיתה.ההזיהזרחה.ן"החמהביתם.ורעבוןרעבונםאתבו
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ואמנםזה.ספורספדוראתנרנוגרמו- ",מגנא·לעודהחשבוןל"כ
כבואהשבוצוב"עצבים",רגם-ומכאן"שנ"מכאןבונו,האמןשלהחייםחשבון
פתוסשלהחזקההנימה(ומכאןשלותויצמתרקנרנונתן-תקופה,באותה
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-דיוקביתר-ארראשי-פרקים,רקהזה),-מהספרמקומרתשבכמהליריותדשל

וכשלרן".שכולב"·מחדשמתחילהואזר.תקופהאחרימחדשמתחיל-פרקים,יפוס

 ;אותםומטהר.ומצרפםחזיונות-החייםהרואההאמן-המסתכל,שובהתגברכאן

ברחן :המוסריבמרבןבעיקרמצרפםאלאהטהור,האמנותיבמרבןמצרפםלאאבל
ואינםהגלוייםמעלליהםאתהבלתי-שלמרת,מחשבותיהםאתומצרףולב""כלירת
תוושפאושבהםזוצוהמבחינתכיחודאותםברחןיצריהם,אתגלויים,
.הרצון.

ל,בהסואדםהכרנו,שלספורירמבשאריותרעודכאן,הואהגבור

בשיווהלוחאוהאחרים.שלסבלםערלאתשכמ-ועלזהעםנושא·שהוא

ביותר,בוהבולטתוהטרגיותהעברית.באגדההעבריכגואל-יםלחןיןב

תביעותמלאאינוחשבונן,וסכסוךחשבונובכלחפרשן,בכלשהוא,זן,היאבגבור,

יסוריםחשב:"הוא : )'ב(בפרקהמספרמספרגבור.ןמחשבות(עלותרעומות

בר".להתגרדחרשויקחכתוב:המצורעאיובבספרמכוערים".יסוריםמכעררים".

מגעליאיןאלהים,ליאיןבכללתביעות.כלליאיןהאלהיםעלאיוב:איניאני

איננימתרעם.ואיניתביעותליאין-לתביעותשנוגעבמה·ואףהאלהים.אל

המכוערים.יסודיבאשפתבאשפה,כי-אםיושב,אניהאפרבתוךלאואףאיוב.

השברמןחוץועל-כן,פוסק").אינילהתגרד :הידמןמניחאיניהחרשאתא:בל

(ישחןןובששברלאישגםזהגבורואתכרנועשההגבור,שלגופובזע

יחד).גםהמחלותשתיל-גבדר

ממנונמלטשאיןסבל,שלהריה-הריהשלזהסדרעםהשליםכאילוהוא

"חצרות :הראשוןשבספרב'פרקבתחלתזה,בספוראחדלמקוםלב'(יושם-נא

המוניםמלאיםהיושבה,בתי-הכולליםכפרוזדורישבירושלים,בתי-החולים

נאנחיםמקל,אחריונגרריםחבושי-פרצוףואביונים,ענייםורוויים,·תשושי-נח

האברךאותובהכשנתגלהשנה,אלפיםלפניאז,מאשרפחותלא-ונאנקים

המוכיםלמזריבידורפאותכי.האמין,האויליתוגאותוהזיותיושבתומתהגלילי,

ותומתהגליליהאברךכאןנזכרלחנםלא-והעמלים"המעונים·והנגועים,

כאןרפאותןישאונו',והדורייםהנחתשושיוהנאנקים,הנאנחיםעםיחדהזירתי·י

אובד-עצרתאותוארבד-עצןת,שלחדשכגלגולכךעל-ידימתגלה.והואלמ.ו)

לבועלשנתקבל·הכפישלך,האחרונהההזיהעל·ומכאן",שב"מכאןהאחרון,

ראשון,שבמושכלדברכאןכברהיאזוהריהקוצים.לשהיהןבאחרונה,

וכשלרן".""שכולאחריו:להרהרשוב·שאין

צערהפרט,וצרותהכל·לצררתפרטי,.וסבלכלליסבלכאן,סבלשלשלםעולם

עלעולהמפנים,הבאוצערלך,לרעלאדםמאדםהחךץ,מןגורםמחמתהבא
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מןהבאצער(ואותר·ויצריםתאוותתשוקות,מתוךעצמו,האדםלבמתוךהאדם

השלטוןמתאדתהאדם:שלהמשחתמרוחמבפנים,באהואגםלאדם,מאדםזזח.ןץ,

שאיומשאחדש,·ונטלישןהיסטורינטלמתמלאים,שאינםונו),הבצעאהבתשלו,

ומשאמעצמותךלחלקונעשהאליושנדבקמפנישכמרמעללהסיר.ויכולהאדם

שכמר.מעללהסיריכולהואאידאותר·רגם-ניריםכאיל.ועליושהוטלאחר,

גאול.תעל .ההיסטורייםהחלומותומקרםההיסטוריתהעירים,לישיו

בתי-החוליםשעריעלהזה.רהמכופל,הכפולהרב,הסבלשלגיא-החזירןהיאהאדם,

הרב,הסבלמןבגאולההרוצהזהישוב-הצעיר.החדש,הישובבןן.ןפקשבה

·רבר·וח.בגוףכפולהמחלהחדלההואוהתקופתי-הזמני.ההיסטוריוהאנושי,היהודי

חולים.בידמעכשי·ייושבהואוכנזכר

משפחחבירושלים,חפץמשפחתשלזרהיאביותראלי.והקרובההסביבה

סבלגם.וסובלתהיסטורי-יהודיסבלסרבלתובנפש,בגרף·ובר.ןח,בחומרסובלת

 1אגב(דרךהמשפחהאשיוהזאת,המשפחהמבנישניםאנושי-זמני.תקופתי,

אחיםוהםחיים,בשםהשני.ואתיוסףבשםהאחדאתוקראלהםמשמרנרנוחלק

לעניביביאורשלדרךבחפרשב"חקירה",האחדשלשכחוים,חני.ןואחיםגם-

-חיים-והשניבמחשבה,·ומלכות-החייםמלכדת-חיסוריםערלובקבלתהחיים

משלימיםבמעשה)ים,אחולשםלועוביותרהעול.·ונשיאתהעולבקבלתכחן

ההריתחפץ,יחזקאל·ושלהאחרוןא.ןבן-עצותשלההזיהזאתהה.ויה,עםשניהם

דרכו.על-פיאחדכלקוצים,של

הראשונה.בפעםכאןפוגשיםאנוחפץ,יחזקאלשלןןן.ךחפץ,יוסףו'את

שכלהווני."הנסירןהנסיון".שהדרני"ואחרי :ולרחששלפניובספרמעייןכשהוא

שראיתי".ואחרי---ורע."הואהבלהמצרי."בתוכן-החייםשמתעוררמה

עצםעל-פירע."ולאטובלאבהםאידפחדי".שלוהנושאיםהסבותשכלשראיתי"

אחרלבקשלבי".אתלבי".אתנתתי-הר.ךח."אתהניעםלפיכי-אםמהותם".

דרכן,על-פיבמושכלות,עצמואתהשקיערכך .)'גפרג ,'א(חלקהאמתי.""הטוב

כלכלהלאבהמצאולאלירושליםשברוסיהמהרמי·ליהשבאתורני,"משכיל"זרך

מאדקשיםחייםאלאנתחלה,קרהכאשרלעבודה,רחבכרלרוחן,פרנסהולאלגרפו

ובעלרחב-נתפים(כ"יהודיבגרףנחבעלאישחפץ,חייםאחיך,·ואתקשה.ומחלה

הטובמלמולואתממלמלכשהואכסדר,פוגשיםאנונרנו),לפנינומציגרקומה"

ידיר-הוא"פטור-נר".תמיד:המרגיעהמלמולזהאתיח,דגםסבלוהמלא

בטוב.אמונהמתדרלאאבלהטוב,מדתמתוךלעזור,תמידמוכנות

גולדמן,יעקבבירושלים,ה"כןללים"מאישסרבליםיחדגםהאחיםשני

הואעצמו.עלמעידשהואכמובעלי-חיים","צערבעלשאינוונרגן,פזיזיהודי
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עלאחרבספרולענייםלחוליםהניגודייםהמוכסנים,(מעיןהאחיםלשניהניג.ןן

ליחזקאלשכניגודכמוזה),בספרלמעלה,שהובאכמוהנזכר,קדמון,ירושלמיה:וי

ביתווגםוכר:שניאורסוןואתהדור,מצעיריחמילין,אתכאןמוצאיםאנוחפץ

אסתר,הבתעםחפץ,יוסףו'שללביתוניגודיהואהבת,חינהעםגולדמן,של

התלמיד-חכם,אביה,אתלפרנסכדיעבודה,מלאכתכלהעובדתה!קנה,זזבתולה

וניגודיניגודי,שהואכמוזן,בעבודהונובלתהולכתוהיאהצעירה,אחותהזאת

ערביתבטחנהרחוקשםהיושבהכבד-פהחנוך,שבנוחפץ,חייםשללביתוביותר,

-גולדמןאותושלבתוהניח,אותהשלבעלהקודםהיהכמשרת,שםדעובד
שלו. ."מחותן"אפואזהוא

נוספוחייםואחיוחפץיוסףו'שלהמשפחהלחוגחפץיחזקאלשלבואועם

-זהועםזהבלי·ורבהולךוהואהמשפחה,בנישלוסבלםצערםעלוסבלוצערו
וגםלחוההמשפחהמבניואחדאחדכלאצללעצמם,כשהםלהבליטםידעדברנו

.והסבל,הצערמלאתהאומללה,האהבהאותהכגוןהמשפחה,בנישלבצירופם

היוצאחפץ,יחזקאלאומלל,אדםאדתואלהאומללהאסתרשלרחמים,זזמעוררת

משפחהשלהגמורההירידהעד-פעם,אליוולשובלחזורכדימ:בית-המשוגעים

הצ·נ,יר·ה,הבתמרים,אתבסוף·ומאבדתאורחים""הכנסתביתעדהמגיעהזן,

דרך,וכלמשעןכלואובדתחפץ,חייםשלבנוחנוך,ואתיוסף,ו'ש·להרעבנה,

ןעל-ועולהעולהגולדמן,יעקבשלזהזן,משפחהביתשכנגדשהביתבעוד

הזה.הביתגבי

הולךוהואהפרט,וחשבוןהכללחשבוןזה,בספורגדולהואהחשבון

ושאיפתוחייושלההורי,חשבו.נוואלהעםשלההיסטוריהחשבוןאלגם'!מצטרף

זהשדבהואהחשבון,שלתמציתוהחשבון,שלהכל"ה"סךאבלבהרה.לחיים

צואתואתמוצאיםאנוומכאן""מכאןשלהאחרונות(ברשימות·ומכאן""מכאןשל

 ...סודייםתמידאבלרעים,"החיים :חרוזיםבמעיןהכתובהאובד-עצות,שלהאישית
אבלאומלל,האדם /יפה.ולפעמיםמגוון,גםאבלמסוכסך,·והעולם /רע.המות

מעשיםישבך.שנשמתךזמןכל /לעבודבכל-זאת,צריך,נהדר."גםוהואיש

.וכשלרן""שכולש·להאחרוניםהדפיםפניועל--מרוממים/.רגעים·וישנשגבים

קביעותאין"סוף-סוף,חפץ:יחזקאלשלוהרהוריומחשבתופריאתמוצאיםאנו

ישרים.מסילתאידבו.ושמחהרגעאתחטוףרגעים.ישספים,ישבטוחה.דעמדה

התורהאותההיאהתורהוכלעקום.ופעםחלקהואשפעםצר-צר,משעוליש

החיים,אתולהוקירלחיותהואאושרזה,במשעוללתעותהואשאושרהישנה,

"רגעי-עליהואחר-כך:שבהם."."האין-סופיהנועםעםזעזועיהםמיניכללהוקיר

הםישנם.הםאבל-יום-יוםבהריחועליוןאותועושיםאינםהםישנם.ישנם,
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ילידי·אינםשהללושחשוב,מהשחשוב,ומהלע.דלותקוםואמתםמכזבים.א:ינם

-אייצחןיםחילים,כומםתומייוצחלשרויא-ה:מחשבה

שלהדיההיאההויהבהם"):שדרהערב-שבתבצהריה:די·דטים

(אףקבעזמעי.ןבטחוןזמעיהחשבון,אחרזן,להריהכאןנוסףאבלים,צייק

שאינההריהנעשתהכאילוקוציםשלזוהריהבטוחה").ועמדהקביעות"איןכי

זהשבספרהאחרוןהאקורדועל-כןזד.נהריהגםשמחכאילווהאדםעדהבטלה

אלה,גבדריואתהביא(ברברכנרתיםשפתעלהשוכבחפץ,חייםשלזהזזוא

יםלשפתעיקר,אותהורואיםזדהריהעםהמשלימיםקוצים,שלההויהנעלי

עלבישראללפניםשהתהלכוזן,הריהלחולמיזכרמעידכאןישואוליזזכנרת.

נבלהאלההחייםעםומשליםהחיהוא,זו.מהריהכביכול,.ובחבה, )".הזיםשפת

אלמתכנסכשהואהים,שפתעלשוכב-ב"פטור-בא"הכלהפוטראיש-הספור

סוגרהואנפשואתמעורריםאלהוכשהרהוריודרכך,על-פיומהרהרהפחחים,אחת

הרבהדורששאיבדמיכיומהרהר,שובויושבב"פטור-בא",בפניהם.הדרךאת

יטבע,ל~המיםמפניהמפחדחה-חה."הרבה,טובעיםאלה("ן.ןקאמסתכןאיבר

זהפרקואתמסייםוברבר ,)"".םייחכמוהםטובעים."אינםכמוהם---חה."

אלו:בדבריםבדלוהספורזאת

לקחבהנאה---וכהכהביןהי·ושב.נקרבנזלהנזלה,"נחת-החיים

ותדרן·התגר.ד·והתגרהכתבתותחתאלגבומעלהכניסומחלוקי-האבנים,אחד

ונלך".נסעבמהרהונלך,נסעבקרובלא-קשה.לא·iושה, :הבהבהספינה
הנאה,היאגםכאןהגורמתקוצים,שלהריהאותהזובמרהשיבליטדבראיד

האבנים".מחלוקיבאחדלכתבתומתחתמתגרדכשהואחפץ,חייםשלהנאהמאותה

חיים".הנאתהיא,הנאהזאתגם
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אחרת,ראיהמתוךבחייםלראותאפשרזושבהשקפת-חייםזוהנאת-חייםעם

למרירותכסימןחריפה,אירוניהרקומלאהיותר,בהירהוכאילויותרשקטה

מעיןחדש.אחר,בעשהכאילובכללוהחשב·וזאבלהקודם,החשבוןשלהקודמת

כולוכבושמסותר,·וכ~ילועמוקאנושיצערהואגםהמלאכזה,חדשחשבון
הזההספוראחרשנוצרוהמלחמה·מימיבציוריוברברהתחילהאנושי,החומרנתון

ליצירההמשךיותריששלן,האחרוןהספורכנראהשהוא(נ"מהתחלה",

נגמר.החשבוןלכו-התחלהרקלתתברברהספיקזהחדשמחשבוןהקדומת).



זי

המבקרברבר

באמבותמלחמהאראחתלאמבותמלחמהכרגילהיאאמניםשלהבקרות
עומדהואהאמןהואאיש-מלחמהאםתנופה.למחמתאוהגבהמלחמתאחרת,

אלהאתיפותפניםבסברלפרקיםהואמקבל :שדה-ואיתרעל~ובלחםב.מערכה
אתהמסיגיםאלהעללמלחמההואיוצאאולם 1לובדו·מהאוכמו.הרהראוים
אחר.קבין-.ראיה.השדהאתרקוביםשלובשדה-הראיההגנרלים

אויצרשלבמלחמהשכןומכ·ל-מדברהכותברשותבמלחמתלא
לאמבותבםלבכלהמסוריםוישרים,כביםאמניםמצרה.במלחמתאלא-יצרים,
ושלמהבכובההשגהלהשיגלרובמסוגליםאינםעליה,נפשםאת.ונותניםשלהם
שלהם.שאיברזהלהםהואזרגבולם.אתזואוזובדרןהמסיגהאחרת,א·מבות להםביתןוחומר-העולםיצירתם,מלפניעדובנפשםחקוקותכאילו.ידועותצורות

מובהקיםואמניםבהן.כיוצאשאיבןבאחרות,ולאואלה,אלהבצורותלתפיסה
תפיסהואיןשלמה,אחת,הריההם·מובהקים..מבשאיבםיותרבהםביכרזהדבר
ידעתיו,,אילו :מאמראותוהבםנתקייםזר.·מהריחבהםשאיןבדבריםלהם
יו".היית

מיניכלחקוקיםשבנפשם-בירתו,אוניברסליים-אמניםשלסרגרקיש
תפיסהלתפוסמסוגליםהםות·פיסה.ראיהשלמאופניםאופניםיודעיםוהםצורות,
שרבותבתקופותמבכריםבהירתםהם,גםאבלא·מבות.שלשוביםאופניםעמוקה
שלאזרצררהעלכבדהמלחמהבנפשםובלחמיםהשביחעלאחתצור.המחייהם
ביותר,הםאו·הם,גםדרכםהנפש,בתוךהןגםהנמצאותאחר.דת,מפניתבטל
מאדעמוק·ושקעוותחקוקותהןשלפעמיםאמבות,שלאחרותבצורותלבעוט
עמוק,עמוקאשר-אורחיםלהכניסו.רציםואינםהשעראתסוגריםהםבנפשם.

לעוררסבבהיששלהם."קרובים"כתפוסיםיושביםהנפש,שלמרתףאיזהבתוך
היחס :מהרבהאחד·משלוהנרדמים.הכלואיםהנחותאתהאלה,ה"קרובים"את
הייבריושביצירותה"היפוכרבדריה"אלחייושליד·ועהבתקופה"וורטר"יוצרשל
ב"הי·פוכרבדריה"לדברחרזהאותרהיהשרגיל.השבים,באותןקלייסט.פרן

החדש"הד·ור :·משיחותיובאחתכבראך"זהגבילהפליט,קלייסט,שלשביצירותיו
שרקדברהיאה"היפוכובדריה"גםאכןשכח".כברהישןשהדורמהתמידמגלה
"קשיות-עורף/ואותהממנושבשכחוכמו"וורטר",שלמיוצרוהזמןבמשךבשבח
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בערדוחבריו,קלייסטעלמטילהואצלןאתאשרעצמו",דעתעל"עמידהדאותה אמרר,הדברכזהביוצרואםאלה.צללי-נפשמלאהשתהיכ"וורטר",יצירהשאיו
וכמה.כמהאחתעל-באחרים

שונים.לתפיסהראיהלאפניהנוטיםהאמניםשלהסוגעלנמנהלאברבר
הוצרושביןה"בקיעים"אתראה ;תיגוטאחת,ראיההדבריםאתראההוא ובכל-זאת·והיש.להיותהצרידביודהמצרי,הראויביוהאנושי,השכלובידהאנושי הטרגיתהאמבותשלהאמנות,שלאחדסוגלגביולןולא.המבקר,מןבברברה:יה

בלב.ד

זה,לצדאותו.משןאשרהשורשאי ?ברברשלהנקוותיסודהיה·מה שורשכילבר,בראה ?ויצירותיוצריםעלוהרגשתוזעתראתהרףבלילהביע הספרותוליצירתבכללהישראליתליצירההאהבהה,בההאשורש-היהזה כאילוברברהרגיל.האהבהמשטחעמוקהואזואהבהמקוראולםבפרט.העברית בדורותארבדררבר,הזאתהיצירהרותשפאב 1בכללהישראליתביצירהראה זאת-אבויוצריםהבההבטרפה.חיינוספינתלכלהצלה·מעיו·לנו,הקר.ובים הכללי,האנושילגדףטפיליםשלחייםבלבהבמוכיםחייםלאאנוחייםאומרת, על-דברובספקותיובפקפוקי·י.בר,ובשלבהתלבטויותיולנו.תקוהערדישזנכן נקדות-מעידכאןמצאבחיים,'ויצוריםפועליםבני-אדםחיישלנר,החייםאפשרות מכאך- !האנושי-הישראליהמוןוריהנחעודיישן.ולאינוםלא.הנהאחיזה. דביחרדיהודי,ישובבאיזהיצירהכללמראהשלוהגדולהוההתלהבותההתרוממות לאותוהיסדוגםוכאךהראשון.המקרראלמאחריםהקרובעברי,הבישוב יהודיםוחצימיליוןשל"ישוב :יוצריםשאינםיהודיםלמראהברבראתהתוקףפחד לאופח.דבהלהמתוןמרשימותיובאחתוצועקקוראהוא- "!יצירהכל·בלי שלגמורההתנ·ורנותסימנימעידאלאבזה,רואה.הואבלבדהספרותהתנוונות שלמה.כליהשלסימניםמעידבזההוארואהגדול.יהדויישוב
אלאלעצמה,וסגורההגדורהמי.וחדת,ושרתאיזולברברחיתהלאהספרות המתגלהברבר,שלאי-:ז"ספררתי.ות"-·ומכאךנח-החיים.שלישרנטוילוחיתה אחריספר:ות,של·מירחו"בית-מדרש"אחריהולןלבראידזהדמצדצ.דמכל להתגלות,לוהיהבספורתויצירהחייםכחשלגליוכלזרקא.ואלהאלהצורות הראיההיצירה.שכינתפניאתלקבלזר,התגלותלקראתעיניואתפקחדהרא גלויעל-ידי·ומצרפת·זiמטהרתiדמרסרית,אריעים", 1ה"בלאתהמגלהזוהטרגית, העידשעריאתפתחהואאולםללבן,הקרובההית:דהיאומוסר,תוכחהפשעים, כפשוטותהבראותהאחרות,אתשגםאלאהאחרות.ארהאחרתלקראתגםוהלב
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מלאותמורכבות,לפחותטרגיות.לאאםאותן,לעשרתלהרכיב,זוכוהיהובהירות,
השטח.שלהזיזמעולםשלאסוד,

ב·מאמרי-הבקררתביותרוהמוצלחיםביותוהעמוקיםשהמאמריםבואה,לי
של.ו.ה"אבטיפדוים"לנפשדוןלורפווץחותרהואשבהםאלה,הםברבושל

שלוהמובחריםלמאמריםשייוהשביעי)(בכוךשלום-עליכםעלהקצומאמור
למובחריםשייושהואכמר-שלו,במאמרי-הנקוותהמובחרוהואואולי-בבקרות

רעב,משתפיסהתפיסו"שלעומקאיזהשלום-עליכם.עלשבכתבושב·מא·מרים
ערכיך""שבוי·ואיזה"סופר",כולוספרות,כולולכאורהשהואבסופרלספרות,
הדברים,בהבעתבמוץ""קיצורואיזה !שלרם-עליכםשלשרבותיצירותעלבהשקפה
- !·המקובלותהיצירותובנקוותשלרם-עליכםעלהמקרב·לתההשקפהבבקרות
האהבהמקורכילבו,המגליםהדברים,גםנמצאיםשלום-עליכםעלזהבמאמר
העםשלהמקוריהיצירהכחבהתגלותחראנרנושלכלברהספרותאלהגדולה
ישאכןכימקררי,נח-ספררתיעל-ידילפניובהגלותהספרותית,ההבעהבדון

דבריוהםאלההלאלו.כשרון-חייםישחיוביים,בחרתישיהזה,לעםמקרויכח
ילעולםמיוחדיחסהללובודדיםלקברצים"היש :·המאמרשלהראשוןבפרק

תזהחרבובישהזלהםימי.וחדהבדרךהחייםעללצחוק-לנכרתה-ם.הידועים
כן,כ,ן.בכללזכשרון-חייםאיזהחיוביים.בחרתאיזו

שלרם-עליכםשלקברועל "!םכילע-םולש- !שירשי !יודאדאי,ר
בי.מיםשלום-עליכםעלכהספדבכתבהמאמר-ולנכרתלולהספידיובאעומדהוא

עםעלושדא·להבספדואתההפסדאתשזנחהואופתאום-מדתואחרהראשונים
בחדרהומשיבשלן,החיים""כשרוןעלשבן,החיובייםהנחותעלבעולם,היהדוים

 "!שלדם-·נ,,ליכם !יושיש !ודאידואי,כן,"כן, :גלדיה
על("קצתטשרניחובסקיעלבמאמרוגםברברמניעזדחדרהמעיד

שם,מוצא,ןאף- !,והאידיליהברבר-שלוהאידיליותעלנדנודטשרניחובסקי"),
בספרהאפיקהספרישני-·משיריוודחששיהחמישיבספרעצמוהמשוררכי

אלבהורה,העבריתהמציאותאלעיניו"נושא-טשרניחובסקישלהשירים
וזיאובביםבופסםאן,מצעלוובלכאילוהיום-יומית,המציאות

שאומרמהבכלהנשמעהואזהר"הן"הן".וערבה-תחיהלילקרםשיוכלוחיית,כ
("רעיוןהשניובמאמר,ןזהבמאמרועל-ידיושנאמרמהובכלהאידיליות.עלברבר

שיותאתשגםמובן.האידיליות.משדורעלטשרניחובסקי")בשיריהעבודה
השטחית,הפשוטה,ההשקפהשלפידברים,בהמגלה·מרכיב,הואהזההמשורר

להריה.מעברכמונראיםהם
שעשהלאלהשלו,לח"אנטיפודים"בנקורתברברשלהמיזחדהיחסשרשיאת

ד
\ 1 . 1 

גםולמצואלבקשישרבים,חשבונותבליופשוט,ישרשבהםהאדםאתאלוהים
.ה"הלקאהבאותהוהנפשי,הגופניהסיגוףבאותוברבר,שלהעצמיתבנקודת
שלו.במאמרי-הבקרותר·מזיםכמהישלזהרגםוכשלרן",ה"שכולנעלשלהעצמית"
לערמתשבאחריםוה"פשרט"ה"בריא"אתמעמידהואמיוחדתוהתבטלותבהכנעה
גםלסכסךדרכםזההןשברוה"חולני"המסוכסךכיאףשלן,רה"חדלני" 1המסוכסך

-היינו"ח•ולניים",אותםגםשעושיםוכמעטאחרים,שלשביצירהה"פשוט"את
דה"בריאה".הפשוטהמתפיסת-החייםהרגיל,מגדרליוצאים

: ! 

-.האחדהראשיהקדברבר.שלליצירתוראשוניים,ראשיים,קריםשבי
 1פתיטידתלידילא-אחתהמגיע·הפת·וסהחזקה,ה"עשה"מצרתהמוסרי,הרצןו

מןלפניםגםהרואהעין-האמןהחדה,הראיההחריף,הנתוח-השניהראשיוהקו
שלאחרתמצדהמיןהאנושי,המוסרמןקפתוס,מןולפניםלפני·והחודרתהרצון
-האנושיהפתוסומןהאנושי,המוסרמןישבהשגם ,"התעש"לא

 M.הא.מנ,רתיהראיה·מורכנתבר.נר.שלהפתוסמורכבוכךאמת.השלהפתוסמן
על-פי"שמים"מידשלג,·וגלגוללהט-אשאחת,בבתוחוםקיווכאןיששלו.
לכבהנראיםאלה.ראשיים-ראשונייםקויםשני.ומים.אש :מקרוידושאותו

ישאחת.'ובמדרגהאחדבאופןבכל-זאתבהןנראיםאינםברבר,שליצירותיו
התלכד·רתמעידישברברשלחדשהיצירהובכלשונות,ממדרגותמדרגותכאן

בספריוהראשוןהיסודיים.הקריםשבישלחדשהמזיגהאוהרכבהאוחדשה
הגב•ורוסביבתו.הגבורנפששלחריףכבתרחמתחיל("בחורף")נרנושלהשלמים

אכזרדזרעם.חורףשלהוניםבגלגולי-השלגאותרמגלגלשהאמןמן,פיארהוא
אחרתהתלכדותיש"בחוורף",אחרישבאלנקודה",ב"מסבינסוף.לאידונמשן

מסביבשםוהולכותסובבותהאכזריותהחרוףסערותכלהיסודיים.הקריםשנישל
הכלעלמתגברשםדבר.שווםמפנימתבטלתשאינההחזקה·ופ.נימיתלנקודה
אחרתוהרכבהאחרתמזיגהשדבישברברשלאחוזתביצירותהפנימי.הלהט
והנהאחרים.:ומצבי-חייםאחרמצב-נפשעל-פישביצירתן,האל·ההקריםשנישל
לעתיםהמגיעהפתוסמן :האלההיסודייםהקרים.משניישברברשלבבקרתוגם

לפנים.הך,ןאההא·מןעיןהחדה,הראיההחריף.הנתוחומןפתיטיות,לידילא-וחזקות
כללנדרןאולם ;שונותמהרכבות·רוך.כבותשונותגדתממדרמדרגותישכאןואף
שאיןובייצרותבי,ןצריםן.מסתכלמתבונןןא rשהבשעהנרנוהוא,האןו-ךקבמ

עלשכתבזהמעידבמאמרים-כאןשיל·ו.הפתוסלפיביותראחריהםנמשןהוא
אמנותימבקרגםהואנרנו-טשר.ניחובסקי,ועלשלום-עליכםעלפרץ,ל.י.

לפיגםאליהםקרובשהואזיציחותיוצריםשלבנקורתאולםגדולה.מ·מדרגה

1 
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פובליציסט.ך,שבמושודוקובמאחר,מבקרנברנומתגלהשלו,הפתוס

ברדיצ'בסקיעלבמאמריםליל"ג",ב"אזכרהלמשל,-זהמסוגבמאמריםמצדףהוא

כןעל-ידילומוצאכאילושלדהפתוס ;הי·וצררצוןאלרצונואת-מנדלי·ועל

האלהבמאמריםהואכרנוועולה.·מתרוממתוהלהבה·לנפשו·מחוץגםמשען

כנאומיםלכתחילהנ·וצרוהאלהשהמאמריםמפנידוקא·ולאו-נאום.נואםונעיד

דברורנכחהואנלחם-הרצאות,ישהראשוןמהסוגהמאמריםביןגם ;והוצאות

לדעותיו·ונלחםלו,המתנגדותובהשקפ·ותבדעותהיוצר,שלבסביבהופ.נימי

ונדחית,צורהמקבליםהמאמריםכיעדשלו,והיצירהההבעהלאופןולהשקפותיו,

הואברברזהברעש-מלחמהגםלשדה-מלחמה.נהפךשלהםוהשדהפולמוסית,

בכל-זאתהיאהבקרתית-האמנדתיתהראיהאבלוהיצירות,היוצרללבורואהצ·ופה

הלשון,בשטף·מתבטלתגםוהיאהראשוןמבסוג-המאמריםהאלהבמאמריםפחותה

מתגבשיםהדבריםאיד·וגיבוש.וכרזחרסוישהאלהבמאמריםהדיבור.לשדן

'ליוצר.לבית-נפשרבת-און,לתמונהקיימת,לאנדרטה

ביאליקעלהמאמרמעידאמצעיים,גםישהאלההמאמריםסוגישביבין

בקורתרוחוגםמלחמהרוחגםדמות-דיוקן,וגםפתוסגםבהםשיש{"הנאמן"),

כמודברים,שלכשרשיםמיוחדתתפיסהמיוחדת,עצמית,הסתכלות :עצמית

בהבדלהעמוקהוהתפיסהשבמאמרביאליקשלהלשוןבשרשיהעמוקההתפיסה

שירתם.שלהמוטיביםלפיכקורניםנראיםשהםבשעהגם·וביאליק,יל"גשביד

התלכדותשלש·ונותמדרגותבמאמריוגםישכןכרנושלבספוריםכמו

הסתכלותאמנותית,·והסתכלותאנושירצוןשלשזברת·מזיגותופתוס,אמנות

הנצחי.והאורהזיומןבהשישז·ידברים,שלבשרשם

התלכדותבליכמעטאחרת,מזיגהבליכמעטבלבההלוחםשבברבר,הלוחם

אותונראה·וכאןשלו.וברצנזיותברשימותיו·ונראהמתג·להאחרת,אמנ·ותעם

נרתעתשאינהלזואליו,הקרובהלזו-היינושלו,לאמנותנלחםגםתמידכמעט

המלאיםחיי-נפש,שאינו"זה"עיקרעל·ויוצרתהחייםשלהריקניותאתמתפוס

ופי·וטיותמוסריותשאיפותשלרצון,של·והתלבטויותהתחבטויותאנושי,צער

לספרותתמיד.נלחםהואאלהברשימותיוהמציאות.שלוהריקיםהקריםבכתלים

ההתבודדותאחריהתלישות,אחרישנטהמפני·ולאהמתבודדים.שלה"תלושים",של

לחזיונותלתתבושי·מותיווגםבמאמריוגםכרנוהואנוטהאדונה,החברה.בתרן

-צבמשליסודעלאלהחזיונותלכאוהוארגילחבותי·בסיסהספר.דת

על-ידיאלאישר,באופןלאלו.דבאותו,·מביעהיוצראשרחברתי,חו'ז

ראהזהמפנידוקאאולםהיצירה.שלמכנשוכהבהשישמיוחדת,זבטמוופוזה
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בירתו,ה"חברתית"רגם 1ביותר,הדיאליתהספרותאתה"תלרשים"בספרותבר.נר

שלחלשיםסימניםעםהתפורות,שלבמצבאותהראהשהואשלנו,החברהשל
ה"·מתבדודים",שלזוספרותיחידים.בלבז·והתפורותעללמלחמההתעוורות

הורתמצבאתלה·המיוחדהאמנותיבדרןמשקיפהכאיל.ןה"תלושים",היחידים

שלבו.החברהבשרשיהמעווההיאשלהאי-החברתיותובכל ;הזההחברתי

ו·ותאתגם.מביעהשהיאכמורוחו,את·ומביעההא·מתי,החברתי.הבסיסאתהחסרה

•ומגלהכללעיןאותומחשיפהשהיאכן,על-ידיזהחוסר-בסיסעלההתגברות

הנגוזיםביןשלהוההתלבטותההתחבטותר·וחשלה,הטרגיהרוחועל-ידיאותו,

השועהמןשישכמולגאולה,השועה·מדישכאיל.ןשלההתהומיבצער~העולמיים.
זה.הפיוטי-רוחני,הסמלאחרישלהבנסיהשבה,בסמליותגםהזאתהקריאהאו

גיסא·.ה"מאידןאלמזההמעבראתתהום,פניעלהנטויהגשראתהמסמל
ת·מי.דהנמצא

ביחסהנהכיה"תל.ושים",ספרותאלברברשלביחסוהדברשכןלןתדע

הואואיתנים,בריאיםאחרים.עמיםשללספרותלעברית,שמחוץ·הספרותאל
קבציעלב·מאמר·וובריאה.איתנהמציאות·הספרותמןגםבקששם :אחרתו.ראה

 :האירופיתהספר·ותמןלקחתעלינואשוהדבריםשלבפרוגרמהקובע,הוא"יפת"

גםאומרהואוכן·וצלול".רחבמבטעםרחביםחברתייםאפקיםבעלי"ספרים

ופש·וטים".ארצייםחי.ותרבג·לוייהםהחייםאתאני"אוהב :טולסטויעלבמאמרו
אמתית"ריאליותאחרי.הואנוטהכיאומו,הואהויפטמןגר.הרסעלובדברו

ויסודותיהם•,·החייםעיקרילידיעדסמל,לידיעדמתעליםבהירם-י·וםשחיידעמ·וקה,

דיאליזת :הקשההספרותיתהשאלהשלהחי"הפתרוןאתגםמוצאהואלבזה

לשלהםשלנרהספרותביןמבדי·לשברנואלאאיפואזאתאין-סימבוליות?"או

רחבים,חברתיים\~פקיםאיתנות,בויא·רת,שם :העמוקהחברתיההבדליסדןעל
שקראכמרהעברי",הבודדשלההתרשמות"ספר.ות :יחידות"תלישות",ואצלנו

הנפשיהיסודכימצא,גםשבהם-השמיני,בכרן-שלוספרות"ב"רשמילזה
היסודותות 1התעועו :בחיי.נרהחברתיהיסודחוסרהואזוספרות-התרשמותשל

ישראל.שלוהרוחניהגשמיבקירם

יסודכבעלתבעיניוחיתהאליה,קר.ובהיהשברנוזר,"שתלישות"ומכידן

בינההבדיללכןשירית,מטמורפוזהשלבדרךחבותימצנ-ך.ןחשלוכהבעהחברתי

שנפגשמקוםובכלה"ךקדנטית",המפובקה,האסתיטית,זראחרת,"תלישות"ונין
השליובה·והריקניות..החקויכסמלאותהראהשלווברצנזיותברשימותיועמה
אתהעברי,ה"רדעה-רוח"אתכראותואותהראההואשלו.ה"קרדום"אתתמיד
בטל.ההולך
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מדרידשלדיברצנזירתברשימותיוברברהיהרלאנשי-ררחהודחלע,ולםביחס

הנוסחיםאל,האתבטחון.כבעליכאנשי-מנדחה,לדבראו•שראלה,שלמנוחתםאת

ראהאלהאת-.ריהדרתי:ןרדיםשלהפשטותמיניכלדעלהיהדות""ר.ןחעל

סקי,ב 1צדיוב;רובדכחברוראה,לאהטרגית,הראיהבעלחרא,כאדיבים.כ·מעס

אגודתםכייעןעליותיהם,בשמיםהנדניםאלהשלשבנפשםהטרגי,רתאת

הבסיסאתשלנר,ה"תלרשים"שירתכמוהם,גםחסריםכייעןיסדה,ארץעללא

.השלד.ה,שלל,מסרהשמתחתאי-.המנרחהאתבר.נרראהלאכאןרהנריא. 1האיתן

והבלתי-שלמים.השל·מיםרהבלתי-הרמרביים,ההרמ,ונייםהשרבים,הציר.רפיםאת

עולםכל,ןשדספים..העוליםימימיונפניולגדרו·התהוםפיאתלסתוםכדי'הנעשים

אלאהדאגםאיניידבבןבחייבן,שרשיםלדשאיוכדברלברברל·דבראהזה"ר-וח"

יח.דגםנכונהושלאנכרנהזיוףמחשבתית,דיקדנסי·ות"דיקדנסי.ות",מין

ההרמונית.ה"בריאה",הספרותאתגםברשימותיוברברראהזרבראיה

ראהדלאזונספרותזיוףכלראההואהי,רןית.בספורתותלמידיושאשלז.ן

שנהשלשים-עשריםשלפניזד-הפולניתהעיירהאגדתגדה,·הארוחאת

ראהלאהדאזר.ספררתיונקתשממנה-באמונתה.שלרהעמן,ה,עלעמדהעדו

דתחנהתפלהרדחעליה,השדרההרחמיםרדחאתשל.ה,.היסדויהעצבאתגם

רכבים..דנדעכיםהדלביםדבלים.ההולכיםהחייםאתלחידתלהמשך,לקיום,עממית

התלהבכאןהנין.ן-ונגעשל·הותפלההתחנהזורחהאגדהלרוח :פלאזהוראה

הנחריםכלמדלפנינויחדרוילא"מעכשיו :קרא.הסרפד""אגדתולקריאתברבר

עדותשרבמצאכאןכי-עמנו",עגנוןש"י·רבו'.העבריתלשירהיסדראין :בנד

-אנויצוריםואםמכזב,שאינות,יובעההיצירההמקורית,היצירהלמעין

למקורו.ושבחרזושבברברהמנקרכןחיים.אבד

שופמןג.

תרצ"א.אב

א

אנוהכלל.מןיוצאתמיוחדת,עצמיותבעלשהואהזה,הפרטילשם-,העצם

אמן-משרםבזהישראש·ונההרואהלפיאמן. :שם-התראואתלהוסיףרגילים

נבוב-לוחות.גםבוניםנימינוריקות.נבובות,חלולות,גםישרצ.ןר,ןתהצורה,

ואיןמעוקבות.מורבעות,כדורירת,עגולות, :נ·לנדצרר·רתיוצריגםכיוםיש

כמרהאיןשרפמןשלהצרדהאולםלריקניות.גנרלאיןכיזר.ריקהליצירהסרף

סאה.במכמרהאיןתרנן,בעלתכמרהאיןשל.מה.מלאה,

היאעל-כןכיה.בחשמשלמצ·ררהגםתמידבהיששרפמןשלזרצררה

-העיקראתותופסתטפלבכל-מואסתהיאכמעס.אסקטיתקצרה,צרה,תמיד
בדבריםהתרפסחזק.הגיוןשלתפיסהמעיןבהשישכזן,תפיסהאותרתופסת

סרגוהואלכאדרה,האימפרסירנייםהדקים.נקויםממנו.החלץלבליעדברז·ל,כניד

'מצררה.כבתוךאותםצדחרא·מסגר,עלכנכלרנהדבריםאת

צררהשלאמנותאפואאינהשרפמןשביצירתהמפליאה,'המירחןן"האמנות

שלזראחרת,נאמנותבעצם·היאשלוזראמנותשליסירדהגםואדרבה,בלב.ד

דבריםלתפוסמסיר·רת-נפש.כדיעדהשלמה,תפיסהרההשלמהאיהוה

לגנרלעדשבהם,השורשראתהעיקראתלתפוסהבלתי-נראים,לגבולותיהםעד

לפעולהיוצאאלאונשבר,נכפףשאינוכאן,החזקהרצוןז·הר-שלהםהרוחני

רנה.אמנ·רתולמעשהגן.דלה

אלההאחוריים,לצדדיהםעדהדבריםאתתופסהואראיהשלחריפותמתון

מבחינהשופמןשלעינו :דיקדנסמעידבזהלראותשאמררישגיסא".שמ"אידן

נספדריר!ישבירתו.העזיםמןגםצבעים,איזהאןנצבעים.מבחינהואינהבגורבים

איןדה !נעצמיםאוחזהואחכבאיזה !בהםישבדבריםאמיצהתפיסהדאיזו

יסובבשעליהםוהצירים,ו.באישהעיקר ל.~:·עומדאוהעיקר,אתתופסכמוהר

והתאדה.האהבהוהמרת.החיים :הםהעולםצירייצירתן,גלגל

זרועותיהםהפושטיםאנשיםטפרסילציירשופמןנסההראשוניםבכתביו

כדידעשבתארה,יסוריםמתוןזאתעדשיםוהםן, 1ומלואעולםלחבוקהעולם,לעבר

שהםהאלה.שבאנשיםניותרהאפייניהיסודי,הקושבתוכם.הישכלה"תעלפות
מצטרפתשלהםהרצוןשאלדברים,שלתוכםלתוךחודריםמסתכלים,מתבוננים,גם
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הערלפרביןשביביהםב".מחיצה"תמידמרגישיםהםולכןוחזקה,חריפהראיהגם

גמכאילואלה,ספרסיםהם,זר.מחיצהלהסיריכוליםשאי.נםהם,·ואומללים

רצונם"שגםד·רמהתוכר.אללחדרובן,להסתכלכדי-העולםאל·מתמסרים

לע.מןדהיסב,לראותםכדיהואבתרכם,ולהתערבהחייםביןאללבראהאדיר,חפצם

מןהרבהגםשרפמןבשירתישולכןצפונותיהם.אלייל·הגיעיפה-יפהעליהם

נראה"צירודברלציירממש,שלתפיסהדברלתפרםנוסההואהריאליססי.היסוד

להומורארלרחמנותלרובנוסהבולס,שהואבמקרם.הריאליסמ·רס,מפרוש.בדלס,

מספר-אצלרואיםאברכזאתמתפצל.ארמשתברישרהחודרהקרולאירוניה.

הו-אכןלאאולםב. ,,ח ,צכנרבליסט-ירצראצלואף ,ידלבמכירצו

שבן,.התפיסהןרצינןתהציוריתןת rהרצינעלשןפמןשלהשיריהריאליסמןס

להקיף·אדלחדרובדלושואףאלאלצדדים,נוסהאיברומתפצל,משתבראיברהוא

סדפמיאצלמוצאיםאברזהדברהעלמה.כל:רכליהאמצעים,בכל.ןלתפדס

על-ידייהדברממשא·להשתחררבקשרכאילוהםאףאולםי,סילסס·ראצלאר

ומרככת,.,הממזגתזרהאטמדספירה,אתירצוהצבעגדול.מראהעל-ידירחב,צירו

חרתן,,מגביל,הואהקר.כןלאאולםבירתו.הקשים·הניגודיםניןהמשלי.מה

לרצינות.כמוהרשאידקדים,שלצירוביסדווהדאשדפמןשלוציורוגזזו.

הנשפכנרזרבעולמן,אלחים·מעשיע·להחרדההתמימה,שמחת-ההזיהארתה

שרפמד~אצלאינה-האפיקןאתהמציי.נתזרשמחת-הריהו,שבכלעלגם

פרטים,.שלןהתאןרהציורהנאתמאןתההאפית,הרחב·דת rמןבספןריןאיןן·לכן

הספור·עלהמספרשלהחדרה·מסימניגםבספדריראיןדברים.שלעצמים,של

מסתפק:הואהרב.המעשהעלהעינים,אחיזתמעשהעלהבדיה,עלהדמיוני,

חריפר"היאשלוההנאהכמזהו.מאיןהדאחריףהזההמועטאבלבמועט.בכל

חריפת:היאאףשלווהחדרהשרפמן)שלמתאורןתאדוהיאחריפה"("הנאה

הןמלאותאב·לכרגעיות,הןבוארתמתאדריר).תאדוהואחריף""אושר(גםהיא

הרפדת.לבליעדבדבריםהתופסיםים,חיששלשבררןאף-חדשבררןמעין

קשה.משברכמתוןפתאומית,חזקה,הזדעזעותכמתון·מהם,

ב

הצצדזרגעיכאלה,חריפיםרגעיםהשתלבדידתהןשופמןשלבספורירהמעשים

ווןושמ-מןאשלידוחפשית,בידשדזרם-רוקמםששדפמןחדים,,דתפיסה

איהובשכוחההיותר.וקטנותיותרגדדלדתשרנות,'ועטורתשרנ·רתליריעות
הרגעים,שלבהשתלבויותאזלם ;חשדניםברגעיםרקאצלונמצאתפיסהבי

הרגעים~אתהמאסףרדח,הלן·לפיכאילוידצרהדאכאןחפשי.הוארב·הצט·לבדתם
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ישאחתלאאבליח.דומחברםהחבויותהפנותומןהתהומותמןאותםזיעלה
הכלאתלהביאשופמןנוטהאחתלא ;בכלהמכריעהדאדחאגערכאןשיגם

לו.הנבהכעיןרקהדאבספדושישמהשכלהחריף,ה"עדקץ"אל"גמר",לידי
על-כןחיים.רעביעבריםונזיריםעבריםחריפיםנשמותנתגלג·לובשדפמן .

ועםהמזבח,בקרנותואוחזנפשועלשעומדנמיהחיים,קרבותכאוחזגם·ה-וא

t כאותותמידודאההואוכאילוהפרגןן,שמאחורי .מהאלתמידמציץהואה

כיההעדר",כחבלי"אחוזהעולםמעשהכילפנים,העבריתהנזירותשל:המשורר

אפסןוגםאיש,כאמתהואהגשר"רוחברב-מצולה,זועףיםפניעלבנויהגשר

באמצע"."כמדהואהכל :יותרקצרהכלשדןזאתאומרשופמן:המסגרות".

רוחעםיחדחדשניותחיים,רעבתנותעםיחדהנזירותמןישבשרפמן

ובתעלתהשעלתהחריפות :דיוקכיתראו·ושירה,פירטעםיחדחריפותובוקע,חודר

ו·ז1וירה.לפירטדהיתה

אנולחנם(לאהעבריתהגזעיותמןיששדפמןשלהשיריתתכונתובקדי

בתהעברית,החריפות .ב"נכרים")אחרים,בגזעיםבחילהמעיןביצירתו:מוצאים

שמצאההיאהעבריתדת 1.ןהנזירעברית,היושלדהיתהבשדפמןבתעלתהזורזת,
ה.נא-האנתקרן:כאן

תרצ"א.--תרפ"ז
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כשירידגבסיךשללשרנוהיאזד-לי""וזי.הליל",זהתעלומות"סוד
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 4לי"אמר-.נא :תמידטורדו"בינתים")(גבורנפתלישלו 1חברהיהשבהשאלה.
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 Jהרחלשמה,המתמדתהקלה,התמרה"כאותהלהיותתמיד·וע·ורגיםכמהיםהםעם-זה

ומתפשטנוומתרחבתלראותה,אפשרשבצמצוםארובה,מאותהבשדה.הרחק

החיים"ואלהטבעאלבלבםהאלההאנשיםנכספיםהגדול".התכלתבשטחובטלה

 .)"לצא"ב(מרגליתאפריםלדחירצופיםימיםהגדול."האפסאלתמידופניהם

החרמתהפלג,וגלילחם.האכילהובשדה,אשר"השיח,הרחוקים,ובהריםנשזרת

לחשוצל,אורקסמימלאהואזכולזצמאונו",את.השקיטוהגב.והים,ההריםלרגלי

זנסירנובחליליו,המכההזמיר,צליליבדשאים,יציורים.ורחשיאפיקיםביןפלגים

החמד.וכתמיוטהורה,כחדלהכשהיאהלבנה,נגוהותבשן.ןת,השוכניהרגלי,

ל"צ"אעומדוהוא-מנשבת,קרירהנדקר.ורוחמרובהשהצ·לבשעההבזדדים,

אחת-מסבתאכולםלכאורההםגבסיךשלספורירצדה"."התמידובזטההחיים

אשה"" :המלהשלהנפתל"בפיר·ושהכולםהרבה.הםמטפלים"נשים",בסדרגדולה.

רוזד~ומניה,רוחמהוצילי,מילירזינה.דינהשלאר.וכהשזרהלפנינוהםך.מציגים

פחונווקצתפניםחכלילותושלונוגותפנים·לבנותשל"כנזפיאומינה.חנהו.וירה,

לנונראהגבוריו.שלבפרצופםשמשתקףכפיהנשים,אלהואשיחסובעודנרג.ות",

אחריהם.חוזרותהנשיםאלאנשים,אחרילחזורגבזריושלדרכםאיןכפסיבי.

לצלן·הןודרמותאותו.משיגותואינןאחריוהחוזרות"גבזררת",כמה"גבור"לכל

לעולם."האדםאתמשיגשאינואדם,שלזה

רש.ונים~היורביםדרכיוושונים.רביםצדדיםבתחיתהגנסיןשלהמטבע

ףר""
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לבו,אתמשכויחדזכו·לםדשבילין-שבילין,נתיבות-נתיבותלפניוניתןהעולם
ל"נשמהחיתהונשמתולשביל·ומשביללנתיבמנתיבימיוכלתעהכאיל.ו'ועל-כן

מדירמתכזצתפתאם"מתארכתתמידחיתהגבוריושלונבראתםחסרות",זzזלרלארתיה
 .""הלמצאהלאומנוחהומתישותשרבוחוזרת)זמשתברת

גבסיךשלבחייורואיםשאנוהכפילות,של.וחוסר-העמידהאי-המנוחהארתה

אנופהגםספרריר.בסגנוןגםמוצאיםאנואלהאת-בספררין,גבררירזבחיי

ובדרכיגבסיךשלבסגנונומתאחים.שאינםצדדים,שלסתירותכפילות,~מוצאים
ראשיתםשאתשונים,יסודותשני.בעיקררואיםאנוהאחרוניםבספררירה:נעתר

c הראשונים.בשיריו-שני·ומצדהראשונים,בספרריראחד·מצדראינוכברזמרצאם

ההבעהמבעליאחדהיההרגיל,הקוראבעיניכזרזהשיראהכמהעד.גבסיך,

רבהידיעההשפהאתשידערקלאהחדשה.העבריתשבספרותביותרהשלמה
ני.ותר,.והעשיריםניירתוהמגווניםהעבריםהסגנוניםאחדהואוסגנונוועמוקה

מקרםאתידעהואלחפצו.בזולהשתמשהרבבעשורלשלוטגםשידעאלא
ריתמיקטן,קטעלדרגמא,הנה,קסמה.סודאתוידערמלהמל.הכלשלחיותה
רעליםבאדירזוחליםודקיםארוכיםקורים"משהתחילו :"הצדה"שלמ>א,ן

הנושריםהע·ליםעלו.רמסחגזרהיהשבגנים,בשדרותומתפזריםנושריםצהובים

:r רחזהז 1מזדקפת,חיתהוקרמת.ופורצת,אנרגיהשלובקדחתחדדהשלפרארת
קדרזת,יתכסווהשמיםשבועות,שניעודשבוע,עודנעורים.ופניוובכלס,·מתרחב

ופחימזדעזעות.תהיינהוהשמשותעגומים,יהיווהימיםמיללות.·תהיינהוהרוחות

תהיהוהמחשבהאיתן,יהיההרוח·י·מצב- !הידד-מקשקשיםיהיר.הגגות

משם,קטןאחדקטעעודוהנההדעת",אתומרחיבההנפשאתוממלאהח.ביבה

מציצים"התחילו :האביבראשיתאתאחדיםבצלצלי-כסףלפנינומחיההוא·שבו

ממעל.ה,נשפכיםכסףוצלצלימחממת,חדשה·רחמהורכים,כחוליםשמיםטלאי
מתחככותופרותברננה,מקשקשיםזהרופלגיממסה,·מבהיקותזהב·דשל·ולירת
שלהגדולבפנסתרפהממשמשתרכהאמןידרבו:בחמתם".ומתחממותבכתלים
השעריםשכלהזה,האמןואצלקסמיו.אתופורשצליליואתשופךוהואהלש.רן,
אנובסרחים,אבלחשאיים,בצעדיםכבהםנכנסוהואלפניופתוחיםהיוכ~אילו

הנפשצללישלמלולםיה"מלול."אותרגםושעל,צעדכלעלאחר,מצדמוצאים,
סגוריםבפתחיםהדופקתהנכאה,הר.וחוחישת"משרםברשישזההמטושטשים",

בסריה"."אתז~בקשת

1 

i 

* 
הכללהבליט-להבלטהנסיהבוחיתה.הפסל.מןהרבהחיהבגבסיך

מזחיותראולםואחיזה.בליטהכדיבחםשאיןדבריםאףת,סלוב ~ווצב:

"•i 
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.רחצי-הקול.הקולעלהנגינה,עלבנ·ייהכלבדבריוכיהמרסיקן,מןברהיההונה

ולהלבישםרוחנייםדבריםגלםלשדונובזה,גםלראותישלפסלותנסיתראת

לובשתכשהיארואההואשבשדרתחשת"·יה"רהקיץדממתאת :.וחרמוגרף

הואבאביבים"בוסתכהיהרחבים"השדותואת,("בגנים")אליוונגשתבשו

ולמששלגששבכללדרכוכבדה"."בהנאההנאנקתגדולה,חיהבזמרתוראה

וויההואפלוליתושבלילההש.ןבכה"הדומיהאתהואמתאררוחניים.דברים

אולםגבסיך).שלבכתביובירתוהשכיחיםהתאריםאחדהוא"וויה"של(התראו

המרסיקןשלזההואהעיקריספרסריותר.הונהגדולהרלמרסיקהלנגינהנסיתר

למעמד-נפשממעמד-נפשמעברהםחייורכלפנימיתותנועהוחלוםהזיההמלא

ספרריר.גברובעיקרהוארכזההעיקריספוסרהואזהלמצב-רוח.רממצב-ר·רח

והנסיגהדהתנדרההאין-סוףגליעל-פניתמידשסהכאילוז·הגברושלנשמתו

תמי.ד"ארתהמנידיםההםהגליםשלהבצ.חית

הסדרבי.ותר,השרנהשלהאחדותהיאשרפנהריאר,שלביאורולפיהמרסיקה,

ניגודיעלכולההיאבנויהבירתו.המפוצלשלההומ.רניהבירתו,אי-המסודרשל

התפוררתשלנצחיתתנעוההיאותנוג.תהיח,דהתאחדותםרעלהשוניםהקולדת

ובנויההשרבים,ההפכיםאתבתרנההיאכוללת,והתרכזות.הסתעפותוהתאחדות,

המשלימהוהיאכול.ה,רההריההאדםשבלבוהשרביםהרביםהקרל.ןתס·רלםעלהיא

הדרןאתהיודעתהיארקלכןאחת.בהרמוניהכולםאת.ומאחדתכלוםביד

ומןהעליונים,אל.התחתוניםהסולםמשלביהאדם,שבנפשל.מדרגהממדרגה

גנרלשאין'הרב,העושרכלאתלגלותהיכולההיא.ורקהתחתונים,אלהעליונים

הומשתנים.מאדהשרביםלבר·מערכיאת :האדםבנפשאשוולהסיר,לתהפוכותיו

שלהסדראתבי.ותר,השרנהשלהאחדותאתמוצאיםאנוגבסיךאצלגם

כולהחיתהנשמתוגםבירתו.המפוצלשלההרמוניהאתבירתו,אי-המסודר

שהשלימה~היאבירתו.השרביםההפכיםאתבתרנהוכללהשרביםביגודיםבת

ממדרגההדרןאתשידעההיאולכןאחת.בהרמוניהבלםאתואחהזכולםבין

ומןהעליונים,אלקולות-הלבשלהתחת·רניםהס.רלםומשלבישבנפשלמדרגה

בנפשאשוהרב,העושרמןהרבהלגלותשיכלהוהיאהתחתונים,אל,העליונים

והמשתנים.השרביםולהסיר,לתהפוכותיוגנרלשאידהאדם,

תנועהשלעולםהואגבררי.ן,ובלבבלבוחישהי.ההעולםגבסיך,שלעולמו

לאלפימשתברתוהיאהזה,העולםבתרןורעדתבצחיתאחתמנגינהנצחית.

עדבירתוהנעים·מדבי·רתר,הקשה·עדבירתוהרןמןבהםשישרסיסי-מנגינה,

דהקשה,הרןשבידאין-סוף,מדרגותשלזרןגבסיךעםאנועובריםביותר.העגום

להםאידמבטאכישדומהכאלה,קולותשלבי°עלאנווערליםוהעגום,הנעים
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היותוועד-הלבחשאי,היותרהלן-הנפשאתהאדם.בשפתלהםאידהובעה

הדואתורעיוןמחשבהכלשלצלםצלאת-דקחי.ותררוסס-העורקיםפנימי.

הסתפקלאגםחראבמלים.לתארגבסיךניסהוהרגשהוגשכלשלהדם

הסתפקשלאכמרההכרה,לסףשמתחתבמהתמידחפשאלאשבהכרה,בדברים

שלה.הדקיםהצלליםצלליאת·תמידחפשאלאשבהרגשה,בדבריםרק

 1רהכההסףלתחתמשמהאלאעיקר,גבסיךאצלהיתהההכרהלאאכן

בקובהתועיםוהדיהן,ההרגשותצלליאותםהדה,הדאלאעצמה,ההרגשהלא

שפתרןודר.רמהלרוב,והמטושטשיםומגמה,·מסרהבליכאיל.והאדם,שלומרחולבר

והמטושטשהמחוקבכתבגליא.לאללבאא mשמדבריםלהם,אידומטרהלהםאיד

לוגדחןקיסטפימלעל-ידי-זהאולי·ובעשהימיר,כלקרואגבסיךהיההזה

מסיי.מים.שאחריםבמקרםתמידהתחילהואהעברים.המספריםשבידותובי

הריקהחלל-ה"ריק"אלאה"מלא",לא 1ה"איז"אלאעיקר,ה"יש"היהלאלו

למששרשאידזהאתל·מששבעיקרחפץהיההדקותהמשרש.בקרניההריה.של

אצלשבמהאלאשבחיים,במהבעיקרצופרתהיולאעיני.ושגםכמרגידים,

להם".וממעלהחיים

באותהלרובמצטייניםגבסיךשלבכתביואשרהרביםוהנוףהטבעצי.דריגם

מישלוהחולניתהיפה.הדקה,ההרגשהמאותהבהשישוהשמיעה,הראי.הדקרת

איבהואזנוצבעיםבצללימבחינהשהיאבמזהבצבעיםמבחינהאיבהשעינ.ן

אתניחדרצודהחיתהעיברבבברת-קרלרת.מבחינהשהיאבמזהבקולדתמבחיבה

חלוניות.לידיעדוקשובותגר.דירתהיו·ראזבירבירתוהדקיםהקרים

שנישארהדיםקולות,בלירביםהדיםרחיוהדדרגבסיךשלהמרסיקליתבנפשו

ער.ד·ואיבנושהיהרעבויהיה,ולאיקרםשלאעתידעלמחלוםממרחקים,אליו

הזכורברתאלהונהנמשכתרהיתההנשכחותאלתמידשחדרההיארעל-כן

בימיאתבי.ותוהמרעידיםגבסיך,שלשבספררירביותרהיפיםהפרקיםהרחל·רמרת.

הסתיר,תוגתאזהואומלאנסתיר,חגזרבזנובקיץהזכררברת.פרקיהםלבב•ר,

היפההספור.והרזו.אביבששןרהוא·ומלאאחד",צוהלב"אביבבזנוהוא·ונסתי.ו

ספוכעיןנדלוהאו"אצל",האחרוןספררוגבסיך,שלבירתוהועמוקבירתו

השיחיםאחד·תחתמוטלשהיהמרגלית,באפריםהספדו,הוא,·מתחילהזכררברת.

נאותרוגומראחות",ולבנהאחודתב"נגרהרתדנזכוהכחולההלבנהבנגוהות

·מתגבריםוהדמדומיםהכובשיםשלהמרופדכבקליטמוטלכשהואמרגלית,אפוים

ד·לבגינהלזכוןרלחלום,שחיתההמציאותההוזה."ההריהארתההן.מה·וכנפשועליו

עולמותהדבלבובשאהואוהרומנטית.המרסיקליתנפשואתשן.וכבההיאבשכחה

מבגינתםאתשםושרוכבפשרתעויהיו,ולאהיושלארחרקיtנ,חלומותוצלליעברו,
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והנעלם,הטמירשלזומנגינההממש".בחיילהאין:ומקוםלהאיןשזמןהנצחית,
הנאלם". :קרי

פשרלאהגדולה"התוגהאותה.לידיגבסיךאתשהביאהזוומנגינת-עולמים
בלבועמוקשעמוקמפניהערב,יגןואתכולהמלאהחיתהנפשושחר".,ולאלה

אי·שלוהרחבההגדולהבממלכההרגשתו,לסףמתחתהבוקר".הודאתבשא

בבראלאשגםאונחרבשכברומלאגדולעולםנש.אהאדם,בנשמתאשר·הידוע,

בכה,ולבושבלבבות,בגעגועיםונגנזהלרסיסיםשהוכתהואן.ומה,גד·ולהשמשעו.ז

היובלבבונפשו."מתוןאליוונוהםקוראהמדבר,_מלא,עולםחורבןעלמר
שנשאהואנשתברו,וכברשנפסלוולוחותנפסל.ו,שטרםטהורים,ל.וחרתחר.ן.תים

שבנפש"הגמור"ההפקראותולמרותנפשו.במצוקתעליהםושמרבלבואותם
 ,)"םרט"ב(שלשלתד"ראותועליהםשמדברכמוגבסיך,שלהאלההטפוסיםשל

ובלבבואצלם,חזקההיא"אין",ובבחינת"יש"בבחינתשהואזה,ן ,,סיההרגשת

אותה·ועל-דברהכחול"ה"נצחעל-דברנעזריםחלוםאותזחיגבוראותושל
מספרהנהדורות".צללידרךנשמעצלצולהשקולזושבנפש",אלחים"טהרת

אותווגם·מילי,אותהעםופגישותיואוריאלגבורועל-דברב"בטרם",גבסיך,לנו

קפואותומביטד·ומםשוכבש"היהנשעהשאףמירקה,אותהאתלושקרההמקרה,

חרדותוהיוהקלילהלבלוסתהמתחתומורידותמבצבצותשהיוהפורחות,כתפיהאל
חוריםשמלידה,זהסומאכפניהיו,ופניואליו,ל-דהטתבתארהנמשכ·ותוכאלו

תוהה"מגששת,נפשוחיתה'זו,בשעהאז,וחרדים-קשובים",בחורתםוקופאים

שזה-לא-כברמא.זחשובכמדומה,דבר,איזהאחרישבטשטושכשלרהל·מחפשת

אבזריהבטחהובאיזושבנפש·מציקיםיסוריםבאיזושומרבלבו,אותושומר;ןי.ה

האלההכרכדריםכלשבכדינצח,ממנויאבדלאזהשדבררוחש,ארסומלאה
ימצא"."לאממנוומפלטכצל,תמידירדפנודברואותו

ש.הואחמות",ורוחשתגדולהתוגהל"אותהבעצמוגבסיךשלפורשו.הנה

מרחקיממרחקים,הבאהתוגהאותהלזה.קודםאחדדףספורבאותועליהמספר

הנהמספוריו.אחריםרביםבמקומותלמצואישזה,לפר.ושרמזוכעיןדורות""

והנפתלה"."הקמרטהנפשואתרביםנפתולים(ב"הצדה")חגזרנחוםאותובפתל

רבה,ואנרגיהלוגדולכח ;ומרץאומץגםושאיפ.ות,חלומותנולדה:ואמלא

עבודותשלשלמהשורה ;ולבנותלכבושהחוצה,להתפרץלכאורההאומרים

עובר·והנה-בה,להתחילכדימהן,באחתלבחוררקועליולפניו,·מס.ודרתרבות

ןשובחורףושובסתיוושובקיץבאושובאביב,פונהחורף,סתיו,חולףקיץ,

לחודשמחודשליום,מידםוהדברתהגדולותעבודותיואתדוחהוהוא-אביב

עשירהשנפשרהרבים,הניגודיםמןלבדשנ~ה.לתקופת-שנהאחת,ומתקופת-שנה
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דבראיזהעודישאחת,במסי·להללכתאותונ'ותניםשאינםהרבים,.וההפכיםבהם,

.מוצאתשאינהוסתומה,חתומהתוגהאיזוולעבוד:לחי.דתלובדתןשאינואתו,כמוס

תמיה.ומתנודדורועדחרדזהולבאותן,וכוססתבלבושרכנתבנטוי,אףגאולהלה

וצוחקאחדותעלמותשלבחברתן:מפלטל.ןמוצאהואהנהלו.ימצאלאומנוחה

החלונות"אלמביטהואבחברתן,יושבשהואבשעהגםאולם ;ומטיילושחאתן

ועודברור,יודעהואאתןמטיילוכשהואא.ןתן,מפליאההשחוקוצהלתהאפורים",

לגמרי"·לוזריםגם-יחד'האלההאנשים"כלכיאתן,לשבתוהראשון.מהיוםתיכף

השוקטה".הרחובבקצהאשרהיפה,הבית"·לאותולבואמוסיףהואובכל-זאת,

לשאוףמוסיףהוא ;·וטיוליוכשחוקולמאסיחדועם-זהולטייל'לשחוקמוסיף·והוא

הואאנושכחולה-ולהתבטל·להתיאשגםיחדזהועםפוריה,עבודהעלולחלום

איומהלחיצת-לב"פתאםהרגישאשרעדלן,ימצאלאומנוחהצ,ןאל.מצדמתהפך

"ןפתאם " 1פההישעאיההמעיניו.את.וסלדפניואלשטףרותחדםוזרם

ואתהרבות,ישיבותיהאתויזכוהמעטירז\,יי·לנאחיהכמול.פניונצבה

ישראל""כנסתהספרואתבבית-המקרא,עבדותוואתשטראשון,שלהביבלידתיקה

השוקטבחדרוהכבירההעבודהלילדתואתסמזלנסקין,פרץשלהיפהתמונת.ועם

למחנק,עדגברהלבוולחיצתשכמותן,חלומותהםגםהחולמיםחבריוואתשם,

הומות"."התחילודאזניווגע,קמודעיני"ו

שלחייולחידתפתרוןבדתןהואוכן"הצדה"ספררואתגבסיךגמר'כן

שלחייולחידתגםנותןהואזהמעיןרפתו.רןההוא.הספדוגבורגבור,אותו

-יותרחתומיםשםשהדבריםאלאב"אצל",שלוהאחרוןהגבדראותואחר,גנזו
'עלשעברוהפנימיות,ההרפתקאותעלשםספרואחרייותר.הרבהדקים·דגם

רבידאפלות",למצולותהחודרתהדמיה,"תוגהאותהביןתמידשנמצאגב.ורן,

עtנאלחיםנפתולישםהתפתלואחרירחוקה",לגאולההשואגמתחולל,"חלוםאותו

הרבהנפתלנעשהמרג·ליתאפריםשנקראעזחגזרנחרםנקרא iשמאהגבור,אותר

אתהסוגרוצורב,·כאב-תמיד"אותוכיבסוף,לבומספרהוא-יותר,והרבה

כיהפעם,וחדקהיהלאהפתרוןוגםהפעם,רחוק"היהלאזההשותקת,הנפש

הסמוךוברחובהגברה,בית-התפלהאצליתוםשדלקהתמיהנרהיה"קלוש

השחיריfוצמרותיושותקוהיהנטושהיהלרוחה,הפתוח.והפרדס,חוגגתרגלכלתה

מורדים,היוהארוכיםהדגליםושניכנויהחיתההמדקשטשכמבזארוהקשתיחד

המנגנים,ממקהלתאחדהיה.הקרובהוהמאפירההמרובצההנכרשלובטנדרה

 i'בחלילומחללהסלולבאבקקורסחבורתן,בניאתשאבדשכור.שותה'שרידי
הרחוקה"""שלוהמולדתמשירותלמחצהופראיתבזגהאחתשירה

נעשהנר-התמיד-וןצורב"!כאב-תמיד"אותזעםהחייםש·להפתרוןהנה
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בחלילוומחללבאבקקורסחבורתובניאתשאבדוזהנטושהופרדסקלוש
הרחוקה".שלוהמולדתמשירדתנוגהשירה

* 
לבכוריובעצמוגנסיןקורא-סבא"ישראלשלשנסתחפושדותיו"פרחי

נפשיהיא"זו :על-עצמוכותבהוא(לבת-אחותו)ממכתביו~ובאחד ,)"םרט"ב(

מפי,יצאכיודברואוכלת".אוכלתחלודהאבל 1סביבה,מלחכתאשלא-שלי

החלודה,שהנצההוא.פרחרק-ההדראפילולודישהנחבריששלכאורהדבר

 ..הזהבאישהחרפןהזהבאישחיתההדורותחל.דות nפתרןנן",אתחפשירשם

אלאעדו,נבראולאהיהשלאגםאוזה-כבר.וחרבזה-כברעזבושלם,שעולם

בפרחיםרבזכרד.נותי.ו,בחלומותי.דפרחהדורות,יחידישל.ובחלומותיהםבלבבותחי

,הגדולהבשתיקהשפרחוהיפים,פרחיוהםקבריםפרחיהדין.·מעלמאשלא

העולם,כול.ו.עמדקבריםפנירעללבו,בתרןשנשאהגדול,בית-העולםשל

עולםועולמם,תוכןכלבדמוצאיםהםואיןבעדםהואריקגבורין,חייםשבד

האלם","בשטחמסתובביםכאילוזהםחרב,לבם,בעמקיתמונתואתנושאיםשהם

מחדקיחדקכלגםלכןאפס.הגבולעלהםדע.ומדיםלחיים,מעבראשרהריק,

הכובדלחרקשליטהכלאיןוהריקהאלםהשטחנאותרבהם.שליטאינוהחיים

מגמה.ובאיןמטרהובאיןזרןבאיןותעוים,שםתוהיםהואנשיםההתמדה,דחוק

וכלהדרגהוכלהתפתחותכלבליחשביה,אלאחת·מקיצ.וניותעובריםשהםדיש

אתהמשניםומאורעות,מעשיםכלשאיןכמעטגבסיושלבספוריוהשתלשלות.

וישבפנימיותם.ומתחלפיםמשתניםבעצמםהאנשיםאלא,אותם,ומחליפיםוהחיים

זמר.רצה,שחרקמלאיםהםאחדרגענעצבים,הםאחדורגעשמחיםהםאחדשרגע

הנהאלה.ביןהמבדילהגבולאתשנראהבלישנים,·וחורקבכי-השניוהרגע

"ופתאוםקוממיות,צועדכשהואורזה,את(ב"הצדה")חגזרנחוםאותזלו:ינטייל

בשלגוישקעגב.ךעל·משרבהבתרועתיזיתנפלכפיראתויפרשהצדהחגזרבטה

וזזה,וגםהואגםשניהם,שוחקיםהםהנה . nהמשאמכובדנהרסאשר,הטחון,

שלהמשונהלקולהתחלחל"ופתאוםשניהם,לכאזרח.'ומתענגים,אתך,המטיילת

זאלבדממה,שניהםהלכואחרי-כןאחיזתו.אתואבדקצתשבתעותצחוקה,

כבחלום.פההחייםהביטו".לאהבטגםבנפלו,בשלגנשקעאשרה"·אדם",

וחוזריםומעשים,מקריםמתגלים 1מידוחולפיםוחוזריםדוברים,אנשיםמופיעים

דזכרדנדתעוברותמחשבות·ומסתתרים.·וחוזריםפנים,מתראיםמתכסים.דמיד

עובריםהגיונותוצלליהגי.ונדתרגשות,וצללירגשות ?באומזהאי-באים
. . 

-ודמדומיםצבעיםצלליוהדים,קולותהנה-הדלבים'!הםאנה-הוולכים

הרקיע,פניעלהתעוים,ןדבכהענניהוזכים,הקליםהעבים,כגזריהםאלחוכל
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סבהבליבמקרה.כמדבאיםבכלל,פהרביםשאינםהמעשים,ומטרה.חפץכלבלי

שהחייםישהחלומות.ובעולםהאפסבגבולזמניםוסדרעולםסדראיןכיומסובב.

מפה,לנדנראיםשלהםהברזלחדקיכלזעם:והמונםשאדנםכלעםהממשיים

מדמיםשאנוישנפלא.ומראהלהםנפלאדהרוחדקים-וחדקים,כהה,זמובעמ

ספקדהדאאחר,עולםמאיזהאלינושתעהבן-אדםגנסיןשלהאלהבספורידלראות

דה"אין".ה"יש"שביןהריקבשטחהתהד,בעולםתעוהכאילוהואמת.וספקחי

לחפורלןוקשההיש,צעראתגםבלבדהואבדשאאבלהאין.דלגבב,הךאעומד

והמיתוהשלדיםההוזיםהורחדבדתוהשותקהאפלהלילההיה"חלוםזה.מישגם

אצליחידיהחולםהוחזק,בית;-הריחיםמאצלשבאהוהשוקקים.הרביםהמים

ונתנההגדולההדממהאלוהשתפכהשבאההשלחיםבשדותאשר.הנחל,לשונות

בני-בדבררחוקהאגדה-והמונםהחייםבדברספרדאגדה'מי,וחדה.צדדהלה

מהשכלרחוקהוכהומנוזלהמשונהאגדה.ואומללים.ונואלים;טורדיםחייםאדם

שחיתהכמורחוקים.הללוהיו ?יסדריםאלו.מה-יסדריםההוזה.והמציאות

 .)"לצא"(וחדקה"הגמורההמנוחה

ןמנוולה,משונהוכאגדהכחלוםהחיים,לצאשעמדלזהל.ך,נראההכל

הגדלה.הדממהאלהשתפןוהכלהחוזה,שלוהמציאותמהשכלרחוקהכ,השהיא

היוהגיע.לאעדיוגםאולםאליו,.נכסףוהואלושנראהזהאפס,הלתהום

הגדולהוהדממההגמורההמנוחהשחיתהכמררחוקים,העדלםוצערחיסורים

נקדות·אתבחייהםמוצאים·ואינםהללובני-אדםתועיםלעולםעולםיןברחוקות.

נושאיםשהםא,·יההלעולםומתגעגעים.נכספיםשהםישונקדות-האחיזה.הכובד

ולשיםהאפסבתהוםצערםאתלהטביעדחפציםעליו.ונעצבים'ומצטעריםבנפשם.

נכספיםגםשהםויש.מרחוקמושןהזההעון~םגםאולם 1דהיסדריםהצערלכלקץ

משונהכהאולם ;בלהבוולהעלותבאשועצמםאתלהטביעוחפציםמרחוקאליו

שיושבזהההוזה,האדםשלוהמציאות·מהשכלרחוקוכה'ומנוולזהעולםלהםהוא

רהקמבו~ולכאןלכאןמתנדודיםהםוכהא,וההמעברחלומואתורואהכאן

שם.אופהנשאריםהם

ב"אצל",זה.מרגליתאפריםהנההוא.מקרההאלההאנשיםשלחייהםכל

אליבאשכמותו,בן-אדםלגביחייםשנותשלשים"כיהספור.כתחלתעודלנורמז

אפריםאותולוחיובכל-זאתהנמוס",מגדרלגמריהיוצאהוא,דברואמת,

זהאפריםלואוחזמן.ער,ונדעשנראהבליופתאום,בספורו.חייואתוממשיר

K צפורוהנה- !וחסל-עודאיננוזהשאפריםוכמעטרקתך,מולממולאקדח"

מזוהם.צחוקצוחקתוהתחילההרחוק,אביבהתוראתפתאוםזכרהמאוחרהאחת

כבושהובנשימהמקפאונופתאוםחרדואפריםשבלילה,הד.ממהאתצורםשהיה
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למטה.אמיצהבידאןת.ןובכוננומרקתן,הממולאהאקדחפיאתונטלמהרורותחת
אתקדחתניתבחפזהמהדקהתחיללשפתה,יושבשהיההשחורה,ה.תהוםכלפי

שהי.ןהכד.ווים,ששתכלאתאחר-זהבזהלבטלהוהוציא·והדקוהדקהכלבלב,

האלםהשטחנאותרומסתובבלפנינוחיהוא·ושובאפרים!"שרב".נמצאבר".
ד·פתארםחי.הדאבכל-זאתהחיים.אלמאשרפחות·לאהמרתאלהואקורבוהריק.
מזרעשנדעבלישלד,המשובחת"זו"דינהדינה,מתהלפנינו,אחרמתוהנה
הםהנהטבעית.מיתהמתהזודינהכינדמה,שמסביבלאנשיםאמנםדלמה.

ואנחנו,זהירה",חיתהלאוהיאפסיוני,חולהאותואצלהטיפוס"היה :אומרים
אותורבידבינהשחיתההנפלאה,הסצינהאותהכלאת·וזוכריםהספוראתשקראנו
אותרוקראהפתאוםשמהכשנכנסהבביתן,המשותפתההקראהבשעתאפרים,

איני ..אבלאפרים;לי,ב"סלח-נאופתחהדברים",שלשה"לשנים,השני,לחדר
המותהלא ....ב"הלאוגמרהיחידי!",אפריםיותר,יכולהאיניאח, ..יותריכולה

אנחנו,-בריאה."."כהאניאפרים"" ...ליזרכל-כךהואהיסדויתבמהותו
אותרמאשראחר,גרםבמרתהלראותמדמיםזה,כלאת.וזוכריםזהכלאתשקראנו

 1טבעיתיותראולי·רגםנפשיתיותראחרת,רסנהאחרהגירני""הכרחפסי·רני,חולה

"ההבליםבעצמו.גבסיך.נכרן,יותראן,בעצמואפריםאותרידמהכןלאאולם
אתשם·ומחפשמחטטוהוא ;כנראהפיה,שאדללופתחה-זה.הרי !הללו

בני- :כלבפיהנקראותהללן,החיותבמההוא."לפלאהלאשבדברים."ההכרח
גרפו,אפריםהוא,"הרישבדברים.""ההכרח !החייםאללהסתג·ליכוליםאדם,
לשנילבררתבלילהאתמול,היהלאשטות,שלחשוב,שאינומקרהמחמתרק

אז,רקטובים,ידידים·אתם,רואיםי.פה,לא !"חהזה".שכמרתהגירגי""הכרח
מרגישגם-יח,דובמרתשבחייםוהמשפילההמרחלטההמקריותאתמרגישכשאדם

"הגיונית".רכהמרבבהכהלפנים,היא,שבהםכשההכרחיותאפילומהו.tוו,בכלבה
חה-חה.""

שמעברההוא,בעולםמסובבואידסבהאידהגיוני,הכרחואידהגי.רןאין
אנשיםוהאגדות.החלומותבעולםהשולטתזר·מרחלטה,מקרירתרקישלחיים.
נבלעיםאלאמתים,אינםרגםהרקיע,על-פניכהענניםתועים,אלאשם,חייםאינם

בתהום·ונטבעיםומתמוגגיםבנהר-די-בררהטובליםאלן,כענביםבתהום,רטובעם

--השקיעה·לאדרהאפס

* 
אח,דצירעלכולםסובביםגבסיך,שלהעיקרייםספררי·יספרריר,ארבעת

אותההיאזראחזרתאולם ;אחדלהיותדרמהוהעיקרי,הראשיגבררםגבורם,

לצאתר·מפרכסתרביםלניצוצותהמתפרותהיחידה,האדם,נפששלהאחדות
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הלא-בחבורשישממהמקצתישהאלהמהספוריםאחדבכלרבים.לשבילים
אחדבכלאזלם- 1היאאחתהאלהחזיונות-השירהבקרבהמתהלכתהנפש

הרבלזכזאחדבכלכיבחברן,שאידממה.ךן,רנההרבהגםישהאלהזנהספדרים
הידדעהזך,שבנפשחבריות,אחרות,פכרתרהראר·י.נסתרים,אחרים,צדדים
לנר.ידועהדאינה

נמשךכאילואחדכלאח.דהמשךמעידהםהאלההספוריםארבעתכל
אחהלהיותן.ןמהשבנדלם·.הראשישהגבזררקדלאחברן,אחר·ונגררלחבור
ומתעלמות.בוארתלפנינו,שםהמשחקותהנפשות,שארגםכילנר,.נדמהאלא

ברירו"בשבהכאילוב"הצדה",למשל,וזזה,שלהטפ·זסהן.דרמות.ונעלמות,מתגלות
המעשיםשגםויש 1וכדרמהלרוחמהר.מזכעיןהואאידהשלרהטפרסב"אצל",
שלהעיקרייםהספרדיםמארבעתספררכלהרבה..ראםמעטאםונשניםחוזרים
מה"גבררים"אחדכלכמעטזנן-אחריו,שיבראלמהרמזכעיןהואגנסין

אתיותרל·העמיקגנסידנסהואחדאחדבכלכימרמז,יותרלאאבל-שבהם,
בעיקרלבזישב"הצדה",הראשון,בספרריותר.רחבהיקףאותזולהקיףהשטח
באדליאשםשבאדאלהשכלחגזר,נחוםשלבפשרמרכזית,אחתנפשעםעניך
רואיםאבדב"בינתים",השני,בספרר ;העיקרלגביכטפללגבוהזםבשבילן,אלא
בשםנקראהשאחתלשתים;רמחרלקה.נתפוצצהכשהיאהאחת,·הזאת,הנפשאת

 :גופיםבשניאחתכנשמההםאלהשני-רטנודודבשםוהשניתבוגר.נפתלי
לברנתדספדדעליהםאחרת,נפשיתבפזהשנמצאלאחהשרבא·לההידב"בטרם"

בספוריםנזכרואדשבאדאלהכלנאספוכאילודב"אצל"אחדות,נפשותערד
האחרון".חשבונםאתאתנולגמדוהקודמים,

את :גבדרדשלוהכללייםהעיקרייםהקדיםאתגבסיולפנינונתןב"הצדה"
רואיםאבדנ"הצדה"הנצחית.דשאיפתזהתמידית·חזיתולצדדיך,שלדהתמידנטית

כדלההיאשנפשר.דכמה,תמידהעורגהאדםאתהחולם.האמןאתבעיקרלפנינו
זרשבנפשהתהומותעללא-כאן"."לאשרתמידשואפתוהיאזמזסיקליתלירית

שלהאחרים.מספדרידאחר-כןאדתםדידענדשראינדאלהשבה,האפליםוהצדדים
רב,.ממרחקאלאשםאלהאתרואיםאבדואידההוא.בספדוהאפילכאילוגנסין,
המדסיקליוהשירשיר,בעיקרהוא"הצדה"האופק.בקצהלשטח,מעברכמעט
אבדנתוניםכימדמים,שאבדיש"הצדה",אתקרואיםכשאנוגנסין.שלנידתו
ידור.דןידרדרןהגליםהמים.שקטעל-פנימנשבתקלהררדחפלאים,נחלפניעלבסיר.ה
אתזה,אתנתחלהלפנינומראההואב"בינתים"גם.ומחליקה""מחליקהוהסירה

חדרת-חייםוזורמת.הוללים"נצנוצי-אדרהו.וקדיםשכלבכרהנפש,בעלהמשורר.
אתגיסא"."מאידוגםזהגבררראתכבררואיםאברשםאזלם 1רשדבבת"חצופה
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שמעברזהרבים.חשבדברתכברמבקשהדדאכל-כךישריוצרוערדעשהלאזה
פהומבד.אתומרעילהכל-כךכבדהאפרדבש.מתהפעםאלינולגשתהקריבלשטח

עםהשבי,·הצדעםנפגשכשהואהחולמת,הנפשבעלזה,אתלפנינורואיםאבד
חי,אתהלמה-יפהבחדרלי,"אמר-בא :תמידאותרשואלשהואאל,שיהזה
לאאכתיבחדר,"רכבל-זאת, :זוהמהארתהבד·מלהטי,לפוסקאיבד.ושהוא "?אה

פהמזמזםהואגםהנשאל,זהבעצמן,זהבוגרובפתליחי",אתהלמהליהדבור
מאיעולם,שלוכובד-עלההדהמאי :ל·פרקים.ורוחשברתיחה"וגונחבבאים

זה.אתהמנתח,השואל,אתבעיקרגבסיךלבומראההזה.בספור·פה,-עלה!"הרה
הזה,הספורגבורהגבור.כבים.וכוכביםפרחיםבדבליםהקר.הפיורוחש.מבשיבת

להגיוןההוזההלבחזרןביןהחיים.לחשבוןהחייםישירתבין"ביבתים",כברעומד
 ,גבסיךשלמבפשרונפשמדמודםהואאףאח,דעםשםשבפגוחראההוגה.המוח

ומהלכו.נתכבדרקלאהראשןומןשובההזההספורההוא.מעברכולוהעומד
צור.תאליותרקרובההראשוןשלצורתואםבצדרתר.גםלרגל-זר"כי-אם,

ואםהפסיכול.וגי,הציוראלנצרותויותרקרובהשביזההב·ההשיר-בפרוזה.
דקחתול·מעיןהשביעלמרחףהנהותמימותה,הנפשמאמונתישבראשון

העשת."ומצלילהעשתממרא·הבודישי·דתרקרלהיותהואוד·ומה

הראשונים,הספרדיםשבשביהעיקרייםה.מרטיביםשביבתאחדוב"בטרם"
חן,יגםמותהוחייםהביפמהמאיגדולה,אימה·ערדבתוספהעוליהם
ואפילובחומים.לנזקקתשאיבהה,אמיהסיבדהכההתוגה"ארתהרבה.ותוגה

שתיפהגבסיךלפנינובדתן Hב"ביבתיםאחתובשמהגרפיםשביבמקדםישנם",אם
בזרזדבלחמותהאלהוהנשמדת-אחדבגדףמשתים,הרבהיותרואף-נשמדת

יהימפלם,לדומבקשרגר·די,עיף.עיף,כךעל-ידיבעשהוהאישבזד.זו~מתנגשות .
ריבה,ארתהשלחזהעל-פניהניררדבה.האפס,בתהוםמפלט :שיהיהאיזהזה

גברו,אותרשלתפלתדהתמימים.בבדה :השאנניםהמולדתבאלרגי-דלאחרדבה
הרחקשמר"המתמדתהקלה,התמרה"כאותהלהיות :היאזהבספררחייו.תפלת
ומתפשטתומתרחבתלראותה,אפשרשבצמצוםאדרבה.מאותהבשדה.הרחק
האדם,יראהקצהאפסכינתקבלה,לאזרתפלתדאזלםהזה".הגדולבשטחובסל.ה

ארתהש·לגלים"והמכההורתחבחזהפניואת"כדבש·דהדא·דחי,כדלהיראבהולא
לאדממנההחליםאחתכאילובואשת.שבאכזריותשכחהבאיזוו"כדבשםדי.בה
הבלתיהאדם,מנפשסתרהאיןאזלם 1לנצח"להםסתרהשםל.מצא-ישוב

חרדואוריאלופתאוםממ:זמקים,אליוהקרואהודח.מןמפלםואיןבעלת-תכלית,
הימניתבדאזאצלהשלוקה,לחיו"דבמררד ,"ההיתכקצתואשדאת"והרים
גםהנרצה".ומלאירוקגזםחמהכלפידהבהיקרכותומתפתלזוחלהיהשלה.סר"
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בן-אדם.לן.לא :אליוהקרואדנו.איזהזוחלכבואה.התחיל,בפנימיותו.בד.

קורבהשאננים.המולדתבאלוני-אחומפלטלומבקשדהדא- !פהגדעהמו
החםבחיקולפרקיםמדםלהיההרחוקיםהילדותימיש"נארתםאבא.לאותו

אותר:ולשאולזה.לאבאאליך,לגשתחפץעתהגםוהואושישזה",שלטחבזזה
וסדנים".גדוליםאלהים-פשוט ?אחבשמים,אלחיםשישהדנו.אמתהלא"אנא,

אנא,לביתשמה.הגיעטרםערדאזלםאח?"אמת.-סדניםשאינםאפילו.אז
נוהמת.תוגהאותה-ומכנידהקטנה"תוגהאותזולוחצתלוחצתהתחילהזבנו

שחושיומישלהמצריבההדקותנאותהחוטה".שלמאוסהבהוישהנדקרת.
הואלחמלהעדדוןוחדלהכואבשלנרמישלזהספדגיזתהודןאותזובכלגורים
דקיםקריםרקלפנינומותחחראהנהזה.אנאביתושמיאתותופסםרפג
פשטותהנבלזן,אמאואתדצנירנר.קדמתונבלזה.אנאאתרואיםזאבואחדים

·והנחלוהשלדיםהלבניםובתיהזדזעירה"נטרם"שלהנוףציוויומסירותה.
דוגמתםמוצאיםאבדשאידכמעטאלהכל-אותההסובבדהנפ·לא,השוקט

אתאזלםהחרישי.והכאבהצערולנעוםהטעםולדקותחצירוליפיבספרדתנר
הוני.םהספריםכתליניןאנא.שלחסותותחתמצאלאהגבזושבקשהמפלט

 n"נטוםהמספר.שלבלשונןשבקטגוריה,ךנאימפוטינקךובאיזההמנשבים

חזקותכל-כןסופדת-נפשגםנדיששוקטים.כל-כןצי.זרי-נדףבז·מוצאיםשאבדזה,
צזנףגנררזכילנו.ונראהשישעדוניםכל-כןרחצציםדבוקים

הפרקיםומטולטל.מסוערהואנחשיםשלוכפקעתככדדו.צנפהנולד
שקברהרבות,הנפשותיחשכה.אימהעלינו.מטילים"בטרם"שלהאחו.ונים

והןשזנים.לדוביםלצאתכולןמפרכסותהזה,האחדהגנררגג.דףשביתהלהן
הבהיחדיו."לשנתהאחדהגרףאותןישאולא-ביני.הן.ונלחמותמתנגשות

 •לחבורלועגשאחדפאות.אוריאלשניאתגבסיךמתאוהאחרוניםמפרקיובאחד
ומלמול-פה.קריצת-עיןכלעלמשפטממנוודרושחבורש·לדבריואתמנתח
קדקדדאל"ישרשנכפרבמטהאוריאלאתמכהשאוריאללידי-כן,הגיעהדנו
הלש.רןסגנוןגם ".!הזאוריאללדשנקשהמפלטהנה .".הזשלוהמנדוההנושר

מלבדהזה.הספדואתהממלאההחשכה.האימה.מאותה.הונהנריש"נטרם"של
מסוערת :מצונפתפההיאגםהלשוןהיפים.רציררי-הנרףהאידילייםבמקדמות

שהואנדבריםזהספרוראתגבסיךוגזמומוצא.להמבקשתוכאילודמטזלטלת
זקזנלתבמרחקיםומדשנתמושכתשחיתהרצוצה.זמרהתבת"אותהעלמ~פר'

אתומבזבזתנתיב.רנהבכבדותלה"מפלסתהית·הכישבחולשה",תחנונים
גדולותטיטבצרתבאיזולשם-מהושלאיחידהואובדתבכדי,האחרוניםכחרתיה

ו ': ,~, .::- '--מאפסים"שסגורהדצהרנרת.
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וככבשהבצרפהכאילדב"טרם",השולטתדהחשכה,הגדולה.האימהארתח באותההוא,·המעברכולוגבורועומרכאילוהזהבספורב"אצל".גבסיךעל-ירי פהנתכדפחכאלדגם-יחדוחמדתהחייםואימתיאוש",שלאחרהגן.דלה"הדממה היותרוהחלוםהמות,וגםהחייםגםחלום,פההכלכל-כך.אותומבעיתהלאיבה הספדוגבוראזמר-לחידת"כוחדגםאפשרהוןיים"אצלחלום.רק,הואבורא וחצאי-בגורניהםהםושקופיםהרבהרכיםשובלרובהםהצבעיםוכאןבעצמו.ההוא כיחדוכעלם".מרחקמאיזהכאילונשקףוהכלדק,·נ.ופללאיזהמבעדגו.ניחם דעל-כןגיסא,לאידךיותרגבסיךקרדבשבהםהאחרונים,הפרקיםבזה'מצטיינים לסוףיותרגבסיךשמתקרבככלבמיכה.יו.מיוחדהמפליאיחהיאשםהמרתהרגשת הצעריותר,גדולההדממה.נעשיתשלן,לשירת-הברבורשהיהזה,ספרור-שירו חספוסיםכללפניועדבריםהזההאחרוןבחלוםיותר.מתאפקדהכאביותרכבוש ארתחיחדמבגניםדכרלםבנשמתם,חלקלכפשרושהיהמנפשושינקראלחכלשלן, המות.'מבגינתרחוק"".חלוםצליליומלאתיהרמותלמצולותוחודרתנוגה"מגגי.בה שותק"שהואהאם.מצדן.ןדהעל-דברהמספרתזוזינה,אתלפנינופחאבורואים הבית,שבתקרתבאפלוליתחבוימצאהדואשתקדמפין,·הגהמוציא·ואינו:תמיר שישאחת,דוההרעל-דברשם",ע'מצאבדדומשחילוחבלבאיזהשםמטפלכשהוא אצלה,השוכבלאישה,לדדתרפשההלילבחצותקמההיאפתאםאשר"שישלה, אבל :שביאושזדפחדיםבשאלתאליוובטפלתכחחבכלאותרמטלטלתדמתחילה חח-חה-חה"." ?אתהמי-ליתגידההלא ?אתהמי-מנינהאיני ?אתהמי אותהעצ,מן,כלאפריםהיא,גםלחשאנדהזודיבה,אתלפנינופהרואיםאנו יאוש"שלאחרהגדולה"הדממהארתהשלהאלםדנשטחבחיים,האחיזההאחיזה, במהותו"המרתכיוחמדת,החייםעל-דברדםחלדללחיותכאפרים,יכולה.איבה אתשונאשבה,האשחטבעהטבע,בריאה""."כהדחיאלה"זר·כל,..כןחראהיסודית הברגה""התינוקתזדורחמה.אותהלפנינוזהבההמלא."כמדתובחרההריקות, הפשוטה,וירהגם.חבההומה.ולב:דרגש.ודמדומיםצללים,ןמלאהכל-כןדהרנה המספרהסופר.אותוגםוהנח·וגבר",-"לחםאלאלכאורה,דרושת,שאיבהזו קשהנדידות'מתוןשבוצרוכתנין,אתאדיקמווסרפדיםערוכיםעל-דבר הגדולה,הלהבהמתוןאחדניצוץמנפשן,חלקןמזמרדםאלה,כלצורב".וכאב אותרעםביחד.האחרונההמנגינהארתחפהמנגניםאלחכל-זהשלבלבדשחיתה לחנםלא'(הןיחדהאלההנשמדתכלאתספגהונשמתויחדשכללםזהאפרים, הקוניםשממנההמרכזית,הנקודהכאלאליופוניםרחיופניולעברנדלםהאיור לעומתן,המשיקותהמות,כנפימשקאתשומעהואחבהומתפשטות).יוצאות כשהואלחיות",נוחוגםש"אפשזלן,ונדמד,אותזגםנצחכברשכאילובשעה

ןאחדרנ•םראשונים

תמידמחישהגודלדששהיאשרקקה,תאניהדודהייללמתח"חלדםאדתדחדלם פתאם !אהדהמעבוגםמפלטאיזהשחזר".קצראלבדאזמדיאלירמפלט בעינדהמרתהציץשמתחתםשוליהם,אתגלד,רהזiייםהאפור"החלוםדחזדו"חד.דו יפליט."לאצידדאתדהזאדהנטדחה,הקרה
מ.ת"והמנגןהמנגינה,שלהאחרוניםהצליליםברמזלאערד *

~ 1 ! 
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מדחשדן,נ•"נננה, 5הברדסיהצ·דנ•גד::שבפורםטורדרב,*נע•ונדודמבגזאותר זקנן,אנ•ורבנים.·מגזעד•צאד.בת·ונשחיתהאמר 5רוב 5אחו·נדשחיהואבירתד"ם, החרא,בספדואזתז·טתאואכ•ר,נםחנ"ד.חסידי • 5מגדראחדר,•חנ"בטום", iציר 15הציבשגנם'! ח"כתנ•םבקבוח.חרכהשעסקגדוווחר•ףתמיד•ש•בהתדפשו•ובו•ץ/חסידיי 5מג.דראחדהיה המדבד•םטמירים,ןםרדרתרזיםאים 5מ"הידנ"בטדם",גנםידמםפדאבא,ארתד 5שהמפרכסים" דרכתבירתותמ•מחחיתההאםשכנפש".ןחאורתובח•נרת,ואתנםיא,אתנו•א, :·החודווב כשהגיע . iנשמתצאתעדהרבה,א?•iדםקשרוןה•חנפש,אהבתארו•-נ•ס;אהבשנ•הםאתנפש. מתגעגעהיהאחדות,שערתשםושבתצדיוח•הוהואו"חדד"אותרמםדואנ•וחנוד 5זמנו ·היהא 5ו, 5שחנדרד•םשכרתר 5וחתח• 5כשחגד•גם .בבניממורוד,•ח ניחרדב•תם. 5ד iןחושכוח•חחוו•ו, 5עמתגעגעח•חכ•אחד, שנרעדתבכל.ןמקרוימיוחדדואדס 5גדופקח 5גםחרשנושחי·חאנ•ר,אתומככדמוקירח•ה מכתבעוכבדשהבחדוה • 5םפד.ממכה,עוד•רדא 5שהמטח, 5עכנוכשנכומותו,ופניאחד•ם דאמד•נז"·הא :התה•?המכתבiדתמ•ם. iב 5 5א;שנגעאוידמכזרזשהואודברוחוקהדמ•זה 15רמזא 5אמוסר,בתוכחתאו•ובמכתבבאואך,וא .תופקחו 5כקפת ;tנ·שממכרמאבא, 5שקב

ב•ת·הרוידע'וחרבה

במקוםחו::הושבת 5•כו

נתקנושנת•םבזגכם•זרבח•ותדב iבםטור"יש•בח-tiךא'אב•דה•חגבס•;שנוודכשעההשחר"."ת 5בתפ זקנן,קרא iאתשע.כבזאוו•·נ•סזח•רתעד•שבושםמוח•ו•ב,ד 5פ ,ב';••ךקבע•דודבאביו שכעשרהצברד,ועבודתחוככות 5נעו•חדאתושאת 5או•ו,אכ•ואתבפוצ'פ,וכשה•חאב•-אמר, נערו•ר.שנדתאתח 5נרשם lגכםינתגדלהח•אבעירזקנתו.מפאתד 5,,שרת אתמזו•דשרוכטונחררפרוח,יפהבעמלןושרננתשמר•ח" 5ע"שוקםתפוצ'פהע•ד חסב•בחאתוו·סיידיחזההנהר·פני 5עכס•דחוטייו iגנסיאהב 'iנקיחע•ד.כסביבותמימיו
ל-;i •יו iדב?פיהיפה.

חנפ?ארת.;.פנדתאחתהיאזר hפנןםפרו•ד, iגנםי
•ןשבתהעיד

זן,קצרהביארגופיחחברובשעת?עיני
 f iרדבד•םמרתו),אחוש•צא"חצרה'/

j 

~. 

 1מ•צ•ורת'חרץ •
היו 1iגנ,םיסלדםפדריו

 'iנקרננדפםמהם iקםחלק(וiכגנם•זל .:t •וניםמנתבים
קדרב•ר.ןמפ•מפ•ושמעתירבים
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היהכקיץאותח.םרכב•םים 5גרריעריםוגםקטנותוחרושותלהמם:.יבוהריםכעמק

הגשמים,:.ימרחנסתיר,יותרוערר , ~rכהוראולםזו:-.•ענישיבתן 5ע.זובחמתענגננםיז

אזרכה.והזוהמהנחרץגררווהרפשהעמק 5אמימיהםאתשופכיםהירשמסביבגשהחרים
ממשאונאנחורעווהלבז 1נכנפנפשר

נתבדל,שכביתרגבסי;,שלזקנן

הרבה.תו:ר·ה·ולמדובנואתשהנךוהוא

חיתה
 ...והתוגההיכרן

סנאיהיהלאננסיז 5שאביראבונדרו,קנא•ה•ה

הל•~:רןאתשלמרחולבנו,מררהשכרגסהוא
הרב.זקנן 5שרוחולמורתשה•הוברהררס•ח,

·כך, 5כ

·מדרשגסמאר,חרכהגפ'חאצלולמדהואכ"ישיכחו'.'אכיר,מפ•גנס•זר r.5חורה

האוח.'חלמרד•םאחהחזק:בזכרונושומרהיחמותןיוםוערויראים,קבלחוספר•וזוהר
במליםהבינוניהקרואעלמכבידהבנס•ןשלהעבריתלשונוא:ס
גםה r1היכךאביו.הואבזה

שבועות"העולם",בעתרןשעבר,

מסתו: 5עשישברה 5לא

ח 11אתך

גדרו.שקרןנכלל

·האשםשבה,ח•·מצויוח 5הכ

מהדרוהסופריםאחר!/ליו·כשקטרגגנםין.שלרעתו

אזאמר-כלשרבנורח" r .צ"כרחבשאיכר , 1מרחלפניאתרים

מרי.יותרומדרשגמראשלמוניאני,אלאכזה,האשםאנילא

cח
1 

שחיהכסרזה,למרורעלהרבהשרקורחיהכעצמוגנסיזלמדהעבריתפח

ימיםהרבו 511שרקךרחיהרנפש,בלבאליוהתמכרדבר,לאיזהכשהתמכר
יחהולאלזראחוכרלןנעשהאםשפתערים,ושב

נ:ס•זחיה"משכיל" 5
לכ.אליועררשם

הראשרז " 5ח"משכיהיהחראמאר.לימיםצעירערדנהירתו

העירמבחרדיהרבהמחלקס•םהיראל•וויראים.חרדים 5שעיראךערדשתיחחזר,בעיר

הצעיריםח"מ:::כילים"ביןהעבר•ח.בספרותרשנרקראוביחדוכולםהישיבה,מבחרד•רבם
אביו.כישיבתאז'למר c 'בר,כרח. ·'נמצאהאוח

רסירלקר•אהמלמוד,לכר

זח.כלמרדתתחילאחורהרפעמ•םככנרו,לנגן

יתגרס:ולמדחררםיח,הספרות 5עגםהרכהג:םיזשקךהעבריתהספרותעלשק•ךחןעם
וירכיתרומיתגםלמדחראהגרנה.'ייעחליו•כהןרחגיעוצרפתית

למודלשםחמע.·כמאוצרתלאחתלצאתכריתערדחיכגררת,עלונחשבתו

רסו 7
ובר.בשרםההםבימיםגנס•זערסקהיהלא

חית.זנטיח

הארניברסיסארח.

עםכקשךכבראה

כאחתוהשתלמות

ס"ו-ט"ז.בזנהירתןבכסיןהתחילכעטיםופרים?משוך

ככתכ·•ךאז.הוציאו"גנס•ןשוהחבורה •:בה"משכ•ל•ם·:

ירח•םבמשך.תופיעו"חםירמ•.עתרןגם

ימונים. 5יפיסתםו"מאמרים''מאמרייכקורת\כן

הפרצ,פית,ישינה" Jהבני

אחריםימיםובמשךר'זtברערז.ירחון

מ'זtיריר,אחדיםבחם"פרסם"רגנס•ןאחדים

כצנעת.לכחרבגבסיז ~rחרסימ"חרפ•ע'/האלחחאורגב•םכשחך,,

רמגרסניח.מרוסיתרכיםשיריםרחובם-שירים

נ.של ,,,;גבםין,שלממק,·ךבדןאחר

ניחרדאזכחבחרא

עו·ידי , 5ג 5נחגחא~תהשיריםשלאחרצרור

 rוהכטילררשה?בואאזמיבחר tחחראכ.ו 5יקרם

lL 

דאחרדניםראשונים
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במעדנת.זמז·מהרעבוררשה 5יצאגנסין"חצפירח".כמערכתעבודהר 5בשבימצרא 5
\1 

בההדפיםאחזרתבקורת 5שרשימותנםתורה"."מתזהראשוןשירדאתהדפיסב"הצפידה" 1

שפיהז 5עשחתםדיז), 5גר 5שיהזדי"ר"רימרזכרשךסקי 5שים" 55רצ"טפוסים 5(ע

 5נדדמאמר·כקדרתבקראקא,שיצאכ"השברע·:אחר·כךחופיםזהכפסידוניםאסתרזרז.נ.א.

"חרשיה". 5אחר·נךרעבואחריםשכרעותךקעבר"חצפירח"במערכתתר"ס.וח·אחיאםף 5 5ע

ספקtכררמ.שלוציוריוספרריראתאזתרגם"חרשיה"הזמנת·פי 5עאחדים.ירחיםעבדשם

העברית".יזתיקה 5ב"בינאחר·כןשיצאו

חיהודית,בספורתאחר·כךשנתפרסמוצעירים.סרפדים 5שחבורהאזחיתהברושה

ם 5ארר. 5א 5אצופעמיםנכנסחיהרחזרח,ח 5הגררכעיראחריםמכיריםר 5הידא 5שזגנסין,

ב"חדרר"רהדפיסםעבריתננםיזתרגםמציררירשניםאשרלנרמבדג,דקר 5חיהנפשייחםאיזה

ב"ספרנםמשיריו.שניםנםהדפיסשם"אחיאםף".חברת·ידי 5עלצאתאז 5שחחהי

ים.אחדיםיושיוגבסהדפיסחשביהשכח"

בךעי·· 5כבראו~פרצ'פ.ושכממנהיצאזפתארםנורשה,גנםיזישבשלמהנשנה

 ·:ב 5מסרמורשהצאתולפניתמיר.רוכוהיהכךממנ~ו.יצא~::תאוםונאפתאום :צאתו

הדפיסם·בז·אבינדזרהעברית".ב"כיכליותיקההדפיסם 5החיים",י 55"צ·ספוריו rקזבאחאביגדור

וורשה.שבאקורםעורננסי!כתבסכנראה,תרס"ר.בשבתרק

 ם~· ::;;ר::: r1ההואכ.כקירארחומוצאיםאנו !lt!Uiכשנתאולם ;בפוציםישבזמז·מה

את"האדם".כשםעברימאסףהרצאת 5עאזחשבאח t 5בנמחםזר. 5וסבשעוח 5מהודאות

חרבררתשתוציאמה, 5שעבריתהרצאהע~גםוחוםאחד·נךגםעזבא 5המאסףהרצאתעלחדעיוז

וכתבכוי:'יהשישבכשעהגםרכים.ימיםחלםזהחלומואתומתדרנמות.·מקוריותרח 5זר

שכתכסוףכ·~שכ,אחריכןזגםכסף,מהדסוים, 5בזי 5כהפוםטחעו·יריאדחסששלחמכחבים

מירב~•ו- ) bרי i(חעכער" 5א 5א ,) 5(מעיtכר 5פאא 5מכדת,א 5א"וחם,ר 5חיהא 5ו?קירב , 1906

אחדיםחבריםרח iכערמותיר. 5חאתום 5ח 5זוז 55מקוםגם ; 5חיהרוא-ממכתביובאחד

("נסיונרת"),ז iחוצאחמנהלשחיהי' iביחרבםרש.כז·עירזעםיחדוהתחיל.סכרםאיזהאסף

זאתכיחרבסק•אתרז t5פסקא 5חראוזה.ניגשממשכמםיררת·נפשחחרכררח.אחוחזציא

ח"אבינ"ימי iאהימיםועוכר.ומשתרוהדודחיהבעצמן·הואדגםועבזדהחבריםשאר

חודמר,אחופתורננסיזנגשאזרדוקאוגרע,חםנמעטבעבריתהיהאשרזכוברוסיההיודע

יסודיש-מרעיו,ואחד 1905בשנתברחבחרא-מתהפך,שהערוםזו."בשעהנכר.זהם 5שח

רדספדאת"הזנו";בואחאזמסרזרוהוצאה '.'םירןחיה 5צאחדשהספרותיתהזצאה 5

זמן '"iמ.(כמכת:ואחתסעודהמזרזאףאזהיהלאזוז-מציחרבתרגזמיוזאת"בינתים"
1 : 

 ! \ו\

ו ' ו\'.:
JI . 
וו,

1 '· 

·י 1 '
1 ' 

 ', lן יי''\
ה,י 1

חם 5אףאיזשורבעודנירם,פעמיםג'וחם 5אדנשהואב.ר.מקנאחראמרעייאחר 5החרא

בחצץ).·המעזרבשחור,

איז;;אחר·נדכדרשה,קצרזמוישב 1900שנת 5שקירב 5 1903שנתשוקיזבביז
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t משם"הזמן",במערכתזמן·מחועבדמשנחיותרבהשישבנח, 5רי 5יצאמשםב, 5ביקטרינרסמן

רמקירב;קורב,חזררמשםאנכי,ש;דתר 5מרעיריב, 5מרחיפ.קדרצ'ח, 5א:כיי.ז.עםביחדנסע

ג'נדרוביםגםברשיש"פדוק·עצמרת,שםוחיהאותרעכברהאוסטרי 5חגבו 5ע . 5חר" 5:סרע 5·אמד ו

,ן

i 
א 5שאורחה,בד 5מראגנטים·גנבים",רמאסררחרפרת·זצעקרת

עכברששם , 5מרדזיוי·חיתה.

וכובצוקישיבה)זכרת 15חיתתא 5(כיבמצוד 1907שנתת 5תחעדישבושםקיוב, 5שבא'רחו,
ממכתביו).באחר(מדבריו c·ממ•

נסעחראבפוצ'פ,נחולאכמקיונסעהואאחר·כד.גסכלתהלאשלויםהכרובפרשת

שנינדנד.רעוישבושם"המעורר"אזיצאונדון 5נשם.גםר 5הרנחא 5ורנדוז 55ונפרצ'פ

וגם"חמעררר"בעריכתברבר·יד 5עעזרהואשמח.נםעוהואארתרמשכוחא'ההדברים
ו 5פענם·יחרהרבדיםשניאווםהאותיות).סדוראבת 5מאתשם?מדו(שניחםנדפר·ס.בסדררר

?רעה.יר 5ע
דקו 5חיתההגונה;סופריםעזרתא 5רחמריבםיסא 5חיהא 5"חמעררר" 5

בזהחרציא 5חיהואי·אפשר?מדי,אוירידברהיאכזורסימפטיחצעירים,קרמץ 5שםימפטיח
באמת.והחנוןחיפהאתרקאהברגנםין-והגונים,יפיםקטניםקונטרסיםר 5א"פי

בעיקרם 5או

חארתירת.סדורמלאכתהקרוש","מלאכתבריארתרמצב 5ערעח 5ח 5פע
רכדון 5 5שיוהארגם

לטובה.עליוהשפיעוולאאותוהבריאולאהמדוכא·והמצב
נינודבריםכפלומזחוחוץ

חיושוגיםשביניהם,ונקודות·חמגעוהידידותחריעותבכלכינדנד.לבין
נשמתם.שןו C 'ב

היתהאיש~המ?חמה,'לברבר,
(דבריווהרכות"היחסנותמדת·מדי"יותרבגנסין,בן,גדולה

האחרונות;בשניםמזחזהחרבהרחוקיםחיונדנד 5שדבריופי 5"הצדה").בקוב·~בדברשו
רבעיועדברכועלחחבבדברגנסיז-אופןבכלקצת.כזהיםהגזבדנוכאילוגואה 5·אב

ידי 5גנסיןאתלהביאזהגםגרםרנדרן, 5באז,ם 5אוiזאחררכים.
 . 5ארץ·ישרא 5

כדדוהפעםכדידה,

,,יש
כתב-·האצקען")ווייטערזיו("מ'דארף·ה:דרדים" 5מקאתבידולקחתהרםיף 5

הגדירהחיתהכדידה,?ידישחביאוחוהסבותבד 5מרנדרן. 5מ·חאחררביםממכתביובאחדאניר 5
ימצאא 5שמראשחיהטוחבשדבר,איזהשםרגםפחגםחפש·חראטבעו.בעצםגםמונחת

נםחיהרכןרנדרן 5בחיהבןרמפח·נפש.ב 5שבר·ידי 5באמצא,א 5שפעם 5בכ·זאת, 5בכ·אותו.
?כלום.מחכה"איני :אזהרותיועללברברענהללונדוןצאתולפכי . 5בארץ·ושרא

נוסע.אני

א 5כש·זאת, 5רבכשם),אזישב(אחיוכזהבאופןכנראה,יצא, 5ארץ·ישרא 5רגם " 1אפסידימה

בוכפה·ושכה,קרובבהשבתואחריהארץ,אתעזבמצרא, 5מקרחלכאודה,חיה,א 5שמהמצא

היאזאתא 5 "רבה.מרידרתמלאיםהארץ,אתצאתו?פני·האחרונים,מכתביוב. 5רככאב·נפש
מארץ·ישראלהאחרוניםממכתבי\באחדכותבהוא-המנוחה

חדוסוב ,שאליהודי

קפרטותשלובשיםיהודיםרקישנםפח :פהולאבגלותהיאהיהודיתהגשמה •יתדי,הב
זקנם.אתחים 5רמגקצריםרבשים 5שריחרדיםזקנםאתים 5רמגדאורכות

שבהם,השרהחצר

w גח.הנעשה 5רעעליהום 5ח 5רובהארץ 5עמלדברפסקא 5·זאת 5בכפורטה".שריםאינםם 5כר
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ר 5אצשח•חכמהעדקבע,•ש•בתישבומאזתרם"חשבתשובק•ץעזב 5אוץ·ישדאאת

•צאהשבים.בובשךבה.שובתהשנהתדע"נ,שבתשודאש·השנהאחדעדבפוצ'פ,קבע, 55ב·כ

 ....ובקרםושםיקבערורשח 5תרע"נ,שבתת 5בתחשבא,עדקצר,זמן 5עדא•,באופןרקמשם

 ii•צ•רובנרחתבובררה,זבנוחה·מולדתו.בעירכשבתרךקכנראה,•צד,יצירותיוכלאת

רנ• 5ב"אכשבתררקכנראה,מוצא,היה-עליו 55גכ 5ח"מנוחה"שחוברונובחער-

אביר.ג•תקרות 5בצר, 5שדת" 5המר

עבודתו 5עודגרגך 5נסה?אהואמאד.קשה-יצירזתיונוצרוםתיהזמז,אתקבוע 5

הזמן,אתקברע 5קשהניחרדיה. 5ערבדא 5זזראתהזכירשואכמעםבמכתביוראףהספרותית

הספור 5אג , 1905שנתבםרף"הזמן"בירחוזנדפס"חצרה"ר"בינתים","חצרה"אתכתגשבז

בשבתכ•רב,מן iבביתונםהמספראותרהשחהוכנראה,גבית·חמעדכת,טיבחכחצי 5נ 5חתנ

נכתנביחרבסקו,ש.יר, 5אקרובשהיהגן·עירר, 5שעדותורופי"גיבחים'',גםיצא 1 !\ 06

"בטרם"אתהגון.זובן"גינתים" 5קודםו·מח?כן,תכנועל·פ•ו"חצדח",צאתן,ופנישבתיםזה

רנםרשובהתחילב•תר 5וכששבה, 5חחתחאתנםאחר·כךוקרע 5בארץ·ישראבחיותוהתחיל

אזקץ. • 5ביאוש-בר 5רברמררכא,חולהכדודי\ 5מכששבאחדינכתבהזההספוראותר.

ובזכירחראשרנר 5שבסגנוןתד"ע),ורשה '.דקובץ"ספרות",בנזאםף(כרפס"בגנים"אתגםבתג

 .ובותר?פכיוחצינשכחכתב " 5"אצהאחרוןספררואת"בטרם".אתבמקצת

אחד·ם 5אר ;חרבהרקרד·עחרבהכותבבנ•·חמשפחח, 5שדבריהםפי 5חיה,כערריובימי

ככחברשכתבהדברים 5אבחלב,ת 5·מחמחלתו,גםברואיכד 5גרמהבכתיבה.ממעטחיהכך

אחר•ירן 5ר.א 5רמםעריושבחיהשלמיםרת 5י 5ותשוקה.התוחבותר·מתרדרבההתמרחמתוך

ההתחלה.אתניחרדפעובים,חובהזמעתיקםר 5שכתבי·חידאתהרבהמזiקןחיהחרא .בלירן

ר, 5שבכתבוכמש, ,קכה 5אמעתיקחיהלמערכת,ח 5חנשהאחרון,נכוסחכתגי·הידאת

חן. 5רליופיכמרחושאיןקצת,חד·גרביכ•אםוהבורר,הנק•חרק,הצפוף,

רופף.בםפררתננסין 5שמצברחיה"הצרח"עד

חרבה.כבדםשבכסיןאנשים,שכי·מצדהבקרותשוטאת

יו 5עעוררהראשוניםצירדירקובץ

שביחסנינוופדישמאןבדדיצ'גסקי

ג"חדרו"ברשותו,אותהוגגותלאחדיםכתן 1'שכ hובעצמו,ארתהגינההראשוןהמחברת,את

ח. 5תחהפניםמלא"הצרח';אתלדפוסבמסרומפדישמאן,אחך·כךקבלזאתתחתחשכי,

הירחוןעריכתלוכשמסרולידושנמסרו·חרבים,כתב•·הידביןזהכתב·ידמצאפרישמאן

זח•רסעיניואודראחר·כך~~כתבלפיבהיםח·חרעת.לירזח 5שנפחמצי'אה 5עמאדושמח"הזםז·:

וס•ם, 5רקשבחיםמלא·מכתב,?בכסין'ערךהחגשלהרוחובהתרוממותחג.ליוםווהיה

השתקןבבסון,בשבחים.קמצןשחיהפדישמאן 5שמעטרבצאתםמירחוערךחם 5שחיה

בכסין, 5אבמקצתג 5לשיםר 5חתחימאזובהצנע.בשתוקההזחהמכתבאתגםקבלוחצנר·ע,

ם. 5רנעוחרזו?·~בתיםאחתגםפררתהובתנ?ח

•ו 5עש•ע•ואחר,אישאףחיהא 5"הצרח".עלסרפדשרםדברא 5בפרהסיהאמנם
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שוכו,המצומצם " 5"חקחזה , 5חקחדעתאתזה)אתגםשהזכירוישד::.ריםשאר(ביזבפירוש

עו·אודותיושנדפסו"נינתים", 5חיהכמקצתמזחטוב 5מזמותו.יוםעדו 5זרנשארשגנםיז

נחמת-קצףיחם 5עו 5שחת:פ"נגנים','ו"נטרם" 5ענדפםמזחיותרם 5או ;אחדותקטנותרשימות

בםתרנשארקחמותאת-ממשנז·מות 5גנם.יזחיה"נטרם"חיהזה 5אננו. 5ששוז" 5ח"י 5נע

וכשראהחמות, 5שח"מאיר"הכוכבתחתד 5נוחזההספור ." 5"אצספררוכזא 5ם 5אוננו: 5

 . 5חכשבחוחזה,הספוראת ...בחייםעודגנםיזחיהא 5אוד

ח 5ג 5שנתג"אצו·:"נגנים","נטרם",הדפסתעםמכתבים•פת 5בחגנםיזעםבאתיאני

נחרשיםוורשהבבואורקגנםיזאתפגשתיאולםלאור.לחוציאז ,,,.,עחזנות

להשיגו, 5תקוהישאםנעצתי 5ושאי 5אפנהבזפני 5אחדותשניםעודחייו. 5האחרונים

שומםאזיחיהנורשההעברים 5חעו ;זהמחפצואזיו nחניאואניענודה.איזונורשה

נחותהדורשיםח, 5כאבתנאיםחמצא 5מסוגולאדםיחיהקשהכמהעדו 5באותיואניגמרי 5

ענודהו 5נשביחשיג 5תקוהאידונשקפהי 5ואחריםימיםבאובינתיםאחרות.,םיוואחדים

הקטנהבעיירהישיבתוכיורשח, 5בוא 5חפצובדברממקורביואחדיםי 5אפנוושובקבועה.

ימיםהיהזהחובר.אתפניו 5חציע 5וו 5כתב 5אזמחותינשא.י 5ב 5עדמשא, 5יו 5עחיתה

ראש·חשנחביזורשח 5יבואכיבמכתב,תיכףהודיעניהואתרם"ג.ראש·חשנחפני 5אחדים

נבוח"בחוראותוונ;ננםחדרית 5ד 5עאישדפקחכפור•םיוםבערבהנפרדים.יום 5

ין.גבם :השםאתשפתיומניזבסננוורכה,חורתורחבה,ח 5גדוידי 5חו·~יטהוא ." 5ומקורז

אניןקהייתיבעצםכידוקא.או 5דברנואמנםשונים.עניכים 5עודברנוי 5מו 5הושנתיו

סתמית,חכרהאיזוא\ח 5מאיזומפירטו 5נפבראשו,קצתי 5חרכיוחראנםוחראהמדבר,

חיהכשחעניזשחק,נםהואארתח.בטאשבח,נח,גנחפי 5 5הכאו, 5אוהזחיהשמשמעה

אפריםשוומרוסק"הקצרח"צחוקאותוחיהזהונברו.משוכחחיהשחוקראנווכך,מכריחו

מתנוכויהואא 5אגומדו','אינואדם wזה,כצורקשה"צחוק-"אצו")(גבורמרגוית

 ...ט 5מפוהזמנקשרתוחעיניםקמטיםקסמיםמתקמטכשהמצחפתאום,ונפסקדרדורנקרווחן,,

שנאעדגנםיז,אתראיתישלאאחד,יוםכמעטעליעברלאזוראשונהראיהאחרי

שחוקיותר,עור 5וננדיותרעודמשובחהפעםחיהששחוקוא 5אשוחק,שובראיתיוואנייום

 ....יהמותשוהאומותשחוק .... 5קובליימראה, 5ש

וגםהימיםארכוא 5ושוממים.עצוביםעגומים,ימיםעבורשני 5חראשוזהשחוק iבי

(חראתי·קבועח 5בענודהוחפשחיהוצוידפתרוז,נוינשארקבועהעבודה·רבר 5עחחוום

אחדים.שעררים-רגםלאובםטםלדר)"הצלב"ואתוורםרמז 5צבי"שנתי"בימיאתאזתרגם

וגנםין,ווו,ות, 5במעועוותחיהצוידחתוםידיםאואבווננםיז,יח 5עזהדברהיהואבוראי
\ 
האנושהומחותרורשה 5שנאוזהוו,קשהחיתהיכח 5חחגםא 5איח, 5חערקואקשההיiךח
 ...-בלבו

 lי iי

1

1
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נעוריו,מקדמתערדבר 5בנ·~אזרתז 5מחאת .מאתנןאישידעא 5תו 5מח 5עם 5או

ומדי,קשהבריאותומצבחיהורשה 5כשבאחובה.תו 5מחהתנכרהחייו 5אחרונות:«שנים

משכב 5 5שנםעדגמורה,בשתיקהעברים 5הנדריסרריר 5כ 5ועאיש 5דברספרלאנכו-זאת,

 1יי

' 1 

 ...הקיתוכחאפםכי-והודיעבאוהרופא

נחיר.ביוםכרעםמכריו,נ~וחצרוחוגנן, 5חיתההרופא,נו 5שבשדהזאת,הבשורה

מאתנו".•וקחשזהחובר,אפשראיו . iאמיהא 5ופג,בנר 5הדעת, 5עעוחואיחובר

v בשדרוחדרושנכנסתיוקודםובקורבאתיאניופחדיו.מוראיו 5עהערבאותראניזוכווד

בית·דודרדת 5 '\ג!חשאינוקשח·ק·~ה.ובדובויעתאחדיםשתיקחרגעיהבשורה.אתי 5

הואונכנסתי.גתי 5חבחעינים.אורבערגםימשרס-מחסוכרוחראומחנקה 5עררחואיעח 5חב

ר 5צוחכונעשהפתאסנכח;."ומביטותורוחהפתוחותכשעיניושבחדד,הרפידהעו-פנישכב

החדר,אתשיצאוקווניואחרי\הביטושתקנרגעושוב ....אוירומעטאבריובכונוחםוחרא

ןאום 5נעימיםנשמחיציאתשופניהאחרוניםהרבעים"חאיז :ה 5שאבמעיואויפנה~םתארם

רציתיאני "".ם,וו,ס , 5בחרא,חיכימרגישהואזהועומתוהרגיש,יעודנכחו iאייםיסור

חושב,"אתהשבשוות-הרוח:מתינותבאירווהוסיףמזה,הופחא 5חראאווםאחר;עניז 5והסיחו

דברכינעומא, 5שואשאניבעודאוח,דברימדבראניזהבמצבעכשיונמצאשאנימפניכי

עשרים:כבזצעיר,בחיותיךקחמותאתיראתיכשועצמיאנייו. 5עעמוד 5הראוישמזזההוא

איננוכשארסם 5אוופחדיו:מוראיו 5 ;; 5עופניאותובתאריבן,חניתיוו•וותשימיםישאז

בזה,וחוקןחושבשאדםיש 5אבשיבוא,הואטוחבשזה,מפניראימתיאינושובנעו,עוד

גסכיורומחבנחתארתחהביעוחראח,ו ,קחחיתההחקירהאמנםחקירה".ושםחקירה

מיוחד,בברקשנרצצוהיפות,ות, 5חכחוחעיניםאותזחיווגמריאי·שווותאבושווה,באיזו

t חi וגמרי,שווונעשהחבויגפתאםאוום ....חפההניעמאשראחרתוהניעוקצתוחרתחיו

שבועותוחוריושכתב(במכתבבקרובשיבראחיהמוחבשזה,אתחזניושואכמעמומאז

טעג)(נעכטיגעעברכיאתמווויוםומיופסחסימחכים,פחזה:משפטנמצאמותוופניאחדים

כתביוביזושנמצאהבפוצ'פ,עודנהירתומוחו,ופניכשנהועצמו,שושםמרשימותיו,ובאחת

בחםתכוותחונזשואמיגסכיאםבקרוב),שימותיחראשבטוחנותב,הואימותו,אחרי

כאינועצמואתעשהיחואארוסוקרב;רד 5ההוון·הקץכירואה,היהכמוהווחודרתחוח

 " ..שתרק 5רחשרנ 5דהום•וףדואה

בחבורהז.שתק 5כעיו 5עאצונודבררמדייותראבודברים.ממרביגנסיזחיהואכידוע,

 . rימתווצואףמרבוזiיחו 5קרובבחוגאבושותק,באמת·חיהורוחוקרובהחיתהשוא
ואנשיםנתנוואמחותובשעתואוףויעים,ו 5בוחרוחיהבידידיםכרוזיחיההוא

אורדינחשישמתאימה,דירהווחיתהא 5שמפניופניו.והיראותונפשרקרוביםחיוא 5ש

ישוע','"חיוושם 5שעובית·חחוו•ם,חייר 5האחרוניםכשבוערתקרוביוארחוהכניסוואדיר,

הזחהמומחהב. 5ות 5מח 5מומחהידוע,רופאפנימיותות 5מח 5שבמחוקהשמשששם

1: 
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קצתשםהרםבראמכםתקוה,נועודאפסחא 5שואמד,במקצתשוחקותפניםלנויהדאה

מכ,.ים 5חוא 5משהיהים 5בבית·החרופז t ~ום-::tבי~אר 1ה 5רצהא 5הוא 5אבנ:סי;,שוםצבו

חדשה,לדידהמותולפניכשברעיםמשםאותוהוציאווכךחברו. iנאיהתושביםשדרות

העת 5כחיךקהחרא,תאויראתערדשאףלאיהוא 5אבמבחקרדמת,יותרואוירארונחשהיה

תיתחראאבלנוראים,בי·סרריםחיכשנרעיםנו.אותועיtנים 5משחיוהמלאכותי,חאריד 5ע
ערבינתו,שהסתתרהי 5ברבד,שלבסופויהיהומהב'tבתיקהוחו·~נבדומיהיהב?סובל

האהררן,ה i'י i'ה

·יר 5עעריםאתם,התרועעשהואשלשחשניםאותםנוונו,עמדנוהזחהאחרוןה i'י i'נ

אותובכיםחסראתחכיושעור ~"ניאףקצת,ומטושטשישןולאעדלאאזחיהלאחרא .מסתו

בו~חובוכאב·נך i'כהיהוצדשלמה,הרגשהחסדאכלמתדי'~ם,עררהיהכיבשמם.וקרא

אתיחדראתההרגשתואתאם 5אט· 5ארבדכ·~הראחדקה,ההרגשה 5כעהאישאתרארת 5כך

עלבפנימיות\,חי.ערראכללגמדי,נמעטחדלו oהחיצרנייורשמיולאט·ואטהכרתו.

וקראחלוםמתרדמדברשהיהוישעכרו,מימיםח~ומרתיואתחלםהוא . 1תי 1ב 1זכו

ושקיעתשתיקהושוביארח'.'""ונו"פתח·תקוה'.'"אשה".איזושלשמה"בדבר"." :הכה :כשמרת

יותרורפויותשות 5חשכעשררחרפרירת,שרת 5חחדפיקרתיראתדרפקכשהופקרם, 5חבתוך
רירתר."

-:11שם•שקעהבמררם,יחתררממחוהשמשתרע"ג,אדר·א'כ"זה/ירםהיום,כשהאיר

זה"" 5ש

תדע"ר.סיר;,

אחרת.מס.דרתבןהואן. ,,נגעיש"שלהעברילספררמיוחדתזרן

ספו.הזמדחייםה·מןהואיונק,העברים.המספריםודבשלמזרשרנה

הואשירה.שלנאמןמקררלוהואאףחי.מעיןילעגנדןנפתחהספדבתרןגם
הכתב.עררשלהלבושמבעליהואאידהאותיות.שירתעםיחדהנפששירתאתשר

אתלושוזרהואקלף-ספרים.שלקשקשים-קשקשיםהעשויבשרידןהיוצאים
שהואהכתבשלזהמחלקותגיך,מתדיזאותיות.שליםתוכימורוחני.הדקלכדשן,
 :הרוחניריחםאלאלפנינוואידנשרפיםהגדילים'פורחות".יות ri"אדבבחינת
הספדו.אישגם'הואספדריר.במבחראתומביאהיראהזההדקהטעםאתטעמם.

-וופסלהנאה,המשלעםלספור-המעשההואהמשך"ספדו-המעשה".בעל
הביאבספרים.גנוזהואשאצלנו 1בי,ןתרוהמזוקקהדקהאגדהריחאתגדה.אה

הואהולןזה.חסדשלאדרעלינ,ןמדשןהואומאזהראשון,בספדומידעמד
לפנינוכשמונחיםעכשיו, .ושמאלימיןיטלאבי,ןתר,סלוללאהואגםנמסלדל.ן,
משדורשלעליון.בחסדאמןשלשלמהיצירהלפנינו ·"ספדרי·ישלכרכיםארבעה
אלהנספריםישמיוחדיחס,ןספרד.:העםשירתגםידהיא,נפשרשירתאתהשר

ולאנשים:ובכתריהן.באותיותוגנוזה,ןטמדנהספר,עלהכתרנהלזדהעם.לשירת
עגנון.שלשיותרהיאבלבדז.ןשירה·לאאבלהזאת.השירה,נפשהיאשנפשם

אתע·לידמוסיףהלאה,אותר·מדשןהזאת,השירהשלחבל-הכסףאתממשיךגםהוא
ובצלמה.הזאתהשירהנדמותירצדהואשל.ו.הח.ןט

כלההכנסת

כלה"."הכנסתהאפוס-הספדוהואעגנוןשלהכרכיםבארבעתנידתוהחדש
באפוס,השוברתכאגדות-עםהתחברו,דבדפדס,בכתבקודםשהעלהשדנים.ספדופרקי

לגדףהידכיעדבחוליה.התקשרהוחוליהחדשים,רבים'פרקיםעליהםונוספו
 ;יחדגםורבדיאחדות·משדםספדושלזזבצררהישובזת.חזלי,ןתבע·לאחדספורי

נרןכלה.הכנסתושני: iראשרכדך·עגנון.יר·סףאלשמרספורי 5 נ,.

יףארשאפם 5ע rגעמאבדיםקרשוקןבהרצאתאהבים.ספררי :רביעיכרןומעתה.מאזשלישי:

תרצ"א.יז 5ברiכפרים,הוצאתקת 5מחאקציע!,
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 iמזרחיתהיאזוצורההכל.המקשרהחוטהוא·ואחדמחרוזתשלצורההיאהצורה

"חזרת :גדוליםשנוייםללאהעובריםסוףלאיןחייםשלחדגוניות·מאותהבהיש
שיהיהמה.ופלאי-פלאיהם.פלאיהםכלעםתמיההדבריםהםדומיםהנצח".

ךעדימי-הנינים,שלהעבריתהמליציתנספרותזוצורהחיתהחביבההיה.כבר

יביחודדר,פטוביהב,נוסטיצחקבספרי-·הגיעההחדשההתקופה

אלומששלהחדשה,העבריתבספרותהראשוןקובץ-הנובילותאדר",·מולשלמהב"
לשיחתמקוםנ·ותנתשהיאמפניכנראה,חנינה,חיתההיאן.ילאצהירא

אומשללזהוזהלזה,ספורמספרזהבאמצע.הנאמריםלדברי-תורהחברים,

-עובדא"הרה"בדיריה-לושקרהממהספור-המעשהשובאונאה,שיחת-חכמים
ששמע.ממהאו

המליצי ,הת·ורני-הע·ממי·מהספורשיצרזה,הואבדברעגנוןשחדשושהחד

החבור,ואתהקשראתאליוהכניסהואאפוס.כראוי,ובלתי-מקושרוחפשי
מעשהאלאסתם,מעשהולאה,שעמהאתגםאליושהכניסכן~די Qעלהשלם

לשםלמלחמת-העולםויוצאבית-מדרשוואתתורתואתהעוזבנוסע,גב·ורשלרב
רבי-ומשמשועוזרועםהגבור-הנוסעעוברזומצרהלשםהכנסת-כלה.מצות

על-ומשמשועוזרוהואבעל-העגלה,ונטע,מצרה,לשםלמסעיוהיוצאהואיוזל

שובים,בני-אדםלביןנאוהואיהודים,שלשוניםומקדמות-מושבעריםכפרים,פני

חייטונים,יי·מיםחולחיישלהם,והק·ודשהחוליןחייחייהם,אתוחיביניהםיושב

והמלאכה,·העבודה.וחיישלהםהמסחרחייוגםויראת-שמים,תורהחייומוע,ןשבת

גםוהםזה,אתזהממלאיםהשוניםהספ·וריםלספוריהם.הואומקשיבושומע

שהוא.מהבמראה-העינים.הגבורמחסיראשראתשמיעת-האוזןעל-ידיממלאיlב

ןכמראיתם,כה·ויתםהדבריםאתלוהמספראחר,מפישומעהואבעיניורואהאינו

הריהשלכוללציורכולל,אחדספור·לפנינונוצריחדהאלההספוריםשעל-ידיונמצא

נימיהחדשה,התקחפהסףעל-היהודיתההויהרבותהתקופותמןבאחתיהדוית

ועמהשההשכלהבימיםך"החסידות",ה"התנגדות"שלוההתנגשותההתרוצצות
עמדואלאאירופה,במזרחבני-ישראללמושבחדרולאעודהחדשיםהחיים

הואהגדולה,ימי-הניניםתקופתבמשךשקבלזובצורההיהודי,העולםפתחם.על
האמונה,עלער.מןעודהכלזהבעולםאמונתו.עםעודהיהודיהוא·ושלםערהשלם

גםשנכנסלצה,ההיסוד•ומכאן·ושם,פהלהתמוטטמתחילהשהיאמורגשאבל
טס,בוסרושלהנצחיבספררוהרבהשנמצאההלצה,כיסודזההרילספור.הוא

למדגםשעגנוןניכר,הע.ולם.בתולדותוהחדשההישנההתקופהגבולעלהנמצא
דליבממגםלפרקיםשלמדלהכירשישכמושלו,ומספור-הנוסעיםמסרוונטס

שלו.וספררי-הב·וסעיםסר"מ
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עוקםשאינוה,בו·מאהגבורהוא ,הספורשלתגבורחסי,ןידדלרני

במריטתהעוסקתניתר,עקרת.רעלאלחיםעליהבומשליןאלאעולם,שלבישרנו

חיי·י·הםוהאמונההתורההדת,ספריהעבודה.ועלהתורהעליושבוהואנוצות,
דלאומחיהמזון·לאננית·ראידמוצאי-שנת,שלב"זמירות"חסידאותועלכבספור

מעוררת·והאשה-בנותכאן-חמשהובבניםאשהבחשובהגונןוהואללבוש,נגד

להכנסתכסףלבקשועליוהבנותגזלוכילשוק,לצאתההוא,נספררכמ·ואותך,
מכתברעםתורתואתיוזלרניעוזבכלה""הכנסתמצרתלש!בלחופתן.הכלות

ממהרתכשהאשהלדר,ךיוצאהואלישראל,נאמןהאוהבמאפטא,הצדיקהרבשל
די.וצאחסי.דא·רתועלספורנאותרכמוומתוקנים,נאיםמלבושיםמשכנים~ושואלת

הנסיער""אבירי"שלהמעשייםהמשמשיםככלהמעשיבעל-העגלה,נטע.רניעמו
נוטהדרכיםבסכנתשנותיועליושעברואדםכזרןכמוהם.שוטהאינואבל

ישדהריסתם,ולשיחהלספ·דרנוטהשהדאכמוהנאי,ולספורילהגזמההזההשמש
אנשי-שיחהושנילבו.אתלפניולשפוךיכולוהואשלואיש-שיחהחסידלאותו
תלמיד·שיחתשיחתוזה :זהאתזהממלאיםוגם·מזה,זהובנדליםשוניםהםאלה
לשםגםכוונתודזהשמיםלשםהכל·מכרוןזהבעלמא,ספוריםמספרוזהחכם

השוטעםבעל-העגלהנטעעל-ידממון.ולהר·דיחדלשתיהלאכילההארציות,
זהמשלימיםואףזהאתזההסותריםמשניםישנהםשגםסוסים,שני·ועםשנידו

מתכלס-"נרוצה"בבחינתהואוהשני"משכני"בבחינתהואהאחד-זהאת
האמונה.שלקיכוט""זרןמידבעצמושהואחסי,ןיוזלרביהיטבלפנינו

מכירשאינוזהבן,לשהספרשלקיכוט""ן.ןןתמונתלפנינונרקמתוכן
קדושים.נספריםשנא·מרעל-פישהיאזומלבזאחרתמציאותבשום·מדדהואיבד

רוגמים:ךהג·וייםהגוייםמכפר·יאחדהנסיעהבראשיתעוזעובריםכשהנוסעים
יסקלדהד,שלאהעגלה,לתוךואשדאתלהכניסרוצהשלנדהנוסעאידבאבניםאותם

תפלת-הדרן.התפללשכנרמכיודשלהם,~ומהאבניםמהםעדומתיראאינוכי
"רכי :ידד·לרנידבריהםאלהכיידוע,ודן 1כלפ'ידרכםאתעושיםהנוסעיםאיד·וכן
היהשאםלכאן,שנאתיאשרייאמרלעירבכנסאדםאלארעה,אוטובהדרךיש
המד.דמים,הצרכיםכלבשארנ·יכיוצאלכאן.מביאניהיהכלוםיתברךלפניורע
יפהלדמויכולמעשהשנעשהאחראלאטוב,אינוו·מהטובמהיודעאדםאיד

הגיעומכאןלעשות"..מניחניהיהלאהמקוםבעינייפההיהלאשאילועשיתי,
·תשאלואלהסוסיםאת"שאל :אומרהיהוכןנסיעה,בהלכותגדולכלללידינטע
שיושבמיכשלהםיוזלרנישלוהדבריםהמעשיםשארוכןיוזל".רביאת

כדיאלאנאהלאנסיעתושעיקרעלינו,הואדומהכיעדספרים,שלחלוםוחולם
זיראהוחכמה,יראהמלאיםיפים,ספורי-מעשיותיוישמעדברי-תורהעלשיעמוד
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זה,אחדצירעלמסתובביםהספוריםכל~ואכןוישועתו.ה'מעשהאתבעיני·י

השגחתועל-פיכחפצ·ו,הז,ווגיםאתמזווגשכביכולשדרכים,שלספורים-עיקרם

שמאמיןי.ודיל,ורביבעולמו.ה'השגחתעלספ·דריםשאר-וענפיהם.הפרטית,

בדרךל.ןשכשנזדמןעדחכמים,:ובדברי·ת·ורהבדבריהיה·י·מאמיזזובהשגחההיה

אבי-החתןשיפסוקשכמהמאפטא,הרבדבריאתזכר:הבכירהלבתוםובשדרך

אן'אערד·ולאאב,לושאיןזה,באלמןשדדךע~הדלאלבתו,הואיפסוקכןלכנד

זהובים,מאתיםשללסכרםכשהגיערבות,והרפתקאותבדרךרביםטלט·וליםשאחרי

העבודהרעלהתורהעלוישבבאכסניההתישבצדקה,ליטולאס.וו:ולמעלהשממנו

בכל-זאתוהבטיחהאחרונה,הפרוטהאתשהוציאעדלרחמי-שמים,שרב·וחכה

לכיתדושבאבי-החתן,שהבטיחכמהאדומים,אלףי"בנתזשלהחרפהנירםלסלק

ראהזהיוזילרבי-רגעאףממנוסרלארבטחרנוובחוסר-כל 1בעניותברגל,

דזכהנתןלמחותןשהבטיחומהדליםחרבןהוארכיעיןכהרףה'ישועתכיבעין,עין

לארץ-ישראל.לעל.דת:ואףוהגדולה,הכבדולכלוזכהבנותיושאראתגםלהשיא

ובתענית.בעניותשישבהי·מיםכלבהחשקהיונפשואליהשהשתוקק

התקופה.בבישלהחייםתיאוראתאגב,דרךכאילולפניב.ן,בזתןהמספר

תיאורזרןולאספור,דרךכאןמשתקףהכלובאגדההעתיקהעבריכבספרר

-נסתרים,שבילים·מתוךנשקףשזהוישהספור.מהלךאתהמפסיקבעלמא,

·תיאורעם,ויחדספור.בתרך·וספררמעשהבתוך·מעשה-·האגדה.מדרךזהאף

האמונהיסודהאלה,החייםשלהאמונ·הותיאורומוסרתזרהדבריגםבאיםהחיים

בלתי-חלקהואהמיתוסהספור.בדרךוהפעולה, 1המעשה.בדרךהואדגםשלהם,

לנושא,האפוסל:ןלוקחשארתןהתמימות,בתקופותהאדםהנכרי.האפוסמןבפרד

ןהמירחדהיחידהאלהיחי,דאמונתבנישל·ובאפוסבני-האלים.עםיחדערדחי

דתית.אמונהזוכאמונהאיןעליהם.פקוחהועינובתוכםושכינתומשכנואתשם

כשראההארוכה,הגל.דתבימיהיהודיתהעממית-הדתיתהספרותאתהממלאה

ישראליכול("מהזאביםשבעיםבידאחתכבשה·הוא.ןהנהעצמואתישראל

בכללהםעו·מדאתהזלעשותיכוליםהם.מהוחזקותאומותשבעיםבידלעשות

זואמונהממעלתגדולההיתהשמעלתםדתייםעיקריםהי·וושעה!").שעה

כעיקרזואמונהמבולאברובםהגדוליםהדתייםהפיל,וסופים-הדתייםלפילוסופים

דחש.ובהגדולהאמונההיתהלאאבל-ברוחם,הדתייםשבהם,.החסידיםמלבדדתי,

אלאבלב,ןרחוקה.ותקוהדקההפשטהלהםהי.תהלאהיאכילאנשי-האמונה.מז·י

ההרגשה'מןגםישבה·והןבחיים.הבטחוןבקשתושלהחייםהרגשתשלזכר

בכלל.הדתיב·מיתוסחפ·ועמתזושעה,ובכלעתבכלאלהים·מהרגשתהחיה,הדתית

בתקופההיהודישלאמונת-החייםאתלפנינושתתןאמדנחכמוהאיד·ולכן
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לספ:ורו.כיסודז·ו 'אמונהלוןלקח~והמספרהגדולה.הגלותתקופתארוכה,

המעשיםהאנשים,.ועוליםצומחיםשממנוהספור,שלקרקע-העולםהרקע,היא

זהולאקרקע.מאותויניקהעל-ידילהםהניתןזה,נכחגדליםוהםוהדברים,

עזוהדת,התורהש·להא·מובה,שלזהאויר-עולםהרבהמוקפיםשהםאלאכלבז

אתלהחיותהאמצעיםכלאתתפסהמפסרבספור.ממנופג.דימקדםאידכמעטכי

כאןהמסופרתהדתית,הלגבדההאגדה,באמצעימשתמשהואהאמונה.שלהספור

הדתי,והספדוהאגדהבלשוןהואמשתמשאנשי-אמונה.אנשי-דת.בפיגםלרוב

בכלהוא·משתמשרבה.פשטותלידישלה,והדקותהעשירותבכלכאן,המגיעהלשדן

אנשי-של.וחכתבהד.בדר.דרכיובכל~והמשליםהתורהדבריובכלדרבנןמיליד

ריחיזהמפליאה,וידיעההרגשהכאןישזו.אמונהלפני.נדלהחיותכדיהאמונה,

הראהדקאמנותידחדש 1שלבן,הדתיתהתקופהשלוההזיהההוידרכיבכלבמינה

וסביבהטבעתיאזריהרחבספדו-הנסיעהבכלאיןבתן.לאשבמהגםהמספר

פרצופי-שלביותרופלסטייםרחביםתיאוריםגםאיןבאפוס,המצ·דייםרחבים,

 :נזירי"פרושי",כאןהכל·ואגדיים.לרובלירייםהםהתיא,ןראמצעיאנשים.

שלנד.דהנזירדתהפרישותתקופתשלוהנזירותהפרישותחדתםאתעליובדשא

ד·מדצקים,ישריםבקדיםהמתרומםבניןלאלכך.מתאיםכ.ן·לוהספורשלהבגיןגם

בסתרים.ותאים-תאיםלשכות-לשכות·מדדרות-מדדרדת,שלבסדרשבבנהבנידאלא

והונוןוידכפרסהחבריהכמוהיא ;הודאהלעיןתיכףמתגליתאינהזזשלמההתכנית

הוא.חתוםכאילושבה

ספורספרדיםשלזוממחר.זזתליצור :·ונועזגדולהואעגנוןשלהנסיון

גד:רלהתקר.פהבמשךחיי-עםשלכדללוצידותיאורמשדםבושישכדלל,אחז

שללרקע-קרקעאותזולעשותהדתיתהאמונהביסדוכךלשםלהשתמשושלמה,

פניהאתהרבהמאירההיהדותשלהדתיתהאמונהאיןכידוע,אפית.יצירה

 •החייםשלהוכרתדהת·מדרדתהחליפותאתבדלעתהדתיתהאחדותהאפית.ליצירה

לאיןעדסוף,ועדמראשהכלהבולעאחהיסודילצבעמתמזגיםכאילוהצבעיםכל

להםשישחשיבות.ארתהז.ןבאמונהאיןההזיהשלהרביםלפרטיםתכלית.

לשאלהמקרםישזהבע.ךלם-אמדבהוהגמורה.השלמתהאחדותאתהחסרהבאמונה

המוסרי.הפנימי,בדסר-העולםהפנימית,בהנהגהעצומהלקרשיהגדולה,ולתמיהה

אמונהשאיןשכן·ומכל ..וגדולכבירלציור-עולםמקדםנותבתזדא·מדנהאיןאבל

-שלנדהאחרוניםבימי-הניניםדביחדזשלנד.בימי-הביביםשקבלהבצררהזד

עמי:םבחייהחדשההתקופהשהתחילהאחריגםדנמשכ.ןהלכושלנדהבינים ...~מי

'אידז.עדב.ומפכיםנובעיםחייםאיןורחב.גן.וללצי.וומקדםנותנת-אחרים

ורפ:דבאיהחדשהאפ.וסיוצריגםלפניהםשמצארזדמעיןגדולו"םע-·תדעבת
ו
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הקתוליםביןהגדרל·ר•ת,הנוצריותהכתרתשבידהגדולות·ובמלחמותבמריבות

בפר·ליוןשלהגדולותבמלחמותיואוהחדשה,התקופהבראשית.והפרוטסטנטים

תמרנהלגוללמקרםכאןואיןהחדש,הזמןשלהגדולותרב·מלחמרת-החרר.תהראש.רן

ושובים.רביםפרצופיםרבות,רתמרר.ןתחליפותגםהמלאהביותר,ורחבהגדולה

עםההיא,בתק.ופהש·לנרחיי-העםשלהחדגוניותעםהרבהעגנוןהתחבט·דאבן

למקום,ממק.דםהגבדראתהרףבלימעבירה'ואהתמדנה.שלהיסדדי,האח,דהצבע

וטפוסיםההיא,בתק.רפהשלנד'החייםבגבולותשונים,חייםהרףבלילפניומעביר

התקופה.בחייביד.תרהמובהקיםמןשדנים,

ביןהגדולים.היחידיםאתנידתו,המובהקיםהטפדסי.םאתמבקשהוא

צבי","חכםשלבכדדאתה"מתנגד",אתגםמבקשהוא.נספר,הרביםה"חסידים"

הבדד,דה"משכיל"את.מבקשהוא ;הגל.ריחלאמתהקפדןעמדן,יעקברבימ·משפחת

דהדא-זהלערמתזההקיצוני,הקמצן·ולערמתו-הגדולאורחים"ה"מכניסאת

כאןשבתמ.ןנרתהגדדלדתמןהיאהתקיףהפרנסתמרנתהתקיף.הפרנסאתמבקש

עליונהאחתשדוחשלהעליןוחשלםןדאתמציינתהיאכיעגב.ןד,שלספררידרכבל

שמתאיםמהאגדיים,בהם·ומצבים,תמונותהמוןעדרכאןישוכןההיא.בתקופה

מתאימיםשאינםומיניאטוריים,גרוטסקייםקצתדגםהס.פן,שלהכללילצבעמאד

השוכנתתקופהשלהנרדמיםהחייםחרגבת.רןהרבהעגנוןבקשהכללי.לצבעדבכל

-האמנותייםהאמצעיםבכלארתהבקשהתנ·ועה,אתהתרדמהבחיק

אתלהכניסכדיצרכם.דיאמנותייםנשאי.נםגםוחוקרת~ולפעמים

הרחיבכאילועצמוהספורשלהחומרבת·רןנמצאותשאיבן.והתמורותהחליפות

הוסיףהבלתי-טבעיים,מןקצתגם.והוסיףהרבים,שלד,הטבעייםהאמצעיםגנרלאת

היתרההקן.ושהומןוהטבעיהדקשלוההד·מררעלהמיותרתההלצהמןלפעמים

אתמצא.תמידלאושבקדושה.שבאגדהלדבריםשלדהשיריהיחסעללפעמים

ונדנעשה·ואויששבספור,ההלציהקררביןהאגדיהקרביןהנכונההעמדהרם pמ

ולכאן.לכאןואילן,אילןבתרכםמתנדדדביניהם,

עגנוןבספרריההיסטורי

מלפני"לבוש".ולהיסטוריים·לנושאיםשלוהנטיה-עגנון.בספרריההיסטורי

לבוברוחו.זקטיבמווהואעגנוןשבמקרה.דבראיננ·ר-החדשההתקופה

אינוהואבאזניד.מצלצלשבשקעוהפעמוניםהדער.ד·דאיננדשעברזהאחריננהה

i הערףשלצ·לראחריאדאילןשלהצלאחו 1הן.וחניאחריאלאהממשי'אחרירטה

אלהואמקשיבהפורח,העוףאחואדהאילןאחומאשויותרנוטההואהפורח

"עולמותוהולכת",.הנמתקת"אפלוליתהואמצייולקולות.מאשויותרההדים
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-הנעלםהנתיבבדמ·מה",הנע·למיםן"נתיברתקמעא-קמעאהנחשפים"בעלמים

צלאתעצמירת·ר,צ·לאתאלאהעצם,אתולמצואלבקשולאהולן,הואאחריו

נסיהבעלאישאררומנטי,הרגה-דעותעגנוןאיןשלו.זיר·האיקרניןאתצלמו,

צבעך,אתהנעלם,בתתמואתמבקשהואנטי·מווצייואלאדתית-רומנטית,

ליצורשהיה.מהעלבחל·רםבאגדה,החיהרוחני,קולרצלילואתהדקטעמואת

שלמה.לתמונת-חייםחי,לספור-הריהלעשרתהנפשו,נותןהואהזאתהאגדהאת

בכללנוטהשהואכמרת,ויודלשתוחיולתארעגנוןנוטהכרומנטיקן

לתתזמארציישלנסיהברישזהעםיחדאבלפרצ·רפים,ולאנפשותלצייר

זה,·ולבושוי·יסטוההשובלהא·לשל·רהנטיהמכאןלדברים.שלםצייו

לרוב :שבר·וחדברשרבהואעגנון,שלהרומנטיתלרוחלמדיאפיינישהואמה

הואשבאדם.הממללא"ה"רוח-ודבורלשוןשלוסגנוןמחשבהשלסגנון

תיאורימאדמעטרק-דבורבציוריקול·רת,שלבצבעיםן.ךחניים,בצבעיםמצייר

החלל.אתהשטח,אתממלאהואובהם-ביצירותיוישגרף

עםהקלסיתוהשלמותהשלוהשלהמזיגהמןעגנוןשלביצירותיוישרכן

"הקרועה"הנפשעםאי-מנוחה,עםאי-שלרה,עםלרובהקשורההרומנטית,הרוח

מתלכדיםוההרההעברהזה.ה"קרע"מןאידעגנוןשלביצירותיווהווה.לעבר

עםשלך,הרוחניה"גדף"עםאליועוברההר.זה,אלעוברכאילוהעבריח.דכאן

החפץשביןהקרעמןכאןלראותאידזבןההווה.מעיד·ונעשהשלו,ה"לבוש"

מלאהלרוב.מרסיקליתהיאהרומנטיתהיצירהרהגלמתה.התשוקהבידוההגשמה,

אתהשטח,אתהממלאזהאתלרובהיאחסרהאבלרצון,תשוקה,שאיפה,היא

מעידעצמם.המוסיקליים-ר.וחנייםהאמצעיםנעשועגנון,שלביצירותיווכאן,החלל.

מעידנוצרוכןגשמיים.כמעטולעטרה,ללבושבעשוהםשבציור.אמצעים

זדמזיגהגדולה.שלמותברשישר.ךחניים-אויריים,דבריםשלציורנוצרלר·וח,גשם

.והמקוריתעגנון,שלבספורירביותרהנפלאההיאודמנטיתברוחקלסיציוושל

שלונפש,גרףשלזדנאהמזיגהעל-ידישבספרריר.ביותרהמקוריהצדהיא 1ביותר

בספרותנו.מיוחדתלחטיבהואגדותיוספוריונעשווהויה.הרישלומעשה,אגדה

הרוחארתהמגלההיאגםספדריו,ש·להכבידאופןעגנון,בספרריה"חטיבה"

ד·וקא.משלההיא,דרכהולפיקלסית,של.מה,·וצררההבעהלההמוצאתהרומנטית,

לפסוק,פסוק·מצטרףמקרי.הואכאילוונראהלרובצרופיהואספרויושלהכביד

כמרלספון,ספורגםאולאגדה,אגדהשני,למאמר-חכמיםאחדמאמו-חכמים

 iהואכאילושדרמהלפנינו,םלשידבבוהנהאחרים,ובספוריםכלה"ב"הכנסת
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כלון,חיוכה·הוואבלבהמצב-רוחעל-פיכאילוגמרו,חופששלרוחעל-פינבנה
וכאןהכלל.אל·מתימסי,חיצוני,חשב.רךעל-פיכמרהמצטרף,ופוס,פרסבכל
לצדבכל-זאת~הקשרולעצמן,מי·רחדצדעגנון,בספרריאחולצדבאיםאנו
קררם.ה

 Hחדנה 1/ם,יויפםב 1/תידגנתה 1/הו 11תידיסח 11ה

ובחרבות nב"השלח-עגנוןעלבמאמי·יץישrנלימ.א.העירכבו
תאוושארתה"חסידות"למארדלןורבהואשעגנוןלחשובהיאסערתכי-מיוחדת,
השטח.מבחינתהזההדברעללדוןיצאליפשיץבספוויו.בעיקר

שלסדו-הירחסיזמבחינתרכךעוריה,גליציהכוכיעגנון,ספורישלההיסטורי
מבחינתפנימית,מבחינהגםאולם"חסידים".שלמשפחהשאיננההאמן,משפחת
דומה"חסידית".יצירהכולהשהיאלהגיהאידעגנןו,יצירתשלוה"איד"ה"מה"

אלשקרובמהאר"חסדיית"כולההיאעגנוןבספררירהספיומסהאש
שליטכאילוזרוכודכיתאסמרספיוהבתוךאולםהרוחנית;ה"חסידית",האסמרספירה

באותםלפרקיםגםרלראה,מגשהל"מעשים",לרצון"מתנגד",שלחזקפנימיוצרך
·הויאשישחזרת-עינים,כאךמקבליםממשיות,מעידכאןשמקבליםה"כוונה",אמצעי
קסמים.כמעשהזהמסעםנראית

פרש.תאתביותורחבלאשסחפניעלעגנוןלפנינוגללב"הנדח"
דיןהעושההומשפט.הדיןאישאביגדור.ובידמותוה"התנגדות".ה"חסיד·ות"

גדרלנ:זהיאהתקיפה,המעשיתהמסורתאישכנפשו,לווביקרבנפשוגםומשפס
מרובים~שדשיו·וגםשענפייאילן.זהרצ.דמכלשיערו-קומהכהישואיתנה.

פושרים-רוחותבאיםוהנהממקומו.אותומזיזיםאינםשבעולםשהרוחותזקןאלון
מלספים~אותם,מלפפיםהםביותר.בצעיריםהדקי,םבענפיונתליםהוםדקים

לחולשתי·רתרהדרמהאחר,נכחאלא:והזקנה.האיתנותנכחלאאותםמושכים
הזקןמהאלוןירחכיעדוהאמונה,והתקהרבצרההנחמהנכחלגבורה,מאשר
עוד·איננוהוא,גםהמתנגדמשולם,וביחתנואביגדרר,לרביהשניהדרוברח.
שאביההתקיף,שלהעדינהבתואיידלי,בךברשום,הזקן,שלונכדוכזקן.איתן
נכדו·-בני-ה"כת",נצחוךשלתקלהעל-ידיהתצאשלאבלבדמיתה,עליהקנס
בדרכה.ומתחבטמתלבטאמנםשחראהחדשה,התורהאחריכולוכלברנמשןזה

עדזר,חדשהתורהעלעליה,·ומתרפקשבר,הנפשי-המשפחתיבשורשבנפשו,נלחם
נשמתו.צאתעדהנפש,כלות

בספוראידולכןשלמה,צררהקבלחתרכןצ.ד·מכלשלםכאןחראחצירו
 · 1צידישאלאזה,ארזהצדשלאחר,אוזהל"תור'בי.ותרהקסבהההכרעהאפילו

T 
1 

מתוארצדשכלדומהאלאבלבהזהולאותיאורו.השניאלאחדמצדהדרןכל
לאדמות-דיוקן.מראה-עינים,כולונגלה,בדלוהואה"מתנגד"הוא.באמצעיו
לנונראההואהריאותררואיםכשאנואבלבספור,אותורואיםאנוקרובותלעתים
אישיותאותה·להאיןשבספורהחסידותזאתלערמתקומתו.שיעורבכלאחתבבת

הרואההעידתפיסתכדיאנושיתחומריותשלגבושוכרז,אותרלהאיןמרכזית,
המתרחשאתרואיםאנושבהםאחרים,שערי-ראיהלפנינונפתחיםכאךאחת.בבת

התשוקהאתהאנושיים,הגעגועיםאתרואיםהעליון,החיצוני,למכסהמתחת
זקן,א·לרןלאותושמסביבהאסמוספירהאתממלאיםאלההפנימיים.והכסופים
הענפיםאותםעלהמשפיעיםוהםהספדו,שלהאסמוספירהכלאתכמעסממלאים
המשומר.העתיק,הגזעמןדלהתרחקלהבדלהצעירים

ימיראשיתעל-דברהאגדימהנושאקצתישהזההספורשלבנושא
ב·מרנולרגץופברשהשתמשה"התנגדרת",עםומלחמתהריבהוימיה"חסידות"
אתבהלמודאמת-מזהמעידבידינוניתנתדכאןהרים".שני"בידשלוה"חסידי"
הציורעדההואמהמונולוגהמרחקאתלמרדבידנוישכיעגנון,שלהיצירה
בתפיסה,ממנוחראורחבוציור,ביסדיבאמצעיהמונולוגמןהעשירשל.ן,האמנותי

ורחםאתומביעההצדדיםשניאתוהכוללתהצדדיםשניחייפניעלהמתפשטת
שלו.ןבפלססיותאחדמצדשבובליריותהספור,שליחדגםוהשיריהצירר·יהקובכל
הדקיםוהמיתריםהנימיםתפיסתשלאחרונכחשברוהוכרזהגבושנכחשני,בצד

מדתברכשמתגברת"חולשה",בשעת"מתנגד"אותרשלבלבוגםהאדם,שב·לב
שידייםגםרחםההואהשירימבמונולוגיותראנושייםכאךהםהגבוריםהחס.ד
למחצה.אפיגםשהואנבחר,ליריכשירורשםעלינועושההספורכלכיעדיותר,
גדולה.היסטוריתלגברהארבלדהכמיד

 .ו'כוסופוה.ת"אגודין","פיל ,"וישומלבקועה",היה
כאופך-היצירה·לראותישההיסטוריתהלגנדהארהבלדהשלהאופןאת

שביןזן,דרךפנירעלהאפיקה.רבידהליריקהביןעומדזהסרגעגנון.שלהראשי
הדבר,סבעיולכןהאמן.שליצירתוכלכמעטנמצאתהאפיקה,ובידהליריקה

לחברבסירךמעידזהעם.יחדהואאפרם.מעיןליצרועגנוןשלהגדולהנסירדכי
עגנוןהגדולהליצירת-האפוסושלמה.גדולהאחתספרויתליריעהאגדייםספורים
צהלת-החייםחסרכאילוהוארב.למעשהגדולסבעיצמאוןאותרחסרכאילו

לערמתובהמה.אדםוניר.שדהמרחביפניעלהמשתפכתזן;ושפעת-חייםהגדר·לiד
הלגנדהארהבלדהשלהתוכןאלהרוחניתנפשויםודלפיחראקורבזאת

בוישארוהשתוממות.פליאהרגעיבושישאגדי,ההעשמהאלההיםסורית,
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אחותנפשחיילהצילכדי·מנגדהנפשהשלכתהחיים,וקדושתהתקדשותשלרגעים

שישבספוויו,ביותוהשלמיםהםאלהועל-כןאחו.טובמעשהלעשותכדיאו

שרזוחזק.אפייסודמכניסהואכזוליריתליצירהזה.אגדיממעשהבהם

כלוםאובדתשאינהיח,דגםושלמהחזקהדקה,שזיוההאלהחוטי-האגדהאתהוא

עגנוןהואיחידזו·לגנדויתביצירהחיים.שלונחאורומקבלתרוחניותהמזיו
1 

כזו.לשלמותעכשיועדבההגיעלאאישבספוזתנו.

גםכ·לה"."הכנסתלמעשהוחוקדמיוןמעיןיש·למישור"העקוב"והיהל

מבני·חסדלבקשבעולם,נודדוהואבידוהמלצהומכתבבעניו"ת""היורדאותוכאן

"הכנסתלשםמצרה,לשםיורדההואה"יווד"אבל :בשו-ודםמתנתולמצואאדם

שמרהשםונשמתו.ברוחוו·לאבגופולאניזוק,ואינוהואמצרהשליחכלה".

אדםוכאןלכליל-השלמות.אותוועשתהמעלותיואתכללהוהיאאמדנת-העםעליו

העבריתהאגדההביאהאותוביתו.רעבוןשבולמצואהי.וודממש,"ירוד"עני,

הקדושאידטעם.בליסתם,עניותתהיהשהעני.דתאי-אפשרהןכיבסיון,לידי

הגבור.נעשהוכןדין.בלאדיןעושההואואיןבריותיועםבטו·וניהבאהואבוון

אהבהמעשהעםואףשטן,מעשהעםעמוקה,עממיתבלדהשלגבורלמידהזה

אלההנשמה.צאתעדממש,מסיו·ות-נפשעד~וצנועהכשרהנפשותאהבתעמוקה,

היצירהאתההולםהעממי,בלבושעגנון,שלהזאתהיצירהצוותבשהסתכלו

שפבבדיהסתכלולאהגדולה,היהדויתהדלותאו.העניותיצירתב·יותו,העממית

הישראליתהתוגהשיותנענה,נפששיותדוחמי","פסוקיכולה·מלאההיאשלה.

הנודדש·לראשועלודועךהולןהרף,בלישוקעהאורהעולם.חשכ.תלמראה

של·ות-שלרה,יורדתואתוהנצח,ליללילה,·ויהיאחריתו,עדהספדומראשית

אלינועולההעתיקהה"מליצה"פסוקימתוןויגע-הנח.העיףהנודדואשעלבצח,

עלהנשפכיםקץ,איןרביםויסדריםצררתלמראהזוודתבכיהואבכי,קול

לגבורים,נעשיםקויינדיל-טשארנהואשתומנשה-חייםואותואחת.משפחהואש

זההזמן",תלאותמוללהלחםלצבא"נקראוהםדי·והיהביועהויוגבל

מלחמתוגםהגוףמ·לחמתנלח:מיםהסוף,עדנלחמיםוהםכלחדת".עליהםש"הפן

הנפש.

אללבםאתשמולאבלבדיפה"חיצוניות"רקבספולראותשרצואלה

ואשתוכשמנשה-חייםהמחזותאותםכמושבספר,ומרעישיםמועידיםמחזות-נפש

רגעיאוכל,לעיןומתבלטתיוצאתבכ·ל-זאתהויאעניותםעללחפותמשתדלים

מנשה-שלהפרידהרגעיאוודם,בשולמתנתפניהםאתלשיםהזוגשלההחלטה

בחזונווראהכשהואהרגעואותוללחם,נודדלהיותלדו,ןיוצאכשהואמאשתן,חיים

ביךלפניו"כסףרייני"שמאותכמהשלה"שטראתמביתן,צאתולפניהאחרון,
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ידעלאהן :לאמוכתובובמכתבהמנוחאביובמכתב"לוטההתהלים,ספרדפי

בצרבני:למענן,זאתחשכתיעל-כןבעולם,חוזרהג·לגלכיאתן,אשראתהאדם

ולסעדלעזרלןוהיה·הזההשטראתומצאתדודבתהלותוקראתחלילה,לן,

טלטלההקשההשוטושריקתהסוסיםשעטותקולנשמעופתאוםונו",רעביום

אחריעירואלשבכשמנשה-חייםהמחזה,אותראדמעולם-הדמיון.מנשה-חייםאת

לנדת-ביתד.געגועיםמלארלבדכשהיהעני.ןהדאבן,עמדשלאהקשה,הנסיון

כניסתולפנירוחך,בעיניודאהוהו-אדמיונילבוש·לדבשיםהאלהי·הגעגועים

פתוחה,חדרהדלתעליז.חרדלבהכימצפה,דרך,·לידעומדת"אשתואתלעיור,

יבואומנשה-חייםארוחת-ערב,לעווןפוזמקהמידהתניחבאנחה,קמהוהיא

גרביוטד·לראשיכוףהחלון,עדיגשלן,איןושומעהפתוחהפתחמבעדבלאט

היהלאהןשואלת,תשתאה,אשתופוזמקי,נשאמיפוזמקי,נשאמימחטיו.על

שמעכיברוחן,לעצורעדריבדללאומנשה-חייםאישןפהעבוולאאדםבזה

ריכולכזהמחזה-נפשלראותיכולגדולמשדרורקא·ליד".מדברתאשתוקול

ומחזותזה.כמדיחדגםודמי.דניממשילכדשהאנושייםהגעגועיםאתלהלביש

לנפשושחטאהגדול,החטאעלעצמואתתופשכשהואמנשה-חיים,שלחיסורים

רשתהדביי"שבירידעיניו·דנתןשלד,ההמלצהכתבאתומכרלהדן,תאדהבהתאזר

לעולםהותרהשאשתוגרםשחטאולן,כשנודעהאחרונים,יסדרירוהעיקר,לשכרה,

יכולדאינוהוא,כהןכיארתה,ולקחתלחזורלאיכולאיבדוהואלאחר,ונישאה

הואזנןבעולם.חישהואעדרכללך,הגדוםשהואשלה,החטאזאתארתהלשכוח

עלעצמואתומקריבבמותהבוחרגנזו,כאחדהעולםמן·ו.מסת·לקניסוריומת

גן.ולה.אהבהשלהמזבח

זעםנפשית,לאהבהשיר-מזמרוגםהואציוויושפעתעםהספורכלרכן

כמעטובעולם.שבאדםוהנסתריםהנעלמיםלנחותשיר-מזמרוגםהואבהירותוכל

מןי'מלועהעוואמהעלהןספררמגםישעגנוןשלמספוריו.ואחדאחדבכל

האלתית,להשגחההעולמי,לפלאלך,צווהמנתינתהזה,המאורעשלהסמ·ליהתיאור

מעשיהםאתרקולאעגנון,מספואנשיםעלרקלאלזה.שדרמהלמהאול"עונש"

עלמספרהלל.ך,המעשיםמתוןהנשקףאתזהעםיחדמתאראלאמתאו,חרא

בהשנטההקואתבספרותנועגנוןממשיוובזההערלם,מעשישלזiמהלן

בנפשוהתמיהה.·השאלה,נחמאדחזקהיהשבברדיצ'בסקיאלאי,קסב /צדיוב

הסתיו·ותשלהעולמית,ההויהשבדרכיביגודיםהשלהתפיסהאותותיה;תנה

בעודהבלתי-בואה,·ההזיהחללבתוךהשוניםהכחדתמלחמתשלהתפיסהשבהם,

 .כל-יבדלשהוא,ןחאחכהרואההיהודית,המסורהרוחבזהגםמגלםשעגנון
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שביןההרמוניהאתי·ואההוא'ולכןלהרמוניה,נולדטבעועל-פינוטהאףעגנון

·ונעלה.עלי.רנהאחת,לתכליתכולםהמתאחדיםכחות-ההריה.
שב"פולין"ללגנדהעגנון,שלדתיתהאגדהלמיוחדהודהנותןרזה
הדתית.המסוותעםבזהתמיםעגנון'האמןשללבושלו.הקטנים"וב"ספווים

והתיאורהספרדיתהשלוחמןבושיששלם,בסרילהונותןאותהמבהרשה·אר
קסבות,מעשיותשלה.והאגדיהדתיהרוחמןכלרםגוועשאינובעודהמעשיי, '

הדתיתהאגדהפניניהן"פרלין",מאגדותואחדותהתינוק"גדיאלובי"מעשהכמו
למזוגהגםןעל.ן.וזרחוזיוגםשקבל·רכןעל-ידיכלום.מחנןאבדשלאשלנר,
גב,והה.יאמנותיתשירית

מרטיבגםבהןשישהאגן,ןת,מןאחד·רתמתרוממותמיוחדתשיוי.תלמזוגה

שבההסופר","אגדתוכיחודהמר.ת","מחולת"עגרנ·רת",כמרת,ישפבתבהאשל

אהבתאחות.אהבהשלמרטיבעםדתיתאהבהשלהמרטיבגמורההשתלבותברנשתל
אהבת-בת mהאשהנפשלעגנון,חראאפיינימסורתית.כולה,דתיתהיאגםבפשרת.

נפשוהיאהריהסופר"וב"אגדתמד·האשלנפשרהיאב"עגונרת"הזכההנפשותי
דבריהכתבעלומעלההאותיותאתוחרותו.מוסגרמוצנעחי.ושבזהפן,הסושל

שעגנוןהאמן,הסופרשלאידיאליזציהמעידישהסופר"ב"אגדתאלחים-חיים.
הקדושים"ה"שמותאתהכותב·ההיסטורי,ה"סןפר"למעלתבספררואותומעלה
אתבזהמגלםכאילועגנוןעליונה.ובקדושהבטהרהמלאכתואתןערשהשלו

זוכרעל-פיאותרוראהשחראזה,לאידיאלשיו·מזמרוושרהסופרשלהאידיאל
הרמוניהבעלכולוחראעגנוןשלהזההסופרההיסטרוית-המסרותית.בצררה
ובידביברשלמההרמוניהידו,מלאכתרבידביברושלמהגמורההרמוניהאישית:
כולוהוארכןרביביהם.ביברומשחיתפגעשטן.שרםאידעלומו.רבידביברביתר,
עמו,וספר·תןו.ה·הואלמעלה,ערלההואוכערלת-תמיםלגבוהשיו-מזמורמעיד
היאהסרפד""אגדת-בעולםבני·אדםמעשישלכספורעליהם.אהבתוובגד

מעסה.אנושיתקלות-דעתאפי·לרחולין,שלשמץאפילובהאידמדי:יותרקדושה
היא·הויזואגדהשלהכבידלפיגםאבלהאנושי.האידיאלמןקסבההסחת·דעת

רגששלומהלמעלההר.אשונההנקדוהמןבהומתרומםעולההכל :שיוכולה
בליחראערלהנפשית,פנימית,למרסיקההרףבליכאןמתוו.מסחצירוהווגשה.

 .הוא"אפילדמאליו,כמרהמזמרהמזמור.בשיוןכןרת. 1בסרלם-הקרלכמרהרף
לספר-התוהרעליונהאהבהמתוןמתהסופר,רפאלמתהןפיר",אתסוגר(הסופר)

יח.דגםוהאהבההקן.רשהגברוכמרמתאותן,כתבנשמתהולזכרשלשמהולזר
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ים"קטביםו"ספוים",אהב,,ויפ"ס

הגברויםזו.ואמנותיתר·רחניתמאהבהישעגנוןשלאהבים"ב"ספרריגם
שלהםהיניקהאתמושכיםאמנים,אינםאםרבידהםאמניםאםביוהאלה,בספרדים
:ונותניםרוחני,זמירןאחריפה,חלוםאחרבכלנמשכיםהם".תפארת".מספירת

הצלהדמיוני,המראההואשלהםהנפשיהיסדוודעת.חשבוןבליחייהםאתלו
עליושנושאבספורהגבורהאםמתהימיה"ב"דמיעובר".ה"חלרםהרחוק,הנפשי
חלום-אתאוהבתאמה,שלהרוחנייםבעקבותיהבדממהצועדת•רחבתזהשם

ישהיאעדנפשה,כלאתשביהלוקחלחלום-חלומה.נעשהוהואהאםשלהנעורים
בעולםצלה.לצללורתחיהאםצלאתששאףלאישנישאתאמה,במקוםבאה

לשרןכ.ולההיאשגםבלשון.ומוסראטעגנוןמטיילהאלההרוחנייםהצללים
מושגים,שללשרןולאוהדים,דקיםקול.דתשלנפשיים,צבעיםשללשוןתפארת.

הסקנדינביתבספרותאלהשבדבריםהיסודאתהמבק·זzויםהאלה.הצלליםשפתאת
ביצירותיועצמו.עגנוןשלביצירותיולדבריםשישליסוד'לבםאתשמיםאינם

הרוחנית,התמונהאחריהנפשי,הצלאחרימקוםבכלרודףהואהןההיסטוריות.

לחלדםשלו'!·הנשיםהאנשיםאהבתגםהיאוכןטעמה.ובשארעיקרהשביטלזר
רדוףצלהחול":ב"גבעתליעל.חמדתשלהאהבההיאזאתיעוף.לצלערבו,

'!אפילושב"אחרת",אמרלצלזרנעמןאהבתאונוגע,ראינונרגע.בצל,פוגעצלצל,
הנגמרתהחמים.·הגףרבעלתשלן,לשיינה-סוילמרםבעלעובדיהש·לזראהבה

אלהצלליםזן,היאצלליםאהבת-רוחניתבאהבת-סליחהעילאה,באהבה

ההיסטוריים.רבספררירבאגדותיואותםמבקששעגנון

אפילושלמיםחייםשלזמרתמקבליםהםעטר.בקסםלתחיהקמיםאלהצללים

ובספוריםדודים"ב"חרפתמציירשהואה"ורחרת"כאותם"ו.וחרת",רקשהםבשעה

מנמו.וחרקיםכאילובני-אדםשל·והתנועההמעשהחייזאתלוערמתשלו.אחרים

קרבהלאואיננולירידשנזדמןכמיר,מייהמתוןמסתכלהואאלהקורניםבחיים
ספקשחרק-רחמים,מתוןבני-אדםשל.ומשאםבטרחםמסתכלוהריהומרבד.לוא

(נספורובזקנינו""ב.נערינומסתכלהואכזההומרומתוןחיוך.וספקנקרות

זה).נשםשנקרא

הספוריםמת.רךהערלה·הכלל

חיבחייםאזרחלולהיותשחדל"מה :זרוטהורהדקהבאמנותהכללזה
נספררעגנון,של"החסידיים"מגברריר-שמחה-נווןרביאתשאלונשירה".

עדייווהוארכזת,שניםלפנישמתהזקן,וברמספררייספוכי-אנוש","לבב
זההישן,הקנקןאתשלדממרתף-הייןהוציאאזוכבפשר.כורחוכולוברתלוי
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"לףדור.רןל·הביאומנתעלמארץ-ישראלשהביאואח.דממשולחלפניםשקנה
קשישאותוהטיףשמן,כמדשנשפןזה,מייןמילתא.אסתייעיולאכוסות,לארבע

שמחהמיד"הכניסזהישןדייןהחבורה,מבני.ואחדאחדכלשללכוסוטיפין-טיפין

"דומה : nואטלס"סמיטהואכיבני-החב.דרה,אמודזהייןעל , nבאבריםכבדה
בשעתזהמרגשישחם".הגרףרכלצוארדעלסמיטשלמטפחתשכדוןכאדם

מעדוריםהדברים :עגנוןשלהכרכיםשבארבעתהדבריםמןגדולחלקקריאת

מוצקהשלמדתישממנה.משתחרראדםבנקלשלאבאברים,כבד.ה""שמחה

·ומשביעה.המרדהאלה,ושירהאגהדבדברי

תרצ"א.טבת·שבט

ii 
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u למישור"העסובוהיה
נוצץק"קמ•רשב•ח'יםמנשהרשמןאחדבאדםמעשה

והטי'קרנן,דעתעוהעב•רת\ ,",והעניותמנכסיו,שירד•ע"א

אחד•ם,חייקפחוואןמטרוטו.ודחוףנזוףןח•חב•שראו,פנם

ינו'ועו•ובאר•כןת.הספרבפנ•םכמבוארןשאר•ת,ושםוזבח

וכפרןז"ו:ופירש"•נזןנם,את•רצוואזאומד:הכתובבוכיוצא

ב•סור•חם.עדנםעו

בהוצאתז.ענני 'ש"הכתבנוווהעווחברו

התער"ב. ,•"איפו.דנו,בח. ·'

א•ו•ק•'םוב'פ'ע'ו'ו'ת'חזו'בשנתת\ב"בא•רושו•םהקודשבע•רהזההספרנדפסא•וו

•רא•ם,רבבותעו·•ר•נקראה•ה·חרא :ענש•רובשוהרבהסרבמזורהיה ,•"שררבארת•ותופ"ק,

מרםרהזחהמעשהמספור•וצאןה•התוכ\,שוא 'ה·בחסד•בטחוזןובקןךישעומע•זוהםרה•ה

מ'עובהואהזההספרנ•ד•ם.הנוותפוסחפצ•םוהםעו•הםזחוחהשדעתםה 5ואחשכו

,תמעובה,ו'צזרה•בכו.-רהובעש•םהערוםאתבתפ•םתרדברור,רבסגנרזגושרנונוברר

רבב'עו•הם,נושאיםעצמםהדבר•םובז·הדבר•םצורתוזה.זהובתא•מ•םהוק•השבוה,ובוש

שושוםואוצרהקטזהספראתעושהוזה·העם.דמ•וזדשוהעםמחשבתשוחותמםפוט•הס,

הסננןןבאותוטר 5רנקנחקקו tt 'שור.ומבטאתנועהשור,ומחשבהדבוראופניעם.משו•עם,אבדות

 iספוך•רא•ם,ספר•"תורה";קצתוובו•צה,ובשושוערבובובע•זוכאורהברש•שןהקווט,הרך

•צ•רת•ת,פנ•וב•ת,אחדותפהנתאחדר·האוחהסגנןנ•םנואדוםהעם.שוהחייםושפתחס•ד•ם

הואומתוכור•ח·תןרהבןש•שהחס•דת•·עממ•,וספורנחמדובוששהוא ,•חאחדסגנוז 5\ה•ן

מ•ד•·חנמ•ם. 5תושיחרתספרר•·צד•ק•םברג•ם 5רמשוחנמ•ם,רבושרזבמשו•ם

בטהרתןאת iגנו·ונשאו?גדורמחוץ•צאחראחדש:נס•רזהעבר•חסגנרזנתנסחזהבספר

מנרו•ותוכוכשהכניסאחד,דרוופנ•העבר•הסננוזנתנסהזהמע•זנס•וז .מובנוסרוא\ווחר

מחשבתפנ•וב•ת,\ומחשבהו•ר•קהודבר•ב•הסראויהשחיתהרהושוז.והדרש.חובשנהסגנוזאתמר"ס

שוןהר•תהרידודג•ווף,ובואכת 5ומתאימהראן•הונעשתהנחפתאוםהוסיפהו 5נא•חוב,

בפעםווב•שור"העקוב"והיההספרבצאת ) l\Jl !:(ב"הצפ•וה"שהדפסת•וזה,מאמר *

הדבריםמפניז iנזננ •"שעומאמו 5כמוראיםכאזנותזאב•גונו.ח. ·'עו·•ר•חואשונח,

חוגגות. 5עו 5נתקנחשנ•םונמשךה iנחחענראושבשעתםבר,שהובער
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אתגםהעבד•,בסנכרןבן,וחבניסחתחיווהאחרונהבתקופהחד•או•·קוס•.החדש,הספור

ומכחםהעממית,שוז 5חשוציוד•·הדנודואתהדבורשפתאת :ווזדיםהיותרהיסודות

ושרז 5שזחנ•ת·מדדש 5הנכנסים 5כא 5שמובן,טודיותם". 5"א•·קוופוארתם 5בכחם,ש

זורת.מדבדת 5ומגמגמת 5וחיתהבפיהםשוז 5חתחפואשדוישכשוום,ממנויוצאיםוסננוז

וציודייחדבודהעתיקההמזרחיתשוז 5חביזםינת•זח 5שא•יאפשדותידנד 5עמדבדים 5אוום

ד tהסעובאצבעהדארת 5אפשרח 5א 5-ושונותבעדבוב'ותו 5בגחמדנוהעם 5ש·הדברד 5וקו

מיני 5כותוכחסת 5חקוהחיה,·העבריתשוז 5'חדשנצחוז 5כעעגנוןהצעידהמספר 5שהקטן

מבשוח.רכשומררחהררח 5שחירעדמדמהוחרכםונותנתמדוחהיחם 5·עושופכתיסודות

כאורח, 5חנרטחח·םגנרז 5שחנמישרתכ?ממנורארת 5שאפשרשבספרד,המקומותאחדהנח

נפסק:א 5הטבעיכו 5ומחודנים,צדי 5כא•וורומחווכאז,וכאזות, 5ק 5עק

עיזביונו'.שנושךמפנינשך,נקראמח 5 :חז"ודבריחוויםעונאורמה"ואמנם

הכשר 5אכטשארני) 5קדיינד•ואשתוהספור,גבורהיים,מכשח(שויגיעםשנונחזהבעיז

וומעזיוצא.איז-החובותביוןוכשקעודאגותוכמהכמהוחםונדםוחז•קנטויחידודעוד

ש?א 5איצטעו•חםמשכו-בםחמוריםשובסחרכםיקופחא 5שנדיחמחםןך,מערומיכםות

יפותמנותשוחוחחזז 5וחדנ 5ואביונים,נתנופזרו ;כנגידים 5כוע•זמתנהגיםוחיועשירות

מידיח, 5במחיתחתונים,זוגכשנחשנח·מקבוחיההקברותביתושומרוגויםוושוש:;פודים

ונ•ת·חכנסתווחנדוהוקידושייזרכהנהכהנההדסיפהמצדהטשאדני 5קריינדיחיים.מנשה

הצדקה 5עשוככדיזיזמקוםונכוחי,ונומועדבניתות 5נויהמקוננותאמחות 5תינוקותי 5רחתר

ו 5א 5שובותיחםכאשדושחיםאחתוואתחסר,ואוערוםסשאדני 5קדיינדינדבתבפומבי,

ומספחתעו•חםכצניםחשוכיםאנשיםשכיוהנחדובית,דניתמווח 5•שומומאיזאימה,יחנו

 5קדיינדיעיני 5מוןפדשוחמטבעות,מאבק Mאפור·והדיחיכנדצבעהאתאבדח t:Iכ•ךם,אךןמח

בה 5רחם,•בקשוירחנדבתכיחאשחתדעודבריםאמדובאיזקודיה,שפורשתכשממיתסשאדני

משגתידהאיזניםעיניח,ח 5נתגדשםגד·~אופניחם 5םדדתחושפכהמעטועוונקונח,יתחמץ

ואדוםהזאת.הפושהשוהרביתאתם 5שמעז 5חסונמיותוודותזקוקהובעצמהפרוסה,והוציא

תאמרנחמשמזדנות•ם 5ונמשפתיח 5תםוםעיניה,בשחוקתשיםפניה,אתתשבחמועדבעוד

ופרשישבואפשר .וחנותנושיסודומעותםאתמבקשאינו·מהמשוםחיים,מנשהח: 5ובע

דחי 5שמכדברים,חכנםו,תאדע.א 5שח 5וכחלשעתשהכינרת•המרקחת,מזריטעמדרגע

בחסדפניהםיקרםומושב,תיבותנעותיכיןושרכהעותח 5מועיודצדקה!רודפימצות,

המתןקהמתוקמןהחוצהקצתתשפוךהמרקחת,והית 5בצח 5נווכףתשתסשארני 5ןקדיינדי

שאמרכמובחונה,חפויג 5הצוררמפניכך, 5שבחשיבותמשגיחהאינהכא•וועצמהאתועדשה

ו 5שכום 5עוסוב,ו 5שכום 5עדחקיצרר,כדר.ישבורחרם, 5אהעשירכשיצטרך :החכם

ממז'ביז.' 5ברוכ'ו'אמרתוכו, 5יביסוכזכאשדחשוךו 5שכום 5ועוותוכויביטוא 5כאשדאודח

~"בוראבדברן",נחיה 5"שחכמברכיםחחנןתח,יסררוןחמכדבוי•קדשזאמרותצד 5נמןסח
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ראי·אפשדאום 5שמזונותיוןקשיםחפדנםרתשוקובאח,בשיחהנכנסיםוחםדונז",דנותנפשות

"וארtכשאדני,קדיינד•ותמחההעתים?""צרקהאוח.העתיםנצןקחגרןעניוכוכואפ•וו

מרםיפחהיאראףודבריה,סמךוכעיוחייםמבשחויאמריענהשרות"האצבעות 5כ"וא "!ןוקא

אנחתה:אתוכובשתושנרם,ונאנחתד"ו,רע,שמצנםחםרביםניחכהיש, 5שאיזאמתואומדת:

פותחתכה.עידהיהכאשדהימים 5כעמנוריהיחערום 5שמנחינופני 5כדאיםוחיינוואי 5ח

ומרםדתהגונחונטבעמוציאהרנ•ת, 5ועומדיםשצבוריםבזוזים,ומקשקשתמנערתחנח, 5שוארגז

 ."יתזנח :ארחםומנוכיםכאחנחמתפודיםוחםי•ום, 5עשיתזמנת 5עחייםמנשהבידי

כא•ודח 5מע 5שוארזוח 5מע 5שעיו , 5כניכרעושים,טשאדני 5ןקויינר•חייםומנשהאח. 5ח

תןםו1ןומהתתזמהאובקרבם.נמסבם 5וצחרנותנפניםאמזועוניםשומעתדאינהרואהאינה

ןאשתוחייםומכשחהימיםאוכרא 5ו ?.·חםקרםפני 5ארנאחאיזאםחבריות,פני 5אונאה

חונפ 5וכחרת, 5ניהם 5עהפךרחזםז'מםחדם 5פתיונתקחומן,ארת 5תמרווחוחםצבא 5בקראן

 5חמזיפרחכאשרכימאד.וירשוו 5רידפגעיו,חצ• 5נדות 5חיוופקודתםויתרונםורכושם

שמחזיריםכקרנהאובאפסושתופסים·כסוסחפצו 5חםותו 5ותפםר 5נידואיןח"ן,האדםם_ז

וד"ל.לחנות.אותר

 1י

: 11 1 , ., 
 i:ו

כ,ח.נהז•עשיהשדהתנראות 5עפרשוארנהרמה,זעשנחהשכחיתחחעודזאת,בד 5"ומ

·הקצור,ואחרמערת•הםוחש•חזידרמנתעוהכפרובניבהקפהסחורהשנתנהטשאדני 5ןקדיינדי

וימכןוישחומוער,•חם 5עקרארהזמזעשדם 5כנוצץמבניויצאח, 5עמיתדגםהפעםח 5אנוח

בז 5גב• 5עשחררהכתובההזאתהשידה·מתווחזהחירםעדדאות 5שאפשרכפיזעמו,מפני

 :כאשוברירנחא 5חיצח. 5חמי 5עהאמונותהקהוסופדידימעשהישדרוזעדתבפנקס

 : '"'~זים i~ר 91ל z19ן'וא
~ןנ~עו:~~ג·סםל Qן;נןן~;ובזו

 : 1ע 9~ך ם·~וי·~ד~ן•ם tpז·~~צזר

~~ךעו:ן~ה !.lסד' 'lfנ;ובואדת ,ןי:ז;~

v ע?•רזו'~ץ 1נבו.;ו~כלל·~ן• ! 

הונחשינקוהסרפדיםמאותםחראעיגנוזש"י-חםגנרז·פי 5·עגםחכ•ר 5שישכמד

מניעיםכיכנו, 55קורניםה 5כאסרפדים .רםפדרתר 5ישראבניתחדאונאמןהעםחיישד 5מ

כירושת·נרהנשמדיםח 5אפנים, 5ופני 5וכמרם•םהחבוייםשנו,דקיםחידתו·המיתריםאתהם

ננרת 5גם-וווכטחה 5מע 5נוקעתנשמעת,כשהיאאמתית,יהודיתאנחהויקדח.עתיקהאבות

נשםרדרדרת,יו 5עשחיואובתי.חידגש 5כרכך'עומתה.וחרקהדוערכהאבז, 5ןח•ושנתקשר

 5וכקבזחהריממכר,ומתרחקיםכים 5חרשאבר 5ככא 5אנו, 5נזהא 5ופניםיותנו.בפני·מיות

מניעיםאינםאב'שונים,משודרים 5ששיד•·אחבחאנוקוראיםשח.וקובשדבר· 5ש.צדדה

·המשוד.דתראן 5שיו" !l "וכנפו"תחתיני"הכניםשיריםאותםשמניעייםנמרחננו 5מיתריאת

ב•כותרישכן 5 , 5גרומשורדהואוק 5שניאמשוםא 5ואחנה";זאת"מחוכאורחיזועשאינו

יו
1 
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היצירה.מעין 5קרובהוא·כן 5ע , 5גררמשרורחראיק 5שביא·משרםא 5אבכן, 5מית'ויאתוהניע

ארעייםךקהננומרדרניותכר 5כעםאנוסרף·סןף-והמקריותהארעיותמןחרא.מתרחקן;נן

נשמתנו. 5שצחחב;מקרריותרומתקרב-חמיםפני 5עח 5שעקצףמכר, 5בערןמקריים

המשורריםמזשנים.מאותפנימידתנדבפנימיותיתקיימו,רעודשניםמארתהמתקיימיםודברים

נו-כךם 5שניב;ןשנת;היחרדיש;הזהרנש·האחכהאתיודעיםהעברים,המספריםכ.פרוזה,
' 

::L 5שחרתםיח 5ענושאתהיאגםשיצירתםמשרםהצעיר,ועגנוןברדיצ'בסקירקבשיריו,יק 5יא 

היצירה,בדרכיהאוחהמשורריםשה 5שחםשוניםהעם.נשמתממקררחםושואביםעתיקהtכ<סררת

דמבאןהעברית,·המסורתבחייעמוקההרגשה :חם 5משותףאחדדבר 5אבוכר',הנטויאופני

אהבתמשהיאשידתואהגה-כיציר\תיחםכטרי 15שכתנוחמירחד.חאחבחרגשארחואצים

צנועים.נצחעזרעי iאומן,אמונותאח, 5עיידבקותנאמנה,ויערתהיאבשרים

והספורב"חערמר",שנדפס"עגונות",הראשוןבספררוערדעגנון'?נרהראהכזואהבה

שלפנינובספררארום"גן·עדז".וריחכשמיםקן;מעיוממנורערויםודרך,געגועיםו 5נרא 5מזזהרא

תר, "lרא'בעושביומסירת-נפשמיואלא?כערה,נעראהבתואאחרת.אחנהערדעגנוןנר 5הראה

ואשתונעודריםהיהודים 5"אצבירוית):(בכתביוברדיצ'בסקיונריאתעויהיץ 5המ 5שאפשר

דרוטשארני 5רקרייכדיחיים·מנשהוזה".זהיקריםהיוכיאפיורידעוא 5רשנהשים 5ש

לביתטרףוהביאהידהכמסחרחח 5שהיאאחד:דורופניארעא 5נכאורחשניםהונח

קשהבכסירןשכתנסרעדם·חנא, 5·הערלחיידואגוהעבודההתודה 5עישב-זחרא

מקברנורד?חיותכד?ידיחיים·מנשהאתהביאוההכרחערני,בנרוזהרבאר

מעשיבזהשחיועדה 5בע 5המצפהחיהמנח 5אשניםכמהנשארהטשארני 5\קריינדי

ח"כתב"אתמכר?ביתר,שרכ 5•מנת 5·עעירר 5קך\בבררךכברבחי\תרחיים,ומנשהשטן

יחח 5שהצוהתולעת,עבירהגוררתעבירהנרדד.וקבצןהעיר·מרב \ 5שחיורח"תערדות"

ופתחורנןחייםמנשה 5שנוברנכנס·הרעיצרממש,חתפרח?תוךירדהבקויפח,קטזחור;נקב

המנקרתחתרועתאתחטביע 5כדיהרבהייןרשתהגסהאניוחואכוחייםטעם·הואגםטערם 5

5::L ,וישוברחוב 55מתגרבחירתוממגרשדרוכספוצררואת?שכרו.וחיה·ממדרגתושגפועידבו

לכיתד-כסףמעטוהניאזמן,כמהעבוד 5ונדרד 5הפעםערדהוברח-וכשהקיץחשכרון,שנתאת

t המית ?עשהמחאך·חמרת. 5מהואוהשטןם, 5חעואתוערבבאיוהשטןיודעארוםאשתו.ר

והשמועהכדתנקברחראבכריה.כעירבחיותוחיים,מנשהש;התעודות 5כעחנרדד,הקבצןאת

 mהכתביםמדעלהעיגון,מכגליהרתוחטשארני 5רקריינדימתחייםשםנ·~חנרצץ,עדנאה

נעשההאמתיחייםרמנש·ח-הרי\!גםלחוהיהגמדכן,כשאח,זמןכמה~אחרוהתעודות.

יהודי,חראחייםמבשח 5אכסטרי, 5טר 5שהאחרונהכדרמההדגרשקרחנמרחי",ו"בר·מינז

ארובה,זמן.נמהואחדהדגר;ןכשנודע~תו, 1אנשואיעיוערערא 5רמשפטיםעוררואחרא

שרחםעדועומא,אשת·אישהיתרשוברוא?חטאבגרמובערוםמיותרעצמואתראהחרא

כפותר.מיתתווחיתהנשמתואתולקחה'יר 5ע

-; 
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והחייםחנפשחזיונותאלאבספר,העיק,-חראועצמןכ·~הראהמעשהספררלאם 5אר
1 

וביתר:חייםמנשהכשרבמארופירטיעמוקאחדידזחזהנחנר.לפניכרהמתגליםהרבים,

מחוזאוחראקד~ככיראהכאשרחייםםנש·הובהמיתאתורעתישכיל"הנברז

ההרים;קראתהפעםוברירר•ןכן 5ארכי 5עייטרשרכנ·~רתשוקתואליהאשרהעירראלהפצר

תכרארתושדהלודשאותוצאותלפ:ירמישורוהנחוירא?הכזםביכאשרהנשארת\חגכערת

 iכסמכטיוובמחררץרובובiכרבוררחרותפעםוגויר,בעפרמתאבקשטריפ"אוהנחווערמתו

דרוכןכי·העיר, 5אהואקרובכיוידעהרמיםהעציםאתויראעיניואת·ןישאהכחד,

כשאחא "lנ'כיאה, 5הכורכרכת 55חייםמכשחערדיכרורואועיר.חרץארחםונטועהאיונות

כיפתתחתםובכימנוחהויראא, ,:;tחך·י 5ר 5תאתר 5ומושבארחושםאויחם,הרוחאותר

במערביר 5עטרפהרחחמח • 5הצער~יאתומעדםחייםמבשחוירא;הרעננים,העציםי 55צ

אבניםיכיתעיניו, aשמררואתיעועווהרוחוכנפייפוורזוארץושהקיםערףהגביהורעבים

 5וקריינדיפתוחהחדרהת 5דנבעות.נפשהתגוהעגרנח,תשישרשרשתצא,אשתוגנתר 5עיחזה,

כפיחמעמורגעכמעטכהחחויף 5חהווזבירכתימירחגרבתניחכאנחה,קמחסשארני

עריגש ,ו?איוושומעהפתחמכעדנואטיבראחייםומנשהבבית,ערבאורחת~וערוך

לפניוערמותואשתויו 5א~ורחח 1ידרהבהמחטיו. 5עגרבויטוכאגמוןואשרויגרףהחורז

היהא 5הזתשתאה.ת, 5שראאשחרפוזמקי,נ·~אמיפוזמקי,נשאמיבדברה:יצאהדנפ·~ר

קריינדיוי,-ותופת.נגעהבירחרירורכחנחערשההיאערד ?אישפחעבררואאדםבאז

רוח 1י 5עתשוחרחנחקריינדיוי!ירי,אתמחצתיכברראיאחד,בגרבהמחטיםמרוביםמה

היאבערו,שנשאההיאבחנות,שעמלההיאכר. 5בשרשיכררביםרחמיםוהמר!דחםדאחכה

חשדאשרואתריiכותוידיר.י~בחגררליו 5עאכףרכא.י~ךשניםוכמהכמהאותרשפרנסה

שכזורכיץ,העיזצריאמרווחנםא 5 1להחראואריכווםיין.תאותרארת 5מ 5הוציא

כשהגיעהובאמת,הוא.הטבעלדרךחרי;ח iשידרוכיהחיתון,כקישוריאתהבאכאשר

לפיח 5רדארישחגרובמיב·~ידרכיזהתק·~ך 5יכולהחיתהודאיופרקה,משאוני 5קרייכדי

כה.ר 5זכרהשמיםמזןךקמעשיר,

יוםחרדכייראראשתן,שורםאתרעת 5כפז~ונותחכיריקם,נערחתי?ו"רחה

העגומיםהשחקים?מראהנפשרעליותתעטףאזכמשארן.פתאםיתכסומים-:.r •ופאתיבאחזהשמש

פלוני 5שרגנועיניואתמוחהחייםח "lומנ'ראשם.וארץרירכארבוצ•ןחוריעוירבצואשר

יודע,מיפרע.א 5ןבחברתןסחררהוקח 5חיה t:Iגרי, 5שמךוךתררשםפניר 5אומרנישוןשךהן

עדאנוחרוא;:קרט Jאואאה 5רחמהיוםה'ירצחאםטשארני? 5קריינדיאצועורחראהקרנה

קריינדיליעמדהאםיודעמיאו • iחראשומעמדיאו~רב 1אושרבמחייבחרב 5כאוציאכי

1 

כשבתרתוצאתיו 5עיהאפן.פחדכימאד.ורריצוחליוח, 5חשטרייםאתמכוחארכס.בידו

חייםמנשהיד iאיניתררח. 5רתר 5בעיכונההברךקאשרפחותינאהד·בספרדיקחבוש

ישרעתר 5אבומברשה,פניהתכסחא 5חארני ttם: 5רקריינדיאחר, 5שטריימיקנרת 5הפעםסשגת

י
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ריר:ה•חדנערמוועב•םקדרותביtב-ו 5שמיםה, 5 • 55היהוהערבן 5חה•חרחרכה '.הקריתי

חמשפת•ם".ביזרובץ

בספרנר 5מתנ?•םפוםק•ס,שאינםוגעגועיםחובשעומקחמ?א•םכאוח,נפוא•םחזיונות

כאןוצרייזשהונאחםעס •פ· 5עם 5אריוז, 5חג•קצך-ם 5כואת?העת•קראםנפעם,פעם

בשנ•:םבספרותנושנוצרוב•ותר,הנאותהיצירותאחתחראהזחהקסזהספדכ•וראות,יש

האחרונות.

ז

בארוןדבררה

י 1
י 1
1 i 

לדברהחייםחומראתלהפוךידועתהיאת.ופמסהיאבאר,רןדבררה

 1ודקזןונעשההחמרימכבדובידהאובדהחומרובתנעוה.שבהריה

שלזזזאתהמטמורפוזהומסופר.באמולהיותכדיעד-:ושקוףצלולנעשה

וספורבאצלהאמירהדק,צלילבעשה,הרוח,שלדטהרדזירומעידהמקבלהחומר,

אשרהיצירה,שלהפלאיםמפלאיאחדמאהגדולהמטמורפוזההיאהריה,שלבאצל

מובהקים.יוצריםשהםמספריםרקזכולה

אבלההרה,אלעודהקרובהזמןשלהמציאותמחיילקחלספרריההחומר

המספרתמקשותהדי.כלבלי-כולוומצורףמזוקקכשהואלפנינוביתןהוא

מדיידתומרגישיםאבראיןאבלהחיים,מןידדעיםבציוריםהדבריםאתתמיד

לעצמם.ממשותנעשים·ואינםלעצמםמקוםתופסיםהםאיד 1האלהבציווים

כלוםמאבד"'םאינםהם.ושוטפים.מרחפיםבעשיםכאילוהקיימיםהדברים
שאיבדזבומעידורחבי,סמלמעיןשבאידיאה,דברמעידבכל-זאת~ובעשיםמהידתם

ה.פלהפמאלאליהמידעודעונו

המציאות,שבאגדה.לדבריםוהידשקר.ןהדבריםאתמהפכ·תזו'מספות

כלוםעודמרגישיםאבראידהחלומות.זיואתמקנל·תכולה,כאןקיימתשהיא

אבומסתכליםממנה.בוצרהזו,מציאותשהיא,העכור,החומרבכלשבה,בממש

-האיקוניןבזיוה,ווהטההצורה.מעידשהיאנצווהשנה,ה·דבמבתישר

נידתו.והמאירההטונהכבאספקלריה

שאבדהמציאות,אותהריאליסטי.ת.עדראיבנההטוניםנספזויהבאודןדבורה

כולולכאווהלקוחהחומרכיאםהויאלית,זועודאיבהנספרויה,לפנינוך,ואים

העולםחדשה.מירחדה,אחות,לספירהשייכתהיאהויאלי.הממשי,מהעולם

מחדשכולונוצרהוא-בדולחאיזהכמתוןמשתקףהאלההספוריםמןה.נשקף

הגנרליםמהתקת,ןשעלצעדכלעלנויש.המספרת.שלוהטהורהשקוףבדמיון

גםלנרמספותשהיאיש·ולכןלאמת.החזוןנידהמציאות,ונידהדמיוןישניד
אבראידמציאות.שלקורבעביולנר.נעשההואדגםוחרק,דמיוןשלדברנזלדם,

חייהשלהראשוןהיוםעל-דברהפשוטה.המציאותונידבינוהנדלכלובוגישים

1 

i 
 1י
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המציאותשלחותמהעליזבדשאהוארגם-הראשון""היוםכספורה-לברספרה

העיירהשלרזההההמציאותשכפירט,המציאותאותהשכספוריה,הגמורה

הבדל.כלבלימכאן,גםסריםשאינםשכה,הביגדויםכלעלספריה,שכשאר

עלהרכהלעמדודרכההיהיותר,המציאותייםהראשונים,כספרריה

חתומיםאלהספרריהוננבע.תקיף~ורעב,שרבעורש,עשירשלאלההניגודים,

אכלהאלה,הנ·יגודיםמספוריהערדהרסר·רלאעכשךוגםסוציאלי.חכרתי,כחותם

שורי-משקלאיזהרוחנית.אצילית,הסתכלרתית,השוואהאיזוקבלוכאילוד·רמה

מזהכהםישהעמוקים.הביגודיםכיד-כיניהםשוררכאילורוחבי,אצילי,

העולמית:שכאחדותחוכרימןשככריאה,ררכוי-הגררןמשנרי-הגרוןזה,לערמת

שבוהשובעעלנרדףמשהואיותראכלצואר,עלנרדףערדהשבע

שלמספוריהאחדשם(כןה"שומן"שכך,הגושעלשכך,הממשעלנרדףהוא

הרוחנייםהסממניםיתרעםיפהמתערבואיברנתןשאינוהרב,כארון)דבורה

היפה.ההרמוניהאתזהאציליכעולםמפריעהואשככאן.

ודמנטית.מוכורכירתגםישהמספרתשלשכספוריםונדמהיש

המספרת.שארמו.תכמר.רון",עגום"כל-כןוהון,העגום.הניגוןאליתרהמבטיה

 , n"כואשיתתורכים","עגונה",(כספוריםהנדחהכעיירההצעירהרבשל

האציליהיופיאלמחבטיהיותרכאןישכעצםאכלהראשון"),ך"הזים"גניזה"

לעצמו.השלם-וההרמוניהרוחניהכבוש,

אידילי.כמעטכשקטלספרהמספרתיודעתכיותרהמזעזעיםהדבריםעל

המאירהאספקלריהמתוןיפה,מראהמתוןכמופההמשתקפיםהחייםאכןכי

אידיליתהרמונית,נוחה,צווהממילא,כאיל·וכן,על-ידיכבומקבליםכולה,

יותרשקטיםכןעל-ידינעשיםשכלבכירתוהגדוליםהזעזעויםגםכמקצת.

הנפלאכספרר-הפולניהכרךכתשלהנפשיתהטרגדיהארתהיותר.וסדויים-

שרקככרשה,חרישית,כל-כןהיאבליטה,כעיירהלרבניתשחיתה-"כראשית"

חוםאיזהרקלחוץ.ממנהמגיעיםכלכהקליםרמזיםרק·ממנה,מעטיםסימנים

גםהדבריםאתומגלההדברים.אתמגלההכל,עלכספרוהמתוחצער,של

אבחנך,גםועמההיא,איןצחוק.משרםכלרםכרשאידהמספרת,שלהקלההומור

קרעי-צבעוניוהלבושההעדה·למראהכגרןכירתו,המוזרלמראהגםפהשוחקים

למראהארהחדש,רכהפניאתלהקבילוכמחולותכתופים·ויוצאתכולה,ויחפה

כובעה,עלכת-היענהונוצתידיהעללכנותזמשהשלשכסיותהצעירה,הובנית

ותמימת-עיניםלכנהועזהקהל""ביתלפניהראשונהכפעםבעגלתהכעמדה

מוציאההיאהאופניםאחדעלהקדומותכרגליהוכהשענההעגלה,אלנגשת

למושכה.מתחתקשהפהמלוא

......... 
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 nח

י 1

לתשוקהכהכרעה :ברואיאותהימצא-האשהאתכאןלכקשהרוצה

וגםהרחמים,המוןהונים,כרחמיםהאלה,שכספוריםהסודי,לצערכ,ז.!בל

כתרןהחייםמעידשלמים,חייםשלאטמוספיוה-תיבוחיההוספיומאטכ

שכספורים.המשקיטה,המנח.מת,-משפחה

מספות.אשה

תרפ"ה.

! 

i' 
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n . הזז
כזן,לתפיסהיותרגםנתבתהיאזה,מצומצםבשטחכאן,בעיירה.-השטחגבלו
מהכללאחדצדבפרטיותומשליםוהואמהכללבלתי-נפרדחלקהואהפרטשבה
השני.לצדאףשקול,מתנגדכנגן.ן,עזרונעשהחזה

בטפח:היםאתמהפכה"וב"פרקיומזח"ב"מזההזזלפנינונתןכאילוזובדרך
היהידות.העיירהגבולותבתרך-הרחבהבארץהגדולההמהפכהתנעותאת
הןכיעמקה.לכלארתח·רחשיםבה·מרגישיםאנוהזאתהעיירהגבולותבתוךאבל
מסדרת.גבולילשמירתכמזחשאידהזאת,העיירהשלסדרי-עולםחפנההיא

ועררהפשוטההיאופרוצה.חשופהכדלהכאןארתחמוצאיםאנוזרעיירה
שלח,החייםקדמעשה.כלהדח,כלבחםשאיןחדלון,חייהיאחיהכפיח.וסופקת
דאבובקרבה,נשברכאילולח,חרט-השדרהכמיןשחראזהאמצעי,ההמרכזי,
כספינהלקצז·דת,כדלההוולכתמתרחקתהרף,בלי.ונעהבדהכשהיאארתהרואים

הויאמאהנוחזקלחשחראעבר,זוכרתשהיאישקברניטה.ואבדתרבהשנשבר
יותר.ערדחרח•דקעתיהזוכרתשהיאדישכל,ואיןריקהבנפשאחרידננחה
קבי·ים.גביעלכאילואבללקרא.תן,וצעדוחלדךכהולכתוהיא

בחדריםהדלביםאחדמצדזקנה.זהומצדזה,מצדבעיירהדבתדלחבחור
זקניםשני·ומצדמדי,יותרזקופהשהיאזקופה,בקדמההדלביםבראש,דבחדררת
ובישאבדברשקרעיםאלחכןכאלחחם."כבמרשות :שחוחבדלםההלוכיםבראש,

לאחזר".ואלהלפניםמביטיםשאלחאלאב·מרחק,נתונותעיניהםאלחכןכאלחה,הך
שחסרהדרמהחב·ור.איד.רעל-כןלקרעים,קורעזרמהפכהבשעתהעולם

והמחברת.המרכזתשהיאהחי,החדהנקדותהעגול,בתיושהנקודהלגמרי
פנים,בהסתרכאילואבלישבר"בוראיוהיאזן,בקדוחבלאלעולםאי-אפשראמנם
בנפשם,סרבליםשונאים,אוהבים,בני-אדםמחיצות.ולכמהפרגודיםלכמהונעבר

דואיםשאנו·החייםשסףלאותומעבדכאילוהכלאבל-מתגעגעיםמשתוקקים,
אחד :פניםשניפחלחייםזהמצרגםישןכךבזד·מד."וסוחףהגורףזהלפנינו,

המתאדיםבני-אדםלבותשלבחדרי-חדריםואחרחרץ,כלפימתגלחשהואכפי
חרבים,צררתתמידלואחר ;שבשעהלחיי-הנצחשברגע,לחיי-ער·הומשתוקקים

חידה,יהשלתר-הנצחאתגםגברעלחראנושאכילו,יחידשלפרצוףאף·והשני
·והמספרהחברתית.המהפכהמחייבספורים-כאןכ.מוסחניחרדשהיאהכמוסה.

של·בצורחהחעלם,ובבחינתחגל·ריבבחינתשהםאלח.עולמותשניעללנרמספר
ומקיף·דסרבבחדלךזהזה.בתרךנמצאזה :"איתכסיא"שלדבצרדח"איתגליא"

קצהו."אפסזגנחד,שמץמגלההאדחסברבההקפהובררןזה,את

הגנרל.קצחערמתוחיםחייםעלהספוריםשבאותםהגדולהמהמתיחות
לבותשבתךוהפנימיתבמלחמהגםהיאפנימית,עמיםאועם·ומלחמתמהפכהחיי N . 

המהפכהבספורי

א

צי·רדים-חיובשעתם."התקופה"לכרכיהביאאשדהזז,שלבכוריוראשית
אלהצי·ררים-ספרריםברוסיה.היהדויםבתחוםהגדולההמהפכהמחייאחריםספורים

לתפיסהנטיח-מהפכה""פרקיומזח","מזח :נקראושבחםבשמותאף-גילו
אשדהראשון,בעומרועררהעולמית.בתנועהתמית,דיגלית,דעונ·דקח,רחבה
ב"חשלח",צביח.(בשםהשמש""כבראבספור-למריעדוקל.רש-הזזהרים
אתרחבהתפיסהלתפוסבלבהתכניתית-שכליתבררךאמנםניסח. ,)ר"לכרך
ועותיר 1זדעלהנעראתלקחתשעהאדתחמאיר"ורוצחהעולמי.סומתדיה

הכ-ל.ירד.עלנגזר.ושחבלבעולםרבדלכלישריתמוסשרי.חמוס.לו.ולספררבו',
וסתיו.כ·וזבת,ואהובהאוהבת.'זנערהחלומת.ונערהויםדמן.ת,רחייםויום,ולילה

הריתמוסעל-ירינגזרהכלרחיי-עם-הכל,ושלדם.ומלחמהנתך,·רגשםושלכת.
רבתרדעדת-נצחרן,בצלצלי-שמע·ובמחולות.בתופיםנגזרשהואישאזלםהעולמי.

שלבשמרשםלנרספרכךויסורים".דבענדייםחלושהענותבקולבאשחראדיש
שלו.לראשוניםראשוןאוהזז,שללגבודיוראשוןשהואגבור,אותו

אינוזרתפיסהעל-פיכיזו.אמנותיתבתפיסהעיקרהואלא-חגברד
אחרים-לצבעיםהשלמהלשםהזקוקאח,רצבעאדהקרלן.ת,במערכתאחרקולאלא

שהיאאחת.מבנינהלהקולותומזיגתהצבעיםערבהוא·הועיקרה.זת·מועלהז
"עולמי".כללי,הלך-דוחשלחהפרסיםבררךלנרהמוסרת

הגדולה,המהפכהימישלהואהזזשלהראשוניםבציודיםהזההלך-הרוח
היחידיםבה.נבלעיםהיחידיםשקולדתל"פוליפ·וניה",מתאימיםכמוהםאיןכי
החלומותחדל·מיוהרעים,הסרביםוהבנים,האבותרמזה":"מזחהאלחבציוריםחם

בתרךכאילוביעף,כמדנישאיםבדלם-האגרוף.ובעליהצדקהבעליהמעשה,ואנשי
אחת.סערהשלצנפה

הצורבתאפחבנשמתרגעבכלחשיםואנוןעמוקחחזקההיאזוסערה
שנרכלכריאבלרווי-דורות.נטעו.אשראתמשורשוחופנתהמכלה .•·הושורפת

חציודית-מוסיקלית.הפרוזהשלזהיצירה,שטחבאותומחלנהולתפוסאותהלהקיף
בכלשלה,חחימה""סערתבכללפנינונתבתהיאאידהחיים.קולתבאלאשאינה

בקצהמתגליתשהיאזד.בצודהלפנינונתבתהיאאלאבמרכז.שלהההתפרצותנח

___;__ 
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והאוהבים,המשתוקקיםלבותבת,רןרכןוהבנים,האבותלבותבתרן ':זrנלחמים

והואהגד-ולה,ההפכהרוחהגדול,ההרסרוחהולןסובבוהמתגעגעים.:זנכםפים

הררח,שבםביב·רתירעלגםאולם 1בני-אדםלבותבתרןהנטועאתרהע-רקרההורס

סובב-סובב·והואצפרןאלוסובבדרוםאלתמידדרכועל-פיההולךהרוחא:ותר

המצריים,רר.רחרת-הערלםהבלתי-מצריררח-ההפכההאלה,הרוחות'ואףהולן.

לבותותובהםנפגשיםכיזה,בתרן'זהוכאילובזה,זהנפגשיםהרגילים,

כנעלמה,היאז·רהתנגשותאולםבזה.זהומתנגשים-המחנותמשני-הנלחמים

רזה·ומתעלמת.וחוזרתהשטחפניעלרגעהיאמתראהן.מתכםר"לרגעהיאמתגלה

פותחיםהם :ברנמצאיםשהםלשטח·מחוץאףשטחגםהאלהלספורים:זמרםיף

לעומקבהםרואיםאנו ;לפנינובהםהפתוחיםלשעריםמעברגםשעריםלפנינו

א;ןתםשלאחרשטחמוצאיםאברכאילורשםלרוחב,בהםי·יאיםשאנוממהחרץ

שלפנינו."הדבריםשלהשטחמןחרץהדברים,

ב

פרקים·שלהואהזזשלהספורדרךמהפכה"ב"פרקירגםרמזה"ב"מזהגם

חייםקטעימעיןקטעים-קטעים,ושלומפרכסים,.מרטטיםאבריםפרקימעידפרקים,

האלהוהפרקיםהאבריםזיבעומדשהאודרמההמספררמזה.·מזה-שרבים

הואפעםזה,מצד'!~פעםזהמצדפעםרנותןאליהםירדאתשולחהמהפכה,של

אתומערבבבקדרותהואברחשואףמשמאלו.אחדנד·ופעםמימינואחדנדשם

באותםשם,שנאמרכמרמשרטן",העולםמטרוף,"העולםהןכייח.דהסממנים

המשולשלות,האררכ.ןת,ה"סרפרתאותןהסופרת,שםנתפרשר·רכןה:פרקים.

חורת"על·ותקען,הריעווהריעו,תקעוכאילייוהעגולות",השערערתהעקומות,

ובהנאת-שמחהרםבקולאמןענית"על :זהעםויחדהגאולה",קץרעלשבעולם

סעדוהסדריעללש"ץ,הקהלשמסייעותפלה,ברנהסלסולקולעלשנשתתקה,

"שוקרשנדם".הישראליהדופקעל-שבטלור"מפטירים"חתניםעלן, 1שנתפרע

סותמיםאלהאררייתא",שלובקודרתתנועותבכל"מעריבים םה~!'וארץ",שמים

עומדיםכאילוהמחברתבחדלם"".מהדדיםואלהבשרוק".שורקיםאלהבקמצים."

שנ·הם,זהלערמתבזהלפנינואותםנותן·והואומזה,.מזההמספרשלו 1בנפשגם

אתיוצרהזההניגוןמזה.ואףמזהישנרשגםבניגון,על-פי-רובאותםימלרה

כלשלושנרי-שנריםשנריםבהומעורביםשפתוניםהמהפכה,שלהאטמרםפירה

מאחדכאילושהואכזה,יסדומיןהנפשמתהוםזהניגוןהואמעלה~ואףהיסודות,

נוצרזרובדרןשנהם,הניגדויםכלעלאותםמאחדכולם,היסודותאתנ·תרכר

אותרוסובב,הולןהכלשעליוהפני·מי,האנושי,האמצעי,ה-קרטנאותרהספורב·תרן
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האםתיטיקה,מ"מונרכי"אחדשלהגדרתולפיה".מרנרכי"-העליוןהאח,דהחרק

עליונה.מבחינהנקרנההכוללתאחדרתית,יסודית,צררהארתהבכל,השליט-

הרדופים·לזה,זההאויביםהמחולקים,המתנגדים,שהאנשיםעדרררת, 1הצונריאת

אל·זהומתקרביםלזהזהצוותיםגםנעשיםזה,שללחייוזהויורדיםזהאתזה

רש.ושבזה

רבימגלוייםבתה,משבשלאחדשורשכזה,אחדשורשבניאנשים

רגםהזז,שלרמזה"נ"מזהגםמוצאיםאנולזה,זהאויביםמחולקים,·ושרבים,

הראשוני:םספררירנ·מכליותרהזזבזההצליחאבלשלו.המהפכה"נ"פרקי

נדפםהוא(גםו 1שלהמהפכהבספרריהשלישי-שלופרנקפדרטר"נ"שמראל

קוטבאותרגנררירנפשותמתוןליצורבידרעלהכאן .)ג"כנספר:"התקופה",

הקצהמןכולוהספוראתהמבריחהתיכון,כבריחשהואאמצעי,פנימי,שלם,

גורבי:םבהןשישוהריסותיה,סערן.תיהכלעלמהפכה,שלספררראותוהקצה,אל

נתרןאחזרת-אחתשלמהאחזרתגםנוישרצדי-צדדים, 1צדדים·וגווני-גוונים,

הרנוי.כלשלאחדותהרנרי,

אתלנרמוסריםהמהפכה,מחיילושקדמוהספוריםכשניהזה,הספורגם

ללהבשנתחום,היהודיתבעיירהניחרדכדלה,שיצאהזן,.מהפכהשלהא·וןסערת

מתרומם.עצמההסערהמתוןאולם ;סערהנאותהכאןנישאכאילווהכל·וללהט,

 ..רלה 1כהסערהתמשבאתנקרנונושאכאילושהואאחהגלאלינורעולה

וערבו·נדהוא,גםשהוא,זה,מרכזנתרןהיאהסערהשלתיחווההתנגשות

נמצאי:םמרכזאותרנתרןקצהו.אלזן,סערהמתכנסתשנרהשטח,מקצה

ואבר·שלך,לצד.ואחדאחדכלהטועניםאלהזה,עםזההמדיינים"הצדדים"

בבראו·אחידבעקבאוחזכאילווהאחדניניהם,תביחווכשקרבהאותםמוצאים

מלחמה.עליולקשרו

מהלן·כלשלורחבי,פני-מי,קוטבבבחינתשהםספרר,באותוהםשנים

הקצה,אלהקצהמןשרביםבררניםנעלישניהםהםכיואףבספרר,הדברים

בבחינתגםהואזהשלשעבוראלאלעבור,אישפוניםשהםבלבדזהלאושניהם

מה:םאחדרכלשביניהם,תגשובתההזכומבהםמתקשריםלשני,עבירה

ניגודית.הפרכה,ובתנועהגיגרדי,הפוך,בנודןאבלהשני,שלהקדאתממשיוכאילו

בספורי·ה"זקנה"ו:עבהנא-נחהישן,העולםבא-נחהואאחדאלהמשנים

 ·:אובלידתעלשהעולםהחדש,העולםבא-נחהואוהשניהזז,שלהמהפכה

שזהאלאח,ןאזוזחאנשיהםכאילוושניהםאלה,שבספוריםהבחרותנא-נח

החזרךככלחרזהרזהלעבר,ואמתחכמהשכולועולםשלהזההחזרןאתחרזה

בהרה.שניניהםוהניגודיםבהרהשלהםהדרכיםכלפרשתומכאן·לעתיההזה
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בעל"חסיד",בן-תודה,יהודיבד, ,,הואהרבותלמי.דדבכמושניהםהם

העבד,של"·מאודה"אותהבתוךכולוכמכונסהואשלושב"דוביות"יתדה,בינה
מכלנפשושלהנעלמיםהצבורותדדןאליהמכניסשהואכיןואפלה,אינהשלו

ה"בחודהואוהתלמידהימים""שבעתשל"הגנוז"מהאודדאףשבעולם,האודות
מאותןבד, ,,דברילפישתה,הואשגםפדנקפודטד,שמואלהמזות"בעל I'היקר

הואאףבן-תודה-היינוהדם"."אתומבריאותשמטהרותפינק,של"אבקות
עצמואת"שיכן :חדשבטעםפרושמיןונעשהשפירשאלאתדומי·ו.ת,מדדתובעל
ושאדועגבניותכדוב·תפוחי-אדמה,שםלו.והצמיחבוסלאיבןשלהגינהבתוך

כנושהבדיותעדביום-טוב"ולאבשבתלאהחי,·מןדבראוכל"ואינוירקות",
עליה,הואגםנספחהמהפכהוכשפרצה"יסוסני,"קבשם:ודרכיומעשיועלאותו
ותודתן,בדמד'השניהקצהאלשבהתרחקואלאבה.החיהלדחוהיהו~אף

·תדדתראת.ןהרפןעליוהפליגשינבא,·מיןלן,תלמיד-חבדכעיןערדזאתבכלהוא
אח.ד"לצד

שד'עבד,אותומערללכאודהחפשיכשהואלפנינ·ונדאהותיקתלמידאותו
בשורשגםלכןישורמז-·ובדבקותרבהבאהבהצראדרעלאותונושאבד
אבל-בישראל,ו"חפשי"גדרפורץשהואפדנקפרדטד,שלן,המשפחהשםשל
רמזמעיןישלזהאוףה·וא,אברת,יחשמשוםגםת·מידבושישנפשי,יחשבעל
שמאולהבחורנמשןבד,לד'"לזקן",שביחסווממילא-של,ן,המשפחהבשם

"שרכבשהיהזקן,כהןלא.ותושמואלהבעדשלביחסוש.מצאנושורש,אותראחדי

גםקראהעולם,אלהיאלהים,כהות".החלו"ועיני·יאלהים,במקדשבמקומו",
אותושלביתולגביהיאנבוא·תוהוארגםנפש:ו,מתוןזהפדנקפודטדלשמואל

ממשיוואףזקן,לאותודחזרנרחלומואתהואמספראבלוכלה"."החל :של.ןזקן
-בעד""והנערשלהדרןבאותואבלוחל.ומן,חזונושלהקראתבמזת-מההוא

לברא."לעתיד

לארץ,כסאו""אתלמגדהשני,אתלהחריבבאמהםשאחדאלה,שנים
בד, ,,כיעיירה.לאותה·פדפנקפודטדשמואלשלבראומראשיתעדויח,דהתחברו

"ע.ניות·אוהב.ה•ואגםהוא":חסד"חפץהפנימי,טבעולפיפדנקפודטד,שמואלכמו

אתאמנםשסותריםועו,דמגדעוןממשה,רבים,משליםזהעללווישדעתין",

"כשנפלהגםשביניהםהקשריםניתקולאוכןהחדש.שמואלשלהחדשים·משלי·י
שמואללראשונים,ראשוןעמה,ונשטףומלואה",ארץושטפהבעולםהדיביולוציה
כדיבהשישזה,נעבידביניהםשיחהמוצאיםאנוהספורובראשיתפדנקפודטד,

הקשרעלגםאותנולהעמידכדיבהשישכמרשביניהם,הפילוגעלאותנולהע.מיד
ת.ושגבתחות 1'דגבתהוותמשביניהם

רייי-
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עלאומדהמהפכה,חייעלהחדשהספורשלהגבודפדנקפ·ודטד,שמואל
 :זרמהפכה

מקדוםכן.להיותמקודםיכ·ולהיהשלאמהוהולן,נבראחדשעולם-

עניניהם,פרטיורכבלובממוןובדעהבחמסבמלחמות,מתפגרעולם,ולאהיהגולם
הקשרים,נפסקועתה ""!קליפה ".!גולם !ג.ולםן.עו·מ.דותלויבמעתםונחזק

והבתי;םהארמונותרעשומפלתו,מקול !פיועלהג.ולםונפלהעבותותחבליהותרו

ש'לעולםכבחוד,נדמהעולםיבנה,חסדעולםמעכשיוממשלות".~ונהפכוהשאננים

האמת."חייואהבה,גבורה

 :מתרעםוהואזה,לצד"נטית-דעת"כמובן,לן,אידבדוו'
כל.ןזועה·ושדפההדגדקדמים,שפיכתדק ?בעולם~ומצבמעמדאיזה-

היום."

 :שמואלע·ונהזהרעל
 !:לעשותמה !פורענותזוהיאןפורענות,זוהישבדון-לב".זהואכן,-

 ".ולעשותמה

 :לואומרבדרד'~ובדאגה,בצעדדנקפודטד _p _שמ·ואלגםשחוהכן
אךלעשות.שצריכיםמה.ולידעלזברתהשמים,מןזכייהצריכיםלזה-

לעשות."מהיודעהתודהעל-פיהואכבדכילזה,צדיואינוהאמתיהישראלי
התוד:השלהפסוקיםמדרשעל-פיגםבדלד'להוכיחשמואלאומדוכאן

שלכזהחדשביתחקוקבחכמן"לבנ·ותצדיוהחדשהביתשאתשל.ו,הנצחית

לשמירה."התיקוןעולם

"יודעכיהתיקון.עלוםעלולדבריםתינוקאותושללשטות·מגחךבד.ןד'

צמצומיםאמתי.תיקוןעדייןהיהלאעולםשהעולםשמזמןבדודה,בידיעהבד ,,

·ובל"צמצומים.על-ידיאלאלקבליכולהעולםשאידלפיבעולם.ישהרבה

התיקוןוהיהבימינובמהרהמשיחכשיבואפנים."בשרםלקבלאי-אפשרצמצומים

·ודוח-הקודש·צמצוםבליהטובהתתקבלאזהצמצר·מים.כליתרקנ.ןאזהאמתי,

גם-כן".צמצוםבלי

לפי·שהתיקוןחומד,כמיןאותוודורשפשוטומידימקראבדר'·ומוציא

ביבלתםשאיןאמתי,תיקןולאאבלשעה,באותההמעיקיםלגבידקהואהתודה

שלהם".זרבמדרג.ת·צמצוםלקבל~והאדםהעולםשל

לשיטתוזההספור,·מראשיתעמוקהפלוגתאובפלגוהשניםנחלקוכן
המוצאים·ולשיטתו,לדרכו.וזהךנסירנותיו,רתור·רתיייהעבדע·להנשעניםול.דרכו,

שלחבידוהזוזחביניהם-בקשרישאולםהעתי.ד"רבת·ורותבעתידמשעןלהם
חולי:החסרבאמצעיתו,שברדרקהואכאילושן.ומהאחד!קרמעיןבושיששניהם,
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הספור,בכלערבווהמפולג,השבורהזה,והקרהחבור""לשלמותאמצעית,אחת,
הנפשותשלוהדבריםהמעשיםכלשלפנימיקוטבמעיןשלן,.התיכוןהקרוהוא

פניהןנדלןמברברתכאילוהןהזההקרעל-פיהולכותאינןכישאףשבספרר,
מזה".·מעבראדמזה·מעברכ.ולןהןונמצאותאליו

ג

אחזרתיהזההספדואתעשההמהפכהלספררכאןשהוכנסזהאחזרתיקד

גםכאיל·ישחראשבהם,יןכיתכשבספורים,השלישיאתאותן,והבליטזשלם
אותם.ומשליםשבהם.השניהקצהאלשבהםהאחדהקצהמןשניהםאתמבריח

הידלאבתרכםשאףהאלה,שבספרדיםהשוברתהנקודותאתאסףכאילו·הוא
השלמתולשםשדרשאחהלקוטבמסביבןהתחבררהתרכזושכאןאלאמפרזר.ןת,

שלהשרביםה"רגעים"אתהזהבספררמוצאיםאבר.רכןואחרית.ראשיתמיןגם
השלם.·וסיומםהשלמ.תםעםיחדהשרבים,דהטפוסיםהשרביםהחיים·ואתהמהפכה

אחה"רגע".הרבההסתמן-רמזה"ב"מזה-המהפכהשלהראשוןבספרר

המדרגה,שפלעדלמטה,ירדדהעליונים :המהפכה"ברגעי"המכריעאמנםשהוא
למעלה.על·יזהתחתדנים

אתקצהו,.רעדהספורקצהמתוןכמעטהרבה,לפנינורואיםאבדולפיו

הואזיינך.בנחלגן,דלהשעלההמזוין,החדש,גבדר-הרבדלרציהפיקלני,מדטיל
ועליונים,לפניםגדוליםשהיואלהכלאת·מגדולתם,ומדרידגדלולכלכאן·המשתרע

בית·מעםהפסחבחגל,ךקחרמלפניושיצאההסכמהארגזרהשעל-פיבלבדזהולא
לכבדבידיהםניתנודמטאטיםהמזרחשבכותלהעיר"פני"כלהתפלה,בעצםזrתפלה,
הפררלטרידןאתשהעלואלהשגםאלאהערלה,הפרר·לטרירזלפנירהרחרבדתהחוצות

אמנםשהואהכהן,נתן-נטעו'שלבנדהני,ןכמילגדולה,חראעלהפיהם,רעלה~זח
בדייבין.ן,ניתזכאילוחראגםבמעלה.הגדולה"חבר"·ומרשל,שרדהרא 1ב"רבקדם",

אתגםבעיר,היהלאשהנידבשעה·מונבר,לקח1נרסיל,וחרא,פיקלני,מדטיל
ודדקאחנהעםשם·ולשבתלכיתרלברארצדנואתעליוכפחואףתמרקין,חנה
ידע.דלאעדולשם."שבידרהאקדחלשםעמו.ולשתותדאגה."בלי

בנחבעיראשרכלאתתחתיוהמכניעוהואבכלהמנצחכאןחראמרטיל
לזקנותפתרתי-לחםלפרקיםמשלידחראבעירהשוררשברעבזה,ובנחהזייז

והמציל."הפרדהחראלעירשנשקפההפועך.תשבסכנתכן,רעל-ידי·אחזרת,
שבעיר,הבעל-ביתאתשכבגדר.הצדאתהונהכאןאבדרואיםמדטילעםיחד

בניואתהספדובראשיתעדרהמלמדהנין,שלאביייהבחן,נתן-נטעו'ארתר
כדלועליוההפךהזמן-הואבלב.דבורחולחיותלאט-לאטהחומריותאת·לגרש
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יצארהדהגדוליםובתררבנוהקטנים,יתומיועםנשארוהואאשתומתה :בלהות
.האדומה.במהפכהלקומיסריתהיתה,ןהבתהאדוםבצבאלעבודהיצאהבןשניהם,

המאייםפיקלני,מרטילבעיניהכהן,לנתן-נטעל·ר,עמדהלאזרגדולהזכרת·ואף
בגרפו,לקדיוחראמהעבודהבנדוכששב·רבנית-הכלא".ב"קרנטרריבדלדציה"עלי·י

כול.ו.קודרזהבתן-נטעו'נעשהממדשנת,שכיבהבמטה:ושרכבחד·להגםואחר-כן

"לאבר.'ומתפללכלילותימיםבדעכשיועדשהשחראהישן,כבית-הכנסתקודרחרא

כביכול,הישן,כבית-הכנסתעצמווחראבתרנו,התפללאחדאלא'מתפלל,עצמוהוא
הישן,בית-הכנסתשלבצעועכשיומרגישהואבתרנו".·ומתפללשיושב·ואחד

צעקהבית-הכנסתשל,ןקיומקירקדרה"כללנפול.חראגםנוטהשכמוהר
עמוק"."כאבמחמתאליושרעווקרשאבןכלהלב,ברקעוברוא,גדולבקולאלי.ו

,מהקצהפיקלנימוטילבזמרתהמנצחתהמהפכהשלהאלה,הקצ·דרתשתיבין
ה"משכיל"נמצאכאילובעיר,הנהניםבןשלבדמותולנפולהנוטהוהחרוכההאחד

רעל-פי"שכל"על-פיהריבדלרציהאתזביהלרוצחהואהזקן.הודקגרולנה
מראהשמדטילאלאפיקלני,מדטילעם"להתוכח"ואומרתרות-הכלכלה","חכמת

ואזהשכל",תרות".ל"חכמתזקוקאיבר.דני·למותרעמדדכ·דחכלכיתיכף,לד
והואבעיירההמי.רתמהלקהלת-ישראלחסדהואגםלנטותזקןמשכילאותרמתחיל

 ,'הלביתערדהבאיםהמעטים,הזקניםעםל"מניז"להצטרףלבית-הכנסתבא

על-כישבצברו,דברשה.רא"למבין",להכנסאותרבנקשרבפיקלני,שרבומתגרה

המהפכה,שללספרוהומרוקצתגםמכניסכאיל·רזהזקןגרולנדחרא".קומוניסטכן
יכול,איברההומורוהמרת.החייםבידמפרפריםרעלרמרת 1חייםעלספררשחרא

-דקקיסםקצהעלגפריתמעידהתלי.ה",שלפני"הומרואלאלהיותכמרבן,
להעידרקשברחביצתהארדשנכחבחשכת-לילה,אחתלדקהשהרצתאחדגפו.דו

האי.ר·מה.החשכהעל

המורידהוהיאעלי·יהנטויההיאפיקלנימרטילשלשזרעווזה,בספרו
בעל-הביתשלבנרהנין,זהבספרר-,ןוםעליוןשהיה·מיכלאתמשאתם

ואהבהרחמיםעלעצמן,אתש"הפקיוזהאידיאלירת,'מתוןלריברלדציהשנספח
דרמה,פסיבי.הואשבעולם",דברשרםרצהשלא"עדאבי.ן,דברילפי~ואמת",

בשרבווכמתיאש.חולהוחראכבפשרתוהההואשנעשה,מהכלהכל,שבראותו

מעטבהוזועהביתלפניגינהכמידל.ןעשההמהפכהלשםמטלטוליולכיתר
בערוגותועיניוהפנאי,בשעתלשבת"ארה-המספרלנרמספו-רשםיוקרת,

כשהעיררקשלוהפסיביות·מתוןמתע·יייחראדממה".'מנוחתו"שםתצ~ינה;'.
·הסבלן,יוחנןשלמדמרת-דירקנרבמותן,רגםבחייוגםבן,ו.דאהמרטילבסכנה.
ושבמהשהיהמישלכזמרתודמותואתלנרומראהוראהה·מספרגם.ןכאיל,ן



הכפהמהיריפסב 1 1הה. 100

האד,מסדלקדגםמסתלקהדאשלסדנהאלהגיעהזוכשמהפכהועל-כןלמהפכה,
למדתד.שגרםפיקלני,על-ידיבכו.זנך"דשלאבכדונה

אחד"רגע"נסתייםכאילוהספדושבסדףהזההמבשרשלוקבורתדבמדתד
גםבכל,נצחוהחיצדני,החזק,דהמשטרהחזקההידהמהפכה.בחייומכריעגדדל
אחרלדקחהנירנידתו.מתבלטזהכאילוהנירשלבלויהמבית.:וגםמחדץ

 •.האיבטרבצידנלובשירבחצוצרותהלכו.וא.ד.דמהמטתדואחראנידמבית"כבדד"
חסדהאתששמרהתמרקין,חנה(רקאחותואסתר,גםחיתההרדביםתדפשיביד

המהטאחר"הלכה.החזקה,לידובתדנה.דבהיותהפיקלניאשתבהיותהגםלמת,
בחדזק-ידכמו"דומהחלדיה".הלכההחגבשמחת"כשמחיםדוממה").חדרה,

התקיףהמשטרלשםהכלדבטדב-לבב".דבשמחהלקברות,הניראתהדציאו
איברהנירשל"כבדוד :יצעקזכייתלונןכיהאבנתן-נטעהדאומה·דפרסומו,
הדלביםשמחהשאלהעולם,"כזרןבנדשלזולדיהלהלןהואמחדל"."אינומחדל."
קרדא".לאכאיש·מוחזק,נתן-נטעו'הלןכן-קרדאיםשאינםאנשיםגםובאים
האינטרנצידנל",ונגנוירדבארמים,נאמו-המספר·מדגיש-פי-הקברעברי"על

זמרתהאחרונהבפעםובהשמעהכהן,נתן-נטעו'וחכהעמדלבית-הקברותד"מחץו
יתגדל :לשמיםדשודע 1הצנדםגופובמלאנתן-נטעו'התנענעהאינטרנצידנל

בדמעדת".התמוגגוהזקניםופני·יובא".שמיהדיתקדש
השנים,הצדדיםשל·וחריףחדשרטוטבדשיש·ספררן,את.המספרמסייםכן

עומדיםשניהםהםבכל'יורד·ואחדעדלהאחדנופל'דאחדמנצחאחדכישאף
מאירהמספרהאנושי.ב·מדבןגםוממילאהאמנותי,במובןשרהכמעטעמידה
.הפוסעהאלים,לבי 1פיושללנפשושדהבמזהכמעטרואיםואנושניהםלנפש
על-פיחייהםאתחייםשניהםהי·דר.דנתן-נטע,שלכלנ·פשרגאדה.ברגל,וערלה

גםהואוכןבחץו.נראיםשהםזרבמזהבפניםענייםאינם.וחייהםפנימי,צו
הקצוותשתייןבהנמצאותשבספור,הנפשדתיתרשלדהחריףהחדהשרטדט

בשוטרםלפרקים-המלחמהבקשריכיחודהעומדיםהצדדיםשנייןבהקיצוניות,
אן.תהרואיםשאנוהקומיסרית,אסתר,שלכנפשהשל·מה,נפשמתגליתבלבדאחד
השרטדםכמד-ולרדחה,לנפשהרואיםדאבואחיהללדיתבבדאהמעטיםרגעי.םרק

לפעמיםהנלחמיםהצדדים,זהמולזהכשבצביםהשונים,המצביםשל·דהחריףהחד
נפשם.נתזןרק

ספדו-אתהמצייניםהםבדיל,מה.המשרטט,הח,דהקוהתפיסה,חריפות
שלפניהע·ולםבידלתחתדנים,עלידניםביד :לדיבהלשעליזהזה,המהפכה
אלהובידבתדרןעודהנמצאיםאלהבידהמהפכה,שלאחרהעדלםזניוהמהפכה
אנומזואחרתבאטמוספירההישן.העולםשלהגבולאתלגמריכברשעברו
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המהפכה,חיישלאחרמומנטניתןכאןמהפכה".ב"פרקי-השניבספורנ;מצאים
זווכששלהמדמנטניתןכאןהנצחון:שלהמדמנטמןיותרמאוחרזנומנט

-אחדשכר.דןהואמלא ;מטורף""העולם·כאן,משוטן""העולםהמהפכה.
· m סערתעםיחדהודחסערתאתהמהפכה,שלהזהעשוהאתו.הפקשאר

אחר,כאןהואהתיאורזרןועל-כןזה.בספררוהזזלנ·ומתארשלה,הדמים

הראשדן.שבספורהתיאורלזרןניגודיזבבחינת-מה

צבעים,ה-בעצםהצבע,אלאהעיקר,הםוהקוהשרטוטלאהשניבספור
 ;הלן-ר·דחויוצרים.המבדיליםהקריםאתבמזת-מהמטשטשיםהםטבעםשעל-פי
הזזכאןיוצרחזקים,אבלאימפרסיוניסטיים,באמצעיםכלליים.חייםידצרים

בצבעיםראשדנים"יסודדת"עינינולפנימעבירהוא.דסערה.סופהשלחיים
בגודני-גודנים,רוחות-שלגים"קבליים",חזידניים,רבים,בצבעיםאשיםונאליפים,

והסערההסדפהאתיוצרהדאכןשונים.אופניםזשל"חיות"של·וסעודתסופדת
זה.לעדמתכזה-שכנגדבצד:וגםהמהפכהגבורינפשותנתוןגם

הואהתיכוןש"כבריחפולישוק,והחברגבורי-כח,אינםאלהגבורי-מהפכה
אינוהקצה",אלהקצהמןהחושןואת.האימהואתהדמיםואתהרעבאתהבריח
וכרכים,עריםלכבושהולןוהואובלוי",קרועגעצמןת,עורשפל-קומה,"בחוראלא
לכרוגנים'!'"המות :אדומותבאותיותכתובהיהרעליהמפטרוגרדברכבתובא

ובידוהיערמןהעולהבדרןברגללעירשבאזהסור·וקה,החברל.ןדמיוןוכמראה
אש."אש,אש,הדליקבואומקרםובכלקטנה,מכדנת-ייריהבחבל·מאחריומשן

אלחיםהרבלווציה,אלהי :אחדלאלהיםעובדיםאלהגבורי-מהפכהשני
חבריםגם-וחברותחבריםהסערהנכחאחריהםומושכיםוסערה,סופהלש

שנדתיה",עדשבאה"בחדלה.הורוויץ,שמחהו'דהניה,.בתים,מדלסערתןחברדת
אתחדרואלפולישוקהחבר"מכניסוכןשם,לגורפולישוק,שללחדרועבר.ה
גדליההחבר,ןאתפוטשניקליזרשלשפרינצהואתהשוחטמאירו'שלנחמה
המלאיםהזא·ת,הקומונהמחזרתקומונה!"-יחדכולם·וישבוהנגרהנירהחברואת

מצבעאםשבהן,באודםלמדילהבדילשאיןמתלקחות,אשיםלהבות-של.הכות,
מחזות-המהפכהשל·והאשהדםמצבעואםוהתאדה,.התשוקהדמ-יה.רא,הן.מים
פרקאותזכגוןשבהם,הפרקים-שיאומאלה,בפרקי-מהפכההעיקרמןהםאלה
שעה,באותהפולישוקהחברשלמשכנובבית ,בבית-המרחץשמחות m.החלוליםעל

אותםפרע·ואשרהפריצים,בחצרותשלוממסע-.הנצחוןשבסורוקהכשהחבר
בקבת-אלוקפץהנהראלכמשוגערץפולישוקשהחברכן,לידישהגיעוהאכרי.ם.
הבורבתרןהארי"להכות :חסידיםשלהעבודהמדתלפילטבול,הקרח

השלג!".בי.וi:כ
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אבירהורוויץ,שמחהו'שללצדוכאן,נמצאאלהגבורי-מהפכהלעומת
"לישהואגםהמלמד-החסי,ןפריביסקר,מוטילהעיירה,שלהגביר.הניח,של

מעמידשהואבלב,ןזהשלא"שושן-סודות",ואף-ובחסידות,בתורה-ולביא"

"כנפיואת:ורחמים",דיןשלוחוררוסומקושמאלה"ימיןאתשמחהו'עינילפני
ורמוסבלעם,בניוימברוס"יונוסואתוכ'",וקן-צפורמטררניתאמצרה,כנפייונה,

תפוחים:ושנילהבות,שנקראותשפתיםושתיבר~ח,נחשעקלתון,·ונחשורומילוס,
שלניצוצותאתמערבבכשכרונוהואשגםאלאיוצא",משיחרוחשמביניהם

ישללהב,:ויוצאתמתלקחתכשהיאשלו,באשואףאחרים,בניצוצותקדושה

זרה".מאש

קודש,מערכתאחתמערכה,מולמערכהכאןבצביםאלהדוהרים-דולקים

חלוליםשלמעשים,שלחול,מערכתאחרת,מערכתואחתכרונה,שלמחשבה,של

ביתועלהםנלחמיםהעיירד"מןפוסקותשאינןוסערה,סופהובשעתוהלולים,
בדמותו-הישןהחלקממנו,אחדשחלקהיהודי,בעל-הביתהעיירה,תושבשל

פריביסקר,מוטילשלזהאחהצדאחריזובשעהנמשך-הורויץשמחהו'של

הצדאחרנמשך-שמחהו'שלבתוחניה,שלבדמותה-החדש~והחלק

שמחהו'שלבתר·והניחההואהחלקעלכליהגוזראףזהוחלקהחדשהשני
וכושראתלהצילשאמר·פריביסקר,מוטילשלפקודת-המאסרעלבידהחותמת

העשיר".בעל-הביתשל

העיקרשהםהמהפכה,שבחייהאלהוהיסודייםהאלההבודדיםהמומנטים
המהפכהשל·וסידםחתימהבליפתוחים,נשארוששניהםהציורים-הספורים,בשני
קרוביםהאשכנזיםכישומעים,אנוהשניהספורשלהאחרון'בפסוק-בהם

בספורלזהזהנצטרפרהאלההמומנטים·-לסיוםזמוכאןוישהעיירה,אל
שנתחלפרהחייםאתכאןאנומוצאים :חדדובתכךועל-ידיהמהפכה,שלהשלישי
אותרהתחתונה".הדיוטהעדהתחתון,תכליתעדהעליוןהקצהתכלית"מןלגמרי,

לגמרי·כאןגורש-חפץאביגדורו'בשםנקראהואכאן-היחסךהעיירה,גביר
האשפה,בתוךיושבהחייט,אליהושלבביתובשכנותצרורוהריהומביתו

לפיבצר.תן,לאיובאפילושהיהמהבעניו,בזלהתגרדמשלן,חרסאףלוואיד
פניו·.מאתיצאה-הניחתהאו-ובתו ..אביגדורו'שלוהדמיוןהמשל

שוררתוכןלגמרי.מדעתואותהסילקכאילווהואהספור,מראשיתעודכולה,
עוברות·חזקותוסערותוסופותוהבניםהבנותלבותשתפסה"קומונה",אותהכאן

מלחמת-הקוד-ש :המהפכהשלשוניםמומנטיםעודנ·וספווכאן·ובפנים.בחוץזה
יהדוי·היהודית,העיירהבפניגוייםאבריםהתקוממותדתיים,ובמנהגיםבדת

גדדוהאם","רוסיהשללמליצהולהיותהגוייםבניאתלמוטבלהחזירלכפריוצא
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 193דא~חדונ•םראשונים

והורגיםשובמתקוממיםהסביבהאברילעיירה,באיהודיםאנרכיסטים
-הכפריםלילדיבית-מחסהליסדנפשואתנותןזודי iיהיהודים,ב"קומיסרים"

אתיוצאהמהפכהחיל :הכבדהאחרוןוהרגעהחפשית",רוסיהשללאזרחים"בית
בעיירהלילותושלשה.ימיםשלשה"משחקים"ונכנסיםהלבניםוחייל.דתהעיירה

היהודית".

מןהעקור.דתכחוליותזהבספורניתניםאינםהמהפכהשלהאלהה"רגעים"
אחדחוטבהשישאחת,שלמהכשדרההםאלאממנה,שנתפרקדוכפרקיםהשדרה

ההשפעהבדרךממנוויורדה"מוח",מןונמשךהולךהזה,החוט·והוא,אמצעי,
מעשיםשלהשתלשלותסדרהזהבספורישהגוף.כלאללמטה,שמלמעלה
הספורכיאםכמקריים,פעםאףלנונראיםאינםהמעשהספורשבתוךומאורעות,

הפתאומי,מןה"מקרי",מןהרבהכל-כךבהםשישהמהפכה,כחייחייםעלהוא

ובדבריםשבמעשיםהמהפכניותמןהזאת,הוולקניותמןלגודעבליה"ודלקני".
זה·מהפכהבספורקייםאמנותיקשראותםלקשרהזזידעלעצמו,אחדכלכשהם

לו.שקדמוהמהפכהספורישניעליתרעוד-

התיכון.שבספורהתיכוןהקואותועל-ידיבעיקרמצאהזההקשראת
שמואלשלבנפשו-נקראהואשמרשעלהספור,גבוראותושלבנפשו

הםשלו,המוחמקוממנו,והדברים.,המעשיםהרבהמתקשרים-פרבקפורטר

-בהםרצה:ולאבקשלאשהואבדרכיםאף-ומתפודיםומתפצליםיוצאים
ש·ורש·מידוזובדרךמקבליםהםוהגבה.הארהממנוומקבליםשדיםהםואליו
שורששגםכדבראלאאורגני,אחדכדבראותםרואיםשאנובלבדזהלואוענף,

ענפים.וגםל.ן

אותועל-ידיוהגבההארההםגםקבלוכאילושבספורהשוניםהגבוריםאף

הםמהיותרברורבא·ופןרואיםאבופיועלהזה.הגבורשלמנפשוהיוצאהאור

מוטיהמעין-הפועלאלהמוציאהרבולוציה,גבוראותושסטופל,בחוםאותו

גוטהלף,·והפתלתול,החנףהפולני","השועלואותר-ומזה",שב"מזהפיקלני

שהואבר,ר'ובמעשיו,בדבריוfזסיהיהודיאותושעל-פיכמווהחברים,והחברות
i ' 

הצדאתרואיםאנוהישן,הדורבביבצדהשני,בצדפרנקפורטרשמואלמעין

אתאחדבשורשהמאגדתהשני,הצדגבורישלנשמתםנשמתהואכיהזה,השבי
לזר"זההמתבגריםמהשניםמשניהם,הזהנספורהזזיצרוכךכולם.נשמות

אחהסותיממעיןאחת,אגדת-חייםמעיןבזה,זהנלחמיםבזה,זהמתנגשים

וחילוקפילוגבתיהדותבתוךאחת,יהדותבתוךומזהמזהקדושיםעללנוהמספר

חיתהלאשאוליהרוסית,היהדותגדולה,והתפצלותהסתעפותהתפורות,בתרב,

לדורדורביןהפרץלהרחבתוכבים.אבותבידולהבדיללהפלגהכמוהעוד
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היהדותשלהמהפכהבשעתלקצוות.שניהםוהליכתמזדודדו•דלהתוחקן.ת

היכלה,אתגםזה,בספרורהזזלנומראהחדרננח,שלהמדרר·ותלאדרהזאת,

גםהקצרותשתיעלמרחפתשהיתההקודשנשמתאתקדשה,דביראתמקדשה,

הגדולההאמונהמדתאתזן,יהדותישדעההנפשמסירותא·ת :ז·ייהד·ותשליחד

ונתוןהאבותלבותבתוךשנמצאושלה,הבםחון·ומדתשלההטובמדתאתשלה,

הבנים.לסרת

בית-המחסהבתדרנתפסכשהואקן.דשים,מותמתפו.נקפדרםושמואל

מתיצבוכשהוא.רננה,יסדאשוהחפשית",רוסיהשל.העתידים"חאזו.חיםלילדים,

אלהמדלדכיה.דןי,.מסוימותדהשקפ'ותשאיפרתבעלכאדםהאנושית,קדמתובכ·ל
לשפדןידעהמספרהאחרון.הרגעעדאןר.ןבמלואבפניהם.בצבלתפסן,שבאו

על-ידיגםמדתן,·ועלהדחש,האידיאלבדשאשלחייועלוחנינהחסדשלרבא·יי
עלדתית,אגדההעםבתרךכהתפשטשמסביב,בכפריםשהתפשטהמדתן,אגדת
.האידיאלבדשאנו,ו'שלנחלק.ןמעםלאנפלהזההאורמןאבלדתי.גבור
חמשןמעיןזהבספדונעשהכאילוובמעשירשמואלבפיהחדששהאידיאלהישן,

רואיםאבדאותםשגםהעמוקים,האנ·דשיים,הדתיים-החברתיים,דלחיידלומי·דחד

הזה.בספררלפנינ.ן

האחרון,בספרר-המהפכהדביחדדשל•ד,המהפכהבספרריהזזהציברכן

אמנותיתמצבהגםהמהפכה,שלז·דבאוץהיהדותשלאחוזןחורבןעלהמספר

זד.ליהדותגדולה

תרצ"ד.
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